
Rekreacja 
na Wileńskiej
Tężnia, place
zabaw, boiska 
już gotowe

UWAGA, KIEROWCY! OTWARCIE WYREMONTOWANEGO WIADUKTU JUŻ 10 SIERPNIA   STR.4

Polityczny 
miszmasz
Będą zmiany 
w powiatowej 
Platformie?

GMINA BIERUTÓW POZYSKUJE ŚRODKI NA REMONTY I INWESTYCJE   STRONA  9

OFCA 2021
Festiwal pełen 
atrakcji już
13-15 sierpnia

Narażali życie 
dla innych
Ci policjanci to 
bohaterowie

Gmina Oleśnica 
nie zwalnia 
i realizuje swoje
inwestycjeFO
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Zamieszkaj 
w Dobroszycach
Gmina rozwija 
się i zaprasza 
do siebie
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W oleśnickim szpitalu rodzisz i wychodzisz
To nowy projekt porodówki. Już kilka godzin 
po urodzeniu dziecka można wyjść do domu.
CZYTAJ NA STRONIE  5

dostępna również na stronieolesnicainfo.pl
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ICzy oleśnicki 
GKN da pracę 
kilkuset nowym 
pracownikom
Etaty nawet dla 400 osób? 
Branżowe portale informują o 
zamknięciu fabryki w Wielkiej 
Brytanii. Jej właściciel zamierza 
przenieść produkcję do Polski, 
a konkretnie do Oleśnicy. A to 
wiąże się z nowymi miejscami 
pracy dla kilkuset osób. Wcze-
śniej Merlose industries Plc po 
przejęciu GKN zdecydowało 
się na szybką rozbudowę jed-
nej z dwóch fabryk w Oleśnicy.

CZYTAJ NA STRONIE 3

Lasy toną w śmieciach 
Bałaganiarze wywożą tam  
żywność, gruz, dokumenty 

CZYTAJ NA STRONIE 4

Czy mieszkańcy powiatu oleśnickiego 
chętnie szczepią się przeciwko Covid-19? 

Najlepsza sytuacja jest 
w Oleśnicy, najgorsza w Dziadowej Kłodzie. 

Sprawdźcie, jak wygląda sytuacja 
w innych gminach.   STRONA  3

POWIAT 
SZCZEPI SIĘ 

(NIE)CHĘTNIE

POWIAT 
SZCZEPI SIĘ 

(NIE)CHĘTNIE



NR 7 (28) I LIPIEC 2021 r.
www.olesnicainfo.pl2 na początek

Adres redakcji: 
56-400 Oleśnica,  
ul. Mickiewicza 4B lok. 12

Redaktor naczelny
Grzegorz Kijakowski
grzegorz.kijakowski@olesnicainfo.pl
tel. 669 389 651

Biuro reklamy 
Oleśnica, ul. Mickiewicza 4B lok. 12
redakcja@olesnicainfo.pl
tel. 733 841 591, 669 389 651

Wydawca
K&G Enterprisses  
adres do korespondencji
Oleśnica, ul. Mickiewicza 4B lok. 12

Druk 
Polska Press  Sp. z o.o.   
Oddział Poligrafia / Drukarnia 
Sosnowiec

olesnicainfo.pl
BEZPŁATNA GAZETA LOKALNA 

I PORTAL INTERNETOWY

Chwalmy się, bo nikt za 
nas tego nie zrobi
KATARZYNA KIJAKOWSKA

Szacunek należy nam się nie tylko 
przy okazji.  Prawdziwa medialna 
burza przetoczyła się w ostatnich 
tygodniach nad oleśnickim szpita-
lem. Zebrało się przede wszystkim 
porodówce, ale powiedzmy sobie 
szczerze, rykoszetem dostał cały szpital. I żeby było jasne. 
W żadnym razie nie pochwalam treści publikowanych na 
kanałach szpitala, a odnoszących się do ciężarnych. Sama 
jestem mamą. Dwukrotnie byłam w ciąży i doskonale wiem, 
ile emocji towarzyszy kobiecie w tym okresie jej życia. Nie 
da się tego zrównać z niczym. Kropka. Jest tylko jedno 
małe "ale" i owo "ale" kieruję do wszystkich, którym wydaje 
się, że walczą o dobro oleśnickiego szpitala, a tak napraw-
dę to mają go w głębokim poważaniu. Politycy wszelkiej 
maści, a raczej ci, którym ambicja polityczna spędza sen z 
powiek, tylko czekają na okazję, by grzmieć przed kamerką 
o tym, jak to bardzo są zbulwersowani i czyjej to dymisji 
oczekują. Świetnie. Tyle że od tych samych osób oczeki-
wałabym wsparcia dla kobiet nie tylko przy okazji medial-
nej burzy. Pokażcie Panowie, na co Was stać w codziennym 
działaniu. Walczcie o dobre warunki kobiet, które trafiają 
na oleśnicką porodówkę. Zainteresujcie się tym, czego 
kobietom w Oleśnicy brakuje, z jakimi problemami się bo-
rykają. Wreszcie, skoro jesteście tak szarmanccy, walczcie z 
hejtem, który  dotyka kobiety. A dotyka. Sama jestem tego 
najlepszym przykładem. 
Co do oleśnickiej porodówki chylę czoło przed tymi, 
którzy zmieniają jej oblicze. To, jak wyglądał 19 czy kilka lat 
temu, gdy trafiłam na oddział w porównaniu z tym, jakie 
warunki i opiekę mają ciężarne teraz to krok milowy. Wiem, 
że zapracował na ten stan rzeczy cały personel, dlatego 
uważam, że o tym należy pamiętać przede wszystkim. 
Tak zresztą, jak o wizerunku szpitala, jako całości. Jeśli 
nie my będziemy się chwalić tym, co dobre (a przecież nie 
wszystko należy piętnować) to nie zrobi za nas tego nikt z 
zewnątrz. ●

  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

W tym roku gościć 
będziemy 20 grup 
i artystów z różnych 

stron świata. Swoje umie-
jętności, czar i charyzmę 
będą prezentować buske-
rzy, występując w specjal-
nie zaaranżowanych prze-
strzeniach miasta, a także 
performerzy podczas czte-
rech spektakli scenicznych. 
Oleśnica na 3 dni stanie się 
wielką cyrkową areną, na 
której podziwiać będzie-
my między innymi: „Epi-
tafium błazna” Kolektywu 
Kejos, spektakl utrzymany 
w stylistyce elżbietańskiej, 
w treści czerpiący inspira-
cję z sztuk Szekspira, akro-
batyczną błazenadę zapre-
zentowaną przez Compañia 
Per Se w „Trashedy”, czy też 
„ConSéquences” francuskie-
go duetu Les Paraconteurs, 
który w nienachalny sposób 
zabierze nas do świata absur-
du. Poza przedstawieniami 

posłuchamy również trzech 
występów muzycznych w wy-
konaniu: Cie Balltazar, Li-
ght Chili oraz Timingeriu.

Mówiąc o OFCY nie mo-
żemy zapomnieć o jej nie-
odzownej części jaką jest 
highline. Chodzenie po ta-
śmach rozwieszonych mię-
dzy kamienicami czy też 
wieżami kościołów wzbu-
dza wiele skrajnych emocji 

i jest niezaprzeczalną atrak-
cją. Widowiskowym elemen-
tem tegorocznej edycji będą 
również Wybory Miss Highli-
ne – pretendentki do korony 
będą musiały wykazać się 
niebywałą równowagą. Do 
przeżyć ekstremalnych na-
leży również dołączyć Galę 
fireshow, która pod osłoną 
nocy rozgrzeje serca widowni 
na oleśnickim amfiteatrze. ●

●  Oleśnicki Festiwal Cyrkowo-Artystyczny. Przez ulice 
przetoczy się wielobarwna fala sztuki cyrkowej. 

Sierpniowy weekend 
z Nowym Cyrkiem w Oleśnicy

FO
T.

 G
R

ZE
G

O
R

Z 
K

IJ
A

K
O

W
SK

I

OFCA będzie gościć w Oleśnicy w weekend 13-15 sierpnia

PIĄTEK 
max. 24oC I min. 14oC

NIEDZIELA
max. 23oC I min. 13oC

Oszuści w natarciu. 
Ostrzeżenie  
dla seniorów
Fałszywy wnukowie. Oleśnic-
ka policja kolejny raz zwraca 
się do oleśniczan o ostroż-
ność. Jak informuje Bernadeta 
Pytel w komendzie odebrano 
kilka informacji o próbach 
wyłudzenia pieniędzy metodą 
na wnuczka.  - Jeśli chcemy 
uniknąć sytuacji gdy seniorzy 
zostają oszukani, informujmy 
ich o możliwości wystąpienia 
takich sytuacji. Przekazujmy, 
co zrobić aby ustrzec się oszu-
stów – mówi. RED

Ania Wyszkoni i Sławomir 
wystąpią u sąsiadów

Gmina Długołęka poinfor-
mowała o programie te-

gorocznych gminnych doży-
nek. Imprezę zaplanowano 
na 28 i 29 sierpnia. Tym ra-
zem mieszkańców gminy, 
ale także okolicznych miej-
scowości, podejmować bę-
dzie Domaszczyn. Przed 
publicznością wystąpią 
gwiazdy. W sobotę na sce-
nie pojawi się Sławomir, na-
tomiast gwiazdą niedziel-

nego wieczoru będzie Ania 
Wyszkoni. Wystąpią także 
Łobuzy i Tabu. 
– Sobota będzie typowo roz-
rywkowa, niedziela z kolei 
to prawdziwe święto plo-
nów, m.in. z mszą polową, 
korowodem dożynkowym 
i stoiskami Kół Gospodyń 
Wiejskich oraz naszych 
gminnych sołectw – infor-
mują organizatorzy wydrze-
nia. RED

SOBOTA
max.23oC I min. 13oC



Covid-19. Jak szczepią 
się mieszkańcy gmin?
KATARZYNA KIJAKOWSKA

Od początku akcji Na-
rodowego Programu 
Szczepień w Oleśni-

cy przeprowadzono 21 200 
szczepień. W tym w punkcie 
szczepień przy ul. Hallera 
–  10 700 i od 13 maja do 14 
lipca w Powszechnym Punk-
cie Szczepień Przeciwko CO-
VID-19 mieszczącym się w 
hali sportowej OKR ATOL 
przy ul. Kochanowskiego – 
10 500. W pełni zaszczepio-
nych mieszkańców Oleśni-
cy jest obecnie 16 526, co 
stanowi 44,6 proc. całej po-
pulacji, natomiast zaszcze-
pionych min. 1 dawką – 18 
899 oleśniczan, co z kolei 
stanowi 51,1 % mieszkań-
ców miasta.

JAK SZCZEPIĄ SIĘ GMINY?
– Oleśnica plasuje się na 127 
miejscu w ogólnopolskim 
rankingu gmin, na ogólną 
ich liczbę 2477 – mówi Ma-
rzena Graczyk, kierownik 
Sekcji Komunikacji Społecz-
nej Urzędu Miasta Oleśnicy.

 Dla porównania ilość osób 
wszczepionych minimum 
1 dawką w poszczególnych 
gminach powiatu oleśnic-
kiego: m. Oleśnica 51,1% 
gmina wiejska Oleśnica  - 
42,4%;  Syców - 44,5%;  Mię-
dzybórz - 39 %; Dziadowa 
Kłoda 35,6%;  Dobroszyce 
44,2%; Bierutów 41,9%;  
Twardogóra 44,0%.

PUNKT KOŃCZY DZIAŁALNOŚĆ
Decyzją 6 maja 2021r. woje-
woda dolnośląski polecił bur-
mistrzowi Oleśnicy wsparcie 
organizacyjne, techniczne 
lub organizacyjno-technicz-

ne, związane z tworzeniem 
Punktu Szczepień Powszech-
nych w Hali Sportowej OKR 
Atol w Oleśnicy. Na cel ten 
miasto otrzymało z Urzędu 
Wojewódzkiego wsparcie w 
postaci jednorazowej dotacji 
w wysokości 5.000 zł.

Jakie wydatki poniesiono? 
Samo urządzenie Punktu 
Szczepień Powszechnych 
kosztowało 69.090,25 zł 
– to głównie zakup całe-
go wyposażenia w postaci 
ścianek działowych, etykiet, 
banerów, tablic informacyj-
nych, ulotek, art. biurowych, 
flag, słupków, dozowni-
ków, niszczarki, pojemni-
ków na odpady medyczne 
itp. To również zakup ze-
stawu przeciwwstrząsowe-
go, termometrów, płynów do 
dezynfekcji oraz koszty wy-
konania projektów graficz-

Dino na wsi  
pod Bierutowem
 
To będzie duża konkurencja 
dla lokalnych sklepów.  Do już 
istniejących sklepów wybudo-
wanych na wsiach w powiecie 
oleśnickim (np. w Stradomi 
Wierzchniej) dołączy kolejny. 
Tym razem sklep powstanie 
w Zbytowej. - Dino Polska 
wystąpiło o pozwolenie na 
budowę pawilonów handlo-
wych we wsi Zbytowa oraz w 
Twardogórze – potwierdza 
Dawid Samulski ze Starostwa 
Powiatowego w Oleśnicy. RED

WARTO 
WIEDZIEĆ
sprawdź na www.olesnicainfo.pl

● Oleśnicki Punkt Szczepień Powszechnych kończy działalność. 
Sprawdziliśmy jak działał i jak szczepią się mieszkańcy gmin

Posłanka Lewicy z biurem 
w Oleśnicy. Kto kolejny?

Posłanka Lewicy Agniesz-
ka Dziemianowicz-Bąk 

zainaugurowała działalność 
swojego biura w Oleśnicy.
– Oleśnica jest miastem bli-
skim mojemu sercu – mówi-
ła posłanka. – Dzisiaj, kiedy 
otwieramy biuro poselskie i 
biuro Rady Powiatowej No-
wej Lewicy mam nadzieję, że 
to dobry moment do złoże-
nia deklaracji, że będziemy 
tutaj jeszcze częściej, że czę-
ściej będziemy mieć okazję 
rozmawiania mieszkańcami 
i mieszkankami Oleśnicy.

Dziemianowicz-Bąk podzię-
kowania skierowała do jej 
szefa Michała Karasia oraz 
sekretarza regionu Arkadiu-
sza Sikory. Ten ostatni pod-
kreślał, że otwierając swoje 
biuro Lewica spełnia swoje 
przedwyborcze deklaracje. – 
Pani Agnieszka Dziemiano-
wicz-Bąk jest pierwszą po-
słanką, która otwiera biuro 
poselskie Lewicy w Oleśni-
cy, ale będą kolejne. Uru-
chomią je także Krzysztof 
Śmiszek i Marek Dyduch – 
poinformował. RED

Czy oleśnicki GKN 
zatrudni 400 osób?

Pojawiła się szansa na dużą 
ilość nowych miejsc pra-

cy w fabrykach  GKN Dri-
veline w Oleśnicy. – Jej 
właściciel, firma Melrose 
Industries Plc (która prze-
jęła GKN w 2018 roku) ogło-
siła w styczniu bieżącego 
roku, że chce zamknąć swo-
ją fabrykę w Bigmingham 
w Wielkiej Brytanii i prze-
nieść produkcję i miejsca 
pracy do Polski i Francji – 
podaje portal investmap.pl – 

Plany zamknięcia tamtejszej 
fabryki, mogą doprowadzić 
do przeniesienia około czte-
rech piątych miejsc pracy 
z Birmingham do zakładu 
w Oleśnicy - informuje por-
tal branżowy. W fabryce w 
Birmimgham zatrudnionych 
jest ponad 500 osób. Dzięki 
jej zamknięciu, w polskich 
fabrykach GKN Driveline w 
Oleśnicy może powstać na-
wet 400 nowych miejsc pra-
cy. RED

Prestiżowe wyróżnienie 
dla naszych policjantów

Odznaką podkomisarza 
Andrzeja Struja są wy-

różniani funkcjonariusze, 
którzy w czasie wolnym od 
służby podejmą działania w 
obronie życia, zdrowia i mie-
nia obywatel. W tym roku 
wśród pięciu odznaczonych 
dolnośląskich funkcjonariu-
szy była sierż.szt. Maria My-
szakowska–Łyjak z sycow-
skiego komisariatu, która 
w czasie wolnym od służby 
zauważyła wypadek drogo-
wy. Uczestniczyła m.in. ko-
bieta w ciąży i 3-letni chłop-
czyk. Policjantka bez chwili 
wahania zatrzymała się, wy-
biegła ze swojego pojazdu, 
aby sprawdzić, w jakim sta-

nie są jego uczestnicy. Poli-
cjantka modłączyła akumu-
latory uszkodzonych aut, gdy 
zauważyła, że z baku samo-
chodu, w którym znajdowa-
ła się butla z gazem, wycie-
ka paliwo.

Wyróżnienie podczas tego-
rocznych obchodów święta 
policji we Wrocławiu odebrał 
też sierżant Karol Płachty-
na, który ratował miesz-
kańców kamienicy w Do-
broszycach. Doszło w niej 
do pożaru.  Przedostając się 
przez kłęby dymu wyprowa-
dził z mieszkania mężczyznę 
oraz kobietę, która wołała o 
pomoc znajdując się na za-
jętym już ogniem łóżku. RED
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Policjantka z Sycowa odebrała zaszczytne wyróżnienie
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REKLAMA

nych, oznakowania, okleje-
nia szyb, a także transport.

Do tego dochodzi utrzy-
manie Punktu Szczepień Po-
wszechnych. Podliczono wy-
datki poniesione do 23 lipca. 
17.850 zł to realizacja umów 
(bez pochodnych), których 
przedmiotem jest pełnienie 
dyżurów w Punkcie Szcze-
pień Powszechnych, w tym 
informowanie pacjentów 
o zasadach funkcjonowa-
nia Punktu Szczepień Po-

wszechnych, kierowanie 
pacjentów do gabinetów le-
karskich i punktów szcze-
pień, pomoc w wypełnianiu 
ankiet, pomoc osobom star-
szym i niepełnosprawnym, 
weryfikacja listy osób zapi-
sanych na szczepienie, nad-
zór nad przebiegiem pro-
cesu szczepień. Natomiast 
16.325 zł to kwota wydana 
zabezpieczenie medyczne 
realizowane przez Służby 
Ratownicze. ●

Punkt Szczepień Powszechnych działał w Oleśnicy od połowy maja

REKLAMA



GRUZ I DOKUMENTY 
TRAFIAJĄ DO LASÓW
KATARZYNA KIJAKOWSKA

Z problemem podrzuca-
nych śmieci mierzy się 
na co dzień – mówi w 

rozmowie z OlesnicaInfo.pl 
Weronika Tyczka z oleśnic-
kiego nadleśnictwa. – Duża 
ilość śmieci wyrzucana jest 
do lasu głównie w weeken-
dy, także po dłuższym wol-
nym np.: majówce oraz w 
czasie wakacji. Wtedy kie-
dy społeczeństwo korzysta 
z lasu w celach turystycz-
nych, bo są sprzyjające do 
tego warunki pogodowe. Z 
naszych obserwacji wyni-
ka, że to osoby porządku-
jące swoje ogrody czy domy 
wyrzucają ogromne hałdy 
odpadów – mówi nasza roz-
mówczyni i dodaje: Sezon 
grzybowy również sprawia, 
że ludzie zabierają ze sobą 
do domu piękne i natural-
ne grzyby, a w zamian dla 
lasu pozostawiają śmieci.

CO NAJCZĘŚCIEJ TRAFIA
 DO LASÓW?
– Śmieci, które powinny 
trafiać do sortowni, a na 
pewno nie do lasu – mówi 
rzeczniczka oleśnickiego 
nadleśnictwa. – Są to prze-
ważnie meble, sprzęt elek-
troniczny, żywność (owo-
ce, jajka, warzywa, zepsute 

mięso), puszki, butelki opo-
ny samochodowe, gruz bu-
dowlany, folie plastikowe, 
styropian budowlany, szkło, 
dziecięce zabawki… Można 
by tak bez końca - przyznaje 
Weronika Tyczka. - Ale spo-
tkać też można dokumenty 
np.: pracę licencjacką czy 
dokumentację medyczną – 
dodaje. 

Na bezmyślne działania 
bałaganiarzy narażone są 
też miejsce, które nadleśnic-
two przygotowało dla tury-

stów. – To miejsca postoju z 
ławkami, stołami oraz wia-
tą – wylicza przedstawiciel-
ka oleśnickiego nadleśnic-
twa. – Tu po weekendach, 
wakacjach czy grzybobra-
niu pozostaje bardzo dużo 
śmieci, które nie trafiają do 
kosza na odpady. 

FOTOPUŁAPKI LEKIEM 
NA ŚMIECĄCYCH
Co powinno odstraszyć ba-
łaganiarzy? – W oleśnickich 
lasach mamy bardzo dużo 

fotopułapek, a dzięki zare-
jestrowanemu materiałowi 
możemy sprawnie namie-
rzyć osoby, które łamią pra-
wo – podkreśla Weronika 
Tyczka, która informuje, 
że postępowania, które są 
prowadzone w sprawie za-
śmiecania lasu, trafiają do 
sądu.

I na koniec nasza rozmów-
czyni podkreśla: Oleśnickie 
lasy są fantastyczne i prze-
piękne. Naprawdę warto to 
docenić. ●

Śmieci w lasach to zmora leśników. Wraz z nimi apelujemy o rozsądek
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Otwarcie oleśnickiego 
wiaduktu 10 sierpnia

Wszystko wskazuje na to, 
że kończy się udręka 

oleśnickich kierowców zwią-
zana z remontem wiaduk-
tu w ciągu ul. Wojska Pol-
skiego. 10 sierpnia ruch w 
tym miejscu ma zostać przy-
wrócony.

BYŁO OPÓŹNIENIE
Objazd w kierunku na Wro-
cław, jak również wjazd do 
Oleśnicy, został wyznaczo-
ny przez węzeł Dąbrowa w 
ciągu drogi S8 oraz ul. Do-
broszycką jeszcze w lutym. 
Pierwotny termin przywróce-
nia ruchu był planowany na 
czerwiec. – Niestety, z przy-

czyn od nas niezależnych, a 
wynikających z konieczności 
dokonania korekt przyjętych 
rozwiązań projektowych, od-
danie wiaduktu może się nie-
co opóźnić. Zakładamy, że 
maksymalnie o sześćdziesiąt 
dni, ale jesteśmy dobrej my-
śli – informował nas w maju 
Dawid Samulski ze Starostwa 
Powiatowego w Oleśnicy. 

Dzisiaj już wiadomo, że 
prace drogowców są już na 
finale. Jak informuje dyrek-
tor Zarządu Dróg Powiato-
wych w Oleśnicy Grzegorz 
Cipyk ruch samochodowy na 
wiadukcie ma zostać przy-
wrócony już 10 sierpnia. RED

● Sterty śmieci trafiają do lasów Nadleśnictwa Oleśnica. 
Leśnicy apelują o rozsądek i walczą z bałaganiarzami
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Kończy się udręka kierowców i konieczność korzystania z objazdów

Rusza budowa Parku Południowego. Teren przy 
ul. Ludwikowskiej zostanie zagospodarowany
Zakład Budynków Ko-

munalnych w Oleśnicy 
ogłosił przetarg na zagospo-
darowanie terenu przy ul. 
Ludwikowskiej. Prace po-
trwają przez cały najbliższy 
rok. Umowa ma zostać za-
warta jesienią. 

CO TAM POWSTANIE?
Na terenie należącym do 
miasta, dotąd niezagospo-
darowanym, planowane jst 
wykonanie amfiteatru tere-
nowego na 200 osób, stre-
fy aktywności w postaci pla-
cu zabaw oraz strefy fitness, 
urządzeń street workout, 
gier indywidualnych. Po-
nadto w parku powstaną 
strefy odpoczynku z ław-
kami, stolikami i altanką, 
będą kosze na odpady dla 
zwierząt. Powstanie także 
altanka dedykowana ma-
mom karmiącym, a także 
tzw. cichy kącik do gry w 

szachy, warcaby. Całość zo-
stanie skomunikowana alej-
kami i chodnikami i objęta 
urządzeniem zieleni. Będą 
to nasadzenia wysokie i ni-
skie, łąki kwietne, trawni-

ki, rabaty kwiatowe. Obszar 
parku będzie oświetlony i 
monitorowany. Stanie tam 
również toaleta kontenero-
wa oraz poidełka dla miesz-
kańców.

Jeszcze w 2019 roku Za-
kład Budynków Komunal-
nych ogłosił przetarg na wy-
cinkę zieleni na terenie w 
obrębie ulic Ludwikowskiej, 
Południowej i Osady Bystre. 
W ten sposób władze miasta 
rozpoczęły działania zwią-
zane z powstaniem nowego 
parku. – Na razie zajmiemy 
się uporządkowaniem tere-
nu ze zbędnej zieleni – mó-
wiła OleśnicaInfo.pl Izabe-
la Świąder, dyrektor ZBK. 
2020 rok upłynął na pra-
cach związanych z doku-
mentacją, także z opraco-
waniem koncepcji wyglądu 
Parku Południowego. 
Także w tym roku prze-
prowadzono konsultacje, 
w trakcie których popro-
szono mieszkańców o su-
gestie związane z zagospo-
darowaniem terenu przy ul. 
Ludwikowskiej. Część z pro-
pozycji uwzględniono. RED
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Zaniedbany do tej pory teren zostanie na nowo urządzony
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Starą fontannę na placu 
zastąpi nowy wodotrysk

Ogłoszono przetarg na 
przebudowę fontanny 

przy pl. Zwycięstwa. Przed-
sięwzięcie pilotuje Zakład 
Budynków Komunalnych 
w Oleśnicy.

Umowa na przebudowę ist-
niejącej już fontanny zosta-
nie podpisana jesienią. – Fon-
tanna będzie zupełnie nowa, 
ale zlokalizowana w miejscu 
aktualnej. Zakładamy nowo-
czesny wygląd, wpisany w 
otoczenie zrewitalizowane-
go placu Zwycięstwa – infor-
mował oleśnicki magistrat. – 
Wanna istniejącej fontanny 
i otaczający ją murek zosta-
ną przebudowane. Tak, aby 
usytuowanie dysz było na po-
ziomie otaczającego gruntu. 
Wypływ wody będzie stero-

wany w sposób zmienny, na 
różną wysokość. Całość zo-
stanie podświetlona.

Przypomnijmy, że w 2019 
roku zakończyła się przebu-
dowa pl. Zwycięstwa. Stara 
fontanna nie została obję-
ta modernizacją. Roboty 
budowlane objeły wykona-
nie nowej nawierzchni tere-
nu oraz ustawienie na nim 
elementów małej architek-
tury. Pojawiły się drewniane 
miejsca do siedzenia, ławki 
parkowe z oparciami, stoły z 
siedziskami, betonowe sie-
dziska na trawie, stojaki na 
rowery, multimedialne ta-
blice informacyjne.    Nie-
bawem na pacu ma stanąć 
podświetlony napis Oleśni-
ca. RED
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Tak ma się prezentować nowa oleśnicka fontanna



KATARZYNA KIJAKOWSKA

Takiego politycznego 
chaosu, jak obecnie 
w klubie radnych Ko-

alicji Obywatelskiej dawno w 
oleśnickiej polityce nie wi-
dzieliśmy. Zresztą, nie do-
tyczy to tylko klubu. Powia-
towa Platforma Obywatelska 
nie może się pozbierać po 
utracie władzy w 2020 roku. 
Czy zmieni się to wraz z po-
jawieniem się Donalda Tu-
ska na czele partii? 

Już w marcu pisaliśmy na 
OlesnicaInfo.pl o rozbitej Plat-
formie Obywatelskiej w powie-
cie oleśnickim i samej Oleśni-
cy. – Platforma jest poobijana 
po utracie władzy – komen-
tował jeden z lokalnych po-
lityków. – Do dziś niektórzy 
z jej działaczy nie mogą po-
godzić się z tym, co stało się 
latem ubiegłego roku. I pew-
nie stąd takie sprzeczne sta-
nowiska i zachowania. 

Co zmieniło się od tamte-
go czasu? Wciąż trudno po-
kusić się o stwierdzenie, że 
lokalna PO mówi jednym gło-
sem. Różne opinie wygłasza-
ne przez radnych Pawła Lesz-

czyłowskiego i Roberta Sarnę 
są tego najlepszym dowodem. 
Czy zmiana szefa w regionie 
(następcą Jarosława Duzy zo-
stał Grzegorz Schetyna, red.) 
przełoży się na sytuację partii 
w powiecie oleśnickim? Nie-
wykluczone. Działacze z Ole-
śnicy wzięli udział w dwóch 
spotkaniach z przełożonymi z 

regionu, na których usłyszeli 
m.in., że ci, którzy współpra-
cują w jakikolwiek z PiS-em 
są w partii niemile widziani. 
W koalicji z Prawem i Spra-
wiedliwością jest od ubiegłe-
go roku burmistrz Jan Bronś. 
Paweł Leszczyłowski nie kry-
je swojej współpracy z radny-
mi burmistrza, choć formalnie 

jest w klubie Koalicji Obywa-
telskiej. Jeśli będzie chciał po-
zostać w PO musi przejść do 
opozycji, bo takową wobec 
burmistrza stanowią radni 
KO (oprócz Leszczyłowskie-
go to jeszcze Sarna i Siedlecki). 
Warunki regionu są stanow-
cze: jesteś w PO, nie możesz 
współpracować z PiS-em. ●

PLATFORMA PRÓBUJE 
WYJŚĆ NA PROSTĄ
● Na razie trwa wewnętrzy spór w partii, która w ubiegłym roku straciła 
władzę w mieście i powiecie. Czy zmiana władzy w PO poprawi jej sytuację?

Paweł Leszczyłowski i Robert Sarna są w jednym klubie, a jednocześnie w opozycji do siebie
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Oleśnicki oddział gineko-
logiczno-położniczy wy-

szedł naprzeciw oczekiwaniom 
kobiet, które z różnych wzglę-
dów nie decydują się na poród 
domowy, ale nie chcą spędzić 
kilku dni na oddziale położ-
niczym po porodzie.

SZEROKI WACHLARZ BADAŃ
Od maja na oleśnickim od-
dziale ginekologiczno-po-
łożniczym prowadzony jest 
program badań  prenatalnych 
przeznaczony dla pacjentek 
po 35. roku  życia lub takich, 
u których dziecka stwierdzo-
no nieprawidłowości w roz-
woju. Szpital zapewnia im 
pełen dostęp do diagnosty-
ki. – Jesteśmy jednym z nie-
wielu ośrodków, który wyko-
nuje wszystkie rodzaje badań 
inwazyjnych i ultrasonogra-
ficznych – mówi doktor Gize-
la Jagielska. – Ruszamy też z 
poradnię neonatologiczną dla 
pacjentów z naszego oddzia-
łu. To dobra informacja dla 
pacjentek, które będą chciały 
wypisać się ze szpitala zaraz 

po tzw. porodzie ambulatoryj-
nym. Dzień, dwa lub trzy dni 
później każda z nich będzie 
mogła wrócić z dzieckiem do 
naszej poradni, gdzie wykona 
szczepienia, badania przesie-
wowe, badanie słuchu. Czy-
li wszystko to, co hamowało 
młode mamy przed  wcze-
śniejszym wyjściem ze szpi-
tala, bo ogarnięcie tych spraw 
samodzielnie jest zazwyczaj 
trudne. Teraz pacjentka i jej 

dziecko będą dodatkowo pod 
naszą opieką.

Wicedyrektor placówki, Gi-
zela Jagielska mówi, że taki 
trend można zauważyć w ca-
łej Europie. Z kolei według 
położnej Joanny Krzeszowiak 
warto rodzić i wrócić zaraz 
po porodzie do domu, bo w 
warunkach domowych wie-
le kobiet szybciej do siebie 
dochodzi, łatwiej też zawal-
czyć o laktację.  RED

Rodzisz i wychodzisz to nowy projekt  
oleśnickiej porodówki

Oleśnicka porodówka wprowadza innowacyjny system opieki nad ko-
bietami zaraz po porodzie
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Ksiądz Teodor pozostaje 
w oleśnickiej parafii

31 lipca w bazylice mniej-
szej odbędzie się msza 

dziękczynna na zakończenie 
4-letniej posługi kapłańskiej 
ks. Teodora w oleśnickiej pa-
rafii. Czy to oznacza, że ksiądz 
żegna się z Oleśnicą na dobre?

Okazuje się, że wikary że-
gna się z parafią św. Jana, 
ale tylko częściowo. Będzie 
w niej tzw. rezydentem, czyli 
księdzem wyłączonym z ty-
powo parafialnych obowiąz-
ków. Skupi się na rozwoju 
swojej internetowej działal-
ności i rozwoju Teobańkolo-
gii. Sam zainteresowany rów-
nież zabrał głos w sprawie. 
W komentarzach na Olesni-
caInfo.pl napisał: Zostaję w 
Oleśnicy, ale w innym cha-

rakterze niż wikary. Tu będę 
mieszkał, ale zadania będę 
miał inne, niż duszpaster-
stwo parafialne.

Przypomnijmy, że ksiądz 
Teodor Sawielewicz prowadzi 
codzienne wieczorne modli-
twy online za pomocą mediów 
społecznościowych, które gro-
madzą tysiące osób wierzą-
cych. Na fanpejdżu „Teobań-
kologia” transmisje na żywo 
zaczęły się w 2017 r. Najpierw 
odbywały się raz na tydzień. 
Uczestniczyło w nich 200-500 
wiernych. Na początku 2020 
r. podczas samej transmisji 
„na żywo” na kanale Youtu-
be i fanpejdżu „Teobańkolo-
gii” modliło się już około 3 
tys. osób. RED

Oleśnicka Biedronka 
czynna także w niedzielę

Sieć Biedronka testuje 
w Polsce korzystanie z 

usług pocztowych i usługę 
"Odbiór w punkcie". Wśród 
sklepów, które zostały otwar-
te jest punkt w Oleśnicy przy 
ul. Wojska Polskiego. 
W ten sposób Biedronka omi-
ja zakaz handlu w niedziele i 
wdraża usługi pocztowe. Dzię-
ki temu klienci będą mogli 
robić zakupy w sklepach tej 
sieci także w niedziele nie-
handlowe.-Dla Jeronimo Mar-
tins taka współpraca z pocztą 

wiąże się z możliwością roz-
szerzenia działalności na nie-
dziele niehandlowe – infor-
muje portal businessinsider.
pl – Z kolei dla Poczty Polskiej 
to szansa na umocnienie po-
zycji na konkurencyjnym ryn-
ku przesyłek pocztowych. Na 
tej współpracy powinni też 
skorzystać klienci. 
Zwłaszcza, że zgodnie z ostat-
nim badaniem, ponad poło-
wa Polaków życzyłaby sobie 
powrotu niedzielnego han-
dlu. RED

REKLAMA



ZGINĘŁA NASTOLATKA.
5 LAT DLA KIEROWCY
KATARZYNA KIJAKOWSKA

Akt oskarżenia trafił 
do Sądu Rejonowe-
go w Ostrzeszowie 

we wrześniu 2020 roku.

KIEROWCA BYŁ PIJANY
 – W oparciu o poczynione 
ustalenia, prokurator za-
rzucił mężczyźnie, że 15 
lipca naruszył zasady bez-
pieczeństwa w ruchu dro-
gowym w ten sposób, że, 
kierując audi a4,  znajdując 
się w stanie nietrzeźwości i 
nie posiadając uprawnień do 
kierowania pojazdami, nie 
zachował należytych środ-
ków ostrożności, nie obser-
wował należycie przedpola 
jazdy, a jadąc z nadmierną 
prędkością nie zapanował 
nad kierowanym pojazdem 
– mówił wtedy rzecznik pra-
sowy Prokuratury Okręgo-
wej w Ostrowie Wielkopol-

skim Maciej Meler.
W wydanej przez biegłego 

z zakresu rekonstrukcji wy-
padków i ruchu drogowego 
opinii wykazano ponadto, że 
bezpośrednio przed zdarze-
niem samochód kierowany 
przez oskarżonego poruszał 
się z prędkością od 120 do 
160 km/h.

–Przesłuchany w charakte-
rze podejrzanego mężczyzna 
przyznał się do stawianych 
mu zarzutów – mówi Meler. 
– Potwierdził, że w dniu zda-
rzenia spożywał alkohol w 
postaci piwa, a następnie, 
pomimo posiadania świa-
domości znajdowania się 
w stanie nietrzeźwości, po-

stanowił pojechać po znajo-
mych i zabrać ich nad zalew 
do Kobylej Góry.

14 lipca Sąd Rejonowy w 
Ostrzeszowie wydał wyrok w 
sprawie. – Sąd uznał oskarżo-
nego winnym tego, że znaj-
dując się w stanie nietrzeź-
wości i jadąc z nadmierną 
prędkością spowodował wy-
padek drogowy, w wyniku 
którego śmierć na miejscu 
zdarzenia poniosła pasażer-
ka samochodu – mówi Ole-
snicaInfo.pl wiceprezes Sądu 
Rejonowego w Ostrzeszowie 
Barbara Sabała-Bronś. – Kie-
rowca został skazany na karę 
5 lat pozbawienia wolności. 
Orzeczono wobec niego także 
obowiązek wypłaty zadość-
uczynienia za śmierć córki 
jej rodzicom. Jest to kwota po 
25 tys. zł dla każdego z ro-
dziców. Mężczyzna ma tak-
że dożywotni zakaz kierowa-
nia pojazdami. ●

Samochód, którym kierował Dawid P., wypadł z drogi
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Polonez antyaborcyjny 
odjechał, ale wróci

Polonez antyaborcyjny, 
który przez wiele tygodni 

parkował w okolicy oleśnic-
kiego szpitala, odjechał z Ole-
śnicy. Wiadomo, że na taki 
krok zdecydowała się Fun-
dacja Pro-Prawo do Życia. 
Czy to koniec jej antyabor-
cyjnych akcji w mieście?

– W Powiatowym Zespole 
Szpitali w Oleśnicy wykony-
wano aborcje eugeniczne(m.
in. selektywne i z powodu 
zespołu Downa), które są 
obecnie zakazane po wy-
roku Trybunału Konstytu-
cyjnego - mówi Jan Both z 
fundacji. -W tej chwili na-
szym priorytetem stała się 
kwestia nielegalnych abor-
cji pigułkowych i polonez 
zostanie użyty w tym celu 
– informuje przedstawiciel 
fundacji.

Spór z fundacją o zapar-
kowany przy ul. Armii Kra-
jowej w Oleśnicy samochód 

toczył od wielu miesięcy Za-
rząd Dróg Powiatowych, któ-
ry kwestionował zajęcie pasa 
ruchu przez Fundację. Wielu 
mieszkańców Oleśnicy anga-
żowało się też w akcję mają-
cą na celu wprowadzenie w 
życie zakazu prezentowania 
na terenie miasta drastycz-
nych treści. RED
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Przez wiele miesięcy auto 
 stało przy spitalu

Ptasie bufety  
na oleśnikich stawach
Na terenie oleśnickich stanęły 
pierwsze ptasie bufety.  
– Teraz w prosty sposób 
możecie dokarmiać ptaszki 
zdrowym jedzonkiem, które 
na pewno im nie zaszkodzi – 
poinformował oleśnicki ratusz. 
– Wystarczy 2 zł. Przekręcacie 
pokrętło, podstawiacie dłoń 
i wysypują się ziarna, płatki, 
otręby zbożowe, drobno 
pokrojone, surowe warzywa. 
Na maszynach znajdziecie 
instrukcję i potrzebne infor-
macje. 

Konkurs do powtórki
Kto pokieruje miejską służbą 
zdrowia?  Nie rozstrzygnięto 
konkursu na stanowisko 
dyrektora Samodzielnego  
Zespołu Publicznych Zakła-
dów Opieki Zdrowotnej  
w Oleśnicy. Powód? Na ogło-
szenie odpowiedział tylko 
jeden kandydat, co uniemoż-
liwia wyłonienie dyrektora 
miejskiej instytucji. Burmistrz 
Jan Bronś ogłosił więc drugi 
konkurs. Dokumenty będą 
przyjmowane do 4 sierpnia. 
Przypomnijmy, że konkurs to 
pokłosie decyzji Stanisława 
Ptaka o przejściu na emery-
turę. Faworytką do objęcia 
stanowiska jest Mariola 
Aiyegbusi. RED

WARTO 
WIEDZIEĆ
sprawdź na www.olesnicainfo.pl

● W Sądzie Rejonowym w Ostrzeszowie zapadł wyrok w sprawie  
tragicznego wypadku, do którego doszło w lipcu 2020 roku pod Kobylą Górą

Wszyscy radni  
za rozbudową szpitala 
w Oleśnicy
Uchwała deklaracyjna w tej 

sprawie nie jest pierwszą 
podjętą przez Radę Powiatu 
VI kadencji. Podobna de-
klaracja w kwestii rozbudo-
wy i modernizacji szpitala o 
nowy segment wraz z blokiem 
operacyjnym została przyjęta 
19.09.2019 r. – Była to bardzo 
dobra inicjatywa, którą my te-
raz kontynuujemy – wyjaśniał 
na ostatniej sesji wicestaro-
sta Stanisław Stępień. Przy-
pomniał także, że 15.07.2021 
r. Komisja Zdrowia i Pomocy 
Społecznej na nadzwyczajnym 
posiedzeniu przyjęła stano-
wisko mówiące o potrzebie 
budowy segmentu szpitala z 
blokiem operacyjnym, wska-
zując jednocześnie, że jest to 
priorytet gruntujący istnie-
nie szpitala.

Wicestarosta poinformował, 
że przyjętą uchwałę Zarząd 
przekaże premierowi, mini-
strowi zdrowia, wojewodzie 
dolnośląskiemu oraz mar-
szałkowi, aby poinformować 

decyzyjne organy o koniecz-
ności wsparcia finansowego 
tego zadania. – Ani powiat, 
ani szpital nie są w stanie fi-
nansowo temu przedsięwzię-
ciu sprostać – argumentował 
Stanisław Stępień. – Gdy uda 
nam się pozyskać pieniądze 
na tę inwestycję, to cały cykl 
jej realizacji w systemie mo-
dułowym wyniesie około 2 
lata, natomiast w systemie 
tradycyjnym od 4-5 lat – po-
wiedział. RED
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Szpital ma się doczekać trzech nowych sal operacyjnych

SANEPID NEGUJE 
SZPITAL
O tym, że obecny blok 
operacyjny nie spełnia 
właściwych norm, w swojej 
decyzji potwierdził również 
Dolnośląski Państwowy 
Wojewódzki Inspektor 
Sanitarny, który w trybie 
pilnym nakazał wykonać 
blok operacyjny z trzema 
salami. 

Apel o oddawanie krwi. Drastycznie 
brakuje drogocennego leku

Regionalne Centrum 
Krwiodawstwa i Krwio-

lecznictwa we Wrocławiu in-
formuje o brakach w magazy-
nie krwi. Sytuacja jest trudna.

– Apelujemy o krew grup 
ujemnych. Szczególne moc-
no potrzebna jest krew gru-
py O Rh-, B Rh- – mówi Ad-
rianna Franc z Regionalnego 
Centrum Krwiodawstwa i 
Krwiolecznictwa we Wro-
cławiu. – Dzienne wydania 
krwi do szpitali jest zdecydo-
wanie wyższe niż liczba po-
branych donacji. Stany krwi 

w Regionalnym  Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecz-

nictwa we Wrocławiu  male-
ją dlatego Centrum apeluje o 
krew. – Nadzieja jest jednak w 
mieszkańcach Dolnego Ślą-
ska – mówi. – To właśnie oni 
mogą uratować niejedno ży-
cie. Każda kropla krwi jest w 
tej chwili na wagę złota. Krwi 
nie można długo przecho-
wywać, koncentrat krwinek 
czerwonych przechowywa-
ny jest 42 dni, a koncentrat 
krwinek płytkowych zaled-
wie 5 dni, dlatego koniecz-
nie jest stałe, regularne od-
dawanie krwi. RED
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Raz w miesiącu pobór krwi 
odbywa się w Oleśnicy

Powstanie nowoczesny park handlowy

W Długołęce, w sąsiedz-
twie Selgrosa, powstanie 

nowy park handlowy SHOPP.
CITY. Łączna powierzchnia 
handlowa pierwszego etapu 
projektu przekroczy 6 tys. 
mkw., Przy obiekcie po-
wstaną 192 miejsca parkin-
gowe dla klientów. Dewelo-
per postawił na sprawdzoną 
formułę power center. – Jed-
nopoziomowy budynek, są-
siedztwo znanych najemców, 
duży, wygodny parking na 
świeżym powietrzu – to roz-
wiązania, które sprawdza się 
w każdych okolicznościach 
– zapowiada. RED
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Park handlowy ma obsłużyć także mieszkańców Oleśnicy i okolic
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MATERIAŁ PROMOCYJNY

Jedną ze zrealizowanych in-
westycji jest modernizacja 
ul. Pułaskiego w Oleśnicy. 

Zyskała ona nową, asfaltową 
nawierzchnię, chodniki i ka-
nalizację deszczową wraz z 
drenażem odsączającym kor-
pus drogi. Dla poprawy bez-
pieczeństwa zamontowano 
progi spowalniające.  Prace 
rozpoczęły się jesienią ubie-
głego roku. Zima, kolizje z 
siecią gazową i inne nieprze-
widziane okoliczności nie uła-
twiały budowy. W rezultacie 
inwestycję udało się zrealizo-
wać z korzyścią dla lokalne-
go układu komunikacyjne-
go. Koszty robót to 1,2 mln 
zł. Wykonała je fi rma FTS Ar-
tur Grzyb z Oleśnicy.

Po podpisanej umowie wy-
konawcy została przekazana 
droga przy ul. Europejskiej. 
Zostanie ona kompleksowo 
przebudowana (bez skrzyżo-
wania z ul. Niemiecką). Zyska 
utwardzoną nawierzchnię z 
kanalizacją deszczową, oświe-
tlenie uliczne, kanał techno-
logiczny, sieć wodociągową i 
kanalizację sanitarną. Prace 
mają potrwać do końca tego 
roku. Kwota inwestycji to 2,6 
mln zł. Prace zrealizuje Przed-
siębiorstwo Inżynierii Wod-
nej i Ochrony Środowiska z 
Oleśnicy.

Bezpieczniej na drogach
Sekcja Dróg Miejskich w Ole-
śnicy wybrała przejścia dla 
pieszych i przejazdy dla ro-
werzystów, które zmoder-
nizowano.  Znajdują się one 
w newralgicznych punktach 
miasta i są wyjątkowo uczęsz-
czane przez oleśniczan. Ja-
kie elementy poprawy bezpie-
czeństwa zastosowano w tych 
miejscach? Wszystkie zosta-
ły doświetlone. Z obu stron 
ustawiono dodatkowe lam-
py oświetleniowe, dedyko-
wane wyłącznie temu miej-
scu. - Przejścia i przejazdy dla 
rowerzystów zmieniły się w 
tzw. przejścia i przejazdy ak-
tywne - zostały zamontowane 
oznakowanie ledowe kroczą-
cego ludzika, lampy ostrze-
gawcze oraz detektory ruchu, 
które powodują samoczynne 
uruchomienie lamp ostrze-
gawczych wraz z pojawieniem 
się pieszego lub rowerzysty - 
mówi Krzysztof Fink, dyrektor 
SDM. – Przed przejściami za-
instalowano płyty integracyj-
ne ułatwiające przechodzenie 
przez jezdnię osobom niepeł-
nosprawnym, niewidomym i 

niedowidzącym. W celu uspo-
kojenia ruchu niektóre przej-
ścia zostały wyniesione (na 
ul. Sikorskiego na wysoko-
ści budynku nr 11 oraz na 
ul. Kleeberga), albo rozbu-
dowane o azyl dla pieszych 
(na ul. Sinapiusa na wysoko-
ści budynku nr 1-1f oraz na 
ul. Kilińskiego na wysoko-
ści budynku nr 11b). Prace 
realizowała fi rma MIRWO z 
Bykowa. Ich koszt to ponad 
800 tys. zł, w tym na moder-
nizację przejść na drogach 
powiatowych przeznaczono 
ok. 300 tys. zł. 

Ruszył remont kamienicy
Pod koniec kwietnia Zakład 
Budynków Komunalnych pod-
pisał umowę z wykonawcą 
remontu i przebudowy bu-
dynku mieszkalnego przy ul. 
3 Maja 69. Zakres prac obej-
muje przebudowę i remont 
budynku na potrzeby lokali 
mieszkaniowych i usługowych 
z dostosowaniem do obowią-
zujących przepisów zakresie 
bezpieczeństwa pożarowego, 
warunków technicznych oraz 
obowiązujących norm. Sza-
cowany koszt tej inwestycji 
to 3 600 000 zł. Planowany 

termin zakończenia prac to 
2022 rok.

Budujemy mieszkania
Prace trwają także przy ul. 
Kopernika 13. Powstają tam 
dwa socjalne budynki wielo-
rodzinne składające się z 14 
lokali mieszkalnych. Obok po-
wstaną stanowiska postojowe 
dla samochodów osobowych 
oraz plac zabaw dla dzieci. 
Wykonawcą prac jest fi rma 
TOM-INSTAL Sp z o.o. Ter-
min zakończenia robót to 31 
sierpnia 2022 r.

Powstaje nowy 
kanał sanitarny
Od połowy kwietnia trwa bu-
dowa kanału sanitarnego 
grawitacyjnego na odcinku 
od przepompowni ścieków 
przy ulicy 11 Listopada, przez 
ulice Hallera i Kilińskiego, a 
do skrzyżowania ulic 3 Maja 
i Młynarskiej. Nowy kanał bę-
dzie miał długość około 450 
metrów. Z uwagi na to, że bu-
dowa dotyczy ścisłego cen-
trum miasta większość robót 
zostanie wykonana bezwyko-
powo (przewiertem), metodą 
mikrotunelingu. - Dzięki tej 
inwestycji skrócona zostanie 

droga przepływu ścieków z 
rejonu ulic Hallera, Maczka, 
Małopolnej do oczyszczalni 
ścieków, poprzez skierowa-
nie ich do kolektora sanitar-
nego w ul. Młynarskiej – infor-
muje MGK. Przedsięwzięcie 
pozwoli też wyłączyć z eks-
ploatacji przepompownię ście-
ków przy ul. 11 Listopada i 
odciążyć przez to niektóre 
odcinki kanalizacji sanitar-
nej w centralnej części mia-
sta. Koszt inwestycji to po-
nad 2,5 mln zł. Wykonawcą 
robót na zlecenie MGK Sp. 
z o.o. jest Przedsiębiorstwo 
Robót Inżynieryjnych INKOP 
Sp. z o.o. z Krakowa.

Wileńska w terminie
Na fi nale są już prace związa-
ne z rewitalizacją terenu re-
kreacyjnego przy ul. Wileń-
skiej w Oleśnicy. Powstała tam 
tzw. strefa sportowa z boiska-
mi wielofunkcyjnymi, strefa 
dla dzieci z urządzeniami dla 
dzieci starszych, małych oraz 
niepełnosprawnych (to bę-
dzie pierwszy taki plac w Ole-
śnicy). Jest już terenowa si-
łownia, strefa dla seniora z 
tężnią solankową oraz sto-
likami szachowymi, a także 

ogród zapachowy. Utworzo-
no wybieg dla psów i poideł-
ka. Nowością będzie „zielony 
przystanek” bogato obsadzony 
ozdobną roślinnością.   Inwe-
stycja jest realizowana przez 
Zakład Budynków Komunal-
nych. Wykonawcą robót jest 
fi rma  BIOBUD Piotr Schabi-
kowski z Sokołowic. Koszt in-
westycji to 2,6 mln zł.

Hala pnie się w górę, 
skatepark na fi nale
Nie zwalniają także prace na 
budowie hali sportowej przy 
Szkole Podstawowej nr 4 w 
Oleśnicy, gdzie  powstaje 
obiekt wielofunkcyjny, peł-
nowymiarowy z zapleczem 
sanitarno-socjalnym i dy-
daktycznym wraz z łączni-
kiem do istniejącego budyn-
ku szkoły. Inwestycja będzie 
kosztowała 9 mln zł. Koniec 
prac zaplanowano na wrze-
sień 2022. Już niebawem za-
kończą się natomiast roboty 
na budowie na skateparku i 
pumptracku. Po ostatnim for-
mowaniu terenu, przyszedł 
czas na kolejne prace. Wy-
lano nawierzchnię betono-
wą. Całość inwestycji jest zlo-
kalizowana na powierzchni 

Dużo dzieje się na drogach i placach budowy miejskich inwestycji. Część z nich jest już na fi nale, 
inne są realizowane z myślą o poprawie funkcjonowania Oleśnicy i warunków życia  mieszkańców.

Inwestycje w drogi, 
tereny rekreacyjne i oświatę

1000 m2 , na terenach zie-
lonych przy stawach, pomię-
dzy ścieżką pieszo - rowerową 
przy rzece Oleśnica, a gór-
ką. Skatepark jest wykonany 
w technologii betonowej, na-
tomiast pumptrack z betonu 
asfaltowego. Powstały tory jaz-
dy oraz przeszkody do akro-
bacji na deskorolkach, rol-
kach, hulajnogach i rowerach. 
W otoczeniu zainstalowana 
zostanie mała architektura - 
ławki, stojaki na rowery, sta-
cja naprawy rowerów. Teren 
będzie oświetlony i monito-
rowany. Koszty robót wyno-
szą ponad 2,2 mln zł.

Budowa wschodniej 
obwodnicy Oleśnicy
Budowa obwodnicy oraz  prze-
budowa ul. Dobroszyckiej 
wraz z przebudową ul. Krzy-
woustego, a dalej Limanow-
skiego, Moniuszki, Wądoły do 
włączenia do Energetycznej 
i Południowej, zakończy etap 
budowania obwodnic miasta. 
Budowa wschodniej obwod-
nicy Oleśnicy, na którą miej-
ski samorząd przekazał 4,3 
mln zł, rozpoczęła się jesie-
nią 2020 roku. Długość no-
wej drogi to 3,5 km. Będzie 
ona jednojezdniowa, z dwo-
ma pasami ruchu w każdym 
kierunku i z czterema ronda-
mi. Powstanie też ścieżka ro-
werowa. Inwestycję, na zle-
cenie DSDiK we Wrocławiu 
realizuje fi rma Budimex. 
Budowa nowej drogi wiąże 
się ze zmianami w organi-
zacji ruchu.Dotyczą one ul. 
Warszawskiej i Krzywouste-
go. Ulica Warszawska jest 
obecnie częściowo zamknię-
ta i zawężona. Ruch odbywa 
się po niej w obie strony. W 
przebudowie jest też droga 
wojewódzka nr 373 (dawna 
DK 25) w kierunku węzła 
S-8.  Na ul. Warszawskiej, 
na nowo wybudowanym pa-
sie wprowadzony zostanie 
ruch jednokierunkowy - z 
kierunku Cieśli do Oleśni-
cy. Ruch od Oleśnicy w stro-
nę Cieśli kierowany będzie 
przez drogę wojewódzka nr 
340 (ul. Dobroszycką) do wę-
zła Oleśnica Zachód, dalej na 
drogę S-8. Natomiast ruch 
od węzła Oleśnica Północ 
w kierunku Oleśnicy oraz 
do węzła Oleśnica Północ z 
kierunku Cieśli będzie prze-
biegał po wyremontowanym 
odcinku drogi wojewódzkiej 
nr 373 (dawna DK 25).  Wy-
konawca planuje utrzymać 
opisaną organizacje do dnia 
31 sierpnia. Na ulicy Krzy-
woustego, jezdnia zosta-
nie połówkowo zamknię-
ta, a ruch będzie odbywał 
się wahadłowo, z zastoso-
waniem sygnalizacji świetl-
nej w okresach zmniejszo-
nego natężenia ruchu oraz 
w godzinach nocnych, nato-
miast w dzień przewidziane 
jest sterowanie ręczne. Ta 
organizacja ruchu ma cha-
rakter czasowy i potrwa do 
30 września br. ●
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GMINA ZRYWA UMOWĘ 
I OGŁASZA PRZETARG
KATARZYNA KIJAKOWSKA

Dziś muszę podzielić się 
trochę gorszą wiado-
mością, choć jestem 

niemal pewien, że w nie-
co dłuższej perspektywie 
ta decyzja przyniesie gmi-
nie wiele korzyści – mówi 
Sawicki. – Wczoraj wraz z 
reprezentantami general-
nego wykonawcy I etapu 
budowy przedszkola fir-
my AD INWESTYCJE PRI-
MO Sp. z o.o. podpisałem 
porozumienie, którego pa-
ragraf pierwszy ma nastę-
pujący zapis:”1. Biorąc pod 
uwagę fakt, że Wykonawca 
nie jest w stanie z uwagi na 
nieprzewidziane w chwili 
zawarcia umowy okolicz-
ności związane z Covid-19 
zrealizować umowy, strony 
zgodnie postanawiają roz-
wiązać umowę () 2. Umo-
wa, o której mowa w ust.1 

ulega rozwiązaniu z dniem 
20.08.2021r. „

– Powodem rozstania nie 
są więc kwestie finansowe 
po stronie gminy, ponieważ 
jak dotąd realizowaliśmy w 
terminie wszelkie płatności 
na rzecz wykonawcy i pod-
wykonawców – mówi Sawic-
ki. – Celem gminy było i jest 

sprawne wybudowanie ocze-
kiwanego przez mieszkań-
ców nowoczesnego budynku 
przedszkola, w umówionym 
zakresie i w umówionych 
terminach, czego general-
ny wykonawca nie mógł (z 
powodu trudności związa-
nych z pandemią Covid19) 
nam już zagwarantować. - 

Wkrótce ogłosimy przetarg 
na dokończenie I etapu - za-
pewnia włodarz z Bierutowa.

Przypomnijmy, że nowe 
miejskie przedszkole ma być 
obiektem dla minimum 12 od-
działów (max. 15 oddziałów) 
dla 300 dzieci oraz jednego 
oddziału żłobkowego z osob-
nym wejściem. Pracować w 
nim będzie 40 osób (opiekuno-
wie, nauczyciele, pracownicy 
administracji, zaplecza żywie-
niowego, personel sprzątają-
cy) Budynek stołówki powi-
nien obsługiwać przedszkole 
i szkołę dla 600 dzieci. 

Władze gminy Bieru-
tów chcą, aby przedszkole 
było połączone łącznikiem 
z budynkiem szkoły Szkoły 
Podstawowej. Ma się w nim 
znajdować także kuchnia. Za-
gospodarowany zostanie tak-
że teren wokół obiektu. Zapla-
nowano tam parking, place 
zabaw, małą architekturę. ●

Gmina będzie szukać nowego wykonawcy przedszkola

FO
T.

 G
M

IN
A

 B
IE

R
U

TÓ
W

Rozpoczął się montaż 
nowego oświetlenia

W tym zadaniu mówi-
my przede wszystkim, 

o nowej infrastrukturze pod-
ziemnej oraz nowych lam-
pach począwszy od Ronda 
100-lecia Niepodległości, aż 
do przejścia dla pieszych tuż 
przed tzw. „mostem pocz-
towym” - informują sycow-
scy urzędnicy.

Ta inwestycja obejmuje 
ponadto doświetlenie trzech 
przejść dla pieszych: tuż przy 
rondzie oraz dwóch w po-
bliżu starego dębu – na ul. 
1 Maja oraz na ul. Wrocław-
skiej przy SPZOZ. Prace mają 
zostać ukończone do koń-
ca lipca. A już wkrótce zo-
stanie ogłoszony przetarg 
na na realizację remontu 11 
przejść dla pieszych, które 
polegać będą na ich prze-
budowie, doświetleniu lub 
modernizacji. 

- Inwestycje w bezpieczeń-
stwo mieszkańców to priory-

tet - podkreśla burmistrz Da-
riusz Maniak. - Dzięki temu 
poprawiamy również estety-
kę miasta. Kończymy także 
dokumentację przebudowy 
oświetlenia na ul. Kaliskiej, 
a na ul. Kolejową posiada-
my już pozwolenie na prze-
budowę istniejącego oświe-
tlenia. RED
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Nowe oświetlenie ma popra-
wić bezpieczeństwo w mieście

Gmina nagrodzona za 
działania edukacyjne
Wójt odebrał wyróżnienie 
5 lipca w Lublinie odbyła się 
uroczysta gala wręczenia 
Certyfikatów i Znaków Jakości 
„Samorządowy Lider Edukacji”. 
W uroczystości tej udział wziął 
wójt gminy Dobroszyce Artur 
Ciosek, który odebrał Cer-
tyfikat „Samorządowy Lider 
Edukacji”. W ocenie Kapituły 
Gmina Dobroszyce „podejmu-
je efektywne i wielobranżowe 
działania w ramach polityki 
oświatowej, które cechują: 
pragmatyzm, planowanie dłu-
gofalowe, wsłuchiwanie się w 
głos interesariuszy wewnętrz-
nych i zewnętrznych, realizm 
budżetowy.

Trzeci tytuł Mistrza 
Polski dla Michała
Strażak i super drwal
Dubicki, który jest członkiem 
Ochotniczej Straży Pożarnej, 
a na co dzień zajmuje się 
przerobem drewna w tartaku, 
Na swoim koncie ma wiele ty-
tułów Mistrza Polski i Europy. 
– Jestem  szczęśliwy, zwycię-
stwo kosztowało mnie wiele 
pracy, a przeciwnicy zawiesili 
poprzeczkę wysoko. Spełni-
łem swoje wielkie marzenie. 
Mam nadzieję, że w przyszłości 
będziemy cieszyli się kolejnymi 
sukcesami - mówi. RED

WARTO 
WIEDZIEĆ
sprawdź na www.olesnicainfo.pl

● Czy budowa bierutowskiego przedszkola jest zagrożona? Burmistrz 
Piotr Sawicki zapewnia, że niebawem na plac budowy wejdzie nowa firma

Koło Gospodyń Wiejskich 
świętowało jubileusz 
dwudziestolecia
Koło Gospodyń Wiejskich 

w Posadowicach święto-
wało swoje 20-lecie. Uroczy-
stość odbyła się w wiejskiej 
świetlicy, na remont której 
gmina pozyskała środki. Ju-
bileusz to nowe otwarcie dla 
aktywnych mieszkańców wsi 
w gminie Bierutów. Grupie 
szefuje wieloletnia radna  i 
społeczniczka Marianna Ja-
rząb,

HISTORIA KGW
– Po bardzo ciekawym wy-
stąpieniu Pani Marianny Ja-
rząb, przypominającej histo-
rię Koła i jego działalność 
na przestrzeni lat, oraz po 
jak zawsze niezwykłym wy-
stępie wokalnym utalento-
wanej Posadowiczanki Da-
rii Brąś, mogłem także i ja 
podziękować mieszkańcom 
i mieszkankom tego bardzo 
aktywnego sołectwa za lata 
zaangażowania w kreowa-
niu lokalnego życia społecz-
nego oraz życzyć dalszych 

sukcesów – relacjonuje to 
wyjątkowe spotkanie bur-
mistrz Bierutowa Piotr Sa-
wicki, który był gościem 
uroczystości. – Przy okazji 
miałem zaszczyt współo-
tworzyć piękną wystawę 
zdjęć „Człowiek swym ży-
ciem pisze historię”, gdzie 
na starych fotografiach udo-
kumentowane są losy miesz-
kańców Posadowic, a co za 
tym idzie, także dzieje sa-
mej wsi po 1945 roku.RED
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Były kwiaty i podziękowania za wieloletnią działalność

KTO TWORZY KGW?
Panie i panowie,  
które tworzą KGWw Posa-
dowicach: Katarzyna  
Błaszkowska, Beata  
Kotwicka, Agnieszka 
Stencel, Wacław Bińkowski, 
Marianna Jarząb, Maria Biń-
kowska, Anna Samulska, 
Alina Kutowińska , Stani-
sława Chudaszek, Emilia 
Stenzel , Jarosława Łońska. 

Po 31 latach pracy dla Twardogóry 
Alojzy Kulig odchodzi na emeryturę

Po 49 latach pracy, 31 la-
tach aktywności na rzecz 

gminy Twardogóra, Alojzy 
Kulig przechodzi na eme-
ryturę.
Podczas uroczystości w 
Ratuszu burmistrz Paweł 
Czuliński, radni, kierow-
nicy gminnych jednostek 
oraz referatów UMiG złożyli 
mu życzenia i podziękowali 
za współpracę. Alojzy Kulig 
jest związany z samorządem 
od  początku – jako radny, 
pierwszy przewodniczący 
Rady Miejskiej w Twardo-

górze, zastępca burmistrza, 
Burmistrz Miasta i Gminy 
Twardogóra, kierownik i dy-

rektor gminnej gospodarki 
komunalnej i mieszkanio-
wej, a także radny Rady Po-
wiatu Oleśnickiego.
– Pzez te lata pracy mogę na-
zwać się samorządowcem ( 
radny miejski i powiatowy 
przez 30 lat), a także komu-
nalnikiem przez 36 lat, w 
międzyczasie prawie 10 lat 
w Urzędzie Gminy w Twar-
dogórze na stanowisku z-cy 
burmistrza i burmistrza – 
mówi Alojzy Kulig, żegna-
jąc się z pracą zawodową w 
Twardogórze. RED
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Alojzy Kulig był też 
burmistrzem Twardogóry

Międzynarodowy sukces Adriana

Adrian Potępa jest mło-
dym kierowcą kartingo-

wym reprezentującym klub 
Jastrzębski Racing i ma za 
sobą udaną rywalizację na 
czeskiej imprezie Euro Rok 
Cup 2021. Potępa zmagania 
rozpoczął od dobrego wyni-
ku w „czasówce”, w której 
zajął 4. miejsce. Następnie 
dobrze pojechał w elimina-
cjach i awansował do wyści-
gów półfinałowych, gdzie 
zajął 7. lokatę. W finale po-
kazał klasę i mimo utrud-
nień zaskoczył swoich ry-
wali i zajmuje ostatecznie 
3. miejsce na mecie! RED Adrian Potępa to młody kierowca cartingowy z Cieśli
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Gmina Bierutów oferuje tereny 
inwestycyjne i działki na sprzedaż

Trwa realizacja zapla-
nowanych na ten rok 
inwestycji na terenie 

gminy Bierutów. Samorząd 
pozyskuje też kolejne pie-
niądze na ich realizację. 

Przegląd inwestycji 
i dotacje dla gminy
W minionym tygodniu bur-
mistrz Piotr Sawicki wspól-
nie z wiceburmistrzem Ra-
fałem Nowowiejskim oraz 
sołtysami Urszulą Zadką 
i Włodzimierzem Danie-
lakiem odwiedzili place 
budów i remontów dróg 
gminnych. - W Bierutowie 
remontujemy ul. Wodną na 
odcinku od ul. Słowackie-
go do torów kolejowych - 
informuje burmistrz. War-
tość inwestycji to 486.886 
zł  (333.705 zł dofinanso-
wanie z Rządowego Fun-
duszu Rozwoju Dróg). W 

Jemielnej gmina kładzie na-
wierzchnię bitumiczną na 
drodze gminnej na odcinku 
702 metrów (wartość inwe-
stycji to 338.407 zł),  nato-
miast w Zbytowej przebudo-
wuje drogę o długości 880 
metrów. Wartość inwesty-
cji to 848.700 zł, z czego 
(221.760 zł to dofinanso-
wania z Funduszu Ochrony 
Gruntów Rolnych). - Dzię-
ki dobrej współpracy Urzę-
du Miejskiego z radnymi z 
tych okręgów (Małgorza-
tą Mikoś, Urszulą Zadką 
i Józefem Ławniczakiem)  
oraz samorządów sołeckich 
z sołtysami na czele, a także 
dzięki skutecznemu pozy-
skiwaniu środków zewnętrz-
nych udaje nam się reali-
zować ambitne cele, które 
postawiliśmy sobie na po-
czątku obecnej kadencji - 
podkreśla Piotr Sawicki. 

Ponad 2,4 mln zł dla gminy
Na sesji Sejmiku Wojewódz-
twa Dolnośląskiego, która od-
była się 24 czerwca zostały 
przyjęte uchwały przyznające 
gminie Bierutów kolejne dota-
cje.  123.658 zł samorząd po-
zyskał z Dolnośląskiego Fun-
duszu Pomocy Rozwojowej na 
dofinansowanie budowy dro-
gowego oświetlenia solarnego  
w 16 miejscowościach. 30 tys. 
zł gmina otrzyma z konkur-
su Odnowa Dolnośląskiej Wsi 
na dofinansowanie remontu 
świetlicy wiejskiej w Zbyto-

wej.  W ostatnich tygodniach 
rostrzygnięto nabór na środki 
z kolejnej transzy Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokal-
nych.  Tym razem projekty 
mogły dotyczyć tylko miejsco-
wości popegeerowskich. Je-
den z trzech złożonych przez 
gminę Bierutów wniosków  
"Modernizacja świetlicy wiej-
skiej w Posadowicach"  uzy-
skał akceptację i przyznano 
nam 100% wnioskowanego 
wsparcia, czyli 450 tys. zł. - 
Dzięki tym środkom kolejna 
świetlica wiejska zlokalizowa-

na w budynku poszkolnym 
będzie mogła przejść grun-
towną modernizację, a miesz-
kańcy zyskają jeszcze lepsze 
warunki do prowadzenia dzia-
łań społeczno - kulturalnych 
- podkreśla burmistrz Bieru-
towa, podkreślając również, 
że są  to kolejne już środki po-
zyskane przez gminę w tym 
roku. Łączna kwota dofinan-
sowań osiągnęła  kwotę po-
nad 2,4 mln zł. 

Podsumowanie inwestycji  
na półrocze
Jakie inwestycje już udało 
się w tym roku zrealiować? 
Sprawdziliśmy. Odebrano go-
tową drogę do stacji LNG. 
Od sierpnia, po raz pierw-
szy w historii Bierutowa, ma 
z niej popłynąć gaz ziem-
ny.  Z udziałem mieszkań-
ców, wykonawców, radne-
go Piotra Baranowskiego 

oraz pracowników Refera-
tu Infrastruktury i Remon-
tów oddano do użytku nową 
nawierzchnię drogi na osie-
dlu przy dawnej cukrowni. 
- Ponadto podpisałem umo-
wy na wykonanie nowego 
oświetlenia drogowego przy 
drodze powiatowej w Kar-
wińcu oraz na położenie 
nawierzchni bitumicznej 
na jednej z dróg gminnych 
w Zbytowej - wylicza Piotr 
Sawicki. - Pierwsza z tych 
inwestycji została dofinan-
sowana z dotacji ze stowa-
rzyszenia Aglomeracja Wro-
cławska (75.000) natomiast 
druga z Funduszu Ochrony 
Gruntów Rolnych (221.700). 
W tym roku gmina realizu-
je 42 większe lub mniejsze 
zadania inwestycyjne, pro-
jektowe i  remontowe. Do-
tychczas zakończono sześć 
z nich. ●

Miasto i Gmina Bierutów zaprasza do udziału w przetargach bardzo atrakcyjnych terenów inwestycyjnych, działek 
budowlanych oraz działek rolnych. Samorząd pozyskuje też dodatkowe środki i inwestuje w rozwój gminy. Sprawdziliśmy, 
które działania są obecnie realizowane.

Jeden z oferowanych terenów. Szczegóły na www.bierutow.pl

MATERIAŁ PROMOCYJNY
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Kolejny rok z rzędu gmi-
na zanotowała przyrost 
liczby mieszkańców, re-

gularnie napływają również 
inwestorzy chcący rozwijać tu 
swoją działalność, co stano-
wi dobry prognostyk na przy-
szłość. Poniżej przedstawia-
my podsumowanie działań 
gminy Oleśnica w roku 2020.

Infrastruktura drogowa
Jednym z priorytetów władz 
gminy są przebudowy i re-
monty dróg. Największą in-
westycją była przebudowa 
drogi gminnej w miejsco-
wości Świerzna. Na odcin-
ku długości 505 m przebu-
dowano konstrukcję jezdni 
wraz z podbudową i war-
stwami bitumicznymi. Wy-
budowano również chodnik, 
kanalizację deszczową, wyre-
montowano zjazdy oraz prze-
pusty. Drogę zrealizowała fir-
ma POL-DRÓG DRAWSKO 
POMORSKIE S.A. za kwotę 1 
427 812,27 zł brutto. Gmina 
uzyskała dofinansowanie na 
ww. odcinek drogi z Fundu-
szu Dróg Samorządowych w 
wysokości 587 099 zł brutto.

Ponadto zakończono:
● remonty dróg w Cieślach 
(dz. nr 190, 175/2 - 244,2 m) 
oraz Spalicach (ul. Dębo-
wa, 310 m). Obie inwesty-
cje były realizowane przez 
POL DRÓG DRAWSKO PO-
MORSKIE S.A. Nawierzch-
nie dróg zostały wykonane 
z masy bitumicznej;
● przebudowę drogi gmin-
nej dz. nr 189, 164, 188/23, 
198/12 w Ligocie Małej (wraz 
ze skrzyżowaniem, odcinek 
320 m). Nawierzchnia drogi 
wykonana została z masy bi-
tumicznej. Wykonawcą była 
firma Tomasz Walczak TOM 
TRANS z Oleśnicy. Zadanie 
zrealizowane zostało przy 
udziale środków pochodzą-
cych z dochodów budżetu wo-
jewództwa związanych z wyłą-
czeniem z produkcji gruntów 
rolnych w 2020 roku;
● przebudowę drogi gminnej 
dz. nr 139 w Brzezince (300 
m). Wykonawcą była firma 
Zakład Budowy Dróg Hen-
ryk Mocny z miejscowości 
Błaszki. Nawierzchnia dro-
gi z masy bitumicznej;

● przebudowę drogi gmin-
nej w Poniatowicach (przy-
siółek Jonas) o długości 380 
m. Drogę wykonało Przed-
siębiorstwo „Carbon” Jan Ku-
ropka z Sycowa;
● przebudowę drogi we-
wnętrznej dz. nr 30 o dłu-
gości 260 mb w miejscowo-
ści Nowoszyce. Wykonawcą 
był POL-DRÓG Drawsko Po-
morskie S.A. Nawierzchnia 
wykonana została z miesza-
nek mineralno-bitumicznych 
grysowych – warstwa wiążą-
ca asfaltowa; 
● przebudowę drogi gmin-
nej nr 102146D, 102147D w 
miejscowości Jenkowice w 
zakresie budowy chodnika 
wraz z odwodnieniem dro-
gi (I i II etap, wykonawca to 
firma TOM TRANS Tomasz 
Walczak).

Gmina inwestuje także w 
przedsięwzięcia  dotyczące 
dróg powiatowych. W sierp-
niu ubiegłego roku odbył się 
odbiór końcowy remontu dro-
gi powiatowej nr 1920D (etap 
2 – Krzeczyn, Bystre). Na dy-
stansie 5400 metrów wykona-
no nakładkę bitumiczną. Pra-
ce wykonywała firma Strabag 
Infrastruktura Południe. Gmi-
na Oleśnica partycypowała 
w kosztach przedsięwzięcia, 
udzielając powiatowi pomo-
cy finansowej w formie do-
tacji celowych w wysokości 
200 000 zł w pierwszym eta-
pie oraz 500 000 zł w etapie 
drugim. Cały zakres inwe-
stycji zrealizowanej w latach 
2019-2020 to odcinek Ole-
śnica (Osada Bystre) – Bystre 
– Piszkawa (granica powiatu 
oleśnickiego) o łącznej dłu-

gości 7,4 km. Koszt przed-
sięwzięcia wyniósł blisko 2 
800 000 zł. Z uwagi na swój 
zakres, jest to największa in-
westycja drogowa ostatnich 
lat realizowana w powiecie 
oleśnickim. Rok 2020 to rów-
nież początek dużego przed-
sięwzięcia w Dąbrowie – bu-
dowy chodnika wzdłuż drogi 
wojewódzkiej nr 340 na od-
cinku od granicy z gminą Do-

broszyce do granicy z mia-
stem Oleśnica. W czerwcu 
2021 r. odebrano I etap prac. 

Infrastruktura 
wodno-ściekowa
Gmina stale inwestuje w roz-
wój sieci kanalizacji sanitar-
nej. W roku ubiegłym odda-
no do użytku powstającą od 
roku 2018 sieć w Ligocie Wiel-
kiej. Została ona wybudowa-

na w systemie zaprojektuj i 
wybuduj, a całkowity koszt 
inwestycji wyniósł 5.781.000 
zł brutto. Wykonano około 
4,6 km sieci kanalizacyjnej 
grawitacyjnej o średnicach 
160 mm- 250 mm, rurociąg 
tłoczny oraz dwie przepom-
pownie. Kanalizacja odpro-
wadza ścieki do istniejącej 
oczyszczalni w miejscowości 
Bystre. Przy okazji przedsię-
wzięcia mieszkańcy uzyskali 
nową nawierzchnię asfalto-
wą. Budowa sieci kanaliza-
cji sanitarnej była współfi-
nansowana ze środków UE 
w ramach pomocy z Euro-
pejskiego Funduszu Rolnego 
na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich w ramach Progra-
mu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2014- 2020. Kwo-
ta dofinansowania wyniosła 
1.793.548 zł. 

Kolejnym ważnym przed-
sięwzięciem jest gruntowna 
modernizacja Stacji Uzdat-
niania Wody w Krzeczynie, 
zaopatrującej w wodę takie 
miejscowości jak: Krzeczyn, 
Piszkawa, Ligota Mała, By-
stre, Nieciszów, Zimnica oraz 
Nowa Ligota. Kompleksowa 
modernizacja Stacji obejmu-
je zarówno kapitalny remont  
urządzeń istniejących, jak i 
rozbudowę o nową infrastruk-
turę, co zdecydowanie zwięk-
szy jej wydajność oraz blisko 
trzykrotnie poprawi możli-
wość magazynowania wody 
uzdatnionej przy okazji po-
prawiając niezawodność pra-
cy oraz zmniejszając koszty 
eksploatacji. Przewidywany 
termin zakończenia wszyst-
kich prac – koniec 2021 roku. 

Remonty szkół
Utrzymanie istniejącej sieci 
sześciu szkół, ich remonty 
oraz modernizacja to od lat 
jeden z najważniejszych celów 
władz gminy. W poprzednim 
roku przeprowadzono pra-
ce w SP w Smolnej (zadanie 
obejmowało m.in. rozebranie 
pochylni dla osób niepełno-
sprawnych i wykonanie plat-
formy pionowej, przebudowę 
schodów zewnętrznych przy 
pochylni, remont elewacji po-
legający na naprawie ścian 
zewnętrznych, odgrzybianie 
tynków oraz wykonanie war-
stwy gruntującej i pomalo-
wanie części starej budynku 
oraz położenie tynków cien-
kowarstwowych  na pozosta-
łych ścianach – wykonawcą 
był Zakład Dekarski Mariusz 
Lis z Oleśnicy, a koszt przed-
sięwzięcia to 303.362.74 zł) 
oraz rozpoczęto rozbudowę 
SP w Sokołowicach (o trzy sale 
lekcyjne oraz pomieszczenia 
administracyjne wraz z infra-
strukturą towarzyszącą, dzię-
ki czemu szkoła, tak jak i po-
zostałe obiekty edukacyjne 
w gminie, uniknie dwuzmia-
nowości). Uruchomiony zo-
stał również II oddział Żłobka 
Gminy przy ulicy Wileńskiej 
w Oleśnicy, mogący przyjąć 
kolejnych 25 dzieci. 

Komunikacja Autobusowa
Ogromnym krokiem zwięk-
szającym mobilności miesz-
kańców Gminy było podpisa-
nie w połowie ubiegłego roku 
umowy z firmą POLBUS-PKS 
Sp. z o.o na świadczenie usług 
transportowych w zakresie 
przewozu autobusowego. Po-
wstało 8 linii docierających 
do wszystkich miejscowości 
gminy Oleśnica i łączących 
je z miastem. Umowa zosta-
ła zawarta na okres 4 lat, a 
rozkłady jazdy uwzględnia-
ją godziny rozpoczęcia i za-
kończenia zajęć w szkołach 
gminnych. Jak zaznacza wójt, 
pierwszy rok funkcjonowa-
nia KAGO potwierdził ewi-
dentne zapotrzebowanie na 
takie rozwiązanie komunika-
cyjne, a częstotliwość i roz-
kład czasowy kursów zosta-
ły dopasowane do oczekiwań 
mieszkańców – ich sugestie 
zostały uwzględnione przy 
korekcie rozkładów jazdy.

Przyciąganie inwestorów
Atutem gminy Oleśnica są 
atrakcyjnie położone grunty 
przeznaczone pod działalność 
gospodarczą. Największym 
przedsięwzięciem minionego 
roku było powstanie parku 
logistycznego Hillwood przy 
węźle Oleśnica Północ na te-
renie sołectwa Cieśle. Taka 
lokalizacja zapewnia dobrą 
komunikację  między cen-
tralną Polską a Wrocławiem i 
dalej na zachód z Niemcami 
i Czechami. Inwestor to fir-
ma specjalizująca się w bu-
dowie i wynajmie hal maga-
zynowych.  Hala wysokiego 
składowania o wysokości 10 
m i powierzchni prawie 53 
000 mkw. ma najwyższy stan-
dard odporności ogniowej – 
powyżej 4000 MJ/mkw. oraz 
oświetlenie LED. Magazyn 
został również dostosowany 
do prowadzenia lekkiej pro-
dukcji. Inwestycja przynosi 
dla gminy Oleśnica duże ko-
rzyści finansowe. Rocznie, z 
podatku od budynków zwią-
zanych z prowadzeniem dzia-
łalności gospodarczej oraz od 
gruntów związanych z pro-
wadzeniem tej działalności, 
do kasy gminy wpłynie 1,3 
mln zł.

Oprócz doskonałej loka-
lizacji dla potencjalnych in-
westorów, samorząd zapew-
nia najniższe stawki krajowe 
podatku od środków trans-
portowych oraz zwolnienie 
z podatku od nieruchomości 
w ramach pomocy de mini-
mis. Pomyślano również o 
pomocy doraźnej, łagodzą-
cej negatywne konsekwen-
cje ekonomiczne związane 
z COVID-19. Rada Gminy 
Oleśnica podjęła uchwałę 
o zwolnieniu z podatku od 
nieruchomości należnego za 
kwiecień, maj i czerwiec 2020 
roku przedsiębiorców, któ-
rych działalność została cza-
sowo ograniczona w związ-
ku z pandemią. ● UGO

Park logistyczny Hillwood przy węźle Oleśnica Północ

Budowa chodnika wraz z odwodnieniem - Jenkowice

Szkoła Podstawowa w Smolnej po remoncie

Gmina Oleśnica 
– inwestycje 
i działania w 2020 roku
Ubiegły, trudny dla wszystkich rok, nie spowolnił dynamiki rozwoju gminy 
wiejskiej Oleśnica – mówi wójt Marcin Kasina. Godnym podkreślenia jest fakt, 
że wszystkie planowane na 2020 rok przedsięwzięcia zostały zrealizowane 
terminowo, bez żadnych poślizgów. 

MATERIAŁ PROMOCYJNY
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Gmina Dobroszyce dobrym miejscem 
do zamieszkania!

Przy wyborze miejsca za-
mieszkania z pewno-
ścią  ważna jest infra-

struktura oraz uzbrojenie 
gruntów. Gmina Dobroszy-
ce stale zwiększa nakłady na 
rozbudowę sieci wodno-ka-
nalizacyjnej. Aktualnie po-
ziom skanalizowania wynosi 
około 70%. Ponadto około 
50 % Gminy jest już zga-
zyfikowana. To liczba stale 
rosnąca, bowiem podpisa-
ne zostały umowy na dalsze 
działania w tym zakresie. 
Tereny uzbrajanie są zgo-
nie z bieżącymi potrzeba-
mi, dzięki czemu potencjał 
nieruchomości jest atrak-
cyjną ofertą dla przyszłych 
mieszkańców  i inwestorów.  
 
ATUTY GMINY DOBROSZYCE 
Z pewnością atutem Gminy 
Dobroszyce  jest stale rosną-
ca liczba miejsc pracy. Nie 
tylko mieszkańcom żyje się 
tu dobrze, ale także przedsię-
biorcom, którzy sukcesywnie 
rozwijają swoje działalno-
ści gospodarcze. Stworzo-
ne możliwości w dziedzi-
nie inwestowania wiążą się 
z nowymi miejscami pra-
cy  i rozwinięciem bizne-
sowych skrzydeł przez sa-
mych mieszkańców gminy.

Oświata prezentuje wysoki 
poziom, co potwierdza przy-
znanie Gminie Certyfikatu 
Lidera Edukacji. Gminne 
placówki oświatowe posia-
dają nowoczesną bazę loka-
lową, w ciągu ostatnich lat 
zostały  rozbudowane i zmo-
dernizowane. Stale rozwija-
na jest także infrastruktura 
w zakresie technologii infor-
macyjno-komunikacyjnych. 
Jednostki uczestniczą w pro-
jektach unijnych oraz reali-
zują wiele dodatkowych za-
jęć dydaktycznych. Wysoki 
poziom nauczania odzwier-
ciedlają bardzo dobre wyni-
ki zdawalności egzaminów 
oraz osiągnięcia uczniów w 
konkursach, na olimpiadach 
i zawodach sportowych. 
 
REKREACJA I BEZPIECZEŃSTWO 
Na terenie Gminy stale ro-
śnie  liczba ścieżek rowe-

rowych, chodników, a tak-
że dróg leśnych. Z roku na 
rok rozwija się tu również 
niezbędna infrastruktura 
towarzysząca, co skutkuje 
wzrostem liczby komplet-
nych, gotowych ofert z ob-
szaru turystyki rowerowej. 
Atutem Gminy są  także licz-
ne tereny zielone. Poziom 
jej zalesienia wynosi  45% 
całości powierzchni, dzię-
ki czemu Gmina Dobroszy-
ce zajmuje wiodącą pozycję 
wśród gmin na wschodzie 
województwa dolnośląskie-
go. Atrakcyjne tereny stwa-
rzają bardzo dobre warun-
ki dla rozwoju turystyki.  
 
ZNAKOMITE POŁOŻENIE GMINY I 
LICZNE POŁĄCZENIA KOLEJOWE 
Na atrakcyjność Gminy  Do-
broszyce wpływa  również 
korzystne położenie ko-
munikacyjne. W jej pobli-
żu przebiegają strategicz-
ne drogi krajowe. Jedną z 
nich jest S 8 (kierunek War-
szawa) oraz S 5, która pro-
wadzi na północ kraju. Po-
nadto bardzo dużą zaletą są 
liczne połączenia kolejowe. 

Cechą dodatnią Gminy 
Dobroszyce jest także od-
ległość do miasta powia-
towego, czyli  Oleśnicy - 6  
km, zaś do stolicy wojewódz-
twa – Wrocławia 30 km.  W 
promieniu 30 km znajdują 
się także takie miejscowości 
jak  Milicz, Krośnice, Twar-
dogóra, Syców, Trzebnica, 
a także Długołęka. 

Oprócz  budowy infra-
struktury kanalizacyjnej czy 
wodociągowej Gmina  ini-
cjuje ponadto powstawanie 
takich obiektów jak place 
zabaw dla najmłodszych, 
skatepark, świetlice wiej-
skie, które w dużej mierze 
służą integracji mieszkań-
ców danych miejscowości. 
Samorząd skutecznie pozy-
skuje środki unijne i zewnę-
trze dotacje, dzięki czemu 
może realizować inwestycje 
według wysokich standar-
dów. Dobroszyce to Gmi-
na, która stale się rozwija i 
w której ten rozwój jest wi-
doczny.●

Gmina Dobroszyce przyciąga coraz więcej mieszkańców. 
Ranking „Najmodniejsze Gminy na Dolnym Śląsku” 
przygotowany przez Gazetę Wrocławską uplasował 
nas na 13 miejscu spośród 69 gmin  w województwie 
dolnośląskim, w których w 2020 r. osiedlano się 
najchętniej. Na przełomie kilku lat w Gminie Dobroszyce 
można zaobserwować tendencję wzrostową 
liczby ludności.  

MATERIAŁ PROMOCYJNY
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