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NIEPEŁNOSPRAWNI Z OLEŚNICY BĘDĄ MIEĆ SWOJĄ ŚCIEŻKĘ DO TRENINGÓW

Drogowy
armagedon
w Oleśnicy
We wrześniu kierowców
z Oleśnicy czeka drogowy
chaos. Część dróg zostanie
zamknięta z powodu
remontów. Oleśniczanie już
krytykują wyznaczone
objazdy. STRONA 6

Zarobili więcej
niż milion
Ile jest takich
osób
w powiecie?
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Morderca psa
znów skazany
Tym razem
za groźby
i pomówienia
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Sołtys Sokołowic
przedsiębiorca,
i autor hitów
disco polo

Pokochała
taniec
Teraz Daria
Karbowniczak
uczy go innych
CZYTAJ NA STRONIE 8
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Oleśniczanka
z grecką duszą
Pani Alicja kocha
drugą ojczyznę

FOT. ARCHWUM PRYWTNE
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Polbus uruchomił
nowe linie
w gminach
powiatu

METODĄ „NA PROKURATORA” CHCIELI WYŁUDZIĆ 170 TYS. ZŁ STRONA 5
Rusza Centrum
Dystrybucji,
Lidl już działa!

FOT. GRZEGORZ KIJAKOWSKI

REKLAMA

Wójt Dobroszyc Artur Ciosek nie ma wątpliwości,
jak duże korzyści wynikają z wyboru gminy na
lokalizację Centrum Dystrybucji Lidla. Podkreśla
także przygotowanie
Dobroszyc do przyjęcia
dużego inwestora. - Budowa Centrum w Dobroszycach to wspólna korzyść
zarówno dla inwestora jak
i gminy. To budowa więzi
społecznych i poczucia
wspólnoty - podkreśla.

Młynarz z krwi i kości przejął stary młyn
w Dobrej. To niezwykle klimatyczne miejsce
Już mielą tam zboże, a powstanie w nim muzeum

CZYTAJ NA STRONIE 14
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na początek

POGODA

PONIEDZIAŁEK

max. 22oC I min. 10oC

WTOREK

max. 22oC I min. 11oC

ŚRODA
max. 24oC I min. 13oC

PROSTO W OCZY

Aktywni i coraz
bardziej skuteczni
KATARZYNA KIJAKOWSKA
Pamiętam małe społeczności sprzed
piętnastu, czy dwudziestu lat. Jakie
zmiany w nich zachodziły i kto miał na
nie faktyczny wpływ? Zazwyczaj był to
wójt lub burmistrz i góra jedna lub dwie
osoby ze wsi. Głównie radny i sołtys.
Są oczywiście takie miejscowości, gdzie ten scenariusz się
nie zmienił, a dotyczy to głównie najmniejszych społeczności, ale w większości mieszkańcy coraz głośniej mówią o
tym, co jest dla nich dobrego, czego oczekują i egzekwują
to od swoich włodarzy. Widać też różnice w aktywności
mieszkańców, w kolejnych powstających kołach gospodyń
wiejskich czy innych stowarzyszeniach działających na
rzecz swoich wsi. Mieszkańcy, także ci nowi, solidaryzują się,
integrują i podejmują działania mające na celu poprawę
jakości życia w swoich wsiach. Już nie tylko sołtys, radny
czy wójt decydują o wszystkim, choć rzecz jasna ich wpływ
nadal jest duży. To mieszkańcy podpowiadają, wymagają i
oczekują. Zresztą nie inaczej jest w mieście. Bezpowrotnie
minęły czasy, gdy mieszkańcy bez mrugnięcia okiem przyjmowali każdą decyzję swojego burmistrza. Kurtyna opadła
wraz z pojawieniem się mediów, najpierw tych papierowych, czyli gazet, które wielu nadal uważa za swoje główne,
a przede wszystkim wiarygodne źródło informacji. Później
także elektronicznych, które przekazują wiadomości szybko i dają możliwość, podobnie jak media społecznościowe,
możliwość komentowania i wyrażenia swojej opinii. Od
lat stoję na stanowisku, że najuczciwiej jest, gdy krytykę
czy to władz czy innych osób publicznych, przekazujemy
pod swoim nazwiskiem. Zachęcam Was do tego, bo każda
mądra władza takie opinie powinna przyjmować, oceniać,
a potem wcielać w życie. Dlaczego? Bo działa dzięki nam i
dla nas, o czym powinna pamiętać nie tylko na kilkanaście,
czy kilka miesięcy przed wyborami. ● 
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CZWARTEK
max. 24oC I min. 14oC

WAŻNE
TELEFONY

PIĄTEK
max. 20oC I min. 12oC

Dni Europy i Oleśnicki Jarmark
Wspaniałości we wrześniu

112
997
998
999

Burmistrz Oleśnicy, Miejski Ośrodek
Kultury i Sztuki w Oleśnicy i Oleśnicki
Jarmark Wspaniałości zapraszają we
wrześniu do udziału w XXV DNIACH
EUROPY w OLEŚNICY!
Dni Europy to coroczna impreza, która
na stałe wpisała się w kalendarz wydarzeń kulturalnych Oleśnicy i organizowana jest regularnie w połowie września od 1998 roku. Poprzez kontakt z
europejską kulturą szerzymy wiedzę o
Europie, Unii Europejskiej oraz
krajach członkowskich wśród mieszkańców Oleśnicy.

POLICJA

POGOTOWIE

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

● Zakład Budynków

Komunalnych w Oleśnicy
71 398-09-10

NIEDZIELA
max. 19oC I min. 12oC

KALENDARZ
sprawdź również na www.olesnicainfo.pl

NUMER RATUNKOWY

● Miejska Gospodarka

SOBOTA
max. 20oC I min. 12oC

GCK w Dobroszycach zaprasza
na piknik czytelniczy

Wratislavia Cantans - koncert
w oleśnickiej bazylice mniejszej

PIknik czytelniczy odbędzie się 11 czerwca w
muszli koncertowej w Dobroszycach.
Odbędzie się tam koncert zespołu Małeinstrumenty oraz plenerowe warsztatach
wokół książek, ilustracji i Dobroszyc.

● 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

12 września w Bazylice Mniejszej w Oleśnicy odbędzie się koncert Giovanniego
Antoniniego i muzyków zespołu Il Giardino Armonico. Koncert odbędzie się w
ramach 57. Międzynarodowego Festiwalu
Oratoryjno-Kantatowego Wratislavia
Cantans im. Andrzeja Markowskiego i XXV
Dni Europy. Oleśnicki koncert rozpocznie
się o godz. 19.

● 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

Europejskie Dni Dziedzictwa
Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki zaprasza na Europejskie Dni Dziedzictwa. Europejskie Dni
Dziedzictwa to ogólnopolskie wydarzenie organizowane przez Narodowy Instytut
Dziedzictwa. Oleśnicki Dom Spotkań z Historią - bierze udział w wydarzeniu już po raz kolejny! Hasłem tegorocznej edycji jest Połączeni Dziedzictwem. Więcej na www.mokis.info

Niepełnosprawni będą
mieć ścieżkę do treningów
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Katarzyna Kijakowska

Z

akład Budynków Komunalnych szuka firmy,
która zrealizuje budowę ścieżki treningowej dla
osób niepełnosprawnych.
Projekt wygrał podczas głosowania w ramach ubiegłorocznego Oleśnickiego Budżetu Obywatelskiego.
POKONAJĄ BARIERY
Czego dotyczył zwycięski
projekt OBO? Budowy ścieżki edukacyjno-treningowej,
dzięki której możliwe byłoby pokonywanie barier miejskich na wózku inwalidzkim.
Ścieżka edukacyjno-treningowa, czyli pokonywanie
barier miejskich na wózkach
inwalidzkich to urządzenie
ścieżki składającej się z betonowych modułów zawierających odwzorowanie barier komunikacyjnych, na
które może natknąć się osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim. Ścieżka ma
REKLAMA

FOT. PIXABAY.COM

● Powstanie ona na terenach rekreacyjnych przy ul. Spacerowej w Oleśnicy

Oleśnicki projekt został dostrzeżony przez organizacje w regionie

się składać z 15 modułów
o różnych rodzajach nawierzchni bądź z elementami barier wysokościowych.
Moduł dojazdowy zostanie
wysokościowo połączony z
istniejącą ścieżką. - Każdy
moduł będzie ograniczony

obrzeżami betonowymi ustawionymi na ławie betonowej - wyjaśniają urzędnicy
z oleśnickiego ZBK, którzy
zajmują się realizacją tego
projektu.
Występujące w modułach
stopnie będą wykonane rów-

nież z obrzeży betonowych
na ławie betonowej. Fragmenty wyniesione zostaną
zabezpieczone poręczami
wykonanymi z rur ze stali
nierdzewnej. Poza obrzeżami rzeczone odcinki zyskają ziemne pobocze szerokości ok. 1 m oraz łagodną
skarpę.
Warto zaznaczyć, że projekt złożony do ubiegłorocznego Oleśnickiego Budżetu
Obywatelskiego, a dotyczący osób niepełnosprawnych
został dostrzeżony przez dolnośląskie organizacje osób
z niepełnosprawnościami.
– To istotne, że lokalny
projekt wzbudza zainteresowanie w województwie,
co potwierdza naszą tezę, że
istnienie takiej ścieżki mogłoby stanowić pewnego rodzaju specyficzną, środowiskową atrakcję – podkreśla
Mirosław Płaczkowski, który złożył zwycięski projekt
wspierany przez stowarzyszenie Polska 2050. ●

Pod koniec sierpnia pierwsze karty trafiły do seniorów

Karta Seniora dla
osób po sześćdziesiątce
W Oleśnicy odbyła się inauguracja Karty Seniora. Mogą
z niej korzystać osoby po
sześćdziesiątym roku życia.
- W marcu Oleśnica przystąpiła do programu Gmina Przyjazna Seniorom.
Program ten umożliwia
mieszkańcom naszego miasta, którzy ukończyli sześćdziesiąty rok życia ubieganie
się o wydanie Ogólnopolskiej Karty Seniora, a tym
samym korzystanie z systemu zniżek, ulg, preferencji i
uprawnień przygotowanych
przez partnerów programu
w całej Polsce – wyjaśniał dyrektor Miejskiego Ośrodka

Pomocy Społecznej Janusz
Marszałek.
Ogólnopolska Karta Seniora uprawnia do korzystania ze zniżek w różnych
lokalizacjach na terenie całej Polski.
Na stronie internetowej
www.glosseniora.pl wystarczy wpisać nazwę miejscowości, a także podać dodatkowe informacje, które
pomogą wybrać najlepszą
opcję dla seniora. Kartę
Seniora można wyrobić w
Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Wojska Polskiego 13 w Oleśnicy. Tam też należy składać
wnioski o jej wydanie. RED
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Morderca psa skazany
za pomówienia i groźby

Anna Zasada pozostanie
dyrektorką biblioteki

● Sąd Rejonowy w Trzebnicy wydał wyrok w sprawie Rafała B. To ten mieszkaniec

POMAWIANE I OBRAŻANE
– Krew będzie się ku… lała
do końca mojego życia. Każdy kto mnie zna, wie, że żadnej sprawy nie odpuszczę
– mówi w nagranym filmie
Rafał B. i dodaje, że każdy,
kto ma psa powinien go pilnować. Na opublikowanym
w sieci filmie Rafał B. skierował też telefon na licznik
samochodu, który prowadził. Poruszał się z bardzo
dużą prędkością i pytał: Co
sądzicie, jakbym przy takiej
prędkości psa przy…, co by
z niego zostało? Jakąś dobrą
kamerę trzeba by mieć do
tego, żeby to dobrze uchwyciła? Rafał B. pomówił m.in.
działaczki fundacji Oleśnickie Bidy.
BEZWZGLĘDNE WIĘZIENIE
Sprawa trafiła do prokuratury, a później do sądu. Ten
REKLAMA

WARTO
WIEDZIEĆ

Ambulans jeszcze
w tym roku

sprawdź na www.olesnicainfo.pl

Połączą, oświetlą
i zrobią kanalizację

Rafał B. dał się poznać opinii publicznej, jako zabójcę psa oraz winnego pomówień i gróźb

Sąd wziął pod uwagę
ilość i rodzaj zachowań oskarżonego
oraz to, że były one
udostępniane w internecie. Uznano to za
dodatkowe okoliczności obciążające

uznał Rafała B. winnym pomówień i skazał go na 1.5
roku więzienia. Wyrok nie
jest prawomocny. – Biorąc
pod uwagę ilość i rodzaj zachowań oskarżonego, to że
były one udostępnione w internecie, to wszystko są okoliczności obciążające – powiedziała Radiu ZET sędzia
Paulina Krzemińska z Sądu
Rejonowego w Trzebnicy.
Przypomnijmy, że w czerwcu 2019 roku Rafał B. z pre-

Na łączniku Otwartej
i Moniuszki rozpoczęto
roboty Jak informuje oleśnicki ratusz, projekt skoordynowany jest z projektem sąsiadującego łącznika Otwarta
– Limanowskiego w połączeniu nawierzchni ulic Otwartej i
Poniatowskiego, a także w zakresie oświetlenia i kanalizacji
deszczowej. Prace zakończą
się w połowie października.
Realizuje je firma Bio-Bud
Piotra Schabikowskiego. Ich
koszt to 600 tys. zł.

medytacją potrącił i przejechał psa, co spowodowało
jego bolesną śmierć. W styczniu2020 roku zapadł pierwszy wyrok w tej bulwersującej
sprawie. W ustnych motywach rozstrzygnięcia sąd
wskazał, że wbrew pozorom niedaleko jest od krzywdy wyrządzanej zwierzęciu
do krzywdy, jaka może zostać wyrządzona człowiekowi. Mężczyzna został skazany na karę 4 lat więzienia. ●

Kolejna karetka dla
oleśnickiego pogotowia
Jak poinformował
OlesnicaInfo.pl Tomasz Hachoł z Powiatowego Zespołu
Szpitali w Oleśnicy, środki na
zakup nowego pojazdu dla
pogotowia ratunkowego w
Oleśnicy pochodzić będą z
budżetu wojewody. Zakup
sfinalizowany ma zostać jeszcze w tym roku. Planowany
budżet to 654 tysiące złotych.
Ze wstępnych informacji
wynika, że nowy pojazd
będzie tym razem przekazany
ratownikom z Oleśnicy . Poprzedni otrzymali ratownicy
z Sycowa. RED

Przybywa milionerów w powiecie
oleśnickim. Ile zarobił rekordzista?
Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu informuje o liczbie podatników w
powiecie oleśnickim, którzy
w 2021 roku osiągnęlis dochód powyżej miliona złotych.
Sto osiem to liczba osób, które w zeznaniach podatkowych PIT-36, PIT-36L, PIT37, PIT-38, PIT-39 wykazały
dochód powyżej miliona zlotych. Których było najwięcej?
Okazuje się, że tych prowadzących działalność gospodarczą. Aż 98 przedsiębiorców z powiatu oleśnickiego
to milionerzy. Cztery osoby zarobiły powyżej miliona, będąc zatrudnionym na
umowę o pracę, umowę zlecenie – o dzieło, z praw autorskich.
Jak informuje Sebastian
Polański z Izby Skarbo-

FOT. PIXABAY.COM
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stycznia 2021 roku
Rafał B. za pośrednictwem mediów
społecznościowych opublikował film, na którym grozi, zniesławia oraz znieważa
różne osoby. Do Komendy
Powiatowej Policji zgłosiły się osoby poszkodowane,
składając zawiadomienie.

FOT. GRZEGORZ KIJAKOWSKI

Nowego Dworu, który w 2019 roku przejechał psa i nagrał swój bestialski czyn
Katarzyna Kijakowska

Kiedy w 2019 roku Rada
Miasta Oleśnicy rozdzielała Bibliotekę i Forum Kultury, czyli instytucję kultury utworzoną w poprzedniej
kadencji, kierowanie jednej
z wyodrębnionych placówek
powierzono Annie Zasadzie.
Pozostała ona na stanowisku dyrektorki Oleśnickiej
Biblioteki Publicznej i wiadomo było, że tak będzie
przez co najmniej trzy lata,
bo tyle jeszcze obowiązywał jej kontrakt zawarty w
kadencji, gdy burmistrzem
był Michał Kołaciński.
W połowie tego roku burmistrz Jan Bronś przedłużył

zatrudnienie dla pani dyrektor na kolejnych siedem lat. –
– Po uzyskaniu pozytywnych
opinii stowarzyszeń zawodowych i twórczych powołuję z dniem 01.07.2022 r.
panią Annę Zasadę na stanowisko dyrektora Oleśnickiej Biblioteki Publicznej im.
Mikołaja Reja – poinformował burmistrz.
Określił on także wynagrodzenie dyrektorki na
poziomie 11 tys. zł brutto.
Anna Zasada kieruje oleśnicką instytucję kultury od
ponad 20 lat. W skład Oleśnickiej Biblioteki Publicznej wchodzą obecnie biblioteka główna i czytelnia przy
ul. Reja, biblioteka dla dzieci Pod Sową oraz biblioteka Pod Pegazem przy ul.
Kleeberga. RED

Szefowa Oleśnickiej Biblioteki Publicznej otrzymała kontrakt na kolejne siedem lat.

Aż 98 przedsiębiorców z powiatu oleśnickiego to milionerzy

wej we Wroclawiu, dwóch
mieszkańcow powiatu oleśnickiego zarobiło tak duże
pieniądze ze sprzedaży akcji i obligacji, a cztery ze
sprzedaży nieruchomości.
Rekordzista uzyskał dochód
29.766.272,71 zł
Dodatkowo w ramach cie-

kawostki należy podać, że w
Urzędzie Skarbowym w Oleśnicy za 2021 r. rozliczyło
się na deklaracji PIT 66805
osób. Liczba złożonych deklaracji PIT – 59370, w tym
elektronicznie – 54375, w
tym za pomocą usługi „Twój
e-PIT” - 29719. RED

Metodą „na prokuratora” chcieli
wyłudzić od 84-latka 170 tys. zł
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● Mężczyzna zachował zimną krew i w porę powiadomił policjantow
Katarzyna Kijakowska

S

ytuacja rozegrała się w
minioną środę. Do oleśnickich policjantów dodarła informacja, że jeden
z seniorów mieszkający na
terenie powiatu oleśnickiego został oszukany metodą na „prokuratora”. Oleśniccy kryminalni udali się
pod wskazany przez oficera
dyżurnego adres. Na miejscu zastali 84-letniego se-

niora, który oświadczył, że
przekazał ponad 50 tysięcy złotych dla „prokuratora” prowadzącego sprawę
kradzieży środków pieniężnych, znajdujących się na
kontach bankowych klientów. W rozmowie telefonicznej mężczyzna usłyszał, że
aby nie stracić oszczędności, trzeba przekazać je „prokuratorowi” prowadzącemu
czynności w tej sprawie. Senior nadmienił, że w dniu

FOT. STAROSTWO POWIATOWE

Awanse i podziękowania
dla pani dyrektor

Nauczyciele odebrali akty mianowania w starostwie

Akty nadania na stopień
nauczyciela mianowanego
odebrało w starostwie pięcioro pedagogów ze szkół
średnich prowadzonych
przez powiat oleśnicki.
Jak co roku, chwile związane z uzyskaniem zawodowego awansu poprzedziło uroczyste ślubowanie.
Przedstawiciele władz powiatu życzyli awansowanym
nauczycielom dalszego rozwoju, zdrowia w rozpoczynającym się niebawem nowym roku szkolnym, a także

nieustającej pasji do rozwijania zainteresowań swoich
podopiecznych. Miłym akcentem wydarzenia było uroczyste pożegnanie Jolanty
Kwaśniewskiej, dyrektor II
LO w Oleśnicy, która odchodzi na emeryturę. Pani Jolanta podziękowała władzom Powiatu za pamięć,
a koleżankom i kolegom
dyrektorom życzyła spokojnego zarządzania swoimi placówkami. – Żeby to
nie było ciągłe gaszenie pożarów i łatanie dziur – dodała z uśmiechem. RED

Związkowcy protestowali
we Wrocławiu
Grupa członków Związku Zawodowego Pracowników Pomocy Społecznej przy PDPS w Ostrowinie
uczestniczyła w pikiecie
pod Dolnośląskim Urzędem
Wojewódzkim.
– Byliśmy jedną z najliczniejszych reprezentacji Zakładowych Organizacji Związkowych obecnych na pikiecie
i walczących o wzrost wynagrodzeń pracowników sfery finansów publicznych o

20% – relacjonuje Krzysztof Sztochel ze związków zawodowych PDPS w Ostrowinie. – Mieliśmy szansę
na przedstawienie stanowiska w sprawie wynagrodzeń pracowników PDPS-u.
Rozmawialiśmy o naszej sytuacji płacowej z posłanką
Agnieszką Dziemianowicz-Bąk oraz wiceprzewodniczącą OPZZ Barbarą Popielarz, otrzymując obietnice
wsparcia w naszych działaniach. RED

jutrzejszym ma przekazać
pozostałą kwotę żądanych
pieniędzy.
Senior miał przekazać osobie „odbierającej” 120 tysięcy
złotych. Hasłem uwiarygadniającym obecność wyznaczonej osoby do odbioru
pieniędzy miało być słowo
„Prokurator”. W momencie
przybycia mężczyzny po odbiór gotówki funkcjonariusze
dokonali jego zatrzymania.
W trakcie działań na miejscu
REKLAMA

zdarzenia została zatrzymana również druga osoba tzw.
„kurier”, który znajdował się
w pojeździe zaparkowanym
nieopodal miejsca zamieszkania seniora. Funkcjonariusze zatrzymali 22-latka i
jego starszego kolegę. Decyzją Sądu Rejonowego w Oleśnicymłody mężczyzna trafił
do aresztu. Natomiast wobec
49-latka Sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci dozoru. ●

Młody mężczyzna trafił na 3 miesiące do aresztu
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To będzie drogowy
armagedon w Oleśnicy

WARTO
WIEDZIEĆ

sprawdź na www.olesnicainfo.pl

Rusza budowa
kolejnego Dino
Sklep powstanie pod Oleśnicą
Seć Dino będzie budować
kolejne sklepy w powiecie
oleśnickim. Wśród nich jest
Ligota Wielka. Przygotowania do inwestycji właśnie się
rozpoczęły. Sklep stanie przy
granicy wsi, w stronę Smolnej.

● Na początku września kierowców w Oleśnicy czekają spore utrudnienia

C

zasowa organizacja
ruchu drogowego w
trakcie przebudowy ul.
Wały Jagiellońskie przewiduje podział na dwa etapy
realizacyjne. Pierwszy odcinek od ul. Wałowej do ul.
Chopina został wyłączony z
ruchu 19 kwietnia. Zakończenie pierwszego etapu
realizacyjnego planowane
było do końca sierpnia tego
roku. Znana jest już dokładna data otwarcia I etapu drogi i przejścia z robotami na
drugi odcinek tj. od ul. Ptasiej/ Chopina do wiaduktu
kolejowego.
Zmiana czasowej organizacji ruchu zostanie dokonana we wczesnych godzinach
rannych w poniedziałek 5
września.
KIEROWCY KRYTYKUJĄ
Zmiana spowoduje zamknięcie przejazdu pod wiaduktem, wyznaczony objazd będzie odbywał się ulicami:
Wiejską, Stawową, Łukanowską i 3 Maja. A to spowoduje
również wymóg dostosowania trasy autobusu komunikacji miejskiej.
Obsługa komunikacyjna
ulicy Ptasiej będzie możliwa
przebudowanym odcinkiem
REKLAMA

Zwiedzaj miasto
z przewodniczką
Rozpoczęły się zapisy Miejski
Ośrodek Kultury i Sztuki w

Nagrody
dla absolwentów
Wójt nagrodził prymusów
Wójt gminy Dobroszyce Artur
Ciosek wręczył nagrody pieniężne najlepszym absolwentom. Otrzymali je: Iwo Bartoś,
Malwina Malczyszyn, Hanna
Bojanowska, Kacper Bzdęga i
Kamil Luzak. RED

Gmina rozdaje laptopy dla
dzieci z dawnych PGR-ów
W gminie Dobroszyce rozpoczęto wydawanie komputerów dla dzieci, których
rodziny wywodzą się z dawnych państwowych gospodarstw rolnych.
Gmina Dobroszyce wzięła
udział w projekcie grantowym i udało jej się pozyskać
przeszło 200 tys. zł, przeznaczone na zakup laptopów wraz z bezprzewodowymi myszkami, słuchawkami
oraz torbami. Trafią one do
104 dzieci z terenu Gminy
Dobroszyce.
- Pandemia COVID-19 pokazała, jak ważna jest walka
z wykluczeniem cyfrowym.
Właśnie dlatego Gmina Dobroszyce wzięła udział w
tym projekcie grantowym,
który cieszył się ogromnym

Objazd zostanie poprowadzony będącą w remoncie ulicą Stawową

drogi w ul. Wały Jagiellońskie. Już po publikacji ten
informacji wielu kierowców
nie kryło zdenerwowania. –
Totalnie nieprzemyślane!
Puszczać objazd Stawową,
która jest w trakcie remontu
i przejazd nią już teraz jest
mocno utrudniony – napisała pani Daria.
– Halo czy jest tu ktoś rozsądny?! Stawowa jest remontowana!! Przejazd ta ulica jest
możliwy tylko maszynami bu-

dowlanymi lub czołgiem – napisal pan Michał. – Jechałem
tam 3 dni temu i osobówka wiesza się co 50 metrów!
Mieszkańcy Lucienia powinni stanowczo zaprotestować
przeciwko uruchomieniu II
etapu przed zakończeniem
remontu na Stawowej, albo
trzeba będzie jeździć przez
Smardzów.
Nasza Czytelniczka, pani
Aneta chciała się przekonać,
jak prowadzi droga objaz-

du. – Postanowiłam ją sprawdzić – mówi, przesyłając nam
zdjęcia swojego samochodu
po przejechaniu trasy objazdowej. Auto było obłocone,
brudne.
– Nie wiem, czy jechałam 5
km/h. Dziura na dziurze, błoto. Czy objazd na pewno jest
przemyślany? Rozumiem, że
wymiana zawieszenia i myjnia po każdorazowym przejechaniu gratis – podsumowuje
wzburzona oleśniczanka. ●

zainteresowaniem - mówią
urzędnicy z Dobroszyc.
Jak informują gminni
urzędnicy, odbiór sprzętu
poprzedzony zostaje zawarciem z rodzicem/opiekunem
prawnym lub uczniem (jeżeli jest pełnoletni) umowy
darowizny wraz z podpisaniem protokołu przekazania
– przyjęcia sprzętu komputerowego. Do podpisania umowy i protokołu wymagany
jest ważny dowód osobisty
rodzica/opiekuna prawnego
lub ucznia jeżeli jest pełnoletni. W przypadku uczniów
niepełnoletnich wymagany
jest PESEL ucznia. Komputery stają się ich własnością
Wydawanie laptopów odbywa się w sali nr 14 (I piętro) Urzędu Gminy Dobroszyce. RED

Polbus będzie woził mieszkańców.
Uruchomiono nowe linie
Starosta Sławomir Kapica
przy współpracy z władzami samorządowymi gmin
Syców, Twardogóra, Międzybórz i Dziadowa Kłoda, od 1 września 2022 r.
ponownie uruchomił Powiatowe Przewozy Użyteczności Publicznej.
23 czerwca 2022 r. Rada Powiatu Oleśnickiego uchwałą wyraziła zgodę na zawarcie umowy z operatorem.
Przewoźnikiem obsługującym powiatowe linie autobusowe będzie spółka POLBUS-PKS Sp. z o.o. z siedzibą
we Wrocławiu.
Powiat Oleśnicki będzie
pełnił funkcję organizatora
publicznego transportu na
6 liniach komunikacyjnych:
P1: Dziadowa Kłoda- Dalborowice- Dziadowa Kłoda- Syców-Międzybórz; P2:

FOT. GRZEGORZ KIJAKOWSKI

Katarzyna Kijakowska

FOT. GRZEGORZ KIJAKOWSKI

w ruchu. Wielu z nich już teraz głośno krytykuje planowane objazdy

Oleśnicy oraz Oleśnicki Dom
Spotkań z Historią zapraszają
do zapisów na wrześniowe
terminy spacerów z przewodniczką po Oleśnicy. O mieście
opowie Mira Sudecka. Terminy
spacerów we wrześniu: 17 i 18
września. Zapisy na stronie
www.mokis.info

Obsługą powiatowych linii zajmie się Polbus

Syców – Dziadowa Kłoda –
Stradomia Wierzchnia – Syców; P3: Syców -Twardogóra – Syców – Wioska: P4:
Twardogóra – Międzybórz
– Syców; P5: Międzybórz –

Twardogóra; P6: Oleśnica
– Syców – Oleśnica. Cena za
bilet jednorazowy to koszt 5
zł, bilet miesięczny kosztuje
- 160 zł, natomiast przewóz
bagażu i zwierząt - 5 zł. RED

Polsko-grecka dusza
Alicji Najmrodzkiej
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● Alicja Najmrodzka kocha Grecję i tą miłością zaraża swoich

Katarzyna Kijakowska

D

laczego właśnie Grecja? – to pytanie w rozmowie z panią Alicją
nasuwa się na początku. – To
nie przypadek – uśmiecha się
oleśniczanka. – Mój tata był
Grekiem, który przyjechał
do Oleśnicy w latach pięćdziesiątych podczas Czarnej Hunty. Tata był komunistą i partyzantem. Trafił
do Oleśnicy razem z trzema
innymi rodzinami, ale dwie
z nich wyjechały na zachód,
a on i pani Dzikas związali
się z naszym miastem.
Mamę pani Alicji jej tata
Grek poznał w spółdzielni winiarskiej Fructowin,
gdzie oboje pracowali. Alicja (z domu Patsioras), a dla

wielu Krysia, jest jedynym
dzieckiem polsko-greckiego małżeństwa. – Z moim
imieniem wiąże się zabawna
historia – śmieje się oleśniczanka. – Tata, który niezbyt
dobrze posługiwał się językiem polskim mówił do mnie
złoto, a złoto to po grecku
chriso, od którego do Krysi
już blisko. Dlatego Krysia tak
do mnie przylgnęła, a wiele
osób do dziś mnie pyta, jak
w zasadzie mam na imię .
KIEDY PO RAZ PIERWSZY WYJECHAŁA DO GRECJI?
– To było jeszcze, gdy
byłam dziewczynką, z tatą
– mówi. – Później pojawiły
się kolejne okazje. Najpierw
odwiedzaliśmy swoją grecką rodzinę, później zwiedza-

łam kraj mojego taty już na
własną rękę, zawsze wracając do niego z wielkim sentymentem i tęskniąc za Grecją
jak za moją drugą ojczyzną.
Języka greckiego Alicja
Najmrodzka nauczyła się
dzięki swojemu przyrodniemu bratu. – Gdy spotykaliśmy
się u niego w Belgii zawsze
powtarzał, że jeśli chcę z nimi
rozmawiać muszę uczyć się
greckiego – uśmiecha się. –
Teraz, gdy jadę do Grecji nie
myślę po polsku, myślę po
grecku. Tam jestem szczęśliwa. Uwielbiam ten klimat,
ludzi, czy muzykę, do której kocham tańczyć. Zresztą
Grecy robią to wszędzie. W
domu, na ulicy, w kawiarni.
Pani Alicja walczy też ze
stereotypami w postrzega-

Pani Alicja stara się odwiedzać ojczyznę swojego taty jak najczęściej

niu Greków. – Gdy słyszę, że
Grek to leń bardzo się oburzam – mówi. – Nie rozumiem
tych uogólnień. Grecy, których znam byli pracowitymi
ludźmi, a że temperatury nie
pozwalają im na pracę np. w
południe to już inna sprawa.
Zresztą i Polacy mogą się teraz o tym przekonać, gdy i
u nas lato jest ostatnio bardzo upalne.
GREKA ZA MĘŻA? NIE
Oleśniczanka broni pracowitości Greków, ale przyznaje, że Greka za męża mieć
by nie chciała. – No cóż, ich
wierność pozostawia wiele
do życzenia – uśmiecha się.
– Zresztą greckie kobiety też
miewają kochanków. Nie jest
to może tak oficjalne jak w

FOT. ARCHIWUM PRYWATNE

bliskich i przyjaciół. - Kiedy jestem w Polsce tęsknię za Grecją,
a w Grecji tęsknię za Polską - uśmiecha się oleśniczanka,
która opowiada nam niezwykłą historię swoich
polsko-greckich korzeni.

Uwielbiam grecki klimat, muzykę, kuchnię - wylicza oleśniczanka

przypadku panów, ale zdarza się bardzo często.
Jakie przysmaki greckiej
kuchni Alicja Najmrodzka
przeniosła do polskiej? –

Sałatkę grecką, ale taką jak
jem w Grecji, a nie z kapustą pekińską, którą można
spotkać w wielu polskich restauracjach – śmieje się. ●

TEKST SPONSOROWANY

Od grudnia 2021 r. prowadzi Pani poradnię psychologiczną dla dzieci i
młodzieży w Oleśnicy. Jaka jest kondycja psychiczna naszych dzieci?

- Prowadzę pięć poradni na
Dolnym Śląsku i biję na alarm!
W Polsce liczba dzieci i młodzieży leczonych z powodu depresji wzrosła: z 12 tys. w 2017
do 25 tys. w 2021 r. Gabinety psychologów są pełne, a
ogromna liczba dzieci w ogóle
nie leczy depresji, bo są z małych miejscowości, gdzie nie
ma żadnego dostępu do specjalisty zdrowia psychicznego. W
2021 roku 1496 dzieci i nastolatków podjęło próbę samobójczą, aż 127 z tych prób zakończyło się śmiercią. W stosunku
do 2020 roku jest to wzrost od o
77% prób samobójczych oraz o
19% śmierci.
Jakie symptomy powinny zwrócić
uwagę rodziców na to, że stan psychiczny dziecka się pogarsza?

Nie zawsze rodzice zauważają, że z dzieckiem dzieje się coś
złego. Młodość to okres buntu
i wiele zachowań kładziemy na
karb dojrzewania. Zdarza się,
że po pomoc zgłaszamy się dopiero wtedy, kiedy załamanie
zdrowia psychicznego się pogłębiło. Gdy pojawiają się sa-

PORADNIA PSYCHOLOGICZNA
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
ERA PSYCHE dr Anetta Pereświet-Sołtan

BEZPŁATNIE

BEZ SKIEROWANIA OD LEKARZA

ul. Armii Krajowej 22, 56-400 Oleśnica

tel. +48 690 007 956

mookaleczenia, alkohol, narkotyki, odmowa chodzenia do
szkoły, próby samobójcze. Takie poważne zdarzenia zwykle
poprzedzają zachowania, które mogą być sygnałami zapowiadającymi. Niepokoić powinny wszelkie zmiany – w rytmie
dnia dziecka (dużo mniej, lub
więcej snu), sposób spędzania
czasu (rezygnacja z pasji, zainteresowań), w nastroju czy spo-

sobie odżywiania. Obserwujmy
nasze dzieci i konsultujmy nasze obawy. To bezpieczniejsze
od ich przeoczenia.
Jakie kroki powinni wtedy podjąć
rodzice, żeby pomóc dziecku?

- Jeśli dostrzegą Państwo coś
niepokojącego w zachowaniu
dziecka, proszę nie zwlekać i
skontaktować się ze specjalistą.
Nasi psychologowie, psychoterapeuci i terapeuci środowisko-

wi pracują z pacjentami stacjonarnie: w poradniach, ale mogą
przyjechać do domu, do szkoły, do świetlicy, nawet na podwórko. Wszędzie tam, gdzie
jak najwcześniej można wyłapać problem dziecka. Każdemu naszemu pacjentowi, który przychodzi do nas z jakimś
smutkiem, mówimy: zza każdej
chmury zawsze wychodzi słońce. Przyjdźcie po Moc! Zapraszamy dzieci i młodzież z Oleśnicy i powiatu oleśnickiego.
Bezpłatnie i bez skierowania od
lekarza, w ramach NFZ. W naszych poradniach przyjmują
również logopedzi, lekarz psychiatra dziecięcy i pediatra, fizjoterapeuta, ale to już odpłatnie, ponieważ na tego rodzaju
wsparcie nie mamy refundacji.
To rodzina powinna przede wszystkim dawać dziecku poczucie bezpieczeństwa. Dlaczego czasami go nie
daje?

- Dzieci przeżywają stres, podobnie jak dorośli. U maluchów
przyczyną stresu może być:
głód, zmęczenie, hałas. U starszych - relacje z rówieśnikami:
brak akceptacji czy przemoc.
Ważne źródło stresu mogą stanowić dorośli nawet wtedy, gdy
mają dobre relacje z dziećmi.

Gdy my: rodzice czy dziadkowie doświadczamy zmartwień,
dzieci się o nas martwią! Obserwują nas bacznie, wyczuwają nawet skrzętnie skrywane
emocje i… często czują się bezradne i zrozpaczone. Obciążenia, które noszą dzieci, często
są dla nich nie do udzwignięcia i wtedy potrzebują wsparcia
w domu i pomocy – często specjalisty. Kiedy problemy i stres
trapią całą rodzinę, dorośli
często również jej potrzebują .
Często mówi się, że równie ważna jak proces leczenia, jest profilaktyka.

-To fakt. Organizujemy treningi umiejętności społecznych,
w czasie których dzieci przełamują swoje lęki społeczne,
na przykład do przebywania w
grupie rówieśniczej.
Prowadzą je socjoterapeutki i
terapeutki pedagogiczne. Zauważyliśmy, że w tych trudnych
czasach: pandemii, izolacji,
wojny w Ukrainie, rosnących
kosztów życia, nasi podopieczni często chcą po prostu pogadać z rówieśnikami, a nawet…
pomilczeć. Tyle, że w grupie,
ponieważ grupa stanowi olbrzymią siłę, nie tylko w procesie terapii. ●
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Pokochała taniec i swoją
pasją zaraża innych
● Na pierwsze zajęcia taneczne zaczęła uczęszczać w pierwszej klasie szkoły
Katarzyna Kijakowska

N

a pierwsze zajęcia
taneczne
zaczęła
uczęszczać w pierwszej klasie szkoły podstawowej. Dzisiaj Daria Karbowniczak uczy tańca innych.
To właśnie we wrocławskiej szkole zaczęła traktować taniec na poważnie.
– Najpierw treningi odbywały się trzy razy w tygodniu. W końcu spędzałam
na sali każde popołudnie.
Moja kariera taneczna rozwijała się szybko i intensywnie
– mówi Daria, która zaczęła odnosić spore sukcesy. – Wśród nich było wielokrotne wicemistrzostwo
Polski, które dawało kwalifikację na uczestnictwo w
Mistrzostwach Świata, gdzie
uplasowałam się na wysokim
10 miejscu – mówi i wymienia też finałowe miejsca na
turniejach rangi Grand Prix
w Pradze, Rydze czy Stutt-

FOT. ARCHIWUM PRYWATNE

podstawowej. Dzisiaj Daria Karbowniczak uczy tańca innych

Daria Karbowniczak prowadzi własne studio tańca

garcie oraz liczne zwycięstwa turniejów Grand Prix
w Polsce.

Kończąc studia z zupełnie innej dziedziny (Technologia Żywności i Żywienie

Człowieka), będąc na drugim stopniu magisterskim
pani Daria doszła do wniosku, że chciałaby spróbować pracy jako instruktor
tańca, wykorzystując nabyte już umiejętności.
– Miałam za sobą kilka lat
pracy w różnych szkołach
tańca we Wrocławiu, Wałbrzychu czy Oleśnicy, dlatego też postanowiłam spróbować swoich sił i otworzyć
własne studio – mówi właścicielka studia DK ArtDance w Oleśnicy. Daria Karbowniczak prowadzi zajęcia
grupowe zarówno dla dorosłych jak i dzieci z zakresu
tańca towarzyskiego, użytkowego, salsy, bachaty, high-heels oraz takich stylów
jak hip-hop czy balet. – Od
września startujemy z licznymi kursami tańca dla dorosłych i dzieci, a tymczasem zapraszam pary ślubne
na naukę pierwszego tańca – uśmiecha się. ●

Przedsiębiorca i sołtys
nagrał piosenkę disco polo
Łukasz Zdyb jest właściciele firmy ochroniarskiej i od
niedawna także sołtysem
Sokołowic, który śpiewa
piosenki disco polo.
W sierpniu swoją premierę miała piosenka „Daj mi
chociaż dzień”, którą wykonuje pan sołtys. W teledysku wystąpiły też tancerki
z grupy tanecznej Katarzyny Maksyminko oraz oleśniczanie Amelia Rogala i
Gracjan Szwak.
- Obecnie jestem w trakcie przygotowywania się do
kręcenia klipów do dwóch
kolejnych piosenek - mówi

mieszkaniec Sokołowic. - Inspiracją do moich wszystkich ,,kawałków” jest życie.
Jestem osobą o bardzo pozytywnym nastawieniu. I wierzę we własne możliwości.
W chwili obecnej pracuję
nad kolejnym materiałem.
W oczekiwaniu na kolejne
utwory zapraszam do zapoznania się z moim debiutanckim singlem.
Pan Łukasz jest autorem
słów do swojej pierwszej
piosenki. Autorami muzyki są Arkadiusz Jasionowicz
i Piotr Stawowczyk. Teledysk można obejrzeć na kanale YouTube Złoty. RED

FOT. ARCHIWUM PRYWATNE
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Łukasz Zdyb już zapowiada kolejne przeboje
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Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne w Oleśnicy
i inwestycje spółki w 2022 roku
■ Spółka Gminy Oleśnica wyda na realizację pięciu dużych przedsięwzięć inwestycyjnych 15 mln zł

J

eszcze jesienią 2021
roku podpisano umowy
na wykonanie dokumentacji dwóch wiejskich świetlic. Powstaną one w Krzeczynie i Boguszycach. Wraz
z nowymi obiektami w tych
miejscowościach powstaną
zaplecza sportowe dla drużyn, które otrzymają do swojej dyspozycji nowe szatnie
i pomieszczenia higieniczno-sanitarne, co wpisuje się
w dbałość o kulturę i aktywność fizyczną mieszkańców
gminy Oleśnica.
ŚWIETLICE, SUW, KANALIZACJA
W ubiegłym roku podpisane zostały umowy na dwie
ważne inwestycje w gminie
Oleśnica. Budowę kanalizacji sanitarnej w Smolnej
oraz rozbudowę kanalizacji
sanitarnej w Smardzowie.
Projekt budowy kanalizacji wykona firma Plumber Dariusza Piaseckiego
za kwotę 170 tys. zł. Wartość całej inwestycji wraz
z wykonaniem szacowana
na kwotę 7 mln zł brutto.
Gminne Przedsiębiorstwo

Woda w SUW w Krzeczynie jest dostarczana za pomocą nowej linii

Komunalne przeprowadziło negocjacje cenowe oraz
uzgodnienia lokalizacji przepompowni ścieków z właścicielami działek. GPK wykupiło tereny, na których
są zaplanowane lokalizacje tych urządzeń.
Wykonawca dokumenta-

cji projektowo kosztorysowej istniejącej kanalizacji
sanitarnej w miejscowości
Smardzów - firma ECOTEQ
I. Bors, R. Flis sp. jawna zrealizuje za 105 780 zł brutto. Wartość całej inwestycji
wraz z wykonaniem: szacowany koszt 2 mln złotych

Kolejne prace w Krzeczynie będą związane z renowacją zbiorników

brutto). Firma dokonała już
większości uzgodnień projektowych z mieszkańcami
oraz właścicielami działek,
do których planowana jest
rozudowa kanalizacji, najdogodniejszą trasę odrzutów przyłączy kanalizacji
sanitarnej. Zakończył się

I etap modernizacji Stacji
Uzdatniania Wody w Krzeczynie. - Woda jest uzdatniana oraz dostarczana do
mieszkańców za pomocą
nowo uruchomionej linii
technologicznej. Rozpoczęliśmy jednocześnie drugi
etap modernizacji polegają-

cy na renowacji zbiorników
filtrów oraz montaż drugiego zbiornika na wodę czystą.
W efekcie znacznie usprawni to zdolności produkcyjne
stacji oraz pozwoli na magazynowanie większych ilości wody - mówi prezes Jarosław Polański. ■

promocja
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G

AMA Dubanowicz to rodzinna firma działająca od 1996 r. Jej najważniejsze przesłanie to
rzetelność i uczciwość we
współpracy z klientami i
dostawcami. Właścicielem
firmy, która od początku ma
swoją siedzibę w Oleśnicy jest
ojciec z synami i córką, co
stwarza rodzinną atmosferę.
- Dokładamy wszelkich
starań, aby zapewnić naszym klientom sto procent
satysfakcji w wyborze towaru, jak i by mogli być obsłużeni z należnym szacunkiem
- mówią właściciele. - Dzięki takim założeniom obecnie w swojej ofercie posiadamy ponad tysiąc produktów
z wielu renomowanych firm
z całej Polski. Oferujemy szeroki asortyment wędlin wieprzowych, drobiowych jak i

wołowych oraz mięsa wieprzowego, drobiowego jak i
wołowego, także sery. Ostatnio wprowadziliśmy do sowjego asortymentu również
ciasto. Zaopatrujemy sklepy
spożywcze oraz stołówki, restauracje, bary i inne punkty zbiorowego żywienia na
terenie województw: dolnośląskiego i wielkopolskiego
oraz województw: opolskiego i śląskiego z oddziału w
Opolu. - Ambicją firmy jest
pozyskiwanie coraz to nowych odbiorców, w czym
pomaga wyspecjalizowany
park maszynowy, który zapewnia utrzymanie łańcucha
chłodniczego tak, aby klient
otrzymał towar najwyższej jakości. Duży nacisk kładziemy na rozwój firmy, jak i czystość oraz higienę tak, aby
klient miał o nas pozytyw-

ne wrażenie - wypowiadają
się właściciele firmy.
SPOŁECZNIE ZAANGAŻOWANI
Właściciele firmy Gama czynią starania, by uczestniczyć
w życiu społecznym Oleśnicy i okolicznych miejscowości. Angażują się między innymi w działalność sportową,
poprzez sponsorowanie lokalnych drużyn piłkarskich :
KS Smardzów, Błękitni Krzeczyn, Widawa Grędzina i koszykarskiej drużyny KK Oleśnica (np. zakup strojów) czy
też współfinansowanie wydarzeń sportowych. Wśród
nich są turnieje, zawody,
ale także akcje charytatywne, wśród których wymienić
można przygotowanie paczek
żywnościowych dla potrzebujących, współfinansowanie balu charytatywnego dla

Tosi Wiśniewskiej organizowanego przez Przedszkole
nr 1 i wiele innych.
Gama jest też sponsorem
Uczniowskiego Klubu Sportowego w Bierutowie. - To
właśnie dzięki właścicielom firmy, nasze seniorki
występują w nowych strojach. Dzięki temu oleśnicka GAMA jest widoczna w
różnych miejscach Dolnego Śląska i Opolszczyzny mówi Bartek Purzyński z UKS
Bierutów.
Właściciele firmy GAMA
nie mają wątpliwości, że właśnie w ten sposób powinien
wyglądać odpowiedzialny i
zaangażowany biznes. - Powinniśmy dzielić się i wspierać lokalne stowarzyszenia,
czy organizowane przez nich
wydarzenia i tak staramy się
czynić - podkreślają. ■
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Młynarz z krwi i kości przejął
stary młyn w Dobrej

● Ten młyn kiedyś uratował mi życie, teraz ja ratuję go od zapomnienia - uśmiecha się Ireneusz Grela,

mieszkaniec Oleśnicy, zawodowy młynarz, a od kilku miesięcy właściciel młyna w Dobrej.

ZDJĘCIA: GRZEGORZ KIJAKOWSKI

Katarzyna Kijakowska

Z

zewnątrz budynek młyna uznawanego za jeden z najstarszych w
Polsce, nie robi wrażenia.
Stary, wysoki budynek wydaje się miejscem, w którym
od lat nie tętni życie. Ale
kiedy wchodzimy do środka, poznajemy jego historię i oglądamy piękne, stare urządzenia do mielenia
zboża, nie mamy wątpliwości, że trafiliśmy do wyjątkowego miejsca.
Właścicielem średniowiecznego młyna jest od
listopada Ireneusz Grela,
młynarz, który w swojej zawodowej karierze kierował
największymi i najbardziej
nowoczesnymi młynami w
kraju.
– Kiedyś ten młyn uratował mi życie – mówi, wspominając swoje dzieciństwo.
Pan Ireneusz pochodzi z Dobrzenia. – Jako 12- czy 13-latek przyszedłem do młyna
prosić o pracę -opowiada. –
Młynarz nie bardzo chyba
wierzył w moje umiejętności, ale dał mi miotłę i kazał
sprzątać – uśmiecha się. – Kiedy po pierwszym dniu pracy
kazał mi przyjść też następnego dnia wiedziałem, że dobrze się sprawiłem. Byłem
synem alkoholika, ta praca,
ten młyn uratowały mi wtedy życie. Teraz ja ratuję go
od zapomnienia.
Pan Ireneusz jest z zawodu młynarzem. Pracował w
młynie w Oleśnicy, potem
w kolejnych, nowoczesnych
obiektach przemysłowych w
regionie i kraju. Swoją wiedzą dzieli się też ze studen-

Młyn w Dobrej pamięta czasy średniowiecza

tami, prowadzi warsztaty i
jest wielkim pasjonatem młynarstwa.
– To, że zostałem młynarzem to przypadek – mówi.
– Moim marzeniem było zostać kucharzem, ale nie było
w tym czasie odpowiedniej
szkoły, więc trafiłem do szkoły spożywczej we Wrocławiu,
a tam na kierunek przetwórstwo zbożowe. Nie bardzo
wiedziałem wtedy, co to jest –
uśmiecha się. Po technikum
trafił do młyna w Oleśnicy,
gdzie pracował blisko 20 lat.
Obecnie jest kierownikiem
młyna w Ujeździe Górnym.
– Pracuję w młynie i mam
swój młyn – śmieje się Ireneusz Grela. – Kiedy w ubiegłym roku nadarzyła się okazja, by go kupić, wiedziałem,
że to jest ten moment.
GOSPODARSKIM OKIEM
Młyn w Dobrej zyskał bardzo
dobrego gospodarza, co widać po panujących tam porządkach, odrestaurowanych

Ireneusz Grela jest właścicielem i dobrym duchem tego miejsca

Jest on także zawodowym młynarzem

maszynach, ale też planach,
jakie ma nowy właściciel.–
Mielimy zboże i sprzedajemy
mąkę, choć oczywiście nie
w ilościach hurtowych, bo to
nie jest naszym celem. Mielimy orkisz, pszenicę, proso.
Mnóstwo piekarzy poszukuje dobrego towaru, nie chcą
kupować z molochów – mówi,
podkreślając, że w pracę w

cze w niemieckim Wrocławiu, te z czasów PRL. Jest też
pomieszczenie nawiązujące
do lat komuny z pamiątkami
z tamtych lat. Mam nadzieję, że młyn w Dobrej będzie
miejscem chętnie odwiedzanym m.in. przez uczniów.
Pan Ireneusz przyznaje, że
własny młyn to spełnienie
jego marzeń. – Mam mnó-

młynie angażuje się także jego żona i synowie. – W
planach mamy też stworzenie swego rodzaju muzeum
młynarstwa. Już udało nam
się zgromadzić wiele cennych i bardzo starych maszyn i pamiątek, wśród nich
m.in. żarno do mielenia zboża z tysiącletnią historią. Są
maszyny produkowane jesz-

stwo specjalistycznej, fachowej wiedzy. Martwiłem się, że
nie będę miał komu jej przekazać – mówi nasz rozmówca.
Młynarz będzie realizował nowy projekt finansowany przez Instytut Kultury i Dziedzictwa Narodowego
„Uczeń i mistrz” i wychowa
zawodowca – młodego młynarza. ●

W oleśnickim ratuszu
odbyło się spotkanie,
podczas którego podpisano umowę z Fundacją Leroy Merlin. Zobowiązała się
ona do przekazania miastu
360 tys. zł.
W Oleśnicy jest obecnie
blisko tysiąc uchodźców z
Ukrainy. Ci, którzy zamieszkają w zakupionych i wyposażonych przez Leroy Merlin kontenerach, przebywają
obecnie w obiektach miejskich.
– Chcemy, żeby miejskie
lokale znów służyły miesz-

kańcom Oleśnicy, w tym
uczniom, dlatego szukamy rozwiązań, które nam
na to pozwolą – mówi burmistrz Jan Bronś.
Za pieniądze przekazane
przez fundację (360 tys. zł)
Zakład Budynków Komunalnych zakupi i ustawi kontenery mieszkalne. Wyposaży je market Leroy Merlin
z Mirkowa.
– W ciągu dwóch tygodni od ustawienia kontenerów jesteśmy w stanie
wyposażyć je w kuchnie,
zamontować najpotrzebniejsze sprzęty – zapowiedział

FOT. GRZEGORZ KIJAKOWSKI

Fundacja Leroy Merlin kupi kontenery dla uchodźców z Ukrainy

Umowa na przekazanie darowizny została podpisana

Marek Kopyłowski, dyrektor
marketu z Mirkowa. Do tej
pory fundacja Leroy Merlin
skupiała się przede wszystkim na remoncie mieszkań
dla uchodźców.
– Ale z chęcią przystaliśmy
na propozycję Oleśnicy, by
przekazać pieniądze na zakup kontenerów, z których
na razie skorzystają uchodźcy, a w przyszłości potrzebujący mieszkańcy – powiedział Kamil Poprawa z
fundacji.
Skarbnik Joanna Jarosiewicz przyznała, że jest to największa darowizna przekaza-

na miejskiemu samorządowi.
Kontenery staną przy ul. Kopernika 13. Niewykluczone,
że uda się to jeszcze w tym
roku. Procedurą przetargową zajmie się Zakład Budynków Komunalnych.
Należy dodać, że zmieniono lokalizację punktu dla
uchodźców, który ostatnio
mieścił się w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Kleeberga. Teraz mieści się on w
przyziemiu biurowca przy
ul. Wojska Polskiego 13,
gdzie swoje siedziby mają
m.in. MOPS i ZBK. RED
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Co zmieniło się w Tripus Polska od naszej ostatniej rozmowy (Grudzień 2019r., przypomnienie redakcji)?

Myślę, że wszyscy zgodzimy się ze stwierdzeniem,
że świat bardzo się zmienił przez ostatnie 3 lata.
Pandemia, która poddała
próbie przetrwania wiele
przedsiębiorstw, ale
i każdego z nas, nieodwracalnie wpłynęła na
codzienne funkcjonowanie. Kryzysowi gospodarczemu w sezonie 2020/21
przeciwdziałało profesjonalne działanie zespołu i jego ciągłe dostosowywanie się do nowych
scenariuszy. Elastyczny, świadomy społecznie
i solidarny zespół oraz
wprowadzone działania
zapobiegawcze przyczyniły się do tego, że ten
trudny czas został opanowany bez większych strat
zdrowotnych oraz finansowych. Z czego jestem
bardzo dumny. Cały czas
się rozwijamy i udoskonalamy nasze procesy produkcyjne.
Czy Państwa firma angażuje
się społecznie?

W ostatnim czasie lokalna drużyna piłkarska KS
Widawa Bierutów, na czele z Prezesem Marcinem
Walendzikiem i Viceprezesem Krzysztofem Bezakiem zwrócili się
do nas z propozycją nawiązania współpracy sponsorskiej. Zorganizowaliśmy spotkanie,
na którym szczegółowo
omówiono zasady wzajemnych relacji. Muszę
przyznać, że spodobało
mi się zaangażowanie
z jakim opowiadano o pasji do piłki nożnej, ale
także to, w jaki sposób
mała lokalna społeczność
potrafi się zorganizować
i poświęcać swój prywatny czas, a często także
własne środki. Po przeanalizowaniu oferty,
w zasadzie bez wątpliwo-

promocja

Pomagamy, bo jesteśmy częścią
lokalnej społeczności
■ Rozmowa z Krzysztofem Krawczykiem, dyrektorem Tripus Polska
ści, przystąpiliśmy
do współpracy.
Jakie znaczenie ma dla Państwa taki rodzaj współpracy?

Z pewnością taki rodzaj
wsparcia wpłynie na rozpoznawalność naszej firmy wśród lokalnej społeczności, a tym samym
przełoży się na zainteresowanie pracą w naszym
zakładzie. Na czym bardzo nam zależy. Dodatkowo organizowane rozgrywki meczowe, to także
świetna okazja na spotykanie się pracowników
wraz z rodzinami w ich
czasie wolnym, co przełoży się na budowanie relacji, nie tylko w pracy.
Cieszę się, że możemy
Krzysztof Krawczyk,
dyrektor
Tripus Polska

Tripus Polska został sponsorem lokalnej drużyny piłkarskiej Widawy Bierutów

dołożyć swoją cegiełkę
w rozwój lokalnego klubu
sportowego i zaangażować pracowników do spędzania razem czasu wolnego na meczach.
KS Widawa Bierutów prowadzi także m.in. drużynę młodzieżową „Żaki”,
być może pociechy naszych pracowników będą
zainteresowane przystąpieniem do tej sekcji piłki nożnej?
Czy wspieranie lokalnej
drużyny piłkarskiej to jedyny
przykład zaangażowania
społecznego
Państwa firmy?

Od kilku lat wspieramy
Ochotniczą Straż Pożarną w Bierutowie, w formie corocznej darowizny.
W roku 2020 nasza firma
udzieliła wsparcia przy
zakupie nowego samochodu ratowniczo-gaśni-

czego dla jednostki OSP
Bierutów.
Czy to pierwsza w Państwa historii współpraca sponsorska?

W latach 2004-2006
Tripus Polska był już
sponsorem KS Widawa Bierutów, więc poniekąd koło się zatacza i ponownie mamy możliwość
współpracy. Mam nadzieję, że tym artykułem zachęcimy lokalnych przedsiębiorców do udzielania
wsparcia tego rodzaju inicjatywom. Warto! ■

PRZEDSIĘBIORCA
Z GMINY
BIERUTÓW
– TRIPUS POLSKA
Tripus Polska - zakład
produkcyjny z siedzibą w
Bierutowie przy
ul. Żeromskiego (niedaleko
stacji kolejowej). W dwóch
budynkach o powierzchni
łącznej ponad 3 000 m2
zlokalizowany jest magazyn komponentów
i wyrobów gotowych oraz
część administracyjno-produkcyjna.
W fabryce zatrudnionych
jest ponad 90 pracowników, z czego około 70
pracuje przy bezpośredniej produkcji. Z uwagi na
wymaganą dokładność
i precyzję przy montażu produktów, ponad
90% załogi na produkcji
stanowią kobiety. Dużym
udogodnieniem dla pracowników jest praca na
jedną zmianę produkcyjną
w godzinach od 7:00
do 15:00, od poniedziałku
do piątku.
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Centrum Terapii Pro-Medis zaprasza
uczniów na korepetycje i kursy

■ Oferta Pro-Medis jest skierowana do każdej grupy wiekowej, od najmłodszych po seniorów

K

orepetycje, kursy dla
uczniów, ale także psychoterapia, fizjoterapia
i wiele innych zabiegów. To
oferuje Centrum Pro Medis
w Spalicach.
– Naszą propozycję kierujemy między innymi do
uczniów, którzy już teraz
bardzo licznie korzystają z
szerokiej oferty korepetycji
w naszej placówce – mówi
Joanna Kupis. – Największą
popularnością cieszy się matematyka, ale oferujemy także korepetycje z chemii, z
języka polskiego, języka angielskiego, fizyki. Kadra naszych korepetytorów jest już
bardzo duża, dzięki czemu
z naszych usług w nowym
roku szkolnym może skorzystać jeszcze większa liczba
uczniów. Co istotne, lekcje
są prowadzone na każdym
poziomie, od szkoły podstawowej po przygotowania do
matury w kameralnych warunkach.
W tym roku do oferty indywidualnych lekcji Pro Medis

sensorycznej w specjalnie
przygotowanej do tego celu
sali Si, są spotkania z psychologiem dziecięcym, pedagogiem specjalnym, olinofrenopedagogiem, logopedą,
fizjoterapeutą dla dzieci.
Jest również komora hiperbaryczna, z której dzieci mogą korzystać w towarzystwie osoby dorosłej (lub
dwie osoby dorosłe). – Sesja
w łagodnej komorze hiperbarycznej dotlenia i wzmacnia układ odpornościowy.
Dotlenianie oczyszcza też
umysł i zwiększa zdolność
koncentracji – podkreślają
nasze rozmówczynie.

Lilianna Hupfeld i Joanna Kupis zapraszają do Centrum Terapii Pro-Medis

dołącza kursy przygotowujące uczniów klas ósmych
do egzaminu z języka polskiego, matematyki i języka
angielskiego. Rozpoczną się
one prawdopodobnie w po-

łowie września. - Uczniowie
będą też mogli skorzystać
z kursu przygotowującego
do zdania matury z rozszerzonej matematyki. Zajęcia
na kursach będą prowadzo-

ne w małych, kilkuosobowych grupach - dodaje Lilianna Hupfeld, właścicielka
Pro Medis.
Najmłodszym Pro-Medis
oferuje także zajęcia z terapii

PRO MEDIS - MIEJSCE
PRZYJAZNE WSZYSTKIM
Pro Medis oferuje także biofeedback, czyli technikę rehabilitacji dzieci i dorosłych,
zabiegi mikropolaryzacji. Na
pacjentów czekają również
zajęcia grupowe, począwszy
od muzykoterapii z misami
i gongami tybetańskimi, po
jogę skierowaną do każdej

grupy wiekowej.
– Osoby dorosłe zapraszamy też na fizjoterapię,
elektrostymulację, masaże lecznicze i relaksacyjne, w tym masaże bambusami i kamieniami – mówi
Lilianna Hupfeld, podkreślając, że jesienią ruszy także terapia zajęciowa dla seniorów.
Pro-Medis chwali się także bardzo dobrymi warunkami lokalnymi, indywidualnym podejściem do pacjenta.
– Jesteśmy w stanie dostosować swoją pracę do naszych klientów. Doskonale
rozumiemy, że nie zawsze
godziny otwarcia Centrum
są spójne z tymi, w jakich
pracują nasi pacjenci, dlatego jeśli tylko zachodzi taka
potrzeba, pracujemy także
wieczorami i w weekendy –
mówi Joanna Kupis. ■
Pro-Medis Centrum Terapii
mieści się w Spalicach
przy ul. Dębowej 1,
numer kontaktowy 571 237 566;
www.promedis.pl
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Ewa-Med Specjalistyczny Gabinet
Pielęgniarski dla zdrowia i urody
■ Zabiegi medycyny estetyczej, usługi medyczne i wlewy witaminowe to tylko część usług gabinetu Ewy Kubik

E

wa Kubik jest bardzo
dobrze wykształconą i
wykwalifikowaną pielęgniarką, która przez lata
zdobywała doświadczenie na
oleśnickiej chirurgii. Kilka
lat temu postawiła na swoją
działalność. Gabinet Ewa-Med świadczy dziś zarówno usługi medyczne, jak i
medycyny estetyczej.

Wielu pacjentów pani Ewy
korzysta m.in. z wlewów witaminowych. - Coraz szybsze
tempo życia powoduje, że częściej odczuwamy zmęczenie mówi Ewa Kubik. - Kroplówka
energetyzująca zapewni nam
szybki zastrzyk energii do działania, odżywia i rewitalizuje,
a także zwiększa wydajność
psychiczną i fizyczną.
Z kroplówki, której głównym
składnikiem jest witamina C
korzystają również sportowcy.
Kroplówka SPORT jest przeznaczona dla osób trenujących zawodowo, uprawiających sport
hobbystycznie, prowadzą intensywny tryb życia lub zmaga się dużą ilością czyników

stresujących. W gabinecie Ewa-Med można też skorzystać z
kroplówki odmładzającej, która
wzmacnia włosy i paznokcie,
ujędria skórę, redukuje cellulit, wygładza zmarszczki i likwiduje zastoje limfatyczne.
Do dyspozycji pacjentów jest
również detox, czyli oczyszczanie organizmu. - Głównym celem tej terapii jest oczyszczenie organizmu z toksyn i metali
ciężkich, które gromadzą się
w naszym organizmie na skutek spożywanych wysoko przetworzonych produktów - mówi
Ewa Kubik.
Sezonowa kroplówka to Anti
Grip, a wskazania do niej to infekcja górnych dróg oddechowych, ból gardła, chrypka, katar, bóle mięśni i stawów.

ZABIEGI MEDYCYNY
ESTETYCZNEJ

Ewa-Med to również szeroka
gama medycyny estetyczej. Jednym z nich jest lipoliza iniekcyjna, która jest zabiegiem, polegającym na usunięciu tkanki
tłuszczowej. - Tłuszcz usuwa-

Ewa Kubik dba o zdrowie i urodę swoich pacjentów

ny jest metodą nieoperacyjną mówi Ewa Kubik. - Pacjent nie
jest poddawany narkozie, a także nie ma konieczności wykonywania cięć chirurgicznych.
Lipoliza pozwala na miejscowe modelowanie sylwetki. Dzięki takiemu zabiegowi możemy
usunąć tłuszcz nie tylko z okolic brzucha, ale też na przykład
z podbródka. Zabieg lipolizy
iniekcyjnej nie tylko pomoże
nam pozbyć się niechcianego
tłuszczu, ale również poprawi
ogólną kondycję skóry, poprawi jej napięcie.
Nieinwazyjne
usuwanie
zmarszczek to botoks. - Zabieg ten może być wielokrotnie powtarzany - podkreśla
pani Ewa. - Każde powtórne
wstrzyknięcie botoksu wydłuża czas utrzymywania się efektów. Tym samym kolejne zabiegi mogą być wykonywane
w coraz dłuższych odstępach
czasu.
Inne zabiegi medycyny estetycznej przeprowadzane w
gabinecie Ewa-Med to m.in.
-radiofrekwencjamikroigłowa

- laser frakcyjny CO2, który
skutecznie odmłodza skórę i
leczy niedoskonałości na twarzy, w tym pigmentację skóry,
teksturę oraz drobne zmarszczki. Ponadto laser usuwa rozstępy, blizny i znamiona.
- prostrolane Inner-B - najskuteczniejsza i najbezpieczniejsza metoda do miejscowej
redukcji nagromadzonej tkanki tłuszczowej
- Fillmed Art Filler Volume wypełnienie skóry na najwyższym poziomie
- Jalupro Super Hydro to innowacyjna formuła nawilżająca. Działa przeciwzmarszczkowo, poprawia gęstość skóry,
wzmacnia syntezę kolagenu i
elastyny pobudzając aktywność
metaboliczną fibroblastów, intensywnie i długotrwale nawilża, poprawia napięcie skóry,
ogólnie rewitalizuje, wygładza
drobne zmarszczki i zmarszczki mimiczne, liftinguje, redukuje blizny i rozstępy, naturalnie odmładza. ■

Ewa Med zaprasza ul. Wileńska
2b, tel. 885 883 196.
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Rusza Centrum Dystrybucji Lidla.
Sieć postawiła na Dobroszyce
C

entrum Dystrybucji Lidla powstało na terenie
gminy Dobroszyce. Samorząd uznaje to za duże wyróżnienie i docenienie jego
dotychczasowych starań.
W lipcu odbyło się uroczyste zawieszenie wiechy,
co oznacza osiągnięcie najwyższego punktu konstrukcyjnego budynku. W trakcie
uroczystości przybyli goście
mieli okazję zwiedzić ten imponujący obiekt, w tym pomieszczenia magazynowe.
- To duże wyróżnienie, że
tak rozwinięta sieć z branży handlowej, spośród 2 500
gmin w Polsce, wybiera właśnie naszą gminę. Decyzja
marki to wielka szansa dla
gminy Dobroszyce. Dzięki
tej inwestycji do budżetu
Gminy wpłyną dodatkowe
dochody z podatku - mówi
wójt Artur Ciosek. - To 300
nowych, stabilnych miejsc
pracy, a także wzrost atrakcyjności lokalizacji dla innych przedsiębiorców, np.
dla firm świadczących usługi
spedycyjne, sprzątające czy
też gastronomiczne.
Centrum Dystrybucji w Dobroszycach szybko wpisało
się w krajobraz otoczenia.
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.
POZYSKUJEMY
ZEWNĘTRZNE ŚRODKI
- Dążąc do rozwoju Gminy
największą szansę upatrywaliśmy w pierwszej kolejności w pozyskiwaniu pieniędzy
zewnętrznych, pozyskiwaniu
środków unijnych - przyznaje wójt Artur Ciosek. - Dzięki
Urzędowi Marszałkowskiemu i panu marszałkowi widoczny jest znaczący postęp
infrastruktury gminnej. Począwszy od środków na budowę przedszkola i zwiększe-

FOT. UG DOBROSZYCE

■ Spośród 2500 gmin Lidl wybrał gminę Dobroszyce na lokalizację swojego Centrum

Uruchomienie Centrym Dystrybucji Lidla to duże wydarzenie dla społeczności gminy Dobroszyce i powiatu oleśnickiego

nia miejsc przedszkolnych
ze 100 do blisko 320 zaspokoiliśmy tym samym w 100
% potrzebę przyjęcia dzieci
do przedszkoli. Dzięki pozyskanym środkom na termomodernizację poprawiliśmy
infrastrukturę oświatową zapewniając wysokie warunki
edukacyjne. Pozwoliliśmy sobie na zwiększenie dostępności zajęć pozalekcyjnych, zajęć
rozwijających nowe umiejętności artystyczne i sportowe.
Wójt podkreśla też, że dzięki uruchomieniu Kolei Dolnośląskiej na trasie Wrocław –
Oleśnica – Dobroszyce – Milicz
– Krotoszyn gmina Dobroszyce zbliżyła się do Wrocławia,
oferując dużą częstotliwość
połączeń między Dobroszycami a Wrocławiem.
- Infrastruktura, która powstaje na obszarze naszej
gminy i w sąsiedztwie to również zasługa władz powiatu oleśnickiego i wrocławskiego - mówi Artur Ciosek.
- Bliskość do S8, A4 oraz S5,
drogi wojewódzkie, powiatowe, rozbudowa obwodnicy
Wrocławia to decyzje, któ-

Dobroszyckie centrum to obiekt XXI wieku

re wpływają na rozwój regionu, za to chcę serdecznie podziękować władzom
samorządowym na szczeblu powiatu i województwa.

branży usługowej - mówi samorządowiec. - Zainteresowanie deweloperów naszymi
gruntami, zauważalny jest w
cenach nieruchomości. Jedna z inwestycji deweloperskich, która jest w trakcie to
budowa 4 bloków na ponad
100 mieszkaniami, pojawia
się spora zabudowa jednorodzinna oraz bliźniacza, rocznie wydajemy przeszło 400
warunków zabudowy, ta tendencja jest stałą od kilku lat.
- Środki pozyskane ze
sprzedaży pomnożyliśmy
pozyskując kolejne miliony
złotych na dalsze inwestycje
w infrastrukturę - podkreśla
wójt Dobroszyc. - Sprzedaż
nieruchomości nastąpiła w
2020 roku, a cena, jaką Gmina uzyskała to kwota około
10 mln zł. Mając taki kapitał Gmina sięgnęła po środki zewnętrzne, unijne oraz
krajowe, od roku 2020 od
momentu sprzedaży pozyskaliśmy kwotę przeszło 30
mln zł, która została przeznaczona na cele inwestycyjne.
GMINA SIĘ ROZWIJA
Dziś m.in. gmina Dobroszyce rozbudowuje sieci wodno-kanalizacyjne, modernizuje oczyszczalnię ścieków
podwajając wielkość zrzutu, buduje drogi, świetlice,
rozbudowujemy oświetlenie
uliczne, buduje infrastrukturę rekreacyjno-sportową,
ścieżki rowerowe, pomaga
mieszkańcom finansowo przy
wymianie źródeł ogrzewania.
- Przy tym rozwoju Gminy
budowa Centrum w Dobroszycach to wspólna korzyść
zarówno dla inwestora jak i
gminy. To budowa więzi społecznych i poczucia wspólnoty - podkreśla wójt. - Rolą
Gminy jest tworzenie warunków do jej rozwoju na poziomie lokalnym. Lokalizacja
tak znaczącej inwestycji na
terenie Dobroszyc dowodzi
temu, nieskromnie powiem,
iż gmina w tym zakresie zdała egzamin celująco.■

Wójt Artur Ciosek mówił o rozwoju gminy Dobroszyce

KORZYŚCI
ZE SPRZEDAŻY DZIAŁKI
Sprzedaż nieruchomości
pod Centrum Dystrybucyjno-Logistyczne to w pierwszej kolejności duży zastrzyk
gotówki do budżetu gminy
m.in. ze sprzedaży mienia,
ale i również duża liczba dobrych miejsc pracy dla obecnych i nowych mieszkańców,
a w efekcie wzrost udziału
w podatku dochodowym od
osób fizycznych. Kolejne korzyści to również wpływy z
podatku od nieruchomości.
Są też inne czynniki, dzięki którym to układ korzystny takie jak wpływ na atrakcyjność miejsca, to zielone
światło dla kolejnych inwestycji z branży logistycznej,
czy produkcyjnej.
- Dodatnia migracja mieszkańców na teren Gminy, a co
za tym idzie, dla nas jest już
wysoko odczuwalny, rozwój

Z Dobroszyc towar wyjedzie do sklepów w całym kraju

Lidl to jedna z największych sieci handlowych

Centrum w Dobroszycach zatrudni 300 osób
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Istotną rolą biznesu jest angażowanie się
w życie lokalnej społeczności
Rozmowa z Robertem Konaszewskim, dyrektorem Aliaxis Polska w Oleśnicy
ALIAXIS POLSKA

Panie dyrektorze, najtrudniejszy
czas pandemii za nami. Proszę
powiedzieć, jak sobie Państwo
poradzili? Z jakim doświadczeniem
wychodzicie z tego etapu?
Patrząc dzisiaj na to co przed nami,
nie wydaje się, że najtrudniejszy
okres już minął. Ostatnie kilka lat to
najbardziej skomplikowany okres
w historii Europy na przestrzeni
ostatnich dekad. Rzeczywiście
pandemia nie jest już tak dotkliwa,
natomiast wkrótce po jej osłabnięciu rozpoczęła się wojna na Ukrainie, a to co przed nami to być może
najtrudniejszy okres w gospodarce
w historii Unii Europejskiej spowodowany recesją, która wydaje się
już pewna. Pomimo tych wydarzeń
ostatnie lata dla Aliaxis Polska to
okres dynamicznego rozwoju.
W ciągu ostatnich kilku lat podwoiliśmy zatrudnienie i dalej patrzymy
z optymizmem w przyszłość
w długim okresie czasu i planujemy
znaczące inwestycje w kolejnych
latach. Jednak w przyszłym roku
oczekujemy bardzo trudnego
otoczenia gospodarczego i dużego
spowolnienia w budownictwie.

W tak trudnym okresie najważniejsze pozostaje wzajemne zaufanie,
które pozwala zespołowi przejść
przez trudne chwile. Wraz z szybko
zmieniającą się sytuacją na rynku,
my jako firma, musimy równie
szybko, wraz z naszymi klientami,
dopasowywać się do tych zmian.
Podsumowując- zespół oparty
na wzajemnym zaufaniu oraz
szybkość działania to najważniejsze
cechy w tak dynamicznym i nieprzewidywalnym otoczeniu gospodarczym.
Angażujecie się w wiele wydarzeń
w Oleśnicy, ale też wspieracie
uchodźców z Ukrainy, którzy uciekli
do naszego miasta przed wojną.
Rozumiem, że społeczne zaangażowanie to ważny aspekt Waszej
działalności.

Uważamy, że bardzo istotną rolą
biznesu jest angażowanie się
w życie lokalnej społeczności
i wspieranie inicjatyw, które zmieniają na lepsze świat, w którym żyjemy i pracujemy. Dlatego też chętnie
sponsorujemy różne oleśnickie
wydarzenia. Jesteśmy bardzo dumni
z tego, że możemy być częścią tej
społeczności. Historia wsparcia
uchodźców z Ukrainy
jest szczególna. Wkrótce po
wybuchu wojny zorganizowaliśmy
transport kilkudziesięciu osób
z granicy, którym zapewniliśmy dach
nad głową i utrzymanie do tej pory,
dla tych którzy pozostali w Polsce.
Również nasi pracownicy przyjęli
do swoich domów wiele ukraińskich
rodzin, a my jako firma zapewniliśmy finansowanie kosztów utrzymania i dalej to robimy.

Te wspomnienia pozostaną z nami
na długo. Jesteśmy wszyscy bardzo
dumni z tego, że mogliśmy pomóc
tym ludziom, którzy stracili w ciągu
jednego dnia wszystko, co mieli
i pomogliśmy im odnaleźć się w tej
nowej sytuacji.
Co dla Pana osobiście jest obecnie
największym wezwaniem,
jeśli chodzi o rozwój firmy?
Największym wyzwaniem jest właśnie ten rok, który jest przed nami.
Jaki jest Państwa przepis
na sukces, na budowanie stabilnej
pozycji na rynku?
Zaangażowany zespół ludzi, którzy
mogą na sobie polegać i lubią firmę,
w której pracują.

Firma ALIAXIS POLAND może
poszczycić się już ponad 30-letnią działalnością produkcyjną
i dystrybucyjną na rynku krajowym, a także zagranicznym.
Od początku siedziba firmy znajduje się w Oleśnicy, a jej rozwój,
zmiany, sukcesy, codzienne wyzwania są efektem pracy osób
tu zatrudnionych – w większości
mieszkańców naszego miasta i
okolic. Niektórzy z nich pamiętają jeszcze pierwszą nazwę firmy
– Poliplast, która jako lokalna,
rodzinna firma, dała początek
zakładowi produkcyjnemu o
światowych aspiracjach. W
roku 2001 roku firma stała się
częścią koncernu Aliaxis, skupiającego firmy ze wszystkich
kontynentów i zatrudniającego
dzisiaj ponad 16 tys. osób na
całym świecie. Od roku 2014
firma prowadziła działalność
pod nazwą Nicoll Polska i ta
nazwa również wrosła w lokalną
świadomość. Ambitne cele biznesowe nie zawsze były łatwe
do osiągnięcia, ale potencjał i
zaangażowanie pracowników
to niezmiennie siła, która pozwalała w przeszłości przetrwać
firmie również te nie najlepsze
lata. Globalny zasięg organizacji,
oferowanie najnowszych rozwiązań technologicznych z tworzyw sztucznych w dziedzinie
zaopatrzenia w wodę i energię,
ale przede wszystkim strategia
działania oparta na najwyższym
poszanowaniu zdrowia, życia i
bezpieczeństwa pracowników
to właściwa charakterystyka
tego, co kryje się pod nową
nazwą ALIAXIS POLAND.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o ALIAXIS POLAND zapraszamy na naszą stronę

www.aliaxis.pl
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