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W Strzelinie padła główna 
wygrana w Mini Lotto! 

Gracz puścił jeden zakład Mini Lotto w kolekturze, w sklepie „Komal” w Strzelinie. Zagrał systemem i zapłacił za niego 26 zł, wygrał ponad 87 
tys. zł. Po trafieniu „piątki” w kolekturze zawrzało. Ludzie dopytują i zastanawiają się, kim może być szczęściarz... 

W sklepie spożywczo-przemysłowym „Komal” w Strzelinie padła główna wygrana w Mini Lotto (na zdjęciu sprzedawczyni Małgorzata Galiczyńska)

czytaj str. 11

Sprawdź kogo wybrali 
mieszkańcy

W styczniu mieszkańcy 36  sołectw gminy Strzelin wybrali 
na pięcioletnią kadencję nowe władze. Publikujemy pełen wy-
kaz sołtysów i członków rad sołeckich.  czytaj str. 8

czytaj str. 7

Powstał parking 
za przychodnią
W  ostatnim  czasie  w  Pu-

blicznym  Zakładzie  Lecznic-
twa Ambulatoryjnego w Strze-
linie  przeprowadzono  kilka 
drobnych remontów pomiesz-
czeń.  Za  budynkiem  powstał 
zaś  parking  dla  pracowników 
i pacjentów. czytaj str. 4

Zmiana po blisko 30 latach
W  kilku  sołectwach  gminy  Strzelin  wybrano  nowych  sołty-

sów. W Dębnikach po rezygnacji z funkcji dotychczasowej sołtys 
Anny Michalskiej mieszkańcy zdecydowali, że ich przedstawicie-
lem będzie Edward Tracz. Jakie plany ma nowy sołtys? czytaj str. 8-9

Dofinansowania na wymianę 
„KOPCIUCHÓW”

Zgodnie z  tzw. uchwałą  antysmogową Sejmiku Województwa 
Dolnośląskiego od 1 lipca 2024 r. nie będzie można stosować ko-
tłów nie spełniających wymagań w zakresie minimalnych standar-
dów emisyjnych odpowiadających klasie 3 pod względem granicz-
nych wartości emisji pyłu wg normy PN-EN 303-5:2012. Od 2028 
r. zakaz ten dotyczyć będzie także kotłów klasy 4.

Ogrom wyzwań i duża 
odpowiedzialność

czytaj str. 5

BĘDĄ KOLEJNE
Sporym  zainteresowaniem 

cieszył  się  przetarg  na  budo-
wę  trzech  kolejnych  odcinków 
gminnej sieci ścieżek rowerowych 

czytaj str. 3 czytaj str. 4

–  singletracków.  W  przetargu 
wystartowały  cztery  przedsię-
biorstwa,  a  strzeliński  magistrat 
obecnie  szczegółowo  analizuje 
złożone oferty.

SINGLETRACKI

Przebadano ponad 
tysiąc dzieci

Burmistrz  Urzędu  Miasta 
i Gminy Strzelin Dorota Paw-
nuk  oraz  Publiczny  Zakład 
Lecznictwa  Ambulatoryjnego 
w Strzelinie, wspólnie zorgani-
zowali „Akcję piękny uśmiech” 
w gabinecie        stomatologicz-
nym w strzelińskiej przychodni 
oraz WOZ w Białym Kościele. 
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Nowiny 
Strzelińskie

Samorządowy Informator Gminy Strzelin 
- bezpłatny dwutygodnik poświęcony 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.

Szanowni Państwo,
Informujemy, że  Gmina Strzelin zamierza przystą-
pić do  rządowego programu  „Mieszkanie Plus”. Jest 
to jednak uzależnione od deklaracji mieszkańców za-
interesowanych tym programem.

Według założeń ustawy o Narodowym Programie Mieszka-
niowym z programu może skorzystać każda osoba fizyczna. 
Nie ma ustalonej  górnej  granicy wiekowej. M+  to propozy-
cja dla tych, których nie stać na zakup własnego mieszkania, 
a równocześnie wysokość ich zarobków jest zbyt duża, by mo-
gli ubiegać się o lokum np. od gminy. 
W zakres pakietu „Mieszkanie Plus” wchodzi  również pro-

gram dopłat do czynszu. Jego celem jest poprawa dostępności 
mieszkań  dla  osób  o  dochodach  utrudniających  samodzielne 
zaspokajanie  potrzeb  mieszkaniowych.  W  pierwszej  kolej-
ności dopłaty do czynszu nają być  skierowane do osób o ni-
skich zarobkach oraz do rodzin wielodzietnych. System dopłat 
do czynszu planowany jest w okresie pierwszych 15 lat wynajmu 
mieszkania, a  jego wysokość będzie zależeć od kryterium do-
chodowego w rodzinie i powierzchni zajmowanego lokalu. 

Czynsze w Programie Mieszkanie+ 
oscylują w wysokości: 

- przy opcji wynajmu: od 13,75.zł/m2 - 20,00.zł/m2 (bez 
uwzględnienia kosztów eksploatacji oraz mediów);
- przy opcji wynajmu z dojściem do własności przez okres 

około 25 – 30 lat: 18,75 zł/m2 – 30,00.zł/m2. 
Rzeczywista wysokość czynszu będzie znana po wyborze partnera 

prywatnego i jest uzależniona od kosztów realizacji inwestycji oraz 
sposobu wniesienia nieruchomości gruntowej do przedsięwzięcia.
Te wartości mogą ulec zmianie. 

***
Ankieta, pomoże określić skalę zainteresowania rządowym pro-

gramem „Mieszkanie Plus” wśród mieszkańców Gminy Strzelin. 
Państwa opinie i udzielone informacje będą przydatne przy opraco-
wywaniu ewentualnej koncepcji wdrażania ww. programu i plano-
waniu realizacji kolejnych etapów przedsięwzięcia. 

Prosimy o wypełnienie  ankiety  i  złożenie  jej do 28 lutego 
2019 r. do Urzędu Miasta i Gminy w Strzelinie (parter – pokój 
nr 20 urna) lub  e-mailem na adres: umig@strzelin.pl.
Ankieta będzie dostępna w wersji elektronicznej na stronach: bip.
gmstrzelin.finn.pl, http://www.strzelin.pl oraz w wersji papierowej 
w Urzędzie Miasta i Gminy w Strzelinie, ul. Ząbkowicka 11, 57-100 
Strzelin – pokój nr 20 /parter/. 

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej www.mr.gov.pl – Mieszkanie Plus.

Wobec stwierdzanych na ob-
szarze  miasta  i  gminy  Strzelin 
wielu przypadków niewłaściwe-
go  gospodarowania  odpadami 
powstającymi  w  ramach  pro-
wadzonej  działalności  gospo-
darczej  przypominamy  przed-
siębiorcom o  ich obowiązkach 
w tym zakresie.
Wszyscy wytwórcy odpadów 

innych  niż  komunalne  -  poza 
nielicznie  wyłączonymi  przy-
padkami wynikającymi z rozpo-
rządzenia Ministra  Środowiska 
z dnia 12 grudnia 2014 r. (Dz.U. 
z 2015 r. poz. 1431) - mają obo-
wiązek dokonania wpisu do re-
jestru  prowadzonego  przez 
Marszałka Województwa Dol-
nośląskiego (art. 51 ust. 1 pkt 5 
ustawy o odpadach).
Prowadzenie  działalności 

bez  w/w  wpisu  może  skut-

Strzeliński Oddział Towa-
rzystwa  Opieki  nad  Zwie-
rzętami  działa  już  19  lat. 
Prezesem  od  około  10  lat 
jest  Lidia  Sobolewska.  To-
warzystwo prowadzi działal-
ność  edukacyjno-interwen-
cyjną.  W  ciągu  roku 
(szczególnie  zimą 
i  latem)  inspektorzy 
wyjeżdżają  do  około 
40  zgłoszeń  na  tere-
nie  powiatu  strzeliń-
skiego  dotyczących 
niewłaściwej  opieki 
bądź znęcania się nad 
zwierzętami.  Wie-
le  z  nich  okazuje  się 
zbędnych  i  dotyczy 
kłótni  sąsiedzkich, 
ale  niektóre  są  zwią-
zane  z  zagrożeniem 
życia  zwierząt  i  koń-
czą  się  ich  odebra-
niem. - Jako organi-
zacja pozarządowa 
w zasadzie sami 
musimy zarabiać 
na własną działal-

Ministerialna  dotacja  była 
przeznaczona  na  stypendia 
motywacyjne dla uczniów po-
chodzenia  romskiego.  Przy-

Za brak wpisu grozi kara finansowa!
kować  naliczeniem  admini-
stracyjnej kary pieniężnej nie 
mniejszej niż 1000 zł.

 ***
Do  odpadów  komunal-

nych  zalicza  się  tylko  odpa-
dy  powstające  w  związku 
z  działalnością  gospodarczą, 
które  są  podobne  charakte-
rem  i  składem  do  odpadów 
powstających  w  gospodar-
stwach  domowych  czyli  od-
pady  z  zaplecza  socjalnego 
i biurowego. Nie są zaś nimi 
np.  odpady  opakowaniowe 
z  działalności  handlowej, 
usługowej lub produkcyjnej.

 ***
Wobec  tego  wytwórcami 

odpadów, którzy powinni do-
konać wpisu do rejestru są m.
in. podmioty prawne i osoby 
prowadzące:

- sklepy przemysłowe 
i spożywcze,
- warsztaty naprawcze 
pojazdów, 
- stacje diagnostyczne,
- lakiernie,
- warsztaty blacharskie,
- firmy transportowe 
posiadające własne bazy 
logistyczne,
- punkty stomatologiczne 
i gabinety lekarskie,
- lokale gastronomiczne, 
- piekarnie, 
- punkty wulkanizacyjne,
- wszelkie zakłady pro-
dukcyjne i rzemieślnicze,
-  warsztaty obróbki 
mechanicznej,
- apteki, 
- sklepy ogrodnicze oraz 
wszelkie inne punkty 
handlowe i usługowe, 

w których oprócz odpa-
dów komunalnych mogą 
powstać inne odpady (np. 
elektroodpady, opakowa-
nia po dostarczonych lub 
sprzedawanych towarach, 
odpady niebezpieczne 
i charakterystyczne). 
- w określonych sytuacjach 
także wykonawcy robót 
i usług budowlanych.
Jednocześnie  przypomi-

namy,  iż  prowadzący  dzia-
łalność  gospodarczą  wytwa-
rzający  odpady  komunalne 
mają  obowiązek  gromadzić 
je w odrębnych pojemnikach 
ustalonych na  podstawie  de-
klaracji  składanej do Urzędu 
Miasta i Gminy Strzelin.  Od-
pady te nie mogą być groma-
dzone wraz z odpadami z go-
spodarstw domowych.

RED

Dzięki 1% mogą prowadzić swoją działalność

To dla nich nieoceniona pomoc
ność. Osoby, które w TOZ 
mają jakąś funkcję nie 
pobierają wynagrodze-
nia. Jest to praca w formie  
wolontariatu – zaczyna pre-
zes TOZ w Strzelinie Lidia 
Sobolewska.  - Głównym 

źródłem naszego utrzy-
mania są środki przeka-
zywane przez ludzi przy 
wypełnianiu PIT-ów (1% 
podatku) – dodaje.  Jak  się 
okazuje,  w  ubiegłym  roku 
z  1%  podatku  strzeliński 
oddział  otrzymał  nieco po-
nad  1400  zł.  W  poprzed-
nich  latach  ta  kwota  była 
nawet  dwukrotnie  wyższa. 
- Jesteśmy w trudnej sytu-

acji. Najwięcej wydatków 
przeznaczamy na wyjazdy 
interwencyjne (paliwo), 
dodatkowo musimy utrzy-
mać biuro (rachunki za 
telefon, tusz do drukarki 
itp.) -  informuje  Sobolew-
ska. Powoli zbliża się kolej-
ny  okres  rozliczeniowy.  Za 
naszym pośrednictwem pre-
zes  strzelińskiego  oddziału 
TOZ zachęca mieszkańców 

do  przekazania  1% 
właśnie  na  rzecz  tej 
organizacji.  - Jest 
to dla nas bardzo 
ważne, gdyż z tych 
pieniędzy możemy 
pokrywać koszty 
naszej działalności 
– zaznacza.

***
Aby przekazać 1% 

podatku na rzecz 
strzelińskiego TOZ 
należy w odpowied-
nie rubryki przy 
wypełnianiu zezna-
nia podatkowego 
wpisać numer KRS 
0000154454 z do-
piskiem „Oddział 
w Strzelinie”.

 Jakub Olejnik

Wsparcie społeczności romskiej

Stypendia dla naszych uczniówW ubiegłym roku, dzięki 
dotacji z Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych 
i Administracji, gmina 
Strzelin już czwarty raz 
uczestniczyła w Progra-
mie Integracji Społecz-
ności Romskiej w Polsce 
na lata 2014-2020. 

pomnijmy,  że  kandydatów 
do  otrzymania  stypendiów 
zgłaszają  dyrektorzy  szkół 
po  klasyfikacji  śródrocznej 
i  rocznej.  Stypendia  są  prze-
znaczone dla tych uczniów po-
chodzenia  romskiego,  którzy 
osiągnęli  wymaganą  średnią 
ocen, z wyłączeniem uczniów 
klas I-III szkoły podstawowej. 
W 2018 roku  stypendia otrzy-

mało w ramach programu pię-
cioro uczniów z miasta i gminy 
Strzelin,  a  na  ten  cel  wydano 
4200 zł.
Stypendia  mają  podnieść 

motywację  uczniów  pocho-
dzenia romskiego do osiągania 
lepszych  wyników  w  nauce, 
zachęcić  ich  do  systematycz-
nego uczestnictwa w zajęciach 
szkolnych,  a  także  promować 

edukację, jako wartość przyno-
szącą im wymierne korzyści.
Nadrzędnym celem progra-

mu jest wzrost liczby uczniów 
narodowości  romskiej  koń-
czących  szkoły  podstawowe 
i  ponadpodstawowe,  ich  lep-
sze  przygotowanie  do  doro-
słego  życia  oraz  zwiększenie 
szans na rynku pracy.

RED

Prezes strzelińskiego oddziału TOZ Lidia Sobolewska zachęca mieszkańców do przekazania 1% podatku na rzecz tej 
organizacji
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Certyfikat odebrała przedstawicielka strzelińskiego GCOIiE - 
Paulina Modrzyńska

Atutem  nieruchomości  jest  ładna,  spokojna  i  bez-
pieczna  okolica  oraz  bliski  dostęp  do  sieci  infrastruktu-
ry  technicznej.  W  Białym  Kościele  i  w  Gębczycach  gmi-
na  Strzelin  oferuje  tereny  pod  budowę  domów  jedno   
i wielorodzinnych,  a  także pod budowę obiektów  turystycz-
nych  i  rekreacyjnych  takich  jak  np.  hotele,  pola  biwakowe.  
Działki  położone  są  na  obrzeżach miejscowości,  w  pobliżu 
pięknych  łąk  i  lasów, blisko centrum Białego Kościoła  i ok. 
200 m od Ośrodka Wypoczynkowego „Nad Stawami”.   Dla 
osób poszukujących lokalizacji bliżej Wrocławia (np. ze wzglę-
du na dojazd do pracy), gmina Strzelin oferuje działki w Bie-
rzynie. Każda z oferowanych działek posiada bezpośredni do-
stęp do drogi publicznej oraz regularny kształt o korzystnych 
możliwościach zabudowy. Warto podkreślić, że gmina Strzelin 
sukcesywnie rozwija sieci infrastruktury technicznej na swoich 

Tę najtańszą przygotowała 
lokalna firma Globistic, która 
w ubiegłym roku zrealizowała 
pierwszy odcinek singletracka 
zlokalizowany  w  okolicach 
Kopy  Nowoleskiej.  Za  wy-
konanie trzech singletracków 
o łącznej długości ok. 6,2 km 
przedsiębiorstwo  zaoferowa-
ło kwotę 267 648 zł (brutto). 
Co  ważne,  dwóch  oferen-
tów  zmieściło  się  w  kwocie, 
którą  inwestor  zabezpieczył 
na realizację inwestycji.  Naj-
droższą  cenę  –  583  831,95 
zł.  -  zaproponował  Zakład 
Handlowo-Usługowy  Arka-
diusza  Jaranowskiego  z  Bo-
bowicka.  Inwestor  –  gmina 
Strzelin  oczekuje  zakończe-
nia  zadania  do  28  czerwca 
2019  roku.  Jeśli  inwestycja 
zostanie ukończona w termi-
nie  to  z kolejnych odcinków  Pierwszy singletrack cieszy się dużym zainteresowaniem rowerzystów.

Mamy bardzo dobrą informację dla mieszkańców Gościę-
cic. W czwartek, 7  lutego w Urzędzie Marszałkowskim Wo-
jewództwa Dolnośląskiego Burmistrz Miasta  i Gminy Strze-
lin Dorota Pawnuk oraz Skarbnik Gminy Łucja Szczepańska 
podpisały umowę o dofinansowanie na budowę świetlicy wiej-
skiej w tej miejscowości. Strzeliński samorząd otrzyma na ten 
cel  kwotę 352.342,00  zł. Zadanie przewidziano do  realizacji 
w cyklu dwuletnim (2019-2020) a środki pochodzą z Progra-
mu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dzięki 
realizacji inwestycji mieszkańcy Gościęcic zyskają nowe miej-
sce spotkań, nawiązywania kontaktów społecznych a przede 
wszystkim integracji społeczności wiejskiej. 

RED

W 2018 roku firma AS-BUD inż. Adriana Szawary z Waw-
rzęcic  rozpoczęła prace  związane  z przebudową oświetlenia 
w Parku Wschodnim przy ulicy Staszica w Strzelinie. Zadanie 
jest kontynuowane w roku bieżącym a jego wartość to ponad 
130 tys. zł. W ramach inwestycji wymieniony został odcinek 
kabla  oświetleniowego  o  długości  ok.  207  mb,  wykonano 
odcinek  linii  kablowej  długości  ok.  573 mb,  ułożono  kable, 
zamontowano 15 słupów oświetleniowych wraz z oprawami. 
Ponadto  zakres  zadania  obejmuje  montaż  dziesięciu  opraw 
na  istniejących słupach, które w chwili obecnej zostały zde-
montowane i przekazane do przemalowania w kolorze odpo-
wiadającym nowym słupom. Zabieg ten ma na celu ich ujed-
nolicenie i poprawienie estetyki przestrzeni publicznej. 

RED 

Z  końcem  ubiegłego  roku 
zakończono pierwszy etap mo-
dernizacji  istniejącego  systemu 
monitoringu. Inwestycję na zle-
cenie  gminy  zrealizowała wro-
cławska  firma  NEO  TECH-
NIK za kwotę blisko 190 tys. zł. 
Wybudowano kabel światłowo-
dowy w kanalizacji Orange Pol-
ska S.A. w Strzelinie w rejonie 
ulic: Grota Roweckiego, Grun-
waldzkiej,  Wrocławskiej,  Jana 
Pawła  II,  Piłsudskiego,  Wol-
ności,  Sikorskiego,  Kościusz-
ki,  Książąt  Brzeskich,  Rynek, 
Kościelna,  Kopernika,  Wojska 

NIERUCHOMOŚCI GMINY STRZELIN
Gmina Strzelin oferuje atrakcyjne tereny pod zabudowę mieszkaniową zlokalizowane 

m.in. na malowniczych Wzgórzach Strzelińskich, a także w samym Strzelinie, 
przy Wzgórzu Parkowym i Osiedlu „Na Skarpie”. 

terenach, dlatego ich dużą zaletą jest łatwość uzbrojenia dzia-
łek. Dodajmy, że lokalny samorząd  konsekwentnie inwestuje 
w  rozbudowę, modernizację oraz utrzymanie dróg dojazdo-
wych, tym samym zapewniając dobry dostęp do terenów bu-
dowlanych. Gorąco zachęcamy wszystkich zainteresowanych  
do skorzystania z oferty.
Wszelkie  szczegółowe  informacje  dotyczące  nieruchomo-

ści przeznaczonych do sprzedaży można uzyskać w Wydziale 
Nieruchomości, Urbanistyki  i  Rolnictwa UMiG    (pokoje  nr 
44 i 45) oraz pod nr tel. 71 39 21 971 wew. 142, 143. Infor-
macje są też dostępne na stronie www.strzelin.pl, w zakładce 
„Oferta nieruchomości z terenu gminy Strzelin”. Ogłoszenia 
o aktualnych przetargach znajdują się na stronie internetowej 
Biuletynu Informacji Publicznej UMiG Strzelin oraz na tabli-
cy ogłoszeń w UMiG w Strzelinie (II piętro).

Modernizacja monitoringu

Niebawem kolejny przetarg na modernizację systemu 
monitoringu

Polskiego,  Okrzei.  Zakres  in-
westycji  obejmował  również 
budowę dwóch przyłączy  tele-
komunikacyjnych  do  budynku 
urzędu i policji oraz trzech no-
wych punktów kamerowych we 
wnętrzu  blokowym  ul.  Zam-
kowa-Kościuszki-Podwale, 
na dworcu PKP  (Park Skalny – 
Przystanki Strzelińskiej Komu-
nikacji Publicznej) oraz na Wie-
ży  Ciśnień.  Gmina  Strzelin 
niebawem ogłosi kolejny prze-
targ  na  modernizację  systemu 
monitoringu, w ramach którego 
przewidziano  budowę  punktu 

kamerowego  w  Parku 
Miejskim  im.  Armii 
Krajowej.  Zaplanowa-
no  także  przeniesienie 
następujących  kamer 
z budynków: 
-  Banku  Spółdziel-

czego na słup oświe-
tleniowy zlokalizowa-
ny  w  kierunku  zjazdu  na  ul. 
Wolności, 
- przy ul. Rybnej 1 na istnie-

jący  słup oświetleniowy  znaj-
dujący  się  na  skrzyżowaniu 
z ulicą Pocztową 
–  przy  ul.  Książąt  Brze-

skich 2 na  istniejący nieopo-
dal  słup  oświetleniowy.  Po-
nadto  wymianie  ulegną  trzy 
kamery:  na  ul.  Mickiewicza 
12,  Brzegowej  14,  w  Rynku 
nad sklepem cukierenka.

RED

Wielka gratka dla rowerzystów Będą kolejne singletracki
Sporym zainteresowaniem cieszył się przetarg na bu-
dowę trzech kolejnych odcinków gminnej sieci ścieżek 
rowerowych – singletracków. W  przetargu wystarto-
wały cztery przedsiębiorstwa, a  strzeliński magistrat 
obecnie szczegółowo analizuje złożone oferty.

będzie  można  korzystać  już 
w okresie wakacyjnym.  
Projekt  przewiduje  wy-

konanie  trzech  odcinków 
wąskich,  oznakowanych 
i  utwardzonych  tras  rowero-
wych położonych na malow-

niczych Wzgórzach  Strzeliń-
skich. Trasa nr 2 ma mierzyć  
2,7  km  długości,  trasa  nr 
3  ok.  2  km,  a  trasa  nr  4  ok. 
1,5 km. Po zakończeniu prac 
łączna długość gminnej sieci 
singletracków Wzgórz  Strze-
lińskich ma mieć ok. 10 km. 
Rowerzyści  z  regionu  i  kraju 
nie kryją zadowolenia z tej in-
westycji,  a pierwszy odcinek, 
oddany  do  użytku  w  2018 
roku,  spotkał  się  z  bardzo 

ciepłym  przyjęciem  pasjo-
natów  rowerów.  W  planach 
gminy  sieć  singletracków ma 
być  docelowo  jedną  z  naj-
większych  atrakcji  dla  tury-
stów  odwiedzających  ziemię 
strzelińską.  Warto  przypo-
mnieć,  że  singletracki  po-
wstaną  też  na  terenie  gminy 
Ziębice, a o budowie jednego 
odcinka  myśli  także  gmina 
Przeworno. 

RED

Nowe oświetlenie w parku 

W Gościęcicach będzie świetlica

Samorząd promuje 
tereny inwestycyjne
Gmina Strzelin 

jest częścią pierw-
szej w Polsce 
regionalnej 
sieci promocji 
gospodarczej pn. 
„Gminne Centra 
Obsługi Inwesto-
ra i Eksportera”. 
Sieć obejmuje 
dziesięć gmin, 
które wzięły 
udział w pilotażo-
wym programie 
przygotowanym 
przez Dolno-
śląską Agencję 
Współpracy 
Gospodarczej. 
W ubiegłym roku 
certyfikowani 
eksperci DAWG 
przeprowadzili 
audyty inwestycyjne w gminach biorących udział w projekcie. 
Wskazywali  najsłabsze  i  najmocniejsze  strony  po-

szczególnych  samorządów  oraz  doradzali  rozwiązania 
poprawiające  konkurencyjność.  Niedawno  przedstawi-
cielka  strzelińskiego GCOIiE – Paulina Modrzyńska ode-
brała we wrocławskiej siedzibie DAWG specjalny certyfikat.  
Gminne Centra Obsługi Inwestora i Eksportera to wyspe-
cjalizowane  jednostki  działające  zgodnie  ze  standardami 
Polskiej Agencji  Inwestycji  i Handlu.  Sieć  aktualnie  obej-
muje  dziesięć  dolnośląskich  samorządów. Oprócz  Strzeli-
na  certyfikowane  GCOIiE  działają  jeszcze  w:  Głogowie, 
Dzierżoniowie,  Radwanicach,  Strzegomiu,  Świdnicy, Wał-
brzychu, Wiązowie, Złotoryi i Żmigrodzie.

RED
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Na  parterze  zlikwidowano 
pomieszczenie ciemni rentge-
nowskiej i przebieralni. Stwo-
rzono  tam  dodatkowy  gabi-
net ortopedyczno-zabiegowy. 
- Z uwagi na to, iż posia-
damy już pracownię cy-
frową RTG chcieliśmy wy-
korzystać pomieszczenie 
po ciemni – mówi dyrektor 
PZLA Norbert Raba.  - Wy-
burzyliśmy również jedną 
ścianę, co pozwoliło wy-
dłużyć poczekalnię przy 
ortopedzie. Dzięki temu 
drobnemu remontowi or-
topeda będzie mógł wyko-
nywać usługi w większym 
zakresie dla naszych pa-
cjentów – dodaje. Prace pod 
koniec  grudnia  wykonywał 
Zakład  Handlowo-Usługo-
wy  Konrad-Bud  Tadeusza 

W wyremontowanym gabinecie ortopedycznym przyjmuje m.in. doktor Damian Czajka

Parking przy strzelińskiej przychodni powstaje ze środków budżetu gminy Strzelin

Akcja była skierowana do  
uczniów publicznych  szkół 
podstawowych,  oddziałów 
przedszkolnych  i  gimna-
zjów  Gminy  Strzelin.  Ca-
łość  akcji  stomatologicznej 
została  sfinansowana  z bu-
dżetu gminy Strzelin. Bada-
nia zostały przeprowadzone 
w październiku i listopadzie 
2018  r.  Skorzystało  z  niej 
aż 1214 dzieci. Lekarze sto-
matolodzy  dokonali  oceny 
stanu  uzębienia  dziecka,  
a wyniki  z  dalszymi  zalece-
niami  zostały  przekazane  
rodzicom za pośrednictwem 
szkół.  Dla  najmłodszych 
dzieci  za  udział    w  „Akcji 
piękny  uśmiech”    zostały 
rozdane  nagrody  zafundo-
wane  przez  firmy:  Oral  B 
i  Ziaja,  a  były  to  m.in.  dy-
plomy, malowanki, naklejki, 
pasty do zębów. 
Badania  zostały  wykona-

ne  przez  lekarzy  stomatolo-
gów i asystentkę. Byli to: lek. 

 Akcja była skierowana do uczniów lokalnych szkół

Z badań skorzystało ponad 1200 dzieci

Wyniki z zaleceniami przekazano rodzicom Przebadano ponad tysiąc dzieci
Burmistrz Urzędu Miasta i  Gminy Strzelin Dorota 
Pawnuk oraz Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulato-
ryjnego w  Strzelinie, wspólnie zorganizowali „Akcję 
piękny uśmiech” w Publicznym Zakładzie Lecznictwa 
Ambulatoryjnego  w Strzelinie  w gabinecie  stomato-
logicznym oraz WOZ  w Białym Kościele. 

stom.  Seyedeh Ghalehbandi, 
lek.  stom.  Marta  Lisowska-
-Stempniak,  lek. stom. Stani-
sława  Gębska  -  Junuzovska, 
asystentka  stom.  Agnieszka 
Grudzińska.

Przeciw grypie 
Warto  również  wspo-

mnieć, że Publiczny Zakład 
Lecznictwa  Ambulatoryjne-
go  w  Strzelinie  na  przeło-
mie listopada i grudnia reali-
zował  „Program  szczepień 
profilaktycznych  przeciw 
grypie dla osób w wieku 65 
lat  i  powyżej  z  terenu Mia-
sta i Gminy Strzelin”. Przy-
stąpiły  do  niego  83  osoby.  
Warto  podkreślić,  że  szcze-
pienie było dla seniorów cał-
kowicie  bezpłatne,  a  koszt 
akcji wyniósł niespełna 5 tys. 
zł. Program szczepień senio-
rów  będzie  kontynuowany 
również w  latach 2019-2020.
Po  wykonanym  szczepieniu 
pacjenci  anonimowo  wypeł-

nili  ankietę  dotyczącą  satys-
fakcji  ze  sposobu  realizacji 
i  jakości  udzielonych  świad-
czeń.  W  badaniu  anonimo-
wym udział wzięły 83 osoby. 
Informacje  (w  formie  pla-

katów  i  ulotek)  o  szczepieniu 
zostały  przedstawione  m.in. 
Strzelińskiej  Radzie  Seniorów 
zrzeszającej  przedstawicieli 
wszystkich  organizacji  działa-
jących na rzecz osób starszych 
w gminie Strzelin.

RED 

Zmiany w PZLA Powstał parking za przychodnią
W ostatnim czasie 
w Publicznym Za-
kładzie Lecznictwa 
Ambulatoryjnego 
w Strzelinie prze-
prowadzono kilka 
drobnych remontów 
pomieszczeń. Za bu-
dynkiem powstał zaś 
parking dla pracow-
ników i pacjentów.

Jakubowskiego.  W  nieda-
lekiej  przyszłości  dyrektor 
strzelińskiej  przychodni  pla-
nuje kolejny remont. - Przy-
jeżdżają do naszej przy-
chodni pacjenci nie tylko 
z powiatu strzelińskiego, 
a także z Ziębic czy Wro-
cławia. Niekiedy kolejki 
do specjalistów są długie. 

Przymierzamy się do prze-
budowy parteru, tak aby 
był on dogodny dla pa-
cjentów. Chcemy stworzyć 
drugą rejestrację, ułatwić 
pacjentom do niej dostęp. 
Zwiększymy też poczekal-
nię – wymienia. 

***
To  nie  jedyna  inwesty-

cja  realizowana  w  PZLA. 
Za  budynkiem  przychodni 
(od  strony  ul.  Piłsudskiego) 
firma  Budownictwo  PSB 
Osiński  i  Syn wykonuje  par-
king  wewnętrzny.  Inwestycja 
realizowana z budżetu gminy 
Strzelin  zakłada m.in.  wyko-
nanie  dziewiętnastu  miejsc 

postojowych  dla  samocho-
dów  osobowych  (w  tym 
dwóch  dla  osób  niepełno-
sprawnych),  remont  dojazdu 
do  placu  przed  przychodnią 
oraz  wykonanie,  drugiego 
dodatkowego  dojazdu.  War-
tość robót to ponad 242 tys. 
zł. - Parking już jest impo-

nujący. Jesteśmy wdzięczni 
gminie Strzelin za realiza-
cję tak ważnej inwestycji. 
Z parkingu mogą korzy-
stać zarówno nasi pracow-
nicy jak również pacjenci 
–  informuje  dyrektor  PZLA 
Norbert Raba. 

Jakub Olejnik
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Na początku stycznia 
objął Pan funkcję wice-
burmistrza w strzelińskim 
magistracie. Do tej pory 
przez wiele lat pracował 
Pan jako Naczelnik Wy-
działu Ochrony Środowi-
ska, Rolnictwa i Leśnictwa 
w Starostwie Powiatowym 
w Strzelinie. Czym się Pan 
kierował podejmując decy-
zję o zmianie pracy? 
-  Przy  podjęciu  decyzji 

o zmianie pracy podstawową 
kwestią była szansa na nowe 
wyzwania  zawodowe  w  sek-
torze  samorządowym.  Przez 
prawie  20  lat  pracowałem 
na  stanowiskach  kierowni-
czych  w  Starostwie  Powia-
towym,  głównie  w  pionie 
szeroko  pojętej  ochrony 
środowiska.  Przez  blisko 
dwa  lata  byłem  sekretarzem 
Powiatu.  W  ostatnich  latach 
wiele  zagadnień  i  tematów, 
którymi  zajmowałem  się 
w  ochronie  środowiska  zo-
stało  na  poziomie  powiatów 
mocno  ograniczone,  inne 
nabrały  cech  powtarzalno-
ści.  Zawsze  poszukiwałem 
dodatkowych  wyzwań  zawo-
dowych  –  byłem  m.in.  eks-
pertem  Ministra  Środowiska 
do spraw ocen oddziaływania 
na  środowisko przy najwięk-
szych  programach  infra-
strukturalnych realizowanych 
z  POIŚ,  współuczestniczy-
łem  w  pracach  nad  dużymi 
projektami  koncepcyjnymi 
(np. Program dla Odry 2006), 
prowadziłem  szkolenia  bran-
żowe.  Wobec  powyższego 
propozycja  Burmistrz Doroty 
Pawnuk, wskazująca  na  liczne 
wyzwania, dużą dynamikę zda-
rzeń  oraz  szansę  bezpośred-
niego udziału w reformowaniu 
niektórych  sektorów  tema-
tycznych  związanych  z  samo-
rządem gminnym uznałem za 
bardzo  interesującą.  Choć  nie 
ukrywam,  że  była  ona  jedno-
cześnie  dużym  zaskoczeniem 
i  dlatego  decyzja  o  zmianie 
pracy nie była natychmiastowa. 

Czy miał Pan jakieś 
obawy?
-  Oczywiście.  Stanowisko 

zastępcy  burmistrza  wiąże 
się  z  bardzo  dużą  odpowie-

Wymaga podjęcia szybkich działań

Ogrom wyzwań i duża odpowiedzialność
Czym będzie zajmował się nowy wicebur-
mistrz? Jakie rozwiązania zamierza wdro-
żyć w życie? Przed jakimi wyzwaniami stoi 
w  najbliższym czasie? - To  tylko niektóre 
kwestie, które poruszyliśmy w  wywiadzie 
z Mariuszem Kunyszem. 

dzialnością.  Ilość  zadań,  ja-
kie  musi  realizować  Gmina 
Strzelin oraz ogrom wyzwań, 
które  przed  nią  stoją w  per-
spektywie najbliższych lat jest 
bardzo duża. 

Do tej pory praca wice-
burmistrza Strzelina sku-
piona była szczególnie 
na edukacji. Ta dziedzina 
nie będzie jednak w Pana 
kompetencjach...
-  Rzeczywiście  nie  jest 

to  sektor  przypisany  do  po-
wierzonych mi pionów.

Ma Pan zajmować się 
tematyką związaną m.in. 
z gospodarką komunalną, 
ochroną środowiska, nie-
ruchomościami, sprawami 
społecznymi i mieszkanio-
wymi. Nadzoruje Pan rów-
nież Straż Miejską. Którą 
z wymienionych dziedzin 
jest Panu najłatwiej przy-
swoić, a wdrożenie, w któ-
rą wymaga więcej czasu?
- Najbardziej czytelna i naj-

łatwiejsza jest dla mnie szero-
ko  pojęta  ochrona  środowi-
ska  i  gospodarka  komunalna. 
W  części  administracyjnej, 
wobec  wieloletnich  doświad-
czeń zawodowych, branżowe-
go wykształcenia i zaintereso-
wań - niewiele jest elementów 
wcześniej  mi  nieznanych.  Je-
stem  absolwentem  Inżynierii 
Środowiska  na  Politechnice 
Wrocławskiej,  ukończyłem 
również dwa rodzaje studiów 
podyplomowych  przydatnych 
na obecnym  stanowisku oraz 
kurs certyfikacji energetycznej 
budynków.  Pracując w staro-
stwie aktywnie uczestniczyłem 
w  procedurach  planowania 
przestrzennego, nieco rzadziej 
w  zagadnieniach  związanych 
z  gospodarką  nieruchomo-
ściami.  Znam  ogólne  zasady 
funkcjonowania  Straży  Miej-
skiej.  Całkowicie  nowymi 
są  dla mnie  sprawy  społecz-
ne  i  mieszkaniowe.  Liczę, 
że przy wsparciu merytorycz-
nych  pracowników,  szybko 
rozpoznam  ten  trudny  i wy-
magający,  a  zarazem  delikat-
ny obszar tematyczny. Myślę, 
że  cały  zespół,  do  którego 
dołączyłem posiada doświad-

czenie  i  duży  poten-
cjał,  a  dobrze  zorga-
nizowana współpraca 
powoli mi na sprawne 
wdrożenie  się  w  nie-
znane  wcześniej  za-
gadnienia.

Czy któraś z tych 
dziedzin wymaga 
podjęcia szybkich 
działań?
-  Na  pewno  go-

spodarka  odpadami 
komunalnymi.  Jej 
kompleksowe  upo-
rządkowanie, uszczel-
nienie  systemu  od-
bioru  odpadów  oraz 
zobowiązanie do wła-
ściwego  postępowa-
nia  z  odpadami  osób 
i podmiotów prawnych, które 
dotychczas  tego  unikały  lub 
działały  niepoprawnie.  Jed-
nocześnie  z  merytorycznym 
wydziałem  zaczynamy  prace 
nad  przygotowaniem  prze-
targu  dotyczącego  obsługi 
mieszkańców  gminy  Strzelin 
od  1  lipca  2019  r.  Niestety, 
w przetargu tym, spodziewać 
się  możemy  najbardziej  za-
skakujących sytuacji. Jak wie-
my  z  przekazów medialnych 
–  wielość  zmian  i  nowych 
obowiązków  dla  podmiotów 
gospodarujących  odpadami 
oraz radykalne wzrosty kosz-
tów systemu (np. opłaty śro-
dowiskowej  za  składowanie 
o 100 zł, czyli 96% względem 
roku  poprzedniego)  dopro-

wadziły  już  w  wielu  miej-
scach Polski do kuriozalnych 
rozstrzygnięć przetargowych. 
Szybkich  działań,  choć 

w pierwszej kolejności  infor-
macyjnych, wymaga też spra-
wa  zwalczania  niskiej  emi-
sji,  w  tym  wymiana  starych 
kotłów  (pieców)  zwanych 
często  „kopciuchami”  wraz 
z  szeroko  pojętym  ulepsze-
niem  energetycznym  budyn-
ków mieszkalnych.

Jaką ma Pan wizję swojej 
pracy? Czy jest coś co bę-
dzie chciał Pan zmienić, 
a może wprowadzić nowe 
rozwiązania?
- Na przedstawienie pełnej 

wizji  oraz  nowych  rozwiązań 

We  wtorek,  22  stycznia 
w  strzelińskim  magistracie 
odbyło  się  kolejne  posie-
dzenie  Młodzieżowej  Rady 
Gminy  Strzelin.  Spotkanie 
podzielono  na  dwa  eta-
py.  W  pierwszej  kolejności 
rozmawiano  m.in.  o  zmia-
nach  w  statucie  MRG  oraz 
o  „Młodzieżowym  Raporcie 

jest  jeszcze  nie-
co  za  wcześnie. 
Najpierw  muszę 
szczegółowo  roz-
poznać  zadania 
przypisane komór-
ką organizacyjnym, 
których prace nad-
zoruję. W tym do-
tychczasowy  mo-
del  realizacji  tych 
zadań  oraz  jego 
skuteczność.
Na  pewno,  ko-

rzystając  z  wła-
snych,  wielolet-
nich doświadczeń, 
będę  wprowadzał 
pewne  zmiany 
w  sposobie  pro-
wadzenia  niektó-
rych  postępowań 

administracyjnych.  Chciał-
bym  uruchomić  także  nowe 
procedury  lub  zreformować 
te  dotychczas  rzadko  stoso-
wane. Niektórym działaniom 
chciałbym  też  nadać  nieco 
bardziej  inżynierskiego  szny-
tu,  bo  za  szczególnie  przy-
datne w pracy administracyj-
no-samorządowej  uważam 
kwestie  optymalizacji  i  efek-
tywności. 
Jednocześnie  -  tam,  gdzie 

to  możliwe  i  dopuszczalne 
prawnie  –  chciałbym,  aby 
wszelkie działania administra-
cyjne i sankcyjne, poprzedzać 
szeroką  akcją  informacyjną 
i  edukacją.  Już  dziś  zachę-
camy  mieszkańców  do  za-
interesowania  się  tematem 

wymiany „kopciuchów” oraz 
do  stosowania  właściwych 
zasad  selektywnej  zbiórki, 
dla  zwiększenia  efektu  eko-
logicznego  i  ekonomicznego 
systemu odpadowego. 
Tematy te wymieniam, jako 

pierwsze – nie  tylko, dlatego 
że są one mi szczególnie bli-
skie  –  ale  wobec  przekona-
nia,  że  musimy  jako  lokalny 
samorząd  chronić  naszych 
mieszkańców  przed  moż-
liwymi  karami  lub  niepo-
trzebnymi,  podwyższonymi 
opłatami. Działania te są jed-
nocześnie  w  naszym  wspól-
nym  interesie,  którym  jest 
ochrona  tutejszego  środowi-
ska i większe bezpieczeństwo 
zdrowotne mieszkańców.
W nowej pracy widzę  tak-

że  dla  siebie  miejsce  w  re-
alizowanej  już  wcześniej 
przez  Burmistrz  współpracy 
z  innymi  samorządami  lub 
instytucjami, na rzecz popra-
wy  określonych  elementów 
przestrzeni publicznej gminy 
Strzelin. 

W takim razie życzymy 
owocnej pracy i samych 
sukcesów.
-  Dziękuję.  Na  zakończe-

nie  dodam,  iż  chciałbym 
sprostać  stawianym  przede 
mną  oczekiwaniom  i  nie  za-
wieść  zaufania,  jakim  obda-
rzyła mnie Burmistrz Dorota 
Pawnuk powierzając stanowi-
sko wiceburmistrza. 

Jakub Olejnik

W spotkaniu uczestniczyli członkowie Młodzieżowej Rady Gminy Strzelin Przedstawiciele sejmiku mówili m.in. o raporcie i pracy sejmiku

O raporcie i młodzieżowym sejmiku
o  Powiecie  Strzelińskim”. 
Ten drugi dokument, opraco-
wany  na  podstawie  spotkań 
i dyskusji o potrzebach w na-
szym  powiecie,  trafi  w  naj-
bliższym  czasie  do  radnych, 
kierowników  jednostek  i  na-
czelników  wydziałów  strze-
lińskiego  magistratu.  W  tej 
pierwszej,  kameralnej  części 

spotkania  uczestniczyli:  bur-
mistrz  Dorota  Pawnuk,  se-
kretarz  Kazimierz  Nahajło, 
inspektor  gminnej  oświaty 
Mirosława Kulpa- Czujewicz, 
lider  MRG  Natalia  Piestrak, 
opiekun  MRG  Agnieszka 
Sucharska  oraz  radni  Mło-
dzieżowego  Sejmiku  Woje-
wództwa  Dolnośląskiego- 

Kacper Matuszewski i Maciej 
Zawistowski. W drugiej  czę-
ści  radni  MRG  mieli  okazję 
zapoznać  się  z  działalnością 
Młodzieżowego Sejmiku Wo-
jewództwa  Dolnośląskiego. 
Reprezentanci sejmiku przybli-
żyli jego zasady działania, cele 
oraz najważniejsze osiągnięcia.

RED

Mariusz Kunysz
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Podstawową  zasadą, 
zgodnie  z  zapisami  usta-
wy  o  utrzymaniu  czystości 
i porządku w gminie,  jest  to, 
że  system gospodarki od-
padami komunalnych jest 
samofinansujący się,  czyli 
wszelkie  koszty pokryte mu-
szą  być  z  opłat wnoszonych 
przez ich wytwórców (miesz-
kańców, podmioty prawne).
Główne  czynniki  mające 

wpływ  na  konieczność  pod-
wyższenia obecnie stawek za 
odbiór  odpadów  komunal-
nych w gminie  Strzelin mają 
charakter  zewnętrzny,  nieza-
leżny od gminy. Są to:

1. Coroczny - bardzo wy-
soki - przyrost opłaty śro-
dowiskowej za składowa-
nie odpadów, którą ustala 
Minister Środowiska. Dla 
odpadów zmieszanych 
kształtuje się on następu-
jąco: 140 zł/tona w 2018 
r., 170 zł/tona w 2019 r. 
(wzrost o 21%) i 270 zł/Mg 
w 2020 r. (wzrost o 93%!).

2. Wzrost stawek odbioru 
odpadów przez Regional-
ną Instalację Przetwarza-
nia Odpadów Komunal-
nych w miejscowości Gać, 
w gminie Oława, tłuma-
czony wyższymi kosztami 
operatora. Gmina Strzelin 
nie ma wyboru innego 
operatora odpadów, bo dla 
tzw. Regionu Wschodnie-
go Marszałek Wojewódz-
twa wyznaczył tylko jedną 
instalację. W latach 2012-
2019 cena odbioru w RI-
POK wzrosła o 67%.

3. Wzrost stawek odbio-
ru w niektórych grupach 
odpadów (np. budowla-
nych) o blisko 100%.

4. Zmiana zasad zbiórki 
poprzez obowiązek wpro-
wadzenia kolejnych po-
jemników do selektywnej 
gromadzenia odpadów 
(frakcja bio).

5. Dodatkowe obowiązki 
prawne nakładane na fir-
my obsługujące system 

Ceny idą w górę Dlaczego zapłacimy więcej?Rosnące koszty lokalne-
go systemu gospodarki 
odpadami komunalnymi 
zmusiły władze gminy 
Strzelin do podwyższenia 
opłat. Nowe  stawki  przy-
jęto na styczniowej sesji 
Rady Miejskiej Strzelina. 
Po zmianach, już od 1 mar-
ca, za odbiór i zagospoda-
rowanie segregowanych 
odpadów zapłacimy mie-
sięcznie 14,50 zł od osoby, 
a za odpady niesegrego-
wane - 23 zł. Publikujemy 
uzasadnienie wzrostu cen 
oraz uchwałę z nowymi 
stawkami.

gospodarki odpadami 
(monitorowanie przejaz-
dów – gps; obowiązek 
wyposażenia w moni-
toring i zabezpieczenia 
przeciwpożarowe miejsc 
zbierania (magazynowa-
nia) odpadów).

6. Wzrost kosztów pra-
cowniczych firm obsłu-
gujących mieszkańców 
Gminy wywołany m.in. 
podniesieniem minimal-
nych stawek wynagrodzeń.

7. Wzrost stawki na za-
gospodarowanie i trans-
port odpadów w latach 
2013-2019 o 55%.
Niestety  luka  finansowa, 

jaka  wytworzyła  się  w  roku 
2018  to  także  wynik  unika-
nia  rzetelnego  wypełniania 
deklaracji przez wielu miesz-
kańców  (ukrywanie  rzeczy-
wistej  ilości  domowników) 
i  podmioty  gospodarcze 
(brak  odrębnych  umów  lub 
pojemników). 
Do  czynników  zdecydo-

wanie  negatywnych  zaliczyć 
należy  także  nietermino-
wość  lub  brak  opłat  przez 
osoby  do  tego  zobowiązane 
(w sprawach tych prowadzo-
ne są postępowania wyjaśnia-
jące i egzekucyjne).
Paradoksalnie jedna z waż-

niejszych  przyczyn  braku 
środków  na  pełne  sfinanso-
wanie  sytemu  odpadowego 
w gminie Strzelin ma bardzo 
pozytywne podłoże. 
Jest  nią  stały,  bardzo  duży 

przyrost  odpadów  trafiają-
cych  do  legalnego  systemu 
zbiórki.  Zjawisko  bardzo 
korzystne z punktu widzenia 
środowiskowego  i  społecz-
nego  –  wiążące  się  jednak 
ze  wzrostem  kosztów  ob-
sługi w terenie. Więcej odpa-
dów  to  więcej  transportów, 
zwiększony  czas  odbioru 
i  opróżnienia  pojemników, 
większa ilość roboczogodzin, 
zaangażowanych  pracowni-
ków, a co za tym idzie wyższe 
koszty pracy operatora.
Roczna  ilość  odpadów 

z  gminy  Strzelin  zakładana 
na etapie przetargu w 2017 r.:

• dla odpadów zmiesza-
nych wynosiła 5280 ton

• dla odpadów selektyw-
nie zebranych 800 ton
Wg  rzeczywistych  danych 

Spółki  ALBA    wartości 
te  osiągnęły  odpowiednio 
5850  ton  i  1580  ton,  czyli 
o 570 i 780 ton więcej (przy-
rost o 11 % i 98%)
Poza  tym  za  pozytywne 

elementy  rzutujące  na  koszt 
systemu należy uznać także:

• Wzrost popularności 
Punktu Selektywnej Zbiór-
ki Odpadów Komunalnych 
(PSZOK) przy ul. Oław-
skiej, gdzie zdecydowanie 
wzrosła ilość odpadów po-
zostawianych przez miesz-
kańców.

• Duże zainteresowanie 
mieszkańców okresowymi 
„wystawkami” odpadów 
wielkogabarytowych.

• Coraz wyższy standard 
usług (bardziej masowa 
wymiana worków, wpro-
wadzenie do sytemu dużej 
ilości nowych pojemni-
ków).
Jednocześnie  należy  za-

uważyć,  iż  pomimo  radykal-
nych  skoków  procentowych 
po stronie kosztów zewnętrz-
nych zaproponowany wzrost 
stawek  dla  mieszkańców 
oscyluje  w  okolicy  25%,  zaś 
dla  podmiotów  gospodar-
czych od 30 do 100% (w za-
leżności  od  wielkości  po-
jemnika).  Na  chwilę  obecną 
rozwiązanie  takie  wydaje  się 
optymalne i kompromisowe.
Podkreślić  w  tym  miejscu 

należy,  iż  wyższe  niż  pro-
gnozowano  ilość  odpadów 
odbieranych  przez  operato-
ra  to  wynik  zaangażowania 
większości  mieszkańców 
Miasta  i  Gminy  Strzelin  dla 
coraz  powszechniejszego 
pozbywania  się  odpadów 
zgodnie z przepisami. Dzięki 
temu  spada  ich  ilość  noto-
wana  w  najbliższym  otocze-
niu  i  środowisku naturalnym 
(zarośla, rowy, nieużytki, lasy, 
koryta rzek). 
Ponadto  Gmina  Strzelin 

w 2018 r. uzyskała 35 procen-
towy poziom odzysku surow-
ców  selektywnie  zbieranych 
przy  wymaganych  30%  (gdy 
w innych pobliskich gminach 
było  to  ok.  8  i  13  %).  Wy-
nik  osiągnięty  przez  naszych 
mieszkańców  to  dobry  pro-
gnostyk na przyszłość. Zgod-
nie  z  wymaganiami  usta-
lonymi  w  rozporządzeniu 
Ministra  Środowiska  wszyst-
kie  gminy  muszą  w  2019 
r.  osiągnąć  40%  a  w  2020 
r.  aż  50%  recyklingu.  Przy 
czym od 2020 r. za brak każ-
dego „procentu” gminy będą 
płacić karę wyliczaną za każ-
dą brakującą tonę.

Liczymy jednocześnie 
na dalszy wzrost efektyw-
ności selektywnej zbiórki 
oraz dołączenie do jej re-
alizacji kolejnych miesz-
kańców i podmiotów praw-
nych, którzy dotychczas 
oddawali odpady zmie-

szane. Wierzymy także, 
iż do prawidłowo gospoda-
rujących odpadami dołą-
czą ci którzy przed wpisem 
do systemu się bronią lub 
w deklaracjach przedsta-
wiają niepełne dane. 

Stawki opłata za odpady 
komunalne w 2019 r. 

w gminach położonych 
w rejonie Strzelina 
(dane wg stron internetowych)

• Gmina Sobótka -  zbiera-
ne selektywnie 20 zł/osobę; 
zmieszane 40 zł/osobę
• Gmina Nysa  - 15 i 30 zł 

(było 9 i 20)
• Gmina Świdnica (w 2018 

r.) -  12 i 25 zł
•  Związek  Międzygminny 

„Ślęza-Oława” (w tym m.in.: 
Gmina  Przeworno,  Gmina 
Borów,  Gmina  Domaniów, 
Gmina  Ciepłowody)  -    15 
i 23 zł
•  Związek  Gmin  Powiatu 

Dzierżoniowskiego  zrzesza-
jący: gminę miejską Dzierżo-
niów,  gminę  wiejską  Dzier-
żoniów  oraz miasto  i  gminę 
Niemcza -  19 i 25 zł
• Gmina Bardo -  (projekt) 

16 zł  (było  14,50)  i  30 zł 
(było 26,50 zł)

Nowe stawki 
Nowa  miesięczna  staw-

ka  opłaty  za  gospodarowa-
nie  odpadami  komunalnymi 
zbieranymi  i  odbieranymi 
w sposób selektywny: w wy-
sokości  14,50  zł  od  miesz-
kańca miasta i gminy Strzelin. 
W  przypadku,  gdy  odpady 
nie  są  zbierane  i  odbierane 
w  sposób  selektywny,  usta-
la  się  miesięczną,  wyższą, 
stawkę  opłaty  za  gospoda-

rowanie  odpadami  komunal-
nymi:  w  wysokości  23,00  zł 
od mieszkańca.
W przypadku nieruchomo-

ści,  na  których  nie  zamiesz-
kują  mieszkańcy,  a  powstają 
odpady komunalne, miesięcz-
na opłata za gospodarowanie 
odpadami  komunalnymi  sta-
nowi  iloczyn  zadeklarowanej 
liczby pojemników z odpada-
mi komunalnymi powstałymi 
na danej nieruchomości oraz 
stawki  opłaty  za  pojemnik 
o danej pojemności.

Jeżeli  odpady  komunal-
ne  zbierane  są  i  odbierane 
w  sposób  selektywny,  ustala 
się miesięczną  stawkę opłaty 
za pojemnik:

1) o pojemności 110/120 l: 
43,00 zł;

2)  o  pojemności  240  l: 
72,00 zł;

3)  o  pojemności  1100  l: 
299,00 zł;

4)  o  pojemności  5000  l: 
1300,00 zł;

5)  o  pojemności  7000  l: 
1600,00 zł.

W przypadku,  gdy odpady 
nie  są  zbierane  i  odbierane 
w  sposób  selektywny,  ustala 
się miesięczną, wyższą, staw-
kę opłaty za pojemnik:

1) o pojemności 110/120 l: 
62,00 zł;

2)  o  pojemności  240  l: 
91,00 zł;

3)  o  pojemności  1100  l: 
455,00 zł;

4)  o  pojemności  5000  l: 
1700,00 zł;

5)  o  pojemności  7000  l: 
2200,00 zł.
W  przypadku  nierucho-

mości  „mieszanej”,  tj.  nieru-

chomości stanowiącej w czę-
ści  nieruchomość,  na  której 
zamieszkują  mieszkańcy, 
a  w  części  nieruchomość, 
na  której  nie  zamieszku-
ją  mieszkańcy,  ale  powstają 
odpady  komunalne,  wyso-
kość  miesięcznej  opłaty  za 
gospodarowanie  odpadami 
komunalnymi  stanowi  sumę 
opłat  obliczonych  na  pod-
stawie postanowień  § 1 i § 2 
uchwały.
W przypadku nieruchomo-

ści,  na  których  znajdują  się 
domki letniskowe lub innych 
nieruchomości  wykorzysty-
wanych  na  cele  rekreacyjno-
-wypoczynkowe, wykorzysty-
wanych  jedynie  przez  część 
roku,  ustala  się  ryczałtową 
stawkę opłaty za rok od dom-
ku  lub  innej  nieruchomości 
wykorzystywanej  na  cele  re-
kreacyjno-  wypoczynkowe, 
w wysokości:

1)  jeżeli  odpady  komu-
nalne  zbierane  są  i  odbie-
rane  w  sposób  selektywny  - 
250,00 zł;

2) jeżeli odpady nie są zbie-
rane i odbierane w sposób se-
lektywny - 350,00 zł.
Stawka  opłaty  jest  stawką 

roczną,  niezależną  od  dłu-
gości  przebywania  na  ww. 
nieruchomościach  i  nie  jest 
możliwe  jej  proporcjonalne 
obniżanie  za  okresy,  w  któ-
rych wywóz odpadów nie był 
świadczony.

Pełna treść uchwały 
jest dostępna na stronie 

Biuletynu Informacji 
Publicznej Gminy Strze-

lin, w zakładce „Uchwały 
Rady Miejskiej Strzelina”.

RED
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INFORMACJE 
OGÓLNE:

•  Wymiana  dotyczy  tylko 
starych kotłów na paliwa sta-
łe,  niespełniających  5  klasy 
emisyjności.
• Jedynie w budynkach jed-

norodzinnych  (max. 2  lokale 
mieszkalne).
•  Dofinansowanie  w  for-

mie  samej  dotacji;  tylko 

INNE KWESTIE 
FINANSOWE:

Od  dotacji  nie  płaci  się 
podatku.
Do dochodu nie wlicza się 

niektórych  przychodów  np. 
500+.
Wydatki  na  inwestycje 

są  refinansowane,  ale można 
korzystać z płatności częścio-
wych (np. pierwsza - po zaku-

Dla osób niemogących skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej dostępnej od 1 stycznia 2019 r.

Lp.

Dochód 

miesięczny na 

osobę w zł

Dotacja

(procent kosztów 

kwalifikowanych)

Pożyczka

(lub uzupełnienie do

wartości dotacji)

Symulacja dla kwoty 

inwestycji : 18 000 zł

Dotacja Pożyczka

I do 600 do 90 % do 10 % 16200 1800

II 601-800 do 80 % do 20 % 14400 3600

III 801-1000 do 70 % do 30 % 12600 5400

IV 1001-1200 do 60 % do 40 % 10800 7200

V 1201-1400 do 50 % do 50 % 9000 9000

VI 1401-1600 do 40 % do 60 % 7200 10800

VII powyżej 1600* do 30 % do 30 % 5400 12600

Nowa tabela od 21.01.2019 r. dla osób mogących skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej
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powyżej 1600

do 18%* do 82% 4500 20500

do 15%** do 85% 3750 21250

0%*** do 100% 0 25000

Dla osób niemogących skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej dostępnej od 1 stycznia 2019 r.

Lp.

Dochód 

miesięczny na 

osobę w zł

Dotacja

(procent kosztów 

kwalifikowanych)

Pożyczka

(lub uzupełnienie do

wartości dotacji)

Symulacja dla kwoty 

inwestycji : 18 000 zł

Dotacja Pożyczka

I do 600 do 90 % do 10 % 16200 1800

II 601-800 do 80 % do 20 % 14400 3600

III 801-1000 do 70 % do 30 % 12600 5400

IV 1001-1200 do 60 % do 40 % 10800 7200

V 1201-1400 do 50 % do 50 % 9000 9000

VI 1401-1600 do 40 % do 60 % 7200 10800

VII powyżej 1600* do 30 % do 30 % 5400 12600

Nowa tabela od 21.01.2019 r. dla osób mogących skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej

Lp.

Dochód 

miesięczny na 

osobę w zł

Dotacja

(procent kosztów 

kwalifikowanych)

Pożyczka

(uzupełnienie do 

wartości dotacji)

Symulacja dla kwoty 

inwestycji : 25 000 zł

Dotacja Pożyczka

I do 600 do 90% do 10% 22500 2500

II 601-800 do 80% do 20% 20000 5000

III 801-1000 do 67% do 33% 16750 8250

IV 1001-1200 do 55% do 45% 13750 11250

V 1201-1400 do 43% do 57% 10750 14250

VI 1401-1600 do 30% do 70% 7500 17500

powyżej 1600

do 18%* do 82% 4500 20500

do 15%** do 85% 3750 21250

0%*** do 100% 0 25000

Pierwszy  z  tych  terminów 
dotyczy wszelkich źródeł cie-
pła  starego  typu,  na  paliwa 
stałe  -  popularnie  zwanych 
kopciuchami,  w  szczególno-

Jak skorzystać i uzyskać wsparcie finansowe? Sprawdź szczegóły programu „Czyste powietrze”
Program rządowy realizowany przez Wojewódzki Fun-
dusz Ochrony Środowiska we Wrocławiu (WFOŚiGW) 
dotyczy wymiany starych kotłów/piecy na urządzenia 
nowoczesne, a także działań termomodernizacyjnych 
w budynkach jednorodzinnych.

w formie pożyczki lub w for-
mie  mieszanej,  jako  dota-
cja  uzupełniona  pożyczką. 
Wszystkie  te  formy  z  moż-
liwością  skorzystania  z  ulgi 
termomodernizacyjnej.
• Maksymalne koszty kwa-

lifikowane, od których  liczo-
na jest wartość dotacji 53 tys. 
złotych.  Minimalna  wartość 
kosztów kwalifikowanych - 7 

tys. złotych.
•  Przy  działaniach  termo-

modernizacyjnych  w  pierw-
szej  kolejności  musimy  wy-
mienić źródło ciepła.
•  Zlikwidowane  musi  być 

główne  źródło  ciepła  w  bu-
dynku  będące  przedmiotem 
wniosku  o  dofinansowanie. 
Dodatkowe źródło np. komi-
nek musi zostać pozbawione 
funkcji  grzewczej  (kominek 
z  płaszczem  wodnym  i  dys-
trybucją ciepłego powietrza).
•  Dofinansowaniu  podle-

gają  przedsięwzięcia  rozpo-

częte  nie  wcześniej  niż  12 
miesięcy przed dniem złoże-
nia wniosku.
• Zadanie nie może być za-

kończone  na  dzień  złożenia 
wniosku.
• Trwałość projektu 3-lata.
• Uprawnieni (beneficjenci) 

– właściciel  lub współwłaści-
ciele domu jednorodzinnego.
• Odnawialne źródła ener-

gii (OZE) dofinansowane je-
dynie w formie pożyczki.
• Nowoczesne kotły węglo-

we (5 klasy) mogą być zasto-
sowane  w  przypadku  braku 

technicznej możliwości przy-
łączenia do sieci gazowej.
•  Czas  realizacji  24  m-ce 

od podpisania umowy.

•  Wraz  z  wymian  kotła 
można  kwalifikować  moder-
nizację  instalacji  c.o.  i  sieci 
c.w.u.

POZIOM DOFINANSOWANIA - zależy od dochodu netto na osobę w gospodarstwie domowym

pie i montażu kotła). 
Brak  możliwości  dodat-

kowego  wsparcia  inwestycji 
z  innych    środków  publicz-
nych (np. środki gminy, środ-
ki unijne).  
Pożyczkę  można  spłacić 

przed terminem bez żadnych 
kosztów dodatkowych.
Oprocentowanie  zmien-

ne pożyczki – nie więcej niż 

WIBOR  12M  +70  punktów 
bazowych,  ale  nie  mniej  niż 
2% rocznie (w styczniu 2019 
r. jest to 2,57%)
Maksymalne  koszty  kwa-

lifikowane  na  poszczególne 
inwestycje (wybór):
Kotły na paliwo stałe (bio-

masa/pelet)  wraz  z  syste-
mem  odprowadzania  spalin 
do 20 000 zł.

Kotły na paliwo stałe (wę-
giel) wraz z systemem odpro-
wadzania spalin do 10 000 zł.
Kotły  gazowe  kondensacyj-

ne,  olejowe,  system  odprowa-
dzania spalin, zbiornik na gaz/
olej zestaw do 15 000 zł. 
Pompy  ciepła  powietrzne 

zestaw do 30 000 zł
Przyłącze gazowe do 5 000 zł.
Instalacje  c.o.  i  c.w.u. 

do 15 000 zł.

INSTYTUCJA 
PRZYJMUJĄCA 

WNIOSKI
Wnioski  składa  się  przede 

wszystkim  poprzez  internet 
na stronie: wfosigw.wroclaw.pl.
Wymagane  wypełnienie 

wniosku w wersji elektronicz-
nej (przez aplikację na Portalu 

beneficjenta) i wysłanie wersji 
elektronicznej oraz wersji pa-
pierowej do biura Wojewódz-
kiego  Funduszu  Ochrony 
Środowiska  we  Wrocławiu 
przy ul. Sztabowej 32.

Infolinia Programu 
607 700 370   607 700 370

Wybór najważniejszych informacji. 
Opracowanie własne Gminy Strzelin 

na podstawie danych WFOSIGW

*Kwota rocznego dochodu do 85 528 zł   **Kwota rocznego dochodu od 85 529 zł do 125 528 zł   ***Kwota rocznego dochodu powyżej 125 528 zł

Warto przyjść i dowiedzieć się więcej 

Dofinansowania na wymianę 

„KOPCIUCHÓW”
Zgodnie z tzw. uchwałą 
antysmogową Sejmiku 
Województwa Dolnoślą-
skiego od 1 lipca 2024 
r. nie będzie można 
stosować kotłów nie 
spełniających wymagań 
w zakresie minimalnych 
standardów emisyjnych 
odpowiadających klasie 
3 pod względem granicz-
nych wartości emisji pyłu 
wg normy PN-EN 303-
5:2012. Od 2028 r. zakaz 
ten dotyczyć będzie 
także kotłów klasy 4.

ści  kotłów  i  pieców.  Także 
kominków,  jeżeli  stanowią 
one główne źródło ciepła dla 
budynku.
Wobec  tego Gmina  Strze-

lin  zdecydowała  o  przybli-
żeniu  mieszkańcom  infor-
macji  o możliwych  źródłach 
dofinansowania  na  wymia-
nę  „kopciuchów”.  Obec-
nie  najbardziej  dostępnym 
i  korzystnym  jest  program 
„Czyste  powietrze”  skiero-
wany  do  właścicieli  domów 
jednorodzinnych.  Pomimo, 
iż jego zarządzaniem i obsłu-
gą  zajmuje  się  Wojewódzki 
Fundusz  Ochrony  Środo-
wiska  i  Gospodarki  Wodnej 
we  Wrocławiu  (WFOŚiGW) 
władze Gminy Strzelin uzna-
ły  za  właściwe  przedstawić 

go w maksymalnie możliwym 
uproszczeniu. 
Z  rozmów  podczas  spo-

tykań  sołeckich  wynika  bo-
wiem,  iż  wiele  osób  nie  zna 
podstawowych  zasad  tego 
programu,  dla  innych  zaś 
bardzo  obszerne  materiały 
informacyjne  zamieszczone 
na  stronach  internetowych 
nie są zbyt czytelne.
Jednocześnie  Burmistrz 

Miasta  i  Gminy  Strzelin  in-
formuje,  iż 12 lutego 2019 r. 
w  godzinach  9  -15  w  Urzę-
dzie Miasta zaplanowany jest 
dyżur  konsultanta  WFO-
ŚiGW, który odpowiadał bę-
dzie  na  pytania  osób  zainte-
resowanych  wymianą  kotła 
i/lub  termomodernizacją 
budynku.

RED
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Został Pan nowym sołtysem Trześni. Proszę 
opowiedzieć o sobie. Czym się Pan zajmuje? Ja-
kie są Pana zainteresowania?
- Od urodzenia mieszkam w Trześni.  Jestem właści-

cielem ponad 200 - hektarowego gospodarstwa rolnego, 
które prowadzę razem z żoną, rodzicami i bratem. Zaj-
mujemy się uprawą głównie pszenicy, ziemniaków i wa-
rzyw. Razem z żoną Aleksandrą mamy dwójkę dzieci – 
siedmioletnią córkę Zuzię i pięcioletniego syna Adama. 
Rolnictwo to moja pasja, która pochłania bardzo dużo 
czasu. Wolne chwile staram się spędzić z rodziną.

Dlaczego zdecydował się Pan kandydować 
na to stanowisko?
- Przed wyborami  sporo osób mówiło mi, że chcia-

łoby zmian w Trześni. Za namową mieszkańców posta-
nowiłem ubiegać się o tę funkcję. Nie spodziewałem się 
wygranej, bo znam gorycz porażki. Byłem bardzo miło 
zaskoczony frekwencją podczas wyborów. Na zebraniu 
były 64 osoby,  co  stanowiło ponad połowę uprawnio-
nych do głosowania. 

Co chciałby Pan zmienić w Trześni, a jakie dzia-
łania kontynuować?
- W naszej wsi mieszka obecnie dość dużo dzieci. W pięcioosobowej radzie sołeckiej 

są młodzi  rodzice. Mam nadzieję,  że wspólnie znajdziemy  jakieś  rozwiązania, które 
pozwolą uaktywnić naszych najmłodszych mieszkańców.

Nowym sołtysem Trześni został Grzegorz Antał

Nie jest Pan anonimową 
osobą, a raczej dobrze zna-
ny wśród lokalnej społecz-
ności. Być może jednak nie-
którzy czytelnicy niewiele 
o Panu wiedzą. Proszę opo-
wiedzieć o sobie oraz o tym 
czym się Pan zajmuje?
-  Urodziłem  się  1956  r. 

i  odkąd  pamiętam  mieszkam 
w Dębnikach. Mam żonę i dwójkę dzieci. Od 1979 r. prowadzę gospodarstwo rolne, 
które przepisał mi dziadek. Początkowo było ono małe, z czasem rozrastało się. Obec-
nie wspólnie  z  synem uprawiamy ok. 150 hektarów ziemi,  z  czego  jak  to określam 
mam pakiet mniejszościowy (śmiech). Od czterech kadencji działam w Dolnośląskiej 
Izbie Rolniczej Powiatu Strzelińskiego, której od dwóch kadencji przewodniczę. Po-
nadto byłem radnym gminnym i powiatowym. 

Już przed wyborami sołeckimi było wiadomo, że dotychczasowa sołtys Anna 
Michalska, która pełniła tę funkcję blisko 30 lat, nie będzie ubiegać się o nią 

Edward Tracz opowiedział m.in. o najpilniejszych inwestycjach

W styczniu mieszkańcy 
36 sołectw gminy Strzelin 
wybrali na pięcioletnią 
kadencję nowe władze. 
Publikujemy pełen wy-
kaz sołtysów i członków 
rad sołeckich. 

Biały Kościół 
Sołtys  -  Franciszek  Cygal 

Rada sołecka: Leszek Bandura – 
Przewodniczący,  Jerzy  Put, Ka-
tarzyna Jachowicz, Paweł Olesz-
czuk, Ryszard Nowogrodzki

Biedrzychów
Sołtys  -  Ewelina  Mróz  

Rada  sołecka:  Danuta  Mróz, 
Krystyna Dobosz,  Aleksandra 
Standio,  Waldemar  Babczy-
szyn, Bożena Gdula

Bierzyn
Sołtys  -  Aldona  Tomasik 

Rada  sołecka: Wioletta Calów, 
Wioletta  Tupiec,  Dorota  Kę-
dzierska, Edward Pawnuk

Brożec
Sołtys  –  Tomasz  Głowacki 

Rada  sołecka:  Włodzimierz 
Karoń, Grzegorz Wilman,  Jo-
lanta Puk, Jakub Ilnicki, Mate-
usz Hołowaty

Chociwel
Sołtys  –  Ewelina  Serwicka 

Rada  sołecka:  Mariola  Gołu-
chowska, Krystyna Lejczak, Ewe-
lina Cebula, Zbigniew Łepski

 
Częszyce

Sołtys  –  Paweł  Antał 
Rada  sołecka:  Rafał  Piątek, 
Mariusz  Janduła,  Bogusław 
Polanin

Dankowice
Sołtys  –  Jan  Bojczuk 

Rada sołecka: Tadeusz Michuł-
ka,  Ilona Grenczak, Wiesława 
Ślęzak, Janusz Skrzypczyk

Dębniki
Sołtys  –  Edward  Tracz 

Rada  sołecka:  Anna  Michalska, 
Waldemar  Hałas,  Joanna  Tracz, 
Jadwiga Gąbka, Olga Jakubowska

Dobrogoszcz
Sołtys  –  Bogusław  Sikora 

Rada  sołecka:  Zbigniew  So-
chacki, Agnieszka Dzięcielska, 
Jan Strzelecki

Gębczyce 
Sołtys  –  Małgorzata  Wójcik 

Rada sołecka: Anna Klaczkowska 
–  Przewodniczący,  Barbara  Pli-
sikiewicz,  Sławomir  Plisikiewicz, 
Wanda Pater, Urszula Burian

 
Gębice

Sołtys – Grzegorz Kaczmarek 
Rada  sołecka:  Robert  Grzesik, 
Katarzyna Paluszek, Agnieszka 
Przyszlak

Gęsiniec
  Sołtys  – Marta  Brzezińska 

Rada  sołecka:  Paweł  Krzyża-
nowski, Beata Chruszcz, Wie-
sław Mróz, Zbigniew Stachow-
ski, Agnieszka Ruszek

Głęboka
Sołtys  –  Izabela  Świgulska 

Rada  sołecka:  Anna  Jucka  – 
Przewodniczący,  Ewelina  Ły-
gońska,  Marek  Łygoński,  Ro-
zalia Rokita, Tomasz Zając

Gościęcice
Sołtys – Władysław Białkowski 

Rada  sołecka:  Tadeusz  Janda, 
Tomasz  Dziuba,  Anna  Janow-
ska,  Bronisław  Dudziak,  Piotr 
Bernacki

Górzec
Sołtys – Tomasz Niwierza 

Rada sołecka: Krystyna Wnuk, 
Jan Skoczyliński, Jacek Rogala, 
Paweł Iljaszczuk, Stanisław 
Swatek

Karszów
Sołtys  –  Mariusz  Telka 

Rada sołecka: Sylwia Korczyń-
ska, Kamila  Strent,  Irena Ma-
zurek,  Agnieszka  Jagodzińska, 
Elżbieta Kowalska

Karszówek
Sołtys  –  Iwona  Kowalska 

Rada  sołecka: Damian Każura 
– Przewodnicząca, Marek Gra-
bowski, Agnieszka Błahuta, Ro-
bert Maruszczak, Renata Padoł

Kazanów
Sołtys  –  Jan  Grynienko 

Rada  sołecka: Mariola Duda  – 
Przewodnicząca, Krzysztof  Po-
chodowski, Władysław Tkacz

Krzepice
Sołtys  –  Bernadetta  Pilak 

Rada sołecka: Mieczysław Lasz-
czyński – Przewodnicząca, Justy-
na Bojaś, Władysława Bielska

Kuropatnik
Sołtys  –  Adam  Daniluk 

Rada sołecka: Henryk Kliś, Ma-
rek Ciurys, Marek Cuker,  Jaro-
sław Humelt, Renata Garczarek

Ludów Polski
Sołtys  –  Robert  Żabski 

Rada sołecka: Elżbieta Stasień-
ko,  Zbigniew  Świrski,  Bożena 
Marcinkowska

Mikoszów 
Sołtys  –  Monika  Głąb 

Rada sołecka: Hanna Ponichte-
ra, Jan Mróz, Dorota Mihułka

Muchowiec
Sołtys – Bronisława Starczewska 

Rada sołecka: Zygmunt Błau-
ciak – Przewodniczący, Teresa 
Wolanin, Jerzy Pilarski

Nieszkowice
Sołtys  –  Iwona  Grabna 

Rada sołecka: Bogusława Świ-

derska,  Krzysztof   Skórka, 
Krzysztof  Łuczak

Nowolesie
Sołtys  –  Krystyna  Kargul 

Rada  sołecka:  Karolina  Klu-
sak,  Izabela  Baran,  Bogusław 
Cierniak,  Anna  Grzesiowska, 
Anna Klaczkowska

Pęcz 
Sołtys  -  Tadeusz  Głowa 

Rada sołecka: Jerzy Prażmow-
ski, Grażyna Ziółkowska, Piotr 
Teneta

Piotrowice
Sołtys  –  Jerzy  Chmielewski  

Rada sołecka: Andrzej Sawicki, Mi-
chał Chmielewski, Anna Jaworska

Pławna
Sołtys  –  Wanda  Łużna 

Rada  sołecka:  Danuta  Madej, 
Wioletta  Stupnicka,  Łukasz 
Kasaraba,  Bogumił  Sikorski, 
Albina Kujawska

Skoroszowice
Sołtys  -  Bożena  Kwik 

Rada Sołecka: Mariusz Ułan, Ja-
cek Kowalczyk. Marcin Klusek

Strzegów
Sołtys – Dominika Malinowska 

Rada  sołecka:  Małgorzata  Szy-
mańska, Regina Maunowska, Zbi-
gniew  Wróciński,  Stanisław  Jo-
dłowski, Zbigniew Kaczmarczyk

Szczawin
Sołtys  –  Piotr  Pilski 

Rada sołecka: Michał Borowicz, 
Krzysztof  Widelski – Przewod-
niczący,  Eleonora  Surówka, 
Małgorzata  Cielińska-Matu-
szewska, Ewelina Barabach

Szczodrowice
Sołtys  –  Beata  Wróblewska 

Rada sołecka: Andrzej Górlicki – 
Przewodniczący, Beata Strzelecka, 
Jadwiga  Krzywdzińska,  Marek 
Stępień, Konrad Krzyżanowski

Trześnia
Sołtys  –  Grzegorz  Antał  

Rada  sołecka:  Łucja  Wierz-
bowska, Ewelina Kałuża, Ma-
rzena  Stachura-Gac,  Leszek 
Piotrowski, Sławomir Fałat

Warkocz
Sołtys - Małgorzata Łozińska 

Rada sołecka: Stanisława Musiel-
ska, Szymon Głogowski – Prze-
wodniczący, Zofia Domańska

Wąwolnica
Sołtys  –  Andrzej  Harhala 

Rada sołecka: Rafał Lis, Albert 
Bartkowiak, Justyna Harhala

Żeleźnik
Sołtys  - Bożena Matwijiszyn 

Rada sołecka: Teresa Szczepań-
ska  –  Przewodnicząca,  Teresa 
Graczyk, Czesława Papierz

RED

„Nie spodziewałem się wygranej, znam gorycz porażki”

Czego mieszkańcy oczekują w Trześni? 
Za nami wybory sołeckie w gminie Strzelin. Korzystając z okazji postanowiliśmy wrócić w „Nowinach Strzelińskich” do prezen-
tacji poszczególnych sołectw. Cykl rozpoczynamy od wywiadów z nowymi sołtysami, aby bardziej ich przybliżyć naszym czytel-
nikom. W Trześni po dwudziestu latach nastąpiła zmiana na tym stanowisku. Sołtysem został Grzegorz Antał.

A z jakimi problemami 
boryka się sołectwo?
-  Wymienię  kilka,  któ-

re  myślę,  że  każdy  miesz-
kaniec  mógłby  wyliczyć. 
Najgorszym  utrapieniem 
naszej  miejscowości  jest 
infrastruktura.  W  Trześni 
nie  ma  chodnika,  a  droga 
powiatowa  jest  w  bardzo 
złym  stanie.  Kolejną  rze-
czą  jest  przestarzała  sieć 
wodociągowa.  Często  zda-
rzają  się  awarie,  co  utrud-
nia  nam  życie.  Zdaje  sobie 
sprawę,  że  tych  kwestii  nie 
da się poprawić od razu, ale 
liczę,  że w perspektywie  lat 
uda się je zmienić. Pozosta-
łe  drobne  problemy  myślę, 
że  mieszkańcy  zaakcentują 
sami.  Nie  mieliśmy  jeszcze 
zebrania  wiejskiego  w  no-
wym  składzie.  Najpierw 

chcę poznać opinie mieszkańców, ponieważ  to  ich  reprezentuje. Po  zapoznaniu 
się z sugestiami będziemy zastanawiać się jak je rozwiązać. 

Rozmawiał 
Jakub Olejnik

„Przed nami kolejne wyzwania i zadania”

Zmiana po blisko 30 latachW kilku sołectwach 
gminy Strzelin wy-
brano nowych soł-
tysów. W Dębnikach 
po rezygnacji z funk-
cji dotychczasowej 
sołtys Anny Michal-
skiej mieszkańcy 
zdecydowali, że ich 
przedstawicielem 
będzie Edward Tracz. 
Jakie plany ma nowy 
sołtys?

ponownie. Czy to za namową 
byłej sołtys zdecydował się Pan 
kandydować?
-  Tak,  to  był  jeden  z  powodów. 

Rozmawiałem  z  panią  Anią,  któ-
ra  po  wielu  latach  sprawowania 
tej  funkcji  postanowiła  odpocząć. 
Od  lat pełniłem w radzie sołeckiej 
funkcję  przewodniczącego.  Losy 
wioski nigdy nie były mi obojętne. 
Wspólnie z panią sołtys działaliśmy 
na  rzecz  Dębnik.  Zdecydowałem 
się  kandydować,  ale  do  końca  nie 
byłem  pewny  zwycięstwa.  Okaza-
ło  się  jednak,  że nie ma kontrkan-
dydata  i  mieszkańcy  jednogłośnie 
wybrali mnie.

Na jakie inwestycje w Dębni-
kach najbardziej czekają miesz-
kańcy? Co przydałoby się zrobić, 
zmienić? 
- Na początku chciałbym podkre-

ślić i zarazem podziękować za kilka zrealizowanych inwestycji w ostatnim czasie. Kilka 
lat  temu udało  się wybudować  świetlicę, później w kierunku Hacjendy Doliny Żab 
wyremontowano drogę, a w międzyczasie wymieniono całą instalację elektryczną we 
wsi łącznie z nowymi słupami i przewodami. Były to  inwestycje pierwszej potrzeby 
w Dębnikach. Oczywiście przed nami kolejne wyzwania  i  zadania. Priorytetem  jest 
remont drogi w kierunku Białego Kościoła. Trasa jest uczęszczana przez rowerzystów 
i pod kątem turystycznym jest bardzo ważna. Liczymy, że uda się zrealizować tę inwe-
stycję. Pozostałe zadania będą wynikały z propozycji zgłaszanych przez mieszkańców 
podczas zebrań wiejskich. 

Dziękuję za rozmowę
Jakub Olejnik

Nowa  władza 
w sołectwach Sprawdź kogo wybrali 

mieszkańcy
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Nowym sołtysem Trześni został Grzegorz Antał

Edward Tracz opowiedział m.in. o najpilniejszych inwestycjach

Czego mieszkańcy oczekują w Trześni? 
Za nami wybory sołeckie w gminie Strzelin. Korzystając z okazji postanowiliśmy wrócić w „Nowinach Strzelińskich” do prezen-
tacji poszczególnych sołectw. Cykl rozpoczynamy od wywiadów z nowymi sołtysami, aby bardziej ich przybliżyć naszym czytel-
nikom. W Trześni po dwudziestu latach nastąpiła zmiana na tym stanowisku. Sołtysem został Grzegorz Antał.

A z jakimi problemami 
boryka się sołectwo?
-  Wymienię  kilka,  któ-

re  myślę,  że  każdy  miesz-
kaniec  mógłby  wyliczyć. 
Najgorszym  utrapieniem 
naszej  miejscowości  jest 
infrastruktura.  W  Trześni 
nie  ma  chodnika,  a  droga 
powiatowa  jest  w  bardzo 
złym  stanie.  Kolejną  rze-
czą  jest  przestarzała  sieć 
wodociągowa.  Często  zda-
rzają  się  awarie,  co  utrud-
nia  nam  życie.  Zdaje  sobie 
sprawę,  że  tych  kwestii  nie 
da się poprawić od razu, ale 
liczę,  że w perspektywie  lat 
uda się je zmienić. Pozosta-
łe  drobne  problemy  myślę, 
że  mieszkańcy  zaakcentują 
sami.  Nie  mieliśmy  jeszcze 
zebrania  wiejskiego  w  no-
wym  składzie.  Najpierw 

chcę poznać opinie mieszkańców, ponieważ  to  ich  reprezentuje. Po  zapoznaniu 
się z sugestiami będziemy zastanawiać się jak je rozwiązać. 

Rozmawiał 
Jakub Olejnik

Zmiana po blisko 30 latach
ponownie. Czy to za namową 
byłej sołtys zdecydował się Pan 
kandydować?
-  Tak,  to  był  jeden  z  powodów. 

Rozmawiałem  z  panią  Anią,  któ-
ra  po  wielu  latach  sprawowania 
tej  funkcji  postanowiła  odpocząć. 
Od  lat pełniłem w radzie sołeckiej 
funkcję  przewodniczącego.  Losy 
wioski nigdy nie były mi obojętne. 
Wspólnie z panią sołtys działaliśmy 
na  rzecz  Dębnik.  Zdecydowałem 
się  kandydować,  ale  do  końca  nie 
byłem  pewny  zwycięstwa.  Okaza-
ło  się  jednak,  że nie ma kontrkan-
dydata  i  mieszkańcy  jednogłośnie 
wybrali mnie.

Na jakie inwestycje w Dębni-
kach najbardziej czekają miesz-
kańcy? Co przydałoby się zrobić, 
zmienić? 
- Na początku chciałbym podkre-

ślić i zarazem podziękować za kilka zrealizowanych inwestycji w ostatnim czasie. Kilka 
lat  temu udało  się wybudować  świetlicę, później w kierunku Hacjendy Doliny Żab 
wyremontowano drogę, a w międzyczasie wymieniono całą instalację elektryczną we 
wsi łącznie z nowymi słupami i przewodami. Były to  inwestycje pierwszej potrzeby 
w Dębnikach. Oczywiście przed nami kolejne wyzwania  i  zadania. Priorytetem  jest 
remont drogi w kierunku Białego Kościoła. Trasa jest uczęszczana przez rowerzystów 
i pod kątem turystycznym jest bardzo ważna. Liczymy, że uda się zrealizować tę inwe-
stycję. Pozostałe zadania będą wynikały z propozycji zgłaszanych przez mieszkańców 
podczas zebrań wiejskich. 

Dziękuję za rozmowę
Jakub Olejnik

1.  Uchwała  nr  V/42/19  w  sprawie  udzielenia  odpo-
wiedzi na zażalenie Juliana Kaczmarka wniesione do Na-
czelnego  Sądu  Administracyjnego  na  postanowienie 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu 
z dnia 21 grudnia 2018 r. w przedmiocie odmowy przy-
wrócenia  terminu  do  złożenia  wniosku  o  sporządzenie 
uzasadnienia wyroku.
2. Uchwała  nr V/43/19 w  sprawie wyboru metody  usta-

lenia  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalny-
mi,  ustalenia  opłaty,  ustalenia  stawki  opłaty  za  pojemnik,  
o  określonej  pojemności  oraz  ustalenia  rocznej  ryczałtowej 
stawki opłaty. 
3. Uchwała nr V/44/19 w sprawie przystąpienia do sporzą-

dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
GĘBCZYCE – BIAŁY KOŚCIÓŁ.
4.  Uchwała  nr  V/45/19  w  sprawie  uchwale-

nia  miejscowego  planu  zagospodarowania  prze-
strzennego  dla  części  obrębu  PIOTROWICE. 
5. Uchwała nr V/46/19 w sprawie wyrażenia zgody na przy-
stąpienie Gminy Strzelin do partnerstwa powołanego do re-
alizacji projektu pt. „Poprawa jakości powietrza poprzez mo-
dernizację systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych 
w gminach powiatu oławskie-
go, strzelińskiego i średzkiego 
– projekt grantowy”.
6.  Uchwała  nr  V/47/19 

w  sprawie  ustalenia  zaleceń 
i  kierunków  działania  dla 
Burmistrza  Miasta  i  Gminy 
Strzelin  dotyczących wdroże-
nia  procedur  zmierzających 
do  rozwoju  gminnego  bu-
downictwa  mieszkaniowego 
na terenie Gminy Strzelin.
7.  Uchwała  nr  V/48/19 

w  sprawie  wyboru  de-
legatów  reprezentują-
cych  Gminę  Strzelin  
w  Stowarzyszeniu  Inicjatyw 
Społeczno  –  Gospodarczych 
w Strzelinie.
8.  Uchwała  nr  V/49/19 

w  sprawie  wyrażenia  zgody 
na  sprzedaż  nieruchomości 
gruntowej,  położonej  w  ob-
rębie wsi Mikoszów –  dz.  nr 
96/2 AM 2.
9.  Uchwała  nr  V/50/19 

w  sprawie  wyrażenia  zgody 
na  sprzedaż  nieruchomości 
gruntowej,  położonej  w  ob-
rębie wsi Mikoszów –  dz.  nr 
96/3 AM 2.
10.  Uchwała  nr  V/51/19 

w  sprawie  wyrażenia  zgody 
na  sprzedaż  nieruchomości 
gruntowej,  położonej  w  ob-
rębie miasta Strzelin – dz. nr 
99/10 AM 16.
11.  Uchwała  nr  V/52/19 

w  sprawie  wyrażenia  zgody 
na  wydzierżawienie  gruntu 
stanowiącego własność Gmi-
ny Strzelin – część działki nr 
129/1 obręb Biedrzychów.
12.  Uchwała  nr  V/53/19 

Z prac Rady Miejskiej Strzelina
Tradycyjnie publikujemy wykaz uchwał 

podjętych na ostatniej sesji Rady Miejskiej 
Strzelina. Na posiedzeniu radni przyjęli 
15 uchwał. Przypominamy, że z ich treścią 
można się zapoznać na stronie Biuletynu 
Informacji Publicznej gminy Strzelin, w za-
kładce „Uchwały Rady Miejskiej Strzelina”.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny 
sprzedaży  nieruchomości  gruntowej,  położonej  w  obrębie 
miasta Strzelina.
13.  Uchwała  nr  V/54/19  zmieniająca  uchwa-

łę  nr  XXXII/425/17  Rady  Miejskiej  Strzelina  z  dnia 
25  kwietnia  2017  r.  w  sprawie  udzielenia  pomocy  rze-
czowej  dla  Województwa  Dolnośląskiego  na  reali-
zację  zadania  pn:  „Przebudowa  drogi  wojewódzkiej  
nr 395 w zakresie budowy ciągu komunikacyjnego wraz z bu-
dową zatoki autobusowej w m. Strzegów”.
14. Uchwała nr V/55/19 zmieniająca uchwałę nr IV/41/18 

z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej Gmi-
ny Strzelin na rok 2019.
15. Uchwała nr V/56/19 zmieniająca uchwałę nr IV/40/18 

z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej pro-
gnozy finansowej Gminy Strzelin.

RED

Radni przyjęli 15 uchwał

TERMINY
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We wtorek, 5 lutego miesz-
kańcy  Osiedla  Wschodniego 
szybko i sprawnie wybrali swój 
nowy zarząd. W zebraniu, któ-
re  odbyło  się  w  strzelińskim 
magistracie,  wzięło  udział  12 
uprawnionych do głosowania 
mieszkańców osiedla. 
Wybory osiedlowych władz 

poprzedziło  wyczerpujące 
sprawozdanie,  które  przed-
stawił sekretarz zarządu - Jan 
Jakub Smarczewski. Na prze-
wodniczącego zarządu jedno-
głośnie  wybrano  dotychcza-

Mieszkańcy szybko i sprawnie wybrali nowe osiedlowe władzeMarka Dobrowolskiego ponownie wybrano na przewodniczącego zarządu osiedla

Na  przewodniczącego  za-
rządu  osiedla  wybrano  Jana 
Rybę, który pokonał w głoso-
waniu  dotychczasowego  szefa 
zarządu  -  Daniela  Siedlarza. 
Na  Jana  Rybę  zagłosowało 
16  osób,  a  jego  kontrkandy-
data  poparło  9  mieszkańców. 
Pięć głosów było nieważnych. 
Mieszkańcy zdecydowali w taj-
nym  głosowaniu,  że  nowego 
przewodniczącego  będzie 
wspierać troje członków zarzą-
du - Halina Dudycz, Agnieszka 
Rosińska  oraz  Jacek  Niedzie-
la.  Przed  wyborami  obszerne 
i  wyczerpujące  sprawozdanie 
złożył Daniel Siedlarz. Mówił 
m.in.  o  zadaniach  zrealizowa-
nych z  tzw.  funduszu osiedlo-

Zarządem Osiedla Piastowskiego będzie kierował Jan Ryba W zebraniu uczestniczyła m.in. burmistrz oraz inni przedstawiciele strzelińskiego magistratu

Pytano o remont ul. Łokietka Duże zmiany w zarządzie
W poniedziałek, 4 lutego mieszkańcy Osiedla 
Piastowskiego wybrali nowy zarząd osiedla. 
W zebraniu, zorganizowanym w strzelińskiej 
szkole „Slavia”, uczestniczyło 30 uprawnio-
nych do głosowania mieszkańców. 

wego. Mieszkańcy mieli sporo 
pytań  do  burmistrz  Doroty 
Pawnuk.  Szefową  gminy  po-
proszono  m.in.  o  zamonto-
wanie pojemników na odpady 
przy ul. Kazimierza Wielkiego. 
Jeden  z  mieszkańców  zgło-
sił  też  problem  niszczenia 
przez  tiry  parkujące  przy  ul. 
Kazimierza  Wielkiego  przy-
ległych  do  drogi  terenów 
zielonych.  Mieszkańcy  dopy-
tywali o szanse na remont ul. 
Łokietka  i  poruszali  kwestie 
związane  z  zabezpieczeniem 
remontowanej  ul.  Gen.  S. 
Grota-Roweckiego.  W  zebra-
niu,  oprócz  szefowej  gminy 
Strzelin i jej zastępcy uczestni-
czyli również naczelnicy strze- lińskiego magistratu oraz radni  Rady Miejskiej Strzelina - Zbi- gniew  Bartkiewicz,  Tadeusz  Janda i Damian Serwicki.

RED

Dobrowolski wybrany jednogłośnie
sowego  szefa  osiedla  Marka 
Dobrowolskiego,  a  w  skład 
zarządu weszli jeszcze: Irene-
usz Szałajko, Marek Horody-
ski oraz Jan Jakub Smarczewski. 
W  zebraniu,  oprócz  burmistrz 
Doroty  Pawnuk,  uczestniczyli 
również  naczelnicy  strzeliń-
skiego magistratu oraz zastępca 
szefowej  gminy  Strzelin  - Ma-
riusz Kunysz. Na spotkaniu po-
ruszono m.in. tematy związane 
z drogowymi inwestycjami pla-
nowanymi  na  terenie  Osiedla 
Wschodniego.

RED

Kolejne  strzelińskie  osie-
dle  ma  nowe  władze  osie-
dlowe.  Na  czwartkowym 
zebraniu  Robert  Dymacz 
został  ponownie  wybrany 
na  przewodniczącego  za-
rządu  Osiedla  na  Skarpie. 
Dotychczasowy szef  osiedla 

Głosowało 20 osób Przewodniczący będzie 
kontynuował pracę

zdecydowanie pokonał swo-
jego konkurenta  -  Szymona 
Wilińskiego.  Na  Roberta 

Dymacza  zagłosowało  18 
osób, a jego rywal otrzymał 
2 głosy. Przed głosowaniem 

Robert  Dymacz  przedsta-
wił obszerne  sprawozdanie 
z  czteroletniej  działalności 

zarządu. Przypomniał m.in. 
o zrealizowanych na terenie 
osiedla  gminnych  inwesty-

cjach  drogowych,  nowo-
czesnym boisku wielofunk-
cyjnym.  W  skład  nowego 
zarządu weszli  jeszcze: Lu-
cyna  Skrzydłowska,  Ma-
riusz Okołotowicz i Michał 
Koperski. W części poświę-
conej  na  pytania  miesz-
kańców  pojawiły  się  m.in. 
tematy dotyczące planowa-
nych inwestycji drogowych. 
W 2019 roku na osiedlu ma 
zostać zrealizowany remont 
ul.  Zawadzkiego  i  będzie 
przygotowana  dokumen-
tacja  przebudowy  ul.  Sło-
necznej.  W  tym  roku  przy 
boisku  wielofunkcyjnym 
powstanie nowoczesny plac 
zabaw,  wybrany  w  ramach 
Strzelińskiego  Budżetu 
Obywatelskiego. Mieszkań-
cy pytali też o szanse na ga-
zyfikację osiedla oraz reali-
zację projektu dotyczącego 
montażu solarów.

RED

W głosowaniu uczestniczyło 20 mieszkańców Robert Dymacz został ponownie przewodniczącym zarządu osiedla
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Tradycyjnie podczas ferii Strzeliński Ośrodek Kultury przy-
gotował harmonogram zajęć dla dzieci. Przez dwa  tygodnie 
animatorzy  prowadzili  zajęcia  nie  tylko  w  siedzibie  przy  ul. 
Mickiewicza 2 w Strzelinie, ale także w sołectwach. Najmłod-
si chętnie uczestniczyli w spotkaniach. W programie znalazły 
się m.in.  takie  zajęcia  jak:  śpiewać  każdy może,  teatr,  bajka 
rysunek, w  świecie  teleturniejów, malowanie nitką, warsztaty 
dziennikarskie. Nie zabrakło również balów karnawałowych. 
Animatorzy  odwiedzili  również  dzieci  w  kilku  sołectwach. 
Przedstawiamy krótką fotorelację z tegorocznych ferii. 

JO

Pod  koniec  stycznia  w  Strzelinie  padła  główna  wygrana 
w Mini Lotto. Szczęśliwiec puścił kupon w kolekturze miesz-
czącej się w sklepie spożywczo-przemysłowym „Komal” przy 
ul. Stanisława Staszica, którego właścicielką jest Ewa Lejczak. 
Gracz  zagrał  systemem,  skreślając  siedem,  z  pięciu  losowa-
nych,  liczb.  Puścił  jeden  zakład  płacąc  26,25  zł, wygrał  na-
tomiast 87 138, 50 zł. Liczby, które przyniosły mu szczęście 
to:  6,  25,  29,  32,  37. Kwota wygranej mogłaby  być wyższa, 
ale w tym losowaniu padły łącznie trzy „piątki” (jedna w Bo-
lęcinie, druga w Kobierzycach). Główna pula ponad 260 tys. 
zł  została więc  podzielona  na  trzech  graczy. Odwiedziliśmy 
szczęśliwą kolekturę, w której do tej pory jest duże poruszenie. 
- Dzień po losowaniu otrzymaliśmy informacje z Totali-
zatora Sportowego, że w naszej kolekturze padła „piąt-
ka”. Bardzo się ucieszyliśmy. Wywiesiliśmy informacje 
o wygranej w sklepie – mówi sprzedawczyni Małgorzata Ga-

W sklepie spożywczo-przemysłowym „Komal” w Strzelinie padła główna wygrana w Mini 
Lotto (na zdjęciu sprzedawczyni Małgorzata Galiczyńska)

W Strzelinie padła główna wygrana w Mini Lotto! Szczęśliwiec wygrał ponad 87 tys. zł
Gracz puścił jeden zakład Mini Lotto w kolek-
turze, w sklepie „Komal” w Strzelinie. Zagrał 
systemem i zapłacił za niego 26 zł, wygrał po-
nad 87 tys. zł. Po trafieniu „piątki” w kolektu-
rze zawrzało. Ludzie dopytują i zastanawiają 
się, kim może być szczęściarz... 

liczyńska. Karta z kwotą wygranej wzbudza spore zaintereso-
wanie klientów. - Ludzie dopytywali czy wiemy, kto mógł 
wygrać. Nie mamy jednak takiej wiedzy – wyznaje sprze-
dawczyni. Jednocześnie podkreśla, że sklep „Komal” ma spo-
rą grupę stałych klientów. - Najczęściej zakupy robią u nas 
tutejsi mieszkańcy. Podobnie jest z puszczaniem totolot-

ka. Rzadko zdarza się, że odwiedzi nas osoba, która tylko 
tędy przejeżdża, ale tacy klienci też są. Do wygranej, jak 
do tej pory, nikt się nie przyznał – mówi z uśmiechem pani 
Małgorzata.  Jak udało nam się ustalić  szczęśliwy gracz ode-
brał już nagrodę. Musiał zgłosić się do jednego z oddziałów 
Totalizatora  Sportowego.  Najbliższy  od  naszego miasta  jest 
we Wrocławiu.  - Z całego serca gratulujemy szczęśliwe-
mu graczowi – mówi sprzedawczyni. - Jest to kwota, która 
może znacznie podbudować kogoś budżet domowy, ale 
myślę, że nie przewróci w głowie – dodaje.

Szczęśliwa kolektura 
Jak się okazuje, w tej kolekturze padały już wcześniej więk-

sze wygrane.  - Kiedyś jeden pan kupił u nas zdrapkę za 
złotówkę i wygrał 10 tys. zł. Radość była duża, szcze-
gólnie, że mężczyzna akurat urządzał swoje mieszkanie, 
więc pieniądze były mu potrzebne – zdradza sprzedawczy-
ni. W kolekturze w „Komalu” padło także kilka większych wy-
granych w grze Keno. - Jedna wyniosła 6 tys. zł, druga 2800 
zł – wymienia Małgorzata Galiczyńska. Wierzymy, że trafiona 
„piątka” to nie ostatnia tak duża wygrana. Być może kiedyś, 
to właśnie w tej kolekturze kupon puści kolejny lottomilioner.  

Jakub Olejnik

Zajęcia, bale i warsztaty 
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W Przedszkolu Miej-
skim Kolorowa Kra-
ina niedawno gościli 
strażacy z Komendy 
Powiatowej Państwo-
wej Straży Pożarnej 
w Strzelinie. Strażacy 
przekazali dzieciom 
i nauczycielom wiele 
ważnych informacji 
dotyczących bezpie-
czeństwa. Opowiedzieli 
również o swojej pracy, 
zaprezentowali stro-
je, co wzbudziło duże 
zainteresowanie wśród 
najmłodszych. Strażacy 
poinformowali także 
o projekcie realizowa-
nym w przedszkolu 
pn. „Czyste powietrze 
wokół nas”. 

RED Przedszkolaki były bardzo zadowolone z wizyty strażaków

Karnawał  to  czas  zabaw 
i wielkich balów. Tegoroczny 
bal  karnawałowy  klas  0-III 
w  Publicznej  Szkole  Podsta-
wowej  nr  4  w  Strzelinie  od-
był się w piątek, 25 stycznia. 
Tego dnia  sala  gimnastyczna 
zamieniła się w bajkową kra-
inę.  Wróżki,  piraci,  aniołki, 
pszczółki,  motylki,  królew-
ny  i  bohaterowie  -  wszyscy 
bawili  się  doskonale  na  balu 
przebierańców i z dumą pre-
zentowali  wymyślne  stroje. 
Wodzirejkami  zabawy  były 
wychowawczynie  świetlicy, 
a  nauczycielki  przygotowa-
ły  dla  dzieci  mnóstwo  cie-  Uczniowie z dumą prezentowali wymyślne stroje

Uczniowie  klas  młodszych 
Publicznej  Szkoły  Podstawo-
wej  w  Białym  Kościele  pod 
czujnym  okiem  nauczycie-
lek  Aliny  Kędzierskiej,  Zofii 
Papież,  Aleksandry  Żygadło 

W programie znalazła się m.in. inscenizacja baśni  „O dwunastu miesiącach”

Wzbudzili duże 
zainteresowanie

Kiedyś  biblioteka  kojarzyła  się  z  nabożną  ciszą,  w  której 
nad książkami skupiali  się czytelnicy. Obecny obraz biblioteki 
jako placówki wielofunkcyjnej odbiega od tego stereotypu, zaś 
szczególne ożywienie następuje w okresach wolnych od zajęć 
szkolnych. Beztroski  czas  ferii  spędzanych  także w bibliotece 
wypełnił ją radosnym zgiełkiem. Program przygotowany przez 
bibliotekarki  Działu  Dziecięcego  zakładał  dużą  aktywność 
uczestników i mógł wzbudzać spontaniczne emocje. Nie zabra-
kło w nim miejsca dla gier i zabaw, choć były i takie zajęcia, które 
wymagały skoncentrowanej uwagi. Do takiej postawy zachęcał  
instruktor modelarstwa – Pan Jarosław Struczyk. Przecież skle-
jenie modelu samochodu lub skonstruowanie domu, to całkiem 
poważna  sprawa.  Zachęcone  tym  wyzwaniem  i  wspomagane 
przez doświadczonego modelarza dzieciaki ochoczo wzięły się 
do pracy i już wkrótce stoły zapełniły się domkami z zaparko-
wanymi przy nich autami. Kolejny gość – Włodzimierz Rano-
szek, który  jest licencjonowanym przewodnikiem turystycznym 
po Dolnym Śląsku, zaproponował inne doznania. Ponieważ na-
szych młodych czytelników oprowadzał po Wrocławiu, ale tym 
baśniowym, a zatem nie do końca mieścił się w ramach kon-
wencjonalnego  przewodnika  turystycznego.  W  wystylizowa-
nym stroju, z lirą korbową w ręku, słowem i pieśnią wydobywał 
magię nawet ze znanych miejsc stolicy regionu. Młodzi słucha-
cze poddali się urokowi legend i opowieści, ale też porwały ich 
dźwięki nastrojowych ballad. Chętnie podjęli ton i już wkrótce 
dzielnie wspomagali pieśniarza swoimi głosami, a przynajmniej 
rytmicznymi oklaskami. Natomiast ciekawe warsztaty plastycz-
ne zaowocowały pejzażem zimowym z tektury falistej, kolażem 
z  kolorowych  tkanin  czy  domkami  dla  baśniowych  postaci. 
Słodki  czas  ferii miał  swój  słodki finał.  Jednak  łasuchy  same 
musiały przygotować dla siebie smakołyki. Oprócz smacznych 
efektów była przy tym świetna zabawa.

Miejska Biblioteka Publiczna w Strzelinie

 Były i takie zajęcia, które wymagały skoncentrowanej uwagi

GŁOŚNA  BIBLIOTEKAWymyślne stroje i doskonała zabawa
kawych  zabaw  i  konkursów 
m.in.  tj.:  „Taniec  z  gwiazda-
mi”,  „Taniec  z  gazetami”, 
„Taniec z balonami”, „Kape-
lusz”, ,,Ruchome posągi” itp. 
Przy wspaniałej muzyce nogi 
same rwały się do tańca. Pląsy 
na  parkiecie  i wspólne  zaba-
wy  wyczerpały  siły  tancerzy. 
Podczas  krótkiej  przerwy 
dzieci udały się na poczęstu-
nek  przygotowany  przez  ro-
dziców. Pyszne słodkości zre-
generowały siły i można było 
bawić się dalej. To był udany 
bal, z którego każde dziecko 
wyszło zadowolone. 

RED

Radości nie było końca
oraz  panów  Henryka  i  Ro-
berta  Mańkowskich  przygo-
towali piękny występ dla babć 
i  dziadków  z  okazji  ich  świę-
ta.  W  programie  znalazła  się 
inscenizacja  baśni  „O  dwu-

nastu  miesiącach”,  skoczny 
rock  and  roll  oraz  piosenki. 
Salę  gimnastyczną  licznie  wy-
pełnili  dziadkowie,  rodzice 
i  uczniowie.  Po  żywiołowym 
występie wszystkich zaproszo-
no  na  kawę,  herbatę  i  pyszne 
ciasto  przygotowane  przez 

rodziców. Wzruszeni  seniorzy 
oklaskiwali  młodych  artystów, 
a potem uściskom i radości nie 
było końca. My również dokła-
damy się do życzeń dla wszyst-
kich  babć  i  dziadków-  życząc 
im  zdrowia,  wiele  codziennej 
radości i pociechy z wnucząt.

RED
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Celem  konkursu  było 
umożliwienie  dzieciom  pu-
blicznego występu  oraz  pre-
zentacja  osiągnięć  na  forum 
międzynarodowym. Konkurs 
został  podzielony  na  sześć 
kategorii wiekowych. Wzięło 
w nim udział dwóch uczniów 
Samorządowej  Szkoły  Mu-
zycznej I stopnia w Strzelinie.

Lena  Filipek  jest  uczennicą 
klasy  II  cyklu  sześcioletniego 
SSM  I  stopnia  w  Strzelinie. 
Na  fortepianie  uczy  się  grać 
drugi  rok  pod  kierunkiem 
Izabeli  Dulińskiej-Bolsewicz. 
W Libiążu zdobyła III miejsce 
w II kategorii wiekowej. Do jej 
pozostałych  sukcesów  należą: 
I  miejsce  na  Festiwalu  „Lu-
dowe  Inspiracje”  w  Strzelinie 
(22-24.11.2018 r.) oraz II miej-
sce w IV Konkursie Młodych 
Talentów w Czerwionce-Lesz-
czynach (17.05.2018 r.).

Lena Filipek i Maciej Buczyński wzieli udział w I Międzynarodowy Konkurs Pianistycznym 
w Libiążu

Dużo wrażeń 
i radości

Pod  koniec  stycznia  w  Przed-
szkolu Miejskim Kolorowa Kraina 
w  Strzelinie  odbył  się  bal  karna-
wałowy. Dzieci przebrane były za 
bohaterów znanych bajek. Można 
było zobaczyć m.in. Spider-Mana, 
Batmana,  księżniczki,  biedronki 
itp.  Najmłodsi  bawili  się  świet-
nie.  Były  tańce,  mnóstwo  śmie-
chu i smakołyki. Niewątpliwie był 
to dzień pełen wrażeń i radości.

RED Dzieci przebrane były za bohaterów znanych bajek

W czwartek, 24 
stycznia wieczorową 
porą, 15 chętnych 
uczniów Publicznej 
Szkoły Podstawowej nr 
4 w Strzelinie (z klas 
6 i 7) wzięło udział 
w podchodach detek-
tywistycznych z bo-
haterami serii książek 
Martina Widmarka 
pt. „Biuro Detektywi-
styczne Lassego i Mai”. 
Akcja książek rozgrywa 
się w małym szwedz-
kim miasteczku Valleby 
i jego okolicach. Głów-
ni bohaterowie, Lasse 
i Maja, chodzą do tej samej 
klasy i wspólnie prowadzą 
małe biuro detektywistyczne.
Na  początku  spotkania 

uczniowie  zostali  poinfor-
mowani  o  zasadach  zabawy 
i  z  zapałem  wyruszyli,  aby 
wykonać  zadania.  Polegały 
one  na  odnalezieniu  6  ko-
pert  ukrytych  w  różnych 
miejscach  sal  lekcyjnych 
i  rozwikłaniu  detektywi-
stycznych zagadek (m.in. re-
busów,  szyfrów,  labiryntów, 
łamigłówek).  Dwuosobowe 
zespoły spisały się na medal 

Niektóre zadania były dla młodych detektywów nie 
lada wyzwaniem

Poznają zawody
W  ostatnim  czasie  Strze-

liński  Ośrodek  Kultury  od-
wiedziła  grupa  ze  Szkoły 
Przysposabiającej  do  Pra-
cy  w  Celestynie.  To  efekt 
współpracy,  którą  nawiąza-
no, aby uczniowie mogli po-
znać  różne  zawody  bardziej 
dogłębnie,  od  tzw.  kuchni. 
SOK  gościł  już  dwukrot-
nie  grupę  z  Celestyna.  Za 
pierwszym  razem  uczniowie 
poznali  zawód  kinooperato-
ra  oraz  oświetleniowca. Nie-
spodzianką  był wtedy  krótki 
koncert,  podczas  którego 
wystąpił  Kris  Książe  Disco 
Polo. Podczas kolejnej wizyty 
uczniowie wcielili się w dzien-
nikarzy. Mieli okazję zobaczyć 
jak  powstają  „Nowiny  Strze-
lińskie”, których wydawcą jest 
Strzelińskie Ośrodek Kultury, 
a  nawet  przygotować  pytania 
i  przeprowadzić  krótki  wy-
wiad z dyrektorem tej jednost-
ki. Współpraca zakłada kolej-
ne wizyty grupy w SOK-u.

RED

 O pracy kinooperatora oraz oświetleniowca opowiedział uczniom Jakub Statkiewicz

 Na kolejnym spotkaniu grupa poznała zawód dziennikarza

Rozwikłali detektywistyczne zagadki

Dobre praktyki 

Strzeliński Ośrodek Kultury w ramach realizacji projektu pn.: 
„Odrodzenie historii miast Svitavy i Strzelina” współfinansowa-
nego przez UE ze środków EFRR w ramach Programu Interreg 
V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020 „Przekraczamy grani-
ce” wydał folder informacyjny podsumowujący całą działalność 
projektu. Publikacja „Dobre praktyki” zawiera efekty współpra-
cy polsko-czeskiej w ramach wspólnych wydarzeń kulturalnych, 
wśród których znalazły się m.in. występy zespołów rockowych, 
orkiestr dętych, wystawy fotograficzne, występy teatru amator-
skiego oraz koncerty młodych talentów i nauczycieli szkół mu-
zycznych. Folder jest bezpłatny. Dostępny w siedzibie Strzeliń-
skiego Ośrodka Kultury przy ulicy Mickiewicza 2. Zachęcamy 
do zapoznania się z publikacją i życzymy miłej lektury.

RED

i  dotarły  do  wyznaczonego 
celu.  Choć  niektóre  zadania 
stanowiły  dla  młodych  de-
tektywów nie lada wyzwanie, 
nie  poddawali  się  i  z  eks-
cytacją  oraz  ogromnym  za-
angażowaniem  wypełniali 
kolejne.  Najlepiej  spisali  się 
Antoni  Sługocki  i  Aleksan-
der Witkowski (obaj z kl. 6a), 
którzy jako pierwsi wykonali 
poprawnie  wszystkie  zada-
nia.  Po  zakończonych  pod-
chodach  wszyscy  udali  się 
na poczęstunek ufundowany 
przez Radę Rodziców.

RED

W doborowym gronie 
pianistów Sukcesy strzelińskich uczniów

W połowie stycznia 
w Libiążu odbył się I Mię-
dzynarodowy Konkurs 
Pianistyczny. Do udziału 
w konkursie zgłosiło się 
aż 141 młodych piani-
stów z kraju i zagranicy, 
kształcących się w szko-
łach muzycznych I stop-
nia. Wśród nich nie zabra-
kło uczniów strzelińskiej 
szkoły muzycznej.

Maciej  Buczyński  uczy  się 
w klasie III cyklu sześcioletnie-
go SSM I stopnia w Strzelinie. 
Od  zeszłego  roku  szkolnego 
pracuje pod kierunkiem Izabeli 
Dulińskiej-Bolsewicz.  W  kon-
kursie  w  Libiążu  zdobył  III 
miejsce w III grupie wiekowej. 
Do  jego  największych  osią-
gnięć  należą  również:  wyróż-
nienie na II Festiwalu „Ludowe 
Inspiracje”  w  Strzelinie  (22-
24.11.2018 r.); dyplom Laureata 
i  Tytuł Złotej  Rączki  na XIII 
Miniaturowych  Zmaganiach 
Najmłodszych  Pianistów 
w  Świdnicy  (07.06.2018  r.);  II 
miejsce na VIII Chrzanowskich 
Spotkaniach  Młodych  Instru-
mentalistów (01-02.06.2018 r.); 
I miejsce na X Ogólnopolskim 
Konkursie  im. Emmy Altberg 
w Łodzi (15-16.05.2018 r.); wy-
różnienie  na  XIX  Konkursie 
Pianistycznym  „Muzyka  pol-
ska i nie tylko…” w Gorzowie 
Wielkopolskim  (17-18.04.2018 
r.); II miejsce na I Ogólnopol-
skim  Konkursie  Pianistycz-
nym w Libiążu (20-21.01.2018 
r.); wyróżnienie na  I Festiwalu 
Ludowe Inspiracje w Strzelinie 
(18.11.2017 r.).

Gratulujemy i życzymy 
uczniom Samorządowej 

Szkoły Muzycznej 
I stopnia w Strzelinie 
dlaszych sukcesów. 

RED

Dyrektor Strzelińskiego Ośrodka Kultury prezentuje niedawno wydaną publikację 
pt. „Dobre praktyki”
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Oczywiście  nie  chodzi 
tu o wykorzystanie parasolek 
w  ich  podstawowej  funkcji, 
bo  przecież  opady  wciąż  się 
zdarzają  i  zdarzać  będą.  Pa-
rasolki za sprawą  sufrażystek 
walczących  o  równoupraw-
nienie kobiet stały się  rekwi-
zytem  symbolicznym.  Róż-
ne  są opinie  co do  tego,  czy 
Naczelnik  Piłsudski  wydał 
dekret przyznający kobietom 
prawa  wyborcze  pod  naci-
skiem  feministek,  ale  faktem 
jest,  że  ten  akt  normatywny 
miał  praktyczne  konsekwen-
cje. Istotnie, 26 stycznia 1919 
roku odbyły się pierwsze wy-
bory  z  udziałem  Polek.  100 

CZY KOBIETOM SĄ JESZCZE POTRZEBNE PARASOLKI?
lat po  tym wydarzeniu nasza 
placówka  podjęła  inicjatywę  
Pani  Burmistrz,  organizując 
w przeddzień tamtych wybo-
rów tematyczną konferencję.

***
Chęć uczczenia tego histo-

rycznego faktu,  tak ważnego 
z  punktu  widzenia  procesu 
emancypacji  kobiet,  zgroma-
dziła liczną publiczność. War-
to odnotować obecność męż-
czyzn, którzy także dali wyraz 
zainteresowania  problema-
tyką  konferencji.  Wszakże, 
zarówno  na  widowni,  jak 
i  na  scenie,  dominowały  ko-
biety.  Uroczystego  otwarcia 
dokonała  również  kobieta. 

Kobieta  wybrana  na  urząd 
burmistrza – P. Dorota Paw-
nuk. Ten akt otwarcia był też 
okazją  do  wysłuchania  sta-
nowiska osoby, która z uwa-
gi  na  duże  doświadczenie 
osobiste mogła  podzielić  się 
refleksjami na temat obecno-
ści  kobiet  w  życiu  publicz-
nym. Ten  głos  od wewnątrz 
wzmocniła  kolejna  prele-
gentka,  która  również  zna 
problem  z  wła-
snej  praktyki. 
Kobieta  wyra-
ziście  obecna 
na krajowej  sce-
nie politycznej – 
posłanka Joanna 

Scheuring-Wielgus.  Interesu-
jące  i  bardzo  merytoryczne 
wystąpienie zapewne uspoko-
iło tych, którzy akurat w tym 
wypadku  mogli  spodziewać 
się kontrowersji. Naszym go-
ściem była również dr Sylwia 
Spurek,  która  z  racji  spra-
wowanej  funkcji  zastępczyni 
Rzecznika  Praw  Obywatel-
skich  do  spraw  Równego 
Traktowania była szczególnie 

kompetentna  do  zreferowa-
nia  stanu  aktualnej  kondycji 
społecznej  kobiet.  Program 
konferencji  zakładał  ujęcie 
tematu w różnych aspektach, 
a zatem obok wystąpień osób 
czynnie  obecnych  w  życiu 
politycznym,  głos  zabrali 
także  naukowcy.  Na  począ-
tek opcja socjologiczna. Pani 
prof.  Dorota  Majka-Rostek 
omówiła  zagadnienie  spo-

łeczno-kulturowych  barier 
na  drodze  do  równoupraw-
nienia  płci,  a  przygotowana 
prezentacja sugestywnie prze-
konywała  o  sile  stereotypów.  
Następnie  wysłuchano  sąż-
nistego  wykładu  prof.  Igora 
Borkowskiego. Przekaz na te-
mat feminizacji  języka okazał 
się  tyleż  bogaty  poznawczo, 
co i humorystyczny. Zdawało-
by się wyświechtane zalecenie 
dydaktyczne  „bawiąc  uczyć” 
ujawniło  swój  sens.  To  ewi-
dentne, że językoznawca swój 
przekaz oparł na sugestywnie 
podanym  słowie,  ale  kolejny 
temat  wymagał  ilustracji  iko-
nicznej. Wspólnie z prelegent-
ką – Marią Tyws publiczność 
przyjrzała  się  obecności  ko-
biet w sztuce, wynosząc prze-
konanie, że kobiety to nie tyl-
ko modelki, ale mogą znaleźć 
się  także  po  drugiej  stronie 
sztalugi.  Rozszyfrowano  też 
prowokacyjne,  choć  nie  tak 
znów absurdalne pytanie o to, 
czy  Leonardo  był  kobietą. 
Na finał przewidziano projek-
cję filmu „Siłaczki". Ten fabu-
laryzowany dokument o dzia-
łalności  polskich  sufrażystek 
z przełomu 19 i 20 wieku był 
atrakcyjną  lekcją  poglądo-
wą,  dodatkowo  wzbogaconą 
o  ekspresję  obrazu  i  gry  ak-
torskiej.  A  zatem,  na  zakoń-
czenie  wróciliśmy  do  po-
czątku, by  z  rozszerzoną  już 
świadomością  wdzięcznym 
okiem  spojrzeć  na  pionier-
ki  kobiecej  emancypacji  … 
te z parasolkami. Takiej okazji 
do przyjrzenia się zasłużonym 
kobietom dostarczyła też pre-
zentowana  w  holu  wystawa 
„Niezwykłe Dolnoślązaczki”. 
Konferencja,  która  była 

jubileuszowym  uhonorowa-
niem  pierwszych  wyborów, 
w  których  do  urn  wybor-
czych  poszły  także  polskie 
kobiety,  mogła  zainspirować 
do  refleksji  na  temat  sta-
nu  aktualnego  i  perspektyw 
w odniesieniu do kwestii ko-
biecej,  ale  i  równouprawnie-
nia w ogóle. Warto tu dodać, 
że jako ostatni akord ubiegło-
rocznych  obchodów  100-le-
cia  niepodległości  RP  dała 
też okazję do podsumowania 
ich strzelińskiej realizacji. Ra-
port  z  projektu  edukacyjno-
-patriotycznego  przedstawiła 
jego  koordynatorka  –  Kry-
styna Pieńkos,  zaś Pani Bur-
mistrz,  dziękując  licznym 
podmiotom  zaangażowanym 
w tę akcję, wręczyła dyplomy 
i  nagrody.  Miło  nam  poin-
formować,  że  w  tym  gronie 
znalazła  się  również  nasza 
biblioteka. 

 Miejska Biblioteka Publiczna
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Zawodnicy  Strzelińskiego 
Klubu  Biegacza  „Granit” 
są  już  po  pierwszych  zawo-
dach w 2019  r. W  sobotę,  12 
stycznia  wzięli  udział  w Gór-
skim  Zimowym  Maratonie 
Ślężańskim. Warunki były eks-
tremalne. Na  całej  trasie  zale-
gała  około  metrowa  warstwa 
śniegu, a pod koniec trasy rów-
nież błoto. Zawodnicy musieli 
biegać  ostrożnie,  gdyż  łatwo 
można było nabawić się kontu-
zji. Uczestnicy musieli również 
zmierzyć  się  ze  schodzeniem 
po linie, gdyż trasę wytyczono 
po ostrych zboczach Góry Ślę-
ży i bez pomocy lin nie byłoby 
to wykonalne.

Trasę wytyczono po ostrych zboczach Góry Ślęży, gdzie dominowały śnieg i błoto

Półkolonie  Pływackie 
w Aquaparku  to  idealna 
propozycja  przeznaczo-
na dla dzieci, które chcą 
w  ciekawy  sposób  spę-
dzić czas wolny podczas 
ferii  zimowych.  Strze-
lińskie  Centrum  Spor-
towo-Edukacyjne  jak 
co  roku,  przygotowało 
ofertę  dwóch  turnusów 
półkolonii, podczas któ-
rych najmłodsi bawili się 
i aktywnie spędzali czas, 
pod czujnym okiem wy-
chowawców i trenerów.
Program  każdego  turnusu 

przewidywał naukę i doskona-
lenie pływania, zajęcia plastycz-
ne oraz gry i zabawy rekreacyj-
ne.  Podczas  dwóch  tygodni 
półkolonii dzieci miały okazję 
poznać  tajniki  judo  oraz  spo-
tkać  się  z  zawodnikami  sekcji 

Maraton w zimowej scenerii 
Podczas maratonu ze strze-

lińskich  biegaczy  najlepszy 
okazał  się  Andrzej  Bottcher 
z  czasem  04:40:27  (89 msc). 
Na dalszych pozycjach upla-
sowali  się:  Jolanta Woszczak 
z czasem 05:48:00  (211 msc, 
K 50 - 1), a tuż za nią wbiegł 
Zbigniew  Woszczak  z  cza-
sem 05:48:02 (212 msc). 
Na  trasie  półmaratonu 

Katarzyna  Sabok-Muszyńska 
z czasem 03:48:56 zajęła 311 
msc  zaś  Marek  Kamiński, 
z czasem 03:58:04 uplasował 
się na 319 msc. 
Gratulujemy  biegaczom 

i życzymy dalszych sukcesów.
RED

Aktywnie spędzili czas

łuczniczej Granit Strzelin. Nie-
wątpliwą  atrakcją  była  rów-
nież  jednodniowa  wycieczka. 
W tym roku były to kręgle oraz 
ścianka wspinaczkowa. 
Bogaty program półkolonii 

nie pozwolił na nudę. Dzieci 
odwiedziły komisariat policji, 
spędziły  czas  na  lodowisku, 

w kinie na seansie filmowym, 
poznały  również  tajniki  pro-
gramowania podczas zabawy 
z robotami.
Wszystkim  uczestnikom 

serdecznie  dziękujemy  i    już 
teraz  zapraszamy  do  wspól-
nego spędzenia wakacji. 

Weronika Wielgosz
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Początek roku to dobry czas na podsumowania i snucie pla-
nów na przyszłość. Rozmawialiśmy z dyrektorem Strzelińskiego 
Ośrodka Kultury Dariuszem Stępniem o działalności  jednostki 
w 2018 r. oraz planowanych tegorocznych imprezach. - W po-
przednim roku odbyło się w sumie 519 wydarzeń (łącznie 
z działalnością kina), w tym 457 w Strzelinie, zaś 62 na te-
renie gminy Strzelin – mówi dyrektor SOK-u Dariusz Stępień. 

W sali widowiskowej SOK-u odbyło się sporo koncer-
tów  i  przedstawień. Do najbardziej wyróżniających  się wyda-
rzeń minionego roku można zaliczyć występy takich artystów 
jak:  Anna  Maria  Jopek,  Łukasz  Zagrobelny,  Teresa  Werner, 
Edyta Geppert, Kabaret  Skeczów Męczących, Kabaret  Jurki. 
- Należy również wspomnieć o gali noworocznej w wyko-
naniu artystów Międzynarodowej Grupy Operowej „Sono-
ri Ensemble”  pt. „Opera Świętojańska” czy koncercie pa-
triotycznym Lecha Makowieckiego z zespołem „Zayazd” 
- dodaje Dariusz Stępień. Podobnie jak w 2017 r. bardzo dużym 
zainteresowaniem w ubiegłym roku cieszyły się spektakle Wro-
cławskiego Teatru Komedia. „Pomoc domowa”, „Szalone no-
życzki”, „Kolacja dla głupca” - to tylko część spektaklów, które 
mogła  zobaczyć  strzelińska  publiczność.  - Spektakle WTK 
cieszą się cały czas niesłabnącym zainteresowaniem. Sale 
są wypełnione po brzegi. Współpraca z dyrektorem teatru 
układa się dobrze, dlatego w Strzelińskim Ośrodku Kul-
tury będziemy mogli zobaczyć wszystkie spektakle, które 
teatr ma w swoim repertuarze – przyznaje dyrektor SOK. 

Strzeliński  Ośrodek  Kultury  zorganizował    w  ubiegłym 
roku  również V  Strzeliński  Jarmark Wielkanocny  oraz  szóstą 
edycję Jarmarku Bożonarodzeniowego pt. „Przedsmak Świąt”, 
podczas której po raz drugi odbyła się Parada Dla Dzieciątka Je-
zus, czyli charytatywny barwny korowód.  Warto również wspo-
mnieć  o  Letnim Biesiadowaniu  połączonym  z  I  Strzelińskim 
Zlotem Food Trucków, który odbył się w lipcu w Parku Miej-
skim w Strzelinie. Oprócz tego jednostka przygotowała w ubie-
głym roku dwie sztandarowe imprezy plenerowe. Na początku 
września na dożynkach gminnych, które odbyły się w Strzelinie 
gwiazdą był zespół Piersi, zaś podczas dwudniowego Święta Pa-
trona Miasta Michała Archanioła gościliśmy Future Folk, Sła-
womira i zespół Kombii. 

Podsumowując  ubiegłoroczne  wydarzenia 
nie  można  zapomnieć  o  festiwalu  literacko-ar-
tystycznym  preTEXTY  połączonym  z  X  edycją 
Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „O Gra-
nitową  Strzałę”,  a  także  Strzelińskim  Festiwalu 
Literatury,  czy  Festiwalu  Aktorstwa  Filmowego 
z  recitalem  Anny  Dereszowskiej  pt.  „Instrukcja 
obsługi  kobiety”.  Warte  uwagi  są  również  Tar-
gi  Zdrowej Żywności  i  Rękodzieła  zainicjowane 
przez Koło Gospodyń Wiejskich w Gościęcicach. 
Comiesięczne targi w Strzelińskim Ośrodku Kul-
tury  przyciągają  coraz  więcej  lokalnych  wytwór-
ców oraz klientów.   

W ubiegłym roku gwiazdą drugiego dnia Święta Patrona Miasta był m.in. Sławomir

Kulturalny rok  SOK w pigułce
Koncerty, kabarety, seanse kinowe, zajęcia, warsztaty, pikniki – z  da-
nych Strzelińskiego Ośrodka Kultury wynika, że w ubiegłym roku łącz-
nie odbyło się ponad 519 wydarzeń. Dowiedzieliśmy się również o pla-
nowanych wydarzeniach w tym roku. Czego możemy się spodziewać? 

W  Strzelińskim  Ośrodku 
Kultury  w  ubiegłym  roku  dzia-
łało kilkanaście  sekcji: plastyczna 
(dla dzieci i młodzieży), nauki gry 
na perkusji, na gitarze, fortepianie, 
szachowa, zespół perkusyjny, Strzelińska Orkiestra Dęta, koło filozo-
ficzne, warsztaty wokalne, zajęcia integracyjno-animacyjne dla dzieci, 
warsztaty dziennikarskie dla dzieci  i młodzieży,  zajęcia plastyczne. 
Jednostka zorganizowała również wspólnie z sołtysami i radami so-
łeckimi wydarzenia w świetlicach wiejskich w gminie Strzelin, m.in. 
spotkania integracyjne, zajęcia animacyjne, imprezy okolicznościowe 
np. dni dziecka, mikołajki. W czasie wakacji i ferii zimowych anima-
torzy Strzelińskiego Ośrodka Kultury prowadzili zajęcia dla dzieci. 

Działania prowadzono również w dawnej siedzibie jed-
nostki  przy  ul.  Brzegowej,  gdzie mieści  się m.in.    izba mu-
zealna,  Polskie  Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze  czy 
Uniwersytet Trzeciego Wieku. W sezonie  letnim pracownicy 
ośrodka oprowadzali również turystów po wieży ratuszowej.

Tegoroczne plany...
Dyrektor SOK-u zapowiada bogaty kalendarz imprez w 2019 

r. - Na początku marca, z okazji Dnia Kobiet, na scenie 
widowiskowej wystąpi Mateusz Ziółko, zaś tydzień póź-
niej będziemy gościli Kabaret Łowcy.B. W kwietniu za-
planowany mamy kolejny spektakl Wrocławskiego Teatru 
Komedia pt. „Damski biznes”. Zachęcamy do zakupu bi-
letów na te wydarzenia – informuje Dariusz Stępień. 

Znana jest już data kolejnej edycji jarmarku wielkanocne-
go, który obędzie się w niedzielę palmową, 14 kwietnia. - Nie 
jest jeszcze znana dokładna lokalizacja imprezy. Rozwa-
żamy kilka terenów. W najbliższym czasie poinformujemy 
o szczegółach jarmarku –  tłumaczy Stępień. W kalendarzu 
imprez znalazła się także kontynuacja Letniego Biesiadowania 
połączona z II drugą  edycją Strzelińskiego Zlotu Food Truc-
ków. - Impreza spotkała się z pozytywnym przyjęciem za-
równo ze strony mieszkańców, jak i food trukowców – za-
znacza. Impreza odbędzie się w Parku Miejskim w sobotę, 22 
czerwca. Niecały tydzień później, w piątek 28 czerwca zaplano-
wany jest  festyn na Osiedlu Piastowskim z okazji początku lata. 

Wiemy również, że tegoroczne Święto Patrona Miasta Mi-
chała Archanioła będzie jednodniowe. Odbędzie się w niedzielę, 29 
września w Parku Miejskim. - Obecnie trwają prace nad progra-
mem imprezy. Jeszcze za wcześnie, abym mógł podać szcze-
góły dotyczące artystów – zaznacza dyrektor. W kalendarzu im-
prez plenerowych nie zabraknie również  dożynek gminnych. - Być 
może lekko zmieni się formuła tego wydarzenia. Trwają w tej 
sprawie rozmowy i na razie nie mogę zdradzać szczegółów. 
Poinformujemy o tym w najbliższym czasie – kończy. 

Jakub Olejnik


