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Ponad 11 mln zł 
na gminne szkoły

Rozpoczęły się prace kompleksowej termomodernizacji 
trzech budynków szkolnych. Chodzi o „Czwórkę”, „Piątkę” 
i szkołę muzyczną. Zmiany będzie widać gołym okiem, po-
prawią się też warunki pracy uczniów i nauczycieli. Jaki jest 
dokładnie zakres inwestycji w poszczególnych placówkach?

DO SOŁECTW I OSIEDLI 
POPŁYNIE PONAD 

1 MLN ZŁ
W przyszłym roku do trzydziestu sze-

ściu miejscowości gminy Strzelin trafi 
łącznie ponad 900 tys. zł w ramach fun-
duszu sołeckiego. 

Stawia na ewolucję, 
nie rewolucję

Nowym komendantem Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej w Strzelinie zo-
stał st. bryg. Łukasz Winkowski. Mimo że szef  
strzelińskich strażaków pracował wcześniej we 
Wrocławiu, to w gminie Strzelin często aktyw-
nie spędzał wolny czas. 

czytaj str. 7 St. bryg. Łukasz Winkowski

Skończyła 100 lat i cieszy się życiem
czytaj str. 9

TRASA ROWEROWA MA POŁĄCZYĆ 
GMINY STRZELIN I ZIĘBICE

To kolejny ważny krok w kwestii budowy sieci tras rowerowych. Owo-
cem rozmów przedstawicieli gminy Strzelin i Ziębice ma być trasa dla 
jednośladów z Gębic do Witostowic. Jest ona rekomendowana jako od-
cinek Dolnośląskiej Cyklostrady... czytaj str. 23

Harmonogram zajęć wakacyjnych 
                                     wewnątrz

W Nieszkowicach jest bezpieczniej 

To był bez wątpienia ważny moment w najnowszej historii Nieszkowic. 
We wtorek, 26 lipca odbyło się uroczyste, symboliczne otwarcie przebudowanej drogi powiatowej. 
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Nowiny 
Strzelińskie

Samorządowy Informator Gminy Strzelin 
- bezpłatna gazeta poświęcona ważnym 

wydarzeniom w gminie Strzelin. 
Informuje o pracy urzędu oraz jednostek podległych gminie.

Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych. 
Zastrzega sobie prawo do redagowania i skracania nadsyłanych 
tekstów oraz zmiany ich tytułów.

W 2022 roku weszły w ży-
cie zmiany w ustawie o po-
datku dochodowym od osób 
fizycznych, które wpłyną 
korzystnie na ogólną sytu-
ację finansową pracowni-
ków, emerytów i rencistów 
oraz rodzin. Część zmian 
wprowadzono od 1 stycz-
nia, kolejne weszły w życie 
1 lipca. W wyniku zmian 
w obowiązujących przepi-
sach, podniesiona została 
kwota wolna od podatku 
dochodowego do 30.000 
zł – jest ona taka sama dla 
wszystkich podatników, 
którzy podatek dochodowy 
obliczają według skali po-
datkowej. Niezależnie, kto 
ile zarobił, zapłaci podatek 
tylko od nadwyżki dochodu 
ponad 30.000 zł rocznie. To 
duży ukłon w stronę tych, 
którzy mniej zarabiają. 
Stawka podatku dla osób, 
które zarabiają rocznie do 
120.000 zł, wynosi obec-
nie 12%,  zamiast dotych-
czasowych 17%. Oznacza 
to obniżenie nominalnej 
stawki podatku o prawie 
1/3. Dzięki tym zmianom, 
duża część Polaków prze-
stanie płacić popularny 
PIT. Dzięki tym zmianom, 
nie będą płacić podatku 
osoby najmniej zarabiające 
oraz prawie 2/3 emerytów 
i rencistów.

Kolejne ważne zmiany 
dotyczą uproszczenia po-
pularnego rozliczenia PIT,  
poprzez rezygnację z wpro-
wadzonej od 1 stycznia 
2022 roku tzw. ulgi dla klasy 

Ruszył nabór wnio-
sków na zasiłek 
rodzinny wraz z do-
datkami oraz świad-
czenia z funduszu 
alimentacyjnego. 
Opiekunowie osób 
niepełnosprawnych 
mogą także składać 
wnioski o przedłuże-
nie specjalnego za-
siłku opiekuńczego.

Gminny Ośrodek Pomo-
cy Społecznej w Strzelinie 
przypomina, że już od 1 lip-
ca można składać wnioski 
na świadczenia dla rodzin 
w formie elektronicznej, a od 
1 sierpnia w papierowej. - Za-
sady przyznawania świad-
czeń na dzieci pozostają 
bez zmian – informuje kie-
rownik GOPS w Strzelinie 
Magdalena Madejczyk. - Po-
dobnie jak w ubiegłym 
okresie zasiłkowym kryte-

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelinie Magdalena Madejczyk informuje o zasadach przyznawania świadczeń na dzieci

Duże zmiany w podatkach...
Na początku lipca weszła w życie nowelizacja ustawy o podatkach dochodowych od osób fizycznych. 
Zgodnie z przepisami została obniżona dolna stawka PIT z 17 na 12 procent. Co jeszcze się zmieniło? 

średniej. Jednak pomimo li-
kwidacji ulgi podatnicy, dla 
których rozliczenie z tzw. 
ulgą dla klasy średniej oka-
że się bardziej opłacalne 
niż rozliczenie według no-
wego mechanizmu, otrzy-
mają z urzędu skarbowego 
zwrot różnicy między po-
datkiem należnym a podat-
kiem hipotetycznym wyli-
czonym z zastosowaniem 
tzw. ulgi dla klasy średniej. 
Ewentualną różnicę wyli-
czy i zwróci urząd skarbo-
wy, bez zaangażowania ze 
strony podatnika i bez jego 
udziału. Podatnik po zło-
żeniu zeznania za 2022 rok, 
otrzyma z urzędu skarbo-
wego pisemną informację 
czy taka różnica wystąpiła 
i kiedy zostanie zwrócona.

Wprowadzone zmiany, 
wspierają seniorów i do-
tyczą tych, którzy po osią-
gnięciu wieku emerytal-
nego, chcą dalej pracować 
oraz tych, którzy decydują 
się na pracę z tego powo-
du, że ich emerytury byłyby 
niskie. Z preferencji mogą 
korzystać emeryci w wieku 
60+ (kobieta) i 65+(męż-
czyzna), którzy mimo 
osiągnięcia uprawnień do 
emerytury zrezygnują z jej 
pobierania i będą dalej ak-
tywni zawodowo. Ta, tak 

zwana ulga PIT-0 dla se-
niora, polega na zwolnie-
niu od podatku zarobków 
z pracy na etacie, z umowy 
zlecenia zawartej z firmą, 
przychodów z pozarolni-
czej działalności gospodar-
czej (innych niż opodat-
kowane kartą podatkową) 
oraz z zasiłków macie-
rzyńskich, uzyskanych po 
ukończeniu 60 lat (kobie-
ty) i 65 lat (mężczyźni), do 
łącznej kwoty 85 528 zł 
rocznie.

Seniorzy, którzy roz-
liczają się według skali 
podatkowej, skorzystają 
dodatkowo z 30.000 zł 
kwoty wolnej od podatku. 
Oznacza to, że pracujący 
seniorzy, którzy nie pobie-
rają emerytury, zapłacą po-
datek dopiero po przekro-
czeniu co najmniej 115 528 
zł (30 tys. zł kwoty wolnej 
+ 85 528 zł przychodu 
zwolnionego). PIT-0 dla 
seniora obowiązuje od 1 
stycznia 2022 r.

Również od 1 stycznia na 
profity mogą liczyć mał-
żonkowie, którzy rozlicza-
ją się wspólnie. Korzystają 
oni z 60.000 zł kwoty wol-
nej od podatku. Korzyści 
obejmą również rodziców 
i opiekunów prawnych 
samotnie wychowujących 

dzieci, w odniesieniu do 
dochodów uzyskanych od 1 
stycznia 2022 r. Osoby sa-
motne, podobnie jak mał-
żonkowie, mogą korzystać 
z podwójnej kwoty wolnej, 
czyli 60.000 zł. Opodatko-
wanie dochodów osoby sa-
motnie wychowującej dzieci 
polega teraz na obliczeniu 
podatku w podwójnej wy-
sokości od połowy łącznych 
dochodów. W związku z mo-
dyfikacją od 1 lipca osoby 
samotne będą mogły złożyć 
u pracodawcy oświadczenie, 
że w zeznaniu za 2022 r. za-
mierzają rozliczyć się wspól-
nie z dzieckiem. Pracodawca, 
który otrzyma takie oświad-
czenie, będzie upoważniony 
do pobierania zaliczek na 
PIT według niższej stawki, 
już od miesiąca następnego 
po tym, w którym oświad-
czenie zostało złożone. Co 
bardzo istotne, oświadczenie 
takie można złożyć już po 1 
lipca 2022 roku.

Od początku roku obo-
wiązuje również PIT-0 dla 
rodzin 4+. To realna pomoc 
dla polskich rodzin. Rozwią-
zanie przeznaczone jest dla 
podatników (rodziców, opie-
kunów prawnych, rodziców 
zastępczych), którzy wycho-
wują co najmniej 4 dzieci, 
niezależnie od tego, czy są 

samotnymi rodzicami. Każdy 
rodzic co najmniej czwórki 
dzieci, którego przychody 
z pracy na etacie, umowy 
zlecenia zawartej z firmą lub 
z pozarolniczej działalności 
gospodarczej (innej niż opo-
datkowana kartą podatkową) 
wyniosą rocznie do 85 528 zł, 
nie zapłaci PIT od tych do-
chodów. W przypadku oboj-
ga rodziców kwota ta wzrasta 
do 171 056 zł.

Rodzice, którzy rozliczają 
się według skali podatkowej, 
dzięki reformie skorzystają 
również z 30 tys. zł kwoty 
wolnej. Oznacza to że rodzic, 
który rozlicza się wg skali, nie 
zapłaci PIT do kwoty 115 
528 zł. Przy wspólnym roz-
liczeniu małżonków kwota 
bez PIT wynosi 231 056 zł.

Preferencje podatkowe 
dla rodziców, opiekunów 
prawnych i dzieci polegają 
również na:

•zwiększeniu kwoty za-
robków, jakie może osiągnąć 
dorosłe, uczące się dziecko, 
bez utraty preferencji po-
datkowych przez rodziców. 
Kwota dopuszczalnych za-
robków dziecka, branych pod 
uwagę przy preferencyjnym 
rozliczeniu rodzica, uldze na 
dziecko oraz PIT-0 dla rodzin 

4+, wzrosła z 3 089 zł do 
12- krotności renty socjalnej 
(w 2022 r. będzie to m.in. 16 
061,28 zł);

•rezygnacji z doliczania do 
dochodów rodziców, renty 
małoletnich dzieci, w tym 
rent  rodzinnych. Renty ro-
dzinne będą rozliczane 
odrębnie – jako dochody 
dziecka, a nie rodziców. 
Dzięki temu dziecko jako 
odrębny podatnik również 
będzie korzystać z kwoty 
wolnej 30 tys. zł;

•preferencjach podat-
kowych dla otrzymujących 
zasiłki macierzyńskie. Ulgi 
podatkowe (takie jak: ulga 
dla młodych, ulga na po-
wrót, ulga dla rodzin 4+ oraz 
pracujących seniorów) będą 
obejmowały również zasiłki 
macierzyńskie przyznawa-
ne rodzicom i opiekunom, 
przyjmującym dzieci na wy-
chowanie. Oznacza to, że nie 
będą opodatkowane, jeśli ich 
wysokość wraz z pozosta-
łymi przychodami objętymi 
PIT-0, nie przekroczy kwoty 
85 528 zł rocznie.

Tak w dużym skrócie wy-
glądają zmiany w podatku 
dochodowym od osób fizycz-
nych, wprowadzone w 2022 
roku. W artykule przedsta-
wiono tylko te najważniejsze 
i dotyczące największych gru-
py podatników, do których 
można zaliczyć pracowników, 
seniorów oraz rodziny. 

Urząd Skarbowy w Strzelinie 
Źródło informacji: Ministerstwo Finansów, 

www.podatki.gov.pl

Wnioski można 
już składać... ŚWIADCZENIA DLA RODZIN 

rium dochodowe uprawnia-
jące do zasiłku rodzinnego 
wynosi 674 zł netto na oso-
bę w rodzinie. Jeśli dziecko 
posiada orzeczenie o nie-
pełnosprawności lub stop-
niu niepełnosprawności, 
kryterium wynosi 764 zł. 

Natomiast, aby otrzymać 
świadczenie z funduszu ali-
mentacyjnego, należy speł-
nić kryterium dochodowe 
w wysokości 900 zł netto na 
osobę w rodzinie - dodaje. 

Wnioski w formie elektro-
nicznej można składać za po-

średnictwem portalu Emp@
tia lub Platformy Usług 
Elektronicznych ZUS, a od 1 
sierpnia również w siedzibie 
Gminnego Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Strzelinie, przy 
ul. Kamiennej 3.

RED
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Nie zwlekaj i złóż wniosek

Sportowcy po raz kolejny 
otrzymają nagrody 

Od kilku lat Gmina Strzelin przyznaje jed-
norazowe nagrody pieniężne sportowcom 
za osiągnięcia sportowe. Ruszył kolejny 
nabór wniosków. Jakie trzeba spełnić wa-
runki, aby otrzymać pieniądze?

Przypomnijmy, że nagrody mogą otrzymać wyłącznie 
sportowcy z gminy Strzelin. Warto podkreślić, że przyzna-
wanie nagród finansowych zawodnikom, reprezentantom 
klubów i stowarzyszeń za wysokie wyniki i osiągnięcia 
sportowe ma być formą gratyfikacji za promowanie Gmi-
ny Strzelin na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej. 
Taka forma wsparcia dla zawodników ma propagować 
rozwój sportu w gminie oraz motywować do osiągania 
coraz lepszych wyników. 

Na nagrodę mogą liczyć zawodnicy, którzy osiągnęli 
jedną z następujących osiągnięć: 

- nominacja olimpijska/paraolimpijska
- miejsce od 1 do 8 w igrzyskach 
olimpijskich/paraolimpijskich
- miejsce od 1 do 6 w mistrzostwach świata
- miejsc od 1 do 6 w mistrzostwach Europy
- miejsce od 1 do 3 w Pucharze Świata 
lub Pucharze Europy
- miejsce od 1 do 3 w mistrzostwach Polski
- miejsce od 1 do 3 w Pucharze Polski

Warto podkreślić, że sportowcy mogą starać się o na-
grodę pieniężną za najlepsze osiągnięcie sportowe w roku 
poprzedzającym złożenie wniosku (obecnie będą to wyni-
ki sportowe dotyczące 2021 r.). Nagroda pieniężna przy-
znawana jest jednorazowo w ciągu roku. 

W przypadku osiągnięcia przez zawodników w cią-
gu roku dwóch lub więcej wysokich wyników sporto-
wych, Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin przyznaje jed-
ną nagrodę, za najwyższe osiągniecie sportowe uzyskane 
w danym roku.

Wnioski można składać do 15 września 2022 r. w Biu-
rze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta i Gminy Strzelin, 
parter, pokój nr 20 lub przesłać pocztą na adres: Urząd 
Miasta i Gminy Strzelin, ul. Ząbkowicka 11, 57-100 Strze-
lin (decyduje data wpływu wniosku do urzędu).

Szczegółowe informacje dotyczące warunków otrzy-
mania nagrody oraz wysokości nagród za poszczególne 
osiągnięcia sportowe znajdują się w Uchwale Rady Miej-
skiej Strzelina z 25 czerwca 2019 r. w sprawie określenia 
szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania 
oraz rodzajów i wysokości nagród za osiągnięte wyniki 
sportowe. 

W przypadku pytań można skontaktować się z pracow-
nikami Zespołu ds. Sportu, Zdrowia, Kultury i Komuni-
kacji Społecznej Urzędu Miasta i Gminy w Strzelinie pod 
nr tel. 71 39 21 971 wew. 110 lub 135. 

RED

Będzie nowa kotłownia 
w szkole w Kuropatniku 

We wtorek, 20 lipca minął termin składania ofert w prze-
targu na remont kotłowni w Publicznej Szkole Podstawowej 
w Kuropatniku. Niebawem gminny samorząd wyłoni wyko-
nawcę, który zrealizuje to zadanie. Zakres prac obejmuje m.in. 
wymianę kotła olejowego wraz z kompletem urządzeń tech-
nologicznych i automatyką.Inwestycja ma zostać zrealizowana 
w ciagu 2 miesiący od daty podpisania umowy. 

RED

Strzeliński magistrat inten-
sywnie pracuje nad wybudo-
waniem nowego przedszkola 
przy ul. Brzegowej, nieopodal 
Publicznej Szkoły Podstawo-
wej nr 5 w Strzelinie. Obiekt 
ma być przeznaczony dla 250 
dzieci. Konieczność budowy 
nowego obiektu wynika m.in. 
z sytuacji demograficznej 
oraz stanu technicznego bu-
dynków przy ul. Sikorskiego.

Budynek Przedszkola 
Miejskiego „Kolorowa Kra-
ina” przy ul. Przedszkolnej 
w Strzelinie nie jest w stanie 
zaspokoić potrzeb mieszkań-
ców w zakresie wychowania 
przedszkolnego. Ponadto 
dwa budynki przedszkola 
zlokalizowane przy ul. Sikor-
skiego nie są dostosowane 
do potrzeb osób z niepełno-
sprawnościami i w najbliższej 
przyszłości będą wymagały 
remontu.  Optymalnym roz-
wiązaniem jest więc budowa 
nowego obiektu.

Nowe przedszkole ma 
składać się z 10 oddziałów. 

Droga osiedlowa w Warkoczu zostanie wyremontowana
Mamy bardzo dobrą informację dla mieszkań-

ców Warkocza. W drugiej połowie lipca w siedzi-
bie wrocławskiego oddziału Krajowego Ośrodka 
Wsparcia Rolnictwa Burmistrz Miasta i Gminy 
Strzelin Dorota Pawnuk i dyrektor KOWR To-
masz Krzeszowiec podpisali akt notarialny, na 
mocy którego Gmina Strzelin nieodpłatnie prze-
jęła nieruchomości gruntowe położone w War-
koczu. W ślad za tym zawarta została umowa 
bezzwrotnej pomocy finansowej, na podstawie 
której strzeliński samorząd jeszcze w tym roku 
wykona remont przejętej drogi osiedlowej do bu-
dynków mieszkalnych po byłym PGR. Na reali-
zację tego zadania strzeliński samorząd otrzyma 
od KOWR blisko 90 tys. zł, co stanowi aż 95% 
kosztów przedsięwzięcia. Wkład własny gmi-
ny wyniesie zaledwie 5%. Realizacja inwestycji 
z pewnością wpłynie na zwiększenie bezpieczeń-
stwa i komfortu użytkowników.

RED

Burmistrz Strzelina Dorota Pawnuk i dyrektor KOWR Tomasz Krzeszowiec podpisali akt notarialny, dzięki któremu 
uda się wyremontować drogę osiedlową w Warkoczu

Obiekt będzie mógł 
przyjąć 250 
przedszkolaków

Powstanie nowe 
przedszkole 
w Strzelinie

Będzie spełniało wszyst-
kie wymogi współczesno-
ści. W projekcie uchwały 
pozytywnie przyjętej przez 
strzelińskich radnych zosta-
ło przeznaczone 150 tys. zł 
na wykonanie dokumenta-

cji technicznej z podziałem 
na 50 tys. zł w 2022 r. i 100 
tys. zł w 2023 r. Opracowa-
nie dokumentacji technicz-
nej pozwoli Gminie Strzelin 
przygotować się m.in. do zło-
żenia wniosku o bezzwrotną 

pomoc finansową w ramach 
kolejnych edycji Rządowego 
Funduszu „Polski Ład”.

Rozważane są różne opcje 
dotyczące możliwości za-
gospodarowania budynków 
przy ul. Sikorskiego, a kon-
kretne decyzje będą podej-
mowane wraz z rozwojem 
sytuacji związanej z budową 
nowego budynku przedszkol-
nego. Do tematu będziemy 
wracać w kolejnych numerach 
„Nowin Strzelińskich”.

Bartosz Ślusarz 

Budynki przedszkolne przy ul. Sikorskiego w Strzelinie (na zdjęciu jeden z nich) w niedalekiej przyszłości będą wymagały remontu, dlatego 
samorząd zamierza wybudować nowy obiekt

Firma z Przeworna naprawi ul. Pułaskiego
Prawie 500 tys. zł ma kosztować strzeliński samorząd remont ul. Kazimierza Pułaskiego. 
Niedawno, w magistracie podpisano umowę z wykonawcą inwestycji.

W przetargu na to zadanie wystartowały dwa 
przedsiębiorstwa, a najkorzystniejszą ofertę 
złożyła firma - Usługi Transportowe i Roboty 
Ziemne Tomasza Bartkowa z Przeworna, która 
w ostatnich latach realizowała dla naszej gminy 
szereg innych drogowych inwestycji. 

Przypomnijmy, że ul. Pułaskiego stanowi do-
jazd do Osiedla „Na Skarpie” i łączy się z dro-
gą krajową nr 39 (ul. Wojska Polskiego) oraz 
drogą gminną - ul. Wichrową. 

Zakres prac obejmuje również remont kana-
lizacji deszczowej. 

Termin wykonania zadania to 90 dni od daty 
podpisania umowy z wykonawcą.

RED
Umowę podpisali wykonawca - Tomasz Bartków oraz burmistrz Dorota Pawnuk
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Chodnik, przejścia dla pieszych i nowy asfalt
Niedawno rozpo-

czął się remont odcin-
ka ulicy Stefana Grota 
– Roweckiego i Grun-
waldzkiej w Strzelinie. 
Pod koniec czerwca 
w strzelińskim magistra-
cie podpisano umowę 
z Przedsiębiorstwem 
Handlowo-Usługowym 
ZURB Andrzeja i Elż-
biety Żurków, które 
realizuje tę inwestycję. 
Całkowita wartość zadania wynosi ponat 535 tys. zł. W ramach robót przebu-
dowany zostanie chodnik na łuku ul. Stefana Grota – Roweckiego, na jezdni 
ułożona będzie nowa warstwa ścieralna z masy mineralno – bitumicznej, a także 
wykonane zostaną dwa wyniesione przejścia dla pieszych, których zadaniem bę-
dzie powstrzymanie kierowców od dynamicznej jazdy. Prace obejmą odcinek ul. 
Stefana Grota – Roweckiego od połowy łuku ulicy, na wysokości nieruchomości 
nr 36, w stronę pizzerii przy ul. Grunwaldzkiej na wysokości nieruchomości nr 
2. Warto dodać, że strzeliński Zakład Wodociągów i Kanalizacji w międzyczasie 
wymienia sieć wodociągową wraz z przyłączami na całym odcinku objętym re-
montem. Zadanie dofinansowane jest w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju 
Dróg (321 556,06 zł), co stanowi 60% całości inwestycji.

RED

Prace obejmują odcinek ul. Stefana Grota – Roweckiego od połowy łuku ulicy, 
na wysokości nieruchomości nr 36, w stronę pizzerii

Naprawiają dach świetlicy w Białym Kościele
Firma MAKALU 

z Kamieńca Ząbkowic-
kiego wykonuje na zle-
cenie Gminy Strzelin 
remont dachu świetlicy 
w Białym Kościele o po-
wierzchni 357 m2. Prace 
zgodnie z umową po-
winny zakończyć się do 
16 września. O realizację 
tej gminnej inwestycji 
zabiegał sołtys Białego 
Kościoła, a jednocześnie 
radny Rady Miejskiej 
Strzelina Franciszek Cygal. Informowaliśmy o tym w artykule zamieszczonym 
w kwietniowym wydaniu „Nowin Strzelińskich”. – Minęło 20 lat, od kiedy 
mieszkańcy własnymi siłami remontowali świetlicę. Dzięki temu budynek 
udało się uratować, ponieważ w tamtym czasie strzeliński magistrat stał 
na stanowisku aby go sprzedać – mówił sołtys. Podkreślmy, że dach świetlicy 
był już w złym stanie technicznym. Przyczyniły się do tego z pewnością m.in. 
gwałtowne wiatry o dużej prędkości. Przez nieszczelne pokrycie przedostawała 
się woda, a wilgoć zniszczyła elementy jego konstrukcji. Aby można było korzy-
stać z obiektu, podjęto decyzję o kompleksowym remoncie dachu.

RED

Wymiana dachu świetlicy w Białym Kościele ma zakończyć się w połowie 
września

Żwirki i Wigury w remoncie 
Trwa remont drogi gminnej - ulicy Żwirki i Wigury w Strzelinie. Zadanie 

wykonuje dla strzelińskiego samorządu Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-
-Mostowych z Brzegu, a koszt tej inwestycji ma wynieść 1 mln 660 tys. zł. Za-
kres robót obejmuje m.in. wymianę 425 m sieci kanalizacyjnej deszczowej wraz 
z przyłączami, budowę ponad 465 m rurociągu wody z przyłączami, rozbiórkę 
ok. 1400 m2 konstrukcji drogi i wykonanie nowej nawierzchni. W trakcie reali-
zacji zadania Polska Spółka Gazownictwa zadeklarowała wymianę sieci gazo-
wej. Warto przypomnieć, że prace są realizowane w ramach dofinansowania, 
jakie gmina Strzelin otrzymała z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program 
Inwestycji Strategicznych. Przypomnijmy, że strzeliński samorząd na pięć dro-
gowych inwestycji pozyskał ponad 7,5 mln zł.

Strzeliński magistrat za naszym pośrednictwem przeprasza mieszkańców za 
utrudnienia i prosi o cierpliwość i wyrozumiałość. Realizacja inwestycji z pew-
nością wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu użytkowników.

RED

 Remont realizowany jest w ramach dofinansowania, jakie gmina Strzelin otrzymała z Rządowego Funduszu 
Polski Ład

Na wyczekiwane inwe-
stycje sportowe w Pław-
nej i Chociwelu gminny 
samorząd otrzymał blisko 
2 mln zł dofinansowania 
z Rządowego Programu 
Inwestycji Strategicznych. 
Jaki będzie dokładny 
zakres prac?

Kolejne dobre wiadomości dla 
mieszkańców gminy Strzelin. 
Nasz samorząd otrzyma 1 mln 
750 tys. zł na realizację dwóch 
sportowych inwestycji. Chodzi 
o budowę wolnostojącej szatni 
kontenerowej (zaplecza sporto-
wego) przy boisku w Pławnej 
wraz z infrastrukturą techniczną. 
Koszt tego zadanie wyniesie 650 
tys. zł. Drugą inwestycją, na któ-
rą Gmina Strzelin otrzyma środ-
ki jest budowa szatni sportowej 
w Chociwelu, co ma kosztować 
1,1 mln zł. Pieniądze udało się 
pozyskać dzięki złożeniu wnio-
sków w III edycji Rządowego 
Programu Inwestycji Strategicz-
nych skierowanej m.in. do gmin, 
na obszarze których funkcjono-
wały zlikwidowane państwowe 
przedsiębiorstwa gospodarki rol-

Kibice i piłkarze 
będą zadowoleni Wybudują 

szatnie sportowe 
w Pławnej 

i Chociwelu 
nej. Warto podkreślić, że Gmina 
Strzelin jest jedynym samorządem 
z powiatu strzelińskiego, któ-
ry otrzymał wsparcie. Dodajmy, 
że w ramach naboru samorządy 
mogły złożyć maksymalnie dwa 
wnioski o dofinansowanie i na 
dwa przyznano bezzwrotną po-
moc. Przewidywana wartość tych 
dwóch inwestycji to 1.785.714,29 
zł, z czego: wkład własny Gminy 
Strzelin (2%): 35.714,29 zł, Rzą-
dowy Fundusz Polski Ład (98%): 
1.750.000,00 zł. 

W ramach pierwszego zadania 
wybudowane zostanie zaplecze 
sportowe w Pławnej. Będzie to 
budynek kontenerowy, wolnosto-
jący, parterowy, niepodpiwniczo-
ny złożony z 5 połączonych ze 
sobą kontenerów pokrytych pła-
skim dachem. Obiekt zaprojekto-
wany został w tradycyjnej bryle 
o kształcie prostokąta i wyposa-
żony będzie w niezbędne instala-

cje. Ponadto wykonane zostanie 
zagospodarowanie terenu obej-
mujące m.in. miejsca parkingowe. 
O realizację inwestycji intensyw-
nie zabiegał Klub Sportowy LZS 
„Feniks” Pławna. 

Kolejnym zadaniem będzie 
budowa budynku szatni spor-
towej w Chociwelu. Inwestycja 
obejmuje również m.in. wykona-
nie niezbędnych instalacji, drogi 
utwardzonej dla pieszych oraz 
miejsc postojowych. Budynek bę-
dzie obiektem parterowym, nie-
podpiwniczonym, w którym wy-
dzielone zostaną pomieszczenia 
dla sportowców oraz toalety. Co 
ważne, przewidziano sanitariaty 
zarówno dla sportowców (ze-
wnętrzne), jak i ogólnodostępne 
dla kibiców (zewnętrzne). O re-
alizację tej inwestycji wnioskowa-
ło Miejsko-Gminne Zrzeszenie 
Ludowych Zespołów Sporto-
wych w Strzelinie.

RED

Strzeliński samorząd przezna-
czył w  tym roku 115 tys. zł na 
program opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi. Z tego ponad po-
łowa środków dotyczy usług we-
terynaryjnych (zabiegi steryliza-
cji, kastracji, usypianie ślepych 
miotów, pakiety leczenia oraz 
całodobowa pomoc w  przypad-
kach zdarzeń drogowych). Z  tej 
puli usług do wykorzystania po-
zostało jeszcze około 16 tys. zł.

Jak co roku Rada Miejska Strze-
lina podjęła uchwałę w sprawie 
przyjęcia programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz za-
pobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie gminy.

W ramach programu samo-
rząd finansuje zabiegi sterylizacji 
i kastracji zwierząt bezdomnych, 
zabiegi usypiania ślepych 
miotów czy też realizowa-
ne są tzw. pakiety leczenia, 
w ramach którego moż-
na wykonać podstawowe 
szczepienia bezdomnym 
zwierzętom.

Program obejmuje swoim 
zakresem:

1. Ograniczanie populacji 
bezdomnych zwierząt po-
przez sterylizację, kastrację 
oraz finansowanie pakietu 

Sprawdź, jakie zabiegi finansuje samorząd...

Pomoc dla bezdomnych zwierząt
leczenia obejmującego odroba-
czanie, zwalczanie pasożytów 
zewnętrznych, wybranych szcze-
pień niezbędnych do wyleczenia 
chorych wolnożyjących zwierząt, 
w szczególności psów i kotów oraz 
usypianie ślepych miotów.
2. Zapewnienie opieki bezdom-
nym zwierzętom z terenu gminy 
Strzelin.
3. Sprawowanie opieki nad ko-
tami wolno żyjącymi, w tym ich 
dokarmianie.
4. Poszukiwanie nowych właści-
cieli dla bezdomnych zwierząt.
5. Odławianie bezdomnych 
zwierząt.
6. Zapewnienie całodobowej 
opieki weterynaryjnej w przy-
padkach zdarzeń drogowych 
z udziałem zwierząt.
7. Edukacja mieszkańców gmi-

ny Strzelin w zakresie opieki nad 
zwierzętami.
8. Wskazanie gospodarstwa rol-
nego w celu zapewnienia miej-
sca dla zwierząt gospodarskich.
9. Realizacja planu sterylizacji lub 
kastracji zwierząt (psów i kotów) 
w gminie Strzelin przy pełnym po-
szanowaniu praw właścicieli zwie-
rząt lub innych osób, pod których 
opieką zwierzęta pozostają.

W tegorocznym budżecie gmin-
nym zabezpieczono na ten cel 115 
tys. zł. Na usługi weterynaryjne 
(zabiegi sterylizacji, kastracji, usypia-
nie ślepych miotów, pakiety leczenia 
oraz całodobową pomoc w przy-
padkach zdarzeń drogowych) prze-
znaczono 60 tys. zł, z czego do wy-
korzystania pozostało jeszcze około 
16 tys. zł. Strzeliński samorząd za-
prasza zainteresowanych opiekunów 
bezdomnych zwierząt do Wydziału 

Nieruchomości, Urbanisty-
ki, Rolnictwa i Gospodarki 
Wodnej UMiG w Strzeli-
nie (pok. nr 44), aby pobrać 
skierowania na odpowiedni 
zabieg weterynaryjny. Przy-
pomnijmy, że w tym roku te 
usługi, w ramach gminnego 
programu, realizuje Gabinet 
Weterynaryjny „KOZICA” 
mieszczący się przy ul. Grota 
Roweckiego 55 w Strzelinie.

RED Strzeliński samorząd co roku przyjmuje program opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi (zdj. ilustracyjne)
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Rozpoczęły się prace kom-
pleksowej termomoderniza-
cji trzech budynków szkol-
nych. Chodzi o „Czwórkę”, 
„Piątkę” i szkołę muzyczną. 
Zmiany będzie widać gołym 
okiem, poprawią się też wa-
runki pracy uczniów i na-
uczycieli. Jaki jest dokładnie 
zakres inwestycji w poszcze-
gólnych placówkach?

Mamy dobrą wiadomość dla 
uczniów i nauczycieli Publicznych 
Szkół Podstawowych nr 4 i 5 oraz 
Państwowej Szkoły Muzycznej 
I stopnia w Strzelinie. W czwartek, 
7 lipca w strzelińskim magistracie 
podpisano umowy na kompleksową 
termomodernizację tych trzech bu-
dynków szkolnych. Na zaproszenie 
burmistrz Strzelina Doroty Pawnuk 
w spotkaniu uczestniczyli również 
dyrektorzy i wicedyrektorzy placó-
wek oświatowych. 

Przypomnijmy, że inwestycje re-
alizowane będą w cyklu dwuletnim 

W budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Strzelinie wykonywane są obecnie izolacje fundamentów

Budują 
i naprawiają 

Zakład Wodociągów i Kanaliza-
cji w Strzelinie niedawno przystą-
pił do budowy sieci wodociągowej 
na Osiedlu Piastowskim. Nowy 
odcinek jest wykonywany w ulicy 
Gen. Stefana Grota Roweckiego 
na wysokości bloków o numerach 
14-36 oraz w ulicy Grunwaldzkiej 
przy posesji nr 7 i 5 z wpięciem do 
sieci na wysokości ulicy Łokietka. 
Całkowita długość rurociągu wy-
nosi ok. 400 m. Prace wykonywa-
ne są metodą bezwykopową, za 
pomocą przewiertu sterowanego. 
Zaletą tego rozwiązania jest możli-
wość bezkolizyjnej pracy na terenie 
silnie zurbanizowanym o gęstej sie-
ci komunikacyjnej, wodociągowej, 
telekomunikacyjnej, energetycz-
nej i gazowej. Widoczne wykopy, 
wzdłuż ulicy Grota Roweckiego są 
zgodne z prowadzoną technologią 
i stanowią komory startowe oraz 
odbiorcze, pomiędzy którymi pro-
wadzony jest rurociąg.

W lipcu strzeliński ZWiK przy-
stąpił również do naprawy kana-
łu sanitarnego w ul. Brzegowej 
w Strzelinie o długości 458 m. Zle-
cenie realizuje firma PHU TECH-
-KAN. Zakres prac obejmuje m.in. 
montaż rękawa epoksydowego, re-
nowację studni betonowych wraz 
z montażem stopni złazowych. 
Zastosowana metoda renowacji 
rurociągu sanitarnego polega na 
utworzeniu na wewnętrznej po-
wierzchni przewodu wykładziny 
z rękawa nasączonego żywicą, do-
pasowanego do kształtu remonto-
wanego przewodu. Utwardzona 
wykładzina pokrywa rysy i uszczel-
nia przewód.

RED

W  związku  z  wystąpieniem    21 
czerwca  awarii  gazociągu  w  Strzeli-
nie,  zarząd  Zakładu  Wodociągów 
i  Kanalizacji  przedstawia  informację 
nt.  podjętych  działań  pomocowych 
w usuwaniu awarii. Awaria polegała 
na  przepływie  wody  -  niewiadomego 
pochodzenia, w sieciach gazowych, ulo-
kowanych  w  obrębie  ulic:  Słowackie-
go, Ogrodowa, Piłsudskiego, Dubois, 
Wrocławskiej, Bolka I Świdnickiego. 
Rozpoczęcie awarii nastąpiło w ciągu 
24  godzin  od  nawalnej  ulewy,  która 
wystąpiła  w  Strzelinie  w  poniedzia-
łek, 20 czerwca.  
Po  powiadomieniu  o  awarii  przez 

służby  gazownicze na miejsce  skiero-
wano pracowników ZWiK, którzy od 
godzin  nocnych  z  21  na  22  czerwca 
rozpoczęli  interwencję.  Na  prośbę 
PSG  w  godzinach  nocnych  odcinano 
w  systemie  sieci  wodociągowych  wodę 
(tzw.  systemem  zasuw)  w  celu  usta-
lenia  ewentualnego  źródła  napływu. 
Nie przyniosło to rezultatu, ponieważ 
mimo zamknięcia kolejnych odcinków 
sieci, woda nadal napływała.  
W  czwartek  rano,  23  czerwca  po 

blisko  40  godzinach  od  momentu 
wystąpienia  awarii  PSG  skierowa-
ło  ponownie  prośbę  do ZWiK  o  za-
mknięcie  sieci wodociągowej w  rejonie 
wskazanym  przez  PSG.  Rozmowy 
prowadzono przy udziale przedstawi-
cieli Urzędu Miasta  i Gminy Strze-
lin. Ustalono, że konieczne jest pełne 
opróżnienie  sieci,  by  pomóc  w  ustale-

 Poszukiwanie miejsca awarii nie było łatwym zadaniem

Stanowisko ZWiK ws. awarii gazociągu
Przedstawiamy stanowisko Zakładu Wodociągów i  Kanalizacji w  Strzelinie w  zakresie działań pomocowych, 
udzielonych Polskiej Spółce Gazownictwa (PSG). 

niu  źródła  napływu  wody.  Z  uwagi 
na  warunki  atmosferyczne  –  bardzo 
wysoką  temperaturę,  odcięcie musiało 
być  skrócone  do  minimalnego  czasu. 
Decyzją  zarządu  podjętą  wspólnie 
z działem technicznym i powiadomie-
niu jednostek (SP nr4 i przedszkole) 
na  trzy  godziny  opróżniono  sieć  wo-
dociągową. Woda  w  gazociągu  nadal 
jednak napływała. 
Informacje  te od  chwili wystąpienia 

awarii  były  przekazywane  pracowni-
kom PSG (inżynier kontraktu i Dy-
rektor  Techniczny  PSG),  a  każda 
z  próśb  o  zamknięcie  obiegu  wody 
przez ZWiK została spełniona.

W  niedzielę,  26  czerwca  po  do-
konaniu  wykopu  przy  stacji  paliw 
Orlen,  przy  zbiegu  ulic  Wolności 
i  Oławskiej,  ustalono  miejsce  wycie-
ku wody z uszkodzonego przez gruz, 
niezinwentaryzowanego  wodociągu, 
nad  którym  biegł  gazociąg,  zdaniem 
służb gazowniczych wyłączony z eks-
ploatacji  –    niezidentyfikowany  na 
mapach.  Gazociąg  nienaniesiony  na 
mapach  był  gazociągiem  czynnym, 
a  bezpośrednio  nad  nim  przebiega 
nowowykonany  gazociąg  (w  związku 
z  remontem  w  ulicy  Wolności).  Po-
tencjalne  miejsce  awarii  wytypowano 
po  uwzględnieniu  przeprowadzonych 

w  ostatnim okresie  pracach budowla-
nych i remontowych.
W poniedziałek, 27 czerwca w sie-

dzibie  ZWiK  odbyło  się  spotkanie 
z  przedstawicielami  PSG,  którzy 
oświadczyli,  że  usuwanie  awarii  nie 
zostało  zakończone.    Dostawy  gazu 
zostały wznowione  dla mieszkańców, 
z wyłączeniem miejsc, w których ko-
nieczne  było  zapewnienie  szczelności 
w przyłączach  i  sieci  gazowej.  Jedno-
cześnie  wskazali,  że  nie  widzą  pod-
staw do jakichkolwiek roszczeń wobec 
ZWiK lub Gminy Strzelin i poprosili 
o współpracę w przyszłości. 

ZWiK

Trzy placówki oświatowe 
zmienią wygląd Ponad 11 mln zł na gminne szkoły

(2022-2023) przy dużym udziale 
środków finansowych pochodzą-
cych z Unii Europejskiej. Prace we 

wszystkich placówkach powinny za-
kończyć się w maju 2023 r.

Za termomodernizację budyn-

ku PSP nr 5 w Strzelinie odpo-
wiedzialne jest konsorcjum firm: 
Ciepły Dom z Karnkowa i Usługi 
Remontowo-Budowlane „Ciepły 
Dom” Dariusza Pożuczka z Karn-
kowa. Wartość zadania to blisko 
5,5 mln zł. Z kolei firma BUDOM 
z Wrocławia będzie wykonawcą 
termomodernizacji budynku PSP 
nr 4 w Strzelinie wraz z montażem 
zewnętrznej windy dla osób niepeł-
nosprawnych i termomodernizacji 
budynku Szkoły Muzycznej I stop-
nia w Strzelinie. Te dwie inwestycje 
zrealizowane zostaną za nieco po-
nad 6 mln zł. Warto zaznaczyć, że 
obie firmy na przestrzeni ostatnich 
lat współpracowały już z samorzą-
dem przy realizacji kilku gminnych 
inwestycji. 

Zakres prac we wspomnianych 
wyżej placówkach obejmuje m.in. 
ocieplenie ścian zewnętrznych, stro-
podachów, parapetów zewnętrz-
nych, pokrycia dachowego, ścian 
fundamentowych, całkowitą lub 
częściową wymianę stolarki okien-

nej i drzwiowej. Oczywiście wszyst-
kie budynki zyskają nową elewację. 
Dodatkowo w PSP nr 4 wybudowa-
na zostanie zewnętrzna winda z do-
stępem na każde piętro budynku, 
a w Państwowej Szkole Muzycznej 
I stopnia powstanie niezbędny pod-
jazd dla osób niepełnosprawnych. 
W PSP nr 5 przewidziano moderni-
zację systemu grzewczego.

Celem realizacji projektu jest po-
prawa efektywności energetycznej 
budynków. Bez wątpienia znacząco 
poprawi się także komfort pracy 
uczniów i nauczycieli. 

Całkowita wartość projektu to 
blisko 11,8 mln zł, przy bardzo du-
żym dofinansowaniu (9,3 mln zł).  
Projekt jest współfinansowany ze 
środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Dolnośląskiego 
na lata 2014-2022.

RED 
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Publikujemy podział środków...

Do sołectw i osiedli popłynie 
ponad 1 mln zł 

W przyszłym roku do trzydziestu sześciu miejscowości gminy Strzelin trafi łącznie ponad 900 
tys. zł w ramach funduszu sołeckiego. Które sołectwo otrzyma największą sumę pieniędzy? 
Gminny samorząd tradycyjnie przeznaczy również środki na strzelińskie osiedla... 

We wtorek, 12 lipca w strzelińskim 
magistracie odbyło się spotkanie 
z sołtysami oraz przewodniczącymi 
zarządów osiedli w Strzelinie. Ce-
lem było przedstawienie informacji 
dotyczących funduszu sołeckiego 
i osiedlowego na 2023 r. Z ramienia 
gminy w spotkaniu uczestniczyli m.in. 
burmistrz Dorota Pawnuk, sekretarz 
Kazimierz Nahajło oraz pracownicy 
wydziałów. Warto przypomnieć, że 
fundusz sołecki to środki finansowe 
wyodrębnione w budżecie gminy, któ-
re są zagwarantowane dla sołectw na 
wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków ich życia. To na zebraniach wiejskich mieszkańcy 
podejmują decyzję na co mają zostać wykorzystane pieniądze. Nie oznacza to jednak pełnej dowolności 
w doborze zadań. Zgodnie z ustawą z 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim zadania te muszą spełniać 
trzy podstawowe kryteria tj. muszą mieścić się w katalogu zadań własnych gminy, służyć poprawie życia 
mieszkańców i być zgodne ze strategią rozwoju gminy. Fundusz sołecki w gminie Strzelin został wyodręb-
niony po raz pierwszy w 2009 r., a zatem funkcjonuje od samego początku wprowadzenia tej formy bu-
dżetu partypacyjnego ustawą z 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim. W ramach budżetu gminy Strzelin 
od 2018 r. przeznaczane są również środki na tzw. „fundusz osiedlowy”. Polegał na tym, że mieszkańcy 
każdego z sześciu osiedli w mieście otrzymają do dyspozycji 25 tys. złotych i sami zadecydują na co je 
wydać. 

Wysokość funduszu sołeckiego na 2023 r. wyniesie 912.345,00 zł, a podział dla poszczególnych sołectw 
umieszczamy obok w tabeli. W przyszłym roku, tak jak do tej pory, każde strzelińskie osiedle będzie dys-
ponować 25 tysiącami złotych, a więc łącznie strzeliński magistrat przeznaczy na tzw. fundusz osiedlowy 
150 tysięcy złotych. 

Podczas spotkania przedstawiono zasady oraz terminy składania wniosków oraz możliwości wprowa-
dzenia zmian w tegorocznym funduszu. W tym punkcie sołtysi aktywnie zadawali pytania oraz konsul-
towali wątpliwości z pracownikami Urzędu Miasta i Gminy Strzelin. Tematem rozmów była też kwestia 
współpracy z ochotniczymi strażami pożarnymi z terenu gminy przy zabezpieczaniu imprez. Ponadto, 
w trakcie spotkania dyrektor Strzelińskiego Ośrodka Kultury Sylwia Korczyńska przedstawiła plany uro-
czystości gminnych oraz zachęcała  do aktywnego udziału. 

Jakub Olejnik

Sołtysi z uwagą przysłuchiwali się kwestii rozdzielenia funduszu na poszczególne wsie

 
 

L.p. Nazwa sołectwa 
Wysokość środków 

przypadających na dane 
sołectwo w 2023 r. 

1 Biały Kościół 37 669,70 
2 Biedrzychów 23 164,39 
3 Bierzyn 21 785,55 
4 Brożec (wsie Brożec i Ulsza) 29 837,94 
5 Chociwel 25 205,06 
6 Częszyce 15 718,69 
7 Dankowice 14 505,32 
8 Dębniki 19 138,20 
9 Dobrogoszcz 21 178,87 
10 Gębczyce 18 476,36 
11 Gębice 21 013,41 
12 Gęsiniec 55 153,30 
13 Głęboka 21 730,40 
14 Gościęcice 43 240,19 
15 Górzec 24 432,91 
16 Karszów 33 698,67 
17 Karszówek 20 351,57 
18 Kazanów 20 847,95 
19 Krzepice 22 006,17 
20 Kuropatnik 55 153,30 
21 Ludów Polski 24 984,44 
22 Mikoszów 22 171,63 
23 Muchowiec 19 358,81 
24 Nieszkowice 20 075,80 
25 Nowolesie 19 855,19 
26 Pęcz 27 631,80 
27 Piotrowice 21 178,87 
28 Pławna 37 393,94 
29 Skoroszowice 17 152,68 
30 Strzegów 21 730,40 
31 Szczawin 42 357,73 
32 Szczodrowice 19 303,66 
33 Trześnia 20 186,11 
34 Warkocz 21 840,71 
35 Wąwolnica 15 829,00 
36 Żeleźnik 16 987,22 

Razem 
 

912 345,94 
 

 Trawa, kamyki, donice kwiatowe i rośliny

Skwer przyciągnie wzrok przechodniów
Pracownicy Centrum Usług Komunalnych i Technicznych w Strzelinie w dalszym ciągu wykonują prace związane z utrzymaniem terenów zielonych w miaście 

oraz sołectwach. Sukcesywnie koszą skwery, place zabaw, boiska, parki oraz inne tereny będące w utrzymaniu CUKiT-u. Przycinają również żywopłoty, podcinają 
gałęzie drzew, a także naprawiają urządzenia na placach zabaw i wymieniają uszkodzone ławki parkowe. Systematycznie co dwa dni pracownicy podlewają 14 
kaskad kwiatowych, 42 donic wiszących oraz 18 stojących na terenie miasta. Na klombach i rabatach kwiatowych usuwane są pojawiające się chwasty.

W Parku Jordanowskim wykonano prace ziemne związane z montażem zjazdu linowego, tzw. „tyrolki”, polegające na usunięciu ziemi z ponad 300 
metrów kwadratowych na trasie zjazdu. W miejsce usu-
niętej ziemi została położona agrowłóknina, dowieziony 
zostanie również piasek.

Pracownicy jednostki urządzili także skwer położony 
u zbiegu ulic Mickiewicza i Wolności. Trawa, kamyki, 
donice kwiatowe i rośliny ozdobne sprawiają, że miejsce 
będzie przyciągało wzrok przechodniów.

To jednak nie wszystkie prace wykonane przez pracow-
ników jednostki. W budynku świetlicy w Kazanowie zo-
stał wzmocniony dach oraz wyremontowano toaletę. Na 
ulicy Glinianej i Wita Stwosza w Strzelinie udrożniono 
i wyczyszczono rów. W Karszowie wyczyszczono nato-
miast dwie odwadniające studnie drenarskie, zaś w Szczo-
drowicach wylano fundament pod maszt flagowy. 

Na zlecenie Gospodarczego Banku Spółdzielczego 
w Strzelinie wprowadzono zmiany na parkingu od strony 
ul. Grahama Bella. Na miejscach parkingowych namalo-
wano koperty i założono blokady parkingowe. 

RED
Skwer u zbiegu ulic Mickiewicza i Wolności zmienił się nie do poznania

Kontrole 
na rowerach... 
i nie tylko

W ciągu ostatniego miesiąca strażnicy miej-
scy podjęli blisko 100 interwencji, z których 
ponad połowę stanowiły wykroczenia. Zgło-
szenia, jak co miesiąc dotyczyły biegających 
bez opieki psów, odpadów i roślinności w pasie 
drogi oraz wykroczeń drogowych. - Kontynu-
ujemy patrole rowerowe, podczas których 
kontrolujemy parki, skwery oraz place za-
baw – wyjaśnia komendant Straży Miejskiej 
w Strzelinie Ireneusz Kuropka. - Z uwagi na 
wakacje monitorujemy miejsca wypoczyn-
ku. W tym zakresie wykonaliśmy 15 patroli, 
podczas których zastosowano 3 pouczenia 
za kąpiel w miejscu niedozwolonym – in-
formuje. Z kronikarskiego obowiązku dodaj-
my, iż w pierwszym półroczu strażnicy miejscy 
wykonali 621 interwencji, z których 359 stano-
wiły wykroczenia. Istotnymi działaniami były 
interwencje związane z ochroną środowiska 
i gospodarki odpadami  (123 działania) oraz te 
dotyczące zwierząt (67).

RED
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Nowym komendantem Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej w Strzelinie został st. 
bryg. Łukasz Winkowski. Mimo, że szef strzeliń-
skich strażaków pracował wcześniej we Wrocła-
wiu, to w gminie Strzelin często aktywnie spędzał 
wolny czas. W rozmowie z „Nowinami Strzeliński-
mi” strażak wspomniał nie tylko o zainteresowa-
niach i  drodze kariery zawodowej, ale również 
poinformował o wizji kierowania jednostką oraz 
koniecznej rozbudowie komendy. 

W lipcu został Pan powołany na stanowisko Ko-
mendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożar-
nej w Strzelinie. Nasze miasto jest dla Pana nowym 
miejscem pracy, dlatego proszę przybliżyć swoją drogę kariery zawodowej…

- Pochodzę z Wieruszowa w województwie łódzkim. Tam się urodziłem. Spędziłem dzieciń-
stwo i młodość. Przygodę z pożarnictwem rozpocząłem w 1997 roku tuż po maturze, stając się 
słuchaczem podchorążym dziennych studiów inżynierskich w Szkole Głównej Służby Pożarniczej 
w Warszawie. Po czteroletnich studiach pożarniczych, będąc świeżym oficerem chciałem nabrać 
doświadczenia w dużym garnizonie i udało mi się rozpocząć służbę w Komendzie Miejskiej we 
Wrocławiu. Zaczynałem na najniższym stanowisku zajmując etat dowódcy zastępu w jednostce 
ratowniczo-gaśniczej nr 7. Następnie kontynuowałem zadania jako specjalista w pionie operacyj-
no-szkoleniowym. Później zbierałem nowe doświadczenia w wydziale kontrolno-rozpoznawczym. 
Po intensywnej praktyce w tzw. „terenie” trafiłem do Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży 
Pożarnej we Wrocławiu. Początkowo pełniłem tam służbę na stanowiskach specjalisty i starszego 
specjalisty w wydziale kontrolno–rozpoznawczym, następnie pomocnika dyżurnego i dyżurnego 
operacyjnego w wydziale operacyjnym. W 2016 r. jako naczelnik wydziału kadr objąłem pieczę nad 
sprawami kadrowymi w naszym województwie. Teraz zostałem przeniesiony do Strzelina. Rozpo-
cząłem nowy etap kariery mając zaszczyt kierować tutejszą komendą.

Mimo pracy we Wrocławiu nasza gmina nie jest Panu obca, choćby dlatego, że 
dobrze zna Pan Biały Kościół… 

- Znajomość okolic Białego Kościoła wynika z chętnie spędzanego czasu wolnego w tym re-
jonie. Poznałem większość tutejszych szlaków turystycznych i singletracków. Już kilka lat temu 
odkryłem to miejsce i bardzo spodobały mi się dostępne tu atrakcje. Być może w przyszłości 
zamieszkam w Białym Kościele. 

A Jakie są Pana zainteresowania poza pracą? 
- Prywatnie jestem szczęśliwym małżonkiem i ojcem dwójki licealistów. Członkiem rodziny jest 

również owczarek niemiecki, którego ze względu na umaszczenie nazwaliśmy Negra. Mieszka-
my we Wrocławiu. Jestem miłośnikiem turystyki i rekreacji również tej z zacięciem sportowym. 
Wachlarz jest dość szeroki od pływania, biegania i kajakarstwa do wędrówek pieszych i rajdów 
rowerowych. Bardzo lubię też majsterkować i jestem entuzjastą motoryzacji. Uwielbiam psy te 
duże i małe. Interesuję się architekturą, budownictwem i gospodarką nieruchomościami.

Czy zdążył się Pan 
już zapoznać z funk-
cjonowaniem tutejszej 
komendy? Czy zamierza 
Pan wprowadzić jakieś 
zmiany w działalności 
strzelińskiej jednostki?

- Komenda tętni ży-
ciem. Tu cały czas coś się 
dzieje i jest wiele spraw 
do zrobienia. Nieliczna 
załoga bardzo sprawnie 
i z dużym zaangażowa-
niem realizuje zadania. 
Trudności rozwiązywane 
są na bieżąco. Dzieje się 
to w dobrej atmosferze 
i wzajemnym zrozumie-
niu. Chcę kontynuować 
wypracowane przez po-
przedników i zarazem 
kolegów dobre rozwiąza-
nia. Jestem orędownikiem 
ewolucji, a nie rewolucji. 
Cały czas przyglądam się 
komendzie i strażakom, 
aby w przyszłości uspraw-
niać i ulepszać ich codzien-
ną służbę społeczeństwu. 
Miałem okazję spotkać się 

Strzelińską komendę 
czeka przebudowa Stawia na ewolucję, nie rewolucję

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego
dla części PŁAWNEJ (dz. nr 305)

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. z 2022 r., poz.503) oraz art. 39 ust. 1, w związku z art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 2 i 3 
ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i  jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 
r. poz. 2373 ze zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską Strzelina uchwały:

- Nr XLVII/631/22 z 30 czerwca 2022 r. o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu
 zagospodarowania przestrzennego dla części PŁAWNEJ (dz. nr 305).

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski na-
leży składać na piśmie lub ustnie do protokołu w Urzędzie Miasta i Gminy Strzelin, ul. Ząbkowicka 
11, 57-100 Strzelin, oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatry-
wania ich podpisem elektronicznym na adres: umig@strzelin.pl w terminie 21 dni od ukazania się 
niniejszego ogłoszenia. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, 
przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpa-
trzenia wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin. 

Wnioski powinny zawierać także oświadczenie wnioskodawcy dotyczące przetwarzania i  udo-
stępniania danych osobowych na potrzeby procedury sporządzenia miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego zgodnie z ustawą z 24 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. 
U. z 2019r. poz. 1781).

Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin

ze wszystkimi samorządowcami i szefami lokalnych służb mundurowych. To były dla mnie 
bardzo budujące wizyty. Mogę stwierdzić, że na ziemi strzelińskiej strażacy mają pełne zro-
zumienie trudów i potrzeb wśród włodarzy. Mogą również zawsze liczyć na wsparcie 
i dobrą współpracę ze strony policji i służby więziennej. To bardzo ważne dla komfortu 
służby, a to bezpośrednio przekłada się na zapewnienie najwyższego poziomu bezpie-
czeństwa mieszkańców powiatu strzelińskiego. 

Na jakie aspekty będzie Pan kładł szczególny nacisk podczas kierowania jednostką?
- Relacje, komunikacja i współpraca. Ratownictwo to „sport” zespołowy, najlepsze wyniki 

osiąga się zgraną drużyną. I oczywiście nie chodzi tylko o osiągnięcia, ale również o tworzenie 
codziennego pozytywnego środowiska służby. Niezwykle ważne są kwalifikacje, wyszkolenie 
i sprzęt, ale bez tych podstaw, które wymieniłem to jak bez fundamentu, nie można uzyskać 
trwałego i mocnego w posadach efektu. Chciałbym, żeby te same elementy stanowiły główne 
kierunki w mocnej współpracy z bliskimi nam druhami ochotniczych straży pożarnych. Ra-
zem możemy więcej i lepiej.

Z jakimi najważniejszymi problemami boryka się strzelińska jednostka, a co we-
dług Pana należy do jej atutów?

- Stoimy przed poważnym zadaniem w niedalekiej przyszłości. Czeka nas konieczna prze-
budowa i prawdopodobnie rozbudowa komendy, a w zasadzie mieszczącej się w niej jednostki 
ratowniczo-gaśniczej. Nasze garaże niegdyś nowoczesne za chwilę okażą się niedostosowane 
do parkowania coraz nowocześniejszych samochodów pożarniczych. Podjęliśmy już działania 
wynikające z nowej ustawy o OSP i realizujemy je z powodzeniem. W niedalekiej przyszłości 
będziemy współorganizować na obszarze powiatu strzelińskiego ochronę ludności i realizować 
zadania kojarzone dotychczas z obroną cywilną. Uważam, że wykonana praca przez moich 
poprzedników, kolegów komendantów, wyniosła komendę straży na wysoki poziom profe-
sjonalizmu. Dodatkowo wypracowane dobre relacje strażaków z druhami ochotnikami, z sa-
morządowcami i innymi służbami owocują dobrą współpracą. To tworzy obraz bezpiecznych 
mieszkańców powiatu strzelińskiego, którzy zawsze mogą liczyć na pomoc ze strony strażaków. 
Moją rolą jest pielęgnować ten stan i stale dążyć do rozwoju, tak by mieszkańcy czuli się jeszcze 
bezpieczniej.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Strzelinie jest sukcesywnie 
doposażana w sprzęt. Na początku roku przekazano nowy samochód ratowniczo-ga-
śniczy. Jakie są jeszcze potrzeby jednostki?  

- Jeszcze w tym roku otrzymamy ciężki samochód gaśniczy, który zastąpi dotychczas posia-
dany. W przyszłości będziemy starać się jeszcze o samochód operacyjny, a przede wszystkim 
będziemy zabiegać o nową drabinę mechaniczną bądź podnośnik. Pozostały posiadany sprzęt 
jest w zasadzie nowy, więc jeśli uda nam się wymienić ten, o którym wspomniałem, to będziemy 
dysponować doskonałym potencjałem. Mam nadzieję, że uda nam się to w najbliższych latach.

To bardzo ważne, aby sprzęt, jakim dysponują strażacy z Państwowej Straży Pożarnej, jak 
i Ochotniczych Straży Pożarnych był nowoczesny oraz bezawaryjny. Wszyscy wiemy, że służy 
on ratowaniu życia i mienia, a zapewnienie bezpieczeństwa i niesienie pomocy obywatelom jest 
naszym głównym zadaniem.

Rozmawiał Jakub Olejnik

St. bryg. Łukasz Winkowski
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O czerniaku w gminnych szkołach 
Gmina Strzelin po raz kolejny przystąpiła do 
„Ogólnopolskiego programu profilaktyki czer-
niaka w edycji 2022/2023”. Program będzie reali-
zowany we wszystkich szkołach podstawowych 
na terenie gminy, w klasach 7 i 8. 

Celem programu jest przede wszystkim poznanie skutecz-
nych działań profilaktycznych w walce z czerniakiem, umiejęt-
ność przeprowadzenia samobadania skóry, a także możliwość 
przekazywania zdobytej wiedzy. Należy zwrócić szczególną 
uwagę na fakt, iż czerniak nadal pozostaje jednym z wyzwań 
dla zdrowia publicznego. Według najnowszych danych Kra-
jowego Rejestru Nowotworów w 2019 roku odnotowano po-
nad 3700 nowych rozpoznań czerniaka oraz aż 1765 zgonów. 
W porównaniu z danymi z 2010 roku oznacza to przyrost 
o prawie 50 %.  Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skło-
dowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy koordynuje na 
szczeblu ogólnopolskim realizację programu profilaktyki czer-
niaka. W latach 2018 – 2022 na terenie całego kraju objęto 
programem niemalże 2 miliony uczniów w 110 polskich samo-
rządach, realizując z udziałem pedagogów 113 tysięcy godzin 
lekcyjnych w klasach 7 i 8 szkół podstawowych oraz w szko-
łach ponadpodstawowych.

Przypomnijmy, że udział w programie jest bezpłatny. Wszel-
kie materiały niezbędne do realizacji programu zostaną udostęp-
nione nieodpłatnie przez Studenckie Koło Naukowe Onkoma.

Realizacja programu rozpocznie się po powrocie uczniów 
do szkół. 

RED

To był bez wątpie-
nia ważny moment 
w najnowszej hi-
storii Nieszkowic. 
We wtorek, 26 lipca 
odbyło się uroczyste, 
symboliczne otwar-
cie przebudowanej 
drogi powiatowej. 

Inwestycja poprawiająca 
bezpieczeństwo mieszkań-
ców Nieszkowic jest efektem 
bliskiej i dobrej współpracy 
samorządów gminy Strzelin 
i powiatu strzelińskiego oraz 
pozyskania znaczących środ-
ków z budżetu państwa. 

W symbolicznym otwar-
ciu drogi uczestniczyli m.in. 
reprezentanci samorządów 
powiatu strzelińskiego i gmi-
ny Strzelin, Powiatowego 
Zarządu Dróg w Strzelinie, 
który nadzorował przebieg 
inwestycji. Nie zabrakło też 
przedstawicieli władz so-
łeckich,  wykonawcy oraz 
innych osób zaangażowa-
nych w realizację inwestycji. 
W części oficjalnej wyda-
rzenia zabrali głos: przed-
stawiciele Zarządu Powiatu  
Strzelińskiego - Anna Ho-
rodyska i Artur Gulczyński, 
Dyrektor PZD Waldemar 
Łysiak, Sołtys Nieszkowic 
Iwona Grabna, a także Bur-

Nowy chodnik, 
nawierzchnia, 
przejścia i zatoka 
autobusowa

W Nieszkowicach jest bezpieczniej 

Przebudowa kotłowni strzelińskiej „Trójki”
Wrocławskie przedsiębiorstwo Energy Transfer zajmie się przebudową kotłowni w Publicz-
nej Szkole Podstawowej nr 3 w Strzelinie.

Niedawno przedstawicielka firmy oraz burmistrz Dorota Pawnuk podpisały w magistracie umowę na realizację tego ważnego 
zadania inwestycyjnego. Wrocławskie przedsiębiorstwo złożyło najkorzystniejszą ofertę w przetargu, który cieszył się sporym 
zainteresowaniem. Dodajmy, że o realizację tej gminnej inwestycji ubiegało się pięciu oferentów, a przebudowa kotłowni będzie 
kosztować gminę blisko 700 tys. zł. Wykonawca ma 3 miesiące na wykonanie wszystkich prac.

Zakres inwestycji obejmuje: 
- demontaż rurociągów;
- demontaż kaskady trzech kotłów; 
- demontaż kominów do wysokości szachtów; 
- demontaż instalacji gazowej; 
- czyszczenie kominów; 
- montaż instalacji gazowej oraz podłączenie 
do istniejącego elektrozaworu; 
- montaż 3 kotłów kondensacyjnych, gazowych
 w układzie kaskadowym , układu automatyki
 wraz z okablowaniem; 
- montaż rurociągów wraz z instalacjami c.o/c.t 
w obrębie pomieszczenia kotłowni i armaturą, 
neutralizatora kondensatu, 
podgrzewacza c.w.u., pomp obiegowych, 
zaworów, naczyń przeponowych, stacji uzdat-
-niania wody, filtrów, manometrów, termometrów 
i czujników temperatury, systemu odprowadzania
 spalin; 
- dostawę AKPiA dla nowej technologii kotłowni.

RED Umowę podpisano w strzelińskim magistracie

Najwięcej powodów do zadowolenia mają mieszkańcy Nieszkowic, w których po zakończeniu inwestycji jest znacznie bezpieczniej.

mistrz Miasta i Gminy Strze-
lin Dorota Pawnuk. Szefowa 
naszej gminy przypomniała, 
że na przestrzeni ostatnich 
lat władze samorządowe sys-
tematycznie wnioskowały do 
zarządów powiatu o budowę 
bardzo potrzebnego chod-
nika i zadeklarowały chęć 
partycypacji w kosztach wy-
konania inwestycji. O takie 
zadanie apelowali również 
kolejni sołtysi Nieszkowic.

- W 2019 roku gmina 
Strzelin zleciła i sfinan-
sowała projekt chodnika 
przy powiatowej drodze. 
Wydatkowano na ten 
cel z gminnego budżetu 
kwotę ponad 27 tys. zł. 
Dokumentację przekaza-
no powiatowi, który do 
projektu dołożył jeszcze 
dodatkowo przebudowę 
mocno zniszczonej na-
wierzchni jezdni – powie-
działa Dorota Pawnuk. 

Po przecięciu symbolicznej 
wstęgi sołtys i panie z miej-
scowego Koła Gospodyń 
Wiejskich zaprosiły uczestni-
ków uroczystości do świetlicy 
na słodki poczęstunek. Była 
to też okazja do przespacero-
wania się nowym chodnikiem 
i skorzystania z wyniesionego 
przejścia dla pieszych.    

Całkowita wartość inwe-
stycji wyniosła blisko 1,9 mln 
zł, a dofinansowanie z Rzą-
dowego Funduszu Rozwoju 
Dróg przekroczyło 1 mln zł. 

Powiat oraz gmina Strze-
lin dołożyły do inwestycji ze 
swoich budżetów po prze-
szło 400 tys. zł.

Wykonawcą robót budow-
lanych było Przedsiębiorstwo 
Robót Drogowo-Mostowych 
Sp. z o.o. z Brzegu, a zada-
nie udało się zrealizować w 9 
miesięcy. 

W ramach inwestycji prze-
budowano nawierzchnię po-
nad 800-metrowego odcinka 
drogi, wybudowano chodnik 
o długości prawie 470 me-
trów, 2 wyniesione przejścia 
dla pieszych oraz przebudo-
wano zatokę autobusową.

RED
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W poniedziałek, 
4 lipca burmistrz 
Strzelina Dorota 
Pawnuk z sołtysem 
Kuropatnika Ada-
mem Danilukiem 
złożyli wizytę 
Eugenii Leśkiewicz 
z Kuropatnika. 
Okazją do spotkania 
były przypadające 
tego dnia setne 
urodziny jubilatki. 

Z rąk burmistrz solenizant-
ka przyjęła listy od premiera 
Mateusza Morawieckiego 
oraz Wojewody Dolnoślą-
skiego Jarosława Obrem-
skiego. Nie mogło zabraknąć 
także listu od włodarz gminy, 
która życzyła szanownej jubi-
latce pogody ducha i energii, 
a także gratulowała tego wy-

Eugenia Leśkiewicz z Kuropatnika świętowała jubileusz setnych urodzin

Dyskutowali o potrzebach
W czwartek, 7 lipca w strzelińskim magistracie odbyło się po-

siedzenie Strzelińskiej Rady Seniorów. W spotkaniu wzięli udział 
przedstawiciele organizacji zrzeszających osoby starsze z gminy 
Strzelin, a także członkowie Zespołu ds. Sportu, Kultury, Zdro-
wia i Komunikacji Społecznej strzelińskiego urzędu, sekretarz 
gminy Kazimierz Nahajło i burmistrz Dorota Pawnuk. W trakcie 
obrad seniorzy dyskutowali o potrzebach, jakie występują w ich 
organizacjach oraz optymalizacji współpracy w ramach Strzeliń-
skiej Rady Seniorów. Spotkanie obfitowało w żarliwe dyskusje 
mające wypracować jak najlepsze rozwiązania. Dodatkowo omó-
wiono projekt nowego statutu rady. Sekretarz gminy zachęcał 
członków rady do udziału w konsultacjach projektu statutu, licząc 
na zaangażowanie i propozycje zmian zapisów bądź uwag do po-
szczególnych treści. Przypomnijmy, że przewodniczącym obecnej 
Rady Seniorów jest Konstanty Sikorski.

RED

Następna grupa miesz-
kańców z gminy Strzelin 
uczestniczących w pi-
lotażowym, rządowym 
programie „Korpus 
Wsparcia Seniorów” 
otrzymała bezpłatne 
„opaski bezpieczeństwa”. 
Łącznie z tego pożytecz-
nego urządzenia korzy-
sta u nas już ponad 70 
seniorów.

Podczas spotkania, zorga-
nizowanego na początku lip-
ca w strzelińskim magistracie 
przez Gminny Ośrodek Po-
mocy Społecznej 40-osobowej 

Gmina dofinansowała pobyt nad morzem

Będą widoczni 
i rozpoznawalni 

Na początku lipca w Urzędzie 
Miasta i Gminy Strzelin odbyło się 
oficjalne przekazanie strzelińskim 
seniorom koszulek (plastronów) 
sportowych z logotypami Polskie-
go Związku Emerytów, Rencistów 
i Inwalidów oraz Gminy Strzelin. 
Przypomnijmy, że związek otrzymał 
na zakup koszulek 2000 zł dofinan-
sowania. Dzięki zakupowi na wszel-
kiego rodzaju imprezach integra-
cyjnych, sportowych i kulturalnych, 
a także na spotkaniach i warsztatach 
promowany będzie nie tylko sam 
związek, ale także gmina Strzelin. 
Seniorzy chcą być bowiem widoczni 
i rozpoznawalni.

RED

Nowy nabytek trafił do członków lokalnego oddziału Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów

Wyjątkowy jubileusz 
Eugenii Leśkiewicz 
z Kuropatnika Skończyła 100 lat i cieszy się życiem

jątkowego momentu, ja-
kim jest przeżycie 100 lat.

Warto podkreślić, że 
jubilatka cieszy się jesz-
cze dużą sprawnością 
intelektualną i w trakcie 
spotkania ze zgromadzo-
nymi gośćmi wspomi-
nała dzień przybycia do 
Kuropatnika. Ponadto 
pani Eugenia to bardzo 
uśmiechnięta, pozytywna 
osoba. Jubilatce dopi-
suje także zdrowie, a do 
90. roku życia gotowała 
obiady. Okazały wiek nie 
przeszkadza Eugenii Leś-
kiewicz patrzeć z opty-
mizmem w przyszłość 
i oczekiwać kolejnych 
wyjątkowych chwil. 

Z okazji wyjątkowych 
urodzin życzymy soleni-
zantce mnóstwa zdrowia 
oraz tego, żeby jak najdłu-
żej przekazywała innym 
swój optymizm i energię.

RED

Caritas Archidiecezji Wrocławskiej – Parafialny Zespół Cari-
tas w Strzelinie p. w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Strzeli-
nie otrzymał 5 tys. zł  na organizację wypoczynku dla seniorów 
z gminy Strzelin w Jastrzębiej Górze. Umowę na przekazanie 
środków podpisano w strzelińskim magistracie w poniedziałek, 
11 lipca. Dokument sygnowały Stanisława Szulikowska reprezen-
tująca Parafialny Zespół „Caritas” przy Parafii p. w. Podwyższenia 
Krzyża Świętego w Strzelinie, zaś z ramienia urzędu Burmistrz 
Miasta i Gminy Strzelin Dorota Pawnuk. Dodajmy, że w wyjeź-
dzie weźmie udział 40 mieszkańców gminy Strzelin, korzystając 
z licznych atrakcji i zajęć. W programie przewidziane są wycieczki 
krajoznawcze m.in. na Hel, do Trójmiasta, na Kaszuby. Ponadto 
wycieczki rowerowe, rejs statkiem po Bałtyku, a także cykl zajęć 
sportowych. 

Uczestnikom wypoczynku życzymy niezapomnianych wrażeń 
i słonecznej pogody.  

RED

Umowę na przekazanie środków podpisały Stanisława Szulikowska i burmistrz Dorota Pawnuk

OPASKI TRAFIŁY DO KOLEJNYCH SENIORÓW
grupie (kolejnym uczestnikom 
programu lub ich opiekunom) 
przekazano opaski z niezbęd-
nym osprzętem, a przedsta-
wicielka dostawcy przeprowa-
dziła szkolenie z obsługi tego 
pożytecznego urządzenia. 

Burmistrz Dorota Pawnuk 
podziękowała seniorom za 
udział w programie. Szefowa 
gminy życzyła uczestnikom, 
aby opaski właściwie spełni-
ły swoją rolę i w razie sytuacji 
kryzysowej umożliwiły otrzy-
manie szybkiej i skutecznej 
pomocy. Ta niepozorna opa-
ska może przyczynić się do 
uratowania życia. Program 

realizuje Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Strze-
linie. Dodajmy, że w naszej 
gminie jest wdrażany moduł 
drugi programu czyli „Opieka 
na Odległość”. Przypomnijmy, 
że bezpłatne urządzenie jest 
połączone z usługą operatora 
pomocy (24 h na dobę siedem 
dni w tygodniu). W przypadku 
trudnej sytuacji lub nagłego 
zagrożenia, wciśnięcie guzika 
alarmowego, znajdującego się 
na opasce, umożliwia połą-
czenie się ze stale gotową do 
interwencji centralą operato-
ra. Po odebraniu zgłoszenia 
dyspozytor (ratownik, opie-
kun medyczny, pielęgniarka) 

podejmują decyzję o sposobie 
udzielenia pomocy seniorowi. 
W zależności od sytuacji może 
on zapewnić wsparcie emocjo-
nalne przez telefon, poprosić 
o interwencję kogoś z jego naj-
bliższego otoczenia (rodzinę, 
sąsiadów, opiekunów), popro-
sić o interwencję pracownika 
ośrodka pomocy społecznej 
lub wezwać służby ratunkowe.

Program adresowany jest 
do seniorów od 65. roku życia 
z gminy Strzelin, którzy za-
mieszkują sami lub z członkami 
rodziny, którzy nie są w stanie 
zapewnić im wystarczającej 
opieki.

RED
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Zarośnięty, zanieczyszczony i zamulony zbiornik wodny w Kar-
szówku ma stać się atrakcyjnym miejscem spotkań – tego chcą 
mieszkańcy, dlatego część środków z funduszu sołeckiego prze-
znaczają właśnie na poprawę tego terenu. Jakie jeszcze zadania 
zaplanowano z budżetu wioski, a co spędza sen z powiek?

Karszówek to kolejne sołectwo, które prezentujemy w ramach stałego cyklu. Miejsco-
wość liczy ok. 160 osób, a funkcję sołtysa od 15 lat pełni Iwona Kowalska. W składzie 
rady sołeckiej są również Damian Każura (przewodniczący), Marek Grabowski, Agnieszka 
Błahuta, Robert Maruszczak oraz Renata Padoł. W miejscowości powstaje mało nowych 
zabudowań, a co za tym idzie napływowych mieszkańców nie jest dużo. 

W Karszówku, tak jak w większości sołectw, organizowane są różne wydarzenia kultural-
no-rozrywkowe. Poluzowanie obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa umożliwiło 
powrót do tradycyjnego kalendarza imprez. W tym roku udało się już zorganizować we 
współpracy ze Strzelińskim Ośrodkiem Kultury Dzień Kobiet i Dzień Dziecka. Na sobotę, 
13 sierpnia zaplanowano natomiast imprezę z okazji pożegnania lata. Jeśli sytuacja epide-
miologiczna nie zmieni się, sołectwo zorganizuje jeszcze mikołajki w grudniu.

Istotną rolę w realizacji zamierzeń inwestycyjnych odgrywa fundusz sołecki. Tegoroczny 
budżet Karszówka wynosi nieco ponad 19 tys. zł. Mieszkańcy zdecydowali się przezna-
czyć 5 tys. zł na konserwację stawu, który znajduje się przy ruinach pałacu. - Staw jest 
zarośnięty, zanieczyszczony i zamulony. Miejsce jest bardzo klimatyczne, dlate-
go stwierdziliśmy, że warto zadbać o ten teren i stworzyć miejsce do odpoczyn-
ku. Planujemy zamontować ławki, umożliwić wędkarzom połów ryb. W realizacji 
zadania ma wesprzeć nas Gmina Strzelin i przeznaczyć ok. 10 tys. zł – informuje 
sołtys Iwona Kowalska. - W sprawie stawu długo trwała korespondencja z Woda-
mi Polskimi, ponieważ musieliśmy uzyskać zgodę na przeprowadzenie prac. Staw 
jest bowiem zlewiskiem – wpływa do niego woda z rzeki Młynówki, zaś wypływa 
do rzeki Krynki. Uzyskaliśmy już zgodę i niedługo wyłonimy firmę, która zajmie 
się odmuleniem i wyczyszczeniem stawu. Liczymy, że w tym roku uda się prze-

Z życia sołectw

Sołtysem Karszówka od 15 lat jest Iwona Kowalska

Inwestują w staw, aby stworzyć oazę spokoju
prowadzić część prac. W przyszłym roku bę-
dziemy podejmowali kolejne kroki związane 
z zagospodarowaniem tego terenu – wyjaśnia 
Iwona Kowalska. W sołeckim budżecie znalazło się 
również 7 tys. zł na zakup wiaty przystankowej. Ta, 
która stoi w centrum miejscowości jest już w złym 
stanie, dlatego konieczna jest jej wymiana. Z fun-
duszu sołeckiego przeznaczono również 4 tys. zł na 
zakup namiotu biesiadnego. Nowy nabytek służy 
już mieszkańcom, a ostatnio był wykorzystywany 
podczas imprezy z okazji Dnia Dziecka. - Namiot 
sprawdza się doskonale. Wewnątrz możemy 
rozłożyć stoły biesiadne i organizować wyda-
rzenia bez względu na warunki atmosferyczne 
– precyzuje sołtys. Warto dodać, że z budżetu so-
łeckiego mieszkańcy przeznaczyli ok. 3 tys. zł na 
działalność kulturalno-rozrywkową oraz nieco po-
nad 400 zł na pielęgnację terenów zielonych. 

Kanalizacja i remont drogi...
Jedną większych potrzeb w Karszówku jest budowa kanalizacji sanitarnej. - To duży 

problem mieszkańców – przyznaje. O realizację takiej inwestycji będzie jednak bardzo 
trudno. Wszystko za sprawą sporej odległości, która dzieli miejscowość od oczyszczalni 
ścieków w Chociwelu, a także skanalizowanych terenów, do których można byłoby pod-
łączyć nową sieć. To sprawia, że budowa kanalizacji w Karszówku byłaby kosztowna 
i nieopłacalna. - Niestety, w lwiej części wsi nie jest również możliwe zakładanie 
przydomowych oczyszczalni ścieków, ponieważ uniemożliwia to dość wysoki po-
ziom wód gruntowych – podkreśla sołtys. 

Kolejną pilną inwestycją jest remont drogi powiatowej. Chodzi o boczny odcinek od 
drogi głównej we wsi, który mierzy ok. 200 metrów. - Część drogi jest nieutwardzona 
przez co jesienią i zimą tworzą się tam kałuże, a błoto uniemożliwia swobodne po-
ruszania się autem, a także pieszo. W tamtym rejonie znajduje się osiem budynków. 
Mieszkańcy, zwłaszcza starsi, mają spore problemy z dotarciem do posesji – zazna-
cza. - Niestety, mimo naszej deklaracji o chęci wsparcia inwestycji i przeznaczeniu 
części sołeckiego budżetu na remont drogi, starostwo powiatowe nie znalazło środ-
ków na realizację tego zadania. Liczymy, że w przyszłości się to zmieni – dodaje. Jed-
nocześnie sołtys podkreśla, że jest zadowolona z przeprowadzenia remontów dróg gmin-
nych. - W czasie sprawowania przeze mnie funkcji sołtysa udało się wyremontować 
wszystkie drogi śródpolne. Niektóre odcinki wymagają już ponownej poprawy, ale 
bardzo nas cieszy, że w Karszówku konsekwentnie realizowane są drogowe inwe-
stycje – zaznacza. Warto przypomnieć, że pod koniec ubiegłego roku Gmina Strzelin (przy 
udziale sołeckiego budżetu) przeznaczyła środki na remont jednej z wewnętrznych dróg 
w Karszówku. Inwestycję za blisko 160 tys. zł zrealizowała firma z Przeworna. 

Uciążliwością są tiry
Mieszkańcom marzy się również nowa świetlica. Pomieszczenia, które służą obecnie 

jako miejsce spotkań, znajdują się w budynku mieszkalnym, co jest nieco uciążliwe. - 
Problemem jest również stan techniczny budynku. Z uwagi na spory ruch samo-
chodów ciężarowych pękanie ścian coraz mocnej postępuje. W niedalekiej przy-
szłości może dojść do sytuacji, że będziemy zmuszeni zamknąć świetlicę z uwagi 
na złu stan techniczny budynku – obawia się sołtys. Wspomniane wcześniej przejazdy 
tirów przez Karszówek spędzają sen z powiek mieszkańcom. Samochody kursują do dzia-
łającej kopalni żwiru i piasku w Żeleźniku. - Trasa przez Karszówek jest jedyną, więc 
samochodów ciężarowych przejeżdża tędy bardzo dużo – przyznaje sołtys. 

Prezentując sołectwo nie można zapomnieć o Kole Gospodyń Wiejskich, które dzia-
ła od 2018 r. W jego szeregach znajduje się ponad 30 osób, w tym kilku panów. Prze-
wodniczącą koła jest Iwona Kowalska. -  Ze środków uzyskanych z dotacji Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa doposażyliśmy świetlicę w niezbędny 
sprzęt gospodarstwa domowego. Posiadamy zastawę stołową na 45 osób, dwie ku-
chenki, lodówkę, zmywarkę – wymienia. Członkowie koła angażują się m.in. w przy-
gotowaniu wieńca dożynkowego i palmy wielkanocnej. KGW wystawia również własne 
wyroby podczas lokalnych imprez. 

Mieszkańcy Karszówka mogą pochwalić się również bardzo atrakcyjną lokalizacją pla-
cu zabaw. Bliskość lasu, rzeki i dużo cienia to atuty tego miejsca. - Przymierzamy się do 
zakupu nowego urządzenia zabawowego, ponieważ od dłuższego czasu nie inwe-
stowaliśmy w plac zabaw – zaznacza sołtys. Mieszkańcy również korzystają z boiska 
i znajdującej się obok siłowni zewnętrznej. 

Warto również wspomnieć, o pałacu, który dawniej mieścił się w Karszówku. Budowla 
z kamienia i cegły posiadała kilka dwukondygnacyjnych skrzydeł ozdobionych wieżami 
oraz licznymi wykuszami Całość pokrywały wysokie dachy z lukarnami. Od 1965 roku 
budowla popadała w ruinę, a obecnie po pałacu pozostało tylko gruzowisko. 

Jakub Olejnik

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY STRZELIN

o wyłożeniu do publicznego wglądu 
projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla NOWOLESIA

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz art. 39 ust. 1 pkt 2, w związku z art. 46 pkt 2 i art. 54 
ust. 2 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. 
U. z  2022 r. poz. 1029) oraz uchwały Nr XXXVII/492/17 Rady Miejskiej Strzelina z  30 paździer-
nika 2017 r. w  sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla NOWOLESIA, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla NOWOLESIA wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko od 8 sierpnia do 30 sierpnia 2022 r. w  siedzibie Urzędu Miasta 
i Gminy Strzelin, ul. Ząbkowicka 11, pok. nr 46, w godzinach od 8.00 do 15.00. Projekt ww planu 
miejscowego udostępniony będzie również w  Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Strzelin 
w terminie wyłożenia do publicznego wglądu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w ww projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbę-
dzie się 17 sierpnia 2022 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Strzelin, nr 46, o godzinie 12:00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miej-
scowego, może wnieść uwagi. 

Zainteresowani mogą składać również uwagi i wnioski z zakresu ochrony środowiska w formie 
pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczno-
ści opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 
września 2001 r. o podpisie elektronicznym, w nieprzekraczalnym terminie do 13 września 2022 r.

Uwagi do ww projektu planu miejscowego należy składać do Burmistrza Miasta i Gminy Strze-
lin z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieru-
chomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do 13 września 2022 r. w formie 
papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szcze-
gólności poczty elektronicznej.

Uwagi i  wnioski powinny zawierać także oświadczenie wnioskodawcy dotyczące przetwa-
rzania i udostępniania danych osobowych na potrzeby procedury sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z ustawą z 24 maja 2018 r. o ochronie danych 
osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781).

Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin
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Po dwuletnich ogranicze-
niach związanych z pandemią 
koronawirusa Uniwersytet 
Trzeciego Wieku w Strzeli-
nie miniony rok akademicki 
wypełniony miał zajęciami. 
Przez jeden semestr człon-
kowie UTW uczestniczyli 
w programie „Dolnośląski 
e-senior”. Były to zajęcia sta-
cjonarne, warsztaty i wykłady 
on-line. W programie uczest-
niczyło 20 słuchaczy. Zajęcia 
zakończyły się wręczeniem 
potwierdzeń udziału w pro-
jekcie. Po tak wyczerpującym 
roku słuchacze Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku wyjecha-
li w czerwcu na zasłużony 
wypoczynek. W uroczym 
ośrodku „Żółty Dworek” 
w Mielnie-Unieściu grupa 
40-osobowa spędziła 12 dni. 
Każdy dzień uczestnicy roz-
poczynali obowiązkową gim-
nastyką na świeżym powie-
trzu, a po śniadaniu seniorzy 
spędzali czas wg własnych 
upodobań. Ciepłe wieczory 
wypełniały niekończące się 
rozmowy, tańce i rozgrywki 
gier planszowych. Dla chęt-
nych były dwie wycieczki Członkowie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Strzelinie spędzili blisko dwa tygodnie w Mielnie

Gotowali gulasz 
w Czechach 

W weekend 16-17 lipca pracownicy 
Urzędu Miasta i Gminy mieli przyjem-
ność dumnie reprezentować nasze miasto 
w partnerskich Svitavach w Czechach. 
Spotkanie miało na celu promocję Gmi-
ny Strzelin, a także zacieśnienie relacji ze 
Svitavami oraz wymianę międzykulturo-
wą z pozostałymi miastami z Niemiec, 
Czech, Słowacji oraz Ukrainy. Gmina 
Strzelin była reprezentowana przez se-
kretarza gminy Kazimierza Nahajło oraz 
pracowników magistratu: Justynę Kłos, 
Alicję Jasińską i Lucę Krzysztofczyka. 
Nasi przedstawiciele wzięli udział m.in. 
w konkursie gotowania gulaszu.

RED Urzędnicy reprezentujący naszą gminę wzięli udział m.in. w konkursie gotowania gulaszu

ZASŁUŻONY WYPOCZYNEK PO WYCZERPUJĄCYM ROKU
do Koszalina i do Ogrodów 
„Hortulus” w Dobrzycy. 
Właściciele ośrodka roz-

pieszczali wczasowiczów po-
siłkami, a pogoda zachęcała 
do korzystania z plaży i ką-

pieli. Zmobilizowani do pra-
cy członkowie UTW planują 
jeszcze wycieczki jednodnio-

we, spotkanie przy ognisku 
oraz spacery nordic walking. 
Zarząd opracowuje już plany 

wykładów na następny rok 
akademicki. 

RED

 Jednym z punktów wycieczki była Rotunda Św. Gotarda

S z l a k i e m  z a b y t k ó w . . . 
W środę, 6 lipca spod Strzelińskiego Ośrodka Kultury wyruszyła wycieczka w ramach zajęć wakacyjnych. Grupa dzieci z animatorami przeszła 
szlakiem zabytków naszego miasta. Przy każdej turystycznej atrakcji wycieczka zatrzymywała się na parę minut, aby wysłuchać krótki rys histo-
ryczny okraszony ciekawymi legendami i opowieściami. Najmłodsi z uwagą słuchali przewodnika, a na finiszu wycieczki wykazali się znakomitą 
pamięcią, gdyż zapamiętali wiele z usłyszanych po drodze ciekawostek. Punktami wycieczki były m.in. budynek poczty, mury obronne, pomnik 
strzelca, Ratusz, Dom Książąt Brzeskich, kamienica Augusta Pietrulli, ruiny starego browaru, baszta prochowa i Rotunda św. Gotarda. Na koniec 
wycieczki każdy z uczestników otrzymał słodki upominek ufundowany przez Strzeliński Ośrodek Kultury. 

SOK
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OSTATNIE POŻEGNANIE 
Honorowego Obywatela Strzelina

W czwartek, 21 lipca pożegnaliśmy Śp. Mariana Pindla - zasłużonego dla regio-
nu powojennego pioniera ziemi strzelińskiej, długoletniego pracownika gmin-
nej administracji oraz twórcę i propagatora lokalnego harcerstwa. 

Honorowego Obywatela Miasta Strzelina żegnali m.in. bliscy, przyjaciele oraz przedstawiciele lokalnych władz 
samorządowych. Msza żałobna odbyła się w kościele pw. Podwyższenia Krzyża św., a odprawił ją ks. Wiesław 
Wawrzynów. Pożegnalną mowę wygłosiła burmistrz Dorota Pawnuk, która przypomniała największe zasługi 
zmarłego. Pełną treść mowy pożegnalnej publikujemy obok.

Warto podkreślić, że w ostatniej drodze Marianowi Pindlowi towarzyszyli również harcerze ze Związku Drużyn Zie-
mi Strzelińskiej oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych, na rzecz których społecznie działał zmarły. Harcerze, 
oprócz licznej delegacji, wystawili też poczet sztandarowy, a na pogrzebie nie zabrakło asysty naszej straży miejskiej.  

Marian Pindel spoczął na tzw. nowej części cmentarza przy ul. Oławskiej w Strzelinie, w bliskim sąsiedztwie grobu 
innej zasłużonej mieszkanki - Marii Niskiej, również uhonorowanej tytułem Honorowego Obywatela Strzelina.  

RED

Urnę z prochwami Mariana Pindla złożono na strzelińskim cmentarzu przy ul. Oławskiej

W ostatnim pożegnaniu zmarłego uczestniczyli liczni  harcerze

Mariana Pindla pożegnali również strzelińscy samorządowcy

Policja ma już 103 lata
W piątek, 22 lipca  w Strzelińskim Ośrodku Kultury odbyły się 

uroczyste obchody Święta Policji.

Policjanci otrzymali potwierdzenia awansów

Pod koniec ubiegłego roku w naszym 
mieście zostało zamontowanych 8 nie-
wielkich pomników - postaci ważnych 
dla Strzelina. Na łamach „Nowin Strzelińskich” przybliżamy te postacie wraz z lokalizacją figur. Konty-
nuujemy naszą podróż Turystycznym Szlakiem Miejskim. Tym razem przyszedł czas na strzelińskiego 
noblistę – Paula Ehrlicha, którego figura znajduje się przy zbiegu ul. Pocztowej i Mickiewicza.

Paul Ehrlich urodził się 14 marca 1854 r. w Strzelinie w zamożnej i poważanej rodzinie żydowskiej. Był drugim z pięciorga dzieci 
Ismara i Rosy Ehrlichów. Jego dom rodzinny mieścił się na strzelińskim Rynku pod numerem 28, przy skrzyżowaniu z ulicą Zamkową.

Po ukończeniu szkoły podstawowej w Strzelinie Paul Ehrlich uczęszczał do gimnazjum św. Marii Magdaleny we Wrocławiu. Karierę 
naukową kontynuował, studiując medycynę na Uniwersytecie Wrocławskim oraz Uniwersytecie w Strasburgu. W 1878 r. uzyskał tytuł 
doktora medycyny na Uniwersytecie w Lipsku.

W historii nauki zapisał się jako zdobywca Nagrody Nobla (1908) i twórca salwarsanu (1910) – pierwszego skutecznego lekarstwa 
przeciwko kile, przed wynalezieniem antybiotyków. Warto jednak pamiętać, że dorobek naukowy Paula Ehrlicha jest znacznie większy. 
Wyodrębnił komórki zasadochłonne, kwasochłonne i obojętnochłonne, jego badania nad składnikami krwi stały się podstawą hema-
tologii, rozwinął także technikę wykrywania prątków gruźlicy, odkrył działanie błękitu metylenowego w leczeniu chorób nerwowych, 
badał też reakcje chemiczne zachodzące w moczu osób chorych na dur brzuszny, testując leki eliminujące lub zmniejszające chorobę. 
Sformułował tezę, że zużycie tlenu jest zależne od rodzaju tkanki oraz że jest to miernik intensywności procesów życiowych komórek. 
Zajmował się badaniem odporności. Opracował m.in. tzw. teorię łańcuchów bocznych, opisującą sposób, w jaki powstają przeciwciała 
i jak reagują one z innymi substancjami.

Paul Ehrlich był szanowaną postacią w świecie naukowym. W trakcie kariery był członkiem wielu istotnych organizacji, m.in. Kró-
lewskiej Szwedzkiej Akademii Nauk, Towarzystwa Królewskiego w Londynie, czy Towarzystwa Postępu Naukowego im. Cesarza 
Wilhelma (przemianowane w późniejszych latach na Towarzystwo Maxa Plancka).

Mimo ogromnych sukcesów na polu naukowym Ehrlich pozostał skromnym człowiekiem, a jego jedyną słabością były cygara. 
Zmarł na zawał serca 20 sierpnia 1915 r. w Bad Homburg.

W 1940 r. na podstawie życia Ehrlicha powstał amerykański film fabularny „Eksperyment doktora Ehrlicha”, który był nominowany 
do Oscara za najlepszy scenariusz oryginalny. 

Bartosz Ślusarz

Przemierzamy Turystycznym Szlakiem Miejskim 

Był szanowany w świecie naukowym 

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY STRZELIN

o przystąpieniu do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

„STRZELIN- UL. KOLEJOWA”

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z  27 marca 2003 r. o  planowaniu i  zagospodarowaniu prze-
strzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 503) zawiadamiam o podjęciu uchwały nr XLV/602/22 
Rady Miejskiej Strzelina z  26 kwietnia 2022 r. w  sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Strzelina 
nr XXXII/419/21 z  30 marca 2021 r. w  sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego „STRZELIN – UL. KOLEJOWA”, zgodnie z którą zmieniono granice 
obszaru objętego planem.

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski na-
leży składać na piśmie w Urzędzie Miasta i Gminy Strzelin, ul. Ząbkowicka 11, 57-100 Strzelin, w ter-
minie 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz 
oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust 1 pkt 1, art. 46 ust 1 i art. 51 ust. 1 ustawy z 3 października 
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1029) 
zawiadamiam o przystąpieniu do opracowania w ramach strategicznej oceny oddziaływania na śro-
dowisko prognozy oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego „STRZELIN – UL. KOLEJOWA”.

W związku z art. 39 ust.1 pkt 3 ustawy zawiadamiam, że każdy może złożyć uwagi i wnioski w za-
kresie ochrony środowiska. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz 
Miasta i Gminy Strzelin.

Wnioski i uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej na adres Urzędu Miasta i Gminy Strzelin, 
ul. Ząbkowicka 11, 57-100 Strzelin, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektro-
nicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, z podaniem imienia 
i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga lub 
wniosek dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia.

Wnioski powinny zawierać także oświadczenie wnioskodawcy dotyczące przetwarzania i udostęp-
niania danych osobowych na potrzeby procedury sporządzenia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego zgodnie z  ustawą z  24 maja 2018 r. o  ochronie danych osobowych (Dz. U. 
z 2019 r., poz. 1781).

Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin

Podczas uroczystości już tradycyjnie wręczono licznym funkcjonariuszom potwierdzenia awansów, 
a samorządowcy i przedstawiciele lokalnych służb mundurowych i instytucji mieli okazję złożyć strze-
lińskim policjantom oraz cywilnym pracownikom naszej komendy podziękowania, gratulacje oraz naj-
lepsze życzenia. Oczywiście nie mogło zabraknąć okolicznościowych przemówień, które wygłosili Za-
stępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu insp. Paweł Barski, Komendant Powiatowy 
Policji w Strzelinie mł.insp. Przemysław Marut, a także burmistrz Dorota Pawnuk, wicestarosta Marek 
Mierzwiński oraz Wójt Gminy Borów Waldemar Grochowski. Burmistrz Dorota Pawnuk podkreśliła, 
że strzelińska policja nie tylko bardzo dobrze wykonuje niełatwe obowiązki, ale też aktywnie uczestni-
czy w życiu lokalnej społeczności i angażuje się w wiele dodatkowych przedsięwzięć. Zaznaczyła, że 
samorząd, wspólnie z komendą planują w najbliższym czasie podjąć wspólne działania profilaktyczne. 

Warto podkreślić, że w policyjnym święcie uczestniczyli również bliscy naszych funkcjonariuszy, re-
prezentanci policyjnych emerytów, a wśród oficjalnych gości była poprzednia komendant strzelińskiej 
jednostki - Alicja Zabłocka. 

Zgodnie z długoletnią tradycją samorządowcy przekazali nagrody wyróżnionym policjantom. Upo-
minki od gminy Strzelin otrzymali st. sierż. Edyta Bransztetel-Blok oraz asp. szt. Łukasz Hołubowicz. 

Po zakończeniu oficjalnej części uroczystości uczestnicy obchodów mogli się zapoznać z okoliczno-
ściową wystawą prezentującą historię polskiej policji.

Dodajmy, że gminę Strzelin reprezentowali: Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin Dorota Pawnuk, 
Przewodniczący Rady Miejskiej Strzelina Ireneusz Szałajko, a także Komendant Straży Miejskiej 
w Strzelinie Ireneusz Kuropka.  

RED
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W ten upalny,  lipcowy dzień z ogromnym smutkiem że-
gnamy  naszego  nieodżałowanego  przyjaciela  i  Człowieka 
bardzo zasłużonego dla miasta i gminy Strzelin, wspaniałe-
go społecznika – Mariana Pindla.
Pan Marian ogromną część swojego długiego życia poświę-

cił mieszkańcom Strzelina i ziemi strzelińskiej, dla których 
ofiarnie pracował zarówno zawodowo, jak i społecznie. Był 
jednym z powojennych pionierów, którzy odbudowując znisz-
czone miasto i gminę wytrwale organizowali na naszym tere-
nie polską administrację. Przez wiele trudnych powojennych 
lat pracował z ogromnym poświęceniem  i uporem na  rzecz 
odbudowy i rozwoju naszego miasta. W lokalnej administra-
cji Pan Marian przepracował 40 lat, pełniąc w tym czasie 
m.in. bardzo ważne  i odpowiedzialne  funkcje kierownicze. 
To m.in. z  jego  inicjatywy  i przy  jego udziale w Strzelinie 
i na gminnych  terenach wiejskich powstawały  różne ważne 
inwestycje takie jak np. szkoły podstawowe nr 4 i 5, Ośro-
dek w Białym Kościele, nowe zakłady pracy,  a także inne 
liczne  obiekty  infrastrukturalne,  sportowe  i  kulturalne. 
Z wielu tych inwestycji do dzisiaj korzystają kolejne pokole-
nia naszych mieszkańców.  
Na początku  swojej  zawodowej  drogi Pan Marian był 

nauczycielem,  bo  bardzo  kochał  pracę  z  dziećmi  i  mło-
dzieżą. Wychowanie młodych ludzi i zaszczepianie w nich 
miłości  do Ojczyzny,  harcerstwa  oraz  lokalnej  wspólnoty 
było jego prawdziwą pasją. Świetnie dogadywał się z mło-
dymi ludźmi zwłaszcza w ramach ruchu harcerskiego zie-
mi strzelińskiej, którego był współtwórcą i niestrudzonym 
propagatorem. Przez wiele lat pełnił funkcję komendanta 
strzelińskiego hufca ZHP, organizując wiele obozów, zła-
zów, biwaków i innych licznych harcerskich inicjatyw. Pod 
jego kierunkiem wychowało  się wiele  pokoleń  harcerskich 
instruktorów i druhów.  
Będąc już na jesieni swojego życia za punkt honoru i naj-

ważniejszy  osobisty  cel  postawił  sobie  reaktywację  strzeliń-
skiego  harcerstwa.  Skutecznie  zmobilizował  i  zachęcił  do 

OSTATNIE POŻEGNANIE 
Honorowego Obywatela Strzelina

W czwartek, 21 lipca pożegnaliśmy Śp. Mariana Pindla - zasłużonego dla regio-
nu powojennego pioniera ziemi strzelińskiej, długoletniego pracownika gmin-
nej administracji oraz twórcę i propagatora lokalnego harcerstwa. 

Honorowego Obywatela Miasta Strzelina żegnali m.in. bliscy, przyjaciele oraz przedstawiciele lokalnych władz 
samorządowych. Msza żałobna odbyła się w kościele pw. Podwyższenia Krzyża św., a odprawił ją ks. Wiesław 
Wawrzynów. Pożegnalną mowę wygłosiła burmistrz Dorota Pawnuk, która przypomniała największe zasługi 
zmarłego. Pełną treść mowy pożegnalnej publikujemy obok.

Warto podkreślić, że w ostatniej drodze Marianowi Pindlowi towarzyszyli również harcerze ze Związku Drużyn Zie-
mi Strzelińskiej oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych, na rzecz których społecznie działał zmarły. Harcerze, 
oprócz licznej delegacji, wystawili też poczet sztandarowy, a na pogrzebie nie zabrakło asysty naszej straży miejskiej.  

Marian Pindel spoczął na tzw. nowej części cmentarza przy ul. Oławskiej w Strzelinie, w bliskim sąsiedztwie grobu 
innej zasłużonej mieszkanki - Marii Niskiej, również uhonorowanej tytułem Honorowego Obywatela Strzelina.  

RED

Urnę z prochwami Mariana Pindla złożono na strzelińskim cmentarzu przy ul. Oławskiej

Marian Pindel na sesji Rady Miejskiej Strzelina podczas uroczystego wręczenia Złotego Krzyża za Zasługi dla ZHP

Pod koniec ubiegłego roku w naszym 
mieście zostało zamontowanych 8 nie-
wielkich pomników - postaci ważnych 
dla Strzelina. Na łamach „Nowin Strzelińskich” przybliżamy te postacie wraz z lokalizacją figur. Konty-
nuujemy naszą podróż Turystycznym Szlakiem Miejskim. Tym razem przyszedł czas na strzelińskiego 
noblistę – Paula Ehrlicha, którego figura znajduje się przy zbiegu ul. Pocztowej i Mickiewicza.

Paul Ehrlich urodził się 14 marca 1854 r. w Strzelinie w zamożnej i poważanej rodzinie żydowskiej. Był drugim z pięciorga dzieci 
Ismara i Rosy Ehrlichów. Jego dom rodzinny mieścił się na strzelińskim Rynku pod numerem 28, przy skrzyżowaniu z ulicą Zamkową.

Po ukończeniu szkoły podstawowej w Strzelinie Paul Ehrlich uczęszczał do gimnazjum św. Marii Magdaleny we Wrocławiu. Karierę 
naukową kontynuował, studiując medycynę na Uniwersytecie Wrocławskim oraz Uniwersytecie w Strasburgu. W 1878 r. uzyskał tytuł 
doktora medycyny na Uniwersytecie w Lipsku.

W historii nauki zapisał się jako zdobywca Nagrody Nobla (1908) i twórca salwarsanu (1910) – pierwszego skutecznego lekarstwa 
przeciwko kile, przed wynalezieniem antybiotyków. Warto jednak pamiętać, że dorobek naukowy Paula Ehrlicha jest znacznie większy. 
Wyodrębnił komórki zasadochłonne, kwasochłonne i obojętnochłonne, jego badania nad składnikami krwi stały się podstawą hema-
tologii, rozwinął także technikę wykrywania prątków gruźlicy, odkrył działanie błękitu metylenowego w leczeniu chorób nerwowych, 
badał też reakcje chemiczne zachodzące w moczu osób chorych na dur brzuszny, testując leki eliminujące lub zmniejszające chorobę. 
Sformułował tezę, że zużycie tlenu jest zależne od rodzaju tkanki oraz że jest to miernik intensywności procesów życiowych komórek. 
Zajmował się badaniem odporności. Opracował m.in. tzw. teorię łańcuchów bocznych, opisującą sposób, w jaki powstają przeciwciała 
i jak reagują one z innymi substancjami.

Paul Ehrlich był szanowaną postacią w świecie naukowym. W trakcie kariery był członkiem wielu istotnych organizacji, m.in. Kró-
lewskiej Szwedzkiej Akademii Nauk, Towarzystwa Królewskiego w Londynie, czy Towarzystwa Postępu Naukowego im. Cesarza 
Wilhelma (przemianowane w późniejszych latach na Towarzystwo Maxa Plancka).

Mimo ogromnych sukcesów na polu naukowym Ehrlich pozostał skromnym człowiekiem, a jego jedyną słabością były cygara. 
Zmarł na zawał serca 20 sierpnia 1915 r. w Bad Homburg.

W 1940 r. na podstawie życia Ehrlicha powstał amerykański film fabularny „Eksperyment doktora Ehrlicha”, który był nominowany 
do Oscara za najlepszy scenariusz oryginalny. 

Bartosz Ślusarz
Figurkę Paula Ehrlicha można zobaczyć przy zbiegu ul. 
Pocztowej i Mickiewicza w Strzelinie

Odszedł „ojciec” i niestrudzony pasjonat strzelińskiego harcerstwa

Kochał pracę z dziećmi i młodzieżą

Publikujemy treść mowy pożegnalnej burmistrz Doroty Pawnuk, 
wygłoszonej podczas żałobnej mszy w Kościele pw. Podwyższenia Krzyża św. 

działania  lokalne  władze  samorządowe,  a  także  nasze 
szkoły. I to w znacznej mierze dzięki jego działaniom i ak-
tywności możemy się dzisiaj pochwalić prężnym Związkiem 
Drużyn Ziemi Strzelińskiej, działającym w ramach Hufca 
ZHP Łagiewniki. Reaktywacja harcerstwa to niewątpliwie 
niezwykle  cenna  i niepodważalna zasługa Pana Mariana. 
Nie mam najmniejszych wątpliwości, że bez Jego osobistego 
udziału to dzieło nie doszłoby do skutku. 
W 2017 r. doceniono dokonania Mariana Pindla dla pol-

skiego harcerstwa przyznając mu Złoty Krzyż za Zasługi 
dla ZHP.
Dodam też, że już na zasłużonej emeryturze Pan Marian 

aktywnie  angażował  się  w  działalność  licznych  lokalnych 
stowarzyszeń  takich  jak  m.in.  Towarzystwo  Miłośników 
Ziemi  Strzelińskiej  i  Stowarzyszenie Europolscy.  Zawsze 
leżały mu też na sercu sprawy i problemy strzelińskich Ro-
dzinnych Ogrodów Działkowych.  Pomimo wielu osobistych 
i  rodzinnych  problemów  (np.  choroby małżonki,  którą  do 
końca  troskliwie  się  opiekował)  był  zawsze  pogodny  oraz 
gotowy i chętny do pomocy i działania. Nigdy się nad nikim 
nie wywyższał  i do końca swoich dni pozostał  skromnym, 
uczynnym i życzliwym człowiekiem. I właśnie taki pozosta-
nie w mojej pamięci.  
Po wielu latach lokalna społeczność doceniła tego wspania-

łego społecznika w 2015 roku, kiedy to na wniosek aż 9 
lokalnych organizacji Rada Miejska Strzelina nadała Panu 
Marianowi Pindlowi zaszczytny tytuł Honorowego Obywa-
tela Miasta Strzelina. W ten sposób uhonorowano Jego dłu-
goletnią działalność na rzecz strzelińskiego harcerstwa, pracę 
w  lokalnej  administracji  oraz  zasługi  na  rzecz  odbudowy 
i rozwoju Strzelina. 
Będzie mi  bardzo  brakować  Pana Mariana  i  wiem,  że 

podobne odczucia mamy wszyscy tutaj zgromadzeni towarzy-
szący Zmarłemu w Jego ostatniej ziemskiej podróży. 
Rodzinie, bliskim Śp. Mariana składam szczere wyrazy 

współczucia i otuchy.
Część Jego pamięci!  

Przemierzamy Turystycznym Szlakiem Miejskim 

Był szanowany w świecie naukowym 
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Pikniki w sołectwach 
pełne atrakcji 

Jak co roku podczas wakacji Strzeliński Ośrodek Kul-
tury we współpracy z sołectwami w gminie Strzelin or-
ganizuje pikniki rodzinne. W lipcu animatorzy gościli 
w Pławnej, Bierzynie, Dębnikach, Żeleźniku, Brożcu, 
Głębokiej, Strzegowie, Szczodrowicach oraz Karszowie. 
W szerokiej ofercie zajęć dla dzieci znalazły się bańki 
mydlane, malowanie twarzy, tatuaże, konkurencje spraw-
nościowe, tory przeszkód, konkursy muzyczne, strze-
lanie do celu, przecią- ganie liny, łowienie jabłek, 
malowanie na papie-
rze, oprawa muzyczna 
i wiele innych. Pikniki 
sołeckie najczęściej od-
bywają się w weekendy, 
zatem animatorzy w ty-
godniu prowadzą za-
jęcia na miejscu, a na-
stępnie pojawiają się 
na wsiach. W drugiej 
części wakacji również 
planowane są pikniki 
, a więcej informacji 
można znaleźć m.in. 
na faceebokowym 
profilu ośrodka. 

SOK

W piątek, 5 lipca na placu zabaw Osiedla Piastowskiego w Strzelinie odbył się tradycyjny piknik rodzinny 
zorganizowany przez Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin oraz Strzeliński Ośrodek Kultury. Organizatorzy za-
pewnili wiele atrakcji. Tuż po otwarciu pikniku przez Dyrektor SOK Sylwię Korczyńską, plac przejęli strażacy 
z Państwowej Straży Pożarnej oraz policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Strzelinie. Mundurowi przepro-
wadzili prelekcję pn. „pierwsza pomoc ma moc”. Akcja miała uświadomić najmłodszych, jakie niebezpieczeń-
stwa czekają na nich w podczas wakacji oraz jakie kroki należy 
podejmować, aby im zapobiec. Przeprowadzono również po-
kazy akcji ratunkowych oraz działań w momencie zagrożenia. 
Następnie odbyły się warsztaty chemiczne i pokaz „pasta dla 
słonia”, które przyciągnęły sporą grupę najmłodszych. Ponad-
to do dyspozycji był zamek dmuchany oraz animatorzy, którzy 
skręcali balony, malowali twarze, tatuaże i puszczali duże bańki 
mydlane. Na miejscu był również foodtruck z lodami, goframi, 
popcornem, watą cukrową i mrożoną kawą. Frekwencja i pogo-
da dopisała, a kolejny już piknik rodzinny na Osiedlu Piastow-
skim można uznać za udany. 

SOK

Pokazy chemiczne i pierwsza pomoc
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Kącik psychologiczny

Mają za sobą kilka wystę-
pów na scenie muzycznej, 
a w planach nagranie 
minialbumu z własnymi 
utworami. Strzeliński ze-
spół Dogtruck składa się 
z czterech młodych i am-
bitnych chłopaków, dla 
których wspólne granie to 
przede wszystkim pasja.

Jako zespół muzyczny 
funkcjonują od września 
2021 r. Mogliśmy ich zoba-
czyć i posłuchać na koncercie 
antywojennym zorganizowa-
nym w Strzelińskim Ośrodku 
Kultury dla naszych sąsiadów 
z Ukrainy. Zespół tworzy 4 
młodych chłopaków, dla któ-
rych muzyka jest pasją. Są to 
Mikołaj Piestrak (wokal i gi-
tara), Jan Sikora (perkusja), 
Jakub Dziadzio (gitara baso-
wa) oraz Marcel Trzybulski  
(gitara elektryczna). Ekipa ma 

 Zespół Dogtruck wystąpił niedawno na IV Strzelińskim Zlocie Foodtrucków

W kolejnym z cyklu ar-
tykułów obejmujących 
zagadnienia z zakresu 
psychologii, psycho-
edukacji, szeroko 
rozumianego zdrowia 
psychicznego specja-
listka Katarzyna Gdula 
z KGway Pracowni 
Rozwoju Osobistego 
zaprasza w dość niety-
pową podróż -  krótką 
i długą jednocześnie, 
a dokładniej w zaka-
marki naszego umysłu. 
Przepełniona będzie 
metaforami. Pojawi się 
między innymi maszynka 
do popcornu, radio „czar-
na rozpacz”, a na koniec 
to, co latem (choć nie tyl-
ko wtedy) często i chętnie 
podziwiamy- czyli zachód 
słońca i chmury na niebie.

Wyróżnienie dla Leny Musielińskiej

SPEŁNIŁA 
MARZENIE

Utalentowana wokalnie młoda mieszkanka 
reprezentowała i  promowała gminę Strzelin 
w prestiżowym festiwalu. Jak jej poszło?

Uczennica 
Publicznej Szkoły 
Podstawowej nr 5 
w Strzelinie - Lena 
Musielińska zakwa-
lifikowała się do 
Międzynarodowego 
Festiwalu Piosenki 
Gdynia Open 2022, 
wcześniej pokonując 
w eliminacjach sporą 
konkurencję. 

Lena jest bardzo utalentowana muzycznie, a swój warsztat wokalny 
doskonali na co dzień w mikoszowskim oddziale Dolnośląskiego To-
warzystwa Muzycznego. Bierze też udział w konkursach i festiwalach 
organizowanych przez Strzeliński Ośrodek Kultury, a także występuje 
na szkolnych uroczystościach w PSP nr 5.  Śpiew jest zdecydowanie 
największą pasją Leny, a występ na gdyńskim festiwalu był jednym z jej 
marzeń. I to marzenie udało się zrealizować.  Występ na festiwalowej 
estradzie przed znanymi jurorami już na zawsze pozostanie w pamięci 
naszej mieszkanki, a udział w tym wyjątkowym wydarzeniu pozwo-
lił też na nawiązanie nowych znajomości i kontaktów.  Lena, wraz 
z mamą Izabelą, spędziła w Gdyni aż tydzień. Nasza młoda mieszkan-
ka została laureatką festiwalu i otrzymała wyróżnienie.

 - Jesteśmy szczęśliwe, dumne i bogatsze o nowe doświad-
czenia. W skrócie: świetna organizacja pod każdym wzglę-
dem oraz przyjazna atmosfera, którą odczuli na pewno 
wszyscy uczestnicy i ich opiekunowie. Cieszymy się, że mo-
głyśmy być częścią tak wspaniałego wydarzenia. W związ-
ku z tym jeszcze raz dziękujemy Radzie Rodziców Szkoły 
Podstawowej nr 5 w Strzelinie oraz burmistrz Dorocie Paw-
nuk za wsparcie, a także kibicowanie podczas festiwalu - po-
wiedziała nam mama Leny. - Oczywiście dziękujemy również 
Agacie Majewskiej-Ostrowskiej, która czuwa nad warsz-
tatem wokalnym Lenki i powoduje, że lekcje śpiewu są za 
każdym razem super przygodą i pozwalają Lence podążać 
za jej marzeniami - dodała Izabela Musielińska.

RED

Podróż po zakamarkach umysłu

Za  nami  połowa  wakacji. 
To  czas  urlopów,  odpoczynku, 
regeneracji, długich  ciepłych dni, 
wokół soczystej zieleni  i  tysiąca 
barw  rozmaitych  roślin.  Dla 
większości obroty nieco spadają, 
można  złapać  oddech  po  roku 
ciężkiej pracy  czy obowiązkach 
szkolnych. Ten piękny czas nie 

zmienia  jednak pewnego  faktu. 
Otóż  każdego  dnia  jesteśmy 
zalewani  ogromną  ilością  prze-
różnych  informacji.  Telewizja, 
Internet,  środowiska,  w  któ-
rych  żyjemy.  Przetwarzając 
nadmierną  ilość  bodźców  może 
ucierpieć  nie  tylko  nasze  ciało, 
ale i umysł. Choć są one ze sobą 
ściśle powiązane, dziś przyjrzyj-
my się nieco umysłowi. Umysł, 
czyli  co?  Używając  przenośni, 
można  powiedzieć,  że  jest  to 
„coś”,  co  wytwarza  myśli,  we-
wnętrzny  gawędziarz,  niekiedy 
dyktator,  czasami  kontroler 
jakości.  Teoretycznie  powinien 
nam pomagać  i  być  jak wierny 
sługa albo jak dobry przyjaciel. 
Niestety,  w  świecie,  gdzie  nie-
ustannie  słyszymy  jacy  mamy 
być, co mamy mieć, w świecie wy-
kreowanych  sztucznie  potrzeb 
i  zewnętrznych  głosów,  mówią-

cych:  szybciej,  więcej,  dalej…
nasz  wewnętrzny  głos  może 
nieco przygasnąć, a umysł staje 
się wtedy  niczym maszynka  do 
popcornu i wytwarza coraz wię-
cej  i więcej myśli, aż końca nie 
widać. Umysł może się zatracić 
w  tych  myślach  na  tyle,  że  ni-
czym  rozpędzony pociąg  -  cięż-
ko go zatrzymać. Czasami wej-
dzie  na  fale  radiowe  o  nazwie 
„czarna  rozpacz”  i  tam  to  się 
dopiero dzieje! Można usłyszeć 
najgorsze  scenariusze  -  z  prze-
szłości,  ale  i  z  góry  nieudane 
prognozy  przyszłości.  Można 
też  usłyszeć  o  rozczarowaniu 
teraźniejszością. 
Aby  wyhamować  odrobinę 

poruszenia  umysłu,  zaproponu-
ję  krótkie  ćwiczenia.  Obydwa 
związane  z  naturą,  co  kolejny 
raz pokazuje  jej nieocenione bo-
gactwo.  Na  początek  wyobraź 

sobie,  że  leżysz 
gdzieś na  trawie  albo na plaży, 
pogoda  jest  umiarkowana,  czu-
jesz się bezpiecznie i komfortowo. 
Obserwujesz  niebo,  na  którym 
od czasu do  czasu pojawiają  się 
chmury.  Leżysz  i  odpoczywasz, 
a z każdym wydechem Twoje cia-
ło się rozluźnia. W pewnym mo-
mencie zauważasz, że w Twojej 
głowie pojawiają się różne myśli. 
Zaobserwuj to i spróbuj umieścić 
tę myśl na  chmurze, pozwalając 
jej  odpłynąć.  Nie  musisz  się 
przywiązywać  ani  do  myśli, 
ani  do  chmury.  Postępuj  tak 
z każdą pojawiającą się myślą. 
Kiedy odłożysz wszystkie myśli 
na  chmury,  zacznij  wyobrażać 
sobie czyste, błękitne niebo i po-
zwól,  aby  to  niebo  -  spokojne, 
piękne i bezkresne rozgościło się 
w Twoim umyśle.
Gdy myśli  już  opadną,  poja-

wia  się  przestrzeń,  wewnętrzny 
spokój. W  sytuacji,  gdy  cichnie-
my  w  środku,  można  uzyskać 
nową perspektywę i popatrzeć na 
różne wydarzenia, ludzi, miejsca 
w nieco inny sposób. Mianowicie 
tak,  jak  patrzymy  na  zachód 
słońca, z tak zwanym „umysłem 
początkującego”, skupiając swo-
ją uwagę tylko na tym zjawisku, 
tak jakbyśmy widzieli go po raz 
pierwszy.  Patrzymy  wówczas 
z  zaciekawieniem,  otwartością, 
uważnością. I właśnie uważność 
jest  słowem  klucz  w  tej  całej 
podróży,  zwanej  życiem.  Słowa 
przypisywane Albertowi Einste-
inowi mówią, że można przeżyć 
życie na dwa sposoby - żyć jakby 
nie było żadnych cudów, albo tak 
jakby wszystko było cudem. Wy-
bór zawsze należy do nas.

Katarzyna Gdula

 Katarzyna Gdula z KGway Pracowni Rozwoju 
Osobistego zaprasza tym razem w podróż po 
zakamarkach naszego umysłu

Lena Musielińska fot. z profilu FB Gdynia OPEN Międzynaro-
dowy Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej

Liczą na więcej występów i chcą postawić na własną twórczość 

Rockowe ambicje
duży dystans do siebie i pa-
nuje w niej dobra atmosfera. 
Tak powstała nazwa zespołu, 
która jest żartobliwą wariacją 
z nazwiska wokalisty Mikoła-
ja. Pies- to po angielsku dog, 
a pisownia drugiego członu 
nazwiska - trak została zan-
gielszczona na truck i tak o to 
mamy rozwiązaną zagadkę 
nazwy Dogtruck.

Z inicjatywą powstania 
kapeli wyszedł Jan Sikora. 
Dotychczas zespół zagrał 
trzy koncerty, w tym podczas 
ostatniego zlotu food truc-
ków w Strzelinie. I liczy na 
więcej występów.

Grupa gra różne odmiany 
rocka. Są to covery przede 
wszystkim Nirvany, ale tak-

że Sex Pistols, The Misfits, 
czy Foo Fighters. – Chce-
my odejść od wykonywa-
nia coverów i postawić na 
swoją twórczość – deklaruje 
Mikołaj Piestrak. – Każdy 
z nas ma ulubioną muzy-
kę, której słucha i chciałby 
grać, a covery, które wyko-
nujemy to po prostu kom-
promis pomiędzy tym, co 
każdy z nas lubi – uzupeł-
nia Marcel.

Obecnie Dogtruck ma na 
swoim koncie jeden autorski 
kawałek - „Ambiton”. W wa-
kacje członkowie stawiają na 
wytężoną pracę i liczą na po-
wstanie większej ilości wła-
snych utworów. – Chcieliby-
śmy nagrać własną „epkę” 

(minialbum – red.). Zoba-
czymy, czy uda nam się to 
zrobić przez wakacje. Na 
pewno nie będziemy się 
skupiać na jednym kon-
kretnym gatunku, żeby nie 
ograniczać kreatywności  – 
opowiada Mikołaj. – Każdy 
z nas ma inny styl, w któ-
rym chciałby tworzyć, 
dlatego w naszej twórczo-
ści będzie się to mieszać. 
Będziemy próbować to 
wszystko łączyć i wypra-
cować własny styl – dodaje 
Marcel.

Kibicujcie i trzymajcie 
kciuki za Dogtruck. Będzie-
my śledzić ich postępy.

Bartosz Ślusarz
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Impresariat zrzesza kilka ze-
społów, grup strzelińskich mu-
zyków i wokalistów. Za jego 
pośrednictwem ludzie czynnie 
działający w branży muzycznej 
w naszym mieście, będą mogli 
rozwijać pasje i pokazać się 
szerszej publiczności. Zespo-
ły reprezentują różne gatunki 
muzyczne, co czyni impresa-
riat atrakcyjniejszym dla od-
biorcy. Dogodne są też formy 
finansowania zamówionych 
koncertów - możliwe są nego-
cjacje finansowe, jak również 
barterowe. Szeroka działalność 
zrzeszonych zespołów przy-
czyni się do promocji gminy 
Strzelin.  - Obecnie impre-
sariat zrzesza siedem grup 
muzycznych, zajmujących 
się różnymi gatunkami mu-
zyki. Trwają rozmowy z ko-
lejnymi zespołami, a wszyst-
kich chętnych i otwartych 
na współpracę serdecznie 
zapraszamy do kontaktu – 
informuje Dyrektor Strzeliń-
skiego Ośrodka Kultury Sylwia 
Korczyńska.  

W skład Impresariatu 
wchodzą: 

Charon 
Zespół powstał w 1984 

roku. W składzie przewinęło 
się wielu zdolnych muzyków.

Grupa zdobyła wiele na-
gród np. w kategorii muzyki 
tanecznej. Skład sprawdza się 
na małych, jak i na dużych 
scenach. Obecnie trzon ze-

Impresariat 
w Strzelinie MOGĄ ROZWIJAĆ MUZYCZNE PASJE 

Od niedawna przy 
Strzelińskim 

Ośrodku Kultury 
działa Impresariat. 

Co to takiego? 
Jaki jest jego 

główny cel i idea? 
Jakie zespoły 

go tworzą? 

społu stanowią Marek Kra-
marz, Jacek Kramarz i Piotr 
Pakowski. 

KRIS – śpiewający 
wodzirej, konferansjer, ani-
mator, kompozytor, aran-
żer, prezenter muzyczny, 
DJ – KRIS -  człowiek o stu 
twarzach

Każdy występ KRISA to 
duże wydarzenie medialne, 
które gwarantuje dobrą za-
bawę. Estradowe programy 
to ponad 80 minut czystej 
energii i miłości przekazanej 
za pośrednictwem piosenek. 
Taką frekwencją na swoich 
występach mógłby pochwalić 
się niejeden znany artysta.

KRIS posiada znakomi-
ty kontakt z publicznością, 
a wspólne śpiewanie z artystą 
tworzy wspaniałą atmosferę 
na każdej imprezie. Rozśmie-
szy i rozbawi każdą publicz-
ność niezależnie od wieku, od 
małych dzieci po seniorów. 
Ma bardzo duże doświadcze-
nie sceniczne (występy w ca-
łej Polsce: od Krynicy Zdrój 
po Międzyzdroje).

Duet Solonez 
Solonez to duet muzycz-

ny, wokalny, instrumentalny 
i didżejski. W skład zespołu 
wchodzą Jacek Kramarz (wo-
kal, instrumental) oraz Da-
mian Serwicki (DJ, podkłady 
muzyczne).

Zespół Solonez rozkręci 
każdą imprezę (festyny, pikni-
ki, urodziny, imieniny, wesela, 
imprezy firmowe, okoliczno-
ściowe itd.) Panowie zagrają 
i zaśpiewają wszystkie możli-
we gatunki muzyczne, zgod-
nie z zamówieniem, tematyką 
i oczekiwaniami gości.

Podczas organizowanych 
wydarzeń można zamówić 
opcje dodatkowe takie jak: 
przyśpiewki, zabawy, konku-
rencje, oczepiny.

Prywatnie panowie są ko-
munikatywni, a wyostrzony 
żart to ich drugie imię. Wy-
bierając duet Solonez, mają 
państwo zapewniony profe-
sjonalizm połączony z do-
brą zabawą i potężną dawką 
humoru. 

Grand Blue 
Obecnie składa się z 5 

członków: Lena Wlazłowska 
(wokal, teksty, akompania-
ment), Kamil Czechowski (gi-
tara), Adam Kaczmarek (per-
kusja), Jakub Kasiuk (gitara 
basowa), Jakub Statkiewicz 
(pomysłodawca, założyciel). 
Zespół funkcjonuje od 2020 
roku. Grand Blue gra cięższe 

brzmienia rockowe. Głównie 
są to covery takich zespołów 
jak Skunk Anansie, Audio-
slave, The Neighbourhood, 
The Pretty Reckless, Fanta-
stic Negrito. Zespół inten-
sywnie pracuje nad własnym 
repertuarem i ma gotowe już 
dwa utwory - „All our mista-
kes” oraz „Empty carriages” 
i przygotowuje kolejne. 

Strzelińska 
Orkiestra Dęta 

Powstała w 1993 roku 
z połączenia orkiestr dzia-
łających przy Cukrowni 
Strzelin, strzelińskich ka-
mieniołomach oraz parafii 
w Kuropatniku. Orkiestra 
liczy 23 członków i zapewnia 
oprawę muzyczną wszyst-
kich lokalnych obchodów 
państwowych i kościelnych. 
W 2004 roku przyznano jej 
nagrodę Strzelca. Orkiestra 
brała udział w Wojewódzkich 
Przeglądach Orkiestr Stra-
żackich, gdzie w 2005 roku 
zdobyła 3 miejsce, w 2006 - 2 
miejsce, a w 2007 -  1 miejsce. 
W 2020 roku orkiestra otrzy-
mała odznaczenie Zasłużony 
dla Kultury Polskiej, nadane 
przez Wojewodę Dolnoślą-
skiego.  Grupa jest orkie-
strą marszowo-paradną. Jej 
repertuar to: marsze, tanga, 
polki, beginy, walce, uwer-
tury i wiele innych znanych 
utworów. Kapelmistrzem or-
kiestry od początku jest Józef  
Stachowicz. 

Husynianki 
Zespół wokalny „Hu-

synianki” został założony 
przez panie z KGW Gęsiniec 
7 lat temu. Pierwszy skład 
prowadzony był przez Joan-
nę Golińską. Od ponad 5 lat 
Husyniankami dowodzi Zbi-
gniew Stachowski. Zespół od 
początku mocno angażuje 
się w działalność KGW i ak-
tywnie wspiera wydarzenia 
kulturalne zarówno w świe-
tlicy w Gęsińcu, jak też na 
terenie gminy Strzelin. Wy-
stępuje również na różnego 
rodzaju przeglądach na tere-
nie Dolnego Śląska. W sys-
tematycznie powiększanym 
repertuarze zespół posiada 
utwory ludowe, biesiadne, 
patriotyczne, kolędy, muzy-
kę typowo rozrywkową czyli 
pop, rock, klasyczne everginy, 
a od pewnego czasu tworzą 
też utwory własne. Husynian-
ki są aktywnym współorgani-
zatorem koncertów kolędo-
wych, z okazji Dnia Kobiet, 
czy też Dnia Dziecka. Ze-
spół występuje na jarmar-
kach lokalnych, w centrach 
handlowych, dożynkach. Jest 
aktywny na przeglądach pie-
śni patriotycznych, zespołów 
wokalnych, a także występuje 
podczas imprez kulturalnych 
w zaprzyjaźnionych gminach. 
Husynianki posiadają stroje 
na różnego typu występy. Jeż-
dżą na zaproszenia na dowol-
ne koncerty i przeglądy. 

Elżbieta 
Sterniczuk 

Jest amatorką samoukiem, 
która próbuje być artystką 
i wokalistką na miarę swo-
ich możliwości. Gdyby mia-
ła określić muzyczną siebie, 
byłaby krainą łagodności, 
po której rozchodzą się li-
ryczne nuty poezji śpiewanej 
i utworów wymagających od-
powiedniej interpretacji. Mu-
zyczną drogę od 2014 roku 
na stałe powiązała ze śpie-
wem w strzelińskim chórze 
parafialnym, którego finalnie 
po kilku latach została ama-
torskim dyrygentem. Pisze 
również wiersze, do których 
ze słuchu komponuje mu-
zykę. Dzięki konkursowi na 
własny utwór poezji śpie-
wanej „O Granitowy Laur” 
we wrześniu 2021 roku mo-
gła zaistnieć na dużej scenie 
i zaprezentować twórczość 
w Strzelińskim Ośrodku 
Kultury. Od tamtej pory 
miała zaszczyt już kilkakrot-
nie wystąpić przed wspania-
łą strzelińską publicznością 
i miejmy nadzieję, że przed 
nią jeszcze wiele takich pięk-
nych, muzycznych spotkań 
z mieszkańcami.

W sprawach impresariatu 
prosimy kontaktować się 

pod numerem telefonu: 
508-336-583 lub e-mail: 

kultura@strzelin.pl. 
SOK

W sobotę, 2  lipca w Go-
ścięcicach odbył się I Festiwal 
Piosenki Biesiadnej, 
którego organizato-
rami byli Burmistrz 
Miasta i Gminy 
Strzelin, Strzeliński 
Ośrodek Kultury, 
Sołtys i Rada Sołec-
ka Gościęcic oraz 
Koło Gospodyń 
Wiejskich w Go-
ścięcicach. Impreza 
odbyła się na terenie 
przed świetlicą. Na 
scenie wystąpiły dwa 
zespoły: Husynianki 
z Gęsińca oraz go-
spodarze – zespół 
„Prowizorka”. Wy-
stępujący przygoto-
wali kilka utworów 
biesiadnych i nie 
tylko. Było to nie-
zwykłe połączenie 
debiutantów z Go-
ścięcic i bardziej 
już zaprawionego 
w bojach zespołu 

Biesiada, jakiej jeszcze nie było z Gęsińca. Trzeba przyznać, 
że gospodarze stanęli na wy-
sokości zadania i z pewnością 
niejednokrotnie jeszcze usły-
szymy ich wokalne zdolności. 
Podczas festiwalu nie za-
brakło atrakcji dla najmłod-
szych. Były dmuchane zam-
ki, animacje, prewencja ze 
strażą pożarną. Dodatkowo 
organizatorzy zadbali o słod-
ki poczęstunek, kiełbaski 
z ogniska, pyszną grochów-
kę, grilla i napoje chłodzące. 

Wieczorem od-
była się zabawa 
taneczna, którą 
rozkręcił działa-
jący przy Strze-
lińskim Ośrodku 
Kultury Duet 
Solonez. Była to 
pierwsza edycja 
festiwalu piosenki 
biesiadnej, która 
jak zapowiada-
ją organizatorzy 
z pewnością nie 
będzie ostatnią.

SOK
Podczas Festiwalu Piosenki Biesiadnej wystąpił dobrze znany lokalnej społeczności zespół Husynianki 
z GęsińcaNa scenie zadebiutował zespół „Prowizorka” z Gościęcic

Mieszkańcy chętnie korzystali z przygotowanych atrakcji

Sołtys Gościęcic Dawid Białkowski w towarzystwie dyrektor Strzelińskiego Ośrodka 
Kultury Sylwii Korczyńskiej
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W piątek, 15 lipca 
w strzelińskim Rynku 
odbyło się wyjątkowe 
wydarzenie kultural-
ne, zrealizowane przez 
strzelińską bibliotekę 
w ramach projektu 
BLISKO i Kulturalne-
go Budzika. Spektakl 
plenerowy „Ballada 
o Wiatrakach" przy-
ciągnął do centrum 
miasta sporą rzeszę wi-
dzów i wyraźnie przy-
padł do gustu licznej 
publiczności. Aktorzy 
z Ziębickiej Grupy 
Teatralnej i naszego 
Teatru Grot, przygo-
towani przez profe-
sjonalistów z Teatru 
Stajni Metamorficznej 
w Nowinie (gm. Ziębi-
ce), zaprezentowali wy-
jątkowy spektakl zrealizowany 
po raz pierwszy w przestrzeni 
miejskiej. Nasi mieszkańcy 
chętnie skorzystali z możliwo-
ści bliższego poznania frag-
mentów wyjątkowego dzieła 

 Widowisko przyciągnęło sporą publiczność

Niezwykłe 
widowisko 
i świetna 
gra aktorska 

Aktorzy zaprezentowali fragmenty wyjątkowego dzieła Miguela de Cervantesa

Teatr w samym sercu Strzelina
Spektakl, który zrealizowano po raz pierwszy w przestrzeni miejskiej przyciągnął sporą rzeszę widzów 

i wyraźnie przypadł  im do gustu. Publiczność miała niebywałą okazję poznania fragmentów wyjątkowego 
dzieła Miguela de Cervantesa „Przemyślny Szlachcic Don Kichot z Manczy”.

Dodajmy, że projekt inicjatywy oddolnej w działaniach „Kulturalnego Budzika w Strzelinie” został zrealizowany przez Miejską i Gminną 
Bibliotekę Publiczną im. Ks. J.Twardowskiego w Strzelinie w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.

Miguela de Cervantesa „Prze-
myślny Szlachcic Don Kichot 
z Manczy”. Nie zabrakło m.in. 
widowiskowej sceny walki 
hiszpańskiego rycerza z wia-

trakami, a także świetnej gry 
aktorskiej. Patrząc na bardzo 
pozytywne reakcje i ciepły 
odbiór publiczności można 
się spodziewać, że podobne 

wydarzenia pojawią się 
jeszcze w przyszłości 
w kulturalnym kalenda-
rium Strzelina. Warto też 
podkreślić, że w spektaklu 
wystąpili m.in. nasi miesz-
kańcy, zgłębiający tajniki 
aktorstwa w Teatrze Grot, 
działającym pod egidą 
Strzelińskiego Ośrodka 
Kultury.  - Wszystkim 
zaangażowanym w pro-
jekt, całemu zespołowi 
aktorskiemu dziękuje:  
Don Kichot z Manczy 
- Jacek Wilantewicz, 
Sanczo Pansa - Tamara 
Yelchaninova, Dobosz 
- Katarzyna Witek, Dul-
cynea z Toboso - Irmina 
Król, Śmierć - Blanka 
Duszyńska, Karczmar-
ka - Maria Górska, 
Błazen Anastazja Dzie-
rzanowska, Karczmarz 
i Małpa - Jan Drechny. 
Dziękujemy również 
całemu zespołowi 
Miejskiej i Gminnej 
Biblioteki Publicznej 

im. ks. J Twardowskiego 
w Strzelinie za nieocenioną 
pomoc i wsparcie – napisali 
na swoim profilu twórcy Teatru 
Stajni Metamorficznej. 

RED
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KREATYWNIE, RADOŚNIE I EDUKACYJNIE 

Zabawa w ogrodzie sprawia przedszkolakom dużo frajdy

Bogaty harmonogram zajęć wakacyjnych 

Nie mogą narzekać na nudę
Od początku wakacji animatorzy ze Strzelińskiego Ośrodka Kultury prowadzą co-

dzienne zajęcia z dziećmi i młodzieżą na terenie placówki. Od 1 lipca bogaty harmono-
gram zawiera po kilka różnorodnych zabaw dziennie. Wśród nich znajdziemy: zajęcia 
muzyczne – pianino dla początkujących, kinetograf  – tworzenie krótkiego filmu rysun-
kowego, zgaduj zgadula plastyczna, w świecie baniek mydlanych, turniej w piłkarzyki 
stołowe, warsztaty szydełkowe, taneczna podróż, zajęcia muzyczne – rozśpiewajmy się, 
malowanie pod dyktando, konkursy sprawnościowe, warsztaty decoupage, kultural-
ne podwórko, konstruowanie rakiety na sprężone powietrze, balonowy miszmasz, gra 
planszowa „szlakiem strzelińskich legend”, sportowa przygoda w parku jordanowskim, 
zajęcia plastyczne – kwiaty z papieru, gra na skojarzenia – poznaj sławnych ludzi oraz 
bransoletki z koralików. Zajęcia cieszą się sporym zainteresowaniem najmłodszych, 
którzy chętnie wolny, wakacyjny czas spędzają w Strzelińskim Ośrodku Kultury, a lista 
zainteresowanych cały czas rośnie. Zabawy z dziećmi odbywają się rano oraz w godzi-
nach popołudniowych, a kulturalne 
podwórko, polegające na spędzaniu 
czasu dzieci z rodzicami rozpoczy-
na się już o godzinie 8:00, a kończy 
o 20:00. Serdecznie zachęcamy do 
śledzenia bogatej oferty zajęć waka-
cyjnych i czynnego udziału w zaba-
wach z animatorami. 

SOK

W Przedszkolu Miejskim „Kolorowa Kraina” w Strzelinie jak co roku podczas wakacji jest dużo radości 
i zabawy. Nauczyciele dbają, żeby każdy dzień miał swój harmonogram, był kreatywny i wnosił element eduka-
cyjny. Dzieci chętnie utrwalają zdobytą wiedzę na temat bezpieczeństwa: nad morzem, w lesie, drodze i  podczas 
górskich wędrówek. Każdy czas wolny przeznaczony jest na zabawę w sali i w ogrodzie przedszkolnym. Naj-
więcej satysfakcji sprawiła dzieciom muzyka malowana obrazem –„Cztery pory roku – lato” – A. Vivaldiego. 
Powodzeniem cieszy  się również przejście po macie sensorycznej, która wspomaga rozwój ciała i umysłu, 
a także wykazanie się kreatywnością podczas tworzenia projektu słońca. 

RED
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Wakacyjne zajęcia w  bibliotece przyciągają 
dzieci w różnym wieku – począwszy od tych 
szkolnych, które chcą nieco aktywniej spę-
dzić wolny czas, aż po przedszkolaki, które 
często uczestniczą w  zajęciach z  rodzicami, 
babciami czy starszym rodzeństwem. 

Oferta strzelińskiej biblioteki jest tak dopasowana, że każdy 
w dwumiesięcznym programie zajęć znajdzie coś dla siebie. 
Oprócz zajęć warsztatowych prowadzonych przez bibliotekar-
ki z działu dla dzieci zaplanowano jeszcze 3 spektakle teatru 
„Blaszany Bębenek” oraz zajęcia edukacyjno-animacyjne pro-
wadzone przez Darię Jaroch. Tematyka tych ostatnich jest bar-
dzo różnorodna: od warsztatów tkackich czy scrapbookingu aż 
po doświadczenia z chemii czy fizyki. Prowadzący zaobserwo-
wali, że dzieci chętnie uczestniczą w tych zajęciach, w których 
trzeba wykazać się logicznym 
myśleniem, kreatywnością. Było 
to widoczne podczas filtrowania 
wody, gdzie poszczególne eta-
py każdy wykonywał starannie 
i z wielką uwagą, ale także przy 
pracach manualnych, które jak 
żadne inne wymagają cierpli-
wości i staranności. Oczywiście 
w czasie  dwugodzinnych spo-
tkań nie może zabraknąć dobrej Filtrowanie wody to bardzo ciekawe zajęcie Podczas Tygodnia Morskiego dzieci wykonały m.in. akwaria z papierowych talerzyków

Koniec przygody, czas podsumowań…

Poznali legendy ziemi strzelińskiej
Ponad 30 spotkań, w  których wzięło udział ponad 550 
osób. Teatrzyk kamishibai przerósł najśmielsze oczekiwa-
nia twórców. To był czas nie tylko dobrej zabawy, ale też 
wytężonej pracy. 

Niedawno zakończył się etap przygody strzelińskiej biblioteki z teatrzykiem ka-
mishibai. Tuż przed zakończeniem roku szkolnego odbyło się spotkanie z twór-
cami – scenarzystami i ilustratorami, aby wspólnie podsumować działania i po 
prostu dobrze się bawić. Uczestnicy wybrali się na Górę Szańcową, obok wieży 
ciśnień, by w promieniach letniego słońca miło spędzić czas przy ognisku i oczy-
wiście teatrzyku. Wszyscy na to zasłużyli. Pracy było sporo, a ilustracje do te-
atrzyku powstały w dwa miesiące, co wymagało od uczestników zaangażowania 
i sumienności. Również prezentacja legend w teatrzyku, z którą docierano do 
przedszkoli, szkół i świetlic na terenie powiatu strzelińskiego wymagała dobrej 
organizacji. W ciągu dwóch miesięcy (maj-czerwiec) przeprowadzono blisko 30 
spotkań (w bibliotece i w terenie), w których wzięło udział 559 osób. To znacznie 
przerosło oczekiwania twórców. Mało tego, już są chętni na spotkania po waka-
cjach. - Bardzo nas to cieszy, bo chcemy, żeby teatrzyk żył nadal i kolejne 
grupy dzieci, młodzieży, a nawet dorosłych poznawały legendy dotyczące 
naszego terenu – przyznaje Karolina Stępień z Miejskiej i Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Strzelinie. - Taki był też cel całej inicjatywy - popularyzowanie 
historii i dziedzictwa regionu w formie teatrzyku. Dzięki grantowi z Fun-
dacji Orlen udało nam się ten cel osiągnąć. Wszystkich tych, którzy chcieli-
by zapoznać się z ilustracjami naszych twórców zapraszamy do obejrzenia 
wystawy, która umieszczona jest w holu biblioteki – dodaje.

Przypomnijmy, że legendy do teatrzyku kamishibai powstały w ramach grantu 
Fundacji Orlen w projekcie „Moje miejsce na Ziemi”.

RED

Legendy w teatrzyku kamishibai przyciągały uwagę słuchaczy

Dużo zabawy i trochę nauki
zabawy, na którą dzieci czekają, czyli m.in. w „Murarza”, „Osioł-
ka” czy „Gorące placki”. Prowadzący starają się urozmaicić czas 
zabawami z chustą 
animacyjną, a także 
proponując zawody na 
świeżym powietrzu. 

Wakacje potrwają 
jeszcze miesiąc, więc 
przed dziećmi dużo 
wspólnych chwil i za-
baw. Każdy może 
dołączyć. Szczegóło-
wy program wakacji 
w strzelińskiej biblio-

tece  dostępny jest na facebooku jednostki oraz na stronie in-
ternetowej. Sierpniowy harmonogram umieszczamy poniżej.

RED
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Nasi tenisiści z TKS Gra-
nit Strzelin udali się na za-
kończenie sezonu na obóz 
do Lidzbarka Warmińskiego, 
w którym spędzili 10 dni. 
Obóz, jak i cały sezon pod-
sumował w rozmowie z „No-
winami Strzelińskimi” trener 
Filip Muszyński.

Mogłoby się wydawać, że 
na zakończenie sezonu wy-
jazd do Lidzbarka Warmiń-
skiego będzie miał nieco luź-
niejszą formę. Nic bardziej 
mylnego. – Obóz trwał od 6 
do 16 lipca. Codziennie 4-5 
godzin gry przy stołach 
oraz 2 godziny treningu 
fizycznego – relacjonuje tre-

Osiągnięcia 
napawają optymizmem Udany sezon i intensywny obóz

Miniony sezon dla strzelińskich tenisistów stołowych 
należał do bardzo udanych. Medale na Mistrzostwach 
Dolnego Śląska i Mistrzostwach Polski to tylko część 

osiągnięć. Mimo przerwy w rozgrywkach pinpongiści 
nie próżnują. Spędzili niedawno intensywny czas 

na obozie w Lidzbarku Warmińskim.

ner Filip Muszyński. - Zna-
leźliśmy nawet czas na  
zwiedzanie zabytkowego 
miasta. W tym miejscu kie-
rujemy serdeczne podzię-
kowania dla burmistrz Do-
roty Pawnuk oraz Gminy 
Strzelin za dofinansowanie 
obozu – kończy wątek wy-
jazdu Muszyński. 

Zakończony sezon dla 
strzelińskich tenisistów sto-
łowych należał do bardzo 
udanych.  – Zdobyliśmy 
medale zarówno na Mi-
strzostwach Dolnego Ślą-

ska, jak i na Mistrzostwach 
Polski w różnych kate-
goriach wiekowych  - od 
skrzatów po weteranów. 
W minionym sezonie pa-
nowie utrzymali się w roz-
grywkach IV ligi, niestety 
panie opuściły II ligę – 
podsumowuje trener.

Poniżej przedstawiamy wyniki 
osiągnięte przez zawodniczki 
i zawodników TKS Granit Strze-
lin w sezonie 21/22.

SKRZATY:
Michał Nowakowski – 2. miejsce 

w  Dolnośląskich Mistrzostwach 
Tenisa Stołowego

Antonina Rogan  – 7. miejsce 
w  Dolnośląskich Mistrzostwach 
Tenisa Stołowego

ŻACZKI:
Julia Zalewska – wicemistrzyni 
Dolnego Śląska

MŁODZICZKI:
Alicja Witkowska – 7. miejsce 
w  Dolnośląskich Mistrzostwach 
Tenisa Stołowego

MŁODZIKI:
Krzysztof Wnęk - mistrz Dolne-
go Śląska w  grze indywidualnej 
i  podwójnej, brązowy medal Mi-

strzostw Polski w grze podwójnej; 
9. miejsce indywidualnie 
Drużyna: Wnęk, Nowakowski 17. 
miejsce na Mistrzostwach Polski

JUNIORZY:
Kacper Głazowski – złoto w  de-
blu, złoto w mikście, złoto w dru-
żynie w  Mistrzostwach Dolnego 
Śląska, 5. miejsce w Mistrzostwach 
Polski Juniorów indywidualnie, 5. 
miejsce w  deblu juniorów (z  Jac-
kiem Mitasem)

Stanisław Wnęk – wicemistrz 
Dolnego Śląska, mistrz Dolnego 
Śląska w grze podwójnej

Szymon Jurek – złoto w drużynie 
na Mistrzostwach Dolnego Śląska
Drużyna w składzie: Wnęk, Jurek, 

Głazowski zajęła 9. miejsce  na Mi-
strzostwach Polski

SENIORZY:
Kacper Głazowski – brąz w  mik-
ście i  brąz w  singlu na Mistrzo-
stwach Dolnego Śląska

Piotr Bereziuk – brąz w  singlu 
i  w  deblu na Mistrzostwach Dol-
nego Śląska

Stanisław Wnęk – złoto w mikście

WETERANI:
Anna Wnęk – złoto w  III Grand 
Prix Weteranów, złoto w  mikście, 
5. miejsce w Grand Prix w Węgier-
skiej Górce

Zbigniew Sobków - Mistrzostwo 
Dolnego Śląska w singlu

Zbigniew Sobków, Sławomir 
Wnęk – srebro w  grze deblowej 
na Mistrzostwach Dolnego Śląska

Bartosz Ślusarz

Przed rozpoczęciem czerwcowej sesji Rady Miejskiej Strze-
lina w sali obrad odbyła się krótka uroczystość wręczenia wy-
różnień uczniom za wybitne osiągnięcia w nauce w minionym 
roku szkolnym. W gronie nagrodzonych osób, które uzyskały 
bardzo wysokie średnie ocen w swoich szkołach znaleźli się: 

Z Publicznej Szkoły Podstawowa nr 3 w Strzelinie:
• Julia BIRA, klasa 8, średnia ocen – 5,0
• Natan FURMAŃSKI, klasa 4a, średnia ocen – 5,55 

Z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Strzelinie:
• Karina ROSTOWSKA, klasa 8c, średnia ocen – 5,72
• Jan HERMANS, klasa 6a, średnia ocen – 5,42 
• Maciej Adam MICHUŁKA, klasa 8d, 3. miejsce w projek-
cie „Aglomeracja Koduje”

Z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 w Strzelinie:
• Michał HEWKO, klasa 8d, średnia ocen – 6,0
• Miłosz BOROWCZYK, klasa 5c, średnia ocen – 5,92 Uroczystość wręczenia wyróżnień uczniom za wybitne osiągnięcia w nauce odbyła się pod koniec czerwca w strzelińskim magistracie

Ich średnie ocen na zakończenie roku szkolnego 
robią wrażenie Wybitni uczniowie nagrodzeni 
Jedenastoosobowa grupa najzdolniejszych 
uczniów otrzymała wyróżnienia i  300-złoto-
we bony. Średnie ocen nagrodzonych robią 
wrażenie. Jeden z  uczniów może poszczycić 
się maksymalną średnią 6,0, a  niektórzy nie 
odstają bardzo od tego wyniku.  

Z Publicznej Szkoły Podstawowej w Kuropatniku:
• Natalia ŁĄTKA, klasa 8, średnia – 5,39
• Aleksandra POZNAŃSKA klasa 7, średnia ocen – 5,79

Z Publicznej Szkoły Podstawowej w Białym Kościele:
• Jakub TOMASZEWSKI, klasa 8, średnia ocen – 5,79 
• Nina ASTAPIONOK, klasa 5, średnia ocen – 5,50
Uczniowie otrzymywali nie tylko wyróżnienia, ale również 

300-złotowe bony do wykorzystania w Media Expert do wy-
korzystania w jednym z elektromarketów, zaś rodzicom prze-
kazano listy gratulacyjne i róże. Nagrody wręczali Burmistrz 
Miasta i Gminy Strzelin Dorota Pawnuk, wiceprzewodniczący 
Rady Miejskiej Strzelina Tomasz Głowacki, wiceprzewod-
nicząca rady Elżbieta Kasprzyszak oraz dyrektor Zespołu 
Oświaty Gminnej Agata Bartulica. RED
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Otrzymali 27 tys. zł 
na organizację obozu i półkolonii 

 Młodzi zawodnicy Strzelinianki Strzelin trenowali na obozie w Białce Tatrzańskiej

Od niedawna w naszej 
gminie funkcjonuje 
stowarzyszenie zrze-
szające miłośników 
siatkówki plażowej. 
Klub UKS Sunrise dzia-
łając w porozumieniu 
ze Strzelińskim Cen-
trum Sportowo-Edu-
kacyjnym organizuje 
cykl zawodów.

Turnieje odbywają się 
co kilka tygodni na terenie 
Ośrodka Wypoczynku Świą-
tecznego „Nad Stawami” 
w Białym Kościele. Wydarze-
nia cieszą się powodzeniem, 
a zawodnicy chętnie zapisują 
się na poszczególne rozgryw-
ki. W połowie lipca po raz ko-
lejny siatkarze rywalizowali na 
terenie ośrodka. To był week-
end pełen siatkarskich emocji. Podczas turnieju w kategorii do 19 lat na podium stanęli: 
Zuzia Wilk & Karolina Grochalska (I miejsce), Amelia Drozd & Malwina Hawel (II 
miejsce), Asia Mogielnicka & Stanisław Korgul (III miejsce).  W niedzielnym turnieju 
Mixt Open byliśmy świadkami bardzo wyrównanej walki, a wśród najlepszych znaleźli 
się: Kuba Zimowicz & Marysia Jachowicz (zwycięzcy), Bartłomiej Zawalski & Anna 
Bodasińska (II miejsce), Łukasz Borkowski & Agnieszka Grajewska (III miejsce). 
Gratulujemy wszystkim medalistom i zachęcamy do udziału w kolejnych turniejach. 
Finałowe zawody zaplanowano w połowie sierpnia. Podczas zawodów pula nagród 
wyniesie 3 tys. zł. Szczegóły można odnaleźć na plakacie, który umieszczamy poniżej.

RED

Kolejny klub sportowy otrzymał gminne dofinansowanie na organizację wypoczynku letniego dla dzieci 
i młodzieży z gminy Strzelin. Na początku lipca Grzegorz Bulak, prezes Klubu Sportowego Strzelinian-

ka podpisał umowę na wsparcie 
finansowe (27 tys. zł). W ramach 
zadania klub między 17 a 23 lip-
ca zorganizował obóz wyjazdo-
wy do Białki Tatrzańskiej dla 30 
osób. Planowany jest również 
obóz dochodzeniowy – półko-
lonia w Strzelinie, również dla 30 
uczestników. Podczas obozów 
dzieci i młodzież będą mogli ko-
rzystać m.in. z treningów piłki 
nożnej, zajęć na basenie, gier i za-
baw sportowych, gier umysłowo – 
sprawnościowych, wycieczek wy-
jazdowych i wielu innych atrakcji. 
Ponadto w programach obozów 
zaplanowano wykłady z zakresu 
profilaktyki i rozwiązywania pro-
blemów alkoholowych, narkoma-
nii i innych uzależnień, pogadanki 
edukacyjne oraz wykłady na temat 
zdrowego stylu życia.

RED

Weekend pełen siatkarskich emocji 

Oto medaliści ostatnich rozgrywek w kategorii do 19 lat
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To sport, który uczy 
dyscypliny i wytrwa-
łości. Trener klubu 
Boi Team Strzelin 
Paweł Pukalski-
-Pukała zachęca do 
spróbowania swoich 
sił w brazylijskim jiu-
-jitsu. Pierwsze zajęcia 
są bezpłatne, a grupy 
dostosowane do wie-
ku trenujących.

Strzeliński klub jiu-jitsu zo-
stał założony w 2011 roku. 
Zainteresowanie tą dyscypliną 
sportową w naszej gminie jest 
spore. W sekcji ćwiczy kilka 
grup. – Teraz, podczas waka-
cji, przychodzi mniej osób, 
więc mamy jedną grupę dla 
zaawansowanych, nie ma 
zajęć dla dzieci. Natomiast 
wszyscy są mile widziani, 
a od września wracamy ze wszystkimi treningami – opo-
wiada Paweł Pukalski-Pukała. 

Pierwsza grupa jest przeznaczona dla najmłodszych dzieci 
w wieku 4-6 lat. Dla nich zajęcia trwają są 45 minut. Druga 
grupa jest przeznaczona dla początkujących – zajęcia trwają 
70 minut. Natomiast zaawansowani zawodnicy trenują po 1,5 
godziny. - Ćwiczenia dla najmłodszych nakierowujemy na 
ogólny rozwój. Do nich wplecione są elementy ju-jitsu, 
nie brakuje elementów zabawy, tak żeby zainteresować 
dzieci. Z grupą początkujących zawodników w wieku 
8-10 lat i starszych udało nam się wystartować w zawo-
dach, także mają już pierwsze starty za sobą. Oczywi-
ście najwięcej osób startuje w zawodach z naszej grupy 
zaawansowanej – charakteryzuje trener. - Na turniejach 
zawodnicy podzieleni są według wieku i umiejętności, 
więc dla każdego znajdzie się miejsce. Oczywiście, nie 
ma obowiązku udziału w turniejach – dodaje. Jednocze-

Treningi przeprowadzane są w podziale na kilka grup, w zależności od wieku uczestników

Kto nie spróbuje, 
ten się nie przekona LICZY SIĘ SIŁA I TECHNIKA

śnie trener przekonuje, że na trening może przyjść każdy, 
niezależnie od wieku, umiejętności, czy budowy ciała. Waż-
ne, aby sprawdzić czy ju-jitsu jest sportem, który odpowiada 
danej osobie. Zajęcia odbywają się w sali przy ul. gen. Macz-
ka w Strzelinie, naprzeciwko cmentarza. - Trenujemy dwa 
razy w tygodniu. Nie mamy ustalonych konkretnych dni, 
ale informację o zajęciach zawsze podaję z wyprzedze-
niem. W miesiącu odbywa się 8-9 treningów. Najmłodsi 
zaczynają o godzinie 16:30, o 17:30 grupa początkująca, 
a zaawansowani o 19:00. Tak jak wspominałem przez wa-
kacje trenuje wyłącznie jedna grupa. Zajęcia zaczynamy 
o 19:00, ale każdy trenuje wg swoich możliwości, nic na 
siłę – opisuje trener.

Na zajęciach nie jest wymagany sprzęt. Trzeba mieć ze sobą: 
koszulkę, spodenki, wodę, klapki, ręcznik i dobre nastawie-
nie. To wystarczy, aby spróbować swoich sił w sportach walki. 
Zapisanie do klubu wiąże się z opłatą - 100 zł miesięcznie, 

natomiast pierwsze zajęcia są bezpłatne. - Jiu-jitsu jest ogól-
norozwojowe. Ważna jest zarówno siła, jak i technika. 
Jest to sport indywidualny, w którym wszystko zależy od 
zawodnika. Ile się włoży na treningach, tyle się dosta-
je. Uczy wytrwałości i dyscypliny. Dodatkowo można się 
poruszać i spalić dużo kalorii. Jeżeli ktoś zastanawia się  
czy spróbować swoich sił w jiu-jitsu, to serdecznie zapra-
szam. Pierwszy trening jest bezpłatny, żeby móc przeko-
nać się czy ten sport odpowiada. Kto nie spróbuje, ten się 
nie przekona – zachęca na zakończenie Paweł Pukalski-Puka-
ła, trener jiu-jitsu w strzelińskim klubie Boi Team.

Bartosz Ślusarz 

Piłkarski obóz w Czechach 
W drugiej połowie lipca podopieczni Fundacji Młodzi 

Sportowcy wyjechali na obóz sportowy do Hodo-
nin w Czechach. Razem z trenerami Dominikiem 
Szaniawskim i Krystianem Bubulą w przygoto-
waniach do nowego sezonu wzięła udział dzie-
więtnastoosobowa grupa. Plan obozu przewidy-
wał w szczególności treningi piłki nożnej, zajęcia 
na basenie, gry i zabawy na terenie ośrodka oraz 
wycieczkę do Wiednia. Nie zabrakło zajęć zwią-
zanych z tematyką profilaktyki uzależnień, które 
przede wszystkim skupiały uwagę uczestników 
na takich zagadnieniach jak: kształtowanie od-
powiednich postaw społecznych, prezentowanie 
perspektywy zdrowego życia i drogi do satysfakcji 
osobistych bez stosowania środków w uzależnia-
jących czy też kształtowanie samoświadomości 
i samooceny. Warto zaznaczyć, że Gmina Strzelin 
przekazała ponad 26 tys. zł na ten cel w ramach 
organizacji wypoczynku wakacyjnego.. 

RED

Plan obozu zakładał nie tylko treningi piłkarskie, ale również wycieczki
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To kolejny ważny krok 
w  kwestii budowy sieci 
tras rowerowych. Owocem 
rozmów przedstawicieli 
gminy Strzelin i Ziębice ma 
być trasa dla jednośladów 
z Gębic do Witostowic. Jest 
ona rekomendowana jako 
odcinek Dolnośląskiej Cy-
klostrady... 

Na początku lipca w strze-
lińskim magistracie odbyło się 
spotkanie burmistrz Strzelina 
Doroty Pawnuk z szefem gmi-
ny Ziębice Mariuszem Szpi-
larewiczem. Jego celem było 
omówienie ważnych kwestii 
związanych z turystyką rowe-
rową. Poruszono temat Dol-

Przedstawiciele gmin Strzelin i Ziębice zorganizowali przejazd trasą, która ma stanowić odcinek Dolnośląskiej Cyklostrady (Fot. Grzegorz 
Noculak)

Spokojne tempo, podziwianie walorów naszego regionu  

Rowerem po Wzgórzach Strzelińskich
Około 20 osób wzięło udział w rekreacyjnej wycieczce rowerowej zorganizowanej przez EMS Emfit Strzelin. Sportowe 
wydarzenie spotkało się z bardzo pozytywnym odbiorem, dlatego w połowie sierpnia planowany jest kolejny wyjazd... 

W niedzielę, 17 lipca EMS 
Emfit Strzelin zorganizował 
przejazd rowerowy po Wzgó-
rzach Strzelińskich pod nazwą 
„Kobiety do lasy na rowery”. 
Pomysł na tę rowerową impre-
zę podsunęli właścicielce klubu 
fitness zaprzyjaźnieni rowerzy-
ści, którym zależy na promowa-
niu naszego regionu pod kątem 
turystki rowerowej oraz strze-
lińskich singletracków. - Wy-
darzenie miało być dedyko-
wane przede wszystkim dla 
kobiet, ponieważ często na 
organizowanych wyjazdach 
tempo jest zbyt intensywne 
dla osób początkujących. 
Chcieliśmy w ten sposób 
podkreślić, że przejazd bę-
dzie naprawdę rekreacyjny 
– podkreśla Magdalena Malec 
z EMS Emfit Strzelin. W wy-
cieczce wzięło udział około 20 
osób, w tym również mężczyź-
ni. Część przyjechała pociągiem 
z Wrocławia i Oleśnicy. - Za cel 
obraliśmy singletracki w po-
bliżu leśniczówki w Gościę-
cicach. Startowaliśmy spod 
Emfitu. Bocznymi polnymi 
drogami dojechaliśmy do 
Gęsińca i później kierowali-
śmy się w stronę lasu. W trak-
cie wycieczki robiliśmy dużo 
postojów, na końcu zawsze 

jechał ktoś bardziej zaawan-
sowany, aby w razie potrzeby 
pomóc przy awarii roweru 

– relacjonuje. Wycieczka prze-
biegła bez problemów. Nastroje 
były rewelacyjne, a pogoda do-

pisała. Grupie udało się poko-
nać około 20 kilometrów.  - Po 
wycieczce chętni pojechali 
z nami na obiad, podczas 
którego grupa się integrowa-
ła – zaznacza Malec. 

Wydarzenie spotkało się 

z bardzo pozytywnym odbio-
rem. Jak podkreśla właścicielka 
klubu fitness, sporo osób chcia-
ło dołączyć do wycieczki, ale 
nie pasowała im termin. Z tego 
względu EMS Emfit Strzelin już 
zaplanował kolejny wyjazd re-
kreacyjny. Impreza odbędzie się 
w sobotę, 13 sierpnia. - Chcemy 
pokazywać walory naszych 
wzgórz i zachęcać ludzi do 

odwiedzania tych rejonów. 
Mamy naprawdę rewelacyjne 
warunki na wycieczki rowe-
rowe. Zresztą mieszkańcy 
powiatu jako STS Extreme 
Strzelin Grom-Bike odnoszą 
sporo sukcesów w cyklu bike-
-maraton, stając na podium, 
a to naprawdę powód do 
dumy i jeszcze większa moty-
wacja do zarażania kolejnych 
osób rowerową pasją – zachęca 
Magdalena Malec. Kolejny wy-
jazd choć nadal rekreacyjny nie 
będzie dedykowany głównie ko-
bietom, bo jak widać mężczyźni 
również chętnie dołączają do 
takich spokojnych przejażdżek. 
- Zapraszamy na grupę na fa-
cebooku „Rowerowe Wypady 
Strzelin”, gdzie podany jest 
link do wydarzenia. Warto 
podkreślić, że w organizacji 
tego przejazdu bardzo dużo 
pomógł Michał i Kacper 
Hanczelowie z Grom Bike. 
Sierpniowy przejazd będzie-
my również organizować 
wspólnie, a z nieoficjalnych 
źródeł wiemy, że STS Extre-
me Strzelin także się pojawi 
i zrobi spokojną rozgrzewkę 
przed niedzielnym startem 
w bike maratonie w Kowa-
rach – przekonuje. 
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Odcinkiem 
dojedziemy m.in. 
do ośrodka w Białym 
Kościele, a także 
Opactwa Cystersów 
w Henrykowie

TRASA MA POŁĄCZYĆ GMINY: STRZELIN I ZIĘBICE
nośląskiej Cyklostrady. Przy-
pomnijmy, że w październiku 
ubiegłego roku Zarząd Woje-
wództwa Dolnośląskiego przy-
jął zaktualizowaną koncepcję 
głównych tras rowerowych wo-
jewództwa dolnośląskiego. Ze 
strony Gminy Strzelin zostały 
wniesione uwagi do koncepcji 
i podjęto współpracę zmierza-
jącą do budowy na terenie Dol-
nego Śląska i gminy Strzelin 
spójnej sieci tras rowerowych. 
Do realizacji celu konieczna 
jest oczywiście też współpraca 
międzygminna. Z burmistrzem 
Ziębic podczas roboczego 
spotkania szefowa naszej gmi-
ny rozmawiała o przebiegu 
Dolnośląskiej Cyklostrady ze 
Strzelina w kierunku Ziębic. 
Kluczowym tematem była 
gruntowa droga na odcinku 
Gębice-Witostowice (łączą-
ca obie gminy), która wpisuje 
się w ciąg planowanej ścieżki 

rowerowej od ul. Świerkowej 
w Strzelinie, wzdłuż rzeki Oła-
wy, przez Dębniki i Biały Ko-
ściół w stronę Henrykowa. Jest 
ona rekomendowana jako od-
cinek Dolnośląskiej Cyklostra-
dy z uwagi na fakt, że posiada 
najmniejszą ilość przewyższeń 
i stosunkowo nieduże natęże-
nie ruchu pojazdów. Popro-
wadzenie cyklostrady w tym 
rejonie pozwoli też na stwo-
rzenie alternatywy rowerowej 
dla drogi wojewódzkiej nr 395 
relacji Strzelin-Ziębice, która 
jest mało bezpieczna z uwagi 
na duży ruch samochodów.

Omawiany z burmistrzem 
Ziębic odcinek jest niezbędny 
dla kontynuacji cyklostrady na 
południe województwa. Jed-
nocześnie w bardzo sprawny 
i funkcjonalny sposób połączy 
obie gminy umożliwiając swo-
bodny dojazd do Ośrodka Wy-
poczynkowego „Nad Stawa-

mi” w Białym Kościele m.in. 
od strony Ziębic. Mieszkańcy 
Strzelina i goście ośrodka będą 
mogli z kolei w prosty sposób 
dojechać rowerem do Opactwa 
Cystersów w Henrykowie czy 
też do ziębickiego odcinka sin-
gletracków.

W połowie lipca przedstawi-
ciele strzelińskiego magistratu 
zorganizowali wyjazdowe spo-
tkanie na rowerach z przed-
stawicielami gminy Ziębice. 
Nasz samorząd reprezento-
wał wiceburmistrz Mariusz 
Kunysz oraz pracownicy 
UMiG w Strzelinie odpowie-

dzialni za gminne inwestycje 
- Urszula Witkowska i Stani-
sław Klimaszewski. Ze strony 
gminy Ziębice w spotkaniu 
uczestniczył burmistrz Ma-
riusz Szpilarewicz oraz se-
kretarz Rafał Śledź, a także 
pracownicy ziębickiego sa-
morządu Wojciech Zioła oraz 
Grzegorz Noculak.

Wyjazd terenowy to wynik 
propozycji burmistrz Doro-
ty Pawnuk z wcześniejszego 
spotkania. Urzędnicy prze-
jechali rowerami po drodze 
szutrowo-gruntowej, położo-
nej głównie wśród pól. Celem 

było rozpoznanie obecnych 
możliwości przejazdu odcin-
kiem łączącym obie gminy 
w ramach planowanego prze-
biegu Dolnośląskiej Cyklo-
strady ze Strzelina do Ziębic. 
Rowerowy przejazd pozwolił 
uczestnikom na ocenę wa-
runków i ustalenie wstępnych 
zasad optymalnej współpracy 
dla poprawy stanu technicz-
nego drogi w ramach pla-
nowanego do uruchomienia 
finansowania poszczególnych 
fragmentów Dolnośląskiej 
Cyklostrady.
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Blisko 40 czwo-
ronogów oraz ich 
właściciele wzięli 
udział w pierwszej 
edycji Biegu na 4 
Łapach, który odbył 
się w Parku Miej-
skim w Strzelinie. Na 
uczestników czekały 
medale, a w progra-
mie znalazły się rów-
nież takie atrakcje 
jak wybory najwięk-
szego i najmniej-
szego psa, a także 
konkurs psich ta-
lentów oraz pokaz 
posłuszeństwa.

W sobotę, 2 lipca z okazji 
Światowego Dnia Psa w na-
szym mieście odbyła się pierw-
sza edycja Biegu na 4 Łapach. 
Impreza zorganizowana przez 
Strzelińskie Centrum Sporto-
wo-Edukacyjne, Gminę Strze-
lin oraz firmę zajmującą się 
szkoleniem czworonogów Psie 
Wzgórze odbyła się w Parku 
Miejskim im. Armii Krajowej. 
Nowy rodzaj zawodów przy-
padł do gustu mieszkańcom, 
o czym świadczy niezła jak na 
debiutującą imprezę frekwen-
cja. W biegu wystartowało 38 
psiaków. Uczestników było za-
pewne więcej, gdyż startowały 
całe rodziny ze swoimi pupi-
lami. Pieski prezentowały się 
tego dnia bardzo okazale. Były 
psy małe, duże, przeróżnej ma-
ści, gładkie, kudłate, rasowe 
oraz kundelki. Wszystkie prze-
sympatyczne i o miłym uspo-
sobieniu, o czym świadczy 
brak jakichkolwiek interwencji. 
Wydarzenie sportowe prowa-
dził niezawodny Radosław 
Kwiatkowki, a wśród uczest-
ników była również burmistrz 
Dorota Pawnuk, która biegła 
z owczarkiem niemieckim 
o imieniu Amira. Podczas za-
wodów sportowych rywaliza-
cja zeszła na drugi plan. Liczy-
ła się dobra zabawa i wspólny 
bieg z pupilami (na dystansie 
nieco ponad 1 km). Po dotar-
ciu na metę każdy właściciel 
czworonoga otrzymał pamiąt-
kowy medal. Organizatorzy 
zadbali o zwierzęta i przygoto-
wali nie tylko miski z wodą, ale 
także przekąski. Do dyspozycji 
biegaczy była natomiast woda 
w butelkach. W programie im-
prezy był nie tylko bieg, ale tak-
że pokaz psiego posłuszeństwa 
pod przewodnictwem trene-
rów z Psiego Wzgórza. Prze-
prowadzono również wybory 
największego i najmniejszego 
psa. Te tytuły przypadły czwo-
ronogom: Daros (największy), 
Tobi (najmniejszy). W kolej-
nym konkursie Psich Talentów 

Pokaz psiej tresury zaprezentowali trenerzy Psiego Wzgórza
W konkursie na największego psa wygrał Daros

Zawody to była przede wszystkim dobra zabawa

Małe, duże, gładkie, kudłate, rasowe i kundelki – tego dnia strzeliński park należał do psów 

Pobiegli z czworonożnymi przyjaciółmi 
za pokaz umiejętności i psich 
sztuczek nagrody wywalczy-
li: Zoja, Tori, Febi, Yeti oraz 
Panda. Oceny wydawało jury 
w składzie: burmistrz Strzeli-
na Dorota Pawnuk, trenerka 
Psiego Wzgórza Joanna Dem-
ska, lekarz weterynarii Marta 
Kozica oraz prezes strzeliń-
skiego oddziału Towarzystwa 
Opieki nad Zwierzętami Lidia 
Sobolewska. 

Warto dodać, że podczas 
wydarzenia psie porady udzie-
lała wspomniana wcześniej le-
karz weterynarii Marta Kozica, 
natomiast Lidia Sobolewska 
rozdawała gadżety TOZ-u. 

Jakub Olejnik


