
Majątek 
zmarłego tra� a 
do gminy, 
jeśli zrzeknie się 
go rodzina

Coraz mniej 
uczniów 
uczęszcza 
na lekcje religii

Lekarski cud.
Jacek Sadowski
przeszedł zabieg 
przeszczepu płuc

W Oleśnicy 
powstanie 
nowy, miejski 
żłobek
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GAZETA BEZPŁATNA

Znamy gwiazdy, 
które wystąpią 
w tym roku 
na  Dniach 
Oleśnicy

Z NAMI BĘDZIESZ NA BIEŻĄCO! AKTUALNE INFORMACJE NA WWW.OLESNICAINFO.PL
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Anna Jadowska,  
reżyserka 
z Oleśnicy
z Orłem za 
najnowszy � lm
CZYTAJ NA STRONIE 4

O aborcji, 
różańcu przed 
szpitalem, 
cesarskich 
cięciach i body 
positive
Jasno wypowiada swoje 
opinie, stawia 
odważne tezy, które mogą 
budzić kontrowersje 
i nie boi się bronić 
swojego zdania. 
Zapraszamy do lektury 
rozmowy z ginekolożką 
oleśnickiego szpitala 
Gizelą Jagielską.
CZYTAJ NA STRONIE 6

Od czterech lat Marta Wojtan walczy 
o zdrowie córeczki Liwii. Po udarze, którego 
doznała pół roku temu, musi dbać także o siebie
CZYTAJ NA STRONIE 11
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Rozkochuje oleśniczan 
w lokalnych smakach
Sylwia Kicuła stawia na lokalne produkty, których sama jest też producentką. Od kilku lat organizuje też 
Oleśnickie Jarmarki Wspaniałości i przekonuje mieszkańców, że warto kupować u miejscowych!  STRONA  4



Piją, jadą i mają 
wszystko w nosie
KATARZYNA KIJAKOWSKA

Zauważyliście, jak wielu jest w naszym 
powiecie kierowców, którzy wsiadają 
za kółko pod wpływem alkoholu?  
Nie ma tygodnia, by oleśnicka policja 
nie informowała, za pośrednictwem 
mediów, o kolejnych nietrzeźwych, 
zatrzymanych podczas jazdy samochodem. Piją i jadą 
20-latkowie, beztrosko po alkoholu za kółko wsiadają 
40-latkowie, nie brakuje też 50-60-latków, którzy w ten 
sam sposób igrają z losem.  Z losem, ale też z życiem. Swoim 
i tych, których spotkają na swojej drodze. Kiedyś byłam 
świadkiem tłumaczenia "odważnego" kierowcy. Śmiał się w 
głos, gdy usłyszał, że dwa piwa wypite przed podróżą to nie 
przelewki, a mi się włos na głowie zjeżył, bo pamiętam co 
najmniej kilka tragicznych historii. Takich, kiedy to właśnie 
alkohol za kółkiem, był przyczyną rodzinnych dramatów. 
Zresztą nie tylko beztroskie podejście do kwestii "jednego" 
piwka wypitego przed jazdą samochodem, przeraża mnie 
u kierowców. Kilka dni temu opublikowaliśmy informację o 
piracie drogowym, który szalał na S8. Został zatrzymany i 
ukarany przez policję, ale w komentarzach pod artykułem 
na palcach jednej ręki można było zliczyć tych, którzy go za 
tę szaleńczą jazdę skarcili. Wprost przeciwnie. Nie brakowa-
ło takich, którzy obśmiewali działania policji i zastanawiali 
się, dlaczego na autostradzie można jechać "tylko" z taką 
prędkością.  I wiecie, co myślę? Że wszystko jest do czasu.. 
Także opinie i komentarze, które w sieci wyrażamy wyjąt-
kowo beztrosko. Bo przecież jest pozwolenie, jest "wolność 
słowa". Warunek jest jeden - sytuacja, którą komentujemy 
nie dotyczy nas samych lub naszych bliskich. A więc to nikt 
z naszej rodziny nie padł ofiarą pijanego kierowcy. To nikt z 
naszych bliskich lub my sami nie braliśmy udziału w wypad-
ku spowodowanego z winy pirata. I wreszcie nie nas hejtują 
tylko innych.  Bo, gdy syuacja się odwraca, nasze spojrzenie 
zmienia się diametralnie.  ●  

  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

Poznaliśmy gwiazdy 
Jarmarku w Bierutowie
 
Kto przyjedzie do Bierutowa?
 Ośrodek Kultury i Sportu w Bierutowie 
ogłosił zarys programu tegorocznego 
Jarmarku Bierutowskiego. Wydarze-
nie odbędzie się 10 i 11 czerwca. Jego 
gwiazdami będą Patrycja Markowska, 
zespół Weekend, Long&Junior oraz Miły 
Pan., Impreza, podobnie jak w ubiegłych 
latach, odbędzie się przy hali sportowo-
-widowiskowej. - Zapowiada się zatem 
wspaniała muzyczna uczta oraz szalona, 
dwudniowa zabawa z artystami, którzy z 
pewnością rozgrzeją publikę do czerwo-
ności - podkreślają organizatorzy. 

Gminne Centrum Kultury zaprasza 
na warsztaty wielkanocne
 

Dobroszyce zachęcają do rozwijania pasji. 
GCK zaprasza na warsztaty wielkanocne dla 
dorosłych z cyklu "Rozwijamy nasze pasje", 
podczas których uczestnicy będą tworzyć 
pisanki na nóżkach. Warsztaty odbędą się 
31 marca (piątek), godz. 17.30. Liczba miejsc 
jest ograniczona. Koszt udziału w warszta-
tach  to 30 zł. Zapisy w biurze GCK lub tel. 71 
314 12 89.

Odeszli od nas 
Anna Górka 
Wanda Rogowska-Bielicka 
Ryszard Stanecki
Janina Czerwińska 
Stanisław Szczepański 
Czesław Snopek 
Edmund Pietras, 
Ksawera Białas 
Krzysztof Skalski 
Mirosława Wieczorek 
Cecylia Orleańska 
Anna Sosnowska 
Marian Maceła 

Młodzi sycowianie wystąpią 
akustycznie
 
Scena dla młodzieży. Centrum Kultury w 
Sycowie zaprasza na akustyczny  koncer 
"Poezja i nie tylko..." w wykonaniu zespołu 
Trzy/Czwarte działającego przy ZSP w Syco-
wie. Koncert odbędzie się 31 marca o godz. 
18 w CK przy ul. Kościelnej. 

  POGODA  

Świnki 3, czyli MOKiS zaprasza 
najmłodszych oleśniczan
 
Trwa sprzedaż biletów na przedstawienie dla 
dzieci. Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki zapra-
sza 16 kwietnia o godzinie 16 na spektakl dla 
dzieci w wykonaniu Teatru TheART ŚWINKI 3 
- PEPA, MELA, KWI. Bajka muzyczna opo-
wiadająca historię 3 Świnek, które zaczynają 
samodzielne życie. Uwielbiają tańce i zabawy 
i niekoniecznie mają ochotę zastosować się 
do poleceń mamy, aby wybudować sobie 
solidne domki, w których będą mogły czuć 
się bezpiecznie. Tymczasem zbliża się zima, 
a na dodatek w okolicy zaczyna grasować 
głodny wilk. Jak potoczą się losy 3 Świnek? Co 
robią w naszej bajce Królewna Śnieżka, Kot 
w butach, Pinokio i Baba Jaga? Czy warto być 
pracowitym i słuchać rodziców? Jeżeli chcecie 
się przekonać - zapraszamy na bajkę „Świnki 
3 - Pepa, Mela, Kwi”. Bilety w cenie 25 zł można 
kupić za pośrednictwem strony bilety24 
lub na godzinę przed spektaklem w kasie 
MOKiS-u.
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REKLAMA

Pomnik rotmistrza stanie 
przy gminnej hali 
Gmina Oleśnica rozstrzy-
gnęła konkurs na projekt 
pomnika rotmistrza Witol-
da Pileckiego. Jego odsło-
nięcie zaplanowano 11 listo-
pada 2023 roku. 

Na konkurs ogłoszony przez 
Urząd Gminy Oleśnica wpły-
nęły cztery propozycje, z 
czego trzy spełniały wy-
mogi formalne. Zwycięży-
ła praca Grzegorza Godawy. 
Zwycięzca otrzyma nagro-
dę pieniężną w wysokości 
3000 zł i zostanie zaproszo-
ny do negocjacji na wyko-
nanie projektu wykonaw-

czego i realizację pomnika.
Prace oceniało kilkuoso-

bowe jury, którego przewod-
niczącym był inicjator bu-
dowy pomnika Pileckiego 
– radny Jacek Bartosik.

Uroczyste odsłonięcie po-
mnika planowane jest na 11 
listopada 2023 r. w połącze-
niu z obchodami Narodo-
wego Święta Niepodległo-
ści. Ile będzie kosztowało 
postawienie pomnika? Jak 
informuje sekretarz gminy 
Oleśnica Krzysztof Skórzew-
ski, wstępne szacunki mó-
wią o 150 tys. zł.Ruszyła pu-
bliczna zbiórka. RED

Tak będzie się prezentował pomnik rotmistrza Pileckiego

Coraz mniej uczniów 
chodzi na lekcje religii
● Jak wygląda sytuacja w szkołach średnich powiatu oleśnickiego?
Katarzyna Kijakowska

CBOS porównał aktualną 
sytuację do tej sprzed 
12 lat na przykładzie 

uczniów szkół ponadpod-
stawowych. Okazuje się, że 
w 2010 r. na religię uczęsz-
czało 93 proc. osób w wie-
ku 17-19 lat. Ich liczba w 
ostatnich latach sukcesyw-
nie spada – w 2018 r. było 
ich 70 proc., a w 2022 r. już 
tylko 54 proc. 

WIĘKSZE MIASTO, 
MNIEJ UCZNIÓW
Jak wygląda sytuacja w po-
wiecie oleśnickim? W Sta-
rostwie Powiatowym w 
Oleśnicy poprosiliśmy o 
dane dotyczące wszystkich 
uczniów szkół ponadpodsta-
wowych, bo to właśnie te pla-
cówki znajdują się pod nad-
zorem powiatu i to w nich 
problem z uczestnictwem 
w lekcjach religii jest naj-
większy.  

Zestawienie zawiera ogól-
ną liczbę uczniów w danej 

szkole oraz liczbę uczniów, 
którzy biorą udział w religii. 
●  I LO w Oleśnicy – 502 

uczniów/ 186 uczęszcza-
jących na religię – 37%

●  II LO w Oleśnicy – 505/ 
280 – 55%

●  LO w Sycowie – 269/ 189 
– 70%

●  Zespół Placówek Specjal-

nych – 143/ 130 – 91%
●  Zespół Szkół Ponadpod-

stawowych w Twardogó-
rze – 273/ 169 – 62%

●  Zespół Szkół Ponadpod-
stawowych w Międzybo-
rzu – 123/ 123 – 100%

●  Zespół Szkół Ponadpod-
stawowych w Bierutowie 
– 344/ 281 – 82%

●  Zespół Szkół Ponadpod-
stawowych w Sycowie – 
629/ 500 – 79%

●  Zespół Szkół Zawodowych 
w Oleśnicy – 1064/ 745 
– 70%
O komentarz do same-

go zjawiska zmniejszają-
cej się liczby uczniów na 
lekcjach religii poprosiliśmy 
wrocławską kurię, ale nasza 
prośba pozostała bez echa.

Jak swoją decyzję tłuma-
czą uczniowie? 

- Nie chcę chodzić na reli-
gię, która zazwyczaj jest na 
pierwszej lub ostatniej lek-
cji. Wiem, że przez to nie 
będę miał bierzmowania, ale 
rodzice wyjaśnili mi, że je-
śli będę chciał, będę mógł 
do niego przystąpić w do-
wolnym momencie - mówi 
Miłosz. 

Okazuje się, że od wrze-
śnia 2023 r. takie podejście 
do sprawy nie będzie już 
możliwe, bo w momencie 
rezygnacji z religii, uczeń 
będzie musiał wziąć udział 
w lekcjach etyki. ●
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W wielu szkołach sale więcej niż połowa uczniów nie chodzi na religię
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Katarzyna Kijakowska

Stawia na zdrowe, nie-
przetworzone artykuły, 
których sama jest też 

producentką. Miłością do 
lokalnego jedzenia stara się 
zarażać zarówno klientów 
swojego sklepu Kiełbasa i 
Róża, jak i gości Oleśnic-
kiego Jarmarku Wspania-
łości. Sylwia Kicuła, bo o 
niej mowa, jest jego pomy-
słodawczynią i organizator-
ką, ale też przedsiębiorczą 
kobietą z pomysłami.

SKĄD SIĘ WZIĘŁA PASJA DO 
ZDROWEGO JEDZENIA?
- Jest to związane z moim wy-
kształceniem, bo z zawodu 
jestem technologiem żyw-
ności i żywienia człowie-
ka - opowiada oleśniczan-
ka, która pierwsze kroki w 
zawodzie stawiała zaraz po 
studiach w cukierni Iwony i 
Bartomieja Siweckich. - To 
było cenne doświadczenie, 
bo właściciele Pralinki byli 
mocno nastawieni na lokal-
ne produkty, w tym na  pro-
dukcję  dobrej jakości chle-
ba - opowiada. - Nie tylko 
się tam odnalazłam, ale też 
miałam wolną rękę, by two-
rzyć i działać z zespołem, 
który wtedy się w cukier-
ni tworzył.  

KIEŁBASA Z RODOWODEM
Po przygodzie z branżą cu-
kierniczą przyszła kolej na 
masarnię Urbanowskich w 
Zawidowicach. 

- W czasie, gdy pracowa-
łam u Państwa Urbanow-
skich, w Polsce pojawił się 
trend produktów bez kon-
serwantów  - mówi. - Wte-
dy też zaczęto organizować 
konkursy Kulinarnego Dzie-
dzictwa Dolnego Śląska, w 
którym udział wzięła wła-
śnie masarnia, w której pra-
cowałam. 

Wyprodukowana wówczas 
w Zawidowicach kiełbasa no-
żem krojoną zajęła  pierw-
sze miejsce. - To wtedy w 
mojej głowie zrodził się po-
mysł stworzenia własnego 
produktu i zgłoszenia go do 
konkursu - wspomina ole-
śniczanka. Rok później Syl-
wia Kicuła zgłosiła do kon-
kursu kiełbasę z czosnkiem 
niedźwiedzim. 

- Zawsze bardzo lubiłam 
i nadal lubię wykorzystanie 
ziół, jako naturalnych kon-
serwantów, stąd pomysł na 
taki przepis - opowiada ole-

śniczanka, która za kiełba-
sę z czosnkiem niedźwie-
dzim otrzymała wyróżnienie. 

Do kolejnej edycji Kuli-
narnego Dziedzictwa Dol-
nego Śląska Sylwia Kicuła 
przygotowała się - jak sama 
mówi - dużo lepiej. 

- Zarejestrowaliśmy  fir-
mę, a ja postawiłam na pro-
dukt, który był już wcześniej 
w naszej rodzinie - opowia-
da oleśniczanka, która się-
gnęła po recepturę będącą 
od wielu lat w rodzinie jej 
męża, Tomasza. - Zaczęli-
śmy zbierać informacje na 
temat tego przepisu - opo-
wiada oleśniczanka. - Skon-
sultowaliśmy się z rodziną 
teściowej, która nadal miesz-
ka na Kresach Wschodnich 
i z Muzeum Etnograficzne-
go, do którego zwróciłam się 
z pytaniem, w jaki sposób 
mogę udowodnić historię 
tego produktu. Otrzymałam 
duże wsparcie od etnogra-

fów, którzy pojawili się w 
miejscowości pod Jelenią 
Górą, gdzie teraz mieszka ro-
dzina mojego męża, rozma-
wiali z ludźmi, którzy przy-
jechali po wojnie z Kresów, 
tworząc historię produktu, 
którą chciałam wyproduko-
wać i zgłosić do konkursu.
Dzięki temu mogłam udo-
wodnić pochodzenie kiełba-
sy w słoiku, którą ostatecz-
nie zgłosiłam do konkursu. 
- Zrobiłam ją zgodnie z ro-
dzinnym przepisem i zdo-
byłam pierwsze miejsce - 
uśmiecha się Sylwia Kicuła, 
której kiełbasa w słoiku zo-
stała wpisana na listę Wy-
robów Tradycyjnych Dolne-
go Śląska 

TO MY TWORZYMY TRADYCJĘ
Dzisiaj Smak Tradycji Dol-
nego Śląska to długa lista 
wędlin i innych mięsnych 
smakołyków, które można 
kupić podczas Oleśnickiego 
Jarmarku Wspaniałości oraz 
w sklepie Kiełbasa i Róża 
przy ul. Sejmowej 3, gdzie 
Sylwia Kicuła rusza właśnie 
z  warsztatami kulinarnymi 
i edukacyjnymi.  

- Najpierw sprzedawali-
śmy nasze wyroby głównie 
wśród znajomych - mówi na-
sza rozmówczyni. - Potem 
pojawił się pomysł, by brać 
udział w jarmarkach, które 
coraz częściej zaczęto or-
ganizowanych w miastach 
na terenie całego Dolnego 
Śląska. 

- Jeden z nich odbywał 
się w Ząbkowicach Ślą-
skich, gdzie bardzo dbano 
o to, by producenci pojawia-
li się regularnie i czuli jak 
najlepiej. Bardzo podobała 
mi się tamta atmosfera i za-
angażowanie organizatorów 
- mówi oleśniczanka, przy-
znając, że udział w ząbkowic-
kich  jarmarkach był niejako 
przyczynkiem do złożenia 
władzom Oleśnicy propozy-
cji organizacji podobnego 
wydarzenia. - W oleśnickim 
urzędzie miasta trafiliśmy na 
podatny grunt i wspólnie wy-
konaliśmy naprawdę dużą 
pracę, by Oleśnicki Jarmark 
Wspaniałości wpisał się w 
kalendarz wydarzeń w mie-
ście - mówi Sylwia Kicuła, 
zachęcając mieszkańców do 
odwiedzania stoisk lokalnych 
rękodzielników i producen-
tów. - Cieszę się, że coraz 
więcej klientów docenia ja-
kość produktów wytworzo-
nych przez lokalne firmy - 
mówi. - My podchodzimy do 
naszej pracy z sercem, bo 
nasz kontakt z klientem jest 
bezpośredni. Nie możemy 
zrobić byle czego, bo już do 
nas nie wróci.  - Uważam, że 
tradycję tworzymy tu i teraz 
i to od nas zależy, czy Ole-
śnicki Jarmark Wspaniałości 
przetrwa - mówi na koniec 
Sylwia Kicuła, podkreślając, 
że wydarzenie, które już jest 
jedną z wizytówek Oleśnicy, 
powstało z myślą o ludziach 
i dla ludzi. ●

Sylwia Kicuła zachęca do korzystania z oferty lokalnych producentów
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Rozkochuje oleśniczan 
w lokalnych smakach
● Jej kiełbasa w słoiku trafiła na listę tradycyjnych wyrobów Dolnego Śląska. 
Dziś Sylwia Kicuła organizuje jarmarki i edukuje mieszkańców, jak żyć zdrowo 

Reżyserka z Oleśnicy 
z Orłem za najnowszy film
Podczas tegorocznej gali 
Orłów film pochodzącej z 
Oleśnicy Anny Jadowskiej 
otrzymał prestiżowe wy-
różnienie.

„Kobieta na dachu” to po-
ruszający film stworzony 
przez kobiety, w tym reży-
serkę i scenarzystkę Annę 
Jadowską. Polska produk-
cja została doceniona przez 
krytyków i nagrodzona na 
założonym przez Roberta 
De Niro Tribeca Film Fe-
stival oraz podczas ostat-
niej edycji Festiwalu Pol-
skich Filmów Fabularnych 
w Gdyni. 

Film Anny Jadowskiej był 
nominowany w sześciu kate-

goriach do tegorocznych Or-
łów. Statuetka trafiła do Do-
roty Pomykały, która wcieliła 
się w główną postać. 

W 2018 roku Anna Jadow-
ska otrzymała nominację do 
orłów za film „Dzikie róże”, 
do którego część zdjęć była 
kręcona pod Oleśnicą.  

Anna Jadowska urodzi-
ła się w 1973 roku. W Ole-
śnicy ukończyła I Liceum 
Ogólnokształcące. W 1999 
roku rozpoczęła naukę na 
Wydziale Reżyserii Szko-
ły Filmowej w Łodzi. Była 
współreżyserką pełnome-
trażowego filmu fabularne-
go „Dotknij mnie” pokazy-
wanego m.in. na festiwalu 
filmowym w Berlinie. RED

Oleśniccy harcerze 
wspominali swój szczep

Polonista, ale przede wszyst-
kim wieloletni komendant 
szczepu harcerskiego jest au-
torem książki o harcerstwie 
przy SP 4 w Oleśnicy. 

Na spotkaniu autorskim po-
jawiło się wielu oleśniczan, 
którzy przed laty nosili har-
cerski mundurek. Książka 
druha Głombskiego powsta-
ła na bazie harcerskich kro-
nik, obozowych książek pra-
cy i wspomnień. – Starałem 
się odtworzyć klimat tam-
tych czasów, przypomnieć 
nazwiska funkcyjnych – mó-
wił bohater spotkania, pod-
kreślając, że przez 40  lat 
przez szczep przewinęło się 

tysiące harcerzy, a on sam 
był organizatorem wielu 
obozów, rajdów i wycieczek. 

Pierwsza siedziba szcze-
pu mieściła się w budynku 
szkoły – wspominał druh Bi-
ryn. – W jednym pokoju mie-
liśmy magazyn sprzętu, w 
drugim było moje biuro. Kie-
dy dyrektor mi te pomiesz-
czenia wypowiedział poja-
wił się pomysł wykorzystania 
na harcówkę wycofanego z 
użytkowania wagonu kolejo-
wego. Pomógł jeden z rodzi-
ców. Wagon stanął w pobli-
żu szkoły i służył harcerzom 
przez 20 lat. Publikację moż-
na zamówić w oleśnickim 
hufcu ZHP. RED

Biryn Głombski przez 40 lat kierował hufcem w SP nr 4

FO
T.

 K
AT

A
R

ZY
N

A
 K

IJ
A

K
O

W
SK

A
Uważam, że tradycję 
tworzymy tu i teraz, 
i to od nas zależy, 
czy Oleśnicki 
Jarmark Wspaniałości 
przetrwa, stając się 
kolejną wizytówką 
naszego miasta
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Anna Jadowska była nominowana w sześciu kategoriach
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Niechciane spadki, 
czyli co dziedziczy gmina 
● Majątek zmarłego trafia do gminy, jeśli zrzeknie się go rodzina

Katarzyna Kijakowska

Nie wszystkie spad-
ki wiążą się z długa-
mi. Niektóre trafiają 

do gminy po osobach sa-
motnych, które nie miały 
rodziny, mającej prawa do 
majątku.

Po kim dziedziczy gmina?
Od 2017 roku gminy otrzy-
mują zawiadomienia o ra-
chunkach bankowych osób 
zmarłych. – Każde zawia-
domienie  jest badane pod 
kątem tego, czy zmarły ma 
ustawowych bądź testamen-
towych spadkobierców, jeśli 
nie – gmina może wystąpić 
do sądu o nabycie spadku – 
mówi skarbnik Joanna Jaro-
siewicz. – Najczęściej jednak 
gminy „dostają” niechcia-
ne przez nikogo zadłużo-
ne nieruchomości.

Gmina może zbywać nie-
ruchomości w drodze prze-
targów. Zdarza się jednak 
i  tak, że jeżeli nawet gmi-

na spłaci tę wierzytelność 
i tak w wyniku sprzedaży 
nieruchomości nie uzyska 
kwoty koniecznej do pokry-
cia długu oraz na pokrycie 
kosztów postępowań sądo-
wych, przeprowadzenia spi-
su inwentarza czy wyceny 
nieruchomości.

Mieszkanie... z kłopotem
– Miasto dziedziczy różne 

aktywa po zmarłych – mówi 
Joanna Jarosiewicz. Są to 
środki finansowe na rachun-
kach bankowych, jednostki 
uczestnictwa w funduszach 
inwestycyjnych, nierucho-
mości, samochód, a ostatnio 
także kompletnie wyposażo-
ne mieszkanie. – Czasem tra-
fiają się wyjątkowe i niespo-
tykane przedmioty – mówi 
urzędniczka. – Miasto odzie-

dziczyło na przykład karty 
do Czarnego Piotrusia z lat 
30. ubiegłego wieku.

Przejęte spadki to również 
długi, które miasto spłaca 
do wartości odziedziczonego 
spadku. – Jeśli miasto odzie-
dziczyło mieszkanie, które 
wyceniono na 300 tys. zł, a 
dług po zmarłym wynosi 450 
tys. zł to musimy uregulo-
wać zobowiązania do wyso-
kości tylko tych 300 tys. zł – 
wyjaśnia Joanna Jarosiewicz, 
podkreślając, że załatwienie 
i uregulowanie sprawy spad-
ku obciążonego długami to 
żmudny proces.

 – Zdarzyło się, że odzie-
dziczyliśmy mieszkanie, na 
którego hipotece wpisanych 
było ponad 7 mln długów 
– mówi nasza rozmówczy-
ni. – Często jest też tak, że 
po zmarłym zostają wyłącz-
nie długi, bez żadnego ma-
jątku, wtedy tak zwane ak-
tywa spadku wynoszą zero 
i miasto nie musi spłacać 
wierzycieli. ●
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Pieniądze na rarchunkach bankowych też trafiają do gmin
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ŻYCZENIA

Ptasia grypa znowu 
w powiecie oleśnickim
Powiatowy inspektor 
weterynarii w Oleśnicy wy-
znaczył strefę objętą za-
każeniem ptasią grypą. 
Obejmuje ona cały powiat 
oleśnicki. 

- Na obszarze objętej za-
każeniem konieczne jest 
trzymywanie drobiu w od-
osobnieniu, w kurnikach 
lub innych zamkniętych 
obiektach - mówi Henryk 
Bajcar, powiatowy lekarz 
weterynarii.  - Konieczne 

jest też karmienia i pojenia 
drobiu w zamknięciu lub 
miejscu osłoniętym, które 
w dostateczny sposób unie-
możliwią dostęp dzikiego 
ptactwa.Najbardziej praw-
dopodobne źródła zakażenia 
drobiu domowego to bez-
pośredni lub pośredni kon-
takt z wędrującymi dzikimi 
ptakami – zazwyczaj jest to 
ptactwo wodne.  Z kolei czło-
wiek ulega zarażeniu głów-
nie poprzez kontakt z zaka-
żonym drobiem. RED

W Oleśnicy powstanie 
nowy, miejski żłobek
Obiekt zostanie budowany 
na terenie przy ul. Kazimie-
rza Wielkiego, 

Żłobek zostanie zbudowa-
ny systemem „Zaprojektuj i 
wybuduj”. Będzie to budy-
nek modułowy, który stanie 
na terenie przy ul. Kazimie-
rza Wielkiego, przy Przed-
szkolu nr 6. W tym roku roz-
poczną się prace związane 
z projektem, w 2024 roku 
ruszy budowa. Nowy żło-
bek przyjmie 80 maluchów.

- Rozpoczęliśmy stara-
nia o pozyskanie środków 
na budowę żłobka, którego 
powstanie było nam wielo-
krotnie sygnalizowane przez 
mieszkańców - mówi bur-
mistrz Jan Bronś. Miasto 
stara się o 3,5 mln zł ze-
wnętrznych środków. Pozo-
stałą kwotę wygospodaruje 
ze swojego budżetu.Pla-
cówka przyjmie pod opie-
kę perwszych najmłodszych 
oleśniczan za dwa lata. RED



Pani doktor, jak się pracuje w szpi-
talu, pod którego oknami, systema-
tycznie, swoje protesty i publiczne 
modlitwy organizuje fundacja sprze-
ciwiająca się przeprowadzanym 
przez Was aborcjom?
– Nie robimy niczego, co jest 
niewłaściwe ze względów 
medycznych czy prawnych. 
Wszystkie te zabiegi, które tak 
oburzają działaczy Fundacji, 
znajdują się w koszyku świad-
czeń Narodowego Funduszu 
Zdrowia. Mamy na nie podpisa-
ny kontrakt i jesteśmy zobowią-
zani je wykonywać. Mnie oso-
biście te protesty nie rażą, nie 
zwracam na nie uwagi. Wiem 
jednak, że jest to poważny pro-
blem dla naszych pacjentek. 
Niektóre trafiają na oddział z 
zagrożonymi ciążami, inne ma-
jąc świadomość, że urodzą cho-
re dziecko. To naprawdę nie 
jest właściwe miejsce na takie 
demonstracje.

Widzi Pani jakieś wyjście 
z tej sytuacji?
– Obecnie nie. Sądy nie widzą w 
tych demonstracjach nic złego, 
więc pewnie nic się w tej kwe-
stii nie zmieni.

Fundacja (Pro-Prawa do życia, red.) 
stawia Wam zarzut, że wykorzystuje-
cie zapis dotyczący przeprowadzania 
aborcji ze względów psychicznych.
– Absolutnie nie wykorzystu-
jemy tego zapisu. Zaświadcze-
nie od psychiatry ma takie samo 
znaczenie jak zaświadczenie 
wydane przez każdego inne-
go lekarza. Jeśli specjalista pi-
sze, że pacjentka nosi dziecko 
z wadami uniemożliwiającymi 
mu przeżycie po porodzie, że 
płód jest bardzo mocno uszko-
dzony, a ona sama w stanie psy-
chicznym wskazującym na to, 
że może popełnić samobójstwo, 
że ciąża zagraża jej życiu, to jest 
to dokładne zacytowanie przepi-
su prawa. Nie mam powodu, by 
się do tego nie przychylić. Czy 

ktoś zastanowił się, co by się 
stało, gdybym odmówiła abor-
cji, a po wyjściu z oddziału, pa-
cjentka targnęłaby się na swoje 
życie? Kto by za to odpowiadał? 
Ja, a nie panowie z fundacji. 
Zresztą trafiają do nas nie tylko 
pacjentki z zaświadczeniami od 
psychiatrów. Ostatnio wykony-
waliśmy też aborcje ze względu 
m.in. na zalecenia kariologicz-
ne czy położnicze.

Pamięta Pani swoje początki 
w Oleśnicy?
– Oczywiście. Siedem lat temu 
pracowałam na Uniwersytecie 
Medycznym we Wrocławiu, pro-
wadziliśmy też z mężem dużą 
przychodnię. To wtedy zgłosił 
się do nas były dyrektor szpita-
la w Oleśnicy, doktor Rogalski, 
proponując, żebyśmy przyjecha-
li zobaczyć oddział. W tym sa-
mym czasie mieliśmy też pro-
pozycję ze szpitala w Brzegu. 
Pamiętam, że tam pojechaliśmy 
w pierwszej kolejności, ale osta-
tecznie postawiliśmy oboje na 
Oleśnicę. Przyznaję, że przyję-
to nas tutaj chłodno, ale wraz z 
upływem czasu i pojawieniem 
się nowych członków zespołu, w 
tym także neonatologów, sytu-
acja się wykrystalizowała.

Na co wtedy postawiliście?
– Na zmianę postrzegania tego, 
jak ma wyglądać położnictwo, 
opieka położnych, także na po-
rody fizjologiczne, a nie cesar-
skie cięcia. W kolejnych latach 
to się zmieniało. Zmienił się też 
stopień referencyjności, dzięki 
czemu mogliśmy utworzyć od-
dział intensywnej terapii. Dzi-
siaj jesteśmy w momencie, w 
którym musimy wypracowy-
wać sobie optymalną liczbę po-
rodów, którą jesteśmy w stanie 
obsłużyć. Oceniam ją na 2000-
2100 w ciągu roku, bo takie są 
możliwości naszego oddziału. 
Ostatnie dwa lata były bardzo 
trudne, bo ta liczba oscylowa-
ła wokół 2500, co w odniesie-
niu do miejsca, jakim dysponuje 
nasz oddział, jest bardzo trudne. 
Powiedziałabym nawet, że traci 
się na jakości.

No właśnie, kiedy w Oleśnicy rodziło 
się rocznie 2500 dzieci politycy chwa-
lili się, że porodówka utrzymuje szpi-
tal. Teraz słyszę, że już tak dobrze 
nie jest, że nie zarabiacie na utrzyma-
nie całego szpitala.

– Bo to nie jest nasza rola, żeby 
utrzymywać cały szpital. Musi-
my przyjmować tyle porodów, 
żebyśmy byli w stanie normal-
nie pracować i żeby pacjent-
ki były zadowolone. Leżenie w 
niewielkich salach w cztery oso-
by, przy jednej łazience na cały 
oddział położniczy, to nie są do-
bre warunki. Obecnie mamy 
wiele pacjentek, które całymi ty-
godniami pozostają u nas wraz 
ze swoimi wcześnie urodzony-
mi dziećmi. Dla nich nasze wa-
runki sanitarne stają się proble-
mem, dlatego docelowo muszą 
się one zmienić.

Czy blok operacyjny, który miałby 
powstać przy szpitalu, o czym sły-
szymy od dawna, rozwiązałby te pro-
blemy?
– Z pewnością i u nas zrobiłoby 
się luźniej, bo założenie było ta-
kie, że w nowym bloku działa-
łaby chirurgia, ortopedia, gine-
kologia, a na naszym oddziale 
zyskalibyśmy miejsce na nowe 
sale, nowe sanitariaty, choćby 
jeden na dwie sale.

Od początku stawiacie na zmniejsze-
nie liczby wykonywanych cesarek. Są 
pacjentki, które mają Wam za złe, że 
„przymuszacie” je do porodów siła-
mi natury.
– Kiedy zaczynaliśmy pracę w 
Oleśnicy z siedmiuset porodów 
aż 70 procent kończyło się ce-
sarskim cięciem. To była za-
trważająca liczba. Obecnie do-
szliśmy do 25 procent, co przy 

funkcjonującym u nas oddzia-
le intensywnej terapii nowo-
rodka jest bardzo satysfakcjo-
nującym wynikiem. A dlaczego 
stawiamy na naturalne rozwią-
zanie ciąży? Dlatego, że robie-
nie cesarskiego cięcia bez wska-
zań medycznych, zwłaszcza przy 
pierwszym porodzie, jest krzyw-
dą i dla kobiety, i dla dziecka. 
Dzieci z cięć cesarskich są obar-
czone mniejszym lub większym 
ryzykiem zaburzeń sensorycz-
nych, mają zmienioną florę jeli-
tową, bo pierwsza flora, jaką na-
bywają to są nasze ręce, a nie 
kanał rodny kobiety. Nie odbywa 
się więc to tak, jak zaplanowana 
natura. Oczywiście, jeśli jest po-
wód ku temu, by cesarskie cię-
cie przeprowadzić, to jak najbar-
dziej trzeba je wykonać, bo jest 
to zabieg ratujący zdrowie i ży-
cie mamy, i dziecka. Trzeba jed-
nak pamiętać o wszystkich po-
wikłaniach. Niedawno trafiła do 
nas pacjentka z ciążą w tzw. bliź-
nie cesarskiej. To jest potencjal-
ny stan zagrożenia życia kobie-
ty, ponieważ dziecko nie rozwija 
się w macicy tylko w tej bliź-
nie. Pacjentka została operowa-
na, uratowaliśmy też jej macicę, 
ale gdyby poczekała tydzień lub 
dwa, to mogłoby się skończyć jej 
śmiercią. Wystarczy, by trafiłaby 
z krwawieniem na dyżur, na któ-
rym byłby jeden czy dwóch leka-
rzy. Byłoby duże ryzyko śmierci 
na stole operacyjnym. Teraz by-
liśmy przygotowani, mieliśmy 
zabezpieczoną krew.

Ale chyba nie tylko pacjentki odpo-
wiadają za tę sytuację, za „populary-
zację” cesarek.
Bardzo dużą winę ponosimy my, 
lekarze. Wiele moich kolegów i 
koleżanek przekonuje pacjentki, 
że cesarskie cięcie, bez wzglę-
du na okoliczności, to najlepsze, 
bezproblemowe rozwiązanie. To 
jest tragiczne podejście. Na za-
chodzie cesarka jest realizowa-
na na życzenie, ale tam korzy-
sta z niej 30 procent kobiet. Bo 
lekarze mówią o zagrożeniach, 
edukują swoje pacjentki.

W ostatnich latach oddział położni-
czo-ginekologiczny bardzo się zmie-
nił, rozwinął. Czy jesteście dziś kon-
kurencją dla wrocławskich szpitali?
– Ginekologia na pewno. Robi-
my pełen zakres zabiegów, wie-
le z nich wykonujemy metodą 
laparoskopową. Rezydenci chcą 
się u nas szkolić, co nie jest nor-
mą w wielu większych szpita-
lach.

Często wypowiada Pani opinie, które 
mogą budzić kontrowersje. Wpisu  
o otyłych ciężarnych wielu Pani ni-
gdy nie zapomni…
– Każdy zrozumiał tę wypowiedź 
tak, jak chciał ją zrozumieć. Do-
stałam wiele prywatnych wiado-
mości, także od lekarzy, chwalą-
cych to, co napisałam.

Dzisiaj zrobiłaby Pani to samo?
– Zdecydowanie tak. Nadal uwa-
żam, że trzeba mówić o oty-
łości, a nie robić z niej temat 
tabu. Nadmierny kult body po-
sitive jest zły. Złe jest przeko-
nywanie, że otyłość jest nor-
malna, choć oczywiście ma ona 
różne podłoża. Gdy przychodzi 
do mnie kobieta ciężarna, któ-
ra pali papierosy, to wpisuję jej 
w kartę nikotynizm. Gdy trafia 
do mnie pacjentka z BMI 40 to 
wpisuję otyłość i mówię, że to 
nie jest zdrowie ani dla niej, ani 
dla dziecka. Oczywiście, oso-
by otyłe mogą akceptować swo-
je ciało, ale lekarze nie powinni 
utwierdzać ich w przekonaniu, 
że to jest zdrowe i że tak powin-
no być.

Po tej wypowiedzi, o której  
rozmawiamy, wylała się na Panią  
fala hejtu.
– Pracuję najlepiej jak potrafię, 
lubię swój zawód i jestem usa-
tysfakcjonowana tym, co robię, 
dlatego czy to hejt, czy wypo-
wiedzi niektórych mediów nie 
mają dla mnie najmniejszego 
znaczenia. Kto, jak mnie ocenia 
to jego sprawa, nie moja. Współ-
działam z wieloma organizacja-
mi i uznanymi fundacjami. Żad-
na z nich nie chciałaby ze mną 
współpracować, gdybym dzia-
łała nie na rzecz kobiet, a prze-
ciwko nim. ●
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O aborcji, różańcu przed szpitalem, 
cesarskich cięciach i body positive
● Jasno wypowiada swoje opinie, stawia 
odważne tezy, które mogą budzić kontrowersje 
i nie boi się bronić swojego zdania. Zapraszamy 
do lektury rozmowy z ginekolożką oleśnickiego 
szpitala Gizelą Jagielską

Wszystkie zabiegi, które 
tak oburzają działaczy 
Fundacji Pro Prawo 
do życia, znajdują się 
w koszyku świadczeń 
Narodowego Funduszu 
Zdrowia
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Lekarze z Zabrza dokonali cudu
● 39-letni Jacek Sadowski po kilku latach oczekiwania przeszedł zabieg przeszczepu płuc
Katarzyna Kijakowska

Pana Jacka dotknęła 
choroba zwana tra-
cheobronchomega-

lią. – Oddycham z trudem, 
nie ma mowy o powrocie do 
życia, które miałem przed 
chorobą – mówił w 2019 roku 
mieszkaniec gminy Twardo-
góra, którego jeszcze nie-
dawno lekarze nie kwalifi-
kowali do przeszczepu. – Od 
2015 roku przebywałem wie-
lokrotnie w szpitalu. Swo-
ją chorobę konsultowałem 
z lekarzami, którzy wyko-
nują na co dzień takie ope-
racje jak przeszczep płuc, 
ale powiedziano mi, że na 
obecną chwilę jeszcze się 
nie kwalifikuje do takiego 
zabiegu. 

NA LIŚCIE DO PRZESZCZEPU 
Choroba pana Jacka z dnia 
na dzień postępowała. Zwy-
kłe czynności domowe spra-
wiały mu wielką trudność.

39-latek z ciężką niewy-
dolnością oddechową był 
na aktywnej liście oczeku-

jących na transplantacje płuc 
od ponad dwóch lat. Zespół 
anestezjologów i chirurgów 
potrzebował czasu na przy-
gotowanie strategii zabie-
gu. Największą trudnością 
było zaintubowanie chore-
go oraz wykonanie zespoleń 
oskrzelowych przy olbrzy-
miej dysproporcji oskrzeli 
dawcy i biorcy.

Dr Marek Ochman przy-
znaje, że w przypadku pana 

Jacka zabieg był szczegól-
nie trudny. Chodziło m.in. 
o połączenie płuc biorcy z 
płucami dawcy. 

Z pomocą przyszli studen-
ci z koła transplantologicz-
nego, którzy wydrukowali 
tchawicę pacjenta 1:1. Pod 
ten model specjaliści dobrali 
rurkę do intubacji i przygo-
towywali się do przeszcze-
pu. – Stworzyliśmy druk 3D 
tchawicy i oskrzeli na pod-

stawie obrazów tomografii 
komputerowej, który posłu-
żył do opracowania techniki 
intubacji i wykonania ope-
racji oskrzelowej. Zabieg 
nie byłby możliwy bez po-
mocy ECMO AV, ponieważ 
chory cierpiał również na 
ciężkie nadciśnienie płuc-
ne – informuje dr n. med. 
Maciej Urlik, kardiochirurg, 
specjalista transplantolo-
gii klinicznej ze Śląskiego 

Centrum Chorób Serca w 
Zabrzu.

– Oskrzela dawcy zostały 
wykorzystane jako rusztowa-
nie dla osłabionych oskrzeli 
biorcy. Zespolono je wyko-
rzystując technikę telesko-
pową, która na co dzień jest 
unikana w wykonywaniu 
zespoleń oskrzelowych – 
opowiada dr n. med. To-
masz Stącel kardiochirurg, 
transplantolog kliniczny ze 
Śląskiego Centrum Chorób 
Serca w Zabrzu.

KONIECZNA REHABILITACJA
Telefon Jacka Sadowskiego 
zadzwonił 1 marca. Opera-
cja trwała 13 godzin. Dzi-
siaj pacjent pokonuje już 
szpitalne korytarze. – Wy-
jazdy, podróże to jest to o 
czym marzę – zdradza Ja-
cek Sadowski.

Pacjent obecnie przecho-
dzi rehabilitację w Śląskim 
Centrum Chorób Serca w 
Zabrzu. - Mamy nadzieje, 
że wkrótce wróci do żony 
i dziecka – dodaje dr Ma-
ciej Urlik. ●
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Znamy gwiazdy Dni 
Oleśnicy 2023

Kto pojawi się na święcie 
miasta? MOKiS dopina orga-
nizację tegorocznego święta 
miasta, które odbędzie się 3 i 4 
czerwca. Gwiazdą sobotniego 
wieczoru będzie raper TeDe, 
przed koncertem którego 
wystąpi rockowy zespół Stra-
chy na Lachy. Niedziela będzie 
dniem dla nieco dojrzalszych 
oleśniczan. Przed gwiazdą 
wieczoru, czyli zespołem Wilki, 
na scenie pojawi się grupa 
Banda i Wanda. 

Ruszy oleśnicki 
program in vitro

Trwa ustalanie szczegółów
- Mamy już opracowany 
program. Dokument skie-
rowaliśmy do Agencji Oceny 
Technologii Medycznych 
i Taryfikacji i czekamy na 
ewentualne poprawki – poin-
formowała skarbnik Joanna 
Jarosiewicz. Po ich wprowa-
dzeniu (jeśli będą) zostanie 
przygotowana uchwała rady 
miasta związana z progra-
mem in vitro w Oleśnicy. RED

WARTO 
WIEDZIEĆ
sprawdź na www.olesnicainfo.pl

Pan Jacek przeszedł przeszczep i teraz wraca do zdrowia w Śląsku Centrum Chorób Serca
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Rodzinne Ogrody Działkowe 
„ZNTK” to jedno z najwięk-
szych stowarzyszeń w Oleśni-
cy, liczące 1020 członków  
czynnych, działające profesjo-
nalnie, doskonale zorganizo-
wane, rozwijające się, realizu-
jące perfekcyjnie remonty  
i inwestycje.      

W 2022 roku Zarząd ROD „ZNTK” 
działał w niezmienionym składzie: 
Kazimierz Karpienko – prezes, 
Maria Flasza – wiceprezes, Stani-
sława Bulanda – skarbnik, Anna 
Rychlak – Szczegielniak – sekre-
tarz, Zofia Matuszewska – czło-
nek. Zarząd odbył w tym okresie 12 
posiedzeń, na których podjął 201 
uchwał wyznaczających kierun-
ki działalności. Realizował kon-
sekwentnie przyjęty wcześniej 
plan zadań inwestycyjnych i re-
montowych.

Te zadania inwestycyjne
zrealizowaliśmy
Firma Weld Bartosz Pytko wyko-
nała prace w następującym zakre-
sie: wstawienie za kwotę 2.650 zł 
dwóch zamków wraz z 400 klu-
czami do bramek wejściowych w 
ogrodach nr 3 i 4 przy ul. Trakcyj-
nej; wykonanie i montaż 2 drzwi 
wejściowych do schronu, furtki 
wejściowej wraz z naprawą ogro-
dzenia w ogrodzie nr 2B przy ul. 
Daszyńskiego za kwotę 4.750 zł; 
wykonanie nowego ogrodzenia pa-
nelowego 3D115 na odcinku 20 mb 
po zdemontowaniu zniszczone-
go starego w ogrodzie nr 1A przy 
ul. Moniuszki wraz z remontem 
bieżącym furtek wejściowych w 
ogrodach nr 1 przy ul. Ciepłej , 
nr 2A przy ul. Daszyńskiego, nr 
2B przy ul. Moniuszki – za kwo-
tę 3.488 zł; usunięcie awarii sieci 
wodociągowej w ogrodzie nr 2B 
przy ul. Poniatowskiego za kwo-
tę 836 zł.

Firma Usługi Geodezyjne z Bo-
guszyc wykonała inwentaryzację 
powykonawczą sieci wodociągo-
wej z przyłączami w ogrodach nr 
3 i 4 przy ul. Trakcyjnej za kwo-
tę 10.850 zł.

Zakupiono za 1.443 zł. siatkę ogro-
dzeniową 50 mb wraz z drutem  na-
ciągowym do naprawy zniszczo-
nego ogrodzenia w ogrodzie nr 3 
przy ul. Trakcyjnej. Montaż nowe-
go ogrodzenia wykonali społecz-
nie działkowcy.

Zakład Zieleni Wiesław Niedzielski 
z Oleśnicy uporządkował plac zabaw 
poprzez zdemontowanie zniszczo-
nych urządzeń zabawowych i ławek 
wraz z ich wywiezieniem. Ponad-
to wykosił trawę w alejkach komu-
nikacyjnych na długości 6500 mb 
oraz plac zabaw o powierzchni 16 
arów na terenie ogrodów nr 3 i 4 
przy ul. Trakcyjnej. Prace koszto-
wały 6.023 zł.

Zakład Ogólnobudowlany Kry-
stian Najmrodzki z Oleśnicy przy-
gotował i uruchomił instalację wo-
dociągową w ogrodach nr 1, 2A i 2B 
wraz z naprawą sieci wodociągo-
wej wynikłej z awarii pęknięciach 
starych skorodowanych rur stalo-
wych – za kwotę 2.583 zł.

Firma Gamar z Oleśnicy wyko-
nała i  uruchomiła podziemną in-
stalację wodociągową po przerwie 
zimowej z niezbędnymi naprawami 

na terenie ogrodów nr 3 i 4 przy ul. 
Trakcyjnej za kwotę 2.580 zł. Po-
nadto wyłączyła i spuściła wodę z 
podziemnej instalacji wodociągo-
wej oraz wykonała spust wody na 
terenie ogrodów nr 3 i 4 za kwo-
tę 2.214 zł.

Firma Jednostka Projektowa 
Zakład Elektryczny Elmar Marcin 
Bernacki wykonała dokumentację 
projektowo-wykonawczą sieci ka-
blowej w ogrodach nr 1, 2A, 2B, 3 
i 4 za kwotę 24.070 zł. Na wyko-

nanie tej dokumentacji Burmistrz 
Oleśnicy Jan Bronś przyznał dota-
cję w kwocie 20.000 złotych.

Zakupiono drukarkę Epson L6179 
za 1.680 zł, kosiarkę Honda SP za 
1.500 zł.Łącznie wyżej opisane wy-
datki wyniosły 64.764 zł.

W planach było wykonanie re-
montu budynku biurowego, ale nie 
wykonano go ze względu na brak 
pieniędzy. 

Zarząd przeprowadził lustrację 
działek z uwzględnieniem posia-

dania kompostowników i prze-
strzegania „Regulaminem ROD 
PZD”. 

Zarząd opracował informację o 
prognozowanych wpłatach za utrzy-
manie działek w 2022 r. i przesłał 
ją działkowcom. Kontynuował ob-
sługę członków, w tym przydziela-
nie pustych działek. Od maja 2019 
do końca  2022 roku przybyło 98 
nowych użytkowników. 

Mamy w naszym gronie wielu 
nowych członków, którzy wnoszą 

opłaty i dużym nakładem pracy po-
rządkują działki, tworząc swój wy-
marzony ogródek.

Zarząd przez całym rok prowa-
dził kampanię informacyjną w te-
macie składowania odpadów zielo-
nych. Ograniczanie ilości odpadów 
zmieszanych daje nam konkretne 
oszczędności. 

Rok 2022 przyniósł pozytyw-
ny finał sprawy schronu znajdu-
jącego się na terenie ROD ZNTK 
przy ul. Moniuszki. Zarząd podjął i 
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Aktywny i ambitny rok ROD „ZNTK"

Zarząd ROD ZNT wyremontował schron znajdujący się na terenie Ogrodów przy ul. Moniuszki

Wykonano także inwentaryzację sieci wodociągowej

Prezes Kazimierz Karpienko (na zdjęciu na swojej działce) dziękuje za współpracę władzom Okręgowego Związku ROD, burmistrzowi Oleśnicy i działkowcom

Ogrody ZNTK to miejsce wypoczynku wielu mieszkańców Oleśnicy
W 2022 roku Zarząd ROD „ZNTK” pracował w następującym składzie (od lewej):  Stanisława Bulanda – skarbnik, Zofia Matuszewska – członek,  Kazimierz Karpienko – prezes, 
Maria Flasza – wiceprezes, Anna Rychlak-Szczegielniak – sekretarz
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Aktywny i ambitny rok ROD „ZNTK"

zrealizował decyzję o wysprzątaniu 
tego obiektu, zabezpieczeniu go i 
udostępnieniu pasjonatom histo-
rii i wojskowości. Przy okazji na-
prawiliśmy ogrodzenie i wymieni-
liśmy bramkę. 14 maja odbyło się 
zbiorowe zwiedzanie schronu w ra-
mach Nocy Muzeów, organizowa-
nej przez Miejski Ośrodek Kultu-
ry i Sztuki. Wśród zwiedzających 
byli burmistrz Oleśnicy i dyrektor 
MOKiS-u. Tego dnia schron zwie-
dziło 385 osób, a nad wszystkim 

czuwali wszyscy członkowie na-
szego Zarządu. Mieliśmy ogrom-
ną satysfakcję, że sami zajęliśmy 
się tym obiektem i po raz pierwszy 
w historii ROD ZNTK zrealizowali-
śmy tego rodzaju przedsięwzięcie 
we współpracy z miastem. Schron 
nadal mogą zwiedzać grupy, które 
zgłoszą Zarządowi taką potrzebę. 
Obiekt pozostał w naszym admi-
nistrowaniu i to my decydujemy, 
co ma się tutaj dziać.

Ambitnym celem Zarządu, po 

zrealizowaniu doprowadzenia 
wody, jest elektryfikacja ogro-
dów nr 1, 2A, 2B, 3 i 4. W 2022 roku 
zakończyliśmy prace projektowo-
-kosztorysowe i uzyskaliśmy nie-
zbędne pozwolenia formalnoprawne 
niezbędne do realizacji inwestycji. 
To jest kolejny krok do poprawy in-
frastruktury ROD „ZNTK”. Tauron 
Dystrybucja wykonał przyłączenie 
do sieci elektrycznej we wszystkich 
ogrodach i będzie świadczył usługi 
dystrybucji energii elektrycznej - 

czyli mamy prąd w ogrodach! Po-
zostało tylko wykonanie sieci ka-
blowej w ogrodach doprowadzającej 
prąd do działek.

W minionym roku Zarząd pod-
jął zdecydowane działania wobec 
działkowców niepłacących za dzier-
żawę działki. Wysłano 188 wezwań 
do zapłaty.

Przychody z tytułu składki człon-
kowskiej za 2022 rok zostały zre-
alizowane w 99,6%.

Zarząd ROD „ZNTK” na dzień 31 

grudnia 2022 r. posiadał majątek 
trwały netto w wysokości 392.403,88 
zł. Środki pieniężne na koncie w 
Banku Spółdzielczym na 31 grud-
nia 2022r. Wynosiły 26.799,52 zł. 
W roku 2022 uzyskano przychody w 
kwocie 101.928,52 zł. Wydatki wy-
niosły 92.247,83 zł. Za rok 2022 po-
wstała nadwyżka 9.680,69 zł. Te-
reny ogrodowe w zarządzie ROD 
„ZNTK” nie są w żaden sposób za-
grożone, wbrew sugestiom lokal-
nych politykierów. Burmistrz Jan 
Bronś publicznie zapewnił, że żad-
nego zamachu na rodzinne ogrody 
działkowe w Oleśnicy nie będzie, 
a tereny te są chronione ustawą.

Serdecznie dziękuję członki-
niom Zarządu i księgowej Jadwidze 
Wyrzykowskiej za dotychczasową 
współpracę i pracę, którą wykony-
wały na rzecz działkowców i ogro-
dów z poświęceniem prywatnego 
czasu. Dziękuję członkom Komi-
sji Rewizyjnej.

Współpraca z Okręgowym Za-
rządem Polskiego Związku Dział-
kowców we Wrocławiu układała się 
bardzo dobrze. W imieniu Zarzą-
du serdecznie dziękuję Januszowi 
Moszkowskiemu - Prezesowi Okrę-
gowego Zarządu PZD we Wrocławiu, 
Janowi Bronsiowi - Burmistrzowi 
Oleśnicy, wszystkim działkowcom 
za wsparcie, dobre rady i pomoc w 
działalności. ■

Za Zarząd
Prezes Zarządu ROD „ZNTK”

Kazimierz Karpienko

Mamy wolne działki
Informujemy że posiadamy 
jeszcze 95 wolnych działek. 
Kontakt: sekretarz Zarządu Anna 
Rychlak-Szczegielniak 
tel. 511-171-452 lub bezpośrednio 
z prezesem tel. 507-715-792. 
Zapraszamy również do odwie-
dzenia naszej strony interneto-
wej www.rodzntkoleśnica.pl

Prezes Kazimierz Karpienko (na zdjęciu na swojej działce) dziękuje za współpracę władzom Okręgowego Związku ROD, burmistrzowi Oleśnicy i działkowcom Zarząd ROD ZNTK zrealizował ważny cel - doprowadził wodę do ogrodów. Teraz czyni starania ich elektryfikacji

Na terenie ROD ZNTK jest jeszcze ponad sto działek do zagospodarowania
W 2022 roku Zarząd ROD „ZNTK” pracował w następującym składzie (od lewej):  Stanisława Bulanda – skarbnik, Zofia Matuszewska – członek,  Kazimierz Karpienko – prezes, 
Maria Flasza – wiceprezes, Anna Rychlak-Szczegielniak – sekretarz



REKLAMA

REKLAMA

NR 3 (47) I 28 MARCA 2023 r.
www.olesnicainfo.pl10 reklama



Ciągła walka o życie swoje 
i czteroletniej córeczki
● Od czterech lat, każdego dnia, Marta Wojtan walczy o zdrowie córeczki Liwii. 
Po udarze, którego doznała pół roku temu, musi dbać także o siebie. Jak sobie 
radzi? Oleśniczanka opowiada nam swoją historię, a my apelujemy o wsparcie

4-letnia Liwia to dzisiaj 
żywe srebro, ale jej 
rodzice włożyli mnóstwo 
pracy, by chorująca 
na autyzm dziewczynka 
nie bała się obcych   
i zaczęła mówić

REKLAMA

Wiem, jak to może 
zabrzmi, ale gdy-
by Liwia była tylko 

dzieckiem autystycznym, na-
sze życie wyglądałoby zupeł-
nie inaczej. Poradziłabym 
sobie – mówi Marta Wojtan.

Liwia przyszła na świat 
cztery lata temu. Podczas 
ciąży nic nie wskazywało na 
to, że może mieć tak poważ-
ne problemy ze zdrowiem. 
Kłopoty rozpoczęły się kilka 
dni po powrocie mamy i có-
reczki do domu. Pokrzywki 
z obrzękiem naczyniorucho-
wym, neutropenia, ciężka 
alergia wielopokarmowa, za-
palenie żołądka, jelita cien-
kiego i okrężnicy, drgawki 
uogólnione, przerost mał-
żowin nosowych – to cho-
roby, z którymi zmaga się 
czteroletnia dziewczynka, 
która jest też dzieckiem au-
tystycznym. Życie jej rodzi-
ny zostało podporządkowa-
ne pod potrzeby Liwii, która 
musi być pod stałą opieką   
kogoś bliskiego. Na co dzień 
zajmuje się nią mama, choć 
dziewczynka  może liczyć 
na pełne wsparcie i pomoc 
taty i starszych braci 

LICZNE CHOROBY I POTRZEBY
– Największym problemem 
jest to, że Liwcia jest żywio-
na medycznie, mieszanką 
aminokwasową- mówi pani 
Marta, dodając, że nie uczu-
la jej tylko pięć produktów. 
– To jabłko, ziemniak, wo-
łowina, indyk i śliwka, a w 
dodatku wszystko to musi 
być głęboko przetworzone 
– mówi. – Te produkty, nie 
umożliwiają nam stworze-
nie jakiegokolwiek posiłku, 
dlatego konieczne jest kar-
mienie Liwii aminokwasa-
mi, które tak naprawdę są 
przeznaczone dla dzieci do 
12 miesiąca życia i do tego 
czasu są refundowane przez 
NFZ.  Z refundacją porcja 
aminokwasów kosztuje 3 zł, 
a bez wsparcia NFZ – 150 zł.

– Bywa z tym różnie. Raz 
ją mamy, raz nie. Wszyst-
ko zależy, czy lekarz dosta-
je karę, czy NFZ nie pod-
waży wypisania recepty na 
refundowany lek  – przyznaje 
mama dziewczynki. – Zdarza 
się, że płacimy pełną kwotę 
albo kupujemy aminokwa-
sy na czarnym rynku. 

DUŻA SIŁA TERAPII
Liwia ma też problemy z wy-
próżnianiem się. W jej jeli-
tach tworzą się zatory i by 
móc je opróżnić koniecz-
ne jest wykonanie lewatywy.  
– Tak naprawdę jej choro-

ba kwalifikuje ją do założe-
nia stomii, ale na razie nie 
mogę sobie tego wyobrazić 
– mówi Marta Wojtan. – Tak 
długo zajęło nam doprowa-
dzenie do tego, by Liwia nie 
bała się ludzi, by do nich 
wychodziła, że zabranie jej 
tego teraz nie mieści mi się 
w głowie. 

Liwcia, która dzięki te-
rapiom, jest dzisiaj bardzo 
kontaktowym dzieckiem, 
nie chodzi do przedszko-
la. – Podejmowaliśmy pró-
by, ale ciężko zorganizować 
pobyt córki w przedszkolu 
ze względu na przyjmowa-
ne leki – mówi oleśniczan-
ka. – Prawo nie przewiduje, 
by lek został podany przez 
osobę inną niż rodzic, a w 
przypadku Liwii może się 
zdarzyć konieczność natych-
miastowego podania adre-
naliny. Nie mogę ryzyko-
wać jej życia, bo mogłoby 
się okazać, że pogotowie nie 
dotrze na czas, gdy będzie 
taka konieczność. 

Pani Marta podkreśla, jak 
dużym wsparciem dla auty-
stycznej Liwcii były terapie 

i spotkania ze specjalista-
mi, którzy wykonali z dziew-
czynką ogromną prace. 

– Dzisiaj do naszego domu 
może już ktoś przyjść, a 
wcześniej to nie było możli-
we – mówi. – Liwia bała się 
obcych, wpadła w histerię i 
robiła sobie krzywdę pod-
czas takiego ataku, uderza-
jąc głową o podłogę, spra-
wiając sobie fizyczny ból. Z 
tym jednak, na szczęście, 
sobie poradziliśmy. 

MUSIAŁAM WRÓCIĆ 
DO RODZINY
Trudną sytuację, w jakiej 
znajduje się rodzina, po-
głębiły problemy ze zdro-
wiem pani Marty. We wrze-
śniu oleśniczanka doznała 
udaru niedokrwiennego mó-
zgu. – Z tego dnia pamię-
tam tylko ból w piersiach i 
to, że jeszcze o własnych si-
łach dotarłam do szpitala – 
mówi Marta Wojtan. – Życie 
uratowały mi dwie rzeczy. 
To, że jeszcze w domu po-
dałam sobie heparynę i fakt, 
że w szpitalu zajęto się mną 
bardzo szybko.

MAMA POTRZEBUJE WSPARCIA
Lekarze, pod których opieką 
znalazła się oleśniczanka, 
nie ukrywali, że udar to efekt 
długotrwałego stresu wyni-
kającego z opieki nad chorą 
córeczką. – Przez ostatnie 
cztery lata byłam maksy-
malnie skupiona na Liwii 
– mówi nasza rozmówczy-

ni. – Po udarze, by dojść do 
siebie i wrócić do rodziny, 
musiałam zacząć koncen-
trować się też na swoich po-
trzebach. 

Udar spowodował u niej 
afazję mowy, lewostronne 
zaburzenia czucia, niedo-
wład nerwu twarzowego, 
bóle głowy. – Gdyby nie na-
tychmiastowa rehabilitacja, 
pomoc wielu ludzi i praca, 
którą włożyłam w powrót do 
zdrowia, nie wiem, jak dziś 
wyglądałoby moje życie – 
mówi, przyznając, że przed 
nią wciąż bardzo dużo pra-
cy. – O kosztach nie wspo-
minam – mówi smutno pani 
Marta. – Potrzebujemy na-
prawdę dużych środków, by 
rehabilitować, przeprowa-
dzać terapie, kupować leki 
dla mnie i Liwii. Pieniądze, 
które otrzymuję, jako opie-
kun córki nie wystarczają na 
to nawet w połowie. Ja sama 
nie mogę się starać o żad-
ne świadczenie, bo straci-
łabym pieniądze, które do-
staję jako opiekunka Liwci. 
I tak koło się zamyka. 

O czym marzy Marta Woj-
tan? – O spokoju – uśmie-
cha się oleśniczanka . – Ma-
rzę o tym, by choć przez 
pół roku naszej rodziny nie 
dotknęły kolejne choroby, 
czy jej nawroty. Żebyśmy 
przez  chwilę mogli ode-
tchnąć z ulgą. ●

Marzę o tym, by choć przez pół roku 
naszej rodziny nie dotykały kolejne 
choroby, czy jej nawroty. Żebyśmy mogli 
choć przez chwilę odetchnąć z ulgą 
i żyć bez trosk, i kłopotów - mówi 
Marta Wojtan, mama czteroletniej Liwki. 
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Podsumowaliśmy działa-
nia inwestycyjne  
w gminie Dziadowa Kło-
da. Część z nich znalazło 
swój finał w 2022 roku, 
niektóre właśnie w ubie-
głym roku rozpoczęto.      

Termomodernizacja 
budynku Zespołu Szkół 
w Dziadowej Kłodzie 
Realizacja tak ambitne-
go zadania możliwa była 
dzięki środkom pozyska-
nym z Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Wo-
jewództwa Dolnośląskiego 
na lata 2014 – 2020. Pro-
jekt realizowany był w 2022 
roku, konkretnie od czerwca 
do listopada. Łączna wartość 
wydatków kwalifikowalnych 
wyniosła 6.683.829,11 zł, w 
tym wartość dofinansowa-
nia 5.680.586,37 zł. Całko-
wita wartość zadania wynio-
sła 7.743.620,00 zł. 

Rozpoczęliśmy budowę 
budynku Urzędu Gminy
6 sierpnia 2022 roku zosta-
ła podpisana umowa na re-
alizację inwestycji „Budo-
wa budynku Urzędu Gminy 
w miejscowości Dziadowa 
Kłoda, gmina Dziadowa Kło-
da”. Wartość inwestycji opie-
wa na kwotę 6 173 228,36 zł, 
a jej przedmiotem jest kom-
pleksowe wykonanie budo-
wy budynku Urzędu Gminy 
wraz z wyposażeniem i za-
gospodarowaniem działki nr 
871 położonej przy ulicy Sy-
cowskiej. Tak duża, kolejna 
inwestycja w naszej gminie 
nie byłaby możliwa gdyby nie 
pozyskane przez samorząd 
dofinansowanie ze środków 
zewnętrznych z Rządowego 
Funduszu Polski Ład: Pro-
gram Inwestycji Strategicz-
nych, edycja pierwsza w kwo-
cie 4.800.000,00 zł.

Świetlica w Dziadowej
Kłodzie po remoncie
W lutym zakończyła się mo-
dernizacja kolejnej świetlicy 
na terenie gminy. Tym ra-
zem prace wykonane zostały 
w świetlicy w Dziadowej Kło-
dzie, a polegały na remoncie 
dwóch połaci dachu, wymia-
nie rynien i rur spustowych, 
wykonaniu instalacji odgro-
mowej, rozbiórce i wymuro-
waniu nowych kominów wraz 
z ociepleniem i czapami ko-
minowymi, rozbiórce trzonu 
kuchennego wraz z uzupeł-
nieniem płytkami ściennymi 

i podłogowymi, wykonaniu 
wentylacji mechanicznej na-
wiewno - wywiewnej w po-
mieszczeniu kuchni i maga-
zynu, wykonaniu ogrzewania 
elektrycznego w pomieszcze-
niu kuchni oraz pomiesz-
czeniu magazynu, remon-
cie zawilgoconych miejsc w 
magazynie poprzez rozbiór-
kę sufitu, skucie tynków, wy-
konanie izolacji sufitu weł-
ną mineralną oraz położenie 
nowych tynków, generalny 
remont chłodni poprzez de-
montaż drzwi, posadzki, ścian 
i wykonanie pomieszczenia 
chłodni na nowo.  W ramach 
prac dodatkowych wykonano 
nową instalację elektryczną 
w pomieszczeniu magazynu 

i kuchni. Całość robót wynio-
sła 200.100,00 zł.
Wykonawcą była firma Kry-
styny Harbacewicz z Karwińca. 

Radzowice, Lipka i Miłowice 
z odnowionymi świetlicami
Zakończyła się modernizacja 
świetlicy wiejskiej w miejsco-
wości Radzowice. W ramach 
niego wymienione zostało po-
krycie trzech połaci stropo-
dachu z blachy flekowanej na 
blachę trapezową, pokrycie z 
papy układanej na pełnym de-
skowaniu stropodachu - trzy 
połacie stropodachu, część 
deskowania, rozebrano dwa 
kominy do wysokości połaci 
stropodachu, wymurowano 
nowe kominy i ocieplono je 

wełną 5,0 cm, wymieniono 
obróbki blacharskie, rynny 
i rury spustowe, dwa stare 
okna drewniane na wymie-
niono na okna z profili pvc, 
naprawiono ubytki przy oka-
zji wymiany okien, wycykli-
nowana została i naprawiona 
podłoga drewniana oraz wy-
mieniono parapety zewnętrz-
ne na stalowej z blachy pow-
lekanej.  Całkowita wartość 
zadania wyniosła 285.100,00 
zł. Dodatkowo realizując za-
danie - dla bezpieczeństwa 
użytkowników oraz obiek-
tu, wykonana została kom-
pletna instalacja odgromowa 
oraz uziom otokowy o war-
tości 54.796,50 zł.

Modernizacji doczekały się 
także świetlice w Lipce i Mi-
łowicach. 

Przebudowa drogi Dziadowa 
Kłoda-Dalborowice
Pod koniec 2022 roku zakoń-
czyła się przebudową drogi 
powiatowej 1500D na 6-ki-
lometrowym odcinku Dzia-
dowa Kłoda – Dalborowice. 
Zadanie o wartości ok. 4 200 
000 zł. dofinansowane zosta-
ło kwotą 2 850 000 zł z Rzą-
dowego Funduszu Rozwoju 
Dróg. Wsparcie gminy Dzia-
dowa Kłoda wyniosło 200 000 
zł. W ramach inwestycji wy-
konano: nakładki bitumiczną 
jezdni na odcinku 6 km o szer. 
od 6,0 do 6,5m, remont ist-
niejących chodników na od-
cinku 1,2 km, remont istnie-
jących poboczy gruntowych, 
nawierzchni zjazdów, prze-
pustów oraz remont mostu.

W ramach inwestycji na te-
renie naszej Gminy wykonano 
chodnik o długości 762m na 
ulicy Słonecznej od skrzyżo-
wania z ulicą Tęczową aż do 
ulicy 1 Maja przy Bibliotece 
publicznej . Zmodernizowa-
no również część kanalizacji 
deszczowej. Wartość zada-
nia wyniosła 818 188,96 zł, 
przy dofinansowaniu Gminy 
Dziadowa Kłoda kwotą 400 
000 zł.Wykonawcą prac jest 
firma STRABAG.

W 2022 roku zrealizowa-
liśmy także budowę nowego 
placu zabaw na boisku spor-
towym w Gołębicach. Zaku-
piliśmy również nową pia-
skarkę PRONAR T-130. Dzięki 
niej będziemy mogli skutecz-
niej dbać o bezpieczeństwo 
mieszkańców w okresie zimo-
wym na drogach powiatowych 
oraz gminnych. Kwota zaku-
pu piaskarki to 62.730 zł. ■ 

MATERIAŁY PROMOCYJNE

Gmina Dziadowa Kłoda

Budowy i modernizacje. Oświata, świetlice, 
nowy budynek urzędu

Odbiór drogi Dziadowa Kłoda-Dalborowice
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■ Te inwestycje oraz projekty realizowaliśmy na terenie Gminy Dziadowa Kłoda w 2022 roku

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Dziadowej Kłodzie

Zakupiliśmy nową piaskarkę Świetlica w Dziadowej Kłodzie doczekała się modernizacji

Trwa budowa nowego budynku Urzędu Gminy Świetlica w Radzowicach po liftingu

7,7 mln zł kosztowała inwestycja termomodernizacji budynku szkoły
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■ O sukcesach, porażkach i planach rozmawiamy z Piotrem Sawickim, burmistrzem Miasta i Gminy Bierutów

Rozpoczął Pan piąty rok 
pracy na stanowisku go-
spodarza gminy Bierutów. 
Proszę ocenić ten czas. Co 
uznaje Pan za sukces, a co 
za porażkę?
– Ocena tego czasu nie 
może być dokonana w 
oderwaniu od obiektyw-
nych okoliczności, w ja-
kich przyszło nam działać. 
Okoliczności, na które nie 
mieliśmy wpływu, a któ-
re negatywnie wpłynęły na 
niemal wszystkie obsza-
ry funkcjonowania samo-
rządu. Od początku roku 
2020 przez dwa lata funk-
cjonowaliśmy w warunkach 
pandemii, które, zwłaszcza 
w pierwszym roku przysło-
wiowo „postawiły wszyst-
ko  na głowie” i genero-
wały wiele niekorzystnych 
zjawisk. Niestety wszyst-
kie te problemy z lat pan-
demii zostały skumulowa-
ne i wzmocnione w roku 
2022, kiedy wybuch woj-
ny w Ukrainie wywołał ko-
lejne kryzysy. Ich efektem 
są problemy z galopujący-
mi wydatkami budżetowy-
mi, spowodowane wysoką 
inflacją, a także dodatko-
we obowiązki, jak choćby 
przyjęcie uchodźców wo-
jennych czy pośrednicze-
nie w sprzedaży węgla dla 
mieszkańców. Jednak po-
mimo wszystkich przeciw-
ności udało nam się nie tyl-
ko sprostać tym nowym 
wyzwaniom, ale także wy-
kreować warunki do szyb-
kiego rozwoju gminy. Stało 
się to także dzięki wspar-
ciu i współpracy z radnymi 
oraz wszystkimi instytu-
cjami gminnymi. Do suk-
cesów tej kadencji będzie 
można zaliczyć rekordowe 
nakłady inwestycyjne na 
obszarze niemal całej gmi-
ny, które mogliśmy reali-
zować dzięki skutecznemu 
pozyskiwaniu środków ze-
wnętrznych. Efektów tych 
działań jest wiele, ale naj-
ważniejszym jest nowy, 
komfortowy i bezpieczny 
budynek Przedszkola Miej-
skiego, do którego wkrót-
ce przeniosą się najmniej-
si mieszkańcy gminy. To 
Przedszkole na miarę na-
szych potrzeb i możliwości, 
którego tak w Bierutowie 
brakowało.  Rozpoczęliśmy 
także bardzo już niezbęd-
ną kompleksową moder-
nizację oczyszczalni ście-
ków, której łączny koszt 
wyniesie ponad 5 mln zł, 
a wkrótce rozpoczynamy 
przygotowania do moder-

nizacji Stacji Uzdatniania 
Wody. To wszystko są in-
westycje strategiczne i tyl-
ko szkoda, że musimy je 
realizować dopiero teraz, 
gdy większość gmin daw-
no już załatwiła te podsta-
wowe tematy i mogą dziś 
skupić się na podnoszeniu 
komfortu życia mieszkań-
ców w innych obszarach.

Inwestowaliście także 
w drogi.
– W ciągu ostatnich 4 lat 
w jedenastu z siedemnastu 
miejscowości wykonaliśmy 
remonty dróg gminnych 
polegające na utwardzeniu 
ich asfaltem. To działania, 
które są oczekiwane przez 
mieszkańców i chcemy je 
intensywnie kontynuować. 
Przy okazji sukcesyw-
nie zwiększaliśmy liczbę 
punktów oświetleniowych 
przy drogach. W ciągu 3 
ostatnich lat dwie nowe li-
nie pojawiły w Karwińcu, a 
w pozostałych sołectwach 
powiało się ok. 150 lamp 
solarnych. Obecnie przy-
gotowujemy się do budo-
wy 100 punktów świetlnych 
w kilku miejscowościach, 
m.in. w Bierutowie na dro-
dze do cmentarza.

Do sukcesów zaliczy Pan 
też zapewne gazyfikację.
– Pierwszy raz w histo-
rii pojawił się w Bierutowie 
gaz ziemny. Dzięki dobrej 
współpracy z Polską Spół-
ką Gazownictwa udało się 
ulokować u nas stację rega-
zyfikacji skroplonego gazu, 
co umożliwiło nam zaopa-
trzenie pierwszych budyn-
ków w sieciowy gaz. Dziś 
z gazu korzysta już cały 
kompleks Szkoły Podsta-
wowej wraz z halą widowi-
skowo-sportową i będące w 
zarządzie powiatu budyn-
ki Domu Dziecka i Pogoto-
wia Opiekuńczego przy ul. 
1 Maja. Trwa przyłączanie 
budynku nowego Przed-
szkola, a jeszcze w tym 
roku planujemy podłącze-
nie budynku Urzędu Miej-
skiego. 
Po raz pierwszy w naszej 
gminie powołana zosta-
ła do życia spółka komu-
nalna Bierkom. Jej głów-
nym zadaniem jest odbiór i 
transport odpadów komu-
nalnych. Dziś, po kilku la-
tach jej działania możemy 
śmiało powiedzieć że spro-
stała zadaniu organizacyj-
nie i finansowo, a nam jako 
gminie przyniosło to wy-
mierne korzyści, ponie-

waż uniezależniliśmy się 
od dyktatu cenowego wiel-
kich firm i mamy kontrolę 
nad kosztami tej działalno-
ści. Zgodnie z zapowiedzia-
mi z kampanii w 2018 roku, 
właściwie od początku ka-
dencji na terenie gminy 
działa darmowa komuni-
kacja autobusowa, któ-
ra pozwoliła nam w dużej 
mierze wyeliminować do-
syć powszechny niegdyś 
problem wykluczenia ko-
munikacyjnego dużej licz-
by mieszkańców - zwłasz-
cza z terenów wiejskich. 
Dziś mogą oni codziennie, 
włącznie z sobotą, za dar-
mo przyjechać do Bieru-
towa aby załatwić sprawy 
i wrócić do swoich domów. 
Z roku na rok korzysta z 
niej coraz więcej naszych 
mieszkańców.

Pozyskaliście też środki na 
odnowę zabytków.
– Tak. Po raz pierwszy od 
bardzo długiego czasu pod-
jęliśmy się restauracji za-
bytków na terenie mia-
sta. Dzięki dotacjom z UE i 
Ministerstwa Kultury od-
nowiliśmy budynek Urzę-
du Miejskiego oraz spo-
ry fragment sąsiadującego 
z nim muru obronnego. Po 
gruntowym remoncie placu 
parkingowego uzyskaliśmy 
fragment zrewitalizowanej 
przestrzeni miejskiej, któ-
ra nie tyko przejęła nowe 
funkcje, ponieważ orga-
nizujemy tam nasze uro-
czystości, ale także jest 

dziś wizytówką. Jesteśmy 
w trakcie remontu pięknej, 
barokowej bramy zamko-
wej a niedawno uzyskali-
śmy od projektantów goto-
wą dokumentację remontu 
wieży ratuszowej, na który 
staramy się pozyskać środ-
ki w trwającym właśnie na-
borze na odbudowę zabyt-
ków w ramach Polskiego 
Ładu. Remont wieży ma 
być pierwszym krokiem do 
kompleksowej rewitalizacji 
rynku. Gotową, uzgodnio-
na z konserwatorem zabyt-
ków koncepcję przedstawi-
my wkrótce do konsultacji 
naszym mieszkańcom.

Wiele zmieniło się w bie-
rutowskiej w kulturze.
– Znacząca i zauważalna 
zmiana na lepsze nastąpi-
ła w działalności naszego 
OKiS. To ogromna zasługa 
dyrektora Grzegorza Zmar-
złego, a także całego ze-
społu jego współpracowni-
ków. Dziś OKiS ma bardzo 
ciekawą ofertę, a organi-
zowane cyklicznie gminne 
imprezy przyciągają tłu-
my uczestników. O wszyst-
kich planach, przedsię-
wzięciach i aktywnościach 
moich i całego samorządu 
mieszkańcy mogę dowie-
dzieć się poprzez liczne ka-
nały informacyjne, a głów-
nie dzięki dwutygodnikowi 
gminnemu Bierutow-
ski Flash, który publikuje-
my na FB. Transparentność 
i jawność działań, to jako-
ściowa zmiana tej kadencji. 

Można wymieniać jeszcze 
wiele pozytywnych efektów 
zmian z ostatnich lat. Dla 
mnie jednak najważniej-
sze jest to, że staramy się 
różnymi sposobami zachę-
cać mieszkańców do ak-
tywności i ją wszechstron-
ne wspierać. To właśnie 
dlatego w Urzędzie dzia-
ła Punkt Konultacyjno-In-
formacyjny dla organizacji 
pozarządowych oraz lo-
kalnych aktywistów, który 
wspiera wszystkich chcą-
cych działać społecznie. Od 
doradztwa do pomocy przy 
pisaniu wniosków o środ-
ki zewnętrzne na tego typu 
działalność. 
Jeśli chodzi o wskazanie 
porażek, to ja raczej po-
wiedziałbym, że jest kil-
ka spraw, których jesz-
cze nie udało się do tej pory 
rozwiązać. Trudno tu więc 
mówić w kategoriach po-
rażki, bardziej wynika to z 
tego że zabrakło czasu. W 
Bierutowie mamy wiele za-
późnień, dlatego rozwią-
zanie wszystkich palących 
problemów wymaga nieco 
więcej czasu niż perspekty-
wa jednej kadencji.  

Bierutów ruszył „inwesty-
cyjnie”, ale wciąż dużo jest 
do zrobienia.  Co uznaje 
Pan za sprawy na już?
– Bez wątpienia coraz bar-
dziej pilna staje się kwestia 
efektywnego zaopatrzenia 
mieszkańców w wodę. Ist-
niejąca infrastruktura słu-
żące do jej pozyskiwania i 
uzdatniania od dawna nie 
przystaje już do obecnego 
zapotrzebowania i efekty 
ego widzimy co roku w le-
cie. Z drugiej strony bardzo 
już wysłużona i przez wiele 
dziesięcioleci niemoderni-
zowana sieć zaczyna spra-
wiać coraz większe proble-
my. Coraz częstsze awarie 
wskazują, że należy przy-
gotować się do jej sukce-
sywnej wymiany, głów-
nie na terenie miasta. Stąd 
trwające obecnie prace przy 
jednej z głównych magi-
strali przy ul. Słowackie-
go, której stan powodował 
uciążliwe awarie. Sukce-
sywnie będziemy wymie-
niać kolejne odcinki wo-
dociągu. Podsumowując, 
rozpoczęliśmy przygoto-
wania do kompleksowe-
go rozwiązania proble-
mu niedostatecznej ilości 
wody oraz częstych awa-
rii sieci. Dużym krokiem w 
tym kierunku będzie, po-
dobnie jak to było z oczysz-

czalnią ścieków, moder-
nizacja Stacji Uzdatniania 
Wody w Bierutowie. Pracu-
jemy nad Planem Funkcjo-
nalno-Użytkowym,  po to 
by już wkrótce rozpocząć 
prace modernizacyjne tego 
obiektu.

W przypadku gmin miej-
sko-wiejskich często 
mówi się o konflikcie mia-
sta i wsi. Czy takie niesna-
ski udaje się zażegnać w 
gminie Bierutów? 
– Sprawiedliwy i rów-
ny podział na wieś i miasto 
to od początku mój priory-
tet i tego się konsekwent-
nie trzymam. Dzięki takiej 
polityce już dziś można po-
wiedzieć, że niemal w każ-
dej wsi pojawiła się duża, 
kilkusettysięczna inwe-
stycja. Wspieramy miesz-
kańców bez względu na 
miejsce zamieszkania, po-
nieważ wszyscy płacimy 
podatki i wszyscy mamy 
prawo do uczestniczenia w 
podziale budżetu.

Za rok wybory. Jak bę-
dzie Pan chciał przeko-
nać mieszkańców, że war-
to ponownie oddać głos na 
Piotra Sawickiego?
– Druga kadencja to szansa 
dla każdego burmistrza na 
dokończenie spraw, któ-
re rozpoczął po to, by oce-
na jego działań mogła być 
pełna. Gmina weszła na 
ścieżkę rozwoju, wiele rze-
czy już udało się osiągnąć i 
trzeba pracować dalej, aby 
ten rozwój kontynuować. 
Sukcesy, o których mówi-
łem wcześniej to dopie-
ro początek działań, które 
są niezbędne abyśmy mo-
gli nadrobić dystans do są-
siednich gmin. Mam plan 
na dalszy rozwój gminy 
Bierutów i podczas kampa-
nii przedstawię go miesz-
kańcom. Ta kadencja do-
wiodła, że dotrzymuję 
słowa i to co zostaje prze-
ze mnie zapowiedziane jest 
potem realizowane. Wy-
starczy spojrzeć do mate-
riałów wyborczych z 2018 
roku. Niebagatelną rolę bę-
dzie też grało doświadcze-
nie burmistrza. Ja swoje 
zdobyłem w bardzo trudnej 
kadencji, a czasy wcale nie 
zapowiadają się na lepsze. 
W związku z tym już dziś 
wiadomo, że trzeba będzie 
także w przyszłości spraw-
nie i skutecznie reagować 
na nowe wyzwania, więc na 
naukę może nie być wtedy 
czasu. ■ 

Miasto i Gmina Bierutów

Mam plan na dalszy rozwój gminy

Burmistrz Piotr Sawicki 
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Gmina 
Oleśnica

Firma „GEORG” wykona-
ła w Świerznej  roboty bu-
dowlane polegające na re-
moncie elewacji budynku 
świetlicy wiejskiej.      

Umowa zawarta w październi-
ku 2022 r. obejmowała termo-
modernizację budynku świetli-
cy (ocieplenie ścian budynków 
styropianem, wykonanie tyn-
ków silikonowych, malowa-
nie elewacji farbą silikonową); 
przełożenie nawierzchni z 
kostki brukowej betonowej;  

obkopanie ścian fundamen-
towych budynku;  docieple-
nie ścian fundamentowych 
oraz wykonanie opaski ze 
żwiru wokół budynku.

Koszt remontu to 159 285 
zł brutto. Wykonawca zapew-
nił wszystkie materiały oraz 
sprzęt niezbędny do wyko-
nania przedmiotu umowy, 
udzielił również 60-mie-
sięcznej gwarancji na wy-
konany zakres robót (licząc 
od dnia odbioru końcowego). 

■

Świetlica w Świerznej 
z nową elewacją

Świetlica w Świerznej jest już po remoncie

Przebudowa dróg w gminie Oleśnica
Prace przy ulicy Konwa-
liowej w miejscowości 
Bystre już się zakończy-
ły. W Krzeczynie sfi na-
lizowano pierwszy etap 
przebudowy drogi.      

Kolejną wykonywaną w ra-
mach „Pakietu Drogowego” 
inwestycją jest przebudowa 
ciągu pieszo-jezdnego w miej-
scowości Bystre, ulicy Konwa-
liowej. Charakterystyka obiek-
tu po przebudowie: długość 
- 146 m, ciąg pieszo jezdny o 
szerokości jezdni 5,0 m, na-
wierzchnia drogi z kostki be-
tonowej, ściek z kostki betono-
wej 2x10 cm po obu stronach 
drogi, droga została wygro-
dzona opornikiem betono-
wym 12x25cm na ławie be-
tonowej.Koszt inwestycji to 
324 112,04 złotych (z czego 
250. 000 złotych pozyskanych 
z Rządowego Funduszu Pol-
ski Ład: Program Inwestycji 
Strategicznych). 
Wykonane prace znacząco po-
prawią komunikację w obrę-
bie drogi.

Pierwszy etap zakończony
16 marca dokonano odbioru 
częściowego przebudowy drogi 
gminnej w  Krzeczynie wraz z 
budową kanalizacji deszczowej 
(umowę na wykonanie tego 
zadania podpisano w grud-
niu ubiegłego roku). Długość 

przebudowywanej drogi wy-
nosi 470,84 m. Zakres zamó-
wienia obejmuje odtworzenie 
nawierzchni bitumicznej drogi 

oraz poszerzenie jezdni do 5,5 
m. Droga została obustron-
nie ograniczona krawężni-
kami. Remont dotyczy tak-

że istniejącego chodnika. W 
celu poprawy odwodnienia 
wykonany został również 
kolektor deszczowy składa-
jący się z 10 studni teleskopo-
wych PP i jednej betonowej. 

Wykonawcą jest fi rma TOM 
TRANS Tomasz Walczak z Ole-
śnicy. Koszt wykonania drogi 
to 1 757 901,52 złotych. 

Na to zadanie gmina 
Oleśnica pozyskała środ-
ki zewnętrzne z Rządowe-
go Funduszu Rozwoju Dróg 
w wysokości 795 682,50 zło-
tych. Wszystkie materiały oraz 
sprzęt niezbędne do wykona-
nia przedmiotu umowy za-
pewnia wykonawca we wła-
snym zakresie. ■

W Krzeczynie odbył się odbiór częściowy przebudowy drogi wraz z kanalizacją deszczowa

MATERIAŁY PROMOCYJNE

ŻYCZENIA

Niech nadchodzące Święta Wielkiej Nocy
przyniosą wszystkim same radosne

i szczęśliwe dni.
Niech ten czas będzie okresem

spełnionych marzeń
i okazją do spędzenia chwil

w gronie najbliższych,
Wesołych Świąt Wielkanocnych,

pełnych nadziei i miłości
oraz Wesołego Alleluja!

SSzzaazazzaz nnanaana oononnon wwowoowo nnwnw iininnin MMiiMiMMiM eeieiiei sseseese zzszsszs kkzkzzkz aakakkak ńńańaańa ccńcńńcń yycyccyc
MMiiMiMMiM aaiaiiai ssasaasa ttstssts aatattat ii GGmmGmGGmG iimimmim nniniini yynynnyn BBiieeieiiei rrereere uururrur ttutuutu óótóttót wwówóówó
Szanowni Mieszkańcy
Miasta i Gminy Bierutów

Burmistrz Bierutowa
Piotr Sawicki

ŻYCZENIA

Ulica Konwaliowa w Bystrem po przebudowie



promocja NR 3 (47) I 28 MARCA 2023 r.
www.olesnicainfo.pl 15

Przedstawiamy wykaz 
inwestycyjnych  
i zakupów inwestycyj-
nych oraz wielkość na-
kładów na realizację za-
dań na rok 2023.     

Wójt Marcin Kasina podkreśla, 
że inwestycje są realizowane  
tam, gdzie są one najbardziej 
potrzebne, na podstawie roz-
mów z mieszkańcami i po-
stulatów radnych i sołtysów. 
- Staramy się, aby był to roz-
wój zrównoważony skierowa-
ny do mieszkańców wszystkich 
miejscowości. A skala przed-
sięwzięć tegorocznych jest na-
prawdę imponująca. Kryzyso-
wi się nie dajemy – podkreśla 
wójt gminy Oleśnica.

INFRASTRUKTURA 
SANITACYJNA WSI (200. 000):
■ budowa kanalizacji sanitar-
nej w m. Dąbrowa - 100 000,00 
■ budowa kanalizacji sani-
tarnej w m. Jenkowice - 100 
000,00 

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ:
Drogi publiczne powiatowe
(2 040 900,00):
■ budowa ścieżki pieszo-
-rowerowej w m. Sokołowi-
ce - 2 040 900,00 (środki z 
Polski Ład)

Drogi publiczne gminne 
(5 312 867,86)
■ budowa drogi gminnej ul. 
Złota w m. Smardzów polega-
jąca na przebudowie istnieją-
cej drogi wraz z budową ka-
nalizacji deszczowej - 2 771 
485,36 (w tym 2 300 000 z 
Polski Ład)
■ budowa chodnika w pa-
sie drogi gminnej Świerzna 
wraz z kanalizacją deszczo-
wa – wykonanie dokumen-
tacji  3 382,50 
■ przebudowa drogi gminnej 
w Krzeczynie etap II - 1 780 
000,00 (pozyskane środki w 
wysokości 795 682,50 złotych 
z Rządowego Funduszu Roz-
woju Dróg).
■ przebudowa drogi gminnej 
w m. Osada Leśna - 150 000,00 
■ budowa chodnika wraz z bu-
dową kanalizacji deszczowej 

ul. Pogodna Bystre etap III - 
330 000,00 
■ przebudowa drogi gmin-
nej w m. Smardzów etap II 
( Smardzów -  Nieciszów) - 
100 000,00 
■ przebudowa drogi gmin-
nej dz. nr 573 w m. Poniato-
wice - 88 000,00
■ montaż kamer w m. Krze-
czyn przy drogach gminnych 
- 30 000,00
■ przebudowa drogi gminnej 
ul. Turkusowa w m. Smardzów 
– dokumentacja - 60 000,00

Drogi wewnętrzne (8 991 468,40)
■ przebudowa drogi we-
wnętrznej dz.nr 187 w m. Bo-
gusławice - 50 000,00
■ przebudowa drogi we-
wnętrznej w m. Spalice ul. 
Bukowa – kontynuacja in-
westycji 1 288 900,00 
■ przebudowa drogi we-
wnętrznej dz.nr 107 w m. Pisz-
kawa - 100 000,00
■ przebudowa drogi we-
wnętrznej dz.nr 198/12 w m. 
Ligota Mała - 3 690,00
■  przebudowa drogi we-

wnętrznej dz.nr 66/41 w 
m. Cieśle - 103 750,00

■ przebudowa drogi we-
wnętrznej ul. Świerkowa w 
m. Spalice - 20 000,00
■ przebudowa drogi we-
wnętrznej dz.nr 248 m. Li-
gota Wielka - 3 075,00
■ budowa drogi wewnętrz-
nej w m. Bystre ul. Konwa-
liowa polegająca na przebu-
dowie istniejącej drogi - 324 
112,04 (w tym 250 000 Pol-
ski Ład)
■ budowa drogi wewnętrznej 
dz.nr 198/12 w m. Ligota Mała 
polegająca na przebudowie ist-
niejącej drogi – 820 879,07 (w 
tym 450 000,00 Polski Ład)
■ budowa drogi wewnętrznej 
dz.nr 225 w m. Ostrowina po-
legająca na przebudowie ist-
niejącej drogi wraz z budową 
kanalizacji deszczowej – 1 851 
129,96 (1 500 000 Polski Ład)
■ budowa drogi wewnętrznej 
dz.nr 202 w m. Nieciszów po-
legająca na przebudowie ist-
niejącej drogi wraz z budową 
kanalizacji deszczowej - 1 731 
982,12 (1 400 000 Polski Ład)

■ budowa drogi wewnętrz-
nej dz.nr 270 w m. Sokoło-
wice polegająca na przebu-
dowie istniejącej drogi wraz 
z budową kanalizacji desz-
czowej – 1 174 643,41 (700 
000 Polski Ład)
■ budowa drogi w m. Ligo-
ta Polska (w str. Dębowego 
Dworu)  polegająca na przebu-
dowie istniejącej drogi - 944 

306,80 (580 000 Polski Ład)
■ budowa zjazdu z drogi 
wojewódzkiej na drogę we-
wnętrzną w m. Smardzów - 
65 000,00
■ przebudowa drogi we-
wnętrznej w m. Sokołowi-
ce (Gęsia Górka) dz.236/5 - 
90 000,00
■ przebudowa przepustów w 
pasie dróg wewnętrznych na 

terenie Gminy Oleśnica - 100 
000,00
■ przebudowa ul. Mokrej w 
m. Bystre – dokumentacja - 
90 000,00
■ wykonanie zjazdu na drogę 
wewnętrzną w m. Nowoszy-
ce dz.106 - 70 000,00
■ budowa zjazdu na drogę 
wewnętrzną w m. Zarzysko 
dz.nr 343 - 70 000,00
■ przebudowa drogi we-
wnętrznej w m. Ostrowina 
dz.nr 243 – dokumentacja 
- 90 000,00

BEZPIECZEŃSTWO 
PUBLICZNE I OCHRONA 
PRZECIWPOŻAROWA:
Ochotnicze straże pożarne:
■ budowa remizy strażac-
kiej wraz z wyposażeniem 
w sprzęt bojowy w m. Ligota 
Mała - 2 817 500,00 (konty-
nuacja, środki w dużej części 
z Polski Ład)

OŚWIATA I WYCHOWANIE:
■ rozbudowa SP w m. Ligo-
ta Polska - 1 832 215,00 kon-
tynuacja

GOSPODARKA KOMUNALNA 
I OCHRONA ŚRODOWISKA: 
Utrzymanie zieleni w miastach 
i gminach:
■ budowa oświetlenia w par-
ku w m. Boguszyce Osiedle - 
20 000,00

Oświetlenie ulic , placów i dróg:
■ rozbudowa oświetlenia na 
terenie Gminy Oleśnica-do-
kumentacja – 50 000

KULTURA I OCHRONA 
DZIEDZICTWA NARODOWEGO:
Domy i ośrodki kultury , 
świetlice i kluby:
■ zakup budynku gospodar-
czego drewnianego na plac 
przy świetlicy w m. Ligota 
Polska - 18 000,00
■ zakup i montaż klimatyza-
cji w świetlicy w m. Cieśle - 
14 000,00 (fundusz sołecki)

Działalność dotycząca miejsc 
pamięci narodowej oraz ochro-
ny pamięci walk i męczeństwa:
■ budowa pomnika rtm. Wi-
tolda Pileckiego - 130 000,00

Pozostała działalność (środki 
z funduszu sołeckiego):
■   budowa wiaty z paleniskiem 

na boisku w m. Bystre - 30 
000,00

■  budowa wiaty drewnianej w 
m. Ligota Mała - 21 000,00

■  zakup materiałów na po-
krycie dachowe wiaty drew-
nianej w m. Ligota Mała - 
10 000,00

■   wykonanie wiaty na bo-
isku sportowym w Nieci-
szowie - 20 000,00

■  budowa wiaty biesiadnej 
na boisku w m. Smolna - 
26 261,96

■  przygotowanie terenu pod 
wiatę i scenę w m. Soko-
łowice - 1 000,00

■   budowa wiaty i sceny w m. 
Sokołowice - 30 000,00

■  wykonanie wiaty na pla-
cu zabaw w m. Spalice - 
20 000,00

■  zakup płyt na wiatę na pla-
cu zabaw w m. Spalice - 8 
000,00

KULTURA FIZYCZNA:

Obiekty sportowe:
■ budowa małego boiska na 
boisku sportowym w m. Nie-
ciszów – 180 000
■ budowa małego boiska na 
boisku sportowym w m. So-
kołowice – 180 000

ADMINISTRACJA PUBLICZNA:
■ system wentylacyjny - piw-
nice UG – 10 000

ZAKUPY INWESTYCYJNE:
Rolnictwo i łowiectwo:
■ Infrastruktura wodociągo-
wa wsi - zakup urządzeń sieci 
wodociągowej - 120 000,00
■ Infrastruktura sanitacyj-
na wsi - zakup urządzeń sie-
ci kanalizacyjnej – 50 000

Bezpieczeństwo publiczne 
i ochrona przeciwpożarowa:
■ zakup lekkiego auta pożar-
niczego dla OSP Ligota Mała 
– 50 000

Kultura fizyczna:
■ doposażenie placu zabaw w 
m. Poniatowice - 15 000,00 
(fundusz sołecki). ■ 

MATERIAŁY PROMOCYJNE

Gmina Oleśnica

22 miliony na inwestycje w gminie Oleśnica

Smardzów, ulica Złota Remiza w Ligocie Małej

Ligota Mała

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Ligocie Polskiej

Nieciszów

Sokołowice
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