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Protest przeciw 
podwyżkom
Nowe ceny 
gazu szokują 
mieszkańców
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GAZETA BEZPŁATNA

OLEŚNICKA 
LISTA NIEOBECNYCH

Alojzy Kulig Stanisław Chudyk Krzysztof Sycianko Katarzyna Kuświk Stanisław Giemza

Renata Bińkowska Ryszard Pstrocki Paulina Procajło Jan Prostak Alicja Złośnik

Ryszard Głowacki Stanisław Sędkowski Halina Kucharska Edward Wdowski Józef Jarzębski

Ludzie rodzą się i umierają, to naturalna kolej rzeczy. 
Ostatnio jednak odeszło ich zbyt wielu. W listopadowym czasie wspominamy tych, 

którzy zaznaczyli swoją obecność w lokalnej społeczności 

Gminy robią listy 
inwestycji
Samorządy 
dostały kasę z 
Polskiego Ładu
CZYTAJ NA STRONIE 3, 10
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Wyborcy Wam tego
 nie zapomną
KATARZYNA KIJAKOWSKA

Dziwicie się, że ludzie coraz częściej 
deklaruję niechęć do wyborów?   Mnie 
to nie dziwi. Choć sama wiem, że to mój 
obywatelski obowiązek, na politykę 
patrzę z coraz większym obrzydze-
niem. Haki, kłamstwa, manipulacje, 
niszczenie przeciwników. Patrzyliśmy na to, co dzieje się 
u góry i myśleliśmy, że nas to nie dotyczy. Dzisiaj można 
powiedzieć, że nie dotyczyło, bo oleśnicka polityka sięgnę-
ła poziomu, który wielu wprawił w osłupienie. Stoję z boku i 
staram się patrzeć na nią obiektywnie. Dużo rozmawiam z 
mieszkańcami, dyskutuję z tymi, którzy tę politykę współ-
tworzyli, bo ci także żywo zainteresowani są spektaklem, 
który rozgrywa się na naszych oczach. I wiecie co? Więk-
szość ma dość, niewielu (może poza dwoma, trzema ak-
torami-politykami) przestaje to bawić. Nie jest śmiesznie, 
robi się tragicznie, bo niemal każdy dzień przynosi kolejne 
newsy, które zniechęcają do polityki. Także tej lokalnej. 
Przestajemy rozmawiać kwestiach, które dla mieszkań-
ców są naprawdę poważne, a skupiamy się na aferkach i 
aferach. Ostatnia część sesji Rady Miasta Oleśnicy nie do-
minuje już w pilne interwencje, tylko oświadczenia, którymi 
przerzucają się kolejni aktorzy sceny politycznej.  
A najsmutniejsze jest to, że to właśnie z tych afer i aferek 
zapamiętają oleśniczanie tę kadencję miejskiego samo-
rządu. Przed kolejnymi wyborami lokalni politycy przeko-
nają się o tym na własnej skórze, bo niewygodne pytania, 
które padają dzisiaj gdzieś w facebookowych lub anoni-
mowych komentarzach, będą nabrzmiewać. I nie pomogą 
tłumaczenia, że zrealizowaliśmy to czy tamto, że budo-
waliśmy, interweniowaliśmy. Te przepychanki będą się za 
Wami ciągnąć, a wyborcy Wam nie zapomną. Bo mają dość 
brutalności, która i u nas ma swoją niechlubną odsłonę.  ●

  PROSTO W OCZY  

  POGODA  

112
NUMER RATUNKOWY

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

 
●  Komenda Powiatowa  

Policji w Oleśnicy ul. Hallera  
47 872 6200, 47 872 6222

●  Komenda Powiatowa  
Straży Pożarnej w Oleśnicy 
ul. Kopernika  71 314 20 91

●  Urząd Miasta Oleśnicy 
 71 79 821 00

 
●  Urząd Gminy Oleśnicy 

 71 314 0200

WAŻNE 
TELEFONY

WTOREK 
max. 11oC I min. 4oC

Zaduszki Jazzowe - koncert zespo-
łu Sus4Jazz i NEW BONE
 
7 listopada 2021 r. Miejski Ośrodek Kultury 
i Sztuki zaprasza na Zaduszki Jazzowe do 
sali widowiskowej na klimatyczny koncert 
zespołu NEW BONE.

Bilety w cenie 35 zł* do nabycia w serwisie 
Bilety24.pl od 18.10.2021 (*do biletów sprze-
dawanych online doliczana jest prowizja 
dla operatora 2 zł).

Wieczór jazzowy rozpoczniemy o godzinie 
17.00 koncertem młodych muzyków z ze-
społu Sus4Jazz, który doskonale wpisuje 
się w aurę jesiennych brzmień.
O godzinie 18:30 zapraszamy na koncert 
zespołu New Bone.

KALENDARZ
sprawdź również na www.olesnicainfo.pl

Repertuar Kina MOKiS na listopad
 
● 12-13 listopada (piątek/sobota)
godz. 15.30 Rodzina Adamsów
godz. 17.30 Wesele
Bilety w cenie 17 zł w sprzedaży od 8.11.

● 18-19 listopada (piątek)
godz. 16 Ainbo Strażniczka Amazonii
godz. 18 Moje wspaniałe życie
Bilety w cenie 17 zł w sprzedaży od 5.11.

● 26 listopada (czwartek/piątek)
godz. 16 Ron Usterka
godz. 18 Ostatni pojedynek
Bilety w cenie 17 zł w sprzedaży od 2.11.

Kino Seniora  na listopad
 
● 18 listopada (czwartek)
godz. 12 Tajemnice Saint Tropez
Bilety w cenie 16 zł w sprzedaży od 15.11.
● 26 listopada (piątek)
godz. 12 Wojna z dziadkiem
Bilety w cenie 16 zł w sprzedaży od 22.11.

Wycieczka do Muzeum  
Auschwitz-Birkenau 
 
20 listopada 2021 r. Ośrodek Kultury  
 i Sportu w Bierutowie organizuje wyciecz-
kę  do Państwowego Muzeum Auschwitz-
-Birkenau. Wycieczka przeznaczona jest 
dla mieszkańców Miasta i Gminy Bierutów. 
Wyjazd autokarem do Oświęcimia w sobo-
tę – zbiórka godz. 7:00 na przystanku PKS 
w Bierutowie. Koszt wyjazdu: 95 zł. Cena 
zawiera: transport autokarem, ubezpie-
czenie NNW, zwiedzanie byłych obozów 
Auschwitz I i Auschwitz II-Birkenau z edu-
katorem-przewodnikiem, wypożyczenie 
zestawu słuchawkowego.
Płatności za bilety oraz transport należy 
dokonywać w biurze OKiS przy ul. Przyja-
ciół Żołnierza 14a w godzinach 8:00-16:00. 
Forma płatności – gotówka. Zapisy na wy-
cieczkę przyjmujemy wyłącznie do wtorku 
9.11.2021 r. Szczegóły pod nr telefonu 663 
166 188, w biurze OKiS oraz na stronie 
www.okiswbierutowie.pl

ŚRODA 
max. 13oC I min. 6oC

PIĄTEK 
max. 10oC I min. 1oC

CZWARTEK 
max. 13oC I min. 5oC

PONIEDZIAŁEK 
max. 11oC I min. 3oC

NIEDZIELA 
max. 10oC I min. 3oC

SOBOTA 
max. 10oC I min. 3oC

Odeszli od nas
 
Zbigniew Rogala, Henryk 
Krzysztofik,Tadeusz Płoch, 
Irena Małkowska, Helena 
Janeczko, Stanisław Wójcik, 
Genowefa Wiśniewska, Adam 
Buczek,  Aleksander Hun-
gier, Stanisław Cygal, Stefan 
Krzysztopol,  Genowefa Łosic-
ka, ppłk Stanisław Wróblewski, 
Bożena Gołąb, Stanisław 
Pustuła,  Jerzy Kociemski, Irena 
Szmajda,  Władysława Mołas, 
Irena Krawczyk, Celina Macul, 
Teresa Bińkowska, Magdalena 
Miziniak, Tadeusz Cygan, 
Anna Garbowska, Anna 
Łaskawska, Leszek Pilarczyk, 
Zdzisława Marcinkowska, 
Władysława Mołas, Stefan 
Ignasiak, Irena Jednoróg, 
Irena Baryła, Wojciech Wier-
gowski, Jadwiga Muzol, Ania 
Szczucka-Bolibrzuch.

†



KATARZYNA KIJAKOWSKA

W wyniku rozstrzygnię-
cia pierwszej, pilota-
żowej edycji Progra-

mu Inwestycji Strategicznych 
w ramach Rządowego Fundu-
szu Polski Ład Oleśnica otrzy-
mała prawie 24 mln złotych 
na inwestycje drogowe – infor-
muje Urząd Miasta Oleśnicy. 

– Ta kwota to jedna z naj-
większych, w przeliczeniu na 
jednego mieszkańca. Dzię-
ki tym środkom miasto bę-
dzie mogło zrealizować jedne 
z większych i ważniejszych 
dla mieszkańców inwestycji, 
które bezpośrednio popra-
wią warunki życia.

INWESTYCJE, KTÓRE 
ZOSTANĄ SFINANSOWANE  
Z OTRZYMANYCH ŚRODKÓW
● przebudowa ulicy Wały Ja-
giellońskie (4,5 mln zł) 
● budowa dróg o nawierzch-
ni utwardzonej wraz z infra-
strukturą techniczną na te-

renie osiedla pomiędzy ulicą 
Europejską, a ulicą Polną 
(19,4 mln zł)

– Również dzięki otrzyma-
nym środkom bardzo kosztow-
na i wyczekiwana od lat mo-
dernizacja ulicy Łukanowskiej 
i Stawowej zostanie w końcu 
zrealizowana. To bardzo do-
bra wiadomość – informuje 
oleśnicki ratusz. – Projekty 
są gotowe, wkrótce zostaną 
ogłoszone procedury prze-

targowe, aby, jak najszybciej 
rozpocząć prace. Burmistrz 
otrzymał te dobre informa-
cje na spotkaniu u Wojewo-
dy Dolnośląskiego Jarosła-
wa Obremskiego, w którym 
uczestniczyli przedstawiciele 
rządu: Minister Michał Dwor-
czyk – Szef Kancelarii Preze-
sa Rady Ministrów oraz Mi-
nister Krzysztof Kubow, szef 
Gabinetu Politycznego Pre-
zesa Rady Ministrów.●

Polski Ład dla Oleśnicy. 
Dostaniemy 24 mln zł
● Burmistrz Jan Bronś spotkał się z przedstawicielami 
rządu. Rozmawiano o środkach na inwestycje

informacje NR 10 (31) I PAŹDZIERNIK 2021 r.
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Kto zostanie nowym 
prezesem Atola?
Adam Hrehorowicz nie jest 
już szefem Oleśnickiego 
Kompleksu Rekreacyjnego 
Atol. Kto zastąpi go na tym 
stanowisku?

Spółką kieruje obecnie kie-
rownik techniczny Jacek Cier-
niewski, będący też jej proku-
rentem. – Szukamy nowego 
prezesa. Osoby, która spełni 
oczekiwania i zajmie się ko-
ordynacją wszystkich działań 
w obrębie spółki – mówi bur-
mistrz Jan Bronś, dodając, że 
nowy prezes powinien rozpo-
cząć pracę w ciągu trzech naj-
bliższych tygodni. – Jeden z 
kandydatów się wycofał, twier-
dząc, że jego celem jest pro-
wadzenie firmy, a nie toczenie 
gorącego sporu polityczne-
go, a taki toczy się obecnie 
wokół Atola – przyznał.
Dlaczego Hrehorowicz stracił 
rekomendację burmistrza do 
pracy na stanowisku prezesa? 
- Na przełomie lutego i marca 
zwróciła się do mnie grupa 
pracowników, która sygnali-
zowała problemy związane z 
relacjami w obrębie firmy – 
mówił Jan Bronś. – Spotkało 
się to z moim dużym niepo-
kojem. Jednocześnie na po-
czątku lipca zdecydowałem, 

by zlecić audytorowi przepro-
wadzenie wnikliwego audytu 
– kontynuował Bronś, podno-
sząc przy tym, że sytuacja fi-
nansowa spółki wcale nie jest 
najgorsza. – Gorszy przyrost 
był na przełomie roku 2015 i 
2016 – mówił. – Nie było i nie 
ma też przeze mnie formu-
łowanych uwag co do stanu 
technicznego obiektu, który 
poprzez liczne remonty i za-
kupy poprawił się. Moje uwa-
gi budziło reprezentowanie 
firmy na zewnątrz oraz re-
lacje między pracownikami 
a prezesem. Stąd cofnięcie 
rekomendacji, którą w cało-
ści podzieliła rada nadzorcza 
miejskiej spółki. RED

REKLAMA

Adam Hrehorowicz przestał 
pełnić funkcję prezesa Atola
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IPark Kolejarzy czeka 
przebudowa
 
Zakład Budynków Komunal-
nych w Oleśnicy rozpoczął 
przygotowania do wyko-
nania strefy fitness oraz 
modernizacji placu zabaw w 
parku kolejarzy, ul. Poniatow-
skiego – Sudoła-Daszyńskie-
go. Przedmiotem zamówienia 
jest wykonanie strefy fitness 
z 7 urządzeniami, nawierzch-
nią poliuretanową oraz mon-
taż ławek i koszy. Na wolnej 
przestrzeni istniejącego 
wygrodzonego placu zabaw 
zamontowany zostanie wie-
lowieżowy zestaw zabawowy 
z wykonaniem nawierzchni 
poliuretanowej. Dodatkowo 
zostanie zamontowana nowa 
zjeżdżalnia spiralna. RED

Sikora nowym szefem 
dolnośkąskiej Lewicy
 
Będzie współrządził  
z Krzysztofem Śmiszkiem
Arkadiusz Sikora został 
nowym współprzewodniczą-
cym Nowej Lewicy na Dolnym 
Śląsku. Partią w regionie 
będzie współrządził z posłem 
Krzysztofem Śmiszkiem. 

RED

WARTO 
WIEDZIEĆ
sprawdź na www.olesnicainfo.pl

Samorządowcy na spotkaniu z przedstawicielami Sejmu i rządu
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OLEŚNICA OPŁAKUJE 
ZAMORDOWANĄ SABINĘ

KATARZYNA KIJAKOWSKA

Sympatyczna, spokoj-
na, bardzo miła – tak 
o pani Sabinie mówią 

ludzie, którzy ją znali. Mię-
dzy innymi ze sklepiku dla 
kobiet, który prowadziła przy 
ul. Paderewskiego w Ole-
śnicy. Świetnie zaopatrzo-
ny, gustownie urządzony 
– był miejscem, w którym 
realizowała swoje zawodo-
we plany. Wystarczyło kil-
ka minut, by życie jej i jej 
rodziny legło w gruzach. 

TRAGICZNY PIĄTEK
– Nie chce się wierzyć, że ten 
dzień zakończył się tak tra-
gicznie – mówi jedna z na-
szych rozmówczyń. – Rano 
dom, potem praca, a po pra-
cy pewnie zakupy i wspólny 
z mężem powrót do domu. 
Tak mógł wyglądać jej dzień. 
To mogło spotkać każdego 
z nas, nasze dzieci, rodzi-
ców. Przecież każdy z nas 
mógł stanąć na drodze tego 
mężczyzny – mówi oleśni-
czanka, która czasem zaglą-
dała do sklepu pani Sabiny. 
– Bardzo rozmowna, sym-
patyczna – taką ją zapamię-
tam – mówi i dodaje: Co z 
tego, że ten człowiek stanie 
przed sądem, może trafi na 
długo do więzienia? Nic nie 
wróci przecież życia tej ko-
biecie. Nic nie wróci matki 
jej synowi, a żony mężowi. 

BYŁ DZIWNY?
Norbert R. mieszkał na zie-
lonych ogrodach w Oleśni-
cy, w niedalekim sąsiedztwie 
rodziny Ż. Dlaczego w piąt-
kowy, październikowy wie-
czór zaczepił oleśnickie mał-
żeństwo na ulicy? 

- To był przypadek. Spotkał 
kobietę i mężczyznę, opluł 
ich samochód i doszło do 
sprzeczki - mówiła rzecz-
niczka wrocławskiej pro-
kuratury Małgorzata Dzie-
wońska.

Sprawca, jak mówił w ze-
znaniu złożonym w szpitalu 
poszkodowany Tomasz Ż., 
nie miał motywu, by zaata-
kować małżonków.

Śledczym Norbert R. tłu-
maczył, że wcześniej leczył 
się psychiatrycznie, że nie 
chciał zabić, a nóż nosił w 
obawie przed atakiem przed 
dziką zwierzyną. 

- Przyznał się do użycia 
noża, ale jego wyjaśnienia 
nie są w całości zgodne z 
dotychczas ustalonym sta-

nem faktycznym. Podej-
rzany wyjaśnił, że nie było 
jego zamiarem spowodowa-
nie śmierci pokrzywdzonej 
- powiedziała rzeczniczka. 

Ci, którzy znali Norberta 
R. jeszcze ze szkolnych lat 
przyznają, że różnił się od 
rówieśników. 

– W szkole jeszcze dało się 
z nim porozmawiać, potem 
było coraz gorzej, choć był 
czas, gdy pracował w jed-
nym z oleśnickich marketów. 
Wydawało się, że jest z nim 
w porządku – opowiadają.

Tomasza Ż. zaraz po ataku 
nożownika przetransporto-
wano do szpitala we Wro-
cławiu, natomiast jego żona 
przeszła operację w Oleśni-
cy. - Trafiła do nas w stanie 
ogólnym ciężkim, we wstrzą-
sie krwotocznym. Miała kil-
ka ran jamy brzusznej. To 
były poważne, głębokie rany 
- mówiła jeszcze w sobotę 
po południu lekarka Gize-
la Jagielska.

Nożownik został zatrzy-
many przez policję zaraz po 
zdarzeniu. Dwa dni później 

Dramatyczne sceny rozegrały się przy ul. Krzywoustego 15 października
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Rozpoczyna się budowa 
Parku Południowego
Teren został przekazany 
wykonawcy. Prace zakoń-
czą się w połowie 2023 roku.

– Teren na ulicy Ludwikow-
skiej, za kościołem, był do-
tychczas zaniedbany i bezu-
żyteczny – przypomina Urząd 
Miasta Oleśnicy. – Chaszcze i 
śmieci uprzątnięto, uporząd-
kowano drzewostan, a teraz 
rozpoczną się prace budow-
lane związane z nowym za-
gospodarowaniem. Powsta-
nie tutaj nowy, duży park z 
elementami do wypoczynku, 
zabawy oraz uprawiania za-
jęć sportowych na wolnym 
powietrzu. 

Zaplanowano m.in. wy-
konanie amfiteatru dla 200 

osób, strefy aktywności, pla-
cu zabaw oraz strefy fitness z 
terenową siłownią, urządze-
niami do street workout, gier 
indywidualnych, boiskiem do 
badmintona. 

Będzie strefa odpoczynku z 
ławkami, stolikami i altanką 
parkową. Poszczególne ob-
szary będą skomunikowane 
alejkami i chodnikami. Poja-
wią się nasadzenia wysokie i 
niskie, łąki kwietne, trawniki, 
rabaty kwiatowe, ogród zapa-
chowy, domki dla owadów.

Zaplanowana jest toaleta 
kontenerowa oraz poidła. Te-
ren będzie oświetlony i mo-
nitorowany. Wygląd parku 
był konsultowany z miesz-
kańcami.  RED

● Miała rodzinę, własny biznes, plany. Zginęła z rąk nożownika, który
bez powodu zaatakował ją i jej męża. Oleśnica opłakuje 45-letnią Sabinę Ż. 
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Firma Bio-Bud rozpoczyna prace przy ul. Ludwikowskiej

NR 10 (31) I PAŹDZIERNIK 2021 r.
www.olesnicainfo.pl4 informacje

Hala przy oleśnickiej 
czwórce  pnie się w górę

Urząd Miasta Oleśnicy po-
informował o postępach 
w pracach na budowie hali 
sportowej przy Szkole Pod-
stawowej nr 4 w Oleśnicy.

Hala sportowa powinna być 
gotowa w lipcu 2022 roku. 
Będzie kosztowała ponad 9 
mln zł. 

– To hala wielofunkcyj-
na, pełnowymiarowa (45,26 
x 24,96) z zapleczem sanitar-
no-socjalnym i dydaktycznym 
wraz z łącznikiem do istnie-
jącego obiektu szkoły – infor-
muje oleśnicki ratusz. –Bu-
dynek zaprojektowano bez 
barier architektonicznych, a 

wszystkie pomieszczenia w 
budynku zostały przystoso-
wane do poruszania się po 
nich przez osoby niepełno-
sprawne. Prace ziemne prze-
biegają zgodnie z planem. 

Roboty zrealizuje konsor-
cjum firm: Przedsiębiorstwo 
Budowlane CZĘSTOBUD Czę-
stochowa i Przedsiębiorstwo 
Budowlane BUDOPOL Ja-
skrów.

Obiekt, którego budowę 
nadzoruje Zakład Budynków 
Komunalnych, powstaje od 
ubiegłego roku. Uczniowie 
będą mogli korzystać z no-
woczesnej hali już w przy-
szłym roku szkolnym. RED
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Prace realizowane są zgodnie z planem

Ruszyła budowa  
oleśnickiego 
lapidarium. Prace 
ziemne odsłoniły 
stare nagrobki 
W parku przy ul. Klonowej 
trwa budowa oleśnickiego 
lapidarium. Jest ono realizo-
wane w ramach Oleśnickiego 
Budżetu Obywatelskiego.
– Idąc porządkować groby 
bliskich na cmentarzu  
przy ul. Wojska Polskiego  
można dostrzec w parku  
dziwny kopiec – pisze w 
mediach społecznościowych 
radny Marek Kamaszyło.  
– Pragnę poinformować,  
że właśnie ruszyły prace zwią-
zane z utworzeniem lapida-
rium. Prace ziemne odsłaniają 
kolejne elementy starych 
pomników, które również 
zostaną umieszczone w tym 
miejscu. Projekt utworzenia 
lapidarium zostanie zrealizo-
wany w tym roku. RED

WARTO 
WIEDZIEĆ
sprawdź na www.olesnicainfo.pl

Sąd Rejonowy w Oleśnicy 
podjął decyzję o umieszcze-
niu go w areszcie na trzy 
miesiące.

Pani Sabina pozostawiła 
pogrążoną w smutku ro-
dzinę i przyjaciół. Jej mąż 
Tomasz nadal przebywa w 
szpitalu. Jego stan jest po-
ważny. 

28 października w koście-
le w Długołęce odbyła się 
msza pogrzebowa w inten-
cji zamordowanej. Pogrzeb 
odbędzie się tylko w gronie 
rodziny. ●
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37-letni Norbert R. został zatrzymany zaraz po napadzie i ataku 
na oleśnickie małżeństwo



Oleśnicki Budżet Obywatelski do 
powtórki. Wyniki unieważniono
KATARZYNA KIJAKOWSKA

Sprawa ujrzała światło 
dzienne 15 paździer-
nika. W mediach spo-

łecznościowych Miejskiej Go-
spodarki Komunalnej pojawił 
się komunikat informujący o 
wykorzystaniu danych klien-
tów spółki przez jedną z pra-
cownic.  Numery PESEL 70 
mieszkańców miały zostać 
użyte do głosowania na pro-
jekty zgłoszone w tegorocznej 
edycji Oleśnickiego Budże-

tu Obywatelskiego. – Proce-
der użycia co najmniej kilku-
dziesięciu numerów PESEL 
wykryliśmy w piątek około 9 
rano. Szczęście w nieszczę-
ściu jest takie, że dane nie 
wypłynęły na zewnątrz, nie 
zostały upublicznione. Zatrzy-
mały się na poziomie serwe-
ra Urzędu Miasta - mówi pre-
zes MGK Waldemar Zarębski.

NIE MAM NIC WSPÓLNEGO
Pracowniczka oleśnickiej 
spółki, z którą rozmawiało 
Radio Wrocław, zapewnia, że 
nie ma nic wspólnego z kra-
dzieżą danych, które miały po-
służyć do zafałszowania gło-
sowania w OBO. – Faktycznie 
na prośbę – powiedzmy mo-
ich przełożonych, skontak-
towałam się z rodziną i zna-
jomymi, aby zmobilizować 
ich do uczestnictwa w OBO. 
Ale wszyscy, w których imie-
niu oddałam głos wiedzieli o 
tym i wyrazili na to zgodę – 

mówi pracownica MGK, któ-
ra od kilku dni przebywa na 
zwolnieniu lekarskim.

Spółka informuje, że spra-
wa została skierowana do 
Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. Zawiadomio-
no też prokuraturę. ●

● W grudniu odbędzie się ponowne głosowanie nad projektami zgłoszonymi w ramach  Oleśnickiego Budżetu 
Obywatelskiego. Wyniki unieważniono. Powód? Użycie numerów PESEL przez pracownicę miejskiej spółki
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Miejska Gospodarka Komunalna w Oleśnicy poinformowała o sprawie prokuraturę

Szczęście w nie-
szczęściu jest takie, 
że dane naszych 
klientów 
nie wypłynęły na 
zewnątrz, 
nie zostały 
upublicznione

DLACZEGO  
UNIEWAŻNIONO 
WYNIKI?
- Spotkaliśmy się 18 paź-
dziernika z prezesem MGK, 
sekretarzem i informaty-
kami i taką rekomendację 
przekazaliśmy panu bur-
mistrzowi - mówi skarbnik 
miasta Joanna Jarosie-
wicz.  - Głosowanie  było 
obarczone wadą i trzeba 
było podjąć  decyzję o unie-
ważnieniu. Nikt nie wie, czy 
znajomi i rodzina tej pani 
faktycznie wyrazili zgody. 

A
SD

A
SD

A
SD

 MATERIAŁ PROMOCYJNY
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OLEŚNICKA LISTA NIEOBECNYCH.
Wspominamy tych, którzy odeszli

KATARZYNA KIJAKOWSKA

Zasłużeni pedagodzy, 
społecznicy, samorzą-
dowcy. Każda śmierć 

jest osobną historią, czyjąś 
stratą i cierpieniem. Pozosta-
ją nam tylko wspomnienia...

ODESZLI
● Alojzy Kulig - przygodę z 
samorządem rozpoczął w la-
tach 90. jako przewodniczą-
cy Rady Miejskiej w Twardo-
górze. Był też burmistrzem 
Twardogóry, potem dyrekto-
rem Zakładu Gospodarki Ko-
munalnej i wreszcie wielo-
letnim radnym powiatowym. 
Miał 68 lat. 
● Stanisław Chudyk - w 
młodości związany z Po-
gonią Oleśnica. Przez wiele 
lat kierownik ośrodka dosko-
nalenia zawodowego, póź-
niej szef PCKZ i prywatny 
przedsiębiorca. Zmarł w wie-
ku 66 lat. 
● Ryszard Pstrocki - dzia-
łacz LZS-ów, animator spor-
tu. Człowiek-orkiestra. Or-
ganizowane przez niego 
obozy w nadmorskim Po-
bierowie  do dzisiaj wzbu-
dzają miłe wspomnienia. 
Miał 75 lat. 

● Krzysztof Sycianko - był 
lekarzem weterynarii, rad-
nym gminy Oleśnica i  po-
wiatu oleśnickiego. Stał na 
czele oleśnickiego oddzia-
łu Związku Byłych Żołnie-
rzy AK. Miał 73 lata. 
● Alicja Złośnik - była na-
uczycielką i wychowawczy-
nią wielu pokoleń uczniów w 
gminie Oleśnica. Przez lata 
kierowała szkołą w Krzeczy-
nie, potem przez blisko 20 lat 

była wicedyrektorem Gimna-
zjum Gminnego. Miała 71 lat.
● Stanisław Sędkowski - 
jego wielką pasją była straż 
pożarna. Od 12. roku życia 
działał w OSP w Wabieni-
cach. Później zawodowo 
związał się ze strażackim 
mundurem. Miał 61 lat. 
● Paulina Procajło - przez 
wiele miesięcy rodzina i 
mieszkańcy Oleśnicy robi-
li wszystko, by oleśniczanka 

mogła wygrać najważniejszą 
bitwę w swoim życiu. Nieste-
ty, nowotwór okazał się sil-
niejszy. Paulina miała 41 lat.
● Halina Kucharska - wie-
loletnia dyrektorka Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Oleśnicy, 
wychowawczyni wielu poko-
leń oleśniczan. Miała 84 lata. 
● Jan Brzozowski - był wła-
ścicielem jednej z najstar-
szych szkół nauki jazdy w 
Oleśnicy. Przez 30 lat dzia-

łalności w OSK Jana Brzo-
zowskiego umiejętność kie-
rowania pojazdami zdobyły 
tysiące kursantów. Miał 69 lat. 
● Zbigniew Mroziński - na-
uczyciel fizyki, matematy-
ki pracujący w oleśnickich 
placówkach, w tym w I LO 
i ZSZ. Miał 74 lata. 
● Zygmunt Bogucki - zwią-
zany z Urzędem Miasta Ole-
śnicy, były naczelnik wy-
działu geodezji, gospodarki 
gruntami i ochrony środowi-
ska w  ratuszu. Miał 82 lata.
● Monika Trzmiel - przez 
wiele lat była właścicielką 
firmy reklamowej w Oleśni-
cy. W ostatnich latach współ-
pracowała także z Gminą Do-
broszyce.
● Marian Torski - nauczy-
ciel matematyki, wieloletni 
wicedyrektor Zespołu Szkół 
Zawodowych w Oleśnicy. Był 
komendantem Hufca Ole-
śnica  oraz zastępcą komen-
danta Chorągwi.Miał 72 lata. 
● Stanisław Giemza - przez 
24 lata pełnił policyjną służ-
bę w mundurze. W 2011 roku 
odszedł na emeryturę, ale  
nadal  był obecny w życiu 
jednostki, jako pracownik 
cywilny.  Miał 68 lat. 
● Szczepan Sekuła - spo-

łecznik, szef PCK w Oleśnicy, 
major Wojska Polskiego, póź-
niej także działacz Związku 
Byłych Żołnierzy. Miał 76 lat.
● Renata Bińkowska - po-
chodząca z Bierutowa ole-
śnicka bibliotekarka. Zmarła 
po  długiej chorobie. Mia-
ła 45 lat. 
● Jan Prostak - wraz z żoną 
Katarzyną prowadził kuro-
terapię. Kochał zwierzęta i 
tą miłością próbował zara-
żać także innych. Zmarł na-
gle w wieku 44 lat. 
● Anna Szczucka-Boli-
brzuch - oleśniczanka współ-
pracująca z instytucjami sa-
morządowymi. Od trzech lat 
współprowadziła jeden z ole-
śnickich żłobków. Miała 51 lat. 
● Ryszard Głowacki - wielo-
letni sołtys Dobroszyc, spo-
łecznik. 
● Edward Wdowski - wie-
loletni sołtys Białego Błota, 
społecznik. 
● Katarzyna Kuświk - soł-
tyska Smolnej, zaangażowana 
w życie wsi, zmarła po dłu-
giej chorobie. Miała 45 lat. 
● Józef Jarzębski - nauczy-
ciel oleśnickich szkół, zwią-
zany m.in. z I LO, którego 
był wicedyrektorem. Miał 
78 lat. ●

● Ludzie rodzą się i umierają, to naturalna kolej rzeczy. Ostatnio jednak odeszło ich zbyt wielu. W listopadowym, 
nostalgicznym czasie wspominamy tych, którzy zaznaczyli swoją obecność w lokalnej społeczności 
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Przyjechał z Ukrainy i w Oleśnicy 
znalazł swoje miejsce do życia
KATARZYNA KIJAKOWSKA

Do Polski przyjecha-
łem, jako 16-latek, bo 
w tym wieku kończy się 

na Ukrainie szkołę średnią 
- opowiada Serhii Servilius. 
-Rok później rozpocząłem 
studia na Akademii Wycho-
wania Fizycznego w Byd-
goszczy. Od zawsze chcia-
łem pracować jako trener 
personalny, ale odkąd pa-
miętam  stawiałem sobie też 
drugi cel: móc powiedzieć, 
że jestem trenerem i tworzę. 

Serhii pisze od dziecka. 
Najpierw w języku ukraiń-
skim, potem rosyjskim. - 
A tutaj zacząłem pisać po 
polsku - opowiada, przy-
znając, że jego marzeniem 
była prezentacja twórczo-
ści szerszej publiczności. 
- Dlatego zgłosiłem się do 
Mam Talent, gdzie w języku 
polskim recytowałem wier-
sze- uśmiecha się mieszka-
niec Oleśnicy. - Otrzyma-
łem pozytywne oceny od 
Jana Klimenta i Agnieszki 
Chylińskiej. Pani Małgosia 
Foremniak miała natomiast 
obawy, co do tego, co mógł-
bym zaprezentować w ko-
ejnych odcinkach. 

Jak Serhii trafił do Oleśnicy? 
- Przyjechałem tu na pływac-
ki obóz - uśmiecha się. - Póź-
niej miałem jeszcze chwile, 
gdy pomieszkiwałem w Byd 
goszczy i Poznaniu, ale osta-
tecznie miłość przywiodła 
mnie do Oleśnicy. Serhii pra-
cuje dzisiaj jako trener per-

sonalny w siłowni przy ul. 
Moniuszki. Jest zadowolo-
ny, że oleśniczanie chętnie 
korzystają z jego usług. On 
sam kontynuuje dziś studia 
na AWF we Wrocławiu, a w 
przyszłości chce też praco-
wać z niepełnosprawnymi 
sportowcami.●

Nowa przewodnicząca 
komisji zdrowia 
Sylwia Wawrzyńska została 
nową przewodniczącą komisji 
zdrowia w Radzie Miasta 
Oleśnicy.  Zastąpiła na tym 
stanowisku Mariolę Aiy-
egbusi, która w poprzednim 
miesiącu rozstała się z Radą 
Miasta Oleśnicy i rozpoczęła 
pracę na stanowisku dyrek-
torki Samodzielnego Zespołu 
Publicznych Zakładów Opieki 
Zdrowotnej w Oleśnicy.  

Sinsay otworzy duży 
sklep w Oleśnicy
 
Jak podają branżowe portale 
firma LCP, która jest wła-
ścicielem obiektu przy ul. 
Rzemieślniczej, pozyskała 
nowego najemcę. Została nim 
firma LPP, która jest właści-
cielem między innymi sieci 
Sinsay. I to właśnie kolejny 
taki punkt ma powstać przy 
ul. Rzemieślniczej w Oleśnicy 
(w miejscu obecnego sklepu 
z chińskimi produktami). 
Przypomnijmy, że sklep z 
odzieżą Sinsay działa także 
w Pogodnym Centrum. 
Niewykluczone, że w nowej 
lokalizacji asortyment zosta-
nie powiększony o akcesoria 
wyposażania wnętrz. RED

WARTO 
WIEDZIEĆ
sprawdź na www.olesnicainfo.pl

● Osiem lat temu przyjechał z Ukrainy do Polski. Dzisiaj nie wyobraża sobie życia w innym miejscu. Tutaj Serhii 
Servilius realizuje swoje pasje, a tych, o czym się przekonaliśmy, ma niezwykle dużo. 

Pierwszoklasiści posadzili 
dęby przy SP 1

Serhii jest trenerem personalnym, który pisze wiersze w języku polskim

Oleśniczanie są 
inni, bardziej
życzliwi, przyjaźnie 
nastawieni 
do drugiego
człowieka. 
Za to ich bardzo 
cenię. 

MOJE MIEJSCE 
NA ZIEMI
- Dlaczego wybrałem 
Oleśnicę? Bo to świetne 
miasto, dobrze zlokali-
zowane, w którym każdy 
każdego zna, otaczają mnie 
tutaj super ludzie. Poza 
tym cenię sobie mental-
ność oleśniczan. Jeśli ktoś 
mieszkał w Bydgoszczy 
czy Poznaniu wie, o czym 
mówię. Oleśniczanie są inni, 
bardziej życzliwi, przyjaźnie 
nastawieni. Tak, jak cały 
Dolny Śląsk.  

Będą się opiekować drze-
wami przez najbliższe osiem 
lat. Później przekażą je sym-
bolicznie swoim młodszym 
kolegom.

Uroczystość odbyła się w 
Szkole Podstawowej nr 1 w 
Oleśnicy. Wzięli w niej udział 
uczniowie trzech klas pierw-
szych wraz z wychowawczy-
niami, dyrektor jedynki Maria 
Kaczmarek, przewodniczą-
cy komisji oświaty Grzegorz 
Żyła, fundatorzy drzewek 
Aleksandra Ambroży-Lej-
czak i Andrzej Lejczak oraz 
przedstawiciel fundacji Se-
nior Care, która bierze udział 
w przedsięwzięciu.

Na część artystyczną wy-
darzenia zaproszono także 
seniorów z Centrum Usług 
Społecznych w Oleśnicy. 

– Rozpoczynamy w na-
szej szkole nową tradycję 
sadzenia drzewek i świętu-
jemy Dzień Seniora – mó-
wiła nauczycielka Katarzy-
na Kawka. 

– Nasze wydarzenie od-
bywa się pod hasłem „Aby 
pamięć o nas rosła i rosła”. 

Każda klasa otrzyma 
dziennik obserwacji, w 
którym będzie zapisywać 
wszystko, co dzieje się z 
drzewkiem. Po ośmiu la-
tach przekaże go swoim 
młodszym kolegom. RED
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Uczniowie trzech klas pierwszych wraz z wychowawczyniami 
posadzili drzewa w szkolnym parku

Gdzie mieszkają bezdomni? 
Policja monitoruje takie miejsca
Komenda Powiatowa Policji 
w Oleśnicy prowadzi dzia-
łania zmierzające do dotar-
cia do jak największej ilości 
osób potrzebujących po-
mocy.

– W okresie jesiennym do-
chodzi do spadków tempe-
ratur, które mogą stwarzać 
zagrożenie dla życia, zdro-
wia osób bezdomnych, sa-
motnych, w podeszłym wie-
ku – mówi Bernadeta Pytel z 

Komendy Powiatowej Policji 
w Oleśnicy. Funkcjonariusze 
w ramach współpracy z pra-
cownikami MOPS Oleśnica 
na bieżąco kontrolują miej-
sca, gdzie mogą przebywać 
osoby bezdomne. Kontrolują 
dworce, przystanki, ciągi ka-
nalizacyjne, węzły ciepłow-
nicze, opuszczone budynki, 
ogródki działkowe. W trakcie 
czynności osobom potrze-
bującym policjanci udzielą 
informacji, a także pomaga-

ją w dotarciu do placówek 
wspierających.

– Apelujemy o to, aby nikt 
z nas nie był obojętny na po-
trzeby drugiego człowieka – 
mówi policjantka. – Zgłosze-
nia można przekazywać pod 
numerem telefonu 112 lub 
przy pomocy Krajowej Mapy 
Zagrożeń Bezpieczeństwa. 
Pamiętajmy! Nasze zaintere-
sowanie, być może przyczy-
ni się do tego, że uratujemy 
ludzkie życie. RED

REKLAMA
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REKLAMA

RUTKOWSKI NA TROPIE 
SKRADZIONYCH AUT
KATARZYNA KIJAKOWSKA

To nie pierwsze działania 
popularnego detektywa 
w powiecie oleśnickim 

i okolicy.  Kilkanaście mie-
sięcy temu Rutkowski prosił 
mieszkańców o pomoc w od-
zyskaniu skradzionej biżute-
rii, teraz apeluje o wsparcie 
przy odnalezieniu skradzio-
nych pojadów należących do 
mieszkańców Oleśnicy i Krze-
czyna. 

CORAZ WIĘCEJ KRADZIEŻY
W Oleśnicy i regionie nie-
pokojąco wzrasta plaga kra-
dzieży pojazdów. 

- Złodzieje pozostają bez-
karni i posuwają się do coraz 
bardziej zuchwałych działań 
– informuje biuro Rutkowski. 
Wraz z detektywem w kon-
ferencji, która odbyła się w 
minionym tygodniu w  hote-
lu Amber w Cieślach,  brali 
udział poszkodowani. Jeden 

z nich opowiadał, że jego 
auto zostało wypchnięte z 
posesji nocą. 

GDZIE ODJECHAŁO AUDI?
Biuro Krzysztofa Rutkow-
skiego na prośbę poszko-
dowanego poszukuje Audi 
A8 o numerze rejestracyj-
nym DOL5858.Auto, o któ-
rym mowa, skradziono z ul. 
Radlińskiej w Oleśnicy z 6 

na 7 października. Złodzie-
je odjechali nim w stronę 
Nieciszowa.

– Za wskazanie, gdzie 
może znajdować się pojazd, 
przewidziana jest nagroda 
– podkreślił detektyw. 

Informacje przekazał także 
właściciel skradzionej cię-
żarówki skradzionej z Krze-
czyna. 19 października o go-
dzinie 4.25 rano z posesji 

w Krzeczynie skradziono 
pojazd Marki Man 14.255 
(kabina w kolorze zielonym, 
skrzynia ładunkowa zielo-
na, HDS fassi czerwona o 
numerze rejestracyjnym 
DOL 89247). - Pojazd wy-
jechał z podwórka w kierun-
ku Oleśnicy później skręcił 
w kierunku Ligoty Wielkiej 
przejeżdżając drogą polna 
do Świeżnej - relacjonował 
poszkodowany. - Ze Śwież-
nej  wyjechał w kierunku 
Bierutowa po czym skręcił 
do  Nowoszyc, gdzie był wi-
dziany o godzinie 4:40 na 
monitoringu. Kontynuował 
jazdę w kierunku Cieśli. Dal-
szej drogi przejazdu nie zna-
my  - sprecyzował właści-
ciel pojazdu.

- Na informatora, który 
wskaże precyzyjnie miej-
sce ukrycia auta czeka na-
groda w wysokości 5000 zł 
- dodaje Krzysztof Rutkow-
ski. ●

● Biuro Krzysztofa Rutkowskiego włączyło się w poszukiwanie dwóch, 
skradzionych w powiecie oleśnickim, pojazdów

Zapowiada się kulturalny li-
stopad w Oleśnicy. Miejski 
Ośrodek Kultury i Sztuki już 
rozpoczyna sprzedaż bile-
tów na te wydarzenia. 

Kabaret Hrabi to esencja pur-
nonsensowego dowcipu, a 
zarazem jedyny bodaj kaba-
ret, na którego spektaklach 
zdarzają się przypadki za-
słabnięcia ze śmiechu. 

W tym roku Hrabi zyskuje 
pełnoletność - w 2020 mija 
dokładnie 18 lat od początku 
ich działalności! W czasie ich 
wizyty w Oleśnicy możemy 
spodziewać się kabaretowe-
go występu na najwyższym 
poziomie - kobieca energia 

Joanny Kołaczkowskiej świet-
nie rezonuje z męskim po-
dejściem reszty zespołu czy-
niąc spotkanie niezwykłym 
przeżyciem, po którym dobry 
humor pozostaje z nami na 
długo.Kabaret wystąpi 17 li-
stopada. Koszt bilety to 80 zł. 

Z kolei 30 listopada może-
my się wybrać na koncert, 
obchodzącego swoje 30-le-
cie, zespołu Raz, Dwa, Trzy.  
Sprzedaż biletów już ruszyła. 
Koszt to 60 zł. Bilet i na ka-
baret, i na koncert kultowej 
polskiej grupy można kupić 
za pośrednictwem serwisu  
Bilety24.pl Koncerty odbę-
dą się w sali widowiskowej 
w Oleśnicy. RED
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Joanna Kołaczkowska na scenie to gwarancja udanego wieczoru

Raz, Dwa, Trzy i kabaret 
Hrabi w OleśnicyFO
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To kolejne działania Rutkowskiego w Oleśnicy



PROTESTUJĄ PRZECIW 
PODWYŻKOM GAZU
KATARZYNA KIJAKOWSKA

Pierwszym krokiem jaki 
podjęliśmy była rozmo-
wa z członkiem zarzą-

du spółki G.en GAZ oraz 
posłami zainteresowany-
mi wsparciem działań na 
rzecz obniżenia cen gazu 
- mówi wójt Dobroszyc Ar-
tur Ciosek, który wspólnie 
z burmistrzem Twardogó-
ry Pawłem Czulińskim oraz 
burmistrzem Międzyborza 
Jarosławem Głowackim, brał 
udział w spotkaniu. 

CO USŁYSZELI 
SAMORZĄDOWCY?
– Pan Ireneusz Sawicki kilku-
krotnie podkreślał, że spółka 
nawiązała dialog z PGNiG, 
jednak zapytany przez kilku 
włodarzy o szczegóły tych 
rozmów, nie wskazał kon-
kretów – relacjonuje Ciosek. 
– Na spotkaniu padały pyta-

nia o wysokość taryfy zgło-
szonej do URE o miesiąc, w 
którym dokonano zamówie-
nia na dostawę gazu. Nie-
stety i w tym przypadku nie 
uzyskaliśmy konkretów. 

W podobnym tonie wypo-
wiada się Paweł Czuliński:

- Pomimo niemal dwóch 
godzin rozmowy z przedsta-

wicielem spółki G.EN GAZ 
ENERGIA, uzyskaliśmy je-
dynie ogólne informacje o 
podjętych działaniach ze 
strony spółki, aby obniżyć 
ceny gazu - mówi burmistrz 
Twardogóry. - Uzyskaliśmy 
tym samym jedynie ogólną 
wiedzę o kosztach, które po-
wodują podwyżkę, czy też 

o zakresie rozmów spółki 
mających na celu obniże-
nie stawek.

W końcowej części spo-
tkania wspólnie z reprezen-
tantami 40 gmin  obecnymi 
na spotkaniu nasi samorzą-
dowcy obecni na spotkaniu 
złożyli podpisy pod pismami 
do Urzędu Regulacji Energe-
tyki, Urzędu Ochrony Kon-
kurencji i Konsumentów, do 
Ministerstwa Klimatu i Śro-
dowiska oraz do Minister-
stwa Aktywów Państwowych. 
- Obecnie oczekując pilnej 
interwencji, czekamy tak-
że na szczegóły zaprosze-
nia na posiedzenie sejmowej 
Komisji ds. Energii, Klima-
tu i Aktywów Państwowych 
- mói Czuliński. - Zdajemy 
sobie sprawę ze złożoności 
tematu, dlatego zależy nam 
na każdej rozmowie, która 
może przynieść niższe opła-
ty dla mieszkańców.●

Ceny za gaz wzrosły drastycznie i są uciążliwe dla mieszkańców

Wójt podaje listę dróg 
do wyremontowania
Wójt Artur Ciosek podał li-
stę dróg, które zostaną 
wyremontowane za pie-
niądze z Polskiego Ładu.

– Przez ostatnie 3 lata prze-
budowaliśmy w Gminie Do-
broszyce 8 dróg, m. in. dro-
gę powiatową przez Nowicę, 
drogę powiatową do Kolonii 
Strzelce, drogę Gminną w Do-
brej, ulicę Klonową, Brzozo-
wą, Sportową, Lipową oraz 
drogę Gminną w Strzelcach 
– wylicza Artur Ciosek. – W 
trakcie realizujemy prze-
budowę ul. Strzeleckiej, za 
chwilę ogłosimy przetarg na 
przebudowę drogi powiato-
wej przez Łuczynę. – Do planu 
inwestycyjnego dzięki wspar-
ciu z programu Polski Ład w 
kwocie 9,5 mln zł dołączamy 
przebudowę ulic: Nowosie-
dlickiej, Wiosennej, Słonecz-
nej, Szkolnej, Tęczowej, Rze-
mieślniczej oraz Okrężnej. 

Daje to imponującą liczbę 
inwestycji drogowych – 17 
dróg w tak krótkim czasie – 
podkreśla wójt. – Plany na 
kolejne lata są równie im-
ponujące i dotyczą budowy 
m. in. placu zabaw, skatepar-
ku, modernizacji oczyszczal-
ni ścieków, świetlic i wielu 
innych. RED
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Artur Ciosek poinformował 
 o planowanych inwestycjach

● Samorządowcy z powiatu oleśnickiego dołączyli do Ogólnopolskiego 
Komitetu ProtestacyjnegoPrzeciwko Drastycznym Podwyżkom Cen Gazu

Radni apelują o ścieżkę 
rowerową 
do Ligoty Wielkiej
Radni Prawa i Sprawie-
dliwości Wojciech Bart-
nik i Kazimierz Karpienko 
chcą, by samorząd Oleśni-
cy rozpoczął wspólnie z 
powiatem i gminą Oleśni-
ca działania zmierzające do 
powstania ścieżki. 

- W imieniu mieszkańców 
Oleśnicy, radni Prawa i Spra-
wiedliwości apelują o pod-
jęcie działań prowadzących 
do zbudowania ścieżki rowe-
rowej z Oleśnicy przez Osa-
dę Bystre do Ligoty Wielkiej, 
wzdłuż drogi powiatowej nr 
1467D (Południowa) - mówi-
Wojciech Bartnik.  

- Droga ta jest wykorzysty-
wana przez rowerzystów, któ-
rzy w kilkuosobowych gru-
pach jeżdżą rekreacyjnie do 
pobliskich miejscowości i la-
sów. Inicjatywę tę poparli swo-
imi podpisami mieszkańcy 
Osady Bystre, Ligoty Wiel-
kiej i Zimnic, aktualnie zbie-
rane są podpisy oleśniczan. 

- Stąd nasza propozycja, 
aby Pan Burmistrz zorgani-
zował spotkanie z udziałem 
przedstawicielami miasta, 
powiatu i gminy z propo-
zycją wspólnego przedsię-
wzięcia - powiedział radny. 
- Bezpieczeństwo naszych 
mieszkańców jest nadrzęd-
nym celem stąd prośba o kon-
tynuowanie budowy ścieżki, 
która kończy się na ul. Lu-
dwikowskiej, przez Słonecz-
nikową, Południową do Li-
goty Wielkiej. RED
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Mieszkańcy kilku wsi apelują o budowę trasy rowerowej

WSPÓLNA 
INWESTYCJA
Gdyby samorządom udało 
się dojść do porozumienia, 
pieniądze na projekt ścieżki 
zostanie zarezerwowany 
w budżeie powiatu na 2022 
rok. To pierwszy krok do 
tego, by nowa trasa rowe-
rowa została w przyszłości 
wykonana. 
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Te projekty będą
realizowane
Zakończyło się głosowanie 
w ramach Bierutowskiego 
Budżetu Obywatelskiego.  
Mieszkańcy wybrali projekty, 
które będą realizowane  
w 2022 roku. Są to:
▸ Bezpieczna strefa - wymia-
na ogrodzenia wokół terenu 
sportowo-rekreacyjnego;
▸ Wykonanie automatycz-
nego systemu nawadniania 
boiska w Solnikach Małych. 
▸ Doposażenie jednostek 
OSP w wyposażenie osobiste 
oraz sprzęt ratowniczo-ga-
śniczy 
 
Nagrody  
dla nauczycieli

Kto został wyróżniony?  
Z okazji Dnia Edukacji Naro-
dowej wójt Gminy Oleśnica 
Marcin Kasina wręczył na-
uczycielom szkół prowadzo-
nych przez Gminę Oleśnica 
nagrody za osiągnięcia 
dydaktyczno-wychowawcze 
w roku szkolnym 2020/2021. 
Byli to: Monika Mazur, Ewa 
Obiegło, Mariola Dutkowska, 
Małgorzata Lenart, Artur 
Mosiak, Justyna Plota, Marta 
Lewandowska, Robert Nowo-
sad, Kamila Piekarniak-Grzy-
wacz, Joanna Kaszewiak, 
Marta Skorek-Hejninger. RED

WARTO 
WIEDZIEĆ
sprawdź na www.olesnicainfo.pl

Piotr Nogala będzie kontynuował pracę 
na stanowisku dyrektora przychodni
Piotr Nogala został dyrek-
torem SPZOZ Przychodnia 
w Sycowie w Sycowie na 
kolejną kadencję.

– Bardzo się cieszę, jedno-
cześnie dziękuję dyrektoro-
wi za ostatnie ponad dwa lata 
naszej współpracy – mówi  
burmistrz Sycowa Dariusz 
Maniak. – Był to bardzo in-
tensywny czas ze względu 
na COVID-19. Rekordowe in-
westycje, które zostały zre-
alizowane w przychodni to 
również ostatnie dwa lata. U 

progu nowej kadencji, dyrek-
tor wchodzi z nowym zada-

niem. Otrzymaliśmy dofinan-
sowanie w ramach programu 
„Dostępność Plus dla Zdro-
wia” gdzie będą realizowane 
następujące zdania: przebu-
dowa rejestracji z dostoso-
waniem dla osób ze szcze-
gólnymi potrzebami, zakup 
kiosku telemedycznego, za-
kup kozetek elektrycznych, 
USG przenośnego, EKG-szko-
lenie personelu w zakresie 
obsługi osób ze szczególny-
mi potrzebami oraz wypo-
sażenie poczekalni w spe-
cjalne meble. RED
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Burmistrz Dariusz Maniak 
i dyrektor Piotr Nogala

Remontują drogę Goszcz-Moszyce
Trwają prace remontowe  
odcinka między Moszycami 
a Goszczem. 
Zakres prowadzonych prac 
obejmuje wymianę na-
wierzchni chodnika, prace 
instalacyjne, frezowanie 
istniejących nawierzch-
ni jezdni, wykonanie war-
stwy podbudowy, a następ-
nie ułożenie nowych warstw 
bitumicznych. Gdy zakończą 
się związane z tym uciążli-
wości, użytkownicy tej waż-
nej arterii komunikacyjnej 
znacznie zyskają na bezpie-
czeństwie ruchu drogowego 
i komforcie jazdy. RED
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Roboty są prowadzone na odcinku jednego kilometra
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