
Dramatyczny 
apel o pomoc 
dla azylu 
Przytul Pyska  
w Boguszycach

  DLACZEGO NAD OLEŚNICKIMI STAWAMI PADAŁY PTAKI? PODANO MOŻLIWE POWODY STRONA 5

Kolejne  
odwołania  
i roszady  
w oleśnickiej 
radzie miasta

   WODA NA OGRODACH DZIAŁKOWYCH ZNTK JEST DLA  ZARZĄDU PRIORYTETEM    STRONA 3

Antoś cierpi na 
rzadką chorobę 
TAR. Ruszyła 
akcja pomocy 

Mieszkańcy 
czekają 
na obwodnicę 
i Dobroszycką

Tomasz Lewicki  
z Oleśnicy 
wjechał rowe-
rem na ŚnieżkęFO
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CZYTAJ NA STRONIE 3

Wszyscy chętni 
dostaną 
pieniądze 
na wymianę 
ogrzewania
CZYTAJ NA STRONIE 12
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Spółka Olkol  
podpisała duży 
kontrakt z PKP 
Intercity. Będą 
miejsca pracy
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CZYTAJ NA STRONIE 5

Tosia skończyła 
roczek. To był 
czas walki 
o życie i zdrowie 
dziewczynki
CZYTAJ NA STRONIE 10
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PRZED NAMI 
OLEŚNICKI
JARMARK
wspaniałości

10 i 11 października, a potem  
w każdym kolejnym miesiącu, 
 odbywać się będą Oleśnickie 
 Jarmarki Wspaniałości.  
Przedstawiamy część  twórców  
i producentów, którzy  
za dwa tygodnie pojawią się 
na Rynku.  STRONA 5



Absurdy kosztem  
potrzebujących
KATARZYNA KIJAKOWSKA

We wrześniu spotkałam się z małą 
bohaterką. Jej historia jest jednym z 
dowodów na to, w jak chorym syste-
mie żyjemy. 

Kim jest moja bohaterka? Znacie ją. 
Nawet jeśli nie osobiście, to widzieliście jej zdjęcia, na pew-
no o niej czytaliście lub też jesteście w gronie tysięcy osób, 
które pomogły Tosi polecieć do USA. Tak, piszę o małej 
oleśniczance, która w grudniu ubiegłego roku skradła 
serca wielu z nas. To my zakasaliśmy rękawy i pomogliśmy 
spakować Tosię na wyjazd do Stanów. Tam otrzymała lek, 
dzięki któremu ma szansę na normalne życie. Dziś walczy o 
nie każdego dnia, a ja się zastanawiam, ile jeszcze chorych 
dzieci i potrzebujących dorosłych będzie musiało przejść 
to, co Tosia i jej bliscy. Ile z nich będzie musiało walczyć o 
zmianę wyroku? Czy to normalne, że na lek, operację czy 
rehabilitację chorej osoby składają się obcy ludzie? Że pań-
stwo coraz częściej ma takie „trudne” przypadki w nosie, 
że chorzy i ich rodziny słyszą: „przykro nam, radźcie sobie 
sami”. Kilka miesięcy temu zadałam to pytanie w tekście 
na moim facebookowym profilu. Jedna z Czytelniczek 
skrytykowała mnie, twierdząc, że się nie znam. Że lek, który 
musiała dostać Tosia nie jest dopuszczony do użytku w 
Europie, że jest to możliwe w USA. Pewnie, nie jestem alfą 
i omegą, na obrocie i dopuszczaniu leków do użytków nie 
znam się kompletnie, ale zastanawiam się, co zmieniło się 
w tej kwestii w krótkim czasie. Bo w marcu mała Tosia po-
leciała do Stanów, co przecież było dla jej rodziny wyzwa-
niem organizacyjnym i logistycznym, a już kilka tygodni 
później w lubelskiej klinice ten sam lek podano innym 
dzieciom chorym na SMA. Bo ministerstwo wydało zgodę…
Dlaczego nie zrobiono tego wcześniej? Dlaczego nie 
ułatwiono terapii rodzicom, którzy i tak ponieśli ogromny 
trud zbiórki tak dużej kwoty?  Wiem, powinnam się cieszyć, 
że i dla Tosi, i dla wielu innych dzieci nazbieraliśmy te 8,9 czy 
10 milionów. Ale krew mi się burzy na absurdy, urzędniczą 
niemoc i zwykłą głupotę. Nigdy nie dam na nie przyzwo-
lenia, choć zawsze, jeśli będzie taka potrzeba wesprę tych, 
których państwo pozostawia samych sobie. ●
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  PROSTO W OCZY  

  POGODA  

112
NUMER ALARMOWY

997
POLICJA

998
POGOTOWIE

999
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

●  CM Mastermed przy  
ul. Kopernika  
71 396-28-65

●  Pogotowie energetyczne  
ul. Energetyczna 1  
71 889-43-11

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

WAŻNE 
TELEFONY

Czy administracja szpitala 
przeniesie się do Feniksa?

To, by czwarte piętro budyn-
ku szpitala zostało zwol-

nione przez administrację pla-
cówki zaproponował dyrektor 
Powiatowego Zespołu Szpitali 
w Oleśnicy Krzysztof Wywrot.
Dyrektor, wyjaśniając pomysł, 
odniósł się do warunków pa-
nujących na części oddziałów. 

– Są dużo gorsze niż na pię-
trze administracyjnym – powie-
dział i zastanawiał się, czy nie 
rozsądniej byłoby, aby prze-
nieść administrację placówki 
poza budynek szpitala. Wie-

my, że chodzi o budynek Ole-
śnickiego Centrum Biznesu 
Feniks znajdujący się nieopo-
dal placówki medycznej. Szpi-
tal miałby tam do dyspozycji 
blisko 200-metrowe pomiesz-
czenie. To do niego przenio-
słaby się cała księgowość, ka-
dry i dyrekcja. 

Żadne decyzje w tej spra-
wie jednak nie zapadły, a na 
temat tego pomysłu mają się 
wypowiedzieć m.in. radni oraz 
rada społeczna szpitala oraz 
zarząd powiatu. RED

Mikromusic  
w listopadzie  
w Oleśnicy
Mikromusic to polski zespół 
grający muzykę określaną jako 
avant pop lub art pop. W ich 
twórczości słychać inspiracje 
słowiańskim folkiem, jazzem, 
rockiem i elektroniką.
Na to muzyczne wydarzenie 
zaprasza Miejski Ośrodek 
Kultury i Sztuki w Oleśnicy. 
Koncert odbędzie się 28 listo-
pada w sali widowiskowej. 
Sprzedaż biletów na koncert 
jeszcze nie ruszyła. Organi-
zator nie podał też ile będą 
kosztowały. RED

KATARZYNA KIJAKOWSKA

Pierwszy rower dostał, jako 
dziecko. Potem była krót-
ka przerwa, bo jako na-

stolatka fascynowały go inne 
rzeczy. – Na przykład muzy-
ka – wspomina pan Tomasz, 
który do systematycznej jaz-
dy rowerem powrócił przed 
trzydziestką. – Wymusił to 
na mnie siedzący tryb życia 
– mówi. – Wtedy postawiłem 
na rower trekkingowy, ale ty-
powo pod kątem wycieczek 
niż jazdy wyczynowej. Dzisiaj 
pan Tomasz działa w Klubie 
Kolarskim HRMax. Trenuje 
z grupą oleśniczan. – Zdecy-
dowałem, że wjadę rowerem 
na Śnieżkę – mówi. – Zapisy 
odbywały się jeszcze w mar-
cu. A żeby było śmieszniej 
numery startowe rozchodzą 
się w 2-3 sekundy. Więc kiedy 
kliknąłem punktualnie o 19 w 
zapisy wszystkie 350 miejsc 
były już zajęte. Po tygodniu 
okazało się jednak, że kolega 
Damian z HRMax Oleśnica, 

któremu udało się zapisać, 
nie może pojechać. Zapytał, 
czy chcę zająć jego miejsce. 
Oczywiście, że chciałem. 

Pan Tomasz trenował przed 
wjazdem na Śnieżkę przez 
kilka miesięcy. Do pokona-
nia miał 13-kilometrowy od-
cinek trasy. – Koledzy z klubu 
podpowiadali, jak wjechać, 
jak rozłożyć siły – opowia-
da. – Trenowałem kilka razy 
w tygodniu, dodatkowo były 
wjazdy m.in. na Ślężę czy tra-

sami w Jeleniej Górze. Były 
też spotkania z trenerką per-
sonalną Alicją Blaszkiewicz. 
Czego Tomasz Lewicki oba-
wiał się najbardziej? – Tego, 
że nogi odmówią mi posłu-
szeństwa – mówi. – Na szczę-
ście wszystko zagrało. Ge-
neralnie mój cel był taki, by 
wjechać. Nie muszę nikogo 
wyprzedzać, nie muszę być 
w czołówce. Myślę, że takie 
myślenie w dużej mierze mi 
pomogło. ●

● Tomasz Lewicki postawił na rower. - Bieganie mnie 
nudzi. Wybrałem rower i pozostanę mu wierny - mówi

Oleśniczanin wjechał 
rowerem na Śnieżkę
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Tomasz Lewicki wjechał na Śnieżkę  w godzinę i 41 minut
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Trwa Powszechny Spis Rolny. 
Jakie dane udostępnią rolnicy?
Od 1 września do 30 listopada w całej Polsce przeprowadzany jest Powszechny Spis Rolny.  
Udział w nim jest obowiązkowy. Jak się spisać i jakie dane trzeba podać?

osoby kierującej gospodarstwem 
rolnym, położenia gospodarstwa 
na obszarach o ograniczeniach 
naturalnych, osobowości praw-
nej, tytułu własności użytków rol-
nych, produkcji ekologicznej czy 
rodzaju użytkowanych gruntów. 
Wszystkie dane zostaną oczywi-
ście zanonimizowane. 

Ostatni spis rolny w Polsce 
przeprowadzany był w 2010 
roku. Od tego czasu wiele 
informacji stało się już nieak-
tualnych. Według Rocznika sta-
tystycznego rolnictwa w 2017 
roku w województwie dolnoślą-
skim działały 54 352 gospodar-
stwa indywidualne. Najwięcej z 
nich prowadziło działalność na 
obszarze od 2 do 5 ha - 14 458, 
na obszarze od 5 do 10 ha - 12 
219 oraz na obszarze od 1 do 2 
ha - 11 942. Wszyscy użytkownicy 
gospodarstw rolnych będą mieli 
czas na dokonanie spisu do 30 
listopada.

SPIS JEST OBOWIĄZKOWY  
I SAMODZIELNY
 
Powszechny Spis Rolny jest 
obowiązkowy, dotyczy nie 
tylko rolników indywidualnych, 
ale także firm i podmiotów 
prawnych, które są związane z 

rolnictwem. Są różne metody 
dokonywania tych spisów - mówi 
Jarosław Obremski, Wojewoda 
Dolnośląski. Halina Woźniak, p.o. 
Dyrektora Urzędu Statystycznego 
we Wrocławiu zaznaczyła, że spis 
powinien być samodzielny. Sa-
modzielne spisanie się rolników 
przez Internet będzie działaniem 
obowiązkowym, a to działa-
nie będzie wspierane poprzez 
rachmistrzów spisowych, których 
statystyka do tego przewidziała. 
Będą oni dzwonić do respon-
dentów, ale to będzie działanie 
uzupełniające. Oznacza to, że 
wszyscy Ci rolnicy, którzy mają 
dostęp do Internetu, mają obo-
wiązek spisać się samodzielnie za 
pomocą interaktywnej aplikacji 
do samospisu poinformowała 
Halina Woźniak.
Obowiązek realizacji spisu na-
kłada na państwa członkowskie 
Unii Europejskiej rozporządzenie 
Parlamentu Europejskiego i Rady, 

ale wynika on również z reko-
mendacji Organizacji Narodów 
Zjednoczonych do spraw Wyży-
wienia i Rolnictwa zawartych w 
dokumencie „Światowy program 
spisów rolnych rundy 2020”. 
Wyniki spisu rolnego są jedynym 
źródłem, które pozwala dokład-
nie scharakteryzować polskie rol-
nictwo. Służy władzom lokalnym 
i centralnym do podejmowania 
trafnych decyzji strategicznych, 
opartych na analizie danych.

KOGO DOTYCZY SPIS I JAKIE 
DANE TRZEBA PODAĆ?

Powszechny spis rolny dotyczy 
gospodarstw rolnych prowadzo-
nych przez osoby fizyczne (go-
spodarstwa indywidualne), osoby 
prawne i jednostki organizacyjne, 
niemające osobowości praw-
nej. Podlegający spisowi rolnicy 
udzielają informacji w formie sa-
mospisu za pomocą aplikacji na 
stronie www.spisrolny.gov.pl, wy-

wiadu telefonicznego, który prze-
prowadzi rachmistrz telefoniczny 
albo wywiadu przeprowadzonego 
przez rachmistrza terenowego, 
który odwiedzi rolnika. W sytuacji 
braku możliwości samodzielne-
go spisania się przez Internet, 
można spisać się dzwoniąc na in-
folinię spisową pod numer 22 279 
99 99 lub udać się Urzędu Gminy, 
gdzie pracownik biura spisowego 
pomoże wypełnić formularz na 
przygotowanym stanowisku 
komputerowym. Podczas wy-
wiadu rolnicy muszą opo-
wiedzieć o sprzedawanych 
w gospodarstwie rolnym-
produktach, o powierzchni 
użytków rolnych, struktu-
rze dochodów (ile procent 
pochodzi z działalności 
rolniczej, ile z innych świad-
czeń takich jak emerytura czy 
renta) oraz posiadanych zwie-
rzętach. W spisie rolnym zbierane 
są również dane dotyczące m.in. 

KATARZYNA KIJAKOWSKA

Punktem kulminacyj-
nym konferencji było 
sprawozdanie z funk-

cjonowania Ogrodów w 2019 
roku oraz przedstawienie pla-
nów na przyszłość. O tym, 
co działo się w minionym 
roku w ROD ZNTK wyczer-
pująco mówił prezes Kazi-
mierz Karpienko. To właśnie 
nowy zarząd pod jego kierow-
nictwem objął kierowaniem 
Ogrodami w kwietniu 2019 
roku. – To wtedy złożyliśmy 
obietnicę wobec członków 
ROD ZNTK, że dołożymy wie-
le starań, zaangażujemy się 
i wykonamy ogromną pracę 
na rzecz naszych działkow-
ców – mówił prezes, który 
pochwalił się też realizacja-
mi inwestycyjnymi, wśród 
których jedną z najistotniej-
szych było wykonanie doku-
mentacji projektowo-kosz-

torysowej z uzgodnieniami 
i pozwoleniem na budowę 
wykonania przyłącza wod-
nego do ogrodów numer 3 
i 4 dla 500 działek.

– Przez 40 lat były one po-
zbawione wody – przypomniał 
Kazimierz Karpienko. Wyko-

nanie przyłącza wodociągo-
wego ze studnią wodomie-
rzową jest pierwszym etapem 
wodociągowania dwóch ogro-
dów. Drugim etapem będzie 
doprowadzenie wody do 500 
działek. Pieniądze na ten cel 
pochodzą z wpłat działkow-

ców oraz Polskiego Związku 
Działkowców.Protokolarnie 
nowy zarząd ROD ZNTK  prze-
jął od ustępującego zarządu 
wszystkie aktywa i pasywa w 
maju 2019 roku. 

– Były w tym obiekty, nie-
wielka ilość sprzętu ogrod-
niczego, a także konto ban-
kowe ze stanem 15.900 zł, 
choć byli członkowie zarzą-
du rozgłaszali kłamstwo, że 
pozostawili 70 tys. zł – mó-
wił prezes. – Zastaliśmy też 
bałagan w pozostawionych 
dokumentach, stwierdzili-
śmy nieprowadzenie syste-
mu elektronicznego księgo-
wania, pomimo kupienia w 
2017 roku programów i kom-
putera – jak się okazało – był 
przechowywany z dokumen-
tami firmowymi w domu księ-
gowej. Brakowało również 
aktualnej ewidencji dział-
kowców, panował chaos w 
kartotekach. ●

WODA NA DZIAŁKACH 
TO DLA NAS NUMER 1
● Takie słowa padły podczas wrześniowego zebrania sprawozdawczego 
ROD ZNTK z ust szefa ogrodów Kazimierza Karpienki

Prezes Kazimierz Karpienko zapewnił, że wszystkie działki na terenie 
ROD ZNTK doczekają się podłączenia do sieci wodociągowej
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Nowe identyfikotory,  
by wjechać do Rynku

Z nowego rozporządzenia w 
tej sprawie wynika, że czas 

postoju dla aut wjeżdżających 
na starówkę w związku z do-
stawą towarów do punktów 
handlowych i usługowych 
może wynieść maksymalnie 
15 minut. O wjazd na Rynek 
mogą się też starać właścicie-
le samochodów osobowych, 
których właściciele mieszka-
ją pod adresem – Rynek nr 
2, 3, 4, 5, 7, 10 i 11 oraz ul. 
Matejki nr 26 – w ilości do 

dwóch identyfikatorów na 
osobę upoważnioną. Zobo-
wiązane do złożenia wniosku 
są także pary, które podjeż-
dżają autami pod Urząd Sta-
nu Cywilnego. Identyfikatory 
będą wydawane na podsta-
wie złożonych w Sekcji Dróg 
Miejskich w Oleśnicy lub ole-
śnickim magistracie pisem-
nych wniosków. Do wniosku 
należy dołączyć obustronną 
kserokopię dowodu rejestra-
cyjnego pojazdu. RED

Dramatyczny apel  
o pomoc dla Przytul Pyska

Nie prosimy o wiele. Nie 
prosimy dla siebie, ale dla 

naszych zwierzaków, które tra-
fiając do nas nie mają niczego. 
My musimy od nowa zbudo-
wać im świat, a stało się tak, 
że nie mamy za co - mówią 
wolontariusze azylu  Przytul 
Pyska znajdującego się w Bo-
guszycach.

Kłopoty ośrodka wynika-
ją między innymi z wyso-
kich rachunków związanych 
z utrzymaniem obiektu oraz 
leczeniazwierząt, które coraz 

cześciej trafiają tutaj w bar-
dzo  złym stanie. - Koniecz-
ne są kolejne zabiegi, długie 
leczenie i powroty z adopcji 
- wyliczają. - Musimy skoń-
czyć prace remontowe szpi-
talika, oświetlenie, rozprowa-
dzenie wody – mówią. 

Osoby, które chcą pomóc 
przytulisku mogą wpłacać dat-
ki na Stowarzyszenie Przytul 
Pyska, Poniatowice 39, Ole-
śnica; PKO BP: 13 1020 5297 
0000 1002 0213 0243 TYTU-
ŁEM: darowizna. RED
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Ta zmiana to realizacja 
umowy Oleśnickiego 
Ruchu Samorządowe-

go z PiS. W sierpniu, dzięki 
tej współpracy nowa koalicja 
rządząca przywróciła na sta-
nowisko przewodniczącego 
rady Aleksandra Chrzanow-
skiego, odwołując z funkcji 
Roberta Sarnę. Podczas wrze-
śniowych obrad  radni naj-
pierw odwołali Pawła Lesz-
czyłowskiego. Podjęciu tej 
uchwały towarzyszyły duże 
emocje. 

– Z powodu jednozdaniowej 
argumentacji o braku zaufa-
nia nie będziemy brać udzia-
łu w głosowaniu – poinformo-
wał radny Michał Kołaciński. 
Z kolei Paweł Bielański przy-
pomniał, że to byli koalicjanci 
Leszczyłowskiego wyznaczyli 
go na tę funkcję. – Czy wice-
przewodniczący nie wywią-

zał się z jakichś obowiązków? 
– dopytywał.– Były skargi na 
pana Pawła Leszczyłowskiego 
– odpowiedział przewodniczą-
cy Aleksander Chrzanowski. 
– Jakie skargi? – dopytywała 
Beata Krzesińska. – Nie od-
powiem na to pytanie. Obo-

wiązuje RODO – odpowiedział 
Chrzanowski, a za chwilę do-
dał, że chodzi o „niegodne” 
zachowanie radnego wobec 
kobiety. Już po odwołaniu 
Leszczyłowskiego z funkcji 
sam zainteresowany zabrał 
głos. - Czekam na przepro-

siny, bo będę zmuszony do 
podjęcia kroków prawnych - 
powiedział.  Emocji nie zabra-
kło też podczas powoływania 
jego następcy. Jeszcze przed 
procedurą głosowania Michał 
Kołaciński poprosił radnych z 
ORS o zgłoszenie innego niż 
Bartnik kandydata na wicesze-
fa rady. – Znamy pana Bartni-
ka, jako działacza społeczne-
go, inicjatora wielu działań w 
naszym mieście – mówił Ko-
łaciński. – Ale jest to również 
osoba notorycznie zdradza-
jąca środowisko polityczne, 
a tym samym swoich wybor-
ców. Inny kandydat nie został 
zgłoszony i 11 głosami Bartnik 
został wiceprzewodniczącym. 
Na tej samej sesji radni wybra-
li jeszcze nowego szefa komi-
sji budżetu.   Został nim Ma-
rek Kamaszyło. Zajął miejsce 
Damiana Siedleckiego, który 
przed głosowaniem nad odwo-
łaniem, złożył rezygnację. ●

Urzędnicy szukają firmy, która zbuduje 
dwa bloki socjalne w Oleśnicy

Chodzi o mieszkania socjal-
ne. Bloki staną przy ul. Ko-

pernika 13 w miejscu starych 
magazynów. Przetarg ogło-
sił Zakład Budynków Komu-
nalnych w Oleśnicy.
Przy ul. Kopernika 13 po-
wstaną dwa budynki. W każ-
dym znajdować się będzie 14 
mieszkań. Wokół obiektów  
zaplanowano też plac zabaw 
dla dzieci oraz 42 miejsca po-
stojowe. -  Budowa mieszkań 
socjalnych przy ul. Kopernika 
13 zostanie dofinansowana z 

Funduszu Dopłat – poinfor-
mował na początku września 
oleśnicki magistrat. – Umo-
wa zostałą podpisana z Ban-
kiem Gospodarstwa Krajowe-
go. Kwota wsparcia wynosi 1, 
4 mln zł. – W ramach tego za-
dania wykonana została do-
kumentacja budowlana oraz 
uzyskano decyzję o pozwo-
lenie na budowę – informują 
urzędnicy. Wykonawcą prac 
projektowych była Firma AR-
CHITEKT Maria-Magdalena 
Dziuba. RED
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W nowych blokach powstanie 
28 mieszkań socjalnych

KOLEJNE ODWOŁANIA  
I EMOCJE W RADZIE
● Paweł Leszczyłowski nie jest już wiceprzewodniczącym oleśnickiego  
samorządu. Jego miejsce w radzie zajął Wojciech Bartnik

Radni dokonali kolejnych zmian personalnych. Odwołali Pawła 
Leszczyłowskiego i powołali Wojciecha Bartnika na wiceszefa rady
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Na test do szpitala 
skieruje lekarz  
pierwszego kontaktu
Przy oleśnickim szpitalu 
uruchomiony punt pobrań 
materiału biologicznego do 
przeprowadzenia testu na 
obecność wirusa SARS-Co 
V-2 dla pacjentów ze skiero-
waniem od lekarza z POZ-u. 
Punkt pobrań czynny jest 
codziennie w godz. od 7 do 12. 
Skierowanie na wykonanie te-
stu na obecność koronawiru-
sa wystawia lekarz pierwszego 
kontaktu.

Możesz zarezerwować 
kolejkę po paszport
Dolnośląski Urząd Wojewódz-
ki ponownie uruchomił in-
ternetowy system rezerwacji 
wizyt w celu złożenia wniosku  
paszportowego lub odbioru 
dokumentu (dostępne są 
terminy). Dodatkowo, nadal 
można dokonać rezerwacji 
za pośrednictwem telefonu 
kontaktowego pod nr: 71 340 
62 81 lub 71 340 61 87 w godz. 
8:30-15:30 od poniedział-
ku do piątku. W przypadku 
braku możliwości uzyskania 
połączenia telefonicznego, 
prosimy o kontakt drogą elek-
troniczną na adres: paszpor-
ty@duw.pl RED

WARTO 
WIEDZIEĆ
sprawdź na www.olesnicainfo.pl

Powstaje Dolnośląska 
Autostrada Rowerowa

Ponad pół tysiąca kilome-
trów długości, najwyż-

sze standardy wykonawcze 
i malowniczy przebieg – tak 
będzie wyglądała Dolnoślą-
ska Autostrada Rowerowa.  – 
Dzięki porozumieniu między 
województwem, samorząda-
mi i instytucjami państwowy-
mi zrealizujemy inwestycję, 
która ustanowi nowe stan-
dardy budowy tras rowero-
wych. Elementy tras budo-
wane przez poszczególne 

samorządy będą łączyć się w 
całość – wyjaśnia marszałek 
Cezary Przybylski z Bezpartyj-
nych Samorządowców. Dolno-
śląska Autostrada Rowerowa 
uzupełni układ transportowy 
na Dolnym Śląsku i pozwoli 
ograniczać zjawisko wyklu-
czenia komunikacyjnego. Pro-
jekt nada także nowy impuls 
lokalnym planom rozwoju ru-
chu turystycznego. Trasa bę-
dzie przebiegała także przez 
powiat oleśnicki. RED

Będziemy głosować  
na jedenaście projektów

Miłośników sportów  
ekstremalnych czeka  
nie lada gratka

Zajrzeliśmy na budowę par-
kour parku, który powsta-

je na oleśnickich terenach 
zielonych.  Lokalizacja tego 
obiektu została zaplanowana 
na obszarze Parku Miejskie-
go, przy stawach, pomiędzy 
istniejącym kortem do bad-
mintona i placem do kaliste-
niki, a miejscem odpoczyn-
ku z leżankami kamiennymi. 

Co będzie się składało na 
Parkour Park? 

– To tor przeszkód, składają-
cy się ze stalowych ram, dra-
binek, ścianek i platform – in-
formują miejscy urzędnicy.

Parkour to metoda treningo-

wa opierająca się na natural-
nych umiejętnościach rucho-
wych człowieka, do których 
zaliczamy bieganie, skaka-
nie i wspinanie się, a także 
pływanie, dźwiganie i podno-
szenie. Filozofia dyscypliny 
to: „być silnym, by być uży-
tecznym” Główną ideą par-
kour jest pokonywanie prze-
szkód stojących na drodze w 
jak najbezpieczniejszy, naj-
prostszy i najszybszy sposób.

Nowe miejsce rekreacyjne 
dla młodych oleśniczan ma 
być gotowe niebawem. Bę-
dzie kosztowało około   270 
tys. zł. RED

Nowe miejsce rekreacyjne będzie gotowe już tej jesieni

Od  października ruszy 
głosowanie na projekty 

zgłoszonone do tegorocznej 
edycji Oleśnickiego Budże-
tu Obywatelskiego. Będą to: 
urządzenie ogrodzonego wy-
biegu dla psów; utworzenie 
lapidarium w obrębie cmen-
tarza komunalnego; montaż 
dwóch podestów pod bocianie 
gniazda na  terenie wodocią-
gów, stawów miejskich oraz  
obok stawu przy Kruczej; za-
kup sprzętu rehabilitacyjnego, 
który każdy mieszkaniec bę-

dzie mógł wypożyczyć;  dom-
ki dla owadów; brona na Bra-
mie Wrocławskiej - montaż 
kraty; weekend z łyżwami – 
bezpłatne zajęcia z nauki jaz-
dy na łyżwach; przeciwdzia-
łanie przemocy w rodzinie 
– terapia osób poszkodowa-
nych przemocą; steryliza-
cja zwierząt właścicielskich; 
cykl szkoleń na temat bez-
pieczeństwa w obchodzeniu 
się z ogniem; „Forma Otwar-
ta Oleśnica”- laboratorium-
kulturalno-edukacyjne. RED
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Umowa zakłada realiza-
cję naprawy P5 wraz z 
głęboką modernizacją 

lokomotywy, w wyniku któ-
rej powstanie nowy typ loko-
motywy elektrycznej należą-
cy do rodziny popularnych w 
Polsce „siódemek”. 

– Oznacza to, że w ramach 
przedmiotowej umowy zosta-
nie zrealizowany projekt no-
wej lokomotywy, na bazie któ-
rego Olkol wykona szereg prac 
modernizacyjnych wraz z koń-
cową certyfikacją pierwsze-
go egzemplarza – informuje 
Marcin Trzaska, pełnomoc-
nik zarządu spółki Olkol i dy-
rektor ds. rozwoju. 

Kwota kontraktu to 162 mln 
zł netto co oznacza, że za jed-
ną lokomotywę Olkol otrzy-
ma 8,1 mln zł netto. Zgodnie 
z kontraktem pierwsza zmo-
dernizowana lokomotywa ma 
pojawić się na polskich torach 

w 18 miesięcy od dnia podpi-
sania umowy, a pozostałe 19 
mają być stopniowo oddawa-
ne do użytkowania przez na-
stępne 14 miesięcy. Zmoder-
nizowane lokomotywy będą 
posiadały zdecydowanie lep-
sze walory trakcyjne i będą 
mogły osiągać prędkość 160 
km/h. Zostaną zamontowa-
ne całkowicie nowe, asyn-
chroniczne silniki trakcyjne, 
nowe falowniki i przetworni-
ce. Lokomotywa zostanie wy-
posażona w nowoczesny sys-
tem sterowania oraz system 
TCMS. Całkowicie przebudo-
wana zostaną również kabi-
ny maszynisty gdzie zostaną 
zamontowane nowe pulpity, 
fotele maszynisty i pomocni-
ka, klimatyzacja, radia GSM-
-R oraz instalacja pod system 
ETCS. Zmian będzie tak dużo, 
że śmiało można powiedzieć, 
że będziemy mieli do czynie-
nia praktycznie z nowym po-
jazdem.●

W związku ze stwierdzony-
mi przypadkami zgonów 

ptaków wodnych (8 kaczek 
nad stawami przy ul. Space-
rowej oraz 3 łabędzi nad sta-
wami przy ul. Kruczej), Urząd 
Miasta Oleśnicy zlecił prze-
prowadzenie sekcji zwłok i 
badania laboratoryjne pad-
niętych ptaków oraz labora-
toryjne badanie próbek wody 
w obu stawach. 

Oględzinom zostały podda-
ne stawy w Parku nad Stawami 
przy ul. Spacerowej oraz staw 
w Parku Książąt Oleśnickich 

przy ul. Kruczej. Wizualnie 
nie stwierdzono zanieczysz-
czeń. Wyniki analiz biologicz-
nych nie wskazują na zanie-
czyszczenie wody w stawach 
jakimikolwiek substancjami. 
Łabędzie z Kruczej  zostały 
poddane szerokiemu badaniu 
toksykologicznemu, w których 
nie stwierdzono wskazań na 
obecność substancji toksycz-
nych. Zdaniem lekarza wete-
rynarii najprawdopodobniej 
pierwotną przyczyną padania 
ptaków było wirusowe zapa-
lenie płuc. RED

● Oleśnicka spółka podpisała duży kontrakt z PKP  
Intercity. Będą inwestycje i zatrudnienie nowych ludzi

Osiem kaczek i trzy łabędzie padły 
nad stawami w Oleśnicy
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Dlaczego nad oleśnickimi stawami  
padały ptaki? Podano możliwe powody
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Uczniowie czwórki 
dostaną nową halę   
za dwa lata
W oleśnickim ratuszu pod-
pisano umowę na budowę 
hali sportowej przy Szkole 
Podstawowej nr 4 w Oleśnicy. 
Wykonawcą robót jest kon-
sorcjum firm: Przedsiębior-
stwo Budowlane „Częstobud” 
Damian Świącik z Częstocho-
wy i Przedsiębiorstwo  
Budowlane Budopol z Jaskro-
wa. Koszt inwestycji  
to 9, 3 mln zł, a termin jej za-
kończenia planowany jest na 
lipiec 2022 r.

To będzie święto  
piosenki z lat 80.  
Zaśpiewają je laureaci
 3 października o godz. 17 w 
Miejskim Ośrodku Kultury i 
Sztuki w Oleśnicy odbędzie się 
koncert laureatów i uczest-
ników III Przeglądu Wokal-
nego SONORO online, który 
odbędzie się w ramach cyklu 
"Oleśniczanie dla Oleśniczan". 
Motywem przewodnim 
koncertu będzie muzyka lat 
80. Bezpłatne wejściówki na 
koncert można odebrać w 
sekretariacie MOKiS-u. RED

WARTO 
WIEDZIEĆ
sprawdź na www.olesnicainfo.pl

Pierwsza zmodernizowana lokomotywa ma się pojawić na torach 18 miesięcy od podpisania umowy
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Olkol z intratną  
umową na 162 mln zł

JESTEŚMY 
PIONIERAMI 
W TEJ DZIEDZINIE
– Utrzymanie i moderniza-
cja lokomotyw elektrycz-
nych pozostanie naszym 
najważniejszym zadaniem. 
Specjalizujemy się nie tylko 
w lokomotywach EU07,  
ale i pozostałych wyko-
rzystywanych na polskim 
rynku. Szczególnie istotna 
jest waga modernizacji – 
mamy w tym zakresie do 
zaoferowania bardzo cie-
kawe produkty i jesteśmy 
bardzo zadowoleni  
z podpisania umowy  
z PKP Intercity na mo-
dernizację lokomotyw do 
typu EU07A. Uważamy się 
za pioniera w tej dziedzi-
nie – powiedział Bogusław 
Kowalski, prezes zarządu 
Olkolu.

Gdzie w Oleśnicy będzie 
Ogród Japoński?

Oleśnicki magistrat ogło-
sił przetarg na wykonanie 

dokumentacji ogrodu japoń-
skiego, który powstanie w re-
jonie stawu przy Parku Książąt 
Oleśnickich.  Jego wykonanie 
to efekt zwycięskiego projek-
tu budżetu obywatelskiego z 
2020 roku.  W ramach umo-
wy zaprojektowany zostanie 
ogród w stylu Tsukiyama – z 
małymi pagórkami, kamienia-
mi symbolizującymi góry, sta-
wami naśladującymi morza, 

zmieszanym ze stylem Kare-
sansui – ogrodu suchego kra-
jobrazu. – Ogród ten powinien 
zawierać charakterystyczne 
elementy takie jak m.in. ro-
ślinność zimozieloną, aleję 
wiśniową, kamienie, głazy, 
bramę (Tori), altankę, latar-
nie w stylu japońskim, mo-
stek z wykorzystaniem wody, 
– informują urzędnicy. Ogród 
ma charakteryzować się pro-
stotą,  ale i jednocześnie ele-
gancją. RED

Tak uhonorują profesora 
Cieszyńskiego

Do końca października po-
trwają prace z zagospo-

darowaniem terenu przy ul. 
Cieszyńskiego w Oleśnicy.

Najpierw teren został 
uporządkowany, a teraz to-
czą się tam prace mające na 
celu stworzenie niewielkie-
go skwerku. Będzie na nim 
dominować zieleń, a cen-
trum skwerku ma stanowić 
obelisk upamiętniający pro-
fesora – urodzonego w Ole-
śnicy twórcy stomatologii 
polskiej i jednego z jej świa-

towych pionierów. Cieszyński 
urodził się w 1882 roku wła-
śnie w Oleśnicy. W 1913 r. zo-
stał mianowany profesorem 
nadzwyczajnym i kierowni-
kiem Ambulatorium Denty-
stycznego Wydziału Lekar-
skiego we Lwowie. Podczas II 
wojny światowej został aresz-
towany i zastrzelony z 3 na 4 
lipca 1941 roku. W 1967 roku 
w Oleśnicy, na kamienicy w 
Rynku została umieszczona 
tablica pamiątkowa poświę-
cona profesorowi. RED
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Naszą wielką nadzieją 
jest amerykański le-
karz, dr Paley – mówi 

pani Agnieszka, mama chłop-
ca. – Doktor sukcesywnie po-
jawia się w Polsce, gdzie, jak 
mówi, naprawia polskie dzie-
ci. Za nami pierwsze spotka-
nie z nim. Po rozmowie z pa-
nem doktorem wierzymy, że 
pomoże także naszemu An-
tosiowi.

Właśnie po tej  wizycie An-
tosia u specjalisty chłopiec zo-
stał zakwalifikowany do ope-
racji. – Dr Paley podejmie się 
jej, zespół TAR to jego konik. 
Od początku roku zrobił już 
30 takich operacji – opowia-

dają rodzice chłopca. – Dok-
tor zbadał Antosia i stwier-
dził, że jego dłonie są silne, 
w pełni chwytne, są takie, jak 
u zdrowego dziecka. Proble-
mem jest u niego brak kości 
promieniowej.

Podczas operacji w rękę 
chłopca zostanie wszcze-
piony tzw. grzebień, który 
będzie się otwierał razem z 
kością. – Gdy kości będą ro-
sły grzebień będzie się po-
większał razem z nimi – opo-
wiada pani Agnieszka. – Tak 

więc ręka, po tej operacji, już 
nigdy nie wróci do stanu, w 
którym jest obecnie. 

Pozostanie kwestia wydłu-
żania rączek Antosia. To może 
nastąpić dopiero, gdy chłopiec 
skończy 6 lat. 

– Ta decyzja czeka nas za kil-
ka lat. Wiemy od doktora, że 
nie wszyscy rodzice ją podej-
mują – mówią nasi rozmówcy. 
– Ręce dziecka już po pierw-
szej operacji wyglądają dużo 
lepiej, więc dzisiaj trudno po-
wiedzieć, co zdecydujemy za 

kilka lat. Operacja Antosia po-
winna się odbyć do drugiego 
roku życia chłopca. 

– Teraz pozostaje nam cze-
kać na kosztorys, który ma być 
gotowy do dwóch miesięcy – 
mówi pani Agnieszka. Wstęp-
nie wiadomo, że potrzebne bę-
dzie nam około 200-300 tys. 
złotych.

DUŻA AKCJA DLA ANTKA
W piątek, 25 września rozpo-
częła się pierwsza duża akcja 
dla Antosia. Oleśnicki przed-
siębiorca Robert Karbowniczak 
i policjant Michał Dardziński 
ruszyli konno do Grzybowa, 
nad Bałtyk. Mają do pokona-
nia 450 km. Chcą tę trasę po-
konać w 9 lub 10 dni. – Zwró-
ciłem się do kontrahentów, z 
którymi na co dzień współpra-
cuję z prośbą o wsparcie An-
tosia – mówi pan Robert. – W 
zamian za umieszczenie ich 
logotypów na koszulkach, w 
których będziemy się pojawiać 
na trasie i materiałach promo-
cyjnych,   wsparli oni finan-
sowo chłopca. Do nas nale-
ży druga część zadania, czyli 
przemierzenie Polski na ko-
niach i dotarcie nad Bałtyk. ●

AMERYKAŃSKI LEKARZ 
ZOPERUJE ANTOSIA
● Antoś Kubicz skończył w czerwcu roczek. Jest niezwykle pogodnym 
dzieckiem, choć cierpi na rzadką chorobę - zespół TAR

Teren przy ul. Ludwikowskiej został już uporządkowany, ale park bę-
dzie powstawał sukcesywnie do końca tej kadencji samorządu
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Zwolniony lekarz żąda od 
szpitala blisko 400 tys. zł

Piotr R. został zwolniony 
z Powiatowego Zespołu 

Szpitali w Oleśnicy jesienią 
ubiegłego roku. Dzisiaj jest 
w sporze sądowym z dyrek-
cją placówki, od której zażą-
dał niebagatelnej kwoty ok. 
400 tys. zł. 

– Powód to nieprawidłowe 
wywiązywanie się z umowy o 
udzielanie świadczeń zdrowot-
nych. Piotr R. otrzymał rów-
nież polecenie sporządzenia 
pisemnego sprawozdania z 
wykonywanych czynności, 
przekazania oddziału wy-
znaczonej osobie, a następ-
nie opuszczenie szpitala – in-
formowało wówczas starostwo. 
Lekarz odwołał się od tej decy-
zji do sądu. W lipcu tego roku 
szpital otrzymał informację o 
zaocznym wyroku, który za-
padł w tej sprawie przed Są-

dem Okręgowym we Wrocła-
wiu. Wynika z niego, że szpital 
musi zapłacić Piotrowi R. 91 
tys. zł. Taką kwotę zasądził sąd, 
oddalając jednocześnie rosz-
czenie lekarza o zapłatę 371 
tys. zł. Wyrok otrzymał klau-
zulę natychmiastowej wyko-
nalności, co oznacza, że szpital 
musiał już tę kwotę zapłacić. 
– Podczas pandemii i wynika-
jących z niej wielu dodatko-
wych sytuacji, nie dotarła do 
mnie informacji o złożonym 
pozwie. Nie mieliśmy świado-
mości, że może zapaść zaocz-
ny wyrok w tej sprawie – mówi 
w rozmowie z nami Krzysz-
tof Wywrot, dyrektor szpita-
la. – Kwotę zasądzoną przez 
sąd wypłaciliśmy, ale odwo-
łujemy się od postanowienia 
i mam nadzieję, że sąd weź-
mie je pod uwagę. RED

Aleja rododendronów, 
altana dla mam, które  
karmią w nowym parku
Trwają prace projektowe 

związane z powstaniem 
nowego oleśnickiego par-
ku. Oleśniczanie mogli zgła-
szać swoje uwagi do koncepcji 
zagosodarowania tego tere-
nu. Które zostały uwzględnio-
no? Zaakceptowano między 
innymi instalację siłowni do 
kalisteniki/street workoutu, 
pump-truck dla deskorolek, 
budowę asfaltowego ciągu pie-
szo-rowerowego na wzór sta-
wów oleśnickich, zwiększenie 
ilości stojaków rowerowych, 
czy też więcej nasadzeń wyso-
kich drzew i zieleni. W nowym 

parku - na wniosek mieszkań-
ców - ma powstać również al-
tanka dla matek (karmiących) 
z małymi dziećmi, będą dra-
binki do podciągania i innych 
ćwiczeń oraz alejka rododen-
dronów wzdłuż głównej ścież-
ki spacerowej. 

W nowym miejscu rekreacji 
powstanie dodatkowo amfi-
teatr ze sceną. Będzie plac 
zabaw dla dzieci w wieku 1-4 
lat, teren zabaw dla dzieci do 
12 roku (z  linarium, ścież-
ką zdrowia i tyrolką). Poja-
wi się strefa wypoczynku dla 
osób starszych. RED
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Antoś z rodzicami  
i  Robertem  

Karbowniczakiem

Operacja Antosia  
powinna się odbyć 
do drugiego roku 
życia chłopca. Teraz 
rodzicom pozostaje 
czekać na opraco-
wanie kosztorysu
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Robert Karbowniczak i Michał Dardziński w piątek, 25 września  
wyruszyli ze Smolnej nad Bałtyk . Trasę pokonają konno
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REDAKTOR:
Spotykamy się w dość trud-
nych czasach dla biznesu, 
czasach trudnych do wy-
obrażenia sobie jeszcze rok 
temu. Państwo są świad-
kami trudów i poświeceń 
przedsiębiorców, wynika-
jących z rozprzestrzeniania 
się koronawirusa i licznych  
obostrzeń.
Jak to wpływało i wpływa  
na pracę?

Beata Romaniuk:
Sam początek to dla 
wszystkich  był bardzo 
trudny moment, maksy-
malnie ograniczaliśmy 
kontakty z klientami i bacz-
nie obserwowaliśmy po-
sunięcia polskiego rządu. 
Specustawy stworzyły wie-
le możliwości, o które do-
pytywali klienci, telefony 
się urywały. Po wprowa-
dzeniu programu „COVID” 
zasypały nas wnioski o 
subwencję pożyczek, a my 
pracowaliśmy od rana do 
wieczora. Byliśmy bardzo 
poruszeni sytuacją, zmę-
czeni, jak wszyscy, ale da-
liśmy radę i nikt nie został 
bez pomocy.

Justyna Romaniuk:
Kilka miesięcy wcześniej 
planowaliśmy liczne mar-
ketingowe zabiegi, m.in.
porada za 1 zł, niestety, 
pandemia zablokowała ja-
kiekolwiek działania.

Paweł Romaniuk:
Było naprawdę gorąco. Po  
godzinnej naradzie usta-
liliśmy z mamą, że musi-
my stanąć na wysokości 
zadania i pomóc jak potra-
fimy. Jedni szyli maseczki, 
inni dostarczali niezbęd-
ne materiały, a my urucho-
miliśmy infolinię, w której 
w określonych godzinach 
nasz konsultant, w oparciu 
o nowe wiadomości i dzia-
łania rządu, wyjaśniał dzia-
łanie tarcz kryzysowych i 
możliwości z nich wynika-
jące.

J.R. :
Klienci byli bardzo zanie-
pokojeni, my również. Wie-
dzieliśmy, że ta wyjątkowo 

trudna dla przedsiębior-
ców sytuacja mocno prze-
tasuje rynek, ale robiliśmy 
co w naszej mocy.

R.:
Jak dziś wygląda Państwa 
codzienność w pracy?

B.R.:
Wciąż obowiązują nas ści-
słe normy sanitarne, tak 
jak wszędzie. Coraz bar-
dziej skłaniamy się do księ-
gowości całkowicie on-li-
ne, a temat koronawirusa 
utwierdził nas w przeko-
naniu, że to słuszny kieru-
nek. Jeśli o mnie chodzi, 
coraz więcej obowiązków 
zostawiam Justynie i Paw-
łowi, mam do nich 100% 
zaufanie. To młodzi ludzie 
potrafiący pogodzić wspól-
ną pracę i codzienność,  a 
to naprawdę trudne dla 
młodego małżeństwa zada-
nie. Oczywiście wciąż czu-
wam nad zespołem, ale 
czuję, że nadchodzi czas 
oddania sterów młodemu 
pokoleniu.

P.R.:
Tak, to prawda.  Dwa po-
kolenia w firmie to wartość 
doświadczenia połączona 
z nowoczesną wizją. Inno-
wacje to podstawa w naszej 
branży, ale nic nie zastąpi 
praktyki, wprawy i biegło-
ści w temacie mamy. Czer-
piemy z tego ucząc się sa-
modzielności.  Z mamą 
„pracuję” od 7 roku życia 
i dla mnie ta praca to co-
dzienność. Wiem, że kosz-
tuje sporo nerwów, ciągłej 
nauki, opanowania i pracy 
nad wewnętrznym ładem, 
ale naprawdę daje satysfak-
cję. Poza tym to także bez-
pieczeństwo dla naszych 
klientów- bez względu na 
życiowe historie zawsze   
jest ktoś, kto daje pewność 
kontynuacji biznesu.

J.R.:
Dodam, że zawodowo moja 
ukochana teściowa jest 
osobą bardzo wymagającą, 
solidną i ambitną. Bez tych 
cech nie da się funkcjono-
wać w księgowości. Mamy 
bardzo dużo pracy i robimy 

wszystko, żeby nasi klien-
ci byli zadowoleni z usług. 
Wiem jak to brzmi, liczne 
stereotypy dotyczące księ-
gowych nie pomagają, :), 
ale to ciężka praca, któ-
rą naprawdę lubimy i któ-
rą żyjemy na co dzień. Poza 
tym bardzo lubimy spę-
dzać wspólnie czas, mamy 
podobne zainteresowania i 
energię.

R.:
A czy zawsze się Państwo 
między sobą dogadujecie?

P.R.:
No nie zawsze jest cukier-
kowo. Zdarzają się sytuacje, 
gdzie mamy rożne zdanie, 
inaczej chcemy dobrać się 
do tematu, ale nie mamy 
wyjścia - trzeba dojść do po-
rozumienia. Prawdą jest, że 
komfort wynikający z pro-
wadzenia firmy przez trzy 

osoby jest nie do przecenie-
nia. Nasze biuro komplek-
sowo doradza przedsiębior-
com w zakresie podatków, 
prawa administracyjne-
go, prawa cywilnego, dofi-
nansowań i planów działa-
nia. Obsługujemy klientów 
nie tylko z Polski, ale i z Eu-
ropy. To wszystko możliwe 
jest właśnie dzięki połączo-
nym siłom i wzajemnemu 
zaufaniu.

B.R.:
To prawda, wszyscy mamy 
silne charaktery, ale wyra-
biamy kompromisy na bie-
żąco. Ja lubię wszystko za-
łatwiać od ręki, syn jest 
bardziej analityczny- chyba 
się uzupełniamy i szybko 
zapominamy o konflikcie. 
Szybciej ufam ludziom, za-
wsze wierzę w ich dobrą 
wolę, mierzę ich po prostu 
swoją miarą, jednak  na-

uczona doświadczeniami 
jestem coraz ostrożniejsza.  
Nie wszyscy maja zamiar 
uczciwego podejścia do 
sprawy, często ukrywa-
ją ważne fakty, a potem...
jest jak jest. Jak mówił Woj-
ciech Pokora, trzeba mieć 
lata doświadczeń, by się 
zorientować, co jest dla nas 
korzystne, a co nie.

R:
Jakie macie plany na najbliż-
szy czas?

P.R.:
Rozpoczęliśmy współpra-
cę z Urzędem Miejskim 
w Oleśnicy współtworząc 
inicjatywę „Lokalna Kar-
ta Przedsiębiorczości”. To 
niezwykły program finan-
sowany przez Gminę Mia-
sto Oleśnica, świetny po-
mysł obecnych władz i 
Urzędu Miasta Oleśni-

cy. Biuro rachunkowe „Bi-
lans” w ramach tej inicjaty-
wy udziela porad młodym 
przedsiębiorcom  dotyczą-
cych prawa księgowego z 
99 procentową bonifikatą.

J.R.:
Cieszymy się, że zostaliśmy 
zaproszeni do tego progra-
mu i możemy służyć wie-
dzą i doświadczeniem. 
Początek działalności z kon-
kretnymi informacjami, a 
nie tylko wyobrażeniem, 
ułatwia sprawę przedsię-
biorcom na starcie. W ra-
mach pomocy zaproponu-
jemy również bezpłatną 
rejestrację nowej działalno-
ści gospodarczej i kontynu-
ację współpracy z naszym 
biurem.

R.:
Bardzo dziękuję za rozmowę, 
życzę powodzenia i sukcesów. 

Odpowiedzialność 
w trudnych czasach
● O sytuacji na rynku przedsiębiorstw w dobie pandemii, planach, nadziejach i priorytetach, 
porażkach i sukcesach, a także szansach wynikających z prowadzenia dwupokoleniowego 
biznesu rozmawiamy z całym zarządem biura rachunkowego „Bilans” z Oleśnicy 
panią Beatą Romaniuk, jej synem Pawłem i jego żoną Justyną
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● 10 i 11 października, a później w każdym kolejnym miesiącu. Jarmarki, na których kupimy lokalne produkty lub wytwory rzemieślników będą organizowane  
w Oleśnicy przez cały rok. To wspaniała informacja dla tych wszystkich, którzy cenią unikatowe przedmioty i zdrowe produkty wysokiej jakości
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Oleśnicki Jarmark Wspaniałości zaprasza
KATARZYNA KIJAKOWSKA

Chcemy, by oleśniczanie 
mieli możliwość kupna 
produktów wytwarza-

nych przez rzemieślników i 
lokalnych producentów. Chce-
my, by osoby z zewnątrz przy-
jeżdżały na jarmarki do Ole-
śnicy. Taki jest nasz cel – mówi 
Sylwia Kicuła, wytwórczyni 
domowych wędlin i jedna z 
pomysłodawczyń całorocz-
nych jarmarków.

PRAWDZIWE RARYTASY
Jarmarki Wspaniałości zade-
biutowały we wrześniu. Orga-
nizacją tamtego wydarzenia 
był Miejski Ośrodek Kultury i 
Sztuki. Październikowy i listo-
padowy będą organizowane 
m.in. przez panią Sylwię oraz 
lokalnych przedsiębiorców.

Kto będzie się pojawiał na 
jarmarkach? Kupimy na nich 
wyroby pszczelarskie, sery, 

chleby, kiszonki, świeżo zmie-
lone mąki, wędliny i wiele, 
wiele innych. W naszej pre-
zentacji przedstawiamy tyl-
ko część tych producentów i 
rękodzielników, których za-
proszno na październikowy 
weekend do Oleśnicy. Wśró 
nich będą właściciele Pasieki 
Gutek z Dobroszyc. W 2014 
roku pan Rafał kupił dwa 
pierwsze ule. 

– To był pomysł na zabi-
cie wolnego czasu, ale szyb-
ko okazało się, że hobby sta-
je się zajęciem na pełen etat 
– uśmiecha się, podkreśla-
jąc, że od tamtej pory cały 
czas zgłębia swoją wiedzę 
na ten temat. Dzisiaj Pasie-
ka Gutek to kilkanaście uli 
przy domu oraz domki dla 
pszczół ustawione w Mio-
darach. Jej częścią są także 
tzw. ule wędrujące, które wio-
sną dobroszycki pszczelarz 
wywozi w Sudety na ekolo-

giczną grykę. I właśnie miód 
gryczany jest jednym z wie-
lu sprzedawanych przez do-
broszycką pasiekę. Katarzyna 
Klimkiewicz, żona pana Ra-
fała podkreśla ogromne zna-
czenie miodu dla zdrowia. – 
Mówi się, że miód rzepakowy 
to miód dla babci, bo koją-
co działa na serce, wzmacnia 
naczynia wieńcowe – wyja-
śnia. – Miód akacjowy pole-
cany dla w chorobach ukła-
du pokarmowego, a lipowy 
ma wieloletnią tradycję  w le-
czeniu przeziębień.

To między miody od Gutka 
będzie można kupić w paź-
dziernikowy weekend w Ole-
śnicy. Na jarmarku pojawią 
się też oleje tłoczone w ma-
łej manufaturze. Słoneczni-
kowy, rzepakowy, lniany i z 
czarnuszki. To tylko część sze-
rokiej palety olejów produko-
wanych przez manufakturę 
Magdaleny Dwornikowskiej 

z Moszyc pod Twardogórą. 
Wszystkie mają zbawienny 
wpływ na nasze zdrowie i sma-
kują wyjątkowo. Pani Magdale-
na jest jednym z producentów 
działających pod prestiżowym 
znakiem Doliny Baryczy. W 
swojej niewielkiej olejarni pro-
dukuje oleje tłoczone na zim-
no. Dba o ich jakość, dlatego 
oleje powstają tylko z certy-
fikowanych ziaren, które są 
badane, odpowiednio czysz-
czone i suszone. 

KIEDY KOLEJNE JARMARKI?
Kolejne odsłony jarmarku będą 
się odbywać kolejno: 14-15 li-
stopada; 4-6 grudnia; 13-14 
lutego, a także 27-28 marca.

Przedsiębiorcy zaintereso-
wani udziałem w kolejnych 
oleśnickich jarmarkach pro-
szeni są o kontakt z Sylwią Ki-
cułą, telefon: 517 159 515, ole-
snickijarmarkwspanialosci@
gmail.com ●

M. Sznajder Kiszone 
warzywa z Doliny Baryczy
Gospodarstwo Rolne Michała Sznajdera 
to ponad 55 lat tradycji rodzinnych w 
uprawie i kiszeniu kapusty, ogórków i 
buraczków. Naturalne, zdrowe kiszonki, 
bez konserwantów, bez pestycydów. 
Pełne probiotyków i witamin. Niepaste-
ryzowane.

Pasieka 
wędrowna „Gutek” 
Pasieka wędrowna „Gutek” powstała 
z pasji do pszczół w 2014 r. Rodziny 
pszczele znajdują się w miejscowościach 
Dobroszyce i Miodary, które należą do 
obszaru Natura 2000 Doliny Oleśnicy i 
Potoku Boguszyckiego. Zainteresowanie 
pszczołami pojawiło się w dzieciństwie, 
a dziś jest przekazywane najmłodszym w przedszkolach i szko-
łach. Motto przewodnie „Gutka”: MIÓD=ZDROWIE

Oleje z Doliny
Jesteśmy rodzinną olejarnią z Doliny Ba-
ryczy. W tym roku po raz kolejny otrzy-
maliśmy certyfikat Dolina Baryczy Pole-
ca. Wytwarzamy oleje najwyższej jakości 
,naturalne, niefiltrowane, nierafinowane 
. W asortymencie posiadamy tłoczony 
na zimno olej : lniany, z ostropestu, czar-
nuszki, rydzowy, rzepakowy, słoneczni-
kowy, z konopii  i wiesiołka. 

Smak Tradycji 
Dolnego Śląska 
Twórcy nagrodzonej w 2016 roku 
„Kiełbasy w słoiku”. Wpisanej na Listę 
Produktów Tradycyjnych prowadzoną 
przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 
„Kiełbasy z czosnkiem niedźwiedzim” - 
zdobywczyni II miejsca w konkursie na 
najlepszy produkt w X Targu „Zdrowie 
ma smak” w 2016 r w Świdnicy, także 

pasztetu w słoiku nagrodzonego w Kulinarnym Dziedzictwie 
Dolnego Śląska i nominowanego do nagrody „Perły” oraz Konfi-
tury z różą - zdobywczyni I miejsca jako smaki regionów Dobrej 
Widawy.

Piekarnia Vitafit 
Vitafit to mała manufaktura chleba ofe-
rująca naturalne pieczywo na zakwasie 
z mąki żytniej 2000 (pełnoziarnistej) lub 
mąki gryczanej. Używamy tradycyjnych 
metod by stworzyć prawdziwy chleb. 
Pieczywo Vitafit nie zawiera konserwan-
tów, drożdży ani innych substancji nie-
korzystnych dla naszego organizmu. W 
ofercie znajdują się również naturalne, niepasteryzowane kwasy 
chlebowe bogate w bakterie probiotyczne. Aktualnie Vitafit ma 5 
różnych smaków od słodkich po kwaśne, żytnie  
i gryczane. Jedyne takie na rynku ! 

Black Cup Coffee 
To mała, lokalnie działająca palarnia 
kawy, w której wykorzystujemy wyso-
kiej jakości ziarna z plantacji na całym 
świecie. Kawę pozyskujemy jedynie od 
sprawdzonych i zaufanych dostaw-
ców. Dzięki temu ziarna są dokładnie 
wyselekcjonowane.  Wypalamy kawę w 
ilościach, które zaspokajają bieżące po-

trzeby klientów, tak, aby produkt był zawsze świeży, zaskakiwał 
głębią aromatu oraz smaku.  Do każdego rodzaju kawy starannie 
dobieramy jedyny i niepowtarzalny profil palenia, który uwydat-
nia oraz pozostawia w ziarnach wyczuwalne i pożądane aromaty.  
Dzięki temu produkty oferowane naszym klientom są wyjątko-
we i spełniają kryteria miłośników dobrej kawy.

BM Ogrody
Produkcja owoców odbywa się w małej 
rodzinnej Firmie co stanowi najlepszą 
gwarancję jakości. Sad znajduje się na te-
renie Parku Krajobrazowego Doliny Bary-
czy na Wolance i jest sadem ekologicz-
nym. Jesteśmy 3 pokoleniem, które się 
nim zajmuje. Uprawiamy stare odmiany 
jabłoni: Gloster, Melrose, Cortrand, Idared.

Cydr Tradycyjny 
z Trzebnicy
Wielopokoleniowa tradycja wytwarzania 
Cydru z Trzebnicy ma swoje początki na 
Wileńszczyźnie, gdzie mieszkała rodzina 
mamy pana Henryka, który jako dziecko 
uczestniczył w wyciskaniu soku. Zabawa 
z czasem przerodziła się w ogromną 
pasję, która trwa już od ponad pięćdzie-
sięciu lat. Jabłka z jesiennych zbiorów 
wykorzystywane do produkcji cydru 
pochodzą z własnego, trzydziestohektarowego gospodar-
stwa oraz od okolicznych rolników. Oprócz regularnego cydru i 
przetworów owocowych w gospodarstwie NOEL powstaje także 
jedyny w Polsce cydr lodowy produkowany z przemrożonych 
jabłek. Cydr jabłecznik trzebnicki został wpisany na Listę Produk-
tów Tradycyjnych prowadzoną przez Ministerstwo Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi jako produkt tradycyjny. Nagrodzony w X edycji 
wojewódzkiego konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki 
Regionów”, po pięciu latach doczekał się zasłużonej ogólnopol-
skiej „Perły 2015”.

Z natury lepsze 
- Mydlarnia
Ręczna produkcja kosmetyków natu-
ralnych- mydła, kule, peelingi, musy. Bez 
konserwantów, sztucznych barwników i 
sztucznych aromatów Wegańskie 
i wegetariańskie.

Mrozikowe Przysmaki 
ze Wzgórz Strzegomskich
Jesteśmy małym gospodarstwem rol-
nym ze Strzegomia zajmującym się pro-
dukcją m.in. octów, kiszonek, przetwo-
rów owocowych. Chcąc zadbać o swoją 
odporność polecamy prawdziwą bombę 
odpornościową - OKSYMEL.. Jest on 
opracowaną przed wiekami klasztorną miksturą na odporność 
organizmu. Preparaty tego typu były używane przez mnichów w 
przypadku przeziębienia, ale i poważnych chorób typu dżuma.

Sery... 
... delikatne, ostre, twarde, smarowne, w 
gomółkach, w plasterkach... Wszystkie 
tworzone z pasją i tradycją przez mło-
dego serowara Kamila Holajdę w Sernicy 
Dolnośląskiej. Serowarstwo jest nieby-
wale złożonym i frapującym procesem, 
dzięki któremu otrzymujemy produkty 
charakteryzujące się dobrymi smakiem, 
zapachem i względami wizualnymi. 

Dzięki temu zagadnieniu możemy zgłębić wiele zagadnień z 
pogranicza: biochemii, historii i nowoczesnych technologii. Przez 
wiele wieków wszystkie receptury były ściśle dopracowywane, 
w wyniku czego możemy się dziś cieszyć tysiącami gatunków 
serów o różnych walorach. Sery te często różnią się prawie 
wyłącznie wagą.

Kaykodecor 
W moim domu rodzinnym od zawsze była 
obecna maszyna do szycia. Zaczynałam 
przygodę z szyciem od ubranek dla lalek, 
a teraz szyję dla dzieci. Kaykodecor to 
moja pasja, a produkty szyte przeze mnie 
możecie znaleźć na oleśnickich jarmar-
kach i w mojej pracowni mieszczącej się w 
Dąbrowie Oleśnickiej. W moim asorty-
mencie znajdziecie bluzy i spodnie, sukienki, spódniczki, czapki, 
kominy, plecaczki i wiele, wiele innych rzeczy w różnych kolorach i 
wzorach zawsze z polskich dzianin.

Rękodzieło Łaczmańscy 
z Czeszowa
W naszej stolarni są robione przedmioty 
ozdobne i użytkowe w 100% z drewna, 
własnymi rękoma i z miłością. Każdy 
przedmiot jest wyjątkowy i jedyny. Two-
rząc przedmioty dla klienta wspieramy 
się wzajemnie. Oboje z mężem mamy 
wiele pomysłów i wspólną pasję do 

drewna. Spełniamy się robiąc coś wyjątkowego dla ludzi. 

Firma Upcykling_HAna
Powstała w myśl idei dawania drugie-
go życia przedmiotom i materiałom. 
Wszystkie produkty firmy są wykonane 
w duchu less waste i w poszanowaniu dla 
środowiska oraz w celu uświadomienia 
innym, że można zrobić coś z niczego. 
Głównym produktem firmy Upcykling_
HAna są torby z surowej bawełny z apli-
kacjami. Aplikacje wykonane są z materiałów z odzysku (spodni, 
spódnic, sukienek, bluzek, resztek materiałów). Naszywane za 
pomocą maszyny do szycia, w taki sposób, aby sprawiały wraże-
nie naszkicowanych. Do usztywniania w trakcie szycia używana 
jest makulatura, wyrywana na mokro. W ofercie firmy znajdują 
się również torby z jeansów z odzysku, worko-plecaki i wiele 
innych niecodziennych pomysłów. Każda rzecz jest użytkowym 
dziełem sztuki, tworzonym przez artystkę Annę Haniszewską, 
mieszkankę Ligoty Wielkiej.

Centrum Zabaw  
Aktywna Rozrywka
To oleśnicka firma słynąca z bardzo 
kreatywnych animatorów którzy 
uwielbiają pracować z dziećmi. Podczas 
Oleśnickiego  Jarmarku Wspaniałości 
przygotują wiele ciekawych atrakcji dla 
całych rodzin. Ponad to będzie strefa dla 
dzieci oraz będzie można zasmakować 

słodkiej waty i popcornu czy zapleść warkoczyk. Nowością będą 
mydełka z niespodzianką dla dzieci.

Magia Lawendy
Nazywam się Małgosia Masternak 
zajmuję się wraz z mężem uprawą 
i przetwarzaniem lawendy . Nasza 
lawenda rośnie w Brzeziej Łące . Mamy 
kilka odmian o różnym zastosowa-
niu. Lawendę kulinarną używamy do 
robienia pysznego syropu, który zajął 1 
miejsce jako PRZYSMAK REIONALNY w 
Oleśnicy, musów owocowych z nutką 

lawendy oraz herbatki i lemoniady lawendowej. Natomiast po-
zostałe odmiany wykorzystuję do bukietów, wianków, dekoracji 
lawendowych, woreczków zapachowych i do destylacji. Lawenda 
jest cudowną rośliną która w tych zabieganych czasach nas 
wycisza, uspokaja, relaksuje i ułatwia zasypianie do tego służą 
poduszka z lawendą, maseczka  relaksacyjna do snu z wkładem 
lawendowym ..... i wiele innych dobroci lawendowych którymi się 
pochwalę na Jarmarku.

Pierniki Martyny
Przedstawiamy Państwu pierniki z małej 
rzemieślniczej piernikarni, która istnieje 
na rynku od dziesięciu lat. Wyrabiamy je 
według autorskiego przepisu na bazie 
naturalnych produktów oraz własnej 
kompozycji ośmiu przypraw. Dbamy o to 
aby nasze wyroby cieszyły oko i podnie-
bienie.

Ostoja Sztuki
Pracownie artystyczne -wikliniarska 
- mistrz Wojciech Sztura , malarstwa - 
art. plastyk Aleksandra Sztura , szycia 
artystycznego - A. Sztura. Od wielu 
lat tworzymy niepowtarzalne prace 
naszych projektów. Naszą dewizą jest 
staranne i bardzo dokładne wykonanie. 
Od 19-tu lat tworzymy, uczymy i bawimy 
się pięknie naszymi pasjami.

Jarmarki Wspaniałości mają się odbywać raz w miesiącu na Rynku w Oleśnicy. Będzie okazja do zrobienia nietuzinkowych zakupów

Gospodarstwo 
Sadownicze 
Wiesław Romańczyk 
Z owoców z naszych upraw robimy prze-
twory owocowe tradycyjnymi metoda-
mi.  Surowiec do przetworów pochodzi 
z naszych upraw z regionu o czystym 
środowisku w Dolinie Baryczy.  Ze śliwek 
robimy powidła śliwkowe smażone 

tradycyjnie bez cukru, powidła z cukrem , powidła z cynamonem, 
powidła z kakao, mus śliwkowy, robimy również sok ze śliwek.  Z 
jabłek robimy musy różne smaki: naturalny, z cynamonem,  
z kardamonem, z bananem.  Z jabłek tłoczymy soki  - naturalny, 
tłoczony na zimno, bez cukru.

Koziołkowo
Delikatny ser twarogowy, ser kozi pod-
puszczkowy, tzw. frykas ( naturalny bądź 
w ziołach), kopciuch, czyli ser wędzony 
oraz fettina (w zalewie solankowej lub 
smakowa w oleju) to tylko część szerokiej 
oferty serów z Koziołkowa. Powstają one 
w gospodarstwie rolnym w Holendrach. 

Czosnkowo
Produkt bez konserwantów, starty do 
słoiczka i wymieszany z oliwą. Prze-
kładany jest warstwą czosnku niedź-
wiedziego, suszoną (słodką) czerwoną 
papryką oraz pieprzem cayenne. Czo-
snek dzięki wielu składnikom czynnym 
posiada duże znaczenie zdrowotne. Ma 
działanie przeciwbakteryjne, prze-
ciwgrzybicze i przeciwwirusowe.
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Rękodzieło - maskotki
Zajmuję się rękodziełem (amigurumi)
od trzech lat. Są to maskotki, przytulanki,
które są wykonywane z wełny na szydeł-
ku. Kocham robić te maskotki, kocham 
być wśród wspaniałych ludzi, a przede 
wszystkim chcę poznawać tych, z którymi 
mogę się się dzielić moją zaszydełkowaną 
miłością do życia.

Crystal piece of art
Na Oleśnickim Jarmarku Wspaniałości 
pojawi się też Crystal Piece of Art, czyli 
wyroby z żywicy. Na stoisku pojawią 
się piękne tace, patery, deski, czy też 
podstawki.

Przytul Alpaki
Zajmujemy się edukacją i rekreacją z 
alpakami. Prowadzimy również alpakote-
rapie. Chcesz uatrakcyjnić swoje urodziny, 
event firmowy, festyn bądź dożynki 
zadzwoń i umów się z nami dojedziemy 
wszędzie gdzie nas zaproszą. Nasza ho-
dowla powstała z miłości do zwierząt i ich 
cudownego wpływu na człowieka. Alpaki niosą spokój, a przeby-
wanie wśród nich sprawia, że człowiek staje się odstresowany i 
zapomina o problemach dnia codziennego. Alpaki będzie można 
spotkać podczas Oleśnickiego Jarmarku Wspaniałości.



Dolnośląska Służba Dróg i 
Kolei odpowiedziała na na-

sze pytania związane z termi-
nem rozpoczęcia dwóch waż-
nych dla Oleśnicy inwestycji. 
Chodzi o budowę wschodniej 
obwodnicy miasta oraz prze-
budowę ul. Dobroszyckiej w 
Oleśnicy. 

CO Z BUDOWĄ 
WSCHODNIEJ OBWODNICY?
- Wykonawca w dalszym cią-
gu oczekuje na wydanie przez 
wojewodę dolnośląskiego de-
cyzji ZRID, czyli zezwolenie 
na realizację inwestycji drogo-
wej), warunkującej rozpoczę-
cie prac budowlanych – mówi 
w rozmowie z OlesnicaInfo.
pl Leszek Loch, dyrektor Dol-
nośląskiej Służby Dróg i Ko-
lei we Wrocławiu. 

– Ona również daje nam pra-
wo do wykupu potrzebnych 
terenów. Na dziś zatem termin 

rozpoczęcia prac budowla-
nych uzależniony jest od tem-
pa działania Dolnośląskiego 
Urzędu Wojewódzkiego, który 
– powołując się m.in. na stan 
epidemii – znacznie wydłu-
żył czas wydawania decyzji.

Kierowcy czekają także 
na modernizację ul. Dobro-
szyckiej w ciągu drogi woje-

wódzkiej nr 340 od ul. Wojska 
Polskiego do węzła Dąbro-
wa drogi S8

Wiadomo, że prace zwią-
zane z dokumentacją projek-
tową zostały już zakończone. 

EPIDEMIA SPOWOLNIŁA
PROCEDURY
– Wykonawca oczekuje na 
wydanie przez PGW Wody 
Polskie pozwolenia wodno-
-prawnego, które umożliwi 
następnie złożenie do Woje-
wody Dolnośląskiego wnio-
sku o wydanie decyzji ZRID 
– mówi Loch. – Taki wnio-
sek został złożony na począt-
ku kwietnia. Administracja 
państwowa do 28 czerwca za-
wiesiła jednak bieg spraw w 
związku epidemią, co spowo-
dowało spiętrzenie procedo-
wanych postępowań i w re-
zultacie przewlekłe na dziś 
ich prowadzenie. RED
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KATARZYNA KIJAKOWSKA

Kiedy widzieliśmy się 
po raz ostatni Tosia i 
jej rodzice właśnie pa-

kowali walizki na wyjazd do 
USA. Byli szczęśliwi, ale też 
pełni obaw. Na świecie sza-
lała pandemia koronawiru-
sa, a oni wyjeżdżali z Polski 
i ruszali po zdrowie dla swo-
jej córeczki. Dzisiaj są pełni 
nadziei na przyszłość i z ra-
dością patrzą na robiącą po-
stępy Tosię.

W USA Tosia i jej rodzice 
spędzili blisko cztery miesią-

ce. W Houston rodzina wylą-
dowała pod koniec marca. Po 
dwutygodniowej kwarantan-
nie, rehabilitacji i obserwa-
cji, pod koniec kwietnia Tosi 
został podany lek na SMA. 

– Samo podanie leku to kwe-
stia 40 minut, później jesz-
cze godzina na obserwację 
i mogliśmy wyjść do domu – 
mówi Karolina Fijałkowska, 
mama dziewczynki.

POBYT W USA
Kolejne tygodnie w USA To-
sia spędziła pod opiekę miej-
scowych lekarzy. Przez dwa 

miesiące miała też podawane 
sterydy. – Raz w tygodniu by-
liśmy w szpitalu. Tosią opie-
kowało się kilku specjalistów, 
oceniali ją fizjoterapeuta i neu-
rolog. Postępy były widoczne 
niemal od razu. Po podaniu 
leku córka zaczęła podnosić 
rączkami cięższe zabawki, 
przekładać je z jednej stro-
ny na drugą, zaczęła przewra-
cać się na boki, co wcześniej 
było niemożliwe – opowiada 
mama dziewczynki.

Oleśniczanka przyznaje, że 
w USA otoczono ich wspaniałą 
opieką. – Pięć polskich rodzin 

starało się, by niczego nam nie 
zabrakło – uśmiecha się. – Byli 
niezwykle pomocni, dzięki cze-
mu ani przez moment nie czu-
liśmy się zagubieni, czy też po-
zostawieni sami sobie.  

Już po powrocie do Polski 
dziewczynkę i jej rodziców cze-
kało wiele wyzwań. – Musieli-
śmy ustalić wizyty u wszystkich 
specjalistów, których musi od-
wiedzać córka, określić szereg 
rehabilitacji, którym musi być 
poddana – wylicza pani Karo-
lina. Tosia jest rehabilitowa-
na codziennie. Różnymi me-
todami. I przez specjalistów, 
i przez rodziców. – Codzien-
nie pływa w wannie. Uwielbia 
to, nic a nic nie boi się wody 
– uśmiecha się mama dziew-
czynki.

WALKA O ZDROWIE
Pani Karolina przyznaje, że re-
habilitacja Tosi to codzienna 
walka. – Część neuronów ob-
umarła w czasie, gdy nie wie-
dzieliśmy jeszcze, że to SMA – 
mówi. – Dziś nie czekamy na to 
aż Tosia zacznie sama raczko-
wać, czy sama usiądzie. My o 
to walczymy codzienną reha-
bilitacją, obserwacją jej zacho-
wań. Wszystkie nasze działa-
nia muszą być jednak ostrożne 
i przemyślane. U dzieci cho-
rych na SMA nietrudno na 
przykład o skoliozę. ●
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Przy ul. Dobroszyckiej często 
dochodzi do zdarzeń drogowych

To był rok walki o życie  
i zdrowie małej Tosi
● Najpierw była diagnoza, później walka o zebranie ogromnej kwoty, 
wreszcie wylot do USA na leczenie. Tak minął roczek małej oleśniczanki

11 września Tosia skończyła roczek. Z tej okazji wszyscy życzmy jej przede wszystkim zdrowia
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Mieszkańcy czekają na budowę  
obwodnicy i przebudowę Dobroszyckiej

320 osób znajdzie opiekę 
w nowym, dziennym 
domu pomocy medycznej
3,8 mln zł. Tyle unijnych 

środków pozyskał 
Powiatowy Zespół Szpita-
li na utworzenie w Sycowie 
Dziennego Domu Pomocy 
Medycznej.

– Nasza placówka zajęła dru-
gie miejsce w rankingu kil-
kudziesięciu szpitali ubie-
gających się o takie wsparcie 
– mówi Dawid Samulski, rzecz-
nik prasowy starosty. Zanim 
DDPM zacznie działać na do-
bre, muszą jeszcze upłynąć 2-3 
miesiące. – Zamówienia pu-
bliczne wiążą się z określonymi 
procedurami i terminami, któ-
rych nie przeskoczymy – wyja-
śnia dyrektor szpitala Krzysz-
tof Wywrot, mając nadzieję, 
że do końca roku nowa pla-
cówka powinna zostać otwar-
ta. Jak wynika z obliczeń dy-
rekcji, wsparciem w ramach 

całego projektu w sumie ob-
jętych zostanie aż 320 osób 
z powiatu oleśnickiego. Pro-
gnozuje się, że będzie to 180 
kobiet i 140 mężczyzn, którzy 
przez osiem godzin dziennie, 
w byłym budynku pogotowia, 
będą mogli liczyć na liczne 
świadczenia pielęgnacyjne, 
opiekuńcze i rehabilitacyj-
ne. Jak podkreśla Dawid Sa-
mulski większość pacjentów 
stanowić będą osoby niesa-
modzielne, których stan zdro-
wia nie pozwala na pozostawa-
nie pod kontrolą podstawowej 
opieki zdrowotnej i ambulato-
ryjnej opieki specjalistycznej, 
a jednocześnie nie wymaga-
ją nadzoru lekarskiego i pie-
lęgniarskiego w trybie sta-
cjonarnym. Nie będzie miał 
znaczenia status zawodowy, 
wykształcenie czy płeć. RED

Studio Figura. Miejsce stworzone  
dla kobiet i z myślą o kobietach

Pokój konsultacji, recep-
cja, salka z urządzeniami 

do ćwiczeń oraz pomiesz-
czenia na indywidualne za-
biegi stanowią spójną, ka-
meralną całość składają się 
na oleśnickie Studio Figu-
ra. To tutaj panie gubią ki-
logramy i centymetry, po-
prawiają swoją sylwetkę, a 
także ujędrniają ciało.  

– Na pierwszym spotka-
nie ustalamy indywidualny 
cel każdej naszej klientki – 
mówi Joanna Szatkowska, 
właścicielka. – Najpierw mu-
simy ocenić stan jej zdrowia 
oraz dopasować odpowiednie 
ćwiczenia, biorąc pod uwa-
gę wiek, wagę, stan zdrowia 
oraz kondycję. Dokonujemy 
też analizy składu ciała i na tej 
podstawie każda z pań otrzy-
muje indywidualną dietę re-
dukcyjną przygotowaną przez 
dietetyka. – Do nas nie przy-

chodzi się „poćwiczyć”, ale 
zrealizować swój cel – pod-
kreśla pani Joanna.

 Pomaga w tym personel, 
dobierając odpowiednio pro-
gram treningowo- zabie-
gowy na najwyższej klasy 
stacjach treningowych, in-

dywidualną dietę, kosmety-
ki i suplementy.  – Mamy też 
szeroki wachlarz zabiegów 
na twarz, które bez skalpela 
redukują zmarszczki, uję-
drniają, poprawiają owal twa-
rzy, redukują podbródek - 
mówi. RED

Jolanta Szatkowska stworzyła miejsce, w którym kobiety mogą 
poczuć się wyjątkowo i gdzie dba się o ich samopoczucie
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Teren przy ul. Leśnej 
idzie pod młotek
Prawdopodobnie jeszcze w 
tym roku oleśnicki magistrat 
wystawi na sprzedaż działkę 
przy ulicy Leśnej w Oleśnicy. 
Działka ma 0,7 ha. Jest prze-
znaczona pod zabudowę wie-
lorodzinną. Obejmuje teren, na 
którym znajdowały się stare 
garaże. Ich najemcy musieli je 
opuścić właśnie ze względu na 
fakt, że teren ten był przygo-
towywany pod sprzedaż  
i późniejszą zabudowę.

WARTO 
WIEDZIEĆ
sprawdź na www.olesnicainfo.pl

Wypożyczalnie  
na cmentarzach
Na cmentarzu nr 1 przy ul. 
Wojska Polskiego w Oleśnicy 
została ustawiona wypoży-
czalnia narzędzi do sprzątania 
grobów.  Na stojaku znajdują 
się m.in.: konewki, zmiotki, 
szufelki, grabki, miotły. Na 
cmentarzach znajdują się też 
regały na znicze nadające się 
do ponownego użytku. Przy 
ul. Wojska Polskiego oraz przy 
ul. Cmentarnej umieszczone 
są one przy bramach głów-
nych, z kolei przy ul. Wileńskiej 
ustawiono je przy furtce za 
kwiaciarnią oraz w okolicy 
furtki od strony działek. RED
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PRZEBUDOWA 
UL. ARMII KRAJOWEJ
Na zdegradowanym chodniku 
wykonano nową nawierzch-
nię z kostki betonowej oraz 
wybudowano zatoki parkin-
gowe (równoległe). Powsta-
ło 13 miejsc parkingowych. 
Zlikwidowane zostały scho-
dy, a chodnik dostosowano 
do poruszania się przez oso-
by niepełnosprawne. Teraz 
będzie bezpieczniej dla pie-
szych i łatwiej w zaparkowa-
niu aut, zwłaszcza przez osoby 
dojeżdżające do zlokalizowa-
nych w tym rejonie obiektów 
publicznych takich jak Szpital 
Powiatowy, Centrum Usług 
Społecznych oraz Szkoła Pod-
stawowa nr 1. Wykonawcą ro-
bót budowlanych był firma 
BIOBUD Piotr Schabikow-
ski z Sokołowic. Koszt robót 
budowlanych wyniósł180 tys. 
zł. Inwestorem przedsięwzię-
cia był Urząd Miasta Oleśni-
cy. Inwestycja była realizowa-
na, jako pomoc rzeczowa dla 
Powiatu Oleśnickiego, wydat-
ki na jej wykonanie w cało-
ści pokryło Miasto Oleśnica.

ROZBUDOWA 
UL. KILIŃSKIEGO 
W OLEŚNICY
Istniejące zatoki parkingowe 
zostały przebudowane - po-
głębiono je. Przyległe chod-
niki odcinkowo przesunię-
to na rzecz nowych zatok. 
Dzięki tej inwestycji zwięk-
szyła się ilość miejsc parkin-
gowych. Teraz  jest ich tam 
30 (o 8 więcej), w tym dwa 
nowe miejsca dla osób nie-
pełnosprawnych. Parkowanie 
pojazdów zostało uporządko-
wane. Dotychczas nie mieści-
ły się one w zatokach i parko-
wały częściowo na jezdni, co 
było bardzo niebezpieczne. 
Wykonawcą robót budowla-
nych był firma TOM TRANS 
Tomasz Walczak z Oleśnicy. 
Koszt robót budowlanych wy-
niósł 275 tys. złotych. Inwe-
storem przedsięwzięcia był 
Urząd Miasta Oleśnicy. Inwe-
stycja była realizowana jako 
pomoc rzeczowa dla Powia-
tu Oleśnickiego, wydatki na 
jej wykonanie w całości po-
kryło Miasto Oleśnica.

ŚCIEŻKA PIESZO 
- ROWEROWA ŁĄCZĄCA 
UL. LUDWIKOWSKĄ 
Z UL. ŻYTNIĄ
Nowy ciąg pieszo - rowerowy 
powstał pomiędzy ogródka-
mi działkowymi, a osiedlem 
Lucień. Ułatwi on pieszym i 
rowerzystom dotarcie do cen-
trum miasta, bez konieczno-

ści korzystania z oddalonej ul. 
Łukanowskiej.  W ramach tego 
zadania wybudowano również 
kanalizację deszczową oraz 
energooszczędne oświetle-
nie uliczne - 5 lamp energo-
oszczędnych LED. Oświetlenie 
jest tak sterowane, że po go-
dzinie 23.00 natężenie świa-
tła redukowane jest do 40%. 
Inwestycję zrealizowała Sek-
cja Dróg Miejskich w Oleśni-
cy, a roboty wykonało Przed-
siębiorstwo Inżynierii Wodnej 
i Ochrony Środowiska Sp. z 
o.o. z Oleśnicy. Wartość prac 
to 385 tys. złotych. 

BUDOWA DROGI 
NA UL. POLNEJ 
Droga o nawierzchni asfal-
towej powstała od podstaw. 
Wykonano też obustronne 
chodniki, zatoki parkingowe, 
ścieżkę rowerową oraz kanał 
technologiczny. Ułożono ka-
nalizację sanitarną, deszczo-
wą i sieć wodociągową. Droga 
została oświetlona - ustawio-
no 15 lamp ulicznych i 1 do-
świetlacz na ul. Ludwikow-
skiej. Inwestycja kosztowała 
3,7 mln zł. Miasto Oleśnica 
uzyskało na ten cel dofinan-
sowanie 1,5 mln zł z budże-
tu państwa, z Funduszu Dróg 
Samorządowych. Wykonawcą 
robót była firma TOM TRANS 
Tomasz Walczak z Oleśnicy. 

NOWY CIĄG PIESZO 
– ROWEROWY PRZY 
KRZYWOUSTEGO 
I MOTORYZACYJNEJ
Gospodarzem tej inwestycji 
była Sekcja Dróg Miejskich 
w Oleśnicy. Jaki zakres prac 
zrealizowano? Nawierzchnia 
bitumiczna, nowe oznakowa-
nie pionowe i poziome, oświe-
tlenie przejścia dla pieszych 
i przejazdu dla rowerzystów. 
Wykonawcą robót była firma 
BIOBUD Piotr Schabikowski, 
a jej koszty wynoszą 390 tys. 
złotych. Pomimo tego, że in-
westycja częściowo obejmuje 
drogę wojewódzką, to w ca-
łości finansuje ją Miasto Ole-
śnica.  W sąsiedztwie toczą 
się też prace związane z bu-
dową przejścia pieszo - rowe-
rowego na przejeździe kole-
jowym na ul. Krzywoustego. 
Zakończenie tej inwestycji pla-
nowane jest do 30 paździer-
nika tego roku. 
Na oba zadania Miasto Ole-
śnica wystąpiło o dofinanso-
wanie ze środków Unijnych 
Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Dol-
nośląskiego 2014-2020. 

PRZEBUDOWA 
UL. KUSOCIŃSKIEGO 
ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA   
Łączne koszty budowy tej jed-
nej z ważniejszych ulic w mie-
ście wyniosły 1,5 mln zł. Wy-
konawcą robót w tej części 
miasta była Firma Transpor-
towo - Sprzętowa Artur Grzyb 
z Oleśnicy.

PRZEBUDOWA 
UL. ŁUKANOWSKIEJ  
Rada Miasta Oleśnicy za-
decydowała o udzieleniu w 
2019 roku pomocy finanso-
wej Powiatowi Oleśnickie-
mu, w kwocie 300.000 zł, z 
przeznaczeniem na pierwszy 
etap przebudowy ul. Łuka-
nowskiej i ul. Stawowej, któ-

re są drogami powiatowymi. 
Zakres zakończonej inwesty-
cji obejmował między innymi 
wykonanie nowej nawierzch-
ni jezdni, chodnika, ścieżki 
rowerowej oraz kanalizacji 
deszczowej.

PRZEBUDOWA DROGI 
W UL. PUŁASKIEGO
Umowa z FT-S Grzyb Artur 
z Oleśnicy zostanie podpisa-
na już 2 września. Inwesty-
cja powinna zakończyć się 
na początku grudnia 2020 
roku. Budowa będzie obej-
mowała odcinek od sięgacza 
w rejonie ul. Kusocińskiego 
do skrzyżowania z ul. Cze-
cha oraz sam sięgacz. Nowa 
droga będzie posiadała na-
wierzchnię z kostki betono-
wej. Odcinkowo zostaną wy-
konane nowe chodniki, a tam 
gdzie ich nie ma powstanie 
pobocze trawiaste. Pod dro-
gą zostanie ułożona kanali-
zacja deszczowa, która bę-
dzie odwadniała drogę. Na 
ul. Pułaskiego przewidujemy 
zamontowanie progu zwal-
niającego. Koszty robót wy-
noszą 980 tys. zł.

SYSTEMATYCZNE 
REMONTY CHODNIKÓW
Sekcja Dróg Miejskich w Ole-
śnicy kontynuuje bieżące re-
monty chodników, które są 
bardzo ważne dla bezpieczeń-
stwa pieszych, ale też popra-
wiają estetykę dróg w mieście. 
Pracownicy Sekcji wymienili 
już nawierzchnię fragmentu 
chodnika przy ul. Sinapiusa, 
ułożyli nową kostkę bruko-
wą na chodniku przy ul. Pru-
sa, naprawili chodnik przy ul. 
Leśnej, przy nowych budyn-
kach mieszkalnych. 

DOFINANSOWANIE 
BUDOWY  KANALIZACJI 
DESZCZOWEJ 
W ramach projektu przewi-
dziano budowę sieci kanali-
zacji deszczowej na terenie 
Oleśnicy w obrębie ulic: Ci-
chej, Czecha, Gryczanej, Ja-
rzynowej, Kusocińskiego oraz 
ronda w ulicy Wojska Polskie-
go, Łasaka, Psujka, Błękitnej 
i Pszenicznej, Owocowej i Ja-
godowej, Polnej, Spadochro-
nowej, Szybowcowej, placu 
Fatimskiego, sięgacza ulicy 
Wiejskiej oraz obszar od uli-
cy Trakcyjnej do strefy aktyw-
ności gospodarczej. 
Dodatkowo na ul. Wiejskiej 
przewidziano budowę przy-
kanalików kanalizacji desz-
czowej, odwadniających po-
wierzchnię pasa drogowego.  
Wody opadowe/roztopowe zo-

staną wykorzystane poprzez 
rozsączanie ich do gruntu. 

Mając powyższe na uwadze 
co najmniej 50% objętości zre-
tencjonowanych wód opado-
wych zostanie ponownie wy-
korzystanych, gdyż cała woda 
zgromadzona w bloku reten-
cyjno-rozsączającym odpły-
wać będzie do warstw przesą-
czalnych. W ramach inwestycji 
stosowane będą również me-
tody naturalne lub bazujące 
na naturalnych, wykorzystują-
ce naturalną zdolność reten-
cji w postaci rowów odwad-
niających.

PROJEKTY SEKCJI 
DRÓG MIEJSKICH 
NA PRZEBUDOWY 
DRÓG W MIEŚCIE
Przebudowa łącznika 
ul. Sinapiusa 
z ul. Skłodowskiej
Planuje się, że inwestycja bę-
dzie obejmowała przebudo-
wę jezdni na odcinku około 
160 metrów, zatok parkingo-
wych oraz chodnika i elemen-
tów kanalizacji deszczowej. 
Przebudowa ul. Krótkiej
Istniejący ciąg pieszo - rowe-
rowy zostanie przebudowa-
ny, a nawierzchnia jezdni wy-
mieniona (na odcinku około 
110 metrów, od ul. Chopina 
do ul. Słowackiego), elemen-
ty kanalizacji również. Zapla-
nowano też budowę oświetle-
nia tej drogi.
Przebudowa parkingu 
przy ul. Sinapiusa
Zamierzamy zwiększyć licz-
bę miejsc parkingowych oraz 
uporządkować dotychczasowy 
sposób parkowania pojazdów. 
Nawierzchnia obecnego par-
kingu zostanie wymieniona 
na nową. Fragmentami wy-
konamy chodniki i ścieżki ro-
werowe.
Przebudowa ul. Mokrej 
Inwestycja obejmie odcinek 
około 430 metrów, od ul. 
Jastrzębiej do ul. Wiejskiej. 
Będzie polegała na przebu-
dowie nawierzchni jezdni 
oraz budowie ciągu pieszo 
- rowerowego wraz z kana-
lizacją deszczową i oświe-
tleniem drogowym.
Przebudowa parkingu 
przy ul. Słowackiego 
Na istniejącym parkingu, przy 
Starostwie Powiatowym, na-
przeciwko I Liceum Ogólno-
kształcącego planujemy wy-
mianę nawierzchni, a przede 
wszystkim zwiększenie miejsc 
parkingowych, tak bardzo po-
trzebnych w tym rejonie. Za-
mierzamy uporządkować też 
dotychczasowy sposób par-
kowania pojazdów. ●

Oleśnickie drogi w 2020 roku
● Wyremontowane drogi, nowe chodniki, ścieżki rowerowe i parkingi. Najważniejsze realizacje 
z tego roku oraz plany dotyczące budowy kanalizacji deszczowej na terenie Oleśnicy 

MATERIAŁ PROMOCYJNY

Nowe miejsca parkingowe 
przy ul. Kilińskiego

Ciąg pieszo-rowerowy  
ul. Krzywoustego-Motoryzacyjna

Przebudowa części 
ul. Armii Krajowej

Ulica Polna. Powstała 
nowa jezdnia, ścieżki i chodnik 
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KATARZYNA KIJAKOWSKA

Pierwsze drzewa pojawi-
ły się w ogrodzie Toma-
sza Frysztaka pod koniec 

lat osiemdziesiątych. - Wte-
dy wybór był jednak określo-
ny. Padło na tradycyjne so-
sny lub świerki – opowiada 
mieszkaniec Łuczyny, który 
w tamtych latach rozpoczął 
też służbę w Kompanii Re-
prezentacyjnej Wojska Pol-
skiego w Warszawie. – Jed-
nym z naszych obowiązków 
były służby, które pełniłem 
między innymi w Belwede-
rze. Tamtejsze ogrody robiły 
na mnie ogromne wrażenie 
i były inspiracją do stworze-
nia mojego przydomowego 
ogrodu.

CO ROŚNIE W TYM 
NIEZWYKŁYM OGRODZIE?
Na terenie, gdzie dzisiaj rosną 
między innymi palmy i bana-
nowce, kiedyś był warzywniak. 
– Potrzeba było sporo pracy i 
zaangażowania, żeby zmie-
nić pole w ogród – mówi pan 
Tomasz. – Posiałem trawę i 
zacząłem szukać roślin nie-
typowych, a że zawsze bar-
dzo podobały mi się palmy, 
postawiłem właśnie na nie. 
Moja przygoda z egzotycz-
nym ogrodem trwa już kil-
ka lat i choć pielęgnacja ta-
kich roślin wymaga ciągłego 
pogłębiania wiedzy i bardzo 
dużo codziennej pracy, uwa-
żam, że warto.

Palmy rosnące w ogrodzie 
pana Tomasza to palmy gór-
skie (Trachycarpus Fortunei, 
Nainital, Wagnerianus, Takil), 
a więc z tolerancją odporności 
na mróz. – Zimy są w Polsce 
coraz łagodniejsze, ale to nie 
znaczy, że można je pozosta-
wić samym sobie, gdy tempe-
ratura zaczyna spadać – mówi 
mieszkaniec Łuczyny. – Ob-
serwacja temperatury powie-
trza jest koniecznością. Mam 
do tego specjalistyczny sprzęt 
i od jesieni bacznie obserwu-
ję to, co dzieje się w pogodzie. 
Gdy temperatura spada poni-
żej – 12 stopni Celsjusza pal-
my trzeba już zabezpieczyć.

Pan Tomasz owija je kilkoma 
warstwami agrowłókniny i ka-
blem grzejnym, który dostarcza 
roślinom ciepło i chroni przed 
zmarznięciem. To zabiegi, któ-
re trzeba wykonać zimą. Latem 
palmy, ale także inne rośliny, 
które rosną w tym ogrodzie, 

wymagają przede wszystkim 
nawadniania. – Te prace mu-
szę wykonywać codziennie – 
mówi nasz rozmówca. – Zdarza 
się, że trzeba zużyć nawet 1000 
litrów wody. To pracochłonne 
zajęcie, ale bardzo ważne, by 
rośliny miały szansę na wzro-
sty. Tak samo istotne, jak ob-
serwacja tego, czy nie pojawia-
ją się na nich grzyby. Reakcja 
na nie i dobór odpowiedniego 
preparatu, by je zwalczać też 
ma ogromne znaczenie – pod-

kreśla i chwali się niezwykły-
mi okazami coraz wyższych i 
okazalszych palm, bananow-
ców, oleandrów, a nawet nie-
wielkiej pomarańczy.

TAKIE OGRODY 
TO WCIĄŻ NOWOŚĆ
– W Polsce takie ogrody jak mój 
nie są jeszcze codziennością, 
tak jak w Belgii czy Niemczech 
– mówi nasz rozmówca, które-
go pytamy o reakcje osób od-
wiedzających jego egzotyczny 

ogród. – Jedni nie zauważa-
ją, drugich widok palm przy 
domu wprawia w osłupienie. 
Bywa, że ludzie się zatrzymu-
ją, oglądają, zadają mnóstwo 
pytań i deklarują chęć rozpo-
częcia przygody z palmami w 
swoich ogrodach – uśmiecha 
się pan Tomasz, który stara się, 
by nawet zimą jego ogród za-
wsze był zielony. – To różni 
ogród egzotyczny od tradycyj-
nego. W tych ostatnich pięk-
nie jest od wiosny do lata, u 
mnie niemal przez cały rok.

Wiosną i latem tego roku w 
ogrodzie pana Tomasza poja-
wiły się trzy altany. Każda bę-
dzie pełniła inną funkcję. Pre-
cyzyjnie wykonane wspaniale 
wpisują się w klimat ogrodu. 
– By prezentowały się tak, jak 
sobie założyłem, potrzeba 
jeszcze kosmetycznych prac 
– mówi pan Tomasz, który ma 
nadzieję, że jego ogród docelo-
wo stanie się miejscem wyko-
rzystywanym przez fotografów 
do sesji ślubnych. – Myślę, że 
to nowa, ciekawa i egzotyczna 
propozycja dla młodych par – 
uśmiecha się. ●Przy domu pana Tomasza rosną bananowce
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Tomasz Frysztak stworzył niezwykły ogród. Z roku na rok jest on coraz piękniejszy

MAŁA, PRYWATNA 
DŻUNGLA W ŁUCZYNIE

● Odwiedziliśmy niezwykły ogród Tomasza Frysztaka.  
To miejsce pełne palm, bananowców i innych egzotycznych roślin

Wójt Artur Ciosek cieszy się, że wszyscy, którzy złożyli wnioski będą 
mogli otrzymać dofinansowanie
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Lidl czeka na pozwolenie 
na budowę

W  czerwcu gmina Dobro-
szyce sprzedała firmie 

Lidl 21 ha gruntów. Na tym 
terenie oraz na obszarze wo-
kół gminnego terenu w ciągu 
trzech lat powstanie kolejne 
centrum dystrybucyjne Lidla.

Z naszych informacji wyni-
ka, że Lidl ma już pełną do-
kumentację i stara się o po-
zwolenie na budowę centrum, 
które będzie obsługiwało Dol-
ny Śląsk. Od gminy, za po-
nad 10 mln zł, Lidl kupił 21 
ha ziemi. 

– Dodatkowo firma nabyła 
też grunty sąsiednie – infor-

mował nas w czerwcu wójt 
Artur Ciosek. 

Wójt ma nadzieję i na nowe 
miejsca pracy dla mieszkań-
ców powiatu oleśnickiego, i 
na ściągnięcie do gminy i po-
wiatu kolejnych firm. 

– Jestem przekonany, że ten 
inwestor przyczyni się do dal-
szego rozwoju gospodarczego 
naszego powiatu – mówi go-
spodarz gminy Dobroszyce. 
Pracę w dobroszyckim cen-
trum znajdzie minimum 180 
osób, a koszt inwestycji wy-
niesie kilkadziesiąt milionów 
złotych. RED

Wszyscy chętni dostaną 
pieniądze na wymianę 
ogrzewania w domu

2,5 mln zł podzieli Gmina 
Dobroszyce wśród oko-

ło 140 mieszkańców Dobro-
szyc i okolicznych wsi, którzy 
złożyli wnioski o dofinanso-
wanie na wymianę pieców w 
swoich gospodarstwach.

– Cieszymy się, że środków 
pozyskanych przez nas na ten 
cel, wystarczy dla wszystkich 
zainteresowanych – mówi w 
rozmowie z OlesnicaInfo.pl 
wójt Artur Ciosek i przypo-
mina, że poziom dofinan-
sowania dla wnioskującego 
grantobiorcy wynosił do 85% 
kosztów kwalifikowalnych.

Maksymalna wartość gran-
tu, o który mogli starać się 
mieszkańcy to 35 000 zł na 1 
gospodarstwo domowe. Nie 
więcej jednak niż 15 000 zł 
do instalacji gazowych i ko-
tłów na biomasę oraz do 35 
000 zł na pozostałe typy in-
stalacji. 

O uzyskanie grantów mo-
gły starać się osoby będące 
właścicielem domów jed-
norodzinnych, właściciele 
mieszkań w domach wielo-
rodzinnych, a także najem-
cy mieszkań w domach wie-
lorodzinnych. RED

To będzie kolejne centrum dystrybucyjne w regionie. Miejsce pracy 
może tu znaleźć blisko 200 osób
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Niebagatelną kwotę 9 mln zł 
gmina pozyskała ze sprzeda-
ży terenów inwestycyjnych. 

Mowa o 21 hektarach gruntów, któ-
re zostały sprzedane sieci Lidl i 
na których stanie Centrum Dys-
trybucyjne Lidla. - Jedna kwota to 
sama sprzedaż działki, kolejne to 
te, które będą wpływać do budże-
tu gminy m.in. z tytułu podatku 
od nieruchomości oraz podatku 
od osób fizycznych, które znaj-
dą w tym zakładzie zatrudnie-
nie. Będzie to stała pozycja, 
która zwiększy dochody gmi-
ny  – mówi wójt Artur Ciosek, 
przyznając, że ze względu na 
zainteresowanie inwestorów 
gmina rozpoczyna przygoto-
wanie kolejnych gruntów na 
sprzedaż. 

PORZĄDKUJĄ DROGI 
NA OSIEDLU
Na przebudowę ul. Lipowej w Do-
broszycach gmina otrzymała z Fun-
duszu Dróg Samorządowych 1,4 
mln zł. Inwestycja ta jest obecnie 
w trakcie realizacji. - Jesteśmy po 
przebudowie kanalizacji i wodocią-
gu. Trwa budowa chodnika przy 
tej ulicy - komentuje wójt. - Ter-
min realizacji tego przedsięwzięcia 
to połowa października - dodaje, 
podkreślając, że gmina otrzyma-
ła również dofinansowanie w wy-
sokości 1,5 mln zł na budowę ulic 
przylegających do Lipowej, czyli 
Sportowej, Brzozowej i Klonowej. - 
Dzięki temu uporządkujemy stan 
dróg na dużym dobroszyckim osie-
dlu – mówi Artur Ciosek. 

OCZYSZCZALNIA 
I NOWE ODCINKI KANALIZACJI
Modernizacja oczyszczalni ście-
ków i rozbudowa kanalizacji mię-
dzy Dobroszycami a Nowosiedli-
cami to kolejne ważne zadanie 
inwestycyjne, do którego – jak 
podkreśla Artur Ciosek - gmina 
jest już kompleksowo przygoto-
wana. - Dzisiaj czekamy już tylko 
na ostatnie uzgodnienia w spra-
wie umowy z Dolnośląskim Urzę-
dem Marszałkowskim. Gdy tylko 
kwestie związane z umową zo-
staną załatwione będziemy mo-
gli ogłosić przetarg na roboty – 
mówi wójt. - Otrzymaliśmy 7,2 mln 
zł dofinansowania. Całość będzie 
kosztowała 11 mln zł. Zakres prac 
obejmuje modernizację i rozbudo-
wę oczyszczalni ścieków oraz roz-
budowę kanalizacji. Powstaną też 
dwie przepompownie. - Moderni-
zacja oczyszczalni pozwoli zwięk-
szyć ilość zrzucanych ścieków, a 
co za tym idzie pozwoli na przyłą-
cza kolejnych gospodarstw i pod-
miotów gospodarczych. To z kolei 

będzie tożsame z dalszym rozwo-
jem naszej gminy  – mówi Ciosek. 

Rozbudowa kanalizacji w miej-
scowości Nowica II to kolejna in-
westycja, która będzie realizowa-
na przez gminę. Mowa o budowie 
drugiego odcinka sieci kanaliza-
cyjnej biegnącego przez  miejsco-
wość już zabudowaną. Inwestycja 
ta jest szacowana na około 2,3 mln 

zł, z czego 1,35 mln zł zostało przy-
znanych gminie z Funduszu Roz-
woju Obszarów Wiejskich. 

WYMIANA PIECÓW 
DLA WSZYSTKICH CHĘTNYCH

Kwota w wysokości 2,5 mln 
zł, którą gmina otrzyma-
ła wystarczy na  realizację 

wszystkih złożonych wniosków. 
- Wpasowaliśmy się z kwotą pod 
potrzeby naszych mieszkańców - 
ocenia Artur Ciosek. - Blisko 140 
gospodarstw otrzyma refinanso-
wanie poniesionych kosztów na 
wymianę dotychczasowego pie-
ca na piec gazowy, w formie pe-
letu bądź pompę ciepła czy też na 
prąd. Zwracamy 85 procent ponie-
sionych kosztów przy ustalonych 
przez nas limitach. 

SZKOŁY Z NOWYM SPRZĘTEM
Dwukrotnie w tym roku gmina Do-
broszyce otrzymała środki na zakup 
komputerów do szkół, realizując w 
ten sposób projekty Zdalna Szkoła 
i Zdalna Szkoła +. Za kwotę około 
120 tys. zł zakupiono 80 kompute-
rów dla uczniów i nauczycieli. - To 
jest zakup, który wspomógł okres 
zdalnej nauki i rozwiązał proble-
my z dostępem dzieci do kompute-
rów - mówi wójt. - Była możliwość, 
by podczas nauki zdalnej rodzice 
mogli wypożyczać sprzęt od szkół. 
Dzisiaj powrócił on do  szkolnych 
pracowni informatycznych. 

TRYBUNY I LGD PARK@RIDE
Rozstrzygnięto już przetarg, a na 
stadionie trwają prace związane z 
ustawieniem nowych trybun. Gmi-

na otrzymała na ten cel 30 tys. zł. 
Wartość całej inwestycji, łącznie z 
podbudową i budową nawierzchni z 
kostki oraz całe trybuny to 200 tys. zł. 

Park&Ride to działanie wspólne 
z Lokalną Grupą Działania Dobra 
Widawa, w ramach którego gmina 
Dobroszyce otrzymała 460 tys. zł 
na utworzenie parkingu, na któ-
rym można się zatrzymać i prze-
siąść się z samochodu na rower, 
a potem zwiedzać gminę. - Ścież-
ki rowerowe są naszym oczkiem 
w głowie - mówi wójt. - Chcemy 
za ich pośrednictwem zbliżyć się 
do Oleśnicy, ale też do Doliny Ba-
ryczy i dać mieszkańcom możli-
wość na zwiedzenie naszej gminy 
oraz kontynuację tej podróży po 
powiecie milickim.  Przy parkin-
gu powstanie specjalna altana dla 
rowerzystów oraz toalety. W przy-
szłości miejsce to będzie służyło, 
jako parking dla osób odwiedza-
jących cmentarz.

SĄ PIENIĄDZE NA NOWĄ REMIZĘ
Gmina Dobroszyce skorzystałą też 
ze środków, jakie daje Fundusz In-
westycji Samorządowych. 

- Z racji tego, że nasza gmina ma 
małą liczbę mieszkańców, ale poten-
cjał jeśli chodzi o inwestycje, otrzy-
maliśmy z FIS  bardzo dużą kwotę, 
czyli 850 tys. zł, które chcemy prze-
znaczyć na budowę remizy strażac-
kiej. Mamy gotową dokumentację, 
projekt z pozwoleniem na budowę 
i dziś jesteśmy gotowi, by realizo-
wać tę inwestycję. Remiza powsta-
nie przy dobroszyckiej obwodnicy. 

- Tak, by był możliwy szybki do-
jazd i dostęp straży do każdej miej-
scowości - wyjaśnia Artur Ciosek, 
podkreślając, że działanie to zosta-
nie wsparte jeszcze jednym konkur-
sem. - Możemy wnioskować o taką 
samą kwotę i to zrobimy - mówi wójt. 
Całkowity koszt budowy remizy to 
nieco ponad 2 mln zł.

DROGA, AZBEST, OSP I AUTOBUSY
Pieniądze na remont drogi w Do-
brej pozyskno z Funduszu Ochro-
ny Gruntów Rolnych. Kwota dofi-
nansowania wyniosła tutaj 189 tys. 
zł. Przebudowa obejmie odcinek 
drogi od cmentarza do zabudowy 
jednorodzinnej.  Jak co roku gmi-
na starała się też o wsparcie przy 
likiwdacji azbestu z terenu gminy. 
Dofinansowanie z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska w 
kwocie 30 tys. zł obejmuje utyliza-
cję i transport materiałów azbesto-
wych. Po stronie właściciela nieru-
chomości leży obowiązek pokrycia 
materiałem dachów obiektów. 

Gmina otrzymała też środki dla 
OSP na zakup strojów do akcji dla 
strażaków, a także zwrot środków w 
ramach Funduszu Autobusowego. 
Dwie linie, które są finansowane 
z budżetu gminy zostały wsparte 
właśnie tym funduszem. - Dokła-
damy do każdego kilometra ok. zło-
tówki, a pozostałą kwotę dzielimy 
na fundusz autobusowy i zysk ze 
sprzedaży bietów, jaki osiąga prze-
woźnik - precyzuje wójt.

Warto dodać, że gmina Dobro-
szyce złożyła też wniosek na kwotę 
ok. 2 mln zł do funduszu inicjatyw 
samorządowych oraz przystąpiła 
do projektu budowy ścieżek rowe-
rowych.●

25 milionów złotych wpłynie 
do budżetu Dobroszyc
To rekordowy zastrzyk dla budżetu gminy Dobroszyce. 
Na jakie cele i skąd tak dużą kwotę pozyskały władze gminy?

MATERIAŁ PROMOCYJNY

Wójt gminy
Dobroszyce
Artur  Ciosek 



W tym miejscu w Sycowie ma być bezpieczniej
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Burmistrz Sycowa Dariusz 
Maniak nie kryje zado-
wolenia. – Kiedy w 2003 

roku opuszczałem mury tej 
szkoły nie sądziłem, że wró-
cę tutaj w takiej roli, by cele-
brować tak ważny moment – 
mówi, podkreślając pomoc, 
jaką gmina otrzymała z Dol-
nośląskiego Urzędu Marszał-
kowskiego czy też Kurato-
rium Oświaty, a także straży 
pożarnej i oleśnickiego sa-
nepidu. 

– Muszę też podziękować 
społeczności oświaty sycow-
skiej, która na pewnym etapie 
bardzo mocno wsparła nasz 
projekt, przekonując wielu, że 
Zespół Szkolno-Przedszkol-
ny to nie jest nowość, że takie 
Zespoły funkcjonują w wielu 
gminach – podkreśla. – Dzię-
kuję również radnym miej-
skim, którzy nigdy nie wątpi-
li w słuszność tego pomysłu 
- dodaje burmistrz.

Dariusz Maniak podkre-
śla też zasługi Moniki Zobek-
-Dubickiej, dyrektor Centrum 
Usług Wspólnych w Sycowie.

DUŻO EMOCJI
Dyrektor sycowskiego CUW-
-u przypomina, że decyzja o 
powstaniu przedszkola w bu-
dynku SP 3 w Sycowie wywo-
ływała wiele emocji. – Covid 
utrudniał, ale też pomagał, 
bo znalazłam na swojej dro-
dze wielu życzliwych ludzi – 
mówi, podkreślając, że pro-
jekt obejmował utworzenie 
nowego przedszkola, którego 
organem prowadzącym jest 
Gmina Syców oraz Punktu 
Przedszkolnego, który pro-
wadzi w Drołtowicach Fun-

dacja Merkury.
Podczas otwarcia przed-

szkola nie zabrakło głosów 
poparcia dla odważnych de-
cyzji władz gminy.

– Jestem przekonany, że 
na efekty naszych działań w 
kwestii oświaty nie będziemy 
długo czekać i już niebawem 

doczekamy się w Sycowie No-
blisty – mówił Robert Dzier-
gwa, przewodniczący Rady 
Miejskiej w Sycowie. – Mimo 
wielu trudności nie wahali-
śmy się i podjęliśmy tę trud-
ną, ale ważną decyzję. Uro-
czyste otwarcie przedszkola 
było też okazją do zwiedze-

nia budynku szkoły, w której 
placówka się znajduje.

– Wygospodarowaliśmy po-
mieszczenie dla pani higienist-
ki, dla pedagoga szkolnego, 
jest nowy sekretariat, kilka sal 
lekcyjnych zostało odświeżo-
nych – mówi OlesnicaInfo.pl 
burmistrz  Maniak. ●

NIGDY NIE WĄTPILIŚMY 
w słuszność tego projektu
● 75 maluchów znajdzie opiekę w nowym przedszkolu w Sycowie.  
Placówka jest częścią Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

Jeszcze tylko uroczyste przecięcie wstęgi i nowe przedszkole będzie otwarte
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Remont drogi i nowe 
przejście dla pieszych

Od tygodnia trwają pra-
ce drogowe przy skrzy-

żowaniu ul. Daszyńskiego, 
ul. Wrocławskiej i 1 Maja w 
Sycowie.

– Już wkrótce będzie moż-
na bezpieczniej poruszać się 
autem w tym miejscu, a do-
datkowo powstanie nowe 
przejście dla pieszych na wy-
sokości, wejścia do tzw. „białe-
go domu” – informuje sycow-
ski magistrat. – Zmiana ma 
na celu usprawnić komuni-

kację samochodową, poprzez 
stworzenie dodatkowego pasa 
na skręt w ul. Daszyńskiego, 
oraz w ul. Parkową.Urzędni-
cy przypominają, że miejsce 
to przez wiele lat było pomi-
nięte w optymalizacji ruchu, 
a ten pomysł jest najlepszym 
rozwiązaniem. 

– Ze względów technicznych 
nie jest możliwa budowa ron-
da w tym miejscu, gdyż znaj-
duje się tam wiekowy dąb – 
przypominają.RED

ILE KOSZTOWAŁ 
PROJEKT? 
Na realizację projektu 
utworzenia przedszkola 
gmina otrzymała 1,1 mln zł. 
Projekt pochłonął 1,3 mln 
zł. Taką kwotę przezna-
czono na przystosowanie 
pomieszczeń na potrzeby 
przedszkolaków. Będą one 
również przeznaczone na 
pensje dla nauczycieli przez 
10 miesięcy, a także zajęcia 
dodatkowe dla dzieci i 
szkolenia dla nauczycieli.

Tak prezentują się przedszkolne sale dla najmłodszych
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Nowoczesny komisariat już służy policjantom oraz mieszkańcom

Sycowscy policjanci pracują teraz w komfortowych warunkach
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na ale przede wszyst-
kim dostosowana do aktual-
nych potrzeb mieszkańców 
oraz stróżów prawa siedziba 
Komisariatu Policji w Syco-
wie została uroczyście otwar-
ta. Oficjalne obchody zwią-
zane z oddaniem do użytku 
nowego obiektu uświetniło 
wielu gości.

Uroczysty apel z okazji 
otwarcia nowego Komisa-
riatu w Sycowie odbył się 18 
września przy udziale Szefa 
Gabinetu Politycznego Mini-
stra Spraw Wewnętrznych i 

Administracji Michała Pró-
szyńskiego, wicewojewodów 
dolnośląskich Jarosława Kre-
sy Bogusława Szpytmy, I za-
stępcy komendanta główne-
go policji nadinsp. Dariusza 
Augustyniaka oraz komen-
danta wojewódzkiego policji 
we Wrocławiu insp. Dariusza 
Wesołowskiego. Swoją obec-
nością uroczystość uświetni-
ła również posłanka do Parla-
mentu Europejskiego Beata 
Kempa. Wśród zaproszonych 
gości byli także przedstawi-
ciele władz samorządowych 
oraz duchowieństwa.

BUDOWA TRWAŁA DWA LATA
Budowa nowego komisa-
riatu rozpoczęła się w 2018 
roku. Obecna siedziba komi-
sariatu to budynek dwukon-
dygnacyjny z podpiwnicze-
niem. W piwnicy znajdują się 
pomieszczenia magazynowe, 
techniczne i szatnie. Na parte-
rze natomiast umiejscowiono 
punkt obsługi interesantów, 
pomieszczenie dla dyżurnych 
oraz pomieszczenia dla osób 
zatrzymanych, serwerownię, 
salę odpraw oraz pokoje dziel-
nicowych. Na I piętrze znajdu-
je się pokój komendanta wraz 

z sekretariatem i zapleczem 
socjalnym, sala konferencyj-
na, niebieski pokój oraz po-
koje wydziału kryminalnego 
i dochodzeniowo-śledczego. 
Komisariat posiada obszerny 
parking oraz garaże i wiaty 
garażowe.

Nowa siedziba poprawi wa-
runki pracy funkcjonariuszy i 
pracowników Policji, jak rów-
nież warunki obsługi obywa-
teli. Przeprowadzony remont 
zdecydowanie zwiększa kom-
fort odwiedzających jednost-
kę i poprawia warunki pracy 
policjantów. KPP

Ruszają zajęcia  
plastyczne w CK
Centrum Kultury w Sycowie 
zaprasza na zajęcia plastyczne  
dla dzieci i młodzieży. Zajęcia, 
od 3 października, będzie 
prowadził Paweł Oleszkiewicz. 
Zapisy: anna_b@wp.pl 

Przebudowali ulicę 
Lawendową
Zakończyła się przebudowa 
ul. Lawendowej  w Syco-
wie. - Ulica Lawendowa to 
droga gminna, która pro-
wadzi wzdłuż największego 
w Sycowie osiedla domków 
jednorodzinnych, a także jest 
drogą przelotową do gminnej 

WARTO 
WIEDZIEĆ
sprawdź na www.olesnicainfo.pl

miejscowości Wioska, mijając 
po drodze jeden z najwięk-
szych i wyróżniających się w 
Sycowie zakładów produkcji 
mebli ze stali nierdzewnej Pro 
Ascobloc. To ważna dla tej 
części miasta inwestycja, a po 
raz pierwszy została dofi-
nansowana z takich środków 
- podkreśla burmistrz Miasta i 
Gminy Syców Dariusz Maniak.

Stypendia  
dla najzdolniejszych
Władze Sycowa wręczyły sty-
pendia dla najzdolniejszych 
uczniów. Otrzymali je: Szymon 
Peter, Aleksandra Muzaj , Mi-
chał Sofiński, Jan Wojciechow-
ski, Aleksandra Spólna, Oliwier 
Nowak,  Marta Duda, Aleksan-
dra Muzaj, Małgorzata Byrka, 
Michał Plata. Każdy stypendy-
sta dostał po 1500 zł. RED



KATARZYNA KIJAKOWSKA

W gminie Bierutów roz-
strzygnięto konkurs 
na Granty Sołeckie. 

Jakie pieniądze trafią do wsi i 
na co zostaną wykorzystane?

MAŁY GRANT SOŁECKI 
OTRZYMAŁY:
● Sołectwo Stronia - środ-
ki zostaną przeznaczone 
na reprofilacja, odwodnie-
nie i wzmocnienie gruntu 
pod fundamentem świetli-
cy w Stroni. 
● Sołectwo Radzieszyn - wy-
konanie podłogi w świetlicy 
wiejskiej, zakup materiałów.
● Sołectwo Kijowice - bez-
pieczna integracja i aktywi-
zacja mieszkańców poprzez za-
kup kamery zewnętrznej wraz 
z zestawem do monitoringu. 
● Sołectwo Paczków - do-
posażenie placu zabaw, za-
kup ławek.

ŚREDNI GRANT SOŁECKI 
OTRZYMAŁY:
● Sołectwo Stronia - środ-
ki zostaną przeznaczone 
na reprofilacja, odwodnie-
nie i wzmocnienie gruntu 
pod fundamentem świetli-
cy w Stroni. 

● Sołectwo Radzieszyn - re-
mont świetlicy, ścian i sufitu. 
● Sołectwo Solniki Wiel-
kie - aktywizacja i wspiera-
nie rozwoju sołectwa Solni-
ki poprzez zakup ogrodzenia 
wraz z montażem. 
● Sołectwo Kruszowice - spo-

rządzenie projektu przyłą-
cza energetycznego na bo-
isku wiejskim
● Sołectwo Zbytowa - za-
kup maszyny czyszczącej 
do podłóg.

DUŻY GRANT SOŁECKI 
OTRZYMAŁY:
● Sołectwo Stronia - środ-
ki zostaną przeznaczone 
na reprofilacja, odwodnie-
nie i wzmocnienie gruntu 
pod fundamentem świetli-
cy w Stroni. 
●Sołectwo Kijcowice - wspar-
cie rozwoju sołectwa poprzez  
wykonaniee pomieszczenia 
gospodarczego
● Sołectwo Posadowice - wy-
konanie projektu terenu zie-
lonego w Posadowicach
● Sołectwo Zawidowice - bu-
dowa wiaty rekreacyjnej 
● Sołectwo Radzieszyn - 
remont podłogi w  świetli-
cy wiejskiej. 

Granty Sołeckie 2021 
już rozdane. Kto wygrał?
● Na remonty świetlic, projekt rewitalizacji terenu zielonego czy też na  
doposażenie placu zabaw. Wsie złożyły projekty, władze gminy wybrały

Pieniądze zostaną rozdysponowane pomiędzy sołectwa, których  
propozycje zostały najwyżej ocenione przez burmistrza
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Ruszają zajęcia nordic  
walking dla seniorów

Urząd wstrzymuje ob-
sługę bezpośrednią
Urząd Miejski w Bierutowie 
poinformował o wstrzyma-
niu bezpośredniej obsługi 
klientów. – Od 28 września 
do odwołania Urząd Miejski 
w Bierutowie wstrzymuje 
bezpośrednią obsługę klien-
tów – czytamy w komunikacie. 
Czynny jest punkt podawczy 
w budynku A. Sprawy można 
załatwiać również telefonicz-
nie bądź elektronicznie. 

WARTO 
WIEDZIEĆ
sprawdź na www.olesnicainfo.pl

Pracują nad strategią 
gminy Bierutów
Odbyły się pierwsze warsztaty 
dotyczące budowania Stra-
tegii Rozwoju Miasta i Gminy 
Bierutów na lata 2021-2027. 
Nad określeniem potencjału 
gminy pracował powoła-
ny przez burmistrza Piotra 
Sawickiego Zespół Strategicz-
ny pod okiem pracowników 
Wielkopolskiej Akademii Nauki 
i Rozwoju.  Wypracowane 
dane pomogą przy stworzeniu 
diagnostycznej podstawy 
dokumentu, na której zbudo-
wana będzie część planistycz-
no-strategiczna. RED

Ośrodek Kultury i Sportu 
w Bierutowie wraz z Klu-

bem Seniora + oraz Bierutow-
skim Uniwersytetem Trzecie-
go Wieku zaprasza na zajęcia 
nordic walking. 

- To, jak będziemy stawiać 
swoje pierwsze kroki w tym 
sporcie, będzie rzutować na 
naszej technice i dalszych po-
czynaniach - informują orga-
nizatorzy. 

- Dlatego zawsze najlepiej 
zaczynać pod okiem instruk-
tora, który skoryguje naszą 

postawę, podpowie, jak po-
winny pracować ręce i nogi, 
jakich kijków należy używać. 

PIERWSZY TRENING
Tego wszystkiego można się 
nauczyć,  przychodząc na 
pierwszy trening, który po-
prowadzi  instruktorka  Ja-
dwiga Kalcowska w czwar-
tek tj.1 października o godz. 
10.  Miejsce zbiórki: Klub 
Senior + Dom katechetycz-
ny przy ul. Oleśnickiej 9 w 
Bierutowie. RED

REKLAMA
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Firma Telka S.A. inwestuje w najnowocześniejsze 
technologie linii produkcyjnych wykorzystujących 
do produkcji rusztowań, linie produkcyjne 
zasilane są tylko w energię elektryczną zasilane 
z odnawialnych źródeł energii. 

Instalacja fotowoltaiczna jest kolejnym innowa-
cyjnym rozwiązaniem zainstalowanym  w firmie 
Telka S.A. co przyniesie duże oszczędności oraz 
redukuje emisję gazów cieplarnianych dbając 
o środowisko. 

Prezes zarządu Pan Stefan Telka zainstalował  
także instalację 15 kW na dachu domu obok 
firmy ograniczając rachunki za energię do mini-
mum. Obie instalacje wykonała Oleśnicka firma  
Elektro-Plus Mariusz Surma która jest liderem 
w naszym regionie w branży fotowoltaicznej.  
W swoim portfolio oprócz 2 farm fotowoltaicz-
nych wykonała ok. 140 mniejszych instalacji na 
terenie Dolnego Śląska wykorzystując najlepsze 
na rynku panele fotowoltaiczne oraz inwertery 
na łączną moc ok. 3,4mW.

W Oleśnicy powstała jedna z największych Mikro-instalacji fotowoltaicznych o mocy 
50kW na dachu zakładu produkcyjnego firmy Telka S.A. Inwestycja w fotowoltaikę 
to decyzja Pana Stefana Telki idąca w kierunku niezależności energetycznej 
przedsiębiorstwa co przynosi szybki zwrot inwestycji w okresie ok.6 lat i oszczędności 
do 30 tys. rocznie. 

W związku z rządowym programem dotacyjnym „Mój Prąd” na kwotę 5000, 
ulgą termo-modernizacyjną oraz możliwością wykonywania instalacji  
poza domem na gruncie lub wiacie, garażu z obniżonym podatkiem VAT 8% 
firma Elektro-Plus zaprasza do kontaktu firmy oraz osoby fizyczne  
planujące realizację własnej instalacji fotowoltaicznej.

Oleśnica, ul. Sosonowa 42, tel. 71 314 36 97, kom. 699 970 884 , e-mail: elektro-plus@o2.pl

Elektro-Plus liderem 
w branży fotowoltaicznej 


