
Syców z nowym 
projektem
Gmina oszczędzi 
na zarządzaniu
budynkami

Czarny styczeń 
na drogach. 
Zginęły dwie 
młode osoby!

Wójt Ciosek 
zapowiada
duże zmiany 
w Dobroszycach

Nowoczesny 
aparat RTG
wreszcie służy 
pacjentom
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Ks. Mariusz 
Bąkowski 
przejął para� ę 
NMP Matki 
Miłosierdzia

Z NAMI BĘDZIESZ NA BIEŻĄCO! AKTUALNE INFORMACJE NA WWW.OLESNICAINFO.PL
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CZYTAJ NA STRONIE 5

Działacze PiS 
na spotkaniu
mobilizują 
siły przed  
wyborami
CZYTAJ NA STRONIE 6
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Skończą się 
kłopoty z wodą 
w Bierutowie
Burmistrz Bierutowa Piotr 
Sawicki podpisał umowę 
na modernizację gminnej 
oczyszczalni ścieków. Te 
działania, a także kolejne 
kroki podejmowane przez 
gminę mają ukrócić pro-
blemy mieszkańców z do-
stępem do bieżącej wody. 
Jakie jeszcze przedsię-
wzięcia inwestycyjne pla-
nuje gmina Bierutów na 
2023 rok? Przedstawiamy 
plan zadań i pieniądze, 
jakie zarezerwowano.
CZYTAJ NA STRONIE 11

Lider Lewicy na spotkaniu w Oleśnicy
Wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty 
o programie, opozycji i wyborach 2023.
CZYTAJ NA STRONIE 6
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Rodzina Maściuków  straciła
 w pożarze wszystko.  - Ta tragedia 

uzmysłowiła nam jednak, że dobro 
wraca - mówią pogorzelcy 

ze Zbytowej.   STRONA  4

Ogień strawił 
dorobek 
ich życia
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Kobiety, ruszajcie do 
polityki!
KATARZYNA KIJAKOWSKA

Choć kampania wyborcza jeszcze się 
nie rozpoczęła  w powietrzu czuć już 
atmosferę wyścigu po władzę. Pierwsi 
politycy prawicy, od Beaty Kempy po 
Annę Zalewską, pojawili się na stycz-
niowym opłatku oleśnickiego PiS. 
Wizytę złożył w Oleśnicy także lider Lewicy Włodzimierz 
Czarzasty. Myślę, że najgoręcej zrobi się wiosną, a podczas 
sierpniowych dożynek będziemy mieć prawdziwy wysyp 
kandydatów, którzy będą przypominać o sobie wyborcom, 
przedstawiając im długą listę  obietnic. Przy okazji poli-
tycznych wyborów, także z racji tego, że od lat obserwuję 
lokalną politykę, no i jestem kobietą, naszła mnie refleksja 
obecności przedstawicielek piękniejszej płci w życiu poli-
tycznym. O ile w tzw. dużej polityce kobiety coraz częściej 
piastują  wysokie stanowiska, o tyle w polityce lokalnej na-
dal czuję niedosyt. Jest lepiej niż kilka lat temu, gdy kobiety 
w radach gmin można było policzyć na palcach jednej ręki, 
ale jeszcze nie tak dobrze, jakby mogło być. Pomyślałam 
o tym, będąc na jednym czy drugim spotkaniu zorganizo-
wanym z okazji oddania do użytku nowej drogi.  Na wielu 
z nich byłam jedyną kobietą. Byli panowie burmistrzowie, 
starostwie, byli radni, a pań - albo jak na lekarstwo, albo 
wcale. Tak wiem, mamy w Oleśnicy panią wiceburmistrz, 
kobieta jest zastępczynią burmistrza  Sycowa, wicewójtem 
Dziadowej Kłody też jest kobieta. Żadna z pań nie obję-
ła jednak jeszcze w naszym powiecie tej najważniejszej 
funkcji. Nie piastowała stanowiska burmistrza, wójta, 
czy starosty. Czy to znaczy, że nie ma w naszym powiecie 
kobiet inteligentnych i wykształconych? Oczywiście, że 
są.  Często brakuje im jednak determinacji, a czasem  także 
odwagi i przebojowości. Jestem pewna, że rządy  kobiet nie 
byłyby gorsze. Ba, w wielu kwestiach wyprzedziłyby panów 
swoim podejściem i talentem do zjednywania sobie ludzi.●  

  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

Stand-up na wieczór 
walentynkowy w Sycowie
 
Gąski, gąski do domu. Centrum Kultury w 
Sycowie zaprasza na stand- up z Wiolką 
Walaszczyk "Gąski, gąski do domu". 
Wiolki nie trzeba przedstawiać: wulkan 
energii, piąty żywioł, Hulk w spódnicy, 
kobieta tasak, charyzmatyczna i bez-
kompromisowa. Wiemy, żeby przetrwać 
walentynki trzeba je brać z humorem. 
Support: Bartek Strusiński.
Wydarzenie zaplanowano na walen-
tynkowy wieczór 14 lutego na godz. 20 
w Centrum Kultury w Sycowie. Bilety w 
cenie 60 zł można kupić za pośrednic-
twem strony kupbilecik.pl 

„Zaplątane” zapraszają na  
spotkania do oleśnickiej biblioteki

Dołączajcie do klubu. Biblioteka Pod Pe-
gazem”w Oleśnicy zaprasza na spotkania 
miłośników rękodzieła. Spotkania w ramach 
Klubu Robótek Ręcznych „Zaplątane” nie 
mają logicznej ciągłości, można więc dołą-
czyć w każdym momencie. Nie są to lekcje, 
ale luźne rozmowy przy kawie. Zapraszamy 
od godziny 18 do 20.  Terminy najbliższych 
spotkań: 14.02, 28.02, 14.03, 28.03, 12.04, 25.04. 

Odeszli od nas 
Wiktor Gajek
Regina Biernacka 
Ryszard Tomala 
Ryszard Rusin 
Kazimiera Dorobiała 
Marianna Burzyńska 
Marek Gałek 
Władysław Kobryn 
Marek Gałek 
Marek Mielcarski 
Marian Rudnik 
Iwona Kamińska
Mariusz Ciechanowski 

Koncert Walentynkowy 
w MOKiS-ie 
Wystąpi Radek Bielecki z Neo-Nówki   
11 lutego w sali widowiskowej wystąpi Radek 
Bielecki. Kabareciarz i satyryk Neo-Nówki 
tym razem wyrusza w trasę promującą jego 
pierwszą autorską płytę. Bilety na koncert w 
cenie 40 zł można kupić w systemie Bilety24.

  POGODA  

WTOREK 
max. 3oC I min. 0oC

ŚRODA 
max. 2oC I min. -2oC

CZWARTEK 
max. 2oC I min. -3oC

PIĄTEK 
max. 1oC I min. -5oC

PONIEDZIAŁEK 
max. 3oC I min. 2oC

SOBOTA
max. 2oC I min. -4oC

Przegląd Bożenarodzeniowy  
i WOŚP w Dobroszycach
 
Kolędują i pomagają. 29 stycznia  
w Dobroszycach odbędzie się Przegląd 
Bożonarodzeniowy. Wydarzenie zostanie 
połączone z finałem Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy. Pierwsze występy odbędą 
się już o godz. 14.30. Na dobroszyckiej scenie 
pojawią się m.in. przedszkolaki z miejscowe-
go przedszkola, zespoły Różyczki, Uśmiech, 
Atomówki, Niezła Paka, ale także Leszczynki 
i Sąsiadeczki, uczniowie ze szkół podstawo-
wych w Dobrzeniu i Dobroszycach. Pomiędzy 
występami zespołów odbywać się będą licy-
tacje fantów dla Wielkiej Orkiestry Świątecz-
nej Pomocy. Wydarzeniu towarzyszyć będzie 
wystawa broni i pokaz obsługi AED przez 
Dobroszycką Grupę Strzelecką. Będzie można 
także kupić domowe wypieki na kiermaszu 
ciast. - Chcemy wygrać z sepsą! Gramy dla 
wszystkich – małych i dużych - podkreślają 
organizatorzy dobroszyckiego finału WOŚP. 
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Wileńska czy Moniuszki?
Który remont ważniejszy?
Władze Oleśnicy rozmawia-
ją z przedstawicielami gar-
nizonu o tym, by ciężkie 
samochody w jak najmniej-
szym stopniu poruszały się 
ul. Wileńską.  

Temat poruszył radny Ma-
rek Kamaszyło, który zauwa-
żył, że samochody ciężaro-
we wciąż przemieszczają się 
ulicą Wileńską, niszcząc dro-
gową infrastrukturę. – Tym-
czasem wschodnia obwod-
nica miasta miała to zmienić 
– zauważył. – Celem obwod-
nicy, która została otwarta 
rok temu, było przejęcie tak-
że transportu wojskowego 
– przyznaje burmistrz Jan 

Bronś. – Prowadzimy takie 
rozmowy. Rozmawiamy też z 
powiatem, który jest zarząd-
cą ul. Wileńskiej. Tymcza-
sem część asfaltowa, czyli do 
granicy miasta jest w stanie 
przyzwoitym – powiedział. 
– Nigdy nie słyszałem po-
stulatów, by również gmina 
Oleśnica włączyła się w od-
tworzeniu części ul. Wileń-
skiej. Zarząd Dróg Powia-
towych miał zadeklarować 
bieżące naprawy tej ulicy. 
– Ale tam są potrzebne na-
prawdę duże środki – mówi-
Jan Bronś, który przyznaje, 
że wśród dróg powiatowych 
priorytetem do moderniza-
cji jest ul. Moniuszki. RED

Drogowcy chcą, by wojskowe auta omijały ul. Wileńską
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ICzarny styczeń   
na drogach w powiecie
● Nie żyją 47-letni kierowca i 20-letnia pazażerka

Katarzyna Kijakowska

Do pierwszego tragicz-
nego zdarzenia doszło 
na początku stycznia w 

miejscowości Ose. Kierowca 
renault, mieszkaniec Bogu-
szyc, nie dostosował prędko-
ści do warunków panujących 
na drodze, wpadł w poślizg i 
uderzył bokiem auta w jadą-
cego z przeciwka volkswage-
na. 47-latek zginął na miej-
scu. Drugim samochodem 
jechały cztery osoby, ale ich 
życiu nie zagraża niebezpie-
czeństwo.

Kolejne zdarzenie miało 
miejsce w Międzyborzu. 
26-letni kierowca, jadąc to-
yotą, którym przewoził pasa-
żerkę 20-letnią mieszkankę 
Twardogóry, stracił panowa-
nie nad autem i uderzył w 
przydrożne drzewo. Kobieta 
w wyniku obrażeń ciała zgi-
nęła na miejscu. Kierowca 
natomiast został przewie-
ziony do szpitala. Niestety 
sprawca był pod wpływem 
alkoholu , a w jego organi-

zmie stwierdzono ponad 2 
promile alkoholu. 

Jak informuje Beata Cie-
sielska z Prokuratury Rejo-
nowej w Oleśnicy, młodzi lu-
dzie byli parą od dłuższego 
czasu. – Z ich rozmów ese-
mesowych wynika, że 20-lat-
ka w nocy pojechała swoim 
samochodem po partnera, 
który był u znajomych. Kie-
dy dojechała na miejsce, z 
niewyjaśnionych jak na ra-

zie przyczyn, przesiadła się 
na fotel pasażera, a 26-la-
tek wsiadł za kółko – powie-
działa prokurator. Kierowca 
został przesłuchany jeszcze 
podczas pobytu w szpitalu. 
W rozmowie ze śledczymi 
przyznał, że ma „dziury w 
pamięci” i nie wie, jak do-
szło do wypadku. Przyznał 
jednak, że przed samym zda-
rzeniem kłócił się ze swoją 
dziewczyną.●

Pod Międzyborzem zginął 47-letni mieszkaniec Boguszyc
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W tych dniach oddasz 
krew w Oleśnicy

Znamy terminy poboru krwi
Oleśnicki oddział Polskiego 
Czerwonego Krzyża poin-
formował o planowanych 
terminach poboru krwi, które 
będą się odbywać w Oleśnicy. 
Przedstawiamy harmono-
gram. Pobory krwi w holu 
biblioteki przy ul. Reja 10 
będzie realizować regionalne 
Centrum Krwiodawstwa i 
Krwiolecznictwa we Wrocła-
wiu. Terminy 2023: 20 lutego,
20 marca, 18 kwietnia, 16 maja,
19 czerwca, 17 lipca, 21 sierpnia,
18 września,  17 października,
20 listopada, 18 grudnia.

Zmieniła się 
skarbniczka powiatu

Decyzja zapadła na stycznio-
wej sesji Podjęli ją powiatowi 
radni, którzy pieczę nad 
budżetem powierzyli Urszuli 
Włodarczyk. Oleśniczanka, 
która wcześniej była skarb-
niczką gminy Dobroszyce i 
główną księgową ZBK w Ole-
śnicy, zajęła miejsce Doroty 
Wojtkowiak-Huk. Urzędnicz-
ka sama złożyła rezygnację 
z funkcji, którą piastowała 
przez ostatnie dwa lata. RED

WARTO 
WIEDZIEĆ
sprawdź na www.olesnicainfo.pl



Katarzyna Kijakowska

Kiedy w domu Ma-
ściuków wybuchł po-
żar w środku był tylko 

pan Dariusz. – To była nie-
dziela, żona z córkami po-
jechały do kina, ja zostałem 
sam – opowiada mieszkaniec 
Zbytowej. – To był normal-
ny dzień. Zająłem się zwie-
rzętami, napaliłem w piecu, 
wypiłem kawę i położyłem 
się przed telewizorem. W ży-
ciu bym nie przypuszczał, 
że dojdzie do takiej tragedii.

Pożar strawił dom
To, że jest nadal wśród ży-
wych pan Dariusz zawdzię-
cza sąsiadowi. – To on wbiegł 
do domu i zaczął krzyczeć, 
że się pali – mówi nasz roz-
mówca. – Ja przysnąłem 
przed telewizorem i pew-
nie bym się już nie obudził, 
gdyby nie on.

Budynek zajął się ogniem 
od kotłowni. Pożar strawił 
dach, a to, czego nie znisz-
czył, dopełniła woda. – Kie-
dy wyszłyśmy z córkami z 
kina odebrałam telefon od 
jednego z naszych strażaków 
ze Zbytowej. Pytał, gdzie je-
steśmy. Oni byli przekona-
ni, że zostałyśmy w środku, 
w domu – mówi ze łzami w 
oczach pani Zofia. – Pewnie, 
gdyby ogień pojawił się w 
nocy nikt z nas nie wyszedł-
by z tego żywy.

Maściukowie stracili do-
bytek całego życia. Teraz 
mieszkają po sąsiedzku u 
mamy i siostry pana Dariu-
sza. – Ciężko się patrzy, jak 
na twoich oczach niszcze-
je wszystko, na co człowiek 
pracował, co zrobił własny-
mi rękami – mówi pan Da-

riusz, który sam, kilkanaście 
lat temu, zadbał o dom dla 
swojej rodziny. Oboje przy-
znają jednak, że są bardzo 
zbudowani tym, jak wiele 
osób im pomaga, dodaje 
otuchy. 

– To sąsiedzi, dalsi, bliż-
si. Niektórym my wcześniej 
pomogliśmy, teraz oni przy-
szli zapytać, co „na już” nam 
potrzeba – mówi pani Zofia. 

– Warto być dobrym. Teraz 
mam dowód na to, że do-
bro wraca.

Firmy i osoby prywatne 
przywożą Maściukom ma-
teriały budowlane, pomaga-
ją w uporządkowaniu pogo-
rzeliska. W piątek do późna 

pracowali, by przykryć bu-
dynek dachem.

Jesteśmy cali i zdrowi
Nasi rozmówcy chcieliby 
wrócić do swojego domu. 

– Mam nadzieję, że za trzy, 
cztery miesiące się uda, choć 
potrzeb jest dużo, bo nie 
mamy nic – mówi pani Zo-
fia, która podkreśla jednak, 
że największym szczęściem 
w tragedii, która dotknęła jej 
rodzinę jest fakt, że są cali 
i zdrowi. – Mąż był podtru-
ty dymem, ma poparzone 
ręce, twarz, ale na szczę-
ście wszystko jest już do-
brze – mówi. – Nadal mocno 
przeżywamy, bo oprócz ty-
powego wyposażenia, stra-
ciliśmy w ogniu wszystkie 
pamiątki. Najważniejsze 
jednak, że mamy siebie i 
tylu życzliwych ludzi wo-
kół. Dzięki nim staniemy 
na nogi.●

Zofia i Dariusz Maściukowie są wdzięczni za wsparcie, jakie otrzymują po stracie domu
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Stracili dobytek życia, 
ale nie stracili wiary 
● Zofia i Dariusz Maściukowie ze Zbytowej ze łzami w oczach mówią o tym, co 
ich spotkało. Przyznają jednak, że pożar ich domu uzmysłowił im, iż dobro wraca

Ekrany akustyczne 
na wysokości Rataj?
Sprawę pilotuje radny Grze-
gorz Żyła. Zarządca drogi 
ekspresowej odniósł się do 
jego interpelacji i hałasu w 
obrębie trasy S8.

– Zwracam się z prośbą o 
podjęcie działań w celu uzu-
pełnienia ekranów akustycz-
nych wzdłuż trasy S8 na wy-
sokości Rataj – pisał radny. 
– Mieszkańcy skarżą się na 
hałas generowany przez sa-
mochody poruszające się po 
autostradzie.

Interpelacje trafiła do Ge-
neralnej Dyrekcji Dróg Kra-
jowych i Autostrad, bo to ona 
jest zarządcą S8 i ewentu-
alny montaż ekranów leży 
właśnie po stronie GDDKiA. 

Do sprawy odniósł się Urząd 
Marszałkowski Wojewódz-
twa Dolnośląskiego, który 
poinformował, że sporzą-
dzona została mapa hałasu 
dla dróg krajowych, w tym 
odcinek S8 w powiecie ole-
śnickim. – Wykonana mapa 
imisyjna wykazała przekro-
czenie w Oleśnicy – poin-
formowali urzędnicy. – Na 
tej podstawie sporządzony 
zostanie program ochrony 
środowiska, który uchwa-
lony będzie do lipca 2024 
r. Czy to oznacza, że nowe 
ekrany akustyczne pojawią 
się na wysokości Rataj? Jest 
na to szansa, choć droga do 
realizacji będzie zapewne 
długa. RED

Czy teren spacerowy 
zostanie powiększony?

Autorem petycji jest ole-
śnicki aktywista i miłośnik 
przyrody Wiesław Mazur-
kiewicz.

– Zależy mi na udostępnie-
niu obszaru byłego stawu 
komercyjnego na stawach 
miejskich w celach rekre-
acyjno – przyrodniczych – 
wyjaśnia pan Wiesław. – Ob-
szar spacerowy nad wodą 
zwiększyłby się o prawie 
połowę – walory przyrod-
nicze tego miejsca i po-
tencjał, ogromny. Nie są 
mi znane żadne informa-
cje, co do losów i przezna-
czenia w przyszłości tego 
miejsca, obawiam się, że te-

ren w dalszym ciągu przez 
dziesiątki lat, może być nie-
dostępny. – Nie ukrywam, że 
celem petycji, jest przekona-
nie mieszkańców, że istnieją 
możliwości powiększenia i 
rewitalizacji terenów zielo-
nych naszego miasta – pod-
kreśla oleśniczanin. – Ce-
lem tej petycji jest również 
sprowokowanie do dyskusji 
decydentów, nad właściwym 
wykorzystaniem tego tere-
nu w przyszłości – być może 
rewitalizacja tego miejsca, 
znajdzie się w programach 
wyborczych. Wszystko zale-
ży od możliwości prawnych 
i oddanych głosach popar-
cia inicjatywy.  RED

Chodzi o teren w Parku nad Stawami w Oleśnicy
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Najważniejsze jest to, 
że jesteśmy razem, 
cali i zdrowi. 
Że mamy wokół 
siebie tylu dobrych 
i życzliwych ludzi, 
którzy bezinteresow-
nie chcą nam pomóc
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Ruch z drogi ekspresowej doskwiera mieszkańcom Rataj
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W tym roku ruszy rozbudowa oleśnickiej komendy
Na pierwszy etap oleśnicka 
komenda straży pożarnej 
otrzymała milion złotych.

Jak informuje komendant 
Andrzej Fischer, na ten rok 
zaplanowano pierwszy etap 
rozbudowy. – Będzie to tak 
zwany etap zerowy, na któ-
ry mamy zapewniony z bu-
dżetu państwa nieco ponad 
milion złotych – mówi Ole-
snicaInfo szef powiatowych 
strażaków. Cała inwestycja 
potrwa do 2025 roku i bę-
dzie obejmować rozbudo-
wę miejsc garażowych oraz 

część socjalną i salę szkole-
niową dla oleśnickiej Jed-
nostki Ratowniczo-Gaśni-
czej. Jeszcze w ubiegłym 
roku o pieniądzach na roz-
budowę oleśnickiej komendy 
poinformował poseł Paweł 
Hreniak. - Otrzymałem po-
twierdzenie z ministerstwa, 
że w ramach programu mo-
dernizacji służb munduro-
wych została uwzględniona 
rozbudowa komendy w Ole-
śnicy - powiedział. – Z mo-
ich rozmów z komendantem 
wynika, że te inwestycje są 
oczekiwane.  REDPotrzebne są dodatkowe pomieszczenia dla strażaków
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Budynek, w którym mieszkała 
rodzina, został zniszczony

FO
T.

 O
SP

 K
SR

G
 Z

B
Y

TO
W

A



REKLAMA

Nowa pracownia RTG 
w oleśnickim szpitalu
Nowoczesna pracownia 
mieści się na pierwszym 
piętrze budynku szpitala. 
Jej urządzenie kosztowało 
1,7 mln zł. 

Pieniądze na zakup RTG po-
chodziły od wojewody, część 
środków wyłożył szpital. – 
To nowoczesna pracownia, 
z nowoczesnym rentgenem. 
Myślę, że jednym z najwy-
żej klasy  na terenie Dolne-
go Śląska – mówił dyrektor 
szpitala Przemysław Magie-
ra. – Stare urządzenie, bar-
dzo wysłużone, z 2005 roku, 
poszło do kasacji. Było to 
urządzenie, które wykona-
ło bardzo dużo zdjęć. Mie-
sięcznie około 3 tysięcy, co 

pokazuje, jak duże są potrze-
by. Remont pomieszczeń na 
pierwszym piętrze szpitala 
trwał trzy miesiące. – Było 
ciężko, ale teraz dostępność 
będzie naprawdę duża – po-
wiedział dyrektor. – Potrzeb 
jest jeszcze wiele, ale ta in-
westycja to bardzo ważny 
krok, by poprawiło się po-
czucie bezpieczeństwa pa-
cjentów – mówił starosta Sła-
womir Kapica. W spotkaniu 
wzięli udział samorządowcy, 
ale także przedstawicielki 
Samodzielnego Zespołu Pu-
blicznych Zakładów Opieki 
Zdrowotnej – dyrektor Ma-
riola Aiyegbusi oraz inspek-
tor ds. ochrony radiologicz-
nej Katarzyna Horoś. RED

Nowoczesne RTG zastąpiło wysłużone urządzenie
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Ks. Mariusz Bąkowski 
przejął oleśnicką parafię
● Nowy proboszcz parafii NMP Matki Miłosierdzia powitany przez parafian
Katarzyna Kijakowska

Podczas uroczystej mszy 
świętej, odbyło się ofi-
cjalne przekazanie pa-

rafii NMP Matki Miłosierdzia 
ks. Mariuszowi Bąkowskie-
mu. Od 1 stycznia zastąpił 
on na stanowisku probosz-
cza ks. Zdzisława Paducha.

Nieoczekiwana zmiana
Zmiana gospodarza oleśnic-
kiej parafii nastąpiła na ko-
niec 2022 roku. Jak przypo-
mniał ks. dziekan Bogusław 
Stec z dniem 31 grudnia do-
tychczasowy proboszcz po 
13 latach złożył rezygnację z 
pełnionej funkcji. Od stycz-
nia proboszczem został ks. 
Mariusz Bąkowski.

– Zachęcam Was do po-
dziękowania Panu Bogu 
za posługę ks. Zdzisława 
w Oleśnicy – mówił ks. Bo-
gusław wraz z którym no-
wego proboszcza powitali 
przedstawiciele organiza-
cji działających przy ole-
śnickiej parafii. – Bądźmy 

wierni i posłuszni naszemu 
nowemu proboszczowi, ale 
też pomagajmy tam, gdzie 
my jako świeccy możemy 
pomóc – mówili parafianie, 
wręczając ks. Mariuszowi 
bukiet kwiatów.

Jeszcze podczas oficjal-
nego powitania ks. Bogu-
sław Stec przypomniał, że 
arcybiskup Józef Kupny skie-

rował ks. Mariusza Bąkow-
skiego do Oleśnicy, by ten 
„wysłuchiwał spowiedzi 
parafian, błogosławił ich 
małżeństwa, chrzcił dzie-
ci, odwiedzał chorych, że-
gnał zmarłych”. – Pod jego 
przewodnictwem będziecie 
pogłębiać i umacniać Wa-
szą wiarę. Przyjmijcie go z 
wiarą i zaufaniem – zwró-

cił się do parafian.
 – Gromadź swoich para-

fian wokół ołtarza o umacniaj 
ich w modlitwie – zaapelo-
wał z kolei do ks. Mariusza 
Bąkowskiego. 

Rezygnacja
Przypomnijmy, że nowy ole-
śnicki proboszcz był wcze-
śniej gospodarzem parafii 
św. Anny w miejscowości 
Szewce w powiecie trzeb-
nickim. Gdzie swoją posłu-
gę kontynuuje ks. Zdzisław 
Paduch? Jak poinformował 
ks. Rafał Kowalski, rzecznik 
wrocławskiej kurii, ks. Zdzi-
sław Paduch złożył na ręce 
arcybiskupa Józefa Kupne-
go, prośbę o zwolnienie z 
urzędu proboszcza parafii 
NMP Matki Miłosierdzia w 
Oleśnicy. – Metropolita Wro-
cławski przychylił się do tej 
prośby - mówi ks. Rafał. 

Wiadomo, że były ole-
śnicki proboszcz objął re-
zydenturę w oławskiej pa-
rafii. W Oleśnicy pracował 
od 2009 roku. ●
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Miasto chce sprzedać 
działkę w strefie 

Na przetarg wystawiony 
hektar ziemi.  Działka znajduje 
się na terenie przeznaczonym 
pod zabudowę obiektów 
produkcyjnych, składów i 
magazynów. Leży na obsza-
rze należącym do oleśnickiej 
podstrefy wałbrzyskiej strefy 
Invest Park. Cenna wywoław-
cza to 890 tys. zł. 

Nowy ranking szkół 
Jak wypadły nasze szkoły?
W 25. edycji Rankingu Liceów 
i Techników „Perspektywy” 
przeanalizowały wyniki 1360 
liceów ogólnokształcących 
i 1185 techników. Najwyżej 
uplasowało się I LO w Oleśni-
cy – w województwie zajęło 
20. miejsce, a w rankingu 
ogólnopolskim – na 261.  II LO 
w Oleśnicy jest 56. w regionie 
i 862 wśród wszystkich liceów 
w kraju. Natomiast LO w 
Sycowie uplasowało się na 86. 
miejscu na Dolnym Śląsku, a 
w ogólnopolskiej klasyfikacji 
powyżej tysięcznego miejsca. 
Spośród techników najwyżej 
uplasowało się technikum z 
ZSZ w Sycowie (19. miejsce w 
regionie i 423. w kraju). Ole-
śnickie technikum zajęło 36. 
miejsce w kraju i powyżej 500. 
w Polsce.  RED

WARTO 
WIEDZIEĆ
sprawdź na www.olesnicainfo.pl

Jak się będzie nazywać 
nowe oleśnickie rondo?
Propozycje są dwie. Ron-
do Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy lub ron-
do imienia księcia Konrada I 
Oleśnickiego. 

Obie propozycje dotyczą 
nowe ronda powstałegou 
zbiegu ulic Dobroszyckiej 
i Wojska Polskiego. Nadanie 
rondu imienia oleśnickiego 
księcia proponuje Wojciech 
Brym z Inicjatywy Oleśnic-
kiej. - Nadanie rondu imie-
nia Konrada I Oleśnickiego 
przyczyni się do populary-
zacji historii lokalnej i regio-
nalnej - uzasadnia Brym. - 
Wpłynie też pozytywnie na 
walory edukacyjne i podnie-

sie atrakcyjność turystycz-
ną miasta. Brym udowadnia 
także, iż za rządów Konra-
da I w Oleśnicy rozpoczęto 
budowę ceglanych murów 
obronnych z czterema bra-
mami miejskimi – jedna z 
nich przetrwała do dziś jako 
Brama Wrocławska. Za pa-
nowania Konrada I Oleśnic-
kiego znacząco powiększy-
ło się terytorium księstwa 
oleśnickiego.

Propozycję nadania ron-
du  nazwy Wielkiej Orkie-
stry Świątecznej Pomocy zło-
żył radny Marek Kamaszyło. 
Propozycję będzie można 
poprzeć podczas finału, w 
oleśnickim Rynku. RED

Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmą miejscy radni

FO
T.

 G
R

ZE
G

O
R

Z 
K

IJ
A

K
O

W
SK

I

Ks. Mariusz Bąkowski został nowym gospodarzem parafii
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Katarzyna Kijakowska

Pod koniec stycznia w 
Oleśnicy pojawili się 
działacze Lewicy. Naj-

pierw z dziennikarzami, a 
potem z mieszkańcami spo-
tkali się lider Lewicy Wło-
dzimierz Czarzasty oraz 
posłanka Agnieszka Dzie-
mianowicz-Bąk.

Renta wdowia
Tematem spotkania był 
obywatelski projekt ustawy 
„Renta Wdowia”. – Propo-
nujemy, aby pozostała przy 
życiu osoba może zachować 
swoje świadczenie i powięk-
szyć je o 50 procent renty 
rodzinnej po zmarłym mał-
żonku lub pobierać rentę 
rodzinną po zmarłym mał-
żonku i 50 procent swojego 
świadczenia – mówił  wice-
marszałek Sejmu Włodzi-
mierz Czarzasty, które-
mu towarzyszyli posłanka 
Agnieszka Dziemianowicz-
-Bąk oraz wiceszef partii na 
Dolnym Śląsku Arkadiusz 
Sikora. – Mamy nadzieję, że 
ponad podziałami uda się 
wcielić w życie rozwiązanie, 
które pomoże seniorom bę-
dącym w trudnej sytuacji – 
mówiła posłanka Dziemia-
nowicz-Bąk. 

„Nie mogliśmy inaczej"
Włodzimierz Czarzasty od-
niósł się m.in. do kwestii po-
parcia przez Lewicę ustawy 
o praworządności, która ma 
umożliwić otrzymanie przez 
Polskę środków unijnych.

– Pieniądze z KPO były 
dla Lewicy zawsze bardzo 
ważne – podkreślał Czarza-
sty. – Już półtora roku temu 
głosowaliśmy w tej sprawie 
inaczej niż Platforma Oby-
watelska. Trudno po formacji 
lewicowej, która wprowadzi-

ła Polskę do Unii Europej-
skiej, która dała Polsce kon-
stytucję, w momencie, kiedy 
jest ratyfikacja międzynaro-
dowego porozumienia doty-
czącego zabezpieczania po 
pandemii różnych państw, 
spodziewać się, że zagło-

suje przeciwko środkom 
unijnym. Trudno było się 
więc spodziewać, że i tym 
razem będziemy głosować 
inaczej. Jesteśmy w tej spra-
wie, razem z PSL-em, naj-
bardziej konsekwentną par-
tią na opozycji. 

– Nie usłyszycie Państwo 
ode mnie złego słowa o opo-
zycji – mówił lider Lewicy. – 
Ale w sprawie tego, co zro-
biła partia pana Hołowni, 
powiem bardzo delikatnie: 
my dajemy szansę Polkom 
i Polakom na środki unij-
ne, wiedząc, że pod rząda-
mi PiS praworządność nie 
zostanie poprawiona. A to 
jak zagłosowała partia Szy-
mona Hołowni nie daje ani 
pieniędzy, ani praworządno-
ści. My wybraliśmy mniej-
sze zło. ●

Arkadiusz Sikora, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, Włodzimierz Czarzasty i Marek Żmuda
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Włodzimierz Czarzasty 
o planach Lewicy
● Wicemarszałkowi towarzyszyła w Oleśnicy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk

W Oleśnicy urodzisz
„po ludzku”
W kolejnej odsłonie ran-
kingu Fundacji Gdzie rodzić 
oleśnicki szpital zajął trze-
cie miejsce na Dolnym Ślą-
sku.

Ranking  porodówek powsta-
je na podstawie ankiet jest 
autorskim projektem Fun-
dacji Rodzić po Ludzku. Zo-
stał zbudowany na podstawie 
kryteriów opieki związane z 
ideą akcji  „Rodzić po ludz-
ku” oraz z prawami pacjenta 
i standardem organizacyj-
nym opieki okołoporodowej. 
Celem rankingu jest zbiera-
nie i opracowywanie infor-
macji z ankiet wypełnionych 
przez matki na temat szpita-
li. – Chcemy tym rankingiem 
promować miejsca,  w któ-
rych kobieta może urodzić 
„po ludzku” – z poszanowa-
niem jej godności, prywat-
ności oraz poszanowaniem 
praw jej przysługujących – 
wyjaśniają organizatorzy 

rankingu. - Dziękujemy za 
opinie. Nie tylko te dobre, 
bo konstruktywna krytyka 
to za każdym razem powód 
do przemyśleń i próby po-
prawy tego gdzie, z kim i 
w jakich warunkach odby-
wają się jedne z najważniej-
szych chwil w życiu, czyli 
narodziny Waszych dzieci 
- mówi Gizela Jagielska, gi-
nekolożka z oddziału.  RED
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W oleśnickim zamku odbyło 
się spotkanie opłatkowo-
-noworoczne Prawa i Spra-
wiedliwości. Brali w nim 
udział lokalni działacze, ale 
też radni, posłowie, euro-
parlamentarzystki. 

Gospodarzem spotkania był 
poseł Paweł Hreniak, który 
dziękując za obecność dzia-
łaczom i sympatykom Prawa 
i Sprawiedliwości, podkre-
ślał konieczność jedności. 
– Przed nami trudny rok – 
mówił.  – W minionym roku, 
roku wojny na Ukrainie, sta-
nęliśmy na wysokości za-
dania, wzmacniając naszą 
obronność i pomagając Po-
lakom w oferowaniu im róż-
nego rodzaju dodatków czy 
ulg.  Europosłanka Anna Za-
lewska chwaliła polski rząd. 

– Kryzys energetyczny dopie-
ro się zaczął, nie wiadomo 
kiedy zakończy się wojna – 
mówiła. – Władza powodu-
je zmęczenie i to jest oczy-
wiste, a Polacy są karmieni 
iluzją, że ktoś zrobi to lepiej 

od nas. Nieprawda, opozy-
cja nie poradzi sobie z tą sy-
tuacją lepiej. Tylko polski 
rząd jest w stanie poradzić 
sobie z kryzysem. Życzenia 
składały uczestnikom spo-
tkania także europosłanka 

Beata Kempa oraz posłan-
ka Mirosława Stachowiak-
-Różecka, która, odnosząc 
się do zbliżających się wy-
borów, stwierdziła, że „nikt 
normalny nie zagłosuje na 
SLD czy Tuska, który jest 

jawnie agresywny”. – Na-
szym największym pro-
blemem mogą być zwykłe 
ludzkie słabości, które do-
padły nas w różnych miej-
scach. Dlatego proszę Was, 
byście i wy zwracali nam 

uwagę, byśmy poskromili 
emocje, starali się skrom-
niej. Pracujmy, a my z wa-
szą pomocą na pewno po-
radzimy sobie i wygramy 
wybory – powiedziała. 

Beata Kempa mówiła o jed-
ności. – Musimy pójść do 
tych wyborów razem. Tylko 
tak możemy wygrać – powie-
działa, a poseł Jacek Świat 
apelował, „by nie oddawać 
Polski barbarzyńcom”. Nie-
zwykle emocjonalne było wy-
stąpienie ks. Tadeusza Fa-
rysia, który apelował o to, by 
zrobić wszystko, by Prawo 
i Sprawiedliwość nie utra-
ciło władzy. – Walczmy o to 
z całych sił, walczmy z Bo-
giem – mówił, dodając tak-
że: Bądźmy dumni z nasze-
go prezesa, to bardzo mądry 
człowiek!  RED

Kazimierz Karpienko (w środku) i Zdzisława Jakimiec
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Gospodarzem spotkania był poseł Paweł Hreniak
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Na spotkaniu pojawiło się kilkadziesiąt osób
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Pogotowie wzywamy 
bez powodu

Tak wynika ze statystyk 
oleśnickiego pogotowia.  Jak 
podkreślają ratownicy liczba 
takich wezwań jest zatrwa-
żająca. Przyczyn jest wiele. 
Wzywający okłamuje ope-
ratora numeru alarmowego 
w zakresie występowania 
objawów, przyczyny socjalne 
(samotność, brak środków 
finansowych), wygoda („płacę 
podatki to mi się należy”), 
brak podstawowej wiedzy w 
zakresie opieki medycznej 
jaka przysługuje pacjentowi 
(Poradnia Lekarza Rodzinne-

WARTO 
WIEDZIEĆ
sprawdź na www.olesnicainfo.pl

go, poradnie specjalistyczne, 
Nocna i Świąteczna Opieka 
Zdrowotna). W ocenie ratow-
ników na 7902 wyjazdów aż 
6272, czyli blisko 80% było nie-
związane ze stanem nagłego 
zagrożenie życia lub zdrowia.

Na drogi wyjechał 
nowy przewoźnik

Turbo-Trans Przewozy Auto-
karowe nowym operatorem 
Powiatowych Przewozów 
Użyteczności Publicznej..  Jak 
informuje oleśnickie staro-
stwo, na wniosek pasaże-
rów, uległy zmianie godziny 
odjazdów autobusów linii P3, 
P4, a odjazdy linii P6 będą się 
odbywać z przystanku przy 
wejściu głównym na dworzec 
autobusowy w Oleśnicy. RED

W oleśnickim szpitalu na świat 
przychodzi rocznie 2000 dzieci
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Działacze PiS przygotowują się do trudnego, wyborczego roku
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Gmina Dobroszyce

2023 rok przyniesie duże zmiany 
w gminie Dobroszyce
Panie wójcie, z jakim po-
czuciem skończył Pan 
kolejny rok pracy na rzecz 
gminy Dobroszyce?
Analizując poprzedni rok 
pracy na rzecz mieszkań-
ców, dla rozwoju Gminy 
Dobroszyce mogę śmia-
ło powiedzieć, że był to 
kolejny bardzo dobry rok. 
Wiele pomysłów, oczeki-
wań i marzeń ziściło się 
bądź jest w trakcie realiza-
cji. 2022 rok można uznać 
rokiem bijącym kolejne 
rekordy. Przekroczyliśmy 
kolejną barierę finansową, 
jeszcze kilka lat wydającą 
się niemożliwą. Mam tu na 
myśli plan wydatków na 
kwotę przeszło 70 mln zł 
oraz plan wydatków inwe-
stycyjnych za około 30 mln 
zł. Dla porównania plan 
dochodów jakie na począt-
ku mojej pracy zastałem w 
Gminie, czyli w roku 2015 
był na poziomie 19 mln zł.  
 
W 2022 roku nie brako-
wało ważnych inwestycji. 
Które sprawiają, że może 
Pan powiedzieć, iż wyko-
naliście naprawdę dobry 
kawał roboty?
Miniony rok pod wzglę-
dem realizacji zadań in-
westycyjnych uznać mogę 
za rekordowy w histo-
rii Gminy Dobroszyce. Nie 
tylko ze względu na kwo-
ty przeznaczone na in-
westycje, ale również na 
ilość zadań jakich się pod-
jęliśmy. Największą po-
trzebą zgłaszaną przez 
mieszkańców są oczywi-
ście inwestycje w budo-
wę, przebudowę czy re-
mont dróg. W roku 2022 
podpisałem umowę na re-
alizację 11 dróg z czego 6 
została oddana do użytku 
tego samego roku, następ-
nych 5 zostanie wykonana 
do połowy roku obecne-
go. Kolejną dla mnie naj-
ważniejszą inwestycją jest 
oczywiście modernizacja 
oczyszczalni ścieków. In-
westycja, do której przy-
gotowywaliśmy się przez 
5 lat ruszyła do realiza-
cji. Wśród innych kluczo-
wych inwestycji, o któ-
rych warto wspomnień to 
m.in. budowa świetlicy w 
Mękarzowicach. To ko-
lejny obiekt, który będzie 
miejscem integracji spo-

łeczności tego sołectwa. 
Powstał kolejny odcinek 
chodnika/ ścieżki rowe-
rowej w kierunku Oleśni-
cy, który pozwoli na bez-
pieczne poruszanie się 
wzdłuż drogi wojewódz-
kiej. Z myślą o najmłod-
szych powstaje piękny 
plac zabaw w Dobroszy-
cach. Inwestycja jest już 
na ukończeniu. Myślę, 
że wiosną tego roku bę-
dzie najczęściej odwiedza-
nym miejscem przez naj-
młodszych mieszkańców 
Gminy. W roku 2022 speł-
niliśmy kolejne marze-
nie strażaków z OSP Do-
broszyce. Bowiem została 
wybudowana nowa remi-
za strażacka. Obiekt jest 
już gotowy do użytkowa-
nia. Obecnie trwają pra-
ce związane z wyposaże-
niem obiektu. W trakcie 
przygotowywany jest rów-
nież nowy zjazd na drogę 
wojewódzką 340 wyłącz-
nie dla pojazdów straży 
pożarnej. Poszerzyliśmy 
ofertę placówek oświa-
towych o kolejne miejsca 
przedszkolne oraz żłob-
kowe. Dziś dysponujemy 
liczbą blisko 400 miejsc 
przedszkolnych. Dzięki 
wsparciu finansowemu ja-
kie pozyskaliśmy dla na-
szych mieszkańców wie-
lu wymieniło swoje źródło 
ogrzewania na gazo-
we, bądź wybrało pom-
pę ciepła. Zmiana okaza-
ła się lepszym wyborem ze 
względu na koszty ogrze-
wania przy dzisiejszych 
cenach, czy dostępności 
opału. 
 
2022 rok to także poja-
wienie się w gminie Do-
broszyce dużego inwesto-
ra, czyli sieci Lidl. Co to 
oznacza dla Pana osobi-
ście, a co dla gminy?
Wybór lokalizacji w Gmi-
nie Dobroszyce, takie-
go przedsiębiorcy jakim 
jest LIDL Polska, na budo-
wę ogromnego Centrum 
Dystrybucyjno-Logistycz-
nego to wielkie wyróż-
nienie i uznanie potencja-
łu tego miejsca. Cieszę się, 
że Gmina Dobroszyce jest 
bardzo dobrze postrzega-
na na wybór tego miejsca 
nie tylko do zamieszka-
nia, ale rów-nież do pro-

wadzenia w niej działal-
ności gospodarczej coraz 
większych graczy na rynku 
pracy. Nie tylko Lidl doce-
nił to miejsce, bowiem ko-
lejne nowe hale powstały 
również na terenach firm, 
które od lat działają w na-
szej Gminie. Pojawiła się 
również zabudowa wielo-
rodzinna. W Dobroszycach 
powstają cztery bloki wie-
lorodzinne dla blisko 90 
mieszkań. W Gminie bu-
dowane są pierwsze farmy 
fotowoltaiczne. 

Mam w tym poczucie 
dobrze wykonanej pra-
cy na rzecz rozwoju Gmi-
ny. Cieszę się, że podejmo-
wane do tej pory decyzje 
przyczyniły się do zmian 
w wielu dziedzinach życia 
mieszkańców. Pojawiły się 
kolejne atrakcyjne miej-
sca pracy, a co ważne są to 
miejsca pracy bliżej domu. 
Poprawiła się jakość po-
wietrza, pojawiła się bo-
gata oferta lokali usługo-
wych, w tym dobra oferta 
gastronomiczna, których 
do tej pory brakowało. 

Gmina Dobroszyce to 
jedna z niewielu gmin w 
powiecie oleśnickim, w 
której udaje się zwiększyć 
liczbę mieszkańców. 
Pół żartem, pół serio za-
pytam: jak to się robi?
Zmiany akurat nie wyni-
kają z przyrostu natural-
nego. Znaczny wzrost licz-
by mieszkańców wynika 
ze względu na wybór na-
szej Gminy, jako miejsca 
do zamieszkania na sta-
łe. Młodzi ludzie migrują z 
różnych stron wojewódz-
twa czy z różnych stron 
Polski do Gminy Dobro-
szyce za pracą, za miej-
scem dobrym do życia, 
które tu odnajdą. 

Oczekiwania co do wy-
boru miejsca zamieszka-
nia rosną. Dziś, by stać się 
atrakcyjną gminą nie wy-
starczy zapewnienie wody 
czy kanalizacji, chociaż to 
nadal ważne i prioryte-
towe czynniki wpływają-
ce na rozwój gminy. Obec-
nie konieczna jest oferta 
poprawiająca komfort i ja-
kość życia. Wpływ na to 
ma m.in. oferta eduka-
cyjna, dostępność miejsc 
przedszkolnych, boga-

ta oferta kulturalna, od-
powiednia baza sportowa, 
oferta zajęć rozwijających 
umiejętności artystyczne 
czy sportowe. W przypad-
ku naszej Gminy chcemy 
być atrakcyjni również pod 
względem turystycznym 
rozwijając system ścieżek 
rowerowych, by pokazać 
potencjał i walory przy-
rodnicze Gminy. Chce-
my nadal poprawiać jakość 
powietrza, poprawiać in-
frastrukturę drogową oraz 
zapewnić naszym miesz-
kańcom poczucie bezpie-
czeństwa.

Inwestycje 2023 - co Pan 
planuje? Które przedsię-
wzięcia będą kontynu-
owane, a które rozpocz-
niecie?
Rok 2023 przyniesie kolej-
ne duże zmiany. Część za-
planowanych zadań
 z roku poprzedniego wy-
maga kontynuacji. Są to 
m.in. inwestycje drogowe, 
a wśród nich ul. Nowosie-
dlicka, Wiosenna, Szkolna, 
Słoneczna oraz Tęczowa. 
Do połowy roku przewidu-
jemy zakończenie moder-
nizacji oczyszczalni ście-
ków. Plac zabaw przy ulicy 
Parkowej powinien zostać 
oddany do użytku wio-
sną tego roku. Przed nami 
również kolejne duże in-
westycje, które realizu-
jemy zgodnie z obietnicą 
daną mieszkańcom. 
Modernizacji poddaje-
my dwie świetlice w miej-
scowościach Dobrzeń oraz 
Łuczyna. W Łuczynie  
powstanie dodatkowo bo-
isko wielofunkcyjne. W 
Dobroszycach pojawi się 
Skatepark przy budyn-
ku Szkoły Podstawowej. 
Na początku roku ogłosi-
my przetarg na rozbudowę 
sieci wodno-kanalizacyj-
nej pomiędzy Dobroszy-
cami, a Nowosiedlicami. 
Przewidywalny koszt tego 
zadania opiewa na kwotę 
blisko 10 mln zł. Pochylimy 
się również nad częścio-
wym remontem stadionu 
w Dobroszycach. Przebu-
dowy wymaga wiele dróg 
w Gminie, przy możliwym 
wsparciu finansowym li-
czę, że do realizacji wpro-
wadzimy kilka kolejnych 
kilometrów dróg. ■

Rozmowa z Arturem Cioskiem, wójtem gminy Dobroszyce

Tak będzie się prezentować nowoczesny plac zabaw
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Chodnik z Nowosiedlic do Dobroszy jest już gotowy

Skate-park - to będzie miejsce dla młodych

Przebudowa oczyszczalni zakończy się w maju



NR 1 (45) I 24 STYCZNIA 2023 r.
www.olesnicainfo.pl8 Syców

Katarzyna Kijakowska

W  Urzędzie Miasta i 
Gminy Syców od-
było się spotka-

nie władz samorządowych 
z przedstawicielami Szko-
ły Głównej Handlowej oraz 
Studia Vector. To z tymi pod-
miotami samorząd będzie 
wcielać w życie innowacyjny 
projekt zapewniający opty-
malizację kosztów związa-
nych z utrzymaniem bu-
dynków.

Które budynki obejmie
projekt?
Projektem objętych zosta-
ną wszystkie budynki gmin-
nych szkół i przedszkoli oraz 
budynek urzędu. – Od tego 
zaczynamy – mówi burmistrz 
Dariusz Maniak, który pod-
kreśla innowacyjny cha-
rakter projektu oraz fakt, 
że gmina Syców jest jedy-
nym samorządem na Dol-
nym Śląsku, który bierze w 
nim udział. – Pracowaliśmy 
nad tym ostatnie pół roku 
– mówi Maniak. – Ta cyfro-
wa inwentaryzacja budyn-
ków dzisiaj staje się faktem.

Projekt pozwoli wprowa-
dzać i analizować dane, które 
są związane z utrzymaniem 
poszczególnych budynków. 

Prof. Bartosz Grucza ze 
Szkoły Głównej Handlo-
wej wyjaśnił, że pieniądze 

na projekt będą pochodzić z 
pozyskanych środków. Jest 
on realizowany przez Studio 
Vector oraz jego partnerów. 
– Polega na stworzeniu cy-
frowych bliźniaków określo-
nych budynków, które znaj-
dują się w zasobie gminy. 
Te cyfrowe budynki pozwo-
lą zebrać w jednym miej-
scu informacje związane z 
ich eksploatacją. Do tej pory 
były one albo niemożliwe 
do pozyskania, albo rozpro-
szone – wyjaśniał profesor 
Grucza.- Dodatkowo poprzez 
instalację czujników będzie-
my odczytywać takie dane, 
jak zużycie energii, tempe-
ratura, wilgotność CO2, czy 
ilość osób, które w danym 
momencie przebywają na 
ich terenie.

– Ta dane, zebrane w jed-

nym miejscu, pozwolą na 
podejmowanie konkretnych 
kroków w stosunku do okre-
ślonych obiektów – podkre-
ślał prof. Grucza.

Będą oszczędzać
Takie działania – podkreśla-
li autorzy projektu – pozwo-
ilą gminie na wygenerowa-
nie konkretnych środków. 
– Mieszkańcy muszą mieć 
świadomość, że to działa-
nia mające na celu oszczęd-
ności środków publicznych, 
pieniędzy z ich podatków i 
przeznaczenie ich na inne 
cele – mówiła prof. Joanna 
Cygler.

Prace nad inwentaryza-
cją budynków będą trwały 
przez najbliższe tygodnie. 
Pierwsze dane mają się po-
jawić w ciągu pół roku. ●

Spotkanie inicjujące projekt, w którym bierze udział gmina Syców, odbyło się w obecności władz  
Sycowa, a także przedstawicieli Szkoły Głownej Handlowej i Studia Vector

Syców chce zaoszczędzić 
na utrzymaniu obiektów 
● Innowacyjnym projektem zostaną objęte obiekty gminnych szkół, przedszkoli 
oraz budynek urzędu. Pierwsze dane poznamy za sześć miesięcy

Będzie modernizacja linii 
kolejowej numer 181?
Jak informuje portal nako-
lei.pl PKP Polskie Linie Ko-
lejowe ogłosiły przetarg na 
modernizację wraz z elek-
tryfikacją odcinka linii kole-
jowej nr 181, która połączy 
województwo wielkopol-
skie z dolnośląskim.

Polskie Linie Kolejowe ogło-
siły postepowanie, którego 
przedmiotem zamówienia 
jest zaprojektowanie i wy-
konanie robót dla zadania 
pn. „Rewitalizacja linii ko-
lejowej nr 181 Herby Nowe – 
Oleśnica na odcinku Kępno 
– Oleśnica z elektryfikacją”. 
Jak informuje portal nako-
lei.pl inwestycja na odcin-
ku Kępno – Oleśnica została 
wpisana jako projekt do zre-
alizowania w ramach Kra-
jowego Planu Odbudowy. 

Polska nadal nie otrzyma-
ła ostatecznej decyzji co do 
otrzymania środków z KPO. 
Warto wskazać, że na oma-
wianym odcinku, tj. od Kęp-
na do Oleśnicy obowiązu-
ją ograniczenia prędkości 
z uwagi na stan infrastruk-
tury. Pociągi pasażerskie i 
towarowe rozpędzają się do 
40 km/h z uwagi na zły stan 
infrastruktury.

Inwestycja ma zakładać 
również budowę mijanek 
Jemielna Oleśnicka, Bra-
lin i Syców. To ma przeło-
żyć się na zwiększenie prze-
pustowości szlaku. Powstać 
mają także nowe perony na 
stacjach i przystankach w 
miejscowościach:  Syców, 
Cieśle, Poniatowice, Strado-
mia, Gęsia Górka, Perzów i 
Bralin.RED

Klub Turystyki Pieszej 
działa już pół wieku
Z tej okazji w sycowskim 
muzeum odbyło się otwar-
cie wystawy, która upa-
miętnia 50 lat działalno-
ści Klubu Turystyki Pieszej 
TREP. 

Z tej okazji wczoraj w Mu-
zeum Regionalnym w Syco-
wie miało miejsce otwarcie 
wystawy poświęconej temu 
jubileuszowi. 

Inicjatorem powstania klu-
bu w roku 1973 był Edmund 
Goś, który w 1982 roku roz-
począł pracę w sycowskim 
LO.

Przez wiele lat klub zdo-
był nie tylko rzesze fanów 
amatorskich górskich wę-
drówek, ale jego członko-
wie sami organizowali roz-
maite rajdy oraz brali udział 
w wielu ogólnopolskich wy-
darzeniach. 

W 2000 roku KTP TREP 
uzyskał złotą honorową od-

znakę PTTK za swoją działal-
ność. Obecnie opiekunem 
klubu jest wieloletni nauczy-
ciel LO Leszek Wojteczek. 
W otwarciu wystawy udział 
wzięli przedstawiciele sy-
cowskiego samorządu oraz 
przyjaciele i pierwsi człon-
kowie klubu. RED

Wnioskuj  o sprzęt 
komputerowy
 
Sycowski magistrat 
poinformował  o naborze 
wniosków dla osób, których 
wnioski nie przeszły pełnej 
weryfikacji o przyznanie 
sprzętu komputerowego dla 
dzieci z rodzin byłych pracow-
ników PGR zamieszkujących 
na terenie gminy Syców. 
Celem projektu jest wsparcie 
rodzin popegeerowskich z 
dziećmi w zakresie dostępu 
do sprzętu komputerowego 
oraz dostępu do Internetu. 
W ramach dodatkowego 

WARTO 
WIEDZIEĆ
sprawdź na www.olesnicainfo.pl

naboru możemy zrealizo-
wać 50 wniosków, dlatego 
będzie decydować kolejność 
złożenia wniosku uzupełnia-
jącego. Wnioski można złożyć 
w godzinach pracy urzędu w 
Biurze Podawczym (pokój nr 
3) Urzędu Miasta i Gminy w 
Sycowie, ul. Mickiewicza 1.  

Mianowania sycow-
skich nauczycieli
 
Uroczystość w urzędzie. Daria 
Jach z Publicznego Przed-
szkola  nr 1 w Sycowie oraz 
Judyta Mrugała ze Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Sycowie 
ze stopniem nauczyciela 
mianowanego. Dokumenty 
potwierdzające awans wręczył 
burmistrz Dariusz Maniak. RED

Wernisaż   odbył się w sycowskim 
muzeum regionalnym
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Zespół Sycowiacy świętował kolejny jubileusz 
Sycowiacy wchodzą w ko-
lejny rok swojej działalno-
ści. Zespół działający pod 
kierunkiem Kazimierza Ci-
chonia to wizytówka Sy-
cowa. 

Pierwszy sycowski zespół 
folklorystyczny Sycowiacy 
powstał w 1996 r. Jego za-
łożycielem był Kazimierz 
Ciochoń, muzyk, nauczy-
ciel, społecznik i wielki pa-
sjonat Sycowa. Członkowie 
to mieszkańcy Sycowa, No-
wego Dworu i Wojciecho-
wa. Sycowiacy popularyzują 

dolnośląski folklor i twór-
czość ludową, a także pro-
mują Syców w regionie. W 
swoim repertuarze mają pie-
śni i piosenki nie tylko z wo-
jewództwa dolnośląskiego, 
ale też z innych części kra-
ju oraz piosenki popularne, 
biesiadne i własne. Zespół 
prezentuje się w dolnoślą-
skich strojach ludowych. 
Grupa popularyzuje utwo-
ry ludowe w najbliższym oto-
czeniu w miejscowościach i 
miasteczkach powiatu ole-
śnickiego, a przede wszyst-
kim w gminie Syców. REDJubileuszowe spotkanie było okazją do podziękowań
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DLA ZARZĄDCÓW 
NIERUCHOMOŚCI
Projekt platformy tech-
nologicznej AIBS - modelu 
zarządzania budynkami 
adresowany jest do właści-
cieli i zarządców nierucho-
mości, mających na celu 
zwiększenie efektywności 
zarządzania obiektami 
poprzez wykorzystanie 
możliwości niesionych 
przez nowoczesne techno-
logie.Otwiera dostęp do za-
awansowanych rozwiązań 
upowszechniające praktyki 
optymalizacj, podnosząc 
standardy zarządzania 
oraz przyczyniając się do  
obniżenia zużycia nośni-
ków energii.

Mieszkańcy muszą 
mieć świadomość, że 
to działania mające 
na celu oszczędzanie 
środków publicznych
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Miasto i Gmina 
Syców
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28 i 29 stycznia 2023 roku 
Syców będzie świętował 
jubileuszową XX. edy-
cję Ogólnopolskiego Kon-
certu Charytatywnego na 
rzecz Pomocy Rodakom 
na Wschodzie 

Głównym artystą jubileuszo-
wego koncertu będzie Pań-
stwowy Zespół Ludowy Pie-
śnie i Tańca Mazowsze im. 
Tadeusza Sygietyńskiego, 

który wystąpi w taneczno-
-wokalnym repertuarze już 
28 stycznia. Gości przywita 
sycowska Grupa Revas. So-
botnia gala będzie też okazją  
do podsumowania 20-letniej 
historii koncertu. 

Natomiast 29 stycznia o go-
dzinie 15 odbędzie się specjal-
ny Koncert Kolęd i Pastora-
łek w wykonaniu Mazowsza. 
Wszystkie wydarzenia odbę-
dą się w hali Miejski Ośro-

dek Sportu i Rekreacji Sy-
ców, a pieczę nad artystami 
i wsparcie organizacyjne za-
pewnia także Centrum Kultu-
ry w Sycowie oraz sycowska 
Rodzina Kolpinga. W trak-
cie  koncertów prowadzo-
na będzie zbiórka charyta-
tywna na rzecz Rodaków na 
Wschodzie. Niedzielna msza 
św. w intencji Ojczyny zo-
stanie odprawiona w koście-
le św. Piotra i Pawła w Syco-

wie. Wydarzenie odbywa się 
pod patronatem honorowym 
Jarosława Obremskiego, wo-
jewody dolnośląskiego oraz 
Cezarego Przybylskiego, mar-
szałka województwa dolno-
śląskiego. Przypomnijmy, że 
ideą wydarzenia jest pomoc 
Rodakom na Wschodzie. W 
tym roku myślimy szczegól-
nie o Polakach i Poloniach, 
które mieszkają na ogarnie-
jętej wojną Ukrainie. ■

Zapraszamy na jubileuszowy koncert charytatywny

SPZOZ Przychodnia Sy-
ców oraz Miasto i Gmina 
Syców planują  wykonanie 
tablicy poświęconej dok-
torowi Jakimowiczowi. 

Tablica zawiśnie w korytarzu 
ośrodka zdrowia. Znajdą się 
na niej nazwiska tych, któ-
rzy tworzyli podwaliny szpi-
tala w Sycowie. Będą to: Ju-
lian Jakimowicz, Stanisław 
Piórkowski, Gertruda Kurza-
wa, Olga Jakimowicz, Jakub 
Seftel, Leszek Zuterek, Ger-
truda Rzemyk, Aniela Maj-
chrzak, Janina Seftel, Bo-
lesław Orzechowski, Marta 
Zaradna, Antoni Kędzierski, 

Tadeusz Strzelecki, Melania 
Jakimowicz, Stefania Ku-
śmierczyk, Maria Lamus, 
Albert Kucharski, Marian 
Żarecki, Mikołaj Kędzier-
ski, Gertruda Skupin, Ma-
rian Dybek, Janina Borow-
ska, Łucja Gęgała, Czesław 
Baryś, Edward Drążek. 

Inicjatorzy tego przedsię-
wzięcia proszą mieszkańców 
o pomoc. Chodzi m.in. o odpo-
wiedź, czy jakaś osoba, która 
pracowała w szpitalu w po-
wojennym okresie (lata 1946 
- 1960), nie została pominię-
ta? Na informacje w tej spra-
wie czeka  Jakub Seftel, tel. 
609-973-355. ■

Uczczą pamięć doktora 
Juliana Jakimowicza

Tablica zawiśnie w korytarzu ośrodka zdrowia
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Część środków na zakup 
samochodu ratowniczo-
-gaśniczego pochodziła z 
budżetu Sycowa.   

Kolejny nowy wóz ratowni-
czo - gaśniczy trafi ł do gminy 
Syców. Tym  nowy samochód 
zasilił struktury Państwowej 
Straży Pożarnej w Sycowie.  
Dzięki temu zwiększyły się 
możliwości i zdolność do 
szybkiego reagowania za-
wsze wtedy, kiedy tego po-
trzeba. 

- Bezpieczeństwo mieszkań-
ców to podstawa - podkre-
śla burmistrz Sycowa Dariusz 
Maniak. - Dlatego od począt-
ku kadencji inwestujemy w 
poprawę bezpieczeństwa na 
terenie Miasta i Gminy Syców 
w różnych obszarach. Świet-
nie układa nam się współ-
praca z Państwową Strażą 
Pożarną - mówi burmistrz, 
który uczestniczył w prze-
kazaniu sycowskim straża-
kom nowoczesnego sprzętu 
ratowniczego. ■

Nowy samochód dla 
sycowskich strażaków

Uroczystość przekazania auta odbyła się we Wrocławiu
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W Hali Sportowo-Wido-
wiskowej w Bierutowie 
będzie się odbywał tego-
roczny finał Wielkiej Or-
kiestry Świątecznej Po-
mocy.   

W tym roku Orkiestra bę-
dzie grać w Hali Sportowo-
-Widowiskowej w Bieruto-
wie, gdzie prócz wydarzeń i 
koncertów, odbędą się licy-
tacje przekazanych przed-
miotów. Niedzielne wystę-
py zainauguruję kilkanaście 
minut po godzinie 15 bieru-
towskie przedszkolaki. Orga-
nizatorzy zaplanowali tak-
że pokaz karate i pole dance 

oraz pokaz psów ratownicz-
nych. O godz. 19.45 wystąpią 
Bierutowianie Bis, a o godz. 
20  zaplanowano Światełko 
do Nieba. Już na finał wy-
stąpi zespół Blef. Przez cały 
czas trwania wydarzenia w 
hali działać będzie Kawia-
renka Seniorów prowadzo-
na przez Uniwersytet III Wie-
ku, a w przerwach pomiędzy 
występami i pokazami odbędą 
się licytacje fantów przeka-
zanych na tegoroczny finał. 
Organizatorami wydarzenia 
są OKiS, Klub Ster oraz Sto-
warzyszenie Rozwoju Ziemi 
Bierutowskiej im. Romka Ka-
zimierskiego. ■

Zapraszamy do hali 
na 31. finał WOŚP

Kolejny raz mieszkańcy Bierutowa zagrają w Orkiestrze
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Dziewięć drużyn przystą-
piło do rywalizacji w Bie-
rutowskim Noworocznym 
Turnieju Samorządowym 
w piłce halowej.

Na boisku kibice mogli obej-
rzeć zmagania dziewięciu ekip 
piłkarskich. Sportowe trykoty 
założyli m.in. burmistrz Piotr 
Sawicki, wójt gminy Oleśni-
ca Marcin Kasina, burmistrz 
Namysłowa Bartłomiej Sta-

wiarski i wójt gminy Dobro-
szyce Artur Ciosek, który halę 
w Bierutowie opuszczał najbar-
dziej zadowolony, bowiem to 
jego drużyna okazała się tego 
dnia w najlepszej dyspozycji, 
pokonując w finale 2:0 zespół 
z Namysłowa. W spotkaniu o 
trzecie miejsce lepsi okazali się 
bierutowscy Oldboje. O przy-
gotowanie wydarzenia zadbał 
OKiS, a o sportowe Mariusz 
Karakuła i Adam Besz. ■

Bierutów podejmował 
samorządowców

Gospodarzem wydarzenia był bierutowski samorząd
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Miasto i Gmina 
Bierutów

Modernizacja oczyszczalni 
ścieków i koniec problemów 
z wodą w Bierutowie coraz bliżej
W Urzędzie Miasta  
i Gminy Bierutów pod-
pisano umowę z kon-
sorcjum Newater, któ-
re będzie wykonawcą 
kompleksowej moderni-
zacji naszej oczyszczalni 
ścieków w Bierutowie. 
O szczegółach poinfor-
mował burmistrz Piotr 
Sawicki. 

Wartość całego zadania in-
westycyjnego wynosi 5,3 mln 
zł, z czego 4,381 mln zł bę-
dzie pokryte z dotacji pozy-
skanej przez Miasto i Gminę 
Bierutów z 2. edycji Progra-
mu Inwestycji Strategicznych 
Polski Ład.

– W ramach moderniza-
cji wykonane zostaną m.in. 
następujące prace: zakup 
nowej stacji zlewnej, mo-
dernizacja zlewni ścieków 
dowożonych, rozbudowa 
i modernizacja istniejącej 
przepompowni, adaptacja 
pomieszczenia pod labora-
torium chemiczne, moder-
nizacja komory natlenionej, 
zakup i instalację prasy osa-
dów – informuje burmistrz. 
– Modernizacja oczyszczalni 
jest jednym z priorytetów tej 
kadencji, ponieważ stan tego 
obiektu wymagał już pilnych 
interwencji, aby zachowana 
została ciągłość skuteczne-
go oczyszczania ścieków. – 
To pierwszy, ale bardzo zna-
czący krok w modernizacji 
naszej mocno zdegradowa-
nej i niedoinwestowanej in-
frastruktury wodno-kana-
lizacyjnej – podkreśla Piotr 
Sawicki. – Warto też nad-
mienić, że po zmodernizo-
waniu oczyszczalni, w naj-
bliższych latach absolutnym 
priorytetem musi być sukce-
sywna modernizacja systemu 
uzdatniania wody pitnej w 
gminie oraz systemu jej prze-
syłu wodociągami gminny-
mi. Jak możemy się w ostat-
nich miesiącach przekonać, 
szczególnie konieczna jest 
szybka wymiana najbardziej 
zdegradowanych odcinków 
wodociągu na terenie Bieru-
towa. Skumulowanie awarii 
w krótkim czasie staje się już 
także nie do zniesienia dla 
licznie żyjących w ich rejo-
nie mieszkańców Bierutowa 
i uniemożliwiają im normal-
ną egzystencję.

– Nie dziwi, więc że miesz-
kańcy mają uzasadnione 
oczekiwania, aby tak pod-
stawowe dobro, jak woda 
pitna było zapewnione bez 
zakłóceń – przyznaje bur-
mistrz Bierutowa. – Jest to 
oczywiste i niczym nie można 

usprawiedliwić innego stanu 
rzeczy. Dlatego już w najbliż-
szych tygodniach rozpoczy-
namy wymianę zniszczo-
nej rury na najbardziej dziś 
newralgicznym odcinku, 
wzdłuż ulicy Słowackiego, 
począwszy od ulicy Solnic-
kiej. To tam, czyli przy osie-
dlu bloków na ulicy Zielonej 
oraz przy marketach mamy 
do czynienia z permanent-
ną już awarią sieci i wiemy 
już, że kolejne doraźne na-
prawy niczego nie poprawią. 
W kolejnych miesiącach bę-
dziemy sukcesywnie działać 
na kolejnych problematycz-
nych fragmentach.

    -  Nie będą to pierwsze 
tego typu prace, ponieważ na 
jesieni ubiegłego roku, w ra-
mach remontu tej samej sieci, 
wymieniliśmy spory zdegra-
dowany fragment rury przy 
nowym przedszkolu – przy-
pomina. – To działania inter-
wencyjne i w obliczu obecnej 
sytuacji należy je szybko pod-
jąć, jednak pracujemy już nad 
kompleksową koncepcją wy-
dajnego zaopatrzenia gminy 
w wodę pitną, która pozwo-
li nam w najbliższych latach 
rozwiązywać nasze proble-
my z wodą całościowo i per-
spektywicznie. ■

Umowa z konsorcjum Newater dotyczy kompleksowej modernizacji ścieków w Bierutowie
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INWESTYCJE, KTÓRE GMINA BIERUTÓW 
ZREALIZUJE W 2023 ROKU
●Budowa wodociągu we wsi Karwiniec – 186 000 zł
●Dofinansowanie budowy chodnika w Zbytowej – 400 000 zł
●Modernizacja infrastruktury drogowej na terenach wiej-
skich – 2 375 000 zł (Polski Ład)
●Utwardzenie sięgacza przy ul. Namysłowskiej w Bierutowie 
– 50 000 zł
●Doposażenie zakupu wozu strażackiego dla OSP Gorzesław 
– 50 000 zł
●Dofinansowanie zakupu wozu strażackiego dla OSP Wabie-
nice – 85 000 zł
●Budowa Przedszkola Miejskiego w Bierutowie – 3 315 000 zł
●Budowa wodociągów w Bierutowie – 50 000 zł
●Budowa sieci kanalizacyjnej w pasie ul. Towarowej w Bieru-
towie – 200 000 zł
●Modernizacja oczyszczalni ścieków w Bierutowie 4 381 000 zł
●wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komu-
nalnych w Bierutowie – 3 128 895 zł (Polski Ład)
●Zakup na raty zamiatarki chodnikowej (urządzenie wie-
lofunkcyjne) – 162 975 zł
●Budowa oświetlenia drogowego na terenie Miasta i Gminy – 
1 000 000 (Polski Ład)
●Rozbudowa oświetlenia drogowego solarnego w Karwińcu 
– 20 000 zł
●Wymiana chodnika i opaski przy świetlicy wiejskiej w Pacz-
kowie – 15 000 zł
●Modernizacja świetlicy w Zbytowej (etap 4) – 100 000 zł
●Modernizacja i doposażenie świetlicy w Solnikach Wielkich 
– 28 120 zł
●Prace modernizacyjne w budynku świetlicy we wsi Stronia 
– 30 000 zł
●Modernizacja świetlicy wiejskiej w Solnikach Małych – 20 
000 zł
●Filia Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Bierutów we wsi 
Zbytowa – etap końcowy inwestycji – 50 000 zł
●Budowa zaplecza szatniowo-kontenerowego w Zbytowej 
– 485 000 zł
●Modernizacja Domu Sportowca przy ul. Namysłowskiej w 
Bierutowie – 150 000 zł
●Budowa wiaty rekreacyjnej w Wabienicach – 19 500 zł
●Doposażenie placu zabaw w Strzałkowej – 13 000 zł
●Budowa budynku garażowego w Zawidowicach – 20 000 zł
●Zakup kosiarki – traktorek ogrodowy w Zbytowej – 20 000 zł
●Plac zabaw w Gorzesławiu – 20 000 zł
●Doposażenie placu zabaw w Gorzesławiu – 15 000 zł

Mieszkańcy mają 
uzasadnione 
oczekiwania, aby tak 
podstawowe dobro, 
jak woda pitna było 
zapewnione 
bez jakichkolwiek 
zakłóceń
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Na co dzień jesteśmy dużą fi rmą 
na lokalnym rynku, która produ-
kuje meble szyte na miarę, do-
pasowane do życzeń naszych 
klientów. 

Od 1990 roku na trwałe wpi-
saliśmy się w lokalną społecz-
ność. Tworzymy miejsca pra-
cy dla blisko 450 pracowników 
i blisko 50 uczniów praktycz-
nej nauki zawodu. Dzielenie się 
wiedzą, inwestowanie w proces 
kształcenia młodzieży, by zdo-
bywała kompetencje niezbęd-
ne na lokalnym rynku pracy jest 
ważną częścią naszego funk-
cjonowania. Poza standardową 
działalnością zwracamy uwagę 
na potrzeby społeczne. Angażu-
jemy się w szereg inicjatyw spo-
łecznych. Działamy nie tylko na 
rzecz swojego zysku, ale również 
podejmujemy przedsięwzięcia 
wspomagające najbliższe oto-
czenie. Ten rok był wyjątko-
wo obfi ty w tego typu projekty. 
Niestety, duży wpływ miała na 
to agresja Rosji na Ukrainę. Na-
sza fi rma nie pozostała obojęt-
na i włączyła się aktywnie w ak-
cje pomocowe. 

Po pierwsze zatroszczyliśmy się 
o wszystkich ukraińskich pra-
cowników Firmy i ufundowa-
liśmy jednorazowe zapomogi, 
które mogli wysłać do swoich ro-
dzin na Ukrainie z przeznacze-
niem na najpilniejsze wydatki, 
z którymi musieli się mierzyć w 
obliczu wojny.

Spółka ROM IMMO udostęp-
niła dla 3 ukraińskich rodzin, 
pracowników ROM, bezpłatne 
mieszkania. Nasi pracownicy za-
kasali rękawy i zadbali o remont 
tych pomieszczeń, dokonali nie-
zbędnych prac porządkowych, a 
Firma wyposażyła je w niezbęd-
ne środki i sprzęty. Będziemy 
prowadzić tę akcję tak długo, jak 

będzie to potrzebne. 
Na terenie fi rmy zorganizo-

waliśmy zbiórki żywności, ubrań 
i podstawowych materiałów, 
które trafi ły do potrzebujących 
uchodźców.

W pierwszym kwartale 2022 r. 
podarowaliśmy ponad 150 ma-
teracy piankowych do miejsc 
noclegowych tworzonych przez 
Urząd Gminy w Oleśnicy, Urząd 
Miasta i Gminy w Bierutowie 
oraz do lokalnych fundacji, które 
też organizowały schronienie dla 
Uchodźców. 
Przeznaczyliśmy środki fi nan-
sowe na paliwo na rzecz Domu 
Polskiego w Nowej Kachowce w 
Ukrainie, do którego prezes Ihor 
Janiszewski organizował konwo-
je humanitarne. Zorganizowali-
śmy transporty zebranych darów 
z centrali fi rmy w Eupen do Pol-
ski na rzecz Miejskiego Punktu 
Pomocy Uchodźcom. Przekaza-
liśmy dary żywnościowe i środki 
chemiczne do Gminnego Ośrod-
ka Kultury. Ufundowaliśmy leki 
i środki medyczne, które zosta-
ły dostarczone bezpośrednio na 
front, do ukraińskich żołnierzy w 
Jaworowie na Ukrainie.

W obliczu zimy spółka Rom 
International zakupiła 35 gru-
bych polarów i 35 śpiwo-
rów, które trafi ły bezpośred-
nio w rejon walk. Dodatkowo 
przekazaliśmy środki fi nan-
sowe na Polską Akcję Huma-
nitarną, z przeznaczeniem na 
pomoc Ukrainie w wysokości 
126.254,99 PLN.

Poza działaniami na rzecz 
Ukrainy Firma chętnie i czę-
sto uczestniczy w lokalnych ini-
cjatywach społecznych poprzez 
darowizny na różnego rodzaju 
zbiórki/licytacje. 

Nasze meble służą jako fanty 
czy też wyposażenie szkolnych 
kącików czytelniczych. 


