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Wreszcie się doczekali

500 złotych 
już na każde dziecko

Przypominamy, że od 1 lipca 2019 r. program Rodzina 
500+ obejmuje wszystkie dzieci do 18 roku życia, bez względu 
na dochód rodziny. Dzięki tym zmianom ze świadczenia sko-
rzystają Ci, którzy do tej pory nie mieli tej możliwości. Wnioski 
o przyznanie świadczenia na nowych zasadach można składać 
online od 1 lipca (poprzez kanał bankowości elektronicznej, 
portal Emp@tia lub portal PUE ZUS), a od 1 sierpnia drogą 
tradycyjną (w urzędzie lub listownie pocztą).

NIEZWYKŁY 
JUBILEUSZ

Wewnątrz gazety znajdziesz 
wakacyjne rozkłady jazdy 
komunikacji podmiejskiej

Publikujemy harmonogram 
odbioru odpadów

Zmodernizowany ośrodek przyciąga coraz więcej miłośników kąpieli

Sezon kąpielowy w  Białym Kościele w  pełni. 
Zmodernizowany ośrodek odwiedza coraz więcej 
osób. Z czego mogą skorzystać i jakie są ceny? 

czytaj str. 11

Niedawno, w strzelińskim ma-
gistracie odbyła się niecodzien-
na, ale bardzo sympatyczna uro-
czystość. Swoje setne urodziny 
świętowała mieszkanka Strzelina 
- Jadwiga Barańska.

Gratulacje i życzenia złożyła jubilatce burmistrz Dorota Pawnuk

Na PKP działa Centrum 
Informacji Turystycznej
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Samorządowy Informator Gminy Strzelin 
- bezpłatna gazeta poświęcona ważnym 

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

Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych. 
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Świadczenie przysługiwać 
będzie w związku z roz-
poczęciem przez dziecko 
roku szkolnego. Rodzina 
będzie otrzymywać wspar-
cie do ukończenia przez 
uczące się dziecko 20 roku 
życia.  Dzieci niepełno-
sprawne uczące się w szkole 
otrzymają je do ukończenia 
24 roku życia. Co ważne, 
rodzina będzie mogła li-
czyć na wsparcie niezależnie 
od posiadanego dochodu. 

Od 1 lipca można już skła-
dać wnioski drogą elektro-
niczną, przy pomocy Platfor-
my Informacyjno-Usługowej 
CSIZS Ministerstwa Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej 
na stronie www. empatia.
mrpips.gov.pl oraz bankowo-
ści elektronicznej. W formie 
papierowej będzie to moż-
liwe od 1 sierpnia. Należy 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie pod koniec 
czerwca podpisał umowę darowizny z Dolnośląskim Oddziałem 
Okręgowym Polskiego Czerwonego Krzyża z siedzibą we Wro-
cławiu. Dzięki temu jednostka pozyskała: 3 wózki inwalidzkie, 4 
balkoniki, 4 pary kul. Przedmioty mogą być wypożyczane osobom 
niepełnosprawnym wymagającym zaopatrzenia w wyżej wymie-
niony sprzęt. Szczegółowe informacje można uzyskać w Gmin-
nym Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzelinie ul. Kamienna 1, tel. 
71 39 20 577 pokój nr 7, w godzinach od 8:00 do 15:00.

GOPS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał nowy sprzęt dla potrzebujących (na zdjęciu 
pracownica GOPS Sylwia Jarząbek oraz przedstawicielka wrocławskiego oddziału PCK)

Od 1 maja 2019 r. podmioty publiczne, które nie posiadają decyzji administracyjnej, na podstawie której uzyskały dostęp 
do rejestru PESEL/ rejestrów mieszkańców za pomocą urządzeń teletransmisji danych, w danym roku kalendarzowym będą 
mogły uzyskać maksymalnie 300 danych jednostkowych z rejestru PESEL albo 300 danych jednostkowych z poszczególnych 
lokalnych rejestrów mieszkańców, prowadzonych zgodnie z właściwością miejscową przez dany organ gminy. 

W pierwszym roku obowiązywania ustawy zliczanie wniosków następuje od 1 maja do 31 grudnia 2019 r., natomiast po-
cząwszy od roku 2020 okres rozliczeniowy 
rozpoczynać się będzie 1 stycznia, a kończyć 
31 grudnia.     

Poza wskazaną powyżej zmianą dotyczącą 
ograniczenia ilościowego w uzyskiwaniu da-
nych z rejestru PESEL albo rejestrów miesz-
kańców przez podmioty publiczne nieposia-
dające decyzji teletransmisyjnej, z 1 lipca br. 
weszła w życie zmiana ustawy o ewidencji 
ludności, której przepisy w istotny sposób 
zmieniają właściwość organu odpowiedzial-
nego za udostępnianie danych z rejestru 
PESEL. Aktualnie dane z rejestru PESEL 
w imieniu Ministra Spraw Wewnętrznych                      
i Administracji udostępnia Centrum Perso-
nalizacji Dokumentów MSWiA. Natomiast  
po wejściu w życie ww. nowelizacji, dane z re-
jestru PESEL udostępniać będą wyłącznie 
organy gmin. Proces wnioskowania o dane 
z rejestru PESEL ulegnie zatem decentraliza-
cji. Wniosek o udostępnienie danych z rejestru 
PESEL będzie można złożyć w dowolnym or-
ganie gminy na terenie kraju.

Biorąc pod uwagę powyższe, od 1 maja 
2019 r. uzyskiwanie danych z rejestru PESEL 
albo rejestru mieszkańców przez podmioty 
publiczne nieposiadające decyzji teletransmi-
syjnej zostało ograniczone wyłącznie do 300 
danych jednostkowych w danym roku kalen-
darzowym, a ponadto od 1 lipca 2019 r. ulega 
również właściwość organu, do którego należy 
kierować wnioski o udostępnienie danych jed-
nostkowych z rejestru PESEL. 

RED

Mieszkańcy Gościęcic mając powody do zadowolenia. Rozpo-
częła się długo wyczekiwana przez nich budowa świetlicy wiejskiej, 
która będzie miejscem nawiązywania kontaktów społecznych, 
a przede wszystkim integracji lokalnej społeczności. W tym nowo-
czesnym parterowym  budynku wydzielona zostanie sala na spo-
tkania wiejskie, zaplecze kuchenne, sanitariaty oraz pomieszczenie 
gospodarcze. Na uwa-
gę zasługuje również 
taras wraz z balustra-
dami. Inwestycję za 780 
tys. zł, w cyklu dwulet-
nim (2019-2020), reali-
zuje strzelińska firma 
AVIT Sp. z o.o. Przypo-
mnijmy, że na realizację 
projektu strzeliński sa-
morząd otrzyma dofi-
nansowanie 352.342,00 
zł. Środki pochodzą 
z Programu Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Niedługo strzeliński 
magistrat planuje ogłosić kolejny przetarg nieograniczony, któ-
ry wyłoni wykonawcę zagospodarowania terenu przy powstają-
cej obecnie świetlicy. Prace będą obejmowały m.in. wykonanie 
oświetlenia, ogrodzenia, budowę dróg utwardzonych dla ruchu 
pieszego i pojazdów mechanicznych, budowę miejsc postojo-
wych dla pojazdów osobowych.

RED

W Gościęcicach powstaje nowoczesna świetlica

Sprawdź, kiedy złożyć wniosek

300 zł na każde 
uczące się 

dziecko
Można już składać wnioski o  wsparcie w  ra-
mach nowego rządowego programu, na pod-
stawie którego rodziny otrzymają raz w roku 
300 zł na każde dziecko uczące się w szkole 
– bez względu na dochody. 

jednak zaznaczyć, że wnio-
ski złożone po 30 listopada 
pozostaną bez rozpatrzenia. 
W przypadku gminy Strze-
lin wnioski w sprawie usta-
lenia prawa do świadczenia 
w ramach programu „Dobry 
start” można składać na trzy 
sposoby: pocztą tradycyjną 
na adres Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Strze-
linie, ul. Kamienna 1,  57 - 
100 Strzelin; osobiście w sie-
dzibie Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Strze-
linie ul. Kamienna 3 (pokój 
nr 1) lub przez internet E - 
wniosek za pomocą portalu 
empatia mpips.gov.pl, PUE 
ZUS, ePUAP oraz bankowo-
ści elektronicznej. Wszelkie 
informacje na temat nowego 
programu można uzyskać 
na stronie www.mpips.gov.
pl/dobrystart/

JO

ZMIANY W USTAWIE O EWIDENCJI LUDNOŚCI
Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin informuje, iż 1 maja 2019 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z 24 września 
2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2018 r. poz. 1382, z późn. zm.), która w istotny sposób modyfikuje dotych-
czasowy tryb uzyskiwania danych jednostkowych z rejestru PESEL albo rejestrów mieszkańców. 

Sprzęt dla osób 
niepełnosprawnych

Gmina pozyskała dofinansowanie

Wreszcie się doczekali
GOŚCIĘCICE



Nr 8(60) 16 lipca 2019

3

Zakładasz nową firmę lub od niedawna prowadzisz na te-
renie miasta i gminy Strzelin działalność gospodarczą (jednak 
nie dłużej niż 12 miesięcy)? Potrzebujesz nowego biura w do-
brej lokalizacji, z niedrogim czynszem? Gmina Strzelin za-
prasza do udziału w pilotażowym programie pn. „Strzeliński 
Gminny Inkubator Przedsiębiorczości”. Nabór trwa do wy-
czerpania lokali biurowych dostępnych w wyremontowanym 
budynku Dworca PKP w Strzelinie. Warto się pospieszyć, bo  

Niedawno wykonawca 
rozpoczął realizację inwesty-
cji. Wartość robót budow-
lanych to niecałe 39 tys. zł 
a dofinansowanie wyniesie 
22.300,00 zł. W ramach za-
dania zaplanowano montaż 
sześciu urządzeń siłowni ze-
wnętrznej (orbitrek, twister, 
wyciąg górny, biegacz, wa-
hadło, podciąg nóg), stołu 
do ping-ponga oraz urządzeń 
tzw. małej architektury (ławki 
z oparciem, tablica informa-
cyjna z regulaminem, stojak 
na rowery, kosze na śmieci). 
Pod urządzeniami wykona-

W nowej strefie aktywności będą nowoczesne urządzenia do ćwiczeń siłowych

Gmina Strzelin od lat korzysta ze wsparcia samorządu wo-
jewódzkiego, przeznaczonego na remont dróg śródpolnych. 
Niedawno burmistrz Dorota Pawnuk odebrała promesę Samo-
rządu Województwa Dolnośląskiego dla Gminy Strzelin na do-
finansowanie w 2019 roku realizacji zadania : „Biały Kościół 
droga dojazdowa do gruntów rolnych”. Gminie Strzelin przy-
znano na ten cel 109.200,00 zł. Jednocześnie zawarta została 
stosowna umowa o udzielenie pomocy finansowej w formie 
dotacji celowej.

Zakres zaplanowanych prac obejmuje przebudowę ulicy Dę-
bowej w Białym Kościele poprzez wykonanie nawierzchni bitu-
micznej. Niedługo ogłoszony zostanie przetarg nieograniczony, 
który wyłoni wykonawcę robót budowlanych.

RED

W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy 
w Strzelinie w zakładce „Przetargi” – rok 2019 ukazało się 
ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na II etap moderni-
zacji systemu miejskiego monitoringu. Termin składania ofert 
upływa 24 lipca 2019 r. o godz. 10:00. 

RED

Świetna lokalizacja w bardzo niskiej cenie

Decyduje kolejność zgłoszeń
o zawarciu umowy najmu lokalu decyduje ko-
lejność zgłoszeń, które zostaną pozytywnie 
zweryfikowane przez komisję konkursową. 
Oprócz biura w preferencyjnej cenie, przed-
siębiorstwa działające w naszym inkubatorze 
otrzymają daleko idące wsparcie (odpłatne 
i nieodpłatne).

RED

Będzie kolejna atrakcjaW strzelińskim Parku 
Miejskim im. Armii 
Krajowej powstaje 
plenerowa strefa ak-
tywności sportowej.

na zostanie strefa bezpieczna 
o nawierzchni trawiastej – 
trawa z rolki. Przewidziano 
również wykonanie nasa-
dzeń roślinnych. Projekt ma 
na celu poprawę życia oraz 

stworzenie miejsca aktywno-
ści, tym samym będzie mieć 
pozytywny wpływ na inte-
grację wszystkich grup wie-
kowych oraz wzrost atrakcyj-
ności przestrzeni publicznej. 

Przypomnijmy, że projekt 
realizowany jest w ramach 
poddziałania 19.2 „Wspar-
cie na wdrażanie operacji 
w ramach strategii rozwo-
ju lokalnego kierowanego 
przez społeczność” obję-
tego Programem Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020 dla ope-
racji realizowanych w ra-
mach projektu grantowego 
oraz przedsięwzięcia 3.1.1. 
„Rozwój infrastruktury 
turystycznej lub rekreacyj-

nej” objętego Lokalną Stra-
tegią Rozwoju na lata 2014-
2020 Stowarzyszenia Lokalna 
Grupa Działania Gromnik.

RED

Pozyskano kolejne dofinansowanie 

Zmodernizują miejski monitoring

Od piątku, 12 lipca w bu-
dynku PKP w Strzelinie 
działa Centrum Informa-
cji Turystycznej. Mieści się 
naprzeciwko kasy bileto-
wej. Administratorem jest 
Strzeliński Ośrodek Kultury. 
Na pierwszych odwiedzają-
cych czekała słodka niespo-
dzianka – ciasteczka z logo 
Strzelina. CIT działa odwtorku 
do niedzieli od godziny 10:00 
do 18:00. Pełnią w nim dyżu-
ry osoby, które udzielają tury-
stom wszelkich niezbędnych 
informacji m.in. o zabytkach 
w mieście, historii Strzelina, 
a także miejsc, które warto zo-
baczyć. - Dodatkowo w Cen-
trum Informacji Turystycz-
nej istnieje możliwość 
organizacji wejść na wieżę 
ratuszową czy wycieczek 
z przewodnikiem po Strze-
linie. Oczywiście, informa-
cja o takich działaniach bę-
dzie podawana wcześniej, 
głównie za pośrednictwem 
facebooka – mówi dyrektor 

Pod koniec 
czerwca 
strzeliński 
oddział 
Towarzystwa 
Opieki nad 
Zwierzętami 
otrzymał 
zgłoszenie 
o bestialskim 
potraktowa-
niu zwierząt. 

Nieznany sprawca 
wyrzucił do rowu przed 
Dobrogoszczem pięć 
małych kotów. - Zwie-
rzęta owinięte były 
w ubrania. Panowały 
wtedy upały i gdyby 
nie reakcja jednej z osób, która przejeżdżała w tym miej-
scu rowerem, kotki nie przeżyłyby – mówi zbulwersowana 
prezes strzelińskiego oddziału TOZ Lidia Sobolewska. Reakcja 
TOZ-u była natychmiastowa. Kotkami przez chwilę zaopieko-
wał się sołtys Dobrogoszczy, a następnie trafiły do organizacji 
z Wrocławia, która zajmuje się ochroną zwierząt. Koty udało 
się uratować, a strzeliński oddział TOZ nie zamierza zosta-
wić tak tej sprawy. - Być może ktoś był świadkiem porzu-
cenia kotów albo jakaś osoba poznaje ubrania, w które 
owinięto zwierzęta. Prosimy o kontakt z naszą jednostką 
po numerem telefonu (604 454 868). Każda informacja 
jest cenna, a w ujęciu sprawcy przewidujemy nagrodę. 
Nie możemy pozwolić, aby takie zachowania pozostawa-
ły bez konsekwencji – dodaje Sobolewska. Przypominamy, 
że porzucenie zwierząt jest przestępstwem, za które grozi na-
wet kara więzienia. 

Jakub Olejnik

TOZ prosi o informacje

Bestialskie zachowanie...

Nieznany sprawca wyrzucił pięć kotów do rowu i pozostawił na pa-
stwę losu

Zwierzęta były owinięte w ubrania, a na zewnątrz 
panowały upały

Gadżety, mapy, przewodniki 

Na PKP działa Centrum 
Informacji Turystycznej

SOK Dariusz Stępień. Od-
wiedzający centrum mogą 
nie tylko uzyskać ważne in-
formacje na temat miasta, ale 
także pobrać bezpłatne pu-
blikacje dotyczące zabytków 
i miejsc wartych zobaczenia 
w regionie np. Ziębic, Ząbko-

wic Śląskich, Srebrnej Góry. 
Ponadto dostępne są mapy 
z trasami rowerowymi w na-
szym powiecie i wiele innych 
broszur. To nie wszystko. 
Chętni mogą zakupić pamiąt-
kowe gadżety z wizerunkiem 
Strzelina. Dostępne są m.in. 

kubki, breloki, magnesy, smy-
cze, widokówki, książki. – 
Zachęcamy do odwiedza-
nia Centrum Informacji 
Turystycznej, jak również 
śledzenia fanpage`a – koń-
czy Stępień. 

Jakub Olejnik

W budynku dworca PKP w Strzelinie działa Centrum Informacji Turystycznej
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Aby uzyskać prawo 
do świadczenia 500+ na no-
wych zasadach rodzic dziecka, 
na które obecnie nie pobiera 
tego świadczenia, musi zło-
żyć wniosek od 1 lipca 2019 r. 
do 30 września 2019 r. Ozna-
cza to, że tylko złożenie wnio-
sku do końca września 2019 
r. gwarantuje takiemu rodzi-
cowi, że świadczenie wycho-
wawcze na nowych zasadach 
zostanie wypłacone z wyrów-
naniem od lipca. Jeśli rodzic 
dziecka złoży wniosek po 30 
września, świadczenie będzie 
przysługiwać od miesiąca zło-
żenia wniosku.

Rodzice, którzy mają obec-
nie przyznane świadczenie wy-
chowawcze na drugie i kolejne 
dzieci do 30 września 2019 r., 
składają od 1 lipca 2019 r. je-

Można już składać wnioski 500 złotych 
już na każde dziecko

Przypominamy, że od 1 lipca 2019 r. program 
Rodzina 500+ obejmuje wszystkie dzieci 
do 18 roku życia, bez względu na dochód ro-
dziny. Dzięki tym zmianom ze  świadczenia 
skorzystają Ci, którzy do  tej pory nie mieli 
tej możliwości. Wnioski o przyznanie świad-
czenia na  nowych zasadach będzie można 
składać online od 1 lipca (poprzez kanał ban-
kowości elektronicznej, portal Emp@tia lub 
portal PUE ZUS), a od 1 sierpnia drogą trady-
cyjną (w urzędzie lub listownie pocztą).

den wspólny wniosek o usta-
lenie prawa doświadczenia 
na wszystkie dzieci. W ten spo-
sób otrzymają od 1 lipca prawo 
do świadczenia na pierwsze 
dziecko (na które obecnie nie 
pobierają 500+), natomiast 
od 1 października br. na po-
zostałe dzieci (na które świad-
czenia są już przyznane do 30 
września 2019 r.).

Uwaga, rodzice ci muszą 
pamiętać, aby złożyć wniosek 
do 30 września br., jeśli chcą 
otrzymać świadczenie wycho-
wawcze na pierwsze dziecko 
z wyrównaniem od lipca br.

Obecnie świadczenie wy-
chowawcze przysługuje, 
co do zasady, od miesiąca 
złożenia wniosku. Brak zło-
żenia wniosku w miesiącu, 
w którym dziecko się uro-

dziło, oznaczało brak prawa 
do świadczenia za ten mie-
siąc. Od 1 lipca rodzice będą 
mieli aż 3 miesiące od uro-
dzenia dziecka na złożenie 
wniosku. To ważny zapas 
czasu w tak gorączkowym 
okresie, wypełnionym nowy-
mi obowiązkami. Oczywiście 
świadczenie 500+ otrzyma-
ją z wyrównaniem od dnia 
narodzin dziecka. Istotnym 
jest, że powyższe rozwiązanie 
dotyczy dzieci urodzonych 
po 30 czerwca 2019 r.

Poniżej maksymalne 
terminy wypłat 

w zależności od miesiąca 
złożenia wniosku:

• Złożenie wniosku w okre-
sie lipiec – sierpień 2019 r. 
oznacza, że świadczenie, z wy-
równaniem od lipca, zostanie 
wypłacone najpóźniej do 31 
października 2019 r.

• Złożenie wniosku we 
wrześniu 2019 r. oznacza, 
że świadczenie, z wyrów-

naniem od lipca, 
zostanie wypłacone 
najpóźniej do 30 
listopada 2019 r.

• Złożenie wniosku 
w październiku 2019 
r. oznacza, że świad-
czenie, z wyrówna-
niem jedynie od października, 
zostanie wypłacone najpóźniej 
do 31 grudnia 2019 r.

• Złożenie wniosku w li-
stopadzie 2019 r. oznacza, 
że świadczenie, z wyrówna-
niem jedynie od listopada, 
zostanie wypłacone najpóźniej 
do 31 stycznia 2020 r.

• Złożenie wniosku w okre-
sie od 1 grudnia 2019 r. do 31 
stycznia 2020 r. oznacza, 
że świadczenie, z wyrów-
naniem jedynie od miesiąca 
złożenia wniosku, zostanie 
wypłacone najpóźniej do 29 
lutego 2020 r.

Obecnie zniesione zosta-
je kryterium dochodowe. 
To oznacza, że rodzice nie 

będą już musieli dokumento-
wać swojej sytuacji dochodo-
wej. Formularz wniosku zosta-
nie więc znacznie uproszczony 
i skrócony. Dzięki temu łatwiej 
także będzie można składać 
wnioski drogą elektroniczną.

To nie koniec uproszczeń 
proceduralnych. Od 1 lipca 
2019 r. prawo do świadczenia 
wychowawczego nie będzie 
już uzależnione od ustale-
nia alimentów na dziecko 
od drugiego rodzica w przy-
padku wniosków składanych 
przez rodziców samotnie 
wychowujących dziecko. Od-
pada więc czasochłonna we-
ryfikacja wymogu ustalenia 
alimentów na dziecko.

Finalnie wypłaty przyzna-

nych świadczeń odbywać 
się będą szybciej, gdyż 
zlikwidowany zostanie 
obowiązek rozstrzygania 
o przyznaniu świadczenia 
wychowawczego w dro-
dze decyzji administra-
cyjnej. Teraz wydawana 

będzie szybsza i mniej praco-
chłonna informacja o przy-
znaniu świadczenia. Właściwy 
organ wyśle wnioskodawcy 
na wskazany we wniosku 
adres poczty elektronicznej 
informację potwierdzającą 
przyznanie świadczenia, zaś 
w przypadku braku adresu e-
-mailowego osoba ta będzie 
mogła odebrać informację 
o przyznaniu świadczenia 
w postaci papierowej. Jest 
to rozwiązanie, które do-
skonale funkcjonowało już 
w programie „Dobry start", 
co także znacznie zwiększyło 
odsetek wniosków składanych 
poprzez kanały internetowe.

RED
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Niedawno, w strzelińskim magistracie od-
była się niecodzienna, ale bardzo sympa-
tyczna uroczystość. Swoje setne urodziny 
świętowała mieszkanka Strzelina - Jadwiga 
Barańska. Wydarzenie zorganizowano w sali 
ślubów, a wzruszonej i bardzo przejętej ju-
bilatce towarzyszyła rodzina oraz przyjacie-
le. Burmistrz Dorota Pawnuk odczytała listy 
gratulacyjne od Prezesa Rady Ministrów Ma-
teusza Morawieckiego i Wojewody Dolno-
śląskiego Pawła Hreniaka oraz sama złożyła 
Pani Jadwidze najlepsze życzenia. Piękny bu-
kiet kwiatów wręczył jubilatce Sekretarz Gmi-
ny Strzelin Kazimierz Nahajło. - Niech mi 
będzie wolno podziękować Pani za wszel-
kie trudy i owoce minionych stu lat oraz 

Nie zabrakło toastu wzniesionego za zdrowie i pomyślność jubilatki
Uczestnicy wydarzenia na pamiątkowym zdjęciu

Teraz czas na promocję 

Jest już lista 
projektów

Na stronie biuletynu informacji publicznej 
gminy Strzelin niedawno opublikowano listy 
projektów dopuszczonych i niedopuszczonych 
do głosowania w obecnej edycji Strzelińskiego 
Budżetu Obywatelskiego. Można tam znaleźć  
m.in. opisy projektów, szacunkowe koszty, a także 
uzasadnienia tych projektów, które nie zostały do-
puszczone do głosowania. Strzeliński magistrat 
informuje, że na przełomie lipca/sierpnia 2019 
r. odbędzie się akcja informacyjno-promocyjna 
i prezentacja zadań. Przypomnijmy, że wyboru za-
dań do realizacji w ramach budżetu obywatelskie-
go dokonują mieszkańcy w głosowaniu tajnym. 
Głosowanie odbędzie od 2 do 13 września 2019 
r. poprzez oddanie głosu drogą elektroniczną 
na stronie internetowej www.budzetobywatelski.
strzelin.pl lub poprzez oddanie głosu w formie 
pisemnej, na kartach do głosowania dostępnych 
w Urzędzie Miasta i Gminy w Strzelinie. Każdy 
mieszkaniec może głosować tylko raz i jest upraw-
niony do oddania jednego głosu. Od 16 do 27 
września 2019 r. głosy zostaną przeliczone a ogło-
szenie wyników głosowania nastąpi 29 września 
2019 r. podczas obchodów Święta Patrona Miasta 
Strzelina Michała Archanioła. Zadanie lub zada-
nia, które uzyskają największą liczbę głosów będą 
realizowane w 2020 roku.

RED

Zaśpiewali „200 lat”

Niezwykły jubileusz
złożyć życzenia zdrowia, radości, szczę-
ścia oraz wszelkiej pomyślności. Niech 
każdy następny dzień upłynie Pani w at-
mosferze miłości rodziny i przyjaźni zna-
jomych. Wszystkiego dobrego w imieniu 
władz Gminy Strzelin oraz mieszkańców 
- powiedziała Dorota Pawnuk. Jak przystało 
na imprezę urodzinową nie mogło zabraknąć 
tortu, toastu oraz odśpiewania „200 lat”. Pani 
Jadwiga przyjechała do Strzelina po II wojnie 
światowej spod Kielc. Pracowała m.in. w na-
szych kamieniołomach oraz w strzelińskim 
zakładzie produkującym pończochy. Dopóki 

zdrowie na to pozwalało chętnie zajmowała 
się ogródkiem działkowym. Dochowała się 3 
dzieci, 6 wnuków i 5 prawnuków.

RED
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Z prac Rady Miejskiej Strzelina

Dwie istotne zmiany
Na swojej ostatniej sesji Rada 

Miejska Strzelina zmieniła uchwałę 
dotyczącą zasad udzielania stypen-
dium Burmistrza Miasta i Gminy 
Strzelin za wyniki w nauce i osią-
gnięcia sportowe lub artystyczne 
dla uczniów szkół podstawowych. 
Dzięki zmianie uchwały, ze sty-
pendium będą już mogli skorzy-
stać również ci uczniowie naszych 
szkół, którzy mieszkają poza gmi-
ną Strzelin. Oczywiście muszą oni 
spełnić pozostałe kryteria określo-
ne w uchwale, którą można znaleźć 
na stronie biuletynu informacji pu-
blicznej gminy Strzelin. Dodajmy, 
że wcześniej o stypendium burmi-
strza mogli się ubiegać wyłącznie 
uczniowie mieszkający na terenie 
miasta i gminy Strzelin. Druga zmia-
na w uchwale dotyczyła wydłużenia 
terminu na zgłaszanie kandydatów 
do 31 lipca każdego roku.

RED

Niedawno do Strzelina przyjechali stu-
denci z dalekiego Chile. Zwiedzili u nas 
kopalnię granitu oraz park skalny. 

Ta niecodzienna wizyta to element współpracy KGHM-
-u z chilijskim Uniwersytetem La Serena. Współdziałanie 
polega na organizacji w naszym kraju letniej szkoły z zakresu 
górnictwa, geologii oraz mineralogii. W tym przedsięwzięciu 
uczestniczy również Akademia Górniczo-Hutnicza w Krako-
wie, a podczas swojego pobytu w Polsce młodzi Chilijczycy 
odwiedzają oddziały KGHM oraz uczestniczą w zajęciach 
zorganizowanych na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu 
Wrocławskiego. W czwartek, 11 lipca zwiedzali dolnośląskie 
geotrakcje naszego Geoparku Przedgórze Sudeckie, którego 
członkiem jest m.in. gmina Strzelin. Wizyty w kopalni i parku 
skalnym zrobiły na naszych gościach naprawdę duże wrażenie.  
Celem letniej szkoły jest nawiązanie przez KGHM part-
nerskich relacji z chilijskim uniwersytetem. Spółce bardzo 
zależy na budowaniu zaplecza nowej kadry dla branży gór-
niczej na całym świecie. Współpraca sprzyja też wymianie 
międzynarodowej myśli technicznej w rozwoju przemysłu 
wydobywczego oraz przetwórczego.

RED

1. Uchwała nr X/122/19 w sprawie określenia szczegóło-
wych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów 
i wysokości nagród na osiągnięte wyniki sportowe. 

2. Uchwała nr X/123/19  w sprawie wzoru wniosku o wy-
płaty zryczałtowanego dodatku energetycznego.

3. Uchwała nr X/124/19 w sprawie zmiany uchwały nr 
VII/48/11 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 29 marca 2011 r. w spra-
wie trybu i sposobu powoływania i odwolywania członków Ze-
społu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałanie Przemocy 
w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

4. Uchwała nr X/125/19  w sprawie zmiany uchwały nr 
XLIII/558/18 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 27 lutego 2018 
r. w sprawie zasad udzielania stypendium Burmistrza Miasta 

Publikujemy wykaz uchwał podjętych na czerwcowej, X Sesji Rady Miejskiej Strzelina. 
Z ich treścią można się zapoznać na stronie biuletynu informacji publicznej gminy Strzelin 

w zakładce pn. „Uchwały Rady Miejskiej Strzelina”.
i Gminy Strzelin za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe lub 
artystyczne dla uczniów szkół podstawowych zamieszkałych 
na terenie Gminy Strzelin.

5. Uchwała nr X/126/19  w sprawie nadania nazw ulic 
w mieście Strzelinie.

6. Uchwała nr X/127/19 w sprawie zmiany uchwały Rady 
Miejskiej Strzelina nr XXIII/301/16 z dnia 28 czerwca 2016 
roku w sprawie określenia  przystanków komunikacyjnych, 
których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Strzelin 
oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.

7. Uchwała nr X/128/19 w sprawie ustalenia „Regulaminu udzie-
lania dofinansowania do poniesionych kosztów usuwania i unieszko-
dliwiania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Strzelin”.

8. Uchwała nr X/129/19 w sprawie ustalenia zasad doty-
czących dofinansowania zadań z zakresu  ochrony środowiska 
i gospodarki wodnej realizowanych na terenie Gminy Strzelin.

9. Uchwała nr X/130/19 w sprawie powierzenia spółce 
Strzeliński Ratusz sp. z o. o. z siedzibą w Strzelinie zadań wła-
snych Gminy Strzelin.

10. Uchwała nr X/131/19 w sprawie wrażenia zgody 
na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości 
gruntowej, położonej w obrębie miasta Strzelin.

11. Uchwała nr X/132/19 w sprawie wyrażenia zgody 
na najem lokali użytkowych na okres 10 lat oraz odstąpienia 
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów najmu.

12. Uchwała nr X/133/19 w sprawie wyrażenia zgody 
na najem lokalu użytkowego na okres 3 lat oraz odstąpienia 
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.

13. Uchwała nr X/134/19  zmieniająca uchwałę nr 
IV/41/18 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały bu-
dżetowej Gminy Strzelin na rok 2019.

14. Uchwała nr X/135/19 zmieniająca uchwałę nr IV/40/18 
z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej pro-
gnozy finansowej Gminy Strzelin.

Goście 
z Ameryki Południowej Poznali kopalnię i geoatrakcje

Studenci z Chile zwiedzili m.in. strzeliński park skalny
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O atrakcyjne finansowe 
nagrody mogą się ubiegać 
mieszkańcy gminy Strzelin, 
reprezentujący gminę, któ-
rzy osiągnęli wysokie wy-
niki w międzynarodowym 
lub krajowym współzawod-

I N F O R M A C J A 

GNIAZDA ODPADOWE NIE SĄ OGÓLNODOSTĘPNE

Burmistrz Miasta i Gminy informuje, że w obowiązującym na terenie gminy Strzelin systemie gospodarki odpadami 
nie występuje formuła ogólnodostępnych gniazd odpadowych, co wynika z zapisów znowelizowanej ustawy 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz stosownej Uchwały Rady Miejskiej Strzelina z 2015 r. 

Gniazda takie występowały w starym stanie prawnym. Obecnie wszystkie znajdujące się 
na terenie miasta i gminy Strzelin pojemniki ustawione w formie gniazd przynależą 
do określonych wspólnot oraz spółdzielni mieszkaniowych i mogą z nich korzystać 

wyłącznie mieszkańcy tych wspólnot lub spółdzielni.
Wszelkie charakterystyczne odpady komunalne z gospodarstw domowych, zbędne w danym 
czasie należy przekazywać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) 

przy ul. Glinianej 4 w Strzelinie. Odpady wielkogabarytowe można przetransportować do PSZOK  
z wykorzystaniem usługi „TAXI Odpadowego”, którą realizuje za ryczałtową opłatą Centrum Usług 

Komunalnych i Technicznych.
Porzucanie takich odpadów przy gniazdach innych właścicieli traktowane będzie jako wykroczenie.

Informację niniejszą publikujemy w związku z sygnałami o omyłkowym bądź umyślnym traktowaniu przez część miesz-
kańców gniazd odpadowych obsługujących określone wspólnoty lub spółdzielnie jako dostępnych dla wszystkich. 

INFORMACJA 
DLA POSIADACZY 

WIAT (ALTAN) 
ŚMIETNIKOWYCH

Szanowni Państwo,
W związku z potwier-

dzonymi przypadkami 
braku dostępu do wiat 

śmietnikowych i po-
jemników na odpady 
komunalne, prosimy 
zwrócić szczególną 

uwagę na to, by w dniu 
odbioru odpadów 

komunalnych wszyst-
kie wiaty śmietnikowe 

zostawiać otwarte. 
Miejsca zbierania od-
padów nie mogą  być 
również zastawiane 
samochodami, które 

uniemożliwiają dosta-
nie się do pojemników 

i ich opróżnienie. 
W przypadku, gdy 
firma nie będzie 

miała dostępu do wiat 
i pojemników w dniu 

wskazanym do odbioru 
(od godz. 6:00), odpady 
nie zostaną odebrane, 

a za kolejny (interwen-
cyjny) odbiór Wspól-

nota/Spółdzielnia 
zostanie obciążona 
dodatkową opłatą 

zgodną z cennikiem 
operatora systemu. 

Nagrody 
dla sportowców Jest o co walczyć

W czerwcu, Rada Miejska 
Strzelin przyjęła uchwałę 
określającą szczegółowe 
zasady, tryb przyzna-
wania i pozbawiania 
oraz rodzaje i wysokości 
nagród za osiągnięte wy-
niki sportowe. Wnioski 
za 2018 r. można składać 
do Burmistrza Miasta 
i Gminy Strzelin do 15 
września 2019 r.

nictwie sportowym. Żeby 
otrzymać nagrodę muszą 
w roku poprzedzającym 
złożenie wniosku uzyskać 
jeden z następujących wyni-
ków sportowych:

- nominacja olimpijska/pa-
raolimpijska,

- od 1 do 8 miejsca 
w igrzyskach olimpijskich/
paraolimpijskich,

- od 1 do 6 miejsca w mi-
strzostwach świata,

- od 1 do 6 miejsca w mi-
strzostwach Europy,

- od 1 do 3 miejsca w Pu-
charze Świata lub Pucharze 
Europy,

- od 1 do 3 miejsca w mi-
strzostwach Polski.

O nagrodę nie mogą się 

ubiegać ci zawodnicy, którzy 
otrzymali karę dyscyplinarną, 
przewidzianą w statucie da-
nego klubu sportowego lub 
nałożoną przez władze re-
prezentowanego klubu spor-
towego. Nagrody przyznaje 
się jednorazowo w ciągu roku 
kalendarzowego.

Wysokość nagród:
- nagroda za zajęcie meda-

lowego miejsca w mistrzo-
stwach Polski - 3.000,00 zł,

- nagroda za zajęcie meda-
lowego miejsca w Pucharze 
Świata lub Pucharze Europy 
- 5.000,00 zł,

- nagroda za zajęcie od 1 
do 6 miejsca w mistrzo-
stwach Europy w tym:

- nagroda za miejsca od 1 
do 3 - 6.000,00 zł,

- nagroda za miejsca od 4 
do 6 - 4.000,00 zł,

- nagroda za zajęcie od 1 
do 6 miejsca w mistrzo-
stwach świata w tym:

- nagroda za miejsce od 1 
do 3 - 8.000,00 zł,

- nagroda za miejsce od 4 
do 6 - 6.000,00 zł,

- nagroda za uzyskanie 
nominacji olimpijskiej/para-
olimpijskiej - 5.000,00 zł,

- nagroda za zajęcie od 1 
do 8 miejsca w igrzyskach 
olimpijskich/paraolimpij-
skich w tym: za miejsce od 1 
do 3 - 10.000,00 zł; za miej-
sce od 4 do 8 - 8.000,00 zł.

W przypadku osiągnięcia 
przez zawodnika w ciągu 
roku dwóch lub więcej wy-
sokich wyników sportowych,  
przyznaje się jedną nagro-
dę, za najwyższe osiągnięcie 
sportowe.

RED
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W związku z licznymi zapytaniami, jakie w tej sprawie otrzymuje strzeliński magistrat informujemy, że wszyst-
kie decyzje w sprawie działek (numerów domów czy mieszkań), które miały zostać przyłączone do sieci podjęto 
bez udziału Gminy Strzelin oraz głównego wykonawcy projektu -  firmy EIX sp. z o. o.. Z uzyskanych informacji 
wynika, że firma wygrywając przetarg na realizację ww. projektu otrzymała gotową bazę adresów. Informację 
o tym czy konkretna nieruchomość zostanie przyłączona do sieci szerokopasmowej można uzyskać bezpośred-
nio u głównego wykonawcy projektu -  firmy EIX sp. z o. o., (Pl. Solny 14/3, 50-062 Wrocław, tel. 71 757 59 38).

RED

BUDUJĄ SIEĆ SZEROKOPASMOWĄ
Na terenie naszej gminy prowadzone są prace związane z budową sieci szerokopa-
smowej, realizowanej w  ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na  lata 
2014 – 2020, I Oś Priorytetowa – „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”.  

Na początku lipca w sali widowiskowej Strzelińskiego 
Ośrodka Kultury odbyło się podsumowanie kulturalnego 
projektu Strzelińskiego Budżetu Obywatelskiego. Przypo-
mnijmy, że w ubiegłorocznej edycji SBO zwyciężyły dwa 
projekty, a jeden z nich, którego pomysłodawcą był Mateusz 
Geroń, dotyczył doposażenia Strzelińskiego Ośrodka Kul-
tury w sprzęt umożliwiający rozwój oferty kulturalnej. Na realizację zadania jednostka otrzymała 
ponad 158 tys. zł. Środki przeznaczono na zakup oświetlenia, nagłośnienia oraz fortepianu (więcej 
na ten temat pisaliśmy w poprzednim numerze „Nowin Strzelińskich”). Świetną okazją do zapre-
zentowania możliwości nowego oświetlenia i nagłośnienia był koncert. Na scenie najpierw zapre-
zentowali się Piotr Pakowski, który grał na fortepianie oraz Olgierd Żemojtel (grał na wiolonczeli). 
Następnie przybyli mogli usłyszeć klimatyczny koncert wrocławskiego zespołu Charles Pakowsky. 

JO

Koncert pokazał potencjał

Na strzelińskiej scenie zagrał zespół 
Charles Pakowsky
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Aktywnie nad morzem
Ponad 40-osobowa grupa strzelińskich studentów Uniwersytety 

Trzeciego Wieku spędziła 10 dni pobyt w Chłapowie nad morzem. 
Seniorzy nocowali w jednym z pensjonatów „Basia”, a każdy miał 
do dyspozycji pokój dwuosobowy. Oprócz plażowania i codzien-
nej gimnastyki, seniorzy zwiedzili sporo miejsc. Byli m.in. w Trój-

mieście, Półwyspie Helskim, Jastrzębiej Górze. Zwiedzali także 
muzea i porty. Z wycieczki grupa wróciła zadowolona, a pogoda 

dopisywała przez cały pobyt. Seniorzy planują kolejne wycieczki.
RED 

 Studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku spedzili 10 dniowe wakacje nad morzem

W związku z licznymi zapytaniami, jakie w tej sprawie otrzymuje strzeliński magistrat informujemy, że wszyst-
kie decyzje w sprawie działek (numerów domów czy mieszkań), które miały zostać przyłączone do sieci podjęto 
bez udziału Gminy Strzelin oraz głównego wykonawcy projektu -  firmy EIX sp. z o. o.. Z uzyskanych informacji 
wynika, że firma wygrywając przetarg na realizację ww. projektu otrzymała gotową bazę adresów. Informację 
o tym czy konkretna nieruchomość zostanie przyłączona do sieci szerokopasmowej można uzyskać bezpośred-
nio u głównego wykonawcy projektu -  firmy EIX sp. z o. o., (Pl. Solny 14/3, 50-062 Wrocław, tel. 71 757 59 38).

RED

BUDUJĄ SIEĆ SZEROKOPASMOWĄ
Na terenie naszej gminy prowadzone są prace związane z budową sieci szerokopa-
smowej, realizowanej w  ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na  lata 
2014 – 2020, I Oś Priorytetowa – „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”.  



Nr 8(60) 16 lipca 2019

10

W połowie czerwca Strze-
lińskie Stowarzyszenie 
Wspierania Rozwoju oraz 
Strzeliński Ośrodek Kultu-
ry zorganizowali warsztaty 
edukacyjne dla dzieci pn. 
„Różnorodność kulturowa 
i społeczna”. W zajęciach, 
prowadzonych przez Mar-
tę Derejczyk i Olgę Bu-

Podczas zajęć dzieci uczyły się m.in. wystukiwania rytmu na różnych instrumentach

Przedszkolaki chętnie brały udział w różnych zabawachUczestnicy warsztatów uczyli sie wykorzystywać dwie techniki plastyczne

Tańce, zabawy, prace plastyczne i mini wykłady Poznawały różnorodność
Sześć grup przedszkolaków uczestniczy-
ło w  warsztatach edukacyjnych, na  których 
dzieci poznawały m.in. polskie tradycje, zwy-
czaje, a także techniki plastyczne oraz stroje 
obowiązujące w różnych kulturach. 

dzan z Muzeum Etnogra-
ficznego we Wrocławiu, 
uczestniczyły po trzy grupy 
dzieci z Przedszkola Miej-
skiego w Strzelinie oraz 
placówki Eko-Przedszkola. 
Warsztaty dotyczyły wie-
dzy związanej z polskimi 
tradycjami, zwyczajami, 
strojami obowiązującymi 

w różnych kulturach, tka-
ninami, rzemiosłami oraz 

muzyką. Stanowiły cieka-
wą formę edukacji kultu-

rowej. - Na przykładzie 
strojów i ich znaczeń 

dzieci poznawały 
różnorodność kul-
turową – tłumaczą 
pracownice Muzeum 
Etnograficznego we 
Wrocławiu. Co ważne 
warsztaty były dosto-
sowane do grup wie-
kowych dzieci. Zajęcia 
praktyczne (np. tań-
ce, prace plastyczne) 
były przeplatane mini 
wykładami na temat 
innych kultur (poka-
zy slajdów, pogadan-
ki). Niektóre z zajęć 
(ze względu na wyso-
kie temperatury po-
wietrza i bezpieczeń-
stwo dzieci) odbyły się 
w salach przedszkola, 

pozostałe w sali konfe-
rencyjnej Strzelińskie-
go Ośrodka Kultury. 
Podczas części prak-

tycznej dzieci uczyły się wy-
korzystywać dwie techniki 
plastyczne. - Jedna z nich 
to tzw. blaudruk, czy-
li wykonywanie odbitek 
na tkaninach, zaś druga 
to nakładanie wzorów 
na tkaniny przy pomocy 
wosku – wyjaśniają. 

Na zakończenie zajęć 
każdy z uczestników otrzy-
mał dyplom. Zadanie zosta-
ło sfinansowane w ramach 
poddziałania „Wsparcie 
na wdrażanie operacji w ra-
mach strategii rozwoju lo-
kalnego kierowanego przez 
społeczność” objętego Pro-
gramem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020 
dla operacji realizowanych 
w ramach projektu granto-
wego Stowarzyszenia Lokal-
na Grupa Działania Grom-
nik. Całkowity koszt wyniósł 
7200 zł 

JO

Sala widowiskowa 
Strzelińskiego Ośrodka Kultury
czwartek, 3 października o godz. 18:00
Bilety dostępne w biurach SOK
- cena 70 zł/szt.
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Chętni mogą skorzystać z kąpieliska codziennie w godzinach 
od 10:00 do 20:00. W nowym sezonie bardzo zauważalne są zmia-
ny wynikające z niedawno zakończonej modernizacji ośrodka. Już 
w ubiegłym roku odwiedzający mogli skorzystać z nowo wybu-
dowanego budynku rekreacyjnego, w którym mieszczą się toalety, 
prysznice, przebieralnie, taras widokowy oraz kawiarnia. W tym 
roku zmian jest jeszcze więcej. Wiele atrakcji czeka na najmłod-
szych. Pod okiem dorosłych mogą korzystać z nowoczesnego pla-
cu zabaw oraz z odnowionego specjalnie dla nich brodzika wypo-
sażonego w dwie nowe zjeżdżalnie, latarnie morską oraz słonika.

W poprzednich latach zbiornik posiadał status miejsca wyzna-
czonego do kąpieli, od tego roku jest to już kąpielisko. W związku 
z tym pobierane są wszelkie parametry, a na stronie internetowej 
znajduje się profil kąpieliska. Czas wakacji to bardzo intensywny 
okres dla ratowników wodnych, którzy czuwają nad bezpieczeń-
stwem kąpiących się. Mimo iż przepisy dotyczące kąpielisk stano-
wią, że na każdej zmianie powinno być 3 ratowników, włodarze 
ośrodka postanowili jeszcze bardziej zadbać o bezpieczeństwo 
i zwiększyli liczbę pracowników do 4. Aby zapobiec przykrym 
sytuacjom apelujemy o zachowanie zdrowego rozsądku i przypo-
minamy, aby nie wchodzić do wody pod wpływem alkoholu. 

W obecnym sezonie obowiązuje następujący cennik: 
całodzienny bilety wstępu:  
- ulgowy 5 zł; 
- normalny 7 zł
Pełny cennik można znaleźć na stronie www.owbialykosciol.pl/cennik.

Jak zarezerować domki?
Już od 20 maja rozpoczęto przyjmowanie rezerwacji dom-

ków letniskowych. W ofercie znaleźć można 22 nowoczesne 
domki letniskowe, w tym 11 piętrowych oraz 11 parterowych. 
Każdy z nich wyposażony jest w łazienkę, aneks kuchenny 
z płytą grzewczą oraz lodówką, klimatyzację, telewizory oraz 
Wi-Fi. W trakcie modernizacji został również odnowio-
ny brodzik, zakupiono dwie nowe zjeżdżalnie, postawio-
no nowoczesny plac zabaw oraz trzy boiska do plażowej 
piłki siatkowej, w tym dwa mobilne i jedno stacjonarne. 
Rezerwacji można dokonać trzema sposobami: osobi-
ście w recepcji Ośrodka Wypoczynkowego Nad Stawami 
w Białym Kościele, telefonicznie dzwoniąc pod nr 723 
270 723 lub mailowo recepcja@owbialykosciol.pl. W se-
zonie wysokim, czyli od pierwszego dnia wakacji do 31 
sierpnia rezerwacja prowadzona jest codziennie, od po-
niedziałku do niedzieli, w godzinach 8:00 – 20:00. Ceny 
domków zależne są od sezonu oraz ilości dób i wahają 
się od 190 zł do 300 zł. Dokładny cennik można znaleźć 
nas stronie www.owbialykosciol.pl/cennik.

RED

Zmodernizowany ośrodek przyciąga coraz więcej miłośników kąpieli

W sobotę, 22 czerwca, w obecności oficjeli oraz wielu gości  odbyło się symboliczne otwarcie ośrodka. Burmistrz Dorota Pawnuk 
nie kryła satysfakcji ze skutecznej realizacji inwestycji, a w swoim przemówieniu przypomniała, że ośrodek powstał na przełomie lat 
70 i 80 z inicjatywy ówczesnego dyrektora OSiR-u, śp. Henryka Galiczyńskiego. Szefowa naszej gminy przybliżyła kolejne etapy mo-
dernizacji.  Mówiła m.in. o powstaniu pierwszego nowego domku tzw. „Jędrka”,  oczyszczeniu dolnego stawu, zabezpieczeniu wałów 
oraz budowie pomostów. Zaznaczyła, że na te zadania gmina Strzelin pozyskała zewnętrzne środki. Dorota Pawnuk wspomniała też 
o budowie: budynku rekreacyjno-socjalnego, 22 nowoczesnych domków wypoczynkowych, sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, 
modernizacji basenu dla dzieci, powstaniu nowego placu zabaw oraz szerokiej, piaszczystej plaży. Po przemówieniu szefowej gminy, 
proboszcz miejscowej parafii ks. Stanisław Włodarski poświęcił ośrodek, a następnie przecięto symboliczną wstęgę. Organizatorzy 
wydarzenia zadbali o atrakcyjny program artystyczny, którym 
był koncert znanego duetu An Dreo e Karina śpiewającego nie-
śmiertelne i ponadczasowe włoskie przeboje. Później na scenie 
pojawiły się lokalne zespoły (m.in. Husynianki, Złotokłose i Kra-
marz Band). 

Warto podkreślić, że wcześniej na terenie ośrodka odbył 
się turniej plażowej 
piłki siatkowej, a w dniu 
otwarcia w Białym 
Kościele gościła ekipa 
Radia Eska. Goście 
chętnie oglądali wy-
stawę zdjęć Pawła 
Krzyżanowskiego i śp. 
Jana Smarczewskiego 
pokazującą wcześniej-
szy, historyczny już 
wygląd ośrodka. 

Wiele atrakcji, większe bezpieczeństwo 

Zmodernizowany ośrodek czeka na gości
Sezon kąpielowy w  Białym Kościele w  pełni. 
Zmodernizowany ośrodek odwiedza coraz więcej 
osób. Z czego mogą skorzystać i jakie są ceny? 

Ceremonia przecięcia wstęgi
Muzyczną atrakcją był koncert duetu An Dreo e 
Karina

20 uczniów wyjedzie do Sögel 
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 im. Bolka I Świd-

nickiego w Strzelinie otrzymała dofinansowanie na reali-
zację projektu „PO WER Edukacja szkolna. Ponadna-
rodowa mobilność uczniów”, w ramach którego 20 
uczniów wyjedzie na tydzień do Sögel w północnych 
Niemczech, aby realizować wspólnie z kolegami z Nie-
miec projekt pt. „Zagrajmy w historię!”. Projekt w całości 
jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wie-
dza Edukacja Rozwój i będzie realizowany od 2 września 
2019 r. do 1 marca 2020 r. Na 384 złożonych wniosków 
ten projekt zajął 29. miejsce i tym samym został zaakcep-
towany przez komisję konkursową do realizacji.

RED

BIAŁY KOŚCIÓŁ
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W niedzielę, 23 czerwca 
w Parku Miejskim w Strzeli-
nie odbyła się druga edycja 
Strzelińskiego Zlotu Food-
trucków „Letnie Biesiado-
wanie”. Organizatorem był 
Strzeliński Ośrodek Kultury, 
a wydarzenie honorowym 
patronatem objęła Burmistrz 
Miasta i Gminy Strzelin. 
Jak zwykle przygotowano 
mnóstwo atrakcji. Do parku 
przyjechało dziesięć food-
trucków, które serwowały 
bogate menu. Można było 
spróbować m.in. lodów taj-
skich, burgerów z szarpaną 
wołowiną, tortilli, frytek, 
kawy, waty cukrowej, zapie-
kanek, hamburgerów, sałatek, 
tostów, gofrów, piwa itp. Były 
również dania dla smakoszy 
kuchni pikantnej. Stoisko re-
stauracji „Biesiadowo” pro-
ponowało klientom bardzo 
ostrą tortillę. Aby ją zamówić 
klienci musieli najpierw pod-
pisać specjalne oświadczenie, 
że zapoznali się ze składem 
i za jakiekolwiek niepożąda-
nie działanie nie będą obwi-
niać restauracji. Tortilla za-
wierała sos, który miał 4 mln 

Szkolenia dla animatorów
Na początku lipca w sali konferencyjnej Strzelińskiego 

Ośrodka Kultury odbyły się bezpłatne praktyczne szkolenia 
pn. „Animator czasu wolnego”. Skierowane były do chętnych 
osób z gminy Strzelin. Łącznie wzięło w nich udział 46 osób 
(cztery grupy). Uczestnicy poznali gry i zabawy animacyj-
ne, tańce dla dzieci oraz dorosłych, praktyczne umiejętności 
w skręcaniu balonów oraz malowaniu twarzy. Szkolenia były 
certyfikowane, a wykonała je firma ITW Mariusz Gorzyc-
ki z Torunia. Projekt sfinansowany w ramach poddziałania 
„Wsparcie na wdrażanie 
operacji w ramach strategii 
rozwoju lokalnego kiero-
wanego przez społeczność” 
objętego Programem Roz-

woju Obszarów Wiej-
skich na lata 2014-2020 
dla operacji realizowa-
nych w ramach projektu 
grantowego Stowarzy-
szenia Lokalna Grupa 
Działania „Gromnik”. 

RED
Podczas szkolenia uczestnicy uczyli sie m.in. 
malowania twarzy

Tortilla tak ostra, że zjedli ją nieliczni Foodtruckowe szaleństwoKolejna edycja zlotu foodtrucków za nami. 
Do parku zjechało się sporo przyczep, których 
właściciele serwowali bogate menu, łączące 
smaki kuchni całego świata. Jedna z  tortilli 
była tak piekielnie ostra, że  klienci przed jej 
zamówieniem musieli podpisać oświadczenie. 
Niewielu udało się ją zjeść. Oprócz jedzenia 
organizatorzy zadbali o dodatkowe atrakcje...

jednostek ostrości w skali 
Scoville`a (dla zobrazowania 
przyprawa tabasco ma ich 
do 8 tys.). Znaleźli się śmiał-
kowie, którzy próbowali zjeść 
ostrą tortillę, ale niewielu uda-
ła się ta sztuka. Choć oczy-
wiście dobre jedzenie było 
kluczem imprezy, to sporo 
działo się wokół. Przebrani 
w kolorowe stroje pracow-
nicy Centrum Uśmiechu za-

chęcali dzieci do wspólnej 
zabawy. Ponadto w progra-
mie znalazły się takie atrakcje 
jak wielkie czytanie na trawie, 
plener malarski, gry, zabawy, 
konkursy, animacje dla dzieci, 
malowanie twarzy, dmuchany 
zamek, zjeżdżalnia, kucyki, 
fotolustro, „Zośka” na tra-
wie. Chętni mogli również 
zobaczyć od środka wóz poli-
cyjny. Organizatorzy przygo-
towali także strefę piknikową. 
Na trawie rozłożono koce, 
a rodziny mogły na nich wy-
poczywać i rysować wspól-
nie z dziećmi. Rozegrano 
również turniej piłki nożnej 
z okazji Dnia Ojca pn. „Tata 
kontra małolata”. Dużym 
zainteresowaniem cieszył 

 Frekwencja dopisała podczas tegorocznej edycji imprezy

się pokaz tańca grupy dzieci 
z miasta i gminy Strzelin pod 
przewodnictwem Urszuli 
Prucnal oraz wystąpienie ilu-
zjonisty Pawła Szretera. Nie 
zabrakło również pokazu 
tańca Strefy Fitness Cheer-
leaders i Trenerzy. Na scenie 
mieszkańcy mogli obejrzeć 
poledance w wykonaniu 
dziewczyn ze studia tańca 
Mariposa, koncert zespołu 
DOXXX oraz występ zespo-
łu Kramarz Band. Sponso-
rem imprezy była firma Dirks 
z Wojkowic. - Chciałbym 
też serdecznie podzięko-
wać Centrum Usług Ko-
munalnych i Technicznych 
w Strzelinie, jednostce 
OSP Brożec oraz strze-

lińskiej policji za wszelką 
pomoc w trakcie imprezy – 
mówi dyrektor SOK Dariusz 
Stępień. 

***
Dodatkową atrakcją było 

świętowanie I urodzin Strze-
lińskiej Komunikacji Publicz-

nej. Z tej okazji przygotowa-
no tort, który symbolicznie 
pokroiła burmistrz Dorota 
Pawnuk. Do skosztowania 
pysznego tortu ustawiła się 
długa kolejka. Chętni mieli 
również okazję przejechać się 
busami SKP. 

Jakub Olejnik

Sporym zainteresowaniem cieszył się występ dzieci z gminy Strzelin pod kierunkiem Urszuli 
Prucnal
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Impreza z okazji początku lata na Osiedlu Piastowskim 
na stałe wpisała się w kalendarz wydarzeń organizowanych 
przez Strzeliński Ośrodek Kultury oraz Burmistrz Miasta 
i Gminy Strzelin. W tym roku festyn odbył się w piątek, 28 
czerwca. Przygotowano mnóstwo atrakcji. Największą była 
piana party, którą zapewnili druhowie z Ochotniczej Straży Po-
żarnej z Nowolesia. Zabawa w pianie sprawiła dzieciom dużo 
radości. Oprócz tego najmłodsi mogli skorzystać m.in. z dmu-
chanego zamku czy kolejki elektrycznej. Duża osób ustawiło 
się również przy stoisku z malowaniem twarzy. Dzieci chętnie 
korzystały z różnych zabaw i animacji oraz możliwości stwo-
rzenia mega baniek mydlanych. Organizator zapewnił słod-
kie niespodzianki. Stoisko z gadżetami przygotowało również 
Stowarzyszenie „Gramy o życie”. Sporym zainteresowaniem 
cieszyła się przejażdżka pojazdem stworzonym od podstaw 
przez Tomasza Dziubka. Osoby, które skorzystały z tej moż-
liwości wrzucały do puszki pieniądze, dzięki czemu wspierały 
podopiecznych Stowarzyszenia „Gramy o życie”. - Serdeczne 
podziękowania należą się Centrum Usług Komunalnych 
i Technicznych w Strzelinie za pomoc w transporcie, pizzerii 

Sycylia, delikatesom Mu-
szyński za udostępnienie 
energii elektrycznej, Aqu-
aparkowi Granit za udo-
stępnienie dmuchanego 
zamku oraz jednostce OSP 
w Nowolesiu – mówi dyrek-
tor SOK Dariusz Stępień. 

JO

Zaczęliśmy śpiewająco … 
i to dosłownie!  Kuba Michal-
ski – kompozytor, wokalista 
i gitarzysta w jednym – ob-
darzony jednocześnie dużą 
wrażliwością na walory literac-
kie piosenek sięgnął po wier-
sze z najwyższej półki. Wy-
brzmiała liryka Mickiewicza, 
Asnyka, Leśmiana oraz utwo-
ry innych poetów z kanonu 
polskiej poezji.  Było patrio-
tycznie i miłośnie, melancho-
lijnie i dynamicznie, smętnie 
i humorystycznie – pełna ska-
la emocji. Wykonawca jeszcze 
rozszerzył repertuar o pieśni 
Leonarda Cohena oraz nasze-
go barda – Jacka Kaczmar-
skiego. Ponieważ są to utwory 
powszechnie znane, a zatem 
publiczność wzbogaciła ich 
interpretacje o własne nu-
cenie, skandowanie, klaska-
nie czy rytmiczne kołysanie. 
Wszakże bezkonkurencyjna 
okazała się ekspresyjna reak-
cja dzieciaków na spotkaniu 
z Panem Poetą, który potrafi 
zamienić literaturę w barwne 

Dzieci chętnie brały udział w różnych zabawach

Szaleństwa w pianie nie było końca

Przejażdżka niecodziennym pojazdem była nie 
lada atrakcją

Tworzenie mega baniek cieszyło się sporą popularnością

INNE BARWY LITERATURYOdsłonił je nasz 
projekt „Literatura 
inaczej”. Jednak nie 
chodzi tu o technicz-
ne nośniki tekstu 
literackiego, które 
oprócz książki papie-
rowej coraz częściej 
mają postać elektro-
niczną, raczej o jego 
adaptację przez inne 
formy artystycznego 
przekazu.

i porywające show.
Pan Michał, bo przecież na-

wet tajemniczy Pan Poeta ma 
imię, sam jest autorem książe-
czek dla dzieci, ale potrafi je 
też przełożyć na różne formy 
animacji oraz interaktywne 
działania z dziećmi. Dlatego 
w jego brawurowym wystą-
pieniu przemawiały pacynki, 
unosiły się kolorowe balony, 
zaś dzieci mogły, korzystając 
z bogatego zasobu kostiu-
mów i rekwizytów,  przyjmo-
wać najbardziej fantazyjne 
wcielenia. To była wyśmienita 
zabawa! Dorośli także do-
stali potężną dawkę emocji, 
uczestnicząc w świetnej reali-
zacji sztuki Aleksandra Gel-
mana, w ekspresyjnym wy-
konaniu aktorów: Honoraty 
Magdeczko-Capote i Krzysz-
tofa Rogacewicza. Atmosfera 
była gorąca, ale jaka miała być 
skoro rzecz dotyczyła relacji 
damsko-męskich, 
a reżyser Krzysz-
tof  Pulkowski po-
prowadził je w na-
miętnym rytmie 
tanga? Na scenie 
tylko Ona i On … 
no i krzesła. W tej 
„Ławeczce” krze-
sła to rekwizyt 
znakomicie wy-
korzystany do bu-
dowania znaczeń 
i dramaturgii. 
Wyraziste postaci 
i dynamiczna gra  
aktorska  pokazały 
jak niebezpiecz-

ne mogą być związki między 
dwojgiem ludzi płci przeciw-
nej - balansujące między ry-
walizacją a czułością, chęcią 
dominacji a potrzebą zespole-
nia, szczerością a mistyfikacją. 
Wszytko to podane w uwo-
dzicielskiej, a czasem humo-
rystycznej aurze, co jednak 
nie osłabiało psychologicznej 
prawdy o złożoności relacji 
między kobietą a mężczyzną.

Wyeksponowaniu jej 
służyły zna-
komicie użyte 
środki aktor-
skiego wyrazu, 
ale też celowo 
poprowadzona 
choreografia 
i podkład mu-
zyczny. Brawo! 
Właśnie 
gromkimi bra-
wami licznie 
zgromadzona 

Liryczny Kuba Michalski to znakomity interpretator 
poetyckich tekstów

Ta para aktorów zamieniła się w uwodzicielską fame 
fatale i 100 procentowego mężczyznę, by odegrać 
odwieczny seans przyciągania i odpychania

publiczność nagrodziła reali-
zatorów tego spektaklu. 

Projekt „Literatura ina-
czej” odsłonił nowe kolory 
tekstu literackiego. Za spra-
wą barda, poety-showmena 
i dwojga aktorów było lirycz-
nie, refleksyjnie, drapieżnie, 
zmysłowo, beztrosko i lu-
dycznie - pełna skala emocji. 
Może z kolejną wiosną litera-
tura znów „zakwitnie”  inny-
mi barwami?

Miejska Biblioteka Publiczna w Strzelinie

Z Panem Poetą świat wygląda inaczej, a każdy może być kim zechce

Zabawa w pianie dała dużo radości 

Na dobry początek lata
Szaleństwo w pianie, zabawy, animacje, dmuchany za-
mek – mieszkańcy osiedla Piastowskiego w Strzelinie 
całymi rodzinami przywitali początek wakacji.
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Strzelińskie Stowarzyszenie „Gramy o życie” działa od 2012 
roku. Obecnie należy do niego 16 wolontariuszy, a pomocą 
objętych jest 41 podopiecznych. Założycielem stowarzyszenia 
jest Łukasz Krzysztofczyk. Przez lata pełnił funkcję prezesa. 
W ostatnim czasie złożył rezygnację  z prowadzenia stowarzy-
szenia. Jak przyznaje, podjęcie tej decyzji było bardzo trudne. 
- Przychodzi taki moment, w którym człowiek zdaje so-
bie sprawę, że zrobił już wszystko co mógł, aby stowarzy-
szenie się rozwijało. Teraz potrzeba świeżej „krwi”, która 
sprawi, że GOŻ zyska nową jakość – przyznaje Krzysztof-
czyk. - Nie chcę za wszelką cenę udowadniać ludziom, 
że moja praca dla stowarzyszenia to nie celebryctwo, tyl-
ko chęć niesienia pomocy, którą w sobie mam – dodaje. 
Jednocześnie były prezes podkreśla, że nie odchodzi całkowicie 
ze stowarzyszenia. - Nadal jestem wolontariuszem i będę 
wspierał GOŻ w każdy możliwy sposób. To nie jest tak, 
że rezygnując z funkcji prezesa odwidziało mi się poma-
ganie – zaznacza. Pod koniec czerwca w stowarzyszeniu odbyły 
się wybory zarządu. Prezesem został Jakub Stępień, zaś człon-
kiniami Wiktoria Stępień i Wiktoria Pilarska. Wszyscy są wolon-
tariuszami od początku istnienia GOŻ. Przywitano również no-
wych wolontariuszy, którymi zostali Piotr Nitkowski, Damian 
Serwicki i Maksymilian Domagała. Nasz dziennikarz rozmawiał 
z nowym prezesem. Wywiad umieszczamy obok.  

Jakub Olejnik

Nowy zarząd Stowarzyszenia „Gramy o życie” tworzą Jakub Stępień (prezes) oraz Wiktoria 
Stępień i Wiktoria Pilarska

Podczas ostatniego po-
siedzenia zarządu wybra-
no Cię nowym prezesem 
stowarzyszenia. Przyjąłeś 
tę propozycję bez chwili za-
wahania? 

- To była bardzo trudna de-
cyzja. Jak wiadomo nikt z nas 
nie jest zatrudniony w stowa-
rzyszeniu. Obowiązki związa-
ne z pracą wymagają dobrej 
organizacji. Po wielu przemy-
śleniach postanowiłem podjąć 
się tego zadania. Na szczęście 
w stowarzyszeniu zawsze po-
dejmowaliśmy decyzje wszy-
scy razem z wolontariuszami 
i dalej tak pozostanie.

 
Niewątpliwie twarzą sto-

warzyszenia od początku 
jego istnienia był Łukasz 
Krzysztofczyk. Czy nie 
masz obaw, że ciężko bę-
dzie go zastąpić? 

- Gdyby nie Łukasz nie by-
łoby „Gramy o Życie”. Łu-
kasz z nami zostaje, co praw-
da już z drugiej strony jako 

Po 7 latach zmiana w strzelińskim stowarzyszeniu

GOŻ ma nowego 
prezesa

„Decyzje zawsze podejmujemy razem”

Nie zwalniają tempa
Stowarzyszeniem „Gramy o  życie” po  rezygnacji 
Łukasza Krzysztofczyka pokieruje nowy prezes 
Jakub Stępień. Jaką ma wizję prowadzenia GOŻ-
-u i przed jakimi wyzwaniami stoi stowarzyszenie? 

wolontariusz, ale w stowa-
rzyszeniu od zawsze wszyscy 
jesteśmy na równi. 

Czy Łukasz zaoferował 
pomoc w pełnieniu tej no-
wej dla Ciebie roli?

- Znamy się z Łukaszem 
więcej niż 7 lat w GOŻ-
-u i wiem, że zawsze mogę 
na niego liczyć. Jestem prze-
konany, że pomoże w każdej 
sytuacji, ile tylko będzie mógł. 

Jak wyobrażasz sobie 
działalność stowarzyszenia 
pod Twoimi skrzydłami? 

- Stowarzyszenie nie zwal-
nia tempa. Nieprzerwanie 
trwają nasze akcje na grupach 

na facebooku: „Zacznij 
od dychy”, „Pomaganie 
przez czytanie” czy „Piąt-
kowy sklepik”.  Z naszym 
kołem fortuny, które spra-
wia dzieciom wiele radości, 
można nas spotkać na fe-
stynach w mieście, jak rów-
nież okolicznych wioskach. 
Zainwestowane dobro wra-
ca, dlatego staramy się, aby 
osoba, która wspiera naszych 
podopiecznych zawsze coś 
otrzymywała. Nasze akcje nie 
polegają wyłącznie na kwe-
stowaniu i zbieraniu pie-
niędzy do puszki. Jesteśmy 
otwarci na inicjatywy z ze-
wnątrz. Wszystkie akcje, któ-
re przyczynią się do pomocy 

Pod koniec roku szkolnego 
w Publicznej Szkole Podsta-
wowej nr 5 w Strzelinie odbył 
się  Szkolny Festiwal Nauki, 
który był podsumowaniem 
wiedzy i umiejętności nabytej 
przez uczniów.  Uczestniczy-
li oni w pokazach, warszta-
tach, zajęciach i zabawach 
o różnorodnej tematyce. 

naszym podopiecznym są mile 
widziane. Liczymy na współ-
pracę z mieszkańcami i pomoc 
w różnych inicjatywach.

Przed jakimi wyzwania-
mi stoi stowarzyszenie? 

- Niewątpliwie naszą bo-
lączką, a zarazem radością jest 
ilość fantów, które otrzymu-
jemy od państwa na licytacje 
na rzecz naszych  podopiecz-
nych. Wiele osób może o tym 
się przekonać odwiedzając 
naszą siedzibę. Niestety, po-
mieszczenia są za małe, by 
pomieścić tak dużą ilość fan-
tów. Chcielibyśmy znaleźć 
miejsce na nową siedzibę lub 
magazyn, w którym mogli-
byśmy przetrzymywać fanty. 
Poszukujemy także osób, któ-
re chciałyby współpracować 
z nami w GOŻ-u. Zapraszamy 
po więcej informacji do naszej 
siedziby przy ul. Dzierżoniow-
skiej 3 w Strzelinie.

Rozmawiał
Jakub Olejnik

Prezentacje
 pupilów 

były bardzo 
interesujące

Podczas Festiwalu Nauki dzieci miały m.in. możliwość uczestniczenia w pokazach 
chemicznych

Uczniowie z zaciekawieniem uczestniczyli w zajęciach

Warsztaty, zajęcia 
i zabawa FESTIWAL NAUKI 

Niejednokrotnie to właśnie 
uczniowie stali się nauczy-
cielami swoich młodszych 
koleżanek i kolegów. Gośćmi 
honorowymi i uczestnika-
mi festiwalu byli Burmistrz 
Miasta i Gminy Strzelin Do-
rota Pawnuk oraz rodzice 
uczniów. W ramach festiwalu 
odbyły się m.in. gry matema-
tyczne, prezentacje historycz-

ne przedstawiające epokę 
patrona szkoły, lekcja histo-
rii – epoka patrona szkoły 
Bolka I Świdnickiego, zaję-
cia z drukarką 3D, pokazy 
fizyczne i chemiczne, eks-
perymenty przygotowane 
przez uczniów klasy 4a, 6a 
i 6b,  programowanie „Scot-
tie Go!”,  zajęcia z roboty-
ki,  prezentacje uczniowskie 

z demonstracją „Moje 
zwierzątko”, spotkanie 
z pszczelarza-
mi, podchody 
„Bieg po wie-
dzę”. Dyrekcja 
placówki skła-
da serdeczne 
podziękowania 
s p o n s o r o m , 
którymi byli: 
Antolin Silesia 
w Strzelinie, 
ZWiK w Strze-
linie, Krzysztof  Prorok 

- właściciel sklepu Topaz, Za-
rząd GBS Banku w Strzelinie. 

JO
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Rozpoczęły 
się wakacje. 
Strzeliński 
Ośrodek 
Kultury 
jak zwykle 
przygotował 
mnóstwo za-
jęć dla dzieci 
i młodzieży. 

Każdy znaj-
dzie coś dla siebie. Odbywają  się zajęcia plastyczne, kulinarne, 
sportowe, muzyczne czy dziennikarskie. Animatorzy Strzeliń-
skiego Ośrodka Kultury odwiedzają także sołectwa. Gościli już 
m.in. w Karszówku, Karszowie czy Pławnej. W sobotę, 20 lipca 
w Krzepicach odbędzie się piknik rodzinny z animatorami SOK.

- Przed nami kolejne, wakacyjne atrakcje dla najmłod-
szych. W środę, 17 lipca od godz. 10 do 11:30 odbędą się 
warsztaty muzyczne, a od 11:30 bębny od kuchni. Kolejnego 
dnia warsztaty plastyczne - bajką rysowane oraz warsztaty 
dziennikarskie. Od godziny 10 zapraszamy również do nas 
19, 23 i 25 lipca. Natomiast w środę, 24 lipca od godz. 12 
rozpoczną się warsztaty kulturowe „Domy w Afryce” - ser-
decznie zaprasza dyrektor SOK Dariusz Stępień.

Zajęcia są bezpłatne, obowiązują wcześniejsze zapisy (tel. 
71 3921543 oraz w sekretariacie SOK), ilość miejsc  jest ogra-
niczona. Rodzice/opiekunowie odpowiadają za bezpieczne 
dotarcie dzieci do Strzelińskiego Ośrodka Kultury oraz za 
bezpieczny powrót do domu.

JO

Gęsinieckie „Husynian-
ki” z powodzeniem promują 
gminę Strzelin i ziemię strze-
lińską, występując podczas 
kulturalnych wydarzeń orga-
nizowanych w naszym regio-
nie. W sobotę, 6 lipca zespół 
prowadzony przez Zbignie-
wa Stachowskiego, zaśpiewał 
w Przeglądzie Piosenki Ludo-
wej „Od Janka do Iwanka”, 
zorganizowanym w Kondrato-
wicach przez lokalne stowarzy-
szenie „Złota Jesień”.  Na sce-
nie zaprezentowało się aż 15 
zespołów ludowych, w tym 
pięć z powiatu strzelińskiego. 
Warto zaznaczyć, że  kondra-

Reprezentanci gminy Strzelin na kondratowickiej scenie

W sobotę, 6 lipca w Dobrogoszczy odbył się let-
ni piknik rodzinny. Sołtys Bogusław Sikora i rada 
sołecka zapewnili mieszkańcom m.in. dmuchane 
zamki, poczęstunek i ognisko z pieczonymi kiełba-
skami. O atrakcje dla dzieci świetnie zadbali m.in. 
animatorzy ze Strzelińskiego Ośrodka Kultury Mi-
rosława i Bogusław Szychowiakowie. Były różne 
ciekawe gry i zabawy, konkursy z nagrodami, a tak-
że malowanie twarzy. Wszyscy chętni mogli się też 
przejechać nietypowym pojazdem, a sporym zain-
teresowaniem cieszyło się stoisko stowarzyszenia 
„Gramy o Życie”. Kręcąc kołem fortuny można 
było wygrać np. maskotki, książki i płyty z filma-
mi. Tradycyjnym akcentem sportowym był mecz 
piłkarski - kawalerowie kontra żonaci. Tym razem 
młodość pewnie wygrała z doświadczeniem, ale 
pokonani walczyli do upadłego. Dodajmy, że pro-
fesjonalne prowadzenie imprezy zapewnił etatowy 
konferansjer Zbigniew Sochacki, a uczestnicy pik-
niku świetnie bawili się do późnego wieczora.

RED

Świetnie promują 
i reprezentują gminę Husynianki zaśpiewały w Kondratowicach

towicki przegląd przygotowa-
no naprawdę profesjonalnie, 
a stowarzyszenie pozyskało 
na ten cel zewnętrzne dofinan-

sowanie ze środków UE.  Do-
dajmy, że podobne wydarzenie 
- I Przegląd Piosenki Ludowej 
i Biesiadnej odbędzie się 21 

lipca również w gminie Strze-
lin, na terenie Ośrodka Wypo-
czynkowego „Nad Stawami” 
w Białym Kościele. 

RED

Rodzinny piknik z atrakcjami

Zabawa do wieczora

 Uczestnicy sobotniego meczu

W pikniku uczestniczył m.in. radny Wojciech Zieliński

 Animatorzy z SOK przygotowali ciekawe gry i zabawy

Wakacje z SOK-iem

Bitwa na poduszki sprawiła dzieciom mnóstwo radości
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Strzeliński Ośrodek Kultury 
intensywnie pracuje nad przy-
gotowaniem tegorocznych im-
prez plenerowych. Wiadomo 
już, że dożynki gminne odbę-
dą się 8 września (niedziela) 
w Parku Miejskim w Strzelinie. 
Tradycyjnie rozpoczną się uro-
czystą Mszą Świętą w kościele 
parafialnym p.w. Podwyższenia 
Krzyża Świętego w Strzelinie. 
Następnie korowód przejdzie 
do Parku Miejskiego, gdzie 
około godziny 14 rozpocznie 
się część oficjalna. – Oczywi-

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

Zdradzamy szczegóły dwóch 
imprez plenerowych Kto wystąpi na dożynkach?
Znani są już artyści,którzy wystąpią na tegorocz-
nych dożynkach.  Na scenie zobaczymy m.in. zna-
ny z przeboju pt. „Żono moja” zespół Masters, na-
tomiast nad programem  Święta Patrona Miasta 
trwają intensywne prace.

ście odbędzie się konkurs 
na najładniejszy wieniec 
dożynkowy – informuje dy-
rektor Strzelińskiego Ośrodka 
Kultury Dariusz Stępień.  - 
Być może uda się również 
przeprowadzić Turniej Kół 
Gospodyń Wiejskich – doda-
je. Na scenie będziemy mogli 
zobaczyć ludowy zespół Jarzę-
bina z Kobierzyc,Husyniankiz 
Gęsińca, kapelę Leśne Echo 
z Lubszy, Kamasutrę, a gwiaz-
dą wieczoru będzie discopo-
lowy zespół Masters, znany 

z przeboju „Żono moja”.  
– Program imprezy jest 
w trakcie przygotowywania. 
Gdy tylko go dopracujemy, 
podamy szczegóły – wyja-
śnia. Podczas dożynek również 
można liczyć na dodatkowe 
atrakcje, w tym stoiska handlo-
we i gastronomiczne.

Powoli dopracowywany jest 
również program Święta Patro-
na Miasta. Tegoroczne święto 
będzie dwudniowe i odbędzie 
się w weekend 28-29 września 
w Parku Miejskim w Strzeli-
nie. - Prowadzimy intensywne 
rozmowy z artystami,gdy tylko 
podpiszemy umowy to ujawni-
my szczegóły - mówi dyrektor 
Strzelińskiego Ośrodka Kultu-
ry Dariusz Stępień.

Szczegółowe programy obu imprez podamy na łamach „Nowin Strzelińskich”, 
gdy tylko zostaną dopracowane. 

Jakub Olejnik

Tych, którzy nie mieli jesz-
cze okazji wejść na wieżę za-
praszamy: w środę, 17 lipca 
(10:00, 12:00, 15:00, 16:00); 
sobotę, 20 lipca (11:00, 
13:00, 15:00, 17:00); wtorek, 
23 lipca (10:00, 12:00, 15:00, 
16:00, 17:00); środę, 24 lipca 

Zwiedzanie wieży ratuszowej jest bezpłatne

Podajemy lipcowy harmonogram wejść na najwyższy budynek w mieście

Wieża otwarta dla zwiedzających
W lipcu, podobnie jak 
w poprzednim miesią-
cu, Strzeliński Ośrodek 
Kultury otwiera wieżę 
ratuszową na strzeliń-
skim rynku. Na najwyż-
szy budynek w mieście 
można było już wejść 9, 
10, 12, 13, 14 lipca.

(10:00, 11:00, 12:00, 15:00); 
piątek, 26 lipca (10:00, 11:00, 
12:00, 16:00); sobotę, 27 lipca 
(12:00, 14:00, 15:00). Zwie-
dzanie jest bezpłatne. Grupy 
za każdym razem do punktu 
widokowego będzie prowa-
dził przewodnik, który opo-
wie m.in. o losach strzeliń-
skiego ratusza. Zwiedzający 
mają możliwość zakupienia 
widokówki z wieżą ratuszo-
wą (2 zł/szt.). – Ważne, aby 
pojawić się punktualnie 
(zgodnie z podanymi go-
dzinami) przed wejściem 
do wieży ratuszowej. Oso-

by, które się spóźnią 
nie wejdą do środka, 
ponieważ przewodnik 
przed wyruszeniem 
z grupą na szczyt bu-
dynku zamyka drzwi 

wejściowe – tłumaczy dyrek-
tor SOK Dariusz Stępień. War-
to dodać, że grupy zorganizo-
wane (m.in. wycieczki) mogą 
skorzystać z wejścia na wieżę 
w innych terminach. Muszą 
jednak wcześniej uzgodnić 
dzwoniąc do SOK pod numer 
telefonu 71 392 15 43. 

RED 


