
Urszula Kozioł:
To był dla nas 
ważny egzamin. 
Mam nadzieję, 
że go zdaliśmy
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Burmistrz  
na półmetku 
podsumowuje   
i zdradza plany

Prezes Olkolu o 
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Mamy swoje 
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Hubert Piotroski w NInja Warrior Polska
21-latek dotarł do półfinału telewizyjnego 
show i już zapowiada powrót do programu.
CZYTAJ NA STRONIE 2

dostępna również  na stronie olesnicainfo.pl
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Wszystkim naszym 
Czytelnikom 

życzymy 
spokojnych, pogodnych 

i zdrowych 
świąt Wielkiej Nocy. 
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Taka jest prawda, czyli 
co (nie) kręci wyborców
KATARZYNA KIJAKOWSKA

Pewnie będą tacy, którzy parskną na te 
słowa. Inni zarzucą mi słabość, albo grę 
pod publikę. Ale ja nie znoszę pyskó-
wek i chamstwa. Nie mam szacunku 
do ludzi, którzy knują, a dwulicowość to 
ich drugie imię. Nie lubię plotek, a w ży-
ciu, zaraz po zdrowiu, najbardziej cenię sobie spokój. Pew-
nie ktoś powie, że nie przystaję do  rzeczywistości. I może 
będzie miał rację, ale to nie znaczy wcale, że mamy akcep-
tować to, co się nam w niej nie podoba. Ale po kolei. Raz w 
miesiącu zasiadam przed komputerem, by posłuchać tego 
o czym i jak obradują  radni. I wiecie, co? Jestem zniesma-
czona. Poziomem dyskusji, coraz rzadziej merytorycznej. 
Agresją i brakiem umiejętności trzymania przysłowiowego 
ciśnienia. Coraz częściej zastanawiam się też, kogo lub 
raczej czyje interesy reprezentują niektórzy radni i czy na 
pewno są to wyborcy. Nie, nie pochwalam samorządów, w 
których radni, czasem bezmyślnie, podnoszą rękę w górę, 
nie zastanawiając się nawet nad czym głosują. Rzecz nie w 
tym, żeby się we wszystkim zgadzać. Ale chodzi o to, by się 
zastanowić po co tak naprawdę poszło się do samorządu. 
Czy tylko dla rozróby, lub prowadzenia 5-letniej kampanii 
wyborczej, czy może po to, by faktycznie dbać o interesy 
mieszkańców. Takie prawdziwe, a nie wymyślane pod pu-
bliczkę. Obserwuję obrady, które coraz częściej przypomi-
nają ring bokserski i widzę ludzi, którzy zamiast wspólnego 
spojrzenia na miejskie sprawy, nienawidzą się, działają na 
swoją szkodę, prześcigają się w pomysłach, jak zniszczyć 
politycznego przeciwnika. Kiedyś napisałabym, żebyście 
się Państwo nad sobą zastanowili. Dzisiaj powiem krótko: 
wstyd mi, gdy słucham tych pokrzykiwań i wyścigów na 
kolejne słowne ciosy. Czy Wy naprawdę myślicie, że to kręci 
Waszych wyborców? Ano nie. Wprost przeciwnie. Mają na 
temat polityków, także tych z samorządowego szczebla, 
coraz słabsze zdanie. Choć to właśnie Wy powinniście udo-
wadniać, że politykę uprawia się w Sejmie, a na miejskim 
podwórku działa się dla wspólnego dobra. ●

  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

Wychowywałem się 
bez ojca, więc sport 
był czynnikiem, 

który pozwalał odpowied-
nio mnie zdyscyplinować 
– wspomina. – Gdy byłem 
mały, przyglądałem się zafa-
scynowany wyczynom chło-
paków, tańczących break-
-dance na ulicach mojego 
miasta. W końcu nadszedł 
moment, by zamiast przy-
glądać się bezczynnie, wziąć 
sprawy w swoje ręce. – Od 
1. klasy podstawówki zaczą-
łem brać udział w zawodach 
lekkiej atletyki, a w gimna-
zjum trenowałem kalisteni-
kę, która zbudowała we mnie 
solidne podstawy siłowe – 
wyjaśnia Hubert. 

JAK OCENIA SWÓJ WYSTĘP
– Oczekiwałem troszkę wię-

cej. Przeszedłem wszystkie 
przeszkody, które wprowa-
dzały coś nowego do moich 
standardowych elementów, 

które trenuję, a odpadłem na 
czymś, co jest dla mnie chle-
bem powszednim, czyli na 
swingach – mówi w rozmo-
wie z OlesnicaInfo.pl 21-let-
ni Hubert. 

– Spowodowane było to 
tym, że byłem w grupie z 
bardzo mocnymi zawodni-
kami, pojawiła się jakaś pre-
sja czasu w głowie, na torze 
troszkę zniekształciła mi się 

percepcja czasu. Wydawa-
ło mi się, że spędzam tam 
dużo więcej czasu niż w rze-
czywistości to było.

CZY ZOBACZYMY GO JESZCZE 
W TELEWIZYJNYM SHOW? 
– Z moimi serdecznymi kole-
gami, również tymi z mojego 
odcinka, wstępnie umówi-
liśmy się na kolejną edycję 
– uśmiecha się Hubert. ●

● 21-letni oleśniczanin to wielki miłośnik takich  
dyscyplin jak parkour, freerunning i street workout

Hubert Piotroski wystąpił 
w Ninja Warrior Polska

FO
T.

 M
A

CI
EJ

 P
IÓ

R
K

O

Oleśniczanin nie wyklucza ponownego startu w programie

WTOREK 
max. 17oC I min. 3oC

CZWARTEK
max. 18oC I min. 5oC

ŚRODA
max.21oC I min. 7oC

Podczas tegorocznego 
finału WOŚP udało się 
zebrać sporą kwotę
Oleśnicki sztab WOŚP pod-
liczył środki jakie udało się 
zebrać podczas tegorocznego 
finału. Mimo pandemii oleśni-
czanie okazali się bardzo hojni. 
Nasz sztab zebrał 145.344,12 zł. 
- Jeszcze raz bardzo dzięku-
jemy wszystkim wolontariu-
szom, darczyńcom, spon-
sorom i każdej osobie, która 
miała tak wielkie serce, żeby 
dorzucić choćby złotówkę do 
naszych puszek – informują 
wolontariusze. RED

Brona na Bramie pojawi 
się najpóźniej jesienią

Oleśnicki ratusz ogłosił 
przetarg na wykona-

nie brony, która zostanie 
zamontowana na Bramie 
Wrocławskiej najpóźniej w 
październiku. Brona ma po-
siadać kratownicowy układ 
belek i stożkowe zakończe-
nie pionowych elementów 
w partii dolnej, bez dodat-
kowych profili, a także drob-
ne, czarne, stalowe elementy 
okuć, m.in. gwoździe. Kra-

ta ma być zamontowana na 
stałe, ale zawierać elementy 
imitujące mechanizm pod-
noszenia.

Nie udało się wprawdzie 
odnaleźć materiałów iko-
nograficznych, na których 
widoczna byłaby lokalizacja  
brony, jednakże na pierwotne 
istnienie takiego elementu 
na powyższej budowli wska-
zuje obronna funkcja same-
go obiektu. RED



Święcenie pokarmów odbędzie się w tym roku na dworze

Obostrzenia podczas 
Wielkanocy

Archidiecezja Wrocławska 
poinformowała o zasa-

dach organizacji tegorocz-
nej liturgii Triduum Pas-
chalnego. 

Priorytetem ma być prze-
strzeganie zasad i przepi-
sów bezpieczeństwa – mówi 
rzecznik archidiecezji wro-
cławskiej, ks. Rafał Kowal-
ski. W tym roku nie będzie 
obrzędu umywania nóg, 
który kapłani wykonywali 
podczas liturgii Wielkiego 
Czwartku. – Wierni nie będą 
mogli oddać czci Krzyżowi 
przez ucałowanie, ani przez 

dotyk – wyjaśnia ks. Kowal-
ski. – Obrzędy Triduum Pas-
chalnego będą sprawowa-
ne przez proboszczów tylko 
raz i tylko w kościele para-
fialnym – wyjaśnia rzecznik 
archidiecezji.

W Wielką Sobotę będzie 
można święcić pokarmy, 
jednak aby uniknąć groma-
dzenia się osób w kościele – 
odbędzie się to na świeżym 
powietrzu. W tym roku nie 
odbędą się procesje rezurek-
cyjne – ani w Wielką Sobotę, 
ani w Niedzielę Zmartwych-
wstania. RED

STARTUJE SYSTEM  
ROWERÓW MIEJSKICH
● Od 1 kwietnia będzie można wypożyczać rowery w ramach Oleśnickiego 
Systemu Rowerów Miejskich

KATARZYNA KIJAKOWSKA

System, który będzie 
funkcjonował już trze-
ci rok z rzędu, obejmuje 

50 rowerów dla osób doro-
słych oraz  4 rowery dla dzie-
ci. Do obsługi jednośladów 
uruchomionych zostanie w 
tym roku osiem stacji (przy 
ul. Wrocławskiej – obok Ban-
ku Spółdzielczego, Rynek – 
Ratusz, przy MOKiS-ie, Bi-
bliotece Publicznej, II LO, na 
stawach miejskich obok Ato-
la, przy SP 8 – parking oraz 
przy Wileńskiej i Krzywej).

System będzie obsługiwany 
przez specjalnie stworzoną 
stronę internetową www.olbi-
ke.pl oraz aplikację mobilną 
„Roovee” na telefon z syste-
mem operacyjnym Android i 
iOS, umożliwiającą m.in. wy-

pożyczenie i zwrot roweru 
oraz dokonanie płatności.

NIE ZMIENIĄ SIĘ CENY
Ceny pozostaną takie same 
jak w poprzedniej edycji. 
Kończąc trasę i blokując ro-
wer w jednym z 8 punktów 
w mieście – system pobie-
rze z naszego konta kwotę 
adekwatną do przejechanego 
czasu, przy czym pierwsze 
20 minut jest za darmo. Za 
każdą kolejną minutę zapła-
cimy 5 groszy, czyli 3 złote 
za godzinę. Jest tylko jedna 
różnica – przed skorzysta-
niem z systemu trzeba zała-
dować konto na kwotę 10 zł 
(w ubiegłym roku było to 3 
zł). Cennik oraz regulamin 
korzystania z rowerów jest 
dostępny na stronie www.
olbike.pl.●
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Do dyspozycji mieszkańców będzie 50 rowerów dla dorosłych 
i 4 rowery dla najmłodszych 
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REKLAMA
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Przejście pod arkadami 
nocą będzie zamknięte
Mieszkańcy od lat zmagają 

się z problemem przej-
ścia przy ul. 3 Maja. Teraz 
ma się to zmienić.

– Przebywanie w tym miej-
scu osób nietrzeźwych oraz 
ich uciążliwe zanieczysz-
czanie to niezbyt przyjem-
ne okoliczności dla miesz-
kańców, zwłaszcza lokatorów 
budynku. Problem istnieje 
od lat, ale w końcu znajdzie 
się rozwiązanie – podkreśla-
ją miejscy urzędnicy.

Przejście będzie na noc za-
mykane. Na wejściach, z obu 
stron zamontowane zostaną 

metalowe, ażurowe, ozdob-
ne kraty oraz zainstalowane 
oświetlenie. Kraty będą za-
mykać arkady poza godzi-
nami otwarcia znajdujących 
się tam lokali usługowych. 
Konserwator zabytków do-
puścił również możliwość 
zainstalowania ozdobnych 
krat w otworach okiennych. 

Oleśnicki ZBK ogłosił wła-
śnie zapytanie ofertowe na 
wykonanie dokumentacji 
projektowej dla tych roz-
wiązań. Powinna być ona 
gotowa pod koniec lipca 
tego roku. RED

Dworzec  odzyska swój 
blask do 2023 roku
● Poznaliśmy szczegóły rozmów prowadzonych przez PKP S.A. 
z władzami miasta w kwestii remontu oleśnickiego dworca

KATARZYNA KIJAKOWSKA

W marcu 2019 roku spo-
tkaliśmy się tutaj na 
tym dworcu, żeby za-

stanowić się nad przyszłością 
tego obiektu. Wtedy na sto-
le była taka koncepcja, żeby 
ten dworzec przekazać wła-
dzom miasta i żeby to miasto 
zagospodarowało ten obiekt 
- mówił na konferencji pra-
sowej Krzysztof Golubiewski 
z zarządu PKP Nieruchomo-
ści. - Niestety, te rozmowy 
stanęły trochę w martwym 
punkcie i zarząd PKP SA 9 
lutego 2021 roku podjął de-
cyzję, że dworzec w Oleśnicy 
zostanie wyremontowany z 
własnych środków, jak rów-

nież środkami z Unii Euro-
pejskiej i dofinansowaniem 
z budżetu państwa.

PRACE ROZPOCZNĄ SIĘ 
JUŻ W TYM ROKU
W tym roku zostaną przepro-
wadzone prace przygotowaw-
cze i projektowe, a sama mo-
dernizacja rozpocznie się w 
roku przyszłym i potrwa do 
2023 roku. Zakres prowa-
dzonych prac będzie bardzo 
szeroki. Wymianie musi ulec 
poszycie dachowe, stolarka, 
odnowienie elewacji a także 
wymiana stropów. 

-  Na tym dworcu dziś 
mieszka 10 rodzin, to blisko 
30 osób. Staniemy przed ta-
kim problemem znalezienia 

dla tych ludzi nowych lokali-
zacji. Chcemy ich przekwate-
rować. To będzie takie jedno 
z ważnych wyzwań - powie-
dział prezes Golubiewski.

Przedstawiciele kolei przy-
znają, że chcą, by dworzec 
w Oleśnicy stał się ważnym 
miejscem dla lokalnej spo-
łeczności. - I mam nadzie-
ję, że w tym odnowionym 
obiekcie znajdą swoje miej-
sce różnego rodzaju usługi 
dedykowane mieszkańcom, 
w tym na potrzeby lokalnego 
samorządu - mówi prezes.

PO CO MIASTU DWORZEC?
Burmistrz Jan Bronś pro-
wadzi już rozmowy w tej 
sprawie. 

- Mamy świadomość, że za-
mieszkujący budynek kole-
jowy oleśniczanie nie mogą 
w tym obiekcie pozostać 
m.in. ze względu na źródło 
finansowania remontu, czy-
li środki unijne. Projekt bo-
wiem nie przewiduje funk-
cji mieszkalnej w budynku 
dworca - mówi Jan Bronś, 
który w ubiegłym tygodniu 
odbył też pierwsze spotka-
nie dotyczące zagospodaro-
wania części obiektu przez 
miejski samorząd. 

- Będziemy się zastana-
wiać nad tym, na co mo-
glibyśmy wynająć od kolei 
pomieszczenia w części 
zmodernizowanego dworca 
- mówi burmistrz.●
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Prace przygotowawcze mają ruszyć jeszcze w tym roku. Część dworcowych pomieszczeń ma wynająć miasto

FO
T.

 O
LE

SN
IC

A
.P

L

Czy w okolicy tej kamienicy będzie wreszcie spokojnie?

I LO wśród najlepszych 
szkół w kraju
Kapituła X Ogólnopolskie-

go Rankingu Olimpijskie-
go Europejskich Szkół Prawo-
rządności przyznała I Liceum 
Ogólnokształcącemu im. Ju-
liusza Słowackiego w Oleśni-
cy status Brązowej Europej-
skiej Szkoły Praworządności 
RP 2021 r. 

– To wyróżnienie jest wy-
nikiem sukcesów, jakie nasi 
uczniowie odnieśli w olimpia-
dach społeczno-prawnych w 
roku szkolnym 2019/2020 – 
informuje oleśnickie liceum. 
– Przypomnijmy, że byli to Jan 
Czop, który uzyskał tytuł fina-

listy V Ogólnopolskiej Olim-
piady wiedzy Historycznej i 
Piotr Janik, który uzyskał tytuł 
finalisty VII  Olimpiady Soli-
darności „Dwie dekady histo-
rii”. Opiekunem uczniów był 
Krzysztof Szymański.

Miejsce w Rankingu i status 
Brązowej Szkoły plasuje I Li-
ceum Ogólnokształcące im. 
Juliusza Słowackiego w Ole-
śnicy wśród szkół, w których 
edukacja społeczna, europej-
ska, prawna oraz z dziedziny 
praw człowieka i historycz-
na stoi na bardzo wysokim 
poziomie. RED
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Wybrano nowego 
dyrektora ZDP
Grzegorz Cipyk z Oleśnicy 
został nowym dyrektorem 
Zarządu Dróg Powiatowych. 
- Podczas rozmowy kwalifi-
kacyjnej wykazał się wiedzą 
i predyspozycjami dającymi 
podstawy do prawidłowej 
realizacji zadań na tym stano-
wisku - poinformował Dawid 
Samulski, rzecznik prasowy 
starosty oleśnickiego.

Na placu Zwycięstwa  
pojawi się  
podświetlony napis
Zakład Budynków Komu-
nalnych ogłosił przetarg na 
wprowadzenie zmian w obrę-
bie placu Zwycięstwa. Nowe 
elementy małej architektury, 
które jeszcze w tym roku się 
tam pojawią to m.in. drzewa 
które zostaną tam nasadzo-
ne oraz podświetlony napis 
OLEŚNICA o wymiarach około 
13,5m x 1,7m x 4,7m. Instalacja 
będzie pełnić funkcję ozdobną 
i promocyjną. Przypomnijmy, 
że przebudowa placu Zwycię-
stwa zakończyła się w 2019 
roku. Napis, podobny do tego, 
który stanie w Oleśnicy mają 
m.in. Lublin i Gdańsk. RED

WARTO 
WIEDZIEĆ
sprawdź na www.olesnicainfo.pl

Na sygnały czeka oleśnicka drogówka

Policja zapowiada  
wiosenną lustrację dróg 
i prosi o uwagi

W związku z potrzebą 
zapewnienia bezpie-

czeństwa na drogach kra-
jowych, wojewódzkich, po-
wiatowych i gminnych na 
terenie powiatu oleśnickie-
go odbędzie się wiosenna 
lustracja dróg.

PROŚBA DO MIESZKAŃCÓW
– W związku z tym Komen-
da Powiatowa Policji w Ole-
śnicy zwraca się z prośbą 
do mieszkańców  o przeka-
zanie informacji o niepra-

widłowościach i zagroże-
niach, które  występują na 
naszych drogach – mówi ga-
zecie OlesnicaInfo.pl Ber-
nadeta Pytel, rzeczniczka 
oleśnickiej policji. 

– Wszystkie uwagi i spo-
strzeżenia dotyczące stanu 
dróg oraz ich oznakowania 
i poprawności organizacji 
ruchu, można kierować na 
adres mailowy naczelnika 
Wydziału Ruchu Drogowe-
go – marek.merchut@ole-
snica.wr.policja.gov.pl. RED
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ZAUFAŁA I STRACIŁA
30 TYSIĘCY ZŁOTYCH

● Przestępcy często wyłudzają pieniądze, stosując 
różsne metody. Ich ofiarami najczęściej stają się seniorzy

KATARZYNA KIJAKOWSKA

Na terenie powiatu ole-
śnickiego coraz czę-
ściej dochodzi do sytu-

acji, gdzie seniorzy zostają 
oszukani przez osoby poda-
jące się za ich dzieci. Taka 
sytuacja miała miejsce rów-
nież w tym miesiącu.

– Do 69-letniej mieszkanki 
naszego powiatu zadzwoni-
ła kobieta, która podawała 
się za jej córkę i poinfor-
mowała, że potrzebuje po-
życzyć 30 tysięcy złotych, 
aby wpłacić na lokatę – re-
lacjonuje Bernadeta Pytel z 
Komendy Powiatowej Poli-
cji w Oleśnicy. 

– Podczas rozmowy oszust-
ka miała zachrypnięty głos i 
mówiła, że jest przeziębiona 
a pieniądze są jej potrzeb-
ne szybko, bo lokata może 
okazać się bardzo korzyst-
ną transakcją. Niestety, star-
sza kobieta bez większego 
wahania przekazał oszust-
ce żadaną kwotę. 

APEL DO SENIORÓW 
I ICH NAJBLIŻSZYCH
Policjanci z Komendy Po-
wiatowej Policji w Oleśni-
cy zwracają się zarówno do 
seniorów, jak i ich najbliż-
szych z prośbą o zwiększe-
nie czujności. 

– Nasz apel kierujemy jed-
nak nie tylko do osób star-
szych, ale również do osób 
z najbliższego otoczenia se-
niorów – mówi oficer praso-
wa oleśnickiej komendy. – 

Każdy z nas w gronie swojej 
rodziny bądź w najbliższym 
otoczeniu ma osobę star-
szą. Jeśli chcemy uniknąć 
sytuacji gdzie seniorzy zo-
stają oszukani, informujmy 
ich o możliwości wystąpie-
nia takich sytuacji i uczulaj-
my na nie. Aby ich uniknąć 
wystarczy wykonać telefon 
do najbliższej jednostki po-
licji dzwoniąc pod numer 
112 i poinformować o swo-
ich wątpliwościach.●

Uczulajmy seniorów na telefony od nieznajomych
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To był dla nas ważny egzamin. 
Wierzę, że go zdaliśmy
● Rozmowa z Urszulą Kozioł dyrektorem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Oleśnicy

Miniony rok dał się wszystkim 
we znaki. Covid -19 wywołał  
zmiany w wielu obszarach 

życia społecznego. Dotknęły one 
system opieki zdrowotnej, wpro-
wadzono pracę oraz naukę zdal-
ną, izolację i kwarantannę, która 
wywołała stres, lęk, depresję. 12 
marca 2020 roku w Oleśnicy od-
notowano pierwszy przypadek ko-
ronawirusa. W ciągu minionego 
roku w powiecie oleśnickim z cho-
robą zmierzyło się 4823 pacjen-
tów, 4458 to ozdrowieńcy, 97 osób 
zmarło. O tym bardzo trudnym roku 
rozmawiamy z Urszulą Kozioł, dy-
rektor Powiatowej Stacji Sanitar-
no-Epidemiologicznej w Oleśnicy.

Pamięta Pani 12 marca 2020 roku?  
Byliście przygotowani na pacjenta 
zero, na pierwszy kontakt z korona-
wirusem w powiecie oleśnickim?
– Oczywiście, że pamiętam. 
Wcześniej pojawiały się infor-
macje o nowym wirusie, ale do-
tyczyło to Chin i wtedy wyda-
wało nam się to bardzo odległe. 
Widzieliśmy i obserwowaliśmy 
tę skalę, ale chyba nikt nie są-
dził, że dotknie to nas aż tak 
bardzo. Stało się inaczej. Pande-
mia pojawiła się także w Polsce, 
a w naszym powiecie pacjentem 
„zero” był młody człowiek, który 
wrócił z Anglii. Nie byliśmy na 
to przygotowani, ale mimo prze-
rażenia musieliśmy podjąć dzia-
łania. Mimo wieloletniej pracy 
mojej  i  załogi w inspekcji sani-
tarnej  i braku doświadczeń  w 
obszarze epidemii, robiliśmy 
wszystko, aby pacjent miał po-
czucie pełnego zaopiekowania 
się nim. Oczywiście, docierały 
do nas jakieś wytyczne z GIS-u, 
z Ministerstwa Zdrowia. Posił-
kowaliśmy się nimi, ale tak na-
prawdę wszystkiego musieliśmy 
się nauczyć sami.

Wiosną 2020 roku powiat oleśnicki 
był mocno dotknięty pandemią 
koronawirusa. Musieliście przemode-
lować wasz system pracy?
– W pewnym momencie prze-
staliśmy sobie radzić, pracując 
w systemie jednozmianowym. 
Brakowało nam czasu, by w cią-
gu ośmiu godzin zająć się każ-
dym pacjentem, nałożyć izola-
cję, kwarantannę, skierować na 
wymaz. Zaczęliśmy więc praco-
wać na dwie zmiany. Zdarzało 
się, że wychodziliśmy ze stacji 
późno w nocy. Tutaj spędziliśmy 
ubiegłoroczną Wielkanoc. Nie 
można było czegoś zostawić na 
jutro. Podkreślę, że w oleśnic-
kiej stacji pracuje niewiele po-
nad 30 osób, a wiosną ubiegłe-
go roku po zamknięciu szkół i 
przedszkoli niemal połowa za-

łogi, głównie młode mamy, mu-
siały przejść na opiekę. To był 
dla nas bardzo trudny czas. W 
krótkim czasie musieliśmy się 
nauczyć wielu rzeczy. Byliśmy 
i terapeutami, i psychologami. 
Niektórzy pacjenci liczyli nawet, 
że to my udzielimy im fachowej 
porady medycznej. Wręcz, że to 
my przyjedziemy do domu i po-
bierzemy wymaz. Telefon dzwo-
nił non stop. Wiem jednak, że 
musieliśmy tak pracować, bo 
ważna była szybka reakcja, aby 
ograniczyć transmisję  wirusa. 
Dlatego kierowaliśmy duże ilo-
ści pacjentów na kwarantannę i  
na wymazy.

Czy decyzje, czasem trudne, które 
zapadały w ubiegłym roku w związku 
z rozwijającą się pandemią 
koronawirusa, podejmowała 
Pani sama?
– Wszystkie i przyznam szcze-
rze, że nawet jeśli były one trud-
ne, za każdym razem były one 
przyjmowane z dużym zrozu-
mieniem. Nie było dyskusji, czy 
też sprzeciwu, by ktoś się z nią 
nie zgodził i odmówił realiza-
cji. Wprost przeciwnie. Wszyscy 
byli zdyscyplinowani.

Były jednak zapewne trudne rozmo-
wy, pretensje, zarzuty o opieszałość 
na przykład w przyjeździe karetki 
wymazowej. Jak sobie radziliście z ta-
kimi sytuacjami?
– Były takie telefony, to prawda, 
ale sądzę, że nie były one po-

dyktowane złośliwością tylko 
frustracją, zmęczeniem na przy-
kład na zbyt długie oczekiwa-
nie na przyjazd karetki czy też 
długą kwarantanną. Ludzie na-
gle odcięci od świata, pozbawie-
ni normalnego funkcjonowania, 
w którym byli dotychczas, nagle 
zostali tego pozbawieni, mają 
prawo się tak czuć. A że my by-
liśmy po tej drugiej stronie więc 
siłą rzeczy słyszeliśmy te pre-
tensje.

Kiedy złapaliście oddech?
– Ten ogromny kryzys i nawał 
pracy to był czas od drugiej po-
łowy marca do połowy czerw-
ca. Dopiero w okresie urlopo-
wym odetchnęliśmy trochę, bo 
i liczba przypadków znacznie 
się wtedy zmniejszyła. Od je-
sieni pracujemy już inaczej, bo 
zmieniły się przepisy. Minister-
stwo Zdrowia podjęło decyzję, 
że pacjent z wynikiem dodatnim 
przechodzi pod bezpośredni 

nadzór lekarski. To była bardzo 
dobra decyzja, bo my obecnie 
zajmujemy się tylko osobami 
kierowanymi na kwarantannę. 
To pozwala nam w miarę nor-
malnie funkcjonować, bo prze-
cież my nadal zajmujemy się też 
wszystkimi innymi sprawami, 
które znajdują się w zakresie na-
szych obowiązków.

Udało Wam się uchronić 
przed zarażeniem?
– Tak, praca dwuzmianowa, wa-
hadłowa w dużym reżimie sani-
tarnym uchroniła mnie i moich 
pracowników przed zakażenia-
mi. W tej chwili jesteśmy już za-
szczepieni i nawet jeśli ktoś 
zachoruje to wierzymy, że przej-
dzie koronawirusa łagodnie. 
Nie wszystkie stacje miały tyle 
szczęścia. Były takie miejsca w 
Polsce, w których pracownicy 
sanepidu z koronawirusem wy-
konywali swoją pracę zdalnie, bo 
nie miał ich kto zastąpić. Wiem, 
że wspierali ich żołnierze Woj-
skowej Obrony Terytorialnej. Do 
nas wiosną ubiegłego roku zgło-
siło się dwóch studentów me-
dycyny, którzy pracowali na wo-
lontariacie. Zostali rzuceni na 
głęboką wodę, mieliśmy od nich 
duże wsparcie.

Czego nauczyła Panią praca 
na pierwszej linii frontu w walce 
z pandemią?
– Nie uważam, że pracujemy  na 
pierwszej linii frontu, jeżeli już 

to na drugiej linii. Praca w wal-
ce z pandemią nauczyła mnie 
przede wszystkim wielkiej po-
kory przed zagrożeniem pande-
micznym, wobec którego czło-
wiek stał się bezbronny.

Były momenty, w których się 
Pani bała?
– Tak, były takie chwile, ale 
nauczyłam się w tym czasie 
przede wszystkim empatii, zro-
zumienia dla chorych ludzi. 
Często dotykaliśmy ludzkich 
tragedii. Przecież nie każdy pa-
cjent wyzdrowiał. Były osoby, 
które przegrały walkę z choro-
bą. Rozpacz towarzyszyła wielu 
rodzinom. Zdarzały się takie sy-
tuacje, w których dzwoniliśmy 
z pytaniem, jak chory się czu-
je, a słyszeliśmy, że nie udało 
się go uratować. To były praw-
dziwe dramaty, bo takie sytu-
acje nie zawsze dotykały osób z 
chorobami współistniejącymi, 
nie wszyscy zmarli byli w sędzi-
wym wieku. Wszyscy byli pod 
opieką medyczną, bo wydawa-
ło się, że pacjent ma ogromne 
szanse, by wyjść z tego. Nieste-
ty, okazywało się inaczej. Były 
też tragedie rodzin związane z 
pochówkiem swoich bliskich. 
Ktoś z rodziny umierał, a wszy-
scy domownicy byli w tym cza-
sie na kwarantannie. Było kil-
ka takich sytuacji kiedy jedynym 
słusznym rozwiązaniem dla ro-
dziny byłoby odłożyć ceremonię 
pogrzebową , a nawet rozważyć 
decyzję o kremacji zwłok , po to 
by w odroczonym czasie doko-
nać pochówku .To były trudne 
rozmowy, ciężki czas. Nikt z nas 
z podobnymi sytuacjami wcze-
śniej się nie zetknął. Pandemia 
utwierdziła nas w przekonaniu 
jak ciężką pracę wykonują le-
karze i pozostały personel me-
dyczny w szpitalach, gdzie na 
co dzień walcząc o życie pacjen-
tów covidowych, często tę walkę 
przegrywając.

Ma Pani poczucie, że zdaliście 
ten egzamin?
– Nie chcę oceniać sama siebie 
i swoich pracowników, bo po-
winno zrobić to społeczeństwo. 
Zapewniam jednak, że zrobili-
śmy wszystko, co było w naszej 
mocy, że włożyliśmy w naszą 
pracę ogrom serca. Mam na-
dzieję, że nikogo nie zawiedli-
śmy. Jestem też dumna, 
że mam bardzo dobry zespół 
pracowników, którzy są zaanga-
żowani i oddani pracy. Bez nich 
wiele rzeczy nie udałoby się 
zrealizować. ●

ROZMAWIAŁA 
KATARZYNA KIJAKOWSKA
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Urszula Kozioł szefuje oleśnickiemu sanepidowi i od roku koordynuje działania związane z walką z pandemią

Często dotykaliśmy 
ludzkich tragedii. 
Przecież nie każdy 
pacjent wyzdrowiał. 
Były osoby, które prze-
grały walkę z chorobą. 
Rozpacz towarzyszyła 
wielu rodzinom.
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Jest wstępna decyzja  
w sprawie komunii
Metropolita wrocławski 

ksiądz arcybiskup Jó-
zef Kupny podjął decyzję do-
tyczącą przebiegu I Komu-
nii Świętych w 2021 roku.
Arcybiskup postanowił, iż 
decyzje o wspólnej uroczy-
stości powinny być dostoso-
wane do trybu pracy szkół. 
Jeśli zajęcia będą zawieszo-
ne, wówczas należy odwo-
łać wszystkie uroczystości 
komunijne.

– Jeśli nauka dla dzie-
ci będzie odbywała się w 
szkołach, wtedy decyzję o 
przyjęciu Komunii należy 
pozostawić rodzicom w po-
rozumieniu z księdzem pro-
boszczem – informuje Ra-
dio Rodzina. – Arcybiskup 
podkreślił, iż każdy przypa-
dek należy rozpatrzyć indy-
widualnie. Nie może decy-
dować głosowanie lub wola 
większości. RED

Trwają przygotowania 
do festiwalu OFCA
Tegoroczna edycja Festiwalu 
odbędzie się w weekend 13-15 
sierpnia.  – Koniecznie bądźcie 
wtedy w naszym mieście, bo 
na nowo poczujecie niezwykły 
smak i klimat nowego cyrku 
– zapowiadją organizatorzy. 
Ofcowa ekipa zaczęła już przy-
gotowania do festiwalu. 

Kolejna edycja kursu 
samoobrony dla kobiet
Klub Sportowy Dosan będzie, 
jak co roku, organizatorem 

WARTO 
WIEDZIEĆ
sprawdź na www.olesnicainfo.pl

kursu samoobrony dla kobiet. 
Pieniądze na organizację zajęć 
dla oleśniczanek przezna-
czy Urząd Miasta Oleśnicy. 
Pierwsze zajęcia zaplanowano 
na 6 kwietnia. Zapisy ruszą 
niebawem.

Jeden numer  
telefonu do szpitala
- W związku z licznymi zapy-
taniami w sprawie kontaktu 
z Powiatowym Zespołem 
Szpitali w Oleśnicy informuję, 
że od stycznia 2021 roku w 
Powiatowym Zespole Szpitali 
funkcjonuje jeden numer te-
lefonu na informację ogólną 
71 77 67 300 - poinformowała 
Marta Kubiak, rzeczniczka 
szpitala. RED

Co dalej z dodatkami 
COVIDOWYMI?

● Salowe, sanitariusze oraz pracownicy techniczni  
oleśnickiego szpitala interweniują u władz powiatu 

KATARZYNA KIJAKOWSKA

W informacji przeka-
zanej władzom po-
wiatu pracownicy 

szpitala poruszają kwestię 
dodatków covidowych. Wy-
rażają swoje niezadowolenie 
z faktu otrzymania premii 
w wysokości 500 zł brutto, 
gdy tymczasem pielęgniarki, 

lekarze i opiekunowie me-
dyczni otrzymali premię w 
wysokości 100 procent swo-
jego wynagrodzenia.

OPIEKOWALIŚMY SIĘ 
TEŻ PACJENTAMI
Salowe skarżyły się także w 
wiadomościach kierowanych 
do naszej redakcji. 

– My nie tylko sprzątały-

śmy i dezynfekowałyśmy sale. 
Pracowałyśmy również przy 
pacjentach, przy toaletach, 
przy karmieniu, przy pam-
persach. Później było mycie 
i dezynfekcja oddziału – wyli-
cza jedna z pracownic szpita-
la. – Wszyscy myślą, że salo-
we weszły na chwilę, umyły 
i wyszły. My byłyśmy przy 
zgonach, robiłyśmy wszyst-
ko, ale jako że nie jesteśmy 
personelem medycznym nie 
dostałyśmy dodatku covido-
wego. Dlaczego nasz rząd tak 
segreguje ludzi?

JAKA JEST ODPOWIEDŹ 
WŁADZ POWIATU? 
Starosta Sławomir Kapica 
z jednej strony powołał się 
na rozporządzenie Minister-
stwa Zdrowia, z którego wy-
nika komu należy się tzw. 
dodatek covidowy, z dru-
giej polecił dyrekcji szpi-
tala przeanalizowanie sytu-
acji finansowej placówki i 
ewentualną wypłatę dodat-
kowych środków.●
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Oleśnicki szpital zajmuje się pacjentami z koronawirusem

Przeniesiono  
społeczną lodówkę  
i kontener na odzież 

Oddział Rejonowy Polskie-
go Czerwonego Krzyża zmie-
nił siedzibę. Teraz organizacja 
mieści się w Bazarze za Bramą 
przy ul. Wrocławskiej. 
– Informujemy, że lodów-
ka społeczna (usytuowa-
na z tyłu budynku) oraz 
kontenery na odzież uży-
waną zostały przeniesio-
ne obok nowej siedziby 
PCK przy ul. Wrocław-
skiej 30 b (Bazar za Bra-
mą wejście boczne od 
Wojewódzkiego Ośrodka 
Ruchu Drogowego). Za-
praszamy w godzinach 
urzędowania od godz. 
9.15 do 12.00 od ponie-
działku do piątku – poin-
formował PCK.RED

Społeczna lodówka została 
przeniesiona na Wrocławską
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Mamy swoje pięć minut w historii
● Piłka jest w grze, albo mówiąc językiem naszej branży - lokomotywa ruszyła - mówi prezes oleśnickiej  
spółki Olkol Bogusław Kowalski i odpowiada na pytania o przetargi, zatrudnie i relacje z ZNTK

KATARZYNA KIJAKOWSKA

Olkol wygrał dwa duże 
przetargi. W jaki spo-
sób wpłyną one na 

kondycję finansową spół-
ki? - Zawarliśmy bardzo duży 
kontrakt z PKP IC na moder-
nizację 20 lokomotyw elek-
trycznych typu EU07 - mówi 
Bogusław Kowalski, prezes 
spółki Olkol. - Zakres uno-
wocześnienia zakłada pod-
niesienie możliwości eksplo-
atacyjnych tych pojazdów do 
prędkości 160 km/h. Wcze-
śniej w Oleśnicy zostały wy-
konane tego typu modyfika-
cje na trzech lokomotywach 
i zbierają one pozytywne re-
cenzje. Wartość tego kon-
traktu to prawie 200 mln zł 
brutto. Do tego zawarliśmy 
kilka mniejszych kontraktów 
i złożyliśmy najkorzystniej-
sze oferty w kilku następnych 
przetargach, które jeszcze nie 
zostały rozstrzygnięte. Ko-
lejne zamówienia związane 
są z poszerzeniem zakresu 
usług napraw i moderniza-
cji o dodatkowe modele lo-
komotyw - podkreśla prezes, 
dodając, że spółka przymie-
rza się do naprawczości wa-
gonów pasażerskich. 
- Jesteśmy w trakcie audy-
tu, który ma potwierdzić 
nasze zdolności w tym za-
kresie. Tak więc portfel za-
mówień mamy wypełniony 
na trzy lata - mówi prezes. - 
Również struktura naszych 
klientów jest prawidłowo zbu-
dowana. Wśród nich mamy 
duże państwowe przedsię-
biorstwa, takie jak PKP IC i 
PolRegio, ale także średnie 
i małe firmy prywatne. Lo-
komotywy przez nas utrzy-
mywane są wykorzystywane 
do przewozów pasażerskich 
i towarowych. Teraz musimy 
się skupić na produkcji. Jeśli 

prawidłowo wykonamy uzy-
skane zamówienia to za 2-3 
lata będziemy na dużo wyż-
szym poziomie finansowym 
i technologicznym.

BĘDĄ ZATRUDNIAĆ
Olkol chce zwiększyć zdol-
ności produkcyjnych o ok. 
30-50%. Dotyczy to przede 
wszystkim zwiększenia za-
trudnienia. - Poszukujemy 
osób z technicznym przy-
gotowaniem: technologów, 
ślusarzy, tokarzy, spawaczy, 
elektryków, pneumatyków, 
monterów taboru kolejowego 
- wylicza Bogusław Kowal-
ski. - Dotychczasowe nabory 
pokazują, że w powiecie ole-
śnickim o tego typu specjal-
ności nie jest łatwo. Jeśli nie 
uda się nam pozyskać pra-
cowników o tego typu kwa-
lifikacjach na lokalnym ryn-
ku pracy będziemy zmuszeni 
zatrudniać pracowników z 
Ukrainy i Białorusi, co już 
częściowo robimy, lub prze-
nosić część produkcji na te-

reny, gdzie jest większa do-
stępność pracowników.

- Mam świadomość, że do 
tej pory nie byliśmy najlep-
szym pracodawcą. Ale chce-
my to zmienić - mówi prezes 
spółki. - Sukcesywnie pod-
nosimy wynagrodzenia. Bu-
dujemy też elastyczny, moty-
wacyjny system premiowy. 
Będziemy też poprawiać wa-
runki pracy. Chcemy tworzyć 
miejsce pracy dające możli-
wości rozwoju dla młodych 
osób, które chcą podnosić 
kwalifikacje i rozwijać się 
zawodowo - dodaje. - Mają 
temu służyć rozbudowany 
system szkoleń zawodowych, 
a także dopłaty do dodatko-
wej edukacji.

POROZUMIENIE Z ZNTK
Jakie są relacje Olkolu z ZNTK 
będącym w masie upadło-
ściowej. Czy wszystkie kwe-
stie między firmami są ure-
gulowane?
- W lutym tego roku zawarli-
śmy porozumienie z syndy-

kiem ZNTK SA, które zostało 
zatwierdzone przez sędzie-
go-komisarza nadzorujące-
go proces upadłości ZNTK 
- mówi Bogusław Kowal-
ski. - Rozwiązuje ono kwe-
stie sporne i porządkuje na-
sze relacje. Na tej podstawie 
syndyk będzie mógł stosun-
kowo szybko dokończyć pro-
ces upadłościowy ZNTK, a my 
możemy stabilnie prowadzić 
i rozwijać produkcję wspie-
rającą transport kolejowy, w 
tym projekty strategiczne z 
punktu widzenia interesów 
państwa. - Utrzymamy kil-
kaset miejsc pracy, i w naj-
bliższej perspektywie zwięk-
szymy zatrudnienie - mówi 
prezes. - Dalej będzie funk-
cjonowało duże przedsiębior-
stwo przemysłowe,  które ze 
względu na więzy koopera-
cyjne z naszymi dostawca-
mi, odgrywa istotną rolę w 
gospodarce nie tylko powia-
tu oleśnickiego, ale całego 
regionu i dużej branży, ja-
kim jest przemysł kolejowy. 

Przemysłu zaawansowane-
go technologicznie, bo na-
prawa, a tym bardziej mo-
dernizacja lokomotywy, ze 
względu na urządzenia na 
niej zainstalowane, wyma-
ga dużych kompetencji. Co 
również ważne, dzięki na-
szemu porozumieniu syndyk 

ZNTK z masy upadłościowej 
będzie mógł zaspokoić rosz-
czenia wierzycieli, w tym na-
leżnych do urzędu skarbo-
wego i ZUS. W ten sposób 
budujemy solidną, wiarygod-
ną prawnie i ekonomicznie, 
bazę do dalszego rozwoju. A 
to przysporzy korzyści bu-
dżetowi państwa i budże-
tom samorządowym przez 
dalsze wpływy z tytułu po-
datków i składek.

BĘDĄ INWESTOWAĆ
Teren, który zajmuje Olkol to  
infrastruktura wymagająca 
inwestycji. - Hale, obiekty 
towarzyszące i wiele urzą-
dzeń mają ponad stuletnią 
historię. Od prawie ćwierć 
wieku nie było tu większych 
inwestycji - przyznaje Ko-
walski. - Chociaż, biorąc pod 
uwagę problemy związane z 
przekształcaniem systemu 
kolejowego w Polsce, które 
dla wielu zakładów takich 
jak nasz zakończyły się li-
kwidacją, to fakt utrzyma-
nia produkcji już zasługu-
je na uznanie. Aby to było 
możliwe trzeba było wyko-
nywać bieżące naprawy. - 
Teraz chcemy tchnąć w tę 
substancję przemysłową 
nowego ducha i planuje-
my plan inwestycji - zapo-
wiada prezes. - W tym roku 
chcemy zainstalować kabi-
nę lakierniczą dającą moż-
liwość nałożenia malatury 
na 8-10 lokomotywach w 
miesiącu. Drugą inwesty-
cją będzie budowa szkiele-
towej sieci światłowodowej 
wraz z budową serwerowni. 
Dzięki temu będziemy mo-
gli wprowadzać sukcesyw-
nie kolejne rozwiązania IT 
usprawniające proces pro-
dukcji i procesy towarzyszą-
ce - puentuje Bogusław Ko-
walski. ●
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Prezes Bogusław Kowalski od kwietnia 2020 roku stoi na czele oleśnickiego Olkolu

PREZES OLKOLU:
Mamy swoje 5 minut w 
historii. Naszymi atutami 
jest infrastruktura prze-
mysłowa, podstarzała, ale 
stale działająca i pracow-
nicy, trochę niedoceniani 
i pracujący w trudnych 
warunkach, ale kompe-
tentni i sprawdzeni. Jeśli 
połączymy to z dobrymi 
kontraktami, poprawą 
warunków w otoczeniu i 
zapewnieniu finansowania 
obrotowego, to za kilka lat 
będziemy jednym z wio-
dących, zaawansowanych 
technologicznie, pod-
miotów na rynku taboru 
kolejowego. Zapewne będą 
jeszcze różne turbulencje. 
Rolą osób, które będą 
dzierżyły w firmy drążki 
sterownicze, jest to, aby 
trzymały je silnymi rękami 
i nie schodziły z kursu. 
Trzymając się lotniczego 
porównania, firma została 
wyprowadzona na pas 
startowy, może nabierać 
prędkości i się wzbijać. Co 
osiągniemy zależy od wielu 
osób pracujących teraz 
i w przyszłości w Olkolu. 
Ale także od otoczenia 
społeczno-gospodarczego, 
w tym życzliwości lokalnej 
społeczności, której je-
steśmy integralną częścią. 
Piłka w grze, albo mówiąc 
językiem naszej branży - 
lokomotywa ruszyła. 
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Burmistrz Bierutowa
Piotr Sawicki
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Prędkość najczęstszą 
przyczyną wypadków

● W ubiegłym roku na terenie powiatu oleśnickiego 
doszło do 39 wypadków oraz 1274 kolizji

KATARZYNA KIJAKOWSKA

W2020 roku niestety 
na drogach nasze-
go powiatu zginęło 

aż 10 osób – mówi Bernadeta 
Pytel z Komendy Powiatowej 
Policji w Oleśnicy. – Bieżący 
rok nie sprzyja zmniejszeniu 
ilości zdarzeń drogowych. 
W miesiącu styczniu i lu-
tym doszło już do 233 ko-
lizji oraz 5 wypadków dro-
gowych. 

JAKIE PRZYCZYNY?
Analizując przebieg zdarzeń 
policja wykazała najczęstsze 
przyczyny. Były to: niedosto-
sowanie prędkości do warun-
ków ruchu, nieustąpienie 
pierwszeństwa przejazdu, 
nieustąpienie pierwszeń-
stwa pieszemu, nieprawi-
dłowe wyprzedzanie, nie-
zachowanie bezpiecznej 
odległości od pojazdu po-
przedzającego. Do wypad-
ków z udziałem pieszych do-
chodziło przede wszystkim 

z powodu ich wtargnięcia 
na  jezdnię, przechodzenie 
w miejscach niedozwolo-
nych, niedostosowanie się 
do sygnalizacji świetlnej oraz 
wtargnięcie na jezdnię zza 
przeszkody, np. stojącego 
pojazdu. - Bardzo ważnym 
aspektem mogącym przyczy-
nić się do zaistniałych zda-
rzeń drogowych jest korzysta-
nie z telefonu komórkowego 

- mówi policjantka. -  Każde 
zdarzenie drogowe wynika z 
innych czynników lecz każ-
de może zakończyć się tra-
gicznie. Dlatego oleśniccy 
funkcjonariusze apelują o roz-
wagę i zdrowy rozsądek dla 
wszystkich uczestników ru-
chu drogowego i przestrzega-
nie przepisów ruchu drogo-
wego – podkreśla Bernadeta 
Pytel z KPP w Oleśnicy. ●

FO
T.

 G
R

ZE
G

O
R

Z 
K

IJ
A

K
O

W
SK

I

Policja apeluje do kierowców o rozsądek za kółkiem
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Spalarni odpadów nie będzie
● Mieszkańcy Cieśli, Wyszogrodu i Bogusławic nie godzą się na zmiany w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego. Wójt Marcin Kasina: zapisy dotyczące lokalizacji spalarni zostaną usunięte

KATARZYNA KIJAKOWSKA

Powód aktywności 
mieszkańców to pro-
ponowane zmiany w 

miejscowym planie zago-
spodarowania przestrzen-
nego, które zakładają po-
wstanie w obrębie Cieśli i 
Wyszogrodu składowiska lub 
spalarni odpadów. 10 lute-
go Urząd Gminy Oleśnica 
opublikował obwieszczenie 
o wyłożeniu do publiczne-
go wglądu zmiany studium 
wraz z prognozą oddziały-
wania na środowisko.

MIESZKAŃCY 
ZANIEPOKOJENI
– W projekcie, który nam 
przedstawiono zakłada się 
możliwość powstawania 
na naszym terenie zarów-
no farm fotowoltaicznych, 
jak i instalacji termiczne-
go przetwarzania odpadów 
– mówił na początku marca 
sołtys Cieśli Jacek Krzak. – 
Co do fotowoltaiki nie mamy 
oczywiście żadnych uwag, 
ale do spalarni odpadów już 
zdecydowanie tak. Na pew-
no nie będzie naszej zgody 

na jej powstanie na terenie 
naszej miejscowości.

Mieszkańcy aktywnie włą-
czyli się więc w oprotesto-
wanie zmiany w studium.  
– Planuję budowę domu w 
Cieślach. Jeśli ta inwestycja 
dojdzie do skutku na pewno 
się wycofam – mówi jeden z 
naszych Czytelników. Zde-

nerwowany mężczyzna za-
powiada interwencję w Urzę-
dzie Gminy Oleśnica. 
 – Z naszych informacji wy-
nika, że inwestor myśli o na-
prawdę dużej instalacji. To 
jest nie do zaakceptowania 
dla tych, którzy w tych trzech 
miejscowościach mieszkają 
– mówił w rozmowie z nami 

sołtys Cieśli, kóre wraz z są-
siednimi wsiami ostro zare-
agowali na zmiany w planie 
zagospodarowania.

FORMALNY SPRZECIW
23 marca do Urzędu Gmi-
ny Oleśnica trafił sprzeciw 
przeciwko zmianom w Miej-
scowym Planie Zgospoda-

rowania Przestrzennego. 
- Wnosimy sprzeciw w za-
kresie zmiany miejscowe-
go planu zagospodarowa-
nia przestrzennego i nie 
zgadzamy się na wyzna-
czenie w strefie aktywno-
ści gospodarczej terenów 
pod gospdarowanie odpa-
dów- napisali mieszkańcy. - 
Jednocześnie wskazujemy, 
że tego typu działalność w 
sposób istotny spowoduje 
negatywny wpływ nie tylko 
na tereny bezpośrednio są-
siadujące z obiektem. 

JAKI BĘDZIE FINAŁ?
- Gwarantuję, że rozpatru-
jąc uwagi, będę się kiero-
wał, tak jak dotychczas to ro-
biłem, dobrem i interesem 
mieszkańców gminy Oleśni-
ca - zapowiada wójt Marcin 
Kasina. - W przeszłości po-
zytywnie rozwiązywaliśmy 
wspólnie z mieszkańcami 
wiele trudnych problemów 
związanych z różnymi wzbu-
dzającymi kontrowersje in-
westycjami (ferma norek w 
Osadzie Leśnej, elektrow-
nie wiatrowe w Jenkowi-
cach/Smardzowie).●
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Wszystko wskazuje na to, że zmiany w planie zagospodrowania nie zostaną wprowadzone 

Pierwszy etap prac 
zakończony
Szkoła w Sokołowicach  
z nowymi salami Trwa rozbu-
dowa Szkoły Podstawowej w 
Sokołowicach. W budynku po-
wstają trzy nowe sale lekcyjne 
oraz pomieszczenie admini-
stracyjne. Inwestycja weszła 
w drugi etap. Całość będzie 
kosztować ok. 850 tys. zł. 

Wieś z nowym  
chodnikiem
Inwestycja od granicy  
do granicy W połowie roku 
zakończy się  zakończy się bu-
dowa chodnika wzdłuż drogi
wojewódzkiej nr 340 na 
odcinku od granicy z gminą 
Dobroszyce przez Dąbrowę do 
granicy z miastem Oleśnica. 

50 testów od gminy  
dla oleśnickiej policji 
Wynik testu uzyskuje się w 
kilka minut Gmina Oleśnica 
zakupiła 50 testów narkoty-
kowych, które przekazano 
szefowi oleśnickiej drogówki 
Markowi Merchutowi. Testy 
są precyzyjne, za ich pomo-
cą można wykryć 5 różnych 
typów narkotyków.  RED

WARTO 
WIEDZIEĆ
sprawdź na www.olesnicainfo.pl

Serce na nakrętki  
w każdej wsi w gminie
Na boguszyckim osiedlu sta-
nęło w minionym tygodniu 
kolejne serce na nakrętki. 
– Dziękujemy za wsparcie 
przy uruchomieniu kolej-
nego serca w gminie Ole-
śnica – mówił Patryk Potępa 
z Fundacji Żyj dla innych, 
podkreślając duże zaanga-
żowanie wolontariuszy oraz 
wielką pomoc, jaką miesz-
kańcy gminy Oleśnica niosą 
w tej sposób potrzebującym.

Serce w Boguszycach Osie-
dle jest czwartym w gminie 
Oleśnica. – Będą kolejne w 
Bystrem, Bogusławicach, na 
Spalicach – wylicza przed-
stawiciel Fundacji. – Takie 
charytatywne cele zawsze 
będziemy wspierać – mówił 
wójt Marcin Kasina. – Musi-
my zrobić wszystko, by po-
dobne pojemniki stanęły w 
każdej wsi gminy Oleśni-
ca. A mamy ich aż 29. RED

Oleśnicka policja kolejny raz zwróciła się do samorządów o 
wsparcie przy realizacji tegorocznych zakupów. Tym razem cho-
dzi o samochód, z którego będą korzystać technicy kryminalni 
pracujący w Komendzie Powiatowej Policji w Oleśnicy. Pieniądze 
na ten cel przeznaczą władze powiatu. Samochód ma kosztować 
160 tys. zł. Powiat przekaże policji połowę tej kwoty. RED

Pomogą kupić nowy samochód

Gminna biblioteka  zaprasza 
czytelników do nowej siedziby
Gminna Biblioteka Pu-

bliczna zmieniła swoją 
siedzibę. Teraz Czytelnicy 
mogą korzystać z odnowio-
nych pomieszczeń w daw-
nej siedzibie GOK w Bogu-
szycach.

Obecnie budynek zajmuje 
Gminne Przedsiębiorstwo 
Komunalne, ale z najniż-
szej kondygnacji korzysta 
biblioteka. Pomieszczenie 
zostało wyremontowane i 
na nowo urządzone. – To 
zdecydowanie lepsza lo-
kalizacja. Czytelnikom ła-
twiej będzie tutaj dotrzeć – 
mówi wójt Marcin Kasina. 
– Pandemia daje nam pewne 
możliwości. Oszczędzamy 
środki, bo nie organizuje-
my imprez, a przeznacza-
my je na remonty. 

Kierownik biblioteki Anna 
Łach mówiła o nowych po-
mysłach placówki. – Chcemy 
wznowić działalność punk-
tów bibliotecznych. Obecnie 
jest ich 10, kolejne czekają 
na uruchomienie – mówi. 
– Oferujemy także usługę 
książki na telefon, czy też 
dowóz książek do domów. 
Na razie do Boguszyc wsi i 
osiedla, ale chcemy rozsze-
rzyć je o kolejne miejsco-

wości. Na pewno będziemy 
się kontaktować w tej spra-
wie z radnymi i sołtysami. 

Biblioteka planuje też uru-
chomienie projektu Dom-
ki dla Książki. Znajdą się 
w nich książki przekaza-
ne przez czytelników lub 
wycofane z biblioteki. Dy-
rektor GOK-u Monika Mało-
bęcka-Wzgarda zapowiada 
też działania terapeutycz-
ne, które będą organizowa-
ne w miejscowościach gmi-
ny. – W małych grupach, na 
świeżym powietrzu. Książ-
ka będzie na nich obecna – 
zapowiada. RED
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W kameralnym gronie uruchomiono nową siedzibę biblioteki
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Odnowiona biblioteka na 
Czytelników

WÓJT ROZWIEWA 
WĄTPLIWOŚCI
– W związku z pojawiają-
cymi się wątpliwościami 
w sprawie procedowania 
zmiany studium i miejsco-
wego planu zagospodaro-
wania przestrzennego w 
obrębie Cieśle-Wyszogród, 
chciałbym doprecyzować. 
– Rozpoczęta procedura 
zmiany zagospodaro-
wania przestrzennego 
na ww. obszarze będzie 
kontynuowana, jednak 
uwzględniając już dzisiaj 
wpływające do Urzędu 
uwagi mieszkańców do ww. 
dokumentów planistycz-
nych oświadczam, że zapisy 
dot. obszaru dopuszczalnej 
lokalizacji obiektów i insta-
lacji termicznego przetwa-
rzania odpadów zostaną 
usunięte. Mam nadzieję, że 
w tym momencie rozwie-
wam wszelkie wątpliwości 
dotyczące pojawiających 
się w mediach informacji 
na temat budowy spalarni 
odpadów na terenie gminy 
Oleśnica.



BUDUJE GALERIĘ  
W SĄSIEDNIEJ GMINIE
KATARZYNA KIJAKOWSKA

Swoje plany zdradził Le-
szek Iwanicki, inwestor 
i właściciel firmy Lech-

-Pol Invest Company z Sy-
cowa. Galeria ma powstać w 
ciągu 18 miesięcy w Kępnie. 

CO ZNAJDZIE SIĘ W GALERII?
Podczas specjalnie zorgani-
zowanej konferencji praso-
wej inwestor Leszek Iwanic-
ki, właściciel firmy Lech-Pol 
Invest Company z Sycowa 
przedstawił zakres i wizu-
alizację nowego centrum 
handlowego, które zosta-
nie zlokalizowane w Mia-
nowicach w sąsiedztwie ul. 
Przemysłowej. 

Centrum „Kępno City Mall” 
ma powstać w ciągu 18 mie-
sięcy Na powierzchni 12,5 
tys. m2 znajdą się punkty 
handlowe i usługowe oraz 
automaty pocztowe i banko-

maty. Wśród 30 marek han-
dlowych kupujący znajdą te 
najbardziej znane i lubia-
ne.  Będą restauracje i ka-
wiarnie. Jedną z nich będzie 
KFC, które powstanie nie-
zależnie od budowy tej re-
stauracji przy S8. 

- Operator KFC bardzo 
chętnie wyraził zgodę na 
to aby tutaj zaistnieć - po-
wiedział Radiu SUD Leszek 
Iwanicki, inwestor przed-
sięwzięcia.

Duże inwestycje w rejonie 
Mianowic planuje również 
firma „Alles Cool” z Kęp-
na. Powstanie Centrum 
Logistycznego zapowie-
dział Jacek Stępin, właści-
ciel „Alles Cool”, który po-
siada 27 hektarów gruntów 
w sąsiedztwie łącznika dróg 
S8 i S11. „Alles Cool” wybu-
duje tu w najbliższym cza-
sie hale z możliwością naj-
mu dla przedsiębiorców.●Tak ma wyglądać nowa galeria w Mianowicach koło Kępna

Wymień kopciucha  
i uzyskaj dofinansowanie

Gmina Syców przeznacza 
kolejne środki na popra-

wę jakości powietrza. W tym 
roku w budżecie zarezerwo-
wano na ten cel 200 tys.zł. 
Środki zostaną przeznaczone 
na dofinansowanie wymia-
ny systemu ogrzewania na 
ekologiczne źródło ciepła.  
Można uzyskać zwrot w wy-
sokości połowy wartości pie-
ca, jednak nie więcej niż 3 
tys. zł. Pieniądze mogą być 
przeznaczone wyłącznie na 
piec (nie obejmuje instala-
cji CO oraz montażu pieca) 
i przewiduje wymianę stare-
go źródła ciepła na: nowo-
czesne urządzenie na pali-
wo stałe (piec na ekogroszek 
lub piec na pellet),  ogrzewa-
nie gazowe, piec elektrycz-
ny oraz piec olejowy. Drugi  
z programów realizowanych 
obecnie przez gminę Syców 
to „Czyste Powietrze”. Wnio-
sek  o dofinansowanie moż-

na złożyć przez portal www.
portal.fos.wroc.pl po uprzed-
nim zarejestrowaniu, a jego 
papierową wersję złożyć w 
Urzędzie Miasta i Gminy w 
Sycowie. Wniosek można 
również złożyć za pośred-
nictwem gminy Syców. In-
formacja telefoniczna 62 785 
51 27. RED
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Syców też prowadzi walkę ze 
smogiem

Kamienice w centrum 
miasta idą  
do rewitalizacji
Prace jeszcze w tym roku.  
Kamienice przy ul. ks. Gorczy-
cy, pl. Wolności oraz ks. Rudy 
przejdą kapitalny remont 
elewacji wraz z wymianą 
okien. Urząd Miejski w Sycowie 
ogłosił przetarg na realizację 
tych prac. 

Syców zaprosi  
na profilaktyczne 
badania
Porozumienie zostało 
podpisane. Burmistrz Dariusz 
Maniak podpisał akt przy-
stąpienia do programu na 
rzecz profilaktyki raka jelita 
grubego. Sycowską placówką, 
która będzie realizowała ten 
program, zainicjowany przez 
władze województwa dolno-
śląskiego będzie SPZOZ. Pan 
Piotr Nogala, uczestniczący 
w spotkaniu, podkreślił: – Dla 
nas, jako instytucji dbającej 
o zdrowie mieszkańców, to 
kolejny dobry program, który 
będzie wpływał na poprawę 
bezpieczeństwa zdrowia. To 
dobra alternatywa do tzw. 
kolonoskopii. Testy, które 
pomogą wykluczyć raka jelita 
grubego będą dostępne dla 
osób, które mają wskazania do 
badania się pod tym kątem.

WARTO 
WIEDZIEĆ
sprawdź na www.olesnicainfo.pl

● Swoje plany zdradził Leszek Iwanicki, inwestor i właściciel 
firmy Lech-Pol Invest Company z Sycowa

To już drugi bankomat, 
który wysadzono 
w Międyborzu
Do zdarzenia doszło na 

początku marca. Spra-
wą zajmuje się oleśnicka pro-
kuratura. W krótkim czasie 
to kolejny bankomat wysa-
dzony w powietrze w powie-
cie oleśnickim. W lutym do 
podobnego zdarzenia do-
szło w Bierutowie. 

- W wyniku wybuchu w po-
mieszczeniu, gdzie znajdo-
wał się bankomat Santandera 
doszło do pożaru budynku, 
w którym urządzenie było 
zainstalowane – mówi Ber-
nadeta Pytel z Komendy Po-
wiatowej Policji w Oleśnicy. 

Cztery osoby z trzynastu 
przebywających w miesz-
kaniach na wyższych kon-
dygnacjach ewakuowały się 
samodzielnie przed przy-
byciem służb. Kierujący 
działaniami ratowniczymi 
po zabezpieczeniu miejsca 
zdarzenia polecił m.in. prze-
szukać pomieszczenia w ca-
łym budynku, ewakuować 
pozostałe osoby z wyższych 

kondygnacji budynku, po-
dać prądy wody do wnętrza 
sklepu, odłączyć dopływ prą-
du do budynku, oddymić i 
przewietrzyć budynek. O 
zdarzeniu poinformowa-
no Powiatowy Nadzór Bu-
dowlany oraz energetykę. Na 
miejscu przez kilka godzin 
pracowała ekipa śledczych. 
Policja nie podała ile pie-
niędzy skradziono. W Bie-
rutowie była to kwota 200 
tys. zł. RED
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Przez kilka godzin na miejscu zdarzenia pracowała ekipa śledcza.  
Policja nie podała, jaka kwota padła łupem bandytów

PIERWSZY  
BANKOMAT W 2017 
Do podobnego zdarzenia 
na terenie Międzybo-
rza doszło w 2017 roku. 
Wtedy sprawcy wysadzili w 
powietrze pomieszczenie 
budynku przy ul. Kolejowej, 
w którym znajduje się od-
dział Banku Spółdzielczego. 
Z bankomatu skradziono 
wówczas 20 tys. zł.  

Tragiczne potrącenie w Sycowie.  
Policja przesłuchuje świadków

W marcu w Sycowie do-
szło do kolejnego tra-

gicznego zdarzenia dro-
gowego. Na przejściu dla 
pieszych zginęła 61-letnia 
kobieta.  Kierowca, który po-
trącił mieszkankę Sycowa, 
był trzeźwy. - Pani przecho-
dziła przez jezdnię w dozwo-
lonym miejscu. Była na pa-
sach, gdy została uderzona 
przez samochód ciężarowy – 
mówi Bernadeta Pytel z Ko-
mendy Powiatowej Policji 
w Oleśnicy. – Kierowca sa-
mochodu ciężarowego był 

trzeźwy. Nie został zatrzy-
many. Odebrano mu pra-

wo jazdy – mówi policjant-
ka, przyznając, że kierujący 
autem nie miał najmniejszej 
szansy, by zobaczyć pieszą. 
– Od dawna toczy się dysku-
sja o tym, że pole widzenia 
pieszych w samochodach 
ciężarowych jest niewiel-
kie. To zdarzenie to trage-
dia dla obu stron – podkre-
śla oficer prasowa komendy.
– Cały czas trwają czynności, 
których celem jest ustale-
nie przebiegu tego tragicz-
nego zdarzenia – mówi po-
licjantka. RED
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Kobieta zginęła na miejscu

Piękne urodziny Pani Gertrudy
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Pani Gertruda przyjmowała życzenia od władz miasta

W marcu 90. urodziny ob-
chodziła Gertruda Ku-

rzawa, Honorowa Obywatel-
ka Miasta i Gminy Syców. 
Pani Trudzia była wielolet-
nią pracownicą sycowskiej 
służby zdrowia. 
Urodziła się 2 marca 1931 
r. Z Sycowem związana jest 
od roku 1950. Niejednokrot-
nie społecznie pomagała lu-
dziom, którzy potrzebowali 
pomocy medycznej. Z oka-
zji urodzin życzenia składali 
pani Gertrudzie burmistrz 
Dariusz Maniak oraz szef 
Rady Miejskiej Robert Dzier-
gwa. RED
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KATARZYNA KIJAKOWSKA

Wszystko zaczęło się 
od pomysłu mo-
ich rodziców, któ-

rzy postanowili otworzyć 
własną piekarnię. Rodzi-
ce prowadzili ją w latach 
90. w miejscowości Pokój 
na Opolszczyźnie – opowiada 
pan Paweł. – Stamtąd prze-
nieśliśmy się do Wabienic i 
tutaj działamy już od blisko 
25 lat, od początku opierając 
nasze produkty na tradycyj-
nych recepturach i wypie-
kając je w piecu opalanym 
drewnem.

Wypieki z Wabienic po-
wstają na naturalnym zakwa-
sie prowadzonym od ponad 
20 lat. – Staramy się, aby na-
sze produkty były jak naj-
smaczniejsze. Nie stosuje-
my polepszaczy, a przede 
wszystkim glutaminianu 
sodu, który jest, niestety, 
wszechobecny w produk-
tach spożywczych – mówi 
pan Paweł . – My nie jeste-
śmy fabryką. Nie stawiamy 
na markety. Staramy się, aby 
nasze produkty były dostęp-
ne w lokalnych sklepach w 
najbliższej okolicy.

JESZCZE GORĄCE, 
PO POŁUDNIU W SKLEPIE
Chleb i bułki z Wabienic tra-
fiają codziennie do sklepów 
w Oleśnicy, Bierutowie, w 
gminie Dziadowa Kłoda, tak-
że na Opolszczyznę, Wro-
cław i jego okolice. – Nasz 
produkt, z którego jesteśmy 
dumni to bułki – mówi Pa-
weł Batóg. To właśnie one 
trafiają dwa razy dziennie 
do klientów. – Pierwszy raz 
wczesnym rankiem, później, 

około godziny 17. Te popo-
łudniowe dostawy, zwłasz-
cza w niedzielę, są bardzo 
przez klientów cenione. Po 
zamknięciu marketów, nie-
dziela jest dla nas handlo-
wo bardzo dobrym dniem, 
choć sprawia, że pracuje-
my cały tydzień. Zaczyna-
my w niedzielę, a kończy-
my w sobotę – uśmiecha się.

Piekarze z Wabienic roz-
poczynają swoją pracę o go-
dzinie 13 i kończą ją po dwu-
nastu godzinach. Dziennie 
pieką około dwóch tysięcy 
bułek i kilkaset chlebów, 

bułek słodkich oraz roga-
li. Piec, w którym wypiekane 
jest pieczywo został sprowa-
dzony z Włoch. Był robio-
ny na zamówienie. -Znacz-
nie polepszając nasze moce 
produkcyjne przy zachowa-
niu wysokiej jakości wypie-
ku- mówi pan Paweł. – Takie 
piece to rzadkość. W naj-
bliższej okolicy nikt takie-
go nie posiada, bo właści-
ciele piekarni zrezygnowali 
z pieców opalanych drew-
nem. My zostaliśmy przy ta-
kim rozwiązaniu, bo uważa-
my, że drewno wpływa na 

jakość naszego produktu. 
Jest też przy tym bardziej 
ekologiczne.

Pan Paweł optymistycznie 
patrzy w przyszłość. Na na-
sze pytanie, czy prowadzenie 
piekarni to ciężki kawałek 
chleba, odpowiada z uśmie-
chem: – Trzeba ciężko pra-
cować i nie narzekać. Dzi-
siaj wszyscy mają ciężko.●

A
SD

A
SD

A
SD

A
SD

PYSZNY CHLEB Z PIECA 
OPALANEGO DREWNEM

● Po rodzinnej piekarni w Wabienicach, która opiera swoją produkcję 
na tradycyjnych przepisach oprowadził nas syn właścicielki Paweł Batóg
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Każdego dnia z chlebowego pieca w Wabienicach wychodzą setki smacznych wypieków, które trafiają do klientów

CHLEB I BUŁKI 
Z WABIENIC
● Sklep Pod Orzechem, 
Wabienice 39 
● Sklep Spożywczy Luiza,  
ul. Konopnickiej 47,  
Bierutów 
● Delikatesy Centrum, ul. 
Słowackiego 13, Bierutów
● Sklep spożywczy Karol-
cia, Lipka 31A
● Sklep spożywczy  
Karolina Kieryk, Dziadów 
Most 33
● Sklep spożywczy Paweł 
Otwinowski, Radzowice 32b
● Sklep spożywczy Klaudia 
Świerczyńska, Ligota Pol-
ska 60d
● Globi Sklep Spożywczy, 
Wszechświęte 30
● Sklep Spożywczy BEN,  
ul. 3 Maja 44, Oleśnica
● Sklep spożywczy,  
ul. Leśna 16, Oleśnica
● Sklep Zielona Chatka,  
ul. Sucharskiego 6, Oleśnica
● Sklep spożywczy Gro-
szek, ul. Daszyńskiego 3A,  
Oleśnica
● Sklep spożywczy Dane,  
ul. Daszyńskiego 6, Oleśnica
● Polesie, Rynek 48, Ole-
śnica
● Sklep Spożywczo-Mo-
nopolowy Millo, ul. Wojska 
Polskiego 56g, Oleśnica
● Sklep osiedlowy Andrzej 
Łaszczewski, ul. Marii Skło-
dowskiej-Curie 8, Oleśnica

Sprawdzają deklaracje 
śmieciowe 
Urząd Miejski w Bierutowie 
rozpoczął weryfikację tzw. 
deklaracji śmieciowych w go-
spodarstwach. - W przypadku 
nieruchomości, w których 
nastąpiło zwiększenie liczby 
osób zamieszkujących istnieje 
obowiązek zgłoszenia tej 
zmiany w formie deklaracji w 
terminie do 10 dnia miesiąca 
następującego po miesiącu, 
w którym nastąpiła zmiana 
- przypomina bierutowski 
magistrat.

WARTO 
WIEDZIEĆ
sprawdź na www.olesnicainfo.pl
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Sprawdzona, ta sama od lat, ekipa wabienickiej piekarni

Działka na spredaż
Kto kupi teren w centrum 
miasta? Urząd Miejski w 
Bierutowie przygotowuje się 
do sprzedaży terenu po byłym 
przedszkolu. Zainteresowani 
proszeni są o kontakt  
z urzędem.

Poradnia dla  
mieszkańców gminy
Gdzie po pomoc? Gmina Bieru-
tów rozstrzygnęła konkurs na 
prowadzenie specjalistycznej 
poradni dla rodzin w trudnej 
sytuacji życiowej. Usługi bę-
dzie świadczyć specjalistyczna 
poradnia rodzinna działająca 
przy parafii NMP Matki Miło-
sierdzia w Oleśnicy. RED

To gmina wciela w życie 
zalecenia sanitarne
Ta kadencja samorządu w 

kraju, ale także w Bieru-
towie, upływa pod znakiem 
pandemii koronowirusa, co 
oznacza, że niestety wszyst-
ko stało się o wiele trudniej-
sze niż w poprzednich latach. 

- Wiele spraw się skompli-
kowało, wzrosła niepewność 
we wszystkich sferach życia, 
począwszy od stanu zdrowia, 
poprzez  stanowione prawo, 
aż po zagrożenie podstaw fi-
nansowych samorządu - przy-
znaje burmistrz Piotr Sawic-
ki. -  W sytuacji zagrożenia 
dla zdrowia publicznego, gdy 
życie i zdrowie mieszkańców 
staje się istotnie bardziej za-
grożone, gmina staje się klu-
czowym elementem w syste-
mie administracji publicznej. 
Walkę z epidemią prowadzą 
i koordynują oczywiście wła-
dze państwowe, ale to my, na 
najniższym szczeblu, wpro-

wadzamy w życie większość 
zaleceń i rekomendacji i sta-
ramy się to robić niezwłocz-
nie i kompleksowo.

KOORDYNUJĄ DZIAŁANIA
Piotr Sawicki przyznaje, że 
rolą gminy jest także koordy-
nowanie działań oddolnych. 
-  Co robiliśmy szczególnie 
w początkowej fazie pande-
mii, a także możliwie szero-
kie informowanie mieszkań-
ców o zagrożeniach - mówi. 
-  Dlatego podczas drugiej 
fali, gdy funkcjonowanie szkół 
wzbudzało ogromny niepo-
kój wśród rodziców uczniów, 
prowadziliśmy cotygodnio-
we Live-y koronawirusowe, 
gdzie na bieżąco informowali-
śmy o naszej lokalnej sytuacji 
epidemicznej. Podawaliśmy 
także gdzie szukać wsparcia i 
pomocy podczas lockdownu 
- podkreśla burmistrz. RED 

Co się zmienia w służbie 
zdrowia w mieście?
Na ostatnim posiedzeniu 

rady Społecznej Zespołu 
Publicznych Zakładów Opie-
ki Zdrowotnej w Bierutowie 
ustalono m.in., że od 1 marca 
możliwa jest już bezpośrednia 
wizyta w przychodni, jednak 
ze względu na trwającą akcję 
szczepień w godzinach 13-
15 dostęp ten może być ogra-
niczony. Od poniedziałku 15 
marca standardem stał się 
w laboratorium maksymal-
nie 4 – dniowy czas oczeki-
wania (po rejestracji) na po-
branie krwi do badań, czyli 
tzw. „zrobienie wyników” 
Czas ten ma ulegać dalsze-
mu skróceniu w miarę sta-
bilizowania się sytuacji covi-
dowej. Badania zlecone „na 
cito” robione będą poza ko-
lejnością.

 W najbliższym czasie zo-
stanie również zainstalowany 
system obsługi kolejek osób 

próbujących się dodzwonić 
do przychodni, czyli każdy 
kto wybierze numer będzie 
poinformowany jaki jest czas 
oczekiwania na połączenie. 
Obecnie linie telefoniczne 
przychodni są szczegolnie 
obciążone. RED
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W Bierutowie możliwa jest już 
bezpośrednia wizyta 
w przychodni
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W tym roku mija półmetek Pana 
pracy na stanowisku burmistrza. 
Jakie najważniejsze zmiany zaszły 
w tym czasie w gminie Bierutów?
Na podsumowanie drugiego 
roku kadencji opublikowaliśmy 
wraz z radnymi z byłego komi-
tetu wyborczego „Tak dla zmian 
w Gminie Bierutów” prezentację 
z raportem z realizacji naszego 
programu z 2018 r. Pokazaliśmy 
działania i ich efekty oraz wska-
zaliśmy z jakiego zobowiązania 
one wynikają. Program opierał 
się na trzech filarach. I tak, w ra-
mach realizacji filaru pierwsze-
go mówiącego o tym, że gmina 
Bierutów jest przyjaznym miej-
scem do życia, rozpoczęliśmy 
budowę przedszkola; doprowa-
dziliśmy do otwarcie prywatne-
go żłobka wraz z uchwaleniem 
dotacji na dzieci uczęszczają-
ce do prywatnych żłobków; re-
alizujemy program dopłat do 
wymiany pieców oraz zorgani-
zowaliśmy punkt obsługi rządo-
wego programu Czyste Powie-
trze. Aktywnie wspieramy też 
gminne jednostki OSP – m.in. 
współfinansowaliśmy zakup 
wozu dla OSP Bierutów; orga-
nizujemy punkty AED; rozpo-
częliśmy montaż monitoringu 
wizyjnego; remontujemy i mo-
dernizujemy drogi gminne, re-
witalizujemy zabytki, buduje-
my i uzupełniamy oświetlenie 
uliczne; doprowadziliśmy do 
zlokalizowania na terenie Bieru-
towa stacji regazyfikacji skroplo-
nego gazu ziemnego LNG. Od 
prawie 2 lat działa też darmowa 
komunikacja gminna. 

A drugi filar?
W ramach filaru drugiego Gmi-
na Bierutów wspiera mieszkań-
ców. Wspomagamy wszelkie 
formy działalności społecz-
nej, począwszy od sportowej 
poprzez aktywne kreowanie 
rozwoju formalnych i nieformal-
nych grup działania za pomocą 
punktu informacyjno – konsul-
tacyjnego dla NGO. Aktywność 
mieszkańców z terenów wiej-
skich staramy się wspierać po-
przez mechanizm grantów 
sołeckich oraz poprzez przy-
dzielanie promes burmistrza na 
działania społeczne za budowę 
partnerstwa z gminą w pozyski-
waniu funduszy zewnętrznych.
Trzeci filar, czyli gmina działa 
jawnie i transparentnie. Na bie-
żąco informujemy mieszkańców 
o przedsięwzięciach i planach z 
wykorzystaniem wielu kanałów 
informacji – dwutygodnikBie-

rutowski Flash, livy burmistrza, 
czy w końcu poprzez papierową 
prasę. Dużym i niekwestiono-
wanym osiągnięciem bieżącej 
kadencji jest przeformatowa-
nie działalności OKiS-u. Zmia-
ny jakościowe na lepsze widać 
na każdym polu. Postawienie 
na jego czele znanego animato-
ra kultury Grzegorza Zmarzłego  
- bierutowianina z urodzenia i 
zamiłowania - było jedną z mo-
ich pierwszych decyzji na stano-
wisku burmistrza i dziś trzeba 
uznać, że była to decyzja trafio-
na. Wraz z grupą zaangażowa-
nych pracowników tworzą team, 
który wykonuje świetną pracę. 
Jako jeden z wielu pozytywnych 
efektów ich działania podam tyl-
ko, że po 30 latach wróciło do 
Bierutowa kino. 

Jakie trudne decyzje musiał  
Pan podejmować?
Jednym z obszarów, który ge-
nerował znaczny przyrost wy-

datków była gospodarka odpa-
dami komunalnymi. Ogromne 
koszty zagospodarowania od-
padów same w sobie genero-
wały duże obciążenie dla bu-
dżetu, a my jeszcze staliśmy 
się zależni od dyktatu cenowe-
go zewnętrznych usługodaw-
ców. To efekt zaniechań z po-
przednich kadencji. Po prostu 
jako jedna z niewielu gmin nie 
mieliśmy własnej spółki ko-
munalnej, a więc nie mogli-
śmy sami wykonywać tej usłu-
gi. Sama konstrukcja prawna 
systemu powoduje, że obciąże-
nia przypadające na mieszkań-
ców w całej Polsce rosną i my 
też musieliśmy urealniać opła-
ty, co nie spotkało się z entuzja-
zmem mieszkańców, ale było 
niezbędne, aby uniknąć zabój-
czego deficytu w systemie. Na 
prawodawstwo nie mamy wpły-
wu, natomiast mogliśmy od-
zyskać kontrolę nad kosztami 
i wyeliminować nieuzasadnio-

ne przepłacanie za tę usługę. 
W tym celu powołana została 
spółka Bierkom, która pozwoli-
ła nam uniezależnić się od dyk-
tatów cenowych firm zewnętrz-
nych. Było wielu przeciwników 
tego projektu, ale dziękuję rad-
nym za zaufanie, że powołanie 
gminnej spółki ma sens, bo już 
dziś wiemy, że przedsięwzię-
cie się powiodło a sama spółka 
działa coraz prężniej nie tylko 
chroniąc budżet przed nieuza-
sadnionymi wydatkami, ale też 
otwierając wiele możliwości.

Jedną z kluczowych inwestycji tej ka-
dencji jest budowa przedszkola. 
Tak, przedszkole jest naszym 
sztandarowym projektem. Jeśli 
gmina ma być dla mieszkańców 
przyjaznym miejscem do ży-
cia to posiadanie nowoczesne-
go, komfortowego i bezpieczne-
go przedszkola jest warunkiem 
koniecznym. Przypomnę, że 
od roku 2018 nie dysponu-
jemy dedykowanym budyn-
kiem przedszkola. Dziś oddzia-
ły przedszkolne rozdzielone są 
pomiędzy dwa budynki. Żaden z 
nich nie spełnia podstawowych 
standardów, jakich od przed-
szkola oczekujemy. W roku 
2019 zaprojektowaliśmy więc 
nowy budynek, gdyż projekt ja-
kim dysponowaliśmy z poprzed-
niej kadencji był zbyt kosztow-
ny w realizacji, a w czerwcu 
2020 rozpoczęliśmy jego budo-
wę. Dziś jesteśmy w trakcie re-
alizowania I etapu: stan surowy 
zamknięty, który ma być ukoń-
czony, wg harmonogramu w 
październiku br.Wstępny ter-
min oddania przedszkola do 
użytku to rok 2023, ale wszystko 
będzie zależeć od terminowej 
realizacji harmonogramu przez 
wykonawców oraz pozyskiwania 
kolejnych źródeł finansowania, 
nad czym intensywnie pracuje-
my. Przypomnę, że pod koniec 
2020 r. otrzymaliśmy z Rządo-
wego Funduszu Inwestycji Lo-
kalnych wsparcie w wysokości 
1.000.000 zł.

Kolejne ważne przedsięwzięcie to 
gazyfikacja gminy. Czy można wska-
zać termin gazyfikacji domostw?  
Jak już wspomniałem, w wyniku 
prowadzonych rozmów o gazy-
fikacji gminy Polska Spółka Ga-
zownictwa zdecydowała się na 
ulokowanie w Bierutowie stacji 
regazyfikacji skroplonego gazu 
ziemnego LNG. Tym samym 
otworzyliśmy nowy rozdział w 
historii naszego miasteczka, po-
nieważ już lada chwila po raz 
pierwszy zaczniemy korzystać 
z gazu ziemnego. Na początek 
przyłączony zostanie kompleks 
szkolny przy ul Krasińskie-
go wraz z halą widowiskowo-
-sportową oraz zostanie wypro-
wadzone przyłącze do nowego 
przedszkola. Równocześnie, w 
ramach kontynuacji etapu tzw. 
pregazyfikacji rozpoczęliśmy 
pracę nad przyłączeniem ko-
lejnych, gminnych i powiato-
wych budynków użyteczności 
publicznej, co już będzie wiązać 
się z wyprowadzeniem rurocią-
gu w główną ulicę Bierutowa. 

Otwiera to drogę do przyłącza-
nia gospodarstw domowych – 
oczywiście w ramach wydajno-
ści stacji. Długoterminowy plan 
jest taki, aby z czasem osiągnąć 
wolumen zapotrzebowania na 
gaz uzasadniający ekonomicz-
nie podciągnięcie z Oleśnicy 
dużego rurociągu i w ten spo-
sób rozpoczęcie gazyfikacji na 
wielką skalę. To, co obecnie ro-
bimy jest początkiem procesu, 
ale bez wykonania tego pierw-
szego kroku perspektywa zga-
zyfikowania gminy byłaby tylko 
marzeniem. 
 
Jak stara się Pan zachować równo-
wagę przy podziale środków między 
miastem a terenami wiejskimi?
Gmina liczy ok. 10 tys. miesz-
kańców, z czego ok. połowa 
mieszka w Bierutowie a dru-
ga połowa w 16 sołectwach. Po-
nieważ podział jest mniej wię-
cej równy, to i środki muszą być 
dzielone w tej proporcji. Mó-
wimy oczywiście o perspekty-
wie kadencji, bo z oczywistych 
względów każdego roku róż-
nicujemy tę kwotę. Dodatko-
wo staram się, aby w ramach 
środków kierowanych na tere-
ny wiejskie każde sołectwo mo-
gło w ciągu kadencji skorzystać 
w sposób znaczący ze środków 
gminnych, co wiąże się z reali-
zacją tam większych inwestycji.

Dwa i pół roku za Panem, druga część 
kadencji przed. Jakie zamierzenia 
planuje Pan jeszcze zrealizować?   
Pierwsza połowa kadencji to 
czas układania wielu rzeczy po 
nowemu, porządkowania nale-
ciałości z poprzednich lat, przy-
gotowania gruntu pod przyszłe 
działania, których pozytywny 
efekt będzie widoczny w per-
spektywie lat, a nie miesięcy. 
To także dla nowej władzy za-
wsze czas potrzebny do nabra-
nia doświadczenia, zapoznania 
się z formalnymi i nieformal-
nymi mechanizmami rządzący-
mi tą skomplikowaną materią. 
To wszystko w dużej mierze za 
nami, a przed nami czas, w któ-
rym miejmy nadzieję już powo-
li, zapominając o pandemii, bę-
dziemy mogli zbierać pierwsze 
owoce tego, co udało się wspól-
nie wypracować. Liczę więc, że 
będzie to czas, kiedy będziemy 
mogli cieszyć się postępem w 
budowie przedszkola, kiedy do 
mieszkańców popłynie pierw-
szy gaz ziemny, kiedy będziemy 
kontynuowali skuteczne pozy-
skiwanie środków zewnętrz-
nych – także z nowego budże-
tu unijnego, kiedy w każdym 
roku przybywać będzie utwar-
dzonych dróg gminnych, kiedy 
Bierutów będzie piękniał cały-
mi fragmentami, kiedy wspólnie 
z sołtysami i radami sołeckimi 
będziemy podnosić jakość życia 
mieszkańców wsi, kiedy nowe 
procedury zarządzania urzędem 
oraz budżetem pozwolą nam 
jeszcze efektywniej zaspokajać 
potrzeby mieszkańców. Po pro-
stu kiedy gmina Bierutów jesz-
cze szybciej zacznie nadganiać 
wieloletnie opóźnienia w sto-
sunku do ościennych gmin.●

● Rozmowa z Piotrem Sawickim burmistrzem Bierutowa

Liczę, że wspólnie 
będziemy się cieszyć 
z efektów pracy

Piotr Sawicki stoi na czele gminy od jesieni 2018 roku
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Dostali dofinansowanie 
na stroje dla Sąsiadeczek

Projekt Gminnego Centrum 
Kultury im. Anny Sojko w 

Dobroszycach otrzymał 44 
tys. zł dofinansowania w ra-
mach programu dotacyjnego 
Narodowego Centrum Kultu-
ry "EtnoPolska 2021".

- W ramach projektu od-
będą się warsztaty etnogra-
ficzne, wizyty studyjne oraz 
zostaną zakupione stroje lu-
dowe dla zespołu Sąsiadeczki 
z Dobrzenia - wylicza Gmin-
ne Centrum Kultury w Do-
broszycach. 

Program, z którego skorzy-
stali dobroszyccy animato-
rzy kultury, służy rozwijaniu 
działań z zakresu edukacji re-
gionalnej oraz popularyzacji 
materialnego i niematerial-
nego dziedzictwa kulturowe-
go. Jego celem jest tworzenie 
warunków dla wzmacniania 
lokalnej tożsamości kulturo-
wej i uczestnictwa w kulturze, 
szczególnie w małych ośrod-

kach i wspieranie unikato-
wych zjawisk folkloru wiej-
skiego i miejskiego. Zespół 
Sąsiadeczki, dla którego zo-
staną zakupione stroje, jest 
jednym z najdłużej działają-
cych zespołów wokalnych w 
gminie Dobroszyce. Od lat 
kieruje nim Maria Wala. RED

Ruszą z budową remizy 
i nowego placu zabaw

● Dla najmłodszych, nieco starszych i tych najstarszych mieszkańców. 
Gminne inwestycje będą ruszą jeszcze w tym roku

KATARZYNA KIJAKOWSKA

Gmina Dobroszyce przy-
gotowuje się do budowy 
nowego placu zabaw. 

Miejsce dla najmłodszych po-
wstanie w pobliżu Szkoły Pod-
stawowej w Dobroszycach.

MIEJSCE DL NAJMŁODSZYCH
Na ten cel Gmina Dobro-
szyce pozyskała 850 tys. zł 
z Funduszu Inwestycji Lo-
kalnych. Plac zabaw, z któ-
rego najmłodsi będą mo-
gli korzystać w przyszłym 
roku, podzielono na kilka 
stref. Jedna z nich to łącz-
ka dla smyków, czyli plac 
dla najmłodszych dzieci; ko-
lejny to muzykanci (strefa 
z urządzeniami muzyczny-
mi). Inne to mali budowni-
czowie (strefa z piaskiem); 
leśny staw (multifunkcyjny 
plac zabaw); górka z atrak-
cjami; mali odkrywcy (strefa 
z urządzeniami naukowymi) 
oraz mali akrobaci- strefy 
relaksu. Najmłodsi zyska-
ją miejsce, w którym będą 
mogli bezpiecznie się ba-
wić i spędzać wolny czas. 

COŚ DL STARSZYCH
W planach jest również uru-
chomienie przy domu kul-
tury kawiarenki. Skatepark 
będzie się składać ze spe-
cjalnego toru przeznaczo-

nego do uprawiania sportów 
ekstremalnych przez amato-
rów bmx-ów, rolek i desko-
rolek. Oba obiekty zostaną 
oświetlone. Całość dopełnią 
posadzone rośliny ozdob-
ne i drzewa. Nie zabraknie 
też elementów małej archi-
tektury – wygodnych ławek 
oraz koszy na śmieci.

Miejsca rekreacji do-
pełniać będzie zadaszona 
kawiarenka na świeżym 
powietrzu dla straszych  wy-
posażona w wygodne miej-
sca do odpoczynku.

2021 rok stoi także pod 
znakiem budowy nowej re-
mizy strażackiej dla pręż-
nie działającej jednostki OSP 
z Dobroszyc. Obiekt stanie 
przy ul. Przemysłowej w Do-
broszycach.  Usytuowanie 
budynku przy dobroszyckiej 
obwodnicy poprawi  czas do-
jazdu do każdej miejscowo-
ści w gminie. - Nowa lokali-
zacja  zapewni też izolowanie 
mieszkańców przed hałasem 
sygnałów dźwiękowych wo-
zów bojowych - podkreśla 
wójt Artur Ciosek. - Dodat-

kowo będzie to obiekt, któ-
ry pomieści aż trzy pojazdy 
ratowniczo-gaśnicze. Straża-
cy zyskają też zaplecze, któ-
re zapewni im odpowiedni 
komfort pracy. 

W budynku znajdować 
się będzie m.in. szatnia, po-
mieszczenia sanitarne i go-
spodarcze, pralnia, magazy-
ny, sala na szkolenia i aneks 
kuchenny. Nowa strażnica 
OSP będzie dwukondygna-
cyjnym budynkiem. Na jej 
budowę gmina pozyskała 
1,2 mln złotych.●

Certyfikat Lidera  
Edukacji dla gminy.  
Wyróżnienia dla szkół
Gmina Dobroszyce otrzy-

mała certyfikat „Samorzą-
dowy Lider Edukacji” w jubi-
leuszowej X edycji konkursu. 

W Programie Samorządo-
wy Lider Edukacji Komisja 
Ekspertów, złożona z na-
ukowców pracujących w wy-
branych polskich uczelniach, 
dokonuje oceny działań sa-
morządów w sferze zarzą-
dzania oświatą. Naukowcy 
uznali, iż jednym z powo-
dów przyznania wyróżnie-
nia Gminie Dobroszyce jest 
fakt, iż rozwój oświaty jest 
niezaprzeczalnie prioryte-
tem, a inwestowanie w no-
woczesną wiedzę stanowi 
obszar szczególnego zain-
teresowania samorządu. Pla-
cówki oświatowe na terenie 
gminy posiadają nowocze-
sną bazę lokalową, w ciągu 
ostatnich lat zostały rozbudo-
wane. W każdej z nich, poza 
salami lekcyjnymi, znajduje 

się sala gimnastyczna oraz w 
pełni wyposażone pracownie 
komputerowe. Przy szkołach 
istnieją również boiska prze-
znaczone do zajęć sporto-
wych. Natomiast nowoczesne 
Przedszkole Gminne w Do-
broszycach  jest wizytówką 
gminy i służy wychowaniu 
oraz kształceniu najmłod-
szych mieszkańców gmi-
ny. RED
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Wójt wręczył certyfikaty szefom gminnych placówek

Na budowę nowego 
placu zabaw gmina 

pozyskała 850 tys. zł

GMINNA OŚWIATA
W gminie Dobroszyce 
działają obecnie dwie 
szkoły podstawowe - w 
Dobroszycach i Dobrzeniu. 
OBie doczekały się kom-
pleksowych modernizacji 
oraz obiektów sporto-
wych, z których uczniowie 
korzystają na co dzień. 
Gmina dysponuje także 
blisko dwustoma miejscmi 
w przedszkolu. 

Zapisy na Bieg Lupusa
Pobiegną w maju Ruszyły 
zapisy na XV Bieg Lupusa o 
Puchar Wójta Gminy Dobro-
szyce. Bieg główny 10 km, o ile 
sytuacja epidemiologiczna na 
to pozwoli, odbędzie się 9 maja 
w okolicach Bartkowa. 

Jak gmina radzie sobie 
z pandemią?
Spotkanie z szefową sanepidu 
W Urzędzie Gminy Dobroszyce 
odbyło się posiedzenie Rady 
Społecznej SPZOZ w Dobro-
szycach dotyczące przebiegu 
działań z zapobieganiem 
rozprzestrzeniania się korona-
wirusa na terenie gminy.  
W spotkaniu uczestniczy wójt 
Artur Ciosek, dyrektor Powia-
towej Stacji Sanitarno-Epide-
miologicznej Urszula Kozioł, 
kierownik SPZOZ Kazimierz 
Płaksej, przewodnicząca Rady 
Społecznej SPZOZ Agnieszka 
Szewczyk oraz Maria Wala. RED

WARTO 
WIEDZIEĆ
sprawdź na www.olesnicainfo.pl

Modernizacja oświetlenia w gminie 
Twardogóra. Będą też nowe drogi
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Sąsiadeczki działają w gminie 
Dobroszyce od 17 lat
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G mina Twardogóra otrzy-
mała dofinansowanie na 

modernizację oświetlenia 
ulicznego. Aż 3 603 666,74 
zł to pieniądze, które gmina 
pozyskała na zadanie o warto-
ści 4 804 888,99 zł w ramach 
projektu obejmującego osiem 
dolnośląskich samorządów.  
- Dzięki dofinansowaniu wy-
mienimy między innymi 2004 
sztuki starych opraw sodo-
wych na energooszczędne i 
bardziej ekologiczne oprawy 
typu LED - informuje gmina. 
-  Co więcej, zainstalujemy 
system zarządzania energią, 
który będzie optymalizował 
pracę całego układu oświetle-
niowego oraz zmodernizuje-
my 107 szaf oświetleniowych.
Inwestycja przyczyni się to 
do zwiększenia bezpieczeń-
stwa mieszkańców, zmniej-
szenia o 70% zużycia energii, 
zmniejszenia o połowę kosz-
tów energii, oraz zmniejsze-

nia o 70% emisji dwutlenku 
węgla do atmosfery. 
Dobiega też końca budowa 
ul. Ogrodowej, przebudowa 
ul. Kopernika, przebudowa i 
rozbudowa ul. Poznańskiej 
w Twardogórze.  
Inwestycja zostanie w 97% 
sfinansowana ze środków 

zewnętrznych. Pozyskano 
na nią (łącznie) blisko 882 
tys. zł dofinansowania z Rzą-
dowego Funduszu Rozwoju 
Dróg oraz Rządowego Fun-
duszu Inwestycji Lokalnych. 
Pozostała kwota to środki z 
budżetu gminy Twardogóra.  
RED 
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Ulica Ogrodowa doczekała się nowej nawierzchni
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Gmina Dobroszyce rozwija się 
bardzo dynamicznie

Inwestycje 
wodno-kanalizacyjne
2021 rok jest bardzo ważnym ro-
kiem w kontekście inwestycji wod-
no-kanalizacyjnych. Rozpocznie 
się modernizacja oczyszczalni ście-
ków w Dobroszycach, z rekordo-
wą dotacją bo ponad 7 mln zł – 
przedsięwzięcie kluczowe, biorąc 
pod uwagę dalszy rozwój gminy - 
oraz budowa kanalizacji między 
Dobroszycami a Nowosiedlicami.  
Pod koniec 2020 roku rozpoczęły 
się już prace związane z budową 
kanalizacji i sieci wodociągowej 
w Nowicy II, dzięki otrzymanemu 
wsparciu finansowemu w wyso-
kości 1,3 mln zł z Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020. Oba przedsięwzięcia są 
efektem prowadzenia konsekwent-
nej polityki Gminy w zakresie po-
prawy gospodarki wodno-kana-
lizacyjnej oraz przede wszystkim 
dbałości o stan środowiska natu-
ralnego.

Poprawa infrastruktury 
drogowej i oświetleniowej
Wśród zadań inwestycyjnych za-
planowanych na ten rok znalazły 
się również te związane z popra-
wą bezpieczeństwa na drogach, 
to m.in. budowa chodnika na od-
cinku od Nowosiedlic do granic 
gminy. Zlecone zostanie również 
opracowanie dokumentacji pro-
jektowych na wykonanie moderni-
zacji kolejnych dróg w gminie. W 
2021 roku rozbudowane zostanie 
również oświetlenie w miejscowo-

Rok 2021 to rok zapowiadający kolejne wielkie zmiany 
inwestycyjne w Gminie Dobroszyce. Realizacja 
kilku zadań będzie możliwa dzięki już pozyskanym 
środkom zewnętrznym.

ściach: Sadków, Miodary, 
Bartków oraz w Dobroszy-
cach na ulicach: Malino-
wej, Czereśniowej, Topo-
lowej i Parkowej.

Inwestycje 
w bezpieczeństwo
Gmina Dobroszyce reali-
zuje wiele inwestycji, aby 
zapewnić większe bezpie-
czeństwo swoim miesz-
kańcom. Jeszcze w 2020 
roku lokalne inwestycje zosta-
ły wsparte dofinansowaniami z 
Rządowego Programu Inwesty-
cji Lokalnych. Wśród dofinanso-
wanych zadań, dzięki staraniom 
wójta gminy Dobroszyce Artura 
Cioska, znalazła się budowa remizy 
dla Jednostki Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Dobroszycach. Dota-
cja wyniosła aż 1,2 mln zł. Stra-
żacy będą mieli w końcu nowo-
czesną siedzibę, która powstanie 
przy dobroszyckiej obwodnicy, a 
nowe zaplecze zapewni druhom 
odpowiedni komfort pracy. Bu-
dowa strażnicy rozpocznie się w 
tym roku.

Świetlice wiejskie 
– miejsca spotkań i integracji
Ruszą również prace związane 
z remontami świetlic wiejskich. 
W Łuczynie zaplanowano remont 
elewacji zewnętrznej, a w Dobrej 
przebudowę świetlicy. W planach 
jest też montaż alternatywnych 
źródeł energii w Dobrej i Dobrze-
niu. Ponadto za kilka dni Gmi-

na będzie dysponować projektem 
świetlicy w Mękarzowicach. Roz-
poczęcie jej budowy zaplanowa-
no także na ten rok. Będzie to ko-
lejne miejsce spotkań, integracji 
mieszkańców oraz wypoczynku 
dzieci i młodzieży.

Rekreacja 
w Gminie Dobroszyce
W planie inwestycyjnym nie zabra-
kło inwestycji w szeroko rozumianą 
rekreację. W 2020 roku, również 
z Funduszu Inwestycji Samorzą-
dowych, Gmina skutecznie pozy-
skała blisko 850 tys. zł na zago-
spodarowanie terenu przy domu 
kultury oraz przy szkole w Dobro-
szycach. Nowoczesny plac zabaw 

dla dzieci oraz skatepark umoż-
liwią wielu rodzinom atrakcyjne 
spędzanie wolnego czasu.

Trwają także zaawansowane 
już prace przy budowie parkin-
gu Park&Ride w Dobroszycach, 
gdzie będzie można zostawić sa-
mochód, a następnie aktywnie 
przemieszczać się po gminie ro-
werem. Miejsce to będzie służy-
ło również jako parking dla osób 
odwiedzających cmentarz.

Wymiana źródeł ciepła 
na ekologiczne
Mając na uwadze dbałość o środo-
wisko kontynuowany będzie także 

w gminie program wymiany pie-
ców na ekologiczne źródła ciepła. 
Już ponad 100 właścicieli gospo-
darstw przystąpiło do programu, 
otrzymało dofinansowanie i wy-
mieniło piec na nowy.

Budżet na 2021 to budżet poważ-
nych wyzwań i inwestycji. Mam 
ogromną nadzieję, że założenia, 
jakie zostały w nim przyjęte, uda 
się zrealizować. Gmina Dobroszyce 
jest atrakcyjnym i dobrym miej-
scem do życia, o czym świadczy 
stały wzrost liczby mieszkańców, 
dlatego każdego roku kładziemy 
nacisk na podnoszenie jakości ży-
cia poprzez modernizacje i roz-
wój infrastruktury – mówi wójt 
Gminy Dobroszyce Artur Ciosek.●
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ANNA 7 3 0 - 9 3 5 - 4 9 5
JOANNA 5 3 4 - 6 2 4 - 9 6 9
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