
Okradał altany! 
Działkowcy mogą 
odzyskać 
skradzione
przedmioty!

Sarkofag księcia 
oleśnickiego 
powrócił do 
bazyliki

Wojtek walczy 
z nowotworem!
Ale i tak pomaga 
chorym

Kocha Włochy! 
Teraz chce 
pokazywać je 
także innym
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Morsy hartują 
się w Stradomi
i zapraszają na 
wspólne kąpiele 
pod lodem  

Z NAMI BĘDZIESZ NA BIEŻĄCO! AKTUALNE INFORMACJE NA WWW.OLESNICAINFO.PL
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CZYTAJ NA STRONIE ?

Kupili nowy 
ambulans
Będą pieniądze 
na nowe ekipy
ratowników?
CZYTAJ NA STRONIE 18
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Inwestycje 2023 
w Oleśnicy 
i gminie
Na co postawią samo-
rządy miejski i gminny 
w przyszłym roku? Jakie 
inwestycje zrealizują? 
Mamy dla Was zestawie-
nie tych przedsięwzięć, 
które wybrano do wykona-
nia. Są wśród nich drogi, 
chodniki i ścieżki rowe-
rowe, ale są także tereny 
rekreacyjne i parki, czy 
też budowa nowej remizy 
dla jednej z najaktywniej-
szych jednostek OSP na 
naszym terenie
CZYTAJ NA STRONIE 5

Dobroszycka i Wały Jagiellońskie gotowe!
Wraz z końcem roku kończy się drogowy koszmar 
oleśnickich kierowców!
CZYTAJ NA STRONIE 6  i 18
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Na zbliżające się święta Bożego Narodzenia życzymy Wam 
wypoczynku, spokoju i zgody. 

Niech przy świątecznych stołach będzie rodzinnie i radośnie. 

Aby rok 2023 przyniósł Wam to, czego oczekujecie, 
by omijały Was troski, a każdy dzień był taki, jak sobie wymarzycie.

Redakcja portalu i gazety
OlesnicaInfo.pl

Drodzy 
Czytelnicy!
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Nerwówka, czyli
zbliża się godzina W
KATARZYNA KIJAKOWSKA

Nerwowo, bo święta za pasem, czy 
nerwowo, bo wybory na horyzoncie?  
Szukając odpowiedzi na to pytanie 
można nie bez przesady powiedzieć, że 
w zasadzie nie ma różnicy. Dosłownie 
za momet usiądziemy do świąteczne-
go stołu. Opadną emocje związane ze staniem w kolejkach, 
zastanawianiem się, co i komu podarować pod choinkę, 
czy wreszcie te związane z pieczeniem i gotowaniem. 
Odetchniemy z ulgą, by zastanawiać się nad kolejnymi 
świątecznymi "problemami". Ot, choćby nad takim, czy uda  
się przy świątecznym stole uniknąć politycznych sporów? 
W wielu domach obowiązują niepisane reguły o tym, że w 
święta o polityce nie rozmawiamy. W innych bywa z tym 
różnie i bywa, że ten czy inny wujek wyskakuje nagle z tek-
stem, który  rozgrzewa atmosferę. Szczerze polecam za-
łożyć sobie, że nie psujemy sobie tego wyjątkowego czasu 
rozmowami, które - raz, że nic w naszym życiu nie zmienią, 
a dwa - że mogą popsuć święta wszystkim członkom ro-
dziny. Tym bardziej że w kolejnych latach polityki w naszym 
życiu nie zabraknie. Przed nami wybory parlamentarne, 
potem samorządowe i na finał do Parlamentu Europej-
skiego. Nerwowe ruchy na lokalnym podwórku już widać. 
Nagle pojawiają się na nim "zbawcy", którzy - niebawem 
- objawią się, jako jedyni i słuszni kandydaci. Nie wiem, czy 
na radnego, może na wójta czy burmistrza, ale na pewno 
ich chęć zdobycia władzy przysłania zdolność logicznego 
myślenia. Żeby nie było - każdy polski obywatel z czynnym 
prawem wyborczym ma prawo startować, ubiegać się 
o głosy i może przy odrobinie szczęścia otrzymać man-
dat. Ale litości, mierzmy siły na zamiary. Was - Szanowni 
Czytelnicy - proszę o wyborczą rozwagę, a u progu świąt 
i Nowego Roku życzę zdrowia, spokoju i tego, by nas 2023 
nie zaskakiwał tak, jak jego poprzednicy. ●  

  PROSTO W OCZY  

112
NUMER RATUNKOWY

997
POLICJA

998
POGOTOWIE

999
STRAŻ POŻARNA

●  Miejska Gospodarka  
Komunalna w Oleśnicy 
71 396-71-14; 71 396-71-16

 
●  Zakład Budynków  

Komunalnych w Oleśnicy 
71 398-09-10

●  Przychodnia przy  
ul. Hallera 71 798-28-46

●  Przychodnia  
przy ul. Ludwikowskiej 
71 798-28-09

●  Przychodnia dla dzieci cho-
rych  przy ul. Kilińskiego  
71 798-28-71

●  Przychodnia EMC 
przy ul. Daszyńskiego  
71 396-21-70

●  CM Hipokrates  
przy ul. Wrocławskiej   
71 398-33-23

●  CM Mastermed ul. Koperni-
ka  71 396-28-65

●  Pogotowie energetyczne  
ul. Energetyczna 1  
71 889-43-11

●  Pogotowie gazowe - sekcja 
obsługi sieci Oleśnica  
ul. Moniuszki 70  
71 399-53-21

 
●  Komenda Powiatowa  

Policji w Oleśnicy ul. Hallera  
47 872 6200, 47 872 6222

●  Komenda Powiatowa  
Straży Pożarnej w Oleśnicy 
ul. Kopernika  71 314 20 91

●  Urząd Miasta Oleśnicy 
 71 79 821 00

 
●  Urząd Gminy Oleśnicy 

 71 314 0200

WAŻNE 
TELEFONY

KALENDARZ
sprawdź również na www.olesnicainfo.pl

Inauguracja roku kulturalnego 
w Oleśnicy 
Finalistka The Voice of Poland wystąpi 
w sali widowiskowej. Miejski Ośrodek 
Kultury i Sztuki zaprasza 14  stycznia do 
sali widowiskowej na koncert zespołu 
VERTIGO BAND, który odbędzie się z 
okazji Inauguracji Roku Kulturalnego. 
Elektryzujący wokal Natalii Szczypuły, 
finalistki ostatniej edycji The Voice of 
Poland, fantastyczna sekcja dęta repre-
zentowana przez topowych muzyków 
wraz z doskonałym fundamentem gita-
ry elektrycznej, pianina, gitary basowej i 
perkusji to gwarancja muzycznej uczty i 
niezapomnianych wrażeń. Bilety w ceni 
35 zł można kupić na www.bilety24.pl

Śpiewać każdy może. Ruszają 
zajęcia wokalne 

Śpiewaj razem z nami. W Miejskim Ośrodku 
Kultury i Sztuki w Oleśnicy ruszają zajęcia 
wokalne dla dzieci w wieku 8-12 lat. Popro-
wadzi je Katarzyna Fiała. Zajęcia odbywają 
się w czwartki w godzinach 16-17.30 w pra-
cowni MOKiS. Katarzyna Fiała to doświad-
czona instruktorka, która prowadzi lekcje 
śpiewu oraz warsztaty wokalne w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Zawoni.

Odeszli od nas 
Henryk Gajda 
Urszula Kucharczyk 
Stanisława Szymańska 
Jan Pierucki 
Andrzej Wilk 
Ewa Szymkiewicz 
Edwarda Lejczak 
Edward Kaspryszyn 
Helena Maj
Łucja Skorupska 
Feliks Sędkowski 
Waldemar Pyrak
Andrzej Łuczaj
Alicja Kowalczyk 
Renata Kraszewska 
Grażyna Klimala 
Bolesław Soja 
Henryk Drozdowski 
Marian Pawłowski 
Janina Ubowska 
Tadeusz Kitzol
Roman Merchut
Janina Karwacka

Bajka malowana szydełkiem
 
Nie tylko dla dzieci. W holu oleśnickiego 
ośrodka kultury można oglądać prace 
Agnieszki Wierchowskiej „Bajka Szydełkiem 
Malowana”. - Mam nadzieję, że moja kolekcja 
spodoba się wielu osobom - a szczególnie 
tym najmłodszym - mówi autorka prac.

  POGODA  

ŚRODA 
max. 4oC I min. 1oC

CZWARTEK 
max. 6oC I min. 4oC

PIĄTEK 
max. 9oC I min. 6oC

SOBOTA 
max. 11oC I min. 5oC

WTOREK 
max. 5oC I min. 0oC

NIEDZIELA
max. 9oC I min. 3oC

PONIEDZIAŁEK 
max. 6oC I min. 1oC

Warsztaty Mangi i Komiksu 
w oleśnickim ośrodku kultury
 
Pierwsze zajęcia już w marcu. Miejski Ośro-
dek Kultury i Sztuki w Oleśnicy zaprasza do 
udziału w Akademii Mangi i Komiksu dla dzieci 
i młodzieży od lat 10. W ramach Akademii 
odbędzie się 6 warsztatów tematycznych, 2 
razy w miesiącu od stycznia do marca 2023 
roku. Warsztaty poprowadzi SZYMON TELUK 
- rysownik, karykaturzysta, malarz, autor 
komiksów. Wykładowca Ośrodka Postaw 
Twórczych we Wrocławiu i Uniwersytetu Zie-
lonogórskiego. Prowadzi zajęcia z malarstwa, 
komiksu, ilustracji, rysunku koncepcyjnego 
i anatomicznego. Współtwórca kierunków 
studiów na Uniwersytecie Zielonogórskim: 
„Komiks i ilustracja z elementami concept 
art” oraz „Obrazowanie”. Twórca  projektu: 
"Warsztaty komiksu, ilustracji i karykatury" 
popularyzującego komiks i rysunek wśród 
różnych grup wiekowych. W jego ramach, w 
ostatnich latach przeprowadził warsztaty 
tematyczne w ok. 200 miejscowościach.
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Nie wszyscy chcą mieszkać 
przy Kopernika 13
Zakład Budynków Komu-
nalnych w Oleśnicy  
przedstawił statysty-
ki związane z mieszkania-
mi komunalnymi i socjalny-
mi. Ile rodzin na nie czeka? 
Czy wszyscy przyjęli propo-
zycję zamieszkania w no-
wych blokach przy ul. Ko-
pernika 13?

 Spośród 114 rodzin ocze-
kujących na mieszkanie od 
miasta 62 kwalifikują się do 
zawarcia umowy lokalu so-
cjalnego na czas określo-
ny, a 52 na wynajem lokalu 

mieszkalnego na czas nie-
oznaczony. Okazuje się, że 
18 rodzin przyjęło propozy-
cję najmu, a 10 odmówiło 
przeprowadzki na Koper-
nika. 

– Odmowę przyjęcia 
mieszkania złożyła m.in. 
osoba mająca wyrok o eks-
misję z dotychczasowego lo-
kum – wyjaśnia dyrektorka 
ZBK Izabela Świąder. – W 
związku z tym sprawa trafi 
do komornika, który prze-
prowadzi eksmisję do wska-
zanego przez nas mieszka-
nia. RED

Budowa przy ul. Kopernika zakończyła się jesienią tego roku
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ISarkofag księcia Sylwiusza 
Nimroda powrócił do Oleśnicy
● Prace związane z renowacją sarkofagu oleśnickiego księcia trwały od marca

Katarzyna Kijakowska

Badania archeologicz-
ne i antropologiczne 
przeprowadzili prof. 

Anna Drążkowska z Uniwer-
sytetu Mikołaja Kopernika 
w Toruniu oraz prof. Hen-
ryk Głąb. 

Prace zostały sfinansowa-
ne w ramach Grantu Rekto-
ra Akademii Sztuk Pięknych 
w Katowicach. Konserwację 
cynowego sarkofagu Sylwiu-
sza Nimroda Wirtemberga 
wykonano w AT. Pracow-
ni Konserwacji Zabytków 
Agnieszki i Tomasza Trzo-
sów w Tychach – dofinanso-
wana została w ramach pro-
gramu Ochrona Zabytków 
ze środków finansowych Mi-
nistra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego pochodzących 
z budżetu państwa. 

Przypomnijmy, że kilka 
miesięcy temu naukowcy 
otworzyli trumnę księcia. 

Towarzyszyliśmy im w tym 
wyjątkowym wydarzeniu.

Po zeskanowaniu sarkofa-
gu dokładną jego eksplorację 
przeprowadzili wspomniany 
już prof. Henryk Głąb oraz 
prof. Anna Drążkowska, ar-

cheolog z Zakładu Archeolo-
gii Późnego Średniowiecza 
i Nowożytności Uniwersy-
tetu Mikołaja Kopernika w 
Toruniu. 

Co wówczas odkryto i co 
zaskoczyło naukowców?

– Stopień zachowania 
szkieletu jest zły. Spodzie-
waliśmy się lepszego zacho-
wania, ale prawdopodobnie 
ktoś wcześniej zaglądał do 
tego sarkofagu. Dostało się 
do niego dużo wilgoci, dlate-
go szkielet księcia zachował 
się w stanie, który określił-
bym, jako fatalny – relacjo-
nował w rozmowie z nami 
prof. Głąb. – Zachowało się 
sklepienie czaszki, nie ma 
praktycznie części twarzo-
wej i żuchwy, ale znaleźli-
śmy dwa zęby, z których 
uda na się być może uzy-
skać materiał genetyczny.Na 
podstawie szczątków księ-
cia, które zostaną zabrane 
przez archeologów, będzie 
można m.in. ocenić wzrost 
Sylwiusza Nimroda, kolor 
jego oczu, a nawet choroby, 
z jakimi się zmagał.

Sarkofag można oglądać 
po ustaleniu terminy z Fun-
dacją Kachny. ●

Sarkofag został umieszczony w mauzoleum w bazylice mniejszej
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Katarzyna Kijakowska

Szef oleśnickiej spółki, 
która jest oskarżana o 
palenie niedozwolo-

nymi produktami i trucie 
osiedla, odniósł się i do sta-
wianych przez radnego Kazi-
mierza Karpienkę zarzutów, 
i do kontroli Wojewódzkiej 
Inspekcji Ochrony Środowi-
ska. - Od zawsze do 18 li-
stopada 2022 r. w przyza-
kładowej kotłowni spalane 
były pozostałości procesu 
produkcyjnego – mówi pre-
zes Mariusz Słowik.Podkre-
śla też, że ROM używał do 
spalania płyt niepowleka-
nych żadnym laminatem. - 
Były to odpady oznaczone 
kodem 03 01 05 – trociny, 
wióry, ścinki, płyta wióro-
wa i fornir niezawierające 
substancji niebezpiecznych 
- sprecyzował, informując, 
że w 2014 r. spółka doko-
nała wymiany kotła na piec 
niemieckiej firmy Nolting, 
spełniający normy w zakre-
sie emisji obowiązujące do 
31 grudnia 2029 r. W zakre-
sie przetwarzania odpadów, 
w tym również o kodzie 03 
01 05 przepisy zmieniły się 
w 2019 r. -  Ta zmiana nie 
zabrania spalania tej kate-
gorii produktów, ale wpro-
wadza regulację, że ich spa-
lanie może być prowadzone 
jedynie w kosztownych in-
stalacjach termicznego 
przekształcania odpadów 
- mówi prezes, podkreśla-
jąc, że spółka podjęła szereg 
działań, które miały na celu 
weryfikację stanu obecnego 
związaną ze spalaniem od-
padów poprodukcyjnych. Był 
to m.in. audyt środowisko-
wy weryfikujący zgodność 

spółki z przepisami o ochro-
nie środowiska oraz nieza-
leżne badanie ilości emito-
wanych gazów i pyłów przez 
instalację kotłowni, które po-
twierdziło zgodność z nor-
mam. W grudniu 2021 r. w 
firmie pojawiła się inspek-
cja ze starostwa. - Kontrola 
z jednej strony potwierdzi-
ła, że charakterystyka kotła 

i zastosowana technologia 
uniemożliwia spalanie śmie-
ci, gąbki, czy styropianu, a z 
drugiej starostwo poszerzyło 
zakres kontroli, kierując ją 
do Wojewódzkiej Inspekcji 
Ochrony Środowiska - wyja-
śniał Mariusz Słowik, odno-
sząc się też do przeprowa-
dzonej przez WIOŚ kontroli 
i zrealizowaniu przez ROM 
wskazanych przez Inspek-
cję punktów. Nieprawidło-
wości wskazane przez WIOŚ 
zostały wykonane. Spółka od 
19.11.2022 r. wykorzystuje do 
spalania wyłącznie biomasę, 
którą dostarcza zewnętrzny 
dostawca. W kwestii pełno-
prawnego termicznego prze-
twarzania odpadów drewno-
pochodnych firma podpisała 
w sierpniu umowę na przygo-
towanie Karty Informacyjnej 
Przedsięwzięcia dla moderni-
zacji kotłowni i jej przystoso-
wania do współspalania od-

padów drewnopochodnych.

Kotłownia do modernizacji
- Prace nad przygotowa-
niem KIP zakończone zo-
stały złożeniem Karty w 
Urzędzie Miasta Oleśnicy 
- wyjaśnia Mariusz Słowik.  
30 listopada ROM podpisał 
kontrakt o wartości 650 tys. 
euro na modernizację ko-
tłowni poprzez zakup ko-
tła do współspalania odpa-
dów drewnopochodnych, 
instalacji odpylania spalin 
z nowoczesnym systemem 
filtracyjnym,  instalacji ko-
minowej, silosu zewnętrz-
nego do gromadzenia od-
padów drewnopochodnych, 
systemu sterowania i moni-
toringu procesu spalania i 
wydzielanych spalin. Nowe 
rozwiązanie będzie spełnia-
ło rygorystyczne wymaga-
nia w zakresie limitów emi-
syjnych ●

Prezes Mariusz Słowik przedstawił działania oleśnickiej firmy w kwestii spalania odpadów

FO
T.

 G
R

ZE
G

O
R

Z 
K

IJ
A

K
O

W
SK

I

ROM zmodernizuje
zakładową kotłownię
● Kierownictwo oleśnickiej firmy zapewnia, że podjęło działania zmierzające 
do wymiany kotłowni na nowoczesną i spełniającą wszelkie wymogi 

Wędkarze nie dostaną
stawu na Kruczej
Autorem petycji, którą pod-
pisało kilkaset osób, był 
Wiesław Mazurkiewicz.  

 - Przez lata obserwowałem i 
fotografowałem na tym sta-
wie wiele gatunków ptaków, 
w przelocie i te, które się tam 
gnieździły. Poznałem tego 
miejsca zalety, potencjał, ale 
i zagrożenia, sytuacje, któ-
re negatywnie wpływają na 
staw i otoczenie powiedział. 
– Trochę niepokojące są do-
niesienia, dotyczące rewita-
lizacji i przeznaczenia tego 
miejsca. Wszyscy wiemy, że 
zbiornik wodny zarasta, a z 
czasem może zamienić się 
w bagno - podkreślał w pe-
tycji. - Chciałbym, aby w sta-

wie parkowym stworzono jak 
najlepsze warunki dla roz-
woju przyrody. Chciałbym, 
aby staw ze swoimi miej-
scami widokowymi, stał 
się jeszcze bardziej miej-
scem zadbanym, spacero-
wym i przyrodniczym – mó-
wił pan Wiesław. 

Pod petycją podpisało się 
kilkaset osób, którym leży na 
sercu oleśnicka przyroda. 

Najpierw trafiła ona na 
posiedzenie komisji skarg 
i wniosków, potem pod ob-
rady sesji Rady Miasta Ole-
śnicy. Radni jednomyślnie 
ją poparli, a burmistrz Jan 
Bronś poinformował, że staw 
nie zostanie ponownie prze-
kazany wędkarzom. RED

Okradał oleśnickich 
działkowców

Policja z Oleśnicy zatrzy-
mała 59-letniego mężczy-
znę, które przez ostatnie 
tygodnie okradał altanki na 
ogrodach działkowych. 

Jak informuje Bernadeta 
Pytel z Komendy Powiato-
wej Policji w Oleśnicy, męż-
czyzna dokonywał włamania 
do altanek w różnych czę-
ściach miasta od paździer-
nika tego roku. - Łupem zło-
dzieja padały przedmioty, 
które działkowcy mieli w 
altanach - mówi policjant-
ka. - Były to narzędzia, elek-
tronarzędzia oraz drobny 
sprzęt AGD i TV, ale rów-
nież ubrania, torby oraz ar-

tykuły spożywcze. Mundu-
rowi ustalili, że mężczyzna 
dokonał co najmniej 23 wła-
mań do altan a straty sza-
cowane są na kilka tysięcy 
złotych. Zarekwirowano też 
część przedmiotów pocho-
dzących z kradzieży. Poli-
cjanci przypuszczają, że po-
szkodowanych może być 
znacznie więcej. - Apelu-
jemy do tych, których działki 
zostały okradzione w ciągu 
ostatnich dwóch miesięcy, 
by ten fakt zgłosiły na po-
licję - mówi Bernadeta Py-
tel. - Jeśli ktoś rozpoznaje 
rzeczy, które należą do nie-
go, powinien zgłosić się do 
nas. RED

59-latek został aresztowany na okres trzech miesięcy
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Do stycznia 2023 r. 
trwa przygotowanie 
raportu oddziaływa-
nia na środowisko, do 
września 2023 - uzy-
skanie zezwolenia na 
termiczne przetwa-
rzanie odpadów.
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To jedno z najbardziej urokliwych miejsc w Oleśnicy
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I LO z umową z Uniwersytetem Medycznym
Została podpisana umowa 
partnerska między Uniwer-
sytetem Medycznym im. 
Piastów Śląskich we Wro-
cławiu a I Liceum Ogólno-
kształcącym w Oleśnicy.

Jak informuje I LO, celem 
współpracy jest podniesienie 
jakości kształcenia, posze-
rzenie oferty dydaktycznej 
oraz promocja kierunków 
kształcenia realizowanych 
na Uniwersytecie Medycz-
nym we Wrocławiu. Uczel-
nia umożliwi uczniom LO 
uczestnictwo w wybranych 

wykładach, kongresach i in-
nych przedsięwzięciach na-
ukowych i dydaktycznych 
organizowanych przez 
uczelnię. Zajęcia praktycz-
ne będą odbywać się na te-
renie Uniwersytetu Medycz-
nego i prowadzone będą 
przez pracowników uczel-
ni. Koordynatorem współ-
pracy ze strony Uniwersy-
tetu Medycznego będzie dr 
Paweł Gawłowski,p racow-
nik naukowy Uniwersytetu, 
ratownik medyczny, popu-
laryzator nauki- od lat szko-
li personel medyczny. REDUmowa została podpisana na wrocławskiej uczelni 
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Katarzyna Kijakowska

Władze Oleśnicy za-
prezentowały pro-
jekt budżetu na 

2023 rok. Jakie inwestycje 
zaplanowano na przyszły rok 
w Oleśnicy? Mieszkańcy Ra-
taj doczekają się przebudowy 
ul. Ogrodowej. Planowane 
są też budowa nawierzchni 
drogowej w łączniku Łowiec-
kiej z Wojska Polskiego, bu-
dowa sięgacza ul. Moniuszki
budowa ciągu pieszo-rowe-
rowego ul. Otwartej z Lima-
nowskiego, wykonanie zjazdu 
z ul. Batalionów Chłopskich 
na drogę wewnętrzną, roz-
budowa ul. Wielkopolnej na 
wysokości Katolickiej Szkoły 
Podstawowej , przebudowa 
ul. Mokrej od Jastrzębiej do 
Wiejskiej, a także rozbudowa 
drogi do Nieciszowa poprzez 
budowę ciągu pieszo-rowe-
rowego (projekt). Planowa-
na jest ponadto budowa dróg 

na osiedlu powyżej ul. Wan-
dy Rutkiewicz, budowa dróg 
na terenie osiedla pomiędzy 
Europejską a Polną, budowa 
ul. Miodowej i części Tęczo-
wej, Kosynierów, Demokra-
tów, Glinianej, Belgijskiej wraz 
z sięgaczami. Co z inwest-
cjami innymi niż drogowe? 

Planowana jest przebudo-
wa terenu przy ul. Szkolnej 
i Matejki, a także rewitaliza-
cja Parku Kolejarzy i dokoń-
czenie budowy Parku Połu-
dniowego. 

Inwestycje drogowe stano-
wią też większość zaplano-
wanych na 2023 rok przez 

gminę Oleśnica. Dużym 
przedsięwzięciem będzie bu-
dowa ciągu pieszo-rowero-
wego w Sokołowicach. Gmina 
przeznaczy na ten cel ponad 
2 mln zł. W planie jest także 
budowa ul. Złotej w Smar-
dzowie, która będzie pole-
gała na przebudowie istnie-
jącej drogi wraz z budową 
kanalizacji deszczowej. Nie-
bawem rozpoczną się prace 
w Krzeczynie.  Już podpisano 
umowę z wykonawcą. Drugi 
etap tej inwestycji pochłonie 
blisko 1,8 mln zł. Inne pla-
nowane inwestycje to m.in. 
budowa chodnika wraz z bu-
dową kanalizacji deszczowej 
ul.Pogodna Bystre etap III, 
przebudowa ul. Bukowej w 
Spalicach, przebudowa dróg 
w Ostrowinie i Nieciszowie, 
Sokołowicach i Ligocie Pol-
skiej. Ruszy również budo-
wa renmizy w Ligocie Ma-
łej, na którą gmina wyda 2,5 
mln zł. ●

Jedną z oleśnickich realizacji będzie w 2023 r. Park Południowy
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W co będą inwestować 
nasze gminy w 2023 roku?
● Remonty i budowy dróg, budowa tras pieszo-rowerowych, powstanie nowej 
remizy dla strażaków-ochotników. W co zainwestują Oleśnica i gmina Oleśnica?

Zbadają DNA i ustalą, 
kto kierował samochodem
Nie codziennie oleśnic-
ka policja na do czynienia 
ze zdarzeniami drogowy-
mi, w których nikt nie chce 
się przyznać do kierowania 
autem.

Tak było  w przypadklu zda-
rzenia drogowego, do któ-
rego doszło na początku 
grudnia w pobliżu Kolonii 
Strzelce. Dwóch z trzech 
podróżujących autem męż-
czyzn trafi ło do szpitala. Stan 
jednego był określany, jako 

bardzo poważny. - Mężczy-
zna, którego typowaliśmy, 
jako kierowcę audi w mo-
mencie wypadku, zaprzecza, 
że to on siedział za kierow-
nicą - mówi Bernadeta Pytel 
z oleśnickiej policji. Co cie-
kawe, wskazany uczestnik 
zdarzenia był pod wpływem 
alkoholu. Miał prawie 2,5 
promila alkoholu w wydy-
chanym powietrzu. By usta-
lić, czy to on był sprawcą 
wypadku, potrzebne będą 
badania DNA. RED

Kiedy przerwa 
świąteczna w nauce ?

Niebawem święta Bożego 
Narodzenia, a więc przerwa 
w nauce.  Przerwa świąteczna 
nie będzie długa i potrwa 
10 dni. Rozpocznie się 
w piątek, 23 grudnia. 
Na dzień przed Wigilią ucznio-
wie nie pójdą już do szkoły. Do 
ławek powrócą zaraz 
po Nowym Roku, czyli w po-
niedziałek  2 stycznia. Na ferie 
zimowe nasi uczniowie pójdą 
13 lutego. 

WARTO
WIEDZIEĆ
sprawdź na www.olesnicainfo.pl

Samorządowcy będą 
rządzić dłużej
Prezydent podpisał usta-
wę i przedłużył kadencję 
samorządom. Co to oznacza? 
Ano fakt, że nowych radnych, 
ale też burmistrzów i wójtów 
wybierzemy dopiero w 2024 
roku (zamiast jesienią 2023 r.). 
Wybory mają zostać zarzą-
dzone nie wcześniej 
niż 30 grudnia 2023 r. 
i nie później niż 30 stycznia 
2024 r., a data wyborów ma 
być wyznaczona na dzień 
wolny od pracy, przypadający 
nie wcześniej niż 31 marca 
2024 r. i nie później niż 23 
kwietnia 2024 r. RED

REKLAMA REKLAMA

Burmistrz Bierutowa
Piotr Sawicki
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Wybrano nowy zarząd 
LGD Dobra Widawa
 
Nowa-stara prezes. 
W wyniku głosowania  
do zarządu na kolejną ka-
dencję zostało wybranych 
siedem osób. Nowy Zarząd 
ukonstytuował się w nastę-
pującym składzie: Agnieszka 
Kasina – prezes, Witold Fuchs 
– wiceprezes, Paweł Dyszlew-
ski – wiceprezes, Katarzyna 
Drabczyńska – sekretarz, 
Aleksandra Sawicka, Małgo-
rzata Oleniecka i Ewa Olejnik.
Nowa komisja rewizyjna 
ukonstytuowała się w na-
stępującym składzie: Adam 
Jaskuła – przewodniczący, 
Jarosław Jagielski – wiceprze-
wodniczący, Ilona Ewa Czupta 
– sekretarz, Bronisława Mela  
i Justyna Batog.

Srebrny Krzyż Zasługi 
dla Jana Nycka

Medal od Prezydenta RP 
wręczył wojewoda. Jan 
Nycek, prezes oleśnickiej 
Akademii Sztuk Walki DOSAN, 
od ponad 40 lat jest kre-
atorem środowiska sztuk 
walki nie tylko w Oleśnicy i na 
arenie ogólnopolskiej. Jest też 
twórcą taktyczno – bojowego 
Systemu SAJN. RED

WARTO 
WIEDZIEĆ
sprawdź na www.olesnicainfo.pl

SP Gminy Oleśnica
najlepsza w regionie

Szkoła Podstawowa  
Gminy Oleśnica zajęła 
pierwsze miejsce w V edycji 
Ogólnopolskiego Konkursu 
„Do Hymnu” w wojewódz-
twie dolnośląskim oraz zo-
stała uhonorowana nagro-
dą w wysokości 5000 zł. 

17 września uczniowie pod 
dyrekcją Ewy Stępień-Włucz-
kowskiej w obecności prze-
wodniczącego komisji kon-
kursowej prof. Wojciecha 
Maciejewskiego zaśpie-
wali: Mazurka Dąbrow-
skiego, Rotę oraz Marsz 
Polonia. Prezentacja mło-
dych chórzystów zachwy-
ciła jury, które postanowi-

ło przyznać wykonawcom 
1. miejsce w województwie 
dolnośląskim. 7 grudnia w 
warszawskim Kinie Kultu-
ra odbyła się gala wręcze-
nia nagród laureatom V 
edycji Ogólnopolskiego 
Konkursu ,,Do Hymnu’’. 
Społeczność SPGO repre-
zentowała dyrektor szkoły 
Agnieszka Grondowa wraz 
z przedstawicielami samo-
rządu uczniowskiego. Koor-
dynatorzy przedsięwzięcia 
to: Grzegorz Bińczak, Mał-
gorzata Zakrzewska-Biczy-
sko i Agnieszka Grondowa, 
która dziękuje za udział w 
akcji uczniom, rodzicom i 
wychowacom. RED

Uczniowie wraz z dyrektor Agnieszką Grondową odebrali nagrodę
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O czym mieszkańcy donoszą policji?
Tylko od stycznia do końca 
października przyjęto 1692 
zgłoszeń.

Komenda Powiatowa Policji 
w Oleśnicy przypomina i za-
chęca do korzystania z apli-
kacji Krajowa Mapa Zagro-
żeń Bezpieczeństwa. - Jest 
to interaktywne narzędzie, 
dzięki któremu można zapo-
znać się z najważniejszymi 
informacjami dotyczącymi 
bezpieczeństwa i zagrożeń 
w danej lokalizacji - mówi 
Bernadeta Pytel z oleśnic-
kiej policji. Mapa pomaga 

również wskazać miejsca, 
na które lokalne służby po-
winny zwrócić szczególną 
uwagę. Najczęściej zgłasza-
ne zagrożenia w powiecie 
oleśnickim to: 
● przekraczanie prędko-
ści-  832 zgłoszenia
● spożywanie alkoholu w 
miejscu publicznym - 306 
zgłoszeń
● nieprawidłowe parkowa-
nie - 205 zgłoszeń
● nieprawidłowa infrastruk-
tura drogowa - 113 zgłoszeń
● zła organizacja ruchu dro-
gowego - 67 zgłoszeń RED

Policja analizuje każde zgłosze-
nie, które wpłynie na Mapę
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Kierowcy już mogą jechać 
Wałami Jagiellońskimi
Po kilku miesiącach utrud-
nień związanych z przebu-
dową drogi, zakończyła się 
modernizacja Wałów Ja-
giellońskich w Oleśnicy. 

– Dzięki współpracy z po-
wiatem mamy możliwość 
korzystania z drogi, która 
spełnia wszystkie wymogi, 
jeśli chodzi o szerokość, no-
śność, jest przewidziana tak-
że na ruch ciężki, towarzyszą 
jej ścieżki dla rowerzystów 
i chodniki oraz przebudowa-
ne sieci – mówił burmistrz 
Jan Bronś, podkreślając, że 
podobnie, jak w przypad-
ku Łukanowskiej i Stawowej 
chodzi o zapewnienie bez-

piecznego przejazdu dla kie-
rowców. Starosta Sławomir 
Kapica dziękował za kom-
pleksową przebudowę dro-
gi, z której, jak zauważył, ko-
rzystają nie tylko kierowcy 
z Oleśnicy, ale też z innych 
gmin. Dziękowano też wyko-
nawcom, czyli konsorcjom 
firm Bio-Bud i Kucułyma. 
Wicestarosta Stanisław Stę-
pień stwierdził natomiast, 
że m.in. tę inwestycję udało 
się zrealizować dzięki fun-
duszom rządowym. –Powiat 
stara się rozwiązywać pro-
blemy drogowe nie tylko w 
Oleśnicy, ale też w innych 
gminach powiatu - powie-
dział. RED

Oficjalne otwarcie drogi to była już tylko formalność
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AMimo walki z nowotorem 
pomaga innym chorym
● Wojtek Miszewski nie zarzucił swojej działalności charytatywnej

Katarzyna Kijakowska

Agata i Wojciech Mi-
szewscy od kilku lat 
biorą udział w ak-

cjach charytatywnych m.in. 
na rzecz dzieci z wrocław-
skiego Przylądka Nadziei. 
Policzyli, że było ich 25. Te-
raz, choć sami potrzebują 
wsparcia, organizują zbiór-
ki na rzecz oddziału onko-
logii dla dorosłych.

PACJENT, KTÓRY POMAGA
To właśnie lat kilka miesięcy 
temu Wojtek Miszewski po 
raz pierwszy trafił na che-
mioterapię i od tamtej pory, 
jako pacjent odwiedza ten 
oddział systematycznie.

– Odebrałem wyniki, na 
które długo czekałem. Mam 
nowotwór złośliwy w trzecim 
stadium w żołądku – poinfor-
mował Wojtek Miszewski w 
marcu tego roku, przyzna-
jąc, że choroba spadła na 
niego i jego żonę niespo-
dziewanie, podczas rutyno-
wych badań, które wykony-

wał w pracy. – Nie poddaję 
się – zapewniał oleśnicki rol-
karz. – Wcześniej wielokrot-
nie pomagaliśmy dzieciom 
chorym na nowotwory, więc 
nie mogę i nie chcę narze-
kać, bo wiem, jak wygląda 
ta choroba i jak walczą z nią 
dzieci.

Po kilku wizytach na wro-
cławskiej onkologii przyzna-
je, że do organizacji zbiórki 

na rzecz oddziału, którego 
sam jest pacjentem skłoni-
ły go warunki tam panują-
ce. To właśnie na ten cel 
Agata i Wojtek Miszewscy 
zorganizowali zbiórkę. Ku-
pili wodne fotele, kanapy, 
telewizor, kwiaty. Wszystko 
dzięki ludziom dobrej woli. 

– Stwierdziliśmy z Agatą, że 
skoro już tutaj jestem, może-
my coś zrobić – mówi Wojtek.

– Pomaganie uzależnia i 
to, co się zdarzyło nie ogra-
niczyło nas – dodaje Agata 
Miszewska.

Dr Emilia Filipczyk-Cisaż 
z oddziału onkologicznego 
przyznaje, że akcja zorgani-
zowana przez małżeństwo 
z Oleśnicy, była rozczulają-
ca. – Rozczulające, że osoba 
chora myśli nie tylko o sobie, 
ale i o innych pacjentach.

MIKOŁAJKI Z PACJENTAMI
W grudniu Miszewscy 
wsparli pacjentów oddzia-
łu raz jeszcze. Tym razem 
pojawili się u nich z upo-
minkami z okazji Mikołajek. 

– Zawsze co roku jeździli-
śmy na rolkach po mieście 
i w ten sam sposób rozda-
waliśmy dzieciom prezenty 
i nakłanialiśmy do uśmie-
chu i dobrego humoru, z 
racji tego, że jestem teraz 
pacjentem tego oddziału, 
więc wszystko, co staramy 
się robić to dla nich, bo to 
obecnie jest mój drugi dom –  
powiedział oleśniczanin. ●

Miszewscy pojawili się na onkologii z upominkami dla pacjentów
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Niesprawne autobusy woziły pasażerów
To wynik grudniowej akcji 
przeprowadzonej przez In-
spekcję Transportu Drogo-
wego.

– Inspektorzy skupili uwa-
gę przede wszystkim na 
stanie technicznym auto-
busów – informuje dolno-
śląski inspektorat transpor-
tu drogowego. – W tym celu 
wykorzystali urządzenia, w 
które wyposażona jest mo-
bilna linia diagnostyczna. 
Kontrolę stanu technicznego 
przeszła bez uwag połowa ze 
skontrolowanych  autobu-

sów. W pozostałych pięciu 
stwierdzono usterki, które 
skutkowały zatrzymaniem 
dowodów rejestracyjnych, 
które były na tyle poważne, 
że inspektorzy wydali kie-
rowcom zakaz dalszej jaz-
dy z miejsca kontroli.

– W autobusach stwier-
dzono usterki m.in. układu 
zawieszenia, układu hamul-
cowego, oświetlenia oraz wy-
cieki płynów eksploatacyj-
nych. W dwóch autobusach 
różnica w sile hamowania 
kół na tej samej osi wyno-
siła ponad 40 procent – in-

formuje WITD. – Na trzech  
kierowców zostały nałożo-
ne mandaty karne. Dwa z 
nich dotyczyły prowadzenie 
pojazdu z usterkami tech-
nicznymi natomiast jeden z 
nich dotyczył niezasłonięcia 
tablicy z dziećmi, mimo że 
autobusem nie był realizo-
wany przewóz zorganizowa-
nej grupy dzieci i młodzie-
ży. Inspektorzy kontrolowali 
również stan psychofizycz-
ny kierujących i wymagane 
dokumenty. W tym zakre-
sie nie mieli żadnych za-
strzeżeń. RED



Zdjęcia Damiana 
Stopczyńskiego w Rynku

Jeszcze przez kilka tygodni 
w oleśnickim Rynku moż-
na oglądać zdjęcia zgroma-
dzone na wystawie  „Wokół 
miasta”.  Ich autorem jest  
Damian Stopczyński. 

– Na tych zdjęciach nie ani 
jednego zwierzątka spoza 
innych okolic niż Oleśni-
ca – żartował pan Damian, 
którego pasją jest fotogra-
fowanie przyrody. – Tak jak 
żubry możemy zobaczyć dzi-
siaj tylko w kilku miejscach 
w Polsce, tak sarny czy zi-
morodki za kilkadziesiąt lat 
też mogą żyć tylko rezer-
watach. Stąd moja determi-
nacja, by uwieczniać je na 

zdjęciach i czynić je ich bo-
haterami.
W otwarciu przyrodniczej 
wystawy, którą można oglą-
dać w Rynku i która będzie 
dostępna przez całą zimę, 
wzięli udział bliscy Damiana 
Stopczyńskiego, jego przy-
jaciele, znajomi i mieszkań-
cy Oleśnicy.

– Cieszę się, że udało nam 
się przygotować tę wysta-
wę właśnie o tej porze roku. 
Mam nadzieję, że zimorodek, 
który jest jednym z jej boha-
terów, będzie nam przypo-
minał o lecie – mówiła Agata 
Szpiłyk, dyrektor Miejskie-
go Ośrodka Kultury i Sztu-
ki w Oleśnicy. RED

Niezwykłe zdjęcia można podziwiać na starówce
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Nasze Morsy kąpią się 
nad zalewem w Stradomi
● Na inauguracji sezonu pojawiło się ponad sto osób, którym niestraszna kąpiel
w lodowatej wodzie. Dołączyć do nich można w każdą niedzielę  

Katarzyna Kijakowska

To już nasz czwarty se-
zon – mówi w rozmo-
wie z OlesnicaInfo.pl 

Piotr Mysiorek, lider grupy 
Lodojady. – Zaczynaliśmy w 
kilka osób, potem grupa za-
częła się rozrastać. Naszym 
celem od początku było wy-
ciągnięcie ludzi sprzed te-
lewizorów i ruch na świe-
żym powietrzu. Najstarszy 
uczestnik morsowania ma 
5 lat. A najstarszy? – Trudno 
powiedzieć, bo rozpiętość 
jest naprawdę bardzo duża. 
Przyjeżdżają ludzie w śred-
nim wieku, dołączają babcie 
i dziadkowie z wnukami – 
uśmiecha się Piotr Mysiorek.

Lodojady zawsze rozpo-
czynają sezon w Stradomi 
i na to wydarzenie zapra-
szają wszystkich, którzy już 
morsują lub chcą rozpocząć 
przygodę z kąpielami. 

– Oprócz tego, w węższej 
grupie, morsujemy w róż-
nych częściach regionu – 
mówi nasz rozmówca. 

Morsowanie posiada mnó-
stwo prozdrowotnych zalet. 
Lekarze porównują morso-

wanie do krioterapii. Pod-
czas zanurzenia w lodowatej 
wodzie dochodzi do skur-
czu powierzchniowych na-
czyń krwionośnych. Krew 
dociera głębiej i poprawia 
krążenie. To powoduje sze-
reg nieocenionych w swej 
wartości korzyści zdrowot-

nych. Są to m.in. zwiększe-
nie odporności organizmu, 
zahartowanie ciała, popra-
wa wydolności układu serco-
wo-naczyniowego, poprawa 
krążenia, lepsze ukrwienie 
skóry, szybsza regeneracja 
i odżywienie organizmu.

Wśród debiutujących ole-

śniczanek była m.in. Alicja 
Najmrodzka, dyrektor Po-
radni Psychologiczno-Pe-
dagogicznej, która po roz-
grzewce, odważnie weszła 
do lodowatej wody. Już po 
kąpieli na wszystkich uczest-
ników wydarzenia czekało 
ognisko na plaży.●

Nie brakuje śmiałków, którzy zimą wchodzą do zalewu
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Szef grupy wysadzającej 
bankomaty zatrzymany

Policyjni "łowcy głów" za-
trzymali mężczyznę, któ-
ry miał stać na czele grupy 
wysadzającej i okradającej 
bankomaty. Do takich zda-
rzeń doszło w powiecie ole-
śnickim. 

Funkcjonariusze od ponad 
dwóch lat prowadzili czyn-
ności poszukiwawcze, pod-
czas których policyjni „łowcy 
głów” wykorzystywali wszel-
kie dostępne środki, aby na-
mierzyć lidera zorganizo-
wanej grupy przestępczej. 
W trakcie tych działań po-
licjanci namierzyli i zatrzy-
mali innych członków gru-

py przestępczej zarządzanej 
przez 42-latka. W sierp-
niu 2021 r. współpracując 
z funkcjonariuszami z Po-
znania, doprowadzili do za-
trzymania jednego z człon-
ków grupy. Kolejny wpadł 
w styczniu 2022 r. i także 
został tymczasowo areszto-
wany za działanie w grupie 
przestępczej. Następne za-
trzymanie miało miejsce w 
maju, a mężczyzna poszuki-
wany listem gończym trafił 
do więzienia na 8 lat. Szef 
grupy był całkowicie zasko-
czony, gdy zobaczył policyj-
nych poszukiwaczy.
 RED

Bandyci wysadzili bankomat m.in. w Bierutowie
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Kolejne awansujące 
nauczycielki
 
W ratuszu wręczono akty 
mianowania nauczycielkom. 
Wręczenie aktów nadania po-
przedziło ślubowanie. Złożyły 
je: Justyna Leśniak-Perczak – 
Zespół Szkolno-Przedszkolny 
nr 1 w Oleśnicy, Ewelina Ada-
mik – SP nr 1 w Oleśnic, Natalia 
Różańska – SP nr 1 w Oleśnicy, 
Anna Szafrańska – SP nr 4  
w Oleśnicy. 

Sukces oleśnickiej 
tancerki
 
Aniela Prus reprezentowała 
Polskę na MIstrzostwach 
Świata. Aniela, która uczy 
się w oleśnickiej szóstce, 
wywalczyła tytuł wicemi-
strzyni świata w kategorii 
solo jazz children. Dodatkowo 
Aniela wraz z pozostałymi 
zawodniczkami Artii Wrocław 
uzyskały: srebrny medal w 
kategorii grup dziecięcych, 
brązowy medal w kategorii 
formacji dziecięcych, a także 
tytuł finalistek mistrzostw 
świata w duecie juniorek. RED

WARTO 
WIEDZIEĆ
sprawdź na www.olesnicainfo.pl

To miejsce jest dla nich jak drugi dom 
Uczestnicy, opiekunowie, 
rodzice i przyjaciele spotkali 
się na corocznym spotkaniu 
świątecznym w Warsztacie 
Terapii Zajęciowej w Dobro-
szycach. 

Uczestnicy zostali powitani 
przez dyrektora Krzysztofa 
Gawrońskiego, który pod-
kreślał znaczenie obecności 
przyjaciół Warsztatu na spo-
tkaniu. Dyrektorowi Caritas 
Archidiecezji Wrocławskiej 

ks. Dariuszowi Amrogowi-
czowi dziękował za wsparcie, 
opiekę i pozytywną mobili-
zację do działań. – Podzięko-
wania płynące prosto z ser-
ca składam też wszystkim 
naszym samorządowcom i 
darczyńcom – powiedział, 
dziękując również rodzicom 
i kadrze. – Dziękuję wam za 
codzienną pracę, za wszyst-
kie osiągnięcia, sukcesy i 
umiejętność pokonywania 
trudności.

Ciepłe słowa do uczestni-
ków spotkania skierował tak-
że starosta Sławomir Kapi-
ca. – Wiem, jak wyjątkowa 
jest kadra, która opiekuje 
się uczestnikami Warszta-
tu, jak ważna jest Wasza tro-
ska i Wasze zaangażowanie 
w to, by Wasi podopieczni 
czuli się tutaj jak najlepiej 
– zwrócił się do wychowaw-
ców i instruktorów. – My to 
widzimy, doceniamy i sta-
ramy się pomóc. RED

Coroczne spotkanie jest okazją do podzielenia się opłatkiem i rozmów
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Katarzyna Kijakowska

Urodziłam się w Oleśni-
cy i tutaj mieszkałam 
do czasu ukończenia 

liceum – tak swoją opowieść 
rozpoczyna Marta Kowalska, 
nauczycielka wychowania 
fizycznego w Szkole Pod-
stawowej nr 4 w Oleśnicy. 
– Na trzecim roku studiów 
wpadłam na pomysł, by wy-
jechać do Włoch, do pracy. 
Po to, żeby zarobić na stu-
dia. Tam mieszkał już brat 
mojego taty z rodziną, tak 
więc do nich napisałam list 
z pytaniem o to, czy mogę 
przyjechać, czy mi pomogą.

– Dostałam zaproszenie 
i wyruszyłam do Włoch – 
uśmiecha się nasza rozmów-
czyni. – Najpierw miał to być 
wyjazd na trzy miesiące, po-
tem na rok, aż skończyło się 
na 15 latach.

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO 
OD PAPIEŻA
To właśnie we Włoszech 
pani Marta założyła rodzi-
nę. – Męża poznałam w dro-
dze do Rzymu. Ja jechałam 
do pracy, on był kierowcą 
busa, który przewoził Pola-
ków do Włoch – wspomina 
oleśniczanka, której rodzina 
na wiele lat zdecydowała się 
złączyć swoje losy właśnie 
ze słoneczną Italią. Tam na 
świat przyszli trzej jej syno-
wie. – Przez wiele lat miesz-
kaliśmy 30 km od Rzymu, 

w Ladispoli, nad morzem – 
opowiada Marta Kowalska, 
która przez lata pokochała 
Włochy jak swoją drugą oj-
czyznę. I tą miłością chce 
zarażać swoich przyjaciół, 
znajomych, ale też wszyst-
kich tych, którzy marzą o 
tym, by poznać ten kraj. 

– We Włoszech nigdy 
nie spotkała mnie żadna 
przykrość. Być może mia-
łam szczęście do ludzi, ale 
wszyscy Włosi, których po-
znałam byli niezwykle przy-
jacielscy, mili – mówi o men-
talności Włochów.

– Moja chęć pokazywania 
tego kraju innym zaczęła się 
od moich znajomych, któ-
rych zachęciłam do wyjaz-
du do Wenecji – opowiada 
oleśniczanka. – Zaplanowa-
łam tę wycieczkę od A do Z, 
bo nie dopuszczałam my-
śli, że mamy do dyspozycji 
trzy dni i codziennie rano 
będziemy się zastanawiać 
„co dzisiaj robić”. Okazało 
się, że to był strzał w dzie-
siątkę, a ja nabrałam chęci, 
by w ten sam sposób przy-
gotować wyjazdy kolejnych 
znajomych do Włoch. Tak 

samo wyglądał więc kolej-
ny wyjazd do Toskanii, na-
stępny do Rzymu, nad je-
zioro Como.

ZAPRASZA DO WŁOCH
– Nie zamierzam otwierać 
biura podróży, ale bardzo 
poważnie myślę o orga-
nizowaniu wycieczek do 
Włoch dla niewielkich grup 
– uśmiecha się Marta Ko-
walska. – Wiem, że jest wie-
le takich osób, które same 
nie podejmą się organiza-
cji takiego wyjazdu. Bo nie 
znają języka, bo nie wiedzą, 

jak się poruszać po Rzymie, 
gdzie znaleźć nocleg, gdzie 
pójść coś zjeść. Chętnie im 
pomogę.

Niewykluczone, że już w 
nowym roku ruszy blog o 

włoskich podróżach Marty 
Kowalskiej. – A już teraz pod-
powiem, jak zorganizować 
wycieczkę, dłuższy czy krót-
ki wyjazd. Jestem do dys-
pozycji – uśmiecha się. ●

Marta Kowalska mieszkała niedaleko Rzymu przez 15 lat. To wtedy zakochała się w kraju, 
który traktuje jak drugą ojczyznę
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Kocha podróże i Włochy. Tą pasją 
Marta Kowalska chce zarażać innych
● Jest rodowitą oleśniczanką, ale wiele lat temu życie skierowało jej losy do Włoch. Tam Marta Kowalska z rodziną mieszkała 
przez blisko 15 lat i choć ponownie mieszka w Oleśnicy robi wszystko, by miłością do ukochanej Italii zarazić znajomych

W Panoramie Racławickiej we Wrocławiu odbyła się uroczy-
stość wręczenia wyróżnień dla wojskowych kół turystycznych. 
Jednym z wyróżnionych zostało Wojskowe Koło PTTK nr 20 Ole-
śnica, które otrzymało tytuł  Wojskowego Koła Roku PTTK. Wy-
różnienie odebrał prezes Waldemar Krakowski, który aprasza 
wszystkich chętnych (nie tylko ze środowiska wojskowego) za-
interesowanych działalnością PTTK  w  swoje szeregi. ●
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Prestiżowa nagroda dla wojskowego 
koła turystycznego z Oleśnicy

Pani Marta podpowie, jak zorganizować wyjazd do Włoch
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Złote gody małżonków z gmin wokół Oleśnicy
W świetlicy wiejskiej w Li-
gocie Polskiej, odbyło się 
uroczyste spotkanie dla 
osób wyróżnionych – me-
dalem za Długoletnie Po-
życie Małżeńskie. Podobną 
uroczystość zorganizowa-
no w Dobroszycach. 

Jubilatami, którzy przeżyli w 
związku małżeńskim 50 lat i 
byli obecni na uroczystości 
są: Lucyna i Zbigniew Bożek 
z Jenkowic, Genowefa i Je-
rzy Dudek z Ligoty Polskiej, 
Janina i Protazy Gliszczyń-
scy z Nieciszowa, Grażyna i 
Jan Głód ze Wszechświęte-
go, Maria i Jan Grudzień z 
Ligoty Polskej, Halina i Igna-
cy Makulscy z Osady Leśnej, 
Władysława i Jan Owsińscy 
z Bystrego, Maria i Czesław 
Papiernik z Boguszyc, Halina 
i Władysław Pitek z Krzeczy-

na, a także Irena i Jan Stem-
pin z Ligoty Polskiej.

Za zgodność, za trud pracy 
i wyrzeczeń dla dobra swojej 
rodziny, uhonorowani przez 
Prezydenta RP  zostali także  
Halina i Michał Bartosikowie. 
Aktu dekoracji dokonał wójt 

Artur Ciosek, który zaznaczył, 
że ta wyjątkowa uroczystość 
to wspaniały przykład do na-
śladowania dla młodego po-
kolenia. To również powód do 
dumy i satysfakcji. W uroczy-
stości udział wzięła sekretarz 
gminy Dobroszyce Monika 

Hołówka, a jubilatom towa-
rzyszyli członkowie ich ro-
dziny – dwie córki, syn oraz 
wnuczka. Spotkanie miało 
podniosły charakter, a mo-
ment odnowienia przysięgi 
małżeńskiej sprawił, że oży-
ły wspomnienia. RED

Jubileusz świętowały m.in. pary z gminy Oleśnica
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Włochy to kraj na krótkie wyprawy i długie urlopy



Pamięta Pan od czego  
zaczęło się Pana zaangażowa-
nie w pomoc uchodźcom,  
którzy w związku z wybuchem 
wojny zaczęli pojawiać się  
w Oleśnicy?
Początki były trudne.  
Nikt z nas nie był na to 
przygotowany, ale sztab 
kryzysowy zaczął działać 
niemal natychmiast. Pa-
miętam, że to burmistrz 
Jan Bronś zapytał mnie, 
czy zajmę się pomocą.  
I tak to się zaczęło. 

Było ciężko?
 Tak, bo napływ ludzi  
był mało zorganizowa-
ny i w skali kraju, i u nas 
także. Samo wyznaczenie 
miejsc, gdzie uchodźcy 
mają być ulokowani też 
budziło opory. Potrzeb-
ne były i takie miejsca, 
i wszystkie podstawowe 
przedmioty. Uruchomi-
liśmy wszystkie kontak-
ty, oleśniczanie też stanę-
li na wysokości zadania. 
Dużą pracę wykonało Sto-
warzyszenie Polska 2050. 
Później stworzony przez 
nich punkt został przeka-
zany miastu i my prowa-
dzimy go do dzisiaj, choć 
zmienił on nieco swo-
ją funkcję i zakres działa-
nia. Chcę też podkreślić, 
że podczas działalności 
punktu współpracowali-
śmy z wieloma podmiota-
mi i osobami, dzieląc się 

tym, co otrzymywaliśmy 
od sponsorów. Wymie-
nię tu m.in. Magdę Ko-
pecką, która uruchomiła 
punkt przy ul. św. Jadwi-
gi, panią Agnieszkę Po-
dobińską ze Smardzowa, 
z którą podzieliliśmy się 
darami z Irlandii. 

Pomoc płynęła z wielu stron…
Too było niesamowi-
te. Uruchomiliśmy swo-
je kontakty, ale nieoczeki-
wanie pojawiały się różne 
osoby chcące pomóc. Pa-
miętam, że podczas spo-
tkania wolontariuszy pod-

szedł do mnie pan Marcus 
Franken, z którym wie-
le lat temu współpracowa-
łem w dawnej Aidzie. Pa-
dła propozycja organizacji 
koncertu charytatywnego 
w Belgii, z którego dochód 
miałby zostać przeznaczo-
ny dla naszych uchodź-
ców. Transport zebranych 
darów zorganizowano 
za pośrednictwem firmy 
ROM. Inny, piękny gest, 
to pomoc z fundacji Mały 
Książe działającej w na-
szym mieście partnerskim 
Warendorf. Ogromną rolę 
odegrała także fundacja 

firmy Kerry. Prośba o po-
moc do wszystkich od-
działów tej firmy została 
wysłana właśnie z Oleśni-
cy. Nasze punkty nie mia-
ły pralek, nie miały lodó-
wek. To wszystko zostało 
kupione dzięki pracowni-
kom Kerry. Nie mam słów 
uznania dla nich, dla pana 
Krzysztofa Małaszyńskie-
go, który zaangażował się 
w tę pomoc bardzo moc-
no.

Jakie emocje towarzyszyły 
wtedy uchodźcom?
Na zawsze pozostanie mi 
przed oczami widok tych, 
którzy dotarli do nas z 
Charkowa. Zmęczenie, 
przerażenie, smutek. To 
był przygnębiający widok, 
który pogłębiało jeszcze 
ich fizyczne wyczerpanie 
spowodowane wielodnio-
wą ucieczką. Ci ludzie nie 
spali, nie jedli, zamykali 
się w sobie.

Mówi się, że zimą może do-
trzeć do nas kolejna grupa 
Ukraińców.
Liczymy się z tym i teo-
retycznie jesteśmy na to 
przygotowaniu, choć wy-
siłek z pewnością znów 
będzie duży i znów bę-
dzie konieczne zaanga-
żowanie naprawdę wielu 
osób. ● 

rozmawiała 
Katarzyna Kijakowska

Gospodynie wezmą 
udział w rządowym 
programie
Cyfrowe KGW. Pięć Kół 
Gospodyń Wiejskich z Gminy 
Oleśnica - Boguszyce, Bystre, 
Ligota Polska, Wszechświęte 
i Zarzysko - zaprezentowało 
swoje wyroby i produkty na 
inauguracji projektu "Cyfrowe 
Koła Gospodyń Wiejskich" 
w powiecie oleśnickim. W 
ramach udziału w pilotażowej 
edycji rządowego projektu 
KGW Zarzysko, KGW Spalice 
i KGW Smolna otrzymały 
tablety oraz cykl bezpłatnych 
szkoleń i warsztatów podno-
szących cyfrowe kompeten-
cje celem prezentacji swoich 
wyrobów internetowym 
odbiorcom.

Bezpłatne lekcje na 
lodowisku

Łyżyw dla każdego. W każdy 
poniedziałek, środę i piątek na 
Lodowisku ATOL Ice Rink od-
bywają się bezpłatne z jazdy 
na łyżwach. Zajęcia rozpo-
czynają się o 14:00 i trwają do 
15:30, a zostały zaplanowane 
aż do końca stycznia. 

Kalendarz od 
Oleśnikich Bid

Kup i wesprzyj. Można już 
kupić kalendarz na 2023 
rok wydany przez Fundację 
Oleśnickie Bidy. Bohaterami 
wydawnictwa są podopieczni 
azylu. Koszt kalendarza to 25 
zł. Zamówienia można prze-
syłać za pośrednictwem SMS 
na nr tel. 517 076 620. RED

WARTO 
WIEDZIEĆ
sprawdź na www.olesnicainfo.pl

Aleksander Chrzanowski przyznaje, że to największe wyzwanie, z jakim się zetknął
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Wierzę w to, że dobro wraca
● Pokłady dobra w ludziach są ogromne - mówi Aleksander Chrzanowski, szef rady miasta, 
który angażuje się w pomoc uchodźcom przebywającym w Oleśnicy
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REKLAMAREKLAMA

1500 UCHODŹCÓW 
W OLEŚNICY
Część z nich na początku 
ulokowano w hotelu Perła, 
bo rząd przekazał miastu 
120 zł na osobę. Nie trwało 
to jednak długo  
i ze 120 zł zostało tylko  
30 zł na osobę. Powstały 
więc nowe miejsca nocle-
gowe m..in. przy ul. Bocka,  
w harcówce, w świetlicy 
przy ul. Bratniej,  
w salach sportowych, Atolu, 
na parafii. 



REKLAMA
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REKLAMA

Kochane Panie!
Chcemy Was nagrodzić za to, że jesteście z nami 
i tak dzielnie walczycie o realizację własnych celów i marzeń 
i wprowadzić wszystkich w świąteczny klimat.

W Studio Figura Oleśnica stworzyłyśmy wy-
jątkowy KALENDARZ ADWENTOWY, dzię-
ki któremu każda kobieta poczuje się piękna  
i kochana. Śledź nas każdego dnia w grudniu  
i czekaj na swoją nagrodę. Pod każdym nu-
merkiem kryją się wspaniałe prezenty: od ko-
smetyków i suplementów do voucherów na 
rabatów na zabiegi.

Codziennie w grudniu o 21:00 na naszym Fan-
page na Facebook – Studio Figura Oleśnica bę-
dzie LIVE, podczas którego dowiecie się jaki 
prezent kryje się pod numerkiem.

W naszym profesjonalnym Studiu pomożemy 
Ci w zdrowy i zbilansowany sposób zrzucić 
nadprogramowe kilogramy bez efektu jo-jo.

Korzystamy ze sprawdzonych sprzętów, któ-
re wykazują skuteczne, długo utrzymujące się 
efekty.

W naszej ofercie znajdziesz rozmaite zabiegi 
upiększające, redukujące tkankę tłuszczową, a 
także pozwalające zdobyć piękne, jędrne ciało 
oraz zabiegi z kosmetologii estetycznej twa-
rzy, szyi i dekoltu. Korzystamy z zaawansowa-
nych urządzeń emitujących fale radiowe lub la-
ser do stymulacji skóry, dzięki czemu stanie 
się ona gładka i napięta. Strefa Fitness wypo-
sażona jest natomiast w innowacyjne, profe-
sjonalne sprzęty takie, jak rower poziomy czy 
Swan Shaper, które w odpowiedni sposób wpły-
wają na mięśnie i ciało, modelując je.

Jeśli chciałabyś odpowiednio zadbać o swo-
ją figurę oraz zdrowie i przejść metamorfozę, 
skontaktuj się z nami 510 324 514 lub odwiedź 
nasze stacjonarne Studio Figura w Oleśnicy, 
które znajduje się przy ulicy 11 Listopada 29. 
Nasze specjalistki porozmawiają z Tobą, do-
kładnie określając Twoje potrzeby oraz możli-
wości, a następnie dostosują odpowiedni pro-
gram zabiegów i treningów. ■
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Jest sobota 3 września oko-
ło godziny 13. Przechodzę 
uliczką przylegającą do za-

kładu meblowego ROM. Do moich 
nozdrzy docierają gryzące trujące 
spaliny. Patrzę na wysoki komin 
- i wszystko jasne! Wydobywa się 
z niego czarny dym. Pomyślałem 
wtedy: „»Kazik« ma rację”. Teraz 
to zostało potwierdzone urzędowo. 

Zatruwanie powietrza w okoli-
cach dzielnicy Serbinów 

SYGNALIZOWAŁ 
SYSTEMATYCZNIE 
OD KILKU LAT 
jej mieszkaniec Zdzisław Ludwic-
ki. Szczególnie odczuwał to wie-
czorami na balkonie usytuowa-
nym od strony zakładu meblowego. 
Nie miał wątpliwości, kto truje, i 
wskazywał na ROM. Jak to udowod-
nić? W tym największa trudność. 
Przekonał się o tym wspomnia-
ny „Kazik”, czyli radny Kazimierz 
Karpienko. 

Na odbywającej się 28 listopada 
2018 r. sesji Rady Miasta zgłosił 
interpelację. - Mamy problemy w 
Oleśnicy ze smogiem. To jest bar-
dzo uciążliwa sprawa. Ale drama-
tyczna sytuacja jest na Serbinowie. 
Przyczyną tych zapachów i wy-
ziewów jest firma Aida [obecnie 
to ROM], która spala śmieci, sty-
ropian, gąbkę, wszystkie odpady 
poprodukcyjne. Jest to zgłosze-
nie mieszkańców, spółdzielców i 
w ich interesie występuję z proś-
bą do pana burmistrza". Prośba 
dotyczyła urzędowej interwencji. 

Sprawy jednak nie poszły po my-
śli radnego. Spotkał się z ostrą ri-
postą dyrekcji fabryki ROM, która 
piórem swojego prawnika oświad-
czyła, że prowadzi "w pełni profe-
sjonalną gospodarkę odpadami", 
zarzuty stanowczo odrzuca i infor-
muje, że mogą one wyczerpywać 
znamiona przestępstwa zniesła-
wienia. W piśmie spółka wyjaśnia, 
że istniejący w zakładzie piec spala 
wyłącznie zręby drewniane. Dyrek-
cja ROM-u wyznaczyła Karpien-
ce czas do końca roku na opubli-
kowanie sprostowania. 

Radny na polu bitwy pozostał 
sam, ponieważ nie wsparło go na-
wet jego ówczesne ugrupowanie 
- Oleśnica Razem. Nie miał żad-
nych narzędzi do wykazania, że 
ROM faktycznie truje. Wobec wid-

ma z góry przegranego procesu 
sądowego wybrał dyplomatycz-
ny zabieg. Wycofał się z oskarżeń 
wobec zakładu meblarskiego, ale 
tak, by zachować twarz. 

- Interpelację złożyłem w do-
brej wierze, jako radny i członek 
Spółdzielni Mieszkaniowej Za-
cisze. Czułem się do tego zobo-
wiązany przez mieszkańców, któ-
rzy problem zanieczyszczonego i 
śmierdzącego powietrza zgłosili, 
informując o wyziewach z pobli-
skiej firmy. Nie było moją inten-
cja naruszenie dóbr osobistych 
kogokolwiek, jakiejkolwiek fir-
my. Dodam, że nazwy firmy, któ-
ra wystosowała pismo, nie wy-
mieniłem - meandrował zręcznie 
Karpienko. Okazało się, że kie-
rownictwu ROM-u to wystarczy-
ło. Wydawało się wtedy, że jest 
po sprawie, ale... 

„KAZIK” DALEJ DRĄŻYŁ TEMAT 
Kolejną bombę odpalił 10 listopa-
da 2021 roku. Zwołał konferencję 
przed Starostwem Powiatowym, 
na której stanął razem ze Zdzisła-
wem Ludwickim. Z ostrożności nie 
wymienił nazwy firmy. Powiedział 
wówczas: „W sierpniu 2018 r. ten 
zakład otrzymał od Starostwa Po-
wiatowego w Oleśnicy w oparciu 
o odpowiednie przepisy ministra 
środowiska pozwolenie na wypro-
wadzenia gazów i pyłów do po-
wietrza z instalacji zlokalizowa-
nej na terenie zakładu. Jest ważne 
do 18 sierpnia 2028 roku. Skandal! 
Na 10 lat daje starosta poprzed-
ni pozwolenie na zasmradzanie 
Oleśnicy! (...) Okazuje się, że na 
tymże osiedlu po godzinie 22 i w 
godzinach nocnych, szczególnie 
świątecznych, nie ma czym oddy-
chać, śmierdzi. W związku z tym 
wniesiemy dzisiaj do pana staro-
sty petycję, która zbada i sprawdzi 
wielkość wydzielanych gazów, py-
łów przez tę firmę, która jest zlo-
kalizowana na obrzeżach Serbi-
nowa. Mówię tak jako radny, nie 
boję się konsekwencji, straszono 
mnie paragrafami, naruszeniem 
dóbr osobistych z tego tytułu, że 
zajmuję się tym smogiem. Życie i 
dzieci mieszkańców na Serbino-
wie jest najważniejsze”.

Głos zabrał też Zdzisław Lu-
dwicki: „Mieszkam na Serbino-
wie. Mam zredagowane pismo do 

pana starosty, to jest list prote-
stacyjny podpisany przez 40 go-
spodarstw domowych, dotyczący 
spalarni odpadów produkcyjnych 
na terenie zakładu firmy ROM w 
Oleśnicy przy ulicy Wileńskiej. 
Zakład ten posiada kotłownię, w 
której spalane są odpady popro-
dukcyjne. My - mieszkańcy ulic 
Sucharskiego, Kopernika, Pod-
chorążych, Wojska Polskiego - 
jesteśmy notorycznie zatruwa-
ni spalinami z kotłowni zakładu 
ROM. Firma ROM nas truje, spa-
lając tam odpady meblowe. Po-
siadają zezwolenie na spalanie 
tych odpadów wydane przez by-
łego starostę Dżugaja”.

Jak się okazało, również to wy-
stąpienie przysporzyło stresów 
jego bohaterowi. Karpienko był 
w błędzie, kiedy wskazywał na 
Dużgaja, bo ten szybko sprosto-
wał: „Nie wydawałem takiej de-
cyzji, bo wydać nie mogłem. Nie 
byłem wówczas starostą powia-
tu oleśnickiego”.

Jakby tego było mało, Karpienko 
dostał cios w plecy od kierownic-
twa powiatu, którym jego partia 
Prawo i Sprawiedliwość współ-
rządzi. Rzecznik starosty wydał 
15 listopada następujący komuni-
kat: „Informacje przekazane przez 
Kazimierza Karpienkę i Zdzisła-
wa Ludwickiego (...) 

WPROWADZIŁY OPINIĘ 
PUBLICZNĄ W BŁĄD. 
Decyzja, na którą się powoływali, 
to pozwolenie starosty oleśnickie-
go z dnia 17.08.2018 r. udzielone 
spółce ROM sp. z o.o. na wprowa-
dzanie gazów i pyłów do powietrza 
wyłącznie z instalacji odciągowej 
do nakładania kleju oraz instalacji 
do mechanicznej obróbki drew-
na. Decyzję wydano w oparciu o 
aktualnie obowiązujące przepisy 
dla przedsiębiorców prowadzą-
cych tego typu działalność. Spółka 
ROM Sp. z o.o. z siedzibą w Ole-
śnicy, przy ul. Wileńskiej 15, nie 
posiada wydanych przez staro-
stę oleśnickiego decyzji w zakre-
sie gospodarki odpadami".

Co zrozumieli z tych enuncja-
cji mieszkańcy Oleśnicy? Że Kar-
pienko mówi nieprawdę. Komuś 
ze Starostwa chyba zależało, żeby 
radnego zdyskredytować, i to się 
prawie udało. Prawie...

„Kazik” ruszył znów do boju, 
tym razem ze... Starostwem. W 
swoim kolejnym oświadczeniu 
napisał: „Pragnę wyjaśnić, że 
treść listu była inicjatywą miesz-
kańców, a ja nie miałem na nią 
wpływu. Jednakże jego przesła-
nie powinno być dla wszystkich 
oczywiste: mieszkańcy prote-
stują przeciwko spalaniu odpa-
dów, co powoduje emisję spalin 
do atmosfery i w konsekwencji 
smog w ich otoczeniu. Określenie 
»spalarnia odpadów produkcyj-
nych« ma charakter przenośny. 
W istocie mieszkańcy nie anali-
zują w sposób fachowy zagad-
nienia »gospodarki odpadami« 
wspomnianej spółki. Interesu-
je ich wyłącznie skutek działań 
podejmowanych wewnątrz fir-
my, czyli zanieczyszczanie po-
wietrza. W tym kontekście ko-
munikat Starostwa omija sedno 
problemu, kierując uwagę opinii 
publicznej na »niewydawanie de-
cyzji w zakresie gospodarki od-
padami« i wskazanie, że wyda-
ne pozwolenia dotyczą »instalacji 
odciągowej do nakładania kleju 
oraz instalacji do mechanicznej 

obróbki drewna«. Wypadałby w 
tym momencie zapytać: 

A CO Z KOTŁOWNIĄ, 
PANIE STAROSTO? 
Czy Pańskie służby sprawdziły, 
co się w niej spala?".

Karpienko poinformował wkrót-
ce opinię publiczną, że podjął roz-
mowy z członkami Zarządu Po-
wiatu i dopiero one przyniosły 
głębsze zaangażowanie w spra-
wę i interesujące ustalenia. Jed-
no z nich to odkrycie, że instala-
cje grzewcze, a więc potencjalne 
źródło emisji zanieczyszczeń, ja-
kie znajdują się na terenie zakła-
du ROM w Oleśnicy, nie należą do 
tej spółki! "Spółka ROM nie jest 
właścicielem kotłowni na swo-
im terenie, o czym nigdy wcze-
śniej mnie nie poinformowano 
(!). Czy to nie jest dziwne? - na-
pisał Karpienko. - Za gospoda-
rowanie odpadami i ogrzewanie 
ROM odpowiada inna spółka, któ-
ra jest zlokalizowana na tym sa-
mym terenie. Wyobraźmy sobie 
następującą sytuację: Pan X jest 
właścicielem kopciucha, którym 
ogrzewa dom. Dymi sąsiadom na 

RADNY KARPIENKO D OPIĄŁ SWEGO!
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Wniosek o kontrolę dawał Karpience nadzieję na potwierdzenie jego tez. Od jej wyników zależało przecież, czy w odbiorze społecznym 
będzie „oszołomem”, czy nieustępliwym aktywistą.
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potęgę. Kiedy przychodzi do nie-
go zawnioskowana przez sąsia-
dów kontrola, on mówi, że kop-
ciuch i kaloryfery nie należą do 
niego, po czym odsyła zaintere-
sowanych do pana Y, który jest 
formalnie ich właścicielem. Pan 
X może teraz wezwać swoich są-
siadów, by przeprosili go za na-
ruszenie jego dobrego imienia... 
Czy to nie jest pomysłowe rozwią-
zanie?... Według pisma Starostwa 
Powiatowego instalacje grzewcze 
zlokalizowane na terenie zakła-
du produkującego meble ROM 
sp. z o.o. należą do spółki ROM 
IMMO sp. z o.o. Ponadto 31 grud-
nia 2021 r. do Starostwa wpłynął 
wniosek o zmianę nazwy prowa-
dzącego instalację w dokonanym 
uprzednio zgłoszeniu tej instalacji. 
W piśmie adresowanym do mnie 
czytam ponadto: »Firmy nie po-
siadają żadnych zezwoleń w za-
kresie gospodarki odpadami. Sta-
rostwo Powiatowe w Oleśnicy nie 
wydawało również dla spółek żad-
nego zezwolenia na spalanie od-
padów. Podczas wizji nie stwier-
dzono spalania odpadów innych 
niż: niezanieczyszczone drew-

no, ścinki, wióry z drewna, któ-
re są powszechnie dopuszczone 
do celów energetycznych«. Teraz 
zacytuję najważniejsze dla mnie 
akapity pisma: »W wyniku zebra-
nego materiału dowodowego or-
gan ochrony środowiska tut. Urzę-
du, mając na uwadze lokalizację 
zakładów w centrum zabudowy 
mieszkaniowej oraz ewentualną 
możliwość stwarzania uciążliwości 
związanej z procesami produkcyj-
nymi – przekazał wniosek do Wo-
jewódzkiego Inspektoratu Ochrony 
Środowiska we Wrocławiu, celem 
przeprowadzenia kompleksowej 
kontroli w przedmiotowych zakła-
dach, w zakresie przestrzegania 
przepisów ochrony środowiska«".

Wniosek o kontrolę dawał Kar-
pience nadzieję na potwierdzenie 
jego tez. Od jej wyników zależa-
ło przecież, czy w odbiorze spo-
łecznym będzie „oszołomem”, czy 
nieustępliwym aktywistą.

Wojewódzki Inspektorat Ochro-
ny Środowiska przeprowadził w 
dniach od 4 maja do 4 sierpnia 2022 
r. kontrolę w firmie ROM IMMO 
Sp. z o.o. Jak wynika z dokumen-
tów pokontrolnych, to właśnie ta 

spółka jest właścicielem całej nie-
ruchomości przy ul. Wileńskiej w 
Oleśnicy i dostarcza ciepło spół-
ce ROM, która jej obiekty jedy-
nie dzierżawi do produkcji mebli 
tapicerowanych. WIOŚ ustalił, że 
spółka ROM IMMO użytkuje kocioł 
wodny o mocy 1,25 MW. Spaliny 
odprowadzane są do powietrza 

PIONOWYM, MUROWANYM 
KOMINEM O WYSOKOŚCI 
21,5 M 
i średnicy na wylocie 0,6 m. Ko-
cioł wyposażony jest w odpylacz 
multicyklonowy i przystosowany 
jest do spalania wyłącznie odpa-
dów drzewnych w postaci trocin, 
wiórów i pyłów, zaklasyfikowa-
nych w katalogu odpadów pod ko-
dem 03 01 05 [nie zawierające sub-
stancji niebezpiecznych - red.]). 
Średnie zużycie materiału wyno-
si na poziomie 125 kg na godzinę. 

W trakcie kontroli stwierdzono 
poważne naruszenia przepisów! 
Według Inspektoratu firma ROM 
IMMO prowadzi termiczne prze-
kształcanie przyjętych odpadów o 
kodzie 03 01 05 w zakładowej ko-
tłowni bez wymaganego zezwo-
lenia na przetwarzanie odpadów. 
ROM IMMO przejmuje odpady po-
produkcyjne od ROM. Odpady po-
chodzą z materiału drewnopo-
chodnego wykorzystywanego w 
produkcji mebli, tj. sklejki, pły-
ty pilśniowej MDF, płyty wióro-
wej OSB oraz płyty wiórowej JSD. 
„Podkreślić należy - czytamy w 
dokumencie - że sklejki, płyty wió-
rowe i płyty pilśniowe, jak rów-
nież odpady pochodzące z ich ob-
róbki traktuje się jako produkty 
drewnopodobne, które nie stano-
wią odpadów czystego drewna. Do 
odpadów sklasyfikowanych pod 
kodem 03 01 05 powstających w 
wyniku obróbki w/w materiałów 
nie znajduje zastosowania prze-
pis art. 163 ust. 1 pkt 5 ustawy z 
dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach. 
Zatem w myśl art. 155 ustawy o 
odpadach termiczne przekształ-
canie odpadów, co do zasady, le-
galnie można prowadzić wyłącz-
nie w spalarniach odpadów lub we 
współspalarniach odpadów, któ-
re (...) są projektowane, budowa-
ne, wyposażane i użytkowane w 
sposób zapewniający osiągnię-
cie poziomu termicznego prze-

kształcania odpadów, przy któ-
rym ilość i szkodliwość dla życia, 
zdrowia ludzi lub dla środowiska, 
odpadów i innych emisji powsta-
jących wskutek termicznego prze-
kształcania odpadów będzie jak 
najmniejsza”.

Ponadto ROM IMMO nie złożył 
wniosku o zmianę wpisu do reje-
stru podmiotów gospodarujących 
odpadami w zakresie nazwy pod-
miotu, mimo jej zmiany.

Kontrolerzy stwierdzili, że ROM 
IMMO prowadzi ilościową i jako-
ściową ewidencję odpadów za po-
średnictwem indywidualnego kon-
ta w "Bazie danych o produktach í 
opakowaniach oraz o gospodarce 
odpadami" dla odpadu o kodzie 03 
01 05 niezgodnie ze stanem rze-
czywistym (!). Stwierdzono brak 
dokumentów ewidencji odpadów 
w postaci kart przekazania odpa-
dów oraz kart ewidencji odpadów 
za 2021 rok, podczas gdy spółka 
przedstawiła łączną masę przy-
jętych odpadów o kodzie 03 01 05 
w 2021 r. w ilości 1.070 m3. Na-
tomiast w 2022 r. nie wystawio-
no żadnej karty ewidencji odpa-
dów dla odpadów przejętych (!).

Firma ROM IMMO nie sporządzi-
ła i nie przedłożyła w ustawowym 
terminie rocznego sprawozdania 
o wytwarzanych odpadach i o go-
spodarowaniu odpadami za 2021 
rok za pośrednictwem indywidu-
alnego konta w "Bazie danych".

W związku z prowadzeniem 
przetwarzania odpadów palnych 
podmiot nie prowadził wizyjnego 
systemu kontroli miejsca magazy-
nowania odpadów oraz nie prze-
kazał do WIOS informacji umożli-
wiających logowanie do wizyjnego 
systemu kontroli. 

W związku ze stwierdzonymi 
nieprawidłowościami Dolnoślą-
ski Wojewódzki Inspektor Ochro-
ny Środowiska wydał zarządze-
nie pokontrolne, którym 

ZOBOWIĄZAŁ PODMIOT 
DO WYELIMINOWANIA 
NARUSZEŃ.
Inspektor zarządził, aby spółka 
ROM IMMO natychmiast odstą-
piła od termicznego przekształ-
cania wytworzonych odpadów o 
kodzie 03 O1 05 w postaci trocin, 
wiórów í pyłów w zakładowej ko-
tłowni bez wymaganego zezwo-

lenia na przetwarzanie odpadów. 
Ma ona na bieżąco prowadzić ilo-
ściową i jakościową ewidencję od-
padów za pośrednictwem indywi-
dualnego konta w „Bazie danych 
o produktach i opakowaniach oraz 
o gospodarce odpadami” zgodnie 
ze stanem rzeczywistym.

Spółka została zobowiązana do 
niezwłocznego złożenia do Mar-
szałka Województwa Dolnoślą-
skiego wniosku o zmianę wpisu 
w rejestrze podmiotów gospoda-
rujących odpadami w zakresie na-
zwy podmiotu. Ma też sporządzać 
i terminowo przedkładać roczne 
sprawozdanie o wytwarzanych od-
padach i o gospodarowaniu nimi 
zgodnie z przepisami prawa.

W przypadku prowadzenia prze-
twarzania odpadów palnych o ko-
dzie 03 01 05 ROM IMMO ma nie-
zwłocznie wprowadzić wizyjny 
system kontroli miejsca maga-
zynowania odpadów przy użyciu 
urządzeń technicznych zapewnia-
jących przez całą dobę zapis obrazu 
i identyfikację osób przebywających 
w tym miejscu. W przypadku pro-
wadzenia przetwarzania odpadów 
palnych spółka musi niezwłocz-
nie zapewnić Wojewódzkiemu In-
spektorowi Ochrony Środowiska 
dostępność do rejestrowanego ob-
razu z wizyjnego systemu kontro-
li miejsca magazynowania odpa-
dów w czasie rzeczywistym przez 
system teleinformatyczny.

Firma ROM IMMO dostała czas 
do końca października na usunię-
cie wszystkich naruszeń prawa.

A więc jednak Kazimierz Kar-
pienko wygrał tę sprawę. Potwier-
dziło się, że w fabryce mebli po-
łożonej na Serbinowie spala się 
nielegalnie odpady, wśród których 
są te zawierające sklejki, płyty wió-
rowe i płyty pilśniowe. Zamiast 
odpadów drewnopochodnych - 
zawierające substancje niebez-
pieczne odpady drewnopodobne 
pochodzące z produkcji mebli. I 
pomyśleć, że latami truto bezkar-
nie mieszkańców najludniejsze-
go oleśnickiego osiedla.

Ale ale..., czy to wszystko skoń-
czy się bez żadnej kary? Domaga-
jąc się jej, pamiętajmy, że znany 
wszystkim ROM jest... niewinny, 
winny jest nieznany nikomu ROM 
IMMO. Jak to sprytnie ci Belgo-
wie wymyślili... ■

Wniosek o kontrolę dawał Karpience nadzieję na potwierdzenie jego tez. Od jej wyników zależało przecież, czy w odbiorze społecznym 
będzie „oszołomem”, czy nieustępliwym aktywistą.
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Panie burmistrzu, znów 
wspólnie podsumowujemy 
rok. Czy był on dużo cięższy  
od pierwszych lat na stanowi-
sku gospodarza gminy Syców?
Tak, to prawda, to już 
czwarty rok kadencji. Czy 
był on dużo cięższy od 
pierwszych lat, trudno 
to ocenić. Na pewno był 
inny niż wszystkie, jednak 
bardzo wymagający jak 
każdy poprzedni. Obecna 
kadencja dla samorządu 
terytorialnego jest bardzo 
dużym wyzwaniem. Sta-
ramy się mierzyć z każ-
dym kolejnym zadaniem, 
odpowiadając na potrze-
by mieszkańców. Pande-
mia koronawirusa, wojna 
na Ukrainie, kryzys ener-
getyczny czy dystrybucja 
węgla.

Nie można nie wspomnieć  
o referendum i próbie  
odwołania Pana. Co dzisiaj,  
na chłodno, powiedziałby Pan 
jego inicjatorom?
Przypomnę, że to była 
druga próba odwoła-
nia mnie z funkcji bur-
mistrza. Zarówno pierw-
sza, jak i druga inicjatywa 
referendalna okazała się 
bezskuteczna. Inicjato-
rów referendum ocenią 
mieszkańcy podczas wy-
borów. Nie tracę energii 
na pogłębianie konflik-
tów lub szukanie sporów. 
Podczas kampanii refe-
rendalnej na temat mo-
jej osoby powiedziano 
już wszystko, wylano falę 
hejtu, posądzając mnie 
o niestworzone rzeczy. 
Nie wiem, gdzie dzisiaj są 
osoby zaangażowane  
w referendum, bo ja-
koś od maja o nich cicho. 
Chciałbym poznać ich 
pomysł na rozwój Gminy 
Syców. Jednak od poraż-
ki w referendum trudno 
ich spotkać na sesji Rady 
Miasta. Mam nadzieję, że 
znajdą jeszcze trochę od-
wagi w sobie i pojawią się 

podyskutować o rozwo-
ju Miasta i Gminy Syców. 
Pozostaję otwarty.

Do rady powraca Pan Krzysz-
tof Lentka. Jest Pan zawie-
dziony, że wyborcy postawili 
na kandydata, któremu wcze-
śniej odebrano mandat  
i tę decyzję potwierdziły sądy 
dwóch instancji?
Jestem w samorządzie od 
2010 roku. Od początku 
szanuję wyniki wyborów, 
tak samo jest w tym przy-
padku. W mojej ocenie 
Pan Lentka jest jednym z 
najbardziej skompromito-
wanych radnych w historii 
Gminy Syców. Chciałbym, 
żeby wyborcy wiedzie-
li o moim stanowisku w 
tej sprawie. Z drugiej stro-
ny szanuję każdego, kto 
myśli inaczej. Przy okazji 
tych wyborów smuci mnie 
brak zaangażowania kan-
dydatów, niska frekwen-
cja i wyniki osób, które 
w ostatnim czasie mia-
ły sporo do powiedzenia 
publicznie. Michał Kapu-
ściak 11 głosów, Ryszard 
Homiński 8 głosów, trud-
no to skomentować.

Zatrzymajmy się na chwi-
lę przy inwestycjach. Sporo 
się dzieje w tej kwestii w gmi-
nie Syców. Które były Pana 
oczkiem w głowie w 2022 roku 
i na jakim są etapie?
Rok 2022 to historycz-
ny rok pod względem in-
westycji w Gminie Syców. 
Każda inwestycja, ta bar-
dzo duża, jak i ta mniejsza 
jest ważna. Należy jednak 
wymienić przebudowę 
ul. Kossaka oraz Szarych 
Szeregów. Budowę ciągu 
pieszo-rowerowego przy 
ul. Kaliskiej. Termomo-
dernizację zabytkowych 
pałaców pełniących funk-
cje mieszkalne w Szczo-
drowie oraz Wielowsi. 
Rozpoczęcie moderni-
zacji świetlicy wiejskiej 
w Zawadzie, ukończenie 
projektu na budowę świe-

tlicy wiejskiej w Gaszowi-
cach, czy budowa nowego 
kolektora deszczowe-
go oraz windy przy Szko-
le Podstawowej nr 1 w Sy-
cowie. Rekordowe środki 
przeznaczone zostały na 
modernizację oraz rozbu-
dowę oświetlenia ulicz-
nego. Jeśli do tego doda-
my wszystkie inwestycje 
na sołectwach, ostatecz-
nie kwota na inwestycje 
to prawie 20 milionów 
złotych. Wdrożyliśmy bu-
dżet obywatelski oraz cały 
czas inwestujemy w poli-
tykę senioralną.

Niebawem przedstawi Pan 
projekt budżetu na 2023  
i znów nie sposób nie zapytać 
o planowane inwestycje. 
Rok 2023, pomimo wiel-
kich trudności oraz sytu-
acji zewnętrznej, to kon-
tynuacja polityki rozwoju 
na terenie Miasta i Gminy 
Syców. W projekcie  
budżetu na starcie za-
kładamy przeznaczenie 
kolejnych 22 milionów 
złotych na inwesty-
cje. Największe z nich to 
przebudowa ul. J. Ma-
tejki, kolektor kanaliza-
cji sanitarno-deszczowej 
na „Os. Królów” w Syco-
wie, budowa ronda w No-
wym Dworze, budowa ul. 
Jarzębinowej na Wiosce 
oraz kontynuacja moder-
nizacji świetlicy wiejskiej 
w Zawadzie. Do tego do-
chodzi szereg mniejszych 
inwestycji, które trudno 
wymienić, jednak są od-
powiedzią na oczekiwa-
nia mieszkańców.

Rok 2023 nie będzie wpraw-
dzie jeszcze rokiem wybor-
czym, ale w jego drugiej po-
łowie zapewne poczujemy 
już przedwyborczą gorączkę. 
Jak będzie Pan przekonywał 
mieszkańców swojej gminy, 
by postawili właśnie na Pana?
Wybory samorządowe pla-
nowane są na kwiecień 
2024 roku. To w polityce 
jeszcze bardzo dużo cza-
su. Ze swojej strony pracu-
ję dla mieszkańców Miasta 
i Gminy Syców od pierw-
szego dnia swojej kaden-
cji. Na podsumowanie 
oraz polityczne deklara-
cje dotyczące przyszłości 
przyjdzie jeszcze czas. ●

rozmawiała 
Katarzyna Kijakowska

Burmistrz Dariusz Maniak zapowiada, że w 2023 roku 
22 mln zł przeznacze zostanie na inwestycje
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Nie tracę energii na 
pogłębianie konfliktów
● O tym, co było wyzwaniem w mijającym roku, o planach inwestycyjnych
 i politycznych rozmawiamy z burmistrzem Sycowa Dariuszem Maniakiem

Tablety dla pań z Kół
Gospodyń Wiejskich
Koła Gospodyń Wiejskich z 
powiatu oleśnickiego z no-
wym projektem przeciwko 
wykluczeniom. Sprzęt trafił 
m.in. do pań z gminy Syców. 

Ten projekt ma pomóc roz-
wijać się Kołom Gospodyń 
Wiejskim w obszarze cyfro-
wym. - Chcemy zwiększyć 
dostęp do mediów cyfrowych 
oraz umożliwić KGW, rów-
nież aktywność w świecie 
cyfrowym, bo każde dzia-
łanie tradycyjne warte jest 
też pokazania go w mediach 
elektronicznych, a sam pro-
gram ma również pomóc pa-
niom i panom poruszać się 
tej sferze - mówi minister 
Janusz Cieszyński.
Koła Gospodyń Wiejskich z 
Drołtowic, Zawady i Szczo-
drowa otrzymały tablety, któ-

re będą wykorzystywać na 
rzecz rozwoju swojej dzia-
łalności.  To dla nich duży 
impuls do składania kolej-
nych wniosków o granty na 
inne działania.
Pilotażowy projekt, które-
go zadaniem jest wsparcie 
działalności Kół Gospodyń 
Wiejskich i przeciwdziała-
nie wykluczeniu cyfrowe-
mu to efekt rozmów Agaty 
Kornhauser–Dudy i Sekre-
tarza Stanu w KPRM, mini-
stra Janusza Cieszyńskiego. 
Inicjatywa realizowana jest 
przez „Edukację Bez Barier 
– Fundację Na Rzecz Roz-
woju Edukacji w Polsce” we 
współpracy z Centrum.
Gospodarzem wydarzenia 
z przekazania sprzętu było 
Koło Gospodyń Wiejskich z 
Drołtowic. RED

Oddali hołd ofiarom
stanu wojennego 
Uroczystość odbyła się 13 
grudnia w Sycowie. Wzięli 
w niej udział przedstawicie-
le lokalnego samorządu, ale 
też mieszkańcy.  

W 41. rocznicę stanu wojen-
nego w Polsce o godzinie 
20 pod tablicą pamięci mę-
czeńskiej śmierci bł. ks. Je-
rzego Popiełuszki mieszkań-
cy Sycowa uczcili pamięć o 
wydarzeniach sprzed czte-
rech dekad. 

- Świadomość bólu, łez i 
cierpienia wielu ludzi, inter-
nowanych oraz ich rodzin, 
zabitych w tym czasie na za-
wsze pozostawia świadec-
two walczących obywateli o 
wolność Polski - relacjonują 
organizatorzy wydarzenia. 

Przedstawiciele samorzą-
du, Rady Miejskiej Sycowa, 
Rady Powiatu Oleśnickie-
go, biura poselskiego oraz 
stowarzyszeń złożyli w tym 

dniu kwiaty i znicze. - Pa-
mięć o tym dniu jest waż-
na, dlatego, co roku będzie-
my w ten sposób okazywać 
ją ofiarom represji - podsu-
mował jeden z inicjatorów 
wydarzenia przewodniczćy 
sycowskiego samorządu Ro-
bert Dziergwa. RED

Jubileusze sycowskich 
małżeństw
 
Uroczystość odbyła się w 
Aroma Stone. Prezydenckie 
medale dla par, które pozo-
stają w związkach małżeń-
skich od co najmniej 50 lat 
wręczali burmistrz Dariusz 
Maniak oraz przewodniczący 
Rady Miejskiej Robert Dzier-
gwa. Gratulacje odebrało 28 
par z gminy Syców będących 
w związku małżeńskim od pół 
wieku oraz dwa małżeństwa, 
które sakramentalne TAK po-
wiedziały sobie 60 lat temu,, 
czyli w 1962 roku. 

WARTO 
WIEDZIEĆ
sprawdź na www.olesnicainfo.pl

 Kocham Cię, Polsko 
- uczniowie wiedzą 
najlepiej
 
Konkurs dla uczniów. Ucznio-
wie z podstawówek z Sycowa, 
Działoszy, Stradomi Wierzch-
niej, Oleśnicy, Bukowiny 
Sycowskiej i Międzyborza brali 
udział w konkursie Kocham 
Cię Polsko.  Spotkanie rozpo-
częło się złożeniem kwiatów 
pod pomnikiem "Małej Garstki" 
- grupy uczniów działającej 
tuż po II Wojnie Światowej w 
Sycowie oraz pod tablicą pa-
trona szkoły św. Jana Pawła II. 
Pierwsze miejsce zajęła Szkoła 
Podstawowa nr 3 w Syco-
wie, drugie miejsce - Szkoła 
Podstawowa nr 1 w Sycowie, 
trzecie miejsce - Szkoła Pod-
stawowa nr 2 w Sycowie. RED

Inicjatorem wydarzenia 
był Robert Dziergwa
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Wybory samorządo-
we planowane są na 
kwiecień 2024 roku. 
To w polityce jeszcze 
bardzo dużo czasu.

 Zarówno pierwsza, 
jak i druga inicjatywa 
referendalna okazała 
się bezskuteczna. Ini-
cjatorów referendum 
ocenią mieszkańcy 
podczas wyborów.
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Miasto i Gmina 
Syców

Na tę inwestycję czeka-
li chyba wszyscy miesz-
kańcy północnej czę-
ści Sycowa. Na Kaliskiej w 
Sycowie powstał ciąg pie-
szo-rowerowy o długości 
prawie 800 metrów.    

Najważniejszą przesłan-
ką powstania tego odcinka, 
to stworzenie bezpieczne-
go ciągu dla pieszych i ro-
werzystów. To główna dro-
ga wyjazdowa na Ostrzeszów 
i najważniejsze było, aby 
wreszcie zapewnić wszyst-
kim komfort i bezpieczeń-
stwo. Inwestycja wynio-
sła ponad 2,2 mln złotych  
- podkreśla burmistrz Da-
riusz Maniak. 

 Zmodernizowaliśmy in-

frastrukturę elektryczną i 
kanalizacyjną, postawione 
zostały nowe lampy ulicz-
ne oraz stworzone zostały 
nowe przejścia i zatoczka. 
Równie ważnym elementem 
była przebudowa skrzyżowa-
nia z ul. Szarych Szeregów i 
Wioską. Powstało tam nowe 
rozwiązanie, które zapewni 
sprawną i bezpieczną komu-
nikację, a co było do tej pory 
dużym problemem dla miesz-
kańców -   puentuje Berna-
detta Murij, Naczelnik Wy-
działu Infrastruktury. 

 Takie inwestycje pokazują, 
że Syców zmienia nie tylko 
standardy bezpieczeństwa, 
ale dba również wygodę i wi-
zualne elementy przestrze-
ni miejskiej. ■

Otwieramy ciąg pieszo-
-rowerowy na Kaliskiej

Rowerzyści i piesi mogą czuć się bezpieczniej
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Świetlica w Zawadzie 
przechodzi modernizację
W pierwszej połowie 
listopada rozpoczęły się 
prace budowlane świetlicy 
wiejskiej ze strażnicą OSP 
w Zawadzie.

- Ta przebudowa sprawi, że 
mieszkańcy będą mieli obiekt, 
który będzie służył kolejnym 
pokoleniom, a strażacy będę 
mieli strażnicę z prawdziwe-
go zdarzenia. Całość inwe-
stycji to ponad 3.6 mln zło-
tych - podkreśla burmistrz 
Dariusz Maniak.

Zmodernizujemy świetlicę 
wiejską z rozbudową części 
OSP. Sala będzie przestronna 
i w zupełnie nowym standar-
dzie. Dla ochotników z OSP 
to równie ważne dla kom-
fortu ich pracy. 

Powstanie ponadto insta-
lacja fotowoltaiczna, która 
zapewni oszczędność zu-
życia energii elektrycznej. 
Co istotne będzie również 
zmodernizowany parking, 
który będzie bezpiecznym 
miejscem postoju dla gości 
wydarzeń.

Jeśli wszystko pójdzie 
zgodnie z planem to w 3 
kwartale przyszłego roku, 
mieszkańcy będą mogli już 
bawić się na nowej świetlicy, a 
strażacy będą mieli bezpiecz-
ną i komfortową przestrzeń 
podczas akcji wyjazdowych. 
- To bardzo cieszy. W końcu 
zniknie z naszej przestrze-
ni relikt poprzedniej epoki - 
podsumowuje Wioletta So-
bolewska, sołtys Zawady. ■
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MATERIAŁY PROMOCYJNE

Budżet Obywatelski - podsumowanieKomputery z grantu PPGR przekazane
W pierwszej połowie li-
stopada w obecności Pana 
Janusza Cieszyńskiego, 
pełnomocnika Rządu do 
Spraw Cyberbezpieczeń-
stwa oraz Dariusza Ma-
niaka, burmistrza Miasta 
i Gminy Syców przeka-
zaliśmy pierwsze kom-
putery. Pozostałe zostały 
odebrane osobiście przez 
mieszkańców. 

Umowa na „Grant PPGR”  o 
wartości ponad 1 miliona zł 
została podpisana w lutym 
2022.  Przypomnijmy, że w 
gminie Syców  w programie 
„Wsparcie dzieci z rodzin pe-
geerowskich w rozwoju cy-
frowym - Granty PPGR" zo-
stało zakwalifikowanych 309 
wniosków i na zakup prze-
znaczono 941 392,80 złotych.

Cieszymy się, kiedy miesz-
kańcy z tak dużym zaangażo-
waniem biorą udział w pro-
gramach, które pozwalają im 
wspierać rozwój najmłodsze-

go pokolenia. Dzisiaj kompu-
ter to podstawowe narzędzie 
nauki i pracy, dlatego war-
to zawsze podkreślać zna-
czenie takich programów  
- podsumowuje burmistrz 
Dariusz Maniak.

Warto dodać, że projekt 
został sfinansowany w ra-
mach reakcji Unii Europej-
skiej na pandemię #COVID19 
- Europejski Fundusz Roz-
woju Regionalnego. ■

Janusz Cieszyński i Dariusz Maniak przekazali komputery
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Obywatelskiego Gminy Sy-
ców w 2023 roku będzie re-
alizowanych 5 projektów.    

W głosowaniu wzięło udział 
1925 osób (czyli około 12% 
wszystkich mieszkańców 
gminy), ale w tej liczbie 1380 
to głosy ważne. Sposób od-
dawania głosów wskazuje, 
że mieszkańcy preferowali 
głosowanie „tradycyjne” na 
papierowych formularzach 
(1090 głosów), natomiast 
poprzez formularz on-li-
ne zagłosowało 835 osób. 
W budżecie partycypacyj-
nym mieszkańcy zdecydo-
wali o tym, na jakie zada-
nia chcą przeznaczyć łączną 
kwotę 200 000 zł. Z tej puli 
pojedynczy projekt nie mógł 
przekroczyć kwoty 40 000 zł.

W etapie naboru projektów 
(17.08-7.09) do Urzędu wpły-
nęło 8 projektów. Po ich we-
ryfikacji do etapu głosowania 
przeszło 6 projektów. Nato-

miast do realizacji w 2023, w 
wyniku głosowania miesz-
kańców, przeszło 5 zadań.
■ Projekt nr 7 Automatyczne 
nawadnianie na boisku spor-
towym Syców - Nowy Dwór
■ Projekt nr 6  Poprawa bez-
pieczeństwa mieszkańców 
Miasta i Gminy Syców po-
przez udostępnienie urządzeń 
AED oraz przeprowadzenia 
cyklu szkoleń edukacyjnych
■ Projekt nr 2 Bezpieczny 
strażak = Bezpieczny miesz-
kaniec
■ Projekt nr 3 Renowacja fo-
teli na widowni Sali Widowi-

skowej w Centrum Kultury 
w Sycowie - zakup wymien-
nych pokrowców
■ Projekt nr 1 Porzućcie 
smartfona bo boisko Was 
woła - projekt zagospoda-
rowania przestrzeni publicz-
nej w sołectwie Ślizów 

– Cieszymy się, że po raz 
pierwszy w 2023 roku Syców 
będzie realizował projekty, 
o których w pełni decydo-
wali mieszkańcy. To dla nas 
ważne, by zmieniać miasto 
i gminę wspólnie - podsu-
mowuje wiceburmistrz Ma-
rzena Guder. ■

Przekazano 309 komputerów Kolejne AED zostanie udostępnione mieszkańcom

FO
T.

 S
ŁU

ŻB
Y

 R
AT

O
W

N
IC

ZE

Świetlica zostanie zmodernizowana, a część przeznaczona dla OSP rozbudowana
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Gmina Oleśnica
MATERIAŁ PROMOCYJNY

Pomagamy, remontujemy, budujemy
Dobry, choć niełatwy 
rok - tak krótko mogę 
podsumować ostatnie 12 
miesięcy w gminie Ole-
śnica - mówi wójt Marcin 
Kasina.

Mimo że zapominamy po-
woli o obostrzeniach pande-
micznych i towarzyszących 
im ograniczeniach, tocząca 
się za naszą wschodnią gra-
nicą wojna przyniosła wiele 
nowych wyzwań z którymi 
wszystkie samorządy mu-
szą się mierzyć. 

Pomoc ukraińskim uchodź-
com wojennym, szalejąca in-
flacja i galopujące zwyżki cen 
powodujące problemy z re-
alizacją planów, gwałtow-
ny wzrost kosztów bieżą-
cych m.in. ogrzewania szkół, 
ceny energii elektrycznej – 
to wszystko utrudnia lecz nie 
paraliżuje naszych działań. 
Zachwiana została stabilność 
i pewność systemu „decyzja- 
działanie- oczekiwany efekt”. 
Ale, jak wspomniałem wy-
żej, mijający rok przyniósł też 
wiele pozytywów. Mamy już 
sfinalizowane umowy na lwią 
część zaplanowanych przez 
nas inwestycji, pozyskaliśmy 
też niebagatelne zewnętrz-
ne fundusze z różnych źró-
deł, które są przeznaczone na 
kluczowe zadania infrastruk-
turalne realizowane zgodnie 
z zasadą zrównoważonego 
rozwoju. Do tego dochodzi 
sprawne wykonywanie bu-
dżetu gminy i konsekwencja 
w działaniu, co jest nieza-
przeczalnym atutem i pozwa-
la optymistycznie patrzeć w 
przyszłość. Poniżej przed-
stawiamy Państwu krót-
kie podsumowanie dzia-
łań gminy Oleśnica w roku 
2022 – wszystkie założone 
na bieżący rok cele zostały 
zrealizowane.

Infrastruktura drogowa
Największą z dopiętych w 
ostatnich miesiącach inwe-
stycji jest tzw. „Pakiet Dro-
gowy”, obejmujący remont 
lub przebudowę 10 gmin-
nych dróg o łącznej dłu-
gości prawie 5 km. Trzy ze 
wspomnianych dróg (w Bo-
guszycach, Brzezince i Dą-
browie) są już na ukończeniu 
i zostaną odebrane jeszcze 
w tym roku, realizacja po-
zostałych (w Ligocie Małej, 
Ligocie Polskiej, Nieciszo-
wie, Ostrowinie, Sokołowi-
cach, Smardzowie i Bystrem) 
to rok przyszły. Koszt ww. in-
westycji to 11 869 100,91 zł 
brutto, przy czym 7 000 000 
zł pochodzi z „drugiego roz-
dania” Rządowego Funduszu 
Polski Ład: Program Inwe-

stycji Strategicznych. Gmina 
Oleśnica udzieliła również 
pomocy finansowej w kwo-
cie 250 000 złotych powia-
towi oleśnickiemu na prze-
budowę drogi powiatowej 
1469D Cieśle – Wyszogród 
– Nowoszyce – Gręboszyce 
– Smolna. Prace posuwały 
się bardzo szybko, 16 grud-
nia dokonany został odbiór 
tej ważnej strategicznie dla 
mieszkańców naszej gminy 
inwestycji.

Pozostałe inwestycje 
drogowe w 2022 r.:
■ Remont drogi gminnej w 
miejscowości Poniatowice 
(dz. nr 532, 535, 519/2 AM 2):
■ Remont drogi gminnej w 
miejscowości Nieciszów (dz. 
nr 307 428, 293 AM 2):
■ Remont drogi wewnętrz-
nej - ulicy Cisowej w miej-
scowości Spalice: 
■ Budowa chodnika wzdłuż 
drogi wojewódzkiej nr 340 na 
odcinku od Nowosiedlic do 
granicy z miastem Oleśnica. 
■ Na ukończeniu jest też 
przebudowa ulicy Bukowej 
w miejscowości Spalice. 
■ Ponadto złożone zosta-
nie zamówienie na przygo-
towanie dokumentacji pro-
jektowej przebudowy dróg 
wewnętrznych w Spalicach 
(ulica Wrzosowa), Zarzysku 
(dz. nr 328), Cieślach (dz. nr 
66/41), Piszkawie (dz. nr 107), 
Bogusławicach (dz. nr 187), 
Spalicach (ulica Świerkowa), 
Ligocie Małej (dz. nr 198/12), 
Ligocie Wielkiej (dz. nr 248) 
oraz na budowa chodnika 
w pasie drogi gminnej w m. 
Świerzna (wraz z kanaliza-
cją deszczową), 
■ Na bieżąco były także prze-
prowadzane remonty dróg 
gminnych i wewnętrznych, 
a także dróg gruntowych. 

Infrastruktura 
wodno-ściekowa
Nie zapomniano także o in-
frastrukturze wodno-ście-
kowej. Na ukończeniu jest 
gruntowna modernizacja 
Stacji Uzdatniania Wody 
w miejscowości Krzeczyn, 
zaopatrującej w wodę takie 
miejscowości jak: Krzeczyn, 
Piszkawa, Ligota Mała, By-
stre, Nieciszów, Zimnica oraz 
Nowa Ligota. Trwają rów-
nież prace przy przebudowie 
sieci wodociągowej w miej-
scowości Brzezinka, w więk-
szości wykonywane bezwy-
kopową metodą przewiertu 
sterowanego, co znacznie ob-
niża koszty. Kolejnym pla-
nowanym zadaniem z tego 
zakresu jest budowa sieci ka-
nalizacji sanitarnej w Jen-
kowicach. W październiku 

podpisany został aneks do 
porozumienia międzygmin-
nego z gminą Dobroszyce w 
sprawie wspólnej realizacji 
tego przedsięwzięcia (budo-
wa odcinka od miejscowości 
Jenkowice w gminie Oleśni-
ca do miejscowości Dobra w 
gminie Dobroszyce). Plano-

wana jest także budowa ka-
nalizacji deszczowej w pasie 
drogi gminnej nr 10273D w 
m. Krzeczyn” (koszt 160 000 
zł netto). Ponadto wykona-
no dokumentacje projekto-
wo kosztorysowe na budo-
wę kanalizacji sanitarnej w 
miejscowości Smolna oraz 
na rozbudowę istniejącej ka-
nalizacji sanitarnej w miej-
scowości Smardzów. 

Edukacja i kultura
W czerwcu ruszył trzeci 
oddział żłobka gminnego, 
przyjmując 25 podopiecz-
nych. Stały przyrost liczby 
mieszkańców wymaga rozbu-
dowy istniejących placówek, 
co jest jednym z priorytetów 
gminy Oleśnica. Wykonaw-

cą zadania była firma AG-
-BUD Krystian Korus z Ligo-
ty Polskiej. Całkowity koszt 
dostosowania pomieszczeń 
to 664 080 złotych, z czego 
kwota dofinansowania w ra-
mach „resortowego progra-
mu rozwoju instytucji opieki 
nad dziećmi w wieku do lat 
3 MALUCH+ 2021” wyniosła 
483 180,80 złotych.

Błyskawiczne tempo to-
warzyszy rozbudowie szko-
ły podstawowej w Ligocie 
Polskiej. Dokonano odbio-
ru częściowego I etapu prac 
budowlanych (stan surowy 
zamknięty, budynek posia-
da już dach, kompletną kon-
strukcję nośną, drzwi ze-
wnętrzne i okna). W chwili 
obecnej trwają prace we-
wnątrz obiektu. 

Rządowy Fundusz Polski Ład: 
Program Inwestycji 
Strategicznych
Pierwsze rozdanie - budo-
wa remizy strażackiej wraz z 
wyposażeniem w sprzęt bo-
jowy w miejscowości Ligo-
ta Mała. W lipcu doszło do 
podpisania umowy pomiędzy 
Gminą Oleśnica a Zakładem 
Ogólnobudowlanym „DACH-
-BUD” Perdkowie spółka 
cywilna Krzysztof Perdek, 
Zbigniew Perdek na wy-
żej wymienione zadanie. W 
jego ramach została wykona-
na dokumentacja projekto-
wa, a następnie wybudowany 
zostanie obiekt remizy stra-
żackiej, która zostanie do-
posażona w sprzęt bojowy 
- ciężki samochód ratow-
niczo-gaśniczy z napędem 
4x4 oraz lekki samochód ra-
towniczo-gaśniczy z napę-
dem 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 Inwe-
stycji Strategicznych.

W „drugim rozdaniu” 
Rządowego Funduszu Pol-
ski Ład: Program Inwestycji 
Strategicznych, gmina Ole-
śnica pozyskała fundusze (10 
milionów złotych) na budo-
wę kanalizacji sanitarnej w 
miejscowości Dąbrowa oraz 
na budowę i remonty dróg na 
terenie gminy (tzw. „Pakiet 
Drogowy”, o którym szerzej 
powyżej).

Są już także wyniki III edy-
cji Programu, skierowanej 
tym razem do gmin i powia-
tów, w których funkcjonowały 
PGR-y. Gmina Oleśnica po-
zyskała tą drogą 2 000 000 
złotych na budowę ciągu pie-
szo- rowerowego w Soko-
łowicach.

Dostępność dla osób 
ze szczególnymi potrzebami
Nie zapominamy również o 
osobach ze szczególnymi po-
trzebami. Na początku lipca 
podpisano umowę dotyczą-
cą 9-osobowego samochodu 
przystosowanego do trans-
portu osób niepełnospraw-
nych. Pozyskaliśmy również 
środki (85  000 zł) na do-
posażenie szkół, Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej i 
Centrum Usług Wspólnych w 
materace ewakuacyjne oraz 
pętle indukcyjne.

Przystąpienie do spółki 
Agencja Rozwoju 
Aglomeracji Wrocławskiej
W marcu 2022 r. Rada Gminy 
Oleśnica wyraziła zgodę na 
przystąpienie Gminy Oleśni-
ca do spółki Agencja Rozwo-
ju Aglomeracji Wrocławskiej 
S.A. Po dopełnieniu koniecz-
nych formalności, 5 sierpnia  
gmina Oleśnica oficjalnie sta-
ła się akcjonariuszem spół-
ki z prawem głosu na Wal-
nym Zgromadzeniu. 

Agencja Rozwoju Aglo-
meracji Wrocławskiej to 
utworzona w 2005 r. spół-
ka zajmująca się promocją 
gospodarczą oraz aktywnie 
pozyskuje i obsługuje inwe-
storów zagranicznych m.in. 
szukając terenów pod dzia-
łalność gospodarczą w gronie 
akcjonariuszy. ARAW wspie-
ra także współpracę pomię-
dzy samorządami, prowadząc 
projekty edukacyjne, promo-
cyjne czy infrastrukturalne. 

„Nowoczesny e-urząd 
w Gminie Oleśnica”
We wrześniu w Urzędzie 
Gminy Oleśnica podpisane 
zostały dwie umowy w ra-
mach projektu „Nowocze-
sny e-urząd w Gminie Ole-
śnica”. Jego przedmiotem 
będzie udostępnienie oby-
watelom 26 e-Usług, m.in. 
poprzez modernizację stro-
ny www. wraz z moderniza-
cją BIP i rozbudową Portalu 
Mieszkańca. Zostanie rów-
nież uruchomiony nowatorski 
pulpit zarządczy samorzą-
dowca (będziemy pierwszym 
samorządem, który skorzysta 
z tego rozwiązania). Zaku-
piony zostanie także sprzęt 
IT. Wprowadzone rozwiąza-
nia przyniosą wymierne ko-
rzyści zarówno Mieszkańcom 
jak i pracownikom Urzędu. 

Przed nami rok 2023, 
bardzo nieprzewidywalny. 
Aby założone cele udało się 
zrealizować, konieczna jest 
ścisła współpraca i współ-
działanie nas wszystkich, 
bo zaangażowania i chęci 
na pewno nie zabraknie. ■

Wśród zadań zrealizowanych w 
2022 roku w gminie Oleśnica są  
m.in. inwestycje drogowe. 
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Miasto i Gmina 
Bierutów

W bierutowskim Marku-
sie odbyło się Śniadania 
Biznesowe.   

We współpracy z  Wałbrzyską 
Specjalną Strefą Ekonomicz-
ną Invest Park oraz Agencją 
Rozwoju Aglomeracji Wro-
cławskiej, Urząd Miejski w 
Bierutowie zorganizował 
pierwsze Śniadanie Bizne-
sowe, na które zaproszono 
przedstawicieli dużych i śred-
nich przedsiębiorstw dzia-
łających na terenie gminy. 
W spotkaniu wzięli udział 
przedstawiciele Osadkow-

ski, Europrofil, Ambroży, 
Tripus Polska, Cybor-Tech, 
Biersin, Rockfol.
- Podczas spotkania przed-
stawiliśmy ofertę inwesty-
cyjną gminy, natomiast nasi 
partnerzy z WSSE i ARAW for-
my wsparcia inwestycji oraz 
korzyści płynące ze współ-
pracy z nimi - mówi bur-
mistrz Piotr Sawicki. 

- Wierzę, że to pierwsze, 
bardzo udane spotkanie, 
będzie początkiem owoc-
nej współpracy wspierają-
cej rozwój gospodarczy na-
szej gminy. ■

Pierwsze Śniadanie 
Biznesowe w Bierutowie

Gmina przedstawiła korzyści płynące ze współpracy z nią
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OSP Wabienice otrzymała  
nowy samochód ratowniczy
W Wabienicach odbyła się 
uroczystość przekaza-
nia nowego samochodu 
dla miejscowej jednostki 
Ochotniczej Straży Po-
żarnej.

Samochód kupiony dla stra-
żaków z OSP w Wabienicach 
to średniej klasy GBA 3/16 
marki Volvo. Auto, kupio-
ne za blisko 900 tys. zł, to 
samochód przeznaczony do 
prowadzenia akcji gaśni-
czych, ratownictwa drogo-
wego oraz zwalczania klęsk 
żywiołowych.  Moc silnika 
to 290 koni mechanicznych, 
zbiornik wody  o pojemności 
3000 litrów i zbiornik środ-
ka pianotwórczego o pojem-
ności 300 litrów. Pieniądze 
na zakup samochodu pocho-
dziły z Krajowego Systemu 
Ratowniczo-Gaśniczego, 
Urzędu Miejskiego w Bieru-
towie, z Funduszu Sołeckie-
go Wabienic, Starostwa Po-
wiatowego w Oleśnicy oraz 
ze środków własnych OSP i 
z darowizn pozyskanych od 
darczyńców. 

Wspólna sprawa
Uroczystość miała wyjątko-
wo podniosły charakter. Jej 
dowódcą był Grzegorz Gru-
dzień, który złożył meldunek 
burmistrzowi Piotrowi Sa-
wickiemu. Strażacy dzięko-
wali tym, którzy przeznaczyli 
środki na zakup auta i pod-
kreślali swoje zaangażowanie 
w zapewnienie bezpieczeń-
stwa lokalnej społeczno-
ści. Kluczyki do samocho-
du przekazali naczelnikowi 
OSP Józefowi Sędkowskiemu 
i kierowcy Sylwestrowi Sęd-
kowskiemu, burmistrz Bieru-

towa Piotr Sawicki, zastępca 
komendanta wojewódzkiego 
Michał Pięta i komendanta 
powiatowy Andrzej Fischer. 
– Dziękujemy za ten pojazd i 
deklarujemy, że zawsze bę-
dzie dobrze wykorzystany i 
konserwowany – zadekla-
rował naczelnik.

W wydarzeniu wzięli udział 

również poseł Paweł Hreniak, 
wicestarosta Stanisław Stę-
pień, przedstawiciele wsi, 
miejscowej szkoły, prze-
wodnicząca Rady Miejskiej 
w Bierutowie Irena Wysoc-
ka-Przybyłek. 

Historię liczącej już 76 lat 
jednostki OSP przypomniał 
naczelnik Józef Sędkowski. 

– Tworzyli ją ludzie prości, 
ale pełni zapału i prężni – 
mówił, wspominając m.in. 
rodzinę Sędkowskich, Le-
ona Golca, Feliksa Knetera, 
Czesława Melę, Kazimierza 
Śliwińskiego, Ludwika Tom-
czyka, Stanisława Dziębow-
skiego, Wiesława Wikę i Ka-
zimierza Morę. 

Burmistrz dziękuje
– To, że udało nam się ten 
zakup zrealizować jest na-
szym ogromnym sukcesem 
– mówił burmistrz Piotr Sa-
wicki, dziękując wszystkich, 
którzy wsparli OSP w tych 
działaniach. – Jednostka z 
takimi zasługami i tradycja-
mi musi dysponować najlep-
szym sprzętem. Jestem prze-
konany, że przekazany Wam 
dzisiaj samochód wzmocni 
poczucie bezpieczeństwa 
mieszkańców gminy Bie-
rutów. ■

Kluczyki do nowego samochodu przekazał strażakom burmistrz Piotr Sawicki
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MATERIAŁY PROMOCYJNE

Z nowego samochodu 
będą korzystać funkcjo-
nariusze pracujący na te-
renie miasta i gminy Bie-
rutów.    

Nowoczesny pojazd marki 
Kia Sportage został zaku-
piony ze wsparciem środków 
z budżetu Bierutowa. Kwota 
dofinansowania wyniosła 65 
tys. zł. W przekazaniu kluczy-
ków wzięli udział burmistrz 
Bierutowa Piotr Sawicki, ko-
mendant powiatowy policji 
Robert Froń oraz komendant 
Komisariatu Policji w Bie-

rutowie Sławomir Gierlach.  
Auto jest wyposażone w sil-

niki o mocy 150 KM. Posia-
da też systemy bezpieczeń-
stwa, porty USB, dodatkowe 
światła, a także czujniki i ka-
merę cofania oraz automa-
tyczną klimatyzację. Ponad-
to w pojeździe znajdziemy 
apteczkę pierwszej pomo-
cy z rozszerzonym jej wy-
posażeniem, a także system 
łączności radiowej dedyko-
wany dla policji. 

Samochody z nowym wzo-
rem oznakowania spowodu-
ją ich lepszą widoczność. ■

Gmina dofinansowała 
zakup auta dla policji

Kia Sportige została przekazana funkcjonariuszom z Bierutowa

FO
T.

 U
IG

 B
IE

R
U

TÓ
W

Bierutowski Ster świętował jubileusz 40-lecia
 W Bierutowie odbył się 
jubileusz 40-lecia klu-
bu Ster. Dawni i obec-
ni członkowie, a także 
zaproszeni goście wspo-
minali założyciela klubu 
Romana Kazimierskie-
go oraz bogatą historię 
klubu.   

Klub zrzeszający miłośni-
ków modelarstwa, żeglar-
stwa i rycerstwa faktyczny 
jubileusz obchodził rok temu, 
ale ze względu na obostrzenia 
związane z pandemią wła-
śnie teraz zdecydowano się 
na organizację uroczystego 
spotkania. Prowadził je Grze-
gorz Zmarzły, obecny dyrek-
tor Ośrodka Kultury i Sportu 
w Bierutowie, od lat zwią-
zany ze Sterem. – Wiele lat 

za nami, ale kolejne, pełne 
planów przed nami – mó-
wił Grzegorz Zmarzły, zapra-
szając do obejrzenia prezen-
tacji przygotowanej z okazji 
40-lecia. Licznie zgromadze-

ni w bierutowskiej Artemidzie 
byli i obecni działacze klubu 
z sentymentem wspominali 
minione lata. Najwięcej cie-
płych słów padło w kierunku 
nieżyjące już Romana Kazi-

mierskiego. To on był pomy-
słodawcą i założycielem Steru, 
który przez lata zaszczepiał 
kolejnym pokoleniom bieru-
towian miłość do modelar-
stwa i żeglarstwa, a później 
także do rycerstwa. Wycho-
wankowie Steru wspominali 
żeglowanie, konkursy mo-
delarskie, z których wracali 
z nagrodami,  remontowa-
nie siedziby i wspólne próby 
zmieniania Bierutowa. 
– Dzisiejsza prezenta-
cja przedstawiająca doro-
bek klubu sprawiła, że sta-
nęło mi przed oczami całe 
dzieciństwo – mówił bur-
mistrz Piotr Sawicki. – Sam 
nie byłem w Sterze, ale  by-
łem świadkiem wszystkich 
tych wydarzeń, które dzisiaj 
wspominamy. ■

Spotkanie było okazją, by wspominać śp. Romka Kazimierskiego
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OSP Wabienice to jedna z najstarszych jednostek w powiecie
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REKLAMA

Katarzyna Kijakowska

Głównym inwestorem 
była Dolnośląska Służ-
ba Dróg i Kolei. Do-

broszycka jest drogą woje-
wódzką. Ze względu na swoją 
funkcję komunikacyjną jest 
jednak istotna dla Oleśni-
cy, dlatego z budżetu mia-
sta przeznaczono na ten cel  
2,1 mln zł. Całość koszto-
wała 15,2 mln zł. Prace re-
alizowała firma Eurovia. 
Łączna długość przebu-
dowywanego odcinka wy-
nosi 1,3 km. Cała procedu-
ra związana z ogłoszeniem 
przetargu, otwarciem ofert, 
wyborem wykonawcy oraz 
podpisaniem umowy trwałą 
niespełna 2 miesiące. 

USPRAWNI KOMUNIKACJĘ
- Przebudowa ul. Dobroszyc-
kiej usprawni komunikację 
Oleśnicy z drogą ekspresową 
S8, jednocześnie poprawia-
jąc bezpieczeństwo i kom-
fort poruszających się samo-
chodami, rowerzystów oraz 
pieszych zamieszkujących 
w sąsiedztwie rozbudowy-
wanej drogi – mówi Tymo-
teusz Myrda, członek za-
rządu województwa.

Zakres prac obejmował 
m.in. budowę jezdni wraz 
z poboczami, chodnikami 

oraz ścieżkami rowerowy-
mi. Nowa droga została wpię-
ta w istniejący system ko-
munikacyjny dzięki nowym 
zjazdom i skrzyżowaniom. 
Aby poprawić bezpieczeń-
stwo i komfort użytkowników 
przebudowano także oświe-
tlenie, a wzdłuż trasy usta-
wiono ekrany akustyczne. 

BĘDZIE BEZPIECZNIEJ
Dyrektor DSDiK przyznaje, 
że inwestycja musiała trwać 
długo m.in. ze względu na 
fakt, że droga podczas prze-
budowy nie została całkowi-
cie zamknięta dla ruchu. - 
Wiem, że było to uciążliwe, 
ale chcieliśmy, by ruch cały 
czas się tą drogą odbywał 
- stwierdził Leszek Loch.

Zadowolenia nie krył tak-
że burmistrz Oleśnicy, któ-
ry przypomniał, że zabie-
gi o przebudowę trwały od 
kilku lat. 

- Cieszę się, że ta decyzja 
wreszcie zapadła, choć nie 
było łatwo - mówił burmistrz 
Jan Bronś, przypominając, 
że na skrzyżowaniu, gdzie 
jest obecnie nowe rondo nie 
było dnia bez zdarzenia dro-
gowego. - Teraz będzie dużo 
bezpieczniej, a ruch samo-
chodowy w tym miejscu bę-
dzie zdecydowanie płynniej-
szy - podkreślił. ●Jeszcze w poniedziałek trwały tu ostatnie prace
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Kierowcy już oficjalnie 
pojechali Dobroszycką 
● Ponad 15 mln zł kosztowała modernizacja ul. Dobroszyckiej w Oleśnicy. 
W tej części miasta ma być wreszcie bezpieczniej

Dobroszyce z kolejnymi 
inwestycjami
Koniec roku to czas 
na podsumowania. 
Wójt Artur Ciosek pochwa-
lił się zakończoną budową 
ciągu pieszego oraz praca-
mi na terenie oczyszczalni 
ścieków. 

- W 2018 roku zrealizowali-
śmy wzdłuż drogi wojewódz-
kiej chodnik z Nowosiedlic 
do Dobroszyc - przypomniał 
wójt. - Wtedy pojawiły się 
głosy, by pociągnąć go od 
Nowosiedlic w stronę Ole-
śnicy. Po czterech latach, 
także dzięki współpracy z 
sąsiednimi gminami, to ma-
rzenie się spełniło. 

Wójt przyznał, że za re-
alizacją tej inwestycji prze-
mawiał m.in. duży ruch sa-
mochodowy biegnący drogą 
wojewódzką. Dziennie to  6 
tys. aut. Nowy chodnik to 
bezpieczeństwo dla miesz-
kańców, ale też blisko tysią-
ca osób, które pracują w fir-
mach położonych między 
Oleśnicą a Dobroszycami.

Kolejna duża inwestycja  
to oczyszczalnia ścieków. 
Na jej modernizację gmina 
wyda 14 mln zł, z czego aż 
10 mln zł to środki unijne.

- Zmodernizowana oczysz-
czalnia zwiększy możliwość  
odbieranych ścieków dwu-
krotnie - podkreślił wójt Ar-
tur Ciosek. Finał inwestycji 
zaplanowano na maj. RED

Chodnik z Oleśnicy do Dobroszyc jest już gotowy
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Modernizacja oczyszczalni 
pochłonie 14 mln zł
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Karetka jest. Kiedy nowy zespół?
 Oleśnickim ratownikom 
przekazano nowy ambu-
lans. Samochód kosztował 
ponad 700 tys. zł. Pienią-
dze na jego zakup przekazał 
wojewoda oraz samorząd 
powiatowy.

– Jesteśmy zadowoleni, bo 
trafił do nas nowoczesny am-
bulans, już drugi w tym roku 
– podkreślał dyrektor ole-
śnickiego szpitala Przemy-

sław Magiera. – Mam dużą 
wdzięczność za czas covi-
dowy dla szpitala w Oleśni-
cy – podkreślał z kolei wo-
jewoda Jarosław Obremski. 
– Dla części personelu było 
to odejście od dotychczaso-
wych obowiązków, często 
związane też z dużymi emo-
cjami. Mam świadomość, że 
wyjazdów było wtedy dużo 
i park maszynowy w wie-
lu szpitalach został zużyty.

Wojewodę Jarosława 
Obremskiego nasza redak-
cja zapytała o dodatkowe ze-
społy do obsługi powiatu 
oleśnickiego. – Znam ten 
problem – zapewnił woje-
woda, dodając, że m.in. w 
tej sprawie będzie rozma-
wiał z ministrem zdrowia. 

Za nowy pojazd podzię-
kował także Paweł Gawłow-
ski, szef oleśnickiego pogo-
towia. RED

To już drugi nowoczesny ambulans, który w tym roku trafił do oleśnickiego szpitala
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To był dobry rok dla gminy Dobroszyce

MATERIAŁY PROMOCYJNE

Gmina Dobroszyce

Szanowni Państwo, kończą-
cy się rok 2022 zapisze się 
w historii jako okres woj-
ny za wschodnią granicą 
Polski i rok wielkiej soli-
darności i pomocy Polaków 
swoim sąsiadom, obywate-
lom Ukrainy. Podjęliśmy 
się wielu działań, począw-
szy od zbiórek rzeczy nie-
zbędnych do codziennego 
użytku, przez zbiórki orga-
nizowane dla naszych bra-
ci na Ukrainie.

Otwarliśmy  nasze 
domy, by przyjąć 
uciekających z terenu 

wojny uchodźców z Ukrainy. 
Pomogliśmy im przetrwać ten 
trudny czas, pomogliśmy im 
zacząć życie od nowa w Pol-
sce, w naszej Gminie. Kolejny 
raz okazaliśmy wielkie serce, 
co pokazało, że my Polacy, a 
w szczególności mieszkańcy 
Gminy Dobroszyce, nie je-
steśmy obojętni na losy in-
nych. Za każdy gest wsparcia 
serdecznie Państwu dziękuję.  

Ten rok będzie można zali-
czyć również do bardzo uda-
nych pod względem korzyst-
nych zmian i szeregu długo 
oczekiwanych inwestycji w 
Gminie Dobroszyce. 

W naszej Gminie powstało 
duże Centrum Dystrybucyj-
no-Logistyczne Lidl, które 
od września rozpoczęło dzia-
łalność w Dobroszycach. To 
ogromna szansa dla naszej 
Gminy i jej mieszkańców. Po-
jawiła się duża oferta atrak-
cyjnych miejsc pracy, a dla 
samej Gminy to duże wpływy 
podatkowe od nieruchomości 
czy innych lokalnych opłat. 

Zainteresowanie budow-
nictwem jednorodzinnym nie 
słabnie, a kolejną ofertę dla 
nowych mieszkańców przed-
stawił deweloper, który przy 
ulicy Kolejowej buduje 4 blo-
ki wielorodzinne na blisko 
90 mieszkań.

Wreszcie nastąpiły dłu-
go oczekiwane inwestycje 
drogowe w gminie Dobro-
szyce. Nasza okolica zyskała 
nowe nawierzchnie drogowe, 
to m. in. droga przez miej-
scowość Łuczynę, ul. Trzeb-
nicka, Oleśnicka, 11-go Li-
stopada, Rzemieślnicza oraz 
Okrężna w Dobroszycach. W 
trakcie realizacji są kolejne 
ulice takie jak: Nowosiedlic-
ka, Szkolna, Słoneczna, Wio-
senna oraz Tęczowa. Prze-
budowa tych ulic wymagała 
ogromnego finansowania - 
przeszło 16 mln zł, z czego 
Gmina Dobroszyce wydat-
kowała w ramach środków 
własnych 5 mln zł. 

Najważniejszą inwestycją 
w Gminie Dobroszyce, któ-
rą obecnie prowadzimy, jest 

modernizacja oczyszczalni 
ścieków. Inwestycja do któ-
rej przygotowywaliśmy się 
przez około 5 lat, tworząc 
projekt, uzyskując pozwo-
lenie na budowę, składając 
wniosek o dofinansowanie i 
wreszcie ogłaszając przetarg, 
w tym roku mogła ruszyć z 
realizacją. Efektem ocze-
kiwanym po modernizacji 
będzie zwiększenie odbio-
ru 2-krotnej ilości ścieków 
pochodzących prawie z całej 
Gminy oraz uzyskanie po-
ziomów na ewentualne sytu-
acje awaryjne. Zadanie będzie 
kosztowało około 14 mln zł, 
na sfinansowanie tej inwesty-
cji uzyskaliśmy dofinanso-
wanie unijne z Regionalnego 
Programu Operacyjnego na 
kwotę blisko 10 mln zł oraz 
pożyczkę z WFOŚiGW w kwo-
cie około 2,6 mln zł. Zada-
nie powinno zakończyć się 
w czerwcu roku 2023. 

Kolejna z inwestycji na 
pewno ucieszy najmłod-
szych, a mowa tu o budo-
wie parku rozrywki przy 
Gminnym Centrum Kultu-
ry im. Anny Sojko w Dobro-
szycach. Powstaje tam strefa 
rozrywki dla najmłodszych, 
z dużą ilością urządzeń za-
bawowych o różnorodnym 
zastosowaniu. Koszt całego 
przedsięwzięcia przekroczy 
2 mln zł. Na realizację tego 
zadania uzyskano dofinan-
sowanie w kwocie ok. 850 tys. 
zł. Inwestycja będzie udo-
stępniona na wiosnę przy-
szłego roku. 

Za nami kolejna ważna 
inwestycja jaką jest budo-
wa nowej Remizy Ochotni-
czej Straży Pożarnej. Nowa 
siedziba OSP powstała przy 
obwodnicy Dobroszyc, skąd 
jednostka będzie mogła re-
agować błyskawicznie na 
zdarzenia ratowniczo-ga-

śnicze. Do zakończenia za-
dania pozostał zakup wypo-
sażenia oraz budowa zjazdu 
dla pojazdów uprzywilejo-
wanych na obwodnicę Do-
broszyc. Inwestycja opiewa 
na kwotę przeszło 3,1 mln zł 
z czego 1,2 mln zł pochodzi 
ze środków zewnętrznych. 

W roku 2022 wybudowali-
śmy nową świetlicę wiejską 
w Mękarzowicach za kwotę 
przeszło 900 tys. zł. Obiekt 
przyczyni się do jeszcze więk-
szej integracji społeczności 
tej części Gminy Dobroszyce. 

Dzięki zakończeniu prac 
przy budowie dalszej części 
chodnika z Dobroszyc w kie-
runku Oleśnicy oraz dzięki 
wspólnie podjętym działa-
niom z sąsiednimi  samorzą-
dami, powstała piękna infra-
struktura chodnika o długości 
około 5 km , dzięki czemu 
mieszkańcy Gminy Dobro-
szyce i sąsiednich miejsco-
wości będą mogli bezpiecz-
nie poruszać się wzdłuż drogi 
wojewódzkiej, w kierunku z 
Dobroszyc do Oleśnicy i w 
kierunku powrotnym. Przy 
budowie ostatniego chodnika 
pojawiło się również dedy-
kowane oświetlenie uliczne 
przy przejściu dla pieszych. 
Inwestycja zamknęła się w 
kwocie przeszło 1 mln zł, a 
na jego sfinansowanie po-
zyskano przeszło 450 tys. zł.

W ramach poprawy bez-
pieczeństwa pojawiła się in-
frastruktura wyniesionych 
przejść dla pieszych przy 
ulicy Parkowej, dzięki cze-
mu przy obiektach oświato-
wych Szkoły Podstawowej, 
Przedszkola, Gminnego Cen-
trum Kultury, Urzędu Gminy 
czy świetlicy wiejskiej poru-
szanie pieszych jest o wiele 
bezpieczniejsze. 

Przy wspomnianej ulicy na 
terenie przyległym do Szko-
ły Podstawowej pojawi się w 
nowym roku Skatepark. Jest 
to infrastruktura dla dzieci i 
młodzieży do zajęć rucho-
wych. W obecnym roku na to 
zadanie pozyskaliśmy kwo-
tę 1 mln 800 tys. zł. Obec-
nie trwa wybór wykonawcy 
w ramach zamówienia pu-
blicznego. 

Gmina zakupiła nową 
nieruchomość, obiekt nie-
publicznego żłobka przy ul. 
Wiosennej. Od stycznia 2023 
roku obiekt będzie prowadzo-
ny jako jednostka publiczna, 
w którym dojdzie 1 oddział 
przedszkolny oraz 2 oddziały 
żłobowe.  Po zmianach Gmina 
dysponuje blisko 400 miej-
scami przedszkolnymi oraz 
47 miejscami żłobkowymi. 

Przy cmentarzu komunal-
nym między Dobroszycami 
a Strzelcami, powstał par-

king. Docelowo na tym par-
kingu pojawią się miejsca do 
ładowania pojazdów elek-
trycznych. Na budowę in-
frastruktury uzyskaliśmy 
dofinansowanie z Progra-
mu Rozwoju Obszarów wiej-
skich w ramach współpra-
cy z Lokalną Grupą Działań 
Dobra Widawa.

W ramach pozyskanych 
środków unijnych, przez 
cały rok organizowaliśmy 
uczniom ze Szkoły Podsta-
wowej w Dobroszycach oraz 
Szkoły Podstawowej w Do-
brzeniu mnóstwo ciekawych 
zajęć edukacyjnych w róż-
nych zakątkach Polski, wy-
kraczając poza podstawową 
ofertę edukacyjną. Uzyskali-
śmy dofinansowanie na za-
kup wyposażenia placówek 
oświatowych w sprzęt do za-
jęć multimedialnych. 

To nie jedyne działania, 
którymi gmina się zajmo-
wała. Uzyskaliśmy wsparcie 
finansowe na zakup lapto-
pów. Zakupiony sprzęt tra-
fił do osób z rodzin pope-
geerowskich. Podjęliśmy się 
realizacji zadań związanych 
z wypłatą dodatków węglo-
wych, a w ostatnim czasie za-
kupiliśmy węgiel, aby umoż-
liwić mieszkańcom sprzedaż 
po preferencyjnych warun-
kach zgodnie z ustawą. Prze-
znaczyliśmy również znaczną 
część środków na realiza-
cję wielu działań kultural-
nych, imprez plenerowych, 
na wsparcie działań rozwija-
jących, czy działań artystycz-
nych realizowanych w Gmin-
nym Centrum Kultury oraz 
realizowanych we wszyst-
kich sołectwach na świetli-
cach wiejskich. 

Nasze wnioski o wspar-
cie finansowe uzyskały po-
zytywną rekomendację, dzię-
ki czemu już w nowym roku 
przystąpimy do przebudowy 
świetlicy w Dobrzeniu, prze-
budowy świetlicy w Łuczy-
nie, do budowy boiska wie-
lofunkcyjnego w Łuczynie, 
do dalszej rozbudowy sieci 
wodno-kanalizacyjnej czy 
chociażby wymiany 1000 
wodomierzy w gospodar-
stwach domowych. Pozy-
skaliśmy dofinansowanie w 
ramach projektu „Dostępna 
Szkoła”, na likwidację ba-
rier architektonicznych dla 
uczniów z niepełnospraw-
nością.

 Przyszły rok to kolejne, 
liczne wyzwania . Mamy wie-
le planów  i wiele jest jeszcze 
do zrobienia. Jestem prze-
konany że ten rok przynie-
sie dla naszej gminy kolejne 
pozytywne zmiany . ■

Wójt Gminy Dobroszyce
Artur Ciosek

Nowy plac zabaw powstał przy GCK w Dobroszycach
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Wójt Artur Ciosek (w środku) na odbiorze przebudowanych ulic 11 Listopada, Trzebnickiej i Oleśnickiej
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Budowa remizy strażackiej zakończy się w tym roku

 Ul. Okrężna i Rzemieślnicza już po przebudowie
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Z okazji nadchodzących
Świąt Bożego Narodzenia

życzymy Państwu,
aby ten szczególny czas

upływał w miłej atmosferze
i przyniósł wiele radości

oraz optymizmu.

Niech Nowy Rok 2023 będzie pełen
 wyjątkowych wyzwań i możliwości,

które pozwolą na osiągnięcie
wspaniałych sukcesów na polu

biznesowym oraz osobistym.

Życzy zespół Aliaxis Poland
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