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Przekazał
zbiory do IPN
To tysiące zdjęć
i ulotek z PRL

FOT. AGATA RORAT

Przeszła ciężką
operację.
Teraz walczy
o swoje zdrowie

FOT. UMO

Powstały dwa
duże punkty!
W maju będą
nas tu szczepić
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Zdjęcia płodów
nadal będą
straszyć

Uchwała rady
nieważna
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BEZPIECZNE PRZEJŚCIA A NA NICH... KROCZĄCE LUDZIKI I ŻÓŁTE ŚWIATŁA STRONA 4

Dziś w gazecie kolejne wydanie
TOP Firmy, a w nim m.in. o tym,
kto szuka nowych pracowników,
jak poradziła sobie w pandemii
duża oleśnicka firma,
gdzie i co budują deweloperzy.
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FIRMY NIE ZWALNIAJĄ
Chcą zatrudniać

Kupią sprzęt
rehabilitacyjny
i już w maju
wypożyczą go
potrzebującym

Rabusie już za
kratami!
Czy to oni
okradli nasze
bankomaty?

STRONA 6-12

POLSKA2050 MA U NAS KOŁO CZYM ZAJMUJĄ SIĘ LUDZIE HOŁOWNI STRONA 4
REKLAMA

Nasze dziewczyny w finale Miss Dolnego Śląska
Piękne, mądre, ambitne. Aż cztery mieszkanki
powiatu oleśnickiego docenione w wyborach!
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PROSTO W OCZY

Tego Wam życzę.
Nie tylko na wiosnę

WAŻNE
TELEFONY

112
997
998
999

NUMER ALARMOWY

KATARZYNA KIJAKOWSKA
Za kilka dni matura. Oczywiście swoją
zdawałam wiele lat temu, ale w tym
roku atmosfera egzaminu dojrzałości
udziela mi się wyjątkowo. We wtorek
na najważniejszy w życiu (tak mówią)
egzamin wyruszy moja córka. Przyglądam się temu, jakie emocje towarzyszą jej od kilku
miesięcy, jak przygotowuje się do matury, jakie ma relacje
z rówieśnikami i...jest inaczej niż za moich czasów. Bo to
właśnie czas nie sprzyja tegorocznym maturzystom.
Uczą się, siedząc samotnie w swoich pokojach. Kontakt z
rówieśnikami mają głównie za sprawą internetu. Nie ma
emocji wymiany notatek, jest za to strach, żeby dotrwać
do matury bez koronawirusa. Nie myślą o tym, gdzie
usiądą w sali egzaminacyjnej, tylko zastanawiają się, czy
będą obowiązywać maseczki. Nie mają radości ze spotkania z okazji zakończenia nauki w liceum, bo takowego nie
będzie. Odbiorą świadectwa w pojedynkę, nie zrobią sobie
wspólnego zdjęcia. Takie błahostki, a jednak szkoda. Bo coś
ich omija, coś ucieka, a powrotu do maturalnej klasy już nie
będzie. Wspomnień z tym związanych też nie. Oj, przepraszam. Będą, ale inne, jakieś takie smutne. Przytłoczone
niepewnością, innością, zmianą. No właśnie...Zmiany. Czy
nie uważacie, że mamy ich w ostatnim roku w nadmiarze?
Bardzo tęsknię za normalnością, za ludźmi, za brakiem
złych informacji. Przez wiele lat pracy w mediach nigdy nie
informowałam swoich Czytelników o tylu przypadkach
śmierci. Umierają młodzi, w średnim wieku, umierają starsi.
Żegnamy naszych sąsiadów, nauczycieli, ludzi, których
znaliśmy z widzenia. Umierają na covid, odchodzą przez
zaniedbania służby zdrowia, zbyt długie oczekiwanie na
zabieg. Kiedyś nie uwierzylibyśmy, że to możliwe, by w
tak krótkim czasie pożegnać tak wielu. Dzisiaj, choć serce
rozpada się na kawałki, przekazujemy sobie te smutne
informacje, wierząc, że to się kiedyś skończy. Że wrócimy
do normalnego życia. O tym marzę i tego nam wszystkim
życzę. Nie tylko na wiosnę. Na zawsze. ●

POGODA

POLICJA

POGOTOWIE

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
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
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● Podopieczni Karoliny Kalcowskiej i Jadwigi Kalcowskiej

zakwalifikowali się do finału Dance World Cup
KATARZYNA KIJAKOWSKA

J

eszcze pod koniec marca w Nowohuckim Centrum Kultury w Krakowie odbyły się krajowe
eliminacje do Światowego
Konkursu Tanecznego dla
Dzieci i Młodzieży. Wzięli w nich udział uczestnicy
zajęć tanecznych MDK-PCEiK, którzy zdobyli wymarzony awans. Niestety,
z powodu panującej epidemii zawody odwołano. Organizatorzy zaplanowali połączenie finałów 2020 i 2021
w kolejnym roku. W weekend (27-28 marca) odbyły
się w formie online eliminacje tancerzy roku 2021.
By wziąć udział w ostatnim
etapie, zawodnicy musieli znaleźć się w pierwszej
trójce oraz zdobyć co najmniej 70 punktów.
UDAŁO SIĘ! WYGRALI!
Finał Mistrzostw jest planowany na 2-10 lipca 2021r. w

● Przychodnia EMC

● Pogotowie gazowe - sekcja

PIĄTEK
max. 13oC I min. 5oC

Pojadą do Hiszpanii
na taneczne mistrzostwa

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

Które imiona są
popularne wśród
oleśniczan?
Jesteśmy tradycjonalistami,
czy wprost przeciwnie? Jakie
imiona nadawali swoim dzieciom rodzice z Oleśnicy w 2020
roku? Dziewczynkom: Hanna,
Zofia, Julia, Maria, Zuzanna,
Alicja, a chłopcom: Aleksander,
Stanisław, Antoni, Jan, Mikołaj,
Franciszek. Rodzice nadawali
też imiona, które obecnie nie
są często spotykane. Były to:
Oktawia, Florentyna, Bożena,
Paulina, Tytus, Leonard, Apoloniusz, czy Roman. RED

ARCHOIWUM KAROLINY KALCOWSKIEJ

2

Podopieczni PCEiK zatańczą w lipcu na scenie w Madrycie

Hiszpanii. Jeśli sytuacja się
ustabilizuje, latem w Madrycie zatańczą podopieczni Karoliny Kalcowskiej i Jadwigi
Kalcowskiej. Będą to: w kategorii solo senior - Paulina
Partyka; w kategorii solo junior - Aleksandra Nehring, w
kategorii solo children - Zofia Cieślik, Zuzanna Mazur;
w kategorii duety: children Zuzanna Mazur – Zofia Szy-

mecka, Amelia Pawelec – Maja
Wieczorek; duety junior - Łukasz Skorupski – Małgorzata Karczyńska, Alicja Szczepaniak – Wiktoria Wzgarda,
Andżelika Król – Dominika
Panfil, duety senior - Weronika Panfil – Patrycja Król; w
kategorii formacje senior Powiatowe Centrum Edukacji
i Kultury będzie reprezentować zespół Ryzykanci.●

Zrobili przegląd miejskich
placów zabaw

C

zy miejsca dedykowane
najmłodszych są bezpieczne? Sprawdzali to, jeszcze
przed sezonem, pracownicy Zakładu Budynków Komunalnych w Oleśnicy. - Fakt
wykonywania przeglądów
wynika z przepisów Prawa
Budowlanego - wyjaśnia Izabela Świąder, dyrektor ZBK.
- Prace prowadzone są przez
osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.

Usterki, które są wykazane
w dokumentacji z oględzin,
usuwane są na bieżąco. Wykonano 73 przeglądy placów
zabaw znajdujących się w 68
lokalizacjach.
Pani dyrektor podkreśla
również, że przegląd obejmuje zarówno place zabaw
dla dzieci, jak i inne obiekty budowlane podlegające
Zakładowi Budynków Komunalnych. RED

informacje

KATARZYNA KIJAKOWSKA

Z

organizowany przez samorząd Punkt Szczepień Powszechnych
przeciw COVID-19 (w hali
Oleśnickiego Kompleksu
Rekreacyjnego Atol przy ul.
Kochanowskiego 2) otrzymał deklarację z Narodowego Funduszu Zdrowia o
dostawie pierwszych szczepionek. Jeżeli nic nie zmieni
się, to punkt zostanie otwarty 18 maja. Już można rejestrować się na szczepienie.
MA BYĆ SPRAWNIEJ
Uruchomienie punktu jest
częścią rządowego przyśpieszania procesu szczepień.
Dotychczas w kraju ruszyło pierwszych 16 pilotażowych punktów, po jednym
w województwie. Docelowo
będzie ich ponad 600 – tak,
aby proces szczepień przebiegał sprawniej.
- Organizują je od podstaw
samorządy, we współpracy
z wybranym podmiotem wykonującym działalność leczniczą, w naszym przypadku
jest to Samodzielny Zespół
Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Oleśnicy,
oraz w porozumieniu z wojewodami i NFZ - informuje
oleśnicki magistrat. - Przy-

FOT. UMO

w hali sportowej także w Sycowie. Pytanie, czy wystarczy szczepionek?

W Oleśnicy Punkt Szczepień został utworzony w budynku hali sportowej Atol

dział szczepionek w konkretnych ilościach i terminach
odbywa się odgórnie, z poziomu centralnego.
ILU ZASZCZEPIONYCH?
Obecnie w powiecie oleśnickim szczepienia przeciwko
covid-19 realizowane są w
dziesięciu punktach. Są to
miejskie i prywatne przychodnie. Medycy i mundurowi zostali zaszczepieniu
w oleśnickim szpitalu. W
maju, oprócz powszchne-

go punktu szczepień w Oleśnicy uruchomiony zostanie także punkt szczepień
w Sycowie. Tam także będzie działał w miejskiej hali
sportowej.
Ilu mieszkańców powiatu oleśnickiego zaszczepiło się przeciwko covid-19
do tej pory? Z ministerialnych danych wynika, że do
tej pory ze szczepionek przeciwko covid-19 skorzystało
17.676 osób. Liczba osób
w pełni zaszczepionych to

W

marcuinformowaliśmy,
że obecnie pracujący
zespół chirurgów odchodzi
z pracy w oleśnickim szpitalu. To już kolejna zmiana, która czeka ten oddział.
CHIRURDZY POSZUKIWANI
1 marca Zakład Leczniczy
Chirurdzy rozwiązał umowę
na świadczenie usług w Powiatowym Zespole Szpitali
w Oleśnicy. Wypowiedzenie
obowiązuje przez trzy miesiące, a to oznacza, że od
czerwca w oleśnickim szpitalu muszą rozpocząć pracę nowi lekarze. To kolejna
w ciągu dwóch lat zmiana
na tym oddziale.
Kto zastąpi chirurgów,
którzy zdecydowali się
odejść z Oleśnicy? Odpowiedź szpitala w tej sprawie jest lakoniczna. – Oddział chirurgiczny będzie
funkcjonował na podstawie

FOT. ZAKŁAD LECZNICZY CHIRURDZY

Zespół złożył wypowiedzenie.
Kto zastąpi chirurgów ze szpitala?

3947. Dzienna liczba szczepień w powiecie wynosi 65.
Przypomnijmy, że populacyjne szczepienia przeciw
covid-19 ruszyły w Polsce 25
stycznia. Wcześniej rozpoczęto szczepienia tzw. „grupy zero”, do której zaliczają
się nie tylko lekarze, czy pielęgniarki, ale cały personel
ochrony zdrowia, w tym farmaceuci, a także pracownicy
domów i ośrodków pomocy
społecznej, jak również pracownicy sanepidu. ●

WARTO
WIEDZIEĆ
sprawdź na www.olesnicainfo.pl
Kto zostanie
dyrektorem ZSZ?
Ogłoszono konkurs Największe szanse, by go wygrać ma
obecny dyrektor Zespołu
Szkół Zawodowych w Oleśnicy
Jacek Stala. Nowy dyrektor
popularnej dwudziestki podpisze umowę na kolejne 5 lat.

Szefowa Centrum
odchodzi z pracy

Od czerwca w Oleśnicy mają pracować nowi chirurdzy

zawartych indywidualnych
umów z lekarzami – powiedziała OlesnicaInfo.pl Marta Kubiak, rzeczniczka Powiatowego Zespołu Szpitali
w Oleśnicy. Dlaczego zespół chirurgów pracujący
pod kierownictwem Łukasza Szpona po roku pracy

odszedł z Oleśnicy? Nieoficjalnie udało nam się ustalić,
że u podstaw takiej decyzji
leżało m.in. odebranie części chirurgii i przekazanie
jej oddziałowi ginekologicznemu oraz brak perspektyw związanych z rozwojem szpitala. RED

Za porozumieniem stron
Dyrektor Centrum Usług
Wspólnych w Bierutowie
Iwona Wiśniewska-Kocjan
odchodzi ze stanowiska za porozumieniem stron. Burmistrz
Piotr Sawicki informuje, że wypowiedzenie umowy o pracę
zostało przez niego przyjęte.
– Pani dyrektor argumentowała decyzję konfliktem z pracownikami i tym, że odejście
pomoże Centrum spokojnie
funkcjonować – mówi Sawicki.

Kupią sprzęt i będą
go wypożyczać
mieszkańcom Oleśnicy

M

iejski Ośrodek pomocy
Społecznej w Oleśnicy
chce kupić sprzęt rehabilitacyjny, a później bezpłatnie
wypożyczać go potrzebującym mieszkańcom.

PIENIĄDZE NA
SPRZĘT Z OBO
Zakup sprzętu rehabilitacyjnego to efekt wygranego projektu zgłoszonego
w ramach Oleśnickiego
Budżetu Obywaelskiego
2020. Projekt uzyskał duże
poparcie oleśniczan i doczeka się realizacji. Kolejna
edycja OBO niebawem.

ŁÓŻKA, MATERACE,
PODNOŚNIKI
Do końca maja MOPS kupi
łóżka rehabilitacyjne (15
sztuk), materace przeciwodleżynowe (10 sztuk)
oraz podnośnik kąpielowotransportowy elektryczny (5
sztuk). – Ten zakup to realizacja zwycięskiego projektu Oleśnickiego Budżetu Obywatelskiego z 2020
roku – mówi OlesnicaInfo.pl dyrektor MOPS-u Janusz Marszałek, który podkreśla, że wypożyczalnia
będzie prowadzona przez
ośrodek. – Jedno z pomieszczeń na parterze biurowca
przy ul. Wojska Polskiego
(tam, gdzie znajdowała się
siedziba PCK, red.) przezna-

czymy właśnie na ten cel –
dodaje szef ośrodka. – Jeśli
przetarg uda się rozstrzygnąć do 31 maja, w połowie
roku wypożyczalnia powinna już świadczyć usługi dla
mieszkańców.
Niewykluczone też, że do
sprzętów, które teraz kupuje ośrodek, dojdą kolejne.
- Wszystko zależy, ile będą
nas kosztować zakupy wskazane w ogłoszeniu - mówi
Janusz Marszałek.RED

Już w maju wypożyczalnia sprzętu będzie działać w MOPS-ie

American Cars Mania
jednak w Oleśnicy?

O

rganizatorzy zapraszają na ósmą edycję wydarzenia American Cars Mania
2021 do Oleśnicy. - Impreza
tworzona przez pasjonatów
dla pasjonatów amerykańskiej
motoryzacji - zapowiadają.
Międzynarodowy Zlot Samochodów Amerykańskich odbędzie się w ostatni czerwcowy weekend, czyli od 25
do 27 czerwca. W programie
między innymi koncerty na
żywo, wesołe miasteczko, wybory Miss Pin Up 2021, wyścigi na 1/4 mili, strefę militarną i strefę driftu.
Gdzie dokładnie odbędzie się Zlot?
– Wkrótce podamy tę informację – odpowiada na nasze
pytanie Mariusz Wypychowski, organizator American
Cars Manii, która w tym roku
odbędzie się po raz ósmy
i która w ostatnich latach
miała miejsce na oleśnic-

FOT. GRZEGORZ KIJAKOWSKI

● W Oleśnicy Punkt ruszy 18 maja. Specjalne pomieszczenia przygotowano
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RUSZĄ SZCZEPIENIA
w miejskich punktach
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To będzie 8. edycja imprezy

kim lotnisku.Informacja
została przekazana kilka
godzin po pierwszym komunikacie.Organizatorzy
zjazdu amerykańskich samochodów przenoszą się do
Wrocławia. Najbliższy zjazd
faktycznie odbędzie się w
weekend 25-27 czerwca, ale
na stadiony w stolicy Dolnego Śląska. RED
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WALCZĄ O KORONĘ
I SPEŁNIAJĄ MARZENIA

FOT. GRZEGORZ KIJAKOWSKI
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● Ogłoszono listę finalistek tegorocznej edycji Miss Dolnego Śląska.

W

niedzielę wieczorem
ogłoszono wyniki finału Miss Dolnego
Śląska. Wśród rywalizujących
dziewcząt są cztery mieszkanki powiatu oleśnickiego.

Mirosław Płaczkowski stoi na czele powiatowych struktur

Powołali koło Polski2050
w powiecie oleśnickim

P

WYRÓŻNIONE PIĘKNOŚCI
- Po burzliwych i długich
obradach jury podjęliśmy
decyzje o zwiększeniu listy
finalistek do 48 – poinformowali organizatorzy wyborów. – Liczba finalistek jest
podyktowana tym, iż w trakcie może zdarzyć się przypadek związany z obecną
sytuacją epidemiologiczną
w kraju, który niestety może
wyeliminować z finału. Wiemy, że każda z tych dziewczyn nie jest tutaj przypadkowo, a te którym nie udało
się awansować to niewiele
im brakowało.
Mieszkanki powiatu oleśnickiego, które będą walczyć o tytuł najpiękniejszej na
Dolnym Śląsku to: Dominika
Dąda z Sadkowa, Weronika
Kołaczyk z Dobroszyc, Julia
Paździor z Oleśnicy i Aleksandra Pierzga z Oleśnicy.

Julia Paździor jest jedną z czterech mieszkanek powiatu, które zakwalifikowały się do finału

- Pomysł na udział w konkursie to była bardzo spontaniczna decyzja – mówi w
rozmowie z nami 19-latka,
przyznając jednak, że bliscy
już wcześniej namawiali ją
do tego, żeby spróbowała sił
w konkursie piękności. – W
końcu pomyślałam sobie –
dlaczego nie – i wysłałam
zgłoszenie – opowiada Julia
z Oleśnicy, nie kryjąc radości, że najpierw dostała się
do półfinału, a wczoraj do
finału konkursu. – Bardzo

SPEŁNIAM MARZENIA
Jedną z finalistek jest Julia
Paździor.

się cieszę – mówi. – Uważam, że to świetna przygoda,
dzięki której mogę poznać
nowych ludzi i oczywiście
spróbować swoich sił w
tego typu wydarzeniach. –
Żałuję, że nie wystartowałam wcześniej, ale uważam,
że lepiej później niż wcale
– mówi. – Mam nadzieję, że
zajdę jak najdalej.
Julia Paździor kończy naukę w liceum. Za tydzień
przystąpi do egzaminu dojrzałości. Co chciałaby robić

po maturze? – Bardzo chciałabym studiować filologię
chińską – mówi piękna oleśniczanka.
Warto podkreślić, że już
na etapie półfinału konkursu na wszystkie uczestniczki czekają upominki i sesja
zdjęciowa! Natomiast na finalistki czekają warsztaty, sesje
fotograficzne, atrakcje przygotowane przez partnerów
konkursu, udział w pokazach
znanych w całej Polsce projektantów mody. ●

od koniec marca zarząd
regionu Polska 2050 podjął uchwałę o powołaniu Koła
Powiatowego powiatu oleśnickiego. W skład zarządu
weszli: Mirosław Płaczkowski, Krzysztof Dubanowicz
oraz Rafał Zahorski. Liderem Koła Powiatowego został Mirosław Płaczkowski.
Działacze już mają na swoim koncie wiele społecznych
akcji. – Staramy się działać i
publicznie dawać przykład
– podkreśla oleśniczanin. –
Ludzie, którzy gromadzą się
wokół nas pomagają, bo taką
mają naturę – mówi Mirosław
Płaczkowski. – Naszym wo-

lontariuszom nie jest obojętny drugi człowiek, są wrażliwi na niesprawiedliwość,
ekologię i są świadomi, że
to od naszych działań tu i
teraz zależy przyszłość.
W rozmowie z OlesnicaInfo.pl Płaczkowski podkreślał, że Polska2050 nie
stara się z nikim konkurować lecz, jeżeli tylko można, dołożyć swoją cegiełkę
do często już rozpoczętego
działania. - Jeżeli cel, który
przyświeca akcji jest szczytny wesprzemy i przyjmiemy
pomoc od każdego chętnego do pracy – mówi Mirosław Paczkowski. RED

Kroczące ludziki i żółte
światła na przejściach
FOT. PIXABAY
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Są na niej aż cztery mieszkanki powiatu oleśnickiego.

zterech recydywistów wysadzających bankomaty
zatrzymali policjanci z Poznania. Mają na koncie sześć
włamań i kradzież 1,5 mln zł
w gotówce. Czy stoją także
za kradzieżami w Międzyborzu i Bierutowie?
Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu wkroczyli do wytypowanych mieszkań oraz domów
na terenie województwa lubuskiego. Podczas akcji zostało zatrzymanych czterech
mężczyzn podejrzanych o
włamania do bankomatów na
terenie województwa wielkopolskiego, lubuskiego, pomorskiego, śląskiego i dolnośląskiego.
Na trop tej grupy przestępczej wpadli policjanci
z Wydziału Kryminalnego
KWP w Poznaniu. Zdobyli
informacje o osobach działających w tej grupie, o me-

FOT. GRZEGORZ KIJAKOWSKI

Recydywiści mogą stać za wysadzeniem
bankomatów w Bierutowie i Międzyborzu
C

Bank PKO BP zrezygnował z ponownego uruchomienia punktu

todzie działania oraz o sposobach ukrywania się lub
zacierana tropów.
Mariusz G, Marek S, Sławomir B. oraz Krzysztof R. są
recydywistami. Poznali się w

różnych zakładach karnych
w Polsce, gdzie odsiadywali
wyroki za przestępstwa kryminalne. Po wyjściu z więzienia nawiązali kontakt i
zaczęli okradać bankoma-

ty. Podczas akcji policjanci
przeszukali wiele pomieszczeń i obiektów. M.in. znaleźli 100 tys. euro w gotówce.
Zabezpieczyli także samochód i narzędzia służące do
włamań.
Na podstawie zebranych
materiałów dowodowych
prokuratorzy z Prokuratury Okręgowej w Poznaniu
przedstawili zatrzymanym
zarzuty włamań przy wykorzystaniu metody wybuchowej. Sąd Rejonowy w Poznaniu aresztował wszystkich
zatrzymanych. Grozi im do
10 lat więzienia.
Przypomnijmy, że bankomaty w Bierutowie i Międzyborzu zostały okradzione i zniszczone w tym roku.
Już wiadomo, że bank PKO
BP w Bierutowie, w którym
znajdował się bankomat nie
otworzy ponownie swojej filii w tym miejscu. RED

Prace modernizacyjne przy przejściach już się rozpoczęły

S

ekcja Dróg Miejskich
wybrała w mieście kilka przejść dla pieszych i
przejazdów dla rowerzystów, które zmodernizuje.
JAKIE ZMIANY?
Wszystkie przejścia zostaną
przede wszystkim doświetlone. Z obu stron ustawione będą dodatkowe lampy
oświetleniowe, dedykowane wyłącznie temu miejscu.
Przejścia i przejazdy dla rowerzystów zmienią się w tzw.
przejścia i przejazdy aktywne – zostanie zamontowane
oznakowanie ledowe „kroczącego ludzika”, żółte lampy ostrzegawcze oraz detektory ruchu, które spowodują
samoczynne uruchomienie

lamp ostrzegawczych wraz
z pojawieniem się pieszego
lub rowerzysty w obrębie
przejścia. W celu uspokojenia ruchu niektóre przejścia zostaną wyniesione (na
ul. Sikorskiego na wysokości budynku nr 11 oraz na
ul. Kleeberga), albo rozbudowane o azyl dla pieszych
(na ul. Sinapiusa na wysokości budynku nr 1-1f oraz
na ul. Kilińskiego na wysokości budynku nr 11b).
Prace modernizacyjne
już się rozpoczęły. Realizuje je firma MIRWO z Bykowa. Ich koszt to ponad
800 tys. zł, w tym na modernizację przejść na drogach powiatowych przeznaczono około 300 tys. zł. RED

informacje

● Mieszkanka Bierutowa potrzebuje intensywnej rehabilitacji po operacji

guza mózgu. Miesięcznie to ogromna kwota - 30 tysięcy złotych

WTEDY ZACZĄŁ SIĘ KOSZMAR
– Guz mózgu. Moment, w
którym usłyszeliśmy diagnozę nie daje mi spać, stale wywołuje ciarki na moim ciele.
To właśnie wtedy zaczął się
nasz koszmar. Koszmar, który ciągnie się w nieskończoność – opisuje tamte chwile
Marek Bińkowski. We wrześniu 2020 roku jego żona
przeszła operację usunięcia guza mózgu.
– Po niej nasze życie miało wrócić do normy, mieliśmy odetchnąć z ulgą. Los
po raz kolejny wystawił nas
jednak na potworną próbę.

Pani Renata od wielu lat pracuje w oleśnickiej bibliotece

Podczas operacji doszło do
komplikacji – opowiada. –
Nastąpił krwotok, który spowodował paraliż. Dwa miesiące od momentu, w którym
usłyszeliśmy tę straszliwą
diagnozę nasze życie niczym
nie przypominało tego, które znaliśmy jeszcze chwilę
wcześniej.

Od listopada Renata Bińkowska przebywa w ośrodku
opieki paliatywnej, w oddychaniu pomaga jej respirator. - Jest z nami ciałem, jej
duch jakby uleciał. Tak bardzo za nią tęsknię! Zrobię
wszystko, by do mnie wróciła! Naszą szansą jest rehabilitacja, systematyczna

C

zy pandemia koronawirusa ma wpływ na liczbę
egzaminów, które odbywają się w oleśnickiej filii Dolnośląskiego Ośrodka Ruchu
Drogowego we Wrocławiu?
– Oczywiście, epidemia
wywołana wirusem SARS-CoV-2, ma wpływ na ilość
przeprowadzanych egzaminów – odpowiada na nasze
pytanie Krzysztof Jaroszewicz, kierownik działu egzaminowania w Dolnośląskim
Ośrodku Ruchu Drogowego we Wrocławiu. – EgzaREKLAMA

FOT. GRZEGORZ KIJAKOWSKI

Czy łatwo jest zdać egzamin na prawo
jazdy w oleśnickiej filii WORD?

WORD w Oleśnicy działa
od jesieni 2019 roku

miny są odwoływane, gdy
osoby zdające są kierowa-

ne na kwarantannę lub izolację domową.
Dolnośląski
Ośrodek
Ruchu Drogowego informuje też, że od 1 stycznia
do 31 marca do egzaminu
teoretycznego przystąpiło
795 osób, a do praktycznego 1029 osób. Jak wyglądała zdawalność w Oleśnicy?
Wyniki egzaminu teoretycznego – 53,09%, praktycznego – 45,27%.
Przypomnijmy, że filia w
Oleśnicy została uruchomiona jesienią 2019 roku. RED

POMOC RUSZYŁA
Pan Marek wyjaśnił także, że
kwota, która potrzebna jest
na miesięczną rehabilitacji to 30 tys. zł miesięcznie.
Żeby rehabilitacja przyniosła
oczekiwany efekt musi trwać
co najmniej sześć miesięcy.
Zbiórka dla Renaty Bińkowskiej prowadzona jest przez
Fundację SiePomaga.pl Zaangażowało się w nią już wielu mieszkańców powiatu oleśnickiego. ●

Przekazał do IPN tysiące
zdjęć dokumentujących
lata Polski Ludowej

F

eliks Jakimowicz, fotograf z Oleśnicy, przekazał do Oddziałowego Archiwum niesamowity IPN dar
– wydawane poza PRL-owską cenzurą druki, ulotki,
książki i ogromną kolekcję 9 tys. negatywów i zdjęć
z lat 80. XX wieku - poinformował wrocławski IPN.
Feliks Jakimowicz na kliszy fotograficznej utrwalił
zarówno życie codzienne
w PRL, jak i ważne wydarzenia z najnowszej historii, których był świadkiem.
Kilkanaście teczek z setkami negatywów zostało włączonych do zasobu Oddziałowego Archiwum IPN we
Wrocławiu i będą udostępnione historykom.
Do Instytutu Pamięci Narodowej trafiły także zdjęcia
z pracy Feliksa Jakimowicza
w Wrocławskiej Żegludze
Śródlądowej na (barkach)
pchaczu Muflon 7, z pierwszej pielgrzymki na Jasną

Górę w 1983 r., innych wielokrotnych pobytów na Jasnej Górze w Częstochowie
oraz przy grobie ks. Jerzego Popiełuszki, z pracy w
MPGK w Oleśnicy, w warsztacie dekarskim czy fotografie symbolicznej mogiły ofiar
stanu wojennego na cmentarzu w Oleśnicy. Obecne
są również zdjęcia ciemni
fotograficznej, znajdującej
się na balkonie mieszkania
F. Jakimowicza w bloku.RED

CENNE ZBIORY
FELIKSA
JAKIMOWICZA

IPN otrzymał także ulotki
Solidarności Dolnośląskiej
z lat 1980–1981, komunikaty z lat 1981–1983, ulotkę
„Piłsudczyk Dolnośląski”,
a także oryginalną teczkę
z listami członków NSZZ
„Solidarność” Oświaty we
Wrocławiu.

WARTO
WIEDZIEĆ
sprawdź na www.olesnicainfo.pl
Powiększą cmentarz
o miejsca na kolejne
grobowce
Ta inwestycja została
zaplanowana jeszcze
na ten rok Dotyczy cmentarza
przy ul. Wileńskiej, a realizacją
zajmie się Miejska Gospodarka Komunalna. Zarząd
Cmentarzy Komunalnych
przeznaczy na nowe alejki 130
tys. zł. Dodatkowe 40 tys. zł
na przesunięcie obecnego i
dobudowę nowego ogrodzenia, od strony miasta. Pozwoli
to na wygospodarowanie
nowego miejsca pod budowę
grobowców.

Kto zostanie szefem
oleśnickiego szpitala
Konkursowa procedura ruszy
niebawem Z naszych informacji wynika, że konkurs nie odbędzie się jednak szybciej niż
w maju lub czerwcu. Komisję
konkursową musi zatwierdzić
Rada Powiatu Oleśnickiego,
a ta zbierze się pod koniec
kwietnia lub w maju. Jeśli
Przemysław Magiera będzie
chciał kontynuować swoją
misję kierowania szpitalem,
będzie musiał przystąpić do
konkursu i przekonać komisję,
że jego wizja funkcjonowania
placówki zasługuje na kontynuację. RED

Feliks Jakmowicz gromadził zdjęcia i dokumenty od lat 80. XX w.

Zdjęcia płodów nadal
będą straszyć w mieście
Nadzór prawny wojewody zdecydował: uchwała
podjęta przez miejskich
radnych, a dotycząca drastycznych zdjęć w przestrzeni miejskiej, jest niezgodna z prawem.
Projekt uchwały, który wpłynął do radnych to inicjatywa uchwałodawcza grupy
mieszkańców na czele z Arkadiuszem Kembłowskim
i Mirosławem Płaczkowskim. W marcu radni podjęli uchwałę. Miesiąc później wojewoda stwierdził, że
jest niezgodna z prawem.
Oburzenia takim rozstrzygnięciem sprawy nie kryje Arkadiusz Kembłowski,
jeden z autorów projektu. Nie zgadzam się ze stwierdzeniem nadzoru wojewody
jakoby sytuacja prezentowania drastycznych zdjęć na
terenie miasta nie była nagła. – Jest, bo osoba, która

FOT.GRZEGORZ KIJAKOWSKI

R

enata Bińkowska z Bierutowa na co dzień pracująca w Oleśnickiej
Bibliotece Publicznej walczy o powrót do zdrowia. Jej
mąż Marek prosi o wsparcie.

rehabilitacja – pisze w apelu o pomoc Marek Bińkowski. – I chociaż jest ona tak
bardzo potrzebna, to jest
również całkowicie poza
naszym zasięgiem finansowym. Serce mi się kraje
kiedy pomyślę, że na przeszkodzie mogą stanąć nam
pieniądze. Ale wierzę, cały
czas wierzę, że w naszym życiu zaświeci jeszcze słońce.

/FOT. AGATA RORAT, ARCHIWUM
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FOT. IPN

PO OPOERACJI GUZA
WALCZY O ZDROWIE
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Pod projektem uchwały
podpisało się ponad 700 osób

po raz pierwszy widzi te treści spełnia przesłankę nagłości zdarzenia i wskazana
jest pilna interwencja – mówi
Kembłowski, który już złożył na ręce przewodniczącego rady miasta wniosek
o zaskarżeniem opinii wojewody do sądu administracyjnego. RED

FOT. ARCHIWUM SUSHI OKAMI

W miejscu kultowego
baru zjemy smakołyki
od Sushi Okami

Kilka lat temu Sushi Okami pojawił się na oleśnicki rynku

R

ozkochali oleśniczan w
azjatyckich smakach. I
choć nadal przyjmują gości w
lokalu przy ul. Daszyńskiego
przygotowują się do przeprowadzki. Gdzie? Do oleśnickiego Rynku pod numer 47.
WYCZEKANE SMAKUJE LEPIEJ
Docelowo Sushi Okami przeniesie się do lokalu, gdzie
przez kilkadziesiąt lat mieścił się Bar U Cecota. – Zapowiadaliśmy przeprowadzkę
na przełom kwietnia i maja,
ale przygotowujemy jeszcze
większą petardę i potrzebujemy więcej czasu – mówi
Paulina Kumejko i podkreśla: – Wyczekane smakuje
lepiej.
Lokal w oleśnickim Rynku
to kultowe miejsce. Przez
wiele lat mieścił się tu bar
U Cecota, którego swojskim
jedzeniem zajadały się kolejne pokolenia oleśniczan.
Sushi Okami od kilku lat
z powodzeniem działa na
oleśnickim rynku gastronomicznym. – Postanowiliśmy stworzyć orientalne
miejsce, które zaskakiwałoby kuchnią i wyjątkowym
klimatem, od wnętrza po obsługę – mówią Paulina Kumejko i Szymon Rakowski,
którzy wspólnie prowadzą
Sushi Okami.
Technikę tworzenia potraw
i dań z kuchni azjatyckiej
część ekipy Sushi Okami
zdobyła, pracując we wrocławskich restauracjach, ale
dopiero doświadczenie zdo-

byte na specjalistycznych
szkoleniach pozwoliło im
na stworzenie niepowtarzalnej kuchni azjatyckiej
i autorskich rolek. Od początku menu było tworzone
z pasją i w formie „fusion”
przez szefa kuchni Szymona
Rakowskiego. To on ukończył prestiżowe szkolenia
prowadzone przez mistrza
świata sushi Alona Thana.
W załodze Sushi Okami jest
w sumie kilku wykwalifikowanych kucharzy z wieloletnim doświadczeniem, w
tym w pracy za granicą. RED

ŁAMIĄ
STEREOTYPY
To ich wyróżnia, czyli
autorskie dania Paulina
Kumejko i Szymon Rakowski podkreślają, że lubią
łamać schematy i tworzyć
autorskie dania. – To chyba
najbardziej wyróżnia nas na
rynku gastronomicznym,
bo w niewielu miejscach
w Polsce, a szczególnie w
restauracjach sushi można
spotkać bułeczki BAO, czy
nasze japońskie tacosy
– mówią szefowie Sushi
Okami. – Zawsze podążamy za trendami, które
nieustannie obserwujemy.
Naszą dewizą są najwyższej
jakości składniki, specjalnie
wyselekcjonowane spośród dziesiątek hurtowni,
z którymi mieliśmy okazję
współpracować.
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W MIEŚCIE POWSTANĄ
SETKI MIESZKAŃ

● Przy Wileńskiej, Kopernika, ale także w nowej lokalizacji - przy ul. Reja

w najbliższych latach deweloperzy postawią kolejne bloki wielorodzinne

KATARZYNA KIJAKOWSKA

R

uszyła budowa kolejnych nowych mieszkań
w powiecie oleśnickim.
Deweloperzy, którzy od lat
działają na terenie Oleśnicy,
zaraz po zakończeniu jednej
inwestycji rozpoczynają kolejne. Łakomym kąskiem stają się dla nich także mniejsze miejscowości w powiecie
oleśnickim.

FOT. OSIEDLE KOLEJOWE

FIRMA
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KOLEJNY ETAP INWESTYCJI
Osiedle Kanada to z kolei
trzeci etap inwestycji realizowanej w Oleśnicy przy ulicy Wileńskiej. -Oferujemy
jasne i przestronne mieszkania, 2- i 3- pokojowych,
każde z balkonem lub tarasem. Dla zmotoryzowanych przygotowaliśmy wygodne miejsca parkingowe
w garażu podziemnym lub
na zewnątrz. Do 33 mieszkań przynależą komórki lokatorskie a do wspólnego
korzystania oferujemy rowerowanie - informuje inwestor. Spośród 39 mieszkań większość nie znalazła
jeszcze nabywców.

Dwa nowoczesne budynki powstaną do końca 2022 roku przy ul. Reja, w sąsiedztwie Biedronki

oscylują od 40 do ponad 70
mkw. powierzchni.
Prace trwają także przy ul.
Kopernika 16. 133 mieszkania o powierzchni od 19
do ponad 100 metrów kwadratowych buduje tutaj firma Dolmat Inwestycje, która
także planuje oddanie mieszkań przyszłym właścicielom
w czwartym kwartale 2022
roku. - To osiedle to pierwsze takie miejsce w Oleśnicy
- rekomenduje swoją inwestycję deweloper. - Pierwsze
tak prestiżowe, o tak dopracowanej i eleganckiej architekturze, o tak jasnych i nowoczesnych mieszkaniach
i z tak wspaniałą zielenią
w obrębie całego osiedla
i w jego otoczeniu. Zieleń
wypełnia przestrzenie, które w innych lokalizacjach
są zajęte przez beton, par-

WCHODZI NOWY DEWELOPER
Osiedle przy ul. Wileńskiej
buduje oleśnicka firma Piopus, natomiast teren przy
ul. Reja (na tyle marketu
Biedronka) zagospodarowuje deweloper z Namysłowa. Firma L&M Development rozpoczęła budowę
dwóch budynków mieszkalnych ze 108 mieszkaniami
i 103 miejscami do parkowania. Finał inwestycji zaplanowano na czwarty kwartał 2022 roku. Mieszkania

kingi i auta. W pierwszym,
złożonym z dwóch budynków etapie, zaplanowaliśmy zróżnicowane 133
lokale mieszkalne o optymalnych rozkładach i aż 4
garaże podziemne.
W dalszym ciągu zagospodarowywana
budową wielorodzinną będzie
część terenów przy ul. Leśnej. Rozpoczęcie prac na
terenie za oleśnickim szpitalem zapowiada także firma Wzór-Bud z Oleśnicy.
WSI SPOKOJNA...
Deweloperzy zachęcają też
klientów do wyprowadzenia
się z miasta. Przykładem takiej inwestycji jest Osiedle
Bukowe, które powstaje w
Wiosce, pod Sycowem. Kompleks tworzy siedem kameralnych budynków, w któ-

rych łącznie znaleźć można
28 mieszkań. Na osiedlu w
Wiosce znajdziemy zarówno
szeregi, jak i standardowe
mieszkania. Mieszkanie jednopoziomowe to przestrzeń
o wielkości ok. 60 m2. Szeregówka to z kolei dwupoziomowe mieszkanie, którego metraż to ok. 106 m2.
Kolejna zabudowa szeregowa powstaje także na Spalicach pod Oleśnicą. Nowe
Spalice to projekt realizowany etapami. W drugim
kwartale 2021 roku do użytku zostaną oddane pierwsze domy szeregowe. Kolejne zaplanowano na koniec
tego roku i 2022 rok. Łącznie inwestor zbuduje w tym
miejscu blisko trzydzieści
szeregówek. W Osadzie Leśnej z kolei będą to domy
wolnostojące. ●

Wsparcie dla przedsiębiorców - złóż wniosek
O

d 4 maja przedsiębiorcy z określonych branż
będą mogli wystąpić o zwolnienie z opłacania składek
także za marzec i kwiecień
2021 r. Nadal będzie można uzyskać ze zwolnienia za
grudzień 2020 r., styczeń, a
także za luty 2021 r., jeżeli
będą spełnione nowe warunki. – To propozycja dla
46 branż, które już wcześniej
otrzymały pomoc oraz 17 kolejnych rodzajów działalności, w śród których są salony kosmetyczne, fryzjerskie,
sklepy meblowe, budowlane i
prowadzące handel detalicz-

FOT. GRZEGORZ KIJAKOWSKI

TOP
EDYCJA IV

O wsparcie będą mogli starać się m.in. fryzjerzy

ny w galeriach handlowych
– mówi Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.
O wsparcie będą mogli wystąpić przedsiębiorcy, którzy
założyli firmę przed listopadem 2020 roku i na 31 marca 2021 r. prowadzili działalność oznaczoną jednym z
kodów PKD. Przedsiębiorcy z
określonych branż będą mogli
otrzymać świadczenie postojowe od jednego maksymalnie do pięciu razy, przy czym
liczba możliwych do otrzymania świadczeń jest pomniejszana o już otrzymane. RED
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ROM w pandemii
Za nami trudny rok, pełen troski o każdy dzień. Ubiegłoroczna wiosna i drastyczne zamknięcie naszych podstawowych rynków sprzedaży we Francji, Niemczech, Wielkiej
Brytanii, duża niepewność co przyniesie jutro. Troska o zespół, bo to co wcześniej dobrze nam znane zostało wywrócone do góry nogami. Niestety, w marcu 2020 r. musieliśmy podjąć decyzje dotyczące redukcji kosztów w
wielu obszarach, które dotyczyły również liczby zatrudnionych, jak i redukcji czasu pracy do 4/5 etatu dla wszystkich
pracowników w firmie. Co ważne, spotkaliśmy się z pełnym zrozumieniem naszego zespołu, gdyż wszyscy zdawali sobie wtenczas sprawę, że walczymy o przetrwanie.
Pierwsze dni, tygodnie, kiedy obserwowaliśmy kompletny
zastój wchodzących do nas zamówień, były bardzo trudne, pełne obaw co przyniesie jutro i jak jeszcze pandemia
skomplikuje nasze życie. Musieliśmy szybko i zwinnie reagować na bieżące wydarzenia. Celem było przetrwanie
Grupy i dalsze funkcjonowanie Spółki w Polsce. To przecież ponad 30 lat tradycji.
Szybko okazało się, że zamknięcie nas w domach sprawiło, że wiele osób postanowiło je odświeżyć, wyremontować, wymienić meble, poprawić komfort swojego najbliższego otoczenia. Nasz produkt: wygodna kanapa jest
idealną odpowiedzią na te oczekiwania. Na kanapie można
pracować zdalnie, oglądać filmy czy też wygodnie spędzać
czas z najbliższymi. Stąd od maja 2020 jesteśmy zasypywani –co nas bardzo cieszy – nowymi zamówieniami.
Dlatego w sierpniu 2020 r. nie dość, że powróciliśmy
do pełnego wymiaru czasu pracy, to także zrekrutowaliśmy 60 nowych członków zespołu (+15%). A powakacyjny
okres ubiegłego roku poświęciliśmy na intensywne prace
nad wdrożeniem nowego zintegrowanego systemu do zarządzania firmą, które to wdrożenie ostatecznie zakończyliśmy końcem 2020 roku.
Ostatni kwartał 2020 r. to czas odpracowania strat z I
półrocza. Nasz zespół dawał z siebie wszystko i osiągał coraz lepsze wyniki, bijąc rekordy produktywności. Dlatego też zdecydowaliśmy o uruchomieniu podwyżek dla naszych pracowników z nowym rokiem. I to właśnie dzięki
zaangażowaniu naszych pracowników ze spokojem patrzymy we wciąż niepewną przyszłość.

● ROM w 2021
W rok 2021 weszliśmy ze sporym pakietem zamówień, potwierdzających niesłabnący popyt na rynku. Aby wykorzystać
i jeszcze podsycić istniejące zainteresowanie zdecydowaliśmy
się na zaprezentowanie naszym klientom nowych zestawów

Monami

● Przyszłość ROM

mebli. Świat bowiem nie stoi w miejscu i oczekuje od nas innowacji i zaskakujących nowości. Dlatego nasi Projektanci
przygotowali 14 oryginalnych kanap, które są naszą inwestycją w przyszłość. Wśród nowych produktów znajdziemy takie
modele jak: Monami, Radius, Tamour, Yoga.
Wdrożenie tych produktów jest aktualnie dużym wyzwaniem dla naszego zespołu. Jeszcze nigdy w historii nie implementowaliśmy tak dużej liczby nowych modeli w jednym
czasie. Ale nasz zespół, po raz kolejny udowadnia, że nowe
wyzwania nie są nam straszne; bo przecież rzeczy niemożliwe
robimy od ręki, a na cuda trzeba trochę poczekać
W czasach pandemii i zamykania sklepów również dział
sprzedaży został zmuszony do innego podejścia i prezentacji
naszych produktów w zupełnie nowy sposób. Dotychczasowy sposób prezentacji, podczas targów meblowych w Brukseli, Paryżu, Kolonii czy Birmingham zamieniliśmy na ekspozycję
towarów w specjalnej ciężarówce, której wnętrze wyposażone
jest wygodnymi kanapami. Klienci mogą wejść do środka i poznać naszą ofertę. Auto wraz z zespołem naszych przedstawicieli już odwiedziło Francję, teraz prezentujemy się w Belgii, a
już wkrótce ruszamy do Niemiec. Liczymy na nowe zamówienia i widzimy już pierwsze pozytywne efekty tego projektu.
W marcu 2021 r. rozpoczęliśmy również nowy projekt dotyczący stworzenia profesjonalnego działu obsługi posprzedażowej dla Grupy w naszej Spółce w Oleśnicy. Postawiliśmy na
młody zespół, ze znajomością języków obcych. Zrekrutowaliśmy już pierwszych kandydatów posługujących się językiem
francuskim i niemieckim, szukamy jeszcze specjalistów z językiem angielskim. Ta inicjatywa pozwoli na dogłębne zrozumienie problemów naszych klientów i podjęcie szybkich działań
bezpośrednio w fabryce, bo przecież jakość jest dla nas kluczowa.

Rok 2021 to rok 60-lecia istnienia naszej Grupy. To również rok,
gdzie wprowadzamy dwa istotne dla naszej przyszłości projekty. Pierwszy to długofalowy program rozwoju własnej marki
ROM1961, pod którą będziemy prezentować nasze meble. Do
tej pory nasze meble były często częścią ekspozycji sklepu, bez
wyraźnego wyróżnienia naszej marki. W ramach tego projektu
uruchamiamy program ROM Premium Partners dla dealerów
naszej marki, dzięki któremu u każdego uczestnika programu
będzie można znaleźć nasze meble zaprezentowane w wyjątkowej scenerii pod własną marką i logo.
W tym roku uruchomimy ponad 60 takich ekspozycji w całej Europie, z tego 5 w Polsce, a jedną tuż za naszym rogiem: na
wrocławskich Bielanach. Całość projektu ma być wspierana zupełnie nową stroną internetową www.rom1961.com.
Drugim ważnym dla naszej przyszłości projektem jest sprzedaż mebli online. W tym celu wystartowaliśmy z nową marką
Sensoo (www.sensoo.com) i zupełnie nową kolekcją adresowaną do młodszego pokolenia. Chcemy dzięki temu zmienić obraz
typowej kanapy w mieszkaniu młodego Europejczyka w naszą
wizję komfortowej sofy. I dodatkowo zachować to, z czego słyniemy na meblarskim rynku: szeroką możliwość wyboru i dopasowania mebla do zróżnicowanych potrzeb i oczekiwań klienta.
Wierzymy, że te dwa projekty uruchamiane w roku, tak ważnego dla Grupy jubileuszu przyniosą nam nowe zamówienia i zapewnią bezpieczną przyszłość. W Polsce także chcemy świętować 60-lecie naszej Grupy. Z tej okazji przygotowujemy się do
rebrandingu i do integracji nowej marki i logo w polskim oddziale Grupy ROM. Liczymy, że szpony pandemii w końcu odpuszczą
i będziemy mogli celebrować to w bardziej zespołowy sposób.

Standard w wersji ROM

Yoga

Radius

Standard młodego Europejczyka
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Gmina Oleśnica – dobre miejsce
do życia i inwestowania
MATERIAŁ PROMOCYJNY

M

arzeniem każdego włodarza jest stworzenie stabilnego a zarazem nowoczesnego miejsca, które dba o swoich
mieszkańców i wspiera ich w rozwoju, zbudowanie “Małej Ojczyzny” w której warto żyć i pracować – mówi wójt Marcin Kasina.
Patrząc na stały wzrost liczby
zameldowanych w gminie Oleśnica (od niecałych 10 000 na początku lat 90-tych do 13 829 na
chwilę obecną) widać dobrze obrany kierunek działań wpływających na jakość życia mieszkańców.

ra, którego głównym zadaniem
będzie udzielenie zainteresowanym niezbędnych informacji, w
tym prezentacja posiadanej przez
Gminę oferty inwestycyjnej, asystowanie w procedurach administracyjnych i prawnych na poziomie Gminy występujących w

O

leśnicki Olkol rusza z
nowym projektem – na
czas naprawy lokomotywy
udostępni klientowi własną
lokomotywę zastępczą.
Jak mówi Marcin Trzaska,
pełnomocnik zarządu i dyrektor ds. rozwoju Olkolu,
projekt powstał po rozmowach z klientami. – Doskonale wiemy jak uciążliwe są
wyłączenia taboru związane
z przeglądami, szczególnie
dla mniejszych firm transportowych. Dlatego zdecydowaliśmy się zaryzykować
i wprowadzić nową usługę
na rynek kolejowy – mówi
Trzaska. Olkol przygotowuje już w tym celu pierwszą
lokomotywę – zyskała ona
już docelowe barwy. Elektrowóz jest szykowany do
złożenia i wysłania do klienta w kwietniu. – Lokomotywa, którą niejako „premierowo” szykujemy do wydania

FOT. OLKOL

Udostępnią klientowi
zastępczą lokomotywę

trakcie realizacji projektu inwestycyjnego oraz opieka poinwestycyjna dla firm.
Na stronie internetowej Gminy
powstała zakładka Invest in gmina Oleśnica, gdzie można znaleźć wiele odpowiedzi na pytania związane z szeroko pojętym

WARTO
WIEDZIEĆ
sprawdź na www.olesnicainfo.pl
Szukają pracowników
dla GKN Driveline
Randstad szuka osób do pracy
w GKN Driveline Oleśnica.
Obecnie można aplikować na
stanowisko magazynier. Firma
oferuje m.in. wynagrodzenie
od 3813 złotych brutto, extra
dodatek nocny 25% stawki
godzinowej, możliwość dodatkowego zarobku w weekendy,
pracę od poniedziałku do piątku w systemie 3-zmianowym.

Zastępcza lokomotywa Olkolu

do prywatnego przewoźnika, który zostawi u nas swoją „siódemkę” na przegląd
poziomu P4. Ale już w tej
chwili dysponujemy kolejną EU07 oraz dwoma SM42,
które będą wchodziły w skład
naszej „floty” pojazdów zastępczych – mówi Trzaska.
W dalszej perspektywie spółka planuje włączenie do tej

Kolejny czynsz także
tylko złotówkę
To wsparcie dla najmeców
lokali komunalnych. Wnioski
wraz z uzasadnienie należy
składać do Zakładu Budynków
Komunalnych w Oleśnicy lub
do Urzędu Miasta Oleśnicy w
nieprzekraczalnym terminie
do dnia 15 maja – o obniżenie
czynszu za kwiecień 2021 roku
(liczy się data wpływu). RED

„inwestowaniem” oraz informacji
o przedsiębiorcach działających
na tym terenie. Zakładka jest aktualizowana, weryfikowana i rozbudowywana na bieżąco.
Sektorami „wysokiej szansy”,
czyli tymi w których inwestorzy
mają najlepsze warunki do roz-

TWORZYMY WARUNKI
PRZYJAZNE PRZEDSIĘBIORCOM
Czynnikiem wpływającym na atrakcyjność terenu gminy są niewątpliwie inwestycje. Gmina Oleśnica
w ostatniej dekadzie sukcesywnie zwiększa nakłady finansowe
na rozwój infrastruktury drogowej oraz technicznej, rozbudowując sieć wodociągową/kanalizacyjną, modernizując stacje
uzdatniania wody oraz oczyszczalnie ścieków. Do już funkcjonującej sieci gazowej w miejscowościach Nieciszów, Smardzów,
Jenkowice, Dąbrowa oraz Osada
Bystre, w roku 2022 dołączą również sołectwa Boguszyce, Boguszyce Osiedle oraz Spalice.
Bliskość Wrocławia, dobre
skomunikowanie z pozostałymi
miejscowościami regionu i kraju, dostępność rozległych terenów
inwestycyjnych pod działalność
gospodarczą oraz budownictwo
mieszkaniowe, atrakcyjny system
zwolnień podatkowych, zróżnicowana branżowo struktura przemysłowa, tworzenie w Urzędzie
warunków „przyjaznych” przedsiębiorcy oraz szeroka oferta edukacyjna i opieka żłobkowa dają
jednoznaczną odpowiedź na pytanie „Dlaczego warto tu zainwestować?”. ●

Rzemieślnicy, lokalni producenci
i klienci cieszą się z powrotu Jarmarku

O

leśnicki Jarmark Wspaniałości ponownie zagości na Rynku 15 i 16 maja.
To bardzo dobra informacja
dla klientów, ale także dla
rzemieślników i rękodzielników, którzy właśnie podczas Jarmarku mają okazję,
zaprezentować swoje produkty.
- Wierzymy, że na majowym Jarmarku każdy znajdzie coś dla siebie - mówią
organizatorzy. - Będą różne pyszności i same cudowne wspaniałości. Wystawią
się rękodzielnicy i lokalni
wytwórcy, których warto
wesprzeć w tym trudnym
dla nich czasie pandemii.
Będą też animacje dla dzieci, muzyka na żywo i inne
aktywności.
– Cieszymy się, że jarmark
na stałe wpisał się w atrakcje naszego miasta i jest imprezą bardzo lubianą przez

FOT. GRZEGORZ KIJAKOWSKI

NAJWIĘKSZY POTENCJAŁ
GMINY - MIESZKAŃCY
Największym kapitałem gminy
Oleśnica, oprócz doskonałej lokalizacji dla potencjalnych inwestorów, są właśnie mieszkańcy – zaangażowani, rzetelni, o
gruntownej wiedzy zawodowej i
ciągle podnoszący swoje kwalifikacje. Dla firm chcących dołączyć do tych już prężnie działających na terenie gminy (między
innymi SLV Group, Hillwood, Oltrans, Lamar, MBS Logistics, MIRS,
KUNAJ Protective Coatings, Boramex, Rank Progress SA – Pogodne Centrum), samorząd zapewnia najniższe stawki krajowe
podatku od środków transportowych oraz zwolnienie z podatku
od nieruchomości w ramach pomocy de minimis.
Gmina oferuje inwestorom szerokie wsparcie na poziomie planowania oraz realizowania swoich
przedsięwzięć. W fazie powstawania jest Punkt Obsługi Inwesto-

woju w gminie Oleśnica są branże
budowlana, motoryzacyjna, logistyczna, transportowa, metalowa
i usługowa, choć korzystne położenie Gminy przyciąga również
przedsiębiorców z innych gałęzi przemysłu.

Po przerwie wystawcy wracają na Rynek w Oleśnicy

mieszkańców, którzy zawsze
licznie przybywają i korzystają z jej dobrodziejstw –
dodaje Marzena Graczyk z
Urzędu Miasta Oleśnicy.
– Oczywiście, wszystko z
zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Zarezerwujmy sobie ten termin, bo warto.

Zapraszamy wystawców,
mieszkańców i gości. Będzie fantastycznie, ciepło
i wiosennie!
Patronat nad Jarmarkiem
objął burmistrz Oleśnicy Jan
Bronś. Organizatorzy spodziewają się kilkudziesęciu
wystawców. RED
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REKLAMA

Meritum

sprawy

to maksimum
bezpieczeństwa
bhp dla biznesu

ul. Lwowska 31/101, 56-400 Oleśnica
+48 669 805 805; +48 887 887 287
www.meritum-cob.pl

REKLAMA

CENTRUM UTRZYMANIA I MODERNIZACJI TABORU KOLEJOWEGO

www.olkol.pl
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SZYJE WYJĄTKOWE SUKNIE
I SPEŁNIA MARZENIA KOBIET
● Przez ponad 20 lat swojej działalności uszyła suknie ślubne dla tysięcy panien młodych.

Dzisiaj Agnieszka Szygenda mierzy się z pandemią i zapewnia, że nie powiedziała ostatniego słowa

W

branży sukien ślubnych zaczynała w
1997 roku. – Pracownia Sukien Ślubnych
Gracja, czyli mój pierwszy
salon, mieściła się przy ul.
Sucharskiego – wspomina
pani Agnieszka, która z wykształcenia jest krawcową,
a pierwsze szlify zdobywała
w nieistniejącej już szwalni,
która działała przed laty przy
ul. Wrocławskiej w Oleśnicy. – Od zawsze moim marzeniem były jednak suknie
ślubne – mówi. – Wszystkiego nauczyłam się sama.
Do dzisiaj doskonale pamiętam pierwszą swoją klientkę i pierwszą suknię, którą
uszyłam.
Pierwsza pracownia szybko okazała się zbyt mała,
bo klientek w Gracji przybywało. Z Sucharskiego
pani Agnieszka przeniosła się do wolnostojącego
budynku przy ul. Kazimierza Wielkiego. – Wyremontowałam go, wstawiłam dużą
witrynę, w której mogłam
prezentować suknie i rozpoczęłam kolejny etap swojej działalności – opowiada

przy sukni tren. Każdej pani,
która trafia do mojego atelier mówię: moda modą, ale
ważne są marzenia.
– I faktycznie, trafiają się
panny młode, które nie chcą
podążać za modą tylko chcą
mieć suknię taką, jaką sobie wymarzyły – przyznaje.
– Ja nie jestem temu przeciwna, bo uważam, że każda
panna młoda w dniu ślubu
powinna czuć się wyjątkowo, a każda suknia ślubna
powinna pasować do osobowości, urody. Może być
przepiękna suknia, ale założy ją jedna kobieta i będzie wyglądała jak przebrana, a założy ją inna pani i
będzie się w niej prezentowała idealnie.

FOT. KATARZYNA KIJAKOWSKA

KATARZYNA KIJAKOWSKA

Pani Agnieszka uszyła suknie ślubne dla tysięcy panien młodych

Agnieszka Szyganda, która w tym miejscu działała
aż do 2009 roku. – Zmiana użytkowania tego terenu (budynek został wyburzony, red.) zbiegła się w
czasie z narodzinami mojej córki, a że trudno było
wtedy znaleźć lokal w mieście uznałam to za znak, że
mam zająć się dzieckiem –
wspomina z uśmiechem. –

Miałam dwa lata przerwy,
podczas której klientki nie
ustawały w przekonywaniu
mnie, że powinnam wrócić.
NAJWAŻNIEJSZE SĄ MARZENIA
W ostatnich latach oleśniczanka działa pod szyldem
Atelier Ślubne Agnieszki
Szygendy. Jej pracownia
mieści się przy ul. Wojska Polskiego. Co przez te

wszystkie lata zmieniało się
w modzie ślubnej? – Każdy
rok przynosi coś nowego –
mówi nasza rozmówczyni.
– Moda charakteryzuje się
obecnie bardzo dużą rozpiętością. Modne są i syrenki, i lekkie sukienki bez halek. Zdarzają się też klientki,
które szyją suknie ze sztywnymi halkami, stawiają na
cekiny, koralki, chcą mieć

TRZEBA CZUĆ SIĘ WYJĄTKOWO
Pani Agnieszka podkreśla,
że w dniu ślubu każda panna młoda powinna czuć się
wyjątkowo. – Nie może mieć
wrażenia, że coś jest nie tak,
że to nie jest ta suknia, albo
nie tak uszyta, nie w tym kolorze – mówi. – Ten dzień
musi przeżyć tak, jak sobie
wymarzyła.
Uszycie sukni ślubnej
trwa od 2 do 3 tygodni. –

Robię to inaczej niż w większości salonów ślubnych –
mówi nasza rozmówczyni.
– Przerwy między przymiarkami są krótkie, co pozwala mi dobrze pamiętać osobę, dla której szyję suknię.
Przymiarki co pół roku się
nie sprawdzają. Umawiam
się z klientkami tak, by suknia była gotowa na miesiąc
przed ślubem. Nie ma sensu
wcześniej, bo panie chudną. Czasem po 2-3 centymetry w tygodniu.
Jak dużo wcześniej trzeba przyjść, by suknię zamówić? To zależy od terminu
ślubu. Warto zamówić sobie termin wcześniej, gdy
ślub ma się odbyć w najbardziej popularnych miesiącach. Od maja do września
trzeba to zrobić minimum
pół roku wcześniej.
Pani Agnieszka szyje także
stroje dla mam czy babć panien młodych, dla ich druhen. – Cieszy, gdy panie są
zadowolone, gdy polecają
mnie swoim koleżankom
– uśmiecha się Agnieszka
Szygenda. – Panna młoda,
która czuje się w dniu ślubu jak w bajce, to dla mnie
największy komplement. ●

Rozmowa z Elżbietą Kamińską-Żyłą, właścicielką Biura
Rachunkowego w Oleśnicy
Na co dzień zajmuje się Pani
księgowością, ale z wykształcenia jest Pani prawnikiem. Co
było pierwsze – księgowość
czy prawo?

Myślę, że ekonomia i prawo towarzyszyły mi od
dzieciństwa, przenikając
się wzajemnie. Mój tato
prowadził biuro rachunkowe, moja starsza siostra
studiowała prawo, więc
o podatkach i przepisach
prawa usłyszałam dość
wcześnie. Po maturze wybrałam prawo jako kierunek studiów, jednak po 5
latach wiedziałam, że nie
dla mnie kariera w zawodzie prawniczym. Wtedy naturalnie powróciłam
do ekonomii. Jednak nie
żałuję pięciu lat studiów.
Dały mi umiejętność czytania przepisów, intuicję prawną i wiadomości
z prawa pracy, które wykorzystuję na co dzień.

FOT. ARCHIWUM PRYWATNE

Mam poczucie, że żaden z moich klientów nie pozostał bez pomocy

Elżbieta Kamińska-Żyła, właścicielka biura

Po studiach ukończyłam studia podyplomowe
na Akademii Ekonomicznej, roczny kurs w Stowarzyszeniu Księgowych
w Polsce i po czteroletnim okresie pracy u taty,
otworzyłam swoje biuro w
Oleśnicy.
Proszę zatem przypomnieć,
od kiedy prowadzi Pani biuro w Oleśnicy i jakie firmy sta-

nowią największą grupę Pani
klientów?

Prowadzę swoje biuro od
2005 r. oferując szereg
usług księgowych dostosowanych do indywidualnych potrzeb i oczekiwań
klientów. Świadczymy
usługi w zakresie prowadzenia podatkowych
ksiąg przychodów i rozchodów, rozliczenia ryczałtu od przychodów

ewidencjonowanych, rozliczeń z Urzędem Skarbowym oraz ZUS i obsługi kadrowo-płacowej.
Nasza oferta skierowana
jest zarówno dla przedsiębiorstw prowadzonych
w formie jednoosobowej
działalności gospodarczej, jak i spółek osobowych. Służymy także pomocą osobom chcącym
rozpocząć działalność gospodarczą oraz firmom
stawiającym pierwsze
kroki na rynku.

cy, komunikacji, sposobu ustalania wynagrodzenia za świadczone usługi.
Z doświadczenia wiem,
że oferta biur różni się
w tych zakresach między sobą. Mam też przekonanie, że relacja między księgową i klientem
wymaga wzajemnego zrozumienia i zaufania, dlatego warto poświęcić trochę czasu i znaleźć biuro,
którego oferta jest najbardziej bliska naszej wizji
współpracy.

Głęboko wierzę w to, że
nie ceną za usługę rachunkową. Myślę, że opinia innych przedsiębiorców to najlepsza reklama
i najlepsza rekomendacja. Dlatego warto pytać.
Warto też osobiście spotkać się z właścicielem
biura rachunkowego, aby
poznać zasady współpra-

Moje biuro zapewnia
kompleksową obsługę
każdej firmie, która rozlicza się według zasad
uproszczonej księgowości, jest podatnikiem VAT
oraz zatrudnia pracowników. Oczywiście pomagamy otworzyć własną firmę i służymy wsparciem

Przełom roku to dobry czas na
wybór nowego biura rachunkowego. Czym powinien kierować się przedsiębiorca, który podejmuje taką decyzję?

Mimo trudnego czasu nadal
wiele osób decyduje się na założenie własnej działalności
gospodarczej. Rozumiem, że
taka młoda firma może skorzystać z usług Pani biura.

nie tylko w pierwszych
miesiącach, choć mamy
świadomość, że właśnie
wtedy przedsiębiorcy potrzebują nas najbardziej.
Mogę śmiało powiedzieć,
że posiadam długoletnie
doświadczenie w prowadzeniu działalności księgowo-doradczej. Wszystkie usługi świadczymy z
dołożeniem należytej staranności oraz z zachowaniem najwyższych standardów obsługi klienta.
Założenie firmy to nie jest
dla nas czynność czysto
techniczna. Zawsze poprzedzana jest rozmową z klientem, która ma
na celu zaproponowanie
najlepszej, pod każdym
względem, formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej. Towarzyszymy też naszym
klientom, szczególnie w
pierwszych miesiącach
działalności, zastępując ich niepewność naszą wiedzą i doświadczeniem. ●

top firma
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Aliaxis - Nicoll Polska
Twoje najlepsze
miejsce pracy!

Aliaxis to międzynarodowa,
niezależna grupa, skupiająca
firmy zajmujące się produkcją
i dystrybucją materiałów wykonanych z tworzyw sztucznych
dla budownictwa, budowania
sieci gazowych, wodnych i kanalizacyjnych oraz produktów
dla przemysłu. Szeroka gama
produktów firm wchodzących
w skład Grupy Aliaxis przeznaczona jest zarówno dla rodzin
jak przemysłu.

Początki koncernu

Historia Aliaxis zaczyna się na początku XX wieku w Belgii i północnej
Francji. Dwie rodziny zdecydowały
się połączyć siły i stopniowo zbudowały globalną organizację, która
istnieje do dziś. Firma Nicoll Polska
mieszcząca się w Oleśnicy (dawniej
Poliplast) powstała w 1989 roku,
jako jeden z pierwszych profesjonalnych producentów systemów kanalizacyjnych oraz ochrony środowiska
dla budownictwa w naszym kraju.
Od początku działalności firmy jej
głównym celem było produkowanie wysokiej jakości kompletnych
rozwiązań dla gospodarki wodno-ściekowej. W roku 2000 Nicoll
Polska została członkiem międzynarodowego koncernu Aliaxis. Wejście

w struktury światowego koncernu
umożliwiło firmie szeroki dostęp do
międzynarodowych rynków i technologii, co pozwoliło na dalszy dynamiczny rozwój. Dziś Nicoll Polska
dostarcza swoje produkty na rynek
krajowy, jak również zagraniczny do
ponad 30 krajów na całym świecie,
a wśród nich do tak egzotycznych
miejsc jak Mongolia, Singapur,
Nowa Zelandia czy Emiraty Arabskie.
Ponad 30-letnie doświadczenie
firmy w produkcji systemów kanalizacyjnych i sanitarnych z tworzyw
sztucznych umożliwia wprowadzenie do oferty także nowoczesnych
systemów, spełniających najbardziej
wymagające oczekiwania klientów.
Oferta Nicoll Polska jest dzięki temu
kompleksowym rozwiązaniem
wszystkich problemów w zakresie
bezpiecznego odprowadzania,
oczyszczania i zagospodarowania
ścieków oraz wód deszczowych.
Wciąż tworzymy nowe procesy i
stanowiska przejmując produkcje z
innych fabryk Aliaxis , a ostatnio uruchomiliśmy Dział Rozwoju Procesu i
Produktu.

Przyjazna atmosfera,
szacunek, wsparcie

Nicoll Polska zatrudnia obecnie 140
pracowników w różnych obszarach
produkcji, magazynu, specjalizacji
sprzedażowych i wsparcia funkcjonowania firmy. Codziennie pracu-

jemy nad tym, żeby być najlepszym
miejscem pracy wprowadzając nowe
zasady funkcjonowania firmy. Budujemy przyjazną atmosferę opartą
na szacunku i wsparciu. Wzmacniamy zaangażowanie pracowników
poprzez otwartą komunikację,
włączenie pracowników w ustalanie
priorytetów, celów firmy. Rozpoczęliśmy kwartalne spotkania zarządu ze
wszystkimi pracownikami, podczas
których daliśmy im możliwość
zapoznania się z sytuacją firmy, jej
priorytetami i planami na przyszłość.

Po pierwsze bezpieczeństwo

Bardzo poważnie traktujemy
zagadnienia związane ze zdrowiem
i bezpieczeństwem, szczególnie w
tym trudnym czasie. Wiemy też, jaki
wpływ na dobre samopoczucie w
pracy daje posiadanie przestrzeni
do dostarczania wyników na swój
własny sposób. Realizujemy nasze
praktyki w tym obszarze. Są to obchody bezpieczeństwa, raportowanie zdarzeń potencjalnie wypadkowych, za które przyznajemy nagrody
i wdrażamy poprawę. Safety First
(Po pierwsze Bezpieczeństwo) to
nie tylko slogan, ale najważniejszy
priorytet firmy. Z uwagi na sytuację
wokół nas wdrożyliśmy prywatną darmową opiekę medyczną z
naszym partnerem LuxMed dla
wszystkich pracowników z możliwością objęcia opieką rodzin i bliskich.

Dołącz do nas i:

● Zwyciężaj z naszymi klientami.
● Realizuj ciekawe projekty, wdrażaj nowoczesne rozwiązania

i odnoś sukcesy wraz z naszymi klientami.

● Rozwijaj się w najlepszym dla Ciebie miejscu.
● Codziennie ucz się nowych umiejętności, korzystaj z platform

edukacyjnych i każdego dnia bądź lepszą wersją siebie.

● Pracuj w międzynarodowym środowisku.
● Poznaj współpracowników z wielu zakątków świata,

ucz się ich kultury, umiejętności i języków.

Zapraszamy: rekrutacja@aliaxis.com

Właśnie uruchamiamy naszą nową stronę internetową. Wszystkie
najważniejsze informacje o nowych ofertach pracy, produktach
i najnowszych rozwiązaniach dostępne w jednym miejscu.

Sprawdź naszą stronę i zobacz, co możemy Ci zaoferować!

www.aliaxis.pl
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reklama

REKLAMA

DOŁĄCZ DO NASZEGO ZESPOŁU
TRIPUS POLSKA SP. Z O.O. PRZEDSIĘBIORCA Z GMINY BIERUTÓW

Jesteśmy czołowym producentem pełnych zestawów łączników elektrycznych,
przekaźników i wyłączników zeronapięciowych. Szeroki wybór naszych
produktów zapewnia bezproblemowe działanie maszyn przemysłowych, takich
jak: pompy, betoniarki, szlifierki, wiertarki, maszyny do obróbki metali i drewna,
kosiarki do trawy i urządzenia ogrodowe, przenośniki taśmowe, przecinarki
do bruku.
Nieustannie pracujemy nad rozwojem naszych produktów oraz firmy. Wiemy,
że sercem każdego przedsiębiorstwa są jego pracownicy. Ponad 90% naszej
załogi produkcyjnej stanowią panie, w tym aż pięć brygadzistek - dlaczego?
Jak wynika z badań i naszego wieloletniego doświadczenia, kobiety łatwiej radzą
sobie z wykonywaniem czynności powtarzających się, bardziej zwracają uwagę
na szczegóły, są odpowiedzialne i sumiennie wykonują swoje zadania. To dla nas
bardzo ważne.
Kogo szukamy?
Jeśli Twoimi cechami są: dokładność, dbałość o szczegóły, precyzyjność,
sprawność manualna, cierpliwość i dobry humor to szukamy właśnie Ciebie.
Studiujesz zaocznie? Świetnie! Pracujemy w systemie dwuzmianowym
od poniedziałku o piątku.
Już dzisiaj sprawdź, czy pasujesz do naszego zespołu!
Zapraszamy do kontaktu.

www.tripus.pl
REKLAMA

Renault zaleca

kadry@tripus.pl

71 315 63 21

