
Wiadukt
 z opóźnieniem
Utrudnienia 
potrwają dwa 
miesiące

RAPORTY INWESTYCYJNE! TO SIĘ DZIEJE W SYCOWIE, BIERUTOWIE I DOBROSZYCACH   STR. 12,13,14,15

Działkowcy
mają wodę!
Prezes
dotrzymał 
slowa

 JAK OLEŚNICZANIE KORZYSTAJĄ Z PROGRAMÓW EKOLOGICZNYCH?   STRONA  11

Czas na nowy 
monitoring
Ważny apel
radnego

Bierutowianie 
Bis promują
polski folklor
 w Europie

Jednostka OSP 
z nowym autem
Strażacy 
świętują zakupFO
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Szpital nadal
z chirurgią
Kto w miejsce 
lekarzy, 
którzy odeszli? 
CZYTAJ NA STRONIE  6
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Koła Gospodyń Wiejskich integrują wsie
Dzisiaj z gazetą dodatek specjalny, w którym 
prezentujemy KGW z powiatu oleśnickiego.
CZYTAJ NA STRONIE  7-10

dostępna również na stronieolesnicainfo.pl
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TO PRAWDZIWA PLAGA
DZIKICH WYSYPISK

To obrazek z Ligoty Wielkiej w gminie Oleśnica, ale podobne hałdy 
śmieci zalegają w każdej gminie naszego powiatu. Czy jest sposób 
na bałaganiarzy?    STRONA  6
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Boję się chwili, gdy 
odbiję się od ściany
KATARZYNA KIJAKOWSKA

Jestem ciekawa, jak po ostatnim roku, 
oceniacie polską służbę zdrowia? Tak, 
wiem, dla wielu może być to pytanie 
retoryczne, bo dobrze nie było nigdy. 
Długie tygodnie oczekiwania na wizytę 
u specjalisty,  wiele usług płatnych, 
mimo że każdego miesiąca  odprowadzamy do systemu 
niemałe składki. Pandemia obnażyła wszystko to, co w na-
szej polskiej służbie zdrowia najsłabsze.  I żeby była jasność, 
nie oceniam źle medyków. A przynajmniej nie wszystkich, 
bo w tych trudnych miesiącach to oni stali na pierwszej 
linii frontu. Przynajmniej niektórzy, bo inni? No cóż, różnie z 
tym było. W kwietniu rejestrowałam jedną z bliskich osób 
na wizytę do internisty. Świadomie wybrałam teleporadę, 
bo chodziło tylko o wystawienie skierowania na RTG klatki 
piersiowej po przebytym covidzie. Wskazanego przez 
rejestrację dnia telefon nie zadzwonił. Nie zadzwonił dzień 
później. Nikt niczego nie wyprostował, więc ja postanowi-
łam sprawdzić, co się stało. Do dzisiaj nie wiem, bo nikt nie 
potrafił tego wytłumaczyć. Wybrałam więc kolejny termin 
i jakoś to przełknęłam. Może dlatego, że chodziło tylko o 
skierowanie. A co, jeśli pacjent czekałby na telefon lekarza, 
cierpiąc na coś poważnego? Wiem, że takich przykładów 
są setki, żeby nie powiedzieć, że tysiące. Że moja krótka 
opowieść to nic wielkiego. Jasne, to tylko przykład tego, jak 
nie powinna funkcjonować służba zdrowia, a jak - nieste-
ty - działa, mając w nosie, bardzo często osobę naprawdę 
potrzebującą, oczekującą na szybki, bezpośredni kontakt 
z lekarzem. Czy jest jakikolwiek spsób, by zmienić ten stan 
rzeczy? Nie wiem, nie jestem politykiem, nie decyduję, nie 
dzielę pieniędzy. Ale jestem pacjentem. Jestem mamą, 
żoną, córką, która boi się, że gdy komuś z bliskich po-
trzebna będzie natychmiastowa pomoc znów odbiję się 
od ściany. Po drugiej stronie słuchawki usłyszę, że wizyta 
możliwa jest za tydzień, czy dwa, że karetki pogotowia nie 
ma obecnie na terenie powiatu, że mam czekać. Paraliżuje 
mnie strach i poczucie, że nie mam na niego wpływu.  ●

  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

Aleksander Balawaj-
der wspomina swoje 
pierwsze kroki w ze-

spole, który przez kilkadzie-
siąt lat, do 2014 roku, działał 
przy bierutowskim Rolniku. 
– To właśnie dla zespołu wy-
brałem tę, a nie inną szko-
łę średnią – mówi. – Co wię-
cej, mimo że mieszkałem w 
Oleśnicy powiedziałem ro-
dzicom, że będę mieszkał 
w internacie, bo wtedy mo-
głem być na każdej próbie, 
w pełni się zaangażować. Ta 
szkoła miała niesamowity kli-
mat, a możliwość występo-
wania na scenie była moim 
marzeniem.

POŁĄCZYŁ ICH 
SZKOLNY JUBILEUSZ
Przez lata chętnych do dzia-
łalności w szkolnym zespole 
Bierutowianie nie brakowało. 
– Przewinęło się przez nie-
go na pewno kilkaset osób – 
wspominają członkowie reak-
tywowanej grupy. A ta po raz 
pierwszy wystąpiła podczas 
jubileuszu 70-lecia szkoły, 
pięć lat temu. – Nikt nie wy-
obrażał sobie, aby taka uro-
czystość odbyła się bez wy-
stępu Bierutowian, a szkolny 
zespół już od kilku lat nie ist-
niał – wspomina Ewa Purzyń-
ska. Do występu absolwenci 
przygotowywali się przez kil-
ka miesięcy pod okiem Mag-
daleny Lisowskiej, którą do 
dzisiaj żartobliwie nazywa-
ją matką założycielką i która 
cały czas wspiera artystów. 
Ich koncert przyjęto wtedy 
entuzjastycznie. – Pomyśle-
liśmy, że to nie może się tak 
skończyć. A jak się powie-

działo A to trzeba było po-
wiedzieć też B – uśmiecha się 
Mariusz Michalik, który wraz 
z żoną Joanną przed laty wy-
stępował w szkolnym zespo-
le, a teraz śpiewa i tańczy w 
Bierutowianach Bis. – Nasze 
życie zawodowe i rodzinne 
zawsze układamy tak, żeby 
być na poniedziałkowej pró-
bie, żeby nie opuścić wystę-
pów. Skoro podjęliśmy się tej 
działalności staramy się ro-
bić to jak najlepiej – mówi. 
Oprócz państwa Michalików 
w zespole występuje jeszcze 
pięć małżeństw. – Nie wszy-
scy chodzili do naszej szkoły 
i nie wszyscy tańczyli w ze-
spole, ale teraz zdecydowali 
się do nas dołączyć – mówi 
Ewa Purzyńska.

PROMUJĄ POLSKI FOLKLOR
W niedzielę w Bierutowie ze-
spół nagrywał materiał pro-
mujący polski folklor. Jego 
prezentacja odbędzie się w 
ramach coroczny Dni Pol-
skich w Edynburgu, w któ-
rym Bierutowianie Bis gościli 
w 2018 roku na zaproszenie 

Konsula RP Ireneusza Trusz-
kowskiego. – Materiał pro-
muje folklor, nasz zespół, ale 
chcemy też pokazać Bieru-
tów, stąd nasza obecność tu-
taj – mówi Grzegorz Zmar-
zły. Zdjęcia powstawały w 
pobliżu murów obronnych 
przy urzędzie, biur OKiS-u 
oraz w pięknym owocowym 
sadzie. Projekt wsparł tak-
że burmistrz Piotr Sawicki.

Samo nagranie utworów 
muzycznych odbyło się w 
świetlicy w Ligocie Polskiej. 
– To początek bardzo do-
brej współpracy naszego sto-
warzyszenia, ale i OKiS-u z 
Gminnym Ośrodkiem Kultu-
ry oraz nową panią dyrektor 
Moniką Małobęcką-Wzgar-
dą – mówi Grzegorz Zmar-
zły. – Bardzo nas to cieszy 
także ze względu na fakt, że 
chęć współpracy z naszym 
zespołem wyrażają muzycy 
związani z gminą Oleśnica. 
Podczas wczorajszego na-
grania wystąpił z nami kon-
trabasista Mirosław Jankow-
ski. Wspierał nas także pan 
Marcin Dudek. ●

● To właśnie w Rolniku większość członków zespołu  
Bierutowianie Bis stawiała pierwsze kroki na scenie

Bierutowianie Bis promują 
polski folklor w Europie
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Zespół występuje na wydarzeniach w regionie i kraju

PIĄTEK 
max. 16oC I min. 6oC

NIEDZIELA
max. 17oC I min. 6oC

SOBOTA
max.14oC I min. 7oC
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Monitoring nie spełnia 
swojej funkcji
KATARZYNA KIJAKOWSKA

Zdaniem radnego naj-
większym błędem po-
przedniej kadencji było 

zlikwidowanie straży miej-
skiej zamiast jej zreformo-
wanie do zmieniających się 
warunków i oczekiwań miesz-
kańców. – Z wielu powodów 
stworzenie formacji porząd-
kowej od podstaw w dzisiej-
szych czasach byłoby bardzo 
trudne, a przede wszystkim 
kosztowne – mówi Żyła. – Po-
licja, która według zapewnień 
likwidatorów Straży Miejskiej 
miała przejąć obowiązki tej 
formacji jest bezradna i ślepa 
na prośby i wezwania miesz-
kańców oraz włodarzy miasta.

KAMERY NA SKWERACH 
– Nie pozostaje nam nic in-
nego jak podjęcie niezwłocz-
nie działań zmierzających 
do utworzenia profesjonal-
nego systemu monitorują-
cego miasto z własną cen-
tralą obsługującą sieć, z 
uwzględnieniem w pierw-
szej kolejności miejsc naj-
bardziej narażonych na de-
wastację. Takich jak miejsca 
rekreacyjne, place zabaw, 
parkingi osiedlowe. Tu ko-
nieczne jest porozumienie z 
zarządem Spółdzielni Miesz-
kaniowej Zacisze – podkreśla 

miejski radny. – Duży par-
king na Serbinowie wzdłuż 
ulicy wojska Polskiego wy-
maga natychmiastowego za-
bezpieczenia, mieszkańcy 
wielokrotnie sygnalizowali 
mi obawę o swoje pojazdy, 
a przecież codziennie prze-
mieszczają się nimi do pracy. 
Oczywiście takich miejsc w 
naszym mieście jest więcej 
jednak w związku z ogrom-
nymi kosztami związanymi 

z objęciem monitoringiem 
całego miasta należy przyjąć 
wieloletni plan moderniza-
cji i rozwoju sieci monito-
ringu miejskiego typując w 
pierwszej kolejności miej-
sca, które najczęściej wska-
zują mieszkańcy – mówi.

WYKORZYSTAJMY SIEĆ 
ŚWIATŁOWODOWĄ
Zdaniem radnego okoliczno-
ścią sprzyjającą i na pewno 

obniżającą potencjalne kosz-
ty monitoringu jest rozwój 
sieci światłowodowej w ca-
łym mieście, większa prze-
pustowość sieci to lepsza ja-
kość obrazu a dzięki temu 
szybsza i skuteczna inter-
wencja organów ścigania. 
– A tylko w ten sposób bę-
dziemy mogli zapewnić bez-
pieczeństwo naszym miesz-
kańcom – mówi Grzegorz 
Żyła. ●

Radny Grzegorz Żyła wraca do sprawy miejskiego monitoringu. - Myślę, że nie można już 
bagatelizować tego tematu - mówi.
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Rodzice bliźniaków 
składają wnioski
Jakie wsparcie otrzymali?   
W myśl podjętej w 2019 roku 
uchwały za urodzenie bliźnia-
ków rodzice dzieci otrzymają 
bonus w wysokości 3000 zł. 
Przy urodzeniu trojaczków 
jest to jednorazowa kwota 
rzędu 4500 zł. Warunkiem jest 
zameldowanie na terenie Ole-
śnicy. W 2020 roku wpłynęły 
trzy takie wnioski. Wypłacono 
świadczenia dla sześciorga 
dzieci w kwocie 9.000 zł.

Do końca miesiąca nie 
wchodzimy do lasu
Skąd ta decyzja?  Do 31 maja 
obowiązuje zakaz wstępu do 
lasów Nadleśnictwa Oleśnica. 
Zakaz zostaje wprowadzony z 
uwagi na planowane przepro-
wadzenie zabiegu agrolotni-
czego zwalczania chrabąszcza 
majowego oraz zwójek dębo-
wych i miernikowców. RED

WARTO 
WIEDZIEĆ
sprawdź na www.olesnicainfo.pl

● Radny Grzegorz Żyła krytykuje policję i apeluje o utworzenie 
w Oleśnicy profesjonalnego monitoringu

Policja skierowała wnioski do oleśnickiego sądu

ERBUD wybuduje Centrum  
Dystrybucyjne Lidl pod Dobroszycami

Obiekt powstanie przy 
ul. Zakładowej 1 w Do-

broszycach i będzie jed-
nym z najnowocześniej-
szych obiektów tego typu 
w portfolio sieci w Europie.
Planowana powierzchnia 
użytkowa nowego Centrum 
Dystrybucyjnego to około 
67 000 metrów kwadrato-
wych. Jego budowa potrwa 
rok. Odbiór końcowy pla-
nowany jest na kwiecień 
2022 r. Będzie on dwuna-
stym centrum dystrybucyj-
nym Lidl w Polsce.

CO WCZEŚNIEJ BUDOWALI?
To już kolejna współpraca 
ERBUD-u z siecią handlową 
Lidl. W 2018/2019 r. spółka 
wybudowała Centrum Dys-
trybucyjne Lidl wraz z całą 
przynależną infrastrukturą 
w Stargardzie w wojewódz-
twie zachodniopomorskim. 
Wartość kontraktu wynio-

sła prawie 200 mln zł. ER-
BUD odpowiadał również za 
przebudowy Centrów Dys-
trybucji Lidl w Bydgoszczy 
i w Wyszkowie.
ERBUD ma potężne doświad-
czenie w budowie hal ma-
gazynowych i obiektów 
przemysłowych. Wśród naj-

większych kontraktów Gru-
py w tym obszarze zaliczyć 
można m.in. Jaworznicki 
Park Przemysłowo-Techno-
logiczny w Jaworznie, zakład 
produkcyjny firmy Bosch w 
Mirkowie czy centrum ba-
dawczo-rozwojowe dla Uni-
lever w Poznaniu. RED
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Nowy obiekt powstaje przy ul. Zakładowej w Dobroszycach
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Finał remontu wiaduktu 
przesuwa się w czasie

Od czterech miesięcy 
trwa remont wiaduktu 

nad stacją Oleśnica Rataje. 
Planowany termin zakoń-
czenia prac mija z końcem 
czerwca, ale jak poinformo-
wał nas Dawid Samulski ze 
Starostwa Powiatowego w 
Oleśnicy, termin może się 
nieco przesunąć. - Mimo 
trwającej pandemii, pra-
ce przy remoncie wiaduk-
tu na Ratajach przebiegają 
normalnie i są szczegółowo 
analizowane na cotygodnio-
wych radach budowy. Nie-

stety, z przyczyn od nas nie-
zależnych, a wynikających 
z konieczności dokonania 
korekt przyjętych rozwiązań 
projektowych, oddanie wia-
duktu może się nieco opóź-
nić. Zakładamy, że maksy-
malnie o 60 dni, ale jesteśmy 
dobrej myśli – mówi  Dawid 
Samulski. 

Objazd w kierunku na 
Wrocław jak również wjazd 
do Oleśnicy został wyzna-
czony przez węzeł Dąbro-
wa w ciągu drogi S8 oraz 
ul. Dobroszycką. RED

Oleśniczanin propagował 
treści faszystowskie

Oleśniccy policjanci za-
trzymali 54-letniego 

mieszkańca Oleśnicy, któ-
ry publicznie propagował 
treści faszystowskie. Męż-
czyźnie za dokonany czyn 
grozi kara nawet do 2 lat po-
zbawienia wolności.

Komenda Powiatowa Policji 
w Oleśnicy pozyskała infor-
mację, że na terenie miasta 
Oleśnica znajduje się mężczy-
zna ubrany w czarną kurtkę, 
na której znajduję się widocz-

ny symbol nazistowskiej par-
tii NSDAP i Godła III Rzeszy.

– Funkcjonariusze szybko 
ustalili personalia mężczy-
zny – mówi Bernadeta Pytel 
z Komendy Powiatowej Poli-
cji w Oleśnicy. – Okazał się 
nim być 54-letni mieszka-
niec Oleśnicy, który został 
zatrzymany i doprowadzo-
ny do oleśnickiej komen-
dy. Mężczyzna usłyszał już 
zarzut, do którego się przy-
znał. RED

Sprawę drastycznych 
zdjęć ma rozstrzygnąć sąd

Policja skierowała do sądu 
wnioski o ukaranie pre-

zesa Fundacji Pro-Prawo 
do Życia. Zawiadomienie o 
możliwości popełnienia prze-
stępstwa złożyli Marta Ku-
biak i Arkadiusz Kembłowski.  
Oboje już otrzymali już in-
formacje z Komendy Powia-
towej Policji w Oleśnicy, że 
sprawa trafiła do sądu. Poli-
cja przekazała zgłaszającym, 
że do Wydziału II Karnego 
trafiły wnioski o ukarania 
Mariusza Dzierżawskiego, 
prezesa Fundacji. Chodzi o 
zamieszczanie zdjęć mar-
twych płodów na terenie Ole-
śnicy. Marta Kubiak będzie 
występowała w tej sprawie, 

jako oskarżyciel posiłkowy. 
Zawiadomienie o możliwo-
ści popełnienia przestępstwa 
do Prokuratury Rejonowej w 
Oleśnicy skierowała jeszcze 
pod koniec kwietnia ubie-
głego roku.

– Trudno takie sytuacje 
traktować inaczej niż jako 
próbę brutalnego ataku po-
przez obraz i presję wywie-
raną na kobiety – podkre-
śliła Marta Kubiak. – Treści 
te w bardzo rażący sposób 
naruszają ogólnie przyję-
te standardy etyczne i es-
tetyczne. Osobiście widząc te 
bilbordy odczuwałam duży 
dyskomfort psychiczny.  
RED
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Zarzą ROD ZNTK na czele z prezesem Kazimierzem Karpienką doprowadził wodę do ogrodów nr 3 i 4
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MATERIAŁ PROMOCYJNY



KTO POSPRZĄTA 
TEN WIELKI BAŁAGAN?
KATARZYNA KIJAKOWSKA

Kilkanaście dni temu 
informowaliśmy na 
portalu OlesnicaIn-

fo.pl o dzikim wysypisku 
śmieci pod Ligotą Wielką. 
Okazuje się, że kilkadziesiąt 
metrów dalej jest kolejne, 
bardzo duże składowisko 
odpadów. Po naszej publi-
kacji sprawą zainteresowa-
ły się ogólnopolskie media.

Stare opony, pampersy, 
odzież, plastikowe butelki, 
gruz. Długo możnaby wy-
mieniać jakie „skarby” moż-
na znaleźć w pobliżu Ligoty 
Wielkiej. Na terenach rol-
nych, w dwóch miejscach, 
powstały dzikie wysypiska 
śmieci. Pewne jest, że jed-
na osoba nie mogła zrobić 
tak gigantycznego bałaga-
nu. Już po naszej pierwszej 
publikacji internauci nie po-
zostawili na bałaganiarzach 
suchej nitki.

– Ci, którzy zrobili taki ba-
łagan powinni zostać suro-
wo ukarani wysokimi man-
datami. Wtedy oduczą się 
śmiecić – pisał pan Marcin. 
– Zamontować mobilny mo-
nitoring i każdemu po 20 
koła mandatu to się nauczą… 
Maaaasakra – komentował 
z kolei pan Krzysztof. Pani 
Ilona napisała tak: Niestety 

są ludzie, którzy nie mają 
pojęcia w jakim celu istnie-
je PSZOK, a szkoda. Pan Mi-
chał ma inne rozwiązanie: 
(…) skoro tyle śmieci ktoś 
wyrzucił i w większości zwy-
kle komunalne z domu to 
zapewne nie ma kosza na 
śmieci – umowy na ich wy-
wóz… No to już pan dziel-
nicowy żeby się nie nudził 
(…) do radiowozu i szuka-
my kto nie ma śmietnika 
na podwórku… Oponki to 
już standard, ale kontroli 

w warsztatach i gospodar-
stwach dalej nie ma. A jak 
nie ma to dalej wyrzucamy 
co i gdzie popadnie.

KOLEJNA HAŁDA ŚMIECI
Już po naszej publikacji spra-
wą zainteresował się lokal-
ny oddział Super Expres-
su. Dziennikarze ustalili, że 
pole, na którym składowane 
są odpady należy do osoby 
prywatnej, ale ta osoba nie 
ma nic wspólnego z posta-
wionymi na jej gruncie nie-

czystościami. – Co więcej, 
właściciel rok temu (bo pro-
blem się powtarza) sam po-
sprzątał teren, przy pomo-
cy Urzędu Gminy Oleśnica 
– informuje Super Express.

Nasi dziennikarze, kilka-
dziesiąt metrów dalej, odkry-
li kolejne miejsce, w którym 
składowane są odpady. Oka-
zuje się, że o sprawie została 
powiadomiona policja, któ-
ra ma zająć się tym proble-
mem i ustalić kto doprowa-
dził do takiego stanu. ●

Jedna osoba takiego bałaganu z pewnością nie zrobiła
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Pogrom Wichra 
dopiero za rok
Organizator poinformował 
 o swojej decyzji Miał się odbyć 
w 2020 roku, ale z powodu 
epidemii został odwołany. – 
Tegoroczną edycję POGROMU 
zmuszeni jesteśmy przełożyć 
na przyszły rok – poinformo-
wał Sławek Wiatr, organizator 
wydarzenia. – Obostrzenia 
się zmniejszają, ale rozmach 
z jakim chcieliśmy zorganizo-
wać 10. edycję nie pozwoli na 
realizację tego przedsięwzięcia 
w obecnych realiach.  
Nowy termin to 18 czerwiec 
2022 r.

Nowa-stara dyrektor
Będzie pełnić funkcję przez 
5 lat Danuta Aulich drugą 
kadencję z rzędu pokieruje 
Zespołem Placówek Spe-
cjalnych w Oleśnicy. Decyzję 
komisji konkursowej zatwier-
dził zarząd powiatu. RED

WARTO 
WIEDZIEĆ
sprawdź na www.olesnicainfo.pl

● Dwa ogromne dzikie wysypiska śmieci w jednej z wiosek pod Oleśnicą. 
Czy policji uda się ustalić sprawców i przykładnie ich ukarać?

Strażacy-ochotnicy powitali nowe auto 
zakupione dla ich jednostki

Przed remizą OSP w So-
kołowicach odbyła się 

uroczystość przekazania 
nowego samochodu ra-
towniczego dla miejsco-
wej jednostki. Pojawili się 
na niej druhowie z Soko-
łowic i zaproszeni goście. 
– Życzę, aby zawsze towa-
rzyszyło Wam Boże błogo-
sławieństwo – mówił ksiądz, 
zwracając się do strażaków.

MARZENIA SIĘ SPEŁNIAJĄ
Bartłomiej Susidko, prezes 
OSP Sokołowice nie krył za-
dowolenia. – To, że tutaj dziś 
jesteśmy to nie przypadek. 
Łączy nas jedno. To chęć po-
mocy innym ludziom – pod-
kreślał. – Gdy zostawałem 
5 lat temu prezesem mówi-
łem, że zrobię wszystko, by 
pracować dla Was, rozwijać 
jednostkę. Wspólnie zreali-
zowaliśmy nasz cel, ale bez 
wsparcia ludzi, którzy nas 

otaczają na pewno to by się 
nie udało. Prezes dziękował 
Kamilowi Jaroszowi, Kac-
prowi Kalecie i Aleksandro-
wi Białoskórskiemu, którzy 
wraz z nim aktywnie dzia-
łali na rzecz zakupu auta. – 
Idea pozyskania samochodu 
zrodziła się cztery lata temu 

– mówił Aleksander Biało-
skórski. – Podczas zawodów 
pożarniczych ówczesny za-
stępca komendanta Andrzej 
Fischer zasugerował nam, 
jak widzi rozwój naszej jed-
nostki i że powinniśmy dą-
żyć do zakupu samochodu 
lekkiego. RED
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Samochód dla OSP Sokołowice kosztował blisko 140 tys. zł

Czy w Oleśnicy powstanie 
punkt paszportowy?

W kwietniu w Staro-
stwie Powiatowym w 

Trzebnicy otwarto Tereno-
wy Punkt Paszportowy. Jest 
on filią biura działającego 
przy Dolnośląskim Urzędzie 
Wojewódzkim. Czy podobne 
ma szansę powstać w Ole-
śnicy? Dla mieszkańców by-
łoby to bez wątpienia duże 
ułatwienie.
Obecnie sprawy paszporto-
we prowadzone są we Wro-
cławiu, w budynkach de-
legatur w Jeleniej Górze, 
Legnicy i Wałbrzychu oraz 

w Terenowych Punktach w 
Głogowie, Lubinie, Polko-
wicach, a od kwietnia tak-
że w Trzebnicy. Czy władze 
powiatu oleśnickiego podej-
mą starania, by taki Punkt 
powstał także w Oleśnicy? 
– Starostwo Powiatowe w 
Oleśnicy analizuje możli-
wość powołania Terenowe-
go Punktu Paszportowego 
Dolnośląskiego Urzędu Wo-
jewódzkiego – taką, bardzo 
lakoniczną, odpowiedź uzy-
skaliśmy od Michała Ćwigo-
nia ze starostwa. RED

Kto przyjdzie na miejsce 
chirurgów?

To pytanie stawiają powia-
towi radni. O tę kwestię 

pytają także pacjenci zanie-
pokojeni informacjami, że 
oleśnicka chirurgia mogła-
by od czerwca wstrzymać 
swoją działalność. Z na-
szych informacji wynika, że 
po odejściu zespołu chirur-
gów dr. Łukasza Szpona do 
pracy w oleśnickim szpita-
lu przyjdą lekarze pracujący 
wcześniej m.in. w Brzegu 
Dolnym (tam przeszli chi-
rurdzy pracujący wcześniej 
w Oleśnicy) oraz ze szpitala 
w Ostrzeszowie. Ten ruch 
pozwoli Powiatowemu Ze-
społowi Szpitali w Oleśnicy 
zachować ciągłość funkcjo-
nowania oddziału. – Szkoda 
tylko, że dyrekcja pozbyła 
się dobrego zespołu, który 
pracował tu przez ostatni 
rok – mówi rozmówca Ole-

snicaInfo.pl – Wystarczyło 
trochę dobrej woli, żeby do-
bry zespół pozostał w ole-
śnickim szpitalu.

Z oświadczenia chirurgów, 
którzy pożegnali się z ole-
śnickim szpitalem, a także 
z nieoficjalnych informacji 
wynikało, że lekarze zdecy-
dowali się odejść z Oleśni-
cy ze względu na odebranie 
części chirurgii i przekaza-
nie jej oddziałowi ginekolo-
gicznemu oraz brak perspek-
tyw związanych z rozwojem 
szpitala, w tym m.in. budo-
wy nowego bloku operacyj-
nego. Od kilku naszych roz-
mówców słyszeliśmy też o 
faworyzowaniu i stawianiu 
na rozwój tylko jednego od-
działu, co – zdaniem naszych 
rozmówców – jest niedopusz-
czalne w przypadku szpita-
la powiatowego. RED

KWIETNA ŁĄKA, ULE I HOTELE DLA OWADÓW 
W SĄSIEDZTWIE NADLEŚNICTWA
Facelia, stokrotka, kolendra, aksamitka, kminek, malwy, ogó-
recznik, maki, słoneczniki, gryka czy chabry - takie rośliny wy-
siali oleśniccy leśnicy wspólnie z urzędnikami i pszczelarzami.   
Łąka powstała w Parku nad Stawami, przy ul. Spacerowej, na 
skwerku przy nowej siedzibie Nadleśnictwa. Ma blisko 600 
mkw. powierzchni. W ogrodzie Nadleśnictwa zostały również 
postawione trzy drewniane ule, dwa hotele dla owadów oraz 
pamiątkowa tablica. – Każdy kto będzie miał przyjemność 
wybrać się do przepięknego Parku Nad Stawami w Oleśni-
cy będzie mógł zobaczyć łąkę kwietną, ule oraz hotele  dla 
owadów– zapowiadają leśnicy. – Zostały one umieszczone w 
bezpiecznej odległości od ścieżek, którymi przechadzają się 
spacerujący.
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KATARZYNA KIJAKOWSKA

Są częścią swoich miej-
scowości. Integrują 
mieszkańców, poma-

gają, zapraszają na wyda-
rzenia. Większość gmin w 
powiecie oleśnickim może 
się już pochwalić prężnie 
funkcjonującymi Kołami 
Gospodyń Wiejskich. Do 
takich gmin należy gmina 
Oleśnica, w której jest ich 
najwięcej, bo aż szesnaście.  

NASTAWIŁY SIĘ NA SZYCIE
Koło Gospodyń Wiejskich 
Po Nitce do Kłębka skupia 
panie z Bystrego. - Jeste-
śmy kołem sprofilowanym - 
uśmiecha się Marta Barska, 
gminna radna, która podję-
ła się  zorganizowania KGW 
w swojej miejscowości. - Od 
początku nastawiłyśmy się w 
naszej działalności na szycie.  
Jedne panie już tę umiejęt-
ność posiadały, inne dopie-
ro się uczyły, ale wspólnie 
zrobiłyśmy już bardzo dużo 
dobrego. KGW z Bystrego  
bierze udział w lokalnych ak-
cjach charytatywnych. Szyło 
maseczki dla mieszkańców 
i medyków podczas pierw-
szej fali pandemii. Uszyło  
pościel dla dzieci z domu 
dziecka. 16 kompletów po-
ścieli i 28 jaśków trafi do pla-
cówki w Bierutowie oraz ro-
dzinnych domów dziecka w 
Stradomi Dolnej i Oleśnicy 
– mówi Barska. – Cieszymy 
się, że możemy innym spra-
wić radość i uszyć prezent 
prosto z serca. Dziękujemy 
też ludziom o wielkich ser-
cach za przekazanie mate-
riału i zamków.

AKCJE, ZBIÓRKI, GOTOWANIE
KGW w Smolnej łączy poko-
lenia. W jego szeregach są 
i bardzo młode mieszkanki 
wsi, i te bardziej doświad-
czone, które od lat działały 
na rzecz lokalnej społeczno-
ści. Na swoim koncie KGW 
Na obcasach ma wiele ak-
cji.  To m.in. charytatyw-
ne akcje (dla Antosia Ku-
bicza), kiermasze, ale także 
warsztaty pieczenia pącz-
ków, które zorganizowano 
w ubiegłym roku. - W ra-
mach współpracy między 
kołami gospodyń z naszej 
gminy zaprosiłyśmy kole-
żanki ze Świerznej, Wszech-
świętego oraz Boguszyc na 
wspólne pieczenie pącz-

ków w przededniu tłuste-
go czwartku - relacjonowały 
później. W trakcie pandemii  
za pośrednictwem interne-
tu dzieliły się przepisami 
m.in. na dania świąteczne.  
- Pani Władzia Michalik po-
dzieliła się z nami przepi-
sem, który jest w jej rodzi-
nie od pokoleń - opowiada 
Sylwia Hajduk. - W rodzi-
nie pani Władzi mówi się, 
że nauczyła tego przepisu 
cały Majątek ( Majątek do 
taka „dzielnica” Smolnej). 
Przed Wielkanocą przyszedł 
czas aby wszyscy, którzy ce-
nią dobry, prawdziwy smak 
i tradycję mogli nauczyć się 
robić go sami.

NAJMŁODSZE, ALE PRĘŻNE
Koło Gospodyń Wiejskich w 
Cieślach to najmłodsze koło 
w gminie Oleśnica. Od cze-
go wszystko się zaczęło? – 
Od zmiany pani świetlico-
wej – uśmiecha się Dagmara 
Bielak, szefowa Koła Gospo-

dyń Wiejskich. – Została nią 
pani Joanna Kuca, a my za-
częłyśmy pojawiać się czę-
ściej w świetlicy. A to, żeby 
pomóc przy organizacji do-
żynek, a to przy przygoto-
waniu Dnia Dziecka. Pod-
czas zebrania wiejskiego w 
2019 roku padł pomysł, by 
działalność grupy mieszkań-
ców sformalizować. – Zasta-
nawiałyśmy się nad stowa-
rzyszeniem, ale pan Maciej 
Syta z Urzędu Gminy Ole-
śnica podpowiedział nam, 
że lepszym rozwiązaniem 
będzie powołanie Koła Go-
spodyń Wiejskich – mówi 
pani Dagmara. – Czasu było 
niewiele, bo do końca paź-
dziernika musiałyśmy za-
rejestrować Koło w Agencji 
Restrukturyzacji i Moderni-
zacji Rolnictwa. Udało się. 
I zarejestrować Koło, i po-
zyskać pierwsze dotacje, 
które w całości przezna-
czyliśmy na doposażenie 
kuchni w świetlicy. Panie 

wspominają pierwsze ini-
cjatywy, które zrealizowały. 
– To był jarmark dla Tosi i 
Frania w grudniu 2019 roku 
– opowiadają. – Nie spodzie-
wałyśmy się takiego odze-
wu. Zabrakło nam ciasta, a 
był aż 40 blach – mówią na-
sze rozmówczynie. 

GOSPODARNE, WYJĄTKOWE
Koło w Cieślach ma najkrót-
szy staż wśród gminnych kół. 
KGW z Boguszyc działa naj-
dłużej. W tym roku stukną 
mu szóste urodziny. - Niefor-
malnie nasz staż jest jeszcze 
dłuższy - opowiada Jadwiga 
Bodo. - Ostatecznie jednak 
w 2015 roku zdecydowali-
śmy się na sformalizowanie 
naszych działań.  Koło z Bo-
guszyc specjalizuje się w...
promowaniu polskiej kuch-
ni. Panie specjalizują się w 
pierogach, ale  ich dań po-
pisowych jest dużo więcej. 
Nieraz karmiły podejmowa-
nych w Izbie Pamięci w Bo-

Koło Gospodyń Wiejskich w Cieślach
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Koła Gospodyń Wiejskich integrują
mieszkańców swoich wsi

● Aż szesnaście Kół Gospodyń Wiejskich funkcjonuje w gminie Oleśnica. Najstarsze ma kilka lat i powstało w Boguszycach. 
Wśród najmłodszych są koła z Cieśli, Świerznej i Spalic. We wszystkich działają zaangażowani, kreatywni i pracowici społecznicy

guszycach  gości, wspiera-
jąc w ten sposób Gminny 
Ośrodek Kultury Oleśnica.    
Ale w ubiegłym roku udo-
wodniły, że żadnej pracy 
się nie boją. Wiosną 2020 
roku, gdy szalała pierwsza 
fala pandemii, chwyciły za 
maszyny do szycia. Maseczki 
z Boguszyc trafiały do służb 
medycznych i mieszkańców 
wsi w gminie Oleśnica. - Nic 
dziwnego, w końcu jeste-
śmy gospodarne i wyjątko-
we - mówią, nawiązując do 
hasła swojego Koła. 

INTEGRUJĄ, WSPIERAJĄ
Wszystkie nasze rozmówczy-
nie przyznają, że ich celem 
jest integracja mieszkańców. 
Tych, którzy mieszkają pod 
miastem od dziesięcioleci i 
tych nowych. Mówią o współ-
pracy z radami sołeckimi. To 
z nimi organizują okoliczno-
ściowe imprezy, pamiętają 
o Dniu Dziecka, zabawach 
karnawałowych, spotkania-

niach opłatkowych i dożyn-
kach. Tych wiejskich i gmin-
nych, na które przygotowują 
piękne i bardzo pracochłon-
ne wieńce. Są wszędzie tam, 
gdzie ktoś potrzebuje wspar-
cia. Pieką, gotują, wytwarza-
ją rękodzieło, które potem 
wystawiają na jarmarkach i 
kiermaszach. - Nie lubimy się 
chwalić, ale zawsze chętnie 
pomagamy - mówią członki-
nie KGW ze Spalic, które w 
ostatnim czasie współpracu-
ją z Fundacją Żyj dla innych. 
To z nią  współorganizowa-
ły kiermasz dla oleśniczan-
ki Pauliny Procajło.

Monika Małobęcka-
-Wzgarda, dyrektor Gminne-
go Ośrodka Kultury Oleśni-
ca  przyznaje, że cieszy się, 
iż mieszkańcy kolejnych wsi 
podejmują decyzję o powo-
łaniu do życia Kół Gospo-
dyń Wiejskich. - Trzymam 
za nich kciuki i jestem go-
towa na współpracę i wszel-
ką pomoc - mówi. ●

Koło Gospodyń Wiejskich w Boguszycach

Koło Gospodyń Wiejskich w Świerznej

Koło Gospodyń Wiejskich w Poniatowicach

Koło Gospodyń Wiejskich w Ostrowinie

Koło Gospodyń Wiejskich Na obcasach ze Smolnej

Koło Gospodyń Wiejskich w Zarzysku

Koło Gospodyń Wiejskich Po nitce do kłębka z Bystrego

W tym roku kalendarz gminy Oleśnica zdobią zdjęcia wyjątkowych pań i...panów, bo i oni są członkami Kół Gospodyń Wiejskich. Przy wjeździe do swojej wsi pozowały mieszkanki Świerznej

Koło Gospodyń Wiejskich w Ligocie Polskiej

KOŁA  I ICH 
ZAŁOŻYCIELE
KGW Solniki Wielkie: Lidia 
Wrona, Alicja Chuda; KGW 
w Posadowicach: Beata 
Kotwicka, Marianna Jarząb, 
Emilia Stenzel;  KGW w 
Sątoku: Dorota Kowaczyk , 
Stanisława  Dąbek , Urszula 
Chemłowska;  KGW w Kijo-
wicach: Małgorzata Bączek, 
Krystyna Smolińska, Danuta 
Długosz; KGW w Zbytowej: 
Dorota Grabowska , Mariola 
Zadka, Stanisława Ślazyk; 
KGW w Dobroszycach: Ma-
rzena Ciosek,  Maria Olszew-
ska, Danuta Głowacka; KGW 
w Bukowinie Sycowskiej: 
Jagoda Kaczmarzyk, Agata 
Dzikowska-Czub, Magdalena 
Błasiak, Elżbieta Gruszczyń-
ska,  Julia Nowak; KGW w 
Kraszowie: Monika Świtała, 
Iwona Gomółka, Teresa 
Mencel; KGW w Boguszycach: 
Monika Małobęcka, Jadwiga 
Bodo, Alfreda Schmidt; KGW 
w Dąbrowie: Anita Reślińska,  
Alicja Tuła  Piotr Długosz; 
KGW w Ostrowinie:  Dorota 
Bartczak, Jan Żarecki, Maria 
Bąk; KGW w Smolnej: Paula 
Czerniecka, Sylwia Hajduk, 
Katarzyna Kuświk; KGW 
we Wszechświętem: Irena 
Adamska, Jolanta Kuchar-
ska, Ewa Ścibisz; KGW w 
Poniatowicach: Sabina 
Nowak, Agnieszka Górka, 
Beata Guzenda; KGW w 
Świerznej: Donata Gajda, 
Irena Dąbrówka, Wiktoria 
Wróblewska; KGW w Krze-
czynie: Agata Fuchs, Elżbieta 
Żurek, Jadwiga Krakowska; 
KGW w Wyszogrodzie: Agata 
Głuchy , Leszek Grudzień, 
Jadwiga Czajkowska; KGW 
w Zarzysku: Magdalena 
Dereniowska, Agnieszka Pio-
trowska, Urszula Szymańska; 
KGW Ligocianki w Ligocie 
Polskiej: Joanna Jarząb , 
Justyna Tymczyj-Bednarek, 
Agnieszka Jakubowska, 
Dorota Pałka, Grażyna 
Morawska-Mieszała; KGW 
w Cieślach: Dagmara Bielak, 
Malwina Krzak , Monika 
Rogowska; KGW w Spalicach: 
Marta Szkudlarek , Katarzyna 
Dubaj , Monika Rybska-Ko-
rzępa; KGW Bystre: Izabela 
Wieczorek, Emilia Brożek, 
Wioletta Broczkowska; KGW 
w Bogusławicach:  Ewa Ma-
ślanka , Jadwiga Woźny-Sz-
pak, Halina Krawczyk; KGW 
w Smardzowie: Agnieszka 
Kras, Yuliya Wojtarowicz , Ur-
szula Stanisławczyk; KGW w 
Nowym Dworze: Katarzyna 
Sapa, Bogusława Kornat-
ko, Danuta Misiarz; KGW w 
Ślizowie: Agnieszka Komin, 
Anna Kuropka, Katarzyna 
Piórkowska, Beata Niwa; 
KGW w Zawadzie: Beata 
Żurek, Joanna Górna, Marlena 
Fatyga , Barbara Harabasz; 
KGW w Drołtowicach: Sara 
Kubicka, Marzena Piątczak, 
Monika Nowaczyk, Jadwiga 
Sijka, Aneta Lukosek, Andrzej 
Zima; KGW w Szczodrowie: 
Marta Trzeciak-Frysiak, Alek-
sandra Ferdynus, Elżbieta 
Markowicz; KGW w Komoro-
wie: Kamila Wolska, Kamila 
Janas, Arkadiusz Juszczyk, 
Marzena Wajerowska; KGW w 
Stradomi Wierzchniej: Natalia 
Lebek , Agnieszka Pietrowicz , 
Grażyna Wieczorek.
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GOSPODYNIE ZMIENIAJĄ  
I AKTYWIZUJĄ POLSKĄ WIEŚ
● Syców, Międzybórz, Bierutów, Dobroszyce. Te gminy powiatu oleśnickiego mogą się pochwalić funkcjonującymi 
 i aktywnymi Kołami Gospodyń Wiejskich. To one, wraz z radami sołeckimi, są motorem napędowym swoich wsi 

Koło Gospodyń Wiej-
skich w Ślizowie po-
wstało ponad dwa lata 

tem. - W związku z tym, że 
nie ma już u nas szkoły, któ-
ra po części skupiała życie 
wsi, postanowiłyśmy sko-
rzystać z okazji ogłoszonej 
właśnie nowej formuły reje-
stracji kół - opowiada prze-
wodnicząca KGW Ślizowian-
ki Beata Niwa, przyznając, 
że choć Ślizów jest jedną z 
najstarszych wsi w gminie 
nie ma żadnych tradycji re-
gionalnych. - Ale mamy am-
bitne plany na przyszłość i 
mam nadzieję, że to my tę 
historię i tradycję tworzy-
my - podkreśla. 

OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA
Pierwszym pomysłem Koła 
była impreza, do której pa-
nie panie zaangażowały całą 
wieś. - Zorganizowałyśmy ją 
pod hasłem ,,Ocalić od za-
pomnienia" - opowiada na-
sza rozmówczyni. -  Miesz-
kańcy szukali starych zdjęć 
z życia wsi. My wydałyśmy 
nową wersję pocztówki Śli-
zowa, która została zauwa-
żona i opublikowana w ga-
zecie "Gospodyni".

Panie ze Ślizowa biorą 
udział w akcjach charyta-
tywnych. - Mimo, że przy-
szła pandemia nie zwolnily-
śmy ani na chwilę - mówi 
Beata Niwa. -  Wygrany grant 
#dzialajlokalnie, z którego 
pozyskałyśmy maszyny do 
szycia utwierdził nas w prze-
konaniu, że można i warto. 
Szyłyśmy nie tylko masecz-
ki, ale i fartuchy medyczne. 

SAMOBADANIE I KONTROLA
- Ale nie samym szyciem 
człowiek żyje, dlatego szu-
kamy także innych form na 
aktywne życie - mówi prze-
wodnicząca Koła. - Pieniądze 
otrzymane z ARiMR przezna-
czamy na integrację, głów-
nie na wyjazdy do teatru. 
Pandemia zmieniła praw-
dzie i te plany, ale nie ma 
tego złego. W ubiegłym roku 
za pieniądze z ARiMR zaku-
piłyśmy  bony do ginekolo-
ga na badania i USG pier-
si. Nawiązana współpraca z 
fundacjią Onkocafe też za-
owocowała. Cztery z naszych 
członkiń mają ukończony 
kurs samobadania piersi, po 
którym otrzymałyśmy fan-
toma do prezentacji. Ponad-
to zaangażowałyśmy nasze 
pielęgniarki środowiskowe 
do tego projektu.

Pani Beata podkreśla bar-
dzo dobrą współpracę z Radą 
Sołecką Ślizowa. - Właśnie 
dzięki pieniądzom od Rady 
Sołeckiej zakupiłyśmy ma-
szynkę do waty cukowej i po-

pcornu czym umilamy życie 
maluchom - uśmiecha się 
i dodaje, że Koło cieszy się 
dużą popularnością wśród 
lokalnej społeczności. - Za-
pisują się do nas także oso-

by spoza naszej miejscowo-
ści i jest nas już teraz ponad 
30 - mówi Beata Niwa. 

Koło Gospodyń Wiejskich 
mają od niedawna także Do-
broszyce.Ostatni rok udo-
wodnił, że pomysł na jego 
powołanie był bardzo dobry. 
To właśnie panie z Czerwo-
nych Korali wzięły na siebie  
trud szycia maseczek ochron-
nych dla mieszkańców gmi-
ny. Słowa podziękowania za 

tę pracę trafiły do Urszuli 
Dudek, Danuty Głowackiej, 
Grażyny Kubów, Marii Ol-
szewskiej i Zofii Skoczylas, 
Ale panie z dobroszyckie-
go Koła mają nie tylko kra-
wickie talenty. Panie  zajęły 
trzecie miejsce w konkur-
sie na ozdobę choinkową w 
konkursie organizowanym 
przez Agencję Restrukturyza-
cji i Modernizacji Rolnictwa. 
Otrzymały też wyróżnienie 
za świąteczny stroik w kon-
kursie ogoszonym przez Dol-
nośląską Izbę Rolniczą. Jedy-
ne obecnie Koło Gospodyń 
Wiejskich w gminie Dobro-
szyce liczy dziesięć osób, a 
jego przedstawicielkami są: 
Danuta Głowacka, Marzena 
Ciosek i Maria Olszewska. 

AKTYWNI DLA BUKOWINY
 SYCOWSKIEJ
W gminie Międzybórz Koła 
Gospodyń Wiejskich działają 
obecnie w dwóch miejsco-
wościach. Mowa o Kraszo-
wie i Bukowinie Sycowskiej. 
- Po 30 latach ponownie od-
rodziło się Koło Gospodyń 
Wiejskich mające na celu 
zintegrowanie naszej spo-
łeczności - mówią  członko-
wie KGW w Bukowinie, któ-
rzy angażuje się zarówno w 
akcje gminne, jak i ogólno-
polskie (m.in. Wielką Orkie-
strę Świątecznej Pomocy). 
Sami też inicjują i organizu-
ją lokalne wydarzenia. Jed-
nym z nich było ustawienie 
w miejscowości serca na na-
krętki i w ten sposób wspie-
ranie osób potrzebujących.  

- Po raz kolejny nasi pano-
wie pokazali , że razem mo-
żemy więcej - podkreślają 
działacze. 

Koło w Bukowinie Sycow-
skiej to najliczniejsza taka 
grupa w powiecie oleśnic-
kim. Liczy blisko 40 osób. 
Koło reprezentują: Jagoda 
Kaczmarzyk, Agata Dzikow-
ska-Czub, Magdalena Bła-
siak, Elżbieta Gruszczyńska  
oraz Julia Nowak. Koło po-
wstało w 2019 roku z inicja-
tywy radnej Iwony Dzikow-
skiej i jest reaktywacją KGW 
działającego w gminie Mię-
dzybórz 30 lat wcześniej. 

PYSZNE PREZENTACJE 
W GMINIE BIERUTÓW
Aktywnie funkcjonującymi 
Kołami Gospodyń Wiejskich 
może się pochwalić również 
gmina Bierutów, gdzie KGW 
działają w Solnikach Wiel-
kich, Posadowicach, Sąto-
ku, Kijowicach i Zbytowej. 
W każdej z tych miejscowości 
członkowie Kół skupiają się 
przede wszystkim na integra-
cji lokalnych społeczności, 
między innymi poprzez or-
ganizację imprez okoliczno-
ściowych i akcji. Panie biorą 
też udział w gminnych wyda-
rzeniach, w tym między inny-
mi w dożynkach, podczas któ-
rych częstują mieszkańców 
swojskimi przysmakami. To 
one przygotowują też wieńce 
dożynkowe, one zapraszają 
mieszkańców do wspólne-
go działania. One wreszcie, 
wraz z radami sołeckimi, są 
spoiwem wsi. ●

KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH  W POLSCE 
Z PONAD 150-LETNIĄ HISTORIĄ
Pierwsza organizacja kobieca powstała w 1866r. w Piasecznie 
i przyjęła nazwę „Towarzystwo Gospodyń”. W 1918r. organiza-
cje kobiet wiejskich w Polsce przyjęły wspólna nazwę „Koła 
Gospodyń Wiejskich”. Organizowały szkolenia, pokazy, kursy. 
Odbywały się pokazy gotowania, pieczenia, przetwórstwa. 
Na zdjęciu sprzed 30 lat panie z KGW w Bukowinie Sycowskiej.
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KGW w Bukowinie Sycowskiej podejmuje wiele inicjatyw na rzecz lokalnej społeczności

KGW Ślizowianki rozpoczęły swoją działalność dwa lata temu

Tylu członków liczy  
Koło Gospodyń Wiejskich w 
Bukowinie Sycowskiej.  
To najliczniejsze KGW 
wśród tych, które  
funkcjonują w powiecie 
oleśnickim

39

Panie z Kijowic przygotowują palmę świąteczną Koła zajęły się również szyciem maseczek
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Tutaj udzielą 
informacji
Miasto uruchomiło punkt kon-
sultacyjny, w którym mieszkań-
cy Oleśnicy mogą uzyskać wszel-
kie informacje o dofinansowaniu 
przedsięwzięć proekologicznych  
w ramach miejskiego programu 
Oleśnica Zasilana Naturą i rządo-
wego programu Czyste Powietrze.  
Punkt znajduje się w Ratuszu,  
na parterze przy wejściu. Jest czyn-
ny w dni powszednie, w godzinach 
8-16, tel. 534 197 214. 

Tak oleśniczanie korzystają z programów ekologicznych



DZIENNY DOM OPIEKI 
MEDYCZNEJ OTWARTY
KATARZYNA KIJAKOWSKA

DDOM został stworzony 
z myślą o pacjentach, 
którzy chcą wrócić do 

samodzielności, a nie mają 
możliwości szybkiej i efek-
tywnej rehabilitacji. Opie-
ka w nim jest bezpłatna i 
zapewniana w warunkach 
zbliżonych do domowych. 
Pobyt oraz zajęcia prowa-
dzone są w dni robocze, od 
poniedziałku do piątku, w 
godz. 8.00-16.00. – Planuje-
my objąć bezpłatnym wspar-
ciem 320 osób z powiatu 
oleśnickiego, w terminie 
do 31 maja 2023 r. – poin-
formował p.o. dyrektor Po-
wiatowego Zespołu Szpitali 
Przemysław Magiera.

BARDZO POTRZEBNE MIEJSCE 
Z zaproszenia dyrektora na 
otwarcie DDOM-u skorzysta-
li starostowie Sławomir Ka-
pica i Stanisław Stępień, bur-
mistrz Oleśnicy Jan Bronś, 
burmistrz Sycowa Dariusz 
Maniak, dyrektor SPZOZ 
„Przychodnia” w Sycowie 
Piotr Nogala, Agnieszka Ga-
lińska – dyrektor Biura Eu-
roposeł Beaty Kempy, Grze-
gorz Kowal – dyrektor Biura 
Wojewody Jarosława Obrem-

skiego, asystent wojewody 
Jakub Horbacz oraz gospo-
darze: internista i lekarz re-
habilitacji Marek Nosal, jak 
również kierownik DDOM-
-u Katarzyna Rak. Obiekt 
poświęcił proboszcz Rafał 
Kopis, a w symbolicznym 
przecinaniu wstęgi udział 
wzięli: starosta oleśnicki, dy-
rektor PZS i burmistrz Syco-
wa. Nad cenną inicjatywą i 
sposobem zagospodarowa-

nia obiektu zachwycał się 
starosta Sławomir Kapica. 
Z kolei burmistrz Jan Bronś 
zwrócił uwagę, że opieka nad 
osobą starszą znakomicie 
uzupełnia dotychczas reali-
zowane zadania. Wolę dal-
szej współpracy, dla dobra 
mieszkańców gminy Syców 
oraz całego powiatu, wyra-
ził burmistrz Dariusz Ma-
niak: – Takich miejsc nam 
potrzeba – podkreślił.

Świadczenia zdrowotne w 
DDOM-u udzielane są oso-
bom niesamodzielnym, któ-
rych stan zdrowia nie po-
zwala na pozostawanie pod 
opieką podstawowej opieki 
zdrowotnej i ambulatoryj-
nej opieki specjalistycznej, a 
jednocześnie nie wymagają 
oni całodobowego nadzo-
ru lekarskiego i pielęgniar-
skiego realizowanego w try-
bie stacjonarnym. ●

Nowa placówka chce objąć bezpłatnym wsparcie 320 mieszkańców powiatu oleśnickiego
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Szukają dyrektorów 
szkół i przedszkoli
Gmina Syców ogłosiła kon-
kurs na dyrektorów placówek 
oświatowych. Miejsca  
na kolejną kadencję czekają 
w Szkole Podstawowej nr 2 
w Sycowie, Zespole-Szkolno 
Przedszkolnym w Sycowie, 
Publicznym Przedszkolu Nr 2 
w Sycowie, Szkole Podstawo-
wej w Stradomi Wierzchniej. 
Dokumenty można składać  
do 28 maja do godziny 15.

Basen z nowymi  
zabawkami
Dzieci będą się cieszyć.  
Sycowski basen wzbogacił się  
o nowe urządzenia dla 
najmłodszych. Plac ma po-
wierzchnię 80 m2, a na całości 
wyrośnie już wkrótce trawa. 
Koszt tej inwestycji to 28 tys. zł 
i została ona zrealizowana  
w całości z dotacji celowej 
Gminy Syców,  
przez Miejski Ośrodek Sportu i 
Rekreacji Syców. RED

WARTO 
WIEDZIEĆ
sprawdź na www.olesnicainfo.pl

● Obiekt funkcjonujący przy sycowskim szpitalu powstał dzięki środkom 
unijnym. Pacjenci mogą liczyć na bezpłatną rehabilitację 

Triathloniści wystartują 
na ogólnopolskiej imprezie w Stradomi

Garmin Iron Triathlon 
to jeden z najpopular-

niejszych i zarazem naj-
starszy w Polsce cykl zawo-
dów triathlonowych. Cieszy 
się ogromną popularnością 
wśród zawodników i kibi-
ców, a w nadchodzącym se-
zonie odbędzie się jubile-
uszowa, 10. edycja. W tym 
roku zawita również 11 lip-
ca nad Zalew w Stradomi.

Do tej pory w cyklu wy-
startowało ponad  32 tysiące 
zawodników. Czołowi pol-
scy triathloniści, amatorzy 
triathlonu i debiutanci, któ-
rych z roku na rok przybywa! 

10  lokalizacji cyklu w 2021 
roku: Żyrardów, Płock, Stę-
życa, Ślesin, Skierniewice, 
Syców, Elbląg, Gołdap, Brod-
nica i Nieporęt. 

TEN CYKL DAJE MOŻLIWOŚĆ 
WYBORU TRZECH D
YSTANSÓW DO WYBORU:
1/8 IM: 0,475 km pływania 
– 22,5 km jazdy na rowerze 

– 5,275 km biegu; 
1/4 IM: 0,95 km pływania 
– 45 km jazdy na rowerze – 
10,55 km biegu; 
1/2 IM: 1,9 km pływania – 
90 km jazdy na rowerze – 
21,1 km biegu.

- Dla Sycowa jak i całego 
Dolnego Śląska ta impreza 
to fantastyczne wydarzenie, 
które promuje zdrowy styl 

życia oraz aktywność, o któ-
rą w czasie pandemii po-
winniśmy mocno zadbać. 
To jednocześnie wydarze-
nie, które promuje nasz re-
gion w całej Polsce, bo po-
jawia się na nim ogromna 
ilość kibiców, którzy mogą 
poczuć się tutaj jak turyści- 
podkreśla burmistrz Dariusz 
Maniak.
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To nie pierwsza tego typu impreza nad zalewem w Stradomi

Zgromadził tony odpadów. 
Teraz trafi do więzienia

Niestety, ale sytuacja nie-
legalnego gromadzenia 

odpadów przez jednego z 
mieszkańców na terenach 
gminy oraz terenie należą-
cym do SMLW w Sycowie 
powtórzyła się – informu-
ją władze gminy. – Dla nas 
zawsze najważniejsze jest 
zdrowie i bezpieczeństwo 
osób, dlatego ponowiliśmy 
akcję uprzątnięcia uciążli-
wych odpadów.

– Patologia systemu jest 
tak duża, że dzisiaj nikt nie 
da gwarancji, że śmieci za 

jakiś czas nie wrócą.Jednak 
tym razem szansa jest więk-
sza – komentuje burmistrz 
Dariusz Maniak. 

– Sąd Rejonowy w Oleśnicy 
skazał uciążliwego sąsiada 
na 14 miesięcy bezwzględ-
nego więzienia za popełnie-
nie dwóch przestępstw. Z 
tego miejsca chciałbym 
podziękować Prokuratu-
rze Rejonowej w Oleśnicy 
za wykonaną pracę na rzecz 
porządku i bezpieczeństwa 
mieszkańców - mówi Ma-
niak. RED

STRAŻACY Z GMINY SYCÓW ODEBRALI 
NOWE SAMOCHODY
Woź bojowy, który do tej pory służył w podziale Państwowej 
Straży Pożarnej w Sycowie, trafił do jednostki działającej w 
Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym – OSP Drołto-
wice. Wóz, który do tej pory służył w Drołtowicach, od teraz 
będzie na stanie w OSP Syców. - Gmina będzie inwestować 
w wymianę samochodów – mówi burmistrz Dariusz Maniak. 
– Musimy być gotowi odpowiadać na wszelkiego rodzaju 
zagrożenia, szybko i skutecznie. 
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Wiele sycowskich dróg czekało na remonty od lat Kamienice w centrum Sycowa przejdą kapitalny remont

Gmina skutecznie stara się o pozyskanie środków spoza budżetu

Poprawi się nie tylko jakość dróg, ale i ich funkcjonalność

Nowy plac zabaw działa także poza godzinami otwarcia placówki

Syców zawsze chętnie wspiera takie inicjatywy i promuje sport

Punkt Szczepień Powszech-
nych działa w hali sportowej
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Projekt świetlicy wiejskiej w Kijowicach 31 marca 100 %

Bierutów rewitalizacja muru 
obronego ul. Moniuszki 30 września 3%

Budowa Przedszkola Miejskiego (etap1) 31 października 22%

Budowa oświetlenia drogowego solarnego 30 września 20%

Budowa oświetlenia we wsi Karwiniec 30 czerwca 9%

Budowa monitoringu miejskiego ul. 1 Maja 18 kwietnia 100%

Budowa wodociągów w Bierutowie 30 czerwca 57%

Budowa zaplecza szatniowego  
kontenerowego w Solnikach Małych 31 grudnia 3%

Budowa zaplecza szatniowego  
kontenerowego w Zbytowej 31 grudnia 3%

Budowa ścieżek w parku w Bierutowie 31 grudnia 0%

Chodnik parking w Wabienicach 30 czerwca 100 %

Dokumentacja rewitalizacji bramy 
zamkowej 30 czerwca 82%

Dokumentacja wymiany pokrycia 
dachowego ma budynku Wabienice2 28 kwietnia 80%

Droga do stacji LNG 31 maja 65%

Kijowice Budowa ogrodzenia placu zabaw 31 lipca 10%

Modernizacja instalacji elektrycznej 
w budynku byłego gimnazjum 15 sierpnia 5%

Ogrodzenie placu przy świetlicy 
w Strzałkowej 31 lipca  9%

Projekt budowy drogi dojazdowej 
do stacji LNG (od strony ul. Zielonej) 15 grudnia 15%

Projekt drogi gminnej w Zbytowej 31 stycznia 100%

Projekt placu zabaw w Sątoku 30 czerwca 5%

Projekt przebudowy drogi dojazdowej 
do gruntów rolnych  w Gorzesławiu 15 października 5%

Projekt remontu drogi gminnej 
w Bierutowie ul. Ceglana 30 sierpnia 15%

Projekt remontu drogi gminnej 
w Bierutowie ul. Spacerowa fragment 
od Przymierza

30 sierpnia 15%

Projekt remontu drogi gminnej 
w Bierutowie ul. Wrocławska 15 października 15%

Projekt remontu drogi gminnej 
w Bierutowie ul. Wrocławska - część 2 15 grudnia 5%

Projekt remontu drogi gminnej  
w Solnikach Małych 15 grudnia 15%

Projekt remontu drogi w Wabienicach 15 grudnia 15%

Projekt remontu drogi w Zawidowicach 15 października 15%

Projekty placów zabaw w Gorzesławiu 30 czerwca 15%

Przebudowa drogi w Zbytowej 31 października 5%

Przebudowa pomieszczeń na salę 
lekcyjną w SP Zbytowa - etap 2 15 sierpnia 5%

Remont drogi gminnej w Bierutowie 
ul. Kilińskiego 15 czerwca 40%

Remont drogi w Bierutowie ul. Wodna 30 września 5%

Remont drogi gminnej w Jemielnej 27 lipca 15%

Remont pomieszczeń w świetlicy 
wiejskiej w Jemielnej 15 lipca 15%

Remont świetlicy w Zbytowej - etap 3 
Odnowa Wsi 30 września 5%

Rozbudowa cmentarza w Bierutowie 
- etap 1 30 października 7%

Stronia Remont świetlicy - etap 1 30 sierpnia 12%

Wabienice dach na budynku byłego 
ośrodka 30 grudnia 5%

Wejście do biblioteki w Zbytowej 15 października 7 %

Wymiana pokrycia dachowego 
na budynku świetlicy w Posadowicach 30 listopada 5%

Stronia remont swietlicy - etap 2 30 kwietnia 5%

Parking przy UM 31 grudnia 5%
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