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CZYTAJ NA STRONIE 3

Jakie nowości
zaprezentuje
Muzeum Foteli
Katapultowych

FOT. GRZEGORZ KIJAKOWSKI

Czy monitoring
uchroni teren
przy Wileńskiej
i skatepark

FOT. NADLEŚNICTWO OLEŚNICA

Nowy sklep
z dziczyzną!
Nadleśnictwo
szuka partnera

Helena Wiatr,
mama Wichra

kolejny raz
na pudle Biegu
Katorżnika
CZYTAJ NA STRONIE 4

SAMOCHODY NA TORACH. POLICJA INTERWENIUJE W ZARZĄDZIE DRÓG POWIATOWYCH STR. 4

PLAGA
KRADZIEŻY
Złodzieje wchodząna posesje
nawet pod obecność domowników.
Kradną wszystko, co wpadnie im w ręce.
Policja apeluje o przekazywanie
informacji o podejrzanych osobach,
a mieszkańcy publikują w sieci nagrania
z domowych monitoringów. STRONA 6
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Uczniowie I LO
w Oleśnicy
chcą upamiętnić
kardynała
Wyszyńskiego

Po ulicy Wodnej
w Bierutowie
przejdziemy
wreszcie suchą
stopą
FOT. GRZEGORZ KIJAKOWSKI
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OLEŚNICKA PROKURATURA WCIĄŻ CZEKA NA OPINIE BIEGŁYCH STRONA 3

FOT. GRZEGORZ KIJAKOWSKI

Inwestor rozmawia na temat
dużej farmy, która może
powstać w Brzezince

CZYTAJ NA STRONIE 5

Wiadukt już
otwarty,
rusza remont
Dobroszyckiej
Kolejne utrudnienia drogowe
w Oleśnicy. Na remont ul.

Dobroszyckiej kierowcy
czekają od lat. Modernizacja obejmie nawierzchnię drogi oraz budowę
ronda na skrzyżowaniu
z ul. Wojska Polskiego.
Przetarg rozstrzygnięto
już dawno, ale prac nie
rozpoczęto ze względu na
przedłużające się procedury.

Na co postawił Syców? Przegląd wydarzeń!
Imprezy sportowe i rekreacyjne, kolejne
inwestycje. To dzieje się w Sycowie!
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PROSTO W OCZY

Wszędzie dobrze,
gdzie nas nie ma

WAŻNE Przedwojenne Oleśnica
TELEFONY na kolejnym miejskim muralu
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998
999

NUMER ALARMOWY

KATARZYNA KIJAKOWSKA
Znacie to przysłowie? Do tego, co chcę
napisać, świetnie pasuje. Czasem
z zazdrością patrzymy na tych, którzy
wykonują inny zawód niż nasz. Ci to
mają super - tyle dni wolnych od pracy,
dodatkowe przywileje, wcześniejsza
emerytura, trzynastka, nagroda, premia. Słowem, same
plusy, żadnych minusów. Tak nam się przynajmniej wydaje,
patrząc na pracę nauczycieli, strażaków, policjantów czy
jeszcze inne budżetówkowe zawody. Ale jest też takie
mądre przysłowie, które mówi, że wszędzie dobrze, gdzie
nas nie ma, więc ja nie zazdroszczę tylko analizuję i myślę
sobie, że ta zazdrość to chyba niekoniecznie zdrowe uczucie. Spójrzcie na nauczycieli i na... nasze dzieci. Chcielibyście
cudze dzieciaki uczyć? Ja niekoniecznie, bo to naprawdę
ciężki kawałek chleba. A tym bardziej, gdy razem w pakiecie dostaniemy rodziców. Coraz częściej bardzo roszczeniowych, często przewrażliwionych, no i najmądrzejszych
i wszechwiedzących. W pas kłaniam się też służbom mundurowym. Często przyglądam się ich pracy i... zazdroszczę.
Ale nie wspomnianej już emerytury po czterdziestce, ale
empatii i podejścis do drugiego człowieka bez względu na
okoliczności i porę dnia lub nocy.
Wiem, wiem. Nie każdy, kto w mundurze to ideał, ale
takowych, co chyba wiemy wszyscy, po prostu nie ma.
Nie istnieją. Podziwiam jednak tych, którzy swoją pracę
traktują jak służbę. Patrzę na strażaków, którzy wyjeżdżają
wszędzie tam, gdzie są potrzebni. Bez względu, czy to osoba potrzebująca wsparcia przy wyjściu z mieszkania, czy
też zwierzak, który utknął na drzewie. O wielkiej odwadze
walczenia z ogniem nie wspomnę. Zawsze towarzyszy im
spokój, kultura, poczucie odpowiedzialności. Są spokojni,
opanowani. Nie każdy umiałby się tak zachować w ekstremalnej sytuacji. I dlatego nie każdy wstępuje do straży czy
policji, gdzie odpowiedzialnych, empatycznych ludzi też nie
brakuje, choć ta służba częściej musi się borykać z walką o
swój dobry wizerunek. ●

POGODA

POLICJA

POGOTOWIE

STRAŻ POŻARNA
● Miejska Gospodarka

Komunalna w Oleśnicy
71 396-71-14; 71 396-71-16

● Zakład Budynków

Komunalnych w Oleśnicy
71 398-09-10

● Przychodnia przy

ul. Hallera 71 798-28-46

● Przychodnia

przy ul. Ludwikowskiej
71 798-28-09

● Przychodnia dla dzieci cho-

rych przy ul. Kilińskiego
71 798-28-71

● 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
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max. 19oC I min. 8oC
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● Autorem pracy, która powstała w ramach Oleśnickiego

Festiwalu Cyrkowo-Artystycznego jest Marcin Mrowicki
KATARZYNA KIJAKOWSKA

M

ural
przedstawia
przedwojenną Oleśnicę i jest utrzymany
w stylu pocztówki. Widzimy
na nim ulicę Jana Matejki
– mówi w rozmowie z Olesnicainfo.pl Marcin Mrowicki, który pracował przy
powstawaniu dzieła po kilkanaście godzin dziennie.
Efekt jego pracy już możemy
podziwiać. Praca powstała
na jednej ze ścian budynku
przy ul. 3 Maja (budynek,
w którym mieści się bank
PKO BP, red.). To kolejny
mural zrealizowany w ramach Oleśnickiego Festiwalu Cyrkowo-Artystycznego.
RÓŻANY MURAL
PRZY OLEŚNICKIEJ BAZYLICE
Od kilku lat zachwyt oleśniczan budzą kolejne murale
tworzone w ramach Oleśnickiego Festiwalu Cyrkowo-Artystycznego. Tak było m.in.
w ubiegłym roku, gdy na
bloku w sąsiedztwie bazyliki
mniejszej powstała piękna
różana kompozycja.
– Przed przystąpieniem do
zaprojektowania zrobiłem
research, z którego wynikało, że róże i wieże to ważne
elementy oleśnickiej tradycji – mówili nam wówczas
Maciej Polak i Bartosz Stępiński, studenci projektowania graficznego z Łodzi.
- Kiedy później rozmawialiśmy z organizatorami Oleśnickiego Festiwalu Cyrkowo-Artystycznego okazało się,
że trafiliśmy w punkt. To mural, który nie odnosi się tylko do festiwalu, ale jest ukłonem w stronę miasta i jego

FOT. GRZEGORZ KIJAKOWSKI
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Autorem muralu jest Marcin Mrowicki z Oleśnicy

historii, i znakomicie wpisuje
się w historyczne położenie.
Wcześniej murale powstawały m.in. przy ul. 3 Maja

(obok pomnika Gagarina),
na budynku Atolu oraz MOKiS-u, a także przy ul. Rzemieślniczej i Młynarskiej. ●

informacje
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Wiadukt na Ratajach otwarty,
ale szykują się kolejne utrudnienia

● Po siedmiu miesiącach kierowcy mogą już korzystać z wiaduktu na Ratajach w Oleśnicy. Już niebawem czekają

ich jednak kolejne utrudnienia związane z remontem ul. Dobroszyckiej.

– Przesunięcie terminu
rozpoczęcia robót w ramach tej inwestycji związane jest z przedłużonym
czasem oczekiwania na wydanie przez Wojewodę Dolnośląskiego zezwolenia na
realizację inwestycji drogowej (decyzja ZRID). Decyzja
ta została wydana dopiero 27
lipca – informuje nas Dolnośląska Służba Dróg i Kolei.
– Zgodnie z umową wykonawca ma teraz obowiązek
przedstawić nam aktualny
program prac. Szacujemy,
że rozpoczęcie robót nastąpi na początku września.

KATARZYNA KIJAKOWSKA

N

a remont ul. Dobroszyckiej kierowcy czekają od lat. Modernizacja obejmie nawierzchnię
drogi oraz budowę ronda na
skrzyżowaniu z ul. Wojska
Polskiego. Przetarg rozstrzygnięto już dawno, ale prac
nie rozpoczęto ze względu
na przedłużające się procedury. Wszystko wskazuje jednak na to, że możemy
odliczać dni do rozpoczęcia tej inwestycji.

Prace w obrębie
ul. Dobroszyckiej,
a co za tym idzie
zamknięcie
drogi dla ruchu
samochodowego,
rozpoczną się na
początku września

Skrzyżowanie ulicy Dobroszyckiej z Wojska Polskiego to jedno z newralgicznych miejsc w mieście

WARTO
WIEDZIEĆ
sprawdź na www.olesnicainfo.pl

Prokuratura wciąż czeka
na opinie biegłych
FOT. GRZEGORZ KIJAKOWSKI

Dzielnicowy pomógł
potrzebującemu
w szybkim dotarciu
do szpitala
Asp. Piotr Jaworski poproszony o pomoc pomógł
bezpiecznie i szybko dotrzeć
kobiecie, która wiozła męża do
szpitala. – W trakcie służby do
dzielnicowego, który przejeżdżał przez jedną z ulic Oleśnicy
podjechała roztrzęsiona
kobieta. – Poinformowała,
że mąż bardzo źle się czuje.
Siedzący na miejscu pasażera
mężczyzna był blady, spocony
i trzymał się mocno za brzuch.
Policjant nie zastanawiał się
długo. Szybko poinformował kobietę aby jechała za
radiowozem, włączył sygnały
świetlne i dźwiękowe i ruszył w
kierunku lecznicy. Tam w porę
mężczyźnie została udzielona
pomoc medyczna. RED

Do tragicznego wypadku, w
którym zginęła 28-letnia Natalia z Oleśnicy, doszło w czerwcu.
Postępowanie w sprawie prowadzi oleśnicka prokuratura.
Z ustaleń policji pracującej na
miejscu oraz biegłego z zakresu wypadków drogowych
wynika, że sprawcą wypadku był 50-letni kierowca ciężarówki, który nie zachował
ostrożności podczas wykonywania manewru wyprzedzania i uderzył prawym lusterkiem samochodu jadącą
bokiem jezdni rowerzystkę –
mówiła zaraz po zdarzeniu
Bernadeta Pytel z oleśnickiej
policji. – Kierowca był trzeźwy. Na wniosek prokuratury
odebrano mu uprawnienia

do kierowania pojazdami.
Postępowanie w sprawie
prowadzi Prokuratura Rejonowa w Oleśnicy. – Czekamy
na najważniejszą opinię dotyczącą tego zdarzenia – mówi
OlesnicaInfo.pl prokurator
Iwona Krzyżewska-Zazula.
– Wyda ją biegły z zakresu
wypadków. Na tej podstawie
będziemy mogli prowadzić
dalsze czynności.
Potrącona przez samochód rowerzystka nie miała szans na przeżycie. Siła
uderzenia była tak duża, że
kobieta poniosła śmierć na
miejscu. Na miejsce przybyli ratownicy medyczni, którzy podjęli się akcji reanimacyjnej, ale nie dała ona
efektów. RED

FOT. KPP OLEŚNICA

Prokuratura w Oleśnicy prowadzi postępowanie w tej sprawie

REMONT DOBROSZYCKIEJ
– POCZĄTEK WRZEŚNIA
Prace w obrębie ul. Dobroszyckiej, a co za tym idzie
zamknięcie drogi dla ruchu
samochodowego, rozpoczną
się na początku września. –
Także wtedy kierowcy będą
mogli skorzystać z otwartej
już drogi DK25 – mówi bur-

DOBROSZYCKA
– KOSZTY
Całkowity koszt przebudowy ul. Dobroszyckiej
to 10,6 mln zł, z czego
dofinansowanie z budżetu
Oleśnicy wynosi 2,1 mln zł.
Przebudowa, a zwłaszcza
nowe rondo, które powstanie na skrzyżowaniu
z ul. Wojska Polskie mają
poprawić bezpieczeństwo i
upłynnić ruch. Prace będzie
realizowała firma Eurovia.
Inwestorem jest Dolnośląska Służba Dróg i Kolei.

mistrz Oleśnicy Jan Bronś. –
Prowadziłem rozmowy w tej
sprawie. Wiadomo, że Dobroszycka nie zostanie zamknięta do czasu udrożnienia części trasy ostrowskiej,
na której trwają prace związane z budową wschodniej
obwodnicy Oleśnicy. ●

Nadleśnictwo poszukuje osoby,
która poprowadzi sklep z dziczyzną
Dobre z Lasu to znak towarowy Lasów Państwowych będący elementem projektu „Zdrowa żywność z polskich lasów”.
Czy sklep z jego logotypem powstanie w Oleśnicy?
– Polskie lasy to nieprzebrane źródło zdrowych i smakowitych produktów. Świadczy
o tym nasza rodzima kuchnia, w której nie brak przepisów opartych na dziczyźnie, płodach runa leśnego
REKLAMA

czy miodzie, takich jak kurki w śmietanie czy pierogi z
mięsem z dzika – mówi Weronika Tyczka z Nadleśnictwa Oleśnica Śląska.
- Marka „Dobre z Lasu”
to znak towarowy Lasów
Państwowych propagujący
projekt „Zdrowa żywność z
polskich lasów” - mówi Weronika Tyczka z Nadleśnictwa Oleśnica. - Dzięki logotypowi „Dobre z Lasu”
Lasy Państwowe chcą pro-

mować żywność naturalnego pochodzenia. I dlatego
Nadleśnictwo Oleśnica Śląska ogłasza możliwość uruchomienia sklepów Dobre z
Lasu na zasadach franczyzy.
Sklep będzie zarządzany
przez niezależnego Operatora wyłonionego w drodze
konkursu.Dodatkowe informacje o projekcie i sklepie
można znaleźć na stronie
www.dobrezlasu.pl
RED
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MONITORING UCHRONI
SKATEPARK I WILEŃSKĄ?

FOT. GRZEGORZ KIJAKOWSKI
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● W sierpniu oddano do użytku dwa nowe miejsca rekreacji. To skatepark

POD CZUJNYM OKIEM KAMERY
Podobnych opinii usłyszeliśmy jeszcze co najmniej kilka. Burmistrz Jan Bronś ma
jednak nadzieję, że oleśniczanie będą szanować nowo

Jazda zakończyła się na torach kolejowych

Samochody na torach.
Policja interweniuje
Do groźnych zdarzeń na łuku
drogi przy ul. Wiejskiej doszło
na przestrzeni kilku dni. Policja podjęła działania zmierzające do oceny bezpieczeństwa w tym miejscu.

W dniu otwarcia skateparku z pumptrackiem na miejscu zjawiło się mnóstwo młodzieży

Teren przy Wileńskiej tworzą boiska wielofunkcyjne, plac zabaw,
tężnia. Czy w takim stanie będą służyć mieszkańcom?

Pani Helena Wiatr, mama Sławomira Wiatra, organizatora biegu błotnego Pogrom
Wichra, kolejny raz wzięła
udział w Biegu Katorżnika
w Lublińcu.
Woda, bagno, rowy, błoto,
smród i stęchlizna, pijawki
i inne robactwo - tak bieg
Katorżnika reklamują jego
organizatorzy. Mieszkanka
Oleśnicy już po raz szósty
wzięła udział w rywalizacji
dla seniorów organizowanej przez WKB Meta Lubliniec. Pani Helena kilka razy
stawała na podium tych zawodów. Nie inaczej było w
tym roku. Zawsze zapewnia, że to dla niej wspaniała zabawa.
– Bieg Katorżnika jest naprawdę super! Każdy kto się
boi powinien wziąć przykład ze mnie. Wystarczy się
tylko przełamać, a emocje i

FOT. ARCHIWUM PRYWATNE

Pani Helena Wiatr, mama Wichra,
kolejny raz na pudle w Biegu Katorżnika

W tym roku podium znów należało do oleśniczanki

wspomnienia zostają z nami
na całe życie – podkreślała
wielokrotnie w rozmowie z
naszymi dziennikarzami.
Pani Helena jest też zaangażowana w organizację
oleśnickiego Pogromu Wi-

chra. Od początku imprezy
dba o pełne żołądki uczestników i gości. Jej małosolne ogórki i domowy smalec to prawdziwe rarytasy
podczas błotnej imprezy w
Oleśnicy. RED

powstałe miejsca.- I że będą
długo służyć mieszkańcom,
bez względu na wiek – podkreśla.
I na skateparku, i na Wileńskiej
zainstalowano
system monitoringu. Jego
celem jest rejestracja wszystkich przypadków wandalizmu i w razie konieczności
dotarcie, a potem ukaranie
sprawców zniszczeń.
Na obie inwestycje wydano z budżetu miasta 6 milionów złotych. ●

WARTO
WIEDZIEĆ
sprawdź na www.olesnicainfo.pl
Dotacje dla OSP
z powiatu oleśnickiego
WFOŚiGW we Wrocławiu
przyznał dotacje dla dolnośląskich jednostek OSP . – Dobrze
wyposażeni ratownicy mogą
bezpiecznie wykonywać swoje
zadania, a to z kolei wpływa
na poprawę bezpieczeństwa
mieszkańców. – mówi Łukasz
Kasztelowicz, prezes zarządu
WFOŚiGW we Wrocławiu.
Dotacje dla OSP z powiatu
oleśnickiego:
● OSP Działosza – 4 tys. zł
● OSP Ligota Mała – 14.922 zł
● OSP Goszcz – 5094 zł
● OSP Grabowno Wielkie –
3440 zł
● OSP Domasławice – 1890 zł
● OSP Twardogóra – 8000 zł
● OSP Stradomia Wierzchnia
– 4239 zł
● OSP Dobroszyce – 8000 zł
● OSP Drołtowice – 4073 zł
● OSP Syców – 4000 zł.
RED

Najpierw na torowisko wjechał kierowca samochodu
marki KIA, potem w tym
samym miejscu wylądował mercedes, a kilka dni
po tym zdarzeniu osobowatoyota.
Wprawdzie kierowca ostatniego auta był pod wpływem
alkoholu, ale nie zmienia
to faktu, że miejsce, w którym doszło do tych zdarzeń znalazło się w strefie
szczególnego zaintereso-

wania oleśnickiej drogówki.
– Ten odcinek drogi wydaje
nam się dobrze oznakowany.
Niemniej jednak zdecydowaliśmy się na interwencję
w Zarządzie Dróg Powiatowych w Oleśnicy. Pismo w
tej sprawie zostało skierowano przez Wydział Ruchu
Drogowego naszej komendy – mówi Bernadeta Pytel
Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy.
– Uważamy, że zarządca
drogi powinien dokładnie
przyjrzeć się temu miejscu.
Ocenić, czy oznakowanie jest
wystarczające, bo wypadki,
do których doszło w ostatnim czasie, mają wpływ na
naszą decyzję. RED

Nowości w Muzeum
Foteli Katapultowych
FOT. MUZEUM FOTELI KATAPULTOWYCH

O

d oleśniczan, którzy
już odwiedzili nowo
oddane do użytku
miejsca słyszeliśmy głównie pozytywne opinie, ale
i obawy. – Miejsca są kapitalne – mówi pan Tomasz.
– Powinny długo posłużyć
mieszkańcom, ale mam co
do tego pewne obawy.
Nasz Czytelnik przypomina o tym, co dzieje się
niemal w każdym tygodniu
nad stawami, jak niszczona
jest mała architektura na pl.
Zwycięstwa.
– Normalnemu człowiekowi, który ma świadomość,
że te miejsca są budowane
z naszych pieniędzy, z podatków wszystkich pracujących oleśniczan, takie zachowania nie mieszczą się
wprost w głowie – mówi. –
Obawiam się, że z czasem
podobnie będzie na skateparku i Wileńskiej. Pojawi
się towarzystwo z alkoholem.
Zacznie się tłuczenie butelek, niszczenie urządzeń.

FOT. GRZEGORZ KIJAKOWSKI
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przy Parku nad Stawami oraz teren rekreacyjny przy ul. Wileńskiej.

Nowe eksponaty już wkrótce będą cieszyły oko odwiedzających

Powiększa się kolekcja eksponatów gromadzonych przez
właściciela i dyrektora oleśnickiego Muzeum Foteli Katapultowych. Radosław Szukała zakupił kolejne lotnicze perełki,
które trafią do kolekcji.
– Udało mi się zakupić uzupełnienie zestawu ratowniczego NAZ-7M z fotela katapultowego, K-36DM z
samolotu MiG-29 oraz system ratowniczy z samolotu TS-11 Iskra – mówi nam
Radosław Szukała.
Na podwórku przed domem pana Radosława „wylądowały” już TS-11 Iskra i

Su-20. I wzbudziły duże zainteresowanie przechodniów.
– Od spacerujących obok
mojego domu Włochów
otrzymałem pytanie, czy
przerabiam te kabiny na samochody – śmieje się oleśniczanin, który od kilkunastu miesięcy prowadzi przy
ul. 3 Maja Muzeum Foteli
Katapultowych.
Kolekcję tworzy już kilkaset różnego rodzaju lotniczych eksponatów. I wciąż
pojawią się nowe. Większość
pan Radosław kupuje, inne
są mu przekazywane przez
podobnych jak on pasjonatów. RED

informacje

● Inwestor rozmawia z mieszkańcami na temat dużej

farmy, która może powstać w ich miejscowości

F

irmę, która zamierza inwestować w Brzezince
reprezentowali na spotkaniu w świetlicy wiejskiej
jej prezes Janusz Siemieniec oraz Hubert Kowalski.
Wszystkich uczestników spotkania witał sołtys Przemysław Mamrot. Przedsiębiorcy mówili szeroko o swoich
planach zakładających powstanie farmy fotowoltaicznej na obszarze 200 hektarów, ale podkreślali też, że
inwestycja jest w początkowej fazie i w zasadzie nadal
nie wiadomo, kiedy i czy w
ogóle, w tak dużym wymiarze, zostanie zrealizowana.
ENERGETYKA WYDA ZGODĘ?
– Złożyliśmy wniosek do energetyki o warunki przyłączenia, ale nie wiemy, czy otrzymamy zgodę – mówił Janusz
Siemieniec, podkreślając, że
w miejscowym planie zago-

REKLAMA

rzy pojawili się na spotkaniu?
Między innymi o podatki, które będą płynąć z inwestycji
do budżetu gminy czy przejazd samochodów na teren
farmy. Okazuje się, że farma,
w swoim pełnym wymiarze,
powstawałaby 16 miesięcy.
Przez ten czas przez Brzezinkę przejechałoby zapewne
kilkaset samochodów ciężarowych. – A droga w Brzezince już jest w fatalnym stanie – mówili.

FOT. GRZEGORZ KIJAKOWSKI
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Hubert Kowalski z firmy Solar Farm
wyjaśniał szczegóły inwestycji

spodarowania przestrzennego od 2016 roku na terenach,
które są w zainteresowaniu
jego firmy widnieje zapis o
możliwości utworzenia tam
farmy fotowoltaicznej. – Na
pewno potencjał tego miejsca jest bardzo duży – podkreślał Hubert Kowalski.
O co pytali mieszkańcy, któ-

DROGA NALEŻY DO POWIATU
Wójt Marcin Kasina przypomniał, że droga biegnąca
przez Brzezinkę jest własnością powiatu, a przedstawiciele spółki podkreślali, że w
razie zgody na realizację inwestycji wystąpią do zarządcy drogi o wydanie warunków korzystania z niej.
Dodajmy, że farma powstałaby na terenie należącym
do właściciela gospodarstwa
hodowlanego. ●

WARTO
WIEDZIEĆ
sprawdź na www.olesnicainfo.pl
Powiat zorganizuje
kursy autobusowe
Powiat Oleśnicki będzie organizatorem przewozów autobusowych na kilku trasach
w powiecie. Na jakich liniach
będą kursować autobusy i ile
będą kosztować bilety?
● Linia P1: Oleśnica-Syców-

-Twardogóra-Międzybórz
● LiniaP2: Syców-Dziadowa
Kłoda-Syców
● Linia P3: Twardogóra-Syców-Międzybórz
● Linia P4: Twardogóra-Międzybórz-Syców
● Linia P5: Syców-Międzybórz-Twardogóra
Na trasach będą obowiązywać
bilety jednorazowe i miesięczne. Cena biletu jednorazowego to 4 zł, natomiast biletu
miesięcznego – 120 zł.

Zmiany personalne
w oleśnickiej parafii
Odchodzi wieloletni wikary.
- Kuria Metropolitalna we
Wrocławiu z dniem 1 września odwołała ze stanowiska
wikariusza parafii ks. Jakuba
Mazura – informuje oleśnicka
wspólnota. RED

5

Upamiętnią kardynała
Stefana Wyszyńskiego?
Petycję do władz miasta
złożyli kilka miesięcy temu
uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego w Oleśnicy. Jaką
odpowiedź otrzymali z Urzędu Miasta Oleśnicy?
– Jesteśmy uczniami I LO w
Oleśnicy. Realizujemy projekt w ramach Sejmu Dzieci
i Młodzieży, którego celem
jest upamiętnienie postaci
kardynała Stefana Wyszyńskiego. Jego proces beatyfikacji zostanie przeprowadzony
12 września – pisali licealiści
w petycji do władz miasta.
– W związku z tym zwracamy się z prośbą o stworzenie
tablicy pamiątkowej patrona
roku 2021 – kardynała Stefana Wyszyńskiego. – Pragniemy, aby postać kardynała, a
wraz z nim jego dokonania
i dziedzictwo pozostawione
następnym pokoleniom, były
upamiętnione także w naszym mieście – podkreślają licealiści.
CO ODPOWIADA RATUSZ?
Petycja uczniów doczekała się
odpowiedzi ze strony władz
Oleśnicy. – Z uwagi na fakt,
że jesteście Państwo uczniami I Liceum Ogólnokształ-

FOT. WIKIPEDIA

Farma Fotowoltaiczna
na 200 hektarach?
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Czy kardynał Wyszyński
doczeka się tablicy w Oleśnicy?

cącego im. Juliusza Słowackiego w Oleśnicy, wszelkie
sprawy dotyczące stworzenia tablicy pamiątkowej ku
czci Kardynała Stefana Wyszyńskiego należy uzgodnić
z panią dyrektor szkoły Marzeną Helińską – napisał burmistrz Jan Bronś.
– Jako osoba reprezentująca współwłaściciela budynku, w którym znajduje się liceum, nie wnoszę zastrzeżeń
do umieszczenia tam tablicy.
Do rozważenia przez Państwa i Panią Dyrektor pozostaje uzgodnienie tego
zamysłu ze społecznością
szkolną: gronem pedagogicznym oraz uczniami. RED

informacje

TO JUŻ PRAWDZIWA
PLAGA KRADZIEŻY

● Rowery, kosiarki, a nawet samochody. Nie ma tygodnia bez kolejnej

informacji o kradzieżach i włamaniach do domów, mieszkań, altan

i okradzionych domów w tej
okolicy przez ostatnie dwa
lata to jest dramat, to jest
naprawdę dramat - dodaje.

KATARZYNA KIJAKOWSKA

P

olicja prosi, by zwracać
uwagę na obce osoby
kręcące się po osiedlu
lub na klatce schodowej. Przezorność może uchronić
nas przed każdą kradzieżą,
a spostrzeżenia mogą być
przydatne policji mówi Bernadeta Pytel z Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy.
ZŁODZIEJ BEZ STRESU
Panią Magdalenę okradziono w te wakacje dwukrotnie. Za każdym razem była
w domu. - Złodziej zabrał z
mojej posesji wszystko, co
mu wpadło w ręce - opowiada. - Odjechał rowerem, ale
zabrał też kosiarkę i wertykulator. Przechadzał się
po posesji ponad godzinę.
Nie przeszkadzały mu nawet kamery i to, że jest nagrywany.

Złodziejom nie przeszkadzają nawet kamery na posesjach

Oleśniczanka postanowiła
wziąć sprawy w swoje ręce.
Na Facebooku udostępniła
filmy z wizerunkiem złodzieja. Po kilku dniach skradziony sprzęt został jej zwrócony. - Nie mogłam uwierzyć
w to, co widzę - opowiada. Niestety, kilka dni później
sytuacja się powtórzyła. Ręce

mi opadły, bo ileż można
przechodzić przez to samo.
- Włamywacze cztery
razy próbowali obrabować
nam dom, dwa razy weszli
do środka i im się to udało. Dwa razy zrezygnowali,
bo ktoś był w domu - opowiada nam inna mieszkanka Oleśnicy. - Ilość włamań

Oddział ginekologiczno-położniczy oraz patologii noworodka i intensywnej terapii
oleśnickiego szpitala poinformował o zmianach kadrowych.

FOT. SZPITAL

Kolejne specjalistki na oddziale patologii
i intensywnej terapii noworodka

Do zespołu dołączyła kardiolożka dziecięca dr Joanna
Kukawczyńska oraz fizjoterapeutka dziecięca Katarzyna
Balcerak. Od 1 lipca zespołem kieruje dr Dorota Dobrowolska. Oddział został
doposażony w sprzęt najnowszej generacji respira-

Od stycznia w Oleśnicy działa
oddział II stopnia referencyjności.

tor z możliwością wentylacji
oscylacyjnej i wysokoprze-

pływowej, skaner żył (ułatwiający pobieranie krwi i
dostęp naczyniowy dla najmniejszych pacjentów), 2 łóżeczka do fototerapii, bilirubinometr (czyli urządzenie
do nieinwazyjnego pomiaru
bilirubiny), RTG przyłóżkowe (umożliwiające diagnostykę pacjentów bezpośrednio
w inkubatorze) oraz 2 specjalistyczne głowice ultrasonograficzne do wykonywania echa serca oraz badań
jamy brzusznej i przezciemiączkowych. RED

Mieszkańcy mają powody do
zadowolenia. Po latach oczekiwań ulica Wodna w Bierutowie wreszcie została wyremontowana.
- Ta inwestycja ucieszyła
mieszkańców bardziej niż
każda inna – mówił burmistrz Piotr Sawicki podczas uroczystego otwarcia
ulicy. – Wodna to takie nasze wąskie drogowe gardło,
które łączy starą część Bierutowa z nowym, dynamicznie
rozwijającym się osiedlem.
Prace realizowała firmy Piotra Schabikowskiego. RED

FOT. GRZEGORZ KIJAKOWSKI

Po Wodnej jeździmy już jak po maśle

Modernizacja ulicy Wodnej dobiegła końca

ZGŁASZAMY KAŻDY SYGNAŁ
Bernadeta Pytel podkreśla,
że złodzieje wcześniej obserwują zwyczaje domowników, sprawdzają, kiedy wychodzą do pracy lub szkoły.
- Przestrzegamy, zwłaszcza
mieszkańców dużych bloków, w których sąsiedzi się
nawzajem nie znają - mówi
policjantka. - Złodzieje wiedzą, że jest mała szansa na
to, aby ktoś zwrócił uwagę na
to, że do mieszkania wchodzi
ktoś, kto w nim nie mieszka. W przypadku zauważenia nieznanej osoby, która
zachowuje się dziwnie powinniśmy zapamiętać jej rysopis a w przypadku nieznanych pojazdów numer
rejestracyjny samochodu.●

Zdali egzaminy i są już
nauczycielami
mianowanymi
na Maćkowska – ZSP nr 1 w
Oleśnicy, Katarzyna Kaczmarek – ZSP nr 1 w Oleśnicy, Aleksander Ilnicki – ZSP
nr 1 w Oleśnicy. Burmistrz
dokonał również uroczystego powierzenia Małgorzacie Uruskiej stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej
nr 8 w Oleśnicy. Pani dyrektor została wybrana na
kolejną kadencję i będzie
sprawować swoją funkcję
do 31 sierpnia 2026 r. RED

Burmistrz Jan Bronś wręczył
akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela
mianowanego pięciu nauczycielom oleśnickich szkół podstawowych.
Warunkiem
uzyskania
awansu było odbycie stażu, uzyskanie pozytywnej
oceny dorobku zawodowego oraz zdanie egzaminu.
W tym roku przystąpiło do
niego 5 nauczycieli. Podczas dzisiejszego spotkania w ratuszu akty nadania
stopnia awansu zawodowego
nauczyciela mianowanego
wręczył burmistrz Jan Bronś
i zastępca burmistrza Edyta
Małys – Niczypor i dyrektor
Zespołu Oświaty Samorządowej w Oleśnicy Grażyna
Dłubakowska.
Akty mianowania otrzymali: Anna Wójciga – Przedszkole nr 4 w Oleśnicy; Julita Mazur-Kucharska – SP
nr 4 w Oleśnicy; Katarzy-

NAUCZYCIELE
POWIATOWI:

Edyta Janisz i Piotr
Pawłowski (ZSP Oleśnica),
Aleksandra Lubczyńska i
Edyta Baura ( ZSP Syców),
Maciej Howis i Adam Marcinkiewicz (ZSP w Bierutowie), Przemysław Strzelec
(LO w Sycowie), Katarzyna
Kwaczyńska i Marta Żminkowska (ZSZ Oleśnica).

WARTO
WIEDZIEĆ
sprawdź na www.olesnicainfo.pl
Trwa budowa
wschodniej
obwodnicy
Ruch obustronny został
przywrócony. 31 sierpnia na
ulicy Warszawskiej został
przywrócony ruch dwukierunkowy. Będzie się on odbywał
już po nowo wybudowanym
odcinku tej ulicy. A do węzła
S-8 dojedziemy zmodernizowaną drogą wojewódzką nr
373 (starą drogą krajową nr 25).

Nauczyciele z aktami mianowania z oleśnickich szkół

Witkowski dyrektorem
SP w Ligocie Polskiej

Nowa dyrektorka
i nowa radna w Radzie
Miasta Oleśnicy

Rozstrzygnięto konkurs na
dyrektora Szkoły Podstawowej w Ligocie Polskiej. Został
nim ponownie Leszek Witkowski.

Rozstrzygnięto konkurs na
dyrektora Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Oleśnicy.
Konkurs wygrała Mariola
Aiyegbusi, od wielu lat
pracująca w miejskiej służbie
zdrowia. – Jej wykształcenie,
wieloletnie doświadczenie
zawodowe i praktyczne oraz
znajomość problemów i wyzwań związanych z działalnością SZPZOZ daje gwarancję
rozwoju tej placówki – poinformował burmistrz Jan
Bronś. Po objęciu stanowiska
Aiyegbusi będzie musiała złożyć mandat radnej miejskiej.
Na jej miejsce do Rady
Miasta Oleśnicy wejdzie Ilona
Brattig. RED

– Pan Leszek Witkowski spełnia wymogi zawarte w ogłoszeniu – czytamy w uzasadnieniu. – Jest nauczycielem
mianowanym z 38-letnim stażem pracy pedagogicznej.
Wykazał się odpowiednimi
kwalifikacjami i wiedzą tematyczną.
Przypomnijmy, że niedawno komisja skarg, wniosków
i petycji rozpatrywała skargę
kilku nauczycielek na działalność dyrektora. Komisja
skarg, wniosków i petycji
rekomendowała radnym,
by uznać skargę za bezzasadną. Jej przewodnicząca
przypomniała, że skarżące
zarzucały dyrektorowi prowadzenie rad pedagogicz-
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Leszek Witkowski wygrał
konkurs na dyrektora szkoły

nych czy spotkań z rodzicami w stanie nietrzeźwości.
Zachowanie demoralizujące
wobec dzieci i nauczycieli;
niejasny sposób dysponowania środkami socjalnymi. –
Po wysłuchaniu stron uznaliśmy skargę w części zasadną
– mówiła Anita Markiewicz-Wróbel. RED

promocja
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COB MERITUM rusza z wynajmem
profesjonalnej salki konferencyjnej
● Już w październiku zaprosimy Państwa do korzystania i organizacji szkoleń oraz spotkań biznesowych

- mówi Marta Janura z Centrum Obsługi Biznesu MERITUM Biuro Rachunkowe
Centrum Obsługi Biznesu
MERITUM rozpoczyna realizację
nowego projektu. Proszę przybliżyć jego szczegóły.
W październiku w budynku Feniks uruchamiamy
salkę konferencyjną. Pomysł ten zrodził się początkowo z wewnętrznych
potrzeb. W Meritum przywiązujemy bardzo dużą
wagę do rozwoju. Korzystamy z wielu szkoleń, zarówno z tematyki
merytorycznej, czyli księgowo-podatkowo-kadrowej, ale również z rozwoju
kompetencji miękkich, takich jak komunikacja, zarządzanie, obsługa klienta
itd. Podczas pandemii koronawirusa wiele szkoleń
odbywało i nadal odbywa
się online. Cenimy te możliwości, ale mimo wszystko nie rezygnujemy z
organizowania szkoleń zamkniętych z biegłymi reREKLAMA

widentami, doradcami podatkowymi czy trenerami
biznesu. Są to szkolenia za
"zamkniętymi" drzwiami,
co pozwala nam skupić
się na problematyce dotyczącej naszych Klientów,
a nie na ogólnych zagadnieniach.
Czy Wasza nowa usługa będzie
skierowana do przedsiębiorców
poszukujących takiego lokum?
Jako jedni z pierwszych
w Polsce, bo już w 2007
roku, uruchomiliśmy
usługę wynajmu adresu na siedzibę firmy wraz
z obsługą kancelaryjną/
administracyjną. Wielu
Klientów nie posiada biur,
a ma potrzebę spotykania się od czasu do czasu z
kontrahentami czy różnego rodzaju instytucjami. Z
wielu względów nie chcą
spotykać się w domach czy
restauracjach.
W dużej mierze to Ci

Marta Janura opiekuje się projektem salki konferencyjnej w MERITUM

Klienci zasygnalizowali potrzebę wynajmu takiej
przestrzeni na godziny.
Covid pokazał, że wiele

rzeczy da się robić online.
Niektórzy przedsiębiorcy na stałe zrezygnowali z wynajmu powierzch-

ni biurowych, ale nadal
mają incydentalne potrzeby organizowania spotkań
biznesowych.

Na jaki cel będzie można wynająć Waszą salkę?
W salce będzie można zorganizować "konferencję"
do 30-40 osób. Wystrój będzie pozwalał na organizację spotkań formalnych
i mniej formalnych. Postaramy się zautomatyzować
proces, od rejestracji i rezerwacji online po wejście
do salki szyfrowane kodem sms.
Na jakim etapie są przygotowania do tego przedsięwzięcia?
Jesteśmy na ostatniej prostej. Już w październiku, tak
jak wspomniałam na początku, zaprosimy naszych Klientów, ale także osoby, które
do tej pory nie korzystały z
naszych usług, do organizacji szkoleń oraz spotkań biznesowych w nowym lokum.
Obecnie wybieramy nazwę
dla naszej salki, a o pomoc
w tym poprosiliśmy za pośrednictwem Facebooka. ●
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Powiatowy Zespół Szpitali uruchomił program
bezpłatnej rehabilitacji dla pacjentów
po COVID-19 finansowany przez NFZ
Rehabilitacja po przebytej chorobie COVID-19
w trybie ambulatoryjnym
– Zakład Fizjoterapii Szpital w Sycowie ul. Oleśnicka 25.
Powiatowy Zespół Szpitali przystąpił do utworzonego
przez Ministerstwo Zdrowia
programu fizjoterapii dla osób po przebyciu COVID-19 w trybie ambulatoryjnym.
Z rehabilitacji w trybie ambulatoryjnym można skorzystać
na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.
Do programu rehabilitacji COVID-19 w gabinecie fizjoterapeutycznym
kwalifikują się ozdrowieńcy, nie później niż do 6 miesięcy od zakończenia choroby.
Chodzi np. o pacjentów z utrzymującą się dusznością, która poważnie utrudnia
normalne funkcjonowanie.
Siłę duszności określa się na podstawie specjalnej skali mMRC
(modified Medical Research Council). Już wynik równy lub wyższy 1, w 5 stopniowej skali
(0-4), powoduje, że pacjent może zostać skierowany na rehabilitację.
Przyjmuje się, że u pacjenta ze wskazaniem 1, duszność występuje podczas szybkiego
marszu po płaskim terenie lub pojawia się przy wchodzeniu na niewielkie wzniesienie.

Szczegółowe informacje dostępne są pod numerem telefonu

62 606 69 55

promocja
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INWESTYCJE I REMONTY
w naszych szkołach średnich
MATERIAŁY PROMOCYJNE

3 203 121 zł pochłoną tegoroczne remonty w szkołach prowadzonych przez Powiat Oleśnicki. Część z nich jest jeszcze
realizowana, ale już teraz wiadomo, że będzie to kwota imponująca, o prawie 1 mln zł wyższa od zeszłorocznej.

N

a wysokość tej kwoty
miały wpływ bezzwrotne
środki finansowe pozyskane w ramach Rządowego
Funduszu Inwestycji Lokalnych – zwraca uwagę Małgorzata Iwańska, naczelnik
Wydziału Oświaty, Kultury i
Sportu Starostwa Powiatowego w Oleśnicy. Dla przypomnienia, mowa o około 1,2
mln zł dla trzech szkół: Zespołu Placówek Specjalnych
w Oleśnicy, LO w Sycowie i
ZSP w Międzyborzu. Wiele
prac zostało już zakończonych, a część jest na finiszu.

na salkę z zapleczem sanitarnym do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego
- przygotowanie dokumentacji (16 000 zł), remont sal
dydaktycznych zalanych po
ulewnych deszczach - w ramach środków z ubezpieczenia

Remonty w 2021 r. (stan
na 25.08)
● I LO Oleśnica: Malowanie korytarzy na I i II piętrze (45 000 zł), naprawa
dachu uszkodzonego w wyniku gwałtownej ulewy, wymiana uszkodzonych szyb
w oknach na korytarzu - w
ramach środków z ubezpieczenia (9 000 zł)

● ZSP Twardogóra: przebu-

● II LO Oleśnica: Przebu-

● ZSP Bierutów: ogrodze-

dowa budynku szkoły, zgodnie z zaleceniami p-poż.
(820 000 zł)
● LO Syców: przebudowa

klatek schodowych i kotłowni, zgodnie z zaleceniami p-poż. (311 937 zł),
RFIL: przebudowa (modernizacja) kotłowni ze zmianą
źródła ciepła ze stałego na
gaz ziemny w budynku A ul.
Kościelna 12 oraz budynku
B ul. Młyńska 1 (514 034 zł)
● ZSZ Oleśnica: adaptacja

pomieszczeń w pawilonie H

● ZSP Syców: dach budyn-

ku D + łącznik z budynkiem
B (200 000 zł), przygotowanie dodatkowych sal lekcyjnych z pomieszczeń niedydaktycznych - systemem
gospodarczym
dowa (modernizacja) bloku
sportowego z uwzględnieniem instalacji hydrantowej
(250 000 zł, 600 000 zł w
2022 r.); wykonanie opierzenia i naprawa ściany szczytowej na dachu - w ramach
środków z ubezpieczenia;
usunięcie złamanego drzewa, naprawa ogrodzenia
nie z tyłu budynku szkoły
- dokumentacja uzgadniana z Wojewódzkim Dolnośląskim Konserwatorem Zabytków (40 000 zł)
● ZSP Międzybórz: RFIL:

Przebudowa (modernizacja)
kotłowni na paliwo stałe trzech
budynków na dwie kotłownie
gazowe wraz z instalacją wewnętrzną gazu oraz przebudową istniejącej sieci CO między budynkami (417 150 zł);
przygotowanie dodatkowych
pomieszczeń dydaktycznych
- systemem gospodarczym

Tak prezentuje się szkolny korytarz w II Liceum Ogólnokształcącym w Oleśnicy
● ZPS Oleśnica: RFIL: wy-

konanie wentylacji mechanicznej na dwóch kondygnacjach tj. II i III piętro
budynku internatu (560 000
zł; dofinansowanie 448 000
zł); remont pomieszczeń archiwum uszkodzonych po
gwałtownej ulewie - w ramach środków z ubezpieczenia
● PCKZ Oleśnica: remont

węzłów cieplnych (20 000 zł)
PCEiK: remont auli z wykonaniem nagłośnienia;
usunięcie uszkodzonego
drzewa; remont sal dydaktycznych zalanych po ulewnych deszczach - w ramach
środków z ubezpieczenia.●

Przebudowa szkoły nastąpiła zgodnie z zaleceniami przeciwpożarowymi

Podnosili kompetencje zawodowe w ciepłych krajach
W Portugalii i na Sycylii odbywali w tym roku swoje praktyki uczniowie szkół ponadpodstawowych z powiatu
oleśnickiego.

Od 24 maja do 22 czerwca na
Półwyspie Iberyjskim przebywała grupa z technikum
informatycznego i logistycznego ZSP w Bierutowie. Ich
pobyt odbył się w ramach
Projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna
uczniów i absolwentów oraz
kadry kształcenia zawodowego” realizowanego przez
Fundację Rozwoju Systemu
Edukacji współfinansowanego przez UE, w ramach środ-

Uczniowie ZSP w Sycowie w wolnym czasie, wraz z opiekunami, zwiedzali Katanię, Taorminę oraz Etnę

ków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, o tytule: „Praktyka zagraniczna dla informatyków i logistyków drogą
do europejskich kompetencji zawodowych”. Uczniowie
zdobywali doświadczenie zawodowe w portugalskich firmach informatycznych i logistycznych.
Lipiec to czas, w którym na
Sycylii swoje projekty realizowali przedstawiciele Zespół
Szkół Ponadpodstawowych
w Międzyborzu oraz Zespół
Szkół Ponadpodstawowych w
Sycowie. Grupa spod znaku
Orła Białego materializowa-

ła trzy mobilności z dwóch
projektów w ramach programu Erasmus+. Pierwszy projekt dotyczył uczniów, a drugi kadry „otwartej na świat”.
„Praktyki zawodowe dla
uczniów ZSP w Sycowie my dla rynku pracy, rynek
pracy dla nas” – realizowała
z kolei grupa uczniów ZSP
w Sycowie. Zajęcia z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO
WER), współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, dotyczyły
zawodów: technik ekonomista, technik logistyk, technik
mechanik oraz technik pojazdów samochodowych. ●
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7. Turniej im. Tomasza Grzesiaka
nad Zalewem w Stradomi
● To był wyjątkowy turniej, którego organizatorem było Stowarzyszenie Tak Dla Sportu,

a którego Miasto i Gmina Syców wspólnie z Miejski Ośrodkiem Sportu i Rekreacji Syców była partnerem.

15

męskich duetów
walczyło o podium
oraz awans do finałowych, ogólnopolskich rozgrywek Piłki Siatkowej Plażowej, organizowanej przez
Polski Związek Piłki Siatkowej.
Jak podkreślają organizatorzy Tak Dla Sportu to
spełnienie ich marzeń, by
turniej doszedł do takiej rangi. Kolejne lata zapowiadają się jeszcze lepiej, ocenił
po finałowych rozgrywkach
Burmistrz Miasta i Gminy
Syców Dariusz Maniak, dla
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Syców to kolejne po
Garmin Iron Triathlon Syców 2021 udane wydarzenie nad zalewem.
Najlepszą trójką męskich
duetów - pierwsze miejsce
Maluchnik/Pietkiewicz, drugie miejsce Poinc/Kaniewski, trzecie miejsce Westfal/Milczarek.
Głos podziękowania i gratulacji padł również od żony

O miejsce na podium i awans do finału w turnieju nad Zalewem w Stradomi walczyło 15 męskich duetów

Syców ma nową panią
wiceburmistrz
Artur Drzyzga nie będzie już
wiceburmistrzem Sycowa. Zastąpi go Marzena Guder.
Odchodzący zastępca rozpocznie pracę na stanowisku
członka zarządu w Sycowskiej Gospdarce Komunalnej. Nowym zastępcą od 6
września będzie Marzena
Guder. Radna Rady Miejskiej
w Sycowie obecnej kadencji, przewodnicząca komi-

sji społecznej. W kompetencjach nowego zastępcy
bedzie między innymi bezpośredni nadzór nad jednostkami podległymi tj. Centrum
Usług Wspólnych, Centrum
Kultury, MOSiR, SPZOZ w Sycowie oraz MGOPS. Pani Marzena ma 46 lat. Ukończyła
studia magisterskie na UE
we Wrocławiu na kierunku
finanse przedsiębiorstw i instytucji samorządowych. RED

Remontują teren wokół
sycowskiej przychodni

Waryńskiego
i Przemysłowa
z nowymi przejściami
Będzie bezpieczniej i jaśniej.
Gmina Syców pozyskała 150
tys. na poprawę bezpieczeństwa przejść dla pieszych w
Sycowie. - Dzięki tym środkom
zmodernizujemy przejścia na
ul. Waryńskiego oraz przejścia
na ul. Przemysłowej, gdzie
poprawimy również mocno
wysłużoną nawierzchnię
bitumiczną oraz przebudujemy chodnik - informuje
magistrat. - Modernizacji będą
towarzyszyły również doświetlenia tych przejść, co finalnie
poprawi widoczność.

Ślizów ma nową
sołtyskę

Trwają prace remontowe
przy sycowskiej przychodni. To kolejna inwestycja w
centrum miasta.
Teren wokół SPZOZ w Sycowie nabierze nowego, zielonego charakteru. – Ta inwestycja to z jednej strony
chęć dobrego zagospodarowania tego miejsca, a z drugiej kompleksowe zadbanie
o to, by oddać w mieście jak
najwięcej przestrzeni, która
może być użytkowana przez
mieszkańców – mówi burmistrz Dariusz Maniak. RED

WARTO
WIEDZIEĆ
sprawdź na www.olesnicainfo.pl

Wokół przychodni zrobi się
estetycznie i zielono

Po rezygnacji sołtysa Andrzeja
Rzepy ogłoszono wybory.
O stanowisko sołtysa Ślizowa
ubiegały się dwie mieszkanki
wsi - Karolina Staniewicz i
Beata Niwa. Uprawnionych
do głosowania było 460 osób,
udział w głosowaniu wzięły
123 osoby. Ze względu na 2 nieważne głosy decyzję podjęto
na podstawie 121 głosów. Wygrała Karolina Staniewicz i to
ona obecne sprawuje funkcję
sołtyski. RED

Pana Tomasza Grzesiaka,
która wraz z córkami wręczała puchary i gratulacje.
Dla nich hołd złożony bliskiej osobie w postaci tego
turnieju jest dużym wyróżnieniem i dobrą pamięcią, która pozostała wśród
uczniów. To dzięki nim rozpoczął się ten turniej, który teraz zyskał już wymiar
ogólnopolski.
Poza sportowymi emocjami, które towarzyszyły
nie tylko zawodnikom, ale
również kibicom - szczególnie przy meczach w walce
o podium - wszyscy świetnie się bawili.
Ponadto w niedzielę podczas rozgrywek turyści oraz
kibice mogli skorzystać ze
stoisk Lokalnej Grupa Działania Dobra Widawa i zaprzyjaźnionych z nią rękodzielników. To była dobra
okazja, by poznać produkty lokalne i porozmawiać z
ich twórcami. ●

Pierwszy budynek firmy Hillwood
w Sycowie już na wiosnę 2022 r.
bry dostęp do pracowników
– mówi Hubert Michalak, prezes Zarządu Hillwood Polska.
– Dolny Śląsk to jeden z najszybciej rozwijających się regionów i ważny punkt na logistycznej mapie Polski. Pod
względem popytu zgłaszanego na nowoczesne magazyny,
w pierwszym kwartale tego
roku rejon Wrocławia zajmował czwarte miejsce w kraju.
Pod Sycowem powstaje duże centrum logistyczne

Rozpoczęła się budowa pierwszej hali w nowym projekcie
magazynowym firmy Hillwood w Sycowie.
Pierwszy budynek o powierzchni ponad 44 tys.
mkw. zostanie oddany do
użytku w 1 kwartale 2022.
Cała inwestycja docelowo
zaoferuje najemcom prawie 90 tys. mkw.
Hillwood Syców to centrum
logistyczne zlokalizowane
niewiele ponad 50 km od
Wrocławia, na granicy województw wielkopolskiego i
dolnośląskiego, bezpośrednio przy drodze ekspresowej
S8. W dwóch halach powstanie w sumie 87 600 mkw.

nowoczesnej powierzchni
magazynowej.
BARDZO DOBRA LOKALIZACJA
Lokalizacja parku logistycznego zapewnia sprawny dojazd do aglomeracji wrocławskiej oraz autostrady A4.
– Centrum logistyczne w Sycowie to już nasza kolejna inwestycja na Dolnym Śląsku.
Po dużym sukcesie komercyjnym parków w Oleśnicy, Żórawinie koło Wrocławia oraz
Bielanach Wrocławskich zdecydowaliśmy się na następny ruch w tym regionie. Wybraliśmy Syców, ze względu
na doskonałą lokalizację i dostęp do ważnych węzłów komunikacyjnych, a także do-

JAKI BĘDZIE OBIEKT
W SYCOWIE?
Hillwood Syców to dwie hale
magazynowe o ponadstandardowej wysokości 12 metrów, co pozwoli przyszłym
najemcom na efektywniejsze
wykorzystanie powierzchni
składowania oraz na obniżenie kosztów najmu i eksploatacji.
Podobnie, jak we wszystkich budynkach Hillwood,
w powstających magazynach zostanie zamontowane oświetlenie LED. W ramach projektu zastosowane
zostaną również zielone rozwiązania takie jak, farma fotowoltaiczna 50 kW, gniazda
do ładowania samochodów
elektrycznych a także łąki
kwietne zamiast części standardowych trawników. RED

promocja
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Garmin Iron Triathlon 2021
MATERIAŁY PROMOCYJNE

Fenomenalne wydarzenie jakie miało miejsce
nad Zalewem w Stradomi dobiegło końca. Prawie
siedmiuset uczestników nie tylko pokazało swoją formę,
czy sprawdziło się po raz pierwszy w nowym dystansie,
ale część z nich po raz pierwszy wystartowało w tym cyklu.

D

la Sycowa to było niesamowite święto sportu
pod postacią pływania,
jazdy rowerem i biegania.
Emocje towarzyszące startom
nie miały końca, a Zalew w
Stradomi w tym dniu zmienił się w prawdziwe sportowe miasteczko, gdzie poza
uczestnikami spotkać można było licznych towarzyszy
wyjątkowych ludzi z żelaza!
Mogliśmy tutaj spotkać
się z ludźmi z całej Polski - od morza, po góry, od
wschodniej do zachodniej
granicy. Wśród nich byli
również tacy, którzy ukończyli swój start razem z podopiecznymi, dziećmi, które
jako dorośli nigdy sami nie
mogliby uczestniczyć w takich zmaganiach. Nie obyło
się bez lokalnych zawodników. W zawodach wystartowało również 13 sycowian,
którzy dzielnie stawili czoła swoim wyzwaniom! Gratulujemy im startu i świetnych wyników!
Wydarzenie nad Zalewem
w Stradomi pokazało, że to
miejsce jest wprost stworzone do tego typu imprez sportowych. Cieszymy się, że już
pierwsza tego typu impreza została zrealizowana na
tak wysokim poziomie. Dla
mieszkańców Dolnego Śląska, ta lokacja będzie centrum triathlonowym na kolejne lata - podkreślił burmistrz

To było wydarzenie sportowe 2021 roku w regionie

Dariusz Maniak.
Patronat honorowy nad sycowską imprezą objął Urząd
Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, a złotym partnerem była firma

Teamplast, partnerami lokalnymi była Sycowska Gospodarka Komunalna oraz
Miejski Ośrodek Sportu i
Rekreacji Sycowie.W tym
dniu mogliśmy też gościć

wystawców, którzy działają pod patronatem Lokalnej
Grupy Działania Dobra Widawa z Oleśnicy. To wydarzenie było dodatkową okazją w
promowaniu lokalnych produktów. Mogliśmy spróbować nie tylko regionalnych
smaków miodów, warzonego w Sycowie piwa, czy napoju chmielowego, ale także
spróbować smaku lokalnie
wypalanej kawy. Były stoiska
rękodzielnicze oraz wyjątkowe riksze rowerowe.
Garmin Iron Triathlon był
ogromnym przedsięwzięciem logistycznym. Ogromne podziękowania należą się
wszystkim jednostkom OSP
z gminy Syców, Międzybórz,
Ligoty Polskiej oraz Oleśnicy za świetną koordynację i
zabezpieczenie trasy kolarskiej i biegowej. Wolontariuszom pod kierownictwem Ani
Ochab, Panu Marianowi Lempertowi - sołtysowi Stradomi Wierzchniej za ogromne
zaangażowanie przy wspieraniu Zespołu Labo Sport
Polska w pakietach startowych oraz organizacji biura zawodów!
Klimatu tej imprezy, pasji
zawodników i wyjątkowych
emocji, które towarzyszyły
nam podczas tego dnia nie
sposób w pełni opisać słowami. To trzeba było przeżyć. Do zobaczenia za rok
nad Zalewem w Stradomi! ●

Komorów kolejny raz był gospodarzem powietrznego pikniku

Na 3. Letnim Pikniku
Powietrznym było odlotowo!
Słoneczna pogoda, lekki wiatr,
który przy lądowaniu dawał
rześkie podmuchy
i ogień, który unosił ludzi
w balonie, jak w marzeniach
o bujaniu w obłokach. Takie
żywioły towarzyszyły podczas
tego niezwykłego wydarzenia, którego inicjatorem było
Sołectwo Komorów, a który
dumnie wspiera miasto i gmina Syców!

7 i 8 sierpnia 2021 był dla
mieszkańców małego Komorowa wyjątkowym weekendem. Poza atrakcjami lotów
w przestworza jednopłatowcami, które zazwyczaj służą do lotów zwiadowczych
oraz motolotnią mogliśmy
oglądać niezwykłe akrobacje lotnicze modeli samolotów, które miały nawet 3
metry długości, a warkot ich
silnika sprawiał, że rozmowy milkły. Wieczorem mogliśmy natomiast podziwiać
rozbłyskujący na niebie balon, którym można było się
wznieść na kilkadziesiąt metrów ponad ziemię. W przerwie między powietrznymi

atrakcjami można było skosztować swojskie jadło, które
serwowało Koło Gospodyń
Wiejskich z Komorowa. Sobotni wieczór zakończył się
klasyczną potańcówką.
Na pikniku można było
również się zaszczepić przeciwko COVID-19 lub podziwiać sprzęt strażacki z OSP
Międzybórz. Państwowa Straż
Pożarna z Sycowa przeprowadziła również pokaz udzielania pierwszej pomocy. Ochotnicy mogli natomiast oddać
krew, co zawsze bardzo cieszy służby.
Wydarzenie to przyciągnęło wiele osób z gminy oraz
okolicznych miejscowości!
Cieszymy się, że organizacja
Letniego Pikniku Powietrznego w Komorowie zdobywa serca mieszkańców, dlatego ogromne gratulacje dla
całego sołectwa za inicjatywę - dodał burmistrz Miasta
i Gminy Syców Dariusz Maniak. Dzięki świetnej organizacji oraz otwartości gospodarzy wielu z uczestników
zadeklarowało, że wrócą tu
za rok. I to nie sami. ●

Wojsko świętowało w Sycowie

Piknik Profilaktyczny Mam Wybór

W Sycowie obchodziliśmy po
raz pierwszy tak uroczyste
Regionalne Obchody Święta
Wojska Polskiego! Byli żołnierze, orkiestra dęta i wojskowa
grochówka!

22 sierpnia w Parku Miejskim
w Sycowie odbywał się II Profilaktyczny Piknik Rodzinny –
Syców Mam Wybór.

Święto to obchodzone jest na
pamiątkę zwycięskiej Bitwy
Warszawskiej w 1920 r., stoczonej w czasie wojny polsko-bolszewickiej. Oficjalne
rozpoczęcie obchodów miało
miejsce w przededniu święta, czyli 14 sierpnia. Rozpoczęło się w kościele pw. ŚŚ
Piotra i Pawła w Sycowie. Po
mszy uczestnicy przemaszerowali na pod pomnik Poległym w Walce o Wolność
Polski, który mieści się na
pl. Wolności, gdzie odbyły
się uroczyste odznaczenia i
awanse żołnierskie. W oficjalnych uroczystościach udział
wzięli garnizon 2. Oleśnickiej

Byli żołnierze, orkiestra dęta i wojskowa grochówka

Kompanii Regulacji Ruchu,
Burmistrz Miasta i Gminy Syców Dariusz Maniak, burmistrzowie i reprezentanci gmin
ościennych powiatu oleśnickiego, reprezentanci Starostwa Powiatowego, członkowie Związku Piłsudczyków

w Polsce oraz inne służby
mundurowe z powiatu.
Następnie zebrani uczestnicy przy dźwiękach Orkiestry Dętej OSP z Czajkowa
przemaszerowali na piknik
militarny, który miał miejsce
w Parku Miejskim. ●

Ideą i celem wydarzenia
było podniesienie świadomości problemu uzależnienia od
alkoholu, narkotyków, dopalaczy i nikotyny. Terapeuci
podejmowali również temat
przemocy fizycznej oraz psychicznej, prezentowali wartości zdrowego życia. Profilaktyka pikniku odbywała się
poprzez animacje i stanowiska usytuowane w strefie rekreacyjnej Parku Miejskiego
w Sycowie oraz poprzez pogadanki, quizy i prelekcje wygłaszane podczas wydarzenia. - To ważne byśmy mogli
wspólnie rozmawiać o rzeczach trudnych oraz takich,
które niestety ale psują relacje w rodzinie, czy społe-

czeństwie. Takie wydarzenia
w bardzo przystępny sposób
pokazują jak ustrzec się przed
złymi nawykami - podkreśla
Paweł Adamczyk, organizator z UMiG w Sycowie. Wydarzenie organizowane było
przez UMiG w Sycowie przy
udziale partnerów: Nadleśnic-

two Syców, MOSiR w Syców,
CK w Sycowie, Punkt Konsultacyjno – Informacyjny, Komisariat Policji, Państwowej
Straży Pożarnej, OSP Syców i
Zawada, Stowarzyszenie Integracji Społecznej CELINA,
Piotra Nadolskiego – pokazy
ptaków drapieżnych. ●

Piknik Rodzinny - Syców Mam Wybór odbył się w miejskim parku
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