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Z Oleśnicy
do Kępna
pojedziemy
koleją?
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Pojadą konno
nad Bałtyk
dla małego
Antosia
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Agata i Wojtek
Miszewscy
z Rekordem
Guinnessa

facebook.com/olesnicainfo/

e-mail: redakcja@olesnicainfo.pl

Pod Oleśnicą
zainwestował
producent
mebli.
Będzie praca!
CZYTAJ NA STRONIE 4

Jakie procedury będą obowiązywać w nowym roku
szkolnym? Pandemia koronawirusa wymusza zmianę
trybu nauczania w placówkach tak więc szkoły
i przedszkola musiały wprowadzić wiele zmian. STRONA 6

CZYTAJ NA STRONIE 3

Dla Rafała
Tomkiewicza
sito mikrofonu
od zawsze jest
numerem jeden
FOT. ARCHIWUM PRYWATNE

STRONA 2

Nowy starosta i wicestarosta.
Koalicje w radach z Prawem
i Sprawiedliwością!
FOT. GRZEGORZ KIJAKOWSKI

Sekcja Dróg Miejskic rozstrzygnęła przetarg na obsługę
oleśnickiej Strefy Płatnego
Parkowania. Nowy operator
rozpocznie pracę w naszym
mieście w październiku, ale
nie będzie to jedyna nowość.
Radni zdecydowali, że strefa
zmieni swój obszar. To dobra
informacja między innymi dla
rodziców dzieci z Przedszkola
nr 3 oraz Szkoły Podstawowej
nr 3 - w okolicy tych placówek
parkowanie będzie bezpatne.

CZYTAJ NA STRONIE 5
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RONDO NIEPODLEGŁOŚCI KOLEJNE OLEŚNICKIE RONDO Z NOWĄ NAZWĄ
Nowy operator
w strefie
parkowania

W Oleśnicy
powstało nowe
miejskie
przedszkole
dla 200 dzieci
FOT. GRZEGORZ KIJAKOWSKI

ROK SZKOLNY
PEŁEN NOWYCH
WYZWAŃ

FOT. GRZEGORZ KIJAKOWSKI

ZMIENIŁ SIĘ ROZKŁAD JAZDY POCIĄGÓW NOWE POŁĄCZENIA Z WROCŁAWIEM STR.ONA2
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NA POCZĄTEK

PROSTO W OCZY

Tego w oleśnickiej
polityce jeszcze nie grali

112
997
998
999

NUMER ALARMOWY

KATARZYNA KIJAKOWSKA
No, no, no...Nieźle sobie poczynają nasi
Państwo radni. Jak tak dalej pójdzie to
nie później, jak w październiku do biura
rady trafi wniosek o odwołanie wszystkich przez wszystkich.

POLICJA

Bo po co się rozdrabniać? Po co rozkładać zmiany w czasie?
Po co miesiącami wymieniać, potem przywracać, znów
odwoływać, a potem jeszcze raz powoływać kolejnych.
Lepiej złożyć jeden wniosek, odwołać wszystkich ze wszystkiego i jak mówił niejaki Kononowicz „nie będzie niczego”.
Ironizuję rzecz jasna, ale przyznajcie, że sytuacja w oleśnickiej
polityce robi się, mówiąc delikatnie, kuriozalna. Chociaż…
wszystko zależy od tego, z jakiej perspektywy spojrzymy na
całość. Z dziennikarskiego punktu widzenia powinnam zacierać ręce, że dzieje się tyle i ciekawych rzeczy, a lokalni politycy
dbają o to, żebym się w te wakacje nie nudziła. Jeśli jednak
spojrzę na całość z perspektywy wyborcy,
rzecz ma się już całkiem inaczej. Średnio zorientowany w
niuansach oleśnickiej polityki mieszkaniec, nie może stwierdzić nic innego jak tylko to, że coś się chyba naszym radnym
pomyliło. Że nie po to szli do rady, żeby skupiać się na sobie,
swoich funkcjach, stanowiskach i niespełnionych ambicjach,
że to dla nas mieli pracować, działać, zmieniać i naprawiać
miasto. Polityka? A i owszem, ale nie w kabaretowym wydaniu.
Bo tak serio mówiąc, to zaczyna się robić śmiesznie. Śmiesznie i żałośnie. Nie słychać bowiem o nowych pomysłach
radnych, ich inicjatywach, relacjach z wyborcami. Wszystko
ucichło, jak makiem zasiał. Od kilku tygodni docierają do nas
tylko informacje o tym, kto z kim teraz trzyma sztamę, a kto
pod kim dołki kopie lub kopać zacznie. Miałam dziś napisać o
tym, jak bardzo zbulwersował mnie ruch posłów w sprawie
planowanych podwyżek. Jak dużym nietaktem się wykazali,
rozmawiając o nich właśnie teraz. Gdy wiele osób boi się o
pracę, traci ją, gdy przedsiębiorcy drżą o przetrwanie. Miałam
pisać o ich – parlamentarzystów – braku taktu, ale też zwykłej
przyzwoitości, o oderwaniu od rzeczywistości, ale napiszę co
innego, zwracając się do miejskich radnych. Nie idźcie drogą
kolegów z polskiego parlamentu, nie traćcie kontaktu z ulicą,
nie zapominajcie po co wielu z Was walczyło o mandat radnego. Czym przekonaliście mieszkańców i co im obiecaliście?
To oni są Waszymi szefami. A politykę? Politykę zostawcie paniom i panom z TV. Ich wizerunek w oczach wyborców może
uratować już tylko cud.

POGODA

ŚRODA
min. 9oC I max. 17oC

WAŻNE
TELEFONY

POGOTOWIE

STRAŻ POŻARNA
• Miejska Gospodarka
Komunalna w Oleśnicy
71 396-71-14; 71 396-71-16
• Zakład Budynków
Komunalnych w Oleśnicy
71 398-09-10
• Przychodnia
przy ul. Hallera
71 798-28-46
• Przychodnia
przy ul. Ludwikowskiej
71 798-28-09
• Przychodnia dla dzieci
chorych
przy ul. Kilińskiego
71 798-28-71
• Przychodnia EMC
przy ul. Daszyńskiego
71 396-21-70
• CM Hipokrates
przy ul. Wrocławskiej
71 398-33-23
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TU ZNAJDZIESZ
GAZETĘ
Oto lista punktów,
w których możecie
dostać Waszą
bezpłatną gazetę
OlesnicaInfo.pl
• s klep Spożywczy u Sarny
róg ulicy 3 Maja i Zamkowej,
• sklep spożywczy
Dom Chleba
ul. 3 Maja, Oleśnica
•K
 owalczyk Sklep Firmowy
Urbanowski
ul. 3 Maja, Oleśnica
• s klep spożywczy Rarytas

»W sierpniu Agata i Wojciech Miszewscy przez

25 godzin - non stop - jeździli na rolkach, bijąc rekord
KATARZYNA KIJAKOWSKA

P

rzez 25 godzin na rolkach. Oleśniczanie rekordzistami, którzy trafią
do Księgi Rekordów Guinnessa. Agata i Wojciech Miszewscy zakończyli ten niesamowity wyczyn. Akcji towarzyszyła
zbiórka pieniędzy dla rzecz
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Oleśnicy.
PRZYGODA Z ROLKAMI
Do startu Miszewscy przygotowywali się przez ostatnie tygodnie, choć tak naprawdę
ich przygoda z rolkami trwa
od kilku lat. Co roku biorą w
wydarzeniach, w trakcie których pokonują tysiące kilometrów. Zawsze łączą starty
z celem charytatywnym. Tym
razem zbierali pieniądze dla
podopiecznych TPD. Ich głównym partnerem była firma SLV
Group z Cieśli oraz oleśnicki magistrat. Rolkarzom kibicowali przyjaciele, znajomi i
podziwiający ich determinację

Nowe połączenia
kolejowe
z Wrocławiem

• Pogotowie gazowe - sekcja
obsługi sieci Oleśnica
ul. Moniuszki 70
71 399-53-21

Zmienił się rozkład jazdy
pociągów. W ramach korekty przywrócone zostały
połączenia, które pozostawały
zawieszone w czasie epidemii. Wkierunku Bierutowa i
Namysłowa ponownie kursuje
10 par pociągów w dni robocze
oraz 8 par w dni wolne. Pojawiło się też nowe poranne
weekendowe połączenie Kolei
Dolnośląskich relacji Wrocław
Główny (04:22) – Oleśnica
(05:03) oraz Oleśnica (05:21) –
Wrocław Główny (06:01). RED

ul. Armii Krajowej, Oleśnica
• sklep spożywczy Gratis
ul. Wileńska, Oleśnica
• sklep spożywczy Polesie
Rynek, Oleśnica
• sklep spożywczy u Sarny
ul. Hallera, Oleśnica
• sklep z alkoholami
ul. św. Jadwigi, Oleśnica
• sklep Intermarche
ul. Sucharskiego, Oleśnica
• sklep E.Leclerc
ul. Moniuszki, Oleśnica
• Sklep ogrodniczy Kwiaton
ul. Wałowa, Oleśnica
• Da Mario Ristorante
- Pizza, Makarony
ul. Pocztowa 2, Oleśnica
• Restauracja Brama
Oleśnicka

ul. Lwowska, Oleśnica
• C afe Sputnik
ul. Wileńska, Oleśnica
• L a Familia
ul. Kochanowskiego,
Oleśnica
•P
 izzeria PePe
ul. Kochanowskiego,
Oleśnica
• PastaeBasta
ul. Paderewskiego, Oleśnica
•K
 awiarnia Amaretto
ul. Rynek, Oleśnica
•B
 ar Restauracyjny
- Pierożek
ul. Daszyńskiego, Oleśnica
• S klep Kawa-Herbata
Rynek, Oleśnica
•O
 gnisko Muzyczne
ul. Mickiewicza, Oleśnica

• CM Mastermed przy
ul. Kopernika
71 396-28-65
• Pogotowie energetyczne
ul. Energetyczna 1
71 889-43-11

CZWARTEK
min. 10oC I max. 20oC

Oleśniczanie ustanowili
rekord Guinnessa
FOT. GRZEGORZ KIJAKOWSKI
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Rok temu Rekord Polski, w tym roku Rekord Guinnessa

oleśniczanie. Ile trzeba trenować, by bić rekordy Guinnessa? – Bardzo dużo jeździmy –
mówią Miszewscy, którzy mają
nadzieję, że dzięki zebranym
środkom uda się wysłać dzieci
z TPD na wymarzony wypoczynek. Gratulacje Miszewscy odbierali z Biura Rekordów Guinnessa, burmistrza Jana Bronsia
oraz przedstawiciela SLV Group Natana Telki i prezes TPD
Anny Pilarek. – Będą szczęśliwe. Udało się – mówiła wzru-

szona. Agata i Wojciech rok
temu ustanowili oficjalny rekord Polski w rolkarskiej sztafecie. Nieprzerwanie jeździli
przez 24 godziny wokół wrocławskiego Rynku, zbierając
przy okazji pieniądze na leczenie dzieci chorych na raka. –
Rolki i reggae to nasza miłość
i pasja. Jeśli dzięki tej pasji możemy dodatkowo nieść pomoc
mniejszym, chorym to dla nas
dodatkowa motywacja – mówią Miszewscy.

Kolejne oleśnickie rondo
zostało nazwane. Jak?

W

niosek o nadanie rondu
nazwę prof. Przyłęckiego zgłosiła Oleśnica Razem.
– Powinniśmy iść w stronę
lokalnych nazw, patronów –
przekonywał Paweł Bielański.
– Szkoda, że wcześniej ta
postać nie była mieszkańcom
bliżej przedstawiona – mówiła Dorota Adamczyk-Gajda. –
Ciężko też znaleźć informacje na jego temat dla Oleśnicy,
dla Dolnego Śląska – tak, ale
dla naszego miasta nie odnalazłam. Komisja oświaty, kul-

tury i sportu przychyliła się do
propozycji Marka Czarneckiego, który jest autorem nazwy
Rondo Niepodległości. – Może
nazwa związana z odzyskaniem
Niepodległości zostanie zarezerwowana do jakiegoś innego miejsca – proponował Kołaciński. Do tego wniosku radni
się jednak nie przychylili. Podczas głosowania zdecydowali,
że rondo u zbiegu ulic Wojska
Polskiego i Kusocińskiego będzie miało nazwę Rondo Niepodległości.RED

•P
 izzeria AlForno
ul. Reja, Oleśnica
• S alon Kosmetyczny Stylizacja
Paznokci Liu Chyb
ul. 11 Listopada, Oleśnica
•U
 rząd Miasta Oleśnicy
Punkt Informacyjny
• S ala widowiskowa
ul. Kochanowskiego,
Oleśnica
•B
 iblioteka
ul. Reja, Oleśnica, parter
•D
 worzec Polbus-PKS
ul. Rzemieślnicza, Oleśnica
•D
 worzec PKP
ul. Kolejowa, Oleśnica
• S tudio Fotograficzne
Grzegorz Żyła
ul. pl. Zwycięstwa, Oleśnica
•P
 rzychodnia Rejonowa

ul. Hallera, Oleśnica
• Przychodnia
Specjalistyczna
ul. Ludwikowska, Oleśnica
• Starostwo Powiatowe
w Oleśnicy ul. Słowackiego,
• Urząd Gminy Oleśnica
parter
• Urząd Gminy Dobroszyce
Rynek Dobroszyce
• Gminne Centrum Kultury
ul. Parkowa, Dobroszyce
• Farma Urody
Rynek 11, Dobroszyce
• Ośrodek Kultury i Sportu
Przyjaciół Żołnierza 14a,
Bierutów
• Urząd Miejski
w Bierutowie
ul. Moniuszki, Oleśnica

INFORMACJE

Z OLEŚNICY DO KĘPNA
POJEDZIEMY KOLEJĄ?
» Jest duża szansa na to, by na trasę Oleśnica-Syców-Kępno
KATARZYNA KIJAKOWSKA

Z

akończył się nabór wniosków do rządowego programu Uzupełniania
Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+
do 2028 roku. Zarząd Województwa wskazał pięć kolejowych projektów, kluczowych
dla rozwoju sieci kolejowej w
regionie.
POŁĄCZENIE ZE STOLICĄ
REGIONU
– Planujemy przejąć i przywrócić do życia jak największą liczbę linii kolejowych w regionie,
co będzie możliwe m.in. dzięki
programowi Kolej+. Chcemy
skomunikować jak najwięcej
miejscowości w województwie,
tak by każdy mieszkaniec Dolnego Śląska mógł swobodnie i
bez przeszkód poruszać się po
REKLAMA

FOT. GRZEGORZ KIJAKOWSKI

wróciły pasażerskie połączenia kolejowe.

Nieczynna od lat trasa ma zostać wyremontowana. Jeśli to zamierzenie
się uda kolejowy powróci tutaj ruch pasażerski

regionie koleją – mówi Cezary Przybylski, marszałek województwa dolnośląskiego. W
ramach programu zarząd województwa zgłosił 5 projektów

inwestycyjnych. Wśród nich
jest rewitalizacja linii kolejowej
nr 181 na odcinku Oleśnica –
Syców – Kępno, której celem
jest skomunikowanie Syco-

wa, Kępna, Wielunia ze stolicą Dolnego Śląska, ale także
połączenie Oleśnicy z gminami Wielkopolski.
Ważny głos w tej sprawie zabrał niedawno Krzysztof Skórzewski, sekretarz gminy Oleśnica. - Dotychczas inwestycje
samorządu województwa skupiały się na centrum regionu
i niektórych miejscowościach
o dużym potencjale turystycznym – przypomina Skórzewski. – Powiat oleśnicki położony na skraju województwa nie
był priorytetem. Dodatkowo
sprawę linii 181 komplikowała
granica między województwami (linia 181 przebiega przez
trzy województwa: dolnośląskie, wielkopolskie i łódzkie).
Mam nadzieję, że ta sytuacja
zmieni się niebawem, wszystko zależy od porozumienia samorządów w tej sprawie.
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Nowy operator w strefie
parkowania w Oleśnicy

S

ekcja Dróg Miejskich w
Oleśnicy wybrała operatora Strefy Płatnego Parkowania. Nowa umowa zacznie
obowiązywać od października
i zostanie podpisana na kolejnych 5 lat. Przetarg ogłoszony przez Sekcję Dróg Miejskich wygrała firma Park In
z Wrocławia.
Przedmiotem przetargu
było administrowanie strefą
płatnego parkowania (626
miejsc parkingowych obsługiwanych przez 23 parkoma-

ty) na drogach publicznych
zlokalizowanych na terenie
miasta Oleśnicy z wykorzystaniem parkomatów w latach
2020–2025, a w szczególności: montaż parkomatów na
terenie strefy płatnego parkowania, zorganizowanie i prowadzenie biura obsługi strefy
oraz bieżące utrzymanie strefy i jej wyposażenia, przygotowywanie dokumentów i ich
wysyłanie w celu windykacji
należności za nieuiszczone
opłaty. RED

Będą nowe usługi
w miejskich lokalach

N

owego najemcę będzie miał
m.in. lokal przy ul. 3 Maja
12/1 (dawny sklep odzieżowy
obok kaletnika i cukierni). Tutaj powstanie nowy oleśnicki
punkt optyczny. Właściciel wylicytował wysoką stawkę. Za
metr kwadratowy powierzchni zapłaci aż 66 zł netto.
Nowy jubiler powstanie z kolei przy ul. 3 Maja 16/1. Wylicytowana cena za metr kwa-

dratowy to 18 zł netto. Przy ul.
Skłodowskiej 5 będzie działał
punkt fryzjerski oraz golibroda. Jego najemca zapłaci 16 zł
netto za metr kwadratowy. ZBK
wynajął także lokale przy ul.
Wrocławskiej 30b/29 (w pomieszczeniu będzie produkowany pokarm dla gryzoni)
oraz przy ul. Wojska Polskiego 52 d (pomieszczenie pod
magazyn). RED
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Pod Oleśnicą inwestuje
duży producent mebli

P

rzy węźle Gęsia Górka zainwestuje jeden z największych producentów mebli w
Polsce - firma Mirjan24, która podjęła decyzję o ulokowaniu w tym miejscu, tuż przy
granicy z Oleśnicą, swojego
głównego centrum magazynowo-dystrybucyjnego na Polskę i Niemcy. Pracę znajdzie
w nim na początek kilkadziesiąt osób.
Firma podpisała 13 lipca
umowę na wynajem magazynu wysokiego składowania w
parku Hillwood Oleśnica Południe, który powstał przy węźle
drogi ekspresowej S8. Decyzja została podjęta ze względu
na lokalizację obiektu, która
zapewnia doskonałe połączenie z Centralną Polską oraz z
zachodnimi i wschodnimi sąsiadami naszego kraju. Hillwood Oleśnica Południe oferuje 52 975 mkw., z tego 23

000 mkw. będą do dyspozycji Mirjan24.
Otwarcie magazynu zostało zaplanowane na październik 2020 r. W ramach działalności samego magazynu
zostanie utworzonych kilkadziesiąt miejsc pracy w systemie jednozmianowym. Jednak
zapotrzebowanie na pracowników będzie systematycznie
rosło, gdyż w przyszłości ma
tu obowiązywać system pracy zmianowej. Pozwoli on w
pełni wykorzystać potencjał
obiektu oraz zrealizować plany rozwojowe firmy.
Mirjan24 to jeden z największych w Polsce producentów
mebli tapicerowanych. Zatrudnia ponad 450 pracowników
i produkuje 85 tysięcy mebli
rocznie. Istnieje od 1993 roku,
a siedziba firmy znajduje się
w miejscowości Łęka Mroczeńska w Wielkopolsce. RED

Chodnik i nowy parking
przy ul. Krzywoustego

N

a 2021 rok zaplanowano przebudowę chodnika, przebudowę kanalizacji i
budowę zatok parkingowych
przy ul. Krzywoustego w Oleśnicy.
W tym roku prowadzono
czynności związane z formalnym powierzeniem Miastu Oleśnica zadań należących
do województwa. – Po podjęciu
stosownych uchwał przez Sejmik Województwa oraz Radę
Miasta Oleśnicy wszczęto po-

REKLAMA

REKLAMA

stępowanie przetargowe dotyczące dokumentacji projektowej – informuje magistrat.
Zakończenie prac projektowych planowane jest w
pierwszym półroczu 2021.
W ramach zadania planowana jest wymiana nawierzchni
chodnika w ciągu ul. Krzywoustego na odcinku od ul. Tołstoja do ul. Lotniczej z przebudową kanalizacji deszczowej
oraz ewentualną budową zatok parkingowych. RED

NOWY STAROSTA, NOWE
KOALICJE W RADACH
» Przez miasto i powiat przetoczyła się prawdziwa polityczna burza. Mamy
nowe władze powiatu. Zmienił się przewodniczący Rady Miasta Oleśnicy
KATARZYNA KIJAKOWSKA

W

ostatni czwartek sierpnia radni, większością
głosów, odwołali ze
stanowiska starostę Jana Dżugaja oraz zarząd powiatu. Wybrali też nowe władze powiatu.
Teraz na jego czele stoi Sławomir Kapica, który został starostą oraz Stanisław Stępień,
który objął stanowisko wicestarosty. W skład nowego zarządu weszli także: Zdzisława Jakimiec oraz Maria Susidko. W
ten sposób przypieczętowana
została nowa koalicja w Radzie
Powiatu Oleśnickiego. Mowa
o współpracy Ruchu Samorządowego z Prawem i Sprawiedliwością. Do opozycji przeszli
radni Koalicji Obywatelskiej.
JAKA BĘDZIE NOWA KOALICJA
- Liczę, że dzięki pracy w zarządzie, ale i dzięki wspólnym,
częstym spotkaniom pewne
sytuacje i tematy, które są zaognione, uda się przepracować - mówi nowo wybrany starosta. - Wymaga to ogromnej
pracy i zaangażowania ja jednak wierzę w to, że tak jak w
Koalicji Obywatelskiej, tak i w
Prawie i Sprawiedliwości jest
wielu wspaniałych ludzi, samorządowców, którzy działają na
rzecz mieszkańców, na rzecz
poprawy ich warunków życia.
Optymistycznie w przyszłość patrzy także Zdzisława Jakimiec. – Zależy mi na
wszystkich sprawach, które
dzieją się w powiecie, ale najbardziej martwię się o szpital mówi mowa członkini zarządu
powiatu. - Musimy zrobić bilans otwarcie i wtedy zobaczymy, jak to wszystko wygląda.
REKLAMA
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Sławomir Kapica został nowym starostą oleśnickim. Jego zastępcą jest Stanisław Stępień. Ten wybór przypieczętował nową koalicję.

Przed nami też rozmowa z panią skarbnik. Myślę, że będzie
dobrze, bo jest wola współpracy. Mimo mojego wieku mam
jeszcze trochę dobrej energii,
dlatego chcę pracować i poprawiać życie mieszkańców
powiatu oleśnickiego.
ZMIANY TAKŻE W MIEŚCIE
Polityczna burza nie ominęła także miasta. W piątek głosami radnych komitetu Jana
Bronsia oraz radnych PiS Kazimierza Karpienki i Wojciecha Bartnika z funkcji szefa
rady został odwołany Robert
Sarna. Przewodniczącym był
niecałe trzy miesiące.
Na stanowisko, po zawiązaniu się nowej koalicji, wrócił
Aleksander Chrzanowski.
Chrzanowski nie był jedynym kandydatem zgłoszonym na to stanowisko. Jeszcze przed głosowaniem radny
Paweł Bielański z Oleśnica Razem odniósł się do ostatnich

politycznych zdarzeń w oleśnickim samorządzie (chodzi
o zmiany personalne, red.).
– Wiemy, że wyborcy nie
akceptuję nowego układu,
czyli połączenia klubu radnych Jana Bronsia z PiS-em.
Jesteśmy przekonani, że oleśniczanie ocenią tę egzotyczną koalicję– mówił Bielański,
tłumacząc, że Oleśnica Razem
nie weźmie udziału w głosowaniach nad zmianami przewodniczącego rady. – Jedynym,
dobrym wyjściem z tej sytuacji
jest kandydatura Kazimierza
Karpienki na przewodniczącego Rady Miasta Oleśnicy – zaproponował nieoczekiwanie.
Co na to radny PiS? – To wielki zaszczyt. Jestem świadom
ciężaru, jaki by na mnie spoczywał. Musiałbym mieć trochę
czasu na przemyślenie – odpowiadał Kazimierz Karpienko i
podkreślał, że chciałby pracować w Oleśnicy na niwie sportu (Karpienko zostanie szefem

komisji sportu, red.), już działa w ogrodach działkowych, a
połączyć tego z pracą przewodniczącego byłoby trudno.
– Dziś mówię: dziękuję za zaufanie, ale nie wyrażam zgody
– powiedział. Na wypowiedź
Pawła Bielańskiego zareagowała radna klubu Jana Bronsia Dorota Adamczyk-Gajda. –
Dwa miesiące temu my też nie
rozumieliśmy nowego układu i tego, dlaczego koledzy z
Platformy zmienili swoją decyzję o współpracy z nami –
komentowała. – Może skończmy ten spektakl i pozwólcie
nam pracować. Pogódźcie się
z przegranymi wyborami. –
Nie jestem i nigdy nie byłem w
żadnym układzie – ripostował
Paweł Leszczyłowski.
NOWY SZEF WYBRANY
- Podobno nie wchodzi się
dwa razy do tej samej rzeki, ale
zawiódłbym wyborców odmmową, dlatego wyrażam zgodę na kandydowanie – powiedział Aleksander Chrzanowski
tuż przed głosowaniem.
Ze względu na fakt, że radni Oleśnicy Razem oraz radni Koalicji Obywatelskiej nie
brali udziału w głosowaniu
Chrzanowskiemu potrzebnych było tylko 7 głosów,
by zostać przewodniczącym.
Ostatecznie jednak poparło
go 12 radnych. W ten sposób
rada wybrała swojego starego-nowego szefa.
Na kolejnej sesji zmieni się
wiceprzewodniczący rady.
Miejsce Pawła Leszczyłowskiego ma zająć Wojciech
Bartnik. Tak zakłada umowa
koalicyjna z Prawem i Sprawiedliwością.

WARTO
WIEDZIEĆ
sprawdź na www.olesnicainfo.pl
Powiatowy Urząd
Pracy podzieli dotacje
na rozpoczęcie
działalności

REKLAMA

Tym razem środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej będą mogły otrzymać
43 osoby bezrobotne. Podzieli
je Powiatowy Urząd Pracy
w Oleśnicy. Wnioski są
przyjmowane do 4 września.
Będą realizowane w trzecim i
czwartym kwartale tego roku.
Planowana wysokość dofinansowania dla jednej osoby
to 19 tysięcy złotych. RED
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» Placówka jest częścią Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1. Powstała
w budynku Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Kleeberga

W Oleśnicy powstało nowe
miejskie przedszkole

Dochód ze sprzedaży nakrętek jest przeznaczany na cele dobroczynne

Serce na nakrętki stanęło
przy oleśnickim Atolu

I

nicjatywa montowanie metalowych serduszek, do których
mieszkańcy mogą wrzucać nakrętki od butelek realizowana
jest z powodzeniem w wielu
miastach. Niedawno dołączyła
do nich także Oleśnica.
- Pierwszy z takim pomysłem przyszedł do nas tato Tosi
Wiśniewskiej, później o postawienie serca prosiła Ewelina Kata, a interpelację w tej
sprawie złożył też Paweł Bielański– mówi wiceburmistrz
Edyta Małys-Niczypor.
Pomysł został podchwycony przez oleśnicki magistrat,
który zlecił zakup serduszka
Miejskiej Gospodarce Komu-

nalnej za kwotę około 1500
złotych. Serce zostało umieszczone tuż przy kortach należących do Oleśnickiego Kompleksu Rekreacyjnego Atol. Do
opróżnienia serduszka zgłosiła się Ochotnicza Straż Pożarna z Dziesławic.
W pierwszych tygodniach
zebrane nakrętki były przeznaczane na zbiórkę dla małej Mii walczącej z SMA (potrzebna na jej leczenie kwota
jest już zebrana, red.). Teraz
dochód z ich sprzedaży trafi
na konto zbiórki Frania Cedro. Chłopiec cierpi na zanik
mięśni, a od niedawna walczy
także z nowotworem płuc. RED

FOT. PZS W OLEŚNICY

Modernizacja i urządzanie
oddziału już na finale

D

ecyzja o przekształceniu Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 6 im. Janusza
Korczaka w Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Oleśnicy miała na celu zapewnienie
mieszkańcom szerszego dostępu do usług edukacyjnych –
informuje oleśnicki magistrat.
Częścią Zespołu jest Przedszkole nr 2. Przygotowano tutaj miejsca dla dwustu dzieci.
Placówka właśnie rozpoczyna swoją działalność. Pokieruje nią dyrektor Jadwiga Wieczorek.
CO SKŁADA SIĘ NA NOWE
PRZEDSZKOLE?
Powstało tutaj pięć nowych
sal na 105 miejsc dydaktycznych, przy założeniu 8-godzinnego pobytu dziecka w
przedszkolu. Pomieszczenia
przystosowane do nauczania,

WARTO
WIEDZIEĆ
sprawdź na www.olesnicainfo.pl
Nowa szefowa
gminnej kultury
Monika Małobęcka została
nowym dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury Oleśnica
z siedzibą w Ligocie Polskiej.
Po blisko 30-letniej pracy na
emeryturę odeszła Dorota
Bartczak. Pani Monika od kilku
lat pracuje w ośrodku, aktywnie współpracuje z zespołami
ludowymi i kołami gospodyń
wiejskich, współtworzy wiele
gminnych wydarzeń.

Za rozwojem obu oddziałów rośnie liczba porodów w Oleśnicy

K

ończy się modernizacja
oddziału neonatologii w
Powiatowym Zespole Szpitali
w Oleśnicy. Dzięki temu oddział może uzyskać II stopień
referencyjności.
– Pierwsi mali pacjenci już
korzystają ze wsparcia oddechowego w ukończonej sali
intensywnego nadzoru – informuje oleśnicka placówka,
która stawia i na rozwój ginekologii, i neonatologii.
– Remontujemy ten oddział,
chcąc dostosować go do obowiązujących wymogów. Mamy
czerwone światło od konsultanta wojewódzkiego, pozyskujemy też niezbędny sprzęt.
Między innymi z fundacji Wiel-

kiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – wyjaśnia dyrektor szpitala Krzysztof Wywrot.
Na oddziałach II stopnia rodzą między innymi kobiety będące w ciąży zagrożonej. Neonatologia II stopnia oznacza z
kolei, że oddział ma kompetencje do leczenia noworodków
urodzonych przedwcześnie,
z niską masą ciała, z niewydolnością oddechową, infekcjami, żółtaczką oraz wieloma
innymi problemami metabolicznymi. Za rozwojem obu
oddziałów stoi rosnąca liczba porodów, które odbywają
się w oleśnickim szpitalu. W
tym roku może ich być blisko
dwa tysiące. RED

Zmiany w oleśnickiej
policji

Izabela Michalska zastąpiła
Aleksandrę Pieprzycką na stanowisku oficera prasowego
Komendy Powiatowej Policji
w Oleśnicy. Swoje obowiązki
zaczęła pełnić od 1 sierpnia.
Wcześniej pracowała w wydziale wykroczeń oleśnickiej
komendy. Pieprzycka przeszła
do wydziału prasowego Komendy Wojewódzkiej
Policji we Wrocławiu. Funkcję
oficera prasowego w Oleśnicy
pełniła przez 10 lat. Akt mianowania na zastępcę komendanta w oleśnickiej komendzie
odebrał z kolei Grzegorz Krawczyk, który wcześniej pełnił
obowiązki wicekomendanta
oraz naczelnika wydziału
prewencji. RED

kowie to dzieci 4- i 5-letnie.
Łącznie do Przedszkola nr 2
w ZSP nr 1 od 1 września w
Oleśnicy będzie uczęszczało
200 dzieci, z czego 95 stanowią dzieci sześcioletnie (cztery oddziały).

FOT. GRZEGORZ KIJAKOWSKI
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Nowe przedszkole przyjmie pod swoją opiekę 200 dzieci

wychowania i opieki, pomieszczenia higieniczne oraz szatnie skutkować będą poprawą
oferty skierowanej do mieszkańców Oleśnicy, w szczególności do tych osób, które nie
zdecydują się na korzystanie
z oferty płatnej.
REKLAMA

W wyniku przeprowadzonej rekrutacji uzupełniającej w sierpniu wszystkie wolne miejsca
w Przedszkolu nr 2 zostały obsadzone, głównie przez dzieci
3-letnie (utworzono 3 grupy
po 25 dzieci w każdej). Pozostali zrekrutowani wychowan-

SZKOŁA W PRZEBUDOWIE
Pomieszczenia pod nowe
przedszkole zostały wyremontowane w tym roku. Ich
zakres obejmował między innymi przebudowę części pomieszczeń w celu wydzielenia
pięciu oddziałów przedszkolnych w poziomie I piętra segmentu B, składających się z
5 sal dydaktycznych, sanitariatów, pomieszczenia do wydawania posiłków dla przedszkolaków wraz ze zmywalnią,
zgodnie z przyjętym układem
funkcjonalnym.
Koszt robót budowlanych
zamknął się w kwocie 760 tys.
zł. Przedszkole będzie obsługiwało 14 pracowników.
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» Jakie procedury będą obowiązywać w nowym roku szkolnym?

Pandemia koronawirusa wymusza zmianę trybu nauczania w placówkach

KATARZYNA KIJAKOWSKA

P

rocedury jakie przyjęto
w oleśnickich szkołach
podstawowych, oddziałach przedszkolnych i przedszkolach zostały opracowane
przez dyrektorów poszczególnych placówek w oparciu o wytyczne Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego
oraz Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 lipca br. – informuje oleśnicki magistrat. – Zostały ujednolicone, jednak każda
szkoła i przedszkole przystosowały je do własnych możliwości technicznych siedziby jednostki. Aktualnie są one
konsultowane na radach pedagogicznych. Przed dniem 1
września zostały przesłane do
rodziców poprzez e-dziennik.
Poza ogólnopolskimi wytycznymi burmistrz Jan Bronś zarekomendował dyrektorom noszenie maseczek lub przyłbic
przez pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych.
W przypadku wprowadzenia przez rząd jakichkolwiek
zmian w zasadach bezpieczeństwa dotyczących zapobiegania
i przeciwdziałania COVID-19,
będą one na bieżąco uwzględnianie przez dyrektorów.
NAJWAŻNIEJSZE ZASADY
Ważniejsze zasady obowiązujące w szkołach podstawowych i oddziałach przedszkolnych (wszystkie są dostępne na
portalu www.olesnicainfo.pl):
● do szkoły może uczęszczać
uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję
dróg oddechowych oraz gdy
domownicy nie przebywają na
REKLAMA
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TO BĘDZIE NAUKA
POD NADZOREM

Rozpoczyna się nowy rok szkolny. Będzie on jednak zupełnie inny od tych, które znamy

RYGOR
SANITARNY
U MALUCHÓW
Podobne zasady będą obowiązywać w placówkach
przedszkolnych. Rodzice,
którzy będą odprowadzać
dzieci do szkół muszą być
wyposażeni w maseczki
lub przyłbice. Pracownik
przedszkola przed wejściem dziecka do placówki
będzie sprawdzał temperaturę; do przedszkola nie
może uczęszczać dziecko,
którego rodzic nie wyraził
na to; jeśli temperatura ciała dziecka wynosi więcej jak
37 stopni – wtedy dziecko
nie zostaje przyjęte .

● lub w izolacji w
kwarantannie
warunkach domowych lub w
izolacji,
● uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej
odbierani przez opiekunów bez
objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych,
● wchodzący do budynku szkoły mają obowiązek dezynfekcji rąk,
● opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do
przestrzeni wspólnej szkoły,
zachowując zasady: 1 opiekun
z dzieckiem/dziećmi, dystans
od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi i od pracowników szkoły min. 1,5 m, osłona
ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcję rąk,
● zajęcia będą odbywały się w

wyznaczonych stałych salach,
uczniowie przechodzą do innych sal wyłącznie na zajęcia
wychowania fizycznego i informatyki,
● przerwy będą odbywały się
według ustalonego harmonogramu w miarę możliwości na
świeżym powietrzu,
● obowiązywać będą ogólne
zasady higieny: częste mycie
rąk , ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust,
● przedmioty i sprzęty znajdujące się w salach, których
nie można skutecznie umyć,
uprać lub dezynfekować zostaną usunięte; przybory do ćwiczeń i sprzęt sportowy (piłki,
skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć będą
dezynfekowane.

Sito mikrofonu
to dla mnie numer 1
Rafał Tomkiewicz. Na co dzień
DJ – KONFERANSJER – PREZENTER – LEKTOR, a przede wszystkim mąż i tato.

T

o zaczęło się jeszcze w Radiobudzie w Dzierżoniowie.
Była końcówka lat 80. Czasy,
kiedy młodzież była przyporządkowana do przeróżnych
subkultur - tak swoje początki za konsolą wspomina Rafał
Tomkiewicz. - Depesze, NKOTB-owcy, metale. Byłem sympatykiem niemal wszystkich,
a oni nie mogli zrozumieć, że
nie chcę się określić. Po prostu uwielbiałem różnorodność.
Tak jest do dzisiaj.
Na poważnie jednak przygoda z mikrofonem zaczęła
się dla pana Rafała we Wrocławiu w połowie lat 90. - W
przerwie wykładów na wydziale fizyki usłyszałem o naborze
do jednej ze stacji radiowych opowiada. - Tydzień później,
stałem na korytarzu Radia Klakson z prawie trzema setkami innych chętnych. Próba lektorska i zapytanie o… głębokość
Odry pod Warszawą. Sam nie
wiem jakim cudem odpaliłem,
że taka, jak Wisły pod Wrocławiem. Wystarczyło… - uśmiecha się. - Rok później miałem
już swój poranek i listę przebojów. Było fajnie, ale ciągle
czegoś brakowało. Później był
dyrektor muzyczny Radia Traffic FM, wydawca wiadomości
ekonomicznych w stacji - Radio Aplauz i redaktor naczelny
portalu AutoInternet. W końcu
pojawiła się telewizja kablowa
i internetowa, ale zawsze najważniejsze było dla niego sito
mikrofonu. - Koncert Beaty Kozidrak, który prowadziłem i tysiące ludzi przed sceną uświadomił mi, że potrafię jeszcze coś
innego. Potrafię nakręcać ludzi do dobrej zabawy - mówi.
Jaki wydarzenia obsługuje Rafał Tomkiewicz? - Eventy, bale, jubileusze, bankiety,
a nawet wesela czy urodziny.
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DJ Rafał Tomkiewicz

Jednym słowem – imprezy. W
końcu znalazłem swój żywioł
- wylicza, podkreślając, że najważniejszy był, jest i będzie dla
niego profesjonalizm. - Zaczynając od kultury języka i wypowiedzi, wizerunku zewnętrznego,
a kończąc na sprzęcie - mówi.
- I dlatego, do dzisiaj, towarzyszy mi trema. XXV lat z mikrofonem, a ja nadal ją mam, bo
wiem, że rutyna zabija.
Pan Rafał przyznaje też, że ludzie często popełniają podstawowy błąd podczas organizacji
imprez. - Skupiają się na wystroju, czy menu, odstawiając
konferansjera, muzykę i światła na drugi, a nawet trzeci plan
- mówi. - A to jeden z najważniejszych elementów układanki.
Spotkania, wspólne ustalenia,
muzyka, animacje, a na końcu scenariusz. Wszystko musi
być zapięte na ostatni guzik.
Nasz rozmówca przyznaje
też, że bywają i ciężkie chwile. - Zwłaszcza podczas pakowania. 800 kg sprzętu robi swoje - śmieje się. - A kiedy pracuję
kolejny raz z takimi ludźmi jak:
Piotr Bałtroczyk, Irek Krosny,
Tetiana Galitsyna, Andrzej Poniedzielski, czy Mariusz Kiljan
i oni mówią mi – GOOD JOB, to
już chcę się pakować na kolejny wyjazd - uśmiecha się. - Myślę, że mam w życiu szczęście
– bo mogę robić to co kocham.
tekst sponsorowany

FOT. GRZEGORZ KIJAKOWSKI

INFORMACJE

Panowie Robert Karbowniczak i Michał Dardziński pokonają konno 450 kilometrów

Konno nad Bałtyk
dla małego Antosia
» Podejmują wyzwanie, by wesprzeć potrzebującego,
małego chłopca. Konno pokonają dystans 450 km
KATARZYNA KIJAKOWSKA

C

hcą poświęcić na swój
wyczyn maksymalnie 14
dni. - Wyruszymy we wrześniu z Robertówki, mojej stajni
w Smolnej, a do pokonania będziemy mieć dystans 450 kilometrów - mówi Robert Karbowniczak, oleśnicki przedsiębiorca.
W przemierzeniu trasy nad
Bałtyk towarzyszyć mu będzie
Michał Dardziński, wcześniej
strażnik miejski, a obecnie wrocławski policjant.
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DLA KOGO JADĄ?
Najdłuższy odcinek, 57-kilometrowy pokonają do Milicza.
- Kolejne odcinki całej trasy
będą już krótsze. Bez wątpienia
jednak przed nami duży wysiłek i wyzwanie - mówi pan Robert, zdradzając, skąd powód

takiej decyzji i jaki cel przyświeca całej akcji. - Chcemy pomóc
14-miesięcznemu Antosiowi
Kubiczowi. Chłopiec urodził
się z zespołem TAR oraz zaburzeniami hematologicznymi.
Czym charakteryzuje się ta
choroba? Okazuje się, że obie
rączki Antosia w życiu płodowym nie rozwinęły się w normalny sposób, tzn. jego kości
strzałkowe nie zostały wykształcone i dłonie znajdują się obecnie na wysokości łokci. - Istnieje
możliwość, by Antoś, podobnie
jak inne dzieci miał normalnie wyglądające raczki - mówi
pan Robert. - Sposobem jest
poddanie bardzo skomplikowanej i kosztownej operacji
przez amerykańskiego specjalistę dr. Paleya, autora słynnej
na świecie metody wydłużania kości.

Przygotowania do podróży trwają od wielu tygodni. Każdego dnia jeźdźcy
spędzą na koniach od 4 do 5 godzin

Ratunkiem dla chłopca jest
rekonstrukcja kości, a potem
jej powolne wydłużanie. Terapia nie boli, ale trwa latami
i jest bardzo droga. Sama wizyta doktora to koszt 4 tys. zł,
natomiast koszt zabiegu operacyjnego oszacowano na około 100 tys. zł.
I właśnie z myślą o pomocy
dla Antosia Robert Karbowniczak zdecydował się na konną podróż nad morze.
WSPARCIE OD FIRM
- Zwróciłem się do kontrahentów, z którymi na co dzień
współpracuję z prośbą o wsparcie Antosia - mówi. - W zamian
za umieszczenie ich logotypów
na koszulkach, w których będziemy się pojawiać na trasie
i materiałach promocyjnych,
wsparli oni finansowo chłopca. Do nas należy druga część
zadania, czyli przemierzenie
Polski na koniach i dotarcie
nad Bałtyk.
Pan Robert przyznaje, że
blisko dwutygodniowa podróż konno wymaga fizycznego przygotowania.
- Przygotowuję do niej od
wielu tygodni. Bez regularnych ćwiczeń na pewno nie
byłoby to możliwe - mówi. Każdego dnia podróży spędzimy na koniach około sześciu
godzin, później czeka nas 4-5
godzin odpoczynku. Jest potrzebny do regeneracji i naszej,
i zwierząt. - Mamy już ułożoną trasę. Będziemy pokonywać
dystans szlakami końskimi,
leśnymi duktami wygodnymi
dla koni - mówi Robert Karbowniczak.

Różowe skrzyneczki
w Oleśnicy
Inicjatorkami oleśnickiej
odsłony Różowej Skrzyneczki
są Mirela Batog i Katarzyna
Horoś. Pojemniki z darmowymi środkami higienicznymi dla
kobiet znajdują się w Urzędzie Miasta Oleśnicy, w Atolu,
bibliotece, MOKiS-ie, a także
w toalecie publicznej przy ul.
Sinapiusa. Sama inicjatywa
wiąże się z powszechnym
dostępem do bezpłatnych
środków higieny osobistej na
czas menstruacji.w przestrzeni
publicznej. RED
REKLAMA

FOT. GRZEGORZ KIJAKOWSKI

Wejście na wieżę zamkową już
nie jest możliwe. Od września
będą obowiązywać nowe
godziny zwiedzania. Chętni
będą mogli wejść do środka w
godzinach od 10 do 18. Z kolei
parafia św. Jana w Oleśnicy przypomina, że istnieje
możliwość zwiedzania bazyliki
z przewodnikiem od wtorku
do soboty w godzinach: 11:45;
13:30 i 15:00; w niedzielę: 14:00
i 15:30. Zwiedzania organizuje
Fundacja Kachny.
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Historia oleśnickiej parafii
na kartach albumu

WARTO
WIEDZIEĆ
sprawdź na www.olesnicainfo.pl
Kiedy można zwiedzać zamek i bazylikę?
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Album o parafii został wydany przez ks. infułata Ozimka

S

etki zdjęć przedstawiających
budowę kościoła Najświętszej Maryi Panny Fatimskiej
złożyło się na album, którego fundatorem jest ks. infułat
Władysław Ozimek.– Głęboko
przeżywaliśmy zamach na Jana
Pawła II w dniu 13 maja 1981
roku. Ojciec Święty sam przyznał, że życie zawdzięcza Matce Bożej Fatimskiej – pisze w
słowie wstępnym ks. Władysław. – W roku 1996 w Polsce
po diecezjach w Polsce peregrynuje cudowna Figura Najświętszej Maryi Panny Fatimskiej. Wtedy zrodziła się myśl,
by w Oleśnicy wybudować ko-

ściół ku czci Matki Boskiej Fatimskiej – jako wotum za uratowanie życia Ojca Świętego.
Na wydawnictwo złożyły
się setki zdjęć oraz informacji obejmujących lata 20022019. Tekst i redakcję albumu
przygotowali: Krzysztof Dziedzic, Janusz Superson, ks. Władysław Ozimek i ks. Jan Kudlik. Opracowanie graficzne
i skład wykonał Jerzy Maciński. Autorami zdjęć są: Janusz
Superson, Krzysztof Dziedzic,
Janusz Godyń, Andrzej Szachnowski, Krzysztof Wiesner, Jerzy Maciński, Ryszard Kałużny. RED
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