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● Inspiracje czerpię z czarnej muzyki. Rozmowa z Olą Turoń,
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To był trudny rok,
bo śmierć była blisko
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KATARZYNA KIJAKOWSKA
Czy tak się zapowiadał? Oczywiście,
że nie. Jak co roku, witając nowe,
snuliśmy plany, mieliśmy nadzieję na
ich realizację, wierzyliśmy, że będzie
to rok dobry i ciekawy. I to jedno o
2020 z pewnością można powiedzieć.
Był ciekawy. Aż nadto udowodnił nam, że wciąż niewiele
wiemy o świecie. O tym, że jednej chwili nasze życie może
się diametralnie zmienić, zatrzymać bez ostrzeżenia. Nagle
okazało się, że nasze wybujałe zamierzenia, czy też przekonanie o możliwości podbijania świata, muszą wyhamować.
Ostrzeżenie wygłaszane z policyjnego radiowozu, tabliczka
zakazująca wejścia do ulubionego parku, czy też zamknięte na klucz lotnisko, które przecież nie tak dawno nie tylko
tętniło życiem, ale i zachęcało do egzotycznych podróży
na koniec świata, stają się smutną rzeczywistością. Nie,
nie jestem koronasceptyczką. Jestem obywatelką, która
stosuje się do rozporządzeń, nie próbuje biegać po sklepie
bez maseczki ochronnej, udowodniając innym kupującym,
że jestem mądrzejsza lub wiem to, czego oni nie pojmują.
Wprost przeciwnie. Wierzę mądrzejszym od siebie, ufam
nauce, jestem wobec niej pokorna. Ale wiem też, że nasze
życie się zmieniło i może być to zmiana nieodwracalna. I z
tym trudno jest mi się godzić. Tak, jak nie potrafię przywyknąć do codziennego widoku kolejnych nekrologów na
tablicach ogłoszeń. Informacji o nieoczekiwanym pożegnaniu naszych sąsiadów, znajomych. Ludzi, którzy zawsze byli blisko. W tym roku śmierć jest wyjątkowo blisko.
Czujemy jej oddech, widzimy ją w kolejnych ministerialnych
statystykach, w komunikatach sanepidu. 69-letni mężczyzna z Oleśnicy, czy 80-letnia kobieta z gminy Bierutów
to przecież czyjś tata, dziadek, czyjaś mama czy ukochana
babcia. Ludzie, którzy mieli szansę, by jeszcze żyć, gdyby
nie koronawirus. Słabsi umierają, bo wirus nie daje im
szans na wygraną. Inni, bo zbyt późno trafiają do szpitala.
Wszyscy odchodzą za szybko. Pozostaje żal, jakaś niewyjaśniona pretensja do świata i pytanie o to, czy powtórka z
wojny, której tak zawsze się obawialiśmy wspominając lata
czterdzieste minionego wieku, to właśnie ta, która właśnie
rozgrywa się na naszych oczach. ●
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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
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S

towarzyszenie OSTO zarejestrowaliśmy w sierpniu. Grupa liczy 14 twórców i rękodzielników - mówi
prezes Beata Tołłoczko. - Pomysł na jego powstanie wyłonił się po kilku spotkaniach
z burmistrzem, który z nakreślił nam tryb utworzenia
stowarzyszenia, co w konsekwencji ułatwia otrzymanie
zgody na organizowanie Niedziel z Rękodziełem.
Spotkania z rękodziełem
na oleśnickim Rynku organizowane są w każdą pierwszą niedzielę miesiąca. - Idea
zrzeszenia twórców i rękodzielników dojrzewała w nas
od dawna - mówi pani prezes.
- Większość członków stowarzyszenia od wielu lat
wystawiała swoje prace na
dożynkach, imprezach okolicznościowych i w mediach
społecznościowych. Po wielu rozmowach doszliśmy do
wniosku, że warto stworzyć

● CM Hipokrates

Odeszli w ostatnim czasie:
Marzenna Kubicz 55 lat,
Krystyna Doktór 91 lat, Helena
Wielgusiak 87 lat, Józef Pustuła 91 lat, Henryk Cieślikiewicz
80 lat, Stefania Górniak 93
lata, Maria Cichosz 71 lat, Zofia
Dejneka 91 lat, Cecylia Trzeciak
66 lat, Julia Dubowiecka 89
lat, Ryszard Górecki 71 lat,
Waldemar Ziółecki 67 lat, Stefan Michalak 87 lat, Zdzisław
Krasowski 55 lat, Zofia Szady
66 lat, Antonina Romanowicz
75 lat, Sylwester Matusiak 84
lata, Andrzej Wieczorek 64 lata,

przy ul. Wrocławskiej
71 398-33-23

● CM Mastermed przy

ul. Kopernika
71 396-28-65

● Pogotowie gazowe - sekcja

PIĄTEK
max. 1oC I min. -5oC

prace. Teraz zapraszają na Niedziele z Rękodziełem

Ostatnie
pożegnanie

przy ul. Daszyńskiego
71 396-21-70

● Pogotowie energetyczne

CZWARTEK
max.8oC I min. 0oC

● Założyli stowarzyszenie, bo chcą promować swoje

● Przychodnia EMC

ul. Energetyczna 1
71 889-43-11

ŚRODA
max. 9oC I min. 6oC

Twórcy i rękodzielnicy
pod szyldem OSTO

obsługi sieci Oleśnica
ul. Moniuszki 70
71 399-53-21

FOT. OSTO
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Połączyli siły i wspólnie organizują Niedziele z Rękodziełem

grupę, której członkowie
mogą pochwalić się swoją
pasją w sposób zorganizowany i planowo prezentować swoje wyroby.
- Spotykamy się z wieloma pozytywnymi opiniami
dotyczącymi naszych wyrobów, oraz wspaniałej atmosfery podczas Niedzieli
z Rękodziełem - mówi Beata Tołłeczko. - Nasi członkowie to osoby utalentowane i z dużą pasją tworzenia.

To pozytywne nastawienie
do twórczego procesu procentuje zarówno jakością,
jak i ciekawymi wyrobami.
- Niedziele z rękodziełem
spełniają jeszcze jedną
ważną funkcję, czyli promowanie miasta- mówi nasza rozmówczyni. - Jesteśmy dumni, że mogliśmy
włączyć się w szeroką gamę
działań miasta i instytucji
kulturalnych działających
na terenie Oleśnicy.●

Romuald Świrkowski 65 lat,
Zenobia Jarosz 76 lat, Julian
Niedźwiecki 84 lat, Kazimiera
Magiera 85 lat, Mieczysław
Filipek 73 lata, Krystyna Miarka
74 lat, Stefan Stępiński 83 lata,
Jan Mazur 87 lat, Bożena
Piotrowska 66 lat, Władysława Kamińska 95 lat, Tadeusz
Przedpolewski 80 lat, Stanisław Bibik 77 lat, Julia Dubowiecka 89 lat, Anna Wawrzyniak 70 lat, Stefania Wojtuń 86
lat, Maria Łebedyński 66 lat,
Marzenna Kubicz 55 lat, Marek
Kopeć 54 lata, Jerzy Barankiewicz 56 lat, Beata Czok 51 lat,
Józef Jarzębski 78 lat, Adam
Nowacki 80 lat, Józefa Chudyk
90 lat, Stanisław Zawadzki

93 lata, Józef Mordal 73 lata,
Wiesław Grodnicki 54 lata,
Ewa Sołtys 69 lat, Kazimierz
Wiesner 80 lat, Marek Kołodziejski 63 lata, Beata Czok 51
lat, Mieczysław Praga 77 lat,
Marian Mróz 74 lata, Gertruda
Krupka 88 lat, Mirosław Michalik 48 lat, Stanisław Zawadzki
93 lata, Franciszek Głowacki
89 lat, Zofia Ropuszyńska 91
lat, Marianna Buniowska 97
lat, Jan Bodo 73 lata, Józef
Mieszała 83 lata, Władysław
Sajdak 79 lat, Zenon Jabłoński
74 lata, Tadeusz Dyrka 67 lat,
Jadwiga Berbeć 69 lat, Roman
Mak 70 lat, Irena Van Dijk 68
lat, Jerzy Chmielewski, Monika
Wieczorek 46 lat.

informacje

● Komitet Inicjatywy Obywatelskiej złożył w ratuszu

KATARZYNA KIJAKOWSKA

Z

daniem osób wnoszących projekt nie można dawać zezwolenia
na prowadzenie kampanii
informacyjnej przy użyciu
środków narażających mieszkańców, a przede wszystkim
dzieci, na ryzyko związane z
traumą. Podkreślają też, że
istnieje wiele innych sposobów do reprezentowania stanowiska w sprawie aborcji.
Zdaniem członków komitetu, na czele którego stoją Arkadiusz Kembłowski i Mirosław
Płaczkowski, wprowadzenie
uchwały do przepisów obowiązujących w Oleśnicy to jasna
postawa prawna i mechanizm
do walki z praktykami eksponowania na nośnikach reklamowych drastycznych treści.
Od kilku dni w Oleśnicy
trwa zbiórka podpisów pod

FOT. GRZEGORZ KIJAKOWSKI

wniosek o usunięcie z ulic Oleśnicy drastycznych zdjęć

Zbiórka podpisów pod inicjatywą uchwałodawczą odbywała się
w ostatnich dniach na terenie Oleśnicy

tą inicjatywą. Jej organizatorzy informują, że oleśniczanie
chętnie popierają akcję, która
stanowi pokłosie odpowiedzi,
którą Kembłowski otrzymał
od komisji skarg, wniosków
i petycji. – Komisja negatywnie odniosła się do wniosku
zawartego w skardze a doty-

czącego podjęcia przez samorząd uchwały w sprawie
zakazu prezentowania na terenie miasta Oleśnicy treści
drastycznych – czytamy w odpowiedzi komisji, która informuje, że mieszkańcy mogą
podjąć inicajtywę uchwałodawczą. ●
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WARTO
WIEDZIEĆ
sprawdź na www.olesnicainfo.pl

Pies wytropił podpalacza
z Bierutowa

Kierowcy mogą
korzystać z alkomatu
na komendzie

P

Szef oleśnickiej policji odebrał
go z rąk burmistrza Oleśnicy.
– Urządzenie zostało zamontowane w punkcie recepcyjnym komendy – informuje
Izabela Michalska z oleśnickiej
policji. Urządzenie jest ogólnodostępne i czynne całodobowo. Ma służyć głównie kierowcom, którzy chcą sprawdzić,
czy są trzeźwi i czy mogą
wsiąść za kierownicę. Alkomat
jest bardzo prosty w obsłudze.
– Należy pobrać jednorazową
słomkę i włożyć ją w otwór
pomiarowy urządzenia – wyjaśnia policjantka. – W dalszej
kolejności nacisnąć czerwony przycisk uruchamiający
alkomat, który znajduje się na
obudowie alkomatu. RED
REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

olicyjny pies Lonar może
na swoim koncie zapisać
kolejny sukces. Razem ze
swoim przewodnikiem pojechał do Bierutowa, gdzie
policjanci potrzebowali pomocy w namierzeniu sprawcy podpalenia.
– Łatwopalna substancja
spowodowała zniszczenie
wnętrza budynku, na szczęście nikomu nic się nie stało
– mówi Dariusz Rajski z wrocławskiej policji. – W ustaleniu podpalacza mógł pomóc
policyjny nos, a konkretnie
nos owczarka belgijskiego o
imieniu Lonar. Ten patrolowo-tropiący pies był akurat
razem ze swoim przewodnikiem w służbie i pojechał
pomóc do Bierutowa. Po złapaniu tropu, pies zaczął prowadzić swojego przewodnika
ulicami miasta. Szybko do-

FOT. POLICJA WROCŁAW

ŻĄDAJĄ USUNIĘCIA
ZDJĘĆ PŁODÓW
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Lonar wrócił do komendy
po dobrze wykonanym zadaniu

tarł do domniemanego podpalacza. Policjanci zatrzymali
mężczyznę podejrzewanego
o podpalenie oraz o kradzież
pieniędzy z lokalu. Okazał
się nim być 30-letni mieszkaniec powiatu oleśnickiego. RED
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PRZYCHODNIE BĘDĄ
SZCZEPIĆ OLEŚNICZAN
● Pracownicy służby zdrowia, żołnierze, nauczyciele i seniorzy.

S

amodzielny Zespół Publicznych Zakładów
Opieki Zdrowotnej w
Oleśnicy zgłosił się do Narodowego Programu Szczepień.
– Zgłosiliśmy zamiar realizacji szczepień przeciwko COVID-19 – mówi OlesnicaInfo.pl Mariola Aiyegbusi
z SZPZOZ. Jeśli oleśnicka
placówka zostanie zakwalifikowana przez Ministerstwo Zdrowia w przychodni
przy ul. Hallera będą realizowane szczepienia chętnych
mieszkańców.
– Raczej nie jest możliwe,
byśmy brali udział w szczepieniu medyków szczepionką
Pfeizera, bo nie mamy technicznych możliwości do jej
przekazywania – mówi nasza
rozmówczyni. – Na te szczepienia nasz personel będzie
musiał udać się do wskazanego szpitala.
SZPITAL SZCZEPI MEDYKÓW

Wiadomo już, że jednym
z nich będzie Powiatowy
Zespół Szpitali w Oleśnicy, który od drugiej połowy października jest szpiREKLAMA

O

d kilku tygodniu w Powiatowym Zespole Szpitali w
Oleśnicy, oprócz położnictwa
i neonatologii, działalność
pozostałych oddziałów jest
zawieszona. Powód? Szpital został przekształcony w
placówkę covidową. Obecną p.o. dyrektor Gizelę Jagielską zarząd powiatu zobowiązał do podjęcia rozmów
z wojewodą w sprawie tzw.
odmrażania, czyli łagodnego przywracania podstawowych oddziałów. Decyzja ta
podyktowana jest tym, że na
155 łóżek dla chorych na COVID, wolnych jest około 90.
Pierwszymi przywróconymi

oddziałami mają być chirurgia i ginekologia, a następnie
pediatria, interna oraz rehabilitacja. – Cały ten proces będzie przebiegał tak, aby nie
zakłócić leczenia chorych na
COVID. Gdyby się okazało,
że, wskutek eskalacji pandemii, ich ilość drastycznie
wzrośnie, to w ciągu dwóch
dni szpital ma być ponownie przekształcony w covidowy - wyjaśnia wicestarosta
Stanisław Stępień, który zapewnił też, że zarząd aktywnie wspiera starania szpitala
o uzyskanie II stopnia referencyjności w opiece neonatologicznej. RED

FOT. GRZEGORZ KIJAKOWSKI
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Te grupy mieszkańców będą szczepione w pierwszej kolejności

Czy szpitalne oddziały
zostaną odmrożone?

Przychodnia w Oleśnicy zgłosiła gotowość przeprowadzenia szczepień wśród mieszkańców

talem leczących chorych na
koronawirusa. Rząd podjął
już decyzję związaną z narodową strategią szczepień.
Ministerstwo Zdrowia opublikowało listę tzw. szpitali
węzłowych, w których zostanie zaszczepiony personel
medyczny i niemedyczny
pracujący w placówkach
służby zdrowia. Szpitale węzłowe do 20 grudnia zbierały dane personelu, który

zostanie zaszczepiony w konkretnej placówce medycznej. Rząd planuje rozpoczęcie programu szczepień w
styczniu 2021 roku.
- Mam wielką nadzieję, że mieszkańcy przystąpią do szczepień - mówi w
rozmowie z OlesnicaInfo.
pl Urszula Kozioł, dyrektor
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w
Oleśnicy.

- Wiem, że są tacy, którzy
się obawiają, którzy nie wierzą w szczepionkę, ale musimy zaufać naukowcom podkreśla.
Poza pracownikami służby
zdrowia i nauczycielami na
szybsze otrzymanie szczepionki mogą liczyć również
seniorzy, żołnierze, pensjonariusze domów pomocy
społecznej czy pracownicy
sanepidów. ●

Obecnie na 150 łóżek covidowych wolnych jest około 90

Wielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy
zagra w innym terminie
FOT.GRZEGORZ KIJAKOWSKI
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W Oleśnicy zaplanowano wiele atrakcji podczas finału w styczniu

O

bostrzenia związane z
pandemią koronawirusa
wymusiły zmianę terminu
przeprowadzenia styczniowego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 29.
finał WOŚP był planowany
na 10 stycznia 2021 roku.
Pieniądze miały być zbierane na zakup sprzętu dla laryngologii, otolaryngologii
i diagnostyki głowy.
– Z uwagi na ogłoszenie
narodowej kwarantanny
Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

podjęła decyzję o przełożeniu wydarzenia na późniejszy termin tj. 31 stycznia.
Sztab WOŚP Oleśnica gra z
Orkiestrą mimo zmiany terminu – poinformowała Magdalena Żołędziewska-Bugdoł z oleśnickiego sztabu.
W planach Orkiestry jest
wiele przedsięwzięć. W tym
między innymi morsowanie
nad zalewem w Stradomi, loteria i licytacja fantów, które
odbędą się w sieci. Na ulice
w dniu zbiórki wyjdą także
wolontariusze. RED

informacje
FOT. GRZEGORZ KIJAKOWSKI
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Pomimo ciężkich przeżyć, jakie ma za sobą, pani Paulina czuje się bardzo dobrze

Wygrała bitwę,
choć nie bez strat
● Od miesięcy walczy o powrót do zdrowia. Paulina

Procajło mówi o tym, co w jej życiu zmieniła choroba
KATARZYNA KIJAKOWSKA

W

łaśnie zakończyłam leczenie onkologiczne. Póki
co wygrałam ten etap bitwy,
niestety nie obeszło się bez
strat – mówi Paulina Procajło, oleśniczanka, której historia poruszyła wiele serc i
w której pomoc zaangażowało się wielu oleśniczan. – W
październiku miałam duży
kryzys. Mój organizm nie
poradził sobie po siódmej
chemii i doszło do zakażenia. Straciłam nogę. AmpuREKLAMA

tacja na poziomie uda była
koniecznością – relacjonuje.
Co czeka ją w najbliższym
czasie? – Teraz będę się starała o zakup protezy nogi –
mówi pani Paulina.
– Na początku stycznia
mam pierwszą wizytę u protetyka. Będę wiedziała z jakimi kosztami muszę się liczyć i ile pracy przede mną,
by móc powrócić do sprawności. – O wygranej z rakiem
możemy mówić po kilku latach. Póki co czekają mnie badania kontrolne co trzy miesiące i obserwacja – mówi.

Mimo ciężkich przejść, które ma za sobą czuje się bardzo dobrze. – Odzyskuję siły
po ostatniej chemii, tej z początku grudnia – opowiada
oleśniczanka. – Szczerze? To
denerwuje mnie tylko to, że
nie jestem jeszcze w stanie
zapewnić całkowitej opieki mojej półtorarocznej córeczce – uśmiecha się. – Jest
dla mnie zbyt szybka. Szybko wspina się na krzesła i
i stół. Nie mogę się doczekać chwili kiedy znów będę
mogła chodzić i za nią nadążyć. ●

REKLAMA
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DĄB ZE SPACEROWEJ
POMNIKIEM PRZYRODY L

Policja przesłuchiwała
organizatorki protestów

● Na grudniowej sesji swój finał znajdzie sprawa Dębu Jegrów. Projekt

FOT.GRZEGORZ KIJAKOWSKI

W

niosek w sprawie
uznania dębu pomnikiem przyrody złożył kilka miesięcy
temu mieszkaniec Oleśnicy Wiesław Mazurkiewicz.
Później inicjatywa ustanowienia drzewa pomnikiem
doczekała się petycji w internecie, którą zainicjował
Maciej Matusiak. Podpisało
się pod nią ponad 300 osób.
GORĄCO WOKÓŁ DĘBU

Sprawa miała być procedowana w listopadzie. Ostatecznie jednak punkt ten został
usunięty z porządku sesji.
– Komisja miała trzy miesiące na rozpatrzenie wniosków.
Jakie jest uzasadnienie tej decyzji? – pytał Damian Siedlecki. Beata Krzesińska zastanawiała się, czy 90 dni nie
wystarczy, by zająć się sprawą, a Paweł Bielański przypomniał, że komisja skarg na
swoim posiedzeniu nie wydała żadnej opinii. – Nie było
to w żaden sposób głosowane
podczas obrad, a przewodniczący Czarnecki wkleił do
uzasadnienia jedynie opinię
burmistrza w tej sprawie –
mówił Bielański. Burmistrz
REKLAMA

Aktywistki planowały przeprowadzić kolejną demonstrację 6 listopada. 3 listopada dostały telefon z policji.
Usłyszały, że za poprzednie manifestacje nie będzie żadnych konsekwencji, ale kolejne nie będą już
ochraniane, bo zbyt wielu
funkcjonariuszy poszło na
zwolnienie z powodu koronawirusa. Ostrzeżono je również, że może dojść do zatrzymań, mandatów, bo takie są
odgórne polecenia.Oleśniczanki, które zeznawały na
policji, miały status świadków. Decyzję w tej sprawie
podejmie prokuratura. RED

Ta sprawa budziła wiele emocji. Pod petycją o ustanowienie dębu pomnikiem podpisało się 300 osób

odpierał argumenty opozycji. – Ta dyskusja nijak się ma
do faktów, a fakt jest taki, że
na sesji jest głosowanie nad
stanowiskiem przygotowanym przez komisję, a nie nad
podjęciem ochroną pomnikową tego domniemanego
pomnika przyrody – podkreślał Jan Bronś. – W ostatnim
czasie wpłynęło kilka wniosków dotyczących tej samej

problematyki. Dlatego trzeba przepracować ten postulat raz jeszcze, żeby móc w
sposób właściwy podejść do
problemu – zapewniał Jan
Bronś. Dwa tygodnie od tej
gorącej dyskusji sprawa doczekała się ciągu dalszego. W odpowiedzi na duże zainteresowanie mieszkańców,
burmistrz z własnej inicjatywy wystąpi do Rady Mia-

sta Oleśnicy o nadanie dębowi zlokalizowanemu na
skwerze przy ul. Spacerowej nazwy oraz uznanie go
za pomnik przyrody – poinformowała Marzena Graczyk
z Sekcji Komunikacji Społecznej. – Proponowana nazwa
dla tego pomnika to „Dąb Jegrów”. Uchwała w tej sprawie będzie procedowana w
grudniu.●

Rienka Kasperowicz składała na komendzie zeznania

Nie będzie podwyżek za
śmieci dla mieszkańców
Oleśnicy
FOT. PIXABAY.COM

KATARZYNA KIJAKOWSKA

FOT. WIESŁAW MAZURKIEWICZ

uchwały w sprawie ustanowienia go pomnikiem przyrody trafił na sesję

aura Kwoczała, Rienka Kasperowicz i Barbara Kowiel składały zeznania w Komendzie Powiatowej Policji
w Oleśnicy. Kobiety zostały
wezwane w związku z organizacją protestów, które odbywały się w naszym mieście.
- Policja dzwoniła już do
inicjatorki pierwszego protestu. Mówili, że nas wspierają i będą ochraniać. Nie
było mowy o żadnych problemach. Podczas demonstracji nie było żadnych mandatów – opowiadała Rienka
Kasperowicz. Po dwóch tygodniach sytuacja jednak się
zmieniła.

Śmieci z Oleśnicy trafiają do zakładu w Olszowej pod Kępnem

T

aką informację przekazuje Joanna Jarosiewicz,
skarbnik miasta oraz szefowa rady nadzorczej w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Olszowej.
To właśnie tam trafiają śmieci z Oleśnicy.
- Myślę, że jedną z kluczowych informacji podanych
przez zarząd spółki jest ta
o niepodwyższaniu cen za
przyjęcie odpadów od wspólników. Dodam także, że wnoszony aport gotówkowy nie
obciąża miejskiego systemu

gospodarowania odpadami
komunalnymi i nie skutkuje
podwyżką opłaty śmieciowej dla mieszkańców Oleśnicy – mówi Joanna Jarosiewicz. – Mamy nadzieję, że
zaplanowane przez nowy zarząd spółki przedsięwzięcia
przyniosą wymierne efekty, spółka poprawi swój wynik finansowy w ciągu kolejnych 2-3 lat, a jeśli w którymś
momencie trzeba będzie
ją wspomóc, to w zakresie
akceptowalnym dla gmin.
RED

informacje

CZARNY MIESIĄC
W HISTORII OLEŚNICY
● To właśnie w listopadzie odnotowano drastyczny wzrost zgonów.
KATARZYNA KIJAKOWSKA

D

la porównania w 2019
roku było ich 45. A to
tylko Oleśnica. Pogrzeby odbywają się przecież także na cmentarzach na terenie
gminy Oleśnica oraz w pozostałych gminach powiatu
oleśnickiego. – Nie było konieczności przeorganizowania naszego systemu pracy
– mówi w rozmowie z OlesnicaInfo.pl Rafał Lesicki, kierownik Zarządu Cmentarzy
Komunalnych w Oleśnicy,
przyznając, że koniecznością
było dostosowanie się do procedur epidemiologicznych,
gdy na cmentarzu odbywał
się pogrzeb osoby zarażonej
koronawirusem.
JAK PRACUJE CMENTARZ?

– Trumna z ciałem osoby
zmarłej z powodu covid, nie
może być wystawiona w kaREKLAMA

FOT. GRZEGORZ KIJAKOWSKI

Oleśnicki Zarząd Cmentarzy Komunalnych informuje o 74 zgonach

Są dni, gdy pogrzeby na oleśnickich cmentarzach, odbywają się
nawet co godzinę. Takiej liczby pogrzebów nie było w mieście od lat

plicy przed pogrzebem – wyjaśnia Rafał Lesicki. – Z tego
też powodu w większości takich przypadków pochówki odbywały się w urnach. –
Pogrzeby w tygodniu mogą
odbywać się w godzinach od
9 do 14:30, a w soboty od 9

do 13 więc w ciągu jednego
dnia może odbyć się przynajmniej pięć pogrzebów na
cmentarzu przy Wojska Polskiego i drugie tyle przy Wileńskiej, w soboty o jeden
pogrzeb mniej – mówi kierownik. – Pytanie, czy zakła-

dy pogrzebowe w takiej sytuacji, jaka miała miejsce w
listopadzie są w stanie obsłużyć taką ilość pogrzebów,
nie rozkładając ich na dłuższy okres czasu.
Wiadomo, że z tym bywają problemy, bo zakłady pogrzebowe obsługują nie tylko cmentarz w Oleśnicy, ale
także w pobliskich miejscowościach i gminach,
W kaplicach cmentarnych
ograniczono też ilość osób
uczestniczących w ceremonii pogrzebowej: w Oleśnicy
do 5 osób w kaplicy przy ul.
Wojska Polskiego i 10 osób
przy Wileńskiej (nie wliczając osób sprawujących posługę oraz pracowników
zakładów pogrzebowych).
Zarówno w kaplicy, jak i na
terenie cmentarzy obowiązkowe jest zakrywanie ust i
nosa oraz zachowanie dystansu społecznego. ●
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Ani ulicy Dulębianki, ani
Kiryka na razie nie będzie

W

niosek w sprawie nadania jednej z oleśnickich
ulic imienia Marii Dulębianki złożyła posłanka Małgorzata Tracz. – Czas najbardziej intensywnej walki o
równouprawnienie przypadł na początek XX wieku
- przypomniała Małgorzata
Tracz. - Jego twarzą stała się
Maria Dulębianka – polska
działaczka społeczna, feministka, malarka, pisarka i publicystka, postać niezwykle
wybitna. Na ten temat deba-

towali radni z komisji skarg,
wniosków i petycji. Nie powiedzieli „nie”, ale przyznali, że temat trzeba przesunąć w czasie. – W mieście nie
ma obecnie ulic bez nazwy,
a zmiana którejś z już nadanych jest zbyt skomplikowanym procesem – powiedział
Marek Czarnecki, a Jan Mandat potwierdził, że wcześniej
podobną informację otrzymał, gdy pojawił się pomysł
nazwania jednej z ulic imieniem Wiesława Kiryka. RED

WARTO
WIEDZIEĆ
sprawdź na www.olesnicainfo.pl

Czynsz tylko
za złotówkę

Na Leśnej powstaną
kolejne bloki
Miasto sprzedało działkę.
Cena wywoławcza nieruchomości wraz z drzewostanem
wynosiła 1,9 mln złotych. Cena
sprzedaży gruntu netto wynosi 2,2 mln złotych – podlega
opodatkowaniu stawką VAT
23%. Do przetargu stanęło
trzech oferentów.
Teren, o którym mowa, jest
przeznaczony pod zabudowę
wielorodzinną.

Urząd poinformował
o pomocy dla przedsiębiorców. – Niektórzy przedsiębiorcy znaleźli się w trudnej
sytuacji finansowej
na skutek trwającej
pandemii. Dlatego burmistrz
podjął decyzję o obniżeniu
do przysłowiowej „złotówki”
czynszu dla najemców lokali
użytkowych w grudniu – czytamy w komunikacie ratusza.
Dotyczyć to będzie najemców,
którzy zmuszeni zostali do
ograniczenia lub zawieszenia
działalności. RED
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Bez nich medycyna jest ślepa
● W Polsce jest 10 tys. elektroradiologów. Specjaliści tej dziedziny wykonują rocznie nawet
KATARZYNA KIJAKOWSKA

P

racownie RTG funkcjonują w Przychodni
Specjalistycznej przy ul.
Ludwikowskiej w Oleśnicy
oraz w Powiatowym Zespole Szpitali. Po przekształceniu szpitala w placówkę covidową tamtejsza pracownia
została zamknięta dla osób
z zewnątrz. Teraz pacjenci
z całego powiatu mogą korzysta tylko z usług pracowni w oleśnickiej przychodni.

FOT. GRZEGORZ KIJAKOWSKI

30 mln procedur. W powiecie badania RTG przeprowadza obecnie tylko jedna placówka

WYSOKIE
KOMPETENCJE

Kim jest elektroradiolog?
Elektroradiolodzy to członkowie personelu medycznego odpowiedzialni za
wykonanie blisko 30 mln
procedur medycznych
rocznie. Wykonują i nadzorują badania diagnostyczne stosowane w: radiologii
(badanie rentgenowskie
(RTG), tomografia komputerowa (TK), rezonans
magnetyczny (MRI),
radioterapii, medycynie
nuklearnej, pracowniach
hemodynamiki i pracowniach elektrofizjologii.

PRACUJĄ NA PEŁNYCH
OBROTACH

- Ilość wykonywanych przez
nas badań wzrosła o 400 w
miesiącu, dziennie w naszej
pracowni pojawia się nawet
80 pacjentów - mówi Katarzyna Horoś, elektroradiolog
i inspektor ochrony radiologicznej oraz koordynator
pracy techników RTG w pracowniach diagnostycznych
SZPZOZ.
Razem z panią Katarzyną
badania diagnostyczne wykonują jeszcze dwie osoby.
To technicy elektroradiologii Aneta Tobiasz oraz Renata Zdebska. - Wspólnie z
dyrektorem SZPZOZ Stanisławem Ptakiem opracowaliśmy plan pracy, dzięki któremu czas oczekiwania na
badanie z trzech tygodni został skrócony do trzech dni
- mówi Katarzyna Horoś. REKLAMA

Panie Katarzyna, Aneta i Renata obsługują pacjentów w Pracowni RTG w oleśnickiej przychodni

Pracujemy na pełnych obrotach, nie możemy zostawić
bez pomocy żadnego pacjenta. Tym bardziej, że na terenie Oleśnicy i powiatu oleśnickiego jesteśmy obecnie
jedyną placówką wykonującą badania RTG. Dzisiaj bez
nas praktycznie nie ma diagnostyki.
RTG I MAMMOGRAFIA
W OLEŚNICKIEJ PRACOWNI

W oleśnickiej pracowni RTG

znajdującej się w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
można wykonać wszystkie
badania diagnostyczne oraz
mammografię, - Dysponujemy bardzo dobrym, nowoczesnym sprzętem - mówi
Katarzyna Horoś i podkreśla,
że w zasadzie nie ma dziedziny medycyny, w której zaangażowanie elektroradiologów nie byłoby konieczne.
Elektroradiolodzy czuwają

nad prawidłową pracą aparatu RTG, zarządzają parametrami obrazu i dawkami promieniowania jonizującego.
- Rozwój techniki medycznej
i coraz bardziej rozbudowana aparatura diagnostyczna
wymagają od nas ciągłego
rozwoju i bieżącej znajomości nowinek technicznych
- mówią elektroradiolodzy.
- Istotne, że nasz zawód,
oprócz konieczności posiadania specjalistycznej wieREKLAMA

dzy technicznej wymaga zaawansowania w zakresie tak
zwanych kompetencji miękkich. To przede wszystkim
umiejętność sprawnej pracy
w zespole oraz wysoka odporność na stres. - W pracy
musimy być komunikatywni
i kreatywni. Musimy szybko
podejmować decyzje, także
pod presją - mówi Katarzyna Horoś. - Nieraz spotykamy się ze stwierdzeniem,
że bez pracy elektroradiologów medycyna jest ślepa.
Patrząc na szereg przeprowadzanych przez nas badań
diagnostycznych,trudno się
z nim nie zgodzić- podkreśla oleśniczanka.●

WARTO
WIEDZIEĆ
sprawdź na www.olesnicainfo.pl
Parafia zaprasza do
udziału w niedzieli
Świętej Rodziny
Małżeństwa odnowią przyrzeczenia ślubne. Uroczystości
zaplanowano w pierwszą
niedzielę po Bożym Narodzeniu. – W niedzielę Świętej
Rodziny będziemy przeżywać
wydarzenie parafialne „Dialog
owocuje zrozumieniem” –
informują księża z parafii św.
Jana i zapraszają wiernych na
eucharystie: o 7.30 – IV Rejon
Podzamcze, o 9.00 – V Rejon
Oleśnica wschód, o 11.00 – I
Rejon Rataje, o 12.30 – II Rejon
Stare Rataje, o 18.00 – III Rejon
Rynek. Podczas mszy świętej
małżonkowie odnowią przyrzeczenia ślubne oraz przyjmą
błogosławieństwo rodzin.

Oleśnicka firma
zadba o zieleń
Gdzie powstaną nowe rabaty
i łąki kwietne? Do przetargu
ogłoszonego przez ZBK stanęła tylko firma.
To Zakład Zieleni Wiesława
Niedzielskiego, który złożył
ofertę na 720 tys. zł. Jakie prace będą wykonywane? Chodzi
o pielęgnację trawników,
drzew i krzewów oraz rabat.
ZBK planuje także powstanie
kolejnych rabat
przy ul. Krzywoustego 72-73,
Sudoła 17-18 oraz 37-38,
przy ul. Wrocławskiej 4-6,
przy ul. Łużyckiej 4-11. W planach jest również utworzenie
dwóch łąk kwietnych.
Powstaną one przy ul. Armii
Krajowej/Słonecznej oraz
Lwowskiej 6-10. RED

TOP
EDYCJA III

FOT. OLKOL

Kontrakt wpłynie na bezpieczeństwo firmy w kolejnych latach

N

a początku grudnia została
podpisana kolejna umowa
pomiędzy OLKOL Sp. z o.o.
a PKP Intercity. Tym razem
umowa dotyczy „Wykonania
naprawy okresowej na 4-tym
poziomie utrzymania lokomotyw elektrycznych serii EU/
EP07”. Umowa ta jest rezultatem wygrania przez Olkol
sp. z o.o. jednego z zadań w
przetargu publicznym z połowy bieżącego roku.
SPÓŁKA ZAROBI
25 MILIONÓW

Umowa zakłada realizację naprawy okresowej P4 16 lokomotyw EU07 + 7 w opcji i została zawarta na 24 miesiące.
Wynagrodzenie za realizację
kontraktu przy wykorzystaniu
prawa opcji i uwzględnieniu
szacowanych prac dodatkowych to ponad 25 000 000
zł brutto.
– To już kolejny, drugi w tym
roku, duży kontrakt z naszym
najważniejszym klientem PKP
Intercity. Bardzo się cieszę, że
ta współpraca układa się tak
konstruktywnie, gdyż jest ona
jednym z filarów stabilności
dla naszej firmy. Realizacja tej
umowy potwierdza dominację
OLKOL-u na rynku napraw
i modernizacji lokomotyw
EU07. To nasza specjalizacja, którą zamierzamy nadal
pielęgnować obok rozwijania
nowych usług dla innych segmentów rynku kolejowego –
powiedział Bogusław Kowalski, prezes zarządu Olkolu.

Dla Olkolu jest to drugi największy kontrakt podpisany
w roku 2020, a jego realizacja w latach 2021 i 2022 znacząco wpłynie na budowanie bezpiecznego dla spółki
portfela zamówień.
Przypomnijmy, że 22
września oleśnicka firma
podpisała umowę z PKP
Intercity na wykonanie
naprawy okresowej wraz z
modernizacją 20 lokomotyw elektrycznych serii EU/
EP07. Kwota tego kontraktu to 162 mln zł. RED

O FIRMIE
Olkol sp. z o.o. świadczy
usługi w zakresie naprawy
i modernizacji taboru kolejowego, a w szczególności
lokomotyw elektrycznych.
Spółka powstała w 2015
roku i prowadzi działalność na terenie dawnych
Zakładów Naprawczych
Taboru Kolejowego (ZNTK)
w Oleśnicy. Podstawową
działalnością przedsiębiorstwa jest kompleksowy
serwis taboru kolejowego
wraz z pełnym odbiorem
komisarycznym
i dozorowym. Olkol sp.
z o.o. zatrudnia wysoko
wykwalifikowaną kadrę
pracowniczą z długoletnim
doświadczeniem w zakresie modernizacji, napraw
i bieżącego utrzymania
taboru kolejowego.
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EPAKA.PL – NAJLEPSZY

PARTNER TWOJEJ WYSYŁKI
● Firma posiada w swojej ofercie wysyłkę kopert, paczek, gabarytów, dłu-

życ i palet . Jest skierowana do zarówno do firm, jak i osób prywatnych
KATARZYNA KIJAKOWSKA

C

oraz więcej mieszkańców Oleśnicy robi zakupy przez Internet tym
samym korzystając z usług
firm kurierskich. Nie ma w
tym nic dziwnego bo rynek
zakupów online ciągle rośnie. Właściciele mniejszych
i większych sklepów internetowych codziennie wysyłają
dziesiątki przesyłek swoim
klientom, ale nie tylko oni
korzystają z usług firm kurierskich. Prawdopodobnie
większość z nas chociaż raz
w życiu coś wysłała. Mógł być
to zwykły list, przesyłka do
siostry czy brata aktualnie
przebywającego za oceanem,
a może prezent urodzinowy
dla koleżanki mieszkającej
w drugiej części Polski. Nieważne, co wysyłamy najważniejsze jest bezpieczeństwo
naszej paczki i pewność, że
koszt wysyłki nie nadszarpnie naszego budżetu.

FOT. EPAKA.PL

Kolejny bardzo duży
kontrakt dla oleśnickiego
Olkolu
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MATERIAŁ PROMOCYJNY

W oleśnickim punkcie Epaka.pl koszt wysyłki rozpoczyna się już od 8 złotych

przy ulicy Wojska Polskiego
14e vis a vis wieży Ciśnien,
koszt wysyłki paczki rozpoczyna się już od 8 zł. Swoją przesyłkę można nadać
zarówno do każdego miejsca w Polsce jak i w najdalszy zakątek świata.

Epaka.pl to sieć oddziałów
Na rynku pojawia się coraz

więcej firm kurierskich dlatego bogata ilość ofert i usług
dodatkowych może przyprawić o ból głowy. Mieszkańcy
Oleśnicy wiedzą, że już nie
trzeba się tym martwić, a znalezienie najkorzystniejszej
oferty wysyłki paczki można powierzyć fachowcom,
którzy znają mocne i słabe
strony firm kurierskich. Tą
firmą jest epaka.pl Oleśnica.
Epaka.pl to sieć oddziałów
świadczących usługi kurierskie w bardzo atrakcyjnych
cenach. W punkcie epaka.
pl Oleśnca, znajdującym się

Co oferuje firma?

Firma w swojej ofercie, skierowanej zarówno do osób
prywatnych jak i firm, posiada wysyłkę kopert, paczek,
gabarytów, dłużyc oraz palet. Oprócz tego zapewnia
szereg usług dodatkowych:
przesyłki lotnicze, przesyłki niestandardowe, przesyłki
pobraniowe, pobranie 1DR
już od 5 zł, dostawę w sobotę, spedycję, a wszystko to
bez zawierania umów.
Podstawową zasadą działania epaka.pl jest dbałość o

najwyższą jakość świadczonych usług oraz ich niską
cenę. Dzięki współpracy z
najlepszymi firmami kurierskimi takimi jak UPS, DPD,
InPost, FedEx, FedEx Lotniczy, Paczkomaty, DHL, GLS,
Paczka w Ruchu, Meest, AmbroExpress oddział w Oleśnicy zawsze zapewnia swoim
klientom najkorzystniejsze
warunki wysyłki.
- Oferta firmy epaka.pl jest
bardzo bogata. Dzięki współpracy z najlepszymi firmami kurierskimi w Polsce i
na świecie zawsze jesteśmy
w stanie znaleźć najlepszą
ofertę dla naszego klienta
pod względem kosztów jak
i bezpieczeństwa. Zapraszamy wszystkich, którzy chcą
szybko i bez kolejek nadać
przesyłkę krajową z doręczeniem pod drzwi. Mamy kon-

KONTAKT
• tel. 503 112 006
• e-mail: olesnica@epaka.pl
• Adres:
ul. Wojska Polskiego 14E
56-400 Oleśnica
Facebook epaka Oleśnica
www.epaka.pl
• Czynne od poniedziałku
do piątku od 9.00 do 18.00

kurecyjne ceny na lokalnym
rynku! - mówią właściciele
oleśnickiego punktu, który
działa przy ul. Wojska Polskiego 14E.
Masz do wysłania paczkę? Przynieś przedmiot, który chcesz wysłać, a my dobierzemy najkorzystniejszą
dla Ciebie ofertę i pomożemy Ci w odpowiednim spakowaniu przesyłki.●

Pierwszy sklep online z dostawą do domu
W

łaściciele sklepy Arkady Oleśnica mieszczącego się przy pl. Zwycięstwa 2 uruchomili pierwszy
w powiecie oleśnickim internetowy sklep spożywczy.
– Mamy nadzieję, że w tym
trudnym dla wszystkim czasie będziemy mogli wspierać osoby, które z różnych
względów nie chcą bądź nie
mogą zrealizować zakupów
spożywczych w tradycyjny,
stacjonarny sposób – mówią.
W sklepie www.arkady.olesnica.pl znajdziemy kilkaset produktów spożywczych
i przemysłowych. Kupimy

FOT. PIXABAY.COM
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Dostawa produktów na terenie Oleśnicy jest bezpłatna

pieczywo (do wyboru jest kilkanaście rodzajów), szeroką
gamę produktów ogólnospożywczych, chemię gospodarczą, ale także świeże owoce
i warzywa, mięso, wędliny,
nabiał, jaja, napoje i alkohol
oraz dziesiątki innych produktów pierwszej potrzeby.
Co ważne, dostawa produktów na terenie Oleśnicy jest
bezpłatna. Warunkiem jest
kwota zakupów, która powinna wynieść 150 zł. Dostawy
pod wskazany adres są realizowane od poniedziałku
do piątku w godzinach: 9-12
oraz 16-19. RED
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Miejsce przyjazne maluchom

MATERIAŁ PROMOCYJNY

● Pozytywny Żłobek w Oleśnicy rozpoczął swoją działalność we wrześniu 2019 roku. Placówka może przyjąć

KATARZYNA KIJAKOWSKA

L

okal, w którym działa
żłobek został specjalnie
przygotowany do pełnienia swojej funkcji oraz wyposażony we wszelkie niezbędne
udogodnienia dla bezpieczeństwa dzieci. - Do żłobka przylega również plac zabaw, który
jest do naszej wyłącznej dyspozycji – podkreśla dyrektor Karolina Klupś-Orłowska.
- Nowe sprzęty, zabawki i pomoce służą od tego momentu
naszym podopiecznym. Staramy się, by dzieci czuły się
u nas, jak w domu.
Żłobek zatrudnia wykwalifikowany personel. - Dla komfortu, zabawy i jak najlepszego
wspierania rozwoju maluchów
w naszym żłobku jedne z najważniejszych zajęć w ciągu tygodnia to zajęcia logopedyczne, bardzo lubiane przez dzieci
- mówi pani dyrektor. - W razie
potrzeb możemy również korzystać z pomocy psychologa.

REKLAMA

FOT. KATARZYNA KIJAKOWSKA

maksymalnie 50 dzieci w wieku od 20 tygodnia życia do 3 lat. - Zapraszamy rodziców szczęśliwych maluchów do
zapoznania się z naszym Pozytywnym Żłobkiem – mówi dyrektor Karolina Klupś-Orłowska
POZYTYWNE
INICJATYWY
-EDUKACJA
Pozytywne Inicjatywy-Edukacja, instytucja, która
prowadzi żłobek
w Oleśnicy, jest doświadczoną organizacją prowadzącą sieć żłobków w całej
Polsce. Nowo powstałe
placówki posiadają wszelkie niezbędne pozwolenia
(m.in. z Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej, Powiatowej Komendy Państwowej Straży
Pożarnej) oraz są wpisane
do rejestru żłobków i
klubów dziecięcych. Żłobki
prowadzone są w oparciu
o regulamin organizacyjny
oraz statut.
Maluchy z Pozytywnego Żłobka znajdują się pod opieką wykwalifikowanej kadry pedagogicznej

Rodzice naszych podopiecznych również mogą uczestnić
w konsultacjach i regularnie

otrzymują informacje zwrotne o dzieciach wraz ze wskazówkami dla lepszej opieki nad

nimi – podkreśla.
W Pozytywnym Żłobku odbywają się również zajęcia z

sensoplastyki, a także spotkania z niezwykłymi gośćmi np.
zwierzętami. Placówka inte-

gruje ze sobą grupę rodziców
dzieci i proponuje im udział w
warsztatach rodzinnych i innych wydarzeniach w ciągu
całego roku. - Przede wszystkim zależy nam na bezpieczeństwie, wysokiej jakości opiece i wszechstronnym rozwoju
dzieci - mówi Karolina Klupś-Orłowska, podkreślając, że
w placówce są one otoczone
życzliwą atmosferą. - Dzieci w
wieku żłobkowym nie muszą
trzymać się grafiku, nie potrzebują wypełniać planu, nie
wymagają realizowania programów. One mają być szczęśliwe. Zapraszamy rodziców
szczęśliwych maluchów do zapoznania się z naszą pozytywną placówką. Gwarantujemy
wspaniałą pełną miłości opiekę
dla maluszków , nowoczesne,
świeże wnętrza, indywidualne
podejście do potrzeb dziecka,
wsparcie logopedy i psychologa oraz dużo inicjatyw dla
całych rodzin integrujących i
wzmacniających więzi. ●
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MATERIAŁ PROMOCYJNY

W 2019 roku rozpoczęła się rozbudowa zakładu w Nowosiedlicach. Powstały nowe hale magazynowe oraz budynek biurowy. W 2021 roku planowane jest powstanie magazynu wysokiego składowania

STRAMA - fabryka mebli łazienkowych
wśród liderów swojej branży w kraju
● W swojej branży są jedną z największych firm w Polsce. Meble produkowane w Nowosiedlicach w gminie

Dobroszyce są cenione w kilkunastu krajach Europy. STRAMA planuje dalszy rozwój i zwiększenie zatrudnienia
KATARZYNA KIJAKOWSKA

F

irma istnieje od 2001
roku. Z niewielkiego
przedsiębiorstwa rozwinęła się w jedną z największych firm produkujących
meble łazienkowe w Polsce.
JAK TO SIĘ ZACZĘŁO?

- Niejedna historia dużej firmy ma swój początek w małym garażu. Tak rozpoczęła
się i nasza. Początki, jak to
zwykle bywa, nie były łatwe,
ale za to pełne barwnych historii i wyzwań- mówi Monika Strama, właścicielka
znakomicie rozwijającego
się przedsiębiorstwa, które swoją siedzibę znalazło
w Nowosiedlicach w gminie Dobroszyce. - Od wspomnianego 2001 do 2011 roku
siedzibę zmienialiśmy trzy
razy. Ostatecznie jednak,
dziesięć lat od rozpoczęcia

działalności, osiedliśmy w
Nowosiedlicach i to właśnie
tutaj mieszczą się nasze hale
produkcyjne, magazynowe
oraz biura - mówi.
Mariusz Strama podkreśla,
że od prawie 20 lat firmie
przyświeca jeden cel - ciągłe udoskonalanie procesu
produkcyjnego.
- Nieustannie tworzymy
rozwiązania, które nie tylko polepszają jakość produktów, ale zapewniają też
bezpieczeństwo naszym pracownikom - mówi. - Dlatego
stale unowocześniamy nasz
park maszynowy, aktualnie
posiadamy nowoczesne linie montażowe, lakiernicze
oraz centra obróbcze. Tworzymy zautomatyzowane stanowiska pracy wyposażone
w roboty przemysłowe, które wspomagają i odciążąją
pracowników, zwiększając
tym samym produktywność

- zaznacza właściciel.
Meble marki STRAMA są
dystrybuowane na terenie
kraju oraz eksportowane do
kilkunastu państw w Europie.
- Posiadamy własny dział
projektowy składający się z
grupy specjalistów. W połączeniu z działem prototypów oraz kontroli jakości
tworzymy nawet najbardziej
złożone projekty - podkreślają właściciele. - W naszej
branży jesteśmy jedną z największych firm w Polsce, a
produkowane meble cenione są w kilkunastu krajach
Europy. Wzornictwo dostosowujemy do zmieniających
się trendów oraz oczekiwań
najbardziej wymagających
klientów.
PROFESJONALNI,
KOMPETENTNI,OTWARCI

Zespół STRAMA tworzą wysokiej klasy specjaliści.

- Starannie dobieramy pracowników, ponieważ wierzymy, że tylko w przyjaznej
atmosferze mogą powstać
najlepsze projekty - mówi
Monika Strama, podkreślając, że to właśnie ludzie
stanowią największą wartość firmy. - To wspaniały
team, który rozwija się razem z nami. Otwartość na
zmiany i wytrwałość to cechy, dzięki którym budujemy
silną i stabliną organizację.
Cenimy ich kompetencje i
profesjonalizm, a korzystając z okazji bardzo im dziękuję za pracę pełną pasji i
zaangażowania.
JAKIE MAJĄ PLANY
NA PRZYSZŁOŚĆ?

Rozbudowa firmy STRAMA
rozpoczęła się w 2019 roku.
Powstały wówczas nowe
hale produkcyjne, a także
nowoczesny budynek so-

WZROST
ZATRUDNIENIA
STRAMA szuka
pracowników. Prężnie
rozwijająca się firma stale
zwiększa zatrudnienie. Co
oferuje osobom, które dołączą do zespołu? Dobrą atmosferę i przyjazne warunki pracy. Co wyróżnia ich na
tle innych pracodawców?
Ciągły rozwój procesów
technologicznych, wysoki
komfort pracy w obiektach
z rozbudowanym zapleczem dla pracowników
m.in. przestronną stołówką,
stabilne zatrudnienie oraz
atrakcyjne wynagrodzenie,
umożliwianie zdobywania
cennych umiejętności. W
2021 roku STRAMA chce
dać pracę kolejnym 100
osobom.

W przyszłym roku pracownicy firmy Strama będą mogli korzystać z nowego budynku socjalnego. Właśclciele zapewniają, że najważniejszy jest dla nich komfort załogi

cjalny i biurowy. W styczniu 2021 roku zostanie oddany do użytkowania obiekt
socjalny z przestronną i nowoczesną stołówką. W drugim kwartale 2021 roku planowane jest oddanie obiektu
biurowego.
- Podczas tworzenia przestrzeni biurowych ważny był
dla nas komfort pracowników, dlatego obiekt został
mocno doświetlony światłem
dziennym, a pomieszczenia
wypełnione zostaną piękną
roślinnością - zapowiadają właściciele fabryki w Nowosiedlicach. - Również w
2021 roku ruszamy z budową
magazynu wysokiego składowania, aby zwiększyć możliwości magazynowania i dystrybucji.
Strategia, odwaga i otwartość na zmiany - to cechy, które towarzyszą firmie STRAMA
od początku jej działalności.●
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TUTAJ UCZĄ JĘZYKA
NIESZABLONOWO
MATERIAŁ PROMOCYJNY

● THE TOWER specjalizuje się w uczeniu angielskiego na wszystkich

Ponad 37 mln zł dla firm
z powiatu oleśnickiego.
Tyle wydano z tarczy

P

owiatowy Urząd Pracy
w Oleśnicy podsumował działania związane z
tarczą antykryzysową.
– Pierwszym zadaniem,
które otrzymaliśmy, było
oszacowanie potrzeb finansowych dla powiatu tj. kwoty, która będzie potrzebna
do ratowania istnienia firm,
przedsiębiorstw i miejsc pracy – relacjonuje dyrektor Waldemar Grzędziak. – To była
wielka niewiadoma, a wręcz
zagadka, bo skąd urzędy pracy miały wiedzieć o potrzebach firm oraz zasobach i
korelacjach związanych z powstałym kryzysem i czynnikach które mają wpływ na
wielkość potrzeb do ich zaspokojenia? W ciągu kilku
godzin trzeba było dać odpowiedź zwrotną do Mini-

C

entrum Edukacyjne THE
TOWER zostało założone w 2013 roku i początkowo specjalizowało się w
zajęciach indywidualnych 1
na 1. - Od początku działamy lokalnie w mieście i gminie Oleśnica - mówi Karolina
Klupś-Orłowska. - Pierwszą
stacjonarną szkołę otworzyliśmy w 2016 r. w Bierutowie, a 3 lata później drugą
- w Oleśnicy przy pl. Książąt Śląskich 1. Od tego czasu
uczymy również grupy. Prowadzimy też zajęcia w szkołach podstawowych dla dzieci
uczestniczących w zajęciach
świetlicowych. Uczniów do
naszych grup można zapisać m.in.w SP 3 oraz SP 4.
UCZMY DZIECI JĘZYKÓW
JAK NAJWCZEŚNIEJ

THE TOWER specjalizuje się
w uczeniu j. angielskiego na
wszystkich poziomach. Prawdziwym hitem są zajęcia dla
dzieci w wieku przedszkolnych. Lektorzy THE TOWER
prowadzą też innowacyjne lekcje dla dzieci od 1. roku życia
z doskonałymi rezultatami.
Właściciel, Karolina Klupś
- Orłowska, jest znaną w społeczności żłobkowej propagatorką wychowania dzieci w
dwujęzyczności, eksponowania na różne języki, możliwie
jak najwcześniej. Metodyka
szkoły opiera się na metodzie
muzycznej i TPR-Total Physical Response, czyli pracy
z zaangażowaniem całego
ciała z elementami sztuki.
Istotne są także doświadczenia oraz preferencje lektorów, więc zajęcia są zawsze
barwne i nieszablonowe oraz
zupełnie niepodobne jedne
do drugich. Starsze grupy
wykorzystują również metodę rysunku w edukacji, czyli

15,3

Na lekcjach języka angielskiego w THE TOWER dzieci z pewnością nie narzekają na nudę

metodę graficzną dla przyjemniejszej nauki.
PROFESJONALNA KADRA

Lektorzy
współpracujący z Centrum to osoby doświadczone, zaangażowane
w funkcjonowanie placówki od kilku lat, reprezentujący różne dodatkowe kierunki i pola zainteresowań,
dzięki którym THE TOWER
zyskało nowe możliwości i
proponuje zainteresowanym
zajęcia z innych przedmiotów takich, jak matematyka
i fizyka. Każdy lektor specja-

lizuje się nie tylko w innej
dziedzinie, ale również w
wiekowej grupie docelowej.
- Pandemia doświadczyła
nas bardzo, ale nauczyła też
wiele - mówi właścicielka. Poradziliśmy sobie doskonale z pracą online, nawet z
najmłodszym uczniem. Doświadczenia wykorzystujemy nadal, pracując zdalnie,
a także hybrydowo, co jest
niewykorzystywaną nigdzie
w okolicy formą zajęć.
Dzięki zastosowaniu tego
rozwiązania THE TOWER planuje już w ferie 2021 zapro-

Karolina Klupś-Orłowska to lektor z 18-letnim stażem

Podczas pandemii szkoła pracuje zdalnie i hybrydowo

sić młodzież oraz dorosłych
na cykl warsztatów gramatycznych z języka angielskiego prowadzonych autorską
metodą graficzno-matematyczną przez Karolinę Klupś - Orłowską.
Zdalne nauczanie wprowadziło do oferty Centrum
nowe propozycje np. j. niemiecki, hiszpański, rosyjski,
a nawet japoński. Centrum
Edukacyjne THE TOWER planuje nadal rozwijać się w stronę nowoczesnych form poprawy koncentracji i nauki
[www.facebook.com/thetower.edu]
Centrum Edukacyjne THE
TOWER służy również pomocą przy tłumaczeniach
w parze językowej polsko-angilskiej, tłumaczeniach
profesjonalnych, technicznych, budowlanych i medycznych pisemnych i ustnych.
[www.facebook.com/thetower.proftrans]
Centrum Edukacyjne THE
TOWER będzie gospodarzem
III Zlotu Grupy Żłobkowych
Cioć we Wrocławiu w 2021
roku.●

W edukacji dzieci wykorzystywana jest także metoda rysunkowa

Tyle milionów otrzymali, w
ramach Tarczy Antykryzysowej, przedsiębiorcy z
samej Oleśnicy. To największa kwota spośród gmin
powiatu oleśnickiego

PODZIELONE MIĘDZY GMINY

Dyrektor podkreśla, że po
początkowym okresie zaskoczenia, a następnie po przeorganizowaniu i stworzeniu
wewnętrznego systemu obsługi wniosków, urząd pracy odrobił straty czasowe i
sprawnie obsługiwane były
składane wnioski o pomoc.
Powiatowy Urząd Pracy w
Oleśnicy wydał ponad 37,6
mln zł, z tego: Oleśnica (miasto) 15,3 mln zł; Bierutów
1,9 mln zł; Dobroszyce 2,3
mln zł; Dziadowa Kłoda 1
mln zł; Międzybórz 1 mln
zł; Oleśnica (gmina wiejska)
5,2 mln zł; Syców 6,3 mln
zł; Twardogóra 4,6 mln zł.
– Na realizację zadań Tarczy Antykryzysowej w powiecie zabezpieczono 41 mln
zł i trzeba wyraźnie podkreślić, że nie ma żadnych
problemów z ewentualnym
pozyskaniem dodatkowych
funduszy, bo Ministerstwo
zapewnia środki – wyjaśnia
Waldemar Grzędziak. – Oczywiście robi się to z dużym
wyczuciem i prognozowaniem potrzeb wydatków. RED

Pomocna ekipa Polesia
na trudne czasy
FOT.GRZEGORZ KIJAKOWSKI

KATARZYNA KIJAKOWSKA

FOT. THE TOWER

poziomach. Prawdziwym hitem są zajęcia dla przedszkolaków

sterstwa Rodziny i Polityki
Społecznej.

Panie z Polesia wyszły naprzeciw potrzebującym seniorom

Z

ostań w domu. Zrobimy
zakupy za Ciebie. Dostawa
gratis - to część ogłoszenia,
za pośrednictwem którego
ekipa oleśnickiego Polesia
promuje swoją pomoc dla
klientów.
– Inicjatywa zrodziła się
niejako z sytuacji, w której wszyscy się znaleźliśmy – mówi Elżbieta Sobczak, kierowniczka sklepu
Polesie działającego w oleśnickim Rynku. – Jesteśmy
otwarci na pomoc każdemu,
kto jej potrzebuje a przede
wszystkim osobom starszym
i samotnym.

Żeby skorzystać z usług
oleśnickiego sklepu trzeba
złożyć telefoniczne zamówienie na co najmniej 30 złotych. Te przyjmowane są od
poniedziałku do piątku od
godziny 8 do 19 pod numerem telefonu 663 690 726.
– Artykuły spożywcze są
niezbędne dlatego dowozimy je gratis- wyjaśnia pani
Elżbieta, która na co dzień
współpracuje ze zgranym i
sympatycznym zespołem. To
właśnie na ich pomoc mogą
liczyć ci, którzy w tym trudnym czasie nie powinni wychodzić z domu. RED

informacje

● Dziedzictwo niematerialne to jej konik, ale chce rozwijać kulturę w wielu
KATARZYNA KIJAKOWSKA

L

atem Monika Małobęcka-Wzgarda przejęła kierowanie kulturą w gminie
Oleśnica. - Pasjonuje mnie
praca z ludźmi - mówi nowa
szefowa gminnej kultury. Uwielbiam historię, pamięć
najstarszych członków naszej społeczności, ale pracuję ze wszystkimi grupami
wiekowymi i o wszystkie grupy chcę zadbać. - Łączenie
pokoleń poprzez tradycję ma
dla mnie bardzo duże znaczenie i chcę do tego wykorzystać Izbę Pamięci - mówi
pani dyrektor. - A ponieważ
stacjonarnie działa ona tylko
w Boguszycach wymyśliliśmy
izbę mobilną. Z warsztatami będziemy się więc pojawiać we wszystkich wsiach
gminy Oleśnica.
TUTAJ JEST SERCE GMINY

Nowa pani dyrektor zdecydowała o zmianie siedziby
Gminnego Ośrodka Kultury
Oleśnica. Znajduje się ona
obecnie w budynku leżącym na terenie boguszyckiego parku. -To serce gminy.
Mieszkańcom łatwiej tutaj dotrzeć - wyjaśnia, podkreślając, że budynek przechodzi
remont, a teren wokół zoREKLAMA

FOT. GRZEGORZ KIJAKOWSKI

kierunkach. Rozmawiamy z dyrektor GOK Moniką Małobęcką-Wzgardą.

W czasie pandemii dyrektor Monika Małobęcka-Wzgarda krzewi kulturę m.in. z wykorzystaniem internetu

stanie przygotowany do nowej roli. - Chcemy go w jak
największym stopniu wykorzystać pod nasze działania
- mówi Monika Małobęcka-Wzgarda. - W parku pojawi się scena, na której będą
mogli się prezentować m.in.
młodzi mieszkańcy. Przed
budynkiem ośrodka powstaje
także wielopokoleniowy park
pokoleń. Będzie on namiastką domu rzemiosł z warsztatami, powstanie akademia

ekologiczna. Pani dyrektor
podkreśla też, że w obecnym,
pandemicznym czasie, GOK
wykorzystuje do krzewienia
kultury internet. - Staramy
się przekonać starsze pokolenie, że warto zaprzyjaźnić
się z siecią - uśmiecha się .
- Stąd organizowane przez
nas warsztaty lepienia pierogów, czy pieczenia pierników, do udziału w których
ich zapraszamy. Zakupiliśmy
sprzęt do nagrywania, by uzy-

skać, jak najlepszą jakość.
Przygotowaliśmy także nasze studio nagrań i mamy
zamiar sukcesywnie je wykorzystywać.
Pani dyrektor cieszy się
także z aktywności samych
mieszkańców.- Powstają nowe
Koła Gospodyń Wiejskich, dołączają do nich młodzi ludzie
- wylicza i ma nadzieję, że w
czasach po pandemii wspólnie będą realizować wiele
przedsięwzięć.●
REKLAMA
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W gminie powstaje punkt
informacji turystycznej

R

ozstrzygnięto przetarg
na utworzenie punktu
informacji turystycznej oraz
obsługi rowerzystów i turystów w Dobroszycach. Gmina
wyda na ten cel 638 tys. zł.
Projekt obejmuje budowę ciągu pieszo – jezdnego, parkingu wraz z oświetleniem i drogą dojazdową,
budynku wielofunkcyjnego,
wiaty rekreacyjnej oraz odcinka sieci wodociągowej z
przyłączem i instalacją przeciwpożarową. Park&Ride to
działanie wspólne z Lokalną Grupą Działania Dobra
Widawa, w ramach którego
gmina Dobroszyce otrzymała 460 tys. zł na utworzenie
parkingu w okolicach cmentarza. Będzie można się na
nim zatrzymać i przesiąść
się z samochodu na rower,
a potem zwiedzać gminę. –
Ścieżki rowerowe są naszym

WARTO
WIEDZIEĆ
sprawdź na www.olesnicainfo.pl
Defibrylator dla
Warsztatu
z Dobroszyc
To prezent od GKN. Tym razem
w ramach projektu GeKoN,
którego celem jest niesienie
pomocy członkom społeczności lokalnej, Warsztat Terapii
Zajęciowej Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Dobroszycach zostanie wyposażony
w defibrylator. Firma zakupi
oraz zamontuje urządzenie
w placówce. Dodatkowo

FOT. GRZEGORZ KIJAKOWSKI

MOIM CELEM JEST
ŁĄCZENIE POKOLEŃ
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Ścieżki rowerowe są naszym
oczkiem w głowie - mówi wójt

oczkiem w głowie – mówi
wójt Artur Ciosek. – Chcemy za ich pośrednictwem
zbliżyć się do Oleśnicy, ale
też do Doliny Baryczy i dać
mieszkańcom możliwość na
zwiedzenie gminy oraz kontynuację tej podróży po powiecie milickim. RED
pracownicy – ratownicy GKN
przeprowadzą szkolenie z
pierwszej pomocy i obsługi
urządzenia dla kadry terapeutycznej. Liderem projektu
GekoN jest Krzysztof Janas z
GKN Driveline w Oleśnicy.

Przedszkole
z milionem złotych
Bierutowska inwestycja
z dotacją . Milion złotych otrzymała gmina Bierutów z Rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych. Pieniądze zostaną
przeznaczone na budowane
w gminie, długo oczekiwane,
przedszkole. RED
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na święta
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Lokalne przepisy na pyszne święta
Pierogi „Boguszyckie”

przepis Koła Gospodyń Wiejskich z Boguszyc Wsi

Ciasto na pierogi: 1 kg mąki, 1 szklanka ciepłej wody
4 łyżki oleju, sól.
Farsz: 1 średnia główka kapusty, 2 opakowania płatków owsianych, 2 kostki rosołowe wołowe, 2 kostki
rosołowe drobiowe, 3 cebule, sól, pieprz, vegeta, olej
Wykonanie: Kapustę posiekać i ugotować w wywarze z kostek rosołowych. Gdy będzie miękka odcedzić.
Do ciepłej kapusty wsypać płatki owsiane, przyrumienioną cebulę wszystko razem wymieszać. odczekać, aż
płatki zmiękną. Doprawić do smaku. Podawać ze skwarkami i cebulką.

Udka drobiowe faszerowane
po staropolsku
przepis zespołu Rzędowianie z Boguszyc

Składniki: 5 udek, 30 dag mięsa mielonego,
3 wątróbki drobiowe, 1 jajko, 1 papryka czerwona,
3 ząbki czosnku, natka pietruszki
Wykonanie: Udka trybujemy z kości, przyprawiamy przyprawami odkładamy do lodówki na 4
godziny. Do mięsa mielonego dodajemy pozostałe
składniki oraz przyprawy do smaku, mieszamy i
nakładamy na udka. Zwijamy spinając wykałaczkami.
Pieczemy w temperaturze 180 stopni przez 50 minut.
bułce tartej. Obsmażyć z obu stron na złoty kolor.

Pasztet drobiowo
-wieprzowy

Ziemniaki rolowane

przepis Koła Gospodyń Wiejskich z Boguszyc Wsi

przepis Koła Gospodyń Wiejskich w Stroni

Składniki: 1 kg ugotowanych i zmielonych ziemniaków, 30 dag boczku pokrojonego w kostkę
wafle suche (przykryć wilgotną ściereczką).

Składniki: 1 kg udek lub ćwiartek z kurczaka,
1 kg mięsa wieprzowego (szynka, schab
lub łopatka), ½ kg boczku surowego,
30 dag wątróbki drobiowej, 2 marchewki,
1 pietruszka, kawałek selera, 2 cebule,
kilka ziaren pieprzu i ziela angielskiego,
3 liście laurowe, garść suszonych grzybów, 2
czerstwe bułki, 2-3 jajka, sól, pieprz,
gałka muszkatołowa.

Wykonanie: Na wafle rozłożyć warstwę ziemniaków wymieszanych zboczkiem. Zwinąć w rulon i
pokroić w 2 centymetrowe krążki. Obtoczyć w jajku i
bułce tartej. Obsmażyć z obu stron na złoty kolor.

Kapusta faszerowana
wołowiną

przepis Teatrzyku Retro z Ostrowiny

Składniki: 0,50 kg wołowego (zmielonego) mięsa,
2 całe jajka, 1 duża bułka (namoczyć), 1 duża cebula
(podsmażona na 1 łyżce oleju), sól, pieprz do smaku,
1 mała kapusta.
Wykonanie: Wszystkie składniki wymieszać i zawinąć w liście kapusty tak jak gołąbki. Ugotować zalane
bulionem

Kisiel żurawinowy

przepis zespołu Jarzębina z Sokołowic

Składniki: 1,5 l wody, 6 łyżek mąki ziemniaczanej, 1,5 szklanki soku żurawinowego, żurawina.
Wykonanie: Zagotować wodę z sokiem żurawinowym, odlać pół szklanki wody do rozmieszania mąki ziemniaczanej. Gdy rozpuści się mąka
wlać do gotującej się wody z sokiem. Zagotować. Rozlać w pucharki i posypać owocami
żurawiny.

Wykonanie: mięso, boczek, warzywa,
grzyby i przyprawy (pieprz, ziele, liście)
gotujemy do miękkości, pod koniec gotowania
dodajemy wątróbkę. Mięso obrać od kości,
zmielić dwa razy, bułkę namoczyć w rosole,
w którym gotowało się mięso.
Odcisnąć i zmielić z mięsem.
Dodać jajka, sól, pieprz i gałkę i dobrze wyrobić.
Masę wkładać do foremek, dobrze uklepywać,
żeby nie było wolnych miejsc. Na wierzchu zrobić kratkę. Piec około 40-50 min. w 180 st. C

Grzybki - ciasto

przepis Koła Gospodyń Wiejskich
w Wabienicach

Składniki: ½ kg mąki pszennej,
kostka margaryny, szklanka kwaśnej
śmietany, białko jajka, trochę maku,
polewa czekoladowa, krem biały.
Wykonanie: Składniki ciasta posiekać, zagnieść i wstawić na godzinę
do lodówki. Ciasto rozwałkować i
wycinać z niego szklanką i foremką do babeczek – pary krążków.
Krążkami wyciętymi szklanką oblepić
posmarowaną tłuszczem zewnętrzną stronę foremek do babeczek i
upiec. W krążkach wyciętych foremką wyciąć małym kieliszkiem otwory
i upiec krążki. Uformować z rulonu
ciasta korzonki grzybka – maczać je
w białku a koniuszki w maku i upiec.
Do upieczonych kapeluszy nakładać biały krem, przykryć krążkiem z
dziurką i włożyć korzonek w dziurkę.
Kapelusz grzybka polać czekoladą.

Placek Ekspres

przepis Koła Gospodyń Wiejskich w Solnikach Wielkich

Kapusta z fasolą
przepis zespołu Ludowego
Leszczynki z Sadkowa

Ugotować ½ kg fasoli Jasiek, osobno
obgotować ½ kg kapusty koszonej.
Wszystko włożyć do jednego garnka
wraz z ½ kostki margaryny i ½ kostki
masła. Doprawić solą i pieprzem,
gotować pół godziny.

Składniki: 2 szklanki mąki, 1 szklanka śmietany, ¾
szklanki cukru, 2 jajka, 2 łyżki oleju, 2 łyżeczki proszku
do pieczenia, zapach, 2 jabłka, 2 łyżki bakalii lub inne
owoce sezonowe.
Wykonanie: Jajka utrzeć z cukrem, po czym wlać
śmietanę, olej i kilka kropel zapachu do ciast.
Wymieszać mikserem na jednolitą masę. Do ciasta
wsypać mąkę wymieszaną z proszkiem do pieczenia
i starannie wymieszać ciasto. Tortownicę posmarować
tłuszczem i wysypać bułką tartą. Jabłka pokroić w kostkę. Ciasto przelać do formy, po czym wyłożyć na wierzch
owoce i bakalie. Piec 35 minut w temperaturze 160 stopnic C.

promocja
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Inwestycje w Oleśnicy nie zwalniają
MATERIAŁ PROMOCYJNY

Wyremontowane drogi i chodniki, nowe trasy rowerowe, zagospodarowanie kolejnych
miejskich przestrzeni, a także inwestycja w oświatę. Pod znakiem aktywnych działań
inwestycyjnych, choć w trudnej pandemicznej rzeczywistości, minął 2020 roku w Oleśnicy.

W

mieście
przybyło
miejsc, które powstały
z myślą o bezpieczeństwie pieszych, rowerzystów i
kierowców. Zrealizowano między innymi I etap ul. Łukanowskiej w Oleśnicy. Przypomnijmy, że to Rada Miasta
Oleśnicy zadecydowała o
udzieleniu w 2019 roku pomocy finansowej Powiatowi Oleśnickiemu, w kwocie
300.000 zł, z przeznaczeniem
na 1 etap przebudowy ul. Łukanowskiej i ul. Stawowej, które są drogami powiatowymi.
W 2020 roku zrealizowano
również prace na ul. Kusicińskiego. W tej części miasta wykonana została nowa asfaltowa nawierzchnia jezdni, która
dodatkowo została poszerzona do 6 metrów. Kanalizację
deszczową i sieć wodociągową przebudowano. Powstały
też chodniki i ścieżka rowerowa, nwe oznakowanie drogowe i dwa progi zwalniające zwiększą bezpieczeństwo
na tej drodze. Uzupełniono
oświetlenie uliczne.
Budowa drogi na ul. Polnej to także inwestycja 2020
roku. Droga o nawierzchni
asfaltowej powstała od podstaw. Wykonano obustronne
chodniki, zatoki parkingowe,
ścieżkę rowerową oraz kanał
technologiczny. Ułożono kanalizację sanitarną, deszczową i sieć wodociągową. Droga
została oświetlona - ustawiono 15 lamp ulicznych i 1 doświetlacz na ul. Ludwikowskiej. Inwestycja kosztowała
3,7 mln złotych. Gmina Miasto Oleśnica pozyskała dofinansowanie 1,5 mln złotych
z budżetu państwa - z Funduszu Dróg Samorządowych.
Nową nawierzchnię zyskały stare, zdegradowane chodniki na ul. Armii Krajowej i
na ul. Kilińskiego. Przebudowa tych miejsc zwiększa
bezpieczeństwo pieszych oraz
poprawia warunki ruchu w
tych częściach miasta. Przy
ul. Armii Krajowej zaparkowanie auta jest teraz dużo łatwiejsze. Przy ul. Kilińskiego także zwiększyła się ilości
miejsc parkingowych. Teraz
mamy ich tam 30 (o 8 więcej), w tym 2 nowe miejsca
dla osób niepełnosprawnych.
Parkowanie pojazdów zostało
dodatkowo uporządkowane.
Miłośnikom jednośladów i
pieszym oddano do użytkowania nowy ciąg pieszo - rowerowy prz Krzywoustego i Mo-

Nowe chodniki i miejsca parkingowe przy ul. Armii Krajowej

Pomimo tego, że inwestycja
częściowo obejmuje drogę wojewódzką, to w całości finansuje ją Gmina Miasto Oleśnica.
Ścieżka pieszo - rowerowa łącząca ul. Ludwikowską z ul.
Żytnią również jest już gotowa. Nowy ciąg pieszo - rowerowy powstał pomiędzy
ogródkami działkowymi, a
osiedlem Lucień. Ułatwi on
pieszym i rowerzystom dotarcie do centrum miasta, bez
konieczności korzystania z
oddalonej ul. Łukanowskiej.
I wreszcie, w mijającym
już 2020 roku rozpoczęła
się długo oczekiwana budowa wschodniej obwodnicy Oleśnicy. Inwestycja jest
realizowana przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we
Wrocławiu, gdyż dotyczy ona
drogi wojewódzkiej nr 451,
ale Gmina Miasto Oleśnica
znacznie partycypuje w kosztach tego zadania dokładając
środki w wysokości 4.3 mln
złotych.
NOWE MIEJSCA W MIEŚCIE

Komputery kupione przez Urząd Miasta Oleśnicy trafiły do uczniów

Teren przy ul. Rzemieślniczej został na nowo zagospodarowany

Powstają drogi i ścieżki na kolejnych oleśnickich osiedlach

toryzacyjną. Jaki zakres prac
zrealizowano? Nawierzchnia
bitumiczna, nowe oznakowa-

nie pionowe i poziome, oświetlenie przejścia dla pieszych
i przejazdu dla rowerzystów.

Rewitalizacja skwerku na ul.
Rzemieślniczej to jeden z przykładów nowego zagospodarowania miejskiej przestrzeni. Skwerek zamienił się w
estetyczne, funkcjonalne i
uporządkowane miejsce do
wypoczynku. Nowe chodniki ułatwią poruszanie się pieszym, ławki będą miejscem
wytchnienia, a klomby z roślinnością „ucieszą oko”. Wyjątkową ozdobą stały się odrestaurowane rzeźby Zbigniewa
Podurgiela. Dostawiono też
nowe, przekazane przez Spółdzielnię Zacisze. Na skwerku
usypano skarpę. To „górka
makowa”, na której w zostaną zasiane kwiaty. Ważnym
elementem jest obelisk ku
czci Bohaterskim Powstańcom Warszawy.
Przebudowa skweru przy
rondzie na ul. Chopina też
wpisuje się w spis zrealizowanych w 2020 roku przedsięwzięć. Teren, który dotychczas
był gruntowy, z licznymi nierównościami - został utwardzony. Nasadzono nową zieleń
i zamontowano małą architekturę . Zastosowana tzw. mała
retencja z pompą manualną
gromadzi wodę deszczową.
Kolejne zielone miejsce powstało także przy ul. Cieszyńskiego. Teren został wyłożony nową kostką granitową,
powstały trawniki z roślinnością ozdobną, elementy

małej architektury.
Ważnym elementem
skwerku jest ustawiona na nim podświetlana tablica upamiętniająca
prof. Antoniego Cieszyńskiego - urodzonego w Oleśnicy - twórcy stomatologii
polskiej.
W 2020 roku rozpoczęliśmy
również rewitalizację terenu
przy ul. Wileńskiej. Teren będzie atrakcyjnym miejscem
do wypoczynku i rekreacji.
Powstanie tam siłownia terenowa, boisko wielofunkcyjne do gry w koszykówkę, w
siatkówkę, w tenisa i kometkę. Zaplanowany plac zabaw
będzie dostosowany do dzieci w różnym wieku, w tym
niepełnosprawnych. Istniejąca rampa do sportów ekstremalnych pozostanie, ale
ulegnie rozbudowaniu. Osoby starsze także znajdą coś
dla siebie. Przewidziany jest
park zapachowy z wonną roślinnością, tężnia plenerowa
i poidło, ogrodzony wybieg
dla psów z toaletą dla czworonogów. W tym roku ułożono już sieci podziemne. W 90
proc. wykonane również zostały nawierzchnie rewitalizowanego terenu.
Także w mijającym właśnie
roku rozpoczęliśmy rewitalizację terenu przy ul. Ludwikowskiej, gdzie powstanie
Park Południowy. Teren został uprzątnięty, wycięto zakrzaczenia. Aktualnie wykonywana jest dokumentacja
projektowa, według koncepcji uwzględniającej oczekiwania mieszkańców (jesteśmy po
konsultacjach społecznych),
termin końcowy wykonania
dokumentacji to koniec stycznia 2021. Realizacja inwestycji to 2021 rok.
INWESTYCJA W OŚWIATĘ
W poprzednim i tym roku
szkolnym dbaliśmy o to, by
stworzyć uczniom z oleśnickich szkół, warunki do nauki
zdalnej. Zakupy laptopów były
finansowane z zewnętrznych
środków, które udało nam się
pozyskać. Kolejne zakupy poczyniliśmy w grudniu. Tego
zakupu dokonano ze środków pozyskanych z projektu
grantowego „Zdalna Szkoła + wsparcie Ogólnopolskiej Sieci
Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”, w wysokości
94.900 tys. złotych. Mobilne
laptopy trafiły do oleśnickich
szkół podstawowych, a następ

Tu powstanie kwietna łąka

nie zostały wypożyczone
uczniom.
Pomimo trudnej sytuacji
epidemicznej, projekt Dobra
szkoła - lepszy uczeń, w którym uczestniczy Gmina Miasto Oleśnica, jest z powodzeniem kontynuowany. W 2020
roku podpisane dwie umowy:
- na dostawę laboratoriów językowych do oleśnickich szkół
podstawowych oraz na zakup
pomocy dydaktycznych. Szkolne pracownie chemiczne, biologiczne i fizyczne zostały wyposażone miedzy innymi w
zestawy preparatów mikroskopowych, zestawy do eksperymentów przyrodniczych,
mikroskopy, teleskopy, modele demonstracyjne.
Szkoła Podstawowa nr 6 została przekształcona w Zespół
Szkolno-Przedszkolny nr 1 w
Oleśnicy. Decyzja o tym przekształceniu miała głównie na
celu zapewnienie mieszkańcom szerszego dostępu do
usług edukacyjnych w przedszkolach publicznych. Dzięki
temu działaniu w Przedszkolu
nr 2 powstało pięć nowych sal,
a liczba miejsc przedszkolnych,
w stosunku do dotychczas funkcjonujących oddziałów, zwiększyła się o 105 miejsc. Teraz
do przedszkola może uczęszczać łącznie 200 dzieci.
Także z myślą o młodych
mieszkańcach Oleśnicy zakończyły się prace na nowo
wybudowanym parkour parku
przy stawach miejskich. Teren
oddano do dyspozycji wszystkim miłośnikom parkurowych
szaleństw i street workoutu.
Obiekt to 263 mkw. powierzni poliuretanowej bezspoinowej z przeszkodami (stalowe
ramy, drabinki, ścianki i platformy).
W 2020 roku rozpoczęła
się także budowa hala sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Oleśnicy. Powinna
być ona gotowa w lipcu 2022
roku. Będzie kosztowała ponad 9 mln złotych. To hala wielofunkcyjna, pełnowymiarowa
(45,26x24,96 ) z zapleczem sanitarno-socjalnym i dydaktycznym wraz z łącznikiem do istniejącego obiektu szkoły.
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PROINWESTYCYJNY
BUDŻET DLA SYCOWA
● Zainwestują ponad 10 milionów od twardej infrastruktury drogowej,

B

udżet Miasta i Gminy
Syców na 2021 jest budżetem trudnym, zresztą jak dla większości samorządów - mówi burmistrz
Sycowa Dariusz Maniak,
podkreślając, że trudność
ta wynika z niestabilnej sytuacji gospodarczej związanej z epidemią COVID-19.
- Już w tym roku w wyniku epidemii gmina straciła sporo środków, głównie z
podatku PIT - wyjaśnia burmistrz Sycowa.
- Nie wiemy, kiedy dzieci
wrócą do szkoły i czy będzie
trzecia fala epidemii - dodaje, - To wszystko powoduje,
że musimy bardzo ostrożnie podchodzić do wydawania środków finansowych w
2021. Planując budżet, zdajemy sobie jednak sprawę z
tego, że nie możemy zaprzestać inwestowania. Mieszkańcy oczekują od nas, rozsądnego ale jednak rozwoju,
nie stagnacji. Nie możemy
wszystkiego zwalić na covid.

liśmy w ramach tarczy dla
samorządów. Te środki powinny pomóc nam utrzymać
rekordowe tempo inwestycji w Gminie Syców.
JAKIE INWESTYCJE BĘDĄ
REALIZOWANE W 2021 ROKU
W GMINIE SYCÓW?

Gmina będzie współfinansowała przebudowę drogi
wojewódzkiej w zakresie
budowy chodnika Wojciechowo-Zawada, w zakresie
budowy ciągu pieszo-rowerowego w Sycowie przy ul.
Kaliskiej i w przebudowie
drogi wojewódzkiej w Drołtowicach. Wspólnie z powiatem gmina Syców zrealizuje
budowę chodnika w Stradomi Wierzchniej. Przeznaczy
też pieniądze na modernizację ulic Rzemieślniczej i Starzyńskiego. W projekcie bu-

Dlatego nowy budżet Sycowa
- jak określa go burmistrz jest dalej proinwestycyjny.
- Kolejny rok chcemy inwestować ponad 10 milionów w
różne zadania, od twardej infrastruktury drogowej, przez
oświatę, rekreację i sport aż
do ważnych projektów dotyczących ochrony środowiska i walki o czyste powietrze - mówi Maniak. - Dużym
wsparciem będzie dla nas ponad 1,5 mln, które otrzyma-

WYDATKI
Zajrzeliśmy także do bieżących wydatków w budżecie
Sycowa. Koszty zimowego
utrzymania ulic to 260 tys.
zł, a na utrzymanie zieleni
- 537 tys. zł. 50 tys. zł gmina
wyda na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, a 422 tys. zł to kwota
na utrzymanie świetlic. W
ramach funduszu sołeckiego samorządy wiejskiej
Stradomi Wierzchniej,
Ślizowa, Zawady i Wioski
realizować będą zadania inwestycyjne polegające na
modernizacji i doposażaniu
świetlic. Sanorząd Gaszowic zaplanował wykonanie projektu świetlicy a
Biskupic na montaż paneli
fotowoltaicznych.

dżetu ujęto ponadto: remont
dwóch lokali użytkowych w
budynku przy ul. Gorczycy
2 oraz modernizację elewacji budynków przy ul. Gorczycy 2, Pl. Wolności 7, ks.
Rudy 1 i 3 w Sycowie, a także inwestycje w placówkach
oświatowych. Będą to: montaż windy dla niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej
nr 1, modernizacja dachu budynku Szkoły Podstawowej
nr 2, a także modernizacja
sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Sycowie.
860 tys. zł to środki zaplanowane w przyszłym roku na
sycowską kulturę. Pieniądze
zostaną przeznaczone m.in.
na organizację największych
wydarzeńw gminie, w tym
Dni Sycowa, czy dożynek i
Zlotu Mikołajów.●

FOT. DSDIK

Obwodnica Międzyborza coraz bliżej
głoszono przetarg na
opracowanie studium
techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej
i z materiałami do decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy obwodnicy Międzyborza w ciągu
drogi krajowej nr 25.
Inwestycja powstanie w systemie „Projektuj i buduj” w
latach 2025-2029. Obwodnica Międzyborza powstanie w
nowym śladzie drogi krajowej nr 25 jako droga klasy GP
(głównej o ruchu przyspieszonym) o długości ok. 8 km.
Celem inwestycji jest bu-

owe samochody ratowniczo – gaśnicze trafiły do
komend Państwowej Straży
Pożarnej z województwa dolnośląskiego, w tym z Sycowa.
W ramach umowy o wartości 4 272 405 zł brutto firma
Szczęśniak Pojazdy Specjalne zrealizowała zamówienie
Dolnośląskiej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży
Pożarnej na dostawę pięciu
średnich samochodów ratowniczo – gaśniczych z funkcją do ograniczania stref
skażeń chemicznych i ekologicznych. – Każdy samo-

chód został zabudowany na
podwoziu Renault D16 z napędem 4×4 i wyposażony w
zbiornik wody o pojemności
3000 litrów, zbiornik środka
pianotwórczego 300 litrów i
autopompę Godiva P2A 2010
o wydajności 2846 litrów na
minutę – informuje portal pożarniczy remiza.com
Samochody trafiły do komend Straży Pożarnej w Strzelinie, Trzebnicy, Kamiennej
Górze oraz Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Sycowie i
Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 5 we Wrocławiu. RED

Burmistrz Dariusz Maniak: mieszkańcy oczekują rozsądnego rozwoju, a nie stagnacji

NA CO POSTAWIĄ?

O

N

FOT. REMIZA.COM

KATARZYNA KIJAKOWSKA

FOT. GRZEGORZ KIJAKOWSKI

przez oświatę, rekreację i sport aż do ochrony środowiska

Strażacy z Sycowa
dostaną nowe auto

W najbliższych latach w regionie powstanie kilka nowych obwodnic

dowa obwodnicy Międzyborza wraz z obejściem sąsiadujących miejscowości
Ose, Górzyca i Oska Piła
w ciągu drogi nr 25, która
pozwoli na poprawę przepustowości układu komunikacyjnego łączącego drogę
ekspresową S8 z nowo wybudowaną obwodnicą Ostrowa Wielkopolskiego, będącą
jednym z pierwszych fragmentów drogi ekspresowej
S11. Obwodnica Międzyborza pozwoli na wyeliminowanie ruchu tranzytowego
z centrum miasta, charakteryzującego się ścisłą zabudową mieszkaniową. RED

Jedno ze specjalistycznej aut trafiło do strażaków z Sycowa

Powstanie północna
obwodnica Sycowa

O

głosiliśmy przetarg na
wykonanie dokumentacji
wraz z wszystkimi pozwoleniami, która pozwoli ruszyć z
pracami w terenie - poinformował sycowski magistrat.
– Przez najbliższe dwa lata
powstanie kompleksowa dokumentacja, a w 2023 roku
będziemy mogli rozpocząć
budowę 1600-metrowego
odcinka ul. Malczewskiego
– informuje urząd. – To teren, który dzisiaj jest drogą
utwardzoną, lecz jej stan jest

fatalny. Jej początek będzie
przy drodze wojewódzkiej nr
448, na wysokości krzyżówki
w stronę Wielowsi, a kończyć
się będzie na ul. Komorowskiej w Sycowie. – Jako, że ta
część Sycowa coraz mocniej
będzie się rozwijała pod kątem budowlanym, ranga tej
drogi będzie dla Sycowa miała
ogromne znaczenie – informuje urząd. – Ta inwestycja
to kolejny duży krok w rozwoju miasta, który pokazuje perspektywę Sycowa. RED

WARTO
WIEDZIEĆ
sprawdź na www.olesnicainfo.pl

wymogów dyrektywy unijnej
pod kątem podwyższonego
usuwania biogenów.

Zakończyła się
przebudowa
oczyszczalni
Oczyszczalnia dostosowana
do unijnych wymogów. Władze Sycowa poinformowały
o przebudowie i rozbudowie
komunalnej oczyszczalni
ścieków w Sycowie. - To jedna
z największych inwestycji na
tym obiekcie w naszej gminie informuje sycowski magistrat.
- Przebudowa i rozbudowa
komunalnej oczyszczalni
ścieków w Sycowie spowodowała m.in. dostosowanie
układu technologicznego do

Garmin Iron Triathlon
w Sycowie

Zaplanowano duże wydarzenie. 11 lipca 2021 roku do
Sycowa zawita duże wydarzenie sportowe, które znane
jest w całej Polsce. Garmin
Iron Triathlon to impreza
sportowa, która łączy w sobie
trzy dyscypliny sportowe pływanie, bieganieoraz jazdę
na rowerze. Impreza odbędzie
się oczywiście nad zalewem w
Stradomi Wierzchniej. Zapisy
na wszystkie etapy 10. edycji
cyklu Garmin Iron Triathlon
wystartują w sobotę - 2 stycznia 2021 o godz. 18. RED
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Działam wśród ludzi i dla nich
● Działalność społeczna przynosi mi najwięcej pozytywnej energii - mówi Laura Kwoczała.
Kiedy zrozumiałaś, że chcesz
działać na rzecz innych? Od
czego zaczęła się ta przygoda?

Z perspektywy czasu
mogę stwierdzić, że przygoda ta zaczęła się stosunkowo wcześnie. Już
od najmłodszych lat angażowałam się w szkolne wydarzenia, ale i w
dodatkowe wolontariaty - początkowo nieco bardziej z boku, wykonując
określone zadania. Jako
dziecko byłam nieco zamkniętą w sobie osobą,
która skupiała się na swoich zainteresowaniach i
choć (wówczas) nie była
duszą towarzystwa - starała się pomagać i angażować - czy to w szkolne
festyny, czy w zbiórki charytatywne. Natomiast myślę, że punktem zwrotnym
w mojej działalności było
objęcie funkcji wiceprzewodniczącej Samorządu
Uczniowskiego, a w rezultacie - udział w projekcie „Młodzi Głosują”. Odbywa się on każdorazowo
przy okazji wyborów (w
tym przypadku - do Parlamentu Europejskiego w
2019 roku) i ma na celu
promowanie aktywnej postawy obywatelskiej wśród
młodzieży. Wtedy polityka
- czy to na szczeblu samorządowym, czy krajowym
- definitywnie nie leżała w
moim kręgu zainteresowań, przez co początkowo
nie byłam pewna odnalezienia swojego miejsca w
tej inicjatywie. Przeprowadzenie kampanii profrekwencyjnej, symulacja
prawyborów w liceum…
wydawało mi się to dalekie od sukcesu. Niemniej,
postanowiłam potraktować to przedsięwzięcie
jako sprawdzian dla swojej
dotychczasowej działalności społecznej i wykorzystać zdobyte umiejętności.
Niedługo później wybrano
mnie liderką szkolnego
zespołu. Wtedy też zdecydowaliśmy się przeprowadzić akcję - dla mnie
pierwszą w życiu “w plenerze” - happening profrekwencyjny. Ogromnie się stresowałam, ale
do każdego zadania w ramach projektu podchodziłam z sercem. Finalnie
- udało nam się zająć piąte miejsce na 441 szkół z
całej Polski. Jednak to nie
to wyróżnienie było najważniejsze, a zdobyte do-

FOT. GRZEGORZ KIJAKOWSKI/ARCHIWUM PRYWATNE

Tegoroczna maturzystka była jedną z osób, które stanęły na czele oleśnickich Strajków Kobiet

Młody wiek nie przeszkadza Laurze w stanowczym wyrażaniu swoich poglądów i walce o swoje przekonania

świadczenie, przełamanie
własnych barier i uświadomienie sobie, że to właśnie działalność społeczna przynosi mi najwięcej
pozytywnej energii, ale
skierowała mnie także w
inny sektor aktywizmu polityczny - z którym dotychczas nie miałam do
czynienia.
Co najbardziej sobie cenisz
w działaniu społecznym?

Zdecydowanie to, że działa się wśród ludzi i dla ludzi. To największa satysfakcja. Żadna nagroda
nie jest w stanie zastąpić
ani jednej rozmowy czy
uśmiechu będącego efektem tej działalności. Równie ważne są dla mnie
dialog i doświadczenie.
Umiejętność rozmowy
- w szczególności wtedy,
gdy dzięki niej trzeba odsunąć podziały i zbudować mosty, by wspólnie
zdziałać więcej - jest teraz szczególnie kluczowa. Dialog prowadzony z

W aktywizmie
politycznym
trzeba jasno
podkreślić swoje
zdanie - jasno
i stanowczo, ale
nie w taki sposób,
jak obserwujemy
to w Sejmie

szacunkiem i kulturą jest
dla mnie bardzo ważną
częścią aktywizmu. Dzięki niemu można podejmować dalsze kroki, które
niosą za sobą doświadczenie - bardzo cenne i bardzo przydatne. Te trzy
wartości są dla mnie fundamentalnymi.
Czy odwagi wyrażania swoich
poglądów musiałaś się
nauczyć?

Zdecydowanie tak. Jeszcze przed projektem żyłam w przekonaniu, że
jakakolwiek próba wyrażenia swoich poglądów
może zmienić wszystko.
Jednak nie chodzi tu o wyrażanie poglądów samo
w sobie, a o sposób w jaki
się to robi. Oczywiście dużo mówię o dialogu,
chociaż czasami w swoich wpisach bywam radykalna. Jednak nie idzie
za tym wulgarność, brak
chęci rozmowy, przyjęcia
krytyki. Są to skutki, z którymi trzeba się pogodzić
i z których należy wyciągać wnioski. Właśnie tego
brakuje obecnie. Świadomości, że można stanowczo wyrazić swoją opinię,
a jednocześnie nadal być
chętną do wysłuchania innych stron. Ja jednak staram się rozdzielać moje
zdanie w kwestiach politycznych od działalności
niezwiązanej z polityką czym innym jest dla mnie
działalność w inicjatywach
ściśle społecznych, w wo-

lontariacie, a czym innym
- skierowana na politykę. Dbam o to, aby je rozdzielać, gdyż niestety - ale
właśnie podziały polityczne najczęściej uniemożliwiają nam budowanie mostów. Gdy działam przy
akcji charytatywnej, inicjatywie pozapolitycznej, odkładam to, czym zajmuję
się na co dzień (czyli aktywną partycypacją w życiu politycznym) na bok i
skupiam się na wspólnym
celu. Tutaj nie można sobie pozwolić na wplatanie
poglądów w taki sposób,
aby utrwalały one różnice
między zaangażowanymi.
A własne zdanie?

W aktywizmie politycznym
trzeba jasno podkreślać swoje zdanie - jasno, stanowczo, ale nie w taki sposób,
jaki obserwujemy chociażby
podczas posiedzeń Sejmu.
A co ciekawe - tutaj budowanie mostów ponad wszelkimi podziałami jest równie cenną umiejętnością,
której deficyt obserwujemy na co dzień. Niejednokrotnie polityczki i polityków łączy wspólny cel, ale
każda i każdy z nich decyduje się ugrać na nim własny kapitał polityczny. To
przykre, ale rutynowe. Nie
popieram takiej polityki i jeśli zdecyduję się działać w
tym kierunku będę walczyć
o to, aby od tego okropnego schematu odejść. A - patrząc na inne kraje - jest to
możliwe. Wystarczy chcieć.

Chcę działać
wśród ludzi
i dla ludzi.
Może
na szczeblu
politycznym,
ale niewykluczone, że na szczeblu
organizacji
pozarządowej
Gdzie widzisz siebie za 10 lat?
Jakie masz plany na najbliższą,
pomaturalną przyszłość?

Po zdaniu egzaminu dojrzałości planuję pójść na
studia, które znajdują się
w moim kręgu zainteresowań - najpewniej będzie to politologia, chociaż myślę także o prawie
europejskim czy kryminologii. Ale wiadomo - plany lubią być weryfikowane przez życie, lubią także
dynamicznie się zmieniać
w zależności od sytuacji.
Wiem jedno: chcę działać wśród ludzi i dla ludzi. Niewykluczone, że na
szczeblu politycznym, ale
jednocześnie niewykluczone, że na szczeblu organizacji pozarządowej.
Zobaczymy.
Łatwo Ci pogodzić działalność
społeczną z przygotowaniem
do matury?

Bywa ciężko. Często zdarzają się bardzo sponta-

niczne akcje, trzeba coś
szybko napisać, a ja najchętniej poświęciłabym ten czas na rozwiązanie arkusza. Niemniej,
dla chcącego nic trudnego - odpowiednia organizacja czasem (z uwzględnieniem zapasu na takie
spontaniczne sytuacje)
jest tutaj kluczowa.
Od 2021 roku stawiam na
przygotowanie do egzaminu jeszcze mocniej, ale
nie wyobrażam sobie wycofania się z działalności
nawet na jakiś czas. Ale
bywa i tak, że obie rzeczy
się przeplatają - na przykład, gdy ostatnio przygotowywałam wspólnie z Zespołem ds. Edukacji przy
Radzie Konsultacyjnej
Ogólnopolskiego Strajku
Kobiet propozycje dotyczące egzaminu maturalnego, które przesłałyśmy
w ramach prekonsultacji,
a także wtedy, gdy wspólnie z posłanką Małgorzatą
Tracz złożyłyśmy wniosek
o ulicę Marii Dulębianki w Oleśnicy - była to
wspólna inicjatywa z okazji 102. rocznicy wywalczenia przez Polki praw
wyborczych, do której dodatkowo zainspirowała
mnie omawiana na lekcji
historii rola sufrażystek w
Wielkiej Brytanii i Stanach
Zjednoczonych.
Jak na Twoje zaangażowanie
patrzą rodzice?

Wspierają. Chociaż sami
stronią od polityki na co
dzień, to od dziecka wyjaśniali mi i mojej siostrze istotę głosowania w
wyborach. Niejednokrotnie mamy różne zdania
na dany temat. Ale nigdy
nie usłyszałam od nich,
że to, co robię nie ma sensu. Czasami sugerowali mi lekkie ograniczenie
działań, gdy znalazłam się
przez nie w trudnej sytuacji (spisanie przez policję, czy ostatnia sytuacja z
prokuraturą), ale wynikało to z troski. Myślę, że to
ogromne szczęście. Wiele moich znajomych aktywistek/aktywistów ma
znacznie bardziej burzliwe relacje z rodzicami,
niejednokrotnie przyczyniają się one do ich decyzji o szybszej wyprowadzce. U mnie na szczęście
tak nie jest.
ROZMAWIAŁA
KATARZYNA KIJAKOWSKA
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INSPIRACJE CZERPIĘ
Z CZARNEJ MUZYKI
● O pierwszych muzycznych krokach, emocjach związanych

z telewizyjnymi show oraz szlifowaniu talentach rozmawiamy z Olą Turoń
Śpiewałam odkąd pamiętam. Myślę, że zanim nawet wiedziałam czym jest
śpiew i muzyka, więc dokładnie nie pamiętam momentu, kiedy zaczęłam
śpiewać. Po prostu zawsze tak miałam. Nie sądziłam jednak, że będzie
to mój sposób na życie i
zajmę się tym zawodowo.
Moi rodzice, gdymiałam
4 latka zauważyli, że mam
słuch muzyczny i zapisali
mnie do szkoły muzycznej,
gdzie tak naprawdę zaczęła się moja przygoda z muzyką. Śpiewanie zawsze
było czymś co najlepiej
umiałam i najbardziej lubiłam, więc dążyłam do tego,
żeby moja pasja przerodziła się w moją pracą. I tak
się na szczęście stało.

wokalistów?

FOT. TOMASZ HOŁOD/WROCLAW.PL

Co sprawiło, że zajęłaś się
muzyką?

Ola Turoń śpiewa
od dziecka. Jej przygoda
z muzyką rozpoczęła
się w szkole
muzycznej

Kto był, a może jest nadal
Twoją inspiracją?

Muzyczne inspiracje zawsze czerpałam z „czarnej” muzyki. Przede
wszystkim soul, funk,
jazz, a także gospel. To
są najbliższe mi gatunki muzyczne. Jako dziecko uwielbiałam Michaela
Jacksona i Spice Girls. Mój
czas dzieciństwa to była
era girlsbandów i boysbandów. Wokalnie dla
mnie jak i dla wielu wokalistek autorytetem była
Whitney Houston. Była
jedną z największych wokalistek wszech czasów i
długo nikt jej jednak nie
dorówna, ale zawsze będzie doskonałym wzorem
dla wokalistyki. Autorytetem były i nadal są dla
mnie także Aretha Franklin, Janis Joplin oraz Alicia Keys. Natomiast polską wokalistką, która miała
największy wpływ na moją
wokalną drogę jest Kayah.
To właśnie na jej piosenkach uczyłam się śpiewać.
Kilka lat temu szersza polska
publiczność poznała Olę Turoń dzięki The Voice of Poland.
Jakie emocje towarzyszyły Ci
wtedy i dlaczego teraz zdecydowałaś się wziąć udział w
Szansie na Sukces?

Udział w The Voice of Poland to były wielkie emocje i piękny czas. Bardzo
dobrze to wspominam. Poznałam wspaniałych lu-

dzi, bardzo się rozwinęłam, uwierzyłam w siebie i
w to, że mogę być dobra w
śpiewaniu. Moje życie po
The Voice of Poland z pewnością bardzo się zmieniło. Jeśli chodzi o udział w
Szansie na sukces to wydarzyło się przypadkiem.
Podczas pandemii, siedząc w domu zauważyłam,
że są castingi online i wystarczyło wysłać nagranie.
Stwierdziłam, że to może
być dla mnie dobra okazja
do zaprezentowania się.
Niedługo później zadzwonili, że mam przyjechać na
nagranie odcinka z repertuarem Skaldów.
Jak przebiega obecnie Twoja
kariera, w jaką stronę chcesz ją
skierować?

Obecnie najbardziej żałuję, że nie można koncertować. Bardzo mi tego brakuję. Co prawda zdarza się
czasem koncert online,
ale to niestety nie to samo.
Staram się więc skupiać
teraz najbardziej na pisaniu piosenek na moją debiutancką płytę, która być
może ukaże się w przyszłym roku. Pierwszy singiel z teledyskiem planuję wypuścić na wiosnę.
Premiera miała odbyć się
jeszcze w tym roku, ale
niestety nie pozwoliła mi

THE VOICE
Od udziału Oli Turoń w The
Voice of Poland mija pięć
lat. Aleksandra Turoń na
przesłuchaniach w ciemno
zachwyciła trenerów
wykonaniem utworu
Natalii Przybysz „Miód”.
Ostatecznie trafiła do
drużyny Marysi Sadowskiej,
chociaż chęć prowadzenia uczestniczki zgłosili
również Tomson i Baron,
Edyta Górniak oraz Andrzej
Piaseczny. Odpadnięcie Oli
Turoń w trakcie nokautów „The Voice of Poland”
było jedną z najbardziej
kontrowersyjnych decyzji
w trakcie szóstej edycji
programu.

na to obecna sytuacja. Mój
autorski materiał jest teraz dla mnie największym
muzyczny priorytetem.
Oprócz tego rozwijam także swoją Pracownię Muzyczną w Oleśnicy. Już
niedługo w mojej szkole
będę otwierać małe studio
nagraniowe, gdzie będzie
można przyjść i profesjonalnie nagrać swój głos
wraz z nagraniem video.
No właśnie, jakie miejsce w
Twoim muzycznym życiu zajmuje kształcenie młodych

Rozwijanie talentów okazało się bardzo fascynującym zajęciem. Okazuje
się, że w Oleśnicy i okolicach mamy ogromnie
dużo zdolnych i kreatywnych ludzi, którzy chcą
rozwijać swoje pasje. Bardzo cieszę się z ich sukcesów i wspieram ich w
prezentowaniu się szerszej publiczności. Wielu uczniów zajmuje wysokie miejsca na konkursach
wokalnych także ogólnopolskich. Staram się pokazywać ich talenty na koncertach, obecnie jednak w
internecie, ale mam nadzieje, że już niedługo
uda się zrobić koncert na
żywo. Na koniec chciałabym tylko zaznaczyć, że w
Pracowni Muzycznej nie
uczą się tylko młodzi wokaliści, uczą się u nas osoby w każdym wieku.
W ostatnich dniach znalazłaś
się wśród 30. Kreatywnych
Wrocławian. Co to dla Ciebie
oznacza?

To dla mnie ogromne zaskoczenie. Nie spodziewałam się, że zostanę wyróżniona przez wrocławian.
Jestem bardzo szczęśliwa, że znalazłam się w tym
gronie. Bardzo się cieszę,
że moja praca została doceniona. To pokazało mi,
że opłaciło się w pewnym
momencie postawić życie na jedną kartę i dważyć
się zaryzykować z muzyką.
Dostałam teraz ogromną
dawkę motywacji do dalszego działania.

Łóżka z Fundacji WOŚP
dla szpitala w Oleśnicy

B

lisko 1300 łóżek dla chorych na COVID-19, zakupiła Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Łóżka trafią do 80 polskich
miast, w tym do Oleśnicy.
Na oddziały PZS w Oleśnicy
trafiło 20 łóżek do intensywnej terapii, które zapewniają bezpieczeństwo zarówno dla pacjentów jak i dla
personelu. Łóżka posiadają wytrzymałą konstrukcję,
są sterowane elektrycznie,
zapewniają też zmianę pozycji pacjenta. W październiku Jurek Owsiak na swoim
Facebooku poprosił szpitale, aby nie zamieniały łóżek

zakupionych dla różnych oddziałów szpitalnych (m.in.
geriatrii czy psychiatrii) na
łóżka dla pacjentów z COVID-19. – Zapewnił, że w tej
sytuacji zajmie się zakupem
łóżek dla chorych na koronawirusa – informuje Marta Kubiak, rzecznik szpitala. – Następnie otrzymaliśmy
informację, że PZS w Oleśnicy takie łóżka dostanie.
– Wobec ogromnych zapotrzebowań na łóżka realnie
patrząc, możemy na jeden
szpital zapewnić kupno 20
łóżek. Są to łóżka do intensywnej terapii – poinformował Owsiak. RED

Łóżka będą przeznaczone dla covidowych pacjentów

Różowe skrzyneczki
pojawią się także
w oleśnickich szkołach

No i na koniec. Czego oczekujesz od 2021 roku?

Bardzo zależy mi na powrocie koncertów. Mam
nadzieję, że w nadchodzącym roku uda się z powrotem występować na
scenach. Na pewno nadal będę rozwijać Pracownię Muzyczną i wspierać
naszych uczniów. Planuję
wprowadzić kilka nowych
zajęć oraz otworzyć studio
wokalne. Najważniejszym
planem który chce zrealizować w 2021 roku jest
moja autorska płyta. Proszę trzymać za mnie kciuki, żeby wszystko poszło
zgodnie z planem.
ROZMAWIAŁA
KATARZYNA KIJAKOWSKA

Akcja ma na celu walkę z menstruacyjnym wykluczeniem kobiet

N

ajpierw różowe skrzyneczki z artykułami higienicznymi dla kobiet zostały zamontowane w kilku
punktach miasta. Teraz pojawią się także w szkołach.
Akcja wiąże się z powszechnym dostępem do bezpłatnych środków higieny osobistej na czas menstruacji w
przestrzeni publicznej. Kilka miesięcy temu – z inicjatywy Katarzyny Horoś oraz
Mireli Batog – pojawiły się
one w ogólnodostępnych
miejscach w Oleśnicy. Ich
zawartość jest uzupełniana

z prywatnych środków.Teraz skrzyneczki pojawią się
także w trzech szkołach – SP
nr 2 i 3 oraz w Zespole Szkół
Zawodowych w Oleśnicy. Placówki te skorzystały z zaproszenia programu grantowego Kulczyk Foundation oraz
z pośrednictwa Dolnośląskiego Kongresu Kobiet.
– Mamy nadzieję, że z czasem pojawią się one również
w innych placówkach oświatowych na terenie miasta i w
ten sposób będziemy wspierać młode kobiety – mówią
inicjatorki. RED

promocja
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MATERIAŁ PROMOCYJNY

Planowana modernizacja oczyszczalni ścieków.

Prace remontowe na ul. Brzozowej.

Ulica Klonowa w Dobroszycach po remoncie.

PODSUMOWANIE ROKU 2020
W GMINIE DOBROSZYCE
Rok 2020 mimo epidemii nie zahamował rozwoju Gminy Dobroszyce.
Był to też rok przełomowy, w którym Gmina pozyskała ze środków
zewnętrznych ponad 25 milionów złotych na działania inwestycyjne.

M

ijający rok był trudny, ale też bardzo
pracowity ponieważ, biorąc pod uwagę sytuację epidemiologiczną w
Polsce i na świecie, musieliśmy zmierzyć się z zupełnie
nową rzeczywistością, zmienić codzienne funkcjonowanie, przeorganizować pracę i naukę, podporządkować
się nowym zasadom współżycia społecznego. Obyło
się mniej niż zwykle wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych i sportowych. W wielu
dziedzinach w szybkim tempie następowały ogromne
zmiany. Mimo to, nie zrezygnowaliśmy z istotnych
dla Gminy zadań – mówi Artur Ciosek wójt Gminy Dobroszyce.
MODERNIZACJA
INFRASTRUKTURY DROGOWEJ

W ubiegłym roku zostało
zrealizowanych szereg inwestycji, wiele z tych przedsięwzięć powstało dzięki pozyskanym dofinansowaniom
zewnętrznym, to m.in. przebudowa ulic: Lipowej, Brzozowej, Klonowej, Sportowej w
Dobroszycach oraz drogi w
Dobrej, gdzie obecnie trwają
prace. Na inwestycje drogowe pozyskano ponad 3 miliony złotych. Działania przyniosły ze sobą wiele zmian w
wyglądzie, jakości i komforcie użytkowania infrastruktury drogowej. Wspólnie z
Powiatem Oleśnickim została wyremontowana również
droga powiatowa do Kolonii
Strzelce. Dzięki tej współpracy mieszkańcy mogą cieszyć
się szlakami komunikacyjnymi, bezpieczniejszymi i
wygodniejszymi dla wszystkich użytkowników.

budowę parkingu Park&Ride w Dobroszycach, na który
uzyskano dofinansowanie w
wysokości 460 tys. zł. Parking
umożliwi pozostawienie samochodu i kontynuację dalszej podróży rowerem.
DOSTĘP DO NOWOCZESNEGO
SYSTEMU KANALIZACJI
SANITARNEJ

Rozbudowa kanalizacji.

BEZPIECZEŃSTWO I EKOLOGIA

Poprawiany jest stale stan
oświetlenia ulicznego. W
ciągu ostatniego roku zamontowano w gminie blisko
pięćdziesiąt latarni. Dzięki
promesie otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego zmodernizowano bazę sportową
poprzez montaż nowych trybun na stadionie. Mając na
uwadze poprawę jakości powietrza pozyskano 2,5 miliona
złotych. na wymianę pieców.
Dofinansowanie otrzyma ponad sto gospodarstw.
Wspierane są również jednostki OSP. W 2020 roku dzięki uzyskanym dofinansowaniom i wsparciu finansowym

Ulica Lipowa po remoncie.

Gminy druhowie otrzymali
m.in. nowe, bezpieczniejsze
umundurowanie do prowadzenia akcji ratowniczych.
AKTYWNE SPĘDZANIE CZASU
WOLNEGO
Podjęto również konkretne
działania w celu rozwoju turystyki na terenie gminy, głównie rowerowej, dołączając do
projektu Dolnośląskiej Autostrady Rowerowej. Projekt
ten zakłada powstanie sieci
ścieżek rowerowych o łącznej długości ponad pół tysiąca kilometrów, na ich trasie
ma znaleźć się Gmina Dobroszyce. Z myślą o turystach i
mieszkańcach zaplanowano

Modernizacja oczyszczalni
ścieków i rozbudowa kanalizacji między Dobroszycami a Nowosiedlicami to jedno z najważniejszych zadań
do jakiego przymierza się samorząd. Wysokie dofinansowanie otrzymane na to
przedsięwzięcie, bo ponad
7 milionów złotych, świadczy
o skuteczności podejmowanych działań. Kolejna otrzymana dotacja w wysokości
1,3 miliona złotych została
przyznana na rozbudowanie
kanalizacji w miejscowości
Nowica II.
NOWI MIESZKAŃCY, NOWI
INWESTORZY I NOWE MIEJSCA
PRACY

Gmina prowadzi też intensywne działania w celu pozyskania inwestorów. Proinwestycyjne, sprawne działania
władz samorządowych przyczyniły się do tego, że jedna
z największych sieci handlowych w Europie – Lidl wybrała
ten teren na lokalizację drugiego na Dolnym Śląsku magazynu dystrybucyjnego. W
czerwcu w drodze przetargu
firma zakupiła w drodze przetargu 21 ha gruntów. Pracę
znajdzie tu ponad 200 osób.
Prowadzone inwestycje
sprzyjają osiedlaniu się nowych mieszkańców, dlatego
też pozyskiwanie inwestorów,
którzy stworzyliby miejsca

Nowy sprzęt trafił do dobroszyckich strażaków.

pracy dla wielu osób z naszej gminy, to nasz priorytet.
Podejmujemy wiele działań,
aby ten cel osiągnąć– komentuje mówi wójt
Konsekwentnie stwarzane
są warunki do osiedlenia się
nowych mieszkańców oraz do
powstawania punktów usługowych. W ostatnim czasie
przeznaczono pod zabudowę
mieszkaniową atrakcyjny teren dwudziestu sześciu hektarów położony we wschodniej części Dobroszyc.
ROK WYZWAŃ W OŚWIACIE

Nowe wyzwania w 2020 roku
nie ominęły także oświaty, przed którą postawiono nowe zadanie - całkowite przeniesienie nauczania
do przestrzeni wirtualnej. By
pomóc dzieciom i młodzieży
w nauce zdalnej w trudnym
czasie epidemii, pozyskano granty na łączną kwotę
114 tys. zł na zakup kilkudziesięciu laptopów. Trafiły do szkół, a następnie do
potrzebujących rodzin. Dużym wyzwaniem było przygotowanie placówek oświatowych na powrót uczniów
do nauczania stacjonarnego
po wakacjach. Wprowadzone
zostały procedury zapewniające bezpieczeństwo i ogólne zasady higieny. Szkoły i
przedszkole zostały wyposażone w specjalistyczne środki dezynfekujące, bezdotykowe dozowniki do dezynfekcji

rąk oraz urządzenia do bezdotykowego pomiaru temperatury ciała.
Ze względu na panującą
pandemię, w tym roku wiele zaplanowanych wydarzeń
niestety się nie odbyło. Gmina, ze względu na wprowadzone przez rząd obostrzenia, była zmuszona do ich
odwołania. ●
•••

Nowy Rok zaczynam z nadzieją, że będzie to udany
rok, czas realizacji wszystkich planów i zamierzeń.
Chciałbym, aby zadania realizowane przez Gminę cieszyły wszystkich i jak najlepiej służyły mieszkańcom.
Bardzo dziękuję wszystkim Pracownikom Urzędu Gminy, jednostek podległych, Radnym, Sołtysom,
wszystkim oddanym społecznikom z naszego terenu za ciężką pracę, pomoc
i poświęcenie w realizacji zamierzonych celów
oraz Mieszkańcom, którzy wspierają nas w działaniach. Instytucjom, organizacjom i firmom dziękuję
za współpracę. Niech Nowy
Rok przyniesie Państwu
zdrowie, spełni życzenia
wypowiedziane przy wigilijnym stole oraz wszystkie
pragnienia i oczekiwania.
Artur Ciosek
Wójt Gminy Dobroszyce
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