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Już tylko
najmłodsi   
uczą się  
w trybie 
stacjonarnym
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Oleśnicki szpital
przyjmuje tylko 
chorych  
na Covid-19

Ta palarnia 
powstała 
z miłości 
do dobrej kawy

Komunikację 
Miejską 
obsługują  teraz
autobusy DLAFO
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Zwolnienie  
z ZUS-u, 
pożyczka  
i postojowe
Na jaką pomoc mogą liczyć za-
mknięte branże? To zwolnienie 
z ZUS, bezzwrotne pożyczki w 
wysokości 5 tys. zł, postojowe 
oraz zwolnienie z opłat targo-
wych. – Te rozwiązania doty-
czą listopada i życzyłby, by na 
listopadzie się to zakończyło 
– mówił Morawiecki. – Ale jeśli 
tak się nie stanie to również na 
grudzień czy styczeń podej-
miemy takie decyzje.

CZYTAJ NA STRONIE 8

Organizują akcję dla pani 
Franciszki, bohaterki 
serialu „Złote łany”

CZYTAJ NA STRONIE 10

REKLAMA

WYSZŁY
KOBIETY

Oleśnica, Syców, Twardogóra i Bierutów. 
Mieszkańcy tych miast w powiecie  
oleśnickim protestują od tygodnia
przeciwko zaostrzeniu 
prawa aborcyjnego w Polsce.   STRONA 6

NA ULICE



Walczmy o swoje, ale nie 
dajmy się podzielić
KATARZYNA KIJAKOWSKA

Najpierw dziesiątki, potem setki i 
tysiące Polaków na ulicach miast i mia-
steczek. Protestują także oleśniczanie. 
W manifestacjach idą uczniowie. Lice-
aliści, dołączając do buntu, nie biorą 
udział w lekcjach.  Czy to już rewolucja? 
Chyba inaczej nie można nazwać tego, co dzieje się na 
naszych oczach. Czego częścią jesteśmy. Z jednej strony 
serce rośnie, że Polacy potrafią powiedzieć NIE, gdy czara 
goryczy się przelewa. Z drugiej zaś wypełnia mnie poczu-
cie strachu i niepewności. Bo przyszłość, która rysuje się 
przed nami, a przede wszystkim przed naszymi dziećmi, nie 
wygląda optymistycznie. I nie piszę tylko o kwestiach eko-
nomicznych, choć i one bezspornie mają ogromny wpływ 
na nasze życie, komfort i poczucie bezpieczeństwa. Mam 
na myśli wojnę polsko-polską, którą rozpętali ...No właśnie, 
nie ci, którzy teraz protestują, ale ci, którzy uzurpują sobie 
prawo o decydowaniu za nas. Okazuje się, że nawet w 
najbardziej intymnych kwestiach politycy potrafią zburzyć 
to, co już kiedyś stanowiło kość niezgody i w czym udało 
się dojść do kompromisu. 
Czy jestem za aborcją na życzenie? Nie i nigdy nie byłam. 
Uważam jednak, że skandowane dzisiaj przez setki kobiet 
hasło o wolnym wyborze to właśnie to, o co powinniśmy 
skutecznie zawalczyć. Nie racą czy bejsbolem. Nie bluźnier-
skim napisem na kościele. Ale stanowczym NIE. Sprzeci-
wem wobec tych, którzy chcą decydować o kobiecie, chcą 
zmuszać ją do brania na swoje barki niewyobrażalnego 
ciężaru. Wiem, że są wśród nas takie, które decydują się 
na donoszenie ciąży, wiedząc że niedługo po narodzinach 
dziecko umrze. Kilka lat temu opisywałam historię oleśnic-
kiego małżeństwa, które podjęło ten heroiczny wysiłek. 
Mam do nich ogromny szacunek, choć nie wiem,  jak sama 
zachowałabym się w tej sytuacji. Piszę o tym otwarcie i 
myślę, że każda z nas, kobiet, dopiero w chwili zetknięcia się 
z taką sytuacją, byłaby w stanie stwierdzić, co jest w stanie 
udźwignąć, z czym sobie poradzić. I właśnie o ten WY-
BÓR, o jego możliwość toczy się ten spór. Nie dajmy sobie 
wmówić, że jest inaczej. A przede wszystkim nie dajmy się 
podzielić.  ●
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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

Zmienia się organizacja 
ruchu przy cmentarzu

W okresie od 31 paździer-
nika do 2 listopada na 

terenie cmentarza przy ul. 
Wileńskiej oraz terenach 
przyległych zostanie wpro-
wadzona czasowa organiza-
cja ruchu.

- Poza parkingiem znaj-
dującym się przed cmen-
tarzem przy ul. Wileńskiej 
kierowcom udostępniono 
także wydzielony i ozna-
kowany plac na terenie ne-
kropolii oraz wzdłuż drogi 
gminnej od strony wschod-

niej - informuje Miejska Go-
spodarka Komunalna.  - W 
dniu Wszystkich Świętych w 
znalezieniu miejsca do za-
parkowania będą pomagać 
osoby ubrane w kamizelki z 
logiem MGK. W tym okresie 
bramy oleśnickich cmentarzy 
nie będą zamykane w godzi-
nach nocnych. Przypomnij-
my, że 1 listopada na cmen-
tarzu przy ul. Wileńskiej, ze 
względu na sytuację epide-
miczną, nie zostanie odpra-
wiona msza święta. RED

40 mandatów dla 
tych, którzy nie 
przestrzegają  
zasad sanitarnych
Policja skierowała kilka 
wniosków do sądu. - Od czasu 
wprowadzenia czerwonej 
strefy w powiecie oleśnickim 
funkcjonariusze nałożyli 42 
mandaty karne za niestoso-
wanie się do wprowadzonych 
obostrzeń oraz sporządzili 3 
wnioski o ukaranie do sądu 
- informuje Izabela Michal-
ska z oleśnickiej policji, która 
przypomina o obowiązku 
zakrywania nosa i ust oraz 
zachowania 1,5 m odległości.

KATARZYNA KIJAKOWSKA

Po małej liczbie zarażeń 
latem i wczesną jesie-
nią, październik przy-

niósł prawdziwą lawinę za-
chorowań na koronawirusa w 
powiecie oleśnickim. - Osób 
zarażonych przybywa z dnia 
na dzień, rekordowo, po jed-
nym z weekendów, mieliśmy 
blisko 60 dodatnich osób - 
mówi Urszula Kozioł, dyrek-
tor Powiatowej Stacji Sani-
tarno-Epidemiologicznej w 
Oleśnicy. To właśnie ole-
śnicki sanepid koordynuje 
wszystkie działania związane 
z sytuacją epidemiczną na 
naszym terenie. Tutaj spły-
wają informacje o   osobach 
zarażonych. To sanepid de-
cyduje o mieszkańcach, któ-
rzy są kierowani na kwaran-
tannę. To dyrektor sanepidu 
podejmowała decyzję o zdal-
nym systemie nauki w po-
szczególnych placówkach. 
A właśnie w październiku 
przypadków zarażeń wśród 

nauczycieli przybywało. - Po-
twierdza to teorię, że dzieci 
są roznosicielem wirusa, ale 
same przechodzą chorobę 
bezobjawowo - mówiła pani 
dyrektor jeszcze przed decy-
zją premiera o skierowanie  
starszych uczniów podsta-
wówek oraz licealistów na 
zdalną naukę. 

Szefowa oleśnickiego sane-
pidu uczula mieszkańców  i 
prosi o przestrzeganie zasad 
epidemiologicznych. - Ma-

seczka, dezynfekcja, dystans 
to musi nam towarzyszyć każ-
dego dnia przez najbliższe 
tygodnie, a może i miesiące. 
Tylko w ten sposób jesteśmy 
w stanie wystrzec się zara-
żenia - podkreśla. 

Ze środowego raportu Po-
wiatowej Stacji Sanitarno-E-
pidemiologicznej w Oleśnicy 
wynika, że liczba osób zara-
żonych w powiecie wynosi 
obecnie 335. Najwięcej, bo  
114, jest ich w Oleśnicy. ●

● Drastycznie przybywa osób zarażonych wirusem 
Sars-Cov-2. Sanepid apeluje o reżim sanitarny

Już ponad 300 osób  
z koronawirusem 
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Oleśnicki sanepid koordynuje działania związane z pandemią
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Informacje o przekształce-
niu szpitala w placówkę 
leczącą chorych na koro-

nawirusa pojawiły się w nie-
dzielne popołudnie. Decyzja 
w tej sprawie została pod-
jęta w sobotę w Dolnoślą-
skim Urzędzie Wojewódz-
kim dzień wcześniej. 

 – Decyzja wojewody jest dla 
nas bardzo trudna do przyję-
cia, gdyż jej skutki będą się 
wiązać z pogorszeniem opie-
ki medycznej dla mieszkań-
ców naszego powiatu ole-
śnickiego. A to właśnie ich 
bezpieczeństwo jest dla nas 
priorytetem. Zarówno ja, jak 
i zarząd, nie mamy jednak 
żadnego wpływu na decy-
zję podjętą przez wojewodę 
– przyznaje starosta Sławo-
mir Kapica. 

Jak funkcjonuje obecnie 
Powiatowy Zespół szpitali 
w Oleśnicy: 
Szpital w Oleśnicy: 
● Parter: Centralna Izba Przy-
jęć, Oddział Obserwacyjny; 

● I piętro: Oddział Covid I; 
● II piętro: Oddział Covid II 
i Covid III; 
● III piętro: Oddział Położni-
czy i Neonatologiczny; 
Szpital w Sycowie 
● I piętro: Oddział Covid IV, 

● II piętro: Oddział Medycy-
ny Paliatywnej, 
● III piętro: Oddział Covid V, 
● IV piętro: Zakład Pielęgna-
cyjno-Opiekuńczy. 

Świadczenia udzielane w 
Poradni Diabetologicznej, 
Kardiologicznej, Ginekolo-
giczno-Położniczej w szpi-
talu w Oleśnicy oraz w ra-
mach nocnej i świątecznej 
opieki zdrowotnej pozostają 
bez zmian. W szpitalu utwo-
rzono odrębne ciągi komu-
nikacyjne. Pacjenci dodatni 
używać będą głównego wej-
ścia z przodu szpitala, z ko-
lei na blok porodowy i pato-
logię ciąży wejście znajduje 
się z tyłu budynku.

 Zarówno pacjenci wcho-
dzący wejściem z przodu, 
jak i z tyłu będą poddawa-
ni wstępnej segregacji me-
dycznej (triage) ●

SZPITAL TYLKO DLA 
CHORYCH NA COVID
● Od minionej niedzieli Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy przyjmuje 
tylko pacjentów zarażonych koronawirusem i kobiety do porodu

Od niedzielnego popołudnia do szpitala w Oleśnicy przyjmowane są 
tylko osoby zarażone koronawirusem wymagające hospitalizacji

FO
T.

 G
R

ZE
G

O
R

Z 
K

IJ
A

K
O

W
SK

I

Rusza budowa wschodniej 
obwodnicy Oleśnicy

Firma Budimex ruszyła z bu-
dową wschodniej obwod-

nicy Oleśnicy. Inwestycja jest 
realizowana przez Dolnoślą-
ską Służbę Dróg i Kolei we 
Wrocławiu. Miasto Oleśnica 
partycypuje w kosztach tego 
zadania, dokładając środki w 
wysokości 4,3 mln zł. Budo-
wa tej drogi to także niejako 
koniec oleśnickiego lotniska, 
bo po fali protestów stworzo-
no jej nowy przebieg, właśnie 

przez część lotniska.  Trasa 
ta ma odciążyć ulice Klono-
wą, Sudoła i Krzywoustego i 
wyprowadzić tranzyt w stro-
nę Bierutowa i Kluczborka. 

Obecnie w ciągu doby 
przez miasto przejeżdża 8 
tys. pojazdów. 60 to moto-
cykle, 6800 samochody oso-
bowe, 600 lekkie ciężarów-
ki, 152 samochody ciężarowe 
oraz 320 to ciężarówki z na-
czepami. RED

Nowe bloki powstaną  
przy ulicy Leśnej

Urząd Miasta Oleśnicy wy-
stawił na sprzedaż jed-

ną z działek przy ul. Leśnej 
przeznaczoną pod zabudo-
wę mieszkaniową.

Działka ma 0,7 ha. Jest 
przeznaczona pod zabudo-
wę wielorodzinną. Obejmuje 
teren, na którym znajdowa-
ły się stare garaże (nabyw-
ca terenu musi je sam ro-
zebrać). Ich dotychczasowi 
najemcy musieli je opuścić 
do marca właśnie ze wzglę-

du na fakt, że teren ten był 
przygotowywany pod sprze-
daż i późniejszą zabudowę.

Cena wywoławcza za grunt 
wynosi 1,9 mln zł. Przetarg 
odbędzie się jeszcze w tym 
roku.

Miasto Oleśnica wydało też 
decyzję pod budowę budyn-
ku wielorodzinnego przy ul. 
Wojska Polskiego. To dział-
ka w sąsiedztwie supermar-
ketu Lidl, po lewej stronie w 
kierunku miasta. RED

REKLAMA
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Miejską ogrzewalnię będą 
prowadzić wolontariusze 
Służb Ratowniczych

Służby Ratownicze w Ole-
śnicy będą operatorem 

miejskiej ogrzewalni i łaź-
ni dla potrzebujących miesz-
kańców oraz interwencyjnie 
dla osób bezdomnych prze-
bywających w przestrzeni pu-
blicznej Oleśnicy. W połowie 
października Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Ole-
śnicy rozstrzygnął postępo-
wanie. Wpłynęła tylko jedna 
oferta. Zasady współpracy 
zostaną uszczegółowione w 
umowie, jaka zostanie pod-
pisane w tej sprawie.

Służby Ratownicze już 
rozpoczęły zbiórkę odzie-
ży, która ma być przezna-
czona dla osób bezdomnych. 
- Nasi członkowie będą od-
bierać te rzeczy pod wska-
zanym przez Państwa adre-
sem – informują SR. – Osoby 
chętne wspomóc tę zbiórkę 
prosimy o kontakt pod nr.  
tel. 881 351 301.

Ogrzewalnia, od 31 paź-
dziernika do końca roku, bę-
dzie działała przy ul. Kole-
jowej 2, w siedzibie Służb 
Ratowniczych. RED

Służby Ratownicze apelują o przekazywanie odzieży bezdomnym

KATARZYNA KIJAKOWSKA

Od 26 października 
uczniowie klas IV-
-VIII szkół podstawo-

wych oraz uczniowie szkół 
średnich i studenci uczą się 
tylko zdalnie. Taka zasada 
obowiązuje na terenie całej 
Polski i ma związek z bardzo 
dużym wzrostem zachoro-
wań na koronawirusa.  Kie-
dy uczniowie wrócą do sta-
cjonarnej nauki? – Będziemy 
wracać najszybciej jak to tyl-
ko możliwe, rozpoczynając 
od maturzystów i uczniów 
klas ósmych oraz szkół za-
wodowych – mówił minister 
edukacji Przemysław Czar-
nek na wtorkowej konferen-
cji prasowej.

POKRZYWDZENI POTRÓJNIE
W resorcie edukacji trwają 
prace nad dostosowaniem 
podstaw programowych do 
tej sytuacji. Choć z wypo-

wiedzi ministra wynika, że 
chodzi raczej o okrojenie wy-
magań egzaminacyjnych. – 
Chodzi o zakres egzaminów 
maturalnych i klas ósmych. 
Zmiana będzie chwilowa  i w 
zakresie przedmiotów egza-
minacyjnych – mówił Czar-
nek. I tłumaczył, że „celem 
jest zmniejszenie zakresu 
wiedzy na egzaminach i do 
grudnia ta wiedza o zmia-
nach będzie powszechna”.

Zdaniem ministra przy-
szłoroczni maturzyści są 
„pokrzywdzeni potrójnie”. 
Nie tylko z powodu pande-
mii – wiosną i teraz drugiej 
fali jesienią, ale też strajku 
nauczycieli z wiosny 2019 
roku. Zapewniał jednak, że 
na razie nie ma planów, by 
zrezygnować z egzaminów 
końcowych. Obecnie funk-
cjonujące zdalne nauczanie 
obowiązuje do 8 listopada. 
Niewykluczone jednak, że 
będzie przedłużone.●

Od soboty, 17 październi-
ka Oleśnicką Komunika-

cję Miejską obsługują  au-
tobusy Dolnośląskich Linii 
Autobusowych.

Dla wygody pasażerów 
firma przygotowała żółto-
-biało-czerwone autobusy 
niskopodłogowe z klimaty-
zacją. Widnieją na nich na-
pisy Oleśnicka Komunikacja 
Miejska. – Dzięki temu osoby 
starsze oraz osoby porusza-
jące się na wózkach, a także 
opiekunowie z dziećmi będą 
miały ułatwiony dostęp do 

komunikacji, a w upalne dni 
klimatyzacja zapewni kom-
fort podróżowania – podkre-
śla magistrat. Przetarg na ob-
sługę  rozstrzygnięto jeszcze 
w sierpniu, ale z powodu od-
wołań dopiero teraz autobu-
sy DLA wyjechały na ulice 
miasta.   Dolnośląskie Linie 
Autobusowe istnieją na ryn-
ku przewozów  komunikacji 
autobusowej od 1997 roku. 
Obecnie DLA realizują zle-
cenia na rzecz Wrocławia, 
Siechnic, Czernicy i Kątów 
Wrocławskich. RED

● Kiedy uczniowie wrócą do tradycyjnej nauki? Na razie 
rozporządzenie obowiązuje tylko do 8 listopada

DLA wygrały przetarg na obsłu-
gę komunikacji miejskiej
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Teraz pojazdy Dolnośląskich Linii  
Autobusowych wożą oleśniczan

Zdaniem nowego ministra edukacji przyszłoroczni maturzyści są pokrzywdzeni „potrójnie”
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Tylko maluchy uczą 
się stacjonarnie

CO OBOWIĄZUJE  
W CZERWONEJ 
STREFIE?
● Klasy 4-8 ze szkół  
podstawowych przecho-
dzą na naukę zdalną
● W godz. od 8 do 16 dzieci 
i młodzież do 16. roku życia 
nie mogą same wychodzić 
z domu, jest to możliwe 
jedynie pod opieką doro-
słego
● Wszystkie obiekty 
gastronomiczne, takie jak 
bary i restauracje, mogą 
działać tylko na wynos
● Obowiązuje zakaz wszel-
kiego rodzaju aktywności 
w grupach powyżej pięciu 
osób
● Seniorzy powyżej 70. 
roku życia mają pozostać w 
domach
● Zamknięcie sanatoriów
● Wydarzenia sportowe 
bez udziału publiczności

Niebawem budowa 
wiaduktu na starej 
ósemce
Będą zmiany w organizacji 
ruchu . Zarząd Dróg Powia-
towych poinformował o 
podpisaniu umowy z wyko-
nawcą na remont oleśnickiego 
wiaduktu nad linią kolejową 
na Ratajach, w ciągu starej 
ósemki. – Aktualnie trwają 
przygotowania do przekaza-
nia placu budowy oraz usta-
lany jest termin ograniczeń 
w ruchu drogowym – mówi 
Krzysztof Górecki, dyrektor 
ZDP w Oleśnicy. – Jest to 
istotny element, ponieważ 
przedmiotowa droga jest 
kluczowym ciągiem komuni-
kacyjnym w Oleśnicy. W naszej 
ocenie priorytetem jest, aby 
zminimalizować do minimum 
zamknięcie przejazdu przez 
wiadukt i zrealizować zadanie 
w terminie wynikającym z 
umowy.

Nowa lokalizacja biura 
Strefy Płatnego  
Parkowania
Od października zmienił się 
operator Strefy Płatnego Par-
kowania w Oleśnicy. Zmieniło 
się też biuro obsługi klienta, 
które mieści się obecnie przy 
ul. Młynarskiej 7, a czynne jest 
w godzinach od 9 do 17. RED

WARTO 
WIEDZIEĆ
sprawdź na www.olesnicainfo.pl

W mieście powstanie  
20 aktywnych przejść

Sekcja Dróg Miejskich orga-
nizuje przetarg na wyko-

nanie aktywnych przejść dla 
pieszych na drogach gmin-
nych w Oleśnicy. – Przejście 
aktywne nie działa w sposób 
ciągły – aktywuje się w mo-
mencie, gdy jest to potrzeb-
ne. Dodatkowo, aby poprawić 
bezpieczeństwo przy przej-
ściach zostanie ustawione 
oświetlenie drogowe oraz za-
stosowane oznakowanie le-
dowe w postaci „kroczącego 
ludzika”. Znaki informacyjne 

„przejście dla pieszych i prze-
jazd dla rowerzystów” zaopa-
trzone będą w panel z żółty-
mi lampami ostrzegawczymi 
– informuje oleśnicki magi-
strat. Każde z przejść zosta-
nie wyposażone w detekcję 
ruchu. Wraz z pojawieniem 
się pieszego lub rowerzysty 
w obrębie przejścia lampy 
ostrzegawcze uruchomią 
się samoczynnie, ostrzega-
jąc kierowców o niechronio-
nym uczestniku ruchu znaj-
dującym się na przejściu. RED

Stadion z imieniem 
Wiesława Kiryka 
Taką decyzję podjął samorząd 
miasta, w którym trenował 
Kiryk.  Rada Miejska Szklarskiej 
Poręby przyjęła uchwałę w 
sprawie nadania Stadionowi 
Miejskiemu imienia Wiesła-
wa Kiryka. W 2012 roku Kiryk 
został doceniony przez Radę 
Miejską, która nadała mu 
tytuł Honorowego Obywatela 
Szklarskiej Poręby. Wiesław 
Kiryk zmarł we wrześniu 2019 
roku. RED
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Bezpośrednia obsługa zo-
stała ograniczona m.in. 
w oleśnickim magistra-

cie. Urząd prosi o telefonicz-
ne i elektroniczne załatwia-
nie spraw. Pisma i podania 
w formie papierowej nale-
ży składać w skrzynce po-
dawczej umieszczonej przy 
bocznym wejściu. – Przypo-
minamy, że sprawy dotyczą-
ce akt stanu cywilnego do 
dnia 10 listopada załatwia-
ne są wyłącznie przez Urząd 
Stanu Cywilnego we Wro-
cławiu – informuje oleśnic-
ki magistrat. 

Właściwym do rejestracji 
aktów urodzenia, małżeństw 
i zgonów oraz wydawania od-
pisów i zaświadczeń w okresie 
do 10 listopada jest kierow-
nik Urzędu Stanu Cywilnego 
we Wrocławiu (ul. P. Włod-
kowica 20). Z kolei wnioski o 

wydanie odpisu lub zaświad-
czenia z akt stanu cywilnego 
można składać w dowolnym 
urzędzie stanu cywilnego na 
terenie całej Polski.

Zmieniły się także zasa-
dy funkcjonowania Urzę-
du Gminy w Dobroszycach.  

-Tak jak dotychczas, obsługa 
klientów odbywa się tutaj na 
parterze w Punkcie Obsłu-
gi Klienta i w dalszym ciągu 
wejście do budynku możli-
we jest wyłącznie poprzez 
główne drzwi urzędu. - Jeśli 
mają Państwo wątpliwości, 

w pierwszej kolejności za-
chęcamy do kontaktu telefo-
nicznego z naszymi pracow-
nikami, a dopiero w sytuacji 
wystąpienia konieczności do 
osobistej wizyty w urzędzie 
- apelują urzędnicy. 

- Do odwołania zamknięta 
zostaje kasa Urzędu. Wszyst-
kie osoby, które w najbliż-
szych dniach chcą załatwić 
sprawy w urzędzie, zachęca-
my do sprawdzenia czy ist-
nieje możliwość załatwienia 
ich za pośrednictwem inter-
netu - to z kolei apel urzęd-
ników z gminy Oleśnica. Za-
pytania można kierować 
telefonicznie, mailowo lub 
korzystając z elektronicznej 
skrzynki podawczej.

Ze względu na dużą ilość 
zarażeń koronawirusem 
wśród urzędników ograni-
czono również pracę Urzę-
du Miasta i Gminy w Twar-
dogórze oraz Sycowie.●

KORONAWIRUS TAKŻE 
W URZĘDACH
● Urzędy w Oleśnicy, Sycowie, Twardogórze, Dobroszycach ograniczyły 
bezpośrednią obsługę klientów. Wszystko przez szerzącą się pandemię

Oleśnicki magistrat wstrzymał bezpośrednie przyjęcia klientów. USC 
jest wyłączony z funkcjonowania co najmniej do 10 listopada. 
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Dawidowi P. grozi nawet 
do 12 lat więzienia. Akt 
oskarżenia trafił do sądu
16-letnia Alicja skończy-

ła w czerwcu pierw-
szą klasę liceum. Zginęła 
podczas wakacji w wypad-
ku pod Kobylą Górą. Akt 
oskarżenia w tej sprawie 
trafił do sądu. 

Audi, które w lipcową noc 
wypadło z drogi, podróżo-
wała czwórka mieszkańców 
powiatu oleśnickiego. Wśród 
nich 16-letnia Ala, uczen-
nica liceum. – Piękna, miła 
dziewczyna. Super koleżan-
ka – tak wspominali ją ko-
ledzy i koleżanki. Feralnej 
nocy za kierownicą samo-
chodu siedział 25-letni Da-
wid P. Był nietrzeźwy. Na 
łuku, tuż przed Kobylą Górą, 
samochód, którym kierował 
wypadł z drogi. Kierowca 
odniósł tylko drobne ob-
rażenia. Dwoje pasażerów 

też wyszło z wypadku nie-
mal bez szwanku. Nie uda-
ło się natomiast uratować 
16-letniej Alicji.

KILKA DNI PÓŹNIEJ DAWID P. 
TRAFIŁ DO ARESZTU
Usłyszał zarzut spowodo-
wania wypadku ze skut-
kiem śmiertelnym, będąc 
pod wpływem alkoholu. – 
We wrześniu do Sądu Re-
jonowego w Ostrzeszowie 
trafił akt oskarżenia – mówi 
w rozmowie z OlesnicaInfo.
pl prokurator Bogna Micha-
lak z Prokuratury Rejonowej 
w Ostrzeszowie. – Sprawcy 
wypadku zostały postawio-
ne dwa zarzuty. To spowodo-
wanie wypadku ze skutkiem 
śmiertelnym oraz kierowa-
nie autem w stanie nietrzeź-
wości. RED

Nowa siedziba  
leśników  gotowa
Piękny i nowoczesny obiekt 
stanął przy ul. Spacerowej. 
Leśnicy już przenieśli się do 
nowego budynku. Ten, w 
którym urzędowali do tej 
pory zostanie wystawiony na 
wynajem.  W nowym obiekcie 
znajdują się biura i gabinety,  
jest miejsce dla interesantów, 
pomieszczenie straży leśnej, 
punkt alarmowo- dyspozycyj-
ny (PAD), sala narad, skład akt, 
zaplecze sanitarne .

WARTO 
WIEDZIEĆ
sprawdź na www.olesnicainfo.pl

Przejście przez tory  
po remoncie
Oddano do użytku nowo 
wybudowany przejazd 
pieszo-rowerowy przez tory 
kolejowe na ul. Krzywoustego. 
Inwestycja ta połączyła wy-
budowane dwa lata wcześniej 
ciągi pieszo-rowerowe na 
drodze wojewódzkiej nr 340. 
Ruch wszystkich pojazdów 
i pieszych sterowany jest 
sygnalizacją świetlną i rogat-
kaMiejsce to zostanie również 
oświetlone, tak aby przekra-
czanie torów przez rowerzy-
stów i pieszych zmierzających 
do nowej strefy przemysłowej 
było bezpieczne. RED
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Po raz pierwszy oleśni-
czanki wyszły na ulice 
w sobotę. Później był 

marsz w poniedziałek i w 
środę. Inicjatywę, za inny-
mi miastami w Polsce i re-
gionie, podjęły także miesz-
kanki Sycowa, Twardogóry i 
Bierutowa. Wszędzie na za-
proszenie organizatorów od-
powiadało setki osób. W Ole-
śnicy inicjatorką akcji jest 
Barbara Kowiel. 

OLEŚNICA TEŻ MA GŁOS
- Na co dzień otaczają mnie 
cudowne kobiety, ich dobro 
zawsze leżało mi na sercu. Je-
stem też mamą dziewczynki, 
mam dwie młodsze siostry. To 
chyba troska o nie powodu-
je, że chcę coś zmienić - opo-
wiada młoda oleśniczanka, 
przedsiębiorczyni. - W na-
szym kraju od dawna dzieją 
się rzeczy, które nie miesz-
czą mi się w głowie, ale wy-
rok Trybunału Konstytucyj-
nego po prostu przelał czarę 
goryczy. Usłyszałam też, że 
Oleśnica jest za mała na ta-
kie akcje, ale jak widać tak 
nie jest. To, że jesteśmy ma-
łym miastem nie obliguje nas 
do tego, żeby siedzieć cicho 
i czekać, co powiedzą ci na 
górze. Oleśnica jest pełna mą-
drych i wspaniałych kobiet, 
szkoda nie wykorzystać ta-
kiego potencjału - podkre-

śla pani Barbara, która prze-
konuje, że w samym wyroku 
Trybunału Konstytucyjnego 
najbardziej dotyka ją fakt, że 
kobietom odbiera się podsta-
wowe prawo człowieka, czy-
li prawo wyboru.

- Szczytem okrucieństwa 
jest zmuszanie kobiety do no-
szenia w swoim ciele płodu 
obciążonego wadami letal-
nymi - mówi Barbara Kowiel. 
- Nasze ciało nie jest trum-
ną ani inkubatorem, a z me-
dycznego punktu widzenia 
taka ciąża realnie zagraża ży-
ciu kobiety. Często skreśla 
jej szansę na bycie matką w 
przyszłości, a o innych kon-
sekwencjach chyba nie mu-
szę wspominać. Uważam, że 
każdy zdrowo myślący czło-
wiek nie powinien skazywać 
drugiego człowieka na tak 
niewyobrażalne cierpienie.

NAZYWAJĄ NAS 
MORDERCZYNIAMI
W oleśnickich protestach bio-
rą udział osoby w różnym 
wieku. I te młode, i dużo 
starsze, które często pod-
kreślają, że udział w mani-
festacji  to dla nich walka o 
bezpieczną przyszłość ich 
córek i wnuczek. 

- Chyba najbardziej przy-
kry jest fakt, że środowiska 
pro life tak bardzo lubią wy-
cierać sobie twarz osobami 
z Trisomią 21, tzw. zespo-
łem Downa - mówi w roz-

mowie z nami Barbara Ko-
wiel. - Zawsze przy tego typu 
dyskusjach epatują piękny-
mi obrazkami, nazywają nas 
morderczyniami, tak jakby-
śmy dybały na każde dziecko 
z jakąkolwiek wadą genetycz-
ną. Nigdy nie pokazują tych 
prawdziwych zdjęć, dzieci z 
bezmózgowiem, bez oczu, 
czy całych głów, które zaraz 
po odcięciu pępowiny obu-
mierają. Ale zanim to się sta-
nie w ciele kobiety dochodzi 
do straszliwych zmian, czę-
sto nieodwracalnych. Dla-
tego terminacja medyczna 
ciąży, nie aborcja eugenicz-
na, jest tak potrzeba. 

KAŻDY MA WŁASNE SUMIENIE
Pani Barbara wie, że są ko-
biety, które nigdy nie pod-
dałyby się temu zabiegowi. 
- Ale są też takie, które nie 
będą w stanie udźwignąć cię-
żaru, a wtedy smutny koniec 
może być taki, że zamiast jed-
nego życia, utracimy dwa - 
podkreśla. -  Aborcja zawsze 
jest ciężką decyzją, zarówno 
dla mamy, jak i dla taty, za-
wsze pozostawia w psychice 
rodziców ogromny ból, ale 
czasami jest jedynym roz-
wiązaniem. 

- Każda z nas ma własne 
sumienie i to z nim musi się 
mierzyć, a nie z episkopa-
tem lub jakąkolwiek partią 
polityczną - puentuje oleśni-
czanka.●

Oleśnicka prokuratura 
skierowała do sądu ko-

lejny akt oskarżenia przeciw-
ko Rafałowi B. Mężczyzna w 
ubiegłym roku w bestialski 
sposób przejechał psa. O co 
oskarżany jest teraz?

– Mężczyzna jest oskarżony 
o groźby karalne – mówi Ole-
snicainfo.pl Monika Kaniew-
ska z Prokuratury Rejonowej 
w Oleśnicy. Jak się dowie-
dzieliśmy chodzi o zdarze-
nie, do którego miało dojść 
w Sycowie. Rafał B. kiero-
wał swoje groźby w stronę 
mężczyzny, który rzekomo 
miał zamieszczać nieprzy-
chylne mu komentarze w in-
ternecie.

Przypomnijmy, że w sierp-
niu tego roku Sąd Rejonowy 
w Myszkowie skazał Rafała 
B. na karę 2 lat pozbawienia 
wolności, a ponadto orzekł 
środek karny w postaci 15 

lat zakazu posiadania wszel-
kich zwierząt oraz nawiązkę 
w wysokości 10 tysięcy zło-
tych na rzecz Fundacji na 
rzecz Bezdomnych i Skrzyw-
dzonych zwierząt Oleśnickie 
Bidy. Ten wyrok to efekt za-
chowania się Rafała B., któ-
ry w ubiegłym roku bestial-
sko przejechał psa.

Sąd w uzasadnieniu wska-
zał, iż w niniejszej sprawie 
wina i stopień społecznej 
szkodliwości czynu były wy-
sokie, a zachowanie spraw-
cy świadczy o jego degenera-
cji i wymaga kary izolacyjnej. 
Sąd wskazał też, by zaniechać 
eskalowania emocji w me-
diach społecznościowych, 
zaprzestać mowy nienawiści 
w stosunku do najbliższych 
oskarżonego i pozostawić są-
dom wymierzanie sprawie-
dliwości. – Chociaż Fundacja 
domagała się najsurowszej 
kary, to wyrażamy zadowo-
lenie z powodu dostrzeżenia 
przez sąd, iż sprawca powi-
nien zostać skazany na karę 
pozbawienia wolności oraz 
że przychylił się do wniosku 
o zastosowania maksymalne-
go okresu zakazu posiadania 
zwierząt – informowała fun-
dacja Oleśnickie Bidy. RED
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Mężczyzna trafił do aresztu  
w czerwcu 2019 roku

Tłumy kobiet na protestach
● Oleśnica, Syców, Twardogóra, Bierutów. Mieszkańcy tych miast w powiecie oleśnickim włączyły się w akcję  
protestacyjną przeciwko zaostrzeniu prawa aborcyjnego. W symbolicznych marszach biorą udział setki osób
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Rafał B., który bestialsko przejechał 
psa, usłyszał kolejne zarzuty

Co z przejęciem dworca PKP? Rozmowy 
kolei z miastem zostały zawieszone

Na jakim etapie jest przeję-
cie budynku dworca PKP 

przez miasto? Okazuje się, 
że rozmowy zostały zawie-
szone. Powód? Pandemia 
koronawirusa.

Pierwsze informacje o po-
myśle przejęcia dworca przez 
miasto pojawiły się w lutym 
2019 roku. – Burmistrz podjął 
decyzję, by rozpocząć stara-
nia zmierzające do przejęcie 
oleśnickiego dworca PKP – 
pisaliśmy na portalu Olesni-
caInfo.pl – Jeśli kolej przyj-
mie propozycję to z budżetu 
miasta zostanie wykonany 
remont i Oleśnica stanie się 
właścicielem obiektu, któ-
ry od wielu lat znajduje się 
w bardzo złym stanie tech-
nicznym i z pewnością nie 
jest wizytówką miasta.Działa-
nia związane z ewentualnym 
przejęciem obiektu ruszyły 
wiosną ubiegłego roku. Brał 

w nich udział m.in. prezes 
PKP Nieruchomości. – Prze-
kazaliśmy wszystkie doku-
menty, których wymagano 
od nas – mówił w kwietniu 
2019 roku burmistrz Oleśni-
cy. Dzisiaj wiadomo, że te 
rozmowy bardzo wyhamo-

wały. Od kilku miesięcy nic 
– w kwestii przejęcia dworca 
PKP – się nie dzieje. 

Powód? Jak informuje nas 
Sebastian Lelas z Urzędu 
Miasta Oleśnicy rozmowy 
z racji covid-19 zostały za-
wieszone. RED

Stan dworca PKP pozostał bez zmian. Prace remontowe rozpoczęły 
się natomiast w sąsiadującym z budynkiem przejściem 
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Ulicami przechodzą tłumy mieszkańców, którzy nie zgadzają się z orzeczeniem Trybunału
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Salon Wnętrz Kraft to miej-
sce narodziło się z pasji 
i marzeń. – Od wielu lat 

z powodzeniem zajmujemy 
się przekształcaniem starych, 
podupadłych budynków oraz 
mieszkań w tętniące życiem 
i piękne miejsca – mówi wła-
ściciel salonu Damian Pło-
cieniczak. – Naszą wiedzę i 
umiejętności sprawdzaliśmy 
na jednym z najbardziej wy-
magających rynków we Fran-
cji – a zwłaszcza w jej sercu 
– w Paryżu.

WSZYSTKO DLA DOMU
Połączenie rzetelności i finezji 
jakie nastąpiło podczas dłu-
goletniej współpracy dwóch 
firm – polskiej i francuskiej 
– przełożyło się na zupełnie 
nową jakość. Okazało się, że 
polskie rzemiosło i pracowi-
tość znalazły uznanie, a wła-
ściciele Salonu Wnętrz Kraft 
mogli doskonalić swój warsz-
tat, ucząc się od najlepszych. 

– Wkrótce nie tylko śledzili-
śmy trendy, ale też zaczęliśmy 
je tworzyć dzięki współpracy z 
utalentowanymi francuskimi 
architektami i projektantami 

wnętrz – mówi nasz rozmów-
ca. Właśnie te doświadcze-
nia wykorzystano przy two-
rzeniu wyjątkowego miejsca, 
jakim jest Salon Wnętrz Kraft 
znajdujący się w Namysłowie 
przy ul. Oleśnickiej 13a. Znaj-
dziemy w nim wszystko, co 
jest potrzebne do urządze-
nia domu. 

Zakupy można tutaj robić 
w przyjaznym otoczeniu i z 
pomocą profesjonalnego ze-
społu.– Jesteśmy w stanie za-
gwarantować naszym klien-
tom kompleksową obsługę, 
począwszy od graficznych 
przestrzennych projektów i wi-
zualizacji wnętrz po fachowy 
dobór materiałów, mebli i do-
datków aż po transport i mon-
taż u klienta – mówi Agniesz-
ka Holinej, kierownik Salonu 
Wnętrz Kraft.

TRADYCJA I NOWOCZESNOŚĆ
Salon wnętrz Kraft został 
otwarty w sierpniu 2016 roku 
w Namysłowie. Łączy w so-
bie tradycję z nowoczesno-
ścią.  Mieści się w odrestau-
rowanych i zmodernizowanych 
wnętrzach dawnych zabudo-

wań charakterystycznych dla 
architektury regionalnej.Sa-
lon Wnętrz Kraft współpracu-
je z najlepszymi polskimi fir-
mami takimi jak VOX, Forte, 
Wajnert, Caya Design, Janpol, 
New Elegance, Halex, Signal, 
Texpol, Eurofirany, Belldeco, 
Meble Nova, Best Meble czy 
Fargotex. 

Ofertę salonu wzbogacają 
również produkty zagranicz-
nych producentów: Lorena Ca-
nals, Lamps&Company, Peti-
te Friture, Buoninfante, Vita 
Copenhagen, Grupa Products, 
Kringle Candle, Kiddy Fave, 
Woodwick czy Yankee Can-
dle , dla bardziej wymagają-
cej grupy klientów.

W ofercie Salonu znajdują 
się m.in.: meble  skrzyniowe 
i tapicerowane, stoły i krze-
sła, łóżka, materace, a także 
szeroka gama artykułów zwią-
zanych z dekoracją wnętrz.

TWORZONE PRZEZ LUDZI Z PASJĄ
- Poszerzyliśmy ofertę o szycie 
na wymiar – mówią przedsta-
wiciele salonu. Usługa ta do-
tyczy zarówno zasłon, czy fi-
ran, jak i rolet rzymskich, czy 

też kotar, a także poduch, na-
rzut i wielu innych dekora-
cji tekstylnych, które klient 
może stworzyć według swo-
jego uznania. 

KRAFT LOKALNIE I KULTURALNIE
Warto dodać, że Salon Wnętrz 
Kraft włącza się w lokalne ini-
cjatywy. Także poprzez orga-
nizację w salonie wydarzeń 
kulturalnych, czyniących go 
tym samym miejscem otwar-
tym zarówno dla klientów, jak 
i osób chętnych do realiza-
cji wspólnych przedsięwzięć. 

– Nasz salon tworzą ludzie z 
pasją – uśmiecha się Agnieszka 
Holinej. – Ludzie, których łą-
czy tworzenie wnętrz naszych 
klientów. To właśnie z nimi 
dzielimy się najlepszymi roz-
wiązaniami, oferując wspar-
cie, dużo energii i inspiracji. 

– Wspieramy klientów w 
tworzeniu miejsc, w których 
z przyjemnością budzą się 
każdego dnia i w których to-
czy się ich życie. Spełniamy 
marzenia, bo mamy świado-
mość, że dom to miejsce, w 
którym zaczyna się ich histo-
ria – puentuje. TS ●

SALON WNĘTRZ  KRAFT 
inspiruje, aranżuje, urządza
● Salon wnętrz Kraft w Namysłowie to wyjątkowe miejsce. 
Znajdziemy w nim wszystko, co jest potrzebne do urządzenia domu

Namysłowski Salon Wnętrz Kraft . Tu kupisz wszystko dla domu 

REKLAMA
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KATARZYNA KIJAKOWSKA

Rozpoczął się nabór 
rzemieślników i rę-
kodzielników, którzy 

chcą wziąć udział w kolej-
nej edycji Oleśnickiego Jar-
marku Wspaniałości. Jego  
najbliższą odsłonę zaplano-
wano na 14 i 15 listopada. 

- Serdecznie zaprasza-
my wszystkich zaintereso-
wanych lokalnych i regional-
nych producentów żywności 
oraz rękodzielników, rze-
mieślników do zgłoszenia 
swojego udziału Jarmarku 
- mówi Sylwia Kicuła, jedna 
z organizatorek wydarzenia.  
- Do współpracy zapraszamy 
również animatorów, orga-
nizacje społeczne, stowarzy-
szenia, podmioty zaintere-
sowane współtworzeniem 
stref animacyjnych.

Organizatorzy podkre-
ślają, że ich celem jest pro-

mocja lokalnych wytwórców. 
– Chcemy, by oleśniczanie 
mieli możliwość kupna pro-
duktów wytwarzanych przez 
rzemieślników i lokalnych 
producentów. Chcemy, by 
osoby z zewnątrz przyjeżdża-

ły na jarmarki do Oleśnicy. 
Taki jest nasz cel – mówi Syl-
wia Kicuła. 

Październikowy Jarmark 
pokazał, że taka forma pro-
mocji lokalnych produktów 
przypadła do gustu miesz-

kańcom Oleśnicy i okolic. 
Przez dwa dni w Rynku nie 
brakowało chętnych do zro-
bienia zakupów na blisko 70 
różnorodnych stoiskach. Już 
po Jarmarku rzemieślnicy i 
lokalni producenci dzięko-
wali klientom,  uznając Jar-
mark za niezwykle udany. 

- Jesteśmy bardzo zado-
woleni - podkreślali. 

Oleśnicki Jarmark Wspa-
niałości ma się odbywać raz 
w miesiącu. W grudniu na 
jego świąteczną odsłonę za-
prosi MOKiS. W pozosta-
łych miesiącach rzemieśl-
niczy wraz z Urzędem Miasta 
Oleśnicy.   

Zgłoszenia na listopdową 
edycję przyjmowane są drogą 
mailową pod adresem: ole-
snickijarmarkwspanialosci@
gmail.com, w tytule należy 
wpisać: OJW listopad 2020. 
Termin zgłoszeń upływa 8 
listopada. ●

Umów wizytę w urzędzie skarbowym  
– rusza nowa usługa KAS

26 października ruszył 
nowy model obsługi 

podatników. Załatwienie 
sprawy podczas bezpośred-
niej wizyty w urzędzie bę-
dzie możliwe po jej wcze-
śniejszym umówieniu.

– Elektroniczna usługa, 
która umożliwi podatnikom 
umówienie wizyty w urzę-
dzie skarbowym, to ważny 
krok w programie „Klient w 
centrum uwagi KAS”. Dzięki 
usłudze zwiększymy komfort 
załatwiania spraw w urzędzie 
przy zapewnieniu wytycz-

nych dotyczących bezpie-
czeństwa, co jest szczegól-
nie ważne w obecnej sytuacji 
– mówi szef Krajowej Admi-
nistracji Skarbowej, Magda-
lena Rzeczkowska.

Podatnicy mają już dostęp 
do formularza online, za po-
mocą którego mogą umó-
wić wizytę na terminy od 9 
listopada włącznie. 

Wcześniejsze załatwie-
nie sprawy (tzn. przed 9 li-
stopada) będzie możliwe po 
skontaktowaniu się ze swo-
im urzędem. RED

FO
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Urząd Skarbowy w Oleśnicy 
- tu też wizytę zamówisz online

KOLEJNY JARMARK 
NA OLEŚNICKIM RYNKU
● Na weekend 14-15 listopada zaplanowano kolejną odsłonę Oleśnickiego 
Jarmarku Wspaniałości. Będzie okazja na zrobienie udanych zakupów

Październikowy Jarmark cieszył się ogromnym zainteresowaniem ole-
śniczan i osób przyjezdnych
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Oleśnica wspiera  
seniorów i zaprasza 
do współpracy

Zaproszenie dla barów  
i restauracji. Oleśnicki MOPS 
prosi właścicieli barów i 
restauracji o zgłaszanie swojej 
oferty. – Osobom, 
które zgłoszą do MOPS  
potrzebę dostarczania  
posiłków do domu, wyznaczo-
ny pracownik przekaże  
numery telefonów tych firm, 
które w ofercie mają także  
dowozy zamówionych obia-
dów do domu – informuje 
wiceburmistrz Edyta Małys-
-Niczypor. Chęć uczestnictwa 
w programie należy  zgłaszać 
pod numerem telefonu 71 721 
98 00. 

Ile trzeba czekać 
na egzamin?
Oleśnicka filia informuje.  
– Średni czas oczekiwania na 
egzamin teoretyczny wynosi 
10 dni, natomiast na egzamin 
praktyczny 27 dni – infor-
muje OlesnicaInfo.pl Dariusz 
Galik, dyrektor Dolnośląskiego 
Ośrodka Ruchu Drogowego 
we Wrocławiu, podkreślając, 
że w związku z covid-19 w od-
dziale terenowym w Oleśnicy 
nie odbywały się egzaminy 
od 15 marca do 4 maja. RED

WARTO 
WIEDZIEĆ
sprawdź na www.olesnicainfo.pl

Brona na Bramie, łyżwy 
i wybieg dla zwierząt

Znamy wyniki tegorocz-
nej edycji Oleśnickiego 

Budżetu Obywatelskiego. 
Które projekty będą zreali-
zowane? Mieszkańcy Ole-
śnicy zdecydowali o tym w 
głosowaniu.  Na ich uwagę 
zasłużył projekt budowy na 
terenie miasta ogrodzonego 
wybiegu dla psów. Zdecydo-
wali także o przeniesieniu 
z obszaru miejskiego pozo-
stałości po płytach nagrob-
nych byłych mieszkańców 
Oleśnicy oraz utworzeniu la-
pidarium w obrębie cmen-
tarza komunalnego. Wśród 
zwycięskich projektów zna-
lazł się też zakup sprzętu re-

habilitacyjnego, który każ-
dy potrzebujący mieszkaniec 
będzie mógł bezpłatnie wy-
pożyczyć. Zdecydowano o za-
łożeniu drewnianej kraty z 
żelaznymi okuciami oraz 
jej montaż we wnęce Bra-
my Wrocławskiej. Realizo-
wany będą też projekty pn. 
Weekend z łyżwami – bez-
płatne zajęcia z nauki i do-
skonalenia jazdy na łyżwach 
od stycznia do marca i paź-
dziernika do grudnia 2021 
roku oraz  Forma Otwarta 
Oleśnica” – laboratorium/
miejsce kulturalno-eduka-
cyjne otwarte dla mieszkań-
ców Oleśnicy. RED

Zwolnienie z ZUS-u, 
bezzwrotna pożyczka 
i postojowe dla firm

Wszystkie przedsię-
biorstwa, które zosta-

ną objęte zamknięciem nie 
pozostaną bez wsparcia - za-
pewniał podczas wtorkowej 
konferencji prasowej premier 
Mateusz Morawiecki.

Na jaką pomoc mogą li-
czyć zamknięte branże? To 
zwolnienie z ZUS, bezzwrot-
ne pożyczki w wysokości 5 
tys. zł, postojowe oraz zwol-
nienie z opłat targowych.

– Te rozwiązania dotyczą 
listopada i życzyłbym wszyst-
kim, by na listopadzie się to 
zakończyło – mówił Mora-

wiecki. – Ale jeśli tak się nie 
stanie to również na grudzień 
czy styczeń podejmiemy ta-
kie decyzje.

Premier zapowiada też 
długoterminowe pożyczki. 
– Dziękuję za dialog z wami – 
tymi słowami premier zwró-
cił się do przedsiębiorców. 
Dodatkowe świadczenie po-
stojowe dla branż gastrono-
micznej, fitness, targowej, 
estradowej, filmowej, rozryw-
kowej i rekreacyjnej, fotogra-
ficznej i fizjoterapeutycznej 
zakłada projekt nowelizacji 
ustawy o Covid-19. RED

W minionym tygodniu zdecydowano m.in. o zamknięciu barów

Na terenie Oleśnicy powstanie wybieg dla zwierząt

Czy godziny dla seniorów obowiązują 
także w weekendy?

W soboty i niedziele nie 
obowiązują godziny dla 

seniorów. Dedykowany czas 
dla osób starszych to dni po-
wszednie od poniedziałku 
do piątku w godzinach od 
10 do 12. 

W te dni i w tych godzinach 
zakupy w sklepach spożyw-
czych i aptekach mogą ro-
bić wyłączenie osoby po 60. 
roku życia. Złamanie obec-
nie obowiązujących przepi-
sów grozi karą nawet do 30 
tys. zł. RED
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Tak jak wiosną, w październiku znów ruszyły godziny dla seniorów
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MATERIAŁ PROMOCYJNY

W  życiu człowieka 
dojrzałego ule-
gają zmianie do-

tychczasowe role: społeczne, 
rodzinne, zawodowe. Musi 
on pogodzić się ze spadkiem 
sił fizycznych, przejściem na 
emeryturę, co często zwią-
zane jest z uzyskiwaniem 
mniejszych niż dotychczas 
dochodów. 

Osoby starsze stają przed 
koniecznością pogodzenia 
się ze śmiercią współmał-
żonka, odchodzeniem osób 
im bliskich. Seniorzy w za-
leżności od indywidualnych 
cech osobowościowych prze-
jawiają problemy w utrzyma-
niu relacji międzyludzkich, 
zamykają się w domach, izo-
lują, ograniczają swoją ak-
tywność społeczną. 

Osoby te szczególnie od-
czuwają potrzebę bycia uży-
tecznym, szukają uznania, 
bezpieczeństwa psychiczne-
go, życzliwości, przyjaźni, 
poczucia przynależności do 
grupy i zajmowania w niej 
określonego miejsca. Wraz 
ze spadkiem samodzielności 
życiowej charakterystyczna 
jest nasilająca się chęć po-
czucia sprawstwa chociaż-
by w zakresie najdrobniej-
szych rzeczy tj. wybór diety. 

Dzienny Dom Senior+ w 
Oleśnicy mając świadomość 
powyższej sytuacji podejmu-
je działania, mające na celu 
zaspokojenie potrzeb ole-
śnickich seniorów w kilku 
kluczowych obszarach: akty-
wizacja, kompensacja, inte-
gracja, profilaktyka, opieka. 

W procesie aktywizacji 
kluczową rolę odgrywa fakt, 
że nasi Seniorzy są często 
nie tylko uczestnikami ofe-
rowanych zajęć, ale ich re-
alizatorami, współautorami. 

Szczególna uwaga poświę-
cana jest ich indywidualnym 
zainteresowaniom, a także 
możliwościom, wynikającym 
ze stanu psychofizycznego. 
Bardzo ważną rolę odgrywa-

ją tu dobre relacje pomię-
dzy Seniorami, a zatrud-
nioną kadrą. Pracownicy 
DDS+ budzą wśród bene-
ficjentów zaufanie, poczu-
cie bezpieczeństwa i akcep-
tację. Dzięki temu Seniorzy 
chętnie udzielają informa-
cji zwrotnych na temat prze-
prowadzonych form aktywi-
zacji, zajęć.   

Działania w czasie 
zawieszenia 
stacjonarnej 
działalności

W okresie od 13 marca 2020 
roku do 12 czerwca 2020 
roku działania stacjonarne 
Dziennego Domu Senior+ 
były zawieszone z uwagi 
na stan zagrożenia epide-
micznego. 

W tym czasie podejmo-
wane były na rzecz uczest-
ników DDS+ działania w 
formie zdalnej, a także bez-
pośredniej, gdy wymagały 
tego indywidualne okolicz-
ności życiowe seniora. 

Zainicjowano szereg ak-
cji tj. „Senior aktywny, peł-
ny życia i zaangażowany”, 
w ramach której seniorzy 
przesyłali zdjęcia podejmo-
wanych przez siebie aktyw-
ności. Zdjęcia były publiko-
wane na profilu DDS+ na 
Facebooku. 

Kadra DDS+ nagrywała i 
publikowała na wspomnia-

nym profilu na Facebooku. 
Zachęcano seniorów do 

włączania się w w/w dzia-
łania poprzez wspólne two-
rzenie prac i rozwijanie wię-
zi międzypokoleniowych z 
wnukami. Prowadzono in-
dywidualne wsparcie senio-
rów najbardziej dotkniętych 
społecznymi skutkami CO-
VID-19 w postaci wizyt, co-
dziennych rozmów wspie-
rających.  Pomagano w 
kontaktach z innymi insty-
tucjami, a zwłaszcza z przy-

chodniami. Dokonywano 
zakupów artykułów spożyw-
czych, opłacano rachunki, 
realizowano recepty. 

Wprowadzano dostarcza-
nie obiadów dla osób wyma-
gających takiej formy pomo-
cy. Od 18 maja do 10 czerwca 
odwiedzano seniorów w ich 
miejscu zamieszkania, cho-
dzono z nimi na spacery. Ce-
lem tej inicjatywy była popra-
wa samopoczucia i kondycji 
psychicznej uczestników, w 
związku z bieżącą izolacją. 
W trakcie spacerów i wizyt 
przestrzegano bieżących za-
leceń związanych z przeciw-
działaniem COVID-19. 

Aktualne działania

W okresie od 20 październi-
ka roku działania stacjonar-
ne Dziennego Domu Senior+ 
są ponownie zawieszone z 

uwagi na obecną sytuację 
epidemiologiczną. Nie ozna-
cza to jednak, że zapomnie-
liśmy o naszych Seniorach. 

Przygotowaliśmy sze-
reg inicjatyw dla naszych 
podopiecznych. Działania 
są skierowane na rzecz se-
niorów, ale też ukierunko-
wane do społeczności lokal-
nej. Chcemy otoczyć osoby 
starsze adekwatnym do po-
trzeb i możliwości wspar-
ciem, zapewnić im poczucie 
bezpieczeństwa.  Działania 
alternatywne obejmują filmi-
ki publikowane na profilu 
Dziennego Domu Senior+ 
na Facebooku. „Inspiruj się z 
Nami międzypokoleniowo”, 
czyli instruktaże z zakresu 
arteterapii łatwe i przyjemne 
dla całych rodzin. „Spędza-
my czas zdrowo, przyjemnie 
i bezpiecznie”, filmiki uka-
zujące domowe zajęcia, które 
Seniorzy mogą wykonywać 
w wolnym czasie. „Poczy-
taj mi Babciu. Poczytaj mi 
Dziadku. Online”, słuchowi-
ska baśni i legend polskich w 

wykonaniu Seniorów. Przy-
gotowaliśmy też propozycję 
„Niezbędnik Seniora” czyli 
zbiór najważniejszych infor-
macji na temat aktualnej sy-
tuacji, zaleceń, wytycznych 
dedykowanych osobom star-
szym z całego tygodnia dla 
osób starszych. Niezbędnik 
będzie publikowany na pro-
filu DDS+ oraz przesyłany 
naszym Beneficjentom w 
postaci SMS. 

Działania bezpośrednie 
obejmą możliwość indywi-
dualnej rehabilitacji oraz te-
rapii zajęciowej w miejscu 
zamieszkania. Uzyskają oni 
również poradnictwo socjal-
ne dostosowane do ich ak-
tualnej sytuacji życiowej. 
Pomożemy im w obsłudze 
nowych technologii, co ma 
zwiększyć dostępność cyfro-
wą. Jest to szczególnie ważne 
w obecnym okresie. Przygo-

towujemy dla osób starszych 
publikację „Senior aktywny 
fizycznie i zdrowy”, czyli pa-
kiet ćwiczeń ogólnouspraw-
niających, dostosowany do 
indywidualnych możliwości 
oraz stanu zdrowia naszych 
Seniorów. 

Według zgłoszonych po-
trzeb zabezpieczamy Senio-
rów w ciepłe posiłki. Doko-
nujemy zakupów artykułów 
spożywczych, realizujemy re-
cepty lekarskie, pomagamy 
w kontakcie z innymi insty-
tucjami. Psycholog prowa-
dzi telefoniczne rozmowy 
wspierające z osobami de-
klarującymi potrzebę tego 
typu pomocy. 

Wszelkie działania bezpo-
średnie były, są i będą pro-
wadzone z zachowaniem peł-
nego reżimu sanitarnego. 

Polityka senioralna

Starość jest procesem, któ-
rego z naturalnych przyczyn 
nie można zatrzymać, lecz 
jej skutki, zwłaszcza te ne-
gatywne, można ograniczyć 
lub zwolnić ich tempo. 

Właśnie dlatego prowadzo-
na polityka senioralna w Ole-
śnicy skupia                              się 
na trzech obszarach: aktyw-
ność edukacyjna, społeczna 
i kulturalna. 

Jej celem jest wspieranie 
idei zaangażowania społecz-
nego osób starszych, aktyw-

nego udziału seniorów w ży-
ciu społeczności lokalnej. 

Pozwala to na wykorzysta-
nie nieocenionego potencja-
łu osób starszych – wiedzy, 
umiejętności, doświadcze-
nia zawodowego i życiowe-
go oraz chęci działania na 
rzecz społeczeństwa. 

Senior może i powinien być 
nie tylko odbiorcą kultury, 
ale jego twórcą. Kultura sta-
nowi przestrzeń dla partycy-
pacji społecznej, budowania 
sieci relacji i tworzenia więzi 
wewnątrz- i międzypokole-
niowych. Z kolei uczestnic-
two osób starszych w kultu-
rze jest formą społecznego 
zaangażowania się. Sprzy-
ja wykorzystaniu intelektu-
alnych zasobów twórczych 
Seniorów. 

Należy pamiętać, że bycie 
samodzielnym ma wpływ nie 
tylko na sprawność intelek-
tualną i fizyczną seniora, ale 
też utrzymuje jego dobre sa-
mopoczucie, poprawia samo-
ocenę i wpływa na relacje z 
otoczeniem. Właśnie te cele 
staramy się osiągnąć poprzez 
funkcjonowanie Dziennego 
Domu Senior+ w Oleśnicy. 

Dobre praktyki Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Oleśnicy

Dzienny Dom Senior+ w Oleśnicy jest ośrodkiem wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnicy

Międzypokoleniowe warsztaty Porada w ramach Przepis na Zdrowie

Arteterapia w naszym ogrodzieZwiedzamy Oleśnicę

Gry zespołowe w Dziennym Domu Seniora

Więcej zdjęć i informacji 
znajdziecie Państwo: 
na naszym profilu na Dzien-
ny Dom Senior+ w Oleśnicy 
oraz na stronie internetowej 
www.mopsolesnica.gov.pl
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KATARZYNA KIJAKOWSKA

Trafiają tutaj ziarna zie-
lonej kawy z planta-
cji z Afryki, Ameryki 

Południowej i Indonezji. – 
Kawę pozyskujemy jedynie 
od sprawdzonych i zaufanych 
dostawców. Dzięki temu ziar-
na są dokładnie wyselekcjo-
nowane, a my wiemy nie tyl-
ko z jakiego kraju pochodzą, 
ale nawet z jakiej konkretnie 
farmy – mówi Andrzej Gło-
wacki, który prowadzi palar-
nię z żoną Karoliną w pobli-
skiej Długołęce.

GOSZCZĄ NA OLEŚNICKICH 
JARMARKACH
Państwa Głowackich czę-
sto można spotkać na ole-
śnickich jarmarkach. Na ich 
stoisku nie tylko usłyszymy 
wszystko, co powinniśmy wie-
dzieć o kawie. Świeżo palo-
ną kawę z Black Cup Coffee 
można też degustować, a wła-
ściciele chętnie podzielą się 
też z nami wiedzą, jak najle-
piej ją zaparzyć. – Każdy, kto 
wcześniej pił kawę tak zwa-
ną marketową, a raz spróbu-
je naszej, po kawę do marke-
tu już nie wróci – uśmiecha 
się pan Andrzej.

SZUKAJĄ NAJLEPSZEJ KAWY
Palarnia państwa Głowac-
kich powstała z miłości do 
dobrej jakościowo i dobrze 
parzonej kawy. 

– Ciężko było nam kupić 
dobrą, dlatego znaleźliśmy 
najlepsze możliwe rozwią-
zanie, czyli uruchomiliśmy 
własną palarnię – uśmiecha 
się nasz rozmówca. I podkre-
śla: – W palarni rzemieślni-
czej, takiej, jak nasza, kawa 

jest zupełnie inaczej palona, 
inaczej chłodzona, samo po-
dejście do kawy jest zupełnie 
inne niż w przypadki palar-
ni przemysłowych. – Ziarna 
kawy są przez nas palone i 
studzone powoli w zgodzie 
z  naturą. Robimy to tak, tak 
aby wydobyć z  niego całe 

bogactwo aromatu i  smaku 
– mówią właściciele palarni.

Przygotowania do urucho-
mienia palarni trwały wiele 
miesięcy. – Wymagało to od 
nas wiele nauki, tym bardziej, 
że rynek ciągle się zmienia i 
trzeba być na bieżąco z no-
wościami – mówi nasz roz-

mówca, który podkreśla, że 
ich celem jest wypalanie kawę 
w ilościach, które zaspokaja-
ją bieżące potrzeby klientów, 
tak, aby produkt był zawsze 
świeży, zaskakiwał głębią aro-
matu oraz smaku. 

LUDZIE DOCENIAJĄ JAKOŚĆ
Pan Andrzej cieszy się, że 
świadomość klientów jest co-
raz większa. – Cieszy to, że za-
czynają zauważać różnice w 
smaku pomiędzy naszą kawą, 
a tą, którą wcześniej kupowa-
li w dużych sklepach, że do-
ceniają jej świeżość – mówi. 
Obecnie w sklepie palar-
ni Black Cup Coffee można 
kupić dziewięć różnych ro-
dzajów kaw. Są to kawy za-
równo słodkie i łagodne, jak 
i umiarkowane, a także moc-
ne i intensywne. – Mamy na-
dzieję, że wśród naszych kaw 
każdy znajdzie coś dla siebie 
– mówią nasi rozmówcy. ●

PALARNIA POWSTAŁA 
Z MIŁOŚCI DO KAWY
● Aromatyczna, wysokiej jakości, a przede wszystkim świeżo palona.  
Taka jest kawa wypalana w małej, lokalnej palarni Black Cup Coffee

Karolina i Andrzej Głowaccy wypalają kawę z różnych stron świata. Można ją kupić na Jarmarku w Oleśnicy
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Aromatyczna i świeża kawa prosto z Black Cup Coffee
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Organizują akcję dla pani Franciszki, bohaterki serialu „Złote łany”

Pani Franciszka była przed laty bohaterką serialu  Złote Łany

Na portalu społecznościo-
wym pojawił się apel ole-

śniczanki o wsparcie dla pani 
Franciszki spod Ostrowiny. 
Odzew jest ogromny.

POZOSTAŁ MI LAS, 
NIEBO I WODA
– Chciałam prosić was o 
wsparcie w zbiórce artyku-
łów żywnościowych oraz pod-
stawowej potrzeby takich jak 
mydło, świece, papier dla star-
szej pani zamieszkałej koło 
Ostrowiny w totalnie zrujno-
wanym, wręcz walącym się 
domu – napisała pani Alicja. 

– Dzisiaj wraz z mężem po-
stanowiliśmy się wybrać do 
lasu na spacer. I całkowicie 
przypadkiem natknęliśmy 
się na walący się, jak na po-
czątku sądziliśmy opuszczony 
dom. Ku naszemu zdziwieniu 
okazało się, że z domu wy-
szła starsza pani. Zaczęliśmy 
rozmawiać. Pani mieszka tam 
sama. Nikt jej nie pomaga.Jak 
sama stwierdziła cytuję: po-
został mi las, niebo i woda. 
Żyje ze skromnej emerytu-
ry w makabrycznych warun-
kach. Nie prosiła nas o nic, 
nie narzekała. Poopowiada-

ła o przeszłości i się rozstali-
śmy. Oczywiście podjęliśmy 
decyzję, że tak tego zostawić 
nie możemy więc pojechali-
śmy zrobić starowince pod-
stawowe zakupy spożywcze. 

TRZEBA POMÓC
Zamierzam interweniować w 
tej sprawie w Urzędzie Gminy, 
ale nie oszukujmy się, pew-
nie niewiele to zmieni, więc 
sądzę, że doraźna pomoc na 
początku będzie ważniejsza.

– Jeśli macie w domu ja-
kieś niepotrzebne koce, mo-
żecie zrobić jakieś podstawo-

we zakupy, najlepiej rzeczy, 
które nie wymagają trzyma-
nia w lodówce, bo Pani tako-
wej nie posiada piszcie – pro-
si oleśniczanka. 

Inicjatorzy akcji pomocy 
pani Franciszki poinformo-
wali o jej trudnych warunkach 
Urząd Gminy Oleśnica. - Je-
steśmy w stałym kontakcie. 
Wiemy, że urzędnicy już wcze-
śniej próbowali wesprzeć star-
szą panią - mówi nam oleśni-
czanka. RED
Z organizatorką akcji można się 
kontaktować od 16 pod nr. tele-
fonu 509 347 641.

Wrocławskie Centrum 
apeluje o oddawanie krwi

Stany krwi w Regionalnym  
Centrum Krwiodawstwa i 

Krwiolecznictwa we Wrocła-
wiu są niskie, dlatego Cen-
trum apeluje o krew. W tej 
chwili najbardziej potrzeb-
na jest krew grup ujemnych: 
O Rh-, A Rh-, B Rh- oraz O 
Rh+ i A Rh+.

– Nadzieja w mieszkańcach 
Dolnego Śląska. To właśnie 
oni mogą uratować niejed-
no życie. Każda kropla krwi 
jest na wagę złota – mówi 
Adrianna Franc, z  Regio-
nalnego Centrum Krwio-
dawstwa i Krwiolecznic-
twa we Wrocławiu. – Krwi 
nie można długo przecho-
wywać, koncentrat krwinek 
czerwonych przechowywa-
ny jest 42 dni, a koncentrat 
krwinek płytkowych zaled-
wie 5 dni, dlatego koniecz-

nie jest stałe, regularne od-
dawanie krwi, każdego dnia 
potrzebni są krwiodawcy - 
podkreśla. RED

Czy Piłsudski doczeka się 
pomnika w Oleśnicy? 

Pojawiła się nowa kon-
cepcja zagospodarowa-

nia miejsca w oleśnickim Par-
ku Sienkiewicza. Tam gdzie 
znajdował się pomnik Przy-
jaźni- Polsko-Radzieckiej ma 
stanąć pomnik poświęcony 
marszałkowi Józefowi Piłsud-
skiemu – pisaliśmy na Ole-
snicaInfo.pl w lutym.

Ale plany co do uhono-
rowania marszałka Piłsud-
skiego w Oleśnicy na razie 
zostały przełożone. Pienią-
dze zarezerwowane na bu-
dowę pomnika będą prze-
znaczone na inne miejskie 
inwestycje.

– Niestety, obiekty niere-
montowane wymagają zna-
czących nakładów – mówi 
burmistrz Jan Bronś, odno-
sząc się głównie do stanu bu-
dynków wchodzących w skład 
Oleśnickiego Kompleksu Re-
kreacyjnego Atol. – Szereg 
przedsięwzięć, między inny-
mi na terenie aquaparku, zre-

alizowaliśmy podczas prze-
rwy związanej z pandemią 
koronawirusa. Teraz będą 
one kontynuowane na hali 
sportowej, gdzie konieczna 
jest wymiana oświetlenia. Na 
to pójdą miejskie środki - pu-
entuje. RED

Pomnik Józefa Piłsudskiego miałby 
stanąć w oleśnickim parku
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RCKIK apeluje o regularne odda-
wanie krwi
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Na przebudowę ulicy Lipowej w Dobroszycach gmina otrzymała 1,4 mln zł z Funduszu Dróg Samorządowych Wójt Artur Ciosek na bieżąco sprawdza stan zrealizowanych prac
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Prace trwają na ulicy 
Lipowej w Dobroszy-
cach. Na przebudowę 

tej drogi gmina otrzymała 
blisko 1,4 mln zł dofinanso-
wania ze środków Fundu-
szu Dróg Samorządowych. 
Wykonano już kanalizację 
deszczową, chodnik z kost-
ki brukowej, zjazdy do po-
sesji. Uzupełnieniem tej in-
westycji jest również nowe 
oświetlenie. Lada dzień uli-
ca zyska także asfaltową na-
wierzchnię i zupełnie nowy 
wygląd.

Gruntowny remont prze-
chodzą również ulice: Brzo-
zowa, Klonowa i Sportowa w 
Dobroszycach. Prowadzo-
ne są tam prace związane 
z przebudową ulic, na któ-
rych już stoją latarnie. Ko-
lejnym etapem będzie wy-

konanie pełnej konstrukcji 
dróg. Nawierzchnia jezdni 
pokryta zostanie kostką bru-
kową oraz powstanie chod-
nik. Na ten cel gmina po-
zyskała dofinansowanie w 
kwocie 1,5 mln zł również 
w ramach Funduszu Dróg 
Samorządowych.

W gminie Dobroszyce 
jest coraz jaśniej
Gmina też sukcesywnie po-
prawia stan oświetlenia. 
W tym roku zamontowa-
no przy kilku drogach bli-
sko 50 latarni, dzięki czemu 
jest zdecydowanie jaśniej, 
co wpłynie na poziom bez-
pieczeństwa mieszkańców i 
użytkowników tych dróg. Ak-
tualnie zakończył się mon-
taż latarni i lamp na ulicach: 
Spokojnej, Wielkopolnej i 

Zacisze w Dobroszycach.
Kolejną ważną inwesty-

cją jest rozbudowa sieci wo-
dociągowej w Nowosiedli-
cach i Dobroszycach, która 

już niedługo się rozpocz-
nie. Gmina stawia na roz-
wój związany z rozbudową 
infrastruktury wodno-kana-
lizacyjnej. Trwają intensyw-

ne prace w tym zakresie. 
Przypominamy, że aktu-
alnie przygotowuje się do 
modernizacji oczyszczalni 
ścieków i rozbudowy kana-
lizacji między Dobroszyca-
mi a Nowosiedlicami. 

Ta inwestycja otrzymała 
bardzo wysokie dofinanso-
wanie w wysokości 7,2 mln 
zł, a całość będzie koszto-
wała 11 mln zł. Bez wątpie-
nia podstawą do rozbudo-
wy sieci kanalizacyjnej na 
terenie gminy Dobroszyce 
jest modernizacja oczysz-
czalni i dostosowanie jej do 
obecnych standardów, tak 
by w pełni zaspokoiła pod-
stawowe potrzeby miesz-
kańców. Będzie to jedna z 
najważniejszych inwesty-
cji zrealizowanych w ostat-
nich latach.

Po starych trybunach 
na dobroszyckim 
stadionie 
nie ma już śladu
To co z pewnością ucieszy ki-
biców i sportowców to mon-
taż trybun na boisku w Do-
broszycach. Stare, betonowe 
zostały rozebrane, a w ich 
miejsce pojawiły się nowe i 
estetyczne, jedna z nich jest 
zadaszona. Dla bezpieczeń-
stwa, zostały oddzielone me-
talowymi przegrodami. Na 
nowych trybunach będzie 
mogło zasiąść ponad 170 
kibiców. 
Inwestycja ta zrealizowana 
została dzięki dofinanso-
waniu z programu "Odno-
wa Dolnośląskiej Wsi" oraz 
środkom przeznaczonym na 
ten cel z budżetu gminy Do-
broszyce.

Inwestycje w gminie Dobroszyce 
idą zgodnie z planem 

W  gminie Dobroszyce, mimo epidemii, sporo się dzieje. 
Z myślą o poprawie komfortu życia mieszkańców 
realizowanych jest kilka inwestycji

Nowe oświetlenie przy ul. Spokojnej Na nowych trybunach może zasiąść ponad 170 kibiców Brzozowa, Klonowa, Sportowa przechodzą gruntowne remonty

Trybuny już gotowe. To dobra informacja dla sportowców

MATERIAŁ PROMOCYJNY
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