
„Książkowy” 
mural powstaje
na budynku 
oleśnickiej 
biblioteki
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Ulica Szkolna 
zostanie 
przebudowana.
Jak bardzo się 
zmieni?
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Oleśnicka 
porodówka 
bardzo wysoko 
oceniana

11-letnia Aniela 
Prus z Oleśnicy
w programie 
You Can Dance

Posłowie 
Lewicy 
otworzyli biuro 
w OleśnicyFO
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CZYTAJ NA STRONIE 6

Ludzie Hołowni 
mają już biuro 
w Oleśnicy. 
Na otwarciu był 
Michał Kobosko
CZYTAJ NA STRONIE 6
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2 października będziemy mogli obejrzeć  
odcinek popularnego programu Rodzina 
jest Super z udziałem rodziny Młotkowskich
CZYTAJ NA STRONIE 6

dostępna również na stronieolesnicainfo.pl
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ECzy będą 
podwyżki diet 
dla sołtysów?
Sołtysi na naradzie
 z wójtem. Gospodarze wsi 
z gminy Oleśnica spotkali 
się na naradzie z wójtem 
Marcinem Kasiną. Poru-
szano na nim wiele spraw 
dotyczących wsi i ich pro-
blemów. Jednym z nich 
była podwyżka diet dla 
sołtysów. Czy piastujący 
te funkcje mogą liczyć na 
większe pieniądze od sa-
morządu za swoją pracę? 
Jeśli tak to kiedy i w jakiej 
wysokości? 
CZYTAJ NA STRONIE 7

PIJANI KIEROWCY
NIOSĄ 
ŚMIERĆ

PIJANI KIEROWCY
NIOSĄ 
ŚMIERĆ

Nie pomagają kontrole policji
i ostrzeżenia. 
Drogówka wciąż odbiera
prawa jazdy nietrzeźwym
kierowcom, a ci są sprawcami
tragicznych zdarzeń.
Kilka dni tego w jednym
z nich zginęła 33-letnia kobieta.  STRONA  3
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Świat stanął na głowie. 
Nie tak powinno być
KATARZYNA KIJAKOWSKA

Akcja goni akcję. Kolejne osoby poma-
gają tym, którzy tego wsparcia drama-
tycznie potrzebują. Wszystko pięknie. 
Pytanie tylko, czy tak to powinno 
wyglądać.   W artykule obok piszemy o 
kolejnej akcji z udziałem oleśnickiego 
przedsiębiorcy. Kilka miesięcy temu pan Robert wyruszył 
nad Bałtyk konno. To było wyzwanie. Nie większe jednak 
niż to, przed którym stanęli rodzice Antosia ze Smolnej.  
Na operację, która umożliwiałaby chłopcu normalne funk-
cjonowanie, potrzeba było ogromnych pieniędzy. Robert 
Karbowniczak był jedną z pierwszych osób, która ruszyła 
na pomoc. Teraz on i jego kompani w rowerowej wypra-
wie nad morze, pomogli Patrycji walczącej ze śmiertelną 
chorobą. Obie akcje zasługują na uznanie. Tak samo jak 
wszystkie inne, które są podejmowane przez mieszkań-
ców naszego miasta i powiatu oleśnickiego. 
Z optymizmem patrzymy, jak liczniki na stronach fundacji 
przyspieszają, jak zbiórki dobiegają do szczęśliwego fina-
łu, bo wtedy można przecież pomóc kolejnemu dziecku.  
Bez pomocy obcych ludzi, pozostawieni sobie rodzice,  
nie poradziliby sobie. Pytanie, czy tak to powinno wy-
glądać? Stawiam to pytanie po raz kolejny, bo nijak nie 
potrafię zrozumieć, dlaczego w obliczu takiej tragedii, ta-
kiego dramatu, jakim jest choroba dziecka, na jego leczenie 
muszą się składać obywatele. Obcy ludzi z różnych stron 
kraju, a czasem i świata przesyłają pieniądze, by można 
było kupić lek, a potem podjąć leczenie. Nie zliczę już nawet 
ile takich akcji odbywało się, do tej pory, w Oleśnicy i okolicy. 
Zawsze dumni byliśmy z tej wielkiej mobilizacji mieszkań-
ców, z ich ogromnych serc, ale zawsze stawialiśmy też 
sobie pytanie o to, czy tak powinien funkcjonować system. 
Jestem w stanie zrozumieć okazjonalne zbiórki, pomoc dla 
osób, które znalazły się w trudnej życiowej sytuacji,  
ale zbieranie pieniędzy na lek, który ratuje życie, na prote-
zę, na turnus rehabilitacyjny...Świat, a może raczej służba 
zdrowia i ochrona pacjenta stanęły na głowie. ●

  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

Robert Karbowniczak ko-
lejny raz udowadnia, 
że można pomagać w 

rozmaity sposób. Tym ra-
zem wraz z synem Dawidem 
i dwoma kolegami wybiera 
się nad Bałtyk...rowerem.

NAJPIERW KONNO, 
TERAZ NA ROWERZE
To właśnie pan Robert udo-
wodnił w minionym roku, że 
można dojechać konno na 
drugi koniec Polski. Akcja, 
w której towarzyszył mu Mi-
chał Dardziński, była ukie-
runkowana na wsparcie An-
tosia Kubicza ze Smolnej. 
Tym razem pan Robert chce 
wesprzeć ciężko chorą Pa-
trycję Kaniewską. Do Koło-
brzegu wyruszył w sobotę 
rano rowerem. Towarzy-
szyć mu będzie syn Dawid 
i dwóch kolegów. 
– W zasadzie ruszyliśmy 

przetartym już końskim szla-
kiem, choć niektóre odcin-
ki muszą być nowe, bo nie 
wszędzie tam, gdzie prze-
jedziemy konno, uda się to 
na rowerze – mówi Robert 
Karbowniczak. – Pierwsza 
moja myśl była taka, żeby po 
prostu wybrać się w drogę 
rowerem, spróbować swo-
ich sił, ale skoro jedziemy, 
to przecież można połączyć 
ten przejazd ze zbiórką pie-
niędzy na jakiś charytatyw-
ny cel. 

POMOC DLA PATRYCJI
Zdecydowano, że tym razem 
wsparciem zostanie objęta 
Patrycja Kaniewska. 17-lat-
ka z Kiełczowa walczy z mu-
kowiscydozą. Na tę chorobę 
zmarła niedawno jej starsza 
siostra. – 13 sierpnia zmar-
ła nasza córeczka Natalka. 
Przeżyła 18 cudownych lat, 
nie doczekała swoich dzie-
więtnastych urodzin… Ze 

śmiertelną chorobą walczy 
już tylko nasza druga có-
reczka, Patrycja. Prosimy o 
pomoc, aby uratować jedy-
ne dziecko, które nam zo-
stało - pisze mama Patrycji. 
W rozmowie z nami pani 
Anna nie kryje wzruszenia. 
– Bardzo się cieszę, że ktoś 
chce w ten sposób poświę-
cić się dla mojej córki – po-
wiedziała.

80 KILOMETRÓW DZIENNIE
Robert Karbowniczak i jego 
towarzysze wyruszyli w trasę 
w sobotę. Dziennie pokonu-
ją około 80 km. Apelują, by 
wspierać zbiórkę dla Patry-
cji. – Na pewno będziemy na 
bieżąco informować, co dzie-
je się na trasie. Wierzymy, 
że jak najwięcej osób dołą-
czy do naszej wspólnej akcji 
i wesprze Patrycję, wpłaca-
jąc choćby niewielkie kwo-
ty na jej rzecz – podkreśla 
przedsiębiorca. ●

●  Tym razem Robert Karbowniczak z synem Dawidem 
i dwoma klegami pojechał nad Bałtyk rowerem

Kolejna charytatywna akcja 
oleśnickiego przedsiębiorcy

NIEDZIELA
max. 20oC I min. 12oC

PIĄTEK 
max. 17oC I min. 9oC

SOBOTA
max. 18oC I min. 10oC
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Pijani kierowcy niosą śmierć. 
Policja przypomina i ostrzega
KATARZYNA KIJAKOWSKA

Kierowanie pojazdem 
pod wpływem alko-
holu jest niebezpiecz-

nie i powoduje zagrożenie 
dla innych uczestników ru-
chu drogowego oraz dla sa-
mych siebie - przypomina 
Bernadeta Pytel z Komen-
dy Powiatowej Policji w Ole-
śnicy. - Pomimo wielokrot-
nych apeli z naszej strony o 
niewsiadaniu za kierownice 
po spożyciu alkoholu w po-
wiecie oleśnickim Wydział 

Ruchu Drogowego w Oleśni-
cy przebadał na zawartość 
alkoholu 11390 kierujących 
i zatrzymał 82 nietrzeźwych 
kierujących.

TRAGEDIA POD DOBROSZYCAMI
– Policjanci przeprowadza-
ją wzmożone akacje policyj-
ne, w których sprawdzana 
jest trzeźwość kierujących 
– mówi policjantka. – Zosta-
ły również zaostrzone kary 
za kierowanie pod wpływem 
alkoholu i innych środków 
zabronionych prawem. Nie-
stety, dalej kierujący wsiada-
ją za kierownicę, pod wpły-
wem alkoholu.

Taka sytuacją miała miej-
sce w niedzielę. 29-letni 
mieszkaniec powiatu opa-
towskiego, kierując pojazdem 
marki Honda, nie dostosował 
prędkości do panujących wa-
runków na drodze, w wyniku 
czego na łuku drogi stracił 
panowanie nad pojazdem i 
uderzył w przydrożne drze-

wo. Na miejscu śmierć po-
niosła 33-letnia pasażerka. 
W trakcie czynności funk-
cjonariusze przebadali męż-
czyznę na zawartość alkoho-
lu w wydychanym powietrzu 
z wynikiem 1 promil, mło-
dy mężczyzna został zatrzy-
many.●

Główny Inspektor 
Sanitarny ostrzega 
przed fałszywymi 
SMS-ami 
Te wiadomości wysyłają
oszuści.  – Jest to próba wy-
łudzenia danych osobowych. 
Prosimy nie otwierać linku 
wskazanego w wiadomości. 
Inspekcja sanitarna nigdy nie 
wysyłała, ani nie wysyła wia-
domości z przekierowaniem 
do stron – informuje Główny 
Inspektor Sanitarny. 

Nagroda 
dla oleśnickiego 
nadleśnictwa
 
Modernizacja roku.  Budynek 
oleśnickiego nadleśnictwa 
wygrał konkurs Moderniza-
cja Roku&Budowa XX wieku. 
Dzisiaj odbyła się uroczysta 
gala. Nagrodę odebrał nadle-
śniczy Paweł Górski. – Na gali 
finałowej ogólnopolskiego 
konkursu Modernizacja Roku 
& Budowa XXI wieku, nowa 
siedziba Nadleśnictwa Oleśni-
ca Śląska zdobyła 1 miejsce w 
kategorii budowa budynków 
biurowo-administracyjnych 
– poinformował nadleśniczy. – 
Serdecznie dziękuję wszyst-
kim, którzy przyczynili się do 
tego sukcesu. RED

WARTO 
WIEDZIEĆ
sprawdź na www.olesnicainfo.pl

● Policja skontrolowała 11 tys. kierowców. 82 wsiadło za kółko, będąc pod wpływem alkoholu. To właśnie alkohol 
był sprawcą tragicznego wypadku, do którego doszło pod koniec września pod Dobroszycami. Zginęła 33-latka

Oleśnicka porodówka 
bardzo wysoko oceniana

informacje NR 9 (30) I WRZESIEŃ 2021 r.
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Do tragicznego wypadku doszło pod koniec września pod Dobroszycami

Zostały zaostrzone 
kary za kierowa-
nie pojazdami pod 
wpływem alkoholu. 
Niestety, kierowcy 
nadal prowadzą 
auta, będąc pod 
jego wpływem

ZDROWY ROZSĄDEK 
NAJWAŻNIEJSZY
- Każde zdarzenie drogowe 
wynika z innych czynników, 
lecz każde może zakończyć 
się tragicznie - mówi Ber-
nadeta Pytel z Komendy 
Powiatowej Policji w Ole-
śnicy. - Dlatego oleśniccy 
funkcjonariusze apelują o 
rozwagę i zdrowy rozsądek 
dla wszystkich uczestni-
ków ruchu drogowego i 
przestrzeganie przepisów 
ruchu drogowego.

Fundacja Rodzić po Ludzku 
systematycznie pyta kobie-
ty o to, które z oddziałów po-
łożniczych w kraju i poszcze-
gólnych regionach kraju, cenią 
najwyżej. 

Fundacja Rodzić po Ludz-
ku systematycznie pyta ko-
biety o to, które z oddzia-
łów położniczych w kraju i 
poszczególnych regionach 
kraju, cenią najwyżej. Ocenie 
pacjentek podlegają m.in. re-
alizacja planu porodu, swobo-
da rodzenia, kontakt z dziec-
kiem po narodzinach, opieka 
podczas cesarskiego cięcia, 
pomoc w opiece nad dziec-
kiem, wsparcie w karmieniu 
piersią, realizacja praw pa-
cjenta, warunki w szpitalu. W 

czołówce dolnośląskich od-
działów znalazła się oleśnic-
ka porodówka. Przypomnij-
my, że porodówka w Oleśnicy 
ma do dyspozycji pięć indy-
widualnych miejsc do poro-
du. Rekord urodzeń w cią-
gu doby to osiemnaście. Z 
czego wynika popularność 
oddziału?  – Przystosowuje-
my się do oczekiwań pacjen-
tek – mówi ginekolog Gizela 
Jagielska. – Na nasz sukces 
wynika też z tego, że rodzi-
my bliźnięta drogami natu-
ry, że rodzimy położenie po-
śladkowe drogami natury, że 
dajemy szansę pacjentkom, 
które są w położeniu poślad-
kowym, by mogły rodzić po 
tzw. obrocie. Tego nikt nie 
robi. RED
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Oddział z Oleśnicy cieszy się uznaniem pacjentek

Przebudowa Dobroszyckiej i zmiana
w organizacji ruchu w Oleśnicy
Ruszyły prace związane z mo-
dernizacją ulicy Dobroszyckiej 
w Oleśnicy. Zarządca drogi po-
informował o pierwszych zmia-
nach w organizacji ruchu.

- 29 września wprowadzo-
na została zmiana organiza-
cji ruchu, która na ul. Do-
broszyckiej w kierunku od 
węzła „Oleśnica Zachód” 
(dawniej Dąbrowa) do cen-
trum Oleśnicy będzie pro-
wadzony jednokierunkowo 

– informuje Dolnośląska Służ-
ba Dróg i Kolei. – Pierwot-
nie planowane zmiany orga-
nizacji ruchu przewidywały 
wprowadzenie ruchu waha-
dłowego, by kierowcy w jak 
najmniejszym stopniu odczu-
wali utrudnienia. Wykonaw-
ca złożył jednak wniosek o 
częściowe zamknięcie ulicy 
i wprowadzenie ruchu jed-
nokierunkowego. 

Taka organizacja ruchu 
przyspieszy realizację prac, 

dlatego wniosek ten został 
przyjęty.

Całkowity koszt przebu-
dowy ul. Dobroszyckiej to 
10,6 mln zł, z czego dofinan-
sowanie z budżetu Oleśni-
cy wynosi 2,1 mln zł. Prze-
budowa drogi, a zwłaszcza 
nowe rondo, które powsta-
nie na skrzyżowaniu z ul. 
Wojska Polskie mają popra-
wić bezpieczeństwo i upłyn-
nić ruch. Prace będzie reali-
zowała firma Eurovia. RED
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OLEŚNICKI GINEKOLOG 
WYGRAŁ Z FUNDACJĄ

KATARZYNA KIJAKOWSKA

Prywatny akt oskarże-
nia złożył ordynator 
oleśnickiego oddzia-

łu ginekologiczno-położni-
czego Łukasz Jagielski. To 
m.in. w stosunku do niego 
kierowane były oskarżenia 
Fundacji Pro-Prawo do ży-
cia o dokonywanie nielegal-
nych aborcji w oleśnickim 
szpitalu. Przed budynkiem 
placówki przez wiele mie-
sięcy odbywały się pikiety 
antyaborcyjne, przy drogach 
wjazdowych do miasta fun-
dacja ulokowała polonez z 
plakatami przedstawiający-
mi zdjęcia płodów. Podob-
ne zdjęcia umieszczono na 
billboardach.

O CO OSKARŻONO 
PRZEDSTAWICIELI FUNDACJI?
Trzech przedstawicieli Fun-
dacji było oskarżonych o to, 
że od listopada 2017 roku do 
stycznia 2019 roku w Ole-
śnicy i Kiełczowie „w celu 
poniżenia w opinii publicz-
nej oskarżyciela prywatne-
go, kierownika oddziału gi-
nekologiczno-położniczego 
i narażenia go na utratę za-
ufania potrzebnego do wyko-
nywania zawodu ginekologa 
i położnika (…) rozgłaszali 
przeciwko niemu niepraw-

dziwe zarzuty, organizowali 
pikiety, zamieszczali arty-
kuły na stronach interneto-
wych, zakłócali porządek pu-
bliczny, a także publikowali 
nieprzyzwoite zdjęcia i na-
pisy”. Po kilkunastu miesią-
cach zapadł wyrok w spra-
wie. 

SĄD NIE MIAŁ WĄTPLIWOŚCI
Trzech przedstawicieli Fun-
dacji Jan B., Adam B. i Ma-
riusz D. zostało uznanych 

za winnych stawianych im 
zarzutów. Sąd zasądził od 
nich nawiązkę w wysokości 
15 tys. zł, publikację wyro-
ku. Wyrok nie jest prawo-
mocny.

TO WYROK PRECEDENSOWY
– Jesteśmy usatysfakcjo-

nowani decyzją sądu – mówi 
OlesnicaInfo.pl Tomasz Ha-
choł, radca prawny repre-
zentujący Łukasza Jagiel-
skiego. – To precedensowy 

wyrok, bo po raz pierwszy 
sąd przyznał rację lekarzo-
wi i w uzasadnieniu stwier-
dził, że nie można bezkarnie 
epatować makabrycznymi 
zdjęciami i oskarżanie o 
morderstwo w sytuacji, gdy 
postępuje się zgodnie z obo-
wiązującym prawem. - Chcę 
też podkreślić, że nawiązkę 
doktor Jagielski chce prze-
znaczyć na rzecz hospicjum 
perinatalnego - podkreśla 
prawnik.●

Protesty przez wiele miesięcy odbywały się przed budynkiem oleśnickiego szpitala
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Posłowie Lewicy 
z biurem w Oleśnicy
To kolejne poselskie biuro przy 
ul. Mickiewicza 4 b. Do Agniesz-
kie Dziemianowicz-Bąk dołą-
czyli Krzysztof Śmiszek i Ma-
rek Dyduch.

Przy ul. Mickiewicza 4 b w 
Oleśnicy będzie funkcjono-
wało biuro poselskie Śmisz-
ka i Dyducha. Dzisiaj odbyło 
się uroczyste otwarcie. – Bar-
dzo się cieszę, że otwieramy 
w Oleśnicy biuro poselskie 
– mówił Krzysztof Śmiszek.
– To biuro to realizacja obiet-
nic Lewicy z kampanii wybor-
czej. Pamiętam, jak na Ryn-
ku w Oleśnicy obiecywałem, 
że Lewica będzie nie tylko 
w dużych miastach, ale i w 
takich jak Oleśnica, że bę-

dziemy otwierać swoje biu-
ra. Za jego otwarciem idzie 
zobowiązanie do tego, że bę-
dziemy się tu z Państwem 
spotykać, że będziemy roz-
wiązywać wasze problemy.
Do współpracy z Lewicą i 
dyskusji na temat przyszło-
ści miasta, powiatu, regionu 
i kraju zachęcał Arkadiusz 
Sikora, sekretarz regionu 
Lewicy.

Biuro Lewicy będzie dzia-
łać w każdy wtorek od godz. 
18 do 19.30 przy ul. Mickie-
wicza 4b. Dyżury będą tu 
pełnić zarówno miejscowi 
działacze z Michałem Ka-
rasiem, jak i posłowie, któ-
rzy tutaj uruchomili swoje 
biuro. RED

● Przed sądem zapadł wyrok przeciwko trzem członkom Fundacji 
Pro-Prawo do życia. Oskarżycielem był kierownik oleśnickiej ginekologii 
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Posłowie Śmiszek i Dyduch mają swoje biuro w Oleśnicy

11-letnia oleśniczanka w tanecznym 
show You Can Dance Nowa Generacja
11-letnia Aniela Prus z Oleśni-
cy bierze udział w programie 
You Can Dance Nowa Genera-
cja. Podczas eliminacji, które 
odbyły się we Wrocławiu, do-
stała bilet do kolejnego etapu.

Aniela na co dzień trenuje 
we wrocławskiej Akademii 
Artystycznej Artia. Tańczy 
od 4 roku życia i jest już uty-
tułowaną tancerką, osiąga-
jącą sukcesy na zawodach 
rangi krajowej i międzyna-
rodowej. Jest uczennicą Ze-
społu Szkolno-Przedszkol-
nego nr 1 w Oleśnicy.

Niedawno  obejrzeliśmy 
występy młodych tancerzy 
podczas castingu we Wro-
cławiu. Jedną z uczestniczek 
była 11-letnia oleśniczanka, 
która została poproszona o 
dodatkowy występ. To wła-
śnie po nim jurorzy zdecy-
dowali, że Aniela dostanie 
bilet do tzw. Akademii, czyli 

będzie brała w dalszej czę-
ści programu. Podczas wy-
stępu dziewczynce towarzy-
szyli najbliżsi. Kto oceniał 
Anielę? Jury programu to 
Michał Misha Kostrzewski 
(prywatnie brat Małgorza-

ty Roznek-Majdan), Agustin 
Equrrola oraz Klaudia Antos.

Do pierwszej odsłony show 
zgłosiło się ich ponad 1000. 
Przygodę w programie roz-
poczną od występów w od-
cinkach castingowych.RED
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Aniela jest na co dzień uczennicą oleśnickiej szóstki
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Ulicę Szkolną czeka
rewitalizacja

Pierwszy etap został już wy-
konany. Sekcja Dróg Miejskich 
w Oleśnicy wyremontowała 
fragment chodnika, na odcinku 
od ul. Okrężnej do ul. Matejki.

Wymieniona zostanie war-
stwa ścieralna nawierzchni 
jezdni, a w przyszłym roku 
zmieniony kierunek jazdy 
i wyznaczone miejsca par-
kingowe. Zmianie ulegnie 
też podwórko. Jego rewita-
lizacja przewidziana jest w 
przyszłym roku. Zadanie zre-
alizuje ZBK. Wstępna kon-
cepcja zagospodarowania 
terenu już istnieje. Projekt 
przebudowy tego miejsca zo-

stanie wykonany jeszcze w 
tym roku. Nawierzchnia zo-
stanie wyłożona kostką beto-
nową, powstaną 23 miejsca 
parkingowe, w tym 2 dla osób 
niepełnosprawnych. Powsta-
ną też miejsca wypoczynku 
– betonowe siedziska, huś-
tawka i ogród deszczowy. No-
wym elementem zagospo-
darowania będzie również 
mała architektura. W związ-
ku z tym, że teren położony 
jest w strefie ochrony kon-
serwatorskiej koncepcja za-
gospodarowania podwórka, 
nasadzenie drzew i krzewów, 
wyposażenie terenu i mała 
architektura. RED
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Prace w tej części miasta mają ruszyć już niebawem

W parku przy Klonowej 
powstaje oleśnickie 
lapidarium 
Trwają przygotowania do jego  
utworzenia. – Trwają prace 
związane z odzyskaniem sta-
rych tablic nagrobnych przy ul. 
Rzemieślniczej – mówi radny 
Marek Kamaszyło i dziękuje 
wszystkim, którzy poparli 
swoim podpisem właśnie ten 
projekt. – Dobrze, że po tylu 
latach pozostałości po starych 
cmentarzach w Oleśnicy znaj-
dą godne miejsce  – mówi.
Zakład Budynków Komunal-
nych rozpoczął postępowa-
nie w sprawie utwardzenie 
powierzchni gruntu pod urzą-
dzenie lapidarium.  Firma, która 
zajmie się tym na zlecenie ZBK 
zajmie się przygotowaniem 
gruntu, później montażem 
płyt granitowych, wykona-
niem ogrodzenia i komplek-
sowym zagospodarowaniem 
lapidarium.  RED

WARTO 
WIEDZIEĆ
sprawdź na www.olesnicainfo.pl



W  2020 r. Zarząd działał w skła-
dzie: Kazimierz Karpien-
ko – prezes, Maria Flasza 

– wiceprezes, Stanisława Bulanda 
– skarbnik, Anna Rychlak-Szcze-
gielniak – sekretarz, Zofia Matu-
szewska - członek.

Złożyliśmy obietnicę wobec de-
legatów-członków ROD „ZNTK” 
uczestniczących w konferencji 7 
września 2020 r., że dołożymy sta-
rań i wykonamy ogromną pracę na 
rzecz działkowców. Obiecaliśmy re-
alizację wielu postulatów, w tym do-
prowadzenie wody do ogrodów nr 
3 i 4 przy ul. Trakcyjnej. Postula-
ty te z powodzeniem zrealizowali-
śmy. Zarząd ROD „ZNTK” dotrzy-
mał słowa.

Ostatni rok był ciężki dla śro-
dowiska działkowców. Utrudnio-
na była działalność Zarządu, gdyż  
pandemia ograniczyła możliwości  
funkcjonowania, a nawet  uniemoż-
liwiła odbycie walnego zebrania. 
Spowodowała też utrudnienia w re-
alizacji inwestycji i remontów. W 
zaistniałej sytuacji Zarząd  zorga-
nizował pięć zebrań sektorowych 
w każdym z  ogrodów - nr 1 przy 
ul. Ciepłej, nr  2A przy ul. Daszyń-
skiego, 2B przy  ul. Poniatowskiego, 
nr 3 i 4 przy ul. Trakcyjnej. Głów-
nym celem był wybór delegatów 
na Konferencję Delegatów, by pod-
jąć uchwały w sprawie wykonaw-
stwa  inwestycji w zakresie podłą-
czenia  wody do działek, planów 
pracy, preliminarzy finansowych i 
opłat za użytkowanie działek ogro-
dowych na 2020 r.

Bezpośredni kontakt na zebra-
niach sektorowych w ogrodach z 
działkowcami stał się dodatkowym 
bodźcem do aktywnego działania.  
Członkowie Zarządu, którzy formal-
nie mają pracować 2 godziny w ty-
godniu, w praktyce pracowali na 
rzecz Ogrodu 5 dni w tygodniu. 
Każdy działkowiec może zadzwo-
nić do członków Zarządu i zgło-
sić problem do rozwiązania o każ-
dej porze dnia przez cały tydzień.

Dla pełnej orientacji członków we 
wszystkim, co się dzieje, funkcjo-
nuje uruchomiona - dzięki zaan-
gażowaniu członkini Zarządu pani 
Stanisławy Bulandy – strona inter-
netowa ROD „ZNTK” pod adresem 
rodzntkoleśnica.pl. Strona jest bo-
gata w treści, w materiał zdjęcio-
wy i zyskuje dobre recenzje. To jest 
coś, co powinno funkcjonować od 
dawna, bo mamy XXI wiek!

Finanse i księgowość ROD 
„ZNTK” prowadzi mgr Jadwiga 
Helena Wyszkowska, absolwent-
ka Wyższej Szkoły Bankowej we 
Wrocławiu na wydziale o specjal-
ności rachunkowość. Dla uspraw-
nienia funkcjonowania działalności 
w ogrodach Zarząd powołał ich go-
spodarzy: Mariana Chudego, Bro-
nisława Banacha i Marka Kubiaka. 

Wszyscy bardzo dobrze wywiązy-
wali się z powierzonych  obowiąz-
ków. Do usuwania awarii  wodnych 
w ogrodach zatrudniono  specja-
listyczną firmę. Pełnomocnikiem 
Zarządu w ogrodzie nr 3 i  4 jest 
kolega Zenon Rybak, który  poma-
gał rozwiązywać problemy. 

W 2020 r. Zarząd odbył 12 po-
siedzeń, na których podjął 249 
uchwał. W posiedzeniach uczest-
niczyli członkowie Komisji Rewi-
zyjnej, mający wgląd do dokumen-
tów, do ponoszonych wydatków. 
Wyrażali opinię wobec podejmo-
wanych decyzji Zarządu.Wszyscy 
działkowcy otrzymali w 2020 r. pi-
semną informację o prognozowanej 
płatności za dzierżawę działki, któ-
rą mogli uiścić w dowolnej formie. 
Z tej obietnicy wywiązaliśmy się.W 
wyniku decyzji Zarządu w ogrodzie 
nr 1 przy ul. Ciepłej zaaranżowa-
no działkę nr 217 na miejsce po-
stawienia pojemnika do składowa-
nia odpadów komunalnych. Teren 
utwardzono i wykonano nową bra-
mę wjazdową dla śmieciarek. Przy-
cięto żywopłot wzdłuż ogrodzenia 
ogrodów przy ul. Ciepłej za kwotę 
1600 zł. Zamontowano 11 bramek 
wejściowych do ogrodu nr 1 wraz z 
trzystoma kluczami, które przeka-
zano działkowcom - za kwotę 7090 
zł. W ogrodzie nr 1A przy ul. Mo-
niuszki zamontowano nową bram-
kę wejściową łącznie z kluczami, 
które otrzymali działkowcy.

Dzięki inicjatywie Zarządu w ogro-
dzie 2B przy ul. Poniatowskiego 
została zamontowana bramka wej-
ściowa od ulicy Limanowskiego. 
Działkowcy mogą korzystać z wybu-
dowanych zatok postojowych. Wy-
remontowano bramkę wyjściową 
z wstawieniem nowego zamka od 
ul. Poniatowskiego. Wyremonto-
wano parking w postaci wymiany 
45  m ogrodzenia wraz z montażem 
bramy stalowej i utwardzenia placu 

parkingowego tłuczniem kamien-
nym w ogrodzie 2B przy ul. Ponia-
towskiego. Koszt realizacji remon-
tu wyniósł 13.226,08 zł, na który 
burmistrz Jan Bronś przekazał do-
tację celową w kwocie 10.000 zł.

W ogrodzie 2B od strony ul. Mo-
niuszki zamontowano nową bram-
kę wejściową.W okresie od lutego 
do 20 kwietnia 2020 r. na wniosek 
działkowców w ogrodzie 2A przy 
ul. Daszyńskiego i nr 2B przy ul. 
Poniatowskiego zamontowano 180 
wodomierzy. Prace wykonał ZB Kry-
stiana Najmrodzkiego.Wyremonto-
wano zniszczone ogrodzenie pło-
tu w ogrodzie nr 2B od strony ul. 
Moniuszki na długości 7 metrów 
poprzez wstawienie nowych przę-
seł ocynkowanych z podmurówką.

W ogrodzie nr 4 wykonano nową  
bramę wjazdową, wstawiono bram-
kę wejściową i wykonano ogrodze-
nie z siatki na odcinku 50 m, któ-
rego nie było od wielu lat. Dzięki 
umiejętnym negocjacjom prezesa, 
wykonano nowy płot betonowy na 
odcinku 300 m. Wykoszono profe-
sjonalnie alejki, drogi komunika-
cyjne w ogrodzie nr 3 i 4 o długości 
10000 m i 70 działek pustostanów 
po raz pierwszy w historii tych ogro-
dów. W styczniu 2020 r. zakończo-
no inwestycję polegającą na wyko-
naniu przyłącza wodociągowego z 
umieszczeniem betonowej komo-
ry wodomierzowej za kwotę 29.899 
zł na terenie ogrodu nr 4, od której 
rozprowadzono 6 magistral dopro-
wadzających wodę do każdej działki. 
Całość prac wykonywała oleśnicka 
firma Gamar Marka Garlińskiego.

Inwestycja podłączenia wody trwa-
ła od 3 stycznia do 4 maja 2021 r. 
Inspektorem nadzorującym wy-
konawstwo była mgr inż. Halina 
Roszak. Zarząd przełamał barie-
rę niemożności i dokonał czegoś, 
czego nie zrobiono przez lata - do-
prowadził wodę do ogrodów nr 3 

i 4 przy współpracy z MGK Ole-
śnica. Całkowity koszt inwestycji 
wyniósł 359.739 zł. 203 działkow-
ców, którzy chcieli mieć podłącze-
nie wody, wpłaciło po 1.000 zł. Każ-
dy chętny może się podłączyć po 
wniesieniu opłaty. Burmistrz Jan 
Bronś, wychodząc naprzeciw po-
stulatom środowisk działkowców, w 
tym prezesa Kazimierza Karpienki, 
ogłosił nabór wniosków na udziele-
nie dotacji celowej dla stowarzyszeń 
ogrodowych na terenie Oleśnicy na 
dofinansowanie zadań służących 
tworzeniu warunków dla rozwoju 
ogrodów działkowych. ROD „ZNTK” 
otrzymał wsparcie miasta w kwo-
cie 35.000 zł – 10.000 na remont 
parkingu dla działkowców ogro-
du nr 2 przy ul. Poniatowskiego w 
2020 r. i 25.000 zł na podłączenie 
wody dla działkowców w ogrodach 
przy ul. Trakcyjnej. Prezes mgr inż. 
Janusz Moszkowski z Okręgowe-
go Zarządu PZD udzielił dotacji w 
kwocie 43.000 zł. To wszystko po-
zwoliło doprowadzić wodną inwe-
stycję do finału.

Cały proces przygotowania i re-
alizacji tej inwestycji trwał od maja 
2019 r. do maja 2021 r. Dodatko-
wymi kosztami było wykonanie do-
kumentacji projektu i kosztorysu 
za łączną kwotę 4.000 zł. Łączny 
koszt inwestycji wyniósł 363.739 
zł, a działkowcy wpłacili 203.000 
zł, dotacje wyniosły 68.000 zł. To 
oznacza, iż na wykonanie tej inwe-
stycji zgromadzono tylko 271.000 
zł, czyli zabrakło 92.739 zł. Braku-
jącą kwotę wyasygnowano z budże-
tu ROD „ZNTK”. 

Przedstawiony zakres prac był 
realizacją uchwalonego przez Kon-
ferencję Delegatów we wrześniu 
2020 r. planu pracy. Został wyko-
nany z wyjątkiem zadań związanych 
z podniesieniem niskiego standar-
du budynku biurowego, na które 
zabrakło pieniędzy. 

W minionym roku dużym pro-
blemem było niedozwolone wrzu-
canie do pojemnika na śmieci ko-
munalne roślin, chwastów, gałęzi 
itp. Koszt wywozu za 2020 r. wy-
niósł 48.590,01 zł, natomiast w 2019 
r. 39.301,31 zł. Nastąpił wzrost o 
9.288,70 zł, czyli 24%. Podkreśla-
my, że od 1 marca 2020  r. MGK 
w Oleśnicy podniosła po raz kolej-
ny ceny za wywóz nieczystości sta-
łych z kwoty 404,82 w roku 2018 
do kwoty aż 615,90 zł miesięcznie 
za wywóz tylko 4 pojemników mie-
sięcznie. Opłata wzrosła o 212,08 zł. 

W minionym roku Zarząd pod-
jął działania wobec działkowców 
niepłacących za dzierżawę dział-
ki. Wysłano aż 160 wezwań do za-
płaty za potwierdzeniem odbioru. 
Przychody z tytułu składki człon-
kowskiej za 2020 r. zostały zre-
alizowane w 99%. W roku 2020 
uzyskano przychody w kwocie 
104.235,81 zł. Wydatki za 2020 r. 
wyniosły 109.875,54 zł.

Staraliśmy się wywiązać z obietnic 
złożonych na Konferencji Delegatów 
w 2020 r. Tak szeroki zakres prac i 
zmian wynikał z potrzeb i wielolet-
nich zaniedbań. Cały Zarząd ROD 
„ZNTK” pracował z zaangażowa-
niem w ekstremalnych warunkach 
pandemii niosącej śmierć. Wyko-
naliśmy ciężką pracę, by zmienić 
dramatyczny stan ogrodów. Wró-
ciliśmy do współczesności i nor-
malności.

Po dwóch latach wytężonego wy-
siłku nowego zarządu ROD „ZNTK” 
osiągnięto to, czego nie zdołano 
zrobić przez kilkadziesiąt lat.

Chcę pokreślić, że członkowie 
zarządu: wiceprezes – Maria Fla-
sza, skarbnik Stanisława Bulanda, 
sekretarz Anna Rychlak-Szczegiel-
niak, Zofia Matuszewska i księgo-
wa Jadwiga Wyrzykowska znako-
micie wykonywali swoje obowiązki. 
Dziękuję paniom za dotychczaso-
wą pracę i poświęcenie.

Współpraca z Okręgowym Za-
rządem Polskiego Związku Dział-
kowców we Wrocławiu układała się 
bardzo dobrze. Każdorazowo, gdy 
zgłaszaliśmy się z wieloma spra-
wami, znajdowaliśmy wsparcie.W 
imieniu Zarządu dziękuję Okręgo-
wemu Zarządowi PZD we Wrocła-
wiu, Burmistrzowi Oleśnicy, dział-
kowcom za wsparcie, dobre rady i 
pomoc w działalności.

Podczas wrześniowej Koferencji 
większością głosów przyjęto spra-
wozdanie z działalności Zarządu 
oraz sprawozdanie Komisji Rewi-
zyjnej.Jedną z ważniejszych, pod-
jętych tego dnia, uchwał była ta 
dotycząca elektryfikacji ogrodów 
ROD „ZNTK”. To nowe wyzwanie 
dla Zarządu na kolejne lata. ●
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Sprawozdanie z działalności zarządu ROD ZNTK złożył prezes Kazimierz Karpienko
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MATERIAŁ PROMOCYJNY

Zarząd ROD „ZNTK” wykonał ogromną pracę. 
Działkowcy ocenili ją pozytywnie
9 września odbyła się Konferencja Delegatów ROD „ZNTK”, poświęcona podsumowaniu działalności 
w 2020 roku. Prezes Kazimierz Karpienko złożył sprawozdanie w imieniu Zarządu



Gmina Dobroszyce NR 9 (30) I WRZESIEŃ 2021 r.
www.olesnicainfo.pl 7NR 9 (30) I WRZESIEŃ 2021 r.

www.olesnicainfo.pl6 Gmina Dobroszyce

Wakacyjne zajęcia dla dzieci 
i młodzieży - bogata oferta 
Okres wakacyjny był cza-
sem kreatywnym w sołec-
twach Gminy Dobroszyce. 
Przez pięć tygodni kolejno w: 
Malerzowie, Sadkowie, Do-
brej, Dobrzeniu, Nowosiedli-
cach, Bartkowie, Łuczynie, 
Strzelcach, Mękarzowicach, 
Miodarach, Siekierowicach, 
Nowicy i Białym Błocie odby-
wały się twórcze zajęcia dla 
dzieci i młodzieży. Zarów-
no te sportowe, plastyczne 
jak  i rękodzielnicze cieszy-
ły się dużym zainteresowa-
niem. Frekwencja każdego 
dnia była zaskakująco wy-
soka, a wspólne zabawy za-
owocowały odkryciem wie-
lu talentów. 

W Gminnym Centrum 
Kultury w Dobroszycach 
wakacyjna lista zajęć obej-
mowała m.in. warsztaty pla-
styczne oraz rękodzielnicze, 
seanse filmowe, przedsta-
wienie teatralne. Dla naj-
młodszych mieszkańców na-
szej gminy zorganizowano 
również zajęcia z robotyki, 
podczas których można było 
zbudować i zaprogramować 
własne roboty z klocków 
Lego. Dzieci miały możli-
wość  stworzenia natural-
nych kosmetyków takich jak 
peeling, antyperspirant oraz 
płyn do dezynfekcji, a pod-
czas spotkań kulinarnych 
upieczono ciastka owsiane, 
przygotowano lody. Wiele 
frajdy sprawiły wszystkim 
uczestnikom wyjazdy do 
Wrocławia (MovieGa-
te,  GOjump, ZOO)  
i Campusu Doma-
sławice.

Bajkowe 
zakończenie 
wakacji 
W tym roku wa-
kacje zakończy-
liśmy bajkowym 
festynem. Na naj-
młodszych czekało 
wiele atrakcji (anima-
cje,  dmuchane zjeż-
dżalnie,  malowanie twa-
rzy, skręcanie balonów, 
mega bańki) oraz zabawy z 

ulubionymi postaciami Mar-
schallem, Skye, Królem Ju-
lianem i Myszką Miki.  Na 
scenie swoje 10. urodziny 
obchodził dziecięcy zespół 
Różyczki. Wydarzenie było 
również okazją do skorzy-
stania z mobilnego punk-
tu szczepień przygotowane-
go przez Gminę Dobroszyce 
oraz do spisania się w Na-
rodowym  Spisie Ludności 
i Mieszkań 2021 z pomocą 
rachmistrzów spisowych. 

VI Rodzinny Rajd Rowerowy 
We wrześniu,  przy współ-
pracy Klubu Sportowego 
Hikari Oleśnica i Gminy 
Dobroszyce odbył się  VI 
Rodzinny Raj Rowerowy. 
W wydarzeniu tym udział 
wzięło 243 miłośników tu-
rystyki rowerowej, najstar-
szy z nich liczył 71 lat, naj-
młodszy rok.  Długość trasy 
wyniosła 33 km przez miej-
scowości: Dobroszyce , Bart-
ków, Malerzów, Bukowinka,  
Białe Błoto i ponownie Do-
broszyce.  Dopisała piękna, 
słoneczna pogoda a wszyscy 
rowerzyści dotarli do mety 
cali  i zdrowi. W trakcie po-
stoju,  na cyklistów czekał 
poczęstunek w postaci do-
mowych wypieków, kawy, 
herbaty  i zimnych napojów, 
a także prelekcja przedsta-
wiciela Nadleśnictwa Ole-
śnica.  

Po powrocie do Dobroszyc 
uczestnicy posilili się kieł-
baskami z grilla oraz wspól-
nie uczestniczyli w rodzin-
nych zabawach.

Narodowe Czytanie 
– Moralność Pani Dulskiej
W ramach 10. jubileuszo-
wej edycji Narodowego 
Czytania, przy budyn-
ku Urzędu Gminy Do-
broszyce, ze sprzyja-
jącą aurą, wspólnie 
przeczytaliśmy frag-
menty „Moralności 
Pani Dulskiej” Ga-
brieli Zapolskiej. Z 
tekstem Zapolskiej 
zmierzyli się: m.in. 
Wójt Gminy Dobro-
szyce Artur Ciosek, Po-
seł na Sejm RP Paweł 
Hreniak, Przewodniczą-
cy Rady Gminy Dobroszyce  
Dariusz Palma, Radny Sejmi-
ku Województwa Dolnoślą-
skiego Damian Mrozek i wie-
lu innych. Osoby czytające 
z zaangażowaniem wcieliły 
się w swoje role, jak zawo-
dowi aktorzy. Cieszy fakt, że 
spotkaliśmy  się, aby wspie-
rać i uczestniczyć w ogól-
nopolskiej akcji pod patro-
natem Pary Prezydenckiej. 
Aktywność literacka mło-
dzieży szkolnej jak  również 
mieszkańców to ważny kieru-
nek dla Gminy Dobroszyce. 
Takie spotkania nas jedno-
czą, przynosząc wiele czy-
telniczej satysfakcji.

Piknik militarny 
oraz przekazanie AED

Już po raz drugi 
w naszej Gminie 
odbył się piknik 
militarno-ra-
towniczy. W 
dobroszyckim 
parku można 
było obejrzeć 
wystawę bro-
ni, sprzęt woj-

skowy, stoiska 
Wojska Polskie-

go, Policji, CS Me-
dical (pierwsza po-

moc), Fen Crew czy też 
posterunek Straży Gra-

nicznej z 1939r. Nie brakło 

licznych atrakcji dla dzieci 
(dmuchańce, konkursy) . 
Największym zaintereso-
waniem cieszyły się prze-
jażdżki pojazdami militarny-
mi. Punktem kulminacyjnym 
imprezy było przekazanie 
Zastępcy Wójta Gminy Do-
broszyce Tomaszowi Urba-
niakowi urządzenia AED. To 
pierwsze takie urządzenie w 
naszej Gminie, dostępne 24 
h dla wszystkich mieszkań-
ców. Będzie ono zainstalo-
wane przy budynku Urzędu 
Gminy Dobroszyce. Działa-
nia organizatorów pikniku 
nie kończą się na tym wyda-
rzeniu. Kolejnym krokiem 
będzie przeszkolenie jak 
największej liczby miesz-
kańców Gminy Dobroszy-
ce z obsługi AED.

Projekt „Dobroszycki 
poczytajnik” - dofinansowanie 
w wysokości  100 tys. złotych 
Gminna Biblioteka Publicz-
na znalazła się w gronie 
49 beneficjentów progra-
mu „BLISKO – Biblioteka 
| Lokalność | Inicjatywy | 
Społeczność | Kooperacja 
| Oddolność” stanowiącego 
element Narodowego Pro-

Prócz realizacji zamierzonych inwestycji, w Gminie 
Dobroszyce priorytetem jest rozwoju kulturalny 
i aktywność społeczna  mieszkańców. Zależy nam 
na ciągłej poprawie jakości życia, również poprzez 
organizację przyjaznych i atrakcyjnych wydarzeń 
społecznych. W ostatnim czasie w naszej Gminie 
odbyło się kilka imprez z zakresu kultury i rozrywki, 
w których udział wzięli zarówno młodsi 
jak i starsi mieszkańcy Gminy Dobroszyce. 

W Gminie Dobroszyce stawiamy  na jakość życia mieszkańców

gramu Rozwoju Czytelnic-
twa 2.0.Projekt „Dobroszycki 
poczytajnik” otrzymał do-
finansowanie w wysoko-
ści 100 tys. złotych, które 
zostanie przeznaczone na 
przedsięwzięcia realizo-
wane w dobroszyckiej bi-
bliotece. Zadanie zakłada 
przeprowadzenie diagnozy 
oraz warsztatów, szkoleń, 
spotkań autorskich, które 
mają uczynić z dobroszyc-

kiej biblioteki miejsce jak 
najlepiej odpowiadające po-
trzebom mieszkańców. Re-
alizacja projektu zaplanowa-
na jest na lata 2021-2022. 

Budowa nowej świetlicy 
wiejskiej w Mękarzowicach 
Świetlica to najważniejsze 
miejsce w każdej z wsi. 
To przestrzeń do wspól-
nych spotkań, zebrań, im-
prez, zabaw dzieci i doro-

słych. Gmina Dobroszyce  
konsekwentnie popra-
wia  komfort miesz-
kańców dbając o 
stan budynków 
już istniejących, 
bądź budując 
nowe świetli-
ce. Niebawem, 
w Mękarzowi-
cach, powsta-
nie  nowoczesny 
obiekt,  który słu-

żyć będzie integracji i roz-
wojowi  mieszkańców. We 
wrześniu została podpisana 
umowa na realizację zadania 
pn „Budowa świetlicy wiej-
skiej w Mękarzowicach wraz 
z niezbędną infrastrukturą 
techniczną”.  Przedmiotem 
umowy są roboty budow-
lane obejmujące budowę 
świetlicy wiejskiej wraz z 
niezbędną infrastrukturą 
techniczną i zagospoda-
rowaniem terenu, w zakre-
sie: nawierzchni drogowej, 
przyłączy wodociągowych i 
kanalizacyjnych, oświetle-
nia zewnętrznego i monito-
ringu zewnętrzny. Wartość 

podpisanej umowy wyno-
si 801 769,79 PLN brutto. 
Zgodnie z harmonogramem 
prace, które rozpoczną się 
już wkrótce, powinny zo-
stać zakończone w poło-
wie 2022r.  

Plany na przyszłość 
Na poprawę jakości życia w 
Gminie Dobroszyce z pew-
nością wpłynie planowane 
zagospodarowanie terenu 
przy  Gminnym Centrum 
Kultury w Dobroszycach 
i utworzenie w tym miej-
scu Krainy Zabawy - no-

woczesnego placu zabaw 
dla dzieci. Zlokalizowa-
ny w centrum miejscowo-
ści umożliwi wielu rodzi-
nom atrakcyjne spędzanie 
wolnego czasu, swoim wy-
glądem i formą doskonale 
wkomponuje się w estety-
kę otoczenia, a najmłodsi 
zyskają piękne miejsce do 
zabawy i integracji. Ponad-
to przy szkole podstawowej 
w Dobroszycach zaplano-
wano utworzenie skate-
parku – miejsca aktywne-
go wypoczynku głównie dla 
młodzieży.●

MATERIAŁ PROMOCYJNY



OLEŚNICKA RODZINA  
JEST SUPER
KATARZYNA KIJAKOWSKA

Naszą rodzinę tworzą: 
głowa rodziny, mój 
mąż, silny autory-

tet ojca dla naszych dzie-
ci, Ignacy; ja, mama, speł-
niona żona Marta i nasza 
7-osobowa drużyna: Igor, 
Adaś, Piotr, Łukasz, Mary-
sia oraz bliźnięta Jaś i Mał-
gosia, z którą na co dzień 
gramy do wspólnej bram-
ki, jaką jest dobro rodziny- 
mówi pani Marta.

OLEŚNICA MIEJSCE DO ŻYCIA
– Do Oleśnicy przeprowadzili-
śmy się w październiku 2019 
roku z niedalekiej wioski z 
gminy Dobroszyce, Siekie-
rowic – opowiada w rozmo-
wie z OlesnicaInfo.pl Mar-
ta Młotkowska. – Mieszkając 
tam właśnie, doświadczyli-
śmy tego, ile czasu potrzebu-
jemy na dojazdy, aby zapew-

nić rozwój dzieci. Zwłaszcza 
na dowiezienie ich na zajęcia 
dodatkowe, zakupy, czy do 
szkoły, przedszkola. A że w 
perspektywie mieliśmy sied-
mioro dzieci, zdecydowali-
śmy się na Oleśnicę, jako 
miejsce, gdzie można po-
grać w piłkę, uczyć się w 
szkole muzycznej, szybko 

zrobić zakupy na rowerze 
czy też dojechać na rowe-
rze do samej szkoły, a ro-
dzinną jazdę na rowerze bar-
dzo lubimy – uśmiecha się 
pani Marta. – Same Siekie-
rowice to atrakcyjna i spo-
kojna miejscowość, i dzieci 
często wracają wspomnie-
niami chwil spędzonych 

na pięknym łonie natury – 
mówi Marta Młotkowska. – 
Jednak jako rodzina wielo-
dzietna, mając na względzie 
dobro dzieci, postawiliśmy 
na miasto.

RODZINA JEST SUPER
Do programu Rodzina jest 
Super Młotkowscy zgłosili 
się sami. – Bliska nam osoba 
zaproponowała nasz udział 
w programie – mówi pani 
Marta. – Wystarczyło tyl-
ko przełamać strach i do-
dać szczyptę odwagi, reszta 
sama się potoczyła. A wszyst-
ko to po to, żeby pokazać, 
że RODZINA JEST SUPER, 
choć nie zawsze jest w niej 
kolorowo, idealnie, tak jak 
chciałoby się, żeby było, 
ale ogólnej wartości, jaką 
się stworzyło i jakiej pilnie 
strzeże autorytet i głowa ro-
dziny, nic i nikt nie może 
zabrać. ●

Rodzina Młotkowskich pojawi się w programie 2 października

„Książkowy” mural
 na budynku biblioteki
Jego odsłonięcie zaplanowa-
no na 12 października. Mural 
powstał z okazji 75-letnia
 instytucji kultury. 

– Nasza instytucja, której pa-
tronem jest Mikołaj Rej, od 
dawna marzyła o „książko-
wym” muralu na elewacji bi-
blioteki –  mówi Stanisław 
Król z Oleśnickiej Biblioteki 
Publicznej. – Lepszego mo-
mentu na jego stworzenie 
jak rok obchodów 75-lecia 
nie mogliśmy sobie wybrać. 
Już wkrótce, z pewnością i 
dumą będzie można powie-
dzieć, że jeden z najlepszych 
bibliotecznych murali w Pol-
sce znajduje się w Oleśnicy.

Do współpracy nad tym 
projektem zaproszono najlep-
szych i najbardziej doświad-
czonych specjalistów. Za pro-
jekt graficzny odpowiadała 
Justyna Frąckiewicz. Jej ko-
lorowy projekt z Mikołajem 

Rejem w trzech odsłonach 
na tle charakterystycznych 
wież miasta i wśród zieleni 
od razu trafił w nasze gusta 
– podkreśla przedstawiciel 
oleśnickiej biblioteki, infor-
mując, że nad realizacją pro-
jektu i nad jego wykonaniem 
w dużym formacie czuwa fir-
ma IDEAMO. RED
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Tak będzie się prezentował  
mural na budynku biblioteki

● 2 października będziemy mogli obejrzeć kolejny odcinek popularnego 
programu Rodzina jest Super z udziałem rodziny Młotkowskich

Diament Meblarstwa. 
Produkt ROM zgłoszony 
do konkursu
Konkurs Diament Meblarstwa 
ma na celu wyłonienie naj-
lepszych produktów w bran-
ży meblarskiej i wyposażenia 
wnętrz pod względem wzor-
nictwa, technologii, innowa-
cyjności oraz funkcjonalności. 

Tym razem do prestiżowe-
go konkursu został zgło-
szony produkt firmy ROM. 
O przyznaniu tytułu zdecy-
duje specjalne jury. – Model 
MONAMI to właśnie efekt 
tej miłości – modułowa sofa 
mistrzowskiej klasy – czyta-
my w informacji o produk-
cie oleśnickiej firmy. – Nie-
zwykle eleganckie kształty 
spotykają się z różnorodny-
mi i sprytnymi rozwiązania-
mi. MONAMI posiada nie-
zliczoną ilość konfiguracji. 
Ma ona regulowane opar-
cia, dokładane zagłówki, a 
także elektryczne podnóżki. 
MONAMI jest dostępne jako 
fotel, 3-osobowa sofa, sofa 
z funkcją relax, sofa z lon-

gchairem, narożnik i wiele 
innych kombinacji. Istnie-
je, jak to zwykle w firmie 
ROM, możliwość dopaso-
wania MONAMI do swoich 
potrzeb!  Można wybrać je-
den spośród 350 różnych po-
krowców – wysokiej jakości 
tkaniny lub skórę. Sperso-
nalizowana kanapa MONA-
MI, skrojona na miarę no-
woczesnego salonu, została 
stworzona, by stać się cen-
trum życia rodzin naszych 
klientów. RED
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Jeden z produktów oleśnickiej firmy został nominowany

BRANŻOWE TARGI
Od 7 do 10 listopada  ROM 
będzie prezentować  w 
Brukseli najnowsze pro-
dukty. - Cieszymy się, że po 
roku Covidowym będzie-
my mieli okazję spotkać 
się z naszymi klientami, 
przedstawić innowacyjne 
rozwiązania - informuje 
firma. 
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Koncert zespołu  
ØRGANEK w Oleśnicy
Ruszyła sprzedaż biletów.  
Miejski Ośrodek Kultury  
i Sztuki w Oleśnicy zaprasza na 
koncert Zespołu ØRGANEK, 
który odbędzie się 17 paździer-
nika o godz. 18 w sali wido-
wiskowej MOKiS-u. Koncert 
odbywa się w ramach obcho-
dów 75-lecia Instytucji Kultury 
w Oleśnicy. Bilet na koncert 
kosztuje 60 zł do nabycia w 
serwisie Bilety24.pl 
od 27.09.2021 (*do biletów 
sprzedawanych online 
doliczana jest prowizja dla 
operatora 5 zł.

Można składać
wnioski do budżetu
Co zaproponujesz do budżetu?  
- Zapraszam do składania 
wniosków do projektu bu-
dżetu na rok 2022 w termi-
nie do 15 października 2021 
r. – mówi skarbnik miasta 
Joanna Jarosiewicz. – Wnioski 
powinny zawierać nazwę za-
dania (czynności), jego krótką 
charakterystykę, uzasadnienie 
realizacji i w miarę możliwości 
wnioskodawcy, szacunkowy 
koszt. Złożenie wniosku – jak 
zaznaczają urzędnicy – nie 
oznacza automatycznego uję-
cia proponowanych wydat-
ków w projekcie budżetu. RED

WARTO 
WIEDZIEĆ
sprawdź na www.olesnicainfo.pl

Ludzie Hołowni mają biuro w Oleśnicy.  
Na otwarcie pojawił się Michał Kobosko
W Oleśnicy odbyło się uroczy-
ste otwarcie biura powiato-
wych struktur Polski 2050 w 
powiecie oleśnickim. Gosciem 
specjalnym był przewodni-
czący partii Michał Kobosko.

Kobosko komplementował 
działaczy z Oleśnicy i za do-
tychczasową aktywność, i za 
otwarcie biura. Okazuje się, 
że pierwszego w regionie. 
– Kibicuję waszej aktywno-
ści w powiecie oleśnickim – 
mówił najbliższy współpra-
cownik Szymona Hołowni, 

który podkreślał duże zain-
teresowanie Polaków dzia-

łalnością stowarzyszenia i 
partii. – Wiem, jakie akcje or-
ganizujecie i mogę z pełną 
odpowiedzialnością powie-
dzieć, że to jesteśmy po pro-
stu my, ludzie Hołowni – mó-
wił. Liderem Polski 2050 w 
Oleśnicy jest Mirosław Płacz-
kowski, który podkreślał, że 
biuro ma być miejscem spo-
tkań sympatyków i działaczy 
stowarzyszenia. – Chcemy 
spotykać się z mieszkańcami, 
odpowiadać na ich pytania, 
wspólnie rozwiązywać pro-
blemy – wyliczał. RED
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Przewodniczący partii Michał 
Kobosko w Oleśnicy

Remontują dach w przychodni
Umowa została podpisana w 
sierpniu. Finał prac jest pla-
nowany na listopad.

Wartość kontraktu wynosi 
355 tys. zł. Zadanie sfinan-
sowane zostanie z budże-
tu gminy Dobroszyce (200 
tys. zł) oraz ze środków wła-
snych SP ZOZ. W ramach za-
dania zaplanowano m.in. wy-
mianę pokrycia dachowego, 
wymianę uszkodzonych ele-
mentów konstrukcji więźby 
dachowej. Prace na budyn-
ku przychodni realizuje Fir-
ma Ogólnobudowlana Mi-
chał Grygiel. RED
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Dach budynku będzie remontowany do listopada
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KATARZYNA KIJAKOWSKA

Spotkanie odbyło się we 
wrześniu w Urzędzie 
Gminy Oleśnica. Poru-

szono na nim wiele spraw. 
Rozmawiano m.in. o spisie 
powszechnym. – Nie zawsze 
spotykaliśmy się z dobrym 
przyjęciem ze strony miesz-
kańców. Wiele osób nie zda-
je sobie sprawy z faktu, że od 
października za brak udzia-
łu w spisie grozi kara 5 tys. 
zł - mówiła Marzena Matyja.

JAK PROWADZIĆ ZEBRANIE?
O sposobie prowadzenia ze-
brań wiejskich mówił sekre-
tarz Krzysztof Skórzewski. 
– Często dostaję pytania o 
to, kto może brać udział w 
wiejskim zebraniu, bo czę-
sto pojawiają się na nim oso-
by nieuprawnione - mówił. - 
Pamiętajmy, że w głosowaniu 
nad ważnymi dla sołectwa 
sprawami może brać udział 
tylko osoba zamieszkująca 

daną miejscowość. Przed ko-
lejnymi zebraniami będzie-
my dostarczać Państwu li-
sty, a mieszkańcy będą się 
na nich podpisywać.

CZY BĘDZIE PODWYŻKA DIET?
– Docierają do mnie sygna-
ły, że oczekujecie Państwo 
podwyżki diety – mówił wójt 

Marcin Kasina. – Proszę, że-
byśmy dyskusję w tej sprawie 
rozpoczęli wtedy, gdy Sejm 
uchwali podwyżki wynagro-
dzeń dla samorządowców. 
Obecnie stała dieta dla każ-
dego sołtysa wynosi 500 zł 
plus 10 gr/za mieszkańca 
zameldowanego w każdym 
sołectwie. – Wiem, że róż-
ne jest Państwa podejście do 
tej drugiej kwoty, ale ja sto-
ję na stanowisku, że to spra-
wiedliwe – mówił Krzysztof 
Skórzewski. – Praca sołty-
sa, który ma 1000 miesz-
kańców, jest dużo większa 
niż tego, w którego sołectwie 
mieszka mniej osób. Pojawiła 
się wstępna propozycja, by 
podnieść wysokość diety o 
100 zł. – Ja rezygnuję z pod-
wyżki – zakomunikował soł-
tys Spalic Marcin Korzępa. 
– Nie może pan zrezygno-
wać, proszę przekazać dietę 
na jakiś szczytny cel – powie-
dział Przemysław Mamrot z 
Brzezinki.●

Czy będą podwyżki 
diet dla sołtysów?
● Rozmawiano o tym na spotkaniu sołtysów z władza-
mi gminy Oleśnica. Czy sołtysi będą mieć wyższe diety?

informacje NR 9 (30) I WRZESIEŃ 2021 r.
www.olesnicainfo.pl 9

Przedsiębiorca skazany 
za 22 przestępstwa
Przedsiębiorca spod Oleśnicy 
obiecywał spotkanie z Puti-
nem. Skazano go za 22 prze-
stępstwa

- Andrzej Ł., faktycznie znał 
wicepremiera Andrzeja Lep-
pera, który w 2006 i 2007 roku 
zasiadał w ławach rządowych 
jako szef resortu rolnictwa – 
informuje portal Money.pl – 
Jeden z polityków partii przed-
stawił Lepperowi mężczyznę, 
który miał rzekomo pomóc 
w zniesieniu rosyjskiego em-
barga na dostawy mięsa z Pol-
ski do Rosji. 

Ówczesny szef Samoobro-
ny przekazał mu „upoważ-
nienie do rozmów w sprawie 
rozwoju hodowli bydła mię-
snego”. Po tej rozmowie nie 
zobaczył biznesmena nigdy 
więcej. Od tamtej pory męż-
czyzna w kontaktach bizne-
sowych powoływał się na rzą-
dowe koneksje, roztaczając 
przy tym wizje współpracy z 
możnymi tego świata.

PROCES TRWAŁ 9 LAT
– Powołano spółkę. Partner 
Andrzeja Ł. wpłacił pienią-
dze na jej kapitał. Ale ani śla-
dów działalności tej spółki, 
ani własnych pieniędzy, ani 

tym bardziej zysków bizne-
sowi partnerzy Andrzeja Ł. 
nie widzieli – podaje „Gaze-
ta Wyborcza”. – Co ciekawe, 
oszust obiecał jednej z firm 
pomoc w załatwieniu kredy-
tu z amerykańskiego fundu-
szu inwestycyjnego. Miał przy 
tym przekonywać, że doradzał 
amerykańskim prezydentom 
i reprezentuje biznes, który 
ma w Afryce „500 mln hek-
tarów i większość udziałów 
w kopalni diamentów”. 

W grudniu 2012 roku do 
sądu wpłynął akt oskarżenia. 
Prawomocny wyrok skazują-
cy za 22 przestępstwa i unie-
winniający z 10 zarzutów za-
padł w maju tego roku.RED

REKLAMA

Po dziewięciu latach zapadł 
wyrok w tej głośnej sprawie

Sprzedawał papierosy 
i tytoń bez akcyzy
 
Naraził Skarb Państwa 
na straty. Oleśniccy policjanci 
zatrzymali 34-letniego miesz-
kańca Wrocławia, który miał 
w swoim aucie 6800 sztuk 
papierosów oraz ponad 17 kg 
tytoniu bez znaków skarbo-
wych, czym spowodował stra-
ty na koszt Skarbu Państwa 
na kwotę 27471 zł. Mężczyzna 
sprzedawał je na oleśnickim 
targowisku. Mieszkaniec 
Wrocławia został zatrzymany, 
za swój czyn odpowie przed 
sądem. 

Władze w OSP 
wybrane
 
Sokołowicka straż z zarządem  
W jednostce Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej w Sokołowicach 
odbyło się walne zebranie 
sprawodzawczo- wyborcze. 
Strażacy podsumowali rok 
i wybrali zarząd. Bartłomiej 
Susidko pozostanie prezesem, 
Aleksander Bialoskórski – na-
czelnikiem, a Wacław Zalewski 
gospodarzem. Nowi członko-
wie zarządu to Kacper Kaleta 
– skarbnik i Gracja Skraburski 
– sekretarz. RED

WARTO 
WIEDZIEĆ
sprawdź na www.olesnicainfo.pl

Sołtysi mogą liczyć na podwyżki. 
Pytanie, jak wysokie.
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BANDYCI WYSADZILI
KOLEJNY BANKOMAT

KATARZYNA KIJAKOWSKA

W lutym mieszkańców 
Bierutowa poruszy-
ła informacja o wy-

sadzeniu w powietrze ban-
komatu, który znajdował się 
w siedzibie banku PKO BP. 
Siła wybuchu była na tyle 
duża, że z pomieszczenia 
banku znajdującego się w 
kamienicy przy ul. Wrocław-
skiej wyleciały okna. Bank 
do swojej dawnej siedziby 
już nie wrócił, a bankomat 
PKO BP ustawiono przy ul. 
Słowackiego. 

Drugi, innego operatora, 
znajduje się przy Domu Han-
dlowym Centrum. To tutaj w 
ubiegłym tygodniu pojawi-
li się bandyci. Policja, która 
przez wiele godzin pracowa-
ła na miescu, nie potwierdzi-
ła, czy doszło do kradzieży 
pieniędzy. Wiadomo jednak, 
że tej samej nocy złodzieje 
próbowali dokonać włama-
nia także do drugiego banko-
matu znajdującego się przy 
sklepie Rossmann.

JECHALI Z WIELKOPOLSKI?
Niewykluczone, że napadu 
dokonała grupa, która tej sa-
mej nocy usiłowała okraść 
bankomat w Grabowie nad 
Prosną.  Złodzieje mieli się 
poruszać ciemnym audi. Czy 

to oni pojawili się także w 
Bierutowie? Trwa policyj-
ne śledztwo.  

W kwietniu służby infor-
mowały o rozbiciu grupy, 
która mogła mieć na swo-
im koncie bankomat PKO 
w Bierutowie. Mariusz G, 
Marek S, Sławomir B. oraz 
Krzysztof R. są recydywista-
mi. Po wyjściu z więzienia 
nawiązali kontakt i zaczęli 
okradać bankomaty. Łącz-
nie zrabowali 1,5 mln zł w 
gotówce. ●

Urządzenie, które zniszczono, stało przy domu handlowym w bierutowskim Rynku
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Złoty jubileusz par
z gminy Bierutów
Władze Bierutowa uhonoro-
wały małżeństwa z 50-letnim 
stażem. We wrześniu odbyła 
się uroczystość, w trakcie któ-
rej parom z gminy Bierutów 
wręczano medale za wielolet-
nie pożycie. Spotkanie miało 
uroczysty charakter.

Podczas uroczystego spo-
tkania, które odbyło się w 
bierutowskiej Artemidzie, 
małżonkowie odebrali me-
dale przyznane przez Prezy-
denta RP z rąk burmistrza 
Piotra Sawickiego. 

Były życzenia dalszych 
lat spędzonych w zdrowiu, 
miłości i zrozumieniu. Or-
ganizatorzy tego niezwykle 
sympatycznego wydarzenia 

zaprosili jubilatów na uro-
czysty obiad, a później także 
na koncert zespołu Bieru-
towianie Bis, który jak zwy-
kle w piękny sposób uświet-
nił sympatyczne spotkanie.

- Są takie chwile w pracy 
burmistrza, z których czer-
pię  szczególną satysfak-
cję i przyjemność. Jest tak, 
gdy np. mogę udzielić ślu-
bu młodej parze, ale tak-
że, a może jeszcze bardziej 
wtedy, gdy mogę imieniu 
Prezydenta RP wręczyć w 
medale za długoletnie po-
życie małżeńskie parom, 
które obchodzą 50. roczni-
cę ślubu - komentował bur-
mistrz Bierutowa Piotr Sa-
wicki. RED

● To drugi, na przestrzeni ostatnich miesięcy, bierutowski bankomat, 
który został wysadzony w powietrze. Bandyci znów pojawili się w mieście
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Małżonkowie odebrali medale przyznane im przez Prezydenta RP

Potrącenia na przejściu dla pieszych. 
Będzie zmiana organizacji ruchu
Do dwóch poważnych zdarzeń 
drogowych doszło na przej-
ściu dla pieszych przy ul. Wileń-
skiej w Oleśnicy. W obu przy-
padkach piesi zostali potrąceni 
na pasach. Zarządca drogi de-
klaruje zmiany.

Do pierwszego zdarzenia do-
szło w lipcu. 91-letni miesz-
kaniec Oleśnicy przecho-
dził przez pasy, gdy został 
potrącony przez samochód 
osobowy. Trafił do szpita-
la. Zmarł po kilku dniach. 

30 sierpnia, dokładnie w 
tym samym miejscu, pod sa-
mochód wpadła 71-letnia ko-
bieta. Ona też przechodziła 
przez pasy.  – Organizacja 
tego przejścia dla pieszych 
była przez nas analizowa-
na – mówi OlesnicaInfo.pl 
Grzegorz Cipyk, dyrektor Za-
rządu Dróg Powiatowych w 
Oleśnicy. – Na już mogę za-
pewnić, że odnowimy po-

ziome oznakowanie. Pasy 
zostaną odświeżone, będą le-
piej widoczne. I w tym miej-
scu, i w kilku innych na te-
renie całej Oleśnicy. Prace 
ruszą lada dzień. – Pracuje-
my też nad zmianą organi-

zacji ruchu przy tym przej-
ściu – mówi dyrektor. – Na 
pewno pojawi się pionowe 
oznakowanie, ale na to mu-
simy chwilę poczekać, bo 
nie możemy ot tak, ustawić 
znaków. RED
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Na przejściu przy ul. Wileńskiej ostatnio potrącono dwie osoby
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Będzie monitoring 
na terenie Dobroszyc

Gmina Dobroszyce ogłosiła 
przetarg na wykonanie mo-
nitoringu. Jego obsługą zaj-
mą się policjanci z miejscowe-
go komisariatu.

Przetarg dotyczy wykona-
nia dokumentacji projekto-
wej oraz dostawy i monta-
żu wszystkich elementów 
składowych monitoringu. A 
ten obejmie w pierwszym 
etapie cztery miejsca na te-
renie samych Dobroszyc –  
teren Rynku w Dobroszy-
cach, przy Urzędzie Gminy,  
parkingu przy hali sporto-
wej, a także teren przy mu-
szli koncertowej. Łącznie w 

tym obszarze zamontowa-
nych zostanie szesnaście 
kamer. Przypomnijmy, że 
dyskusje nad poprawą sku-
teczności monitoringu to-
czą się od wielu miesięcy w 
Oleśnicy. – Cały czas trwa-
ją działania związane z roz-
budową i budową monito-
ringu miejskiego związane 
z istniejącymi i nowo po-
wstającymi obiektami mia-
sta – informuje Robert Kro-
pielnicki z Urzędu Miasta 
Oleśnicy. – W tej chwili ob-
wody z kamer, z których ob-
raz nie jest bezpośrednio, 
przekazywany policji są re-
jestrowane. RED
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Monitoring ma się pojawić w czterech punktach Dobroszyc
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Złodzieje usiłowali dostać się także do bankomatu znajdującego 
się przy ul. Słowackiego w Bierutowie

@dłącz się, 
przejdź bezpiecznie
 
Dodatkowe oznakowanie na 
przejściach dla pieszych.  
Sekcja Dróg Miejskich 
oznaczyła niektóre oleśnic-
kie przejścia specjalnymi 
napisami. Chce w ten sposób 
uczulić pieszych, by podczas 
przechodzenia przez pasy 
nie korzystać z telefonów 
komórkowych. W obrębie 
przejść dla pieszych zlokalizo-
wanych w okolicy szkół zostały 
wykonane graffiti „@dłącz się, 
przejdź bezpiecznie”. Inicjato-
rem wykonania dodatkowego 
oznakowania w takiej formie 
jest Młodzieżowa Rada Miasta 
w Oleśnicy. Graffiti zostało 
wykonane na przejściach dla 
pieszych w obrębie ronda 
750-lecia Oleśnicy, ul. Sinapiu-
sa przy placu Zwycięstwa, ul. 
Wojska Polskiego Osiedlowej, 
ul. Gen.F. Kleeberga, ul. 3 Maja 
przy ul. Słowackiego. RED

WARTO 
WIEDZIEĆ
sprawdź na www.olesnicainfo.pl
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MATERIAŁY PROMOCYJNE

Drogowe inwestycje 
w gminie Bierutów na finale

We wrześniu wraz z wo-
jewodą dolnośląskim 
Jarosławem Obrem-

skim oraz radną Małgorza-
tą Mikoś, w obecności za-
proszonych gości, burmistrz 
Piotr Sawicki dokonał uro-
czystego otwarcia nowo wy-
remontowanej ulicy Wodnej. 

- Ta długo wyczekiwana 
przez mieszkańców osiedli 
za torami inwestycja zosta-
ła zrealizowana z dofinan-
sowaniem z Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg 
w wysokości 333 tys. zł – 
przypomina burmistrz. - Raz 
jeszcze serdecznie dzięku-
ję tym wszystkim, którzy na 
każdym etapie przyczynili 
się do zrealizowania tego 
arcyważnego dla naszego 
miasta projektu, czyli: Radzie 
Miejskiej za przegłosowanie 
środków w budżecie, służ-
bom wojewody za przychyl-
ne potraktowanie naszego 
wniosku o dotację, pracow-
nikom UM za przygotowa-
nie wniosku oraz sprawne 
przeprowadzenie procesu 
inwestycyjnego oraz wyko-
nawcy Piotrowi Schabikow-
skiemu z firmy Bio-Bud. 

– Widzę, że droga jest już 
dobrze spożytkowana, bo 
ruch tutaj jest bardzo duży 
– mówił wojewoda, życząc 
samorządowcom z Bieru-
towa, by skutecznie udało 
im się sięgnąć po środki z 
Nowego Ładu (gmina stara 
się o pieniądze na budowę 
przedszkola, red.). -Przed-
szkole to nasz cywilizacyj-
ny projekt – przyznał Piotr 
Sawicki.

Dzięki dobrej współpracy 
droga gotowa
Pod koniec lipca do użytku 
oddano kompleksowo wyre-
montowaną drogę gminną w 
Jemielnej.

Ponad 700 m nowej na-
wierzchni bitumicznej zna-

cząco podwyższa standard 
tej drogi i daje do dyspozy-
cji mieszkańcom niemal całej 
wsi dobrej jakości ciąg komu-
nikacyjny. Ta długo oczekiwa-
na przez mieszkańców sołec-
twa inwestycja była możliwa, 
dzięki współpracy z radą so-
łecką na czele z sołtysem Wło-
dzimierzem Danielakiem oraz 

radnym z tego okręgu Józe-
fem Ławniczakiem.

Zbytowa z nową drogą
Wraz z sołtys i radną Urszulą 
Zadką, z wieloletnim radnym 
ze Zbytowej Janem Kwaśniew-
skim oraz przedstawicielem 
wykonawcy burmistrz Piotr 
Sawicki otworzył także kom-

pleksowo zmodernizowaną 
drogę gminną w Zbytowej. 
Wyremontowano tam 880 me-
trów za łączną kwotę nieco 
ponad 920 tys. zł. Inwestycję 
wykonała firma PD Trakt z 
Kluczborka. Dofinansowanie 
z Funduszu Ochrony Grun-
tów Rolnych wyniosło 221,7 
tys. zł. ●

Zakończyła się modernizacja ulicy Wodnej w Bierutowie. Prace zrealizowano 
także w Jemielnej i Zbytowej. Mieszkańcy mają powody do zadowolenia. 

PiotrSawicki dziękował wszystkim, którzy byli zaangażowani w remont ulicy Wodnej

700 metrów nawierzchni
wyremontowano w JemielnejDrogę w Zbytowej odbierano wraz z mieszkańcami

Bierutowski Wieczór Bluesowy 9 października
Na wydarzenie zaprasza 
Ośrodek Kultury i Sportu w 
Bierutowie. 

- Na naszej scenie pojawią się 
muzycy bluesowi ogólnopol-
skiej sławy - zapowiadają or-
ganizatorzy. Będą to Sławek 
Wierzcholski i Nocna Zmia-
na Bluesa, Blackberry Bro-
thers oraz Therapy Station. - 
W ciągu 37 lat nieprzerwanej 
działalności osiągnęli sukce-

sy, którymi można by obdzie-
lić znacznie większe grono 
artystów -to zapowiedź gwiaz-
dy wieczoru. - Choć zaczynali 
jako ortodoksyjni bluesmani, 
w trakcie 37 lat działalności, 
Sławek i jego zespół wykre-
owali własny, niepowtarzalny 
styl bazujący na akustycznym 
instrumentarium. Sławek jest 
autorem całego repertuaru 
grupy i kilku prawdziwych 
przebojów, jak "Szósta zero 

dwie", "Blues mieszka w 
Polsce", "John Lee Hooker" 
czy "Chory na bluesa". Ze-
spół Blackberry Brothers 
powstał wiosną 2015 roku. 
Od tej pory trwa nieustanna, 
konsekwentna i pełna mu-
zyki droga. Ich muzyka, to z 
jednej strony ukłon w stronę 
największych mistrzów roc-
ka i bluesa lat 60-tych i 70-
tych, z drugiej silne osadzenie 
twórczości we współczesnej, 

głównie amerykańskiej mu-
zyce blues-rockowej. Thera-
py Station to duet wokalno-
-instrumentalny. 

Ich granie to rodzaj pier-
wotnego obcowania z dźwię-
kiem i słowem dla czystej 
przyjemności muzykowa-
nia. Bilety w cenie 40 zł są 
do nabycia w biurze OKiS 
w Bierutowie, ul. Przyjaciół 
Żołnierza 14 a oraz na www.
kupbilecik.pl ●

Rusza szósta edycja 
Bierutowskiego Budżetu 
Obywatelskiego
Do dyspozycji mieszkańców 
będzie 60 tys. zł. Zakończyło 
się przyjmowanie projektów. 
Od 12 do 19 października od-
będzie się ich prezentacja. 

- Od edycji pierwszej w roku 
2017 co roku zapraszamy 
Państwa do współuczest-
nictwa w częściowym kre-
owaniu wydatków Budżetu 
Gminy, poprzez zgłaszanie 
i wybór projektów, które bę-
dziemy realizować w kolej-
nym roku, tym razem 2022 
– mówi burmistrz Piotr Sa-
wicki. - Budżet obywatel-
ski w swoim zamierzeniu 
ma umożliwić mieszkań-
com współdecydowanie o 
swoich sprawach, a przede 
wszystkim w kreowanie 
swojego otoczenia, co jest 
jednym z najważniejszych 
filarów wspierania społe-
czeństwa obywatelskiego.

Piotr Sawicki podkreśla, 
że przez większość czasu 
funkcjonowania budżetu 
obywatelskiego w gminie 
cieszył się on ogromną po-

pularnością. -  W ostatnich 
latach odnotowujemy spa-
dek zainteresowania tą for-
mą aktywności obywatelskiej 
– mówi burmistrz. - Jest to 
niestety tendencja zauważal-
na nie tylko u nas, ale także 
w większości gmin naszego 
kraju. Chcemy więc w tym 
roku maksymalnie ułatwić 
Państwu udział w tym pro-
jekcie. Dlatego też od obec-
nej edycji wracamy do elek-
tronicznej formy głosowania. 
Do Państwa dyspozycji od-
dajemy przyjazny i przede 
wszystkim bezpieczny system 
oddawania głosów. Liczymy 
przez to na Państwa maso-
wy udział w głosowaniu i w 
pewnym sensie renesans tej 
idei w naszej gminie, na czym 
mi, jako inicjatorowi budże-
tów obywatelskich w gminie 
Bierutów zależy szczególnie 
– podkreśla Sawicki. 

Od 12 do 19 październi-
ka trwać będzie prezenta-
cja zgłoszonych projektów. 
Głosowanie potrwa od 20 do 
27 października. ●

Bezpłatne badania 
dla mieszkańców 
gminy Bierutów

Wraz z Marcinem Krzyżanow-
skim, wicemarszałkiem Woje-
wództwa Dolnośląskiego, bur-
mistrz Bierutowa Piotr Sawicki 
podpisał  wspólną deklarację 
współpracy samorządu woje-
wódzkiego i gminnego w pro-
gramie „Profilaktyka i wcze-
sne wykrywanie nowotworów 
złośliwych dolnego odcinak 
przewodu pokarmowego – 
badanie na krew utajoną w 
kale dla kobiet i mężczyzn.

W ramach programu każ-
dy uprawniony mieszkaniec 
gminy może, po wypełnie-
niu krótkiej ankiety, pobrać 
w bierutowskiej przychodni 
bezpłatny zestaw testowy do 
samodzielnego wykonania w 
domu. Wykonany test nale-
ży także złożyć w przychod-
ni, a po około 14 dniach na 

uczestnika będzie czekał go-
towy wynik badania. W przy-
padku wyniku dodatniego pa-
cjent będzie kierowany na 
dalsze badania.

Program skierowany jest 
do następujących grup 
wiekowych:
● Osoby w wieku 50 – 65 lat, 
niezależnie od wywiadu ro-
dzinnego
● Osoby w wieku 40 – 49 lat, 
które mają krewnego pierw-
szego stopnie, u którego roz-
poznano raka jelita grubego
● Osoby w wieku 25 – 49 lat, 
ze stwierdzoną mutacją ge-
netyczną
Profilaktyka tego nowotwo-
ru jest niezwykle istotna, po-
nieważ rok rocznie zbiera on 
bardzo tragiczne żniwo w na-
szym kraju.  ●

Umowa została podpisana z Województwem Dolnośląskim



Firma ALIAXIS POLAND może poszczycić się 
już ponad 30 letnią działalnością produkcyjną i dystrybucyjną 

na rynku krajowym, a także zagranicznym. 

Od początku siedziba firmy 
znajduje się w Oleśnicy, a jej 
rozwój, zmiany, sukcesy, co-
dzienne wyzwania są efektem 
pracy osób tu zatrudnionych 
– w większości mieszkańców 
naszego miasta i okolic.  

Niektórzy z nich pamiętają jeszcze 
pierwszą nazwę firmy – Poliplast, 
która jako lokalna, rodzinna firma, 
dała początek zakładowi produk-
cyjnemu o światowych aspiracjach. 
W roku 2001 roku firma stała się 

częścią koncernu Aliaxis, skupiające-
go firmy ze wszystkich kontynentów 
i zatrudniającego dzisiaj ponad 16 
tys. osób na całym świecie. Od roku 
2014 firma prowadziła działalność 
pod nazwą Nicoll Polska i ta nazwa 
również wrosła w lokalną świado-
mość. Ambitne cele biznesowe nie 
zawsze były łatwe do osiągnięcia, 
ale potencjał i zaangażowanie 
pracowników to niezmiennie siła, 
która pozwalała w przeszłości 
przetrwać firmie również te nie 
najlepsze lata. Dziś firma jest w fazie 
dynamicznego rozwoju i kolejny raz 

zmienia swoją nazwę, bo prowa-
dzenie działalności w zmieniających 
się warunkach rynkowych, wymaga 
elastyczności i ciągłych zmian. Glo-
balny zasięg organizacji, oferowanie 
najnowszych rozwiązań technolo-
gicznych z tworzyw sztucznych w 
dziedzinie zaopatrzenia w wodę 
i energię, ale przede wszystkim 
strategia działania oparta na najwyż-
szym poszanowaniu zdrowia, życia 
i bezpieczeństwa  pracowników to 
właściwa charakterystyka tego, co 
kryje się pod nową nazwą ALIAXIS 
POLAND.

ALIAXIS POLAND 
- 1 września 

firma Nicoll Polska 
zmieniła swoją nazwę

Dołącz do nas!
Aktualnie poszukujemy:
▸ Pracownik Utrzymania Ruchu,
▸ Pracownik Działu Logistyki.
▸ Operatorów Maszyn na Wydziale Ekstruzji lub Wtrysku
▸ Pakowaczy/Pakowaczek
▸ Pracowników na Wydział Montażu
▸ Magazynierów

Prześlij do nas swoją wiadomość lub cv  
na adres email: rekrutacja@aliaxis.com

Możesz też zostawić swoje cv w naszej siedzibie 
przy ulicy Energetycznej 6 w Oleśnicy.
Skontaktujemy się z Tobą i przekażemy 

więcej szczegółów.
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Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o ALIAXIS POLAND 
zapraszamy na naszą stronę www.aliaxis.pl


