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druga będzie
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Zima będzie
bardzo droga!
Zmarzniemy?

Miejska Gospodarka
Komunalna w Oleśnicy
zapowiada duże podwyżki.
Spółka prosi mieszkańców,
by oszczędzali energię
i zapewnia, że robi wszystko ,
by węgla nie zabrakło.

STRONA 11

Nowa karetka
dla pogotowia
Ambulans trafi
do podstacji
w Sycowie
CZYTAJ NA STRONIE 5

STRONA 4

Rodzice Tosi
walczą o dzieci
chore na SMA
Apel trafił do
ministra!
FOT. ARCHWUM PRYWATNE

CZYTAJ NA STRONIE 6

DROGI, KANALIZACJA, REMIZA! TO SIĘ DZIEJE W GMINIE OLEŚNICA STRONA 8-9
REKLAMA

Atrakcyjny
sierpień
Przyjadą gwiazdy

FOT. GRZEGORZ KIJAKOWSKI

FOT. PIXABAY

DUŻE PIENIĄDZE DLA BIERUTOWA! MILIONY PÓJDĄ NA INFRASTRUKTURĘ!

CZYTAJ NA STRONIE 3

FOT. GRZEGORZ KIJAKOWSKI

CZYTAJ NA STRONIE 10

Wicestarosta
Stępień
o remoncie
20 km dróg

FOT. STAROSTWO POWIATOWEJ

FOT. UG DOBROSZYCE

11 mln złotych
dla Dobroszyc!
Jakie inwestycje
ruszą w gminie?

Sierpień to czas gminnych dożynek. W tym
miesiącu mieszkańcy
zostaną też zaproszeni
na Dni Dobroszyc. W
tym roku nie zabraknie
na nich gwiazd polskiej
sceny muzycznej. Zagra
Kombii, wystąpi zespół
disco polo Boys, na scenie pojawi się Tomek Kowal Kowalski. Co jeszcze
proponują organizatorzy
życia kulturalnego
w naszych gminach?

Od 12 do 14 sierpnia w Oleśnicy kolejna
odsłona Festiwalu Cyrkowo-Artystycznego
Jakie atrakcje czekają? Poznajcie szczegóły!

CZYTAJ NA STRONIE 2

CZYTAJ NA STRONIE 7
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na początek

POGODA

ŚRODA
max. 27oC I min. 14oC

CZWARTEK
max. 30oC I min. 16oC

PIĄTEK
max. 33oC I min. 15oC

PROSTO W OCZY

Za czym kolejka ta
stoi, czyli kryzys
KATARZYNA KIJAKOWSKA
Pewnie nikt z nas nie przypuszczał, że
przyjdzie nam jeszcze stać w kolejce
po cukier. Nie śniło się to nam, dzisiejszym czterdziestolatkom, starszym, a
już na pewno nie myślały o tym nasze
dzieci. Wychowane w kulturze pełnych
półek, wakacji za granicą i internetu, który daje przestrzeń
i szerokie spojrzenie na świat. Ale dzieje się. Po pandemicznych brakach papieru toaletowego czy makaronu,
przyszedł czas na kolejki po cukier i "sprzedawanie" informacji, gdzie można kupić choćby kilogram. Sama długo
byłam nieświadoma tego, jak cenny to dzisiaj produkt.
Gdy zajrzałam na półkę w pobliskim markecie okazało
się, że ta świeci pustkami. Dramatu nie było, ale pojawiło
się pytanie o to, co jeszcze może nas zakoczyć/spotkać w
tych dziwnych i trudnych czasach. Bo z takowymi, niestety,
przyszło nam się zmierzyć. Kiedy w 2020 roku rozpoczynała się pandemia koronawirusa nikt nie sądził, że potrwa
tak długo, zbierze tak śmiertelne żniwo i tak zmieni naszą
rzeczywistość. Kiedy wydawało się, że udało nam się koronawirusa ujarzmić, za naszą wschodnią granicą wybuchła
wojna. Tysiące uchodźców, strach, czy wojna zapuka także
do naszych drzwi. Wreszcie obawy, co przyniesie ze sobą
konflikt zbrojny za polską granicą. Dzisiaj już wiemy. Oprócz
niepokoju, idzie za nim obawa o jutro. Naszych rodzin, dzieci. O miejsca pracy, a nawet to, czy zimą w naszych domach
będzie ciepło. Czy pięć lat temu uwierzylibyście, że w XXI
wieku towarzyszyć nam będą takie obawy? Że będziemy
tak bardzo niepewni jutra. Staram się widzieć szklanę do
połowy pełną, nie pustą. Wydaje mi się, że z każdej, nawet
trudnej sytuacji jest wyjście, ale dzisiaj, tak jak pewnie
większość z was, obawiam się. Na koniec mogłabym
napisać: trzymajmy się razem, ale to zbyt banalne. A więc,
bądźmy bezpieczni i wierzmy w spokojną przyszłość. ● 
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Odeszli od nas
Krystyna Siastacz zmarła w
wieku 67 lat, Zenon Wierzbiński zmarł w wieku 70 lat, Jacek
Mintus zmarł w wieku 48 lat,
Adam Bryk zmarł w wieku 66
lat, Danuta Brylowska zmarła
w wieku 68 lat, Sylwia Kaczmarczyk zmarła w wieku 30
lat, Tadeusz Chlebowski zmarł
w wieku 84 lat, Marcin Siwonia
zmarł w wieku 40 lat, Tadeusz
Pawłowski zmarł w wieku 86
lat, Elżbieta Kubiak zmarła w
wieku 72 lat, Stanisław Piórek
zmarł w wieku 70 lat, Genowefa Kozioł zmarła w wieku 73
lat, Helena Mieszała zmarła w
wieku 97 lat, Salomea Tokarska
zmarła w wieku 86 lat, Ryszard
Jakimiec zmarł w wieku 85 lat,
Zygmunt Domagała zmarł w
wieku 61 lat.

SOBOTA
max. 23oC I min. 11oC

WAŻNE
TELEFONY

NIEDZIELA
max. 23oC I min. 12oC

PONIEDZIAŁEK
max. 24oC I min. 11oC

KALENDARZ
sprawdź również na www.olesnicainfo.pl
Miejska Gra Terenowa - zbierz
drużynę, sprawdź swoją wiedzę
o Oleśnicy i zgarnij prezenty

112
997
998
999

NUMER RATUNKOWY

Zapraszamy oleśniczan małych
i dużych do udziału w Miejskiej Grze Terenowej, która odbędzie się 6 sierpnia
2022 od godziny 10.30.
Zbierz drużynę, sprawdź swoją wiedzę
o Oleśnicy i zgarnij prezenty!
Zapisy poprzez formularz na stronie
poniżej www.mokis.info.
● Start i meta: Oleśnicki Dom Spotkań
z Historią, ul. Bociania 11
● Godziny startu drużyn: od 10.30 do 14
● Zapisy: od 25.07.2022 od godz. 10.00
do 2.08.22 lub do wyczerpania limitu

POLICJA

POGOTOWIE

STRAŻ POŻARNA
● Miejska Gospodarka

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

● Zakład Budynków

Komunalnych w Oleśnicy
71 398-09-10

WTOREK
max. 24oC I min. 13oC

Repertuar Wakacyjnego
Kina Plenerowego

Familijne kino plenerowe
w Dobroszycach

Szczegółowy harmonogram Wakacyjnego
Kina Plenerowego:
● 6 sierpnia 2022 o godz. 20:30 - Hazardzista
● 20 sierpnia 2022 o godz. 20.00 - Jak wywołałem byłą żonę

● 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

Już w najbliższą niedzielę (7 sierpnia),
o godz. 20.30, w muszli koncertowej w
Dobroszycach odbędzie się familijne kino
plenerowe
Gminne Centrum Kultury im. Anny Sojko
zaprasza dzieci i dorosłych na film pt. „Cudowny chłopak". Rodzinny, pełen uroku i w
gwiazdorskiej obsadzie - jedne z głównych
ról grają Julia Roberts i Owen Wilson.

● 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

Spacery po Oleśnicy
z przewodniczką - 13 i 14 sierpnia trwają zapisy!
Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki zaprasza w
sierpniu na dwa spacery po Oleśnicy. Odbędą się one zamy 13 i 14 sierpnia. Na spacery
obowiązują zapisy. Koszt udziału w spacerze: bilet normalny - 10 zł, bilet ulgowy - 7 zł.

Jedną drogę otwierają,
drugą będą zamykali

NR 7 (40) I LIPIEC 2022 r.
www.olesnicainfo.pl

3

FOT. GRZEGORZ KIJAKOWSKI

informacje

● Kierowców z Oleśnicy czekają kolejne utrudnienia w ruchu. Wprawdzie na część

ul. Dobroszyckiej powróci ruch, ale zamknięte zostaną ulice w innej części miasta
Katarzyna Kijakowska

D

obiega końca część
prac w obrębie ulicy Dobroszyckiej w
Oleśnicy. Jak informuje inwestor planowane otwarcie
skrzyżowania na Wojska Polskiego/Dobroszyckiej odbędzie się 6 lub 7 sierpnia.
Otwarta zostanie również
Dobroszycka, ale tylko w
kierunku od drogi S-8 do
miasta. Kierunek przeciwny zostanie udostępnionydopiero we wrześniu.
DLACZEGO NADAL ZAMKNIĘTA?
- Musi pozostać na razie
zamknięty, gdyż przy rondzie będą montowane ekrany dźwiękochłonne i puszczenie ruchu kolidowałoby
z tymi pracami - informuje
Urząd Miasta Oleśnicy, który
REKLAMA

Prace na Wałach Jagiellońskich zakończą się w listopadzie

współfinansuje inwestycję.
Ścieżki rowerowe również
nie będą jeszcze dostępne.
Cała droga powinna być gotowa z końcem września.
Na przełomie sierpnia i wrze-

śnia zakończy się pierwszy
etap przebudowy ul. Wały
Jagiellońskie w Oleśnicy. W
okolicy ul. Wałowej rozpoczęto już roboty drogowe – wytyczono krawężniki i ułożono

warstwę stabilizacji podłoża, a od strony Parku Książąt
Oleśnickich – realizowane
są prace związane z wykonaniem chodnika.
Po wykonaniu jezdni –
zostanie one udostępniona dla ruchu samochodowego. Wówczas rozpocznie
się drugi etap obejmujący
odcinek od ul. Słowackiego
do ul. Ptasiej, przy wiadukcie kolejowym.
Równocześnie będą trwały
prace wykończeniowe poza
jezdnią na odcinku etapu pierwszego. Zamknięty
odcinek kierowcy będą objeżdżać ulicami: Chopina, 3
Maja, Ludwikowską, Stawową i Wiejską.
Zakończenie robót w
obręie Wałów Jagiellońskich planowane jest na listopad tego roku. ●

Nowa siłownia ma być początkiem zmian w oleśnickim parku

Jak powinien wyglądać
Park Kolejarzy?
Zakład Budynków Komunalnych w Oleśnicy przygotowuje się do modernizacji
parku i chce poznać pomysły mieszkańców.
Zakład Budynków Komunalnych w Oleśnicy informuje,
że zostały opracowane dwie
koncepcje na zagospodarowanie i przebudowę terenów w Parku Kolejarzy w
Oleśnicy, pomiędzy ulicami ks. Franciszka SudołaIgnacego Daszyńskiego i
księcia Józefa Poniatow-

skiego, w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych. Swoje sugestie, opinie,
uwagi można zgłaszać na
adres mailowy sekretariat@
zbk.olesnica.pl do 15:30 –
8 sierpnia.
Chętne osoby mogą również przyjść na specjalne
spotkanie z projektantem
i bezpośrednie konsultacje społeczne, które odbędą się 8 sierpnia od godziny 16 do 18 w Oleśnickiej
Bibliotece Publicznej przy
ul. Mikołaja Reja 10. RED
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Mieszkańców czekają
duże podwyżki za ciepło

● Miejska spółka, która dba, by w domach oleśniczan było zimą ciepło, prowadzi

negocjacje i gromadzi węgiel. Już dzisiaj wiadomo jednak, że będzie drożej

M

iejska Gospodarka
Komunalna renegocjuje umowę wieloletnią z Polską Grupą Górniczą, podpisała również
umowę ramową z PGE Paliwa, który ma koncesję
państwa na import węgla
z Ameryki Południowej i Azji
- mówi Sławomir Wers, dyrektor finansowy miejskiej
spółki pytany przez nas o
przygotowania do sezonu.

Remont linii zostanie połączony z remontem dworca
w Sycowie.

Ceny za ogrzewanie mieszkań w Oleśnicy drastycznie idą w górę

prowadzimy rozmowy i działania, aby zakontraktować
odpowiednią ilość węgla, ale
jego ceny całkowicie oderwały się od rzeczywistości,
osiągając wręcz bezprecedensowe poziomy.Sytuacja
na rynku gazu, którym Miejska Gospodarka Komunalna mogłaby się wspomóc
w wybudowanej instalacji
kogeneracyjnej jest jeszcze trudniejsza (800-1000%
wzrostu). – Ceny są abstrakcyjnie wysokie, a dostępność
mała. Europa i Polska są w
gazowym dołku – mówi.
BĘDZIE PODWYŻKA ZA CIEPŁO?
Sławomir Wers przyznaje, że
podwyżka jest nieunikniona.
– Musimy działać odpowiedzialnie – mówi. – Wykonujemy większość komunalnych
usług publicznych związa-

nych z codziennym funkcjonowaniem miasta i naszym
obowiązkiem jest ciągłość
ich świadczenia. Utrata płynności i upadłość to dramat
nie tylko spółki i jej pracowników, ale też większości
mieszkańców Oleśnicy.
SYTUACJA
JEST NADZWYCZAJNA
Wers nie ukrywa, że MGK
tak jak całe społeczeństwo,
jest w trudnej sytuacji galopującej drożyzny. – Ceny
surowców, wojna w Ukrainie, zaprzestanie dostaw
gazu z kierunku wschodniego, embargo na rosyjski węgiel, który popieramy,
bo nie możemy finansować
agresji Putina – mówi. – To
wszystko sprawia, że ceny
nośników energii rosną, a
ich dostępność jest coraz

mniejsza. Wniosek, który złożyliśmy do Prezesa
URE ma charakter uproszczony i dotyczy dwóch kategorii kosztów: opału z transportem do Ciepłowni oraz
praw do emisji CO2. Pozostałe koszty wytwarzania i
dystrybucji ciepła, pomimo
wysokiego wzrostu nie ulegają w taryfie zmianie.
– Łączny wzrost ceny ciepła tylko ze względu na te
dwa czynniki kosztochłonne Urząd Regulacji Energetyki oszacował na 37,87%
– mówi dyrektor. – Wprowadzamy podwyżkę od 1
sierpnia. Nie mamy alternatywy, bowiem priorytetem
jest zapewnienie ciągłości
dostaw ciepła do oleśnickich
mieszkań, a ceną drastyczny wzrost kosztów utrzymania mieszkania. ●

FOT. GOOGLE MAPS

Przy szkole powstanie wyniesione przejście

Jeszcze w maju radny Grzegorz Żyła apelował o budowę wyniesionego przejścia
dla pieszych w okolicy ósemki, argumentując ten fakt
poprawą bezpieczeństwa
uczniów. Jak wynika z odpowiedzi Grzegorza Cipyka z Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy zadanie
to zostanie zrealizowane do

ca większości budynków na
tym terenie tzn. Spółdzielnia Mieszkaniowa Zacisze
zaangażuje się w rozwiązanie problemu – powiedział,
zapewniając jednocześnie,
że w skład nowo powstającej
nowej zabudowy wchodzi
także wykonanie 28 ogólnodostępnych miejsc parkingowych. SDM w miarę
możliwości ma uwzględnić
przedsięwzięcie przy planowaniu budżetu. RED

W 2023 roku ruszy
modernizacja linii kolejowej

SKĄD OPAŁ NA ZIMĘ?
– Prócz tego prowadzone
są rozmowy z prywatnymi dystrybutorami – dodaje Wers. – Pojawiła się też
możliwość pozyskania opału
w aukcjach elektronicznych
z Polskiej Grupy Górniczej,
w których nasza spółka aktywnie uczestniczy. Jesteśmy blisko zakontraktowania potrzebnych ilości na
cały zbliżający się sezon z
powyższych źródeł. Dyrektor przyznaje, że innym nurtującym MGK problemem
jest deficyt usług transportowych (głównie kolejowych),
aby sprowadzić zakontraktowany węgiel do ciepłowni. – Przewoźnicy są zajęci przewożeniem zboża z
Ukrainy i węgla z portu w
Gdańsku. Ceny w tym zakresie również szybko zwyżkują – mówi.
Nadal istnieje ryzyko
przerw w dostawach ciepła,
choć w ostatnich tygodniach
miejska spółka mocno je
ograniczyła. – Nie zostawimy mieszkańców Oleśnicy
bez ogrzewania – zapewnia
nasz rozmówca. – Cały czas

Urzędnicy odpowiedzieli
na apel radnego Grzegorza
Żyły w sprawie zwiększenia
bezpieczeństwa uczniów
Szkoły Podstawowej nr 8 w
Oleśnicy.

Radny Paweł Leszczyłowski zasygnalizował kłopoty
z miejscami parkingowymi
na Serbinowie i koniecznością budowy miejsc parkingowych wzdłuż ul. Podchorążych.
Dyrektor Sekcji Dróg Miejskich w Oleśnicy Krzysztof Fink poinformował, że
drogowcy przeprowadzili analizę problemu. – Należy oczekiwać, że zarząd-

FOT. PIXABAY

Katarzyna Kijakowska

Duży deficyt parkingów
na Serbinowie w Oleśnicy

Dzięki temu rozwiązaniu przy ósemce ma być bezpieczniej

końca 2022 roku. – Został
już wykonany i przekazany
do zatwierdzenia projekt stałej organizacji ruchu – poinformował dyrektor SDM.
Wyniesione przejścia dla
pieszych to sposób na uspokojenie ruchu na konkretnej ulicy.
Kierowcy, widząc takie rozwiązanie, zazwyczaj spuszczają nogę z gazu, a piesi
czują się bezpieczniej przy
przejściu na drugą stronę ulicy. W Oleśnicy takie przejście
funkcjonuje m.in. w okolicy przychodni przy ul. Ludwikowskiej. RED

W przyszłym roku nastąpi rozpoczęcie modernizacji na odcinku Oleśnica
Kępno, wraz z elektryfikacją linii oraz remontem stacji w Sycowie, czy Stradomi
Wierzchniej – poinformował
burmistrz Sycowa Dariusz
Maniak. Planowane prace
mają objąć wymianę torów
oraz elektryfikację trasy na
odcinku Kępno – Oleśnica.
Z kolei budowa mijanek w
Jemielnej, Bralinie i Sycowie umożliwi zwiększenie

liczby pociągów na trasie,
a modernizacja przejazdów
kolejowo-drogowych wraz
z urządzeniami sterowania
ruchem podniesie poziom
bezpieczeństwa. W ramach
inwestycji planowana jest też
budowa nowych peronów na
stacjach i przystankach m.in.
w Sycowie, Cieślach, Poniatowicach, Stradomi, Gęsiej
Górce, Perzowie i Bralinie.
Inwestycja została uwzglę-dniona w Krajowym Planie
Odbudowy. Umożliwia to rozpisanie przetargu w formule „projektuj i buduj”, którego ogłoszenie przewidywane
jest w tym roku. RED

FOT. SYCOW.PL
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Dworzec w Sycowie ma odzyskać dawny blask

WARTO
WIEDZIEĆ

sprawdź na www.olesnicainfo.pl

Druga odsłona
rekrutacji do szkół
Kto może z niej skorzystać?
Rekrutacja uzupełniająca do
klas I w szkołach ponadpodstawowych rozpoczyna się 2
sierpnia 2022 r. po rekrutacji
zasadniczej. W postępowaniu uzupełniającym biorą
udział: kandydaci, którzy nie
brali udziału w postępowaniu rekrutacyjnym; ci którzy
w postępowaniu rekrutacyjnym nie zostali przyjęci
(zakwalifikowani) do żadnej
ze szkół; kandydaci, którzy

nie potwierdzą woli przyjęcia
w szkole, do której zostali
zakwalifikowani, a także
uczniowie, którzy potwierdzą
wolę przyjęcia do szkoły, do
której zostali zakwalifikowani,
ale zrezygnują z przyjęcia do
tej placówki

Chwasty usuną
ekologicznie
Nowy pojazd już pracuje. Sekcja Dróg Miejskich w Oleśnicy
w ubiegłym roku zawarła
umowę na dostawę urządzenia do parowego usuwania
chwastów z dróg, chodników
i ścieżek rowerowych. Urządzenie zostało dostarczone w
czerwcu. RED

informacje
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Nowa karetka dla pogotowia
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DLA KOGO NOWA KARETKA?
Nowy ambulans marki mercedes będzie służył pacjentom Powiatowego Zespołu
Szpitali w Oleśnicy, ze szczególnym uwzględnieniem
pacjentów obsługiwanych
przez podstację w Sycowie.
– Zastąpi on tam jedną z
karetek, która jest najmocniej wyeksploatowana i która będzie swego rodzaju zapasem dla nas w razie awarii
lub zdarzenia drogowego –
mówi dyrektor Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy Przemysław Magiera,
podkreślając, że nowy pojazd
jest w pełni wyposażony i nowoczesny. – Mam nadzieję,
że będzie dobrze służył zarówno personelowi, jak i pacjentom, którym życie ratujemy – powiedział.

FOT. GRZEGORZ KIJAKOWSKI

N

owy pojazd został
kupiony ze środków
przeznaczonych na
zwalczanie covid-19. W miniony piątek przed budykiem Powiatowego Zespołu
Szpitali w Oleśnicy odbyło się przekazanie karetki.

Nowoczesny pojazd będzie służył mieszkańcom powiatu oleśnickiego

Karetka wraz z wyposażeniem kosztowała 677 tys. zł

Kluczyki do ambulansu dyrektor odebrał z rąk wicewojewody. – Państwo nie może
żałować pieniędzy na ochronę zdrowia – powiedział Bogusław Szpytma. – Od ponad
dwóch lat jesteśmy w sytuacji kryzysowej, gdzie zdrowie jest na pierwszym miejscu. Jesteśmy też w sytuacji

śnickiego szpitala podziękował wicewojewodzie starosta
Sławomir Kapica. Gratulacje i
podziękowania składał także
przewodniczący Rady Powiatu Oleśnickiego Adam Horbacz, który wyraził nadzieję,
że nowa karetka dobrze będzie służyć i mieszkańcom,
i personelowi pogotowia.

Nowy pojazd został zakupiony dzięki dofinansowaniu
z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19. Wsparcia finansowego w wysokości
650 000 zł udzielił Wojewoda Dolnośląski, a całkowity
koszt zakupu wyniósł ostatecznie 677 830,89 zł (brakująca kwota pochodziła z

WARTO
WIEDZIEĆ

To koniec zakrapianych
imprez pod arkadami?

wojennej, kiedy to w naszym
kraju przybywa osób potrzebujących pomocy. Dlatego
środki, które przekazujemy
to niezbędne wsparcie samorządu i szpitala. Mieszkańcy, w tym ci w powiecie
oleśnickim, muszą czuć się
bezpiecznie.
Za wsparcie na rzecz ole-

Rodzice 11-letniego Matusza Frączyka proszą o
wsparcie. Chorujący od urodzenia chłopiec pilnie potrzebuje naszego wsparcia
- Najgorsze jest to, że Mateusz nie jest do końca zdiagnozowany - mówi Beata
Frączyk, mama 11-letniego
Mateusza. - Konieczne jest
wykonanie bardzo drogiego
badania genetycznego WES
Trio, musimy zapewnić Mateuszowi długotrwałą rehabilitację i sprzęt, niezbędny do dalszego leczenia. Od

FOT.ARCHIWUM PRYWATNE

Potrzebny drogi sprzęt dla Mateusza

Od 2021 r. kłopoty zdrowotne
Mateusza się nasiliły

połowy 2021 roku bóle nasiliły się do tego stopnia, że
chłopiec momentami wręcz
zwija się z bólu. Płacząc,
prosi o pomoc. Leki przeciwbólowe pomagają tylko
na chwilę, botulina, rehabilitacja, masaże – to wciąż za
mało. konieczne jest wykonanie kolejnych badań genetycznych. Wes TRIO niestety nie jest refundowane
nawet dla dzieci z chorobami rzadkimi.
Mateuszowi można pomóc
za pośrednictwem fundacji
Siepomaga.pl RED

Bilety kolejowe droższe od sierpnia
Kolejne Dolnośląskie podniosły ceny biletów. Pasażerowie zapłacą więcej już
w sierpniu.
Ceny zostały podniesione
o 15%, co w praktyce oznacza wzrost cen biletów jednorazowych od 0,50 zł do
kilku zł. Takie same zmiany
procentowe cen będą dotyczyć również biletów miesięcznych. – W porównaniu
z ubiegłym rokiem ceny towarów i usług w czerwcu
wzrosły aż o 15,6 procent.

Sytuacja co miesiąc ulega
zmianie, obserwujemy stale rosnące koszty – energii,
obsługi taboru czy jego bieżącego serwisowania. Aby
móc świadczyć usługi i poszerzać siatkę połączeń w
regionie, musimy podjąć
konkretne kroki związane
ze zmianą cennika – mówi
Bartłomiej Rodak, rzecznik
spółki.
Największa zmiana będzie
dotyczyć opłat za jazdę bez
ważnego biletu. W przypadku niezgłoszenia się do dru-

żyny konduktorskiej w celu
zakupienia biletu kara rośnie z 60 do 100 zł. Podwyżkę cen biletów zapowiedziało także Polregio. Cena
biletów jednorazowych na
krótkich dystansach wzrośnie o kilkadziesiąt groszy,
a na dłuższych o kilka złotych. Na przykład do końca lipca za przejazd na odcinku do 91-100 km trzeba
zapłacić 24 złote, a od początku sierpnia podróż w takim przypadku będzie kosztowała 27,60 złotych. RED

sprawdź na www.olesnicainfo.pl

Sprzedaży działki
pod bloki nie będzie
Urzędnicy z Bierutowa
informowali niedawno, że
w miejscu dawnego przedszkola będą mogły stanąć
bloki mieszkalne. Ale przetarg
został odwołany. - Powodem
uzasadniającym odwołanie
przetargu są nowe okoliczności powodujące konieczność
ponownej analizy sposobu
i możliwości zagospodarowania przedmiotowej
nieruchomości przy uwzględnieniu zapisów w miejscowym
planie zagospodarowania
przestrzennego i związanych z tymi zapisami zaleceń
konserwatora zsabytków we
Wrocławiu – poinformował
burmistrz Piotr Sawicki.

Nowy szef
na Uniwersytecie
Kto zastąpił Teresę
Markiewicz? Na stanowisku
prezesa pracuje teraz Mieczysław Modliński. Wiceprezesem stowarzyszenia Oleśnicki
Uniwersytet III Wieku został
Andrzej Stolarek, a sekretarzem Maria Hadała. Członkowie zarządu to Zdzisława
Goch, Maria Joung i Elżbieta
Bloch. RED

Trudno zliczyć, jak długo
trwały narzekania mieszkańców na zanieczyszczone
arkady przy ul. 3 Maja. Notorycznie wykorzystywane do libacji alkoholowych,
dzisiaj są zamykane na noc.
Decyzja o odnowieniu kontrowersyjnego i kłopotliwego
przejścia zapadła w Zakładzie Budynków Komunalnych w Oleśnicy. Później
trzeba było jeszcze uzyskać
zgodę konserwatora zabytków i prace przy projekcie,
a potem montażu krat ruszyły pełną parą. Od kilkunastu dni kraty zdobią arka-

budżetu powiatu oleśnickiego). Jeszcze w tym roku flotę
oleśnickiego pogotowia ratunkowego wzmocni kolejna nowoczesna karetka, zakupiona także ze wsparciem
wojewody dolnośląskiego.
Nowy pojazd pojawi się
w oleśnickiej stacji do końca roku. ●

dy, a mieszkańcy głęboko
odetchnęli z ulgą, licząc na
to, że imprezy zuto zakrapiane alkoholem wreszcie
się w tym miejscu zakończą. - Arkady poprzez remont oraz nowe okratowanie
wykonane przez wykonawcę
estetycznie i stylowo stały
się ozdobą - mówi Izabela
Świąder z ZBK, podkreślając, że na terenie Oleśnicy
powstaje coraz więcej miejsc
rekreacyjnych. - Tworzymy
je dla wszystkich mieszkańców, ale korzystanie z nich
wymaga przestrzegania elementarnych zasad zachowania - apeluje. RED

FOT. UM OLEŚNICY

Katarzyna Kijakowska

FOT. GRZEGORZ KIJAKOWSKI

● Nowoczesny ambulans dołączy do floty pojazdów Zespołów Ratownictwa Medycznego Powiatowego Zespołu Szpitali

Estetycznie wykonane kraty są bez wątpienia ozdobą
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Rodzice Tosi upominają
się o dzieci chore na SMA
● Apel rodziców Tosi Wiśniewskiej i innych, którym podano lek na SMA, piszą
Katarzyna Kijakowska

N

asze dziecko miało to
szczęście, że otrzymało terapię lekiem Zolgensma - mówią rodzice Tosi
Wiśniewskiej, którzy w 2020
roku stoczyli bój o zbiórkę 9 mln zł na leczenie córeczki w Stanach Zjednoczonych. - Wiemy, jak ciężko
jest kierować zbiórką i prosić o wpłaty, jednocześnie
odwiedzając specjalistów i
prowadząc codzienne rehabilitacje.
Rodzice małej oleśniczanki przyznają, że ich marzeniem jest, aby rodzice dzieci
z SMA nie musieli już zbierać
na ten lek. – Aby nie musieli rozważać wyjazdu z kraju
w poszukiwaniu niedostępnych u nas form leczenia.
Aby lekarze mieli wybór zastosowania odpowiedniej terapii dla naszych dzieci podkreślają.

FOT. ARCHIWUM PRYWATNE

petycję do Ministerstwa Zdrowia i firmy farmaceutycznej

Wierzymy, że producent leku oraz władza podejmą szereg
właściwych decyzji i
znajdą kompromis,
który doprowadzi
do refundacji terapii
genowej w Polsce

9 mln zł na leczenie Tosi zebrano w rekordowym czasie

Niedawno wprowadzone
badania przesiewowe pozwalają na wykrycie choroby we wczesnym okresie. Badania połączone z
jednorazowym podaniem
leku mogą przyczynić się do
tego, że dziecko nie będzie
wymagało dalszego leczenia
i kosztownych rehabilitacji.
Dzieci z SMA, które otrzymają Zolgensma przedobjawowo będą rozwijać się
jak inne dzieci. ●

WARTO
WIEDZIEĆ

sprawdź na www.olesnicainfo.pl

Urząd pracy rozda po
20 tys. zł
Powiatowy Urząd Pracy w
Oleśnicy ma podziału blisko
900 tys. zł Powiatowy Urząd
Pracy w Oleśnicy ogłasza
nabór wniosków o przyznanie
jednorazowo środków na
podjęcie działalności gospodarczej. Złożone wnioski będą
podlegały ocenie komisji
powołanej przez dyrektora
Powiatowego Urzędu Pracy w
Oleśnicy. Realizowane będą te
wnioski, które uzyskają największą akceptację komisji.

Na co przeznaczą
pieniądze z programu
Posiłek w domu i szkole
Gmina wyposaży stołówkę. W
lipcu 2022 r. gmina Oleśnica otrzymała wsparcie w
wysokości 25 tys. zł w ramach
programu „Posiłek w szkole
i w domu” na dokonanie
doposażenia lub poprawę
standardu pomieszczenia
przeznaczonego do spożywania posiłków w Szkole
Podstawowej we Wszechświętem. – Środki te pozwolą
na przeprowadzenie remontu
pomieszczenia, dokonany też
zostanie zakup stołów i krzeseł – informuje gmina. RED

Jazda po pijaku może go
kosztować nawet 60 tys. zł
Kierowca zatrzymany w
ostatnią niedzielę lipca przy
ul. Reymonta w Oleśnicy
będzie miał spore kłopoty.
Na miejsce wezwano oleśnicką drogówkę. Policjanci
od razu wyczuli woń alkoholu od kierowcy volkswagena. Podczas badania okazało się, że 36-latek ma promil
alkoholu w wydychanym powietrzu. Jak informuje Ber-

nadeta Pytel z Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy,
mężczyzna, który był sprawcą kolizji, stanie przed sądem. Na pewno straci prawo jazdy i to na okres nie
krótszy niż 3 lata. - Oprócz
konsekwencji prawnych kierujący spodziewać się może
również obciążeń finansowych nawet do 60 tysięcy
złotych - mówi oleśnicka
policjantka. RED

REKLAMA

ZBIERAJ NAKRĘTKI

I ZAGRAJ W GRĘ RODZINNĄ MERITUM

Wrzuć nakrętki do “ZIELONEGO SERCA” przy budynku “FENIKS” w Oleśnicy i zgłoś się po grę!
(MERITUM COB Sp. z o.o. - Lwowska 31. pok 101)

OFCA 2022. Przed nami
weekend z cyrkiem
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FOT. PIXABAY

informacje

● Od 12 do 14 sierpnia odbędzie się kolejna edycja Oleśnickiego Festiwalu
Katarzyna Kijakowska

P

odczas tegorocznej
edycji w Oleśnicy pojawi się aż czternaście
grup artystycznych. - Swoje
umiejętności zaprezentują
performerzy uliczni i sceniczni z różnych stron świata, a ich „areną” stanie się
przestrzeń miejska zabytkowej części Oleśnicy - mówi
Marta Smolak z grupy organizującej festiwal. - Spektakle które będzie można zobaczyć to m.in. "Inextremiste",
francuskiej grupy Cirque
Inextremiste, która stworzyła dla widza spektakl niebanalny, wypełniony pokazami
akrobatycznymi na trampolinie, poszukiwaniem równowagi, sekwencjami na wysokiej instalacji i ogromnej
piłce; „Flender Jetzt" w wykonaniu Fabiana Flendera będące jednoosobowym show
z niepozornym bohaterem
w roli głównej, czy też spek-

FOT. GRZEGORZ KIJAKOWSKI

Cyrkowo-Artystycznego. Na jakie atrakcje mogą liczyć goście i mieszkańcy?
Strefy grillowania zostały już raz oprotestowane w Oleśnicy

Nie będzie grillowania
pod chmurką w Oleśnicy?
Miejscy urzędnicy odnieśli
się do pomysłu szefa Rady
Miasta Oleśnicy Aleksandra
Chrzanowskiego w sprawie
wyznaczenia miejsc do grillowania na terenie miasta.

Organizatorzy zapowiadają szereg atrakcji na sierpniowy weekend w Oleśnicy

takl duetu Spot the drop o
tytule "Catch of the day" - łączy on obsesyjną manipulację przedmiotami z elementami teatru absurdu.
Nowością jest przeniesienie tradycyjnego już piątko-

wego pokazu fireshow z amfiteatru na pl. Zwycięstwa. W
tym roku po raz pierwszy w
Oleśnicy będziemy również
gościć zlot monocyklistów,
którzy na swoich pojazdach
rozegrają zawody.

Wśród atrakcji nie zabraknie również koncertów muzycznych, warsztatów, a także
highlinerów spacerujących
po ponad stumetrowych taśmach rozwieszonych pomiędzy zabytkami. ●

O co dokładnie apelował
Aleksander Chrzanowski?
O wyznaczenie, oznakowanie oraz wyposażenie w ławki i kosze na śmieci miejsc
do grillowania na świeżym
powietrzu.Miałyby one zostać wytyczone w różnych
częściach Oleśnicy. Wiadomo już, jak na tę interpelację odpowdział urząd.
– W 2016 roku w ramach
realizacji projektu Oleśnickie-

go Budżetu Obywatelskiego
powstało pięć stref piknikowych – mówi Marcin Krawczyk, naczelnik wydziału
działalności gospodarczej
i porządku publicznego w
Urzędzie Miasta Oleśnicy. Przypomina on też, że
pierwotny projekt stworzenia stref grillowania został
negatywnie zaopiniowany
przez Komendę Powiatową
Policji w Oleśnicy i oprotestowany przez mieszkańców.
Dzisiaj nie brakuje zwolenników, ale i przeciwników tego rozwiązania. W tej
drugiej grupie są ci, którzy
mieszkają z takimi strefami
po sąsiedzku. RED
TEKST SPONSOROWANY

W 2013 r. zaczęliśmy od domowego, rodzinnego żłobka Klub Malucha Chatka Puchatka w Spalicach, na ul.
Dębowej 1. Naszym celem
było, aby dzieci miały możliwość zabawy, nauki i opieki w warunkach zbliżonych
do domowych, a czasowe
rozstanie z rodzicem
nie było stresem.

P

o czasie okazało się, że
zainteresowanie placówką i tym co robimy jest spore, więc w 2018
otworzyliśmy nowe miejsce
Klub Malucha Chatka Puchatka w Oleśnicy na ul.
Armii Krajowej 43.
Integracyjne Przedszkole i
Żłobek Klub Malucha Chatka Puchatka to wyjątkowe
miejsce. To miejsce, w którym mają możliwość przebywać razem dzieci zdrowe
i niepełnosprawne, dzieci
o różnych potrzebach i zainteresowaniach.
Przedszkole stwarza szansę na spotkanie się różnych dzieci i kształtuje w
nich wrażliwość na drugiego człowieka, na jego specyficzne potrzeby, na jego
doskonałości i niedostatki.
Dzieci uczą się tolerancji,
szacunku, szczerości, przyjaźni i wyrozumiałości. Dzie-

ci zdrowe i niepełnosprawne poznają się, oswajają ze
swoją innością, stwarzają sytuacje, które w naturalny
sposób modyfikują zachowania. Możliwość uczestnictwa w grupie rówieśniczej stymuluje rozwój dzieci
niepełnosprawnych chroniąc je przed izolacją. Jest
to kluczowe założenie edukacji włączającej, to znaczy
wszystkie dzieci uczą się i
bawią razem na tych samych
zajęciach. Tylko te ze specjalnymi potrzebami dostają dodatkowe wsparcie, by
mogły uczyć się bardziej
efektywnie. Edukacja integracyjna zakłada zaś, że
część dzieci włączana jest
do wspólnej nauki i zabawy w ograniczonym zakresie czasowym. Włączanie to
coś więcej niż fizyczna obecność dziecka w przedszkolu
– chodzi raczej o akceptację
i podkreślanie jego wartości. To znaczy, że nie zależy nam tylko na umieszczeniu kogoś w społeczności,
ale na tym. aby uczynić go
ważną jej częścią. Dlatego
też dzieci niepełnosprawne lepiej rozwijają się społecznie i emocjonalnie.
Doświadczenia zdobyte w
gronie prawidłowo rozwijających się dzieci dają im wa-

runki niezbędne w drodze
do samodzielności i opanowania licznych umiejętności takich jak m.in. mowa,
sprawności psychoruchowe
oraz doświadczenia emocjonalne będące bazą do tworzenia pozytywnego obrazu samego siebie.
Dzieci pełnosprawne w obcowaniu z niepełnosprawnymi rówieśnikami uczą się:
- większej tolerancji wobec
innych,
- akceptowania niepełnosprawności,
- odpowiedzialności i życzliwości wobec innych,
- otwartości na innych,
- mają większą świadomość
tego, że nie wszyscy są jednakowi, co nie znaczy, że są
przez to gorsi,
- dostrzegają, coraz lepiej rozumieją ograniczenia samodzielności swoich kolegów
i troszczą się o nich,
- uczą się większej wytrwałości i cierpliwości w pokonywaniu własnych trudności.
Dzieci niepełnosprawne
obserwując na co dzień
pełnosprawnych rówieśników:
- zapominają o swoich ułomnościach,
- nabierają większej pewności siebie,
- odnajdują swoje miejsce

w środowisku, co w przyszłości umożliwi im odważniej patrzeć na świat,
- starają się im dorównać,
mobilizując się do większego
wysiłku, a jednocześnie lepiej się rozwijają
Zalety grupy integracyjnej:
- Mała liczebność ( dzieci niepełnosprawne są kwalifikowane na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia
specjalnego wydawanego przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną.)
- Objęcie specjalistyczną
opieką dzieci z orzeczeniem
o specjalnych potrzebach
edukacyjnych (indywidualne
zajęcia: rewalidacja, logopedia, zajęcia z psychologiem).
- Dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych program przedszkolny jest
modyfikowany, czyli dostosowany do dynamiki rozwoju, możliwości dzieci i ich indywidualnego tempa pracy.
- Podczas zajęć występuje indywidualizacja w procesie uczenia się. Zadania dla
dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych są inne,
o różnym stopniu trudności, doskonalące słabiej opanowane umiejętności i wiadomości, przeznacza się na

ich wykonanie więcej czasu.
Najczęściej jednak organizowane są takie sytuacje dydaktyczne i wychowawcze,
w których dzieci zdrowe
i niepełnosprawne podejmują wspólne, różnorodne działania, są partnerami, razem
pokonują trudności i osiągają sukcesy. Sytuacje te sprzyjają nie tylko uspołecznieniu,
ale podnoszą poczucie własnej wartości.

Należy pamiętać, że specjalne potrzeby edukacyjne to też praca z dziećmi
o ponadprzeciętnych zdolnościach. Dzieci uczestniczą
w różnorodnych zajęciach:
tanecznych, muzyczno-rytmicznych, językowych, sportowych,
historycznych,
dogoterapii,
logopedii,
scenoplastyce, bajko tera-

pii, zajęciach kulinarnych
prowadzonych przez specjalistów. Zajęcia te wpisane są na stałe w kalendarz
pracy przedszkola.Dopełnieniem opieki jest możliwość skorzystania z pomocy specjalistów w otwartym
w 2021 roku w Spalicach na
ul. Dębowej 1b Centrum Terapii Pro Medis, które ma
w swojej ofercie min.: tlenoterapię(komora hiperbaryczna), fizjoterapię, biofeedback, mikropolaryzację,
terapię Tomatis, elektrostymulację, terapię ręki, TUS-y, SI- terapię integracji sensorycznej, psychoterapii.
Jeśli chcą Państwo poznać
pełen zakres zintegrowanych działań nauczycieli
i specjalistów prowadzących zajęcia z dziećmi zapraszamy kontaktu z nami.
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W 2022 roku Powiat Oleśnicki
planuje wyremontować
i przebudować około 20 km dróg
● Rozmowa z wicestarostą Stanisławem Stępniem
Panie starosto, jakie dofinansowanie z Polskiego Ładu
otrzymał Powiat Oleśnicki?

Czym kierujecie się
przy wyborze inwestycji?

Jakie inne inwestycje drogowe udało się sfinalizować
ostatnio?

Chodnik przy skrzyżowaniu powiatowych dróg
1464D i 1496D oraz przejście dla pieszych nieopodal to efekt zakończonej
inwestycji w Wyszogrodzie, w gminie Oleśnica.
Zadania zrealizował Zarząd Dróg Powiatowych.
Wartość obu inwestycji
to 310 416 zł. Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju
Dróg wyniosło 178 371,04
zł. Odbioru doczekał się
również chodnik łączący Stradomię Wierzchnią
ze Stradomią Dolną. Obie
inwestycje, zrealizowane
przez Powiat Oleśnicki z
dofinansowaniem gminy
Syców i Dziadowej Kłody,
pochłonęły ponad 800 000
zł. W maju zakończył się
remont odcinka o długości 1,2 km od węzła Szczodrów w kierunku Stradomi
Wierzchniej. Inwestorem
był Powiat Oleśnicki. Koszt
inwestycji to 639 017,53 zł.
Jakie inwestycje drogowe są
w trakcie realizacji?

Przebudowa ul. Łukanowskiej i Stawowej w Oleśni-

Nowe drogi, chodn
Działania inwestyc

● Dwa ostatnie miesiące to finalalizacja wielu inwestycji w podo

C

20 529 500 mln zł. Tyle pozyskał Powiat Oleśnicki w obu
edycjach Programu Polski
Ład. W I edycji zostały dofinansowane trzy inwestycje
kwotą 11 979 500 zł, zaś w
II edycji wsparcie uzyskały
dwie inwestycje na kwotę 8
550 000 zł.
Współpraca ponad podziałami. Staramy się tak dzielić środki, aby rozwój powiatu był zrównoważony.
Stawiamy na współpracę z samorządami, bo, jak
do tej pory, takie rozwiązanie się sprawdza. Dany
wójt lub burmistrz najlepiej zna potrzeby mieszkańców czy priorytety swojej gminy. Przykładem
niech będzie przebudowa
powiatowej drogi nr 1475D
w Łuczynie, której odbioru dokonaliśmy w kwietniu. Remont kilometrowego odcinka to efekt pracy
zespołowej, a konkretnie
dwóch samorządów. Powiat oleśnicki powierzył
gminie Dobroszyce przeprowadzenie tego zadania,
które dofinansował połową kwoty. Przedsięwzięcie
kosztowało 1.1 mln zł.

MATERIAŁ PROMOCYJNY

cy – etap 2 i 3, obejmująca
wykonanie około 1210 m
nowej konstrukcji jezdni.
Zadanie uzyskało wsparcie w ramach I edycji Polskiego Ładu, w wysokości
5 795 000 zł. Dofinansowanie miasta Oleśnicy wynosi 100 000 zł. Całkowity koszt to ok. 7 150 000
zł. Kolejną inwestycją jest
przebudowa drogi powiatowej 1500D na 6-kilometrowym odcinku Dziadowa Kłoda – Dalborowice,
dofinansowana kwotą 2
850 000 zł z Rządowego
Funduszu Rozwoju Dróg.
Wsparcie gminy Dziadowa
Kłoda to 200 000 zł. Wartość zadania wynosi ok.
4 200 000 zł. Wykonujemy też chodnik na drodze
powiatowej 1500D wraz z
kanalizacją deszczową w
Dziadowej Kłodzie. Całość
pochłonie ok. 820 000 zł,
przy wsparciu miejscowego samorządu kwotą 400
000 zł. Wykonawca ma za
zadanie wybudować 762
m chodnika i 280 m kanalizacji. Te inwestycje doczekają się końca jeszcze w
tym roku. W sumie w 2022
r. Powiat Oleśnicki planuje wyremontować i przebudować ok. 20 km dróg.
Proszę wymienić dwie pozostałe inwestycje, które uzyskały wsparcie z I edycji Polskiego Ładu.

Przebudowa drogi nr
1459D poprzez wykonanie
nakładki na odcinku wynoszącym około 4,5 km od
Posadowic do Sątoka. Zadanie za 3 103 468,49 zł
zrealizuje firma Eurovia.
Uzyskane wsparcie wynosi 2 493 750 zł. Drugim przedsięwzięciem jest
przebudowa drogi 1469D
poprzez wykonanie nakładki bitumicznej na odcinku Cieśle, Wyszogród,
Nowoszyce, Gręboszyce,
Smolna. Długość drogi wynosi 6,4 km. Inwestycja
pochłonie 4 758 497,90 zł,

zaś dofinansowanie wynosi 3 690 750 zł.

Powiat pozyskał również dofinansowanie o łącznej kwocie 800 000 zł na termomodernizację obiektów domu
dziecka w Bierutowie.

W ramach tej inwestycji
planujemy przyłączenie
do sieci gazowej placówek
opiekuńczo-wychowawczych w Bierutowie. Zadanie zrealizuje Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
z siedzibą w Tarnowie, Oddział Gazowniczy we Wrocławiu. Spółka posiada dokumentację projektową
dla tego zadania, które zakresem obejmuje wykonanie gazociągu średniego
ciśnienia do dwóch budynków: CAOPO-W przy
ul. 1 Maja 8c oraz Pogotowia Opiekuńczego przy
ul.1 Maja 9g. Zgodnie z zawartymi umowami, termin
przyłączenia to 15 listopada 2022 r. Rozpoczęcie robót planowane jest w lipcu,
a zakończenie we wrześniu. Realizacja tego projektu znacząco przyczyni
się do ograniczenia emisji
zanieczyszczeń, co pozytywnie wpłynie na poprawę stanu zdrowia mieszkańców powiatu oraz stanu
środowiska naturalnego. ●

Inwestycje, które
uzyskały wsparcie
w ramach II naboru
Polskiego Ładu
● Wymiana nawierzchni

na drodze powiatowej nr
1497D na odcinku Biskupice-Działosza. Pozyskana
kwota 5 700 000 zł. Obejmuje odcinek 7 km
● Wymiana nawierzchni
na drodze powiatowej nr
1461D – odcinek Kijowice
●Kruszowice. Pozyskana
kwota 2 850 000 zł. Obejmuje odcinek 2,8 km.
Obie inwestycje będą realizowane w roku przyszłym.

zerwiec i lipiec 2022 r.
przyniosły finalizację
dużej inwestycji w Dąbrowie (chodnika łączącego
trzy sąsiadujące gminy) jak
i start kilku nowych przedsięwzięć, na efekty których
jeszcze chwilę będziemy musieli poczekać. Zaczniemy
jednak od „drugiego rozdania” w Rządowym Funduszu
Polski Ład - w jego wyniku
gmina Oleśnica pozyskała
aż 12 000 000 złotych na
budowę dróg oraz kanalizację sanitarną.
II ROZDANIE W POLSKIM ŁADZIE

Gmina Oleśnica działa na
wielu płaszczyznach, wykorzystując zarówno środki własne jak i pozyskując
środki zewnętrzne. We
wspomnianym naborze
Programu Inwestycji Strategicznych na liście przyjętych wniosków znalazły się:
● Infrastruktura drogowa - Bu-

dowa dróg i remonty dróg na terenie Gminy Oleśnica, tzw. „Pakiet Drogowy”.

W uzasadnieniu złożonego
wniosku o dofinansowanie
czytamy: „Gmina Oleśnica
jest gminą, która w ostatnich latach zanotowała duży
wzrost populacji. W związku z intensywną zabudową
niezbędne za tym jest rozbudowywanie infrastruktury drogowej oraz remonty
istniejącej już infrastruktury. Rocznie Gmina Oleśnica na bieżące remonty dróg oraz przebudowy
dróg wydaje ok. 1 miliona złotych, ma to związek
z tym, że nośność istniejących dróg nie jest gotowa
na ciężki transport wykorzystywany w celach budowlanych, a wspomniana wcześniej intensywna
zabudowa gminy się do
tego przyczynia. Dotyczy
to przede wszystkim dróg
dojazdowych głównych do
miejscowości. Niezbędnym
jest poprawa istniejącej już
infrastruktury oraz jej rozbudowa w celu dostosowania infrastruktury drogowej do zmian zachodzących
na terenie Gminy Oleśnica”. Przewidywana wartość inwestycji (w PLN)
7.368.200,00; Dofinansowanie - 7.000.000,00

● Infrastruktura wodno-kanali-

zacyjna - Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dąbrowa

„Miejscowość Dąbrowa
obecnie nie posiada kanalizacji. Budowa infrastruktury
wodno-kanalizacyjnej wpłynie na jakość życia mieszkańców oraz spowoduje rozbudowę sieci kanalizacyjnej
na trenie Gminy Oleśnica,
która jest skanalizowana w
26 %. Miejscowość Dąbrowa w ostatnich latach zyskała na atrakcyjności pod
kątem zabudowy mieszkaniowej bo jest położona w
pobliżu wybudowanej kilka lat temu drogi ekspresowej S8 i węzła Oleśnica
Zachód. Obecnie gospodarstwa w miejscowości Dąbrowa, ze względu na brak sieci kanalizacyjnej, korzystają
z tzw. szamb albo przydomowych oczyszczalni ścieków. W wielu przypadkach
szamba są już stare i nieszczelne. Nieszczelność
zbiornika grozi zanieczyszczeniem bakteriologicznym
i chemicznym gleby oraz
wody. Mając na uwadze powyższe niezbędnym jest dalsza rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie
Gminy Oleśnica”. Przewidywana wartość inwestycji
- 5.263.000,00; Dofinansowanie - 5.000.000,00. Pozyskane środki pozwolą na
realizację tych bardzo potrzebnych, lecz ze względu na finanse bardzo trudnych do wykonania własnym
sumptem przedsięwzięć.
Są już także wyniki III edycji Programu, skierowanej
tym razem do gmin i powiatów, w których funkcjonowały PGR-y. Gmina Oleśnica pozyskała tą drogą
2 000 000 złotych na budowę ciągu pieszo- rowerowego w Sokołowicach.
CHODNIK ŁĄCZĄCY
TRZY GMINY PO ODBIORZE
Druga połowa lipca to
przede wszystkim zakończenie kolejnej dużej inwestycji
● budowy chodnika wzdłuż
drogi wojewódzkiej nr 340
na odcinku od Nowosiedlic
do granicy z miastem Oleśnica. Odbiór końcowy tego
zadania odbył się w obecności Dyrektora ds. Inwestycji Dolnośląskiej Służby
Dróg i Kolei we Wrocławiu,
Pana Mariusza Wawro oraz
Radnego Jacka Bartosika. W
ramach ww. przedsięwzięcia, działania obejmowały:
● budowę chodnika wzdłuż

ZDJĘCIA: GMINA OLEŚNICA
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Ulica Bukowa w Spalicach doczekała się kom

Chodnik w Dąbrowie połączył trzy gminy

drogi wojewódzkiej,
● budowę zjazdów bitumicznych indywidualnych,
● przebudowę skrzyżowania w km 76 + 439,55,
● usunięcie wszystkich kolizji, jakie wystąpią na przebudowywanym odcinku,
● budowę przepustów przy
łącznicach węzła S8.
Chodniki zostały wykonane w technologii bitumicznej, wygrodzone od strony
terenu opornikiem betonowym 12x25 cm, a od jezdni
oddzielone krawężnikami
15x30 cm. Pomiędzy jezdnią
a krawężnikiem zaprojektowano ściek z dwóch rzędów
kostki betonowej 16x16 cm.
Inwestycja ruszyła pod
koniec 2020 r. Wykonawcą była firma Tomasz Walczak TOM TRANS z Ole-

gmina Oleśnica
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niki, kanalizacja, remiza strażacka.
cyjne w gminie Oleśnica

oleśnickich wsiach. Jakie działania inwestycyjne i w których miejscowościach rozpoczną się niebawem?

ompleksowej modernizacji. Mieszkańcy mają powody do zadowolenia

Wójt Marcin Kasina i radny Jacek Bartosik (z lewej) na odbiorze chodnika

niem oznakowania poziomego, na które Wykonawca udziela 12-miesięcznej
gwarancji, licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy.

Strażacy z Ligoty Małej mają powody do zadowolenia. Otrzymają nową remizę i sprzęt

śnicy, która
w ramach ustalonego wynagrodzenia udzieliła gwarancji jakości na materiały,
urządzenia i roboty na 60
miesięcy. Koszt inwestycji
to 1 379 125 złotych brutto,
z czego 697 613,57 złotych
stanowiło dofinansowanie od
DSDiK (Dolnośląska Służba Dróg i Kolei, Porozumienie nr DSDiK/21/2019 r.).
PRZEBUDOWA
ULICY BUKOWEJ
W MIEJSCOWOŚCI SPALICE
W TOKU
12 lipca (po dopełnieniu
wszystkich formalności i
uzyskaniu koniecznych pozwoleń) przekazano plac budowy, a dzień później ruszyła
długo wyczekiwana inwestycja - „Przebudowa drogi

wewnętrznej w miejscowości Spalice – ulica Bukowa”.
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ww. ulicy o długości około 700 m
wraz z kanalizacją deszczową. Wykonawcą jest firma
TOM TRANS Tomasz Walczak z Oleśnicy, a koszt przebudowy to 2 561 240,22 zł
brutto.
Zakres robót obejmuje
przebudowę nawierzchni
drogi, budowę kanalizacji
deszczowej oraz usunięcie
kolizji z kanalizacją sanitarną i oświetleniem ulicznym
w tym między innymi:
● rozebranie nawierzchni z kostki betonowej, nawierzchni bitumicznych,
tłuczniowych i gruntowych
oraz pozostałych elemen-

tów pasa drogowego z wywozem i utylizacją,
● wycinkę istniejących krzewów i drzew samosiejek,
● roboty ziemne (wykopy) z
wywozem i utylizacją urobku,
● wykonanie konstrukcji jezdni o nawierzchni z
kostki betonowej,
● regulację pionową studzienek dla włazów kanalizacyjnych i teletechnicznych,
zaworów wodociągowych z
wymianą uszkodzonych na
nowe,
● wykonanie prac porządkowych, wraz z obsianiem
trawników metodą siewu –
wykonawca wykona trawniki w granicach całego pasa
drogowego,
● wykonanie projektu oraz
wdrożenie organizacji ru-

chu zastępczego,
● wdrożenie organizacji
ruchu docelowego (w tym:
tablice znaków pionowych,
oznakowanie poziome cienkowarstwowe),
● demontaż i przebudowa
istniejącej kanalizacji sanitarnej,
● oczyszczenie rowów z namułu wraz z wyprofilowaniem skarp i przeciwskarp,
● przestawienie słupów
oświetleniowych wraz z
fundamentami.
Zamówienie należy zrealizować w terminie do 6
miesięcy od dnia protokolarnego przekazania placu
budowy, a wykonawca udziela gwarancji jakości na materiały, urządzenia i roboty
na 84 miesiące z wyłącze-

POCZĄTEK LIPCA PRZYNIÓSŁ
RÓWNIEŻ PODPISANIE TRZECH
WAŻNYCH UMÓW:
4 lipca 2022 r. doszło do
podpisania umowy pomiędzy Gminą Oleśnica a Zakładem Ogólnobudowlanym
„DACH-BUD” Perdkowie
spółka cywilna Krzysztof
Perdek, Zbigniew Perdek na
zadanie „Budowa remizy
strażackiej wraz z wyposażeniem w sprzęt bojowy w miejscowości Ligota
Mała”. W ramach zadania
zostanie wykonana dokumentacja projektowa oraz
wybudowany obiekt remizy
strażackiej, która zostanie
doposażona w sprzęt bojowy
- ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy z napędem 4x4
oraz lekki samochód ratowniczo-gaśniczy z napędem
4x4 o masie całkowitej do
3500 kg. Termin realizacji
to grudzień 2023 r., koszt 5
412 000,00 zł z czego kwota 3 200 000,00 zł pochodzi
z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program
Inwestycji Strategicznych.
Kolejna umowa dotyczy
9-osobowego samochodu przystosowanego do
transportu osób niepełnosprawnych z minimum
1 miejscem dla osoby na wózku inwalidzkim. Trafi on do

jednej z placówek oświatowych na terenie Gminy Oleśnica. Wartość samochodu
to 221 277,00 zł z czego 105
000,00 zł pochodzi z dofinansowania Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).
Samochód zostanie dostarczony do 21 grudnia 2022
r. przez D.S.Germaz - Zabudowy specjalistyczne pojazdów z Wrocławia.
13 lipca natomiast podpisana została umowa na
zadanie dotyczące „Wykonania remontów dróg
gminnych i wewnętrznych z kruszywa granitowego na terenie Gminy
Oleśnica w ilości 32 420,00
m2”. Oprócz wykonania samych remontów, przedmiotem umowy jest także równanie i profilowanie dróg
gruntowych (w tym utwardzonych kruszywem) przy
użyciu równiarki drogowej i
walca wibracyjnego w orientacyjnej ilości 35 000 m2.
Wykonawcą ww. zadania będzie firma MGP Orkan Sp.
z o.o. Spółka Komandytowo - Akcyjna z siedzibą w
Wilczycach, a wynagrodzenie z tytułu wykonania robót nie może przekroczyć
kwoty 953 865,00 zł brutto. Wszystkie roboty wynikające z niniejszej umowy
Wykonawca wykona w terminie do 08.10.2022 r. lub
do wyczerpania maksymalnej wartości zamówienia.

Planowanie nowej
infrastruktury, rozbudowa istniejących
obiektów oraz przebudowy i remonty
tych wymagających
interwencji to stały
obraz działań podejmowanych w gminie
Oleśnica. Mamy coraz więcej do zaoferowania mieszkańcom,
których z roku na rok
przybywa.
Ta, utrzymująca się od ponad dekady tendencja, jest
dobrym prognostykiem na
przyszłość i powoduje u nas
mobilizację do jeszcze skuteczniejszej pracy.●

10

NR 7 (40) I LIPIEC 2022 r.
www.olesnicainfo.pl

gmina Dobroszyce
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Będzie skatepark, boisko,
sieć wodna i kanalizacja
●Ponad 11 mln zł otrzymały Dobroszyce z Polskiego Ładu

Dobre informacje w sprawie dotacji przywiózł do Dobroszyc poseł Paweł Hreniak

Ładu. Tym razem samorząd
otrzymał dofinansowania na
budowę boiska wielofunkcyjnego w Łuczynie - 980 tys.
zł oraz modernizację świetlicy w Łuczynie - 980 tys. zł.
- Cieszę się, że kolejny
wniosek uzyskał dofinansowanie. Tym razem przydzielono środki ramach edycji
PGR na dwa zadania i niebawem z otrzymanych środków
wybudujemy wielofunkcyjne boisko i zmodernizujemy
boisko i świetlicę wiejską w
Łuczynie - mówi wójt gminy. - Dziękuję Panu Pawłowi Hreniakowi za tę dobrą
informację oraz za wsparcie – powiedział wójt gminy

Zawieszenie wiechy to wydarzenie oznaczające osiągnięcie najwyższego punktu
konstrukcyjnego budynku.
Uruchomienie centrum logistycznego nastąpi niebawem.
- To duże wyróżnienie, że
tak rozwinięta sieć z branży
handlowej, spośród 2 500
gmin w Polsce, wybiera właśnie naszą gminę - mówi
wójt Artur Ciosek. - Decyzja
marki to wielka szansa dla
gminy Dobroszyce. Dzię-

Wizualizacja skate parku w Dobroszycach

Dobroszyce Artur Ciosek,
podziękowania kierując ponadto do wojewody Jarosła-

FOT. UG DOBROSZYCE

wa Obremskiego i posłanki
Mirosławy Stachowiak-Różeckiej.●

KRÓTKO
Gminna Gospodarka
Komunalna zatrudni
pracowników
Wakaty w gminnej
spółce. Gminna Gospodarka
Komunalna w Dobroszycach
zatrudni osoby na stanowiskach: operator oczyszczalni
i SUW, monter sieci wodno-kanalizacyjnych, monter
wodomierzy. Szczegóły można znaleźć na stronie www.
ggkdobroszyce.pl

Wśród gości był wójt gminy Dobroszyce Artur Ciosek

ki tej inwestycji do budżetu
gminy wpłyną dodatkowe
dochody z podatku. To również trzysta nowych, stabilnych miejsc pracy, a także
wzrost atrakcyjności lokalizacji dla innych przedsiębiorców, np. dla firm świadczących usługi spedycyjne,
sprzątające czy też gastronomiczne.

Gmina Liderem Edukacji
27 czerwca w Wejherowie
odbyła się uroczysta gala
wręczenia Wyróżnień i Certyfikatów „Samorządowy
Lider Edukacji”.

Uroczyste zawieszenie wiechy na Lidlu
W Centrum Dystrybucyjnym firmy Lidl odbyła się
uroczystość zawieszenia wiechy, w której udział
wzięli m.in. reprezentanci sieci i wykonawcy tej inwestycji, przedstawiciele
samorządu, w tym wójt Artur Ciosek , przewodniczący
Rady Gminy Dariusz Palma
oraz goście zaangażowani w
proces budowy centrum.

Inicjatorem powstania tej inwestycji był radny Marek Lechański

Centrum Dystrybucji w
Dobroszycach szybko wpisało się w krajobraz gminy. Niedawno w okolicy inwestycji posiano, jedną z
największych w Polsce, łąkę
kwietną, która nie tylko będzie cieszyć oko, ale przede
wszystkim będzie stanowić
cenne otoczenie dla pszczół,
motyli i innych owadów.●

Wójt z wotum zaufania
i absolutorium
Rada Gminy Dobroszyce
udzieliła wójtowi wotum
zaufania i absolutorium.

Głosowania poprzedziło
przedstawienie Raportu
o stanie gminy za 2021 r. i
sprawozdań finansowych. W
raporcie omówiono działania
w zakresie inwestycji, oświaty,
kultury i sportu oraz polityki
społecznej i przestrzennej. ●

Decyzja potwierdzająca nadanie certyfikatu Gminie Dobroszyce podjęta została na
podstawie opinii, przedstawionej przez niezależnych
od siebie recenzentów, którzy dokonali oceny na pod-

stawie m.in.: danych przekazanych w raporcie oraz
danych instytucji zewnętrznych.Certyfikat otrzymują
gminy wyróżniające się działaniami zorientowanymi
na kreowanie i realizowanie nowoczesnej, innowacyjnej polityki oświatowej,
budowanie społeczeństwa
obywatelskiego, kształtowanie wśród dzieci i młodzieży
postaw demokratycznych.●

Kamień pod oczyszczalnię
Na terenie inwestycji przy
ulicy Truskawkowej w Dobroszycach, odbyło się uroczyste podpisanie aktu
erekcyjnego oraz wmurowanie kamienia węgielnego
pod oczyszczalnię ścieków
w Dobroszycach.
Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni to obecnie
najważniejsza inwestycja w
gminie Dobroszyce, której
celem jest osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci
dostosowania układu technologicznego do przyjęcia
większej ilości ścieków i
lepszych parametrów jakościowych. - Przy tak dynamicznym rozwoju, pochylamy się nad koniecznością
modernizacji i rozbudowy
oczyszczalni ścieków. Serca naszej gminy, niezbędnego do jej prawidłowego
funkcjonowania. Dziś mija
30 lat od momentu oddania
do użytku tego obiektu. Ko-

FOT.UG DOBROZYCE

ŁUCZYNA Z BOISKIEM
I ODNOWIONĄ ŚWIETLICĄ
W połowie lipca gminie Doroszyce przyznano kolejne
środki w ramach Polskiego

chalak, inspektor ds. inwestycji Magdalena Albekier,
inspektor ds. inwestycji Marta Milczarczyk- Wabińska.
- To miejsce powstało z potrzeb sygnalizowanych nam
przez mieszkańców – mówił
wójt Artur Ciosek. Świetlica
wiejska stanowi ważny element codziennego życia lokalnej społeczności. To tutaj odbywają się spotkania
integrujące mieszkańców,
narady rady sołeckiej, zabawy dla dzieci. ●

FOT. UG DOBROSZYCE

NA CO WYDAMY ŚRODKI?
W majowym rozdaniu gmina Dobroszyce otrzymała
prawie 9,5 mln zł. Środki
te będą przeznaczone na
dwa projekty. Pierwszy to
zagospodarowanie terenu
przy Szkole Podstawowej im.
Ireny Sendlerowej i budowę
skateparku, na co przyznano Dobroszycom w ramach
Polskiego Ładu 1 mln 800
tys. zł.
- Głównym celem tego zadania jest stworzenie nowoczesnego obiektu sportowego oraz strefy rekreacyjnej
dla dzieci z naszej gminy podkreśla wójt Artur Ciosek.
Drugi projekt to budowa
sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na obszarze
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w Dobroszycach i Nowosiedlicach. Na to zadanie gmina
otrzymała 7 mln 600 tys. zł.

FOT. UG DOBROSZYCE

N

ajpierw 30 maja, a później w lipcu. Gmina
Dobroszyce otrzymała dwie transze środków na
inwestycje z Rządowego
Programu Inwestycji Strategocznych.

Gmina Dobroszyce wzbogaciła się o kolejną, nowoczesną, świetlicę wiejską, w Mękarzowicach..
Wójt Artur Ciosek podziękował tym, którzy przyczynili
się do powstania tej inwestycji. Podziękowania otrzymali: wykonawca Wiesław
Lenda , projektant Marek
Stawiany, radca prawny Bernardeta Szkudlarek, inspektor branży konstrukcyjno
– budowlanej Andrzej Mi-

FOT. UG DOBROSZYCE

KATARZYNA KIJAKOWSKA

Piękna, nowoczesna
świetlica dla mieszkańców

Modernizacja oczyszczalni to
ważna inwestycja dla gminy

nieczność modernizacji wynika z wielu czynników. Ta
technologia i wielkość jest
niewystarczająca na obecne
potrzeby związane z rozwojem gminy - mówił wójt Artur Ciosek.Wartość inwestycji to ok. 11 mln zł, z czego
7,2 mln zł to środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.●

gmina Bierutów
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FOT. UG BIERUTÓW

Polski Ład i dotacje
dla gminy Bierutów
KATARZYNA KIJAKOWSKA

G

mina Bierutów pozyskała środki z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład zarówno
w drugim, jak i trzecim rozdaniu. Jakie kwoty i na jakie inwestycje?
NA TRZY ZADANIA
W drugim rozdaniu gmina Bierutów aplikowała o
pieniądze na trzy zadania
inwestycyjne, obejmujące
siedem miejscowości na
łączną kwotę 7.656.875 zł
i tyle zostało przyznane gminie z Programu Inwestycji
Strategicznych. Jako jedyna gmina w powiecie gmina
Bierutów uzyskała dofinansowanie do trzech zadań.
Z przyznanych dotacji będzie realizować:

● modernizację dróg na te-

renie miasta i gminy - w Karwińcu, w Gorzesławiu oraz
w Bierutowie ul. Spacerowa (od Przymierza) – dotacja 2.235.000 zł

FOT. STUDIOBO

●Remonty dróg, oświetlenie i poprawa infrastruktury gospodarki odpadami

Bierutów zmienia się i pięknieje
● budowę oświetlenia dro-

gowego na terenie miasta
i gminy - w Zbytowej, Kijowicach, Posadowicach,
Kruszowicach i w Bierutowie - powstanie sto nowych punktów świetlnych
● dotacja na ten cel wyniosła 900.000 zł
● modernizację oczyszczalni ścieków w Bierutowie 4.381.000 zł

Drugie rozdanie środków w ramach Polskiego
Ładu miało miejsce w lipcu. Tym razem gmina Bierutów pozyskała 3,128 mln
zł na zadanie pn. Modernizację infrastruktury gospodarki odpadami poprzez
rozwój systemu segregacji
odpadów komunalnych na
terenie miasta i gminy Bierutów.

W ramach tych środków
samorząd będzie mógł zakupić przede wszystkim nową
śmieciarkę z HDS do odbioru odpadów segregowanych,
Ponadto doposaży Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych poprzez zakup ładowarki przedsiębiernej, wagi najazdowej, kontenera biurowego, kontenerów
KP7. Na użytek mieszkańców kupione zostaną również pojemniki do segregacji
odpadów, system kodowania
pojemników, kompostowniki do zbiórki bioodpadów,
butelkomat, a także urządzenie do zbiórki elektroodpadów.
BUDUJEMY PRZEDSZKOLE
Przypomnijmy, że z pieniędzy uzyskanych z pierwszej
edycji Polskiego Ładu (dotacja wyniosła wówczas 6,6
mln zł) gmina Bierutów realizuje drugi etap budowy
miejskiego przedszkola. Całkowita wartość tej inwestycji
wynosi 7,8 mln zł. ●

Ośrodek Kultury i Sportu w
Bierutowie jest organizatorem wielu wydarzeń w gminie. Wiele dzieje się za jego
sprawą także podczas tegorocznych wakacji.

FOT. OKIS

Zanim jednak bierutowski
OKiS zaprosił najmłodszych
mieszkańców do skorzystania z oferty wakacyjnej,
wszyscy mieszkańcy miasta i gminy Bierutów mogli wziąć udział w Jarmarku
Bierutowskim. - Po dwuletniej przerwie mogliśmy znów
spotkać się na naszej głównej imprezie gminnej - przypomina burmistrz Piotr Sawicki. - Pogoda dopisała, a
gwiazdą wieczoru była jedna
z największych gwiazd pol-

skiej piosenki Sylwia Grzeszczak, nic więc dziwnego, że
w kulminacyjnym momencie
na placu przed halą widowiskowo – sportową było nas
bardzo, bardzo wielu. - Ten
fakt bardzo cieszył, ponieważ
był potwierdzeniem, że po
okresie pandemicznych obostrzeń i restrykcji jest bardzo duża potrzeba spędzania
czasu na wspólnych wydarzeniach - podkreśla gospodarz gminy, kierując podziękowania przede wszystkim
do dyrektora Ośrodka Kultury i Sportu w Bierutowie
Grzegorza Zmarzłego i jego
współpracowników. - Serdeczne podziękowanie także dla wszystkich, którzy pomagali, a w szczególności

Najmłodsi chętnie wzięli udział w festynie w Wabienicach

FOT. OKIS

Jarmark Bierutowski, festyny na wsiach,
a teraz półkolonie dla najmłodszych

Już po głosowaniu był czas na gratulacje i kwiaty

Absolutorium i wotum
zaufania dla burmistrza
Burmistrz przedstawił sparwozdanie z budżetu
za 2021 rok.
Podczas lipcowej sesji Rady
Miejskiej Bierutowa burmistrz Piotr Sawicki uzyskał od radnych jednomyślnie absolutorium za
wykonanie budżetu za rok
2021, oraz przy jednym głosie wstrzymującym się wotum zaufania. Głosowania
poprzedzone były prezentacją sprawozdania z realizacji budżetu w roku 2021
oraz Raportu o Stanie Gminy w roku 2021. Wykonanie
budżetu opiewało na 54,9
mln po stronie dochodów

KRÓTKO Z BIERUTOWA
Trwa gazyfikacja
Gdzie popłynie gaz? Rozpoczęły się prace przy budowie
gazociągu, który połączy stację regazyfikacji gazu ziemnego z budynkami instytucji
Domu Dziecka i Pogotowia
Opiekuńczego Niebawem do
zgazyfikowanych budynków
dołączy także Urząd Miejski.

Brama do konserwacji

Najmłodsi licznie wzięli udział w półkoloniach rolkowych

druhom i druhnom z OSP
Bierutów - mówi Piotr Sawicki. - Nie brakowało także wielu innych lokalnych
środowisk, które włączyły
się aktywnie w organizację
Jarmarku. Wymienić tu należy KS Widawę Bierutów,
OSP Gorzesław, Bierutowską Grupę Biegową czy Lokalną Grupę Działania Dobra Widawa.
WAKACYJNE ATRAKCJE
Ośrodek Kultury i Sportu w
Bierutowie przygotował także bogatą ofertę wakacyjną dla najmłodszych. Dzieci
biorą udział m.in. w półkoloniach rolkowych, wyjeżdżają na wycieczki (m.in.

do Warszawy, czy Suntago,
czyli największego w Europie parku wodnego). Odbywają się też Filmowe Wakacje z OKiS-em.
Podczas wakacji w gminie
Bierutów odbywają się również pikniki i festyny. W Kijowicach odbył się Piknik
wśród motyli połączony z
wystawą motyli, czy też biciem rekordu z namalowaniem największego motyla. Pod koniec czerwca w
Wabienicach odbyło się wydarzenie pn. "Ogród (NIE)
możliwości, a wcześniej
OKiS zaprosił mieszkańców na akcję pod hasłem
Rowerem przez Kruszowice i okolice. ●

oraz 53,3 mln po stronie wydatków. Nadwyżka operacyjna, czyli różnica pomiędzy dochodami bieżącymi
a wydatkami bieżącymi wyniosła 3,49 mln, natomiast
nadwyżka budżetu 1,62 mln.
- Bardzo serdecznie dziękuję radnym za okazane zaufanie i poparcie dotychczasowych działań - mówi Piotr
Sawicki. - Chciałbym także
podziękować za dobrą i owocną współpracę w roku 2021.
Za świetne wykonanie budżetu dziękuję urzędnikom
Urzędu Miejskiego na czele
z panią skarbnik oraz pracownikom instytucji podległych i sołtysom. ●

Przetarg już rozstrzygnięty. 11
lipca Urząd Miejski w Bierutowie rozstrzygnął przetarg na
prace konserwatorskie bramy
zamkowej. Dotację w wysokości 250 tys. zł przekazało

gminie Ministerstwo Kultury.

Masz uwagę Zgłoś ją
Zostało niewiele czasu.
Do 6 sierpnia mieszkańcy
mogą składać uwagi do
Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy
Bierutów na lata 2022-32.

Na lampy i plac zabaw
Będą kolejne udogodnienia
Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyznał gminie
Bierutów 120 tys. na montaż
lamp solarnych oraz 19,9 tys.
zł na budowę placu zabaw w
Sątoku. ●

Gmina sprzedaje działki
Urząd Miejski w Bierutowie
zaprasza do udziału w przetargach na sprzedaż nieruchomości.
Cztery przetargi na sprzedaż gminnych nieruchomości odbędą się 18 sierpnia w
Urzędzie Miejskim w Bierutowie. Jakie nieruchomości
będzie można kupić? Oto
szczegóły:
● działka obręb Kruszowice, numer działki 143/3 AM
1 o powierzchni 0,300 ha,
cena wywoławcza 14.217
zł; przetarg odbędzie się o
godz. 10.45

● działka obręb Kijowice,

numer działki 52/6 AM 1
o powierzchni 1,0859 ha;
cena wywoławcza 373. 100
zł; przetarg odbędzie się o
godz. 10.30
● działka obręb Posadowice, numer działki 50/2 AM
1 o powierzchni 0,3518 ha;
cena wywoławcza 104.449
zł; przetarg odbędzie się o
godz. 11.
● działka obręb Zbytowa,
numer działki 601/1 AM 3 o
powierzchni 0,1879 ha; cena
wywołacza 10.239 zł; przetarg odbędzie się o godz.
11.15. ●
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