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Bestialsko
przejechał psa.
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Zrujnowane
WKU nadal
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Gramy z WOŚP
Jakie atrakcje
czekają nas
w ten weekend?

Cudze chwalimy,
swego nie
znamy, czyli

a rów
na stronie nież
olesnicain
fo.pl
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oleśnickie
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(NIE) DLA WSZYSTKICH

Mieszkańcy
mówią stop.
Drastyczne
zdjęcia budzą
sprzeciw
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NIE DLA SMOGU. ROZPOCZĄŁ SIĘ 5-LETNI PROGRAM EKOLOGICZNY W OLEŚNICY STRONA 6

Szpital znów
przyjmuje.
Pacjentów
przybywa
z dnia na dzień

Na 27 stycznia w powiecie
oleśnickim zaszczepiono
1342 osoby. Średnia liczba
szczepień w dziesięciu
punktach zlokalizowanych
w naszych gminach wynosiła
na ten dzień 170. Drugą dawkę
przyjęło dopiero 79 osób

STRONA 4

NIEPOKORNI PROKURATORZY WYSYŁANI W POLSKĘ. KTO ZOSTAŁ UKARANY ? STRONA. 3
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Plany naszych
samorządów
na 2021 rok
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● OLEŚNICA Aż 39,5 mln zł

na inwestycje. Co będzie
zrealizowane?
● GMINA BIERUTÓW Budowa
miejskiego przedszkola to największa inwestycja 2021 roku.
● GMINA DOBROSZYCE
Oczyszczalnia ścieków, park&ride, nowa remiza. To część
przedsięwzięć dobroszyckiego
samorządu.
● GMINA OLEŚNICA
Samorząd zachęca: Rozlicz
podatki w Gminie Oleśnica, a
podatki wrócą do Ciebie!

Najmłodsze w gminie, ale już z sukcesami
Kiermasze, akcje charytatywne, imprezy dla
mieszkańców. Tym chwali się KGW Cieśle.
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WARTO
WIEDZIEĆ
sprawdź na www.olesnicainfo.pl
Gdzie i kiedy w 2021
roku będzie można
oddać krew
[CAŁY POWIAT]
Regionalne Centrum
Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa we Wrocławiu przygotowało plan
wyjazdowych akcji poboru
krwi na 2021 roku.
Kiedy i gdzie będzie można
oddawać krew w powiecie
oleśnickim?
LUTY
● 6 lutego, Oleśnica Hala OKR
Atol w godzinach od 9 do 13
● 26 lutego, Twardogóra plebania kościoła przy pl. Piastów
w godzinach od 8.30 do 12
MARZEC
● 8 marca, Syców, ZSP ul.
Daszyńskiego 42 w godzinach
od 9 do 12
● 15 marca, Oleśnica, OBP ul.
Reja 10 w godzinach od 8.30
do 12.30

na początek

CZERWIEC
● 21 czerwca, Oleśnica OBP ul.
Reja 10 w godzinach od 8.30
do 12.30
● 25 czerwca, Twardogóra
Urząd Miasta i Gminy w godzinach od 8.30 do 12
LIPIEC
24 lipca, Oleśnica Intermarche
ul. Sucharskiego w godzinach
od 8 do 13
SIERPIEŃ
● 16 sierpnia, Oleśnica OBP ul.
Reja 10 w godzinach od 8.30
do 12.30
● 27 sierpnia, Twardogóra
Urząd Miasta i Gminy w godzinach od 8.30 do 12
WRZESIEŃ
● 13 września, Syców ZSP ul.
Daszyńskiego 42 w godzinach
od 9 do 12
● 20 września, Oleśnica, OBP
ul. Reja 10 w godzinach od 8.30
do 12.30
PAŹDZIERNIK
● 18 października, Oleśnica
OBP ul. Reja 10 w godzinach od
8.30 do 12.30

KWIECIEŃ
● 19 kwietnia, Oleśnica, OBP
ul. Reja 10 w godzinach od 8.30
do 12.30
● 30 kwietnia, Twardogóra
Urząd Miasta i Gminy w godzinach od 8.30 do 12

LISTOPAD
● 8 listopada, Syców, ZSP ul.
Daszyńskiego 42 w godzinach
od 9 do 12
● 15 listopada, Oleśnica, OBP
ul. Reja 10 w godzinach od 8.30
do 12.30

MAJ
● 10 maja, Syców, ZSP ul.
Daszyńskiego 42 w godzinach
od 9 do 12
● 17 maja, Oleśnica, OBP ul.
Reja 10 w godzinach od 8.30
do 12.30

GRUDZIEŃ
● 17 grudnia, Twardogóra
Plebania kościoła pl. Piastów w
godzinach od 8.30 do 12
● 20 grudnia, Oleśnica, OBP ul.
Reja 10 w godzinach od 8.30
do 12.30
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PROSTO W OCZY

Ciężka starość i trudy
wchodzenia w dorosłość
KATARZYNA KIJAKOWSKA
W ostatnią sobotę moja córka miała
się bawić na studniówce. Niemal sto
dni przed maturą. Ale balu nie było,
co zresztą tegoroczni maturzyści
wiedzą od ładnych kilku miesięcy.
Szkoły zamknięte, nauka tylko zdalna,
kontakty koleżeńskie, choć podtrzymywane, na pewno nie
takie same, jak wtedy, gdy młodzi codziennie mieli okazję
być ze sobą. Oko w oko, a nie monitor w monitor. Dziwne
czasy. Bardzo smutne. Trudna przyszłość przed tymi, którzy właśnie wchodzą w dorosłe życie. Ze swojej młodości
pamiętam ten sam czas. Drzwi w moim domu się nie
zamykały. Wymienialiśmy się notatkami, obgadywaliśmy
kolejne działy z historii, jakieś ściągi też się razem pisało.
Teraz młodzi mają komunikatory, telefony, laptopy. Piszą

wiadomości, wysyłają snapy, oznaczają się na zdjęciach.
Niby wszystko okej, ale żałuję, że właśnie w tym czasie mojej córce i jej rówieśnikom przyszło mierzyć się z egzaminem dojrzałości i dorastaniem. Zresztą, czy tylko im należy
współczuć? Czy tylko o nich trzeba się bać? Z niepokojem
patrzę na to, co dzieje się w kwestii szczepień. Na swoje
czekam ze spokojem, ale przyznam, że miałam wielką
nadzieję, iż najbliżsi mi seniorzy dostaną swoją dawkę w
rozsądnym czasie. Że do końca marca będą choć częściowo bezpieczni. I co? Można by się pokusić o stwierdzenie,
że wyszło jak zawsze. Czyli niby coś się ruszyło, a jest wielka
lipa. W naszej rodzinie tylko jedna seniorka załapała się na
termin. Czeka z niecierpliwością na 12 lutego, wierząc, że
będzie to pierwszy krok do jej bliższych relacji z nami. Ale
ja boję się, że szczepionki nie dojadą, że terminy zaczną się
przesuwać. I już na koniec . Przerażeniem napawają mnie
kolejne informacje o zamknięciu gastronomii. Mam wśród
właścicieli lokali wielu znajomych i wiem, jak dużo trudu
kosztuje ich to trwanie w bezczynności. Podziwiam, bo nie
wiem, czy sama dałabym radę siedzieć i czekać. To ogromny ciężar psychiczny, którego skutki my, jako społeczeństwo, będziemy odczuwać zapewne przez lata. ●

Morsowanie, biegi
i trening online z WOŚP
● To będzie inny finał, ale gorąco Was zachęcamy

do wsparcie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

O

rganizatorzy tegorocznego finału Wielkiej
Orkiestry Świątecznej
Pomocy dwoją się i troję, by mimo trudnej sytuacji związanej z pandemią koronawirusa - nie zabrakło atrakcji,
a akcję można było uznać
za udaną. Co przygotowali?
Oto nasze zestawienie, które - mam nadzieję pomoże
Wam dobrze zagospodaroować niedzielę.
Oleśnicki sztab WOŚP zaprasza na 1. Morsowanie w
Stradomi Wierzchniej. - Jeśli jesteś morsem albo jeśli
chcesz zacząć – zachęcamy
do morsowania - mówi Mag-

dalena Żołędziowska-Bugdoł. - Jest to świetna forma
wzmocnienia odporności organizmu. Zapraszamy nad
zalew w Stradomi Wierzchniej 31 stycznia od 9.
Kto lubi biegać, może pobiec w 3. Biegu Karnawałowym WOŚP Oleśnica. W
tym roku biegamy wirtualnie – sami wybieracie trasę
5 km, którą pokonacie w stylu dowolnym, najważniejsze
aby użyć siły własnych mięśni. Zapisy online po wpłacie dowolnej darowizny na
naszą e-skarbonkę, do puszki stacjonarnej lub poprzez
zbiórkę na portalu Facebook

i wysłaniu maila zgłoszeniowego na adres wosp.olesnica@gmail.com Po przebiegnięciu trasy należy wysłać
na w/w maila zrzut ekranu z
pokonanej trasy. - Jeśli macie chęć pobiec w przebraniu pamiętajcie, że za najlepsze przebranie też możecie
otrzymać nagrodę - mówią
organizatorzy. Także w niedzielę będzie można wziąć
udział w treningu online z
Kingą Handzlik „Z Serca dla
Serca” w zaciszu własnego
domu. Trening ruszy o 18.
- Gwarantujemy, że razem
z Kingą wytworzycie wiele
endorfin - mówi pani Mag-

dalena. Także w niedzielę
na oleśnickim Rynku odbędzie się Jarmark Wspaniałości, a ciasta będzie można
kupić w kawiarence seniorek. Na starówce pojawi się
także wystawa pojazdów stowarzyszenia Olsensium, a
każdy chętny będzie mógł
przejechać się rikszą.
Co się będzie działo w
Sycowie? Miejscowy sztab
zaprasza na akcję Otwarte
Remizy. W sobotę zwiedziby siedziby strażaków z Sycowa, Zawady, Drołtowic i
Szczodrowa, a w niedzielę
ze Stradomi Wierzchniej i
Działoszy.●

informacje

● Dolegliwości dotykają m.in. śledczych ze Stowarzyszenia Prokuratorów

Lex Super Omnia. Jednym z nich jest prokurator z powiatu oleśnickiego

sprawy, które prowadził. O
najpoważniejszej głośno było
w październiku 2017 roku
Wtedy zatrzymano osoby z
ówczesnego kierownictwa
wrocławskiego pogotowia.
Zarzuty: tuszowanie sprawy
śmierci pacjenta, nepotyzm,
mobbing, a także narażenie
na finansowe straty. Do dziś
sprawa trwa.

KATARZYNA KIJAKOWSKA

O

ficjalnie to decyzje
mające wzmocnić
mniejsze prokuratury, najbardziej dotknięte problemami wynikającymi z pandemii. A decyzje są czasowe
– pisze z kolei „Gazeta Wrocławska”. – Tyle, że delegowani są zawsze prokuratorzy niechętni kierownictwu
prokuratury i zawsze daleko od miejsca zamieszkania.
NA PÓŁ ROKU TRAFI
DALEKO OD DOMU
Decyzje najbardziej dotknęły prokuratora Daniela Drapałę, obecnie pracującego
w Prokuraturze Okręgowej
we Wrocławiu, wcześniej w
oleśnickiej, a pochodzącego z powiatu oleśnickiego.
– Musi się na pół roku przenieść do oddalonego o ponad
400 kilometrów miasteczka
– informuje „Wrocławska”.
– I oddać innym śledczym
REKLAMA

Odesłany z Wrocławia prokurator pracował wcześniej w Oleśnicy

REPRESJE?
– Nie sposób oprzeć się wrażeniu, iż konkretne delegacje
mają w istocie walor represyjny i swym zamyśle zmierzają do zakłócenia działalności jedynego niezależnego
stowarzyszenia prokuratorskiego, które od 4 lat systematycznie i merytorycznie
krytykuje rzekome reformy
wprowadzane przez Prokuratora Generalnego, Prokuratora Krajowego i ich podwładnych”– pisze w swoim
oświadczeniu stowarzyszenie Lex Supra Omnia.●
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Nowe auta trafią
do drogówki i prewencji
D
wa nowe radiowozy marki Kia Ceed kombi trafiły
do oleśnickiej policji. – Ich
zakup, to efekt współpracy z
samorządami. – Bez wsparcia finansowego Powiatu oraz
miasta Oleśnica nie byłoby
nas stać na tej klasy pojazdy
– nie kryje zastępca komendanta powiatowego Grzegorz
Krawczyk.
Auta przyjechały do oleśnickiej komendy pod koniec grudnia. Są wygodne
i komfortowo wyposażone.
Każde kosztowało 107 tys.
zł. Samorządy dołożyły po
50 tys. zł. Podczas urozystego przekazania samocho-

dów obecni na spotkaniu
samorządowcy dowiedzieli się m.in., że jeden z radiowozów trafi do wydziału ruchu drogowego, a drugi do
wydziału prewencji.
Samorządy od lat wspierają policję. Oleśnica i powiat oleśnicki każdego roku
- średnio - przekazują na Fundusz Wsparcia Policji wspomniane 50 tys. zł. Pieniądze są dysponywane wśród
miejscowych jednostek. W
głównej mierze na mocno
wyeksploatowane samochody. Rocznie każdy policyjny radiowóz pokonuje około
stu tysięcy kilometrów. RED

FOT. UMO

Niepokorni prokuratorzy
wysyłani są w Polskę

NR 1(22) I STYCZEŃ 2021 r.
www.olesnicainfo.pl

Nowe radiowozy są wygodn i komfortowo wyposażone
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informacje

● Na 27 stycznia w powiecie oleśnickim zaszczepiono 1342 osoby. Średnia liczba szczepień w dziesięciu punktach

zlokalizowanych w naszych gminach wynosiła na ten dzień 170. Drugą dawkę przyjęło dopiero 79 osób

KATARZYNA KIJAKOWSKA

N

ajpierw w kolejkach
do szczepień stanęła
tzw. grupa zero, czyli
pracownicy służby zdrowia,
stacji saitarno-epidemiologicznych, domów pomocy
społecznej, także ich pensjonariusze. Od poniedziałku szczepieni są seniorzy
powyżej 80 roku życia, a ci
nieco młodsi mogą się rejestrować. Okazuje się jednak,
że dla wielu z nich, przynajmniej do końca marca, państwo nie było w stanie zagwarantować szczepionki.
CO Z DALSZYMI SZCZEPIENIAMI?
Zaraz po uruchomieniu infolinii pojawiły się pierwsze
problemy z zarejestrowaniem seniorów na szczepienia przeciwko Covid-19.
- W ponad 5 tys. punktów w
całym kraju rozpoczną się
szczepienia seniorów powyżej 70. roku życia - powiedział minister Dworczyk
24 stycznia na konferencji
prasowej.
Dworczyk zaapelował do
seniorów, którzy chcą się zaszczepić, by robili to dzwoniąc na numer 989, wysyłając
sms na numer 664-908-556
lub za pośrednictwem gov.
pl/szczepimysie. Podkreślił,
że - mimo tego, że nie ma
terminów do zarejestrowania się w konkretnych miejscach na szczepienie - każdy
senior może zostawić swoje dane kontaktowe "i jak się
tylko w Polsce pojawią szczepionki, otrzyma informację
zwrotną i zostanie umówiony na konkretny termin".

FOT. PIXABAY.COM

Szczepienia (nie) dla wszystkich
SZCZEPIENIA
W POWIECIE
OLEŚNICKIM
● Oleśnica

• SZPZOZ w Oleśnicy,
ul. Hallera 25
• Mastermed Sp. z o.o., ul.
Kopernika 12
• EMC Instytut Medyczny
S.A., ul. Daszyńskiego 2A

● Syców

• Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
„Przychodnia” w Sycowie,
ul. Wrocławska 2

● Bierutów

• Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Bierutowie, Przychodnia
Rejonowa w Bierutowie, ul.
Słowackiego 2

● Twardogóra

• Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki
Zdrowotnej w Twardogórze, ul. Waryńskiego 10

● Międzybórz

Niestety, na szczepienia czeka wielu siedemdziesięciolatków, którzy nie zdążyli zarejestrować się w pierwszym terminie

- Gwarantujemy, że każdy
senior, który w ten sposób
przekaże swoje dane, jak tylko pojawią się szczepionki
w Polsce, a w konsekwencji nowe terminy, pracownicy infolinii zadzwonią i zaproponują konkretny termin
szczepienia - podkreślił.
SYTUACJA W POWIECIE
Jak wygląda obecna sytuacja
epidemiczna w powiecie oleśnickim? Ile osób zaszczepiono do tej pory?
– Z danych przekazanych
przez szefową sanepidu wynika, że od początku pande-

mii, czyli od połowy marca
ubiegłego roku, do 25 stycznia br. na Covid-19 zachorowało łącznie 4120 mieszkańców powiatu oleśnickiego,
a zmarło 84 – informuje Dawid Samulski ze Starostwa
Powiatowego w Oleśnicy. –
Ozdrowieńców jest 3886,
aktywnych pacjentów – 150,
przebywających na kwarantannie – 208, na izolacji – 144.
Średnio na dobę notuje się
25 osób dodatnich. – Niestety, jesteśmy wiodącym powiatem na Dolnym Śląsku,
jeżeli chodzi o zachorowania na Covid-19, plasujemy

się w czołówce niechlubnych
statystyk – nie kryła Urszula
Kozioł. Dyrektor sanepidu
przypomniała też, że od 25
stycznia ruszyły szczepienia
populacyjne. Po tzw. grupie
zero szczepionki otrzymują seniorzy. Na terenie powiatu wyznaczonych jest 10
punktów szczepień, w których szczepi się 30 pacjentów tygodniowo.
Z grupy zero, obejmującej
pracowników ochrony zdrowia, na dzień 26 stycznia zaszczepionych zostało ponad
600 mieszkańców powiatu
oleśnickiego, z czego 75 daw-

ką pierwszo- i drugorazową.
Do zaszczepienia pozostało
jeszcze 600 przedstawicieli tej grupy.
– Dla nas nie jest problemem czynnik ludzki. Mamy
kim szczepić, ale nie mamy
czym, ponieważ szpital otrzymuje tylko 180 szczepionek
tygodniowo – tłumaczył dyrektor Przemysław Magiera.
Do 27 stycznia łączna liczba osób zaszczepionych przeciwko covid-19 wyniosła niewiele ponad 1300. Średnio
w ciągu jednego dnia w powiecie jest szczepionych 170
osób. ●

• Remedium s.c. Elżbieta
Walczak-Pawłowska,
Tomasz Kowalczyk, ul.
Sycowska 34

● Dziadowa Kłoda

• SPZOZ Gminny Ośrodek
Zdrowia w Dziadowej Kłodzie, ul. Słoneczna 7a

● Dobroszyce

• Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Dobroszycach, ul. Wojska
Polskiego 22

● Dobrzeń

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Dobroszycach, gabinet
zabiegowy w Dobrzeniu,
Dobrzeń 9

Fake newsy w sprawie szczepień przeciwko COVID-19
Szczepienia wzbudzają
wiele emocji, od tych
pozytywnych, gdy ludzie
chcą już żyć normalnie
i zdają sobie sprawę, że bez
szczepień to nie wyjdzie, po
te pełne strachu,
niesprawdzonych informacji i fali niechęci do wiedzy
medycznej i nauki.
Na rządowej stronie www.gov.pl
widnieje dużo informacji na temat
szczepień i ich bezpieczeństwa.
Rząd tym samym zajął się walką z
nieprawdziwymi newsami zniechęcającymi do szczepień. Obalamy mity
na temat najpopularniejszych fake
newsów.

● Fake nr 1: Szczepionki są niesprawdzone i niebezpieczne bo
powstały zbyt szybko

Szczepionki są bezpieczne. Wejście
na rynek każdej z nich wymaga spełnienia wielu wysokich standardów,
wypracowanych przez kraje Unii Europejskiej. Dopiero po wnikliwej analizie jakości i udowodnieniu pełnego
bezpieczeństwa Europejska Agencja
Leków, udziela zgodę na możliwość
zakupu i korzystania ze szczepionki.
W przypadku tej na koronawirusa
krótszy czas, wiązał się z wieloma
sprzyjającymi czynnikami. Przede
wszystkim z usunięciem barier administracyjnych i rekordowym środkom
pieniężnym przeznaczonym
na wynalezienie szczepionki. Ponadto kluczowa była mobilizacja
naukowców z całego świata nad
wynalezieniem tej szczepionki. Dodatkowo już istniały prace badawcze

nad szczepionką przeciw innego
typu koronawirusowi (MERS-CoV),
który jest podobny do SARS-CoV-2.
Częstym wyzwaniem w procesie
weryfikowania bezpieczeństwa jest
zebranie odpowiedniej liczby ochotników, co w tym przypadku nie było
problemem. Ten preparat leczniczy
pomoże zwalczyć COVID-19 i wrócić
do normalności.

● Fake nr 2: Koronawirus tak szybko mutuje, że nie da się wyprodukować skutecznej szczepionki
Szczepionka jest skuteczna przy
mutacji koronawirusa. Produkuje się
je przeciwko antygenom podstawowym, które niezależnie od mutacji są
zawsze takie same.
Warto wiedzieć, że koronawirus
mutuje znacznie mniej niż wirusy
grypy, a i tak zaleca się szczepienia
przeciwko grypie.

● Fake nr 3: Nie istnieje żadna
pandemia i jest to spisek
koncernów farmaceutycznych

Szczepienia to sprawa naszej solidarności i odpowiedzialności. Cały świat
walczy z nieznanym dotąd wirusem,
który mimo naturalnej odporności
ludzkiego organizmu, nie radzi sobie
z jego zwalczaniem. Od początku
wybuchu pandemii do 14 grudnia na
COVID-19 zachorowało blisko 73 mln
ludzi. Zmarło ponad 1,6 miliona osób.
W Polsce na COVID-19 zachorowało
do tej pory ponad 1 mln osób. Zmarło
blisko 23 tys. ludzi (stan na 14.12.2020
r.). Naukowcy dokładają wszelkich
starań, aby jak najszybciej zażegnać
pandemię. Sukces szczepień zależy
też od nas i naszej odpowiedzialności.

● Fake nr 4: Szczepionka może
wpływać na ludzki genom

Szczepionka wpływa pozytywnie na

naszą odporność. Po zaszczepieniu
układ immunologiczny uczy się rozpoznawać wirusa. Wytwarza skierowane przeciwko niemu przeciwciała.
Szybko rozpoznaje, reaguje, chroni
przed zarażeniem się i chorobą. Nie
istnieje nawet biologiczna możliwość
modyfikowania ludzkiego genomu.

● Fake nr 5: Wystarczy zdrowy tryb
życia, szczepionka nie jest
potrzebna

Szczepionka jest nadzieją na powrót
do normalności. Aktywność fizyczna
i zdrowy tryb życia zawsze dobrze
działają na odporność. Niestety
koronawirus pokazał nam
, że dbanie o siebie to za mało.
Najskuteczniejszym rozwiązaniem
w obecnej sytuacji jest szczepionka,
która przerywa transmisję wirusa
między ludźmi.
www.gov.pl
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Nauki dla przyszłych
małżonków
Jak zapisać się na nauki?
Duszpasterstwo parafii NMP
Matki Miłosierdzia informuje,
że najbliższy cykl katechez
przedślubnych rozpocznie się
na przełomie marca i kwietnia.
Narzeczeni chcący wziąć w
nim udział powinni zgłaszać
się przez: spr.olesnica@onet.pl

Darmowy kurs języka
niemieckiego
Kto może skorzystać? Jeszcze
kilkanaście miejsc pozostało na darmowy kurs języka
niemieckiego dla dorosłych,
który organizują i finansują
oleśnicka Fundacja Tomek i
Tola oraz Fundacja PZU. Kurs
rusza 1 lutego i potrwa do 30
lipca. Uczestnicy opłacają tylko
wpisowe. Szczegółowych
informacji udziela Magdalena
Kopecka: biuro@ko-ma.pl lub
660 780 692.

Tyle krwi oddaliśmy
Hojnie dzielili się cennym
lekiem. – 248,400 ml krwi –
tyle udało się zebrać w roku
2020 podczas oleśnickich
akcji krwiodawstwa organizowanych przez oddział PCK w
Oleśnicy. RED
REKLAMA

DRASTYCZNE ZDJĘCIA
ZNIKNĄ Z MIASTA?
● 719 podpisów pod projektem uchwały. Dokument trafił do ratusza
KATARZYNA KIJAKOWSKA

Z

łożyliśmy w Urzędzie
Miasta Oleśnicy kompletny projekt uchwały zakazującej prezentowania w naszym mieście treści
drastycznych w tym płodów
ludzkich i ich szczątków mówią przedstawiciele Komitetu Obywatelskiej Inicjatywy Uchwałodawczej
Oleśnica Nasze Miasto Arkadiusz Kembłowski i Miroslaw Płaczkowski, którzy
stanowczo podkreślają: Nie
chodzi nam o zakaz prezentowania jakichkolwiek poglądów, lecz o to, aby ich
forma uwzględniała różną
wrażliwość i wiek użytkowników wspólnej przestrzeni.
DUŻY ODZEW
MIESZKAŃCÓW
Pod projektem podpisało się
aż 719 mieszkańców Oleśnicy. - Wśród osób składających podpisy byli lu-

FOT. GRZEGORZ KIJAKOWSKI

WARTO
WIEDZIEĆ
sprawdź na www.olesnicainfo.pl
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W styczniu prowadzona była zbiórka podpisów pod projektem uchwały

dzie o skrajnie różniących
się od siebie poglądach na
temat samej aborcji i wszyscy twierdzili, że nie zgadzają się na przymus ogląda-

nia okaleczonych szczątków
płodów i innych drastycznych obrazów pod pozorem
jakiejkolwiek kampanii informacyjnej - mówi Arka-

diusz Kembłowski. - Projekt
uchwały wraz ze złożonymi pod nią podpisami jest
stanowiskiem mieszkańców
Oleśnicy w tej sprawie. Nie

5

mamy zatem żadnych wątpliwości, że rezprezentujący nas w Radzie przedstawiciele wezmą pod uwagę
nasze wspólne dobro i w trosce o zdrowie psychiczne
nas i naszych dzieci, swoją decyzją nie pozwolą, na
publikowanie drastycznych
obrazów - podkreśla inicjator akcji.
CO ZROBI WOJEWODA?
Czy radni z Oleśnicy zdecydują o podjęciu uchwały,
która zakaże umieszczania w
przestrzeni publicznej drastycznych zdjęć? Taką decyzję, jeszcze w ubiegłym roku,
podjęła Rada Miasta Krakowa. Pod koniec grudnia wojewoda małopolski uchwałę
zanegował. – Przyjęta przez
Radę Miasta Krakowa uchwała wkracza zatem w obszar
regulacji ustawowej celem
jej modyfikacji i dostosowania do lokalnych potrzeb zagadnienia - napisał.
Krakowski samorząd - mając na uwadze duży sprzeciw społeczny wobec drastycznych zdjęć - ma zamiar
odwołać się od decyzji wojewody do Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego. Podobne akcje do tej podjętej przez oleśniczan podjęli
ostatnio mieszkańcy Wrocławia. - Przecieramy szlak komentuje Arkadiusz Kembłowski.●

informacje

SZPITAL WZNOWIŁ
PRZYJĘCIA CH ORYCH

● Powiatowy Zespół Szpitali ma nowego dyrektora. Jest nim Przemysław

Magiera, którego zapytaliśmy m.in. o pierwsze tygodnie pracy

Z

daję sobie sprawę z
tego jak ważnym tematem dla mieszkańców
Oleśnicy jak i całego powiatu oleśnickiego jest sprawne i bezpieczne funkcjonowanie szpitala – mówi nowy
dyrektor. – Trzeba pamiętać,
że to właśnie na dyrektorze
spoczywa odpowiedzialność
za prawidłową realizację i
zabezpieczenie świadczeń
opieki zdrowotnej dla pacjentów. Na pewno nie ułatwia
tego sytuacja panującej epidemii COVID-19, jednakże
staramy się robić wszystko,
aby mieszkańcy mieli zapewnioną opiekę.

z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2. – Do tego dochodzi
również realizacja szczepień
przeciw COVID-19. Dlatego
proszę uwierzyć, że kosztuje nas to sporo wysiłku, aby
wszystko zorganizować jak
najlepiej.

FOT. AECH. PRYWATNE

KATARZYNA KIJAKOWSKA

W szpitalu nadal funkcjonują 62 łóżka dla pacjentów z covid-19

oddziale chirurgicznym i ginekologiczno-położniczym
oraz w poradni chirurgicznej i urazowo-ortopedycznej w szpitalu w Oleśnicy, a
także w oddziale rehabilitacji neurologicznej i ogólnoustrojowej w szpitalu w Sycowie – mówi Przemysław
Magiera. – Z dnia na dzień

CORAZ WIĘCEJ PRZYJĘĆ
– Dzięki zmniejszeniu liczby łóżek tzw. covidowych w
naszym podmiocie, mogliśmy wznowić przyjęcia w

mamy coraz więcej przyjęć.
Magiera podkreśla, że
szpital nadal pełni ważną
rolę w województwie, realizując świadczenia opieki zdrowotnej w związku z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczeniem COVID-19 poprzez zapewnienie 62 łóżek dla pacjentów

P

olicjanci zatrzymali 39-letniego mieszkańca Oleśnicy, który ugodził nożem swojego 68-letniego ojca.
AWANTURA W RODZINIE
18 stycznia około godziny 20
dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy przyjął zgłoszenie o ugodzeniu
nożem mężczyzny na terenie jednego z mieszkań
na terenie Oleśnicy. – Policjanci ustalili, że 39-letni
mężczyzna podczas kłótni
zaatakował nożem swojeREKLAMA

FOT. KPP OLEŚNICA

Nożownik, który dźgnął swojego ojca,
był pod wpływem alkoholu

Mężczyzna, decyzją sądu, trafił
do aresztu śledczego

go 68-letniego ojca – relacjonuje Bernadeta Pytel z

oleśnickiej policji. – Mężczyzna w chwili zdarzenia
był nietrzeźwy. Poszkodowanego mężczyznę karetką
pogotowia przewieziono do
szpitala. Natomiast sprawca
został zatrzymany w policyjnej izbie zatrzymań do dyspozycji prokuratora.
Na podstawie zebranego materiału dowodowego
mężczyźnie zostanie przedstawiony zarzut ciężkiego
uszkodzenia ciała za które
grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. RED

ROZWÓJ ODDZIAŁU
Dyrektor zapewnia też, że
szpital się rozwija, czego
dowodem jest uzyskanie II
stopnia referencyjnego w zakresie ginekologii i położnictwa oraz neonatologii.
– Oznacza to, że spełniamy wymagania NFZ zapewniając doświadczenie oraz
bezpieczeństwo pacjentkom,
których ciąże są powikłane
- podkreśla nasz rozmówca. -Możemy również przyjmować do porodu przyszłe
mamy, które spodziewają się
np. bliźniaków.●

Nie dla smogu.
Rusza 5-letni program
ekologiczny w Oleśnicy

P

od koniec ubiegłego roku
rada miasta przyjęła 5-letni program ekologiczny, któremu nadano nazwę Oleśnica zasilana naturą. Program
ten przewiduje największe
wsparcie z budżetu miasta
właśnie dla walki ze smogiem.
Program wszedł w życie,
a wraz z nim preferencje dla
tych, którzy zdecydują się wymienić swój piec zasilany paliwem stałym (np. węglem) na
zasilane nowoczesnymi źródłami ciepła, typu gaz, prąd
elektryczny, pompy ciepła.
Miasto dotychczas udzielało na ten cel dotacji, ale teraz podwyższona została o 2
tysiące złotych maksymalna
kwota na wymianę pieców
dla właścicieli lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych i aktualnie wynosi ona 6 tysięcy złotych.
– Jako nowość w programie pojawiła się oferta dla
zabudowy jednorodzinnej

CO ZROBIĆ, ABY
SKORZYSTAĆ
Z DOTACJI
Należy wypełnić wniosek i
złożyć go do Urzędu Miasta
Oleśnicy. Dokument można
pobrać w formie elektronicznej. Jeżeli potrzebna
będzie pomoc w wypełnieniu należy zadzwonić pod
numer 71 798 21 52.

lub wspólnych kotłowni. Dotychczas nie były one objęte wsparciem finansowym.
Właściciele domków jednorodzinnych mogą uzyskać
maksymalnie do 10 tys. złotych zwrotu kosztów wymiany źródła ogrzewania. Natomiast w przypadku kotłowni
dla budynku wielorodzinnego maksymalna kwota dotacji wynosi do 3 tys. złotych
na jeden lokal – informuje
urząd miasta. RED

WARTO
WIEDZIEĆ
sprawdź na www.olesnicainfo.pl
Potrzebne ciepłe
kurtki dla
bezdomnych
Dla naszych podopiecznych w
ogrzewalni zaczyna brakować
używanych ciepłych i męskich
kurtek w różnych rozmiarach.
Apelujemy o pomoc - piszą
Służby Ratownicze. – Na pewno w wielu szafach znajdują
się zbędne ubrania. Prosimy
o przekazanie ich dla osób
potrzebujących – proszą
wolontariusze. – Ta pomoc
jest ważna zwłaszcza teraz,
kiedy na dworze są niskie
temperatury. Ogrzewalnia
znajduje się przy ul. Kolejowej
2. Tam przez całą dobę można
dostarczyć odzież i obuwie.
Można również zadzwonić na
numer alarmowy 881 351 301, a
wolontariusze odbiorą odzież.

Jest nowe biuro
Lewicy w Oleśnicy
Otwarcie niebawem. Arkadiusz Sikora, sekretarz dolnośląski SLD poinformował o
przygotowaniach do otwarcia
nowego biura w Oleśnicy. – Po
kilkuletniej przerwie, gdy tylko
minie „narodowa kwarantanna” otwieramy biuro Lewicy w
Oleśnicy, przy ul. Mickiewicza,
gdzie będzie można w sprawach ważnych interweniować
u naszych posłów. RED

Czy nowy program ekologiczny nakłoni kolejnych mieszkańców
do rezygnacji z tak zwanych kopciuchów?

Poszukiwani świadkowie
potrącenia rowerzysty

P

olicjanci Wydziały Dochodzeniowo - Śledczego poszukują świadków zdarzenia drogowego, do którego
doszło w październiku 2020
roku.
– Policjanci poszukują
świadków zdarzenia drogowego z dnia 26 października 2020 roku. Między 9
a 10 w Oleśnicy na ul. Stolarskiej na wysokości skrzyżowania z ul. Ludwikowską
kierujący nieustalonym pojazdem osobowym jasnego
koloru w trakcie wykonywania manewru skrętu z ul. Ludwikowskiej w ul. Stolarską
potrącił jadącego rowerem
mężczyznę poruszającego
się z ul. Stolarskiej w kierunku ul. Ludwikowskiej –
informuje policja.
W wyniku tego potrącenia
rowerzysta doznał obrażeń
ciała i został przetransportowany pogotowiem ratunko-

FOT. ARCHIWUM
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Policja szuka świadków
zdarzenie

wym do placówki medycznej na terenie Wrocławia.
Świadkowie proszeni są o
zgłaszanie się drogą telefoniczną do oficera dyżurnego
KPP w Oleśnicy lub poprzez
prowadzącego postępowanie mł. asp. Macieja Wąsika pod numerem telefonu
47-872-62-68. IP

informacje
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PRODUKTY ROM

to nieograniczona różnorodność
w najwyższej jakości
Podobnie jak w prawdziwym życiu, w funkcjonalnej sofie najważniejsze jest jej wnętrze. Sofy oferują indywidualny komfort
w każdym detalu. Producent zwraca również uwagę na szczegóły związane z materiałami i wykonaniem, tj.: trwałość, stabilność
i jakość wykonania, a także emisję zanieczyszczeń i bezpieczeństwo. Są one regularnie sprawdzane przez niezależne ośrodki badawcze.

CECHY JAKOŚCIOWE MEBLI ROM
● Listwy bukowe

● Sprężyny zygzakowate Nosag

● System utrwalający krawędzie

Intensywnie eksploatowane elementy z konstrukcji
ramowej produkowane są z najlepszych listew bukowych.
Listwy z litego drewna zapewniają idealne połączenie
wytrzymałości i elastyczności. Są wyjątkowo trwałe
i gwarantują wysoki poziom bezpieczeństwa
dla wszystkich elementów mechanicznych
funkcjonalnych sof.

Do sprężynowania stosowane są sprężyny zygzakowate
Nosag, które dzięki równomiernemu i niemęczącemu
napięciu stanowią doskonałą podstawę dla naszych
wysokowydajnych pianek tapicerskich. Sprężyny
zygzakowate zapewniają niezmiennie wysoki poziom
komfortu siedzenia bez punktowego zmęczenia
przez wiele lat.

Naturalnie najbardziej obciążone są krawędzie siedziska.
Dzięki opracowanemu przez firmę ROM wzmocnieniu
obrzeży pianki producent uzyskuje trwałą stabilność wymiarową. System ten minimalizuje zużycie siedziska po
bokach. Oznacza to, że pianka i pokrycie pozostają twarde i równomierne przez długi czas.

● Wysokiej jakości pianki

● Kaszerowanie – technologiczne
uszlachetnianie skóry

● Relaksujące sofy testowane od A do Z
Wysokie standardy jakości w zakresie trwałości, stabilności i jakości wykonania, a także przetwarzania materiałów przebadanych pod kątem szkodliwych substancji są
dla firmy ROM równie ważne, jak komfort siedzenia. Sofy
spełniają surowe normy jakościowe, środowiskowe i emisyjne, dzięki czemu posiadają międzynarodowy znak atestu „Golden M”. Komfort, bezpieczeństwo i sprawdzona
jakość to wszystko jest gwarancją zdrowego życia.

● Komfort w perfekcji

Pianka. Serce i dusza komfortu siedzenia.
W poszukiwaniu idealnej synergii masy objętościowej,
wytrzymałości na ściskanie, elastyczności, stabilności
wymiarowej i oddychalności, opracowano z wiodącymi
producentami optymalne pianki do sof.
Naturalnie z certyfikatem Ökotex 100.

● ROM zrealizuje Twoje marzenie

Skóra to produkt naturalny. Żyje, oddycha i pracuje.
Te zalety mogą również stać się wadą, ponieważ
skórzane pokrowce mogą się rozciągać, wypaczać,
a ostatecznie nawet tworzyć fałdy podczas użytkowania.
Aby temu zapobiec, wszystkie skórzane pokrowce pokrywane są od spodu dodatkową powłoką, która
utrzymuje skórę w odpowiednim kształcie.

Dla firmy ROM meble są punktem centralnym mieszkania. Producentowi zależy, by każdy czuł się na
nich wyjątkowo. Idealna kanapa zapewnia odpowiednią oprawę i komfort w każdej sytuacji. Wtedy
rodzina wzrasta razem i może z radością przyjmować przyjaciół. To jest naczelna zasada firmy ROM,
którą z pasją wdraża dla każdego klienta.

▶

informacje

Mieszkańcy ul. Wileńskiej
chcą asfaltu na ulicy

WARTO
WIEDZIEĆ
sprawdź na www.olesnicainfo.pl
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Jest nowa sekretarz

jesienią i zimą, gdy kostka
jest śliska. – Nie rozumiemy, dlaczego ten odcinek
drogi nie został dotąd pokryty asfaltem – podkreślają.
Petycją zajmowała się komisja skarg, wniosków i petycji. Jej członkowie uznali, że w pierwszej kolejności
powiat musi zakończyć rozpoczęte inwestycje oraz dokonać remontów dróg znajdujących się w dużo gorszym
stanie. Zdecydowano także,
iż w sprawie remontu wypowie się dodatkowo Zarząd
Dróg Powiatowych. Stanowisk tej instytucji jeszcze nie
znamy. RED
FOT. GOOGLE MAPS

eszcze jesienią do Starostwa Powiatowego w
Oleśnicy wpłynęła petycja
w sprawie modernizacji ulicy Wileńskiej w Oleśnicy.
Na razie w sprawie wypowiedziała się komisja skarg,
wniosków i petycji.
– Z naszych obserwacji
wynika, że wysokie natężenie hałasu nie jest uzależnione od szybkości jadących
pojazdów i ograniczenie
prędkości do 40 km/h, które jest notorycznie nieprzestrzegane, nie rozwiązuje
istniejącego problemu – piszą, podkreślając, że bezpieczeństwo jazdy obniża się

Wcześniej był zastępcą wójta.
Halina Szydłowska z Wrocławia wygrała konkurs na
sekretarza powiatu. – Od 2014
do 2018 r. Halina Szydłowska pełniła funkcję zastępcy
wójta gminy Długołęka - mówi
Dawid Samulski, rzecznik
prasowy starosty.

Nie odebrali Nagrody
kardynałowi
To decyzja radnych. Autorem
wniosku o odebranie nagrody
był mieszkaniec Oleśnicy.
Za odebraniem wyróżnienia
wnioskowała też Lewica. Radni
zdecydowali, że Nagroda nie
zostanie odebrana. – Jest
wyróżnieniem za konkretne
zasługi na rzecz miasta –
powiedział szef komisji skarg i
wniosków Marek Czarnecki.

Zmiany w oleśnickiej
prokuraturze

W piśmie skierowanym do urzędników mieszkańcy piszą
o fatalnym stanie ulicy oraz hałasie, który obniża jakość ich życia
REKLAMA

Jest nowy szef. Marcin Firko
nie jest już szefem Prokuratury Rejonowej w Oleśnicy. Od 5
stycznia pracuje, jako zastępca
prokuratora okręgowego.
Jego następcą został prokurator Tomasz Słowik. RED

Od lat zdewastowane budynki, są własnością prywatnej spółki

ZRUJNOWANE WKU
NADAL STRASZY
● Do sprawy wróciła Fundacja Vestigium.

Czy jest jakakolwiek szansa, by to się zmieniło?
KATARZYNA KIJAKOWSKA

Urzędniczka przekonywała, że miasta nie stać na
przejmowanie zrujnowanych obiektów, remontowanie
ich i późniejsze
utrzymywanie.

W

łaścicielem dawnej
siedziby WKU jest
łódzka spółka. Jej
działalność polega na kompleksowej obsłudze klientów
w zakresie nieruchomości.
Nie widać tego w przypadku
obiektu, który firma kupiła
wiele lat temu w Oleśnicy. –
Ani przed pożarem, ani po
tym, jak część WKU strawił
ogień, nie mogliśmy się doprosić, żeby właściciel uporządkował obiekt i teren wokół niego – mówił w 2019
roku w rozmowie z OlesnicaInfo.pl Ryszard Łukoszko,
powiatowy inspektor nadzoru
budowlanego. – Teraz wcale nie jest inaczej. Wysyłamy listy z ponagleniami, ale
w większości pozostają one
bez odzewu. Czasem ktoś teren wokół nieruchomości posprząta, ale są to – niestety – działania sporadyczne.
Nie lepiej kształtuje się sytuacja z byłą stołówką wojskową. Budynek wprawdzie
ogrodzono siatką i umieszczona niej tabliczki informujące, że budynek grozi
zawaleniem, ale to niewiele zmienia. Sąd wyznaczył
kuratora firmie będącej właścicielem tego zniszczonego
obiektu, który doprowadził
m.in. do ogrodzenia budynku i zamontowania tabliczki z ostrzeżeniem.
CZY MIASTO PRZEJMIE
TE OBIEKTY?
Do sprawy zrujnowanych budynków wróciła w ostatnim
czasie Fundacja Vestigium.
– Kluczowe w całej sprawie,

by podjąć kolejne działania,
było poznanie stanowiska
miasta – wyjaśnia Paulina
Frątczak.
Szczegółowe stanowisko w tej sprawie przesłała skarbnik miasta Joanna Jarosiewicz. – Odnośnie uwag
dotyczących możliwości wywłaszczenia posiadaczy nieruchomości i przejęcia ich
przez miasto, bądź rozwiązania umowy sprzedaży tych
nieruchomości informuję,
iż miasto nie rozważa podejmowania tego rodzaju kro-

ków – napisała w odpowiedzi udzielonej w tej sprawie
komisji kultury. – W planach
finansowych nie posiadamy środków ani na odszkodowanie za wywłaszczenie,
ani na remont, a właściwie
odbudowę stołówki i WKU,
ani tym bardziej na ich późniejsze utrzymanie.
– Urząd Miasta Oleśnicy,
jako instytucja, burmistrz
i rada miasta, jako organy
gminy, nie mają ustawowo
określonych kompetencji
od zmuszania właściciela
obiektów zabytkowych do
określonych działań posiadanych przez nich zabytków
– podkreśliła skarbnik, zaznaczając, że przez ostatnie
lata miasto wydało znaczne środki na zabytki na terenie Oleśnicy, a właściciele zrujnowanych obiektów
przy ul. Wojska Polskiego
nigdy nie byli zainteresowani, by starać się o dotacje.
Fundacja Vestigium zapowiada, że nadal będzie
się interesować sprawą.●

FOT. GRZEGORZ KIJAKOWSKI
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Pożar, zniszczenia. Wygląda to naprawdę fatalnie

RUSZYŁA POMOC DLA
JOANNY ŚLUSARCZYK
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FOT. KW POLICJI

informacje

● Coraz więcej osób dołącza do akcji pomocy oleśnickiej nauczycielce,

która cierpi na stwardnienie rozsiane

R

adością w moim życiu zawsze była praca z młodymi ludźmi
– mówi pani Joanna, od wielu lat nauczycielka w Szkole
Podstawowej nr 1 w Oleśnicy.
– Dzięki ogromnej pomocy i wsparciu dyrekcji szkoły, koleżanek i kolegów oraz pracowników
mogę w dalszym ciągu pracować i czuć się bezpiecznie w mojej szkole. Muszę
przyznać, że także ze strony moich uczniów doświadczam wiele serdeczności,
pomocy i zrozumienia. Za
co im wszystkim jestem bardzo wdzięczna.
– Chciałabym żyć jak wszyscy, normalnie, ale choruję
na stwardnienie rozsiane –
schorzenie neurologiczne
powodujące niepełnosprawność ruchową – mówi JoanREKLAMA

M.in. ogrody działkowe są patrolowane przez MOPS i policję
FOT. ARCHIWUM PRYWATNE

KATARZYNA KIJAKOWSKA

ODDAJ 1%
Joannie Ślusarczyk można
pomóc oddając 1% swojego
podatku. KRS: 0000050135
Cel szczegółowy: ŚLUSARCZYK. Można również
przekazać dowolną kwotę
na konto Dolnośląskiej
Fundacji Rozwoju Ochrony
Zdrowia, której oleśniczanka jest podopieczną. Numer
konta: 45 1240 1994 1111
0000 2495 6839.

Pani Joanna od wielu lat uczy w Szkole Podstawowej nr 1

na Ślusarczyk. – Każdy mój
dzień to walka, która wcale nie jest łatwa. To, co dla
zdrowego człowieka jest
oczywiste dla mnie często

jest nieosiągalne. Zwykłe
założenie skarpetek czy
też wyjście z domu jest dla
mnie jak zdobycie jakiegoś
szczytu.

LICYTACJE
Na facebooku powstał fanpage, na którym można licytować przedmioty i usługi.
Między innymi bony do lokali gastronomicznych, lekcje fizyki z Łukaszem Perczakiem czy medal zdobyty
przez Mirellę Skubij. Dochód
z nich będzie przeznaczony
na leczenie i rehabilitację.●

Policja sprawdza miejsca,
w których mogą
przebywać bezdomni

P

olicjanci Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy prowadzą działania z
Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej.
– Każdego roku odnotowuje się znaczną liczbę zgonów
spowodowanych wychłodzeniem organizmu. Spadki temperatur w okresie zimowym
stwarzają potencjalne zagrożenie dla życia i zdrowia osób
bezdomnych, samotnych,
nieporadnych życiowo, znajdujących się pod wpływem
alkoholu oraz w podeszłym
wieku – mówi Bernadeta Pytel z Komendy Powiatowej
Policji w Oleśnicy.

POLICJA MONITORUJE
I INTERWENIUJE
Policjanci prowadzą bieżące monitorowanie i kontrolowanie miejsc, gdzie najczęściej mogą przebywać
bezdomni: parki, ogrody
działkowe, węzły cieplne,
dworce kolejowe czy autobusowe a także miejsca,
gdzie najczęściej spożywany jest przez nich alkoholu
czyli pustostany.
W tym roku kontrole
miejsc, gdzie mogą przebywać bezdomni były prowadzone wspólnie z pracownikami oleśnickiego ośrodka
pomocy społecznej. RED
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do poczytania

PROMUJEMY OLEŚNICKIE
DOŁĄCZCIE DO NAS!
W

Zbiórka dla Kacpra
Dziwaka na styczniowym
jarmarku wspaniałości

KATARZYNA KIJAKOWSKA

O

lesnicaInfo.pl zaprasza Was do udziału w
przedsięwzięciu mającym na celu pokazywanie
tego, co najcenniejsze w lokalnych firmach. Promujemy
Oleśnickie, a Wy dołączcie
do nas i zróbmy to razem.
Formalnie ruszamy wraz
z nowym rokiem, ale tak naprawdę lokalne firmy promujemy na naszym portalu i w gazecie OlesnicaInfo.
pl, od początku. Pokazujemy przedsiębiorstwa, które
są na rynku od lat. Przedstawiamy te, które stawiają
na nim pierwsze, nieśmiałe
kroki. Te drugie, czasem z
lekką tremą i nieśmiałością,
decydują się opowiedzieć naszym Czytelnikom o sobie,
pochwalić się swoim produktem czy usługą. Te artykuły
i prezentacje zawsze cieszą
się dużym uznaniem i popularnością naszych Czytelników. Są chętnie czytane i
udostępniane.
FORMALIZUJEMY
NASZE DZIAŁANIA
Sformalizować, przyspieszyć
i poszerzyć. Nadal będziemy pokazywać firmy z po-

FOT. TOMASZ PRYJMA

To właśnie ono jest punktem wyjściowym naszej akcji.

Oleśnica i powiat oleśnicki to wyjątkowe miejsce, więc wspólnie je promujmy

wiatu oleśnickiego, ale pojawią się także – specjalnie
skierowane do nich – ciekawe akcje reklamowe i promocyjne, dodatki do gazety OlesnicaInfo.pl, która w
tym roku będzie się ukazywać już we wszystkich gminach powiatu oleśnickiego.
Klientom i współpracującym
z nami firmom udostępnimy także nasze media spo-

łecznościowe. Dzięki naszym Czytelnikom, którzy
są na nich bardzo aktywni, współpracujący z nami
przedsiębiorcy będą mogli
dotrzeć do tysięcy potencjalnych klientów.
Jeśli więc jesteś przedsiębiorą, a nie wiesz jak dotrzeć
do klienta, chcesz to zrobić
za pośrednictwem atrakcyjnych kanałów informacyj-

nych, zadzwoń lub napisz
do nas. Pomożemy! A Państwa – naszych Czytelników
– zachęcamy do korzystania
z usług lokalnych firm. Tych
z Oleśnicy, ale też z Sycowa, Bierutowa, Twardogóry, Międzyborza, Dobroszyc,
Dziadowej Kłody czy gminy Oleśnica. Razem możemy więcej, a więc…
PROMUJMY OLEŚNICKIE! ●

śpiączki farmakologicznej życie Kacpra zostało uratowane. Od tej pory zmaga się z
on porażeniem mózgowym,
epilepsją, wadą wzroku a od
kilku lat z niedoczynnością
tarczycy.
COŚ DLA CIAŁA,
COŚ DLA DUSZY
– Naszym celem jest zbiórka
na pobyt w ośrodku rehabilitacyjnym którego koszt przekracza możliwości rodziny.
Tym razem na naszym stoisku jak zawsze będzie można znaleźć pyszne swojskie
ciasta – mówią przedstawiciele fundacji.
W pomoc Kacprowi włączyło się również Koło Gospodyń Wiejskich w Bystrem,
Krzeczynie i Boguszycach i
szkolne koło wolontariatu w
Szkole Podstawowej w Ligocie Małej. RED

FOT. ARCHIWUM PRYWATNE

● Cudze chwalicie, swego nie znacie. Któż z nas nie zna tego przysłowia.

najbliższy weekend 30
i 31 stycznia na Oleśnickim Rynku odbędzie się
kolejny Oleśnicki Jarmark
Wspaniałości. Impreza będzie miała również charakter charytatywny. Fundacja
Żyj dla innych wesprze tym
razem Kacpra Dziwaka z z
Drołtowic.
– Kacpra poznaliśmy jako
żywiołowego młodzieńca,
gdy przekazywaliśmy mu
po raz pierwszy nakrętki.
Dla Kacpra zbieramy także
nieustannie nakrętki w każdym z oleśnickich serc – mówią organizatorzy.
26-letni mieszkaniec Drołtowic zachorował kiedy miał
2 miesiące na ropne zapalenie opon mózgowych.
Choroba nie rozpoznana i
nieodpowiednio leczona doprowadziła do bardzo ciężkiego stanu. Po 17 dniach

26-letni mieszkaniec Drołtowic może liczyć na wsparcie
Fundacji Żyj dla innych

Szyje suknie dla oleśniczanek. Teraz zaprasza je na kursy krawiectwa
zyje suknie wieczorowe,
ślubne i wizytowe, a krawiectwo to jej pasja i praca
jednocześnie. Praca, którą
pandemia koronawirusa wyhamowała niemal do zero.
Krawieckiego
bakcyla Anna Jankowska złapała jeszcze jako mała dziewczynka. – Moja babcia była
krawcową, więc siłą rzeczy
moje życie kręciło się wokół
materiałów i maszyny do szycia – opowiada oleśniczanka. – Kiedy więc, po szkole podstawowej, musiałam
dokonać wyboru ten mógł
być tylko jeden – technikum
włókienniczo-odzieżowe o
specjalności krawiectwo lekkie, które miało mi otworzyć
furtkę do pracy w ukochanym zawodzie.
Po skończeniu szkoły pani
Anna rozpoczęła pierwszą
pracę. – To była duża szwalnia, w której każda krawcowa
miała swoje miejsce i swoją
tzw. operację, którą wykonywała. Każdego dnia tę samą
– opowiada oleśniczanka. –

Wiedziałam, że to nie jest
to, że taki rodzaj krawiectwa nie daje mi satysfakcji.
TO BYŁO MOJE MIEJSCE
I wtedy przyszła praca w salonie sukien ślubnych. – To
był strzał w dziesiątkę. Tam
wreszcie poczułam się na
właściwym miejscu – opowiada, przyznając, że gdy po
kilku latach musiała się rozstać z salonem było to dla
niej bardzo trudne. – Rozpoczęły się roszady, a że ja byłam najmłodsza to właśnie
mnie podziękowano – wspomina, wracając też pamięcią
do swojej pierwszej wizyty
w urzędzie pracy. – Pamiętam, że pani urzędniczka,
która wcześniej była moją
klientką zapytała, dlaczego nie otworzę swojej firmy,
przecież mam fach w ręku –
opowiada Anna Jankowska.
– Był strach, były obawy, czy
podołam, ale podjęłam decyzję, że ruszam i zaczynam
pracę na własną rękę.
Z uśmiechem wspomi-

na pierwsze kilkanaście
miesięcy, gdy jej pracownia krawiecka mieściła się
w mieszkaniu. – Na 50 metrach kwadratowych rodzina, moja praca i klientki, które musiały gdzieś mierzyć
szyte dla nich stroje – opowiada. – Mąż długo był bardzo cierpliwy, ale w końcu
stwierdził, że czas najwyższy, żebym poszukała lokalu i pracowała poza domem.

FOT. KATARZYNA KIJAKOWSKA

S

Anna Jankowska zaprasza na kursy krawiectwa

WRESZCIE NA SWOIM
Osiem lat temu pani Anna
wynajęła lokal przy ul. Kochanowskiego, w budynku
Spółdzielni Mieszkaniowej
Zacisze. – I do wiosny ubiegłego roku był to dla mnie
najpiękniejszy zawodowo
czas – przyznaje. – Jeszcze
lato i wczesna jesień pozwoliły się utrzymać, ale od listopada jest bardzo źle. Nie
ma wesel, imprez karnawałowych, nie będzie studniówek i półmetków, więc nie
szyję praktycznie nic. Siedzę
i czekam aż to wszystko się

skończy. Jeszcze wierzę, że
uda mi się utrzymać firmę,
że nie będę musiała zamykać pracowni.
KURS KRAWIECKI W PRACOWNI
Pomysł na przetrwanie to
kursy krawieckie. – Ogłosiłam to na facebooku i zgłosiły się dwie pierwsze panie
– uśmiecha się Anna Jankowska. – To moje klientki, które – jak mówią – od zawsze
chciały nauczyć się szycia.
Kurs u pani Anny to indywidualne spotkania w pracowni. – Zachowujemy wszelkie
zasady reżimu sanitarnego –
zapewnia właścicielka Korrin. – Na spotkaniach uczymy
się podstaw obsługi maszyny i szycia. Chcę, żeby panie,
które ukończą kurs umiały
uszyć na przykład poszewkę na poduszkę, spódniczkę
dla córki lub wnuczki, przeszyć coś prostego. Chętnie
podzielę się swoją wiedzą,
mając też nadzieję, że w ten
sposób przetrwam do lepszych czasów. RED
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MATERIAŁ PROMOCYJNY

39,5 mln zł

to wydatki zaplanowane
na tegoroczne inwestycje

w budżecie 2021

Wydatki na tegoroczne inwestycje są znaczące i przewyższają
kwoty przeznaczane na ten cel w poprzednich latach. Miasto
zamierza przeznaczyć na inwestycje aż 39.504.042 złotych.

N

iektóre inwestycje rozpoczęły się już w ubiegłym roku i będą kontynuowane w bieżącym. Jest to na
przykład budowa hali sportowej
przy SP 4, budowa skateparku
z pumptrackiem, rewitalizacje
terenów przy ul. Wileńskiej, Ludwikowskiej (Park Południowy)
oraz przy zbiegu Wiśniowej i Łąkowej, na których powstaną miejsca rekreacji i wypoczynku.
Pojawiły się też nowe
zadania. Planowane jest:

rozpoczęcie budowy budynków
socjalnych przy ul. Kopernika
przebudowa po pożarze budynku przy ul. 3 Maja 69
Przewidziano również środki na
nowe place zabaw i modernizacje istniejących. Realizowana będzie budowa oświetlenia ulicznego w mieście i podświetlenia
obiektów budowlanych, a także rozbudowa sieci wodno - kanalizacyjnej.

remont toalet w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1
remont instalacji wodno-kanalizacyjnej w Przedszkolu nr 1.
Środki przewidziano również na
drogi w mieście, zarówno te
gminne, jak i w formie wsparcia
dla dróg powiatowych i wojewódzkich

W tym roku Sekcja Dróg Miejskich i Urząd Miasta zaplanowały
ponad 12 mln zł na inwestycje na
drogach gminnych. Ta znaczącakwota zostanie przeznaczona
na przebudowę łącznika ul. Sinapiusa z ul. Skłodowskiej-Cu-

ka. W ramach tego zadania wymieniona będzie nawierzchnia
istniejącej jezdni wraz z korektą
układu komunikacyjnego. Planowane jest również wyznaczenie ciągu pieszo-rowerowego na
odcinku obenego chodnika. Zakończy się także rozpoczęta w
ubiegłym roku przebudowa ul.
Pułaskiego. Zmiany czekają ulice, na których zaplanowaliśmy
budowę kanalizacji sanitarnej i
sieci wodociągowej, a po tych
pracach roboty drogowe. Mowa
tutaj o ulicach: Kosynierów, Demokratów, Europejskiej i Niemieckiej.

przebudowy łącznika Otwartej z
Moniuszki, projekt budowy fragmentu drogi od Stapińskiego do
Mokrej oraz projekt rozbudowy
drogi ul. Wielkopolnej. Miejskie
inwestycje zostaną wsparte dotacją z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, która wyniosła ponad 5,6 mln zł.
Miasto będzie też partycypować
w remontach i przebudowanych
dróg powiatowych.

Nie pominięto inwestycji
w szkołach i przedszkolach
miejskich. Zaplanowano
środki na:

modernizację bieżni w Szkole Podstawowej nr 4
nawierzchnię placu zabaw, elewacji i ogrodzenia przy Szkole
Podstawowej nr 7
remont węzła cieplnego w
Szkole Podstawowej nr 3
modernizację instalacji elektrycznej w SP 1 i SP 4

Tak będzie się prezentowała nowa hala przy SP4

W styczniu przekazano plac budowy skateparku

rie. Tu planuje się wymianę nawierzchni istniejącej jezdni wraz
z korektą zatok parkingowych i
chodników. Przebudowie poddana zostanie również ul. Krót-

Miasto Oleśnica partycypuje w budowie wschodniej obwodnicy

Miasto zamierza zlecić także
wykonanie projektów nowych
inwestycji. W budżecie Oleśnicy
na rok 2021 zarezerwowano środki na projekty skrzyżowania ul.
Owocowej z Dobroszycką, budowę drogi na ul. Malinowskiego,
przebudowę ul. Kopernika, przebudowę ul. Akacjowej od ul. Łąkowej do ul. Wrocławskiej, wykonanie nawierzchni łącznika
Łowieckiej z Wojska Polskiego,
budowę sięgacza ul. Moniuszki, budowę ciągu pieszo - rowerowego w łączniku ulicy Otwartej z Limanowskiego (w ramach
zadania planuje się budowę ciągu pieszo – rowerowego w łączniku przebiegającym w rejonie
ogrodów działkowych na odcinku od ul. Otwartej do ul. Limanowskiego). Kolejne środki zostaną przeznaczone na projekt

www.olesnica.pl

Na drogi powiatowe Miasto udzieliło wsparcia finansowego w wysokości ponad 2 mln zł. Dzięki
tym środkom już w tym roku rozpocznie się rozbudowa ul. Wiejskiej i ul. Wały Jagiellońskie. Zrealizowana zostanie rozbudowa
ul. Wądoły, na odcinku od wiaduktu do ul. Energetycznej. Dla
mieszkańców jest to ważna inwestycja, gdyż stanowi kolejny
element wyprowadzania ruchu z
miasta w kierunku Jelcza-Laskowic i Oławy. Dla zrealizowania
tego celu przebudowany został w
ubiegłym roku fragment ul. Limanowskiego, a aktualnie trwają prace projektowe dotyczące
przebudowy ul. Moniuszki. Miasto dofinansuje też kolejny etap
przebudowy ul. Łukanowskiej i
Stawowej, zrealizuje projekt Bezpiecznych Przejść dla Pieszych
na obwodnicy śródmiejskiej, w
tym na drogach powiatu oraz zaprojektuje przebudowę ulicy Rzemieślniczej.
Nie można zapomnieć o planowanej przebudowie chodnika na drodze wojewódzkiej nr
451 - na ul. Krzywoustego, ktore, ze względu na bardzo zły stan
techniczny i obecne parametry,
wymaga natychmiastowej modernizacji i przywrócenia uży-

teczności.
Wobec stale rosnącej liczby
pojazdów wyprzedzająco podejmowane są działania, które w
perspektywie znacznie odciążą
ruch w mieście, wyprowadzając
go na zewnątrz na najczęściej
uczęszczane kierunki. Usprawnienie układu komunikacyjnego
miasta to priorytet dla poprawy
warunków życia i funkcjonowania mieszkańców. Stąd też decyzja o wyjątkowo rekordowej
pomocy finansowej dla Województwa Dolnośląskiego na budowę wschodniej obwodnicy Oleśnicy (4,3 mln złotych) oraz na
przebudowę ul. Dobroszyckiej
(2,1 mln złotych). Zrealizowanie
tych obu inwestycji oraz przebudowa ul. Krzywoustego, a dalej Limanowskiego, Moniuszki,
Wądoły do włączenia do Energetycznej i Południowej zakończy
etap budowania obejść i obwodnic miasta, odciążających ruch
w obrębie centrum.

Wschodnia
obwodnica miasta
Pod koniec ubiegłego roku rozpoczęła się także inna ważna inwestycja dla Oleśnicy. To
wschodnia obwodnica miasta.
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. Środki miasta zostały zaangażowane również
w przebudowę skrzyżowania
ulicy Dobroszyckiej, które rozpocznie się w 2021 roku. Kwota dofinansowania wyniosła 2,1 mln zł.

informacje
WARTO
WIEDZIEĆ
sprawdź na www.olesnicainfo.pl
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Opóźnia się gazyfikacja
trzech wsi

W styczniu odbył się odbiór wyremontowanej drogi

Wyremontowano odcinek
drogi w Kolonii Strzelce

W

ykonawcą zadania była
firma STRABAG Infrastruktura Południe. W ramach inwestycji wykonany
został 2-kilometrowy odcinek
za kwotę około 2 milionów
złotych. Część środków na
inwestycję przekazała gmina Dobroszyce. Wójt Artur
Ciosek przyznał, że to ważna inwestycja z perspektywy gminy. – Poprawi bezpieczeństwo mieszkańców
i zapewni komfortowy przejazd przez tę miejscowość –
powiedział, przyznając, że
droga jest wykorzystywana
przez firmy lokujące się w
tej okolicy oraz ciężki sprzęt
leśników. – Dzisiaj możemy
się pochwalić pięknym od-

cinkiem. Tak, jak wieloma
innymi, które w 2020 roku
zrealizowaliśmy w gminie
Dobroszyce – podkreślił.
– Cieszymy się, że kolejna
inwestycja została zrealizowana – mówił starosta Sławomir Kapica. – Myślę, że
drogi powiatowe są w coraz lepszym stanie, a my sobie stawiamy kolejne ambitne cele.
W odbiorze wziął udział
także wójt Artur Ciosek, zastępca starosty Stanisław Stępień, radny powiatowy Alojzy
Kulig, radna z gminy Dobroszyce Justyna Kochańska-Tuła i dyrektor Zarządu
Dróg Powiatowych Krzysztof Górecki. RED

Kiedy można liczyć na gaz?
Polska Spółka Gazownictwa
przesuwa terminy poszczególnych etapów gazyfikacji
w sołectwach Boguszyce,
Boguszyce Osiedle, Spalice. Szacowany termin realizacji
dokumentacji projektowej to
przełom sierpnia i września
2021 r., a zakończenie całości
inwestycji szacuje się na koniec kwietnia 2022 r. – informuje spółka

GPK remontuje stację
uzdatniania wody
Dostawa wody ma być niezawodna. Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne rozpoczęło
modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Krzeczynie. Stacja
zaopatruje w wodę Krzeczyn,
Piszkawę, Ligotę Małą, Bystre,
Nieciszów, Zimnicę oraz Nową
Ligotę. - Te prace zapewnią
bezpieczeństwo i niezawodność w dostawie wody.
Modernizacja stacji zdecydowanie zwiększy jej wydajność
oraz blisko trzykrotnie poprawi możliwość magazynowania
wody uzdatnionej - informuje
GPK. IP

KGW w Cieślach zapowiada wiele inicjatyw już po powrocie do rzeczywistości bez koronawirusa

NAJMŁODSZE
W GMINIE, ALE JUŻ
Z SUKCESAMI

● To najmłodsze Koło Gospodyń Wiejskich w gminie

Oleśnica. Powstało w Cieślach w 2019 roku, a już może
się pochwalić wieloma inicjatywami

REKLAMA

KATARZYNA KIJAKOWSKA

O

d czego się zaczęło? – Od zmiany pani
świetlicowej – uśmiecha się Dagmara Bielak, szefowa Koła Gospodyń Wiejskich w Cieślach. – Została
nią pani Joanna Kuca, a my
zaczęłyśmy pojawiać się częściej w świetlicy. A to, żeby
pomóc przy organizacji dożynek, a to przy przygotowaniu Dnia Dziecka. I tak
to się zaczęło.
NIEODLEGŁE
POCZĄTKI
Podczas zebrania wiejskiego w 2019 roku padł pomysł,
by działalność grupy mieszkańców sformalizować. –
Zastanawiałyśmy się nad

KOŁO GOSPODYŃ
WIEJSKICH CIEŚLE:
Zarząd: Dagmara Bielak –
Przewodnicząca, Monika
Rogowska, Malwina Krzak.
Członkowie: Malwina Krzak,
Jacek Krzak, Agnieszka
Olewińska, Kazimiera Krzak,
Ewa Bielak, Monika Rogowska, Halina Krasinkiewicz,
Grażyna Kwiecień, Monika
Sulikowska, Andżelika
Falkowska, Joanna Kuca,
Łukasz Kuca, Katarzyna
Potępa, Dagmara Bielak.

stowarzyszeniem, ale pan
Maciej Syta z Urzędu Gminy Oleśnica podpowiedział
nam, że lepszym rozwiązaniem będzie powołanie Koła
Gospodyń Wiejskich – mówi
pani Dagmara. – Czasu było
niewiele, bo do końca października musiałyśmy zarejestrować Koło w Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Udało się. I
zarejestrować Koło, i pozyskać pierwsze dotacje, które w całości przeznaczyliśmy na doposażenie kuchni
w świetlicy.
DUŻY ODZEW
NA JARMARK
Panie wspominają pierwsze
inicjatywy, które zrealizowały. – To był jarmark dla Tosi i
Frania w grudniu 2019 roku
– opowiadają. – Nie spodziewałyśmy się takiego odzewu. Zabrakło nam ciasta,
a był aż 40 blach – mówią
nasze rozmówczynie. – Nie
było kobiety, która by się do
nas nie dołączyła. Nawet te,
które na co dzień nie pieką
zadeklarowały, że albo coś
przygotują, albo kupią. Ciasta poszły od ręki. Co więcej,
musiałyśmy dopiekać babki
w naszej świetlicowej kuchni. Efekt tej akcji był taki,że
zebrałyśmy ponad 4 tys. zł,
co dało nam ogromnego powera do podejmowania takich działań.

Potem przyszedł czas na
jarmark świąteczny. – I znów
okazało się, że jest duże zainteresowanie – mówią panie z KGW. – Cieszyło nas
to, że przychodzili na niego także starsi mieszkańcy.
Kupowali jakieś drobiazgi,
siadali w świetlicy, żeby porozmawiać. Było naprawdę
wspaniale.
NASZ SUKCES
GASTRONOMICZNY
Obsługę wiejskiego Dnia
Kobiet panie z KGW Cieśle
nazywają swoim sukcesem
gastronomicznym. – Mimo
że wcześniej obsługiwałyśmy już podobne imprezy
pojawiła się obawa, czy podołamy, czy wszyscy będą
zadowoleni – mówi Dagmara Bielak. – Wyszło bardzo
fajnie. Wszystko wszystkim
smakowało.
W 2020 roku w Cieślach
miało się odbyć święto dyni,
ale imprezę odwołano ze
względu na koronawirusa.
– Jeśli tylko wszystko się
uspokoi, wrócimy do tematu w tym roku – zapowiadają
mieszkanki wsi, które planują również akcję dla poszkodowanych pogorzelców z
Siekierowic. – Planów mamy
dużo – mówi Dagmara Bielak. – Jeśli tylko pandemia
się uspokoi i będziemy mogły działać, na pewno wcielimy je w życie.●

promocja

NR 1(22) I STYCZEŃ 2021 r.
www.olesnicainfo.pl

15

Rozlicz PIT w Gminie Oleśnica!
Twoje podatki wrócą do Ciebie

MATERIAŁ PROMOCYJNY

Z

roku na rok rośnie liczba mieszkańców gminy
wiejskiej Oleśnica. Niestety wciąż pozostaje spora grupa mieszkańców, którzy choć
zamieszkują w jednej z miejscowości gminnych, przy składaniu deklaracji podatkowej PIT,
z różnych powodów, nie wskazują aktualnego adresu zamieszkania na terenie gminy Oleśnica.
Jedną z przyczyn może być mylenie przez mieszkańców Gminy
Oleśnica (gmina wiejska) z Gminą Miasto Oleśnica (gmina miejska). W obu tych gminach obowiązuje ten sam kod pocztowy
(56-400). Wielu mieszkańców
gminy jeszcze nie zameldowało się w miejscu swojego aktualnego pobytu i w deklaracji PIT
wpisują adres swojego meldunku zamiast adresu zamieszkania.
Sytuacja ta wpływa na znaczne
zmniejszenie dochodów gminy.

chodowego od osób fizycznych.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami każdy podatnik, w swojej
deklaracji PIT, powinien wskazać adres zamieszkania na dzień
31 grudnia 2020 r. Adres zameldowania w tym przypadku nie
ma znaczenia, tj. nie trzeba być
zameldowanym na terenie gminy Oleśnica, wystarczy zamieszkiwać w jednej z jej miejscowości w ostatnim dniu 2020 roku.
Wskazywanie przez podatnika
aktualnego adresu zamieszkania w deklaracji PIT ma bezpośredni wpływ na wysokość dochodu budżetu gminy, w której
podatnik zamieszkuje. 38,23 %
z odprowadzanego przez każdego podatnika, zamieszkującego
teren gminy Oleśnica, podatku
dochodowego, trafia do budżetu gminy Oleśnica. Środki te są
przeznaczane na komunikację autobusową, rozbudowę i utrzymanie: dróg, chodników, oświetlenia,
sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz inne zadania związane m.in. z ochroną środowiska, oświatą, kulturą i sportem.
Można powiedzieć, że wszyscy
mieszkańcy, będący podatnikami z terenu gminy, mają pośrednią korzyść ze złożenia deklaracji PIT: część ich podatku zasili
budżet gminy, który zostanie
przeznaczony na realizację zadań, które wpłyną na poprawę

ZASADY ROZLICZENIA

Kampania informacyjna „Rozlicz PIT w Gminie Oleśnica! A
Twoje podatki wrócą do Ciebie”
ma na celu zmianę tej sytuacji.
W ramach wspomnianej akcji
przypominamy wszystkim mieszkańcom z terenu gminy Oleśnica
o obowiązku wskazywania aktualnego adresu pobytu, na terenie gminy wiejskiej Oleśnica,
podczas rozliczania podatku do-

INWESTYCJE DROGOWE, INFRASTRUKTURA WODNO-ŚCIEKOWA, EDUKACJA

Gmina Oleśnica – plany na rok 2021
J

ak zaznacza wójt gminy Oleśnica Marcin Kasina, rok ubiegły
- choć niewątpliwie trudny - nie
nadwyrężył drastycznie kondycji
finansowej Gminy i nie zachwiał
tendencji wzrostowych. „Systematycznie przybywa mieszkańców, pojawiają się nowe inwestycje, mamy również ambitne,
acz wykonalne plany związane
z rokiem bieżącym”.

● kontynuacja budowy chodnika
w pasie drogi wojewódzkiej nr
340 na odcinku Oleśnica-Nowosiedlice;
● przebudowa drogi wewnętrznej
w Poniatowicach;
● budowa chodnika wraz z budową kanalizacji deszczowej w Bystrem (ulica Pogodna);
● II etap budowy oświetlenia drogowego na terenie gminy.

GŁÓWNE INWESTYCJE
GMINNE W 2021 ROKU:

Złożono również wnioski o dofinansowanie przebudowy drogi w
Ligocie Polskiej (przysiółek Dębowy Dwór) oraz drogi w miejscowości Zimnica.
W bieżącym roku ma także zakończyć się budowa wschodniej
obwodnicy Oleśnicy (3,5-kilometrowy odcinek z czego ponad
2,5 km na terenie gminy Oleśni-

Infrastruktura drogowa
●
przebudowa drogi w Krzeczynie (na którą pozyskano fundusze zewnętrzne w kwocie ponad
1 300 000 złotych);
●
drugi etap przebudowy drogi
gminnej w Smardzowie;

jakości i komfortu życia mieszkańców i sprawią, że pieniądze
odprowadzane na podatek dochodowy wrócą w postaci realizowanych przez gminę inwestycji.
NA CO IDĄ PIENIĄDZE?

Na stronie internetowej: www.

olesnica.wroc.pl, baner: „Na co
idą moje pieniądze?” uruchomio-

no interaktywną prezentację budżetu gminy Oleśnica. Osoby zamieszkujące teren gminy mogą
sprawdzić, jaka część z wypracowanych przez nich podatków
wpływa do budżetu gminy i na
jakie zadania (inwestycje) jest
przeznaczana. Mieszkańcy znajdą tam również informacje o wysokości planowanych dochodów
do budżetu, o wysokości wydatków oraz procencie, jaki stanowi w budżecie gminy dochód z
podatków od osób fizycznych.
Gmina Oleśnica bierze
także udział w projekcie
„Wspieraj lokalnie”, w ramach
którego przygotowano program do rozliczeń PIT. Tym
samym umożliwiono podatnikom z terenu gminy Oleśnica rozliczanie deklaracji podatkowych dzięki dedykowanej
platformie, zamieszczonej pod
adresem: https://www.pitax.
pl/rozlicz/urzad-gminy-olesnica-1/

ca). Jej przebieg zwiększy dostępność gminnych terenów inwestycyjnych.
INFRASTRUKTURA
WODNO-ŚCIEKOWA

W styczniu tego roku rozpoczęto gruntowną modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Krzeczynie, zaopatrującej w wodę
kilka miejscowości gminnych.
Termin zakończenia wszystkich
prac – koniec 2021 roku. Na to
przedsięwzięcie uzyskano dofinansowanie w kwocie1 600 000
złotych. Złożono także wniosek
o dofinansowanie przebudowy
sieci wodociągowej w miejscowości Brzezinka.
EDUKACJA

Będziemy kontynuować budowę chodnika Oleśnica-Nowosiedlice

Najbliższe plany to rozbudowa
SP w Ligocie Polskiej (5 sal lekcyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą). Uzyskane środki
zewnętrzne - ponad 1 600 000
złotych. ●
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● W bierutowskiej remizie odbyła się uroczystość z okazji 75-lecia działalności OSP w Bierutowie

oraz przekazania kluczyków do nowego samochodu bojowego dla strażaków-ochotników

Na druhów zawsze można liczyć

OSP Bierutów jest bardzo wysoko cenione w swojej gminie i powiecie oleśnickim
FOT.GRZEGORZ KIJAKOWSKI

Burmistrz Piotr Sawicki odsłonił pamiątkową tablicę

rugie życie – nie wyrzucaj, oddaj potrzebującym!
Miejsko-Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Bierutowie rozpoczyna akcję
„Drugie życie – nie wyrzucaj, oddaj potrzebującym!”
mającą na celu ułatwienie
przekazywania niezniszczonych, nadających się do dalszego użytku przedmiotów
tj. sprzęt AGD, mebli dla potrzebujących mieszkańców
Miasta i Gminy Bierutów.
Niezniszczone przedmioty oddawane przez mieszkańców rozdysponowane
zostaną dla najbardziej potrzebujących rodzin, nieodpłatnie przez pracowników

FOT. PIXABAY.COM

Nie wyrzucaj, daj potrzebującym.
Akcja ośrodka pomocy w Bierutowie
D

Przedmioty zostaną
przekazne potrzebującym

M-GOPS w Bierutowie. Akcja
„Drugie życie – nie wyrzucaj, oddaj potrzebującym!”
ma na celu nieść pomoc innym; uczestniczyć w budowaniu wspólnoty lokalnej;
dać drugie życie rzeczom;
przeciwdziałać bezmyślnej
konsumpcji. - Obecnie pilnie
potrzebujemy wersalki i kuchenki gazowej - informują
pracownicy. - Jeżeli macie w
domu te niepotrzebne przedmioty w dobrym stanie, które
mielibyście ochotę przekazać dla innych osób, prosimy o nawiązanie kontaktu
z pracownikami M-GOPS w
Bierutowie pod numerem
tel. 71-314-64-61. RED

Kluczyki do nowego auta odebrał prezes Ryszard Bielicki

WARTO
WIEDZIEĆ
sprawdź na www.olesnicainfo.pl
Ruszy nabór na
wymianę kopciuchów
Dotacja wyniesie do 2800 zł.
Burmistrz Bierutowa Piotr
Sawicki ogłosił nabór na
wymianę starych systemów
grzewczych. Rozpocznie się
on 1 marca. Dotyczy wymiany
starych kotłów na nowe ekologiczne. M.in. na ekogroszek,
biomasę, lekki olej opałowy,
gaz, prąd. Dotacja będzie
udzielana z budżetu i będzie
wynosiła do 50% kosztów
poniesionych na zakup pieca,
jednak nie więcej niż 2.800
zł. Po zakończeniu naboru z
wybranymi beneficjentami
zostaną podpisane umowy i
dopiero wówczas będzie można dokonać zakupu pieca. RED

TAKA HISTORIA
O ogromnym znaczeniu pracy strażaków-ochotników dla
lokalnej społeczności mówił burmistrz Piotr Sawicki.
Wspomniał on m.in.o pożarach, które miały miejsce w
mieście w 2019 roku. – Tylko wasza skuteczna pomoc
i strażaków zawodowych z
Oleśnicy spowodowały, że
straty nie były ogromne –
mówił.
Historię bierutowskiej OSP
opowiedział prezes Ryszard
Bielicki. Mówił o pierwszych
ludziach, którzy w niej służyli. Byli to: Idzi Malik, Stanisław Pacyna, Jan Krawczyk,
Jerzy Idzi, Antoni Miśta, Marian Dudek, Stanisław Szczepaniak, panowie Świsulski i
Wieczorek, Józef Krawczyk,
Bolesław Żymułka, Stefan
Śpiewak. Pierwszy pożar, w
którym brali udział druhowie
z OSP Bierutów wybuchł przy
ul. Konopnickiej. Pierwszym
gospodarzem OSP był Czesław Kokociński, a pod koniec 1946 roku po raz pierwszy wybrano nowy zarząd.
W jego skład weszli: Józef
Krawczyk (prezes), Marian
Dudek (komendant), Idzi Malik, Stanisław Szczepaniak,
Stanisław Pacyna.
Pierwszym autem OSP Bierutów był Opel Adam. W 1958
r. z członków OSP zawiązano
orkiestrę dętą, w 1966 jednostka otrzymała sztandar.
W 1983 roku zawiązano drużynę młodzieżową. ●

FOT. GRZEGORZ KIJAKOWSKI

NA DRUHÓW ZAWSZE
MOŻNA LICZYĆ
– O potrzebie nowego auta
dla straży w Bierutowie mówiło się od lat. Wreszcie słowo stało się ciałem – komentował komendant Andrzej
Fischer, który podkreślał
trud związany z zebraniem
potrzebnych środków (koszt
zakupu to ok. 800 tys. zł),
później skomplikowane procedury i wyegzekwowanie
umowy, która została zawarta z wykonawcą.- Wiele rozmów, ustaleń, ale warto było. Bardzo się cieszę
z tego faktu, bo OSP Bierutów to gwarancja wykorzystania tego sprzętu. To
najstarsza, bardzo dobra jed-

FOT.GRZEGORZ KIJAKOWSKI

W

śród gości, którzy
pojawili się na uroczystości byli m.in.
zastępca komenda wojewódzkiego straży pożarnej Piotr
Grzyb, komendant powiatowy Andrzej Fischer, poseł
Paweł Hreniak, radny powiatowy Czesław Teleszko,
radny wojewódzki Damian
Mrozek oraz burmistrz Bierutowa Piotr Sawicki. Uroczystego poświęcenia samochodu, który będzie służył
bierutowskim strażakom, dokonał ks. proboszcz Ryszard
Znamirowski. – Niech to auto
zwiększa bezpieczeństwo
mieszkańców naszej gminy – mówił burmistrz, wręczając wraz z komendantem
Andrzejem Fischerem kluczyki do MAN-a prezesowi
OSP w Bierutowie Ryszardowi Bielickiemu.

nostka, zawsze dyspozycyjna. Na druhów z Bierutowa
zawsze można liczyć – podkreślał.

FOT.GRZEGORZ KIJAKOWSKI
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Rodzina, mieszkańcy Wabienic i gminy
Bierutów oraz strażacy żegnali druha
Stanisława Sędkowskiego
Straż kochał ponad wszystko. Pasją Stanisława Sędkowskiego
była straż pożarna. Od 12. roku życia działał w OSP w Wabienicach.
Z czasem pasja przerodziła się w pracę zawodową. W 1989 roku
rozpoczął pracę w komendzie powiatowej straży pożarnej w
Oleśnicy. W 2016 oku przeszedł na emeryturę. Zmarł 24 grudnia.

promocja
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w gminie Bierutów
Remonty dróg, chodników, budowa systemu monitoringu, rozbudowa cmentarza
i przede wszystkim kontynuacja budowy miejskiego przedszkola to najważniejsze
inwestycje zaplanowane na 2021 roku przez władze gminy Bierutów.

I

nwestycje w chodniki i drogi,
zarówno w samym Bierutowie, jak i na terenie gminy
to jeden z priorytetów burmistrza Piotra Sawickiego. Te,
które zaplanowano do realizacji w 2o21 roku to wykonanie
chodnika w Zbytowej (dotacja
dla powiatu), na który gmina zarezerwowała w budżecie 200 tys. zł, przebudowa
drogi dojazdowej do gruntów
rolnych w Zbytowej (400 tys.
zł), także modernizacja drogi gminnej w Jemielnej (420
tys. zł). Projekty na przebudowy zostaną wykonane dla
dróg w Wabienicach (30 tys.
zł), Solnikach Małych (30 tys.
zł) oraz w Zawidowicach (30
tys. zł). W samym Bierutowie środki finansowe zostaną skierowane na modernizację ulicy Wodnej (to kwota
450 tys. zł), ulicy Kilińskiego
(230 tys. zł), ulicy Ceglanej
(30 tys. zł), ulicy Wrocławskiej
(30 tys. zł) oraz ulicy Spacerowej (fragment do Przymierza)). W tych trzech ostatnich
przypadkach w 2021 roku powstaną projekty, w kolejnych
latach drogi doczekają się remontów.
W budżecie na 2021 rok
zaplanowano też wykonanie
projektów budowy chodnika
w Solnikach Małych. Gmina
zaplanowała ponadto chodnik-parking w Wabienicach,
a także budowę drogi do stacji LNG w Bierutowie.
Kolejne ulice w Bierutowie
oraz we wsiach gminy Bierutów doczekają się solarnego
oświetlenia drogowego. Powstaną one w Jemielnej, na
Karwińcu, w Kruszowicach,
Posadowicach, Solnikach Małych, Solnikach Wielkich,
Stroni, Strzałkowej, Wabienicach, Zawidowicach, Zbytowej, Gorzesławiu, Sątoku,
Paczkowie, Kijowicach. Kompleksowej budowy oświetlenia drogowego doczeka się
Karwiniec.
MILIONY DLA PRZEDSZKOLA

Do końca 2021 roku będzie
trwała realizacja pierwszego

W tym roku na budowę miejskiego przedszkola gmina przeznaczy 1,9 miliona złotych

etapu budowy Przedszkola
Miejskiego. W tym roku gmina wyda na ten cel 1,9 mln zł.
Całość pochłonie 3,5 mln zł
(mowa o pierwszym etapie).
Budynek zaprojektowano
w formie prostej, dwukondygnacyjnej bryły. Parter to tzw.
strefa wyjściowa. Będzie się
tam znajdowało także pięć oddziałów przedszkolnych z sanitariatami. Wschodnia część
budynku to zaplecze żywieniowe. W jego obrębie zaprojektowano magazyny spożywcze, pomieszczenie obróbki
wstępnej, kuchnię, zmywalnię, a także niezbędne zaplecze socjalne dla pracowników
oraz pomieszczenie porządkowe. Wzdłuż północnej elewacji budynku usytuowano
dwa gabinety, które mogą
być przeznaczone dla pedagoga, psychologa, logopedy,
użytkowane także jako pokój
do rozmów z rodzicami, jak
również pomieszczenie dla
intendenta, konserwatora,
pomieszczenie socjalne dla
personelu. Znajdują się tam
również pomieszczenie techniczne i magazynowe.
Strefa kolejnych siedmiu
sal przedszkolnych będzie
się znajdowała na pierwszym piętrze budynku. Tam
także ulokowano część administracyjno- biurową wraz z
pomieszczeniami pomocniczymi– w jej skład wchodzą:
sekretariat wraz z przyległym
gabinetem dyrektora i biurem

księgowej, pomieszczenie socjalne, archiwum, pomieszczenie wypoczynku kobiet w
ciąży, a także sanitariaty pracowników, nieduży magazynek i magazyn zasobów bloku żywienia. Obiekt będzie
przeznaczony dla 300 dzieci. Pracować w nim będzie
40 osób (opiekunowie, nauczyciele, pracownicy administracji, zaplecza żywieniowego, personel sprzątający).
MODERNIZACJA ŚWIETLIC

Prace związane z modernizacjami wiejskich świetlic zaplanowano w 2021 roku w kilku
miejscowościach. W Posadowicach zrealizowane zostaną prace związane z wymianą
pokrycia dachu na budynku
świetlicy. Na ten cel zaplanowano 200 tys. zł. 100 tys. zł
to kwota, którą gmina wyda
na wymianę dachu w świetlicy w Wabienicach.
Modernizacje zaplanowano
również w świetlicy w Jemielnej (30 tys. zł), w Zbytowej
(etap III), w Stroni (30 tys. zł)
oraz w Radzieszynie (14.983
zł). W Solnikach Wielkich wykonane zostanie ogrodzenie
terenu świetlicy mieszczącej
się w budynku poszkolnym.
Takie same prace zostaną
wykonane przy świetlicy w
Strzałkowej.
W Solnikach Wielkich wykonany zostanie też remont
toalet w budynku filii biblioteki publicznej. Natomiast w

Zbytowej - wejście do miejscowej biblioteki.
UDOGODNIENIA
DLA SPORTOWCÓW

Gmina będzie także inwestować w infrastrukturę sportową. Kontenerowe zaplecza
szatniowe powstaną w Solnikach Małych i Zbytowej (w
każdej z tych miejscowości
na ten cel wydane zostanie
po 100 tys. zł). W budżecie
uwzględniono również zakup i montaż piłkochwytów
na stadionie miejskim, a także doposażenie siłowni w hali
sportowej w Bierutowie (oba
zadania zostaną zrealizowane ze środków Bierutowskiego Budżetu Obywatelskiego).
POZOSTAŁE INWESTYCJE

W 2021 roku gmina zrealizuje
również modernizację instalacji elektrycznej w budynku
byłego gimnazjum (na ten cel
zarezerwowano 100 tys. zł),
budowę wodociągów w Bierutowie (100 tys. zł), budowę monitoringu miejskiego w
parku przy ul. 1 Maja, pierwszy etap rozbudowy cmentarza
komunalnego w Bierutowie.
Przewidziano również przebudowę pomieszczeń gospodarczych na salę lekcyjną w
Szkole Podstawowej w Zbytowej (etap 2), budowę wiaty
w Zawidowicach, doposażenie placu zabaw w Karwińcu i projekt placu zabaw w
Sątoku. ■
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● Agresywne zachowanie Rafała B., który został skazany na karę więzienia

KATARZYNA KIJAKOWSKA

P

rosimy o pomoc w zbiórce na monitoring azylu
– taki apel opublikowała fundacja Oleśnickie Bidy.
– Obawiamy się o życie naszych podopiecznych i wolontariuszy! Szukamy także
firmy, która założy monitoring jak najszybciej.
W mediach społecznościowych Rafał B. opublikował
nagranie, w którym zapowiada, że nie pozostawi tak tej
sprawy. – Krew będzie się
ku… lała do końca mojego
życia. Każdy kto mnie zna,
wie, że żadnej sprawy nie
odpuszczę – mówi w nagranym filmie Rafał B. i dodaje, że każdy, kto ma psa powinien go pilnować.

FOT. GRZEGORZ KIJAKOWSKI

za przejechanie psa, to pokłosie ostatniego wyroku sądu. Fundacja
Oleśnickie Bidy była oskarżycielem posiłkowym w jego procesie.

Michał przyznaje, że zwycięstwo kosztowało go mnóstwo pracy

Michał Dubicki z Sycowa
został Mistrzem Europy
Drwali

Z

Rafał B. usłyszał wyrok czterech lat i trzech miesięcy bezwzględnego więzienia

Na opublikowanym
w sieci filmie
Rafał B. skierował też telefon na
licznik samochodu,
który prowadził
i pytał: Co sądzicie,
jakbym przy
takiej prędkości
psa przy…, co by
z niego zostało?
Jakąś dobrą
kamerę trzeba
by mieć do tego,
żeby to dobrze
uchwyciła?

BESTIALSKO PRZEJECHAŁ PSA
Przypomnijmy, że sprawa
wyszła na jaw w czerwcu
2019 roku. To wtedy światło dzienne ujrzała informacja o mieszkańcu powiatu
oleśnickiego, który z premedytacją potrącił i przejechał psa, co spowodowało
jego bolesną śmierć.
- W sprawie powołano
również biegłego z zakresu
weterynarii celem stwierdzenia, czy pies poniósł śmierć
od razu, czy też jego agonia
trwała dłużej, czy sposób w
jaki zginął spowodował jego
cierpienie - mówi Radosław
Żarkowski, rzecznik prasowy
Prokuratury Okręgowej we
Wrocławiu. - Umożliwiło to
ustalenie, że zgon psa, który
nastąpił na skutek wstrząsu

Mężczyzna został zatrzymany
niedłuugo po zdarzeniu

pourazowego, w efekcie potrącenia spowodował liczne
urazy i niemożność poruszania się, stres i silną reakcję bólową, w efekcie czego
wyzwolił ogromne cierpienie fizyczne i psychiczne, a
sposób działania Rafała B.
nakierunkowany był jedynie na jeszcze większe spotęgowanie tego bólu i cierpienia.
W toku trwających czynności przesłuchany w charakterze podejrzanego Rafał
B. przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu.
W styczniu Sąd Okręgowy
w Częstochowie orzekł wobec Rafała B. karę czterech
lat i trzech miesięcy pozbawienia wolności, zmieniając
wcześniejszy, łagodniejszy
wyrok sądu z Myszkowa. ●

W

sobotę w Sycowie trwała
akcja pomocy dla Agatki Skąpskiej, u której zdiagnozowano guza mózgu. W
kilku punktach miasta trwała sprzedaż ciast, a dochód
przeznaczono właśnie dla potrzebującej dziewczynki. Zebrano łącznie 10.181,50 zł.
Akcję zorganizowali wspólnie Sycowska PoMoc, Serce
na Dłoni oraz Klub Kiwanis.
Mała Agatka walczy z guzem
mózgu. Wszystko zaczęło się
pod koniec października. Zauważyłam, że córeczka
zaczyna zezować - relacjonuje mama dziewczynki. Jak najszybciej chcieliśmy

FOT. LO W SYCOWIE

Sycowianie zmobilizowali się dla Agatki

Ze sprzedaży ciast uzyskano ponad 10 tys. zł

się umówić do okulisty lub
neurologa, jednak ze względu na pandemię nie udało
nam się to.
U Agatki rozpoznano nieoperacyjny guz pnia mózgu.
- W Polsce lekarze nie mogą
pobrać z niego biopsji, ponieważ niesie to zbyt wielkie ryzyko dla jej zdrowia.
Nikt nie chce się tego podjąć. Możliwości leczenia w
Polsce są właściwie żadne mówi mama Agatki. Dziewczynka może być operowana
w Zurychu. Można jej pomóc
za pośrednictwem fundacji
Siepomaga. pl
RED

awody w cięciu i rąbaniu
sportowym to bardzo wyczerpująca dyscyplina, która
nawiązuje do pracy wykonywanej przez drwali w lesie.
Michał Dubicki został mistrzem Europy w sportowym
cięciu i rąbaniu drewna!
Dwukrotny Mistrz Polski,
stając na najwyższym stopniu podium wyprzedził reprezentanta Belgii oraz Czecha. – W zawodach mamy
sześć konkurencji – mówił
Michał Dubicki na antenie
Dzień Dobry TVN. – Ze względu na trwającą pandemię,
mistrzostwa odbywały się
wirtualnie. Czyli każdy zawodnik z 14 państw Europy niezależnie startował w
swoim kraju – dodaje mistrz.
Do każdego z zawodników
przyjeżdżały specjalne komisje, dostarczając odpo-

WARTO
WIEDZIEĆ
sprawdź na www.olesnicainfo.pl
Uroczyste ślubowanie
w sycowskiej
jednostce
W Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży
Pożarnej w Sycowie
odbyła się uroczystość ślubowania strażaka rozpoczynającego służbę.
Po złożeniu meldunku przystąpiono do uroczystego
ślubowania, które przyjął bryg.
Andrzej Fischer – Komendant
Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy. Nowo
zatrudniony, wraz z dwoma
kolegami, którzy złożyli ślubowanie w grudniu 2020 r.,
18 stycznia rozpoczęli szkolenie podstawowe w zawodzie
strażak organizowane przez
Ośrodek Szkolenia Komendy
Wojewódzkiej PSP
we Wrocławiu. Po zakończeniu
kursu strażacy będą
pełnić służbę w systemie
zmianowym uczestnicząc
w działaniach ratowniczo
-gaśniczych

wiedni sprzęt. Tak, aby każdy uczestnik mógł wykonać
6 konkurencji.
MISTRZ Z SYCOWA JEST
STRAŻAKIEM OCHOTNIKIEM
Dubicki, który jest członkiem Ochotniczej Straży
Pożarnej, a na co dzień zajmuje się przerobem drewna w tartaku, tak podsumował swój występ:
– Jestem ogromnie szczęśliwy, zwycięstwo kosztowało mnie wiele pracy, a
przeciwnicy zawiesili poprzeczkę bardzo wysoko.
Spełniłem swoje wielkie marzenie. Mam nadzieję, że w
przyszłości będziemy cieszyli się kolejnymi sukcesami, stając się prawdziwą
potęgą w sportowym cięciu
i rąbaniu drewna – mówi sycowianin. RED

Stadion z nowym
wyposażeniem
Wspólna inwestycja gminy
i marszałka województwa
dolnośląskiego. Nagłośnienie,
piłkochwyty, nowe ogrodzenie i ostatnio automatyczny
system nawadniania boiska.
Takie nowości pojawiły się w
tym roku na stadionie przy ul.
Sportowej w Twardogórze. Na
tę inwestycję wraz z odtworzeniem murawy GKS Lotnik
Twardogóra pozyskał 18 tys.
zł dofinansowania z Urzędu
Marszałkowskiego.20 tys. zł
przeznaczono z budżetu gminy, 3820 zł to środki klubu.

Chcą projektować
obwodnicę
Pięć firm złożyło oferty w
przetargu na dokumentację
obwodnicy Międzyborza.
Kosztorysy opiewają
na 2,5 - 3,6 mln zł. Nowa droga
poprawi płynność ruchu
między drogą ekspresową S8
a nową obwodnicą Ostrowa
Wielkopolskiego, a także wyeliminuje ruch tranzytowy
z centrum. RED

promocja
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Rok 2020 był czasem intensywnych realizacji wielu zamierzonych inwestycji. W tym roku
Gmina Dobroszyce planuje kontynuować podjęte w zeszłym roku działania, inwestując
w modernizację oczyszczalni ścieków, budowę kanalizacji, sieci wodociągowych,
oświetlenia i remonty dróg. Realizacji zadań niewątpliwie sprzyjać będą środki
już pozyskane z Funduszy Europejskich oraz innych dostępnych źródeł.

N

owy Rok to nowe plany i
wyzwania. Sytuacja spowodowana pandemią spowodowała, że musimy jeszcze efektywniej wydawać dostępne środki
i sięgać po dofinansowania zewnętrzne - mówi wójt gminy Dobroszyce Artur Ciosek.
MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI
ŚCIEKÓW I BUDOWA
KANALIZACJI

Jednym z największych zadań inwestycyjnych, które czekają gminę w roku 2021 i tych które już
otrzymały dofinansowanie to modernizacja oczyszczalni ścieków
i rozbudowa kanalizacji między
Dobroszycami a Nowosiedlicami.
Na to zadanie gmina otrzymała
bardzo wysokie dofinansowanie
w wysokości 7,2 mln zł ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego
2014-2020. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni pozwoli na przyjęcie zwiększonej ilości ścieków,
jak również poprawi się istniejący stan techniczny obiektu. Jest
to kluczowa inwestycja dla dalszego rozwoju gminy.
Kolejnym priorytetem na rok
2021 jest rozbudowa kanalizacji
w miejscowości Nowica II, gdzie
powstanie drugi odcinek sieci kanalizacyjnej biegnącej przez miejscowość już zabudowaną. Koszt
inwestycji, która pozwoli na podniesienie komfortu życia mieszkańców, to 1,4 mln zł, z czego 1,35
mln zł zostało przyznanych gminie z Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Wójt sięgnie po zewnętrzne dofinansowanie dla inwestycji

Parking Park&Ride powstaje w Dobroszycach

kańców przed hałasem sygnałów
dźwiękowych wozów bojowych.
Dodatkowo będzie to obiekt, który pomieści aż trzy pojazdy ratowniczo-gaśnicze. Strażacy zyskają
też zaplecze, które zapewni im odpowiedni komfort pracy. W budynku znajdować się będzie m.in.

szatnia, pomieszczenia sanitarne
i gospodarcze, pralnia, magazyny, sala na szkolenia i aneks kuchenny.
KRAINA ZABAW DLA DZIECI
I SKATEPARK DLA MŁODZIEŻY

Planowane jest także rozpoczę-

cie prac nad zagospodarowaniem
terenu przy Domu Kultury w Dobroszycach i utworzenie w tym
miejscu Krainy Zabawy - nowoczesnego placu zabaw dla dzieci.
Zlokalizowany w centrum miejscowości umożliwi wielu rodzinom atrakcyjne spędzanie wolnego czasu, swoim wyglądem i
formą doskonale wkomponuje się
w estetykę otoczenia, a najmłodsi zyskają piękne miejsce do zabawy i integracji. Gmina posiada już projekt zagospodarowania
tego miejsca. Oprócz wielofunkcyjnego placu zabaw z wieloma
urządzeniami zabawowymi planowane jest również uruchomienie kawiarni przy Domu Kultury.
Natomiast przy szkole podstawowej w Dobroszycach zaplanowano
utworzenie skateparku – miejsca
aktywnego wypoczynku głównie
dla młodzieży, gdzie będzie można spędzić wolny czas i spotkać
się z osobami podzielającymi podobną pasję. W 2020 roku Gmina
pozyskała na te zadania 850 tys.
zł z Funduszu Inwestycji Samorządowych.
PARK&RIDE

Ruszyły prace przy budowie parkingu Park&Ride w Dobroszycach,
gdzie każdy będzie mógł zostawić
samochód, a następnie aktywnie
przemieszczać się po gminie rowerem. Na parkingu trwa budowa toalet i altany dla rowerzystów.
W przyszłości miejsce to będzie
służyło jako parking dla osób odwiedzających cmentarz. Na to zadanie Gmina pozyskała 460 tys. zł
dofinansowania z Lokalnej Grupy
Działania Dobra Widawa.

REMONTY ŚWIETLIC,
BUDOWA NOWEJ

W 2021 roku zaplanowano również
inwestycje związane z pracami remontowymi w świetlicach wiejskich. To między innymi remont
elewacji zewnętrznej w Łuczynie,
przebudowa świetlicy w Dobrej
oraz montaż alternatywnych źródeł energii w Dobrej i Dobrzeniu.
Gmina przymierza się również do
budowy świetlicy przy terenie boiska w Mękarzowicach. Będzie to
kolejne miejsce spotkań, integracji mieszkańców oraz wypoczynku dzieci i młodzieży.
INWESTYCJE
DROGOWE

Nowy rok to również nowe planowane inwestycje drogowe. Wśród
nich wymieńmy m.in. przebudowę drogi powiatowej w Łuczynie
wspólnie z Powiatem Oleśnickim,
budowę chodnika na odcinku Nowosiedlice – Dąbrowa Oleśnicka
oraz dalszą rozbudowa oświetlenia w miejscowościach na terenie
gminy: Sadków, Miodary, Bartków,
a także w Dobroszycach na ulicach: Malinowej, Czereśniowej,
Topolowej i Parkowej.
Gmina Dobroszyce przystąpiła również do rozmów w celu
przejęcia terenów przy budynku
PKP w Dobroszycach, by utworzyć tam parking i poprawić stan
infrastruktury.
EKOLOGICZNE PIECE W GMINIE

Nadal realizowany jest program
wymiany pieców. Dzięki bardzo
wysokiemu, bo 2,5-milionowemu
dofinansowaniu, ponad sto gospodarstw na terenie gminy wymieni piece na ekologiczne. Umowy
z Grantobiorcami zostały już podpisane i trwa składanie wniosków
o płatność. - Staramy się wykorzystywać każdą możliwość pozyskania środków zewnętrznych,
czego efektem są przeprowadzane inwestycje, które wpływają na
rozwój gminy, zmieniają jej wizerunek oraz poprawiają komfort
życia mieszkańców. Planów jest
sporo i wiele jest jeszcze do zrobienia. Mam nadzieję, że ten rok
przyniesie dla naszej gminy kolejne pozytywne zmiany - komentuje wójt gminy Dobroszyce Artur Ciosek. ●

BUDOWA REMIZY STRAŻACKIEJ

Mając na uwadze poprawę bezpieczeństwa gmina planuje budowę
remizy strażackiej w Dobroszycach. Wsparcie jakie otrzymała na
ten cel z Funduszu Inwestycji Samorządowych to 1,2 mln zł. Dokumentacja jest już gotowa. Strażnica powstanie przy dobroszyckiej
obwodnicy, dzięki czemu poprawi
się czas dojazdu do każdej miejscowości w gminie. Nowa lokalizacja też zapewni izolowanie miesz-

W 2021 roku gmina zaplanowała także remonty świetlic wiejskich

Kraina Zabawy, czyli nowoczesny plac zabaw w Dobroszycach
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