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Oleśniczanka
wśród 100
wpływowych
kobiet świata
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Kierowcy mogą
już pojechać
wschodnią
obwodnicą
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Walcz i wracaj
do bliskich.
Trwa zbiórka
dla Wiktorii
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Szymmen

podbije rynek disco polo?
REKLAMA

Upominki
od serca
z pracowni
Małgorzaty
Krawiec
FOT. ARCHIWUM PRYWATNE
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Michał Smolak
z oleśnickiej
Kompanii
Szeregowcem
Roku
CZYTAJ NA STRONIE 12
FOT. ARCHIWUM

- Disco polo uwielbiamy
od zawsze - mówią Paulina
Kumejko i Szymon Rakowski,
którzy jeszcze do niedawna
kojarzyli się oleśniczanom,
jako właściciele świetnie
prosperującej restauracji
Sushi Okami. STRONA 8
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BOŻE NARODZENIE W NASZYCH PARAFIACH SPRAWDŹ GODZINY NABOŻEŃSTW STR. 12
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na początek

POGODA

ŚRODA
max. 0oC I min. -4oC

CZWARTEK
max. 0oC I min. -1oC

PIĄTEK
max. 7oC I min. 0oC

PROSTO W OCZY

Bądźmy dla siebie
bardziej ludzcy
KATARZYNA KIJAKOWSKA
Stary rok zawsze niesie za sobą refleksje i podsumowania. Czas więc
i na mnie, choć przyznam, że nie jest mi
łatwo podsumować to, co działo się
w mijającym roku w moim życiu. Napiszę krótko: był to rok w wielu kwestiach
przełomowy. Jedne wydarzenia napawały mnie radością,
z innych nie jestem dumna, są i takie o których chciałabym
zapomnieć. Słowem, tak jak w życiu. Smutek przeplatał się
z radością. Zadowolenie z refleksją, że nie tak miało być,
że przecież chciałam inaczej.
Wiem, co chciałabym zmienić w przyszłym roku,
ale z drugiej strony zdaję też sobie sprawę, że nawet najbardziej precyzyjny plan w starciu z rzeczywistością,
nie zawsze ma szansę na realizację. Niemniej jednak podejmuję wyzwanie i obiecuję, że za rok, jeśli zdrowie pozwoli,
zdam Państwu sprawozdanie z tego, czy udało mi się żyć
spokojniej, być bardziej wyrozumiałą, poświęcać pracy tyle,
by mieć czas na życie, dbać o zdrowie, być jeszcze bliżej
tych, na których mi zależy.
Chciałabym także, by wśród ludzi panowała większa
życzliwość. Byśmy przestali patrzeć na siebie wilkiem, mieli
w sobie więcej pokory, byli dla siebie zwyczajnie, po ludzku,
dobrzy. No, chociaż lepsi, bardziej ufni. Byśmy wierzyli w to,
co widzimy, dotykamy, a nie w to co wmawiają nam inni.
Choroby, śmierć, kłótnie i spory stają się naszą codziennością. Były zawsze, ale dziś jest ich jakby więcej. Wiem, nie
zmienimy świata, ale może zacznijmy zmieniać siebie.
Lub raczej zacznijmy od siebie. Bardzo chciałabym wierzyć
w to, że małymi krokami jesteśmy w stanie przywrócić
nasze życie, nasz kraj do normalności.
Na zbliżające się święta Bożego Narodzenia życzę Państwu
spokoju i łapania oddechu wśród ludzi Wam życzliwych
i dobrych. Do siego Roku! ●
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SOBOTA
max. 6oC I min. 2oC

WAŻNE
TELEFONY
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NUMER RATUNKOWY

NIEDZIELA
max. 6oC I min. 3oC

sprawdź również na www.olesnicainfo.pl

Koncert kolęd w sali
widowiskowej Miejskiego
Ośrodka Kultury i Sztukiw
wykonaniu zespołu Trebunie Tutki

POGOTOWIE

STRAŻ POŻARNA

Uczestnicy wydarzenia są zobowiązani
do zachowania dystansu, dezynfekcji rąk i
noszenia maseczek.

● Miejska Gospodarka

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

WTOREK
max. 4oC I min. -2oC

KALENDARZ

28 grudnia o godzinie 18.00 w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztukiodbędzie się koncert kolęd w wykonaniu
zespołu Trebunie-Tutki. Bilety w cenie 50*
zł do nabycia w systemie BIilety24.pl (*do
biletów sprzedawanych w systemie Bilety24 doliczana jest prowizja dla operatora
+3 zł).

POLICJA

PONIEDZIAŁEK
max. 3oC I min. 1oC

Ważna informacja
dla zarejestrowanych
użytkowników Legimi

● Zakład Budynków

Komunalnych w Oleśnicy
71 398-09-10

Koncert kolęd w wigilijny wieczór
Gminny Ośrodek Kultury Oleśnica zaprasza na koncert kolęd, który zostanie
wyemitowany on-line na profilu ośrodka
na Facebooku.

● 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

Z końcem roku dostęp do platformy Legimi straci ważność. Oleśnicka Biblioteka
Publiczna nowe kody udostępniać będzie
od 15 stycznia na dotychczasowych zasadach! Wszystkich miłośników e-booków i
audiobooków zachęca też do skorzystania
z alternatywy w postaci bezpłatnych kodów do aplikacji EMPIK Go. Do końca grudnia, Czytelnicy zarejestrowani w bibliotece,
mogą korzystać z aplikacji bezpłatnie.

● 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

Mini-ebook kulinarny
„Słodkie smaki dzieciństwa”
MOKiS zaprezentował mini-ebook
kulinarny „Słodkie smaki dzieciństwa” z
przepisami na ciasta i desery goszczące na
stołach oleśniczan. Każdemu przepisowi
towarzyszy historia osoby, która podzieliła
się swoimi wspomnieniami.
Publikacja towarzyszy obchodom Europejskie Dni Dziedzictwa na Dolnym Śląsku,
których tegorocznym hasłem są „Smaki
dziedzictwa”.
- Za pomoc w realizacji projektu dziękujemy Dzienny Dom Senior+ w Oleśnicy. Za
podzielenie się przepisami dziękujemy
Pani Leokadii, Pani Stefanii oraz Pani Halinie. Za koordynację współpracy z Dziennym Domem Seniora+ MOPS dziękujemy
Panu Adrianowi Kozickiemu. Za przeprowadzanie warsztatów kulinarnych dla
uczestników Dziennego Domu Seniora+
MOPS dziękujemy Pani Sylwii Kicule - informuje ośrodek.

informacje

● Mieszkańcy Oleśnicy, Bierutowa i Twardogóry wybrali
KATARZYNA KIJAKOWSKA

O

leśnica, a także gminy Bierutów i Twardogóra zgłaszały, a
potem wybierały projekty
w ramach budżetów obywatelskich. Na co postawili mieszkańcy?
RELAKS, SPORT, TRENINGI
Mieszkańcy Oleśnicy zdecydowali m.in. o utworzeniu
dwóch stref relaksu nad stawami oraz obok stawu przy
Kruczej z całorocznymi leżakami, o utworzeniu ścieżki edukacyjno-treningowej,
która pomoże osobom niepełnosprawnym w pokonywaniu barier, a także o budowie boiska do gry w boule
w Parku Książąt Śląskich.
Zdecydowano ponadto o
zakupie huśtawki dla niepełnosprawnych dzieci, zacienieniu terenu Ogrodu Doświadczeń i monitoringu
terenu nad stawami,a takREKLAMA

FOT. ARCHIWUM

projekty, które rządzący zrealizują w 2022 roku

WARTO
WIEDZIEĆ
sprawdź na www.olesnicainfo.pl

Arkadiusz Sikora w Radzie
Krajowej Nowej Lewicy

W piątek ZUS będzie
nieczynny

Oleśniczanin Arkadiusz
Sikora został wybrany
do władz Nowej Lewicy.

To dzień wolny od pracy.
W roku Wigilia jest dla pracowników ZUS dniem wolnym
od pracy. Nieczynna będzie
także infolinia. Do dyspozycji
klientów pozostaje możliwość
załatwiania swoich spraw
online poprzez indywidualne
konto na PUE ZUS.

Powstają parki
kieszonkowych

W dwóch gminach zdecydowano o zakupie sprzetu dla OSP

że akcji sterylizacji zwierząt
i organizacji "Weekendu z
łyżwami" dla najmłodszych.
JAK GŁOSOWAŁA
TWARDOGÓRA?
Zakup sprzętu hydraulicznego do ratownictwa drogowego oraz siłownia plenerowa w Twardogórze to
projekty, które zostaną przeznaczone do realizacji w ramach Twardogórskiego Bu-

dżetu Obywatelskiego.
A na co postawili mieszkańcy Bierutowa?
Zdecydowali oni o zakupie przez gminę wyposażenia
osobistego oraz sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek OSP, wykonaniu automatycznego nawadniania
boiska w Solnikach Małych
oraz wymianie ogrodzenia
wokół terenu sportowo-rekreacyjnego w Bierutowie. ●

3

Trzy takie miejsca w mieście.
Zakład Budynków Komunalnych w Oleśnicy rozpoczął
prace związane z wykonaniem tzw. parków kieszonkowych przy ul. Lwowskiej 6-10
oraz przy ul. Armii Krajowej 41/
i Słonecznej 9-15.
Parki kieszonkowe to sposób
na tworzenie nowych terenów zielonych w przestrzeni
miejskiej, szczególnie dużych
miast. Ich cechą charakterystyczną jest ogólna
dostępność i wyposażenie w
elementy małej architektury
do odpoczynku lub zachęcające do aktywności fizycznej
dzieci oraz dorosłych. Jest
to miejsce lokalnej integracji
mieszkańców.
RED

Jesienią Arkadiusz Sikora
został współprzewodniczącym Nowej Lewicy na Dolnym Śląsku. W grudniu, podczas spotkania działaczy w
Warszawie, został wybrany
do Rady Krajowej Nowej Lewicy. Sikora mieszka w Oleśnicy, gdzie wspiera lokalne
struktury lewicy. RED

FOT. GRZEGORZ KIJAKOWSKI

LUDZIE WYBRALI,
WŁADZA WYKONA
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Arkadiusz Sikora

Pacjenci będą bezpieczni.
Szpital kupi nowy agregat
O 200 tys. zł zawnioskował
do władz powiatu dyrektor
Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy. Chodzi o pieniądze na zakup nowego
agregata prądotwórczego.
To, że zakup nowego urządzenia jest konieczny, okazało
się podczas ostatniej wichury, która przeszła nad powiatem oleśnickim. Szpital miałowówczas problemy z dostawą
energii elektrycznej, a z pomocą przyszli wówczas strażacy i MGK w Oleśnicy.

– Agregat odmówił posłuszeństwa zaraz po uruchomieniu
– mówił rzecznik oleśnickiej
straży pożarnej Marcin Purzyński. – Musieliśmy podłączać swoje urządzenia, żeby
prąd pojawił się w szpitalu.
Ratowaliśmy OIOM i porodówkę. Po tym zdarzeniu dyrektor Przemysław Magiera
wystąpił do władz powiatu o
dofinansowanie zakupu nowego urządzenia. Podobny
wniosek do władz Oleśnicy
złożyła radna Sylwia Wawrzyńska. RED
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WIKTORIA, WALCZ
I WRACAJ DO BLISKICH

KPP OLEŚNICA
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● Rodzina i przyjaciele walczą o zdrowie 24-letniej Wiktorii Kozłowskiej

PRZERWANE MARZENIA
Wiktoria to młoda, ambitna kobieta. Studiuje informatykę, ma plany na przyszłość. Te, przynajmniej na
chwilę, muszą jednak poczekać. Dzisiaj oleśniczankatoczy bowiem najważniejszą bitwę w swoim życiu.
Walczy o powrót do zdrowia, do bliskich, którzy nie
ustają w trudach, by odzyskać córkę, wnuczkę, przyjaciółkę, ukochaną.
- Wiemy doskonale, a lekarze to potwierdzają, że
będzie potrzebna intensywna neurorehabilitacja,
rehabilitacja i fizjoterapia mówi Przemek Rychliński,
chłopak Wiktorii. - Przede
wszystkim jdnak Wiktoria
musi trafić do najlepszego
ośrodka, gdzie będą ją wybudzać ze śpiączki. My zrobimy wszystko, aby wróciła do zdrowia.
KOSZTOWNA REHABILITACJA
Już wiadomo, że koszty rehabilitacji młodej oleśniczanki będą bardzo wysokie. To
około 30 tys. zł miesięcznie.
- Nie jesteśmy w stanie zapewnić takich środków na
REKLAMA

To kolejny kalendarz ze zdjęciami oleśnickich policjantek

Policjantki pozują
i wspierają koleżankę
Oleśnicka komenda wydała kalendarz, w którym do
zdjęć pozują policjantki. W
tym roku przedsięwzięcie
połączono z akcją charytatywną.

Wiktoria została potrącona na przejściu dla pieszych w pobliżu swojej uczelni

cały okres rehabilitacji, który może trwać miesiącami przyznaje Przemek. - Dlatego poprosiliśmy o pomoc dla
naszej Wiktorii. Każdy grosz
przybliża nas do jej powrotu do domu. - Wika zawsze
robiła wszystko bezintere-

sownie, pomagała jak mogła i do wszystkiego chciała
dojść sama, na własny rachunek, bez pomocy innych
- podkreśla Przemek. - Jednak teraz bez Waszej pomocy się nie obejdzie. Sami nie
damy rady.

O powrót do zdrowia 24-latki walczą jej bliscy

Pierwsze akcje na rzecz Wiktorii już się rozpoczęły. W
oleśnickich szkołach uczniowie organizują kiermasze, z
których dochód przekazują
na rzecz rehabilitacji Wiktorii. Podczas świątecznego Oleśnickiego Jarmarku
Wspaniałości przyjaciele i
rodzina Wiktorii sprzedawali ciasto. To jednak kropla w morzu potrzeb.
TAKA JEST WIKTORIA
Partner oleśniczanki podkreśla, że przed wypadkiem Wiktoria miała wiele
planów i marzeń. - Rzuciła prawo, by studiować informatykę i świetnie się w
tym odnalazła - opowiada
Przemek Rychliński. - Największą frajdę sprawiały jej
zajęcia z sieci oraz rozbieranie komputerów do ostatniej śrubki i ich naprawa.
Kocha też rysować. Od roku
trenuje rysowanie na tablecie graficznym. Sama projektuje sobie tatuaże. Wiktoria
oddała również swoje długie
włosy na fundację charytatywną dla kobiet chorych na
raka - mówi. - Moja ukochana chciała założyć po studiach własną firmę. Kocha
zwierzęta, a w szczególności
psy. Wiktoria jest też bardzo zżyta z rodzicami. Zrobiłaby dla nich wszystko.
JAK POMÓC?
Wiktorii Kozłowskiej można pomóc, wpłacając nawet
najmniejszą kwotę pieniędzy na zbiórkę utworzoną
na jej rzecz na portalu Zrzutka.pl / Dla Wiktorii! Na wybudzenie i rehabilitację. ●

Funkcjonariuszy Komendy
Powiatowej Policji w Oleśnicy bardzo poruszyła informacja o ciężkiej chorobie jednej z policjantek. Motywem
przewodnim jest podkreślenie
roli policjantek jako kobiet.

- Każda z funkcjonariuszek
biorąca udział w projekcie
ma świadomość, jak ciężka
jest ta choroba – mówi Bernadeta Pytel z KPP w Oleśnicy. – Jednym z naszych celów
było wsparcie Stowarzyszenia Amazonek „Femina-Fenix” Wrocław, które od 30 lat
zrzesza kobiety po chorobie
nowotworowej. W kalendarzu
są umieszczone dane, gdzie
można dokonać dobrowolnej
wpłaty. RED

Antoś już po operacji.
Jego rączki są sprawne
FOT. GRZEGORZ KIJAKOWSKI

D

o wypadku drogowego,w wyniku którego
oleśniczanka została
potrącona na przejściu dla
pieszych w pobliżu wrocławskiej uczelni, doszło kilka tygodni temu. Od tamtej pory
Wiktoria przebywa w szpitalu, jest w śpiączce farmakologicznej. Jej bliscy ruszają ze zbiórką pieniędzy na
rehabilitację oleśniczanki.

FOT. ARCHOWUM PRYWATNE

KATARZYNA KIJAKOWSKA

FOT. ARCHIWUM PRYWATNE

z Oleśnicy. Młoda kobieta została potrącona na pasach, w pobliżu uczelni

Chłopca czeka teraz długa i żmudna rehabilitacja

Antoś Kubicz ze Smolnej
przeszedł już specjalistyczną operację rączek. Przeprowadził ją amerykański specjalista dr Paley.
Operacja odbyła się 26 lipca, a 14 października rozpoczęła się rehabilitacja rączki
Antosia. -Wróciliśmy 5 listopada do domu, a teraz będziemy rehabilitować go na
miejscu u naszej pani Małgorzaty Feruś Wiatr i dodatkowo chcemy wyjechać na turnus rehabilitacyjny za środki,
które nam zostały i które Antoś zgromadził z jednego procenta – mówi pani Agnieszka, mama Antosia.
Stan rączek Antosia lekarze oceniają bardzo wysoko. – Zdjęcie RTG pokazało też, że wszystko jest tak,
jak zakładali – mówi mama

chłopca. – Wszystko wyszło
pięknie, rączki ruszają się i są
całkowicie sprawne. Chłopca
czeka teraz długa rehabilitacja. – Trzeba te rączki wzmocnić, bo są słabe – mówi nasza rozmówczyni.
O tym, że Antoś urodzi się
chory, jego rodzice dowiedzieli się na wizycie USG,
gdy pani Agnieszka była w
ciąży. – Lekarz prowadzący
wcześniej nie stwierdził żadnych nieprawidłowości – opowiadają. Wtedy usłyszeli, że
ich synek ma nienaturalnie
krótkie ręce, a dłonie wyrastają mu tak jakby wprost z
ramion. Na konkretne rozpoznanie musieli czekać do
dnia porodu. Wtedy usłyszeli diagnozę – zespół TAR. –
Trzy litery, które już na zawsze zmieniły nasze życie
– mówią dzisiaj. RED

promocja
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Co mieszkańcom Oleśnicy
oferuje Santander Bank Polska?
Rozmowa z Barbarą Herba Doradcą Premium i Pauliną Dobrowolską Doradcą Klienta
I Oddziału Santander Bank Polska w Oleśnicy.
Co mieszkańcom Oleśnicy
oferuje Santander Bank Polska?
– Angażujemy się w prace dla
mieszkańców powiatu jako wolontariusze w akcjach charytatywnych. W tym roku zorganizowaliśmy zbiórkę dla
potrzebujących oraz wsparliśmy dzieci z chorobą nowotworową. Przed nami Oleśnicki Turniej Szachowy dla dzieci
i młodzieży, a w grudniu kolędujemy i ubieramy choinkę
wspólnie z mieszkańcami PDPS
w Ostrowinie. Myślę, że nasze
czerwone koszulki wolontariatu
rozpoznają już wszyscy mieszkańcy Oleśnicy i okolic – mówi
Paulina Dobrowolska.
W oddziale w Oleśnicy, w samym sercu miasta w Ratuszu,
mamy pełną ofertę usług bankowych. Obsługujemy klientów
indywidualnych i firmy. W placówce można nie tylko założyć
konto, na które będzie wpływało wynagrodzenia, a także rachunki do oszczędzania, opłacić rachunki, ale załatwić wiele
innych spraw. Dla naszych
klientów jesteśmy zawsze wtedy, gdy nas potrzebują, wspieramy ich gdy potrzebują porady
czy konsultacji swoich planów.
Coraz więcej spraw
załatwiamy zdalnie,
ale oddziały bankowe są
wciąż chętnie odwiedzane?
– W Santander Bank Polska ułatwiamy klientom zarządzanie
codziennymi sprawami finansowymi oraz pomagamy im wybrać najbardziej odpowiednich
dla nich rozwiązania. Dążymy
do tego, aby każdy klient miał
swojego doradcę, do którego będzie mógł zadzwonić, porozmawiać lub umówić się na spotkanie w dogodnym terminie
– mówi Barbara Herba.
– Klienci przychodzą do doradcy, aby znaleźć rozwiązania
odpowiednie do swoich finansowych potrzeb np. ślub córki lub
syna czy przygotowanie pokoju dla nowego członka rodziny
to zawsze spory wydatek. Warto porozmawiać, omówić plany,
załatwić bardziej skomplikowane sprawy. Są też klienci, którzy
chcą korzystać z oddziału także
w prostych codziennych spra-

–

Barbara Herba Doradca Premium i Paulina Dobrowolska Doradca Klienta I Oddziału Santander Bank Polska

wach, czują się bezpieczniej,
gdy asystuje im doradca. My im
w tym pomagamy – edukujemy,
pokazujemy np. jak korzystać ze
zdalnego bankowania, jak umiejętnie zarządzać finansami lub
budować oszczędności – dodaje
Paulina Dobrowolska.
Warto oszczędzać?
– Zawsze. Oszczędności są podstawą bezpieczeństwa finansowego każdego z nas. Tworzą poduszkę finansową, która jest
niezbędna w nieprzewidzianych
życiowych sytuacjach. Staramy się nie tylko oferować klientom rozwiązania, które wspierają
odkładanie pieniędzy, ale także
edukować. Uważamy, że oszczędzania powinno się uczyć od najmłodszych lat, dlatego prowadzimy portal edukacji finansowej
Finansiaki.pl, na którym rodzice
mogą znaleźć wiele darmowych
materiałów do nauki przez zabawę, a dla nauczycieli dostępne są
scenariusze lekcji dla uczniów w
różnym wieku. To dla nas bardzo
ważne, by klienci mieli dostęp
do przydatnej wiedzy z tak ważnego zagadnienia, jakim jest nauka oszczędzania.

Żeby ułatwić klientom planowanie osobistych finansów, w bankowości internetowej i mobilnej
wprowadziliśmy niedawno
funkcję Moje Cele. Można dopasować ją pod siebie i oszczędzać w elastyczny sposób: przez
regularne wpłaty automatyczne, wpłaty własne lub odkładanie końcówek z zaokrąglonych
do pełnej złotówki transakcji
kartą lub BLIKIEM mówi Barbara Herba.
Czy klienci chętnie
z niego korzystają?
– Moduł powstał po konsultacjach z klientami, którzy wskazali, co jest dla nich ważne i czego potrzebują, żeby odkładanie
pieniędzy było prostsze i wygodniejsze. Najważniejsza jest
dla nich elastyczność narzędzia
do oszczędzania oraz motywacja. Dlatego przy tworzeniu Moich Celów współpracowaliśmy
ekspertami , aby jak najlepiej
motywować do systematycznego odkładania pieniędzy. W
aplikacji czy bankowości internetowej można wybrać maksymalnie 10 celów i na bieżąco zobaczyć postępy, a także skrócić

lub wydłużyć czas zaplanowanego na oszczędzanie. Narzędzie wspiera klientów w wytrwałości, , uczy jak stworzyć
poduszkę finansową, czy daje
porady dotyczące oszczędzania.
Motywacje wspiera widoczny
pasek postępu i gratuluje sukcesu, gdy cel zostanie osiągnięty.
Nasi klienci chętnie korzystają z tego narzędzia. Mamy także
konta oszczędnościowe i lokaty dla tych, którzy wolą tradycyjne rozwiązania – dodaje Barbar
Herba.
I w ten sposób na spełnianie
marzeń i realizację swoich celów oszczędza z nami już wiele osób – mówi Paulina Dobrowolska.
Co bank może zrobić dla
klientów w okresie Świąt?
– Klientów Santander Bank Polska zapraszamy do korzystania ze świątecznego prezentownika dostępnego na stronie
www.santander.pl/swieta. Są
tam pomysły na prezenty dla
każdego – zarówno te emocjonalne jak i praktyczne. Strona
jest połączona z naszym portalem bankujzrabatami.pl, na któ-
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rym dostępne są rabaty na wybrane propozycje upominkowe.
W prezencie dla najmłodszych
można zamówić personalizowany list lub film od Świętego Mikołaja. Staramy się, żeby
robienie zakupów, także tych
świątecznych, było dla naszych
klientów proste i wygodne.
Oprócz tradycyjnych transakcji kartą czy kodem BLIK, które
dostępne są od dawna wprowadziliśmy w listopadzie płatności zbliżeniowe BLIK. Dzięki nim można płacić BLIKIEM
bez użycia kodu w sklepach stacjonarnych. Klienci banku coraz chętniej korzystają z BLIKA,
w III kwartale 2021 roku skorzystało z niego ponad 900 tysięcy użytkowników – dodaje Barbar Herba
– Grudzień to również czas
podsumowań i stawiania nowych wyzwań na nadchodzący rok. Chcemy, żeby nasi klienci nie tylko czuli się bezpieczni
finansowo, ale też realizowali swoje marzenia i nie odkładali
ich na później. Dzięki Moim Celom mogą łatwo wytrwać w postanowieniach noworocznych
- wystarczy wybrać jakiś cel i
dzięki końcówkom transakcji
samo zacznie się oszczędzać –
mówi Paulina Dobrowolska.
Zapraszamy do naszej placówki Rynek-Ratusz Oleśnica,
chętnie opowiemy także o innych ciekawych rozwiązaniach,
które mamy przygotowane dla
naszych klientów.

W imieniu całego zespołu
Santander Bank Polska,
życzymy naszym klientom
oraz wszystkim
Oleśniczanom dużo
spokoju, radości i wielu
dobrych chwil, ale przede
wszystkim życzymy
wszystkim dużo zdrowia
oraz Szczęśliwego
Nowego Roku 2022
Wyjaśnienia pojęć i definicji dotyczących
usług reprezentatywnych powiązanych z
rachunkiem płatniczym objętych tym materiałem znajdują się na
https://www.santander.pl/pad.
Konto to rachunek płatniczy, aplikacja
mobilna, bankowość internetowa to usługi
bankowości elektronicznej, płatność BLIK
to polecenie przelewu lub przelewu wewnętrznego. Szczegóły oferty, informacje
o opłatach, prowizjach dostępne
są na stronie santander.pl
oraz pod numerem 1 9999 (opłata zgodna z
taryfą danego operatora). Santander Bank
Polska S.A. z siedzibą w Warszawie,
al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa I
Oddziału Santander Bank Polska w Oleśnicy.

Więcej informacji o ofercie Santander Bank Polska dla klientów indywidualnych można znaleźć się na stronie banku:

www.santander.pl oraz w placówce banku ul. Rynek Ratusz
ZAPRASZAMY
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Firma Budimex potrzebowała roku, by wschodnia obwodnica Oleśnicy stała się faktem. W poniedziałek po raz pierwszy nową trasą przejechali kierowcy

KIEROWCY MOGĄ JUŻ POJECHAĆ
WSCHODNIĄ OBWODNICĄ
● Na tę chwilę kierowcy musieli trochę poczekać. Ale jest już gotowa. Wschodnia obwodnica Oleśnicy została w

poniedziałek przekazana w użytkowanie. Nowa trasa ma w zdecydowany sposób odciążyć ruch w mieście
KATARZYNA KIJAKOWSKA

D

ługość nowej obwodnicy to 3,5 km. Droga,
z której od kilku dni
można korzystać, jest jednojezdniowa, z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku, czterema rondami przy
ul. Strefowej, Warszawskiej,
Krzywoustego i Wileńskiej i
ścieżką rowerową. Większa
część drogi została poprowadzona po nowym śladzie, a
fragment dawnej drogi krajowej nr 25 – od skrzyżowania na ul. Wrocławskiej
do węzła drogi S-8 – został
przebudowany.
ILE KOSZTOWAŁA BUDOWA
Inwestycję, na zlecenie Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei, realizowała firma Budimex. Prace rozpoczęły się
w ubiegłym roku. Koszt budowy to 37,9 mln zł, w tym
4,3 mln zł przekazany z budżetu Oleśnicy.
– To bardzo ważne z
punktu komunikacyjnego
zadanie, realizowane przez
Dolnośląską Służbę Dróg i
Kolei, ale w dużym stopniu

Mam nadzieję, że
mieszkańcy
Oleśnicy odczują
różnicę wynikającą
z otwarcia
nowej drogi
i wprowadzenia
tranzytu za miasto

z udziałem miejskich i europejskich środków – podkreśla burmistrz Oleśnicy
Jan Bronś. – Mam nadzieję, że wszyscy mieszkańcy
w sposób bardzo wyraźny
odczują zmniejszenie ruchu
i wszystkie niedogodności z
nim związane. Jesteśmy już
blisko, by całkowicie wykluczyć tranzytowy ruch z miasta, bo realizujemy kolejne
ważne przedsięwzięcie, jakim jest przebudowa ul. Dobroszyckiej, która zgodnie
z terminem zostanie ukończona w przyszłym roku.
10 LAT ZABIEGÓW
Podczas uroczystego otwarcia nowo wybudowanej drogi, podkreślano przede
wszystkim bardzo dobrą
współpracę samorządów
przy realizacji inwestycji,
o którą Oleśnica starała
się od 10 lat.
- W przypadku dróg czy
kolei trzeba patrzeć na całość, a nie na odcinki. Tylko
takie działania mają sens powiedział wojewoda Jarosław Obremski, żartując, że
w ten sposób spełniają się
marzenia burmistrza Oleśnicy o komunikacyjnym zamykaniu się Oleśnicy. - Został
nam jeszcze tylko dworzec
PKP, by dopełnić całości podsumował wojewoda, a
wicemarszałek Tymoteusz
Myrda wyraził nadzieję, że
nowa droga będzie służyć
nie tylko mieszkańcom Oleśnicy, podniesie komfort i
bezpieczeństwo w tej części Dolnego Śląska.●

Nowa droga ma ponad 3,5 kilometra długości. Jej projektanci pomyśleli także o rowerzystach i budowie ścieżki rowerowej

życzenia
REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

ZDROWYCH, WESOŁYCH
I PEŁNYCH
RODZINNEGO CIEPŁA
ŚWIĄT BOŻEGO
NARODZENIA ORAZ
SZCZĘŚLIWEGO
NOWEGO ROKU,
ŻYCZĄ PRACOWNICY
ORAZ ZARZĄD FIRMY

TRIPUS - POLSKA SP. Z O.O.
UL. ŻEROMSKIEGO 18
56-420 BIERUTÓW

71 315 63 21

sprzedaz@tripus.com
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Szymmen

podbije rynek disco polo?

● Disco polo uwielbiamy od zawsze - mówią Paulina Kumejko

i Szymon Rakowski, którzy jeszcze do niedawna kojarzyli się oleśniczanom,
jako właściciele świetnie prosperującej restauracji Sushi Okami.
KATARZYNA KIJAKOWSKA

Ś

miejemy się, że w naszym życiu disco polo
to muzyka do kawki, do
obiadu, do kolacji, serwowana rano, wieczorem i w
południe – śmieje się PauREKLAMA

lina. – Szymon jest bardzo
muzykalny. Gra na gitarze,
komponuje, a muzykę kochamy oboje.
W ubiegłym roku w grudniu powstała ich pierwsza
piosenka. – Zastanawialiśmy
się, czy nie poprosić o po-

moc przy tworzeniu tekstu
lub muzyki osób z branży,
które zajmują się tym profesjonalnie, ale ostatecznie
zdecydowaliśmy, że zrobimy to tak, jak nam w duszy
gra – mówi Szymon Rakowski, który jest autorem mu-

zyki do utworu „Tańcz ze
mną dziś do rana”. Tekst
Szymon i Paulina napisali wspólnie.
Aranżerem debiutanckiego utworu oleśniczan
jest Robert Balcerzak, który pracował m.in. z zespołem Weekend, czy Daj to
głośniej. – Świetnie się zgraliśmy, a chemia nie zdarza
się zawsze. Dzięki współpracy z nim nabraliśmy tempa,
rozpoczęliśmy pracę w studiu nagrań. To było dla nas
ogromne przeżycie.
17 GODZIN
NA PLANIE TELEDYSKU
Kolejnym krokiem było znalezienie firmy, która zajmuje
się produkcją teledysków.
– Stykky Media odpowiadają naszym gustom, mają
niepowtarzalny styl – mówi
Szymon Rakowski, który znalazł firmę producencką. Nagrania teledysku odbywało
się w Rzeszowie. – 30 osób
na planie, w tym statyści,
tancerki, tiktoker RaptusMG,
który wcielił się w postać kabaretową, 17 godzin pracy i
niesamowite przeżycie – tak
Paulina Kumejko relacjonuje tamten czas i podkreśla,
że pomysł na teledysk mieli od początku.
– Wiedzieliśmy, jaki klimat chcemy stworzyć, jaka
sceneria będzie idealna
do piosenki. To miały być

lata osiemdziesiąte, remiza – czas kolorów i zabawy.
Mieliśmy przygotowane trzy
stylizacje – lata osiemdziesiąte, Elvis Presley i kicz party – wylicza. Postawiliśmy
w teledysku na przekazanie historii w humorystycznym stylu, tak by kolejne
teledyski łączyły się w jedną całość.
– Praca była tak intensywna, a przy tym niesamowita, że sama nie wiem, kiedy minęło nam te 17 godzin
– mówi Paulina Kumejko. –
Finalnie podpisaliśmy kontrakt z Wydawnictwem Muzycznym FOLK i właśnie na
łamach tej wytwórni pojawi
się nasz debiutancki utwór
wraz z teledyskiem.
Premiera pierwszej piosenki zespołu SZYMMEN
odbędzie się 30 grudnia
na kanale wydawnictwa,
natomiast już teraz możecie oglądać zapowiedź te-

ledysku. Dzień wcześniej,
29 grudnia, piosenka będzie miała swoją premierę
w radiu Vox FM. W noc sylwestrową oleśniczanie zadebiutują w Polo TV i 4FunTV a pierwszego stycznia w
Disco Polo Music.
Czy czują tremę?
– Tremy brak, czujemy natomiast duże podekscytowanie, bo sprawia nam to
niebywałą radość. Mamy
nadzieję, że oleśniczanie
będą nas wspierać i bawić
się przy naszej piosence w
sylwestrową noc – przyznali wspólnie. ●

Premiera pierwszej
piosenki Szymmena
odbędzie się
30 grudnia
na kanale
wydawnictwa Folk

promocja
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60 lat grupy ROM
W tym roku Grupa Rom obchodzi okrągły jubileusz 60 lat istnienia.
Wszystko zaczęło się w 1961 roku, kiedy w małym studiu w miejscowości Eupen w Belgii,
Państwo ROM powołali do życia rodzinną firmę.

P

oczątkowo produkowano w
niej wiklinowe kosze na bieliznę. Państwo Käthe i Herbert
ROM wybrali te artykuły, ponieważ można je było wyprodukować bez dużych inwestycji. Dwa
lata później wybudowano pierwszą halę o powierzchni 1.500 metrów kwadratowych, która umożliwiła rozpoczęcie produkcji krzeseł
koktajlowych i małych mebli tapicerowanych. Te pierwsze odniosły ogromny sukces w latach
70-tych.
Z czasem zmieniały się gusta
konsumentów, a firma swój poszerzyła asortyment o krzesła i
stoły. Poczyniono duże inwestycje,
a w 1985, po dokładnej analizie,
ROM wszedł na rynek mebli tapicerowanych. Wówczas też rozpoczęto produkcję na skalę przemysłową.
Szybko okazało się, że zdolności produkcyjne w Belgii są zbyt
małe i powołano do życia dwie kolejne spółki. Najpierw w Tunezji
powstała szwalnia (Allegro), następnie w 1990 roku spółka w Polsce (Aida). W 1992 roku spółka
podzieliła się na dwie mniejsze:
MOBITEC zajęła się produkcją
krzeseł i stołów, druga ROM zajęła się meblami tapicerowanymi.
Za pierwszą ze spółek odpowiadał pan Herbert Rom, a kierownictwo w drugiej przejął syn pana
Herberta, Paul Rom. Młody inżynier technologii drewna zdecydował, że chce prężnie działać, najchętniej w swojej grupie wiekowej
i postawił na rozwój produktów
dla młodych ludzi.

ROZWÓJ I INNOWACJE
Grupa mocno się rozwijała i dostarczała meble dla tej niszowej
grupy. Konsekwencją tego było
powołanie czwartej spółki w Rumunii (Amadeus), która zajmuje się
do dzisiaj szyciem pokrowców ze
skóry. W tym czasie wprowadzono wiele innowacyjnych rozwiązań, niektóre zaowocowały wielkim sukcesem, inne cieszyły się
mniejszym powodzeniem.
W kolejnych latach w coraz większym stopniu zaczęto koncentrować się na produktach skrojonych
na miarę i dopasowanych do po-

trzeb pod konkretnego klienta.
Ostatnie lata, jak w wielu firmach, to okres pandemii, gdzie
przyszło się zmierzyć z różnymi
problemami. Mowa tu głównie o
wzrostach cen, trudności w dotrzymaniu terminów dostaw, zakłóceniach na globalnych rynkach.
Niedobory drewna, pianek czy
materiałów pokryciowych spowodowały eksplozję cen i potrzebę poszukiwania alternatywnych
rynków.
Dla branży meblarskiej ten czas
okazał się także łaskawy. Wielu
klientów postanowiło upiększyć
swoje mieszkania czy domy i zdecydowało się zakupić nowe meble. Był to punkt zwrotny, gdyż
skłoniło Grupę Rom do pochylenia się nad dotarciem do klienta
końcowego. Do tej pory pracowano wyłącznie ze sklepami meblowymi. Zdecydowano, że nadszedł czas, aby ROM stał się marką,

która dociera i jest w świadomości także klienta końcowego. Dlatego w 60-lecie założenia firmy
zdecydowano się na wzmocnienie działań marketingowych na
tym polu.

SYMBOLIKA FIRMY
Pojawiło się zupełnie nowe logo
„rom1961”, w którym dodano datę

powstania Firmy. Przygotowano
także ciekawą animację zmiany:
napis ROM wyłania się z czerwonego, dotychczasowego kółka; nazwa firmy Rom jest napisana małymi literami i tym samym staje się
bardziej nowoczesna, współczesna, ale czerwone koło pozostaje wciąż silnym elementem rozpoznawalności marki; natomiast
rok założenia 1961 wchodzi we
wspomniane czerwone koło.
By jeszcze bardziej nawiązać do
symboliki i historii grupy powstaje nowa kolekcja PREMIUM1961,
która będzie przeznaczona dla
partnerów handlowych w około
30 krajach i która została zaprezentowała w minionych miesiącach na targach w Brukseli i Paryżu.
Modele z kolekcji PREMIUM1961
stworzone zostały na bazie dotychczasowej, najbardziej rozbudowanej technologicznie i wymiarowo
kolekcji VERSATO. Są to modele

w pełni zindywidualizowane, co
pozwala klientowi skonfigurować
swój wybrany model w indywidualnym rozmiarze i z dowolnie wybranymi funkcjami dodatkowymi.
Kolekcję PREMIUM1961 można
także w pełni skonfigurować wizualnie w aplikacji-konfiguratorze IROM. Dzięki temu klient jest
w stanie zobaczyć dokładnie jak
będzie wyglądał wybrany przez
niego mebel.
Wspomniane produkty jak i informacje o firmie można również
zobaczyć na najnowszej stronie
firmy www.rom1961.com.
Od kilku lat ma miejsca także powolna sukcesja zarządzania z drugiego na trzecie pokolenie. Paul Rom rozwija bowiem
rodzinny biznes wraz z swoim
synem Stephanem, z czego jest
ogromnie dumny. Współpraca ojca
i syna to pozytywne doświadczenie dla obojga i okazja do dalszego rozwoju i wdrażania świeżych
idei. Rom ma ogromne ambicje i
otwiera się na sprzedaż w Internecie pod marką Sensoo.
W skład Grupy Rom wchodzą 4
Spółki znajdujące się w 4 różnych
geograficznie lokalizacjach. Największą Fabryką Grupy jest polska Spółka ROM Sp. z o.o. (dawna
Aida Sp. z o.o.), która daje pracę
prawie 500 osobom i gdzie powstaje i skąd dostarczany jest finalny produkt. W całej Grupie natomiast pracuje ponad 900 osób.
Produkty ROM można kupić w ponad 20 krajach na całym świecie.
Rocznie dostarczanych jest ponad
30.000 kompletów meblowych.

Meble powstają z pasją
i wielkim zaangażowaniem.
W swoich działaniach
Zespół ROM kieruje się
mottem, że każdy klient
zasługuje na sofę, która
pasuje do Niego i Jego stylu
życia. Produkowane meble
są odzwierciedleniem
marzeń nabywcy
– skrojone na miarę,
bez kompromisów,
i które zawsze stają się
centralnym punktem domu.
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OLEŚNICZANKA WŚRÓD STU
WPŁYWOWYCH KOBIET ŚWIATA
● Barbara Smolińska znalazła się na liście 100 najbardziej wpływowych kobiet świata w rankingu BBC.

Wyróżniona została za swoją pasję i dawanie nadziei kobietom, które utraciły dziecko

JESTEM WDZIĘCZNA
– Wyróżnieniem jestem
wzruszona i jednocześnie
zaskoczona. Kompletnie
się tego nie spodziewałam.
Chyba nadal w to nie wierzę. Jestem niesamowicie
wdzięczna, że moja wieloletnia praca została w ten
sposób doceniona – komentuje w wypowiedziach dla
mediów Barbara Smolińska.
która stworzyła markę lalek
odzwierciedlających prawdziwe niemowlę. Reborn Sugar Babies mają identyczną
wagę, jak prawdziwe niemowlęta. Można indywidualnie dobrać ich zapach, kolor
oczu, umiejscowić pieprzyki w dowolnych miejscach.
Taki lalki pomagają kobietom po utracie dziecka, są
wsparciem w terapii, uczą
empatii.

FOT. ARCHIWUM PRYWATNE

O

d 2013 roku BBC wyłania najbardziej cenione i wpływowe kobiety
świata. W tym roku wyróżniono te, które pomogły na
nowo odkryć naszą kulturę, społeczeństwo i świat.
Barbara Smolińska znalazła się wśród wielu cenionych i wpływowych kobiet.

da oleśniczanka. – Bardzo
mnie to zaintrygowało i zaczęłam je kolekcjonować.
Później doszłam do wniosku, że podejmę próbę, by
robić je samodzielnie.

FOT. GRZEGORZ KIJAKOWSKI

KATARZYNA KIJAKOWSKA

OD CZEGO SIĘ ZACZĘŁO?
Jak zaczęła się przygoda pani Basi z lalkami reborn? – Szukałam prezentu dla córki i przeglądałam
strony na allegro – opowia-

Pani Barbara ma nadzieję, że ludzie staną się bardziej tolerancyjni wobec tego co inne, jak ma to miejsce w przypadu terapii lalkami reborn

JAK POWSTAJE LALKA?
W pracowni Barbary Smolińskiej jedna lalka powstaje
w ciągu kilkunastu dni. Inspiracje do projektów oleśniczanka czerpie głównie
ze zdjęć. – Ludzie zachwycają się tą nietypową sztuką, choć bywają odbierane
też kontrowersyjnie – mówi.
– Nie dowierzają, że z kawałka winylu można zrobić
coś, co do złudzenia przypomina prawdziwe niemowlę.
Pani Basia jest jedną z piętnastu rebornerek w Polsce.
Dla wielu osób jej lalki pełnią funkcję terapeutyczną. Klientki mówią: ta lalka będzie dla mnie terapią, bo nie
mogę mieć dzieci, bo straciłam dziecko, bo jestem po
poronieniu, jestem za stara, a mam instynkt macierzyński. Naprawdę różne są
powody, ale w każdym jednym jest to trafiony pomysł
– powiedziała Smolińska w
rozmowie z serwisem Onet
Kobieta.- Chciałabym, aby
ludzie stali się bardziej empatyczni, otwarci i tolerancyjni wobec tego, co inne,
jak ma to miejsce w przypadku terapii lalkami reborn,
która może pomóc tak wielu
kobietom - mówi BBC wyróżniona Polka.●

Oleśnica i Bierutów ze wsparciem
dla potrzebujących w Szlachetnej Paczce

W Środowiskowym Domu
Samopomocy w Oleśnicy
odbyła się premiera teledysku, w którym udział wzięli
uczestnicy i pracownicy.

W Oleśnicy i Bierutowie
działały w tym roku sztaby Szlachetnej Paczki. Pomoc dotarła do kilkudziesięciu rodzin.

– Ideą przedsięwzięcia była
potrzeba odczarowania niepełnosprawności i pokazania,
że wszyscy jesteśmy takimi
samymi ludźmi z identycznymi potrzebami – wyjaśnia
oleśnicka placówka. – Każdy,
bez względu na własne ograniczenia pragnie być akceptowany, doceniany i kochany.
Film ukazuje również radość,
entuzjazm, które na co dzień
goszczą w tym miejscu. Przy
tworzeniu teledysku udział

FOT. ARCHIWUM

Młodzi oleśniczanie odczarowują
niepełnosprawność

W nagraniu wzięli udział uczestnicy i pracownicy Domu

wzięli: uczestnicy i pracownicy Środowiskowego Domu
Samopomocy. Oprawą muzyczną zajęli się Marek Ko-

muszyna, Zofia Komuszyna,
Iwona Kowalczyk. Piosenka
została nagrana w studiu nagrań w Opolu. RED

Do Szlachetnej Paczki włączane są osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji
materialnej z przyczyn od
siebie niezależnych. – Dzięki wolontariuszom docieramy do prawdziwej biedy – tej
niezawinionej, ukrytej, a nie
tej, która domaga się pomocy – informuje organizacja.
– Pomoc Szlachetnej Paczki
dociera do potrzebujących,
którzy mimo słabości walczą
o zmianę swojej sytuacji, nie

Z roku na rok coraz prężniej
działa sztab z Bierutowa

są bierni. Wspieramy również osoby, które nie poradzą sobie same – ubogich,
seniorów oraz osoby z niepełnosprawnościami. Paczka jest dla nich wsparciem w
ich zmaganiach, przywróceniem nadziei i wiary w bezinteresowną dobroć ludzi podkreślają.
W tym roku, podobnie jak
i w latach poprzednich, pomoc trafiła do potrzebujących rodzin z powiatu oleśnickiego.
Na Dolnym Śląsku pomoc
otrzymało 1435 rodzin łącząc
55 557 osób w przygotowanie paczek o łącznej wartości 6 256 669. RED

życzenia
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REKLAMA
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UPOMINKI OD SERCA
Z PRACOWNI KRAVINCI
● Małgorzata Krawiec laser kupiła dla zabawy i był to strzał w dziesiątkę,

a oleśniczanie coraz częściej stawiają na spersonalizowane upominki
KATARZYNA KIJAKOWSKA

S

kupiam się właśnie
na personalizacji zamówień – mówi pani
Małgorzata. – Nie robię nic
hurtowo, więc każdy klient
dostaje ode mnie produkt wyjątkowy. Oczywiście, bywa
że wzory się powtarzają, bo
są ładne i przypadają klientom do gustu, ale nigdy nie
są identyczne.
Pani Małgorzata przyznaje,
że zainteresowanie jest bardzo duże.
TAK POWSTAŁA PRACOWNIA
– Niespełna rok temu postanowiłam, że działalność laserowa będzie moim indywidualnym dzieckiem i tak
powstała Pracownia Laserowa Kravinci – uśmiecha się
oleśniczanka. – W tej chwili działam na dwóch maszynach – wyjaśnia, podkre-

Małgorzata Krawiec wykonuje spersonalizowane upominki

ślając, że praca ta wymaga
przede wszystkim kreatywności i cierpliwości. – Dużo

rozmawiam z klientami, dopytuję o szczegóły w kwestii
ich oczekiwań – mówi. – Cza-

W Regionalnej Bazy Logistycznej we Wrocławiu
odbyły się wybory „Podoficera roku” oraz „Szeregowego roku”. Tytuł trafił do mieszkańca Oleśnicy
służącego w 2. Kompanii
Regulacji Ruchu.

FOT. ARCHIWUM

Michał Smolak z oleśnickiej Kompanii
zdobył tytuł Szeregowca Roku

– Wyboru dokonała powołana przez komendanta 4.
RBLog specjalna komisja,
której przewodniczył starszy podoficer komendy bazy
st. chor. sztab. Roman Staszek – informuje 2. Oleśnicka
Kompania Regulacji Ruchu.

Michał Smolak pochodzi
z Oleśnicy i tutaj służy
w 2. Kompanii Regulacji Ruchu

– Komisja oprócz wzorowej
dyscypliny oraz dyspozycyj-

ności, oceniała zaangażowanie i profesjonalizm w służbie, kondycję fizyczną, oceny
ze szkolenia, czy choćby dbałość o powierzone mieni
Dodatkowo najlepsi powinni charakteryzować się inicjatywą w pracy oraz ofiarnością w życiu społecznym.
„Podoficerem Roku” został
żołnierz z komendy Bazy, natomiast „Szeregowym Roku”
został szer. Michał Smolak
służący na co dzień w 2. Oleśnickiej Kompanii Regulacji Ruchu. RED

Beata Surdej została szefową Powiatowego Związku Sportu Szkolnego. Na
związkową emeryturę odszedł Mariusz Kiryk.
Po ponad 20 latach działalności zrezygnowali najstarsi
stażem działacze stowarzyszenia, którzy przekazali stery zarządzania młodszemu
pokoleniu. Przewodniczącą
została Beata Surdej z Oleśnicy, wiceprzewodniczącą
Marta Wilkowska z Sycowa,
skarbnikiem Beata Grzybek,
sekretarzem Urszula Dibelka obie z Oleśnicy. RED

FOT.GRZEGORZ BOROWIK

Zmiana pokoleniowa w związku

Nową prezes związku sportowego została Beata Surdej

sami klienci przychodzą z
gotowym planem, czasem z
wstępnym zarysem, a czasem tylko i wyłącznie z myślą, że czegoś potrzebują.
– Od kiedy pracuję z laserem odkryłam w sobie naprawdę duże pokłady mocy
artystycznych – dodaje nasza rozmówczyni. – Świetnie
się w tym czuję. Laser dba
o precyzję produktów. Ja je
tylko później dopieszczam.
Szlifuję, maluję, oklejam folią, złotem wedle życzenia.
Na jakie okazje oleśniczanie zamawiają personalizowane upominki z pracowni Kravinci? – Na ślub i na
rozwód, na chrzciny, urodziny, rocznice, dekoracje
do domu i do firmy. Aktualnie na topie jest zakończenie roku szkolnego, a więc
królują upominki dla dzieci i nauczycieli – mówi Małgorzata Krawiec.●

WARTO
WIEDZIEĆ
sprawdź na www.olesnicainfo.pl

Święta Bożego
Narodzenia
w naszych parafiach
Parafia św. Jana w Oleśnicy
● 24 grudnia Pasterka o godz. 22 i 24
● 25 grudnia Msze św. o godz. 7:30, 9:00, 11:00, 12:30, 18:00
● 26 grudnia Msze św. o godz. 7:30, 9:00, 11:00, 12:30, 18:00

Parafia NMP Fatimskiej w Oleśnicy
● 24 grudnia Pasterka o godz. 21 i 24;

w kościele filalnym w Bystrem o godz. 22.30.

● 25 grudnia Msze św. o godz. 8, 11.30 i 16
● 26 grudnia Msze św. o godz. 8, 11.30 i 16

Parafia NMP Matki Miłosierdzia w Oleśnicy
● 24 grudnia Pasterka o godz. 22 i 24
● 25 grudnia Msze św. o 7, 9, 10.30, 12 i 18
● 26 grudnia Msze św. o 7, 9, 10.30, 12 i 18

Parafia św. Jadwigi w Dobroszycach

● 24 grudnia Pasterka o 22. dla dzieci, młodzieży i rodziców oraz

o 24.00 dla pozostałych parafian. Pasterka w Strzelcach o 22.

● 25 grudnia Msze św. o 8, 10 i 11.30; w Strzelcach o 10.30
● 26 grudnia Msze św. o 8, 10 i 11.30; w Strzelcach o 10.30

Polska 2050 przekazała
dary potrzebującym
Parafia św. Józefa w Bierutowie
Trafiły one do schroniska
i ogrzewalni - Zawieźliśmy
zebrane dary do Schroniska
Dla Bezdomnych Mężczyzn w
Szczodrem oraz do oleśnickiej
ogrzewalni - mówi Mirosław Płaczkowski. - Podczas
dwutygodniowej zbiórki
otrzymaliśmy od oleśniczan
z wielkimi sercami dla osób
w kryzysie bezdomności,
mnóstwo potrzebnych do
przetrwania zimy darów m.in.
39 ciepłych zimowych kurtek,
140 swetrów, 100 par skarpet
itd. Zapraszamy Państwa do
wspólnego działania „Polska
sama się nie zmieni” – podkreśla działacz.

Miody od Gutka
z kolejną nagrodą
Najsmaczniejszy miód na
Dolnym Śląsku. Tym razem
podczas Dolnośląskiego Święta Miodu i Wina w Przemkowie
Rafał Klimkiewicz otrzymał
Złoty Medal za zajęcie I miejsca
w konkursie za miód wielokwiatowy. Wyróżniono także
miód rzepakowy, który jest
produkowany w dobroszyckiej
pasiece, która działa od 2014
roku, a jej asortyment z roku
na rok się poszerza. RED

● 24 grudnia Pasterka o 24. w kościele św. Katarzyny, kościoły

filialne - Solnii Małe 22; Paczków 22; Posadowice 22; Młokicie 22.

● 25 grudnia Msze św. 9, 10:30, 12, 18 kościół św. Katarzyny;

w kościołach filialnych tak jak w niedzielę

● 26 grudnia Msze św. 9, 10:30, 12, 18 kościół św. Katarzyny;

w kościołach filialnych tak jak w niedzielę

Sanktuarium w Twardogórze

● 24 grudnia Pasterka godz. 20:30, 22 i 24:

W Chełstowie pasterka o godz. 22:00.

● 25 grudnia Msze św. jak w niedziele (nie będzie mszy o godz. 7).
● 26 grudnia Msze św. jak w niedziele (nie będzie mszy o godz. 7).

Parafia Narodzenia NMP w Goszczu

● 24 grudnia Pasterka godz. 22 w Brzostowie; w Goszczu o godz. 24
● 25 grudnia Msze św. jak w niedziele
● 26 grudnia Msze św. jak w niedziele

Parafia MB Częstochowskiej w Sycowie
● 24 grudnia Pasterka godz. 22 i 24
● 25 grudnia Msze św. o godz. 8, 9.30, 11 i 16.

Nie ma mszy o godz.20.

● 26 grudnia Msze św. o godz. 8, 9.30, 11 i 16.

Nie ma mszy o godz.20.

Parafia św. Józefa Rzemieślnika w Międzyborzu
● 24 grudnia Pasterka godz. 22 i 24
● 25 grudnia Msze św. o godz. 8.30; 10. 11.30 i 18
● 26 grudnia 8.30; 10.00; 11.30 i 18

Parafia Niepokalanego Poczęcia NMP
w Dziadowej Kłodzie
● 24 grudnia Pasterka godz. 22 w Radzowicach

i 24 w Dziadowej Kłodzie

● 25 grudnia Msze św. o godz. 9.30 w Radzowicach i o godz. 11

w Dziadowej Kodzie

● 26 grudnia msze św. jak w niedziele

życzenia
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SZKOŁA W LIGOCIE
BĘDZIE ROZBUDOWANA
● Umowa z wykonawcą została podpisana, a w budżecie gminy

są pieniądze na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Ligocie Polskiej
KATARZYNA KIJAKOWSKA

T

o będzie jedno z największych przedsięwzięć w budżecie gminy Oleśnica na 2022 rok.
Szkoła Podstawowa w Ligocie Polskiej doczeka się
rozbudowy. Umowa na realizację tej inwestycji została
podpisana w grudniu.
JAKIE ZMIANY PRZEWIDZIANO?
W budynku Szkoły Podstawowej w Ligocie Polskiej powstanie pięć sal lekcyjnych
(trzy z zapleczem) oraz infrastruktura towarzysząca
(toalety, korytarze) o łącznej powierzchni 554 mkw.
Projektowany budynek połączony zostanie wewnętrznym korytarzem na poziomie przyziemia z istniejącym
obiektem i będzie posiadał
dwa niezależne wejścia, w
tym jedno dla osób z niepeł-

Wójt Marcin Kasina podpisał umowę na przebudowę szkoły

nosprawnościami. Dobudowana część stanowić będzie
odrębną strefę pożarową.
Gmina Oleśnica, na tę nwestycję, uzyskała dofinansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek

samorządu terytorialnego w
wysokości 1, 5 mln zł, a łączny koszt zadania to 3 367
110,19 zł brutto. Oddanie inwestycji do użytku przewidziano na pierwszą połowę
2023 roku.

Wybory miały związek
z objęciem przez
Marzenę Guder stanowiska
wiceburmistrz Sycowa.
Bożena Karaba została nową
radną Rady Miejskiej w Sycowie. – Powinny odbyć się
wybory uzupełniające. Nie
odbyły się jednak, ponieważ
zgłosił się tylko jeden komitet wyborczy KWW Dariusza Maniaka - wyjaśnia przewodniczący Rady Miejskiej
w Sycowie Robert Dziergwa.
- Tym samym Miejska Ko-

FOT. FACEBOOK

Syców ma nową radną. Bożena Karaba
zastąpi Marzenę Guder

Nowa radna zajęła miejsce
Marzeny Guder, która została
wiceburmistrzem

misja Wyborcza wydała postanowienie o wyborze, na

podstawie którego skład
Rady Miasta uzupełni osoba z Komitetu Wyborczego
Wyborców Dariusza Maniaka. - Dzięki temu dalej mamy
stabilną większość w radzie
i mandat społeczny do kontynuowania zmian, na które
umówiliśmy się z wyborcami w 2018 roku - podkreśla
Robert Dziergwa. - Pani Bożena Karaba zajęła miejsce
Marzeny Guder, która musiała złożyć mandat radnej,
zostając zastępcą burmistrza
gminy Syców. RED

Siedem zespołów z Gminy
Oleśnica wzięło udział
w Gminnym Darciu Pierza,
które odbyło w grudniu
w świetlicy we Wszechświętem.
Darcie pierza to tradycyjne oddzieranie z gęsich piór chorągiewek od twardszych stosin
oraz oddzielanie puchu. Dawniej czynność ta była wykonywana ręcznie i właśnie w ten
sposób odbywała się gminna
konkurencja. W tegorocznym
Gminnym Darciu Pierza wzięły udział drużyny z ośrodka
kultury, Smolnej, Boguszyc i
Wszechświętego. RED

FOT.GOK

Gospodynie na gminnym darciu pierza

Spotkanie odbyło się w świetlicy we Wszechświętem

SZKOŁA Z NOWYMI SALAMI
Umowa została podpisana z
firmą Vertus Rafał Pęcherz
z Wielunia, która wykona to
zadanie dla gminy Oleśnica.
W tym roku gmina ukończyła inne oświatowe zadanie. Mowa o rozbudowie
Szkoły Podstawowej w Sokołowicach.
Powstały tam trzy nowe
sale lekcyjne oraz pomieszczenia administracyjne o powierzchni 141,50 m2 wraz z
infrastrukturą towarzyszącą. Dzięki tej inwestycji, wszyscy
uczniowie nadal będą uczyć
się w systemie jednozmianowym - podkreślał wójtt Marcin Kasina.
Rozbudowę wykonano w
lekkiej konstrukcji drewnianej szkieletowej. Inwestycja
zostaa zrealizowana w tym
roku, a uczniowie od kilku
miesięcy korzystają już z nowych pomieszczeń.●

Syców zainaugurował
program Gmina
Przyjazna Seniorom
W trakcie inauguracji na
ręce burmistrza został przekazany Certyfikat przystąpienia do Ogólnopolskiej Karty
Seniora. Seniorzy wysłuchali też prelekcji o zdrowym
stylu życia oraz mogli wypisać deklarację przystąpienia
do programu.- Karty można wypełnić w UMiG w Sycowie lub zabrać je domu.
To kolejny ruch w kierunku jeszcze wygodniejszego
życia seniorów - mówi Maniak. RED

W grudniu w Centrum Kultury w Sycowie odbyła się inauguracja programu Gmina
Przyjazna Seniorom.
– Jesteśmy jedną z 10 gmin
w Polsce, która wygrała konkurs na wdrożenie karty seniora – mówi burmistrz Dariusz Maniak i przypomina,
że celem programu jest aktywizacja seniorów oraz edukacja osób 60+ z zakresu ekonomii, bezpieczeństwa czy
nowych mediów.
– Dziękuję bardzo wszystkim osobom zaangażowanym
w pracach nad tym projektem. Pracownikom urzędu,
Centrum Kultury w Sycowie.
Dziękuję bardzo za inicjatywę Panu Markowi Howańskiemu – powiedział Maniak.
– Dziękuję również za obecność i przedstawienie oferty programu dr. inż. Markowi Plich – ambasadorowi
zdrowego stylu życia Głos
Seniora.

GMINA PRZYJAZNA
SENIOROM

Celem Programu jest aktywizacja seniorów oraz edukacja osób 60+ z zakresu
ekonomii, bezpieczeństwa
czy nowych mediów. Warunkiem przystąpienia do
Programu Gmina Przyjazna
Seniorom jest wydanie
lokalnej edycji Ogólnopolskiej Karty Seniora
z herbem miejscowości.

WARTO
WIEDZIEĆ
sprawdź na www.olesnicainfo.pl
Powstanie rondo
na Nowym Dworze
Inwestycję będzie realizowała
Dolnośląska Służba Dróg i
Kolei. O decyzji poinformował
wicemarszałek Tymoteusz
Myrda. - Budowa tego
ronda całkowicie zmieni
układ komunikacyjny przy
wjeździe do Sycowa. Będzie
ładnie, estetycznie i przede
wszystkim bezpiecznie podkreśla burmistrz Maniak.
Wartość zadania to około
6 milionów zł. Gmina Syców
dokłada 45%. RED

Burmistrz Dariusz Maniak na inauguracji Karty Seniora

Po Strzeleckiej jedziemy
już jak po maśle
Do użytku oddano ulicę Strzelecką w Dobroszycach. W ramach inwestycji
położono asfalt, krawężniki, kanalizację deszczową, zjazdy do posesji oraz
podejścia do wejść na posesję.
Jezdnia zyskała zupełnie
nowy wygląd oraz stała się
bezpieczna dla jej użytkowników. Przy odbiorze drogi
obecni byli wójt Artur Ciosek, prezes firmy GembiakMikstacki Wiesław Gembiak
oraz inspektor terenowy z
Wydziału Geodezji i Kartografii UMWD – Karol Bruski.
Na przebudowę ul. Strzeleckiej gmina otrzymała 126
tys. zł. w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego, na zadanie rekultywacyjne pod
nazwą „Dobroszyce droga
dojazdowa do gruntów rolnych”. Wartość całego zada-
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Przebudowa ul. Strzeleckiej
już się zakończyła

nia to kwota około 900 tys.
zł.Wójt Artur Ciosek podpisał
też umowę na remont drogi
w Łuczynie. Inwestycja jest
realizację przebudowy drogi na odcinku od drogi wojewódzkiej w kierunku Sadkowa. Inwestycja pochłonie
1,2 mln zł. Wykona ją firma
Gembiak-Mikstacki. RED

informacje

● Gmina Syców musiała interweniować na terenie przy

ul. Ogrodowej skąd usunięto tony odpadów
KATARZYNA KIJAKOWSKA

K

olejny raz zlikwidowaliśmy wysypisko śmieci na ul. Ogrodowej –
poinformował burmistrz
Sycowa Dariusz Maniak. –
Taka kupa śmieci powstała dosłownie w kilka nocy.
Do tego pourywane bramy
wjazdowe. Trudno naprawdę
skomentować takie zachowanie. Bo jak to nazwać? Przeglądamy monitoring, żeby
zlokalizować osoby odpowiedzialne za ten bałagan.
POWSTANIE NOWY BOKS
W przyszłym roku w tym
miejscu powstanie duży,
nowoczesny boks śmieciowy plus dodatkowy monito-

Gminie udało się usunąć dzikie
wysypisko odpadów

ring. - Dziękuję bardzo tym,
którzy dali znać o tym co tu
się wydarzyło - mówi Ma-

Strażacy z gminy Oleśnica
w kalendarzu
Ochotnicze Straże Pożarne gminy Oleśnica należą do najaktywniejszych, najlepiej wyszkolonych i wyposażonych
jednostek w powiecie oleśnickim. Działają z pokolenia na
pokolenie, dbając o bezpieczeństwo mieszkańców. Są też
dużym wsparciem dla zawodowej straży pożarnej z Oleśnicy. W tym roku strażacy pozowali do gminnego kalendarza.

niak. - Proszę o obywatelską postawę, jeśli widzicie
takie zachowanie, dajcie
znać do urzędu.
Przypomnijmy, że w 2019
roku mieszkaniec Sycowa na
osiedlowym parkingu zorganizował dzikie wysypisko
śmieci. Władze spółdzielni,
urzędnicy i służby długo nie
potrafiły zmusić właściciela nielegalnego składowiska do sprzątnięcia terenu.
Mężczyzna codziennie jeździł na rowerze po okolicy i
zbiera śmieci. Traktował je
jak cenne przedmioty, monitorował też składowisko
za pomocą zamontowanych
na balkonie kamer. Ostatecznie jednak odpady zostały usunięte. ●

WARTO
WIEDZIEĆ
sprawdź na www.olesnicainfo.pl
Laboratoria przyszłości
w gminnych szkołach
Sprzęt trafi do szkół w 2022 r.
Gmina Dobroszyce uzyskała
dofinansowanie w wysokości
216 600 zł w ramach programu „Laboratoria przyszłości”.
Środki zostaną przeznaczone
na zakup wyposażenia technicznego. Sprzęt trafi do szkół
w Dobrzeniu i Dobroszycach.

Kossaka idzie
do przebudowy
Droga będzie jak nowa.
Burmistrz Dariusz Maniak
podpisał umowę na kompleksową przebudowę ulicy
Kossaka w Sycowie. W ramach
tego zadania zaplanowano
wymianę kanalizacji deszczowej, budowę chodnika,
nowe oświetlenie oraz nową
nawierzchnię. Remont będzie
wykonany na odcinku od
skrzyżowania Daszyńskiego
do Malczewskiego. RED
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Pani prezes przeszła
na związkową emeryturę
Michalinie Witczak podziękowano za pracę podczas
corocznych obchodów Dnia
Seniora w Twadogórze.
Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Twardogórze obchodził Światowy
Dzień Seniora. Uroczystość,
która odbyła się w świetlicy
w Moszycach była okazją do
podziękowań i wręczenia listów gratulacyjnych.
W imieniu swoim oraz
członków Zarządu ORPZERiI, przewodniczący Andrzej
Szczepaniak powitał wszystkich seniorów oraz zaproszonych gości, dziękując za
ich obecność i pomoc na
rzecz twardogórskiego oddziału.Obecny na spotkaniu burmistrz Paweł Czuliński podziękował również
odchodzącej na "związkową emeryturę" Przewodniczącej Zarządu Okręgowego
PZERiI Michalinie Witczak.
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Kolejny raz usuwali
dzikie wyspisko
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Były kwiaty i podziękowania od
seniorów i władz

- Wyrażam przekonanie, że
efekty pani starań zapiszą
się w życzliwej wdzięczności
i pamięci - również wszystkich tych osób, które spotkała Pani na swojej drodze,
nie tylko członków Związku – podsumował.
Przewodnicząca Michalina
Witczak podziękowała także Andrzejowi Szczepaniakowi za współpracę, kierując
na jego ręce list gratulacyjny. RED
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