
Smacznie 
i lokalnie jest
w Kiełbasie 
i Róży
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PCK dostało 
nową siedzibę.
Przenosi się 
do Bazaru 
za Bramą
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Wataha wilków 
rozszarpała 
stado danieli 
w Boguszycach?
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Zamknięty 
wiadukt
i problemy 
kierowców

Miasto zwolni 
gastronomów
z koncesji 
alkoholowej

REKLAMA

REKLAMA
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SERIA 
WYBUCHÓW!
To już trzeci 
zniszczony bankomat

W Bierutowie złodzieje 
ukradli 200 tys. zł. 

W podobny sposób 
niszczyli bankomaty w 

Dziadowej Kłodzie 
i Międzyborzu.
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Liczyliśmy na tygodnie. 
Zaraz minie rok
KATARZYNA KIJAKOWSKA

Pamiętacie, co myśleliśmy o pandemii 
koronawirusa w marcu 2020 roku?  Ja 
doskonale. Kiedy okazało się, że wirus 
to nie wytwór wyobraźni stacji telewi-
zyjnych, a realne zagrożenie także dla 
nas, odliczaliśmy dni. Dni do informacji, 
że koronawirus był, owszem, ale już sobie z nim poradzili-
śmy i możemy wracać do normalnego życia. Do spotkań 
z rodziną, do imprez w lokalach, do koncertów. Słowem, 
znów możemy żyć pełną piersią. Tak nam się wtedy 
wydawało. Słuchaliśmy kolejnych komunikatów z pełnym 
przekonaniem, że po Wielkanocy, do wakacji, potem we 
wrześniu, do kolejnych świąt wszystko będzie jak dawniej.  
I choć staramy się żyć tak, jak kiedyś, ta normalność sprzed 
pandemii do nas nie wróciła. Zaczęliśmy akceptować to, co 
ze sobą przyniosła. Przyjęliśmy do wiadomości, że  życie 
wygląda inaczej i coraz częściej zastanawiamy się, czy jest 
szansa na powrót do tego, które znamy sprzed marca 
2020. Jestem ciekawa za czym Państwo tęsknicie? Czego 
Wam brakuje? Co denerwuje? Jak odnosicie się do koro-
nosceptyków? Jakie jest Wasze zdanie na temat szcze-
pień?  Stawiam te pytania, by uzmysłowić Wam, że przed 
pandemią stawialiśmy sobie inne pytania.  Żyliśmy inną 
rzeczywistością. Czy lepszą? Nie wiem. Ale z pewnością 
taką, której nie goniły statystyki, strach przed zakażeniem, 
maseczki i niepewna przyszłość.  I już na finał, by tchnąć w 
nas wszystkich nieco optymizmu, powiem Wam, że cieszy 
mnie, iż w tym trudnym dla nas wszystkim czasie nie za-
pominamy o sobie nawzajem. Kolejne potrzebujące osoby, 
które proszą o wsparcie nie odbijają się od muru. Nikt nie 
tłumaczy, że nie pomoże, bo pandemia, koronawirus i radź 
sobie człowieku sam. Serce rośnie na kolejne zbiórki, akcje 
i przedsięwzięcia, które zbliżają potrzebujących do celu, 
którym jest bardzo często zdrowie i życie. Pomagamy, 
dzielimy się, udowadniamy, że drugi człowiek jest dla nas 
ważny. A to, nawet w tych dziwnych czasach, zasługuje na 
wielkie uznanie. ●

  PROSTO W OCZY  

  POGODA  

112
NUMER ALARMOWY

997
POLICJA

998
POGOTOWIE

999
STRAŻ POŻARNA

●  Miejska Gospodarka  
Komunalna w Oleśnicy 
71 396-71-14; 71 396-71-16

 
●  Zakład Budynków  

Komunalnych w Oleśnicy 
71 398-09-10

●  Przychodnia przy  
ul. Hallera 71 798-28-46

●  Przychodnia  
przy ul. Ludwikowskiej 
71 798-28-09

●  Przychodnia dla dzieci cho-
rych  przy ul. Kilińskiego  
71 798-28-71

●  Przychodnia EMC 
przy ul. Daszyńskiego  
71 396-21-70

●  CM Hipokrates  
przy ul. Wrocławskiej   
71 398-33-23

●  CM Mastermed ul. Koperni-
ka  71 396-28-65

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

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

WAŻNE 
TELEFONY

KATARZYNA KIJAKOWSKA

Wędliny produkowane 
przez panią Sylwię 
Kicułę, nabiał z mię-

dzyborskiej mleczarni, swoj-
ski chleb, Miody Makulskie, 
mąka z lokalnego młyna, żur, 
kiszonki czy konfitury to tylko 
niektóre z produktów, które 
już trafiły na półki Kiełbasy 
i Róży, sklepu działającego 
przy ul. Sejmowej 3. 

– Asortyment będzie jesz-
cze szerszy – zapowiada Syl-
wia Kicuła. – Do współpracy 
zaprosiliśmy wielu lokalnych 
producentów. Część z nich 
oleśniczanie znają z Oleśnic-
kich Jarmarków Wspaniało-
ści. Teraz będzie je można 
kupić w naszym sklepie.

KIEŁBASA Z METRA I PIWO
Kiełbasa i Róża to sklep, ale 
też miejsce, w którym będzie-
my mogli smacznie zjeść. W 
drugiej części lokalu przy-
gotowano kilka stolików 

dla gości, którym serwowa-
ne będą deski serów i wę-
dlin z regionalnym piwem, 
kiełbasa na metry, ale także 
swojskie zupy, golonka, że-
berka, krokiety, pierogi, śle-
dzie. Pani Sylwia, która ma 
nadzieję, że nowe miejsce 
spotka się z ciepłym przy-
jęciem oleśniczan. – Klien-
ci, którzy kupują nasze wędli-
ny od dawna namawiali nas 
na otwarcie sklepu, do któ-

rego będzie można przyjść 
na zakupy, bez konieczności 
wcześniejszego umawiania 
się – mówi Tomasz Kicuła. – 
To niejako odpowiedź na ich 
prośby. Nasi rozmówcy pod-
kreślają, że sklep z częścią 
gastronomiczną to dla nich 
nowe wyzwanie. – Mamy na-
dzieję, że oleśniczanie poko-
chają to miejsce, że stanie się 
ono stałym punktem na ma-
pie miasta – podkreślają.●

● Kiełbasa i Róża przyciąga klientów smakiem. 
Tutaj kupisz wyroby od lokalnych producentów

Swojskie, smaczne,  
lokalne zakupy

FO
T.

 G
R

ZE
G

O
R

Z 
K

IJ
A

K
O

W
SK

I

Sylwia i Tomasz Kicuła zapraszają do nowo otwartego sklepu

PIĄTEK
max. 12oC I min. 4oC

NIEDZIELA
max. 8oC I min. 2oC

SOBOTA
max.8oC I min. 3oC

Ósmoklasiści  
i maturzyści napiszą 
próbne egzaminy
Na czas egzaminów wrócą 
do szkół. Matury próbne 
rozpoczną się testem z języka 
polskiego, który uczniowie 
napiszą 3 marca. Dzień później 
maturzyści zmierzą się z ma-
tematyką, a 5 marca – z języ-
kiem angielskim. Ósmoklasiści 
rozpoczną próbne egzaminy 
od języka polskiego (ten eg-
zamin odbędzie się 17 marca), 
dzień później zmierzą się z ma-
tematyką, a 19 marca z jednym 
z języków obcych. RED

Kiedy wrócą pociągi 
na trasę Kępno-Oleśnica?

Trwają kolejne rozmowy 
dotyczące uruchomienia 

linii Kępno-Syców-Oleśnica. 
Poinformował o nich Tymo-
teusz Myrda, członek zarzą-
du Województwa Dolnoślą-
skiego. 

– Realizacja rewitaliza-
cji linii 181 pozwoliłaby na 
uruchomienie połączenia z 
Wielunia do Wrocławia oraz 
włączenie Sycowa do sieci 
wojewódzkiego transportu 

kolejowego – informuje Myr-
da. – Ponieważ przywrócenie 
ruchu pasażerskiego na tej 
linii planuje także PKP PLK, 
chcemy ustalić, według któ-
rego instrumentu będzie re-
alizowana ta inwestycja. Po 
ustaleniach będziemy podej-
mować dalsze działania.

Przypomnijmy, że stara-
nia o powrót pociągów na 
tę trasę czynią samorządy 
naszych gmin. RED



Akcja antyterrorystów  
i zatrzymanie bandyty
Policjanci Wydziału Kry-

minalnego Komendy 
Powiatowej Policji w Ole-
śnicy przy wsparciu Sa-
modzielnego Pododdziału 
Antyterrorystycznego Po-
licji KWP we Wrocławiu 
zatrzymali 32-latka, który 
był poszukiwany dwoma li-
stami gończymi i europej-
skim nakazem aresztowania.  
- Względem mężczyzny w 
2015 roku sąd wydał wyrok 
1,5 roku pozbawienia wol-
ności za przestępstwa prze-
ciwko zdrowiu i życiu – in-
formuje Bernadeta Pytel z 
Komendy Powiatowej Po-
licji w Oleśnicy. – Od tego 

czasu mężczyzna ukrywał 
się przed wymiarem spra-
wiedliwości.Poszukiwania-
mi mężczyzny zajęli się kry-
minalni oleśnickiej komendy.  
Ustalili, że mężczyzna ukry-
wał się za granicą. Do za-
trzymania doszło po tym, 
jak w trakcie prowadzonych 
czynności, policjanci usta-
lili, że 32-latek najprawdo-
podobniej pojawi się na te-
renie powiatu oleśnickiego. 
Ustalenia operacyjne krymi-
nalnych potwierdziły się w 
minionym tygodniu. Tego 
samego dnia 32-latek tra-
fił do aresztu śledczego we 
Wrocławiu. RED

WYSADZILI BANKOMAT  
i ukradli z niego 200 tys. zł
● Eksplozję było słychać w całym mieście. Bandyci wysadzili bankomat 
w banku PKO BP przy ul. Wrocławskiej w Bierutowie

KATARZYNA KIJAKOWSKA

Wiadomo, że spraw-
ców było  dwóch. W 
banku przy ul. Wro-

cławskiej pojawili się po go-
dzinie 3 w nocy. Eksplozja 
nastąpiła w niewielkim po-
mieszczeniu z bankomatem. 
Sprawcy zniszczyli banko-
mat i ukradli z niego cztery 
kasetki z pieniędzmi. Wia-
domo, że zginęło około 200 
tys. zł. W zdarzeniu nie było 
osób poszkodowanych. 

KIM SĄ SPRAWCY NAPADU? 
Budynek, w którym nastąpił 
wybuch nie został uszkodzo-
ny, a nadzór budowlany nie 
wyłączył go z użytkowania. - 
Zdarzenie zostało zarejestro-
wane przez kamery monito-
ringu – zarówno bankowego, 
jak i miejskiego - wyjaśnia 
burmistrz Bierutowa Piotr Sa-
wicki, który przyznaje, że od-
głos eksplozji było słychać w 
całym mieście. - Nasze nagra-

nie zostało zabezpieczone i 
zostanie przekazane policji. 
Bankomat został obrabowany 
prawdopodobnie przez zor-
ganizowaną grupę, w związ-
ku z czym zostały urucho-
mione bardzo poważne siły i 
środki policyjne, aby schwy-
tać sprawców. 

Informacje na temat zda-
rzenia przekazuje także ole-
śnicka policja. – Znajdująca 
się w banku kamera zareje-
strowała sprawców, którzy po 
dokonaniu czynu oddali się 
się pojazdem typu van kolo-
ru ciemnego w kierunku wsi 
Karwiniec - mówi Bernade-

ta Pytel z Komendy Powia-
towej Policji w Oleśnicy. - W 
związku z sytuacją prosimy 
o kontakt osoby, które mają 
jakiekolwiek informacje na 
ten temat. Informacje moż-
na przekazać osobiście oraz 
telefonicznie 47 872 62 00 – 
apeluje policjantka. 

OKRADAJĄ BANKOMATY
To nie pierwsze takie zdarze-
nie w powiecie oleśnickim. W 
2019 roku dwóch sprawców 
próbowało okraść bankomat 
w Dziadowej Kłodzie. Pienię-
dzy nie zabrali, ale zniszczy-
li urządzenie. Zostali zatrzy-
mani. Policji przyznali się, że 
wspólnie próbowali zniszczyć 
bankomat i zabrać gotówkę. 
Nie byli jednak w stanie po-
konać wszystkich zabezpie-
czeń urządzenia. Z kolei w 
2017 roku w Międzyborzu 
bandyci wysadzili bankomat 
należący do  Banku Spółdziel-
czego w Oleśnicy. Skradzio-
no wtedy 20 tys. zł. ●
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Do eksplozji doszło w Banku PKO BP w Bierutowie
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Mężczyzna został zatrzymany na terenie Oleśnicy

O nowych zadaniach księgowych i zmianach w związku z aktualną sytuacją w Polsce rozmawiamy 
z Pawłem Romaniukiem - współwłaścicielem Biura Rachunkowego „Bilans” w Oleśnicy

Redakcja: Panie Pawle, aktu-
alne wyzwania księgowych w 
tym trudnym czasie to?
Paweł Romaniuk: To przede 
wszystkim profesjona-
lizm, rzetelność i wieloza-
daniowość polegające nie 
tylko na bezbłędnym od-
szukiwaniu sie w gąszczu 
wciąż zmieniających się 
przepisów, usprawnianiu 
pracy własnej w procesie 
analizy, aż po optymali-
zację działań. To również 
kompleksowe doradztwo i 
wparcie na każdym etapie. 
Tym właśnie zadaniom 
staramy sie sprostać w na-
szym biurze. Może i nie 
wszyscy księgowi się do 
tego przyznają, ale zawsze 
czekamy na uśmiech za-
dowolonego klienta, któ-
remu mogliśmy pomóc.

Czy są jakieś różnice między 
Państwa pracą przed Covidem 
a dziś?
Różnice są znaczące, 
zwłaszcza w formie kon-
taktu z klientem. Znako-
mita większość naszych 

klientów skłania sie ku 
księgowości on-line, a 
my tę formę współpracy 
bardzo wspieramy i nie-
ustannie do niej zachę-
camy. Zwróciłem uwagę, 
że nowi przedsiębiorcy, 
zwłaszcza młodzi ludzie 
dopiero co rozpoczynają-
cy działalność gospodar-
czą i  korzystający z na-
szych usług, są otwarci na 
taki rodzaj połączenia w 
kontekście księgowości. 
Na platformie Taxxo nie 
tylko w prosty, intuicyjny 
i bezpieczny sposób mo-
żemy importować doku-
menty, ale dzięki uspraw-
nionej   komunikacji i 
dostępowi do wyników i 
analiz -oszczędzamy czas.

Od lat biuro „Bilans” wspie-
ra liczne inicjatywy związane 
z działalnością gospodarczą, 
niejednokrotnie pro bono. Czy 
macie coś na teraz w planach?
Oczywiście. Zapraszam 
do naszego biura, gdzie 
od marca bezpłatnie będę 
wspierał młodych przed-

siębiorców rozpoczynają-
cych działalność gospodar-
czą - to moja odpowiedź na 
powtarzające sie zapyta-
nia i wątpliwości ze strony 
przyszłych właścicieli firm, 
mająca na celu pomoc oso-
bom zamierzającym pra-
cować na własną rękę. Ta 
inicjatywa to szczegółowe 
zapoznanie się z prawnymi 
aspektami, konsultacje z 
zakresu ubezpieczeń spo-
łecznych, przepisów skar-
bowych i realnych kosztów 
prowadzenia firmy. Dodat-
kowe informacje będzie 
można znaleźć na naszej 
stronie internetowej i fir-
mowym FB. 

A czy, Pana zdaniem, to jest 
dobry moment na otwiera-
nie nowej działalności gospo-
darczej?
To wszystko zależy od tego, 
co planujemy robić. Dla-
tego tak ważne jest kon-
sultowanie się z profe-
sjonalistami w zakresie 
ryzyka, konkurencji, okre-
ślenia grupy docelowej, 

kosztów, formy finanso-
wania czy marketingu. Za-
nim zaczniemy, powinni-
śmy uczciwie i obiektywnie 
podsumować wszystkie 
niezbędne działania. Ko-
lejnym ważnym elemen-
tem jest temat zatrudnienia 
pracowników; czy ma to 
być pracownik zatrudnio-
ny na stałe -tu pojawia sie 
temat rodzaju umowy, czy 
wspomóc ma nas outsour-
cing. Z tego miejsca, bio-
rąc pod uwagę powyższe, 
chciałbym zachęcić i ser-
decznie zaprosić wszyst-
kich planujących otwarcie 
własnej firmy do skorzysta-
nia z wiedzy biura "Bilans". 
Jestem gotowy na współ-
pracę i pewny, że taka po-
moc pozwoli młodym 
przedsiębiorcom uniknąć 
przykrych niespodzianek.

W takim razie życzymy Panu 
udanych i owocnych konsul-
tacji i dziękujemy za rozmowę.
Również dziękuję i po-
zdrawiam wszystkich czy-
telników. ●

Będę wspierał przedsiębiorców, 
którzy rozpoczynają działalność

Paweł Romaniuk współwłaściciel Biura Rachunkowego 
„Bilans" w OleśnicyMATERIAŁ PROMOCYJNY
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DO BIZNESU PODCHODZĄ Z SERCEM. 
KOBIETY, KTÓRE PRACUJĄ DLA KOBIET
● Kobiety w biznesie są bardziej otwarte na różnorodność i dopuszczają do głosu różne opinie, chętnie poznają 
zdanie osób o odmiennych poglądach, są również większymi optymistkami niż mężczyźni.

KATARZYNA KIJAKOWSKA

Cztery na dziesięć zare-
jestrowanych w Polsce 
działalności gospodar-

czych, to firmy prowadzone 
przez kobiety. Statystyki po-
kazują, że prowadzenie biz-
nesu wcale nie jest domeną 
mężczyzn. Panie mogą się 
pochwalić wieloma sukce-
sami w biznesie, przy czym 
droga ich karier jest bardzo 
zróżnicowana. Tak samo jak 
motywy, którymi kierowały 
się, stawiając pierwsze kroki 
w przedsiębiorczości. 

WYDOBYĆ PIĘKNO Z KOBIETY
Chęć samorealizacji i pracy 
na własny rachunek, to jeden 
z głównych bodźców moty-
wujących kobiety do działa-
nia. Doskonałe przykłady, 
to gabinety kosmetyczne, 
zakłady fryzjerskie, czy bu-
tiki. Bianka Jedynak maki-
jażem zajmuje się od 5 lat. 
- Ukończyłam nowoczesną 

i renomowaną szkołę PRO 
ACADEMY School Of Ma-
keup we Wrocławiu - mówi 
młoda przedsiębiorczyni. 

- Sprawia mi niezwykłą ra-
dość uczestniczenie w wyjąt-
kowych wydarzeniach moich 
klientek. W zawodzie wiza-
żystki oprócz upiększania 
pań, jestem również świet-
nym słuchaczem. 

Z myślą o kobietach pra-
cują na co dzień również Ka-
tarzyna Wójcińska i Paulina 
Sakowska, które prowadzą 
wspólnie z rodzicami firmę 
Jersa. Miłością do mody obie 
panie próbują zarazić swo-
je klientki. 

– Wiemy, że dużo pań bo-
ryka się z niedoskonałościa-
mi – mówi pani Paulina. 
– Dlatego wychodzimy na-
przeciw ich oczekiwaniom. 
U nas można sukienkę dopa-
sować do figury, przerobić 
tak, by pani, która ją zało-
ży czuła się w niej nie tyl-
ko pięknie, ale i komforto-

wo. Dużo klientek, znając 
jakość świadczonych przez 
nas usług wraca. Bo wie-
dzą, że mają gwarancję do-
brej jakości.  Staramy się, 

aby tkaniny były bardzo do-
bre jakościowo, żeby obsłu-
ga była na jak najwyższym 
poziomie. Panie mogą do-
brać sobie u nas dodatki. 

To składa się na całość ich 
wizerunku.

Swoje marzenie o ubie-
raniu kobiet spełnia także 
Klaudia Frankowska, która 

prowadzi na Spalicach bu-
tik odzieżowy. - Lubię, gdy 
klientki mnie odwiedzają i 
tu nie chodzi tylko o sprze-
daż, chodzi o kontakt z nimi 
- podkreśla młoda przedsię-
biorczyni. - Chce,̨ aby panie 
czuły się u mnie po prostu 
dobrze. 

PRACA=PASJA
O tym, jak ważne jest, by 
praca była pasją mówi  Maja 
Jedynak, właścicielka  sa-
lonu M-Studio w Oleśnicy. 
- To, co robię to moja pasja 
niemal od dziecka - uśmie-
cha się pani Maja.  - Uwiel-
biam pracować, bardzo lubię 
też pomagać innym. Panie 
które przychodzą do mnie 
często stają mi się bardzo 
bliskie. Uwielbiam się roz-
wijać, uczyć się nowych rze-
czy, a tu mam przez całe ży-
cie taką możliwość. Jestem 
też dumna z moich uczniów, 
którzy stają się wspaniały-
mi fryzjerami. ●

Panie mogą się pochwalić  sukcesami w biznesie, ale ich droga do sukcesu jest zróżnizowana 
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ZAMKNIĘTY WIADUKT  
I PROBLEMY KIEROWCÓW

KATARZYNA KIJAKOWSKA

Objazd w kierunku 
Wrocławia jak rów-
nież wjazd do Oleśni-

cy został wyznaczony przez 
węzeł Dąbrowa w ciągu dro-
gi S8 oraz ul. Dobroszycką. 
To właśnie przy zjeździe z 
drogi ekspresowej, zwłasz-
cza popołudniami, tworzą się 
największe korki, a frustra-
cja kierowców rośnie. 

INNY OBJAZD
 - Wiem, że wielu z nich pod-
nosi argument poprowadze-
nia objazdu przez stary prze-
jazd kolejowy w rejonie stacji 
Rataje - mówi dyrektor Za-
rządu Dróg Powiatowych w 
Oleśnicy Krzysztof Górecki. 
– Ten wariant był brany pod 
uwagę, jednak PKP nie wy-
raziło na to zgody, ponieważ 
ten przejazd został definityw-
nie zlikwidowany. Ponadto, 

droga obok stacji paliw nie 
nadaje się do obciążenia ta-
kim ruchem. Dyrektor pod-
kreśla również, że zamknię-
cie wiaduktu i wprowadzenie 
organizacji tymczasowej ru-
chu to nie jest tylko ustawie-
nie znaku. - W tym przypadku 
to jest blisko 3- miesięczny 
proces uzgadniania z wie-

loma instytucjami i potem 
na co najmniej 7 dni przed 
wprowadzeniem, zawiado-
mienie blisko 20 instytucji 
o tym fakcie - mówi Górec-
ki. - Trudno, aby na takie za-
mknięcie decydujący wpływ 
miało to czy będzie padał 
śnieg, deszcz lub czy będzie 
minus 10 stopni.

Po zakończeniu remontu wia-
duktu ruszy modernizacja ul. 
Dobroszyckiej. - Wykonywa-
nie remontu wiaduktu równo-
cześnie z remontem ul. Do-
broszyckiej nie było możliwe, 
ponieważ są to dwa różne 
zadania, prowadzone przez 
dwóch różnych zarządców 
dróg - odpowiada na kolej-
ne pytanie kierowców dyrek-
tor. - ZDP w ma swoje termin, 
które są różne od terminów 
DSDiK. Realizacja tych dwóch 
zadań równocześnie dopro-
wadziłaby do paraliżu komu-
nikacyjnego w Oleśnicy. 

Przypomnijmy, że obec-
nie na naszym terenie reali-
zowana jest także inna duża 
inwestycja drogowa. Mowa 
o budowie wschodniej ob-
wodnicy Oleśnicy. Utrudnie-
nia  wiążą się obecnie z za-
mknięciem drogi od zjazdu 
Gęsia Górka w stronę Ole-
śnicy. ●

REKLAMA

Wjazd na wiadukt został zamknięty 10 lutego
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Gastronomia w Oleśnicy 
nie zapłaci za koncesję

W styczniu projekt uchwały 
w tej sprawie zapowie-

dział burmistrz Jan Bronś. 
- Ze względu na późny ter-
min nowelizacji ustawy (ko-
niec stycznia), nie jest moż-
liwe, aby uchwała weszła w 
życie przed 31 stycznia, kie-
dy to minął termin uiszcze-
nia pierwszej raty opłaty za 
sprzedaż napojów alkoholo-
wych – wyjaśnia burmistrz. 
– Przepisy przewidują jed-
nak w tym przypadku moż-
liwość nadania uchwale mocy 
wstecznej. Dzięki tej regula-
cji prawnej przedsiębiorcy, 
którzy wpłacili opłatę do 31 
stycznia otrzymają jej zwrot. 
Będzie on możliwy już w mar-
cu, po lutowej sesji Rady Mia-
sta Oleśnicy, na której – w co 
nie wątpię – to korzystne dla 
oleśnickich restauratorów i 
gastronomików rozwiązanie 
zostanie uchwalone – infor-
muje Jan Bronś. Teraz pro-

jekt trafił na sesję Rady Mia-
sta Oleśnicy. W biurze rady 
złożył go Marek Czarnecki, 
przewodniczący Oleśnickie-
go Ruchu Samorządowego. 
Wynika z niego, że z konce-
sji na sprzedaż – w 2021 roku 
– zwolnieni byliby przedsię-
biorcy sprzedający go na miej-
scu (w lokalach). RED

Uchwała dotyczy zwolnień 
na przestrzeni całego roku

Wymień kopciucha  
na ekologiczny piec
Nabór wniosków już ruszył. 
Od 1 do 31 marca w gminie 
Bierutów zostanie przepro-
wadzony nabór wniosków na 
wymianę starych kotłów  na 
nowe ekologiczne. O zakwa-
lifikowaniu się do programu 
będzie decydowała kolejność  
wpływu wniosku. Dotacja bę-
dzie wynosiła  do 50% kosztów 
poniesionych na zakup pieca, 
jednak nie więcej niż 2800 zł. 

Jak działa miejski 
monitoring?
Miasto obserwuje 20 kamer.  
– Mamy 20 kamer, obecnie 5 
niesprawnych, co już zostało 
zgłoszone do urzędu miasta 
– mówi Robert Froń, szef 
oleśnickiej policji. Monitoring 
nadal obsługiwany jest przez 
policjanta i pracowników cy-
wilnych komendy. W ramach 
możliwości nadzorują oni 
kamery, ale musimy zdawać 
sobie sprawę, że nie jest to 
nadzór stały, bo dochodzi 
obsługa petentów, połączeń 
telefonicznych, co też zajmuje 
ich uwagę – podkreślał, przy-
znając, że skuteczną metodą 
nadzoru nad tym, co dzieje się 
w mieście byłoby skierowanie 
pracowników tylko do obsługi 
monitoringu. RED

WARTO 
WIEDZIEĆ
sprawdź na www.olesnicainfo.pl

● Od 10 lutego do końca czerwca wiadukt nad stacją Oleśnica Rataje jest 
zamknięty. Wyznaczono objazdy, ale kierowcy denerwują się na korki

Pszczelarze z Bogusławic 
stracili swój dobytek

Wtorek 9 lutego okazał 
się wyjątkowo trudnym 

dniem dla rodziny Wiącków. 
W nocy spłonęła stodoła Pana 
Zbigniewa z Bogusławic a 
wraz z nią cały sprzęt nie-
zbędny do produkcji miodu 
oraz prowadzenia pasieki. 
 
RODZINNA TRADYCJA
Pan Zbigniew pszczelar-
stwem zajmuje się od uro-
dzenia, a pasję i zamiłowa-
nie przejął po swoim ojcu. 
Ogień w mgnieniu oka stra-
wił wiele lat ciężkiej pracy, 
pozbawiając rodzinę czę-
ści dobytku, który był źró-
dłem ich utrzymania. Oprócz 
sprzętów do produkcji, pro-
wadzenia pasieki spłonęły 
również spore ilości samego 
miodu, a także uszkodzeniu 
uległ wóz pszczelarski słu-
żący do transportu uli oraz 
przyczepa, w której pan Zbi-
gniew spał i pilnował dobyt-
ku w terenie.

- Zakup nowego sprzętu 
jest dla niego ogromnym wy-
datkiem, którego na chwi-

lę obecną nie jest w stanie 
sam ponieść - mówią orga-
nizatorzy zbiórki na rzecz 
pszczelarza z podoleśnic-
kich Bogusławic. - Bez na-
szej pomocy nie uda mu się 
odbudować tego co stracił 
w pożarze. Dlatego wraz z 
rodziną i przyjaciółmi Pana 
Zbyszka gorąco prosimy o 
wsparcie zbiórki. Dla niego 
jest to spora kwota pienię-
dzy a dla nas mała cegiełka, 
która z pewnością pozwo-
li odbudować to co runęło 
w jednej małej chwili. RED
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Pożar strawił sprzęt, który służył mieszkańcom Bogusławic 
do produkcji miodu. Rodzina zajmuje się pszczelarstwem od lat

JAK POMÓC  
PSZCZELARZOM?
Każdy, kto chciałby pomóc 
rodzinie Wiącków  
z Bogusławic w zakupie  
nowego sprzętu do pro-
dukcji miodu i prowadzenia 
pasieki może dołączyć 
do zbiórki prowadzonej 
na portalu Zrzutka pod 
hasłem „Na odbudowę 
pasieki”. 

PCK doszedł do porozumienia  
z miastem i zmienia swoją siedzibę

Oleśnicki oddział Polskiego 
Czerwonego Krzyża zwal-

ni pomieszczenia zajmowa-
ne przy ul. Wojska Polskiego. 
Miasto zaoferowało stowarzy-
szeniu inną lokalizację i zo-
stała ona przyjęta. 

– Działacze PCK zdecydo-
wali się na zmianę lokaliza-
cji przy wsparciu miasta – in-
formuje wiceburmistrz Edyta 
Małys-Niczypor. Stowarzysze-
nie przeniesie się do budyn-
ku Bazaru za Bramą. Znajdzie 
się tam miejsce zarówno na 
biuro, jak i na magazyn. Staw-

ka za metr kwadratowy zosta-
ła zmniejszona o połowę od 

obowiązującej w tym obiek-
cie. Pomieszczenia przy ul. 
Wojska Polskiego, które PCK 
zajmował w ostatnich latach 
zostaną przekazane instytu-
cjom miejskim mieszczącym 
się w tym budynku. Przypo-
mnijmy, że pierwsza zapro-
ponowana PCK lokalizacja to 
pomieszczenia przy ul. Boc-
ka w Oleśnicy. Na obecność 
organizacji w tej kamienicy 
nie zgodzili się jednak loka-
torzy. Z kolei lokum przy ul. 
Kopernika nie przyjął Czer-
wony Krzyż. RED
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Nowa siedziba PCK będzie się 
mieściła  w Bazarze za Bramą



Antyaborcyjny polonez 
kością niezgody

● Drogowcy fotografowali auto z drastycznymi zdjęciami, a teraz będą 
żądać od właściciela auta zapłaty za zajęcie pasa ruchu drogowego

KATARZYNA KIJAKOWSKA

Zarząd Dróg Powiato-
wych w Oleśnicy przez 
52 dni w 2020 roku pro-

wadził dokumentację fotogra-
ficzną poloneza zaparkowa-
nego przy ul. Armii Krajowej. 
Chodzi o auto z drastycznymi 
zdjęciami martwych płodów.

– Stwierdziliśmy 52 dni cią-
głego pobytu auta w pasie 
drogowym i będziemy ocze-
kiwać zapłaty za jego zajęcie 
– mówi stanowczo Krzysztof 
Górecki, dyrektor Zarządu 
Dróg Powiatowych w Ole-
śnicy. 

NALICZONA OPŁATA
Postępowanie w tej sprawie 
mogło zostać wszczęte już 
w ubiegłym roku, ale cztery 
miesiące trwało ustalanie, kto 
jest właścicielem samochodu.  
– Pod koniec grudnia otrzy-
maliśmy tę informację i pro-
cedura ruszyła – mówi w 
rozmowie z Olesnicainfo.
pl dyrektor Krzysztof Gó-
recki. – 15 stycznia właści-
ciel został poinformowany 
o wszczęciu postępowania. 
Nie mam jeszcze informa-
cji, czy się do niego ustosun-
kował. Gdy termin minie i 
gdyby druga strona nie zde-
cydowała się na odwołania 
zajmiemy się naliczeniem 
opłaty za zajęcie pasa ruchu 

drogowego. W tym przypad-
ku może ona wynieść nawet 
kilkanaście tysięcy złotych.

Górecki podkreśla, że nie 
ma znaczenia o jaki samo-
chód chodzi, co reklamuje 
i do kogo należy. 

OLEŚNICA 
NA CELOWNIKU FUNDACJI
– Spotykam się z zarzuta-
mi, że jesteśmy źle nasta-
wieni akurat do tego pojaz-
du, z tymi zdjęciami – mówi 
szef powiatowych drogow-
ców. – To nieprawda. Podob-

ne działania podjęlibyśmy w 
stosunku do każdego inne-
go właściciela samochodu, 
który prowadziłby w obrębie 
naszego pasa ruchu drogo-
wego działania promujące 
jakąś akcję. Tutaj mogliśmy 
to stwierdzić także dlatego, 
że w obrębie samochodu od-
bywały się różnego rodza-
ju akcje i pikiety (mowa o 
protestach antyaborcyjnych, 
które od wielu miesięcy re-
gularnie odbywały się przed 
budynkiem szpitala w Ole-
śnicy, red.)

Przypomnijmy, że samo-
chód z billboardami przed-
stawiającymi martwe płody 
zaparkował przy ul. Armii 
Krajowej kilkanaście mie-
sięcy temu. Z kolei wszyst-
kie akcje antyaborcyjne pro-
wadzi w Oleśnicy fundacja 
Pro-Prawo do Życia. Czy to 
ona jest właścicielem polo-
neza budzącego wśród ole-
śniczanin tyle emocji? 

– Mogę powiedzieć jedynie, 
że nie jest nim osoba fizycz-
na – ucina dyrektor Krzysz-
tof Górecki. ●

Watahy wilków grasują 
pod Oleśnią. Rozszarpały 
stado zwierzt?
Daniele z prywatnej hodow-

li w Boguszycach zostały 
rozszarpane prawdopodobnie 
przez wilki, które zadomowi-
ły się w lasach pod Oleśnicą. 
Do zdarzenia doszło w mi-
niony weekend. Wilki pod-
kopały się na teren posesji, 
gdzie hodowane były zwierzę-
ta.Leśnicy już trzy lata temu 
informowali, że jest to tzw. 
wataha niemiecka, bytująca 
na zwierzynie leśnej. Mówiło 
się wówczas o dwóch grupach 
tych zwierząt. Sześć osobni-
ków zamieszkało okolice Bia-
łego Błota i Dobroszyc. Kolej-
ne w lasach pod Goszczem. 
Pierwsze tropy wskazujące 
na wilki zauważyli myśliwi 
i leśnicy, którzy zapewniali, 
że nie są one groźne.

Ryszard Pietrzak z Nadle-
śnictwa Oleśnica zapewniał 
wówczas: – Ludzie podcho-
dzą do takich komunikatów 
raczej obojętnie. Świadczy o 

tym fakt, że na weekendowy 
wypoczynek przyjeżdżają na-
dal dużymi grupami. Mimo 
informacji, że gdzieś tam, 
ktoś widział wilka. Nie ma 
żadnego strachu, traktują to 
jako ciekawostkę. Przecież nic 
się nikomu nie stało, a więc 
nie ma powodu, żeby coś się 
miało teraz stać. I to bardzo 
dobrze świadczy zarówno o 
ludziach, jak i o wilkach – tłu-
maczył. RED
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Wilki pojawiły się w lasach pod Oleśnicą trzy lata temu
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Antyaborcyjny polonez pojawia się w różnych miejscach w Oleśnicy.

CO ZROBIĆ, GDY 
SPOTKAMY WILKA
Wilki unikają kontaktu z 
ludźmi, dlatego do bezpo-
średniego spotkania czło-
wieka z wilkiem dochodzi 
rzadko. Jednak, w przypad-
ku natknięcia się na wilka 
należy zachować spokój, 
nie wpadać w panikę, nie 
wykonywać gwałtownych 
ruchów ani uciekać. 
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W Zakładzie Gospo-
darki Cieplnej w 
zakresie wytwa-

rzania ciepła, zaplanowa-
no trzy zadania w kierunku 
ograniczenia spalania węgla 
i tym samym zmniejszenia 
emisji CO2. Zadanie te zo-
staną zrealizowane z środ-
ków pozyskanych z Naro-
dowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki 
wodnej, a konkretnie z pro-
gramu Ciepłownictwo Po-
wiatowe. Będą to zarówno 
dofinansowania jak i długo-
terminowe pożyczki. 

W połowie roku zostanie 
uruchomiona instalacja wy-
sokosprawnej kogeneracji 
gazowej przy ul. Brzozowej 
w Oleśnicy o cieplnej mocy 
1,2 MW i mocy elektrycz-

nej 0,99 MWe. MGK chce 
przeznaczyć na to zadanie 
5,5 mln zł. Zaplanowano też 
budowę drugiej  instalacji 
tego typu przy ul. Ciepłej 
w Oleśnicy o mocy odpo-
wiednio 2,6 MW w cieple 
i 2,1 MWe. W tym zakre-
sie planujemy wydatkować 
1,5 mln zł. Uruchomienie 
tej instalacji zaplanowano 
na 2022 r. 

Trzecim zadaniem w tym 
zakresie są nakłady na bu-
dowę kotła biomasowego o 
mocy 10 MW (wsadem do 
kotła będzie biomasa czyli 
zrębki drewniane). W tym 
roku zaplanowano wydatki 
na ten cel w wysokości 300 
tys. zł. Na przestrzeni kilku 
lat planujemy na cele ogra-
niczenia emisji CO2 wydat-

kować ok. 30 mln zł.
Pozostałe zadania w cie-

płownictwie to budowa sie-
ci przesyłowych i dystrybu-
cji ciepła w 8 lokalizacjach 
- 1,26 mln zł, budowa 11 
przyłączy ciepłowniczych 
do obiektów w Oleśnicy - 
0,42 mln zł oraz budowę 
14 węzłów ciepłowniczych 
- 0,42 mln zł.

Metoda bezwykopowa
W Zakładzie Wodociągów i 
Kanalizacji planowana jest 
realizacja nowych inwesty-
cji sieciowych, w tym wo-
dociągowych (ul. Włoska, 
ul. Niemiecka, ul. Koperni-
ka i ul. Wojska Polskiego) 
za kwotę 1,00 mln zł, oraz 
kanalizacyjnych: ul. Perło-
wa, ul. Bursztynowa oraz 
450 m sieci dn400 od ul. 
3 Maja do ul. 11 Listopa-
da. Ta ostatnia inwestycja 
będzie realizowana głow-
nie metodą bezwykopową. 
Łączne nakłady w tym za-
kresie to ponad 2,10 mln zł. 
Pozostałe zadania w ZWIK 

Budżet MGK w tym roku jest rekordowy i wyniesie ponad 15,3 mln zł. 
Na co konkretnie zostanie spożytkowane te rekordowe kilkanaście milionów złotych? 

Zakład Oczyszczania Miasta wzbogaci się o nową śmieciarkę dwukomorową do odbioru odpadów

Miejska Gospodarka Komunalna 
ma sprecyzowane 
plany inwestycyjne na 2021 rok

to koszt ponad 330 tys. zł. 
W tym zakresie zaplanowa-
no m.in. projekt moderniza-
cji Stacji Uzdatniania Wody 
przy ul. Ciepłej w Oleśnicy, 
automatyzacja i wizualizacja 
obiektów ZWIK, czy też mo-
nitoring wizyjny obiektów.

Budowy i zakupy
Na Oczyszczalni ścieków 
przewidziano budowę no-
wego placu technologiczne-
go o powierzchni 2100 m2 
za kwotę 540 tys. zł, a tak-
że modernizację zbiornika 
substratu przy instalacji do 
fermentacji osadów – 150 

tys. zł. Na pozostałe zaku-
py inwestycyjne przewidzia-
no 230 tys. zł w tym zakup 
turbodmuchawy, sond do 
pomiaru istotnych parame-
trów ścieków, przepływo-
mierzy biogazu oraz wyko-
nanie układu do płukania 
wodą technologiczną.

Będą także zakupy w Za-
kładzie Oczyszczania Mia-
sta. Zaplanowano dostawę 
nowej śmieciarki dwuko-
morowej do odbioru odpa-
dów. Na ten cel zaplanowa-
no 860 tys. zł. 

Kontynuowana będzie 
budowa alejek i rozbudo-
wa ogrodzenia na Cmen-
tarzu nr 3 przy ul. Wileń-
skiej. Zarząd Cmentarzy 
Komunalnych przeznaczy 
na nowe alejki 130 tys. zł, 
oraz 40 tys. zł na przesu-
nięcie obecnego i dobudo-
wę nowego ogrodzenia, od 
strony miasta. Pozwoli to 
na wygospodarowanie no-
wego miejsca pod budowę 
grobowców. 

Ponadto zaplanowano 
m.in. budowę instalacji fo-
towoltaicznej o mocy 50 kW 
na budynku administracyj-
nym B w siedzibie MGK, z 
realizacją w I kwartale 2021 
r. za kwotę 147 tys. zł.

15,3 mln zł
Taką kwotę 

Miejska Gospodarka 
Komunalna w Oleśnicy 

przeznaczy 
 na działania inwestycyjne. 
Pieniądze zostaną wydane 
na działania we wszystkich 

zakładach wchodzących 
 w skład miejskiej spółki.

MATERIAŁ PROMOCYJNY


