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się policja
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Inwestycje
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Główne drogi
po remoncie
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na początek

POGODA

PIĄTEK

max. 13oC I min. 9oC

SOBOTA
max. 9oC I min. 0oC

NIEDZIELA
max. 9oC I min. 4oC

PROSTO W OCZY

Pomnikowe (nie)
szczęście
KATARZYNA KIJAKOWSKA
Czy Oleśnica doczeka się nowego
pomnika? Czytając odpowiedź na
interpretację radnego Kazimierza Karpienki na temat powstania w Oleśnicy
pomnika Niepodległości, uświadomiłam sobie, że temat ten pojawia się w
oleśnickiej przestrzeni publicznej od kilku lat. Kolejny raz
padło zapewnienie, że pomnik, pod którym oleśniczanie
mogliby obchodzić miejskie lub narodowe uroczystości,
powstanie. Cóż, zważywszy na to, jak „śliski” politycznie
jest to temat mam pewne wątpliwości. Śmiem twierdzić
już teraz, że na pewno znajdą się oponenci, którym projekt
pomnika nie przypadnie do gustu, a argumentów znajdą
dziesiątki. W poprzedniej kadencji budowa pomnika na pl.
Zwycięstwa była (tak się przynajmniej wydawało) bliska
realizacji. Było miejsce, były projekty, powołano nawet
komisję, która miała podjąć ostateczną decyzję o tym, jaki
kształt będzie miał historyczny obelisk. Konkurs na projekt
wygrała oleśnicka artystka. Drugie miejsce przypadło
twórcy z Wrocławia. Komisja ustaliła, że mają oni stworzyć wspólną koncepcję, co jak dla mnie było pomysłem
dość osobliwym. Tak, czy inaczej do realizacji nie doszło, bo
zakończyła się kadencja poprzedniego burmistrza,
a nowy tematu w tej formule nie podjął. Pojawiła się za to,

jakiś czas temu, propozycja budowy w mieście pomnika
Józefa Piłsudskiego. W przestrzeni publicznej żyła ona
jednak krótko, by ustąpić miejsca Pomnikowi Niepodległości forsowanemu przez radnego PiS. Czy ta koncepcja
doczeka się realizacji? Nie sądzę. A już na pewno nie w tej
kadencji. Czasy niepewne, budżety topnieją, są sprawy
ważne i ważniejsze, a wybór projektu to, jak już przekonaliśmy się wcześniej, sprawa wcale nieoczywista. Śmiem więc
twierdzić, że budowa pomnika znów zostanie odłożona na
półkę lub wpisana do wyborczego programu. ● 
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PONIEDZIAŁEK

max. 13oC I min. 3oC

WAŻNE
TELEFONY

WTOREK

max. 12oC I min. 6oC

ŚRODA
max. 13oC I min. 6oC

KALENDARZ
sprawdź również na www.olesnicainfo.pl
Ich muzyka balansuje pomiędzy
jazzem a popem

112
997
998
999

Pamięci Grzegorza Ciechowskiego. Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w Oleśnicy
zaprasza 10 listopada o godz. 18 na koncert duetu Bolewski & Tubis - „Obywatel
jazz” pamięci Grzegorza Ciechowskiego,
który odbędzie się sali widowiskowej. Bilety w cenie 30 zł do nabycia w systemie
BIilety24.pl Bolewski & Tubis to wyjątkowy i oryginalny w skali kraju duet,
Radosław Bolewski - wokal, perkusja
oraz Maciej Tubis - fortepian i syntezator
basowy. Ich muzyka określana jest jako
wysmakowany balans między jazzem a
muzyką pop.

NUMER RATUNKOWY

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

● Przychodnia przy

CZWARTEK
max. 12oC I min. 7oC

Teatr Fuzja ze spektaklem
w Oleśnicy

Aktorzy wprowadzą dzieci
w świąteczny klimat

To będzie gratka dla widzów od lat 3 do 103.
19 listopada o godzinie 16 w oleśnickiej
sali widowiskowej odbędzie się spektakl
dla dzieci „REKSIO” w wykonaniu Teatru
Fuzja. Bilety w cenie 20 zł można kupić za
pośrednictwem strony Bilety24.pl.

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

Mikołajkowy spektakl. 3 grudnia o godz. 17
w oleśnickiej sali widowiskowej odbędzie
się Mikołajkowy spektakl teatralny dla
dzieci „Kopyta w górę” w wykonaniu Teatru
Kultureska. Jest to spektakl o mikołajkowo-świątecznej tematyce, oparty na
autorskim scenariuszu. Przedstawienie
o magicznej muzyce i oryginalnej fabule
przeniesie widzów w wyjątkowy świat.

● 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

Zespół Góralska Hora wystąpi
w Oleśnicy
Góralskie klimaty na oleśnickiej scenie.
Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w Oleśnicy
zaprasza 11 grudnia o godz. 17
na koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu
zespołu GÓRALSKA HORA, który odbędzie się
sali widowiskowej MOKiS. Bilety w cenie 35
zł do nabycia w systemie BIilety24.pl Zespół
Góralska Hora to folk kapela muzyczna z
polskich gór oraz ze Słowacji. Nazwa zespołu
pochodzi od nazw szczytów górskich, określanych tak w Tatrach i Beskidach, jak również
w całych Karpatach. Zespół sięga także po
oryginalne i unikatowe instrumenty góralskie
takie jak: trombita, róg pasterski, dudy, okaryna oraz różnego rodzaju piszczałki. Instrumentarium zespołu to: skrzypce, cymbały
węgierskie, altówka, kontrabas.
Podczas koncertu Folk Kapela Góralska Hora
wykona polskie kolędy i góralskie pastorałki
we własnych nastrojowych oraz żywiołowych
aranżacjach muzycznych.

Jedna z poślizgiem,
druga ma być w terminie
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Katarzyna Kijakowska

N

ie udało się dotrzymać
wcześniejszych terminów zakończenia inwestycji przy ul. Dobroszyckiej, a kierowcy, którzy na co
dzień korzystają z tej drogi
są coraz bardziej zniecierpliwieni koniecznością nadrabiania kilometrów i utrudnieniami. Mają też uwagi
do nowego ronda. Wprawdzie od kilku tygodni można już z niego korzystać, ale
nowe skrzyżowania nadal
nie jest oświetlone, co doskwiera szczególnie wieczorami i nocą.
Dolnośląska Służba Dróg
i Kolei we Wrocławiu, która odpowiada za tę inwestycję w Oleśnicy zapewnia, że
modernizacja zakończy się
pod koniec listopada, a wyremontowaną drogą pojedziemy na początku grudnia.To
jednak już kolejna data, którą podaje inwestor. Czy ten
termin uda się dotrzymać?
REKLAMA

FOT. OLESNICA.PL

● Na Wałach w terminie, na Dobroszyckiej prace wciąż nie zostały zakończone

Tutaj będzie się jeździło bardziej komfortowo

Przypomnijmy, że zmiana organizacji ruchu w
tej części Oleśnicy została
wprowadzona w życie we
wrześniu. Najpierw oddane zostało do użytku wspomniane już rondo, a ul. Dobroszycka została otwarta,

ale tylko w kierunku od drogi S-8 do miasta. Inwestor
tłumaczył ten zabieg wciąż
trwającymi pracami. Całkowity koszt przebudowy Dobroszyckiej to 10,6 mln zł, z
czego dofinansowanie z budżetu Oleśnicy wynosi 2,1

mln zł. Przebudowa drogi, a
zwłaszcza nowe rondo, które powstało na skrzyżowaniu z ul. Wojska Polskiego
ma poprawić bezpieczeństwo i upłynnić ruch. Prace
realizuje firma Eurovia. Inwestorem jest Dolnośląska
Służba Dróg i Kolei.
Niezaburzony zostanie natomiast termin przebudowy
ul. Wały Jagiellońskie realizowany przez oleśnickie firmy. Jak informują miejscy
urzędnicy, wykonywane są
ostatnie odcinki chodników
i ścieżki rowerowej. Polskie
Sieci Gazownictwa spinają
ostatnie odcinki nowego gazociągu. Na słupach oświetleniowych wkrótce pojawią
się oprawy oświetleniowe.
Na jezdni w miejsce tymczasowego oznakowania
poziomego pojawi się docelowe oznakowanie grubowarstwowe. Umowny termin zakończenia robót na
11 listopada jest niezagrożony. ●

Urzędnicy mieli sporo uwag do przewoźnika

Przewoźnik ukarany
za niepunktualność
Operator miejskiej
komunikacji autobusowej
został skontrolowany przez
urzędników.
Na jakiej podstawie ukarano przewoźnika, który na
co dzień świadczy na zlecenie Urzędu Miasta Oleśnicy usługę komunikacji
autobusowej? Okazuje się,
że urzędnicy przeprowadzili
kontrole, w trakcie których
stwierdzili między innymi
brak aktualnych schematów
na autobusach i na wiatach
przystankowych Oleśnickiej
Komunikacji Autobusowej,
brak rozkładów jazdy i nośników.

– Kary umowne dla operatora Oleśnickiej Komunikacji
Autobusowej za lipiec i sierpień (także za niepunktualność autobusów) zostaną dopiero naliczone kwartalnie,
w momencie gdy przestanie
obowiązywać rozporządzenie zakazujące potrącania
kar umownych w związku
z wystąpieniem pandemiiwyjaśnia naczelnik architektury, budownictwa i inwestycji Robert Kropielnicki,
który informuje ponadto, że
do tej pory oleśnicki ratusz
nałożył na Dolnośląskie Linie Autobusowe kary w wysokości blisko 15 tys. złotych. RED
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W Oleśnicy ma powstać
pomnik Niepodległości

● Za budową pomnika, przy którym mogłyby się odbywać ważne uroczystości
Katarzyna Kijakowska

P

ropozycja została złożona we wrześniu. – Uważam, że taki monument
powinien wreszcie stanąć w
naszym mieście, które 77 lat
temu wróciło, po sześciu stuleciach, w granice Polski –
powiedział radny PiS.
– Byłby on trwałym wyrazem pamięci społecznej o
minionych pokoleniach niezłomnych Polaków, którzy
w swoich czasach dla wolnej i niepodległej Polski poświęcili wszystko, również
swe życie, dosłownie rozumiejąc słowa: Bóg, Honor,
Ojczyzna.
Dalej Karpienko stwierdził
też, że warto mieć na uwadze następującą myśl marszałka Józefa Piłsudskiego,
współtwórcy odrodzonej po
zaborach Rzeczypospolitej
Polskiej: „Naród, który nie
szanuje swej przeszłości nie

FOT. PIXABAY.COM

miejskie i państwowe, optuje radny Kazimierz Karpienko

To już kolejne podejście do budowy pomnika w Oleśnicy

zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości”.
CZY POMNIK POWSTANIE?
Jaka jest odpowiedź ratusza
w tej sprawie? – Przychylam
się do powstania miejsca upamiętniającego uczestników

walk o wolną i niepodległą
Polskję – poinformował Robert Kropielnicki, naczelnik
wydziału architektury i budownictwa w oleśnickim ratuszu.
Prace związane z koncepcją nad kształtem obelisku/
monumentu zostaną rozpo-

częte po zagwarantowaniu
środków w budżecie miasta.
Jeśli tak się stanie, będzie
to kolejne podejście władz
Oleśnicy do budowy pomnika. W poprzedniej kadencji
Urząd Miasta Oleśnicy ogłosił konkurs na na wykonanie
koncepcji rzeźbiarsko-architektonicznych dla pomnika
w Oleśnicy. Pomnik miał nawiązywać do tradycji, symboliki i historii państwa polskiego i miał być ważnym
elementem nowego zagospodarowania placu Zwycięstwa.
Ostatecznie jednak jego budowa nie doszła do skutku.
Udała się natomiast "dekomunizacja" pomnika żołnierzy polskiego i radzieckiego
z parku przy ul. Mickiewicza. Niestety, nad czym ubolewało wielu mieszkańców,
objęła ona również zabytkowy cokół, który przy okazji
został zburzony i wywieziony z parku. ●

Mniej porodów, inflacja
i wzrost kosztów
Oleśnicki szpital znalazł się
w dużo gorszej sytuacji niż
w ubiegłym roku.
– Jest gorzej w porównaniu
do roku ubiegłego – przyznaje wicestarosta Stanisław
Stępień. – Ma na to wpływ
ogólna sytuacja w kraju, a
więc wzrost kosztów, inflacja, ale też mniejsza liczba porodów, które też mają
wpływ na sytuację finansową szpitala, bo są dobrze
opłacane przez Narodowy

WARTO
WIEDZIEĆ

sprawdź na www.olesnicainfo.pl

Kontenery powstaną,
ale tylko trzy
Za mały budżet. Zakład
Budynków Komunalnych w
Oleśnicy ogłosił kolejny przetarg na dostawę kontenerów
dla uchodźców. Pieniądze
na ich zakup przekazała
Fundacja Leroy Merlin. Po
otwarciu ofert pierwszego
przetargu ogłoszonego przez
ZBK okazało się, że 300 tys. zł
(a tyle przekazała fundacja)
nie wystarczy na zakup pięciu
kontenerów. Za realizację

Fundusz Zdrowia.
Wicestarosta potwierdził
również, że dużym obciążeniem dla szpitala są też
raty kredytu.
– Udany się na spotkanie
do Banku Gospodarki Krajowej, by renegocjować warunki naszej umowy kredytowej– powiedział Stanisław
Stępień, informując, że dyrektor Przemysław Magiera został zobligowany, by
przedstawić propozycje wyjścia z trudnej sytuacji.RED
zlecenia firmy proponowały
kwoty od ponad 400 do 800
tys. zł. Teraz ZBK ogłosił kolejne postępowanie. Tym razem
dotyczy ono jednak dostawy
trzech kontenerów.

Oleśniczanin
rzecznikiem wojewody
Jakub Horbacz
nowym rzecznikiem. Nowe
stanowisko Jakub Horbacz
(prywatnie syn przewodniczącego Rady Powiatu
Oleśnickiego Adama Horbacza, red.) objął 2 listopada.
Z Dolnośląskim Urzędem
Wojewódzkim jest związany
od dłuższego czasu. RED

REKLAMA

Centrum Pro Medis mieszczące się
przy ul. Dębowej 1 b w Spalicach to
miejsce, w którym możemy skorzystać z szerokiego zakresu usług, dzięki którym poprawimy swoje zdrowie
i samopoczucie.

Zabiegi w komorze hiperbarycznej, terapia biofeedback,
mikropolaryzacja, terapia Tomatis, terapia ręki to tylko
część usług, które oferuje prężnie rozwijające się centrum. Osoby dorosłe zapraszamy też
na masaże lecznicze i relaksacyjne, w tym masaże bambusami i kamieniami – mówi Lilianna Hupfeld, właścicielka.
Najmłodszym Pro-Medis oferuje zajęcia z terapii 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 – podkreśla właści-

cielka. Pro Medis to także
biofeedback,
czyli technika rehabilitacji dzieci i dorosłych oraz
zabiegi mikropolaryzacji. Na pacjentów czekają ponadto zajęcia grupowe,
począwszy od muzykoterapii po usługi fizjoterapeutyczne,w tym m.in. masaże, terapię
manualną, terapię czaszkowo-krzyżową, pinoterapię i kinesiotaping.
Terapia dla seniorów
Pro Medis zaprasza również
na zajęcia terapeutyczne dla
seniorów, dzięki którym osoby starsze są bardziej aktywne fizycznie i psychicznie, co
przekłada się na wydłużenie
i poprawienie jakości ich życia. Pogodna starość jest dobrą
kondycją, którą można osiągnąć stosując odpowiednie
ćwiczenia stymulujące, dlatego
jest bardzo zalecane dla seniorów, aby aktywnie brali udział
w różnorodnych terapiach zajęciowych.
W ofercie centrum są ergoterapia – terapia poprzez pracę, terapia wykorzystująca zajęcia

manualne; socjoterapia – terapia wykorzystująca spotkania
grupowe, towarzyskie; arteterapia – terapia sztuką, terapia poprzez tworzenie lub obcowanie
ze sztuką.
Czym jest tlenoterapia?
Łagodna tlenoterapia hiperbaryczna, z której skorzystamy w centrum w Spalicach, jest
zabiegiem bezbolesnym, polegającym na oddychaniu w
naszej komorze skoncentrowanym tlenem w warunkach
podwyższonego ciśnienia. Komora jest przestronna i wygodna oraz na tyle jasna, że można w niej poczytać książkę
oraz na tyle przytulna, by się
w niej zdrzemnąć. Zabieg hiperbaryczny zajmuje 60 minut,
w zależności od potrzeb osoby korzystającej. W czasie tlenoterapii hiperbarycznej organizm nasyca się tlenem. Krew
transportuje go po całym ciele,
a wszystkie najważniejsze komórki w ciele zostają dotlenione. Podwyższone ciśnienie pobudza i reguluje ilość tlenu w
organizmie. Naczynia włosowate poszerzają się, tworzą się
nowe drogi dla przepływu krwi.
Ciało szybciej się regeneruje, a
odporność wzrasta. ■

informacje

Psy uciekły z kojca
i zagryzły czworonoga

● Sprawą tego, co wydarzyło się w Smolnej zajmuje się oleśnicka policja

J

est to sytuacja bardzo
przykra dla obu stron, zarówno właścicielki zagryzionego psa, jak i właściciela
psów, które uciekły – przyznaje Sylwia Hajduk, sołtyska
Smolnej. – Niepodważalna
jest strata, jaką poniosła właścicielka zagryzionego pieska i smutek rodziny, której
pies był częścią. - Pieska im
nikt nie zwróci, ale dla mnie
jako sołtyski kluczowa była
kwestia, jak do sprawy odniesie się właściciel psów,
które uciekły i jakie podejmie kroki, aby sytuacja się
nie powtórzyła - podkreśla
pani Sylwia.
ODPOWIEDZIALNE PODEJŚCIE
Pani sołtys uważa, że właściciel psów odpowiedzialnie podszedł do sprawy.
– Nie uchyla się od odpowiedzialności i kary. Sam
zgłosił zdarzenie na policję, został spisany protoREKLAMA

lone w celach obronnych.
Sołtyska podkreśla ponadto, że obie strony wyjaśniły
sobie wszystko, a przeprosiny zostały przyjęte.
O tym, czy i jak zostanie ukarany właściciel psów, zdecyduje policja.

FOT. PIXABAY.COM

Katarzyna Kijakowska

Zdarzenie poruszyło podoleśnicką miejscowością

kół, odbyła się wizja policji
na miejscu, gdzie przebywają zwierzęta – mówi Sylwia Hajduk. Okazuje się, że
psy uciekły z posesji przez
uszkodzony fragment kojca. - Pochodzenie uszkodzenia nie jest znane, prawdo-

podobnie mogło je zrobić
inne zwierzę lub same psy mówi pani sołtys. - Właściciel wzmocnił kojec i ochronę psów oraz zapewnia, że
psy te nie są szkolone na
zabójców i nie są szczute,
aby robić krzywdę. Są szko-

ZGŁOSIŁ SIĘ SAM
– Postępowanie jest prowadzone przez wydział wykroczeń – mówi Bernadeta Pytel
z Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy, która podkreśla, że na komendzie pojawiły się obie strony tego
konfliktu. – Właściciel psów,
które zagryzły zwierzę sąsiadów, sam skontaktował się
z dzielnicowym, informując
o tym, co się stało i z tego
spotkania została sporządzona notatka. Pojawił się w komendzie wcześniej niż poszkodowani, ale sprawa nie
została jeszcze zakończona i
decyzja o wymiarze kary nie
została jeszcze podjęta – wyjaśnia policjantka. ●
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Te projekty zrealizują
w Bierutowie
Zwycięzcy tegorocznej edycji
Bierutowskiego Budżetu
Obywatelskiego. W tym roku
mieszkańcy gminy Bierutów
zdecydowali o realizacji projektu pod nazwą wykonanie
automatycznego systemu
nawadniania boiska piłkarskiego na Stadionie Miejskim
w Bierutowie. Przedsięwzięcie
ma pochłonąć 30 tys. zł. Na
projekt zagłosowało 436
osób. W 2023 roku zrealizowany zostanie również projekt
związany z doposażeniem
wszystkich jednostek OSP w
sprzęt i armaturę gaśniczą. Na
ten cel przeznaczone zostanie 10 tys. zł. Projekt poparło
76 mieszkańców.

17 drużyn działa
w powiecie
Dotacje dla młodych
ochotników. W ośrodku kultury w Międzyborzu odbyła
się uroczystość wręczenia
promes dla młodzieżowych
drużyn pożarniczych. Spośród
młodych drużyn z powiatu
oleśnickiego promesy trafiły
do Bierutowa, Międzyborza i
Miłowic. Wręczył je poseł Pa-

5

weł Hreniak wraz z zastępcą
komendanta wojewódzkiego
straży pożarnej Michałem
Piętą. Środki w wysokości 50
tys. zł, jak powiedział nam komendant powiatowy Andrzej
Fischer, zostaną przeznaczone na zakup torów przeszkód
na zawody pożarnicze. Obecnie w powiecie oleśnickim
działa obecnie 17 młodzieżowych drużyn pożarniczych, w
których jest 175 strażaków-ochotników.

Był dom na murze,
będzie skwer
Będzie bardziej zielono.
Powstanie skweru zamkowego to jeden projektów
Oleśnickiego Budżetu Obywatelskiego, który w 2023 roku
doczeka się realizacji. Teren,
który zgodnie z wolą głosujących oleśniczan i pomysłodawcy projektu Wiesława Mazurkiewicza, zostanie poddany
rewitalizacji, obejmuje obszar
od pomnika Kolumny Złotych
Godów do muru obronnego
i miejsca, na którym stał tzw.
domek na murze. Zostanie
wykonany projekt, a potem
przeprowadzone nasadzenia
wysokich drzew szlachetnych
(na przykład dębów i buków).
Pod nimi mają się pojawić
kompozycje roślin ozdobnych
(rododendronów, azalii, funki,
trawy). RED
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MATERIAŁY PROMOCYJNE

■ W Dobroszycach odbył się odbiór dróg wyremontowanych w centrum tej
ZDJĘCIA: UG DOBROSZYCE

miejscowości. Mowa o ulicach Trzebnickiej, Oleśnickiej i 11 Listopada

REMONT DRÓG
ZA PIENIĄDZE
Z POLSKIEGO ŁADU

Dobra współpraca samorządów skutkuje sprawnie realizowanymi inwestycjami

W

yremontowaneprzez
Eurovię drogi to
wspólne przedsięwzięcie powiatu i gminy Dobroszyce. Samorząd powiatowy przekazał na ten cel ponad
500 tys. zł, gmina Dobroszyce – 480 tys. zł. Za tę kwotę
wyremontowano 1331 metrów bieżących drogi.
– Cieszą nas inwestycje,
które realizujemy wspólnie z gminami – podkreślał
starosta Sławomir Kapica,
dziękując za bardzo dobrą
współpracę władzom Dobroszyc. – Wszystkie uwagi pana wójta, który patrzył
na tę inwestycję gospodarskim okiem, staraliśmy się
uwzględniać – powiedział
starosta. – Wiem, że oczekiwania są cały czas duże i
w miarę możliwości będziemy się starali je realizować.
– Nasi mieszkańcy po sześciu miesiącach realizacji tej
inwestycji mogą odetchnąć
z ulgą i cieszyć się piękną,
gładką i równą nawierzchnią

– powiedział wójt Artur Ciosek, podkreślając, że także
dzisiaj odebrano dwie inne
gminne drogi, które doczekały się modernizacji, a w
realizacji jest kolejnych pięć.
– Ten rok zamknie się więc
imponującą liczbą 11 dróg
realizowanych na terenie
gminy Dobroszyce – powiedział wójt Dobroszyc, dodając, że z powiatem udało im
się zrealizować w tym roku w

sumie cztery drogi. To droga biegnąca przez Łuczynę
oraz trzy drogi w Dobroszycach, a więc `11 Listopada,
Oleśnicka i Trzebnicką.
O dużej skali drogowych
inwestycji mówił podczas
spotkania w Dobroszycach
wicestarosta Stanisław Stępień. – Potrzeb jest dużo, ale
zapewne wiele z nich nie byłoby zrealizowanych, gdyby nie środki, jakie spłynę-

Piękna, gładna nawierzchnia już służy kierowcom

W ślad za zawartą w maju
umową na przebudowę
dróg w Dobroszycach,
obejmującą ulice Rzemieślniczą, Okrężną, Szkolną,
Tęczową, Słoneczną, Wiosenną i Spokojną, trwają
prace budowlane. Termin
zakończenia realizacji całej
inwestycji to czerwiec 2023r
. Wartość zadania opiewa
na kwotę 13 867 985,68
zł. Gmina Dobroszyce
otrzymała dofinansowanie w wysokości 9,5 ml
zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program
Inwestycji Strategicznych
oraz dodatkowe wsparcie
finansowe w wysokości
915 260, 50 zł z Rządowego
Funduszu Rozwoju Dróg.
Pozostała kwota pochodzić
będzie z budżetu Gminy
Dobroszyce.

ły z Polskiego Ładu. W skali
całego powiatu to 200 mln
zł – podkreślał. – Cieszymy
się, że służymy mieszkańcom tak dobrze jak umiemy
i w ramach środków, które
posiadamy.
W spotkaniu na nowo wyremontowanych drogach
wzięli też udział powiatowi
radni Leszek Waluk i Edward
Podczaszyński, członkini zarządu powiatu Zdzisława Jakimiec oraz przewodniczący Rady Gminy Dobroszyce
Dariusz Palma, dyrektor ZDP
Grzegorz Cipyk oraz Danuta
Strojna z ZDP i przedstawiciel firmy Eurovia. ■

Dwie gminy wspólnie
zbudują kanalizację
Gminy Dobroszyce i Oleśnica podpisały umowę w
sprawie realizacji wspólnej
inwestycji.
W Urzędzie Gminy Dobroszyce odbyło się podpisanie
aneksu do porozumienia pomiędzy Gminą Dobroszyce
a Gminą Oleśnica, w sprawie wspólnej realizacji inwestycji w zakresie budowy
odcinka kanalizacji sanitarnej przemysłowej, od granicy Gminy Oleśnica, obręb
Jenkowice, do miejscowości Dobra w Gminie Dobroszyce. W ramach zadania
powstanie sieć kanalizacji
o długości 2500 m w Gmi-

nie Oleśnica i 950 m w Gminie Dobroszyce, z której to
kanalizacji ścieki będą kierowane celem odbioru, do
oczyszczalni ścieków położonej w Dobrzeniu.
Podstawowym
celem
przedsięwzięcia jest poprawa stanu środowiska
naturalnego poprzez budowę kanalizacji sanitarnej. Inwestycja przyczyni
się do zmniejszenia emisji szkodliwych substancji przedostających się do
wód i ziemi, a tym samym
do poprawy warunków życia mieszkańców, zgodnie
z zasadami poszanowania
środowiska. ■

FOT. UG DOBROSZYCE

Główne drogi w Dobroszycach
z nową nawierzchnią

Umowa podpisana. Inwestycja będzie realizowana

Książki dla najmłodszych
z Instytutu Heweliusza
Do Gminy Dobroszyce, dzięki uprzejmości Instytut
Heweliusza, trafiła dwujęzyczna bajka terapeutyczna
„Ola i Borys idą do szkoły”.
Motto, jakie przyświeca projektowi brzmi: „Popatrzmy
na świat oczyma drugiego”.
Bajka skierowana jest zarówno do dzieci polskich, jak i

do dzieci ukraińskich. Dzieciom polskim pokazuje, jak
trudno jest wejść do szkoły, w której wszyscy mówią
w obcym języku, a ukraińskim, że także ich polskim
rówieśnikom nie jest łatwo.
Egzemplarze trafią do placówek oświatowych oraz do
Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobroszycach. ■

W Szkole Podstawowej im.
Orła Białego w Dobrzeniu,
miało miejsce wyjątkowe
wydarzenie - koncert zespołów ludowych wiosennej edycji 2022 Listy Przebojów Ludowych Radia
Wrocław.
Wydarzenie to miało dla
gminy szczególne znaczenie, ponieważ powodem jego
organizacji była wygrana zespołu Sąsiadeczki w tegorocznej edycji plebiscytu i
tym samym nagranie ich nowej płyty. Imprezę poprowadziła prezenterka radia

FOT. UG DOBROSZYCE

Zespół ludowy Sąsiadeczki z Dobrzenia świętował nagranie płyty

To wspaniałe osiągnięcie zespołu, który jest dumą gminy Dobroszyce

Wrocław Małgorzata Majeran-Kokott, a swoje umiejętności zaprezentowały 4
zespoły ludowe: Rusałki z
Pomocnego, Echo Bolków,
Wesołe Nutki z Mąkolna oraz
Sąsiadeczki.
W wydarzeniu tym udział
wzięli: Wójt Gminy Dobroszyce Artur Ciosek, Sekretarz Gminy Dobroszyce Monika Hołówka, Dyrektor GCK
w Dobroszycach Monika
Zdobylak, Dyrektor Szkoły
Podstawowej w Dobrzeniu
Bernarda Sieczka, Wicedyrektor Szkoły Podstawowej
w Dobrzeniu Joanna Jaros,

ksiądz Dariusz Filozof, Radny Gminy Dobroszyce Łukasz Baszkiewicz i Sołtys
Dobrzenia Piotr Węgrzyn.
To pierwsze tego typu
wydarzenie w Gminie Dobroszyce, z pewnością nie
ostatnie.
Prezentacje zaproszonych zespołów były nie tylko świętem kultury ludowej,
ale także doskonałą okazją
do integracji międzypokoleniowej. Wydarzenie było
także świadectwem na istnienie nierozerwalnej więzi między przeszłością i teraźniejszością. ■
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