
Atelier 
Agnieszki 
Szygendy szuka 
modelek
na pokaz

RODZINNE OGRODY DZIAŁKOWE ZNTK PODSUMOWUJĄ SWÓJ ROK PRACY  STRONA 6-7

Miasto 
w statystykach
Ile osób zmarło, 
ile się urodziło 
w Oleśnicy

WYBRANO DYREKTORKI TRZECH OLEŚNICKICH PODSTAWÓWEK   STRONA  4

Podziękowali 
pracownikom 
sanepidu
za służbę

Nagroda 
dla Kasi Kuc
na Stars Orien-
tal Dance Cup

Medale 
dla pielęgniarek 
z naszego 
szpitalaFO
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Transparenty 
rodem z PRL
Kolekcjonerska 
pasja Zdzisława 
Ludwickiego
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Pogotowie dla dzikich zwierząt, 
czyli doktor Tomasz Grabiński
weterynarz od zadań specjalnych
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REKLAMA

dostępna również na stronieolesnicainfo.pl

GAZETA BEZPŁATNA

Rodzina Maciejczyków zajmuje się uprawą truskawek od ponad 20 lat. Dzisiaj ich gospodarstwo mocno się 
zmienia, a młode pokolenie rozwija je i przekonuje klientów o wyższości polskiej truskawki.  STRONA  5
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TRUSKAWKOWY RAJ 
W JENKOWICACH

NEKROLOG
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Wszystko stanęło 
na głowie
KATARZYNA KIJAKOWSKA

Wyobrażacie sobie, żeby  załóżmy 20 
lat temu zamiast wezwanej karetki 
pogotowia w Waszym domu pojawiła 
się straż pożarna?.
Pewnie popukalibyśmy się w głowę, 
a może i poinformowali strażaków, że 
doszło do pomyłki, bo przecież czekamy na lekarza, a nie 
na ratowników z samochodu ratowniczo-bojowego. 
Od dobrych kilku lat, strażacy, którzy udzielają pomocy nie 
tylko poszkodowanym w wypadkach, ale także osobom z 
zatrzymaną akcją serca, na ulicy czy w mieszkaniu, stali się 
normą. Są pierwsi, bo karetek pogotowia w systemie jeździ 
zbyt mało i ktoś kompetentny musi ich zastąpić. A kompe-
tencji i przygotowania strażakom odmówić nie możemy. 
Są zawsze tam, gdzie ich potrzebujemy. Gaszą pożary, są 
na miejscu wypadków drogowych, udzielają kwalifikowa-
nej pierwszej pomocy potrzebującym, a wreszcie ściągają 
kota uwięzionego na drzewie, czy przenoszą roje pszczół. 
W sobotę na oleśnickim Rynku świętowali 30-lecie swojej 
formacji. Były gratulacje, awanse, deklaracje wsparcia 
i pomocy. Uważam, że żadnej ze służb nie należą się 
one bardziej niż strażakom. Chętni do pomocy, oddani, 
zdyscyplinowani. Nie słyszałam nikogo, kto powiedział-
by na nich jedno złe słowa, a tych, którzy chwalą jest bez 
liku. Zastanawia mnie tylko jedno. Czy przy tym oddaniu i 
świetnym przygotowaniu strażaków do udzielania nam 
pomocy, mimo wszystko świat nie stanął trochę na gło-
wie? Czy to nie karetka pogotowia z także bardzo dobrze 
wyszkolonymi ratownikami nie powinni pojawiać się, jako 
pierwsza, gdy jej pomoc jest potrzebna? Czy rządzący nie 
powinni przywrócić naturalny stan rzeczy i dać pacjentom 
poczucie bezpieczeństwa? Patrząc na to, co dzieje się w 
polskiej służbie zdrowia trudno mieć nadzieję, że nastąpi to 
niebawem albo, że nastąpi kiedykolwiek. ●

  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

ŚRODA 
max. 22oC I min. 12oC

SPEKTAKL PLENEROWY

CENTRUM UŚMIECHU

OLIA. BAND I PRZYJACIELE

NAGŁA ZMIANA KLIMATU

SONORO

BOVSKA

    MAREK PIEKARCZYK

        UCZESTNICZKI THE VOICE OF POLAND

SMOLASTY

      AGNIESZKA CHYLIŃSKA

www.olesnica.pl www.mokis.info

PATRONI MEDIALNI

KALENDARZ
sprawdź również na www.olesnicainfo.pl

CZWARTEK 
max. 20oC I min. 7oC

Repertuar Kina MOKiS na czerwiec 
● 1.06 /środa/ godz. 16.30 Felix i ukryty 
skarb (6+)/ godz. 18.30 Comedy Queen (10+)
● 10.06.2022 (piątek), godz. 17.00 Igrzyska 
zwierzaków / 10.06.2022 (piątek), godz. 
19.00 (seans 3D z napisami) Doktor Stran-
ge w multiwersum obłędu
● 12.06.2022 (niedziela), godz. 16.00 Igrzy-
ska zwierzaków / 12.06.2022 (niedziela), 
godz. 18.00  (seans 2D z dubbingiem) Dok-
tor Strange w multiwersum obłędu
● 24.06.2022 (piątek), godz. 17.00 Dog-
tanian. Psi Muszkieterier / 24.06.2022 
(piątek), godz. 19.00 Boscy
● 25.06.2022 (sobota), godz. 16.00 Dogta-
nian. Psi Muszkieterier / 25.06.2022 (sobo-
ta), godz. 18.00 Boscy

OKiS zaprasza 
na Jarmark Bierutowski
 

11 i 12 czerwca, przy hali widowiskowo-
-sportowej w Bierutowie odbędzie się Jar-
mark Bierutowski. Podczas dwudniowej 
imprezy mieszkańcy będą mogli wysłu-
chać koncertów m.in. Karola Rajtera (co-
very Eda Sheerana), czy Sylwii Grzeszczak. 
Odbędzie się bieg miejski, a w niedzielę 
zaprezentują się przedszkolaki i lokalne 
grupy dziecięco młodzieżowe. Będzie też 
strefa Food Trucków, strefa Art  
i Kids. Odbędzie się również loteria fanto-
wa, z której dochód zostanie przekazany 
na modernizację stadionu miejskiego.

Gminny Turniej Piłki Nożnej
 
Trwają zapisy do Gminnego Turnieju Piłki 
Nożnej w Dobroszycac. 18 czerwca na orliku 
rywalizować będą uczniowie podstawówek.

PIĄTEK 
max. 25oC I min. 15oC

SOBOTA 
max. 25oC I min. 13oC

WTOREK 
max. 22oC I min. 11oC

Zapraszamy na Dni Oleśnicy 2022
 
Jakie gwiazdy odwiedzą Oleśnicę? - Spo-
tykamy się w piątek, 3 czerwca na oleśnic-
kim Rynku na warsztatach artystycznych, 
koncertach i spektaklach, wernisażach, 
a w sobotę i w niedzielę, 4 i 5 czerwca na 
Podzamczu w strefie koncertowej i gastro-
nomicznej, gdzie całe rodziny mogą spędzić 
miło czas - mówi szefowa oleśnickiego 
ośrodka kultury Agata Szpiłyk. W sobo-
tę przed publicznością zgromadzoną na 
podzamczu wystąpią Olia Band i Przyjaciele, 
Nagła Zmiana Klimatu, Bivska i Smolasty 
(ten koncert zaplanowano na godzinę 21). 
W niedzielę o godz. 16 odbędą się koncerty 
laureatów konkursu wokalnego Sonoro, 
później zaplanowano koncert wokalistek 
,,The Voice Of Poland”, a o godz. 19 w Ole-
śnicy wystąpi Marek Piekarczyk. Gwiazdą 
niedzielnego wieczoru będzie Agnieszka 
Chylińska wraz z zespołem. Wydarzeniu to-
warzyszyć będą atrakcje dla najmłodszych i 
wystawy. 

Odeszli od nas
 
Kazimiera Kudas
Leon Olewiński
Mieczysława Drzewiecka 
Władysław Czownicki 
Adam Święch, Adam Więcek
Lucjan Golec
Bernard Wolko
Wiesław Łobacz
Piotr Maj, Bożena Stachurska
Mieczysław Burzyński
Danuta Gierlitz
Aleksander Szulc
Stanisław Celejewski
Stanisław Nartowski
Stanisław Różnicki
Danuta Kopeć
Danuta Kaznowska
Lucyna Trzcińska
Stanisław Kawczyński
Grzegorz Białas
Bogdan Leśniak, Józef Betka
Weronika Wrzesińska
Janina Kwiecińska – Łunas

NIEDZIELA 
max. 23oC I min. 13oC

PONIEDZIAŁEK 
max. 22oC I min. 12oC
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W tym roku Atelier Ślub-
ne Agnieszki Szygendy w 
Oleśnicy obchodzi 25-lecie 
swojego istnienia. Z tej oka-
zji nad oleśnickimi stawa-
mi odbędzie się pokaz mody 
ślubnej.

 – Poszukuję 25 dziewcząt, 
które zgodzą się pójść w po-
kazie i zaprezentują suknie 
ślubne mojego autorstwa – 
mówi Agnieszka Szygenda. 
– Zależy mi, by były to osoby 
przebojowe i odważne, któ-
rym bliskie są tematy mody.

Pokaz odbędzie się w Noc 
Świętojańską w amfiteatrze 
nad stawami. – Do pokazu 
przygotuje oleśniczanki wro-
cławska agencja Grey Cris 
Models, której właściciel-
ką jest pochodząca z Wene-
zueli była modelka – mówi 
pani Agnieszka. 

– Pierwsze spotkanie 
dziewcząt z nią chcemy zor-
ganizować już na początku 
czerwca. Kontakt w sprawie 
udziału w pokazie pod nu-
merem telefonu: 509 696 
130. RED

OLEŚNICA 
W STATYSTYKACH

KATARZYNA KIJAKOWSKA

W Urzędzie Stanu Cy-
wilnego w Oleśni-
cy w 2021 roku spo-

rządzono 3640 aktów stanu 
cywilnego, w tym 2695 aktów 
urodzenia, 281 aktów mał-
żeństwa, a także 664 aktów 
zgonu. – Na te sumy składa 
się rejestracja zdarzeń (uro-
dzenia, małżeństwa i zgo-
nu), które nastąpiły na tere-
nie właściwości USC: miasto 
Oleśnica, gmina Oleśnica i 
gmina Dobroszyce, a także 
zdarzeń, które zostały wpi-
sane w polski rejestr stanu 
cywilnego, np.: przysposo-
bienia czy transkrypcja ak-
tów – podsumowuje oleśnic-
ki USC. – W dalszym ciągu 
widać tendencję wzrostową 
jeżeli chodzi o liczbę sporzą-
dzonych aktów urodzenia w 

oleśnickim USC. W 2021 r. 
zarejestrowano o 1098 więcej 
aktów urodzenia niż w 2019 
r. Zarejestrowane akty uro-
dzenia dzieci urodzonych 
w oleśnickim szpitalu w za-

sadniczej większości nie do-
tyczą mieszkańców miasta 
Oleśnicy. Tak jak w latach 
poprzednich większość to 
mieszkańcy Wrocławia lub 
powiatu wrocławskiego. ●

● Ile osób zmarło, ile zawarło związek małżeński, a ile się 
urodziło. Znamy statystyki USC w Oleśnicy

Remont dworca PKP  
w 2025 roku
 
Budynek wreszcie przestanie 
szpecić To data, którą podał 
podczas wizyty w Oleśnicy 
członek zarządu PKP Krzysz-
tof Golubiewski, który po-
twierdził, iż oleśnicki dworzec 
został wpisany do Programu 
Inwestycji Dworcowych i 
będzie remontowany przez 
PKP. Jego modernizacja ma 
nastąpić do 2025 roku. 

Nowe ulice w Oleśnicy 
 
Decyzje podejmują radni. 
Swojej ulicy doczekał się m.in. 
oleśniczanin Wiesław Kiryk, 
zmarły w 2019 roku trener. 
Także na oleśnickich Ratajach 
ma powstać ulica imienia 
Jerzego Kukuczki, zmarłego 
w 1989 roku alpinisty. Dwie 
kolejne propozycje pochodzą 
od komisji oświaty i kultury. 
Jej przewodniczący Grzegorz 
Żyła rekomenduje nadanie 
dwóm kolejnym ulicom na 
Ratajach w Oleśnicy – nazwy 
Ryszarda Szurkowskiego oraz 
Władysława Komara.

WARTO 
WIEDZIEĆ
sprawdź na www.olesnicainfo.pl

W 2021 r. zarejestrowano o 1098 więcej aktów urodzenia

Salon Agnieszki Szygendy istnieje od 25 lat

FO
T.

 G
R

ZE
G

O
R

Z 
K

IJ
A

K
O

W
SK

I

Atelier Ślubne szuka 
modelek na pokaz mody
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KATARZYNA KIJAKOWSKA

Pierwszą truskawkę 
zjedliśmy w tym roku 
pod koniec kwietnia – 

mówi Karol Maciejczyk, któ-
ry prowadzi gospodarstwo 
wraz z siostrą Weroniką, bra-
tem Igorem oraz rodzicami 
Danutą i Piotrem. To wła-
śnie oni wiele lat temu po-
stawili na truskawki. – Moż-
na powiedzieć, że zjedliśmy 
zęby na truskawkach – mówi 
pan Karol. – Dzisiaj pracuje-
my razem, choć każde z ro-
dzeństwa ma jeszcze swoje 
drugie zajęcie, a rodzice na-
dal mają w kwestii truskawek 
najwięcej do powiedzenia.

– Wraz z rozwojem, z bie-
giem lat i zapotrzebowania 
klientów sięgnęliśmy po co-
raz nowsze odmiany – mówi 
Karol Maciejczyk. – Cały czas 
kiełkował nam też w głowie 
plan, by wyjść z truskaw-
kami do klienta wcześniej 
i uniezależnić się trochę od 
pogody.

TRUSKAWKA Z TUNELU
W ubiegłym roku w gospo-
darstwie państwa Maciejczy-
ków stanęły dwa pierwsze 
tunele. Kolejne pojawiły się 
już po ubiegłorocznym se-
zonie. Jeden tunel ma dzie-
sięć arów powierzchni, ma 
126 metrów długości i 8 me-
trów szerokości. Dodatkowe 
6 hektarów truskawek to owo-
ce sadzone bezpośrednio w 
gruncie. Rumba, Clery, Fa-
ith, Florence, Cupid to część 
gatunków truskawek upra-
wianych w jenkowickim go-
spodarstwie. No i jest jeszcze 
Tajemnicza, czyli truskawka 
typowo deserowa. – Tajem-
nicza to bardzo duży owoc, 

bardzo smaczny, twardy z 
piękną szypułką – wylicza pan 
Karol. – To odmiana owia-
na tajemnicą i chcielibyśmy, 
aby tak zostało. 

W tunelach państwo Ma-
ciejczykowie uprawiają tru-
skawkę w gruncie. Między 
rzędami znajduje się agrotka-
nina. Tunele są bardzo upo-
rządkowane, dzięki czemu 
jakość i wygląd owoców róż-
nią się zdecydowanie od tych 
uprawianych w gruncie. – 
Truskawka z tunelu prezen-
tuje się wspaniale i klienci to 
zauważają – mówi pan Karol.

Jak długo trwa sezon w 
gospodarstwie w Jenkowi-
cach? – Tak naprawdę prze-
rwę mamy tylko pod koniec 
roku – mówi nasz rozmów-
ca. – Już w lutym musieliśmy 
rozpocząć prace pielęgna-
cyjne truskawek w tunelach, 

czyli obcinanie wszystkich 
liści, by dać miejsce świe-
żym. Wszystkie te prace są 
wykonywane ręcznie no-
życzkami, ręcznie są także 
wynoszone. Pracy jest więc 
bardzo dużo. 

CO JESZCZE WYRÓŻNIA ICH 
GOSPODARSTWO?
Cechą charakterystyczną jest 
między innymi sposób ko-
munikacji z klientem. – Ro-
dzice uprawiają truskawki od 
ponad 20 lat, ale byli jedny-

mi z wielu na naszym tere-
nie – mówi nasz rozmówca. 
– My wychodzimy do klien-
ta m.in. za pośrednictwem 
mediów społecznościowych. 
Tworzymy markę, dzięki cze-
mu klienci przy nas pozosta-
ją i do nas wracają. 

Truskawki od Karola tra-
fiają zarówno do zaprzyjaź-
nionych sklepów, z którymi 
Maciejczykowie współpracu-
ją od lat, ale też do cukierni 
i indywidualnych klientów, 
których Maciejczykowie przy-
zwyczaili do stałych punk-
tów na terenie miasta. M.in. 
przy sklepie Bodzio przy ul. 
Wrocławskiej, czy też przy 
Barze Kotlecik i przy ul. Wi-
leńskiej.

CENA BUDZI EMOCJE
Pierwszy dzień handlu, który 
Maciejczykowie mają już za 
sobą, wywołał sporo emocji 
u części klientów. Dlacze-
go? Przez wzgląd na cenę, 
bo pierwsze truskawki z jen-
kowickiego tunelu kosztowa-
ły40 zł za kilogram. – Zda-
jemy sobie sprawę, że są 
osoby, których ta cena mo-
gła zaskoczyć, ale ona z cze-
goś wynika – mówi Karol Ma-
ciejczyk. – Wzrastają koszty 
pracownika, postawienie tu-
neli też było dla nas dużą in-
westycją. Tak samo zresztą, 
jak wszystkie inne nakłady, 
które musimy ponieść, by 
wyprodukować owoc. Dzi-
siaj cena jest już niższa i jesz-
cze spadnie. 

Na polskim rynku pojawiły 
się też zagraniczne truskaw-
ki. Czym różnią się one od 
tych, które uprawiane są na 
naszych polach? – Polska tru-
skawka nie będzie zawsze do 
końca wybarwiona, nie bę-

dzie stuprocentowo kształt-
na. Jedna będzie większa, 
druga mniejsza. Pierwsze tru-
skawki nigdy nie są idealne, 
a wynika to m.in. z warun-
ków atmosferycznych, w ja-
kich ona wzrasta – wylicza 
pan Karol.

CO Z PRACOWNIKAMI? 
Maciejczykowie nie narzekają 
na braki ludzi do pracy. Pod-
kreślają, że chętnie zatrud-
niają Ukraińców, choć wie-
lu z tych, którzy pracowali z 
nimi od lat, w tym roku nie 
dotrze na plantację. – Nie zga-
dzamy się jednak ze stwier-
dzeniami, że uchodźcy, któ-
rzy mieszkają np. w naszych 
świetlicach nie chcą praco-
wać. Chcą, oczywiście nie 
wszyscy, ale są wśród nich 
osoby chętne do pracy – mówi 
nasz rozmówca. – Oczywi-
ście, trzeba tym osobom za-
pewnić dobre warunki, trze-
ba im zapewnić transport i 
my to zapewniamy. 

W szczycie sezonu z jen-
kowickich plantacji Maciej-
czyków wyjeżdża dziennie 
minimum dwie tony truska-
wek. – To tysiąc dwukilogra-
mowych koszyków – mówi. 

W maju w Jenkowicach od-
było się Śniadanie Prasowe, 
na którym Maciejczykowie 
promowali polskie truskawki. 
– Chcemy też, by Polacy zro-
zumieli, że truskawka, która 
pojawia się w handlu w kwiet-
niu, czyli bardzo wcześnie, 
pochodzi z polskiej szklar-
ni. Później wchodzą uprawy 
tunelowe, takie jak u nas – 
wyliczał Karol Maciejczyk, 
apelując do klientów, by py-
tali sprzedawców, skąd po-
chodzą owoce, by byli do-
ciekliwi. ●

Państwo Maciejczykowie uprawiają truskawki od ponad dwudziestu lat

Truskawkowy raj w Jenkowicach
● Gospodarstwo Danuty i Piotra Maciejczyków z Jenkowic od kilku tygodni prowadzi zbiory truskawek. Owoce 
można kupić w kilku punktach Oleśnicy, a to dopiero początek sezonu, który może potrwać nawet do 20 lipca

Królowa wiosny i lata - truskawka
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Prestiżowa nagroda dla oleśniczanki
Kasia Kuc, występująca 
pod pseudonimem arty-
stycznym Dalyah Bellydan-
ce, zdobyła pierwsze
miejsce w kategorii 
Profesional Show na Stars 
Oriental Dance Cup.

Konkurs, który odbywał się 
w maju w Poznaniu, to pre-
stiżowa impreza dla tancerzy 
w każdej kategorii wiekowej 
i stopniu zaawansowania. 
Kategoria, w której pierwsze 
miejsce zajęła oleśniczanka 
Katarzyna Kuc, jest skiero-
wana do tancerek profesjo-
nalnych, prowadzących za-
jęcia taneczne lub warsztaty, 
występujące na konkursach 
lub komercyjnie. 

Bellydance to nazwa tańca 
orientalnego, który wywo-
dzi się z Egiptu. 
– Od kilku lat doskonalę swo-

je umiejętności w tej dzie-
dzinie – mówiła nam pani 
Katarzyna, która wybrała 
właśnie taniec brzucha, bo 
- jak mówi - jego nauka wy-
maga cierpliwości, odwagi 
i poprawia sylwetkę. 
Pani Katarzyna uczyła się  
sztuki tańca od polskich i 
zagranicznych tancerzy.  
– Tego rodzaju ruchów może 
nauczyć się każdy – tłuma-
czy oleśniczanka. – Nie ma 
ograniczeń wiekowych, każ-
dy ma możliwość poznania 
swojego ciała, jego akcep-
tacji i nauczenia się kontro-
li nad nim – uśmiecha się 
młoda kobieta, która na co 
dzień jest instruktorem spor-
tu o specjalizacji taniec. RED

Podziękowali pracownikom sanepidu 
za ciężką służbę podczas pandemii
Przez ponad dwa lata
pracownicy Powiatowej 
Stacji Sanitarni-Epidemio-
logicznej pracowali na rzecz 
ochrony epidemiologicznej 
mieszkańców powiatu. 

– Dziękujemy za troskę i po-
moc niesioną mieszkańcom 
Oleśnicy – mówili szef Rady 
Miasta Oleśnicy i burmistrz 
Jan Bronś na spotkaniu w ra-
tuszu.  – Nowej rzeczywisto-
ści uczyliśmy się każdego 
dnia. To podziękowanie to 
dla nas zaszczyt i przyjem-
ność - podkreślała wzruszo-
na Urszula Kozioł, dyrektor 
oleśnickiego sanepidu. RED Podziękowania odebrała Urszula Kozioł z pracownikami
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Kasia Kuc zajęła I miejsce 
sw ogólnopolskim konkursie
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KATARZYNA KIJAKOWSKA

To prawdziwe zdobycze – 
uśmiecha się Zdzisław 
Ludwicki, oleśnicki ko-

lekcjoner, który ma w swo-
jej kolekcji wiele pamiątek z 
dawnej Oleśnicy. Także tej 
rodem z PRL, jak transpa-
renty, które w minionej epo-
ce pojawiały się nad ulica-
mi Oleśnicy.

Niektóre z nich wykony-
wał ojciec Jerzego Kluziaka. 
– Był malarzem na Traugutta 
– wspomina oleśniczanin. – 
Nieraz się zdarzało, że zmiał 
zlecenia na podobne transpa-
renty – uśmiecha się.

Hasła, które znajdują się 
na tych będących w posia-
daniu pana Zdzisława, naj-
lepiej oddają burzliwe cza-
sy minionej epoki.

KIEDY ROZPOCZĘŁA SIĘ 
TA KOLEKCJONERSKA PASJA?
Stare przedmioty urzekały 
Zdzisława Ludwickiego od 
zawsze. Skarbów z minio-
nych epok poszukuje na gieł-
dach staroci we Wrocławiu, 
Świdnicy, czy w Oleśnicy. 

O swoich zdobyczach 
mówi, że to przedmioty z 
duszą. – Lubię je wyjąć, od-
kurzyć i popatrzeć na nie – 
uśmiecha się. Wśród jego 
zbiorów są monidła, stare 
aparaty, zegarki. Ma ich w 
swojej kolekcji kilkadziesiąt. 
– Zaczęło się od Smieny, po-
tem był Zenit i jakoś tak po-

szło – mówi. Tak samo jak 
aparaty pan Zdzisław kocha 
zegarki. 

W swoich zbiorach ma tak-
że stare gazety (m.in. z lat po-
wojennych, a wcześniej tak-
że gazety oleśnickie, które 
ukazywały się w latach 50.), 
płyty winylowe gwiazd blu-

esa i jazzu, książki o Marku 
Karewiczu (z jego autogra-
fami), wszystkie publikacje, 
jakie od powojennych cza-
sów ukazały się o Oleśnicy. 
– Są też w moich zbiorach 
monety, obrazy, medale, na-
wet stara poniemiecka brzy-
twa – mówi pan Zdzisław.●

Transparenty 
rodem z PRL
● Zdzisław Ludwicki pochwalił nam się kolejnymi, 
kolekcjonerskimi zdobyczami. Tym razem są to 
transparenty z hasłami z PRL, które wisiały 
nad oleśnickimi ulicami m.in podczas pochodów 
1-majowych

Zdzisław Ludwicki to znany oleśnicki kolekcjoner perełek z przeszłości 

Te transparenty wisiały niegdyś nad ulicami Oleśnicy

Jerzy Kluziak i Zdzisław Ludwicki znają się jeszcze z dzieciństwa

W Sycowie powstanie 
galeria handlowa 
 
Galeria handlowa powstanie 
przy ul. Kolejowej i Strefowej 
w Sycowie Centrum han-
dlowe Smart Park zapewni 
sycowianom dostępności 
do oferty ogólnopolskich 
sieci handlowych. Dogodna 
lokalizacja umożliwi łatwy do-
stęp do obiektu zarówno dla 
klientów zmotoryzowanych, 
jak również pieszo. Oferta 
obiektu zostanie zbudowana 
w oparciu o znane i popu-
larne marki sieciowe, m.in. z 
segmentu fashion, artykułów 
kosmetycznych i drogeryj-
nych oraz inne sklepy typu 
convenience. Grono Najem-
ców centrum będzie zróżni-
cowane i dostosowane do 
potrzeb mieszkańców miasta 
i regionu – mówi Paweł Że-
rański, inwestor. 

Kiedy ruszy miejski 
basen?
 
Oleśnicki Kompleks Rekre-
acyjny Atol przygotowuje się 
do sezonu letniego. Kiedy 
mieszkańcy skorzystają z 
odkrytego basenu? 
Spółka zakłada, że do końca 
maja powinno nastąpić 
długotrwałe ustabilizowanie 
się warunków pogodowych 
i ruszymy z otwarciem już 4 
czerwca – mówi Kmil ugustyn, 
szefowa marketingu w OKR 
Atol. – Prężnie pracujemy nad 
przygotowaniem obu atrakcji, 
aby mieszkańcy Oleśnicy i 
okolic, mieli na wyciągnięcie 
ręki atrakcyjne miejsca na 
spędzanie wolnego czasu.

WARTO 
WIEDZIEĆ
sprawdź na www.olesnicainfo.pl

Najlepszy drwal pochodzi z Sycowa
W sycowskim parku odby-
ły się zawody STIHL TIM-
BERSPORTS®. Pierwsza trój-
ka drwali w kraju to obecnie 
Michał Dubiecki, Jacek Gro-
enwald i Szymon Groen-
wald. 

Zawody stały pod znakiem 
dominacji dwóch „klanów”: 
reprezentowanej przez trzech 
braci rodziny Dubickich z Sy-
cowa oraz pomorskiej rodzi-
ny Groenwaldów z Połczy-
na – 48-letniego Jacka oraz 
jego dwóch synów.

POJEDYNEK MISTRZÓW
Długo zapowiadało się, że 
największym wyzwaniem dla 
dominatora na polskiej sce-
nie timbersportowej, Micha-
ła Dubickiego, będzie wal-
ka o zwycięstwo z będącym 
w niesamowitym gazie Szy-
monem Groenwaldem, któ-
ry jednak w półfinale nie dał 
rady w starciu z własnym tatą.
Skończyło się jednak zgod-

nie z przewidywaniami eks-
pertów i oczekiwaniami sy-
cowskich fanów sportowego 
cięcia i rąbania drewna. W 
wielkim finale Michał Du-
bicki, mistrz Polski i dwu-
krotny zwycięzca zawodów 
European Trophy, jeden z 
najlepszych drwali świata, 
pokonał Jacka Groenwalda 
ku uciesze swoich sycow-
skich kibiców. 

– Chciałem im jeszcze raz po-
dziękować za wsparcie. Wi-
działem na trybunach moją 
żonę, jej doping dodawał mi 
dużo sił. Cieszę się ogrom-
nie, że po trudnym czasie 
pandemii znów możemy wy-
stępować przed publiczno-
ścią. Przecież nasz wysiłek 
jest po to, żeby dawać im ra-
dość – uśmiecha się Michał 
Dubicki. RED

Michał Dubicki wygrał zawody drwali, które odbyły się w Sycowie

17 maja odbyły się obcho-
dy Międzynarodowego Dnia 
Pielęgniarki i Położnej.    

Z tej okazji zostały wręczone 
odznaczenia zawodowe za 
lata 2020-2022, ustanowio-
ne przez Dolnośląską Okrę-
gową Radę Pielęgniarek i 
Położnych we Wrocławiu, 
„Bene Meritus”, czyli „Słusz-
nie Zasłużony”, pielęgniar-
kom, pielęgniarzom i po-
łożnym za wyróżniającą się 
postawę zawodową, społecz-
ną, przestrzeganie zasad ety-

ki i profesjonalizm. Wśród 
wyróżnionych były również 
pielęgniarki i położna z Po-
wiatowego Zespołu Szpi-
tali w Oleśnicy i Sycowie: 
Bogumiła Ostrowska (Od-
dział Pediatryczny), Grażyna 
Strzałka (Oddział Ginekolo-
giczno- Położniczy), Grażyna 
Dolata (Oddział Medycyny 
Paliatywnej), Brygida Cyran 
(Oddział Pediatryczny), Ire-
na Okoń (Oddział Chirur-
gii Ogólnej), Barbara Woź-
niak (Zakład Pielęgnacyjno 
– Opiekuńczy). RED

Medale dla pielęgniarek 
z naszego szpitala

Zakończyły się konkursy na 
dyrektorów szkół podsta-
wowych w Oleśnicy.  

Największa zmiana czeka 
Szkołę Podstawową nr 3, 
której wieloletnia dyrek-
torka Wioletta Bilińska nie 
stanęła do konkursu. Na jej 
miejsce komisja konkurso-
wa rekomendował burmi-
strzowi wicedyrektor SP 3 
Neonilę Kuropkę. Misję kon-
tynuować będzie natomiast 
Maria Kaczmarek z SP 1 w 
Oleśnicy oraz Dorota Rasa-
ła-Świtoń kierująca Szkołą 
Podstawową nr 7 w Oleśnicy. 
Jeszcze w czerwcu odbędą 
się konkursy na dyrektorów 
miejskich przedszkoli. Wła-
dze powiatu powierzyły nato-
miast dyrektorskie stanowi-
ska Jolancie Michałek (ZSP 
w Międzyborzu), Robertowi 

Dziergwie (LO w Sycowie) 
oraz Wiesławowi Smerdo-
wi (PCKP w Oleśnicy). Na-
dal nie wiadomo, kto będzie 
pełnił stanowisko dyrekto-
ra II LO w Oleśnicy, które-
go obecna dyrektor prze-
chodzi na emeryturę. RED

Wybrano dyrektorki 
oleśnickich szkół

Neonila Kuropka będzie
kierować SP nr 3 w Oleśnicy
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W minionym 2021 roku Zarząd dzia-
łał w składzie: Kazimierz Karpienko 
– prezes, Maria Flasza – wicepre-
zes, Stanisława Bulanda – skarb-
nik, Anna Rychlak-Szczegielniak 
– sekretarz, Zofia Matuszewska – 
członek.

W 2021 roku Zarząd odbył 11 posie-
dzeń, na których podjął 210 uchwał, 
wyznaczających kierunki działalno-
ści, w tym organizacyjnej, remon-
towej i inwestycyjnej.

W posiedzeniach uczestniczyli 
obok członków Zarządu członko-
wie Komisji Rewizyjnej z jej prze-
wodniczącym Tadeuszem Błaszczy-
kiem. Wyrażali opinię i ocenę wobec 
podejmowanych decyzji Zarządu.

Finanse i księgowość ROD „ZNTK” 
prowadzi profesjonalnie mgr Ja-
dwiga Helena Wyżykowska.

Dla sprawnego funkcjonowania 
ogrodów Zarząd powołał gospoda-
rzy, zatrudniając: Mariana Chude-
go w ogrodzie nr 4 przy ul. Trakcyj-
nej, Bronisława Banacha w ogrodach 
nr 2A przy ul. Daszyńskiego i nr 2B 
przy ul. Poniatowskiego , Marka Ku-
biaka w ogrodzie nr 1 przy ul. Cie-
płej. Ponadto w ogrodzie nr 3 przy 
ul. Trakcyjnej społecznie obowiąz-
ki gospodarza od wielu lat wyko-
nuje pan Alek Wieczorek.

Społecznie z pełnym zaangażo-
waniem wspiera rozwiązywanie 
spraw funkcjonowania ogrodu nr 
2A przy ul. Daszyńskiego pan Ka-
zimierz Światły, który przyczynił 
się do obniżenia kosztów wywo-
zu śmieci ze stawki 75 złotych w 
roku 2021 do stawki 55 złotych na 
2022 rok.

Pełnomocnikiem Zarządu w ogro-
dzie nr 4 przy ul. Trakcyjnej jest ko-
lega Zenon Rybak, który wspiera 
działalność Zarządu w rozwiązy-
waniu i koordynowaniu zaistnia-
łych spraw i problemów, z czego 
wywiązuje się znakomicie.

Wszyscy wymienieni bardzo 
dobrze, rzetelnie, z zaangażowa-
niem wywiązywali się z powierzo-
nych obowiązków. Zarząd wyraża 
im podziękowanie i uznanie za do-
tychczasową pracę.

Dla sprawnego działania usuwania 
awarii wodnych Zarząd zatrudnia 
specjalistyczną firmę Zakład Ogól-
nobudowlany Krystian Andrzej Naj-
mrodzki z Oleśnicy, która w profe-
sjonalny sposób wykonuje zlecane 
prace.

Dla pełnej orientacji działkow-
ców we wszystkim, co się dzieje, i 
by na bieżąco mieli dostęp do naj-
ważniejszych informacji, funkcjo-
nuje uruchomiona – dzięki zaan-
gażowaniu członkini Zarządu pani 
Stanisławy Bulandy – strona inter-
netowa ROD „ZNTK” pod adresem 
rodzntkoleśnica.pl.

Każdy działkowiec może zadzwo-
nić do członków Zarządu i zgłosić 
problem do rozwiązania o każdej po-

rze dnia przez cały tydzień. Informa-
cje o numerach telefonów umieści-
liśmy na tablicach informacyjnych 
w każdym ogrodzie. Przypomnę, że 
po raz pierwszy po 50 latach! W 2019 
roku Zarząd uruchomił telefon do 
biura i telefony kontaktowe człon-
ków Zarządu oraz połączenie inter-
netowe             e-mail: rodzntkole-
snica@wp.pl do korespondencji.

Członkowie Zarządu, którzy for-
malnie mają pracować 2 godziny w 
tygodniu, w praktyce pracowali w 
2021 roku wielokrotnie przez 5 dni 
w tygodniu.

Rodzinne Ogrody Działkowe 
„ZNTK” w Oleśnicy to 5 ogrodów 
o łącznej powierzchni aż 40,2 hek-
tara, w tym powierzchni użytkowej 
35,3 hektara, na której zlokalizowa-
nych jest 1047 działek. Te 5 ogro-
dów znajduje się przy ulicach: Ciepłej 
(nr 1), Daszyńskiego (2A), Ponia-
towskiego (2B), Trakcyjnej (3 i 4).

Ostatni rok był bardzo ciężki dla 
środowiska działkowców. Utrudnio-
na była działalność Zarządu, gdyż 
pandemia ograniczyła możliwość 
naszego funkcjonowania. Każdy z 
członków Zarządu przeszedł zacho-
rowanie na COVID-19, nawet dwu-
krotnie. Pomimo to Zarząd pracował 
nieprzerwanie z wielkim zaanga-
żowaniem i poświęceniem, w eks-
tremalnych warunkach szalejącej 
pandemii, niosącej chorobę i śmierć 
także w środowisku działkowców. 
Prezes Kazimierz Karpienko, mimo 
osobistej straty żony, nie przerwał 
działalności.

Dramatyczny brak wody w ogro-
dach przy ul. Trakcyjnej był przy-
czyną rezygnacji wielu osób z pro-
wadzenia działki. Doprowadzenie 
wody stało się głównym postulatem 
naszych działkowców, a wykonanie 
tej inwestycji głównym priorytetem 
Zarządu ROD „ZNTK”. Inwestycja 
podłączenia wody trwała od 3 stycz-
nia do 4 maja 2021 roku. Wykonała 
ją firma  Gamar  Marka Garlińskie-
go, a inspektorem nadzorującym 
wykonawstwo z upoważnienia Za-
rządu była mgr inż. Halina Roszak. 
Zarząd przełamał barierę niemoż-
ności i dokonał czegoś, czego nie 
zrobiono przez lata - doprowadził 
wodę do ogrodów nr 3 i 4. Od głów-
nej komory wykonano doprowadze-
nie instalacją pod ziemią o długo-
ści 6,5 km do 500 działek. Woda na 
ogrody 3 i 4 trafiła prosto z magi-
strali o średnicy 300 milimetrów, 
zasilającej m.in. firmy GKN i Alu-
crom.  Całkowity koszt inwestycji 
wyniósł 359.000 zł. 203 działkow-
ców, którzy chcieli mieć podłącze-
nie wody, wpłaciło po 1.000 zł. Każ-
dy nowy chętny może się podłączyć 
po wniesieniu opłaty. Burmistrz Jan 
Bronś, wychodząc naprzeciw po-
stulatom środowisk działkowców, w 
tym prezesa Kazimierza Karpienki, 
ogłosił nabór wniosków na udzie-

lenie dotacji celowej dla stowarzy-
szeń ogrodowych prowadzących ro-
dzinne ogrody działkowe na terenie 
Gminy Miasta Oleśnicy na dofinan-
sowanie zadań służących tworzeniu 
warunków dla rozwoju rodzinnych 
ogrodów działkowych. ROD „ZNTK” 
otrzymał wsparcie miasta w kwo-
cie 25.000 zł na podłączenie wody w 
ogrodach przy ul. Trakcyjnej.

Prezes mgr inż. Janusz Mosz-
kowski z Okręgowego Zarządu PZD 
udzielił dotacji w kwocie 43.000 zł. 
To wszystko pozwoliło doprowa-
dzić wodną inwestycję do szczęśli-
wego finału. Cały proces przygo-
towania i realizacji tej inwestycji 
trwał od maja 2019 roku do maja 
2021 roku, czyli 2 lata. Dodatko-
wymi kosztami tej inwestycji było 
wykonanie dokumentacji projektu 
i kosztorysu za łączną kwotę 4.000 
złotych. Łączny koszt inwestycji wy-
niósł 363.000 złotych, z czego dział-
kowcy wpłacili 203.000 złotych, a 
dotacje wyniosły 68.000. To ozna-
cza, iż na wykonanie tej inwesty-
cji zgromadzono tylko 271.000 zło-
tych. Czyli zabrakło 92.000 złotych, 
które pokryto ze środków finan-
sowych ROD „ZNTK”. Gdyby tych 
brakujących pieniędzy nie było,  to 
podłączenie wody w ogrodach nr 3 
i 4 byłoby niewykonalne.

Wszyscy członkowie otrzyma-
li w 2021 roku pisemne informa-
cje o prognozowanej płatności za 
dzierżawę działki, którą mogli uiścić 

w dowolnej formie – bezpośred-
nio na konto ROD lub w kasie biu-
ra w terminie do 30 czerwca 2020 
roku. Ten postulat już drugi rok re-
alizujemy. Zarząd dotrzymał dane-
go słowa w tej sprawie.

Po kilkunastu latach w ogrodzie 
nr 4 przy ulicy Trakcyjnej i wzdłuż 
torów kolejowych wyremontowano 
zniszczone ogrodzenie betonowe. 
Polegało to na demontażu znisz-
czonych 54 płyt i 36 słupków beto-
nowych, a w ich miejsce zamonto-
waniu nowych elementów. Łącznie 
wyremontowano 18 sztuk przęseł 
o szerokości 2,5 metra i wysokości 
1,5 metra za kwotę 14.480 złotych. 
Wykonawcą była firma Lech Bud z 
Oleśnicy. Wykonano także 2 sztu-
ki specjalnych stalowych bramek 
wejściowych do ogrodu nr 4 przy 
ul. Trakcyjnej za kwotę 3260 zł. Zo-
stały one zamontowane w miejsce 
starych zniszczonych bramek przez 
firmę Lech Bud z Oleśnicy.

W wyniku decyzji Zarządu wy-
konano ocieplenie ścian budynku 
biurowego przy ul. Moniuszki 38 
styropianem o grubości 15 cm za 
kwotę 14.400 złotych. Realizował 
to Zakład Remontowo-Budowla-
ny Witold Karczewicz z Oleśnicy.

W biurze Zarządu wykonano re-
mont toalety poprzez wymianę miski 
ustępowej ze spłuczką, umywalki, 
baterii umywalkowej, wewnętrznej 
instalacji wodnej z montażem za-
worów odcinających, czerpalnych 

oraz wymieniono podejście kana-
lizacyjne. Prace te  wykonał Zakład 
Ogólnobudowlany Krystian Andrzej 
Najmrodzki z Oleśnicy za kwotę 
3252,17 złotych.

Zamontowano w biurze Zarządu 
grzejniki elektryczne, których do-
tychczas nie było, wraz z przerób-
ką instalacji elektrycznej za kwo-
tę 5400 złotych. Wykonawcą było 
Instalatorstwo Elektryczno-Ener-
getyczne Artur Okarma z Oleśnicy.

W ogrodzie nr 4 przy ul. Trak-
cyjnej firma Weld Bartosz Sypko ze 
Spalic wspawała do bramy wjazdo-
wej od strony GKN zabezpieczenia 
antywłamaniowe za kwotę 568,26 
złotych.

W ogrodach nr 3 i 4 przy ulicy 
Trakcyjnej wykonano dwukrotnie 
profesjonalnie alejki, drogi komu-
nikacyjne o długości 10000 metrów 
oraz wykoszono część działek pu-
stostanów za kwotę 7900 złotych. 
Zrealizował to  Zakład Zieleni Wie-
sław Niedzielski z Oleśnicy.

Sprawnie Zakład Ogólnobudowla-
ny z Oleśnicy usuwał awarie insta-
lacji wodnej w ogrodach nr 2B przy 
ul. Poniatowskiego i nr 1 przy ul. 
Ciepłej za kwotę 4900. Firma Weld 
Bartosz Pytko ze Spalic wykonała 4 
tablice informacyjne, które zamon-
towała na ogrodach: nr 2B, nr 3 i 4 
za kwotę 4900 złotych.

Przedstawiony zakres prac remon-
towo-inwestycyjnych za 2021 rok 
był realizacją uchwalonego przez 

W 2021 roku Zarząd ROD „ZNTK” pracował w następującym składzie (od lewej):  Stanisława Bulanda – skarbnik, Zofia Matuszewska – członek, 
Kazimierz Karpienko – prezes, Maria Flasza – wiceprezes, Anna Rychlak-Szczegielniak – sekretarz
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W 2021 roku Zarząd ROD „ZNTK” pracował w następującym składzie (od lewej):  Stanisława Bulanda – skarbnik, Zofia Matuszewska – członek, 
Kazimierz Karpienko – prezes, Maria Flasza – wiceprezes, Anna Rychlak-Szczegielniak – sekretarz

Konferencję Delegatów we wrze-
śniu 2021 r. „Planu Pracy Zarządu 
ROD „ZNTK” na 2021 rok”. Plan zo-
stał wykonany w 100 procentach.

W minionym roku dużym sukce-
sem Zarządu i nas wszystkich było 
ograniczenie wywozu przez MGK 
ilości śmieci, chwastów, liści, ga-
łęzi itp. Po prostu działkowcy mniej 
wrzucali do pojemników na śmieci, 
a więcej do kompostowników. Tym 
samym znacząco obniżyli koszty wy-
wozu. W zaistniałej sytuacji Zarząd 
obniżył opłaty za wywóz odpadów 
komunalnych od działki dla ogro-
dów: nr 1 przy ul. Ciepłej z 78 zł na 
60 zł, nr 2A przy ul. Daszyńskiego 
z 75 zł na 55 zł, nr 2B przy ul. Po-
niatowskiego z 85 zł na 70 zł, nr 1A 
przy ul. Moniuszki z 30 zł na 26 zł.

Nastąpiła obniżka opłaty za wodę 
od działki z kwoty 70 zł na 65 zł dla 
działkowców, którzy nie mają wo-
domierzy.

W minionym roku Zarząd podjął 
zdecydowane działania wobec dział-
kowców niepłacących za dzierżawę 
działki. Wysłano aż 192 wezwań do 
zapłaty za potwierdzeniem odbioru. 
Apeluję do Państwa o solidne wy-
wiązywanie się z tego obowiązku i 
niepowodowanie zadłużeń.

Przychody z tytułu składki 
członkowskiej za 2021 rok 
zostały zrealizowane w 99%.
● Zarząd ROD „ZNTK” na dzień 
31 grudnia 2021 r. posiadał ma-

jątek trwały netto w wysokości 
412.187,57 zł. Środki pieniężne na 
koncie w Banku Spółdzielczym na 
dzień 31 grudnia 2021 r. wyniosły 
ogółem 20.934,33 zł, w tym: - na 
rachunku bankowym – 20.624,24 
zł; - gotówka w kasie biura ROD 
„ZNTK” na dzień 31 grudnia 2021 
r. wyniosła  310,09 zł.

Stan funduszy ROD na dzień 
31.12.2021 r. przedstawia się 
następująco:
Fundusz statutowy – 0,00 zł. Fun-
dusz rozwoju – 539,00 zł. Fundusz 
oświatowy – 3.553,77 zł.

Przychody z działalności  
w 2021 r. były następujące:
składka członkowska – 5.280,00 
zł, opłata ogrodowa – 113.167,99 
zł, przychody finansowe – 0,00 zł, 
pozostałe przychody – 4.431,19 zł. 
W roku 2021 uzyskano przychody 
w kwocie 122.879,18 zł. Wydatki za 
2021 rok wyniosły 129.386,86 zł.
Zarząd ROD „ZNTK” wywiązał się 
odpowiedzialnie, rzetelnie z wyko-
nania planu pracy oraz zrealizował  
uchwały podjęte przez Konferencję 
Delegatów na rok 2021 w całości.

Tak szeroki zakres prac i zmian 
wynikał z pilnych potrzeb  i wielo-
letnich zaniedbań. Cały Zarząd ROD 
„ZNTK” pracował ciężko przez 12 
miesięcy z wielkim zaangażowa-
niem i poświęceniem w ekstremal-
nych warunkach szalejącej pandemii.

Rodzinne Ogrody Działkowe 
„ZNTK” w Oleśnicy to jedno z naj-
większych stowarzyszeń w Oleśni-
cy, liczące 1020 członków czynnych. 
Działające profesjonalnie, doskona-
le zorganizowane, rozwijające się, 
realizujące perfekcyjnie remonty i 
inwestycje uchwalone przez swo-
ich członków.

Współpraca z Okręgowym Za-
rządem Polskiego Związku Dział-
kowców we Wrocławiu układała się 
bardzo dobrze.

W imieniu Zarządu serdecznie 
dziękuję mgrowi Januszowi Mosz-
kowskiemu  - Prezesowi Okręgo-
wego Zarządu PZD we Wrocławiu, 
Janowi Bronsiowi - Burmistrzowi 
Oleśnicy, wszystkim działkowcom 
za wsparcie, dobre rady i pomoc w 
działalności.

Zarząd  
ROD „ZNTK”
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Program tegorocznej Nocy Muzeów w Oleśnicy, 
organizowanej przez MOKiS, miał wyjątkowy punkt. 
Było to zwiedzanie  schronu przeciwlotniczego po-
łożonego na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowe-
go „ZNTK”. O tym obiekcie napisano i  powiedziano 
już wiele. Stał się nawet pretekstem do politycznej 
walki. Jednak najważniejsze jest to, że  działkowcy 
własnym staraniem go po latach otworzyli, wysprzą-
tali, zabezpieczyli i udostępnili wszystkim  miłośni-
kom historii i tropicielom tajemnic. Wymagało to ko-
lektywnej decyzji Zarządu ROD pod kierownictwem 
prezesa Kazimierza Karpienki, nakładów finanso-
wych i fizycznej pracy. Zamówiona firma budow-
lana udrożniła dwa solidnie zamurowane wejścia. 

Co zastano w środku? 
Śmietnisko i dawne koczowisko, ogołocone z me-
talowych  elementów, w tym przewodów elektrycz-
nych. W jednym końcu schronu stała woda, która 
spływała tu przez kanały  wentylacyjne z góry ra-
zem z ziemią, tworząc bagnistą warstwę. Obiekt w 
kolejnych dniach oczyszczono i osuszono.  Wsta-
wiono tymczasowe drzwi metalowe. Trzeba pod-
kreślić, że oryginalne grube stalowe drzwi zostały 
ukradzione.  Zrekonstruowanie ich wymaga cza-
su, a przede wszystkim sporych pieniędzy, który-
mi obecnie działkowcy nie dysponują.

14 maja wszyscy mogli zaspokoić swoją 
ciekawość i do schronu wejść
Stało się to możliwe nie tylko dzięki ROD  "ZNTK", 
ale także władzom miasta i MOKiS. Ośrodek za-
proponował, by zwiedzanie stało się częścią Nocy 
Muzeów, co  spotkało się z aprobatą działkowców.

O godzinie 15 pod obiektem czekało ok. 40 osób. 
Przemówili do nich prezes Kazimierz Karpienko, dy-
rektor MOKiS Agata Szpiłyk i burmistrz Jan Bronś. 
Przecięto symboliczną wstęgę i zaproszono do wej-
ścia do podziemnej budowli.  Każdy dostał do ręki 
małą latarkę. Wąskim korytarzem przesuwano się 
gęsiego. Wrażenia zwiedzających? Same  pozytyw-
ne! Po pierwsze - przejście jest ciekawe, bo korytarz 
zmienia kierunki i przypomina labirynt, po drugie -  
dzięki "zakrętom" korytarz jest zaskakująco długi, 
po trzecie - obiekt zachował się w dobrym stanie. 

Obok schronu zamontowano tablicę informacyjną, 

na której możemy przeczytać, że jest to stała szcze-
lina  przeciwlotnicza wybudowana ok. 1935 roku. 
Miała chronić pracowników pobliskich Reichsba-
hn Ausbesserungs Werk  Oels [Warsztaty Napraw-
cze Kolei Rzeszy]. Znajdowały się w niej 2 toalety 
(pozostały wnęki po nich), powietrze  dopływało 12 
przewodami wentylacyjnymi, których wyloty za-
chowały się do dziś. W obiekcie był prąd, a śladem po  
zelektryfikowaniu jest oryginalna tablica rozdziel-
cza. W środku są jeszcze jedne drzwi w stanie ory-
ginalnym,  których złodzieje nie zdołali zdemonto-
wać. Betonowe ściany i strop mają grubość 0,25 m.

Schron zwiedziło 
w dniu jego otwarcia 385 osób! 
Inicjatywa ROD "ZNTK" i MOKiS okazała się suk-
cesem. Działkowcy są zadowoleni, bowiem obiekt 
pozostał w ich administrowaniu, dzięki czemu mają 
wpływ na to, co się tutaj dzieje,  a przecież tuż obok 
są zagospodarowane działki. Ponadto schron został 
zabezpieczony i może być udostępniany wszystkim  
zainteresowanym.

Schron na terenie ROD „ZNTK” 
atrakcją Nocy Muzeów
W dniu otwarcia obiekt udostępniony przez działkowców zwiedziło aż 385 osób.

wykonał plan na 2021 rok

Mamy wolne działki
Informujemy że posiadamy 
jeszcze 105 wolnych działek. 
Kontakt: sekretarz Zarządu 
Anna Rychlak-Szczegielniak 
tel. 511-171-452 lub bezpo-
średnio z prezesem  
tel. 507-715-792. Zaprasza-
my również do odwiedzenia 
naszej strony internetowej 
www.rodzntkoleśnica.pl
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Kremacja zwłok  czy 
tradycyjny pochówek?

Zarząd Cmentarzy Komunal-
nych powiększył obszar o 
kolejne hektary.Pierwsze po-
chówki w kolumbarium miały 
miejsce w 2019 roku. W ścianie 
jest 117 miejsc urnowych, a w 
ogrodzie kolumbaryjnym -  56 
grobowców wraz z grani-
towymi nagrobkami i 263 
miejsca na ziemne pochówki. 
- W ubiegłym roku 60 procent 
pochówków stanowiły wła-
śnie te urnowe - informuje 
MGK. RED

WARTO 
WIEDZIEĆ
sprawdź na www.olesnicainfo.pl

KATARZYNA KIJAKOWSKA

Ośrodek Rehabilitacji 
Zwierząt w Kątnej to 
miejsce, do którego 

trafiają nie tylko domowe 
psy czy koty. To gabinet, 
który wpiera potrącone sa-
renki, bobry, czy bociany.  
Na Dolnym Śląsku podob-
nych ośrodków jest kilka, 
tak więc lekarz weterynarii 
Tomasz Grabiński na brak 
zajęcia nie narzeka.

– Dzisiaj mam pod swoją 
opieką kilka bocianów, le-
czymy też bobra, a już nie-
bawem zaczną trafiać do nas, 
niemal masowo, sarenki, bo 
wiosna to ten czas, gdy naj-
częściej potrzebują one na-
szego wsparcia – opowiada 
Tomasz Grabiński. Ośrodek 
Rehabilitacji Zwierząt w Kąt-
nej stworzył kilkanaście lat 
temu, gdy podjął decyzję 
o odejściu z wrocławskie-
go ogrodu zoologicznego. 
– To, czego nauczyłem się 
tam, opiekując się m.in. sar-
nami czy jeleniami, dało mi 
dużo w mojej nowej pracy – 
mówi. – Sarenki potrącone 
przez samochody trafiają do 
mnie wyjątkowo często. Mój 
telefon alarmowy dzwoni o 
różnych porach dnia i nocy.

Z OŚRODKA DO LASU
Los zwierząt potrąconych 
przez kierowców bywa róż-
ny. Gdy sarnę uda się urato-
wać np. poprzez operację, 
po rehabilitacji w ośrodku 
pana Tomasza trafia ona z 
powrotem do lasu. – Od-
wozimy zwierzęta w okoli-
ce tych miejsc, z których zo-

stały zabrane, by dołączyły 
do swoich – mówi, apelu-
jąc, by kierowcy sami nie 
zabierali zwierząt do swoich 
samochodów. – Mówię to z 
dwóch powodów – podkreśla 
weterynarz. – Po pierwsze 
prawa w Polsce jest takie, że 
kierowca, który decyduje się 
na taki krok automatycznie 
bierze na siebie koszty le-
czenia zwierzęcia. Zamiast 
więc zabierzemy potrącone 
zwierzę, zadzwońmy po poli-

cję. Po drugie, przewożenie 
dzikich zwierząt w samocho-
dzie jest po prostu niebez-
pieczne. Pamiętam przypa-
dek, gdy potrącony jelonek 
nagle ocknął się w samocho-
dzie i chcąc się wydostać z 
pułapki dosłownie je zdemo-
lował. Podobnie dzieje się, 
gdy sarna zabłądzi i trafi na 
nasze podwórko. Nie staraj-
my jej się pomóc w wydosta-
niu się na zewnątrz. W takiej 
sytuacji, najlepiej pozosta-

wić otwartą bramę, zabrać z 
podwórka nasze zwierzęta 
i razem z nimi poczekać w 
domu aż sarna sama znaj-
dzie drogę do wyjścia.

Doktor Grabiński wspo-
mina też historię łabędzi-
cy, który połknęła wędkar-
ski haczyk. – Stosunkowo 
szybko trafiła do nas, po-
tem na prześwietlenie, tak 
więc haczyk udało się zlo-
kalizować, a później wycią-
gnąć z przełyku – opowiada 

lekarz. – Gdy tylko było to 
możliwe odwieźliśmy ją nad 
staw, gdzie zostawiła małe. 

BOCIANY PIĘKNE I… 
NIEBEZPIECZNE
Osobny rozdział w życiu 
Ośrodka Rehabilitacji Zwie-
rząt stanowią bociany. Od 
wiosny do jesieni jest ich w 
Kątnej co najmniej kilka. Je-
den zamieszkiwał u doktora 
Grabińskiego aż siedem lat. 
Inne zazwyczaj pozostają pod 

jego opieką kilka miesięcy. 
Jednego z nich doktor Gra-
biński ratował po tym, gdy 
ptak uderzył w transforma-
tor, na którym od lat znajdo-
wało się bocianie gniazdo. – 
Prawdopodobnie zniósł go 
wiatr – przypuszcza lekarz od 
dzikich zwierząt. Wszystkich, 
którzy samodzielnie chcą ra-
tować bociany przestrzega. 
– Wbrew pozorom to niebez-
pieczne ptaki. Bocian może 
dziobem wybić człowieko-
wi oko – ostrzega.

POLOWANIE-USYPIANIE
Bywa, że praca doktora Gra-
bińskiego polega też na po-
lowaniu. Oczywiście środ-
kami usypiającymi. – Zdarza 
się, że z prośbą o interwen-
cje zgłaszają się do nas wła-
ściciele bydła hodowlanego, 
które ucieka z pastwiska – 
opowiada. – W tym przypad-
ku trzeba działać szybko, bo 
taki uciekinier bardzo szyb-
ko dziczeje. Zdarzyło się, że 
polowaliśmy na byka kilka 
dni, zanim udało nam się 
go trafić i uśpić. 

Tomasz Grabiński inter-
weniuje w całej okolicy. Bar-
dzo często pojawia się także 
w Oleśnicy. – Niedawno o 
interwencję poprosiło mnie 
jedno z przedszkoli – mówi. 
– Przy jego płocie ulokowała 
się sarenka i panie zgłasza-
jące nie wiedziały, co się z 
nią dzieje. Kiedy dotarłem 
okazało się, że właśnie to 
miejsce sarna wybrała sobie 
na wydanie na świat mło-
dych. Delikatnie przekona-
łem ją, bo nieco zmieniła 
lokalizację.●

Pogotowie dla dzikich zwierząt, 
czyli weterynarz od zadań specjalnych
● Kiedy 14 lat temu odchodził z wrocławskiego ogrodu zoologicznego wiedział jedno - chce stworzyć gabinet 
i pracować na własny rachunek. Dzisiaj obok pomocy, jaką daje domowym zwierzakom, doktor Tomasz Grabiński 
wspiera też dzikie stworzenia, które tej pomocy potrzebują

Podopieczni pana doktora Tomasza Grabińskiego. Weterynarz ratuje dzikie zwierzęta i ptaki przed śmierci i kalectwem

Czy w Oleśnicy powstanie 
biuro paszportowe?
Oleśnicki ratusz rozpoczął 
starania zmierzające do 
utworzenia w Urzędzie Mia-
sta Oleśnicy biura paszpor-
towego. 

– Skierowaliśmy do wojewody 
naszą deklarację w sprawie 
partycypowania w kosztach 
utworzenia w Urzędzie Mia-
sta Oleśnicy filii biura pasz-
portowego – mówi Olesnica-
Info.pl burmistrz Jan Bronś. 
– Z naszej strony deklaruje-
my lokal wraz z wyposaże-
niem, natomiast Dolnośląski 
Urząd Wojewódzki wziąłby na 

siebie utrzymanie pracowni-
ków oraz oprogramowanie. 
Przypomnijmy, że wcześniej 
kwestię utworzenia filii roz-
patrywało Starostwo Powia-
towe w Oleśnicy.  – Po wstęp-
nej analizie uznaliśmy, że na 
obecnym etapie koszty, któ-
re musielibyśmy ponieść na 
utworzenie takiego punktu, 
znacznie przewyższają nasze 
możliwości finansowe wyni-
kające z uchwalonego bu-
dżetu na rok 2022 – poin-
formował Dawid Samulski 
ze Starostwa Powiatowego 
w Oleśnicy. RED

Poświęcono figurę św. Floriana
Wykonania rzeźby podję-
li się Leszek Krzemiński ze 
Zbytowej i Jan Dziemieszo-
nek ze Spalic. Materiał na nią 
przekazało Nadleśnictwo 
Oleśnica Śląska.

– Figura ta nie tylko podkreśla 
naszą tożsamość, jako straża-
ków, ale upiększa też nasze 
miasto – powiedział Andrzej 
Fischer, komendant powia-
towy. – Wszystko zaczęło się 
w 2018 roku, kiedy udaliśmy 
się do Austrii, gdzie według 
podań zginął św. Florian. To 
tak zrodził się pomysł, by i 
w Oleśnicy upamiętnić na-
szego patrona. RED Figura św. Floriana stanęła przed budynkiem straży pożarnej
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Dwa pierwsze kwartały 2022 
r. stały w gminie Oleśni-
ca pod znakiem inwesty-

cji. Wojna na terytorium Ukrainy 
i związany z tym napływ uchodź-
ców z tego kraju nie opóźniły pla-
nowanych przedsięwzięć. Działamy 
szerzej, pomagając potrzebującym 
i jednocześnie realizując inwesty-
cje infrastrukturalne, które mimo 
różnych przeciwności udaje się ter-
minowo wykonać. Poniżej krótkie 
omówienie tego, co już udało się 
w tym roku zrobić oraz wzmian-
ki o istotnych przedsięwzięciach 
będących w różnej fazie zaawan-
sowania.

Edukacja i Kultura
Rozwój zaplecza edukacyjnego za-
wsze był jednym z priorytetów gmi-
ny Oleśnica. Stały przyrost liczby 
mieszkańców wymaga rozbudo-
wy istniejących placówek, zarówno 
szkół jak i oddziałów żłobkowych. 
Bardzo ważne jest utrzymanie jed-
nozmianowości (co z powodzeniem 
się udaje) oraz zapewnienie opie-
ki najmłodszym.

Pod koniec grudnia 2021 r. zakoń-
czyła się istotna inwestycja eduka-
cyjna-  dostosowanie pomieszczeń 
do prowadzenia trzeciego oddziału 
żłobka gminnego przy ul. Wileńskiej 
w Oleśnicy. Od stycznia bieżącego 
roku doposażano pomieszczenia, 
a uroczyste „przecięcie wstęgi”, w 
obecności Wojewody Dolnośląskie-
go Jarosława Obremskiego,  na-
stąpiło 25 maja. Powstały oddział 
przyjmie 25 podopiecznych już 1 
czerwca. Wykonawcą tego zadania 
była firma AG-BUD Krystian Ko-
rus z Ligoty Polskiej. Gmina uzy-
skała dofinansowanie na w/w in-
westycję w ramach programu pod 
nazwą „Resortowy program roz-
woju instytucji opieki nad dziećmi 
w wieku do lat 3 MALUCH+ 2021”. 
Kwota dofinansowania wyniosła 
483 180,80 zł.

W kwietniu ruszyło kolejne duże 
przedsięwzięcie w Ligocie Polskiej 
- rozbudowa szkoły podstawowej. 
Powstanie 5 sal lekcyjnych (trzy z 
zapleczem) oraz infrastruktura to-
warzysząca (toalety, korytarze) o 
łącznej powierzchni 554 mkw. Pro-
jektowany budynek połączony zo-
stanie wewnętrznym korytarzem 
na poziomie przyziemia z istnie-
jącym obiektem i będzie posiadał 
dwa niezależne wejścia, w tym jedno 
dla osób z niepełnosprawnościami. 
Dobudowana część stanowić bę-
dzie odrębną strefę pożarową. Gmi-
na, na wzmiankowaną inwestycję, 
uzyskała dofinansowanie z Fun-
duszu Przeciwdziałania COVID-19 
dla jednostek samorządu teryto-
rialnego w wysokości 1 500 000 
złotych, łączny koszt zadania to 

3 367 110,19 zł brutto. Wykonaw-
cą jest firma Vertus Rafał Pęcherz 
z Wielunia. Oddanie inwestycji to 
pierwsza połowa 2023 roku.

Gmina inwestuje też w kultu-
rę. Na ukończeniu jest general-
ny remont świetlicy wiejskiej w 
Bogusławicach. Nad salą głów-
ną wymieniono pokrycie dacho-
we wraz z remontem konstrukcji 
dachu oraz dociepleniem, wyre-
montowano też ściany poprzez wy-
konanie płyt G-K na stelażu oraz 
elewację zewnętrzną. Na pokrycie 
dachu Gmina otrzymała dofinan-
sowanie  w wysokości 30 000 zło-
tych w ramach konkursu Odnowa 
Dolnośląskiej Wsi 2021.

Inwestycje drogowe
Gmina nie zapomina również o 
infrastrukturze drogowej. Drugi 
kwartał 2022 r. to m.in. trzy ko-
lejne remonty oraz osiem umów 
na wykonanie dokumentacji pro-
jektowo-kosztorysowej.

Zakończył się remont drogi we-
wnętrznej - ulicy Cisowej w miej-
scowości Spalice. Wymieniono ist-
niejącą nawierzchnię bitumiczną 
jezdni na odcinku długości ok. 200 
m na nawierzchnię z mieszanek 
mineralno– bitumicznych wraz z 
wykonaniem podbudowy z kruszy-
wa łamanego oraz wzmocnieniem 
podłoża kruszywem stabilizowa-

nym cementem. Wykonawcą była 
firma BIOBUD Piotr Schabikow-
ski, a koszt przedsięwzięcia to 159 
900,00 zł brutto.

Kończą się prace przy dwóch in-
nych przedsięwzięciach - remon-
cie drogi gminnej w miejscowo-
ści Poniatowice (dz. nr 532, 535, 
519/2 AM 2) oraz remoncie dro-
gi gminnej w miejscowości Nie-
ciszów (dz. nr 307 428, 293 AM 2). 
W przypadku pierwszej inwestycji, 
zaprojektowano drogę jednojezd-
niową, dwukierunkową o szeroko-
ści 4 m i długości ok. 213,30 m. Na 
całej długości drogi o nawierzchni 
bitumicznej zaprojektowano po-
bocza kruszywowe o szerokości 
0,75 m. Wykonawcą jest „POL-
-DRÓG DRAWSKO POMORSKIE” 
S.A., a koszt to 307 965,78 zł brut-
to. Drugie przedsięwzięcie to dro-
ga jednojezdniowa, dwukierunko-
wa o nawierzchni bitumicznej. Na 
całej jej długości zaprojektowano 
pobocza kruszywowe o szeroko-
ści 0,75 m. Wykonawcą jest rów-
nież „POL-DRÓG DRAWSKO PO-
MORSKIE” S.A., a koszt wynosi 544 
019,15 zł brutto.

Podpisane zostały także umowy 
na wykonanie dokumentacji projek-
towo- kosztorysowej dla przebudo-
wy dróg wewnętrznych w Spalicach 
(Wrzosowa oraz Świerkowa), Cie-
ślach (dz. nr 66/41), Piszkawie (dz. 

nr 107), Bogusławicach (dz. nr 187 i 
179), Ligocie Małej (dz. nr 198/12), 
Ligocie Wielkiej (dz. nr 248) oraz 
na budowę chodnika w pasie dro-
gi gminnej w m. Świerzna (wraz z 
kanalizacją deszczową, dz. nr 139). 
Realizację podzielono na 3 etapy:
●  Etap I – Opracowanie koncep-

cji projektu,
●  Etap II – Opracowanie kom-

pletnej dokumentacji projek-
towo – kosztorysowej,

●  Etap III – Uzyskanie decyzji ze-
zwalających na realizację robót 
budowlanych.

Termin realizacji – do 28. 11.2022 
r. (z wyjątkiem ulicy Świerkowej – 
termin realizacji do 05.11.2022 r.). 
Na bieżąco będą również na tere-
nie gminy Oleśnica przeprowadza-
ne remonty dróg gminnych i we-
wnętrznych masą na gorąco oraz 
remonty cząstkowe emulsją i gry-
sem. Umowa, podpisana z firmą 
SP AGROBUD Wrocław Sp. z o.o. z 
Wrocławia, opiewa na  kwotę 393 
600,00 zł brutto. Rzeczywiste wy-
nagrodzenie należne wykonawcy 
będzie ustalane na podstawie fak-
tycznie zleconych i wykonanych 
ilości robót oraz potwierdzonych 
obmiarem powykonawczym zaak-
ceptowanym przez inspektora nad-
zoru inwestorskiego. Wykonawca 
udziela gwarancji jakości na mate-
riały, urządzenia i roboty na okres 
12 miesięcy, licząc od dnia odbio-
ru zlecenia jednostkowego.

Ponadto, gmina Oleśnica pozy-
skała 194 350 zł pomocy finansowej 
w formie dotacji celowej z budżetu 
Województwa Dolnośląskiego na 
zadanie "remont drogi dojazdo-
wej do gruntów rolnych w miej-
scowości Dąbrowa". Droga została 
zniszczona podczas remontu wia-
duktu nad stacją Oleśnica Rataje. 
Spowodowane to było "skróceniem 
sobie" objazdu przez samochody 
ciężarowe. W najbliższym czasie 
przeprowadzony zostanie przetarg 
na ww. zadanie. Dodatkowo, już z 
innych środków, na odcinku 222 
m planowana jest budowa chod-
nika oraz progów zwalniających.

Należy też wspomnieć o zakoń-
czonych pracach w Jenkowicach - 
odebrano tam III etap przebudowy 
drogi gminnej nr 102146D, 102147D 
w zakresie budowy chodnika wraz 
z odwodnieniem drogi. Wykonawcą 
wszystkich etapów była firma TOM 
TRANS Tomasz Walczak.

Infratruktura wodno
-ściekowa
Trwa gruntowna modernizacja Sta-
cji Uzdatniania Wody w miejsco-
wości Krzeczyn, zaopatrującej w 
wodę takie miejscowości jak: Krze-
czyn, Piszkawa, Ligota Mała, By-
stre, Nieciszów, Zimnica oraz Nowa 

Ligota. Kompleksowa modernizacja 
Stacji obejmuje zarówno kapitalny 
remont  urządzeń istniejących, jak 
i rozbudowę o nową infrastruktu-
rę, co zdecydowanie zwiększy jej 
wydajność oraz blisko trzykrotnie 
poprawi możliwość magazynowa-
nia wody uzdatnionej przy okazji 
poprawiając niezawodność pracy 
oraz zmniejszając koszty eksplo-
atacji. Kilka dni temu dotarł drugi 
zbiornik na wodę czystą o pojem-
ności 100 m3. Uruchomiona zo-
stała już nowa linia uzdatniania 
wody, której włączenie do syste-
mu planowane jest do 30 czerw-
ca, po przeprowadzeniu niezbęd-
nych prób. Prace modernizacyjne 
idą zgodnie z harmonogramem. 

Przebudowana zostanie również 
sieć wodociągowa w miejscowo-
ści Brzezinka. Zadanie w systemie 
„zaprojektuj i wybuduj” wykona 
firma “EL-SAN-BUD Adam Jaskuła 
i Wspólnicy” Sp. z o.o. z siedzibą w 
Jelczu-Laskowicach, a jego war-
tość wyniesie 406 504,88 zł net-
to (500 001 zł brutto). Planowana 
inwestycja obejmuje przebudowę 
sieci wodociągowej (w obrębie pasa 
drogowego drogi powiatowej pod 
zarządem ZDP w Oleśnicy) o łącz-
nej długości ok. 778 m. Realizację 
podzielono na dwa etapy:

a. Etap I: wykonanie dokumen-
tacji projektowej - termin wyko-
nania 6 miesięcy od dnia zawar-
cia umowy,

b. Etap II: wykonanie przebu-
dowy sieci wodociągowej wraz z 
niezbędną armaturą oraz przyłą-
czami - termin 8 miesięcy od dnia 
zawarcia umowy z zastrzeżeniem, 
że okres wykonywania robót nie 
może być dłuższy niż 2 miesiące.

Na to przedsięwzięcie gmina Ole-
śnica uzyskała wsparcie z Rządo-
wego Funduszu Inwestycji Lokal-
nych w wysokości 533 239,43 zł 
- dla gmin, w których funkcjono-
wały państwowe przedsiębiorstwa 
gospodarki rolnej (PGR-y).

Gmina Oleśnica działa na wie-
lu płaszczyznach, wykorzystując 
zarówno środki własne jak i po-
zyskując środki zewnętrzne. Wiele 
zależy od „drugiego rozdania” w 
Rządowym Funduszu Polski Ład: 
Program Inwestycji Strategicznych. 
Złożone tam zostały m.in. wnio-
ski na budowę: kanalizacji w Dą-
browie, przedszkola gminnego ze 
stołówką i zapleczem gastrono-
micznym dla 150 dzieci, chodnika 
w Sokołowicach oraz tzw. „Pakiet 
Drogowy”. Liczymy na pozytywne 
rozstrzygnięcie przynajmniej kil-
ku wniosków, dzięki czemu gmi-
na pozyskałaby fundusze na wie-
le potrzebnych, lecz ze względu na 
finanse bardzo trudnych do wyko-
nania przedsięwzięć. ●

Tak w 2022 r.inwestuje Gmina Oleśnica
Nowy oddział gminnego żłobka, rozbudowa Szkoły Podstawowej w Ligocie Polskiej, rozbudow 
wielu dróg, a także modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Krzeczynie to gminne inwestycje 2022

Nowy oddział żłobkowy przy ul. Wileńskiej już otwarty

Kolejne drogi w gminie doczekały się modernizacji



W ostatnim czasie zakoń-
czyły się prace związane 
z modernizacją budynku 

świetlicy w Posadowicach. Przed-
sięwzięcie obejmowało remont da-
chu wraz konstrukcją oraz podda-
sze budynku. 

- To był bardzo potrzebny remont, 
który pozwoli lokalnej społeczności 
Posadowic wykorzystywać świetlicę 
przez wiele następnych lat. To tak-
że kolejny przykład sprawnie wy-
korzystywanych dotacji zewnętrz-
nych w naszej gminie - podkreśla 
burmistrz Piotr Sawicki. Na tę mo-
dernizację gmina pozyskała środki 
z Rządowego Funduszu Inwesty-
cji Lokalnych. 

Z tego samego Funduszu pozy-
skano środki na remont parkingu 
przy budynku Urzędu Miejskiego w 
Bierutowie. - Parking będzie nam 
służył nie tylko jako plac postojo-
wy dla samochodów, ale stanie się 
również miejscem organizacji róż-
nych wydarzeń miejskich i gmin-
nych - mówi burmistrz. - Wartość 
po przetargowa inwestycji to 650 
tys. zł, z czego  300 tys. zł to do-
finansowanie ze wspomnianego 
już Rządowego Funduszu Inwe-
stycji Lokalnych.

To zrealizujemy
W ostatnim czasie bardzo dobre in-
formcje dotarły do Urzędu Miejskiego 
w Bierutowie z Ministerstwa  Kultu-
ry i Dziedzictwa Narodowego, które 
przyznało gminie dotację na pra-
ce konserwatorskie przy baroko-
wej bramie zamkowej w Bieruto-
wie.  Kwota dotacji to 250 tys. zł.  
- Mamy nadzieję, że przy niewiel-
kim wkładzie własnym uda nam się 
zrobić restaurację tego pięknego za-
bytku w jak największym zakresie - 
mówi burmistrz Piotr Sawicki, pod-
kreślając, że jest to kolejny krok w 
kierunku rewitalizacji zabytkowe-
go centrum Bierutowa.

Na ostatniej sesji Sejmiku Wo-
jewództwa Dolnośląskiego gmi-

nie Bierutów przyznano także ko-
lejne środki z dwóch programów. 
To 120 tys. z Dolnośląskiego Fun-
duszu Pomocy Rozwojowej na zakup 
i montaż lamp solarnych w gminie 
oraz  19,9 tys. zł z Odnowy Dolno-
śląskiej Wsi na budowę placu za-
baw w Sątoku. 

- W sumie pozyskane środki w 
roku 2022 to już niemal 730 tys. zł, 
a przed nami jeszcze rozstrzygnię-
cie II i III naboru do Programu In-
westycji Strategicznych Polski Ład, 
w którym również aplikowaliśmy - 
podkreśla samorządowiec.

Jeszcze w kwietniu gmina podpisa-

ła umowy na modernizację czterech 
dróg gminnych w Kijowicach, Sol-
nikach Wielkich, Wabienicach oraz 
Zawidowicach.  

Zadanie pod nazwą „Moderniza-
cja infrastruktury drogowej na tere-
nach wiejskich Miasta i Gminy Bie-
rutów” uzyskało dofinansowanie z 
Programu Inwestycji Strategicznych 
Polski Ład w wysokości 2.289.500 
zł. Wykonawcami inwestycji będą 
firmy Bio-Bud Piotr Schabikowski 
oraz Pol-Dróg Drawsko Pomorskie. 
Rooty rozpoczęły się po świętach 
wielkanocnych, ale termin ich za-
kończenia to miesiące wakacyjne. ●

Nowy pojazd i czystsze 
ulice w Bierutowie

W maju gmina Bierutów przekazała 
Zakładowi Gospodarki Komunalnej 
nowoczesną wielofunkcyjną ma-
szynę czyszczącą CITYMASTER 650. 
- Do "służby" wchodzi jako zamia-
tarka, co znacząco zwiększy wy-
dajność i jakość czyszczenia ulic, 
ale CITYMASTER będzie także w 
zależności od potrzeb, służył nam 
w przyszłości jako pługopiaskarka 
lub kosiarka - poinformował bur-
mistrz Piotr Sawicki, który podkre-

śla, że w zależności od wyposażenia 
dodatkowego można jej użyć też 
do podlewania, wyrywania chwa-
stów, zbierania liści, przycinania 
żywopłotów.
- To bardzo uniwersalna maszyna, 
a jej zakup jest kolejnym krokiem 
w kierunku doposażania i unowo-
cześniania naszych służb komu-
nalnych - mówi burmistrz Bieruto-
wa. Nowy sprzęt odebrał dyrektor 
Zbigniew Konefał. ●

Gmina Bierutów przekazała Zakładowi Gospodarki Komunalnej 
nowoczesną wielofunkcyjną maszynę.

Potrzebne zakupy dla bierutowskiej przychodni
 

Gmina Bierutów otrzymała 1 mln 
zł nagrody za zajęcie I miejsca 
w powiecie w konkursie pn. Ro-
snąca Odporność, zorganizowa-
nym przez Pełnomocnika Rządu 
do spraw narodowego programu 

szczepień ochronnych przeciwko 
wirusowi SARS-CoV-2. Wygrane 
pieniądze gmina może wydać na 
dowolny cel związany z przeciw-
działaniem COVID-19.  
- Środki wydajemy sukcesywnie, 
zgodnie z zasadami konkursu, na-
tomiast 100 tys. zł przeznaczyliśmy 
na dotację dla naszego ZPZOZ, aby 
doposażyć go w sprzęt wg zgło-
szonych potrzeb, aby służyły nam 
wszystkim - mówi burmistrz Piotr 

Sawicki. Za te środki zostały zaku-
pione następujący sprzęt: kozetki 
lekarskie do gabinetów, stanowi-
sko do pobierana krwi, fotel zabie-
gowy, aparat EKG x2, trzy kompu-
tery, 2 skanery, drukarki, 3 lampy 
bakteriobójcze przepływowe, ci-
śnieniomierze, otoskopy, nosze 
płachtowe.
Także pętlę indukcyjną do przy-
chodni w Bierutowie oraz agregat 
prądotwórczy. ●

Pieniądze z nagrody w kon-
kursie Rosnąca Odporność zo-
stały przeznaczone na zakupy 
potrzebnego sprzętu dla miej-
skiej przychodni. 
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Bierutów pozyskuje 
środki i remontuje
Świetlica w Posadowicach została wyremontowana. W kolejce 
czekają kolejne przedsięwzięcia, na które pozyskano środki

Burmistrz Piotr Sawicki podpisał umowy na remonty dróg 
w czterech miejscowościach gminy Bierutów

Na remont zabytkowej bramy gmina pozyskała środki z ministerstwa

Wielofunkcyjne urządzenie już pracuje na ulicach miasta

Nowe dyrektorki 
w gminnych szkołach

Burmistrz Piotr Sawicki spotkał się z 
nowymi dyrektorkami dwóch szkół 
podstawowych w gminie Bierutów. 
Mowa o Szkole Podstawowej w Wa-
bienicach i Szkole Podstawowej w 
Zbytowej, których poprzedni dy-
rektorzy . 
Podczas spotkania w Urzędzie 
Miejskim w Bierutowie obie pa-
nie odebrały z rąk burmistrza akty 
powołania na stanowiska. W wy-
niku przeprowadzonych konkur-

sów, od nowego roku szkolnego 
stanowisko dyrektora Szkoły Pod-
stawowej w Zbytowej obejmie Jo-
anna Węgrzyn-Bardo, natomiast 
stanowisko dyrektora Szkoły Pod-
stawowej w Wabienicach obejmie 
Emanuela Statnik.
- Nowym paniom dyrektor życzę 
wielu sukcesów oraz nieustannej 
satysfakcji z wykonywania tak waż-
nej i odpowiedzialnej funkcji - po-
wiedział burmistrz Piotr Sawicki. ●

Rozstrzygnięto konkursy na dyrektorskie stanowiska dwóch 
szkół podstawowych w gminie Bierutów. 

Burmistrz wręczył akty mianowania nowym paniom dyrektor
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Aktualne inwestycje w Gminie 
Dobroszyce, która zmie-
nia się dla swoich miesz-

kańców. 
Zapraszamy na przegląd prac 

budowlanych: 
● Na dniach zakończy się bu-

dowa świetlicy wiejskiej  w Męka-
rzowicach, gdzie już teraz zobaczyć 
można nowoczesny budynek wraz 
z niezbędną infrastrukturą tech-
niczną i zagospodarowaniem te-
renu.  Aktualnie  trwają tam  prace 
w zakresie nawierzchni drogowej, 
oświetlenia zewnętrznego i  moni-
toringu. Już w te wakacje  miesz-
kańcy Mękarzowic będą mgli spo-
tkać się w nowej świetlicy. Wartość 
tego zadania wynosi 801 769,79 zł ;

● Budowa parkingu przy  PAR-
K&RIDE w Dobroszycach postępu-
je w szybkim tempie. Niebawem z 
miejsc parkingowych skorzystać 
będą mogli odwiedzający nasz 
cmentarz oraz wszyscy ci, którzy 
zdecydują się na zmianę 4 kół na 2 
koła i przesiądą się na rower. Na-
leży podkreślić, że  turystyka ro-
werowa w naszej gminie zyskuje 
coraz więcej zwolenników. Do-
datkowo w miejscu tym powsta-
nie jedna z nielicznych w powiecie 

oleśnickim, stacja ładowania pojaz-
dów elektrycznych. Umiejscowie-
nie jej przy drodze wojewódzkiej, 
spowoduje większe zainteresowa-
nie obiektem. 

● Modernizacja i rozbudowa 
oczyszczalni ścieków w miejsco-
wości Dobroszyce to długo wycze-
kiwana i  jedna z najważniejszych 
inwestycji w ostatnim czasie.  Prace 
postępują tu z dnia na dzień. Efek-
tem tego zadania będzie zwiększe-
nie wydajności oczyszczalni;

● Trwa budowa remizy stra-
żackiej.  Do końca 2022 roku po-
wstanie piętrowy budynek biuro-
wo-socjalny, niepodpiwniczony, 
kryty płaskim dachem oraz 3-sta-
nowiskowy,  parterowy garaż na 
wozy strażackie. Wartość inwesty-
cji wynosi 2 840 714,42 zł.  Zadanie 
współfinansowane jest ze środków 
Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych kwotą  1,2 mln zł. Inwe-
stycja ta poprawi bezpieczeństwo 
mieszkańców Gminy Dobroszyce. 

● W ubiegłym miesiącu zakoń-
czone zostały prace  przy wyniesio-
nych przejściach  dla pieszych na 
trasie ”do szkoły” . Rampy przejść 
wykonane zostały  z masy bitumicz-
nej na istniejącej asfaltowej na-

wierzchni jezdni. Dodatkowo po-
wstało oznakowanie i dedykowane 
oświetlenie. Ponadto wzdłuż dro-
gi przy ul. Parkowej wykonane zo-
stały ciągi piesze, doprowadzające 
do przejścia dla pieszych.  Zada-
nie finansowane jest z Rządowe-
go Funduszu Rozwoju Dróg.  Jego 
celem jest przyspieszenie powsta-
wania nowoczesnej i bezpiecznej 
infrastruktury drogowej. 

● Rozpoczynamy budowę ciągu 
pieszego przy DW340 od Nowosie-
dlic do granic gminy Dobroszyce, 
który połączy się z już wybudowa-
nym ciągiem w Gminie Oleśnica. 
Dzięki tej inwestycji poprawi się 
bezpieczeństwo i komfort osób po-
ruszających się drogą wojewódz-
ką.  Wartość tej inwestycji to kwo-
ta 1 178 209,29 zł. Prace zakończą 
się jesienią 2022 roku. 

● Ruszamy z przebudową dróg 
powiatowych – ul. Trzebnickiej, 
Oleśnickiej i 11 Listopada w Dobro-
szycach. Zadanie sfinansowane zo-
stanie  na podstawie porozumienia 
zawartego pomiędzy Gminą Do-
broszyce i Powiatem Oleśnickim.  
Strony porozumienia sfinansują to 
zadanie po 50% wartości inwesty-
cji na każdą ze stron. ●

Tutaj inwestuje 
gmina Dobroszyce
Budowa świetlicy i remizy, modernizacja oczyszczalni ścieków
i wiele innych przedsięwzięć toczy się obecnie na terenie gminy

Przebudują siedem 
kolejnych dróg w gminie

W maju 2022 roku, w Urzędzie Gmi-
ny Dobroszyce, podpisana została 
umowa na zadanie „Przebudowa 
dróg w Dobroszycach wraz z bu-
dową kanalizacji deszczowej”. W 
ramach tej inwestycji przebudo-
wane zostaną ulice: Tęczowa, Sło-
neczna, Wiosenna Szkolna, Rze-
mieślnicza, Okrężna oraz odcinek 
ul. Nowosiedlickiej, wraz z budo-
wą kanalizacji deszczowej.

Wartość podpisanej umowy wy-
nosi 13 867 985,68 zł!  To rekordo-
wa kwota na realizację inwestycji w 
ramach jednej umowy. Gmina Do-
broszyce na to zadanie otrzymała 
dofinansowanie w wysokości 9,5 
ml zł z Rządowego Funduszu Pol-
ski Ład: Program Inwestycji Strate-
gicznych oraz dodatkowe wsparcie 
finansowe w wysokości 915 260, 50 
zł z Rządowego Funduszu Rozwo-
ju Dróg. Pozostała kwota pochodzić 
będzie z budżetu Gminy Dobroszyce.

W podpisaniu umowy udział wzięli 
Wójt Gminy Dobroszyce Artur Cio-
sek , Poseł na Sejm RP Paweł Hre-
niak , Radny Sejmiku Województwa 
Dolnośląskiego Damian Mrozek, 
Skarbnik Gminy Dobroszyce Ur-
szula Włodarczyk, Przewodniczący 
Rady Gminy Dobroszyce Dariusz 

Palma, Radny Gminy Dobroszyce 
Andrzej Hold, Radny Gminy Do-
broszyce Andrzej Kasina, pełno-
mocnik firmy STRABAG Piotr Mi-
kołajczak, kierownik budowy Marek 
Krzewiński, inspektor ds. inwesty-
cji Marta Milczarczyk – Wabińska, 
inżynier budowy Natalia Targosz. 

Inwestycja obejmie budowę sie-
ci kanalizacji deszczowej o dług. 
ok 3,12 km, nawierzchni asfalto-
wych jezdni o pow. 4918 mkw, na-
wierzchni jezdni z kostki betono-
wej o pow. 8550 mkw, nawierzchni 
ciągów pieszych i pieszo-rowero-
wych z kostki betonowej o pow. 
6015 mkw.

Prace ruszą niebawem. Termin 
zakończenia zadania to czerwiec 
2023r . ●

7 nowych dróg w Gminie Dobroszyce - kolejne kilometry 
nawierzchni. Umowa już została podpisana.

Gminne podstawówki 
ze wsparciem 

W ramach projektu „Dostępna 
szkoła” przedsięwzięcie: „Ra-
mię w ramię - szkoła bez barier”  
Gmina Dobroszyce otrzymała 1 350 
000,00 zł wsparcia, z podziałem 
na dwie szkoły: 

●  Szkoła Podstawowa im. Ire-
ny Sendlerowej w Dobroszy-
cach - 584 100,00 zł 

●  Szkoła Podstawowa im. Orła 
Białego w Dobrzeniu - 765 
900,00 zł. 

Celem tego projektu jest wpro-
wadzenie udogodnień architekto-
nicznych i usprawnień rozwiązań 
systemowych, dotyczących dostęp-
ności szkół w Gminie Dobroszyce, 
dla potrzeb osób z niepełnospraw-
nościami. Projekt powstał z myślą 
o szkołach podstawowych wyma-
gających poprawy szeroko rozu-
mianej dostępności, bo dostępna 
szkoła to szkoła dla KAŻDEGO!  
Chcemy, aby w naszych placów-
kach oświatowych,  każde dziec-
ko  w pełni rozwijało swój poten-
cjał, bez względu na ograniczenia 
wynikające z posiadanej niepełno-
sprawności czy specjalnych potrzeb. 

W ramach projektu zaplanowano  

działania w 4 obszarach : 
- dostępność architektoniczna, 
- wymiar techniczny,
- obszar społeczny i edukacyjny 
- obszar organizacja i procedury. 
  Pozyskane środki wydatkowane 

będą mi.  na  remonty chodników 
przy szkołach, likwidację schodów, 
remonty pomieszczeń i dostoso-
wanie ich do potrzeb osób niepeł-
nosprawnych( m. in. szatni, łazie-
nek),  odpowiednie oznakowanie 
pomieszczeń i budynków, w których 
znajdują się placówki oświatowe, 
w tym drzwi, korytarzy, schodów, 
miejsc parkingowych, wejść itp., 
doposażenie gabinetów specjali-
stycznych, bibliotek i świetlic, za-
kup i montaż tabliczek z numeracją 
i opisem pomieszczeń w tym dru-
kiem wypukłym i alfabetem Brail-
le’a, zakup mebli i innego niezbęd-
nego wyposażenia, specjalistyczne 
szkolenia administracji, obsługi i 
nauczycieli w zakresie dostępno-
ści, organizacja zajęć rewalidacyj-
nych i  socjoterapeutycznych i wie-
le, wiele innych. 

Projekt realizowany będzie w ter-
minie do 31 lipca 2023 r.  ●

Ramię w ramię - szkoła bez barier. Szkoły z Dobroszyc 
i Dobrzenia otrzymały środki na realizację tego programu

W tych częściach gminy Dobroszyce realizowane są obecnie inwestycje
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Odkryj Oleśnicę. Ruszają gry terenowe po mieście
Michał Kowalczyk oraz Marek Piotrowski prezentują swój nowy projekt. Odkryj Oleśnicę to okazja, by najmłodsi w niekonwencjonalny 
i ciekawy sposób poznawali swoje miasto. Odkryj Oleśnicę. Ruszają gry terenowe po mieście
– Podczas wycieczki dzieci przeżyją niesamowitą przygodę poznając miasto oraz różne zabytki – mówią inicjatorzy projektu 
Odkryj Oleśnicy. – Uczestnicy, korzystając z mapy będą docierać do różnych punktów miasta gdzie spotkają postacie związane z 
odwiedzanymi miejscami. Zadania, które będą mieli do wykonania zintegrują oraz zacieśniają relacje między nimi. Jakie zabytki 
poznają uczestnicy gry terenowej? Będą to Brama Wrocławska, budynek Poczty Głównej, sądu, szkoły muzycznej, Zamek, dworzec 
PKP. Przy każdym na uczestników gry czekać będzie osoba kojarzona z danym miejscem. – Uczestnicy dostaną do wykonania 
ciekawe, inspirujące zadania, dzięki którym jeszcze lepiej poznają Oleśnicę – mówi Michał Kowalczyk, podkreślając, że propozycja 
gry terenowej jest skierowana zarówno do przedszkolaków, jak i uczniów z Oleśnicy i innych miejscowości powiatu oleśnickiego. 
– Mamy nadzieję, że będzie ona świetnym uzupełnieniem tradycyjnej lekcji historii.

Zapraszamy grupy zorganizowane i klasy na wycieczki po Oleśnicy. Kontakt: 534 087 309  biuro@odkryjolesnice.pl

Jakie miejsca odwiedzą uczestnicy gry miejskiej? Oto one
STACJA PKP: Stacja PKP w Oleśnicy skrywa w swojej historii wiele tajemnic. Ale podczas gry, zaprzyjaźniony kolejarz — z pomocą 
uczestników — rozwiąże jedną z nich za pomocą ogromnych puzzli!
POCZTA GŁÓWNA: Mimo że nasza poczta wygląda na budowlę z czasów renesansu, to wcale z niego nie pochodzi! Właśnie stąd w 
trakcie naszej gry miejskiej uczestnicy będą mogli wysłać własnoręcznie robione pocztówki — jako pamiątkę — prosto do swojego domu!
SĄD: Kontynuując zabawę — zaprowadzimy wszystkich pod budynek Sądu. To tam dzieci pomogą zdecydować się sędziemu, jaką decyzję 
powinien podjąć przy nietypowej sprawie!
POMNIK ERY KOSMICZNEJ: Jest jednym z dwóch dzieł, które są poświęcone podbojom kosmosu. To jednak niejedyna wyjątkowa rzecz, która jest z nim związana. Podobno raz na jakiś czas można przy nim spotkać prawdziwego 
kosmonautę. Czy uda się to podczas naszej gry miejskiej?
ZAMEK KSIĄŻĄT OLEŚNICKICH: Na przestrzeni ostatnich 700 lat wielokrotnie zmieniał gospodarzy, właścicieli i wystrój. Co więcej, zmieniał nawet swoją rolę! Dzięki temu możemy poczuć w nim klimat kilku stuleci jednocześnie. 
Możemy wspólnie odkryć tę niesamowitą atmosferę — zwiedzając każdy zakamarek tego magicznego miejsca!

W ramach prezentu — każdy uczestnik zabawy może skorzystać ze specjalnej oferty na warsztaty dla dzieci organizowane przez firmę CZAR Animacje! Jest to nie tylko idealne uzupełnienie naszej 
gry miejskiej o dodatkowe doświadczenia, ale również kolejną możliwością na uwiecznienie wspomnień. A to dzięki temu, że podczas warsztatów dzieci własnoręcznie stworzą unikalne pamiątki, 
które pozwolą im zapamiętać ten dzień na długi czas.
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