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INTERNA działa czy nie?
Gdzie był BURMISTRZ?
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- Problemów z zaopatrzeniem na 
razie nie ma - mówi właściciel  
Intermarche. Ale puste półki w 
sklepach już się pojawiają...

Od kilku dni w detalicznych i 
hurtowych sieciach handlowych 
obserwowany jest wzmożony wy-
kup podstawowych artykułów 
konsumpcyjnych zwłaszcza żyw-
ności o przedłużonym terminie 
ważności oraz środków higienicz-
nych. Gwałtowny wzrost zaintere-
sowania tymi produktami nastąpił 
w środę, kiedy rząd wydał rozpo-
rządzenie o zamknięciu szkół i in-
nych placówek oświatowych. 

Kiedy w czwartek rano zrobili-
śmy dziennikarski rekonesans w 
oleśnickich marketach, nie było 
jednak widać deficytu artykułów 
żywnościowych. Jedynie na półce 
ze środkami higienicznymi zaob-
serwowaliśmy brak papieru toale-
towego oraz mydła. 

W rozmowie z Panoramą Piotr 
Zarzycki, prezes firmy Brzoza 
prowadzącej sklep Intermarche, 
potwierdził, że obserwowany jest 
wzmożony wykup makaronów, 

ryżu a także pakowanych próżnio-
wo wędlin i mięsa, pierogów, a z 
półek zniknął też spirytus. Mocno 
przerzedzone są półki z sucharka-
mi, płatkami śniadaniowymi.  

- Większość towarów uzupeł-
nianych jest na bieżąco z naszej 
centralnej hurtowni i problemów 
z zaopatrzeniem na razie nie ma - 
mówi Piotr Zarzycki. 

Sytuacja najczęściej wygląda 
tak, że jeśli w godzinach popołu-
dniowych występują pewne braki 
w zaopatrzeniu, to kiedy pójdzie-
my do sklepu w godzinach po-
rannych następnego dnia, są one 
w większości na bieżąco uzupeł-
niane. Najgorzej jest z produkta-
mi zbożowymi oraz z... papierem 
toaletowym i środkami higienicz-
nymi. Tych praktycznie wszędzie 
brakuje. 

Dlaczego właśnie papier stał się 
tak pożądanym produktem? To z 
powodu naszych doświadczeń z 
czasów komuny? 

- Polacy nie rzucili się wyłącznie 
na papier. Zresztą w innych kra-
jach półki, na których stał papier 
toaletowy, też świecą pustkami. 

W Australii już tydzień temu nie 
było papieru toaletowego. Zaczęto 
go nawet wydzielać: 4 opakowania 
na klienta. Widziałem wczoraj, jak 
znajomi wypakowywali z bagaż-
nika zakupy. Tam był nie tylko 
papier toaletowy, ale i papierowe 
ręczniki. Być może ludzie używa-
ją wspomnianych produktów jako 
ścierek do jednorazowego użyt-
ku. Nie łączyłbym tego mechani-
zmu wyłącznie z koronawirusem. 
Każda informacja o jakimkolwiek 
zagrożeniu społecznym wywo-
łuje podobne działania. Ludzie 
w takich sytuacjach nadmiernie 
zaczynają wykupywać towary, 
zwłaszcza spożywcze i higienicz-
ne. To naturalny mechanizm two-
rzenia zapasów, no bo coś może 
się wydarzyć. A nuż pozamykają 
sklepy, a nuż sytuacja się pogor-
szy - powiedział natemat.pl  pro-
fesor Grzegorz Odoj z Zakładu 
Teorii i Badań Antropologicznych 
Uniwersytetu Śląskiego. - Czuje-
my się pewniej, bezpieczniej, gdy 
mamy pełną spiżarkę. Zapewnia-
nie sobie podstawowych produk-
tów jest normalnym działaniem 

w sytuacjach kryzysowych. A nuż 
inni nam wykupią i zostaniemy 
na lodzie. To też działanie stadne 
- dodaje.

Centrala Biedronki wydała taki 
komunikat: „6 tysięcy pracowni-
ków, 1200 pojazdów i 16 centrów 
dystrybucyjnych w całym kra-
ju działających przez całą dobę 
– tak w liczbach prezentuje się 
dostarczanie towarów w sieci 
Biedronka. Wszystko po to, by 
ponad 3 tysiące sklepów Biedron-
ka w całym kraju mogło funkcjo-
nować bez przeszkód każdego 
dnia. Zapraszamy do zapoznania 
się z naszą informacją prasową: 
Dostawy w Biedronce na czas i 
na miejsce”. 

W sklepach wielkopowierzch-
niowych w Oleśnicy i innych 
miejscowościach powiatu obser-
wuje się wzmożony ruch, przy 
kasach tworzą się długie kolejki. 
Jedni starają się stać metr od inne-
go klienta, ale nie wszyscy aż tak 
się pilnują. Kasjerki mają założone 
rękawiczki. Parkingi są pełne aut. 
Na ulicach widać ludzi z torbami 
pełnymi zakupów. 

W piątek zajrzeliśmy też do ole-
śnickich piekarni. Około godziny 
11 żadnego pieczywa w kilku z 
nich już nie było. Usłyszeliśmy, 
że podaż jest taka sama, ale po-
pyt zdecydowanie zwiększony. W 
Hercie ekspedientki od czwartku 
obsługują w specjalnych hełmach 
z szybą z pleksi, chroniące i je, i 
klientów. Mają też  gumowe ręka-
wiczki.   

Targ na ulicy Wrocławskiej w 
piątek funkcjonował normalnie. 
Ale ludzi było niewiele. A w nie-
dzielę targu już nie było.

Trudno się dziwić, że mieszkań-
cy reagują nerwowo na niepokoją-
ce przekazy medialne, zwłaszcza 
te mówiące o masowym wykupie 
towarów i pustych półkach we 
Włoszech oraz innych państwach 
europejskich. To nakręca psycho-
zę strachu i pewien automatyzm 
w działaniach. Czy jest on uza-
sadniony? Z pewnością nie, dla-
tego politycy apelują, aby zacho-
wać cierpliwość, spokój, a przede 
wszystkim sanitarną dyscyplinę.

(hag, ror)
fot. Grzegorz Huk

Koronawirus w Oleśnicy

Nakręcają sprzedaż, znika 
ryż i... papier toaletowy

Ochrona to podstawa. Tak jest w Hercie Puste półki nie nastrajają optymistycznie

Ta wiadomość to cios dla 
wszystkich zaangażowanych w 
bezprecedensową akcję pomo-
cy chorej dziewczynce.

Prezydent Donald Trump za-
wiesił w minionym tygodniu po-
łączenia lotnicze USA z Europą 

(z wyjątkiem Wielkiej Brytanii) z 
powodu pandemii. Konsekwencje 
tej decyzji spadły też na rodziców 
Tosi Wiśniewskiej. Lot z Polski do 
USA stał się niemożliwy. Stało się 
to w momencie, kiedy wysiłkiem 
tysięcy ludzi, szczególnie oleśni-
czan, udało się zebrać 9 milionów 
złotych... Takiego czarnego scena-
riusza nikt nie mógł przewidzieć. 
Los bywa przewrotny...

W minionym tygodniu mo-
gliśmy podpowiadać lot do USA 
przez Londyn, z którego wciąż 
można do Ameryki latać. Dziś na-
wet to nie jest aktualne. W sobotę 
poinformowano o całkowitym 
wstrzymaniu zagranicznych połą-
czeń lotniczych w Polsce.

(kad)

Koronawirus w Oleśnicy

Leczenie Tosi 
oddala się!

Tosia wciąż czeka na lek

Koronawirus w Oleśnicy

Pandemia wywarła także wpływ 
na funkcjonowanie Kościoła.

Na drzwiach kościoła Najświęt-
szej Maryi Panny Matki Miłosier-
dzia w Oleśnicy w niedzielę 15 
marca wierni zastali kartki z tre-
ścią: „Według zaleceń Pan Premiera 
i Episkopatu Polski ograniczających 
liczbę uczestników zgromadzeń na 
Mszy św. i w nabożeństwach do 50 
osób, prosimy o zastosowanie się 
do powyższych zaleceń, a osoby, 
które nie będą mogły uczestniczyć 
w kościele na Mszy św., zaprasza-
my przed odbiorniki radiowe i te-
lewizyjne oraz internet. Prosimy o 
zrozumienie. Dziękujemy”.

12 maja opublikowano ogłoszo-
ną przez arcybiskupa metropolitę 
wrocławskiego Józefa Kupnego 
dyspensę od obowiązku uczestni-
czenia we mszy św. w niedziele do 
29 marca. 

Jak się okazało, wierni skorzysta-
li z dyspensy i posłuchali płyną-
cych z mediów zachęt do pozosta-
nia w domach. W nabożeństwach 
w kościele NMPMM uczestniczyło 
po około 30 osób. Ludzie siedzieli 
w oddaleniu od siebie, członkowie 

tej samej rodziny razem. W trakcie 
nabożeństw odczytywano list ar-
cybiskupa Józefa Kupnego. Sakra-
mentu Komunii Świętej udzielano 
zarówno na rękę, jak i tradycyjnie 
- do ust. 

(kad)

Skorzystali z dyspensy

To pierwsza taka niedziela w historii tego kościoła...
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Szpital minimalizuje ryzyko za-
każenia.

Tymczasowe miejsce z płyt PSB 
do wstępnego podziału pacjentów 

ze względu na stan zdrowia po-
wstało przy oleśnickim szpitalu. 
Placówka chce w ten sposób zmi-
nimalizować ryzyko zakażenia. 
Jeszcze przed wejściem każdy pa-

cjent będzie musiał wypełnić an-
kietę, pozwalającą stwierdzić, jaki 
jest jego stan zdrowia. Osoby z po-
dejrzeniem zakażenia koronawiru-
sem trafią do dwóch ogrzewanych 
namiotów z rezerwową karetką.

Również pacjenci szpitala w Sy-
cowie, gdzie także jest pomoc wie-
czorowo-świąteczna, zaraz przy 
wejściu będą musieli wypełnić 
ankietę. 

– Ci z podejrzeniem zakażenia 
trafią w wyizolowane miejsce – 
zapewnia dyrektor Krzysztof Wy-
wrot, który apeluje do wszystkich, 
aby reagowali spokojnie i adekwat-
nie do sytuacji. – Podział jest po to, 
żeby nie dopuścić do zarażenia 
innych na terenie szpitala – przy-
pomina dyrektor.

 (OAI)

Śluza i namioty

Bomba wybuchła 12 marca rano.
„Mamy 13 nowych przypadków 

zakażenia koronawirusem, po-
twierdzonych pozytywnymi wy-
nikami testów laboratoryjnych” 
- poinformowało Ministerstwo 
Zdrowia.

Dodało, że potwierdzone wy-
niki dotyczą: dwóch osób z woj. 
mazowieckiego (Warszawa), czte-
rech osób z w woj. lubelskiego (Lu-
blin), 3 osób z woj. dolnośląskiego 
(Wrocław, Oleśnica),3 osób z woj. 
śląskiego (Sosnowiec, Chorzów, 
Zawiercie) i jednej osoby z woj. 
łódzkiego (Łódź).

Łącznie były już 44 wówczas 
przypadki zakażenia koronawiru-
sem w Polsce.

Oleśnickim „pacjentem 0” oka-
zał się młody mieszkaniec Oleśni-
cy, który

8 marca przyleciał z 
Wielkiej Brytanii.

 Następnego dnia poczuł się źle. 
Po zgłoszeniu dolegliwości trafił 
na oddział zakaźny Wojewódz-
kiego Szpitala Specjalistyczne im. 
J. Gromkowskiego we Wrocławiu 
przy ul. Koszarowej. Jak podał por-
tal gazetawroclawska.pl, oleśnicza-
nin, nim wykryto, że jest zarażony, 
przebywał krótko na terenie dużej 
budowy realizowanej przez firmę 
PORR SA we Wrocławiu - jako re-
prezentant jej podwykonawcy. Sie-
dem osób, które miały wówczas z 
nim kontakt, poddało się potem 
dobrowolnej kwarantannie domo-
wej.

Oleśniczanin będący ofiarą 
pandemii na co dzień pracuje we 
Wrocławiu. W Wielkiej Brytanii 
był w celach turystycznych. Jego 
lot samolotem miał swoje dalsze 
konsekwencje. Skoro okazał się 
zarażony, to - mimo braku obja-
wów w tym czasie - mógł zarazić 
współpasażerów. Wrocławski Port 
Lotniczy opublikował komunikat: 
„Wszystkich pasażerów rejsu FR 
8405 z Londynu Stansted, którzy 
lądowali na wrocławskim lotnisku 
w niedzielę 8 marca br., prosimy 
o zapoznanie się z instrukcją GIS 
oraz o uważne obserwowanie 
swojego stanu zdrowia. Zgodnie z 
zaleceniami Głównego Inspektora 
Sanitarnego, pasażerowie w przy-
padku zaobserwowania u siebie 
takich objawów, jak gorączka, ka-
szel, duszności i problemy z oddy-
chaniem, powinni bezzwłocznie, 
telefonicznie powiadomić stację 

sanitarno-epidemiologiczną lub 
zgłosić się do oddziału zakaźnego, 
gdzie określony zostanie dalszy 
tryb postępowania medycznego. 
Wszelkie informacje dostępne są 
pod adresem gov.pl/koronawirus 
oraz na stronie gis.gov.pl. Numer 
telefonu: 800 190 590”.

Oleśniczanin do domu wracał 
samochodem, a nie komunikacją 
publiczną, więc kolejni przewoź-
nicy nie musieli wydawać podob-
nych komunikatów.

Po kilku dniach okazało się, że

zarażona jest także jego 
żona.

W poniedziałek 16 marca oka-
zało się, że koronawirusa wykryto 
także w organizmie ich siedmio-
miesięcznej córki, które przebywa-
ło w kwarantannie wraz z mamą.

Blady strach padł na miesz-
kańców ulicy Słonecznej, gdzie 
mieszka zarażone małżeństwo. 
Pojawiły się pytania o to, do jakie-
go przedszkola lub szkoły uczęsz-
czało dziecko. Okazało się, że do 
żadnej z placówek oleśnickich, ale 
do przedszkola w Borowej Oleśnic-
kiej, gdzie mieszkają dziadkowie. 
Rodzice dzieci z tej placówki z nie-
pokojem komentowali na portalu 
olesnica24.com fakt, że nikt tam nie 
został poddany kwarantannie, ro-
dzice nie zostali poinformowani o 
ewentualnym zagrożeniu. Okazało 
się też, że przedszkole odwiedzał 
w tym czasie wójt gminy Długo-
łęka Wojciech Błoński. Co będzie 
dalej? Czas pokaże.

Wykrycie koronawirusa w Ole-
śnickim zaktywizowało Powia-
towy Zespół Zarządzania Kryzy-
sowego. Kieruje nim starosta Jan 
Dżugaj. Na drugą naradę zaprosił 
przedstawicieli władz samorządo-
wych wszystkich gmin z naszego 
powiatu.

– Zdajemy sobie sprawę z tego, 
że wiele zadań zostanie scedowa-
nych na barki samorządów, dlatego 
już dziś musimy być na to przygo-
towani i robić wszystko, by mak-
symalnie

zmniejszyć prawdopodo-
bieństwo zarażenia się 
koronawirusem

– oświadczył starosta. Poinfor-
mował, że do dyspozycji Powiato-
wej Stacji Sanitarno-Epidemiolo-
gicznej powiat wydzielił jednostkę 
transportu sanitarnego. – Mamy 
zabezpieczone środki na walkę 

z wirusem, na pewno ich nie za-
braknie – uspokajał. Poinformował 
także o tym, że to zamek w Oleśni-
cy będzie miejscem kwarantanny, 
wydzielonym na potrzeby Woje-
wódzkiego Zespołu Zarządzania 
Kryzysowego.

O spokój i zdrowy rozsądek za-
apelowała dyrektor Urszula Ko-
zioł. – Nikt nie wyręczy nas od 
odpowiedzialności. Są służby, są 
procedury, ale to my sami musimy 
pamiętać o zachowaniu reżimu sa-
nitarnego – podkreśliła. Odnosząc 
się do pytania starosty, odpowie-
działa, że standardowo badanie na 
obecność koronawirusa trwa do 
8 godzin, ale w praktyce czas ten 
może być dwa lub nawet trzy razy 
dłuższy.

Podczas narady Powiatowego 
Zespołu Zarządzania Kryzyso-
wego przyjęto do wiadomości 
decyzję premiera, że od 12 marca 
we wszystkich placówkach oświa-
towych na dwa tygodnie zostaną 
zawieszone zajęcia dydaktyczno-
-edukacyjne. Ze strony samorzą-
dowców padła sugestia, że może 
warto by także rozważyć ograni-
czenie pracy urzędów. Stało się to 
faktem w kolejnych dniach, kiedy 
sprawy potoczyły się bardzo szyb-
ko.

- Wczoraj odebraliśmy kilka-
dziesiąt telefonów z różnymi py-
taniami dotyczącymi problemu 
koronawirusa. Do domu wróciłam 
o godzinie 1.

Mamy pracy 
„po kokardy”

- powiedziała portalowi olesni-
ca24.com powiatowy państwowy 
inspektor sanitarny Urszula Ko-

zioł po ujawnieniu oleśnickiego 
przypadku. Ta praca nie wynikała 
tylko z faktu odkrycia koronawi-
rusa u mieszkańca Oleśnicy i jego 
żony. Doszło jeszcze zarządzanie 
kwarantanny wobec osób, które 
wróciły z zagranicy lub mogły 
mieć kontakt z zarażonymi.

W minionym tygodniu z bloku 
przy ul. Klonowej w Oleśnicy za-
brano starszą panią, co do której 
istniało podejrzenie zarażenia 
koronawirusem. Skarżyła się na 
duszności, była w stanie przedgo-
rączkowym.

Personel karetki miał odzież za-
bezpieczającą przed bakteriami.

Seniorka została odwieziona do 
szpitala we Wrocławiu w celu wy-
konania testów.

Na szczęście

nie potwierdziły się
inne podejrzenia o zakażenie i 

mnożące się plotki.
11 marca została zamknięta 

Przychodnia EMC przy Daszyń-
skiego w Oleśnicy.

- Sanepid otrzymał informację, 
że pojawiła się w przychodni pa-
cjentka z podejrzeniem korona-
wirusa. Została przewieziona do 
szpitala na ulicę Koszarową do 
Wrocławia. Tam zostanie poddana 
diagnostyce i testom To kobieta w 
sile wieku - mówiła portalowi ole-
snica24.com Urszula Kozioł, dyrek-
torka PSEE w Oleśnicy.

W przychodni zdezynfeko-
wano pomieszczenia, w których 
przebywała pacjentka. Jej wynik 
testu okazał się na szczęście ne-
gatywny.

Podobn ie jak w y n ik test u 
uczestnika pogrzebu (czytaj Polity-

cy w kwarantannie - str. 5), na któ-
ry z niecierpliwością czekali inni 
uczestnicy, w tym lokalni politycy 
i przedstawiciele służby zdrowia. 

Z kolei w poniedziałek 16 mar-
ca gruchnęła plotka o zarażeniu w 
jednej z klas Zespołu Szkół Zawo-
dowych.  

 - Nie jest prawdą, że poddana 
kwarantannie jest cała klasa, ani 
że są jakieś podejrzenia o zachoro-
wanie - wyjaśnił portalowi olesni-
ca24.com dyrektor Zespołu Szkół 
Zawodowych  w Oleśnicy Jacek 
Stala, komentując doniesienia me-
dialne o rzekomej kwarantannie 
jednej z klas ZSZ. - To był wyjazd 
w ramach programu Erasmus. W 
Niemczech od niedzieli 8 marca  
przebywało 8 naszych uczniów i 
4 opiekunów. Byli w bezpiecznym 
miejscu, nie kontaktowali się z oso-
bami chorymi, a ich wcześniejszy 
powrót  do kraju podyktowany był 
jedynie względami ostrożności. 
Oleśnicki Sanepid prewencyjnie 
zalecił wszystkim dwutygodnio-
wą kwarantannę domową - dodaje 
dyrektor. Zapewnia, że wszyscy 
uczestnicy wyjazdu są zdrowi i 
czują się dobrze.

A sytuacja wciąż się 
zmienia

„O godz. 10 zarejestrowano dwa 
[ za chwilę były już trzy - red.] 
potwierdzone przypadki wystą-
pienia zakażenia koronawirusa 
SARS-Cov-2. Obydwa przypad-
ki dotyczą mieszkańców miasta 
Oleśnica, którzy przebywają w 
Szpitalu Specjalistycznym we 
Wrocławiu przy ul. Koszarowej 
5. Na podstawie decyzji Powiato-
wej Stacji Sanitarno-Epidemiolo-
gicznej w Oleśnicy, kwarantannie 
poddanych jest 123 mieszkańców 
powiatu oleśnickiego: gmina Ole-
śnica – 33, miasto Oleśnica – 65, 
gmina Bierutów – 2, gmina Twar-
dogóra – 13, gmina Dobroszyce 
– 2, gmina Dziadowa Kłoda – 6, 
gmina Syców – 2. 15 marca zostały 
cofnięte decyzje o nałożeniu kwa-
rantanny wobec 4 mieszkańców 
miasta Oleśnica. Pod nadzorem 
epidemiologicznym Powiatowej 
Stacji Sanitarno-Epidemiologicz-
nej w Oleśnicy znajduje się 105 
mieszkańców powiatu”” - tak 
brzmiał komunikat PSSE wydany 
15 marca. Ale ten stan zmienił się 
już następnego dnia i będzie się 
zmieniał....

Krzysztof Dziedzic

Koronawirus w Oleśnicy

Koronawirus w Oleśnicy

Oleśnicki „pacjent 0”. I kolejni...
Pierwszym zarażonym w Oleśnicy, i zarazem w powiecie oleśnickim, okazał się mężczyzna, który 8 marca wrócił z Wielkiej 
Brytanii.

Zamknięto na moment przychodnię EMC

Obudowano wejście do szpitala Postawiono namiot
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Zamknięcie domów kultury i bi-
bliotek to nic w porównaniu do 
tego, co nastąpiło potem.

Zamknięcie przez rząd szkół i 
przedszkoli w miniony czwartek 
przyniosło przełom w myśleniu 
Polaków o koronawirusie. Rady-
kalna - i bardzo pożądana! - decy-
zja zmusiła wszystkich do refleksji 
i stała się sygnałem alarmowym. 
Ta potrzebna decyzja wywołała 
lawinę. Władze samorządowe za-
częły ogłaszać w kolejnych dniach 
zamykanie ośrodków kultury, 
bibliotek. Kluby sportowe, orga-
nizacje pozarządowe komuniko-
wały o odłożeniu planowanych 
imprez, zawieszeniu treningów i 
zajęć. Tylko prezes Atola miał pro-
blem z podjęciem decyzji w od-
powiednim czasie. O zamknięcie 
kompleksu rekreacyjnego musiała 
apelować nawet Oleśnica Razem. 
W końcu i to stało się faktem.

Zamykanie placówek, zawiesza-
nie działalności dla wielu musiało 
być pewnego rodzaju szokiem. Ale 

- jak się okazało - to był dopiero 
początek...

Sprawy przybrały pod koniec 
minionego tygodnia błyskawicz-
ne tempo, bo pandemia nie czeka, 
a przykład Włoch uczy, że spóź-
nione decyzje skutkują śmiercią 

wielu osób. W piątek premier 
Mateusz Morawiecki ogłosił stan 
epidemiczny w Polsce i szereg dra-
stycznych ograniczeń. Zamknięcie 
galerii handlowych, lokali gastro-
nomicznych (dozwolona sprzedaż 
na wynos i z dowozem), zamknię-
cie granic, zawieszenie między-
narodowych połączeń lotniczych 
i kolejowych, zakaz zgromadzeń 
powyżej 50 osób... Przyznajmy, że 
zamknięcie biblioteki czy domu 
kultury w porównaniu do tych 
restrykcji to jest nic...

Ograniczenia znacząco wpły-
nęły także na Oleśnicę. W Galerii 
Pogodne Centrum czynne mogą 
być tylko sklep spożywczy Żab-
ka i drogeria Rossmann. W na-
bożeństwach uczestniczyć może 
tylko do 50 osób. Ulice miasta 
opustoszały. Osiągnięta dzięki 
drastycznym i bezprecedenso-
wym decyzjom rządowym izola-
cja jest najlepszym sposobem na 
powstrzymanie rozszerzania się 
pandemii.

Krzysztof Dziedzic

„Nieobecność na Mszy św. w 
niedzielę w wyznaczonym cza-
sie nie jest grzechem” – napisał 
arcybiskup Kupny.

Po wytycznych, które przyjęła 
Rady Stała Konferencji Episkopatu 
Polski, abp Józef Kupny skierował 
pismo, które zostało odczytane we 
wszystkich kościołach archidiece-
zji wrocławskiej 15 marca.

Metropolita wrocławski pod-
kreśla w nim, iże „świadomy, że 
bez Pana nic nie możemy uczy-
nić” postanowił, aby we wszyst-
kich kościołach archidiecezji były 
sprawowane sakramenty, przede 
wszystkim Eucharystia, a po nich 
śpiewane suplikacje w postawie 
klęczącej – czytamy w dokumencie 
z 12 marca. 

Najważniejsza część pisma to 
jednak słowa, że „biorąc pod uwa-
gę zagrożenie życia i zdrowia, jako 
biskup diecezjalny (...) udzielam 
dyspensy od obowiązku niedziel-

nego uczestniczenia we Mszy św. 
do dnia 29 marca następującym 
grupom wiernych: osobom w 
podeszłym wieku, osobom z ob-
jawami infekcji (np. kaszel, katar, 
podwyższona temperatura, itp.), 
dzieciom i młodzieży szkolnej 
oraz dorosłym, którzy sprawują 
nad nimi bezpośrednią opiekę, 
osobom, które czują obawę przed 
zarażeniem”.

Dla każdego wiernego skorzy-
stanie z udzielonej dyspensy ozna-
cza, że nieobecność na mszy św. w 

niedzielę we wskazanym czasie 
nie jest grzechem. Arcybiskup 
zachęcił, aby „osoby korzystające 
z dyspensy trwały na osobistej i 
rodzinnej modlitwie: oraz do „du-
chowej łączności że wspólnotą Ko-
ścioła poprzez transmisje radiowe, 
telewizyjne lub internetowe”.

Metropolita wrocławski wydał 
też zarządzenie, aby w kościołach 
Archidiecezji Wrocławskiej zasto-
sować następujące zasady - patrz 
ramka:

(ror)

Koronawirus w Oleśnicy

Lawina wywołana  
przez pandemię

Symboliczny obraz naszych czasów

Koronawirus w Oleśnicy

To nie będzie grzech!

DEKALOG ZASAD
1. Kapłani i nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej przed 
rozpoczęciem liturgii powinni dokładnie umyć ręce i kiero-
wać się zasadami higieny, usilnie zaleca się, aby w każdej 
zakrystii znajdował się płyn dezynfekujący; 
2. Należy pamiętać, że przepisy liturgiczne Kościoła przewi-
dują przyjmowanie Komunii Świętej na rękę, do czego teraz 
zachęcamy, natomiast nie można do tego zmuszać: w przy-
padku większej ilości szafarzy należy wyznaczyć jednego 
lub kilku szafarzy tylko do udzielania Komunii św. na rękę 
i poinformować wiernych przed rozpoczęciem Mszy św. o 
takiej możliwości i miejscu, można także pouczyć wiernych 
o możliwości przyjęcia Komunii św. w sposób duchowy;
3. Powstrzymać się od udzielania Komunii św. pod dwiema 
postaciami, a koncelebransi powinni przyjmować Komunię 
św. przez zanurzenie;
4. Znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy, 
bez podawania rąk, jeśli wspólnota nie będzie w stanie 
przestawić się na skinienie głową, należy rozważyć omi-
nięcie znaku pokoju, co dopuszczają przepisy liturgiczne;
5. Poza programowymi nabożeństwami liturgicznymi, na-
leży odwołać lub przełożyć na późniejszy czas wszystkie 
spotkania parafialne (rekolekcje parafialne, spotkania for-
macyjne, organizacyjne, szkolenia, wykłady, konferencje, 
katechezy przedmał- żeńskie itd.);
6. Cześć Krzyżowi należy oddawać przez przyklęknięcie 
lub głęboki skłon, bez kontaktu bezpośredniego; Nabożeń-

stwa Drogi Krzyżowej należy odprawiać pozostając na wy-
branym miejscu, w procesji uczestniczą tylko niosący krzyż 
i świece;
7. Kapłani powinni rezydować na parafii i być do dyspozycji 
wiernych, nie zważając na powyższe ograniczenia w dzia-
łalności duszpasterskiej parafii; duszpasterze powinni być 
tymi, którzy są wzorem modlitwy i wsparciem dla wspólnoty 
parafialnej;
8. Zobowiązuję do odpowiedzialności duchownych, którzy 
są z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona tem-
peratura, itp.) oraz tych, którzy wyjeżdżali w ciągi ostatnich 
14 dni za granicę (szczególnie w miejsca dotknięte wiru-
sem) do wstrzymania się od kontaktu z wiernymi i znale-
zienia zastępstwa na czas niemożliwości pełnienia posługi 
duszpasterskiej, po upewnieniu się stosownymi badaniami 
o swoim stanie zdrowia mogą wrócić do posługi;
9. W konfesjonałach nie należy wystawiać stuły do uca-
łowania, a na kratki konfesjonałów należy nałożyć folie 
ochronne, które należy często wymieniać lub dezynfeko-
wać;
10. W czystości należy utrzymywać paramenty liturgicz-
ne, zwracając szczególną troskę na tzw. „ręczniczki” przy 
obmywaniu rąk po przygotowaniu darów; należy też po-
wstrzymać się ponadto od oddawania czci relikwiom po-
przez pocałunek lub dotknięcie, można jednak błogosławić 
nimi wiernych, jeśli był taki zwyczaj; należy zrezygnować z 
napełniania kropielnic kościelnych wodą święconą.

Jedni się zamykają, inni ograni-
czają, jeszcze inni pracują bez 
zasadniczych zmian. 

Oleśnica:  Od piątku 13 marca 
Urząd Miasta Oleśnicy jest zamknię-
ty dla interesantów. 

Syców: Od 13 marca wszystkie 
sprawy urzędowe można załatwić 
tylko przy okienku biura podawcze-
go Urzędu Miasta i Gminy w Syco-
wie oraz poprzez platformę e-puap. 
Pytania, wątpliwości i informacje na 
bieżąco można kierować do pracow-
ników merytorycznych drogą mailo-
wą lub telefonicznie. Wszystkie spra-
wy zostaną załatwione terminowo. 

Bierutów: Gmina Bierutów 13 
marca wprowadziła ograniczenia w 
przyjmowaniu interesantów. Jak po-
wiedział portalowi olesnica24.com 
wiceburmistrz Rafał Nowowiejski, 
podobnie będzie do odwołania. Sa-
morząd zachęca do kontaktów tele-
fonicznych (71/314-62-51 i poprzez 
pocztę elektroniczną bierutow@bie-
rutow.pl. „Prosimy o ograniczenie 
wizyt do spraw pilnych i niecierpią-
cych zwłoki” - czytamy w specjal-
nym komuniakcie. 

Twardogóra: Od 16 marca Urząd 
Miasta i Gminy w Twardogórze zo-
staje zamknięty dla obsługi osobistej 
klientów urzędu. „Prosimy wyłącz-
nie o kontakt telefoniczny, elektro-
niczny lub korespondencyjny. W 
przypadku pilnej potrzeby załatwie-
nia sprawy urzędowej będziemy 
dla Państwa dostępni w urzędzie 
po uprzednim kontakcie telefo-
nicznym” - czytamy w komunika-
cie. Burmistrz przyjmuje klientów 
urzędu telefonicznie w każdą środę 
w godzinach 9 - 11 oraz 15.30 - 16 i 
w każdy wtorek w godzinach 15.30 
- 16. Na rozmowy z burmistrzem 
można umówić się telefonicznie pod 
numerem telefonu 71/399-22-00.

Międzybórz: Urząd Miasta i Gmi-
ny od 16 marca do odwołania został 
zamknięty dla osobistej obsługi in-
teresantów. „Prosimy, aby Państwa 
fizyczna obecność była uzasadnio-
na sprawą, której nie można zała-
twić e-mailowo bądź telefonicznie. 
W urzędzie został wydzielony dla 

Państwa pokój nr 8, który znajduje 
się na parterze po prawej stronie 
przy wejściu głównym do budynku. 
Zapraszamy do korzystania z elek-
tronicznych form kontaktu z Urzę-
dem lub e-mail: umig@miedzyborz.
pl” - czytamy w komunikacie.

Gmina Oleśnica: Od 16 marca 
Urząd Gminy Oleśnica został za-
mknięty dla osobistej obsługi inte-
resantów. W celu załatwienia spraw 
urzędowych zaleca się korzystanie 
z formy kontaktu: korespondencyj-
nego (Urząd Gminy Oleśnica, ul. 
11 Listopada 24, 56-400 Oleśnica), 
elektronicznego (platforma e-Puap, 
e—mail: urzad@olesnica.wroc.pl), 
telefonicznego (tel. 71/314-02-00). W 
przypadku spraw pilnych, wyma-
gających wyłącznie osobistego dzia-
łania, będzie czynne tymczasowe 
stanowisko ds. obsługi klientów w 
Urzędzie Gminy Oleśnica (wejście 
B bezpośrednio od strony ulicy 11 
Listopada). Kasa Urzędu Gminy 
Oleśnica nie będzie czynna. Płatno-
ści należy dokonywać przelewem na 
właściwe rachunki bankowe.

Dziadowa Kłoda: Urząd Gminy 
od 16 marca do odwołania zostaje 
zamknięty dla obsługi osobistej in-
teresantów. „Prosimy wyłącznie o 
kontakt mailowy lub telefoniczny, a 
także przez elektroniczną skrzynkę 
podawczą (...) W pilnych przypad-
kach prosimy dzwonić pod nume-
rem telefonu: 52 786 92 80 lub użyć 
dzwonka znajdującego się przy wej-
ściu do Urzędu” - czytamy w komu-
nikacie.

Dobroszyce: „W związku ze 
wzrostem zachorowań na korona-
wirusa, także w naszym wojewódz-
twie, informujemy, że od dnia 12 
marca 2020 r. do odwołania Urząd 
Gminy Dobroszyce zostaje zamknię-
ty dla obsługi osobistej interesan-
tów. Prosimy wyłącznie o kontakt 
mailowy lub telefoniczny a także 
przez elektroniczną skrzynkę po-
dawczą - ePUAP. Wykaz numerów 
i maili pracowników znajduje się 
na www.dobroszyce.pl. W pilnych 
przypadkach prosimy dzwonić pod 
numer telefonu: 71 314 11 67”.

(OAI)

Koronawirus w Oleśnicy

Urzędy reagują

W biurze podawczym - UMO zamontowano szybę 

Trzymaj dystans!

„Walka z koronawirusem w Muzeum 
Foteli Katapultowych w Oleśnicy 
rozpoczęta” - żartuje Radosław Szu-
kała, twórca muzeum, udowadniając, 
że humor to jest coś, co Polaków 
nie opuszcza nawet w najtrudniej-
szych chwilach. A dodajmy, że część 
pomieszczeń po Meteorze, które 
przejmie muzeum jest już wyre-
montowana i lada dzień imponującą 
kolekcję pana Radka będzie można 
oglądać na 3 Maja.  (ror)

Dobry humor to podstawa!
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Dwaj z powodu zagranicznego 
wyjazdu, a drugi - z powodu 
udziału w pogrzebie.

Głośnym echem odbiła się spra-
wa kwarantanny radnego powia-
towego Tomasza Kołacińskiego. 
Okazało się, że był na urlopie w 
Tajlandii. W obliczu pandemii ta-
kie zagraniczne epizody wiążą się 
ze sporym ryzykiem. Nie chodzi 
wyłącznie o samych Tajlandczy-
ków, ale także innych obcokrajow-
ców, których można spotkać w ku-
rortach, a także w samolocie.

Tomasz Kołaciński, na co dzień 
lekarz laryngolog, koronawiru-
sem - jak widać - się nie przejął i 
z podróży do Tajlandii nie zrezy-
gnował, mimo iż wiadomo było o 
epidemii dawna.

Jednak radnemu „nie uszło 
to na sucho”. Musiał się poddać 
14-dniowej domowej kwarantan-
nie i zamknąć prywatny gabinet 
lekarski. Czy zdecydował o tym 
sam, czy za namową innych sa-
morządowców - tego nie wiemy. 
W każdym bądź razie sesja marco-
wa Rady Powiatu się nie odbędzie. 
Przesunięto ją na kwiecień.

Podobną niefrasobliwością 
wykazał się przewodniczący Sto-
warzyszenia na Rzecz Rozwoju 
Wsi Łuczyna Mirosław Noga. Lo-
kalny aktywista walczący o jaw-
ność w gminie Dobroszyce wrócił 
niedawno z Włoch. Na portalu 
społecznościowym pochwalił się 
zdjęciami z rzymskiej dzielnicy 
Ostia i z Watykanu. Informacja o 
włoskim epizodzie zaniepokoiła 

znajomych byłego sołtysa Łuczy-
ny. Starał się ich uspokoić komu-
nikatem: „Temperatura w normie, 
objawów choroby brak. Sanepid 
powiadomiony. Profilaktycznie 
kwarantanna domowa jest”. Nie 
wszystkich to jednak przekonało. 
„Mirek, dla bezpieczeństwa to się 
zbadaj lepiej” - zaapelowano do 
niego. „Zdrowych badać nie chcą, 
testy tylko dla chorych. Sprawdzi-
łem w sanepidzie” - odpowiedział 
prezes Stowarzyszenia na Rzecz 
Rozwoju Wsi Łuczyna.

Jednak fakt bytności miesz-
kańca Łuczyny we Włoszech nie 
pozostał w tej wsi bez echa. Soł-
tys Patrycja Walczak czuła się 
zobowiązana do opublikowa-
nia uspokajającego komunikatu: 
„Szanowni Mieszkańcy!! Nikt w 
naszej miejscowości do tej pory 
nie wymagał żadnej interwencji 
medycznej związanej z koronawi-
rusem. Jestem po rozmowie telefo-
nicznej z naszymi mieszkańcami, 
wszyscy czują się dobrze, nikogo 
nie zabrała karetka. Bardzo się 
cieszę, że reagujecie Państwo na 

różne sytuacje, ale bardzo proszę 
o zachowanie spokoju i zdrowego 
rozsądku. Oczywiście cały czas 
jestem do Państwa dyspozycji! 
Spokojnego wieczoru!”.

W całkiem innej sytuacji znalazł 
się przewodniczący Rady Miasta 
Oleśnicy Aleksander Chrzanow-
ski. Okazało się, że powodem 
kwarantanny, której się poddał, 
był udział w pogrzebie. 

Jak powiedział, uczestnikiem 
pogrzebu była osoba, która dużo 
podróżuje, latała ostatnio samolo-
tami. 

- W trosce o zdrowie osób, z 
którymi się stykam i w poczuciu 
odpowiedzialności, postanowiłem 
odbyć kilkudniową domową kwa-
rantannę. Nikt mi jej nie nakazał, 
to moja indywidualna decyzja. 
Czuję się bardzo dobrze - powie-
dział portalowi olesnica24.com 
Aleksander Chrzanowski.

Nieoficjalnie dowiedzieliśmy 
się, że wynik testu tej osoby był 
negatywny. Uczestnicy pogrzebu 
mogą odetchnąć.

Krzysztof Dziedzic

Koronawirus w Oleśnicy

Wszędzie zaostrzony reżim sa-
nitarny.

W oleśnickich przychodniach 
zostały wydzielone gabinety le-
karskie do badania pacjentów 
z podejrzeniem zakażenia. Wy-
dzielono też pomieszczenie do 
izolacji ewentualnych pacjentów 
z podejrzeniem koronawirusa, w 
oczekiwaniu na przyjazd karetki 
pogotowia.

Wszędzie jest wzmożony rygor 
sanitarny - bieżąca dezynfekcja 
klamek, poręczy i innych po-
wierzchni, z którymi mogą się 
stykać pacjenci. Lekarze, pielę-
gniarki, rejestratorki chodzą w 
maskach.

W większości aptek sprzedaż 
odbywa się przez okienko albo 
wpuszczane są pojedyncze osoby. 
Klienci stoją na zewnątrz.

(OAI)

...jak go nie było? To tajemni-
ca.

Kiedy Starostwo Powiatowe 
zaczęło informować o kolejnych 
posiedzeniach Powiatowego 
Zespołu Zarządzania Kryzyso-
wego, a na zdjęciach z narad nie 
było burmistrza Oleśnicy tylko 
jego zastępczyni, w Internecie 
natychmiast pojawiły się pytania, 
co w sytuacji kryzysowej robi Jan 
Bronś? I gdzie jest? 

Nasze pierwsze dwa pytania w 
tej kwestii brzmiały: 

„1. Czy Pan burmistrz Jan 
Bronś jest obecny w pracy w 
Urzędzie Miasta Oleśnica?

2. A jeśli nie, to od kiedy do 
kiedy jest nieobecny i z jakich po-
wodów?”.

A taka była odpowiedź Marze-
ny Graczyk, kierownik Sekcji Ko-
munikacji Społecznej: 

„Burmistrz przebywa obecnie 
na dawno zaplanowanym urlo-
pie, poza Oleśnicą. Jest w stałym 
kontakcie z urzędem, podejmuje 
decyzje, koordynuje i kontroluje 
działania Miasta związane z za-
pobieganiem rozprzestrzeniania 
się koronawirusa. Wszyscy pra-
cownicy urzędu i jednostek orga-
nizacyjnych sprawnie realizują 
wszystkie zadania związane z 
zaistniała sytuacją”.

Kiedy na portalu olesnica24.
com ukazała się informacja, że 
Jan Bronś jest właśnie na urlopie, 

w sieci zawrzało. Na postawie 
burmistrza nie zostawiono suchej 
nitki. Nieliczne głosy broniących 
go internautów utonęły w morzu 
surowej krytyki. Pojawiło się też 
wiele pytań i sugestii dotyczą-
cych i tego, z kim urlop spędza 
burmistrz, i przede wszystkim 
miejsca spędzania przezeń urlo-
pu. To rzecz jasna sprawa osobi-
sta, ale w obecnej sytuacji uznali-
śmy, że wyjaśnienia co do miejsca 
pobytu mieszkańcom się należą. 

Zadaliśmy więc kolejne pyta-
nia: 

„W związku z bardzo liczny-
mi pytaniami oleśniczan, w celu 
uspokojenia opinii publicznej, 
prosimy o wyjaśnienie:

1. Gdzie na urlopie przebywa 
burmistrz Jan Bronś?

2. Jeśli spędza urlop poza gra-
nicami Polski, to w jakim kraju?

3. Od kiedy do kiedy trwa 
obecny urlop burmistrza Oleśni-
cy?”.

Odpowiedź kierownik Graczyk 
brzmiała tak:

„Miejsce spędzania urlopu 
przez Burmistrza nie mieści się 
w zakresie informacji publicznej. 
Ponadto Burmistrz nie posiada 
obowiązku informowania kogo-
kolwiek o miejscu pobytu pod-
czas urlopu. Burmistrz, zgodnie 
z planem rozpoczął urlop 9 marca 
[poniedziałek - red.] br., a kończy 
13 marca br.”.

(OAI)

Politycy w kwarantannie

Tomasz Kołaciński            Mirosław Noga        Aleksander Chrzanowski

Gdzie był burmistrz 
Oleśnicy...

Koronawirus w Oleśnicy

Co w przychodniach  
i aptekach?

Koronawirus w Oleśnicy

Przy obsłudze klientów obowiązuje nowy reżim Oleśnica Razem wnioskuje o zorganizowanie specjalnego posiedzenia Komisji Zdro-
wia i Opieki Społecznej.

Radni opozycji zaznaczają, że w obliczu sytuacji kryzysowej pojawia się mnóstwo 
pytań o funkcjonowanie miasta i powiatu. Dotyczą one tak służby zdrowia jak i pomocy 
socjalnej, oświaty czy programów pomocowych.

W złożonym wniosku domagają się zaproszenia na posiedzenie komisji Państwowe-
go Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnicy, przewodniczącego Powiatowe-
go Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Oleśnicy oraz szefów Powiatowego Zespołu 
Szpitali w Oleśnicy, SZP ZOZ, MOPS-u, Zespołu Oświaty Samorządowej oraz burmistrza 
Oleśnicy, a także przedstawicieli wszelkich innych służb, instytucji i organizacji, któ-
rych zaproszenie w przedmiotowej sprawie Przewodnicząca Komisji Zdrowia Mariola 
Aiyegbusi uzna za zasadne.

Posiedzenie Komisji w opinii Oleśnica Razem przyniesie odpowiedzi na większość 
nurtujących lokalną społeczność pytań dotyczących funkcjonowania miasta w stanie 
zagrożenia epidemicznego i stworzy możliwość przedstawienia propozycji, których 
wdrożenie będzie w zaistniałej sytuacji służyć mieszkańcom.

Oleśnica Razem podkreśla jednocześnie, że nastał „czas na wspólne działanie na 
rzecz bezpieczeństwa Oleśnicy i jej mieszkańców”, apelując przy tym o zaniechanie 
podziałów.

Do końca marca.

Wioletta Noworyta, prezes Sądu 
Rejonowego w Oleśnicy, wydała 13 
marca zarządzenie w sprawie od-
wołania rozpraw w okresie od 13 
do 31 marca, ograniczenia dostępu 
do budynku sądu oraz odwołania 
przyjęć stron w związku z epide-
mią koronawirusa

Do 31 marca nie będzie rozpraw 
i posiedzeń jawnych, z wyjątkiem 
odroczonych publikacji orzeczeń 
oraz spraw pilnych. Pod pojęciem 
spraw pilnych rozumie się sprawy, 
których przeprowadzenie jest nie-

zbędne z uwagi na ważny interes 
publiczny i prywatny. Ich określe-
nie pozostaje w gestii przewodni-
czących sądowych wydziałów i 
referentów.  

Do 31 marca do budynku sądu 
zakazano wstępu osób innych 
niż wezwane lub zawiadomione 
o terminie posiedzenia. Nie odby-
wają się też przyjęcia stron w celu 
złożenia skarg administracyjnych. 
Skargi podlegają złożeniu drogą 
elektroniczną lub na piśmie. 

Zaprzestaje się też bezpośredniej 
obsługi interesantów przyjmowa-
nych przez prezesa, wiceprezesa i 

dyrektora sądu, przewodniczących 
Wydziałów, kuratorów oraz sekre-
tariaty wydziałów, oddziały sądu, 
biuro podawcze, a także kasę. Skła-
danie pism jest możliwe wyłącz-
nie w szczególnych przypadkach 
na biurze podawczym. Kontakt z 
sądem możliwy będzie wyłącznie 
korespondencyjnie, telefonicznie 
bądź za pośrednictwem poczty 
elektronicznej. Wpłat na konto 
sądu należy dokonywać wyłącznie 
bezgotówkowo.

23 i 30 marca (poniedziałki) sąd 
będzie urzędował w godzinach od 
7.30 do 15.30.  (ror)

Koronawirus w Oleśnicy

Sąd (prawie) zawiesza urzędowanie

CODZIENNIE NOWE 
INFORMACJE
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Były burmistrz życzy oleśnicza-
nom spokoju i cierpliwości oraz 
- przede wszystkim – zdrowia.

„Poprzedni burmistrz Oleśnicy 
swoje słowa kieruje do mieszkań-
ców, mając nadzieję, że wspólnie 
przetrwamy trudny okres związa-
ny z zagrożeniem koronawirusem” 
- taki komunikat sformułowała 
opozycyjna w oleśnickim samo-
rządzie Oleśnica Razem.

List otwarty byłego burmistrza, 
a obecnie radnego, Michała Koła-
cińskiego wybrzmiał szczególnie 
mocno w kontekście nieobecności 
obecnego burmistrza Jana Bronsia.

Michał Kołaciński napisał tak:
„Drogie oleśniczanki, drodzy 

oleśniczanie! Przed nami czas pró-
by. Piszę te słowa jako obywatel, 
jako lekarz i jako ojciec. Stanęliśmy 
wobec zagrożenia wyjątkowego, 
bo nieznanego. Nie jesteśmy w 
stanie przewidzieć ani jego zasię-
gu, ani czasu trwania, ani skutków 
jakie wywoła. Wszystkich nas, 
bez wyjątku, wypełniają obawy 
o zdrowie tak najbliższych, jak i 
o swoje własne, ponieważ wirus, 
który przywędrował do nas z dale-
ka, rozprzestrzenia się w szybkim 
tempie.

Kilka tygodni temu kryzys 
związany z koronawirusem, któ-
ry początkowo wydawał się we-
wnętrznym problemem Chin, 
dotarł do Europy. Nie wszędzie 
dynamika zakażeń przebiega 
jednakowo. W Polsce i Hiszpa-
nii zaczynał się podobnie, lecz w 
Hiszpanii liczba zgonów sięga już 
50, a zachorowanie stwierdzono u 
ok. 2.200 osób. Madryt jednak nie 
podejmował radykalnych działań 
wyprzedzających. Podobnie rzecz 
ma się w Italii. Niektórym wyda-
wać się może, że w Polsce wdrożo-

no procedury wręcz nadmierne, 
jednak ucząc się na błędach innych 
należy uczynić wszystko, by zmi-
nimalizować skutki na tyle, na ile 
to tylko możliwe. Zresztą w kwe-
stii ochrony życia nie ma czegoś 
takiego jak „nadmierne procedu-
ry”...

Władze krajowe podjęły trudną 
decyzję o zamknięciu placówek 
oświatowych i kultury oraz szkół 
wyższych. Dla naszych dzieci 
najlepiej będzie, jeśli w najbliż-
szym czasie pozostaną w domach 
- rodzicom maluchów na ten czas 
przysługuje zwolnienie od pracy 
oraz zasiłek opiekuńczy.

Pamiętajmy jednak, że nie każ-
dy kontakt z osobą zakażoną musi 
skutkować zarażeniem, a więk-
szość zainfekowanych przejdzie 
tę infekcję łagodnie - podobnie jak 
przeziębienie czy grypę. Budujące 
jest też to, że do zupełnych wyjąt-
ków należą poważne zachorowa-
nia wśród dzieci.

Grupą wysokiego ryzyka są 
jednak nasi seniorzy, zwłaszcza 
ci obciążeni dodatkowymi scho-
rzeniami, dlatego szczególną tro-
ską należy otoczyć właśnie ich. 
Wspierajmy starsze osoby 
- sąsiadów, dziadków – 
zróbmy im zakupy, wy-
prowadźmy psa – niech 
nie wychodzą z domu, 
póki nie minie zagrożenie.

Zachowajmy rozsądek 
i odpowiedzial-
ność: należy 
pa m ię t ać  o 
p o d s t awo -
wych zasa-
dach bezpie-
c z e ń s t w a 
i  h ig ieny, 
a  p r z e d e 
w s z y s t -

kim unikać licznych zgromadzeń, 
miejsc publicznych czy środków 
zbiorowego transportu. Wzmo-
żona higiena osobista to jeden z 
podstawowych elementów pro-
filaktyki. Wprawdzie wirus roz-
przestrzenia się głównie drogą 
kropelkową - a więc przez kaszel 
i kichanie - niemniej możliwa jest 
też jego transmisja w postaci cho-
roby brudnych rąk.

Nie dawajmy przy tym wiary 
internetowym „prawdom obja-
wionym”, sugerującym rewela-
cyjną skuteczność rozmaitych 
preparatów - najczęściej bezwarto-
ściowych suplementów rzekomo 
zapobiegających rozwojowi cho-
roby. Nie ma obecnie dowodów na 
skuteczność jakichkolwiek leków, 
witamin czy minerałów.

Zachęcam tych z Państwa, któ-
rzy mogą sobie na to pozwolić, do 
pozostania w domach - być może 
ich opuszczanie nie musi być ko-
nieczne, zwłaszcza przez seniorów.

Zachęcam także do korzystania 
z serwisów odpowiednich służb, 
w tym stron rządowych, np. gis.
gov.pl czy premier.gov.pl. Działa 

również infolinia: nr 800 190 
590.

Przypominam też nr alar-
mowy Powiatowej Stacji Sa-
nitarno-Epidemiologicznej 
w Oleśnicy: 505 092 898.

Jestem pewien, że w ob-
liczu zagrożenia stać nas na 
„mądrość przed szkodą”, że 

razem przetrwamy ten 
trudny czas.

Życzę Państwu 
sp oko j u  i  c ie r -
p l i w o ś c i  o r a z 
- przede wszyst-
kim – zdrowia!”.

(OAI)

Oleśnica Razem pomaga  
w sprawunkach samotnym chorym 

osobom i seniorom.
Starsze i schorowane osoby powinny ograniczyć wyjścia z 
domu na tyle, na ile to możliwe. Niestety, wiele z nich nie 
ma rodziny i musi samodzielnie zadbać o zaopatrzenie.
W wielu miastach podejmowane są oddolne inicjatywy 
niosące pomoc samotnym starszym lub chorym ludziom, 
którzy nie mogą liczyć na pomoc rodziny czy sąsiadów. U 
nas nie mogłoby być inaczej: w ostatnich latach czyniono 
wiele, by Oleśnica stała się miastem międzypokoleniowej 
solidarności i cieszą wszelkie jej przejawy, które można 
już obserwować.
Stowarzyszenie Oleśnica Razem uruchomiło specjalny nu-
mer telefonu dla samotnych seniorów z naszego miasta: 
796 406 898. Wolontariusze stowarzyszenia oferują im po-
moc w zakresie podstawowych zakupów spożywczych czy 
realizacji recept. Akcja polega na dotarciu do starszej (lub 
chorej) osoby po wykonanym przez nią telefonicznym zgło-
szeniu i zrobieniu zakupów z otrzymanej listy za pieniądze 
zgłaszającego.

/Koszt połączenia wg taryfy dzwoniącego. Skuteczność zakupów 
uwarunkowana jest dostępnością towaru i jego ostateczną ceną./

Jako obywatel, lekarz, ojciec
Koronawirus w Oleśnicy

Policja zaleca ograniczenie oso-
bistych wizyt w jednostkach. Jak 
więc powiadamiać o zdarzeniu? 

- W związku z koniecznością 
ograniczenia rozprzestrzeniania 
się choroby zakaźnej COVID-19, 
wywoływanej przez koronawirusa, 
dbając o zdrowie i bezpieczeństwo, 
zalecamy ograniczenie osobistych 
wizyt w jednostkach policji, zwią-
zanych z potrzebą powiadomienia 
o zdarzeniu - mówi insp. Mariusz 
Ciarka, rzecznik Komendy Głów-
nej Policji. 

Jak więc powiadamiać o zdarze-
niu? 

Do dyspozycji pozostają numery 
telefonów szczególnych jednostek 
policji (patrz nasza ramka) oraz 
w przypadku zgłoszeń alarmo-
wych numery 112 i 997. Możliwe 
jest również przesłanie zgłoszenia 
pisemnie (nie dotyczy sytuacji na-
głych) oraz kontakt z jednostkami 
policji i dzielnicowym za pomocą 
aplikacji mobilnej „Moja Komen-
da”. Po dokonaniu weryfikacji 
zgłoszenia powiadamiający o nim 
otrzyma instrukcje, co do dalszego 
postępowania. W niektórych przy-
padkach (np. konieczność  sporzą-
dzenia dokumentacji procesowej 
- przyjęcia ustnego zawiadomienia 

o przestępstwie czy przesłuchania 
w charakterze świadka) niezbędne 
jest wykonanie czynności na tere-
nie jednostki, o czym poinformują 
policjanci.

- Pamiętajmy, że wizyty w jed-
nostkach policji wiążą się często 
z koniecznością poruszania środ-
kami komunikacji zbiorowej oraz 
przebywaniem wśród większej 
ilości nieznanych nam osób. Ocze-
kując na przyjęcie zgłoszenia w za-
mkniętych pomieszczeniach rów-
nież jesteśmy narażeni na kontakt z 
obcymi osobami - dodaje rzecznik 
Ciarka.

(OAI)

Zgłoś przestępstwo  
„Mojej Komendzie”

Komenda Powiatowa Policji w Oleśnicy
� do�dyżurnego�71�397�6200�
� � � � 71�397�6222
� fax�71�397�6242
sekretariat�komendanta�� tel.�71�397�6214
sekretariat�Wydziału�Prewencji�� tel.�71�397�6234
sekretariat�Rewiru�Dzielnicowych�� tel.�71�397�6309
sekretariat�Wydziału�Kryminalnego�� tel.�71�397�6210
sekretariat�Wydziału�Dochodzeniowo-Śledczego
� tel.�71�397�6314
sekretariat�Wydziału�Ruchu�Drogowego� tel.�71�397�6283

Komisariat Policji w Sycowie
� tel.�62�785�2011,�
� 62�785�2012
� fax.�62�786�8542

Posterunek Policji w Międzyborzu 
 tel./fax�62�785�6997
dyżur�pełniony�jest�w�każdy�poniedziałek�i�środę
w�godzinach�10�-�12

Komisariat Policji w Twardogórze 
� tel./fax�71�315�8997

Komisariat Policji w Bierutowie  
� tel.�71�314�6297,�fax�71�397�7024

Posterunek Policji w Dobroszycach
� tel.�71�314�1124,�
� fax�71�397�6325
dyżur�pełniony�jest�w�każdy�poniedziałek�i�środę�

TELEFONY NA POLICJĘ

Koronawirus w Oleśnicy

Zamek Książęcy może, ale nie 
musi być miejscem dla osób 
objętych kwarantanną.

Zamek Książąt Oleśnickich zo-
stał wytypowany jako jedno z 
miejsc na Dolnym Śląsku, w któ-
rych mogłyby przebywać osoby 
objęte kwarantanną. 

-  Wczoraj [rozmawiamy w 
czwartek] w zamku miała miej-
sce wizja lokalna przedstawicieli 
Starostwa Powiatowego w Oleśni-
cy - mówi Panoramie Przemysław 
Wróbel, dyrektor CKiW OHP. - 
Oglądali oni wytypowane przez 
nas pomieszczenia, system sani-
tarny, stołówkę, kuchnie, węzły ko-
munikacyjne, sposób przewożenia 
i umieszczania ewentualnych osób 
objętych kwarantanną - dodaje.

Do Starostwa dotarła też infor-
macja od szefostwa zamku o tym, 
jakie pomieszczenia, ile z łazienka-
mi, ile bez, z jakimi meblami, z ja-
kim metrażem mogą być przezna-
czone dla potencjalnych pacjentów.

- Nie ma jednak żadnej decyzji o 
tym, że to właśnie zamek w Ole-
śnicy będzie miejscem dla objętych 
kwarantanną. To wyłącznie na ra-
zie propozycja - podkreśla dyrek-
tor Wróbel.  (ror)

Kwarantanna  
w zamku?

Czy�posłuży�do�walki�z�pandemią?

Koronawirus w Oleśnicy

Puk,�puk,�ja�na�kwarantannę...

CODZIENNIE NOWE 
INFORMACJE
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Kolejna ruina antywizytówką 
miasta.

Na łamach Panoramy systema-
tycznie zamieszczamy zdjęcia 
miejsc i obiektów wymagających 
pilnej interwencji miejskich służb 
porządkowych. A jest ich coraz 
więcej...

Kolejnym przykładem jest kiosk 
przy ulicy Hallera, vis-a-vis bu-
dynku Komendy Powiatowej Po-
licji. Przed laty był tu zieleniak, 
potem działał punkt gier hazar-

dowych. Od dłuższego czasu ob-
skurny lokal stoi pusty, strasząc 
swoim wyglądem. Problem z są-
siedztwem upiornego kiosku zgło-
sili nam mieszkańcy pobliskiej ka-
mienicy nr 24. Jedna z mieszkanek 
powiadomiła o problemie oleśnicki 
magistrat, jednak - jak mówi - nikt 
sprawą się nie zajął. 

Czy rzeczywiście tak trudno 
ustalić właściciela kiosku i zwrócić 
mu uwagę, że jego własność naru-
sza przepisy o porządku publicz-
nym? (hag)

Kiosk widmo

Jeszcze jeden porzucony obiekt

- Tak, mam skompletowany ze-
spół na oddziale wewnętrznym 
- zapewnia Marcin Fuchs, nowy 
ordynator oddziału wewnętrznego 
szpitala w Oleśnicy.

To internista, o specjalizacji 
choroby wewnętrzne. Jego dwa 
ostatnie miejsca pracy to IX Od-
dział Chorób Wewnętrznych w 
Wojewódzkim Szpitalu Specjali-
stycznym im. J. Gromkowskiego na 
Koszarowej we Wrocławiu (był tam 
rezydentem, młodszym asystentem 
oddziału) oraz Pogotowie Ratunko-
we we Wrocławiu. 

Wcześniej  pracował w Regio-
nalnym Szpitalu Specjalistycznym 
„Latawiec” w Świdnicy i świdnic-
kim pogotowiu, a także w Niepu-
blicznym ZOZ Serafin-Med w Żaro-
wie. Ma prywatny gabinet lekarski 
we Wrocławiu.

Jak wyglądają szczegóły tego za-
trudnienia?

- Oprócz mnie jeden specjalista, 3 
rezydentów, jedna pani doktor jest 
na stażach, natomiast od kwietnia 
przychodzą dwie osoby kolejne, 
jeden specjalista, jeden rezydent - 
wyjaśnia ordynator. Tym samym 
potwierdza informacje Panoramy 
sprzed tygodnia, że obecnie pełnej 
obsady jeszcze nie ma. I do końca 
marca na pewno nie będzie.

Czy to prawda, że na oddzia-
le zatrudnienie znaleźli lekarze z 
Brzegu? 

- Prawdą jest, że lekarze z Brze-
gu zgłosili się do nas z propozycją 
współpracy, ponieważ tak dobrze 
współpracowało im się z zespołem 
lekarzy chirurgów z Brzegu, że 
czują się bezpiecznie. W związku z 
tym, że ci lekarze są z bardzo du-
żym doświadczeniem, bo pracowali 
na oddziale ratunkowym szpitala 
w Brzegu przez wiele lat, są najbar-
dziej są mile widziani w naszym 

szpitalu na izbie przyjęć - mówi 
ordynator.

Przypomnijmy, że oddział chi-
rurgiczny przejęła prywatna spółka 
z Brzegu. Teraz na internę przycho-
dzą lekarze z tamtejszego szpitala. 
I jedni, i drudzy zostali zwolnieni 
przez obecnego dyrektora Kamila 
Dybizbańskiego, poprzednio kieru-
jącego szpitalem w Oleśnicy. Przejął 
on szpital w Brzegu katastrofalnie 
zadłużony, na skraju upadłości.   

A czy oleśnicki oddział we-
wnętrzny działa normalnie?

- Oddział działa, pomimo in-
formacji, jakie do mnie dotarły, że 
niby oddział jest zamknięty. To jest 
nieprawda, oddział działa. Ow-
szem, jesteśmy w trudnej sytuacji, 
ponieważ leczymy tych chorych 
zakażonych, co nam utrudnia pra-
cę. Jeżeli ktoś trafi w bezpośrednim 
zagrożeniu życia, a byłoby dla nie-
go czymś bardzo niekorzystnym, 
żeby pojechał do Wrocławia lub 
dalej i transport mógłby pogorszyć 
jego zdrowie, taki pacjent zostanie 
do nas przyjęty. Wczoraj zosta-
ła przyjęta pani w takim stanie z 
dusznością, z astmą, nie było z tym 

wielkiego problemu dla dobra pa-
cjenta - utrzymuje lekarz. 

Skąd informacja o nieprzyjmo-
waniu pacjentów? 

„Informuję, iż w związku z wy-
konaniem decyzji 233/19 z dnia 4 
marca 2019 r. w oddziale interni-
stycznym Powiatowego Zespołu 
Szpitali z dniem 2 marca rozpoczę-
ły się prace remontowe. (...) Dodat-
kowo czynnikiem negatywnym 
jest pojawienie się w sieci wodo-
ciągowej bakterii legionella (...) W 
związku z powyższym zmuszeni 
jesteśmy do wstrzymania przy-
jęć do naszego oddziału z dniem 
4.03.2020 do odwołania” - tak napi-
sał dyrektor Krzysztof Wywrot w 
piśmie skierowanym do Dolnoślą-
skiego Urzędu Wojewódzkiego.

W Panoramie opublikowaliśmy 
list zbulwersowanej oleśniczanki, 
której bliska osoba w ciężkim sta-
nie oddział nie przyjął. W czwartek 
o podobnym przypadku poinfor-
mowała nas inna czytelniczka. Jej 
męża pogotowie woziło od szpitala 
do szpitala po tym, jak oddział we-
wnętrzny w Oleśnicy go nie przyjął.

(hag, ror)

Interna działa czy nie?
I czy zespół lekarzy jest w komplecie, czy nie? 

Nowy ordynator oddziału wewnętrznego (z prawej)

Powiedzmy brutalnie - ktoś się 
w końcu na nich przewróci i 
skręci kark...

Kolejny nierozwiązywalny w 
Oleśnicy problem - schody, znajdu-
jące się vis-a-vis ZNTK. Prowadza 
na ogródki działkowe i pobliskie 
osiedla mieszkaniowe, a dalej na 
Zielone Ogrody. Zniszczone, od 

kilkunastu miesięcy zagrażające 
zdrowiu i życiu. 

Problem „rozwiązywano” w ten 
sposób, że ustawiono znak zaka-
zu, zabraniający wejścia na scho-
dy. Znak sobie sto, ludzie chodża, 
schody systematycznie się kruszą, 
a do naprawy nikt się nie kwapi. 

Ot, oleśnicka rzeczywistość...
(ror)

Schody do nieba

Ktoś tu z nich w końcu zleci
Wybory samorządowe w part-
nerskim mieście Oleśnicy, mimo 
stanu epidemii.

Jérôme Neveux, mer Jaunay-Mari-
gny, partnerskiego miasta Oleśnicy, 
poinformował na portalu społecz-
nościowym: „Wybory samorządowe 
odbędą się w najbliższą niedzielę, 15 
marca. Wszystko jest zaplanowane, 
aby wybory odbyły się w dobrych 
warunkach. Jest to ważne dla demo-
kracji i przyszłości naszej gminy”. I 
opublikową listę swojego komite-

ty wyborczego. Lokale wyborcze 
otwarte będą od godziny 8 do 18.

W sobotę francuskie minister-
stwo zdrowia poinformowało w 
4.500 przypadkach zakażenia wi-
rusem COVID-19 na terenie Francji 
oraz 91 zmarłych. Dyrektor resortu 
Jerome Salomon, zabierając głos na 
konferencji, ogłosił trzeci etap roz-
przestrzeniania się wirusa, czyli 
epidemię.

Mimo niej we Francji wybory 
samorządowe odbyły się. Do głoso-
wania było uprawnionych 47,7 mln 

obywateli. Druga runda została za-
planowana na 22 marca

Szef MSW, dawny bliski współ-
pracownik prezydenta, Christophe 
Castaner stwierdził w mediach, że 
spodziewa się około 60-procento-
wej frekwencji i nie obawia się o 
zdrowie Francuzów. We Francji jest 
niemal 35 tysięcy gmin, najwięcej 
wśród wszystkich państw Unii Eu-
ropejskiej. 

A jaka była frekwencja? Wyniosła 
44 procent.

(ror)

Zmiany i ograniczenia w komu-
nikacji autobusowej.

Polbus PKS wprowadził nastę-
pujące zmiany:
l  Od 13 marca kursy nocne linii 
504 Wrocław - Oleśnica oraz 565 
Wrocław - Jelcz-Laskowice zostają 
zawieszone do odwołania (tj. 22:40 
Oleśnica JW - Wrocław, 2:15 Wro-
cław - Oleśnica, 23:30 Jelcz-Lasko-
wice - Wrocław, 2:15 Wrocław - Jel-
cz-Laskowice);
l  Od 16 do 25 marca na wszyst-
kich trasach wprowadzony zostaje 
wakacyjny rozkład jazdy;
l Od 15 marca  kursy na linii Wro-
cław - Karpacz Górny zostają za-
wieszone do odwołania

l Od 14 marca do odwołania kur-
sy na linii WRO Airport Express 
zostają zawieszone;

O zmianach oraz dalszych działa-
niach Polbusu informacje znajdziesz 
na www.olesnica24.com. (OAI)

A partnerzy wybierali...

Koronawirus w Oleśnicy

Polbus wchodzi w tryb wakacyjny
mgr Marioli Aiyegbusi 

wyrazy głębokiego współczucia  
i słowa otuchy 

z powodu śmierci 

TATY
składają

Dyrekcja oraz pracownicy 
Samodzielnego Zespołu Publicznych  

Zakładów Opieki Zdrowotnej  
w Oleśnicy
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Naszej koleżance
Iwonie Braciszewicz

wyrazy głębokiego współczucia 
 z powodu śmierci 

TATY
składają 

koleżanki i koledzy z Zakładu Rehabilitacji Leczniczej w Oleśnicy.
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Oleśnica, ul. Wojska Polskiego 47 A (naprzeciwko Kaufl andu)
Tel. 880-577-649

SKŁAD WĘGLA
www.

ekogroszek-wegiel.pl

Oleśnica, ul. Wojska Polskiego 47 A (naprzeciwko Kaufl andu)Oleśnica, ul. Wojska Polskiego 47 A (naprzeciwko Kaufl andu)

SKUP ZŁOMU 
I PRZEWODÓW W IZOLACJI

ATRAKCYJNE CENY

www.
www.

ekogroszek-wegiel.pl

ekogroszek-wegiel.pl

ekogroszek-wegiel.pl
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WĘGIEL KAMIENNY
WĘGIEL BRUNATNY 
MIAŁ  
BRYKIET BUKOWY
EKOGROSZEK PIEKLORZ, 
     CHWAŁOWICE,  EKO-CZECH, LEDVICE
EKOGROSZEK  KAMIENNY - 660 zł/tona

Gdzie? Na zagospodarowywa-
nym podwórzu przy ulicy Cho-
pina 22 - 3 Maja.

ZBK ogłosił przetarg na zago-
spodarowanie terenu przy ulicy 
Chopina 22. W jego ramach pla-
nuje się budowę zjazdu, utwar-
dzenie terenu, montaż obiektów 
małej architektury, montaż osło-
ny śmietnikowej. Powierzchnia 
terenu objęta opracowaniem wy-
niesie 1.688 mkw. 

Usunięte zostanie 6 drzew, a 
nowe nowe nasadzenia zieleni 
zajmą 117 mkw. Posadzone zo-
staną jałowiec pospolity, jałowiec 
płożący, tawuła japońska, berbe-
rys, hortensja bukietowa i trzcin-
nik ostrokwiatowy. 

Powstanie też ogród deszczo-
wy. To rodzaj budowli hydrotech-
nicznej i jedna z form ogrodów 
wodnych. Takie ogrody zbierają 
wodę deszczową, stopniowo od-
dając ją do ekosystemu. Mogą być 
budowane w różnej wielkości 
pojemnikach, a także wprost w 
gruncie. Zostanie w nim posa-
dzonych minimum 100 sztuk ro-
ślin, w tym turzyce - owłosiona, 

pospolita, leśna, zwisła, miecz-
nica wąskolistna, tojeść kropko-
wana, sit, sit rozpierzchły, tojeść 
rozesłana, krwawnica pospolita, 
wietlica samcza, kosaciec żółty 
i syberyjski, rdest wężownik, 
manna mielec, niezapominajka 
błotna, trzęślica modra, mozga 
trzcinowata.

Z betonowej kostki brukowej zo-
staną wykonane droga wewnętrz-
na 431 mkw, chodnik 175 mkw., 
zjazd 27 mkw. Pojawią sie też ele-
menty małej architektury: 2 ławki 
betonowe z oparciem, 3 ławki be-
tonowe bez oparcia, 3 stojaki na 
rowery, 2 kosze, krata pod drzewo 
i wiata śmietnikowa. (ror)

Imposybilizm to sytuacja, w któ-
rej ktoś uznaje za konieczne zrobie-
nie czegoś, ale okoliczności, proce-
dury i przepisy prawne powodują, 
że jest to niemożliwe lub trwa bar-
dzo długo. To słowo robi karierę od 
niedawna. Wcześniej mówiono na 
taką sytuację „bezwład”.

W Oleśnicy z takim imposybi-
lizmem mamy do czynienia coraz 
częściej. O ile władze są niezwykle 
skuteczne w przeprowadzaniu 
procedury kolejnych podwyżek 
dla oleśniczan, potrafi ą wtedy we-
zwać na dywanik i do odpowiedzi 
przedstawicieli różnych instytucji 
(patrz: kolejna podwyżka ceny za 

śmieci), o tyle w sprawach, które 
dotyczą codziennego życia miesz-
kańców, ogarnia je dziwny bez-
wład...

„Firmowym” przykładem na to 
jest pawilon na Krzywoustego. 

Kiedyś była to tętniąca życiem 
piwiarnia, potem salon gier, na ko-
niec noclegownia dla bezdomnych, 
a obecnie rudera, strasząca wyglą-
dem, która stała się odrażającym 
śmietniskiem. - Kiedyś w nocy ktoś 
to podpali albo zaprószy ogień, ten 
przejedzie na pobliskie działki i 
bloki, będzie tragedia - mówią nam 
mieszkańcy osiedla na rogu  ulic 
Otwartej i Krzywoustego, którzy 

po raz kolejny poprosili nas o po-
ruszenie tej sprawy. 

Sytuacja nie zmienia się od kilku-
nastu miesięcy. W Panoramie pisali-
śmy już o tym kilka razy. Po naszych 
publikacjach w jesienią 2019 roku 
zareagował przewodniczący Rady 
Miasta  Aleksander Chrzanowski 
(klub Bronsia), który interpelował 
o zobowiązanie jego właściciela do 
zabezpieczenia obiektu. 

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei, 
właściciel terenu, na którym posa-
dowiony jest obiekt, odpowiedziała 
Urzędowi Miasta, że „sprawa jest 
w toku postępowania”. Poinformo-
wała, że zarządca drogi wystąpił do 

Powiatowego Inspektoratu Nadzoru 
Budowlanego w Oleśnicy z wnio-
skiem  przeprowadzenie kontroli 
obiektu, a prowadzone jest również 
postępowanie administracyjne w 
sprawie nielegalnego zajęcia pasa 
drogowego drogi wojewódzkiej nr 
451 w tej lokalizacji.

„Obiekt budowlany pozostanie 
miejscowo zabezpieczony do mo-
mentu dalszego przebiegu spraw 
uzależnionego od decyzji powiato-
wego inspektoratu nadzoru budow-
lanego” - czytamy w odpowiedzi 
dla rajcy.

O tym zabezpieczeniu informo-
waliśmy jeszcze w październiku 

2019 roku. Co się przez pół roku 
tego „zabezpieczania” zmieniło? 
Ano nic. Przepraszam, zmieniło się 
jednak - pawilon jest jeszcze mocniej 
zdewastowany! O żadnym jego za-
bezpieczeniu nie ma mowy. 

Obiekt z jednej strony stanowi 
potencjalne zagrożenie, mogą za-
gnieździć się tu szczury, z drugiej 
ten ponury widok oglądają setki kie-
rowców wjeżdżających do miasta. 

Taka jest wizytówka Oleśnicy. Wi-
dać władzom nie przeszkadza. Może 
taka ma być? Może to nie żaden im-
posybilizm tylko zwykły tumiwi-
sizm?  (ror)

fot. Grzegorz Huk

Imposybilizm po oleśnicku
A może to jest jednak zwykły „tumiwisizm”? 

Potrzebny jest buldożer i ciężarówka na gruz...                                                    A to wnętrze opuszczonego pawilonu

Powstanie ogród deszczowy

Tak może wyglądać ogród deszczowy

CODZIENNIE NOWE INFORMACJE

MIASTO W SKRÓCIE
Po niemiecku perfekt
We Wrocławiu odbył się etap regionalny Ogólnopolskiego Konkursu „Tur-
bolandeskunde – wędrówka po krajach niemieckiego obszaru językowe-
go” organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka 
Niemieckiego przy wsparciu Goethe Institut w Warszawie. W ramach 
VI edycji pytania konkursowe dotyczyły Szwajcarii. W zawodach wzięły 
drużyny z województw dolnośląskiego i opolskiego. I LO w Oleśnicy 
reprezentowali: Krzysztof Cichecki, Jakub Mielczarek, Damian Szuster, 
którzy są uczniami klasy 3a. Zajęli I miejsce w regionie, a tym samym 
zakwalifi kowali się do fi nału ogólnopolskiego, który odbędzie 7 czerwca 
w Krakowie. Uczniowie przygotowywali się do konkursu pod okiem Kata-
rzyny Niesobskiej-Łacny. 
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Znamy już wszystkie szczegó-
ły odnośnie zatrudnienia rad-
nego miejskiego w Starostwie.

Zespół Obsługi Starostwa, 
którym pokieruje Robert Sar-
na, radny miejski Platformy, nie 
funkcjonował wcześniej. Został 
wprowadzony po nowelizacji (z 
26 lutego) Regulaminu Organi-
zacyjnego Starostwa. Rajca został 
kierownikiem ZOS.

Nadzór nad ZOS sprawowała 
będzie sekretarz powiatu. 

Czym ma zajmować się no-
wopowołany Zespół Obsługi 
Starostwa? Jak czytamy, „reali-
zuje w szczególności zadania z 
zakresu: l. archiwum zakłado-
wego, 2. zakupów materiałów 
związanych z obsługą biurowa, 
Zarządu i starosty, pracowników 
Starostwa oraz środków czysto-
ści, 3. zakupów związanych z 
prawidłowym, bieżącym funk-

cjonowaniem Starostwa, w tym 
m.in. z zapewnieniem dostawy 
mediów (wod.-kan., ciepło, ener-
gia, telefony, internet), 4. bieżą-
cego, technicznego utrzymania 
budynku Starostwa i zapew-
nienia sprawności urządzeń w 
nim znajdujących się, 5. wpro-
wadzania środków trwałych 
do ewidencji środków trwałych 
Starostwa.

Jakie predyspozycje zawodo-
we, osobowe, inne zadecydo-
wały o powierzeniu stanowiska 
kierownika kancelarii właśnie 
Robertowi Sarnie? 

- Zadecydowały kompetencje 
zgodne z filozofią zarządzania 
starostwem przez Jana Dżugaja. 
Robert Sarna został powołany na 
stanowisko kierownika kancela-
rii decyzją starosty. Pensję usta-
lał starosta. A co do wysokości 
wynagrodzenia na stanowisku 
nieurzędniczym, odsyłam do 

oświadczenia majątkowego Ro-
berta Sarny - mówi Panoramie 
Dawid Samulski, rzecznik pra-
sowy starosty oleśnickiego.

Z radnym została zawarta umo-
wa na czas określony. Rzecznik 
nie podał, na jaki okres. 

(ror)

OPTYK LUX SFERA

Zapraszamy: pon. - pt. 10-18, sob. 10-13
www.optyk-olesnica.pl

Oleśnica, ul. Okrężna 1-2, tel. 71 398 21 21

SOCZEWKI PROGRESYWNE 
JUŻ OD 399 ZŁ ZA PARĘ

PIĄTEK - BADANIE GRATIS* 
TWÓJ WIEK = TWÓJ RABAT! 

*przy zakupie okularów

Nasi czytelnicy, głównie miesz-
kańcy osiedla Rataje Północ, sy-
gnalizują, że od kilku tygodni 
wstrzymane zostały prace bu-
dowlane przy modernizacji ulicy 
Kusocińskiego. To ważna ulica 
komunikująca sporą część dużego 
osiedla. 

Sprawdziliśmy, faktycznie roz-
poczęte na dużą skalę prace dro-
gowe zostały wstrzymane. Z placu 
budowy zniknął sprzęt budowlany. 
Pytanie w tej sprawie kierujemy 
do oleśnickiego magistratu. Od-
powiedź przysłała nam kierownik 
Sekcji Komunikacji Społecznej Ma-
rzena Graczyk.

Napisała, że „powodem prze-
rwania prac na ulicy Kusociń-
skiego są odrębne warunki grun-
towe w stosunku do pierwotnie 
stwierdzonych. W obecnej sytuacji 
pracujemy nad nowym rozwiąza-
niem technicznym, które pozwoli 
dokończyć inwestycję z zachowa-
niem sztuki budowlanej i należytej 
staranności. Kolejną przeszkodą 
jest pogoda, która aktualnie unie-
możliwia prowadzenie dalszych 
prac, zgodnie z przyjętą technolo-
gią i specyfi kacją techniczną”.

Kierownik SKS zaprzeczyła po-
jawiającym się pogłoskom, że wy-
konawca zszedł z budowy i chce 
aneksować umowę. Mówi, że „cena 
kontraktowa z umowy zasadniczej 
nie uległa zmianie”, ale dodaje, że 
„jeżeli przyjęte nowe rozwiązanie 

techniczne będzie wiązało się z 
wykonaniem robót dodatkowych 
- cena tych prac będzie ustalana z 
wykonawcą”.

Za wykonanie robót budow-
lanych wykonawca, czyli Firma 
Transportowo–Sprzętowa Artur 
Grzyb z Oleśnicy, zaoferowała w 
przetargu cenę 970.000 zł. I na taką 
kwotę została z nim podpisana 
umowa.

A kiedy prace ruszą z powro-
tem?

„Prace zostaną wznowione po 
sprawdzeniu podłoża i ustaleniu 

nowego rozwiązania technicz-
nego dla robót, jakie pozostały 
do wykonania. Czekamy też na 
sprzyjające warunki pogodowe. 
Pierwotny termin zakończenia in-
westycji wynikający z umowy za-
sadniczej to 18 października 2019 
roku. Z uwagi na opisane okolicz-
ności został on przesunięty na maj 
2020 roku” - informuje Marzena 
Graczyk.

Czy taka sytuacja miała prawo 
się zdarzyć? O opinię zapytaliśmy 
jednego z oleśnickich przedsiębior-
ców z branży drogowej. 

- Na etapie projektowania nie je-
steśmy w 100-procentach w stanie 
przewidzieć wszystkiego i niespo-
dzianki się zdarzają. Nieczęsto, ale 
się zdarzają. Przy głębokich wyko-
pach może pojawiać się woda, nie-
stabilny grunt i podobne problemy. 
Konieczna w takim razie jest korek-
ta projektu i dodatkowe prace, a co 
za tym idzie także  korekta umowy  
związana ze wzrostem kosztów - 
twierdzi nasz rozmówca. 

O ile wzrosną koszty moderni-
zacji ulicy Kusocińskiego, na razie 
trudno powiedzieć.  Grzegorz Huk

Co z ulicą Kusocińskiego?
Roboty przerwano. - Dlaczego? - pytają mieszkańcy. Już wiemy. Na pewno koszty wzrosną.

Mieszkańcy są tym rozczarowani

MIASTO W SKRÓCIE
Biobud na Motoryzacyjną
Oleśnicki Biobud Piotra Schabi-
kowskiego zbuduje przejście dla 
pieszych i przejazd rowerowy 
przez drogę wojewódzką nr 451 
(ul. Krzywoustego) wraz z budo-
wą oświetlenia ulicznego oraz 
elementami odwodnienia oraz 
rozbudową ulicy Motoryzacyjnej 
w zakresie budowy ciągu pieszo 
– rowerowego od wykonanego 
przejazdu i przejścia do zjazdu w 
Motoryzacyjnej (do zakładu GKN), 
wraz z przebudową istniejącego 
oświetlenia drogowego. Biobud 
zaproponował cenę 388.866 
zł. Drugi oferent - Tom Trans 
Tomasza Walczaka z Oleśnicy - 
449.185 zł. Obie fi rmy udzielają 40 
miesięcy gwarancji.

Wymieni wodomierze
Jedna oferta została złożona w 
zapytaniu ofertowym na wymianę 
59 wodomierzy wody zimnej w 
budynku wielorodzinnym przy 
Wojska Polskiego 53 i 53 f. 
ZBK przeznaczyło na realizację 
zadania 17.882 zł. Hydroterm z 
Wrocławia zaproponował 14.319 
zł. Wodomierze zostaną wymie-
nione do 18 maja. 

Kolejna próba 
Po raz kolejny ogłoszono przetarg 
na przebudowę Szkoły Podsta-
wowej nr 6 z oddziałami integra-
cyjnymi na zespół szkolno-przed-
szkolny. 

Spirala działa
- Nie zamykamy się, ale wpro-
wadzamy kilka obostrzeń, np. 
kubki jednorazowe lub płatność 
kartą - mówi Tomasz Klimkiewicz, 
właściciel kina Spirala. 17 - 18 
marca (wtorek - środa) na ekranie 
będą wyświetlone: o godz. 18 
Oscarowy „Parasite”, a o 20 
„Jezioro dzikich gęsi” (reż. Yi’nan 
Diao, Chiny, 2019, 110’, premiera), 
a w czwartek 19 marca o 18.15 
„Jezioro dzikich gęsi”, a o godz. 
20 - „Nędznicy”.

Kto nas podwiezie?
Miasto ogłosiło przetarg na 
obsługę komunikacji miejskiej na 
terenie Oleśnicy i gminy Oleśnica 
w 2020 roku. Łączna wielkość 
usług przewozowych w okresie 
obowiązywania umowy wynosi 
ok. 50.501 km (na 3 miesiące), w 
tym: wykonywanych na terenie 
Oleśnicy - 47.029 km, na terenie 
gminy Oleśnica - 3.472 km. Liczba 
kilometrów w okresie trwania 
umowy (3 miesiące) może wzro-
snąć maksymalnie do 75.751 km 
w przypadku posiadania środków 
budżetowych i zawarcia aneksu 
w ramach zamówień uzupeł-
niających na zwiększenie liczby 
kursów, dodanie, zmianę lub 
wydłużenie linii.

To nowe stanowisko

Z radnego - kierownik

Sam były szef PO Grzegorz 
Schetyna, wespół z posłem Mi-
chałem Jarosem, wieszał 5 marca 
plakat wyborczy Małgorzaty Kida-
wy-Błońskiej w cukierni Gastro-Si-
weccy Chocolate Coff ee na 3 Maja. 
Zdjęcie nadesłał nam czytelnik. 

(OAI)

Plakat w 
cukierni 
wiesza... 
Schetyna

CODZIENNIE NOWE INFORMACJE
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A śmieci rosną, rosną, rosną...

Kara 500 złotych? A kto by się tym przejmował...

Nasz czytelnik poinformował Panoramę 9 marca o rosnącej 
górce śmieci w podwórku na ulicy Rzemieślniczej 1. Podje-
chaliśmy w to miejsce. Rzeczywiście, widok jest przygnę-
biający. A niejako „przy okazji” zajrzeliśmy na pobliskie 

podwórko, przy Rzemieślniczej 7. Sytuacja wygląda tam 
podobnie. Też robi się śmietnisko.

Jeśli ktoś przyjedzie do Oleśnicy autobusem i z dworca 
PKS będzie szedł Rzemieślniczą w kierunku centrum, bę-
dzie narażony na takie widoki. Na śmietnikowych boksach 
w oczy rzucają się czerwone tablice informujące, że pozosta-

wianie śmieci lub gabarytów obok śmietników jest surowo 
wzbronione i podlega karze grzywny w wysokości 500 zł. 

Ale czy ktokolwiek w Oleśnicy taką karę zapłacił?...
PS W piątek 13 marca śmieci zniknęły. Ktoś zobaczył, że Pa-
norama robi zdjęcia? 

(OAI)

Rzemieślnicza 7 Rzemieślnicza 1 Bójcie się! Ale czy się boją?...

Trwa wybór wykonawcy robót 
polegających na zagospodarowa-
niu terenów przy ulicy Rzemieśl-
niczej - w pobliżu Ronda 750-lecia 
Oleśnicy. Przedmiotem inwesty-
cji jest: zwiększenie nawierzchni 
utwardzonej, posadowienie małej 
architektury (ławeczki, śmietnicz-
ki, stojaki na rowery), wykonanie 
chodników z kostki betonowej 
prostokątnej wraz z podbudową. 
Powierzchnia terenu objętego 
opracowaniem wyniesie 2.534 
mkw. 

Z jasnoszarej kostki betono-
wej będą chodniki - 419 mkw., a 
nawierzchnia trawiasta do od-
tworzenia to 630 mkw. Stanie tu 
ławka o betonowej konstrukcji i 
drewnianym deskowaniu i beto-
nowy kosz na śmieci. 

W ramach tego zadania prze-
widuje się prace renowacyjne 
obelisku kamiennego pod po-
mnik upamiętniający Powstanie 
Warszawskie. Obelisk (onegdaj 

poświęcony pamięci „bohater-
skich milicjantów”) znajduje 
się obecnie przy ulicy Wojska 
Polskiego, ok. 500 m od terenu, 
na który zostanie przeniesiony. 
Zostanie oczyszczony mecha-
nicznie, poprzez piaskowanie 
jego powierzchni, które usunie 
zabrudzenia organiczne, stary 
beton i grafity. Po oczyszczeniu 
powierzchnia granitu zostanie 
zaimpregnowana przed zabru-

dzeniami i zabezpieczona anty-
graffiti.

Na Rzemieślniczej obelisk zo-
stanie ustawiony na ławie beto-
nowej raz ścianie fundamentowej 
z zatopionymi czterema kotwami 
stalowymi wklejonymi na żywi-
cę.

Na obelisku umieszczona bę-
dzie tablica mosiężna z napisem: 
„Bohaterskim Powstańcom War-
szawy Mieszkańcy Oleśnicy”. To 

był pomysł radnego Marka Ka-
maszyły (klub Bronsia).

Na terenie inwestycji znajdują 
się drewniane rzeźby Zbignie-
wa Podurgiela. Rzeźby mają być 
oczyszczone z zabrudzeń biolo-
gicznych, mchu, pleśni oraz za-
impregnowanie. Będą ustawione 
w nowo wskazanych miejscach. 
Pod rzeźbami będzie wykonany 
fundament betonowy i zostaną 
umieszczone w koszu zabezpie-

czającym stabilne mocowanie 
rzeźby do podłoża. 

Przewiduje się też prace ogrod-
nicze w zakresie odtworzenia 
trawników z siewu o powierzchni 
630 mkw. Pozostałe nasadzenia to: 
lawenda wąskolistna, perowskia, 
liliowiec i mak. 

A zanim prace się rozpoczną, 
na terenie wykonane zostaną ba-
dania archeologiczne. 

(ror)

Tu stanie obelisk upamiętniający 
Powstanie Warszawskie
Na przebudowany teren przy ulicy Rzemieślniczej zostanie przeniesiony obelisk z Wojska Polskiego i na nim znajdzie się 
stosowna tablica.

Pomnik zostanie „przysposobiony” Będzie też mała architektura
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tel. 71 314-21-51, 601-77-13-69, 661-954-167, 601-533-166

CAŁODOBOWY
PRZEWÓZ ZMARŁYCH

Ekolożka z Oleśnicy bez ogró-
dek o stanie tego miejsca.

„Płacimy wyższe stawki za wy-
wóz śmieci, drożej jak w Warsza-
wie. Mimo tego tylko chodzi o to, 
by wydrzeć od mieszkańców kasę, 
bo sprzątać i kontrolować czystość 
nie ma kto. Nikomu się nie chce, 
nikomu nie zależy, a już na pewno 
nie ratuszowi” - napisała na por-
talu społecznościowym Sylwia 
Urbanek, niestrudzenie walcząca o 
ekologię i przyrodę w rodzinnym 
mieście.

Przypomniała, że 25 listopada 
2019 napisała wniosek o zrobie-
nie porządków w okolicy targu 
na Wrocławskiej. 13 lutego śmieci 
było jeszcze więcej, mimo że bur-
mistrz zapewnia, że są kontrole. 
Dziś jest 9 marca i jak było, tak jest, 
a pewnie i gorzej. Zaraza ma gdzie 
kiełkować” - dodaje oleśniczanka.

Przypomnijmy, że o problemie 
śmietniska w tym miejscu infor-

mowała również Panorama.
(OAI)

Nikomu się nie chce...

No tego nie da się przeskoczyć...
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„6 zmarłych. Bratnia 1” tak 16 lat 
temu zatytułowaliśmy naszą relację. 
„Ogromna tragedia - powtarzają 
wszyscy. Ale wielu pyta, czy musia-
ło do niej dojść...” - to było pierwsze 
zdanie. W kolejnych wydaniach Pa-
noramy udowodniliśmy, że nie mu-
siało...

To Leszek Tomczyk z II piętra ka-
mienicy na Bratniej 1 zawiadomił o 
pożarze strażaków. Było około pół-
nocy w środę 18 lutego 2004 roku. 
Ogień objął poddasze, na którym 
znajdowały się cztery mieszkania. 
Nie wiadomo, skąd pochodził, choć 
lokatorzy wskazywali na mieszka-
nie Ryszarda W., gdzie była pijacka 
melina.

Ogień rozprzestrzenił się 
błyskawicznie. 

Objął drewnianą konstrukcję 
dachu, odciął tym na najwyższych 
kondygnacjach drogę ucieczki. Roz-
poczęto ewakuację. Na górę wbiegło 
dwóch policjantów: sierż. Grzegorz 
Makuch i st. post. Marcin Wiliński. 
Usiłowali gasić, wzywali ludzi do 
opuszczenia płonącego budynku, 
pomagali im wychodzić. Do wypro-
wadzenia było około 50 lokatorów z 
17 mieszkań. Powiadomiona o zda-
rzeniu straż przyjechała z drabiną. 
Było to jednak za mało, bo uwięzieni 
na górze ludzie stali z trzech stron 
budynku. Wezwano drabinę z Wro-
cławia. Od strony wąskiej uliczki z 
zabudową willową udało się ewa-
kuować 5-osobową rodzinę Adama 
Mazgaja. Był lokatorem jednego z 
czterech mieszkań na poddaszu. 
Mieszkał tam z żoną i trzema syna-
mi. 

- Zaczęło trzaskać, myśleliśmy, że 
się biją... - opowiada Panoramie. Kie-
dy zorientowali się, że to pożar, nie 
dało się już zejść schodami. Zostali 
ewakuowani całą rodziną po drabi-
nie. - Siostra, jej mąż i syn się spalili... 
- mówi nam. 

A tak opisywał te tragiczne chwile 
świadek zdarzenia Tadeusz Waltner: 

„Jeszcze ogień był mały. Widać 
było języki ognia od strony zamku. 
Około 10 do 15 minut było słychać z 
najwyższego piętra krzyki osób:

„Ratujcie nas!”.
Przystawili drabinę. Tam, gdzie 

była kobieta na tym szczycie [to była 
Maria Piasecka]. Miałem mocną la-
tarkę i świeciłem. Widziałem ją w 
oknie. Był wyraźny jej głos: „Ratuj-
cie nas! Pomocy!” Ktoś ze strażaków 
krzyknął, żeby oddychała spokojnie, 
że już jest drabina przystawiona. 
Strażak wszedł na drabinę, była 
bardzo wysunięta, samochód się 
zaczął przechylać. Stawaliśmy w 
dwudziestu chłopa na wóz bojowy, 
żeby zrobić przeciwwagę. Strażak 
wrócił, mówił, że nie daje rady. Czas 
leciał... Wszedł drugi. Za drugim po-
dejściem w końcu oparł tę drabinę o 
ścianę i samochód już się nie prze-
chylał. Doszedł bardzo blisko do tej 
kobiety. Dosłownie ją trzymał za 
rękę! Widziałem jej rękę i jego... I w 
tym momencie musiał się wycofać. 
Poszedł większy podmuch wiatru, 
większe zadymienie. To już była 
bardzo duża temperatura, dachówki 
strzelały. No i on wtedy musiał się 
wycofać...”. 

A tak o tym najdramatyczniej-
szym momencie mówił nam ówcze-
sny powiatowy komendant straży 
pożarnej Zbigniew Kania:

„Strażak sięgając do ręki dosię-
gnął jej, ale w momencie, kiedy 
próbował kobietę unieść, była tak 
wysoka temperatura, że kobieta 
była bardzo mocno poparzona i 
praktycznie została mu w rękach 
skóra tej kobiety. Ona osunęła się do 
wnętrza mieszkania. Wnętrze już 
było tak objęte pożarem i wysoką 
temperaturą, że nie było możliwości 
dotrzeć do mieszkania inną drogą”.

Inny świadek komentował to tak:
„Brak ubrania żaroodpornego. Bo 

on by tę kobietę wyciągnął. Drabina 
tu nie zdaje egzaminu. Powinien 
być wysięgnik z koszem. Ma wtedy 
wolne ręce, wyciąga tę osobę. Nie-
udolność, tragedia. Dlaczego nie 
mieli kocy ratowniczych? Gdyby 
była poduszka powietrzna... Tego 
nie ma. To są podstawowe rzeczy, 
które powinny być!”.

Dzisiaj jest już drabina i skoko-
chron. Gdyby były wtedy...

Oddajmy z powrotem głos świad-
kowi Tadeuszowi Waltnerowi:

„Kiedy głosy wołające o ratunek 
przestaliśmy słyszeć, to ja płakałem. 
Z bezsilności, bo nic nie mogłem 
zrobić. Nie tylko ja, ale i inne osoby.

 Inny świadek, który na miejscu 
zjawił się nieco później, relacjono-
wał Panoramie: „Palił się już cały 
dach. Sikawka z kosza nawet nie 
dosięgała do dachu. Była za dale-
ko. Z kosza było słychać cały czas: 
„Kurwa, woda! Kurwa, gdzie jest 
woda?!” Oni [strażacy] się darli. Za 
słabe było ciśnienie. Widziałem jed-
nego z oficerów. Chodzi, ręce spusz-
czone... A ci tylko:” Kurwa, dawać 
wodę, dawać wodę!” Coś kombino-
wali przy wężach na dole. Podłącza-
li, przełączali, a tak naprawdę nie 
lali. Było słychać: „Dawaj wodę!”. 

To była sikaweczka. Lało się, lało i 
potem przestało. Od cholery było 
wozów, ale tak naprawdę nic się nie 
lało...

Pożar

pochłonął 6 ofiar  
śmiertelnych

- mówił Panoramie rzecznik policji 
Zbigniew Szachnowski. Zginęła 
rodzina Piaseckich - Maria Piasecka 
(lat 50), Leszek Piasecki (47) i Da-
riusz Piasecki (13), a ponadto Roman 
Kondracki, który spał u Ryszarda 
Wzorka, oraz Ewa Krasowska i Wi-
told Stodulski w innym mieszkaniu. 
Trzy osoby zostały poparzone. 

W Oleśnicy ogłoszono żałobę. 
Wszyscy mówili o dramatycznej 
śmierci Marii Piaseckiej z synkiem 
Darkiem. Na wiele miesięcy przed 
pożarem kobieta walczyła o zlikwi-
dowanie meliny w swoim sąsiedz-
twie. Raz nawet - jak opowiadają 
sąsiedzi - zgasiła pożar, który tam 
zastała. Tym razem nie zdążyła za-
reagować... 

Darek Piasecki [miał 13 lat - red.] 
był urwisem, ale dobrym kolegą 
- mówi o nim jego kolega z klasy. - 
Gdy się go o coś poprosiło, to zawsze 
pomógł. Bardzo lubił żarty, kawały. 
Interesował się sportem, jego ulubio-
ną lekcją było wychowanie fizyczne.

- Panią Marylkę Piasecką, mamę 
Darka - mówi mama jednego z ko-
legów chłopca z klasy - poznałam, 
gdy sześć lat temu jej i mój syn za-
częli chodzić do jednej klasy szkoły 
nr 7. Wychowywała Darka sama. Ta-
tuś - jak mówił Darek - pływał. Ale 
chyba nie po morzach... Była bardzo 
zaangażowana w życie klasy. Rzad-
ko się taka osoba zdarza - mówili na-
uczyciele w siódemce. Uczestniczyła 

w wycieczkach, wigiliach. Była dużą 
pomocą dla wychowawcy i w kla-
sach I - III i IV - VI. O mężu nic nigdy 
nie mówiła. Darek to był jej ukocha-
ny syn. Był jej całym światem. Nie 
był łatwym chłopcem, jeśli chodzi 
o kwestie wychowawcze, ale mama 
prowadziła go mądrze, nie dopuści-
ła, aby wdał się w jakąś łobuzerkę. 
Miała ciężkie życie. Była bezrobot-
na. Ale była urodzoną optymistką. 
Zawsze radosna. Umiała żartować z 
siebie. Dusza człowiek. Bardzo do-
bra, kochana osoba...

Bardzo szybko zaczęło się poja-
wiać pytanie: 

„Czy musiało tej nocy  
zginąć aż sześć osób?!” 

Szczególnie mocne wrażenie wy-
warła na ludziach śmierć Marii Pia-
seckiej i jej syna. Z Panoramy oleśni-
czanie dowiedzieli się, jak bardzo się 
kochali. Cała trójka Piaseckich żyła, 
gdy przyjechała straż. Żyli jeszcze co 
najmniej 40 - 45 minut... Zmarła na 
pewno chroniła syna do ostatnich 
chwil swojego życia. Oboje czekali, 
bezskutecznie, na przyjście im z po-
mocą. Ich ciała leżały obok siebie...

Pod adresem komendanta straży 
i jego ludzi padło mnóstwo krytycz-
nych uwag. O brak wody, o niedzia-
łające hydranty, o brak odpowied-
niego sprzętu, o złe kierowanie akcją 
gaśniczą, o chaos podczas niej.

„Wszystko było do kitu, zaczyna-
jąc od tego, że nie było wody. Potem 
przyjechała wrocławska straż. Aż 
było przyjemnie patrzeć, jak oni tym 
podnośnikiem wyjechali w górę, za-
częli lać, ale to było tak rozżarzone, 
paliło się na full. Wtedy dopiero po-
szła akcja gaśnicza. Wcześniej trwa-
ło to jak w zwolnionym filmie. W 

sumie to 45 minut, może nawet do 
godziny, nie było konkretnej akcji” 
- opowiadał nam kolejny naoczny 
świadek.

Panorama postawiła wiele trud-
nych pytań ówczesnemu komendan-
towi straży. Po jego wyjaśnieniach 
na sesji Rady Powiatu zarzuciliśmy 
mu manipulacje, przemilczenia i po-
dawanie radnym nieprawdy. 

W jednym z kolejnych wydań 
ujawniliśmy, że w meldunku po-
wiatowej straży nie znalazło się ani 
słowo o nieudanej akcji uratowania 
Marii Piaseckiej, jej syna i męża. Nie 
było też ani jednego zdania na temat 
tego, iż przybyli na miejsce strażacy 
przez długi czas nie mogli zlokalizo-
wać hydrantów z wodą.

To wszystko skłoniło nas do na-
pisania artykułu pod tytułem „Ko-
mendancie - czas na dymisję”. „Choć 
szeregowi strażacy zrobili, co mogli, 
co potrafili, to (...) opinia oleśniczan 
o naszej straży jest po wydarzeniach 
na Bratniej druzgocąca. Kto ponosi 
za to odpowiedzialność? Jej szef” - 
pisaliśmy wówczas, wskazując, że 
co najmniej dwukrotnie komendant 
powiatowy straży pożarnej Zbi-
gniew Kania minął się z prawdą, 
opisując wydarzenia tragicznej nocy. 

Dwa lata później Kania odszedł 
ze swojego stanowiska. Niektórzy 
oleśniccy strażacy do dzisiaj są na 
Panoramę za jej krytyczne oceny 
„obrażeni”. Kamienica została wyre-
montowana. Dawni lokatorzy wró-
cili. Strażacy mają już odpowiedni 
do takich akcji sprzęt. 

I tylko Marii Piaseckiej, jej uko-
chanego Darka i czworga innych 
osób już wśród nas nie ma. A prze-
cież mogli wciąż żyć...  

(ror)

W płomieniach zginęło ich sześcioro
Pamiętacie tę historię?...

To był najtragiczniejszy pożar w Oleśnicy od 1989 roku. Sześć osób zapewne by przeżyło, gdyby straż miała taką drabinę, 
którą dysponuje dzisiaj, i skokochron ...  

To było traumatyczne przeżycie dla oleśniczan
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To zaszła zmiana...

SYCÓW  Pamiętacie taki wygląd Rynku w Sycowie? I poczciwie 
„maluchy”, czyli fi aty 126p? Wśród tych trzech „samochodów dla każ-
dego Polaka” stoi dumnie polonez, produkowany przez Fabrykę Samo-
chodów Osobowych w Warszawie od 1978 do 2002 roku. A na drugim 
planie jest jeszcze żuk. A odchodząc od spraw motoryzacji dodajemy, 
że w miejscu dawnej drogerii jest dzisiaj sklep „Kacper” z artykułami 
dla dzieci, fryzjer wciąż pozostał na „swoim miejscu”, a w miejscu 
„Samu” obecnie mieści się oddział Banku Spółdzielczego.   (ror)

W ciekawej formie przybliżają 
najmłodszym kulturę narodową.

We wtorek w ramach cyklu 
edukacyjnego dedykowanego 
uczniom  najmłodszych klas ole-
śnickich szkół podstawowych 
w oleśnickiej sali widowiskowej 
uczniowie Państwowej Szkoły 
Muzycznej I stopnia w Oleśnicy 
zaprezentowali lekcję muzyczno-
-multimedialną poświęconą twór-
cy opery narodowej Stanisławowi 
Moniuszce pt. „Spotkanie ze Sta-
siem Moniuszko”.

Na scenie zaprezentowali się 
solo i w zespołach najzdolniej-
si uczniowie PSM, a na dużym 
ekranie były wyświetlane filmy 
edukacyjne.

Jak powiedziała Panoramie dy-
rektor PSM Monika Mikuś Machała 
koncert edukacyjny przygotowa-
li uczniowie i nauczyciele PSM, 

a zaproszeni na niego zostali 
uczniowie klas 0  - III oleśnickich 
szkół samorządowych.

Wystąpili gitarzyści: Zuzia 
Błaszczak, Ola Wojciechowska, 
Michał Wierzchołek, trio fl etowe: 
Ala Szwabińska, Ola Hreczuch, 
Martyna Krawczak, trio klarne-
towe: Kasia Kowalska, Klaudia 
Rybczyńska, Jakub Majewski, 
pianiści:Karol Milewicz, Wiktor 
Czarnecki, akordeonistka Paula 
Pietruszewska, zespół smycz-
kowy: Małgosia Torz, Marcelina 
Graca, Agnieszka Sośnicka, Irena 
Stępień, Tosia Jarmuszewicz, Ni-
kola Szpak, Julia Stachnio, Maja 
Pawłowska, Marcelina Szulc, 
Paulina Wróbel,  Kinga Biegańska 
oraz zespół wokalny: Zuzia So-
wula, Lena Bułgajewska, Patryk 
Drózd, Marcel Grzegorzewski, 
Marcel Hoff man, Natalia Urbań-
ska, Karol Milewicz, Amelka Se-

bastiańska, Klaudia Rybczyńska, 
Oliwia Borkowska, Hania Płacz-
kowska. 

W części artystycznej młodzi 
artyści wykonali m.in. utwory 
Stanisława Moniuszki: „Szumią 
jodły”, „Gdybym rannym słon-
kiem”, „Pieśń wieczorną”, „Cho-
chlik”, „Skowronek”, „Dziad i 
baba”, „Kum i kuma”, „Prząśnicz-
ka” oraz utwory innych polskich 
kompozytorów. Dyrektor szkoły 
w sposób przystępny przybliży-
ła słuchaczom postać wybitnego 
kompozytora.

W koncercie wykorzystano 
fragmenty książki „Tatulczyk Mo-
niuszko” Katarzyny Huzar-Czu-
by oraz filmiki pt. „Moniuszko 
dla dzieci”, które wplecione zosta-
ły w prezentację multimedialną, 
przygotowaną przez nauczyciela 
Marcina Wiencierza.

(hag)

Muzyczna 
edukuje

Takie spotkanie z najmłodszymi to specjalność Szkoły Muzycznej

A wczoraj, naszym zdaniem, 
było o wiele ładniej. 

Te dwie przedwojenne wido-
kówki unaoczniają nam, jak wy-
glądała zachodnia pierzeja rynku.  

O zdjęciu nr 2 internauta Rafał 
Morawski napisał: „Zapewne dru-
ga dekada - słupy już są, więc po 
1910 roku (po spaleniu częściowym 
budynku - najwyższym na zdjęciu, 
nie licząc kościoła) i raczej przed 
1920 budynek po lewej od najwyż-

szego ma dwa okna na poddaszu 
- później miał trzy. Szkoda, ze ich 
nie ma... Zamiast nich dano nam 
w Rynku „przepiękne” Centrum”.

Od niedawna z kolei dano nam 
w miejscu, gdzie kiedyś rosły 
drzewka, drogę przelotową przez 
Rynek. Handlowego ruchu w Ryn-
ku nie zwiększyła ona w żadnym 
stopniu. Bo też zwiększyć nie mo-
gła...

Może lepiej było posadzić drze-
wa?   (ror)

Dzisiaj przelotówka, 
a wczoraj?

Spojrzenie z jednej...

... i z drugiej strony 

- Seniorzy czują się tutaj młodo, 
a młodzież nie czuje się wcale 
staro - mówi proboszcz.

Około 20 członków Parafi alnego 
Klubu Seniora Nadzieja przy para-
fi i św. Jana uczestniczyło w spotka-
niu integracyjnym zorganizowa-
nym przez Centrum Kształcenia i 
Wychowania OHP w Oleśnicy. 

Seniorów przywitał dyrek-
tor Przemysław Wróbel, który 
przedstawił zakres działalności 
Centrum, podkreślając, że jest 
to miejsce umożliwiające start w 

dorosłe życie wielu młodym lu-
dziom, często o skomplikowanej 
sytuacji rodzinnej i materialnej. - U 
nas mają czas na naukę, odpoczy-
nek i realizację swoich pasji. Jest 
mi niezmiernie miło, że mogłem 
odpowiedzieć na państwa inicja-
tywę, jesteście zawsze w naszych 
progach mile widziani - podkreślał 
dyrektor, zwracając się do człon-
ków Klubu Seniora Nadzieja. 

Honorowym gościem spotka-
nia był proboszcz parafi i św. Jana 
ksiądz Mieczysław Janczyszyn. 
Chwalił inicjatywę integrującą w 

praktyczny sposób dwa pokolenia. 
- To piękna idea mówiąca o pokole-
niowej harmonii. Seniorzy czują się 
tutaj młodo, a młodzież nie czuje 
się wcale staro - żartował. 

Zamkowa młodzież z klasy 
zawodowej o profilu cukiernik 
przygotowała dla seniorów słod-
ki poczęstunek. Szefowa stowa-
rzyszenia Bożena Stachurska 
zapewniła, że wiosną seniorzy 
przygotują spotkanie u siebie w 
wyremontowanych pomieszcze-
niach parafi i.

(hag)

Zamkowa integracja

Takie spotkania będą kontynuowane

CODZIENNIE NOWE 
INFORMACJE
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KORONAWIRUS powoduje gorączkę, kaszel, duszności, 
bóle mięśni i zmęczenie.

Przenosi się drogą kropelkową, a więc podczas kaszlu, kichania  
czy mówienia.

Jak zapobiegać zakażeniu?

   
    Często myj ręce, używając mydła i wody.
  
   
    Kiedy kaszlesz lub kichasz, zakrywaj usta i nos. 

    
     Zachowaj co najmniej 1 metr odległości od osób, 

które kaszlą i kichają. 

   
       Jeśli wracasz z regionu, gdzie występuje koronawirus 

i masz objawy choroby lub miałeś kontakt z osobą 
zakażoną, powiadom telefonicznie o tym stację 
sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się do oddziału 
obserwacyjno-zakaźnego.

Infolinia NFZ  

800 190 590
www.gov.pl/koronawirus

Wykaz aktualnych 
telefonów PSSE w Oleśnicy:

71/ 314 20 34 wew. 21 lub 23

512 703 116
512 703 376
505 092 898
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„W tym mieście codziennie od 
rana przeżywasz to samo co krok, 
zdumienie: ulica nieznana; olśnie-
nie: nieznany ci blok”... 

Pamiętacie tego walczyka ze 
słowami Ludwika Starskiego? 
Śpiewali go w filmie „Przygoda na 
Mariensztacie” Lidia Korsakówna i 
Tadeusz Schmidt, czyli zakochana 
w sobie para warszawskich mura-
rzy. Tak, tak, ona też pracowała na 
budowie, bo to film z okresu ha-
sła „Kobiety na traktory!”. Dzisiaj 
można powiedzieć, że był to swo-
isty film feministyczny, bo panie 
walczyły w nim o równoupraw-
nienie na różnych stanowiskach, 
od dyrektora zjednoczenia po 
zwykłą murarkę. Dodajmy jeszcze 
- w końcu tytuł „spacerologia” do 
przemycenia pewnych informacji 
zobowiązuje - że tak naprawdę 
ową piosenkę śpiewała, podkłada-
jąc głos za aktorkę, Irena Santor.  

No to po tym edukacyjnym 
wstępie wyjdźmy wreszcie redak-
cji Panoramy. Wyruszamy może nie 
tyle przeżyć zdumienie, bo z jednej 
strony nas już po 30 latach pracy 
dziennikarskiej nic już w Oleśnicy 
nie zdziwi, a z drugiej - i to już se-
rio - wszak Oleśnica dzisiaj to nie 
zmieniająca się faktycznie szybko 
powojenna Warszawa. Nasz space-
rek ma na celu pokazanie zmian, 
które zaszły na przestrzeni kilku-
dziesięciu lat w paru oleśnickich 
miejscach. 

Zaczynamy od spojrzenia na 
dawne fontanny przy 3 Maja, w 
PRL-u na 1 Maja. Zmieniły się dia-
metralnie, zostały przebudowane. 
Czy to zmiana na lepsze? Kwestia 
gustu i sentymentu zapewne. Tam, 
gdzie przed laty był jubiler, mamy 
dzisiaj cukiernio-kawiarnię, a w 
miejscu dawnych „Upominków” 
najemcy zmieniają się w ostatnich 
latach tak często, jak porucznik Bo-
rewicz (07), nasz PRL-owski James 
Bond (007), zmieniał swoje dziew-
czyny...

Idziemy dalej i ulicą Sejmową 
dochodzimy do bazyliki i zamku. 
Porównajmy nasze dwa zdjęcia. 
Jedne słupki zniknęły, inne się po-
jawiły. Są latarnie. I małe onegdaj 
drzewko, to z prawej, wystrzeliło 
w górę. No ale smutne jest jedno 
- okazałego drzewa pod arkado-
wym łącznikiem zamku z kościo-
łem już dzisiaj nie ma.

Nasz spacer kontynuujemy w 
kierunku ulicy Wrocławskiej. Sta-
jemy pod Pomnikiem Serca Pana 
Jezusa. Za datę jego powstania,  
jak podaje dr Marek Nienałtowski, 
przyjęto dzień jego poświęcenie 
przez ks. inf. K. Milika, co miało 
miejsce 18 lipca 1948 r. Umiesz-
czono go na miejscu niemieckie-
go pomnika, czczącego poległych 
dragonów oleśnickich w trakcie 
I wojny światowej. Figura zo-
stał odlana z brązu. Dr hab. Piotr 
Oszczanowski podaje, że „rzeźba 
ta jest kopią słynnej luterańskiej 
figury, którą wielokrotnie – w 
najróżniejszy sposób – powtarza-
no, naśladowano, a wreszcie też 
w niezliczonych egzemplarzach 
właśnie kopiowano. Rzeźba ole-
śnicka (a konkretnie odlew z po-
czątków XX w.) wykonana została 
według wzoru stworzonego przez 
najwybitniejszego duńskiego 
rzeźbiarza doby klasycyzmu Ber-
tela Thorvaldsena (1770-1844). Był 
to jego Chrystus błogosławiący z 

ołtarza kopenhaskiego kościoła 
NMPanny (Vor Frue Kirke) z 1839 
r., figura powstała kilkanaście lat 
wcześniej (w 1821 r.)”.

A teraz, po tym krótkim wykła-
dzie z historii (pamiętajmy - space-
rologia!), rozejrzymy się wokół. O 
rany, a gdzie jest Brama Wrocław-
ska? Jest, jest, spokojnie, wiadomo, 
że jest, tylko kiedyś nie zasłania-
ły jej z tego miejsca budynki. Na 
pierwszym był w PRL-u mural o 
piastowskiej proweniencji Oleśni-
cy, a dzisiaj mural symbolizują-
cy miasto „wież i róż”, powstały 
podczas OFCA. Pięknie uporząd-
kowany jest obecnie teren wokół 
pomnika. 

Przechodzimy na ulicę Wro-
cławską i ruszamy w górę Rynku, 
w kierunku dawnego Domu To-
warowego. Dzisiaj, jak nakazuje 
Rynkowy i okołorynkowy oleśnic-
ki standard, mamy w tym miejscu 
bank. Cóż, oleśniczanie, lud boga-
ty, to i banków u nich dostatek. 

Pod murkiem przy banku rosną 
dziś krzewy. Dawne drzewka uro-
sły, ale nie jakoś przesadnie. Nie 
parkują już w tym miejscu auta 
marki Warszawa M20, z charak-
terystycznym „garbatym” nadwo-
ziem typu fastback. Pod stopami 
mamy dziś kostkę. Pojawiły się 
ławki, wyrósł daszek nad zbudo-
waną studnią-poidełkiem. Nie ma 
już sklepu motoryzacyjnego. Za to 
cukierniczy charakter punktu po 
dawnej cukiernio-piekarni pozo-
stał. No i wszędzie mamy słupki, 
słupki, słupki... Manewrując mię-
dzy nim, wracamy. Przez Rynek 
dochodzimy do Kościelnej. Spójrz-
my teraz tak, jak na te dni, kiedy 
odwiedza człowieka zegarmistrz 
światła purpurowy, czyli na prze-
strzał. Cóż, wieże, na szczęście, 
stoją, jak stały, niewzruszenie, nie-
zmiennie. Od lat. Zmiany widać 
w przebudowanych ulicy i chod-
niku. Dzisiaj jest więcej zieleni. 
A poczciwe i jednolite furmanki 
zastąpiły różne modele samocho-
dów. Aha, dzisiaj za postój trzeba 
zapłacić. No i trzeba - wiśta, wio, 
łatwo powiedzieć, jak mawiał An-
drzej Talar w serialu „Dom” - jesz-
cze znaleźć miejsce do zaparkowa-
nia. Furmankom było łatwiej...

Nasz spacer kontynuujemy w 
kierunku Bramy Wrocławskiej. Mi-
jamy ją, przechodzimy kilkadzie-
siąt metrów i odwracamy wzrok. 
No, zmiany z prawej strony Bramy 
trudno nie zauważyć, prawda? A 
co oznacza cyfra „20” widoczna 
na zdjęciu z połowy lat 60.? 20 lat 
tzw. wyzwolenia Oleśnicy? 20-lecie 
manifestu PKWN (Polskiego Ko-
mitetu Wyzwolenia Narodowego 
- marionetkowego „rządu”, dzia-
łającego od 21 lipca do 31 grudnia 
1944  na obszarze zajmowanym 
przez Armię Czerwoną po oku-
pacji niemieckiej, powołanego w 
Moskwie, zdominowanego przez 
komunistów polskich i funkcjo-
nującego pod polityczną kontrolą 
Józefa Stalina. 

„Czy to możliwe matko święta, 
żeby to jeszcze ktoś pamiętał?!” 
- zanućmy więc na koniec, skoro 
z piosenką na ustach zaczęliśmy. 
Jeśli było to 20-lecie PWKWN, no 
to - jak śpiewano w Piwnicy Pod 
Baranami: - „Tego to może, matko 
święta, lepiej niech nikt już nie pa-
mięta!”...

(ror)  

Spacerologia, czyli tu zaszła zmiana
Spacerować to nam chyba jeszcze wolno, praw-
da? No to pospacerujmy...
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DOBROSZYCE/GMINA OLE-
ŚNICA . Obszar zagrożony to 
Łuczyna, Mękarzowice, Siekie-
rowice, Dobrzeń, Dobra oraz 
Jenkowice, Smardzów, Nie-
ciszów, Piszkawa. 

Wojewoda dolnośląski Jarosław 
Obremski wydał rozporządzenie 
w sprawie zwalczania wysoce zja-
dliwej grypy ptaków (HPAI) na 
terenie powiatów wrocławskiego, 
oleśnickiego i trzebnickiego.

Obszar zapowietrzony w po-
wiecie wrocławskim, obejmuje w 
gminie Długołęka miejscowości: 
Dąbrowica, Kępa, Michałowice, 
Budziwojowice, Łosice, Dobro-
szów Oleśnicki, Januszkowice. 
Natomiast obszar zagrożony w 
powiecie oleśnickim to: w gmi-
nie Dobroszyce - Łuczyna, Męka-

rzowice, Siekierowice, Dobrzeń, 
Dobra; a w gminie Oleśnica - Jen-
kowice, Smardzów, Nieciszów, 
Piszkawa;

Na obszarze zagrożonym za-
kazuje się: przemieszczania z i do 
gospodarstwa, gdzie jest utrzy-
mywany drób, drobiu lub innych 
ptaków, bez zgody właściwego 
terytorialnie powiatowego leka-
rza weterynarii; przemieszczania 
i transportu drobiu lub innych 
ptaków, w tym piskląt jednodnio-
wych, drobiu odchowanego do 
rozpoczęcia nieśności, a także ich 
zwłok i jaj - bez zgody właściwego 
terytorialnie powiatowego lekarza 
weterynarii; przemieszczanie z 
gospodarstw utrzymujących drób 
ściółki oraz nawozów naturalnych 
bez zgody właściwego terytorial-
nie powiatowego lekarza wete-

rynarii; organizowania targów, 
wystaw, pokazów lub konkursów 
zwierząt, gdzie są gromadzone 
drób lub inne ptaki – przez okres 
4 miesięcy od dnia ogłoszenia  roz-
porządzenia; organizowania polo-
wań i odłowów ptactwa dzikiego 
bez zgody właściwego miejscowo 
powiatowego lekarza weterynarii; 
wypuszczania drobiu lub innych 
ptaków w celu odtworzenia zaso-
bów ptactwa łownego.

Obszar zagrożony powinien być 
oznakowany, poprzez ustawienie 
na granicach tych obszarów, na 
drogach publicznych i prywat-
nych, tablic ostrzegawczych. Mają 
być one czytelne z odległości co 
najmniej 100 metrów. Zarządcy 
dróg publicznych mają wykładać 
maty dezynfekcyjne.  

 (OAI)

Zagraża nam ptasia grypa!

BRZEZINKA  Przygotowany 
i zabezpieczony. I krytykujący 
kościelnych hierarchów.

 
Sołtys Brzezinki (gmina Oleśni-

ca) Przemysław Mamrot, kierując 
się odpowiedzialnością za siebie 
i innych postanowił, że tzw. po-
datek rolny będzie zbierał nie tak 
jak wcześniej we własnym domu  
lub chodząc od posesji do posesji, 
ale na specjalnie przygotowanym 
przez siebie „posterunku”, zorga-
nizowanym własnymi siłami w 
wiejskiej świetlicy.

Kiedy byliśmy tam w piątkowe 
popołudnie, sołtys Mamrot przy-
witał nas zaopatrzony w specjalną 
maseczkę i gumowe rękawiczki. 
Pokazał nam wydzieloną strefę 
dla petentów,  zaopatrzoną w żel 
antybakteryjny, ulotki poświęcone 
zagrożeniu wirusem oraz  gminny 
kwartalnik informacyjny. Swoje 
biurko ustawił w bezpiecznej od-
ległości od strefy  przeznaczonej 
dla interesantów.

A przy okazji podzielił się z 
nami swoimi refl eksjami...

- Analizując wypowiedzi  pol-
skich hierarchów kościelnych, 
który w obliczu niespotykanego 
zagrożenia śmiertelnie niebez-

piecznym wirusem dają wier-
nym alternatywę - chodzić albo 
nie chodzić do kościoła, uważam 
że to działania nieodpowiedzial-
ne. Wzorem innych krajów, m.in. 
Włoch, przekaz powinien być 
jednoznaczny i bezwarunkowy. 
Nastał trudny czas i wszyscy musi-
my podporządkować się reżimom 
sanitarnym. Wierzący i niewierzą-
cy. Ci ostatni wiedzą, że Bóg jest 
wszędzie - i w domu, i samocho-
dzie etc. Każdy może pomodlić się 
w tych miejscach, prosząc Stwórcę 
o opiekę nad nami wszystkimi.  
Przypomnę, że naukowcy zgod-
nie twierdzą, iż koronawirus ma 
żywotność kilkunastu godzin. 
Oznacza to, że  kiedy podczas na-
bożeństwa przypadkiem w świą-
tyni znajdzie się osoba na mszy 
porannej,  inna może zarazić się w 
tym miejscu wieczorem. Decyzja 
władz kościelnych jest dla mnie 
tak niezrozumiała, co niepokojąca - 
powiedział Panoramie Przemysław 
Mamrot.

Dodajmy jednak, że arcybiskup 
Józef Kupny udzielił dyspensy od 
uczestnictwa we mszy świętej w 
archidiecezji wrocławskiej w nie-
dziele do 29 marca. Podobnie zro-
bili inni biskupi. (hag)

Odżywają wspomnienia. To akcja w Nieciszowie 

Sołtys na 
posterunku

Sołtys na posterunku 

MIĘDZYBÓRZ   Uczniowie 
miejscowej SP spotkali się z po-
wstańcami warszawskimi.

Dzięki zaangażowaniu szkoły w 
ogólnopolską akcję „BohaterOn - 
włącz historię” i współpracy z Fun-
dacją Rosa i Sensoria, uczniowie i 
nauczyciele Szkoły Podstawowej 
im. Jerzego Badury w Międzybo-
rzu mogli spotkać się w z uczest-
nikami Powstania Warszawskiego: 
Bogdanem Lipnickim i Stanisła-
wem Wołczaskim.

„Była to dla nas wszystkich 
wspaniała lekcja żywej historii. 
Nasi uczniowie mogli usłyszeć o 
ważnych wydarzeniach z Powsta-
nia Warszawskiego z perspekty-
wy osoby, która czynnie w nim 
uczestniczyła. Opowiadane histo-

rię wzbudzały wzruszenie, dumę, 
radość. To wydarzenie pozostanie 

w naszej pamięci przez bardzo 
długo!” - informuje szkoła.  (OAI)

Włączyli historię

Zostało zdjęcie na pamiątkę

DOBROSZYCE W SKRÓCIE
GCK zawiesza
Zajęcia i wydarzenia odbywające się w Gminne 
Centrum Kultury im. Anny Sojko zostały zawieszone 
do odwołania.

Wystawiajcie pojemniki!
Gmina informuje, że wielokrotnie zaobserwowano, 
iż pojemniki na odpady komunalne zaplanowane do 
odbioru w danym dniu nie są przez mieszkańców 
wystawiane przed nieruchomość. Często znajdują 
się one na prywatnej działce, co jest utrudnieniem dla 
skutecznego ich odbioru. Gmina przypomina, że zgod-
nie z zapisami obowiązującego „Regulaminu utrzy-
mania czystości i porządku”  właściciele zobowiązani 

są do udostępnienia pojemników i worków poprzez 
wystawienie ich w dniu wywozu przed nieruchomość. 
W przypadku, gdy pojemniki i worki nie zostaną wysta-
wione, pracownicy fi rmy odbierającej odpady nie będą 
wchodzić na teren nieruchomości, gdyż nie są do tego 
uprawnieni.

O piecach później 
Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne spowo-
dowane koronawirusem spotkanie informacyjne dla 
mieszkańców, zaplanowane na 18 marca, dotyczące 
programu „Wymiana źródeł ciepła na ekologiczne w 
budynkach mieszkalnych na obszarze Doliny Baryczy” 
zostało odwołane. Nowy termin spotkania zostanie 
podany w późniejszym czasie.

Fo
t. 

G
rz

eg
or

z 
H

uk
Fo

t. 
G

rz
eg

or
z 

H
uk



16 w w w . o l e s n i c a 2 4 . c o m 17-23 marca 2020Panorama Oleśnicka nr 11PANORAMA GMIN

PanoramaSycowa

Emilia Śliwińska z Drołtowic ob-
chodziła setne urodziny! 

Emilia Śliwińska urodziła się na 
Ukrainie i po wojnie, kiedy wróci-
ła z Niemiec (pracowała tam z mę-
żem na gospodarstwie), osiedliła 
się z mężem i dziećmi w Drołto-
wicach. Obecnie mieszka sama 
w sąsiedztwie córki, która się nią 
opiekuje. Ma liczną gromadę wnu-
ków, prawnuków, a doczekała się 
też praprawnucząt.

- Mieliśmy okazję ją odwiedzić, 
by wspólnie z najbliższymi - cór-
kami, sąsiadami i przyjaciółmi ro-
dziny złożyć jej najserdeczniejsze 
życzenia zdrowia, spokoju, po-
wodów do radości, wspaniałego 
czasu spędzonego w gronie ro-
dzinnym i kolejnych stu lat życia - 
mówi Dariusz Maniak, burmistrz 
Sycowa.

(OAI)

W poniedziałek Liceum Ogól-
nokształcące im. Tadeusza Ko-
ściuszki w Sycowie odwiedził 
Łukasz Kociński, który wraz z 
dwoma wspólnikami prowadzi 
fi rmę geodezyjną Geosystem. 

- Dlaczego robimy prezentację 
w liceum? Mamy trzy oddziały: 
jeden w Sycowie, drugi we Wro-
cławiu, a trzeci w Kaliszu. Chce-
my optymalizować pracę fi rmy i 
rozbudować szczególnie siedzibę 
w Sycowie, a brakuje geodetów 
na naszym terenie – wyjaśnił, sta-
rając się zachęcić młodzież, aby 
w przyszłości dołączyła do jego 
zespołu. Przekonać do tego miała 
prezentacja najnowszego sprzętu, 
którym się posługuje. 

- Od października ubiegłego 
roku weszliśmy w nową technolo-
gię: pod dronem umieszczony jest 
laser, który skanuje powierzchnię 
gruntu. Nazywa się to lidar. Dro-
ny w geodezji powszechnie wy-
korzystuje się do fotogrametrii, 
czyli dokonywania pomiarów na 
podstawie zdjęć. Problem rodzi 
się jednak wówczas, gdy teren 
jest mocno porośnięty drzewami 
lub krzakami. Posiadany przez 
nas sprzęt ten problem rozwiązu-
je, ponieważ wiązka lasera prze-
chodzi przez liście. Obecnie coś 
takiego posiadają może 2 fi rmy w 
Polsce – podkreślał. Jak dodał, nie 
była to łatwa inwestycja. 

- Te systemy, razem z dronem, 
kosztują między 300 tysięcy zł a 
parę milionów, wszystko zależy 
od lasera i głowicy skanującej. 
Chcieliśmy być przed innymi, 
dlatego weszliśmy w to tak szyb-
ko, szarpnęliśmy się finansowo, 
ale nie żałujemy, bo możliwości 
tego sprzętu są bardzo duże – mó-
wił. Jako przykład swej pracy po-
kazał dokonane pomiary kościoła 
w Drołtowicach, wspominał też 
zlecenie dla agencji fi lmowej oraz 
propozycję wyjazdu do Australii 
w celu szacowania szkód po poża-
rach. Najczęściej jednak wykonuje 
modernizacje ewidencji gruntów 

i budynków. Dawniej zajmowało 
to wiele tygodni, bowiem nale-
żało wysłać w teren ludzi, którzy 
dokonywali pomiarów, a noco-
wali w przyczepie campingowej. 
Obecnie wystarczy przelot drona 
nad daną miejscowością, co nazy-
wa się „wykonaniem nalotu”.

- Dokładność pomiaru wynosi 
aż 300 punktów na metr kwadra-
towy, więc odwzorowanie terenu 
jest bardzo szczegółowe – zapew-
niał. 

Omawiany latający sprzęt także 
znalazł się w liceum, choć wnie-
sienie go na drugie piętro szkoły 
było sporym wyzwaniem. Nie jest 
to bowiem malutki dron-zabaw-
ka, lecz potężna maszyna, do któ-
rej użycia konieczne są specjalne 
uprawnienia. 

- Posiada wysokościomierz 
barometryczny, wychyłomierz. 
Może utrzymać się w powietrzu 
do 20 minut. Zużywa dużo prądu 
z baterii z powodu swojej wagi – 
wyjaśniał. 

Jak dodał, również archeolodzy 
korzystają z tej technologii. Dzię-
ki niej udało się np. odkryć ukry-
te pomieszczenia poniemieckich 

bunkrów. W jaki sposób, skoro la-
ser zatrzymuje się na powierzchni 
gruntu?

- Jeśli coś jest pod ziemią, to ta 
ziemia z czasem opada i to widać 
w rzeźbie terenu – tłumaczył. – 
Czasem wychodzą istne „pereł-
ki”.

A przyszłość jest jeszcze cie-
kawsza.

- Obecnie pojawił się laser zie-
lony, który przenika przez wodę, 
pozwalając penetrować dno mo-
rza, ale sama głowica kosztuje ok. 
2,5 miliona, więc chyba jeszcze 
trochę na to poczekamy... – wes-
tchnął. 

Na drugiej godzinie lekcyjnej 
przedstawiciele sycowskiej fir-
my połączyli się poprzez zdalny 
pulpit z oddziałem z Wrocławia 
zajmującym się obróbką danych 
lidarowych. Pokazał on na przy-
kładzie sklasyfi kowanej chmury 
punktów m.in., jak robić prze-
kroje poprzeczne, zwymiarować 
poszczególne elementy architek-
tocznicze. Specjaliści opowiedzie-
li o specyfi ce opracowywania ta-
kowych danych.

Zbigniew Nowak

Specjaliści od nalotów
SYCÓW. Młodzież poznała tajniki pracy z najnowocześniejszym dronem.

Pani Emilia przeżyła wiek

To jest całkiem nowa jakość

To my - kobiety!

Oto piękniejsza część Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Ko-
ściuszki w Sycowie. Tak świętowano Dzień Kobiet w klasie 3a szkoły. 
 (OAI)

Z gratulacjami od burmistrza

Oby dziur było mniej!

Zarząd Dróg Powiatowych w 
Oleśnicy po decyzjach Zarządu 
Powiatu oraz Rady Powiatu kupił 
nowy sprzęt do remontu dróg o 
nawierzchni bitumicznej.

Remonter drogowy typu UR3 to 
zautomatyzowane urządzenie na 
podwoziu przyczepy ciągnikowej, 
które służy do naprawy ubytków 
w nawierzchniach drogowych 
przy użyciu emulsji asfaltowej i 
grysów bazaltowych. Kupiono go 
za 267.279 zł z przeznaczeniem na 
obwód drogowy w Sycowie.

- Dzięki temu zakupowi nastą-
pi poprawa skuteczności i czę-
stotliwość naprawy nawierzchni 
drogowych, przy jednoczesnym 
rac jonalnym wydatkowaniu 
środków finansowych oraz lep-
szym wykorzystaniu zasobów 
ludzkich. Dotychczas tego typu 
prace remontowe wykonywane 
były na podstawie umowy z pod-

miotem zewnętrznym za kwotę 
ponad 120.000 zł. Przy remoncie 
nawierzchni pracował wynajęty 
samochód ciężarowy oraz skra-
piarka wraz z 4 pracownikami 
ZDP. Po zakupie remontera takie 
prace będą wykonywane samo-
dzielnie przez pracowników za-
rządu dróg, a do obsługi zestawu 
wystarczą tylko dwie osoby. W 
obu przypadkach materiał do na-
prawy nawierzchni przekazywał 
zarządca drogi. Tym samym prace 
tego typu nie będą wykonywane 
na podstawie umowy zlecenie, 
co powoduje, że zakup powinien 
zwrócić się w niecałe 3 lata. Ponad-
to do wykonania tego samego za-
kresu robót będzie zaangażowana 
tylko część pracowników ZDP w 
Oleśnicy, a pozostali będą wyko-
nywać inne prace w obszarze dróg 
powiatowych - mówi Krzysztof 
Górecki, dyrektor Zarządu Dróg 
Powiatowych w Oleśnicy.

(OAI)

Remonter 
na remonty

ZDP wszedł na wyższy poziom...

CODZIENNIE 
NOWE INFORMACJE
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Panie prezesie, niech Pan 
się przedstawi mieszkańcom 
Sycowa - skąd Pan pochodzi, 
jakie ma wykształcenie, czym 
się Pan wcześniej zawodowo 
zajmował? 

Pochodzę z Ostrowa Wielko-
polskiego, mieszkam w jednej 
z satelickich miejscowości, sy-
pialni Ostrowa. Mam dyplom 
magistra z nauk o zarządzaniu 
w specjalności gospodarka nie-
ruchomościami. Posiadam też 
licencję zarządcy nieruchomości 
oraz licencję pośrednika w obro-
cie nieruchomościami. Wcześniej 
pracowałem w PKP SA - byłem 
tam administratorem nierucho-
mości. Pełniłem funkcję prezesa 
zarządu spółki z branży produk-
cyjno-handlowej Horeka, a także 
prowadziłem własną działalność 
której głównym przedmiotem 
było zarządzanie nieruchomo-
ściami na zlecenie

Kiedy padła propozycja objęcia 
stanowiska prezesa STBS? Kto 
ją Panu złożył?

Propozycja objęcia przeze mnie 
stanowiska prezesa zarządu w 
spółce STBS została mi przed-
stawiona w grudniu przez pana 
burmistrza Dariusz Maniaka, 
który zwrócił się do mnie z takim 
zapytaniem. 

Długo Pan się zastanawiał? Co 
zadecydowało o tym, że jednak 
ją Pan przyjął? 

Odbyliśmy dwa spotkania, po-
między którymi zastanawiałem 
się nad objęciem tego stanowiska, 
również pod kątem odległości od 
mojego miejsca zamieszkania. A 
zdecydowała architektura, wie-
lozadaniowość spółki, zaspokaja-
nie przez nią potrzeb  bytowych 
mieszkańców, a w konsekwencji 
jej interesujący całokształt. Te 
elementy przesądziły o mojej po-
zytywnej decyzji. Była też oczy-
wiście chęć podjęcia wyzwania 
zawodowego, a więc zarządzania 

spółką gminną, która w sposób 
oczywisty różni się od zarządza-
nia innymi spółkami funkcjonu-
jącymi na rynku, nastawionymi 
głównie na wypracowanie jak 
największego zysku i dążenie do 
niego za wszelką cenę. W spół-
ce, w której 100 procent udziału 
posiada gmina, głównie należy 
budować zadowolenie jej miesz-
kańców, ponieważ to ono właśnie 
stanowi zysk właściciela, którym 
jest miasto i gmina Syców. Oczy-
wiście działamy w oparciu o prze-
pisy kodeksu spółek handlowych 
i zysk również powinien być kal-
kulowany.

 
Kierowaniem STBS będzie dla 
Pana nowym wyzwaniem - nie 
obawia się Pan tego? 

Tak, nowym wyzwaniem jest 
dla mnie zarządzanie spółką 
komunalną, która do tego jest 
multizadaniowa, która z uwagi 
na pełnioną funkcję budzi róż-
ne emocje. Nowym wyzwaniem 
jest również to, że muszę udzie-
lać wywiadów... Tutaj wymiar 
społecznej odpowiedzialności 
biznesu nabiera innego, takiego 
pełnego, znaczenia. Zarządzania 
TBS-em nie rozpatruje w katego-
riach strachu, ale raczej wyzwań 
stojących przede mną i takich, 
które stawiam przed sobą sam.

 
Zapoznał się Pan już na pewno 
ze stanem mienia komunalne-
go. Jak je Pan ocenia, gdzie 
widzi największe bolączki? Co 
wymaga pilnych remontów? 

Z uwagi na wiek zasobu ko-
munalnego wymaga on ogólnej, 
stałej uwagi oraz prowadzenia 
ciągłych prac konserwacyjo-re-
montowych. Oczywiście są po-
wtarzające się w wielu budyn-
kach problemy, np. z wilgocią, 
która stanowi poważny i nierzad-
ko bardzo trudny do rozwiązania 
problem. Są dachy, które często 
w sposób doraźny trzeba napra-
wiać, a ich wymiana to zawsze 
duża inwestycja. Są instalacje we-

wnętrzne, które chciałbym, aby 
sukcesywnie były wymieniane na 
nowe, ponieważ jest to kluczowa 
inwestycja w poprawę komfortu 
życia mieszkańców. A ona po-
woduje dopiero możliwość pro-
wadzenia dalszych, „miękkich”, 
remontów, przekładających się na 
bezpośrednią satysfakcję bytową 
mieszkańców z jakości życia w 
zamieszkiwanej nieruchomości. 
No i oczywiście są tradycyjne pie-
ce węglowe, a więc kotły CO oraz 
piece kaflowe, które wszędzie, 
gdzie tylko będzie to możliwe, 
chciałbym, aby były wymieniane 
na ogrzewanie ekologiczne.

 
Jakie ma Pan plany związane 
z jednostką? Czy tylko admi-
nistrowanie i remonty, czy 
może STSB pokusi się o jakieś 
inwestycje? A jeśli tak, to czy 
budownictwo komunalne czy 
raczej socjalne? 

Spółka STBS jest odpowiedzial-
na za budownictwo społeczne, 

więc - mimo że administrowanie 
i remonty są rzeczą oczywistą,  
ponieważ mamy własne obiekty 
- spółka powinna też prowadzić 
własne inwestycje, aby zaspokajać 
potrzeby mieszkaniowe osób za-
mieszkujących gminę. Inwestycje 
oczywiście wymagają zastano-
wienia, głębszej analizy, konsul-
tacji. Pierwsze pomysły były już 
bardzo wstępnie dyskutowane. 
Dostrzegam możliwości budowy 
na zasadach partnerstwa, co w 
niektórych przypadkach może 
okazać się dobrym rozwiązaniem 
na budowę kolejnego bloku, lub 
też poprzez ofertę, którą kieruje 
Bank Gospodarstwa Krajowego. 
Ale spółka STBS to nie tylko bu-
dowa i eksploatacja na zasadach 
najmu własnych domów miesz-
kalnych, to przede wszystkim 
realizacja zadań, które  realizuje, 
aby zaspokoić ważne potrzeby 
mieszkańców gminy Syców. Spek-
trum prac, które wykonuje spół-
ka, jest duże. Prowadzimy szeroki 

i otwarty zakres usług. W przed-
miocie swojej działalności spółka 
realizuje wiele działań, które pod 
względem przychodowym hie-
rarchizują się od świadczonych 
przez spółkę usług własnych, 
polegających na wykonywaniu 
głównie prac  konserwacyjno-re-
montowych, czyli prowadzeniu 
działań remontowych różnego 
typu dla wspólnot mieszkanio-
wych, gminy, instytucji oraz osób 
fizycznych i prawnych, następ-
nie gospodarowanie gminnym 
zasobem mieszkaniowym, bu-
dynkami gospodarczymi, gara-
żami, gruntami, budowlami, a 
więc zadanie mające charakter 
użyteczności publicznej. Kolej-
ne gałęzie naszej działalności to 
zarządzanie nieruchomościami 
na zlecenie, a więc nasze oczko 
w głowie, czyli administrowanie 
części wspólnych nieruchomości 
należących do wspólnot miesz-
kaniowych. Nasz zakres działal-
ności powiększa również szeroko 
rozumiane prowadzenie targo-
wiska miejskiego. Świadczymy 
usługi podnośnikiem koszowym, 
wykonujemy cięcia sanitarne 
drzew i oczywiście realizujemy 
niezwykle ważne przedsięwzię-
cie polegające na utrzymaniu i 
konserwacji zieleni miejskiej na 
terenie Sycowa, a więc utrzyma-
nie w należytym stanie wizual-
nym i witalnym roślinności oraz 
utrzymanie porządku na skwe-
rach, rondach, terenach zielonych  
i zawierające się w tym również 
bardzo ambitne i ważne zada-
nie opieki nad parkiem, który - 
oprócz miejsca relaksu i spotkań, 
również kulturalnych - stanowi 
piękne, historyczne miejsce bu-
dowania wrażeń i wspomnień z 
licznymi budowlami i małą archi-
tekturą oraz starodrzewiem, wy-
magającymi szczególnej i przede 
wszystkim codziennej uwagi 
naszych uprawnionych pracow-
ników.  

Rozmawiał 
Zbigniew Nowak 

Zadowolenie mieszkańców to zysk właściciela
Panorama rozmawiała z Piotrem Szklarkiem, który od lutego jest prezesem Sycowskiego Towarzystwo Budownictwa Społecznego.

Oferta burmistrza została przyjęta

Firma Polak Meble z Kępna 
będzie patronować klasie w 
zawodzie tapicer, utworzonej 
w Zespole Szkół Ponadpodsta-
wowych w Sycowie. 

Umowa pomiędzy stronami 
została podpisana w Kępnie. W 
wydarzeniu wziął również udział 
starosta oleśnicki Jan Dżugaj. 
ZSP w Sycowie reprezentowały: 
dyrektor Beata Mazurek i wice-
dyrektor Ewa Mencel, zaś firmę 
meblową prezes zarządu Maciej 
Polak. 

Przedmiotem umowy patronac-
kiej z fi rmą Polak Meble z Kępna 
a ZSP w Sycowie jest utworzenie 
klasy dla maksymalnie 15 mło-
docianych pracowników, którzy, 
obok teoretycznej nauki zawo-
du w macierzystej szkole, będą 
świadczyć odpłatną pracę na rzecz 
fi rmy Polak Meble. 

– Praktyka czyni mistrza – mó-
wił starosta, gratulując prezesowi 
podjęcia decyzji. A  zwracając się 
do obu dyrektorek podkreślił, że 

realizacja patronackiego projektu 
jest dużym sukcesem całej szko-
ły.

(OAI)

Sukces ucznia Liceum Ogól-
nokształcące im. Tadeusza Ko-
ściuszki w Sycowie.

Na początku marca  Maciej 
Szczerczowski, uczeń klasy po-
litechnicznej LO w Sycowie, 
uczestniczył w Zimowej Szko-
le Matematyki, której tematem 
przewodnim była „Geometria, 
jakiej nie znacie”. Zimowe Szko-
ły Matematyki to obozy nauko-
we dla uzdolnionej młodzieży z 
Dolnego Śląska i Opolszczyzny 
organizowane w ramach współ-
pracy Fundacji Matematyków 
Wrocławskich oraz Instytutu 
Matematycznego Uniwersytetu 
Wrocławskiego.

Na zakończenie ZSM odbył się 
Wielki Test Wiadomości zdobytych 
na obozie, w którym Maciej zdobył 
2. miejsce, natomiast w Konkursie 
Roku 3. miejsce. 

 (OAI)

Maciej geometrię zna

Z geometrią jest za pan brat

Patron Polak Meble

Z myślą o chcących uczyć się zawodu
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7 marca odbyło się walne zebra-
nie sprawozdawcze OSP Twardo-
góra. Przybyłych druhów powitał 
prezes Mateusz Szczęch. Wśród 
zaproszonych gości byli burmistrz 
Paweł Czuliński, komendant po-
wiatowy PSP Andrzej Fiszer, po-
dinspektor ds. zarządzania kryzy-
sowego Krzysztof Konarzewski, a 
także seniorzy Helena Tyc i Zdzi-
sław Kaczmarek.

Sprawozdanie finansowe za 
2019 rok złożyła skarbnik Małgo-
rzata Olszańska, a z działalności 
jednostki naczelnik OSP Marcin 
Badowski. Pozytywna opinia Ko-
misji Rewizyjnej pod przewodnic-
twem Piotra Szydełko zadecydo-
wała o jednogłośnym udzieleniu 
absolutorium Zarządowi. 

Burmistrz podziękował stra-
żakom za ich ofiarną służbę na 
rzecz ratowania mienia, usuwania 
skutków anomalii pogodowych, a 
szczególnie aktywność na rzecz 
społeczności lokalnej. Zadekla-
rował pomoc finansową, która 
pozwoli podnieść standardy i 
bezpieczeństwo pracy druhów. 
Komendant PSP omówił mery-
toryczne zadania, które czekają 
członków OSP Twardogóra, a są 
związane z kursami i egzamina-
mi podnoszącymi kompetencje 
i kwalifikacje ratownicze. Poin-
formował o terminach  ćwiczeń 
i uroczystości, w których będzie 
uczestniczyć jednostka OSP w 

ciągu 2020 roku. Omówił też za-
sady zachowania higieny przy 
ewentualnych akcjach związanej 
z koronawirusem. 

Członkowie zwyczajni OSP 
Twardogóra to 36 osób, honoro-
wi - 8. W strukturach OSP jest 
Młodzieżowa Drużyna Pożarni-
cza. Zorganizowano: Dzień Stra-
żaka, wieczerzę wigilijną, Dzień 
Dziecka wraz z pokazem sprzę-
tu ratowniczo-gaśniczego, wartę 
przy Bożym Grobie, przygoto-
wano i przeprowadzono zawody 
gminne OSP dla młodzieżówki i 
seniorów. W zakresie działalności 

prewencyjnej przeprowadzono 
7 pogadanek. W roku 2019 OSP 
uczestniczyła 166 razy w akcjach 
ratowniczych: w gaszeniu 54 po-
żarów, w likwidacji 96 miejsco-
wych zagrożeń. Poza teren gminy 
wyjeżdżano 12 razy. W Gmin-
nych Zawodach Sportowo-Pożar-
niczych drużyna młodzieżowa 
zajęła 1. miejsce, a seniorzy 3. W 
2019 r. OSP pozyskała 9 hełmów 
paradnych, pompę pływającą do 
wód zanieczyszczonych, wenty-
lator oddymiający i kilka komple-
tów umundurowania.

Andrzej Głowacz 

OSP podsumowuje
TWARDOGÓRA. Komendant powiatowy instruuje, jak postępować 
wobec zagrożenia koronawirusem.

Nawet panie gaszą pożary

11 marca odbyła się nadzwy-
czajna sesja Rady Miejskiej w 
Twardogórze. Jej tematem była in-
formacja burmistrza o podjętych 
działaniach i stanie przygotowań 
gminy w związku z zagrożeniem 
epidemią. Burmistrz przedsta-
wił wizualizację i omówił, na 
jakie sprawy należy zwracać 
uwagę. Radził, żeby opierać się 
na informacjach, które płyną ze 
stron rządowych. Wyraził opi-
nię, że zgony, które dotychczas 
były odnotowywane na świe-
cie, wynikały głównie z tego, że 
ktoś chorował na szereg różnych 
chorób, bądź był osłabiony, prze-

męczony, miał zaniżony poziom 
odporności. Dlatego należy starać 
się zwiększyć swoją odporność, 
wysypiać się, dbać o kondycję fi-
zyczną, racjonalne odżywianie. 
Na stronie internetowej gminy 
została uruchomiona zakładka, 
w której na bieżąco informuje się 
o działaniach w sprawie wirusa. 
Burmistrz poinformował o za-
bezpieczonych środkach finan-
sowych przez gminę i powiat, o 
odwołanych wydarzeniach kul-
turalnych. Również w Twardogó-
rze będzie nieczynna biblioteka, 
ograniczona zostanie działalność 
GOSiR-u. 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
Mieczysław Kowalski zwrócił 
uwagę, aby szczególną pomocą 
objąć osoby starsze, schorowane. 

Na posiedzeniu podjęto uchwa-
łę w sprawie zmian budżetu i 
w budżecie gminy na rok 2020. 
Zwiększono kwotę dochodów i 
wydatków o 115 tys. zł - w przy-
padku dochodów w związku z 
dofinansowaniem ze środków 
europejskich z tytułu zmiany za-
kresu rzeczowego projektu zago-
spodarowania terenu przyległego 
do dworca kolejowego w Twardo-
górze, a w przypadku wydatków 
– głównie w związku ze zwiększe-

niem o 70 tys. zł dofinansowania 
przebudowy budynku świetlicy 
w Drogoszowicach oraz zwiększe-
niem o 50 tys. zł dofinansowania 
na działalność na rzecz rozwoju 
kultury fizycznej, sportu i rekre-
acji.

Przed podjęciem uchwały doty-
czącej przyjęcia wieloletniej pro-
gnozy finansowej gminy Twardo-
góra na lata 2020 – 2028 burmistrz 
nawiązał do działań, jakie planuje 
realizować w Goszczu i dofinanso-
waniu, o które się ubiega się z fun-
duszy norweskich. Radny Józef 
Mielnik poruszył sprawę remon-
tu pałacu w Twardogórze. Czy 

środki przeznaczone na Goszcz 
nie wpłyną na to, że konserwacja 
w Twardogórze nie zostanie prze-
prowadzona? - padło pytanie. Bur-
mistrz zapewnił, że trwają prace 
na pozyskanie pieniędzy również 
na pałac w Twardogórze. Uchwała 
została przyjęta 11 głosami za przy 
1 wstrzymującym się. 

Ostatnia uchwała dotyczyła 
zmiany polegającej na zwiększe-
niu w programie współpracy z or-
ganizacjami pozarządowymi na-
kładów o kwotę 50000 zł na rzecz 
rozwoju kultury fizycznej, sportu 
i rekreacji.

Andrzej Głowacz

Co burmistrz wie o koronawirusie
TWARDOGÓRA. Zdaniem Pawła Czulińskiego umierali z powodu koronawirusa głównie ci, którzy chorowali też na inne 
choroby i mieli niską odporność.

Coś się zaczyna dziać wokół pałacu... Koronawirus spowodował poważne skupienie

TWARDOGÓRA l Chodzi o 
ulice Waryńskiego i Spokojną w 
stolicy gminy.

We wtorek 10 marca w twardo-
górskim ratuszu został podpisany 
odbiór końcowy remontu ulic Wa-
ryńskiego o długości 260 m i Spo-
kojnej o długości 191 m. Na miejscu 
szczegółowego odbioru w obec-
ności wykonawcy - firmy Gem-
biak–Mikstacki Sp. j. z Krotoszy-
na, reprezentowanej przez Pawła 
Mikstackiego i Grzegorza Bajerow-
skiego, dokonali: burmistrz Paweł 
Czuliński, kierownik Referatu 
Infrastruktury Technicznej Alek-

sander Król, wiceprzewodniczący 
Rady Miejskiej Jerzy Chrzan oraz 
radny Mateusz Szczepaniak. 

Prace rozpoczęły się pod koniec 
września 2019 roku i obejmowały 
między innymi regulację pionową 
studzienek urządzeń podziem-
nych, wykonanie podbudowy, 
nawierzchni. Na ul. Waryńskiego 
wykonano próg spowalniający. 
Całkowity koszt inwestycji wy-
niósł 369.260 zł. Ulica Waryńskie-
go kosztowała 207.967, a Spokojna 
161.293 zł. Połowa kosztu inwesty-
cji dofinansowana została z Fun-
duszu Dróg Samorządowych.

Andrzej Głowacz

No i wyremontowane!

Sprawdzamy, czy prawidłowo wykończone Fo
t. 
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DROŁTOWICE l  Nowa sala 
gimnastyczna jest najpiękniej-
sza w gminie – twierdzi bur-
mistrz.

W poniedziałek przy Szkole 
Podstawowej w Drołtowicach uro-
czyście otwarto po remoncie salę 
gimnastyczną. 

- 20 marca 2020 roku zapisze się 
jako ważna data w historii naszej 
szkoły oraz społeczności lokalnej. 
Jeszcze kilka miesięcy temu mieli-
śmy marzenie, by sala wyglądała 
tak, jak teraz. Dzisiaj nasze ma-
rzenie się ziściło! Jesteśmy w sali, 
która cieszy oko każdego z nas 
– cieszył się dyrektor Jacek Woj-
tas. Zauważył przy tym, że nawet 
uczniowie są dzisiaj wyjątkowo 
cicho, ponieważ z zainteresowa-
niem oglądają nowe wyposażanie 
obiektu. - Dzięki staraniom wielu 

osób wykonano remont general-
ny. Początkowo miała być to tylko 
wymiana lub modernizacja znisz-
czonego parkietu. Ostatecznie 
położona została specjalistyczna 
wykładzina PCV, wyrównano i 
odmalowano ściany, wymieniono 
drzwi, założono osłony na grzej-
niki. Wymianie uległ również 
sprzęt sportowy. Mamy nowe 
kosze, sprzęt do gry w siatkówkę, 
drabinki, ławki, a także materace – 
wyliczał. Dodał również, że infra-
struktura sportowa jest szczegól-
nie ważna dla jego placówki, jako 
że należy ona do Ogólnopolskiej 
Sieci Szkół Promujących Zdrowie. 
Podziękował tym, którzy szczegól-
nie przyczynili się do pomyślnego 
zakończenia prac: burmistrzowi 
i Radzie Gminy, dyrektor CUW 
Monice Zobek-Dubickiej, Karoli-
nie Taladze za pomoc w poszuki-

waniu pieniędzy na wyposażenie 
obiektu oraz Małgorzacie Grygie-
rzec za pomoc w rozliczeniu in-
westycji. Nie zapomniał również 
o złożeniu wyrazów uznania fir-
mie budowlanej oraz wszystkim 
pracownikom szkoły, którzy po-
mogli przygotować salę do stanu 
używalności. 

Nie zabrakło oczywiście sym-
bolicznego przecięcia wstęgi oraz 

uroczystego poświęcenia obiektu 
przez księdza Piotra Wesołow-
skiego, a uczennice szkoły w czasie 
pokazów artystycznych zaprezen-
towały swe umiejętności taneczne.

- Nie spodziewałem się, że efekt 
remontu będzie aż tak zdumie-
wający – stwierdził burmistrz 
Dariusz Maniak. – Jestem prze-
konany, że to najładniejsza sala w 
zasobach naszej gminy.

Z kolei przewodniczący Rady 
Miejskiej Robert Dziergwa pod-
kreślał znaczenie współpracy jako 
czynnika koniecznego dla realiza-
cji takich inwestycji. Wraz z pozo-
stałymi przedstawicielami władz 
przekazał też uczniom dodatkowy 
prezent: zakupione dla nich piłki i 
inny sprzęt sportowy.

Zbigniew Nowak
fot. Autor

Mają gdzie 
ćwiczyć

Nasze marzenie się ziściło!... Już gotowi na lekcję WF-u

OGŁOSZENIE
 BURMISTRZ MIASTA I GMINY

W SYCOWIE
ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości, 

położonych na terenie miasta Syców, w okolicy ul. Malczewskiego

Lp. Numer 
działki

A.M. Powierzchnia 
w m2

KW Położenie Opis 
nierucho-

mości

Cena wywo-
ławcza netto

Wadium 
w zł

1 20/153 26 801

WR1E 
/00057022/8

Syców, 
okolice 

ul. Malczew-
skiego

Działki 
budowlane

38.789,50  
+23% VAT

3.900,00

2 20/154 26 819 39.755,50 + 
23% VAT

4.000,00

3 20/155 26 819 39.755,50 + 
23% VAT

4.000,00

4 20/156 26 820 39.813,00 + 
23% VAT

4.000,00

Działki nr 20/153, 20/154, 20/155 oraz 20/156 położone na terenie miasta Syców, w okolicy ul. Malczewskiego. Działki są 
nieogrodzone, nieutwardzane, leżą na lekkim wzniesieniu. Dojazd do działek bezpośrednio z drogi gminnej.
Uzbrojenie terenu: sieć wodociągowa w sąsiedztwie działek
Minimalne postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej ( w zaokrągleniu do pełnych dziesiątek).
Nieruchomości są wolne od obciążeń i wszelkich zobowiązań.
Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego:

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

Przetarg odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2020r. o godz. 10.00  
w pokoju nr 23 w Urzędzie Miasta i Gminy w Sycowie

Na podstawie § 4 ust. 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania 
przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 poz. 1490), warunkiem przystąpienia do przetargu jest 
wpłacenie wadium w wysokości podanej w niniejszym ogłoszeni  z podaniem numeru działki. Wadium należy wpłacić 
na konto Urzędu Miasta i Gminy w Sycowie w Banku Spółdzielczym Namysłów Filia Syców  nr  94 8890 0001 0936 
2035 2009 0004, najpóźniej do dnia  14 kwietnia  2020r.  
Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia osobie wygrywającej przetarg lub zwrócone najpóźniej 
w ciągu 3 dni od dnia przetargu, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu.
Wygrywający przetarg zobowiązany jest dokonać zapłaty w wysokości wylicytowanej kwoty oraz koszty notarialne i zawrzeć 
umowę sprzedaży w terminie wyznaczonym przez sprzedawcę.
Jeżeli osoba wygrywająca przetarg nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie ustalonym przez sprzedającego do 
zawarcia umowy notarialnej, sprzedawca odstąpi od zawarcia umowy notarialnej a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 
Uwaga: 
1. Osoby przystępujące do przetargu powinny przedłożyć Przewodniczącemu Komisji
Przetargowej:  dowód wpłaty wadium,  dokument potwierdzający tożsamość, w przypadku podmiotu prowadzą-
cego działalność gospodarczą aktualny odpis z właściwego  rejestru nie starszy niż 2 miesiące od daty przetargu, 
cudzoziemcy zamierzający uczestniczyć w przetargu muszą spełniać warunki zawarte w ustawie z dnia 24 marca 
1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 2278), w przypadku przystąpienia 
do przetargu przez jednego z małżonków w sytuacji wspólności ustawowej konieczne jest przedłożenie pisemnego 
wyrażenia zgody współmałżonka, w przypadku reprezentowania innej osoby pełnomocnictwo notarialne.
2. Osoby zainteresowane nabyciem działek przed przystąpieniem do przetargu winny dokonać oględzin w/w nieru-
chomości w terenie.
Burmistrz Miasta i Gminy zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnio-
nych przyczyn.
Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Sycowie ul. Mickiewicza 1 pok. 
nr 38 i 38a lub pod nr tel. 62 785 5128, 62 606 6986. 

BURMISTRZ DARIUSZ MANIAK

DOBROSZYCE l  Elżbieta i 
Ryszard Mleczkowie są razem 
od 5 dekad!

Złote Gody to wyjątkowa rocz-
nica, którą obchodzi się po 50 la-
tach wspólnego pożycia małżeń-
skiego.

9 marca w Urzędzie Gminy 
Dobroszyce ten niezwykły jubile-
usz świętowali Elżbieta i Ryszard 
Mleczkowie. Wójt Dobroszyc Ar-
tur Ciosek skierował do dostojnych 
jubilatów życzenia, słowa uznania 

i podziękowania za godne i długie 
pożycie małżeńskie oraz wręczył, 
w imieniu prezydenta Rzeczpo-
spolitej Polskiej, pamiątkowe Me-
dale za Długoletnie Pożycie Mał-
żeńskie

Do życzeń dołączyli również 
goście, którzy towarzyszyli parze 
w tym wyjątkowym dniu. Jubilaci 
otrzymali także list gratulacyjny 
oraz kwiaty. Uroczystość poprowa-
dziła Monika Hołówka, sekretarz 
gminy Dobroszyce. 

 (OAI)

50 lat wspólnego 
szczęścia

Gratulujemy!
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Bierutów - Bernstadt
Ulica Dworcowa, czyli Bahn-
hofstrasse, no i oczywiście sam 

dworzec, czyli Banhoff .  

Dobroszyce - Juliusburg
To miejsce zna każdy mieszka-
niec Dobroszyc. To oczywiście 

Ring w Juliusburgu, czyli rynek. 
Tak wyglądał w latach 1935 - 1940.
 
Goszcz - Goschütz

Nie, tego obiektu już dzisiaj nie 
znajdziecie... To „Dom Leśny” 

w lesie pomiędzy Goszczem a Golą 
Wielka. Obecnie nie istnieje, zacho-
wały się tylko resztki jego funda-
mentów.

Międzybórz - Neumittewalde
Międzybórz i dawna ulica 
Berrnstrasse. Zdjęcie zrobione 

w latach 1910 - 1920. Dzisaj to ulica 
Kościelna.

Smardzów - Schmarse
A tutaj kilka widoczków dane-
go Smardzowa. Szkoła, sklep, 

droga przez wieś. I najciekawsze - w 
prawy górnym rogu przedszkole z 
masztem przed nim, na którym po-
wiewa fl aga niemieckich nazistów. 
To zdjęcie jest podpisane „NSV. Kin-
dergarten”. Kindergarten to oczy-
wiście przedszkole. NSV to  Natio-
nalsozialistische Volkswohlfahrt 
(Narodowosocjalistyczna Ludowa 
Opieka Społeczna) utworzona pod 
egidą NSDAP federacja skupiająca 
wszystkie organizacje pomocowe 
Trzeciej Rzeszy.

Solniki Wielkie - Gross Zollnig
Na sznycla z puree do Solnik 
Wielkich? A potem lulu... Dla-

czego nie. Ale tylko przed wojną. To 
zdjęcie gospody we wsi, pochodzi z 
roku 1934. W gospodzie można było 
się przespać, a w ciepłe dni wypić 
zimne piwo w ogródku letnim. 

Syców - Gross Wartenberg
Poznajecie? To Herrenstrasse, 
czyli obecna ulica Jana Pawła II.

Twardogóra - Festenberg
Tak, to oczywiście Rynek w 
Twardogórze. Tak wyglądał w 

roku 1938. Ma on średniowieczny 
rodowód, lecz dzisiejsza jego zabu-
dowa pochodzi w większości z XIX 
i XX wieku. W latach trzydziestych 
cały Rynek był już wybrukowany, 
a lipy zasadzone w pierwszej de-
kadzie XX wieku były okazałymi 
drzewami. Władzę w Niemczech 
przejęli wówczas naziści - wpłynęło 
to na nazewnictwo ulic i placów w 
mieście. Wcześniej przez lata Rynek 
nazywany był Dolnym Rynkiem 
(Unterring) w odróżnieniu od Gór-
nego Rynku (Oberring - dziś Plac 
Piastów). W latach trzydziestych 
nazwę Oberring zamieniono na Ad-
olf Hitler Platz , a nazwę Unterring 
zastąpiono krótszą - Ring (Rynek). 
 (ror)

Tak to drzewiej wyglądało
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Der Landkreis Oels, czyli okręg Oels istniał w latach 1742 – 1945. Stolicą było miasto Oels, czyli Oleśnica. To był - większy 
terytorialnie niż obecny - swoisty powiat. Dzisiaj przypominamy dawne widoki z miast i wsi w Der Landkreis Oels... Dużo 
się zmieniło? Niektóre miejsca tak. Niektóre prawie wcale. A niektórych już nie ma...

Kalendarz imprez 
- informacje o nadchodzących 
wydarzeniach znajdziesz tutaj!
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W archiwach Działu Dokumentów 
Życia Społecznego Oleśnickiej 
Biblioteki Publicznej Staszek Król i 
Sebastian Paszkiewicz odkopali to 
wyjątkowe zdjęcie. Fotografię na I 
Ogólnopolskim Wyścigu Kolarskim 
Kobiet o Puchar Miasta Oleśnicy w 
rok 1986 wykonał Andrzej Niczypor. 
  (ws)

Dziewczyny, 
start!

W czwartek 12 marca w siedzi-
bie Polskiego Związku Piłki Nożnej 
odbyło się nadzwyczajne posiedze-
nie Zarządu PZPN, mające na celu 
podjęcie uchwały w sprawie zasad 
postępowania na wypadek braku 
możliwości rozgrywania oficjalnych 
meczów piłkarskich na terytorium 
Polski w sezonie 2019/2020 w związku 
z decyzją organów państwowych.

PZPN postanowił, że rozgrywki 
III ligi i pozostałych klas rozgryw-
kowych piłki nożnej i futsalu, kobiet 
i mężczyzn wszystkich kategorii 
wiekowych zostają zawieszone do 
29 marca 2020 r. włącznie. Oznacza 
to, że w powiecie oleśnickim żaden 
z piłkarskich zespołów wiosennej 
rundy nie rozpocznie w terminie, od 
Wiwy Goszcz w IV lidze, po zespoły 
trampkarzy.  

Co dalej?
Jeśli „decyzja właściwych władz 

administracyjnych skutkować będzie 
brakiem możliwości rozgrywania 
oficjalnych meczów piłkarskich na 
terytorium Polski lub części jej te-
rytorium, rozgrywki mogą zostać 
zakończone, pomimo nierozegrania 
wszystkich zaplanowanych meczów” 
- czytamy w komunikacie PZPN. 
Jako kolejność drużyn w końcowej 
tabeli przyjmuje się ich kolejność po 
ostatniej rozegranej kolejce.

Jeśli sytuacja unormuje się w miarę 
szybko, to organy prowadzące roz-
grywki, czyli w przypadku powiatu 

oleśnickiego Dolnośląski ZPN, ustalą 
obligatoryjne nowe terminy roze-
grania zaległych kolejek rozgrywek, 
przy czym nie mogą one przypadać 
później niż termin ostatniej kolejki, 
wynikający z przyjętego na sezon 
2019/2020 ramowego terminarza roz-
grywek. DZPN będzie mógł swobod-
nie ustalać nowe terminy rozegrania 
zaległych kolejek, tj. również poza 
terminami sobota/niedziela. W sy-
tuacji gdy liczba zaległych kolejek 
uniemożliwiałaby rozegranie ich 
wszystkich przed terminem ostatniej 
kolejki wynikającym z przyjętego na 
sezon 2019/2020 ramowego terminarza 
rozgrywek, rozegrana zostanie tylko 
określona liczba zaległych kolejek, bez 

konieczności rozgrywania meczów 
barażowych;

Dodajmy, że z uwagi na sytuację 
w kraju związaną z zagrożeniem 
zachorowania na COVID – 19 oraz 
w odpowiedzi na zalecenia władz 
państwowych, biuro Dolnośląskiego 
Związku Piłki Nożnej od poniedział-
ku 16 marca zostanie zamknięte do 
odwołania.

Wszyscy pracownicy wykonywać 
będą swoją pracę zdalnie. W związ-
ku z tym wszelkie sprawy można 
załatwiać telefonicznie lub w formie 
elektronicznej (e-mail). Kontakt w 
godzinach: 8-16, od poniedziałku 
do piątku.

(ror)

To był ostatni mecz przed 
wstrzymaniem rozgrywek. Dla 
Team-Plastu i tak ostatni...

Górnik Trans.eu Wałbrzych 
-  Team-Plast KK Oleśnica 

83:73
(22:17, 18:18, 31:15, 12:23) 

TEAM-PLAST: Dawid Piasecki 27, Maciej 
Jarmakowicz 19, Michał Zakrzewski 12, Łu-
kasz Horn 7, Michał Urbańczyk 5, Tomasz 
Gruba 4, Kajetan Ludwisiak 2, Krystian 
Woźny, Szymon Narolski, Szymon Olasiń-
ski, Paweł Cepuch, Marek Piasecki. 

„Przegrywamy na wyjeździe. Od 
samego początku mecz był wyrów-
nany. Dobra gra po obu stronach po-
skutkowała walką o każdy punkt. 
Ostatecznie na przerwę schodziliśmy 
z wynikiem 40:35 dla drużyny go-
spodarzy. O losach całego spotkania 
zadecydowała wysoko przegrana 
trzecią kwarta, bo aż 31:15. Po zry-
wie w czwartej kwarcie udało nam 

się dogonić rywala na kilka oczek. 
Jednak stało się to za późno. Osta-
tecznie przegrywamy 83:73” - tak 
o przebiegu meczu w Wałbrzychu 
informuje strona Team-Plast Koszy-
karski Klub Oleśnica.

Podopieczni Piotra Gliniaka za-
grali 11 marca swój ostatni mecz w 
II etapie rozgrywek III ligi. Jak się 
okazało, był to też ostatni mecz przed 
zawieszeniem rozgrywek. Spotka-
nia z 14 marca już się nie odbyły. 
Dolnośląski Związek Koszykówki 
poinformował, że w związku z reko-
mendacją Ministerstwa Sportu oraz 
komunikatem PZKosz w sprawie 
zawieszenia rozgrywek młodzie-
żowych na szczeblu centralnym, 
wstrzymuje do odwołania wszyst-
kie rozgrywki organizowane przez 
DZK - 3 Liga Mężczyzn, juniorzy, 
kadet U15M, młodzicy, młodziczki, 
minikoszykówka, Pierwszy Dwu-
takt oraz rozgrywki Amatorskiej 
Ligi Koszykówki WroBasket. (is)

32 tysiące Pogoń zapłaciła APO 
za wyszkolenie 19 zawodników.

„Uprzejmie informujemy, że dziś 
MKS Pogoń Oleśnica przelał na konto 
AP Oleśnica kwotę 32.279,93 zł, ty-
tułem ekwiwalentu za wyszkolenie 
19 zawodników. Połowa tej kwoty 
pochodzi ze zbiórki, w której bardzo 
pomogli rodzice i kibice – dzięku-
jemy! Pozostała część pochodzi z 
oszczędności klubu poczynionych 
w minionych miesiącach” - poin-
formował klub 11 marca.

Tym samym sprawa transferu za-
wodników z roczników 2003-2005, 
którzy przeszli z Akademii Piłkarskiej 
Oleśnica do Pogoni i zasilili zespoły 

juniorów młodszych i trampkarzy, 
została definitywnie zamknięta. 
Przypomnijmy, że sprawa zapłaty 
pojawiał się jesienią 2019 roku, kiedy 
APO, do której wcześniej należeli ci 
zawodnicy, wystąpiła do Dolnoślą-
skiego ZPN z wnioskiem o wypłatę 
ekwiwalentu za szkolenie zawodni-
ków. DZPN decyzją z 9 października 
nakazał zapłatę w terminie 14 dni. 
Udało się to jakoś przeciągnąć i sfi-
nalizować teraz. 

„Jest to bardzo poważny wydatek 
dla naszego budżetu. Kolejne miesiące 
będą wymagały od nas szczególnej 
dyscypliny finansowej i współpracy. 
Bardzo prosimy o zrozumienie” - 
apeluje klub. I przypomina, że w 

okresie ostatnich dwóch lat do Po-
goni dołączyło ponad 50 zawodni-
ków. „Wszystkich kolejnych, którzy 
chcą rozwijać się w klubie piłkarskim 
posiadającym pełną strukturę szko-
leniową i zespół seniorów, zaprasza-
my serdecznie do współpracy. Im 
szybciej, tym lepiej! Program Pogoń 
2020 powoli dobiega końca. Już dziś 
możemy powiedzieć, że zakończy 
się ogromnym sukcesem. Udało się 
w niespełna 3 lata odbudować pełną 
strukturę klubu piłkarskiego, którą 
MKS posiadał jeszcze w 2010 roku. 
Wszystkim osobom, które pomogły 
Pogoni w tym procesie, bardzo dzię-
kujemy!” - czytamy w komunikacie 
MKS-u.  (ws)

Ligi nie ruszą
A co będzie dalej? Warianty są dwa...

Koronawirus zatrzymał piłkę 

KONTAKT
Maciej Bielski (Komisja ds. Licencji Trenerskich, kursy trenerskie) – tel. 798171759 e-mail: maciej.bielski@pzpn.pl
Filip Dębski (Komisja dyscyplinarna, regulaminy rozgrywek, rozgrywki seniorskie, junior starszy, junior młodszy) 
– tel. 509 666 417, e-mail: filip.debski@dolnoslaskizpn.pl
Krzysztof Dymczak (transfery, licencje klubowe, regulaminy rozgrywek) – tel. 662196232,e-mail: krzysztof.
dymczak@dolnoslaskizpn.pl
Agnieszka Damasiewicz (bilety na mecze reprezentacji, delegacje sędziowskie, licencje sędziowskie, transfery) 
– tel. 604947970, e-mail: agnieszka.damasiewicz@dolnoslaskizpn.pl
Beata Balińska (księgowość, delegacje sędziowskie) – tel. 885500300, e-mail: beata.balinska@dolnoslaskizpn.pl
Marek Mazur (rozgrywki młodzieżowe) tel. 507 144 041, e-mail: marek.mazur@dolnoslaskizpn.pl
Dariusz Machiński – wiceprezes ds. organizacyjno – finansowych tel. 791000702, e-mail: dzpn@dolnoslaskizpn.pl
Andrzej Padewski – Prezes Zarządu tel. 600424992, e-mail: andrzej.padewski@pzpn.pl

Pogoń z APO rozliczona

Jeszcze zdążyli

W swoim roczniku Wojciech 
Okoń był najlepszy. 

7 marca na wrocławskim basenie 
przy ulicy Wejherowskiej odbyła się 
pływacka liga dolnośląska w nowej 
formule.

Zawodnik UKP Torpeda Oleśnica 
Wojciech Okoń został najlepszym 
pływakiem tej imprezy w roczniku 
2007. Zdobył dwa złote medale na 
100 m grzbietowym i 200 m dowol-
nym, zostając najlepszym w swojej 
kategorii wiekowej. (is)

Szybki jak Wojtek

Zawody były udane dla Wojtka „Torpedy” Okonia

Działacze Zenitu Międzybórz mimo 
obecnej sytuacji aktywnie działają 
na rynku transferowym. Efektem 
ich pracy i trudnych negocjacji jest 
pozyskanie, na zasadach transferu 
definitywnego, Karola Makowczyń-
skiego z IV- ligowej Wiwy Goszcz. 
To wszechstronnie uzdolniony 
zawodnik, najczęściej występujący 
na pozycji skrzydłowego. 
 (ws)

Z Wiwy  
do Zenitu

Wszystkie kluby piłkarskie z powia-
tu oleśnickiego zawiesiły treningi, 
sparingi i wszelką inną aktywność 
do odwołania.
„Naszych zawodników, ich rodzi-
ny oraz sympatyków prosimy o 
zastosowanie się do zaleceń władz 
i służb” - apelują Pogoń Oleśnica i 
inne zespoły.  (ds)

Piłka w zawieszeniu...

CODZIENNIE  
NOWE INFORMACJE
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KREDYTY
 gotówkowe, 
    konsolidacyjne,
 bankowe i pozabankowe
 bez BIK
Oleśnica, ul. Młynarska 

7/7, parter
Tel. 601-274-026.

Instalacja systemu, naprawa, wymiana ekranu laptopów w 
24 godziny! Kasy fi skalne on-line!

Oleśnica, ul. Kopernika 10 G (teren byłego POM-u). 
Tel. 602-771-432, 71-399-39-53, w godz. 8-16. 

SERWIS 
KOMPUTEROWY

WESELA   18-TKI
komunie, przyjęcia, noclegi.

Kryształowy Dwór
Tel. 602-459-919

PRACA
 Zatrudnię przy naprawie 

palet. Tel. 501-717-357. 
 FIRMA TAPICERSK A 

SUPER PILNIE ZATRUDNI: 
- PRACA FIZYCZNA - 5 osób 
- m.in. wyklejanie, wysoko 
płatna, mężczyźni i kobiety - 
TAPICER - 4 osoby, doświad-
czenie - KRAWCOWA - 3 
osoby, doświadczenie - PRA-
COWNIK ADMINISTRACYJ-
NY - doświadczenie w pracy 
biurowej. Tel. 661-607-839, 
667-475-003, 661-476-393.  

 Emeryt mundurowy, ener-
giczny, dyspozycyjny, prawo 
jazdy kat. B - podejmie pracę. 
Tel. 505-039-687.

 Zakład Kół Zębatych  przyj-
mie do pracy Szefa Produkcji 
oraz operatorów CNC (możli-
wość przyuczenia do zawo-
du) , specjalizacja obróbka 
skrawaniem .Wymagane 
wykształcenie średnie tech-
niczne tel. 601-779-121.
 SPRZEDAM  

 Pralki, lodówki, zmywarki z 
Niemiec - 220 zł/szt. Tel. 790-
883-249.

 Sprzedam lub wynajmę ta-
blicę reklamową przy ruchli-
wej trasie Oleśnica - Spalice. 
Tel. 606-874-272. 

 Sprzedam tanio duży ba-
sen ogrodowy 3,5mx0,8m z 
wyposażeniem. Tel. 601-785-
163.
USŁUGI

 Remonty mieszkań, do-
mów, malowanie, gładzie, 

panele, regipsy. Tel. 603-795-
542.

 Naprawa pralek Waldemar 
Płaneta, ul. Chopina 7. Tel. 314-
49-33, 0-601-78-86-87.

 Nowoczesne instalacje 
grzewcze, gazowe i wodno-
-kanalizacyjne, montaż i ser-
wis kolektorów słonecznych 
renomowanych fi rm. Klimaty-
zacja i wentylacja oraz roboty 
ziemne. Tel. 604-406-519.

 Awaryjne otwieranie samo-
chodów i mieszkań. Tel. 601-
76-12-82.

 Okna PCV, żaluzje. RATY. 
Wykonujemy posadzki z mixo-
kreta. Oleśnica, ul. Wrocławska 
30B. Tel. 71/314-95-49, 606-
874-272.

 Pranie dywanów, kanap, aut. 
Tel. 535-679-346. 

 ELEKTRYK. Tel. 537-393-
225. 

 Remonty, wykończenie, 
instalacje, łazienki, kuchnie. 
Tel. 661-283-302.

 Usługi dźwigowe. Tel. 502-
399-107. 
 FINANSE

 Biuro Rachunkowe „De-
kret”. Oleśnica, ul. Wiśniowa 

5. Dla nowych fi rm 1. miesiąc 
gratis. Tel. 605-418-580.

 TURYSTYKA
 Centrum Międzynarodo-

wych Przewozów Autokaro-
wych, wyjazdy codziennie 
z Oleśnicy, Sycowa, Wro-
cławia. BILETY LOTNICZE, 
PROMOWE-zniżki do 90 %. 
OPAL-Rzemieślnicza 10, tel. 
71-398-14-06, Kilińskiego 4 
(koło Biedronki). Tel. 71-399-
93-22. Rezerwuj na www.
OPAL.olesnica.pl.

 Egzotyka-przedsprze-
daż 2020. Rabat do 1000 zł. 
OPAL Oleśnica Rzemieślni-
cza 10 (obok PKS,w Galerii, 
przy postoju taksówek). Tel. 
71-398-14-06,Kilińskiego 4 
(koło Biedronki), Tel.71-399-93-
22. Rezerwuj na www.OPAL.
olesnica.pl.

 Wyspy Zielonego Przylądka 
3700 zł. OPAL Oleśnica Rze-
mieślnicza 10 (obok PKS,w 
Galerii, przy postoju taksówek). 
Tel. 71-398-14-06,Kilińskiego 4, 
(koło Biedronki). Tel.71-399-93-
22. Rezerwuj na www.OPAL.
olesnica.pl.

 Lato 2020, 40% zniżki,par-
king za 1 zł, zaliczka 10%, 
dziecko 690 pln. OPAL Oleśnica 
Rzemieślnicza 10 (obok PKS w 

Galerii, przy postoju taksówek). 
Tel. 71 398-14-06, Kilińskiego 4 
(koło Biedronki), tel. 71-399-93-
22. Rezerwuj na www.OPAL.
olesnica.pl

 Codziennie last minute - ty-
dzień 999 zł, wszystko w cenie. 
OPAL Oleśnica, Rzemieślni-
cza 10 (obok PKS,w Galerii, 
przy postoju taksówek). Tel. 
71-398-14-06,Kilińskiego 4 
(koło Biedronki), Tel.71-399-93-
22. Rezerwuj na www.OPAL.
olesnica.pl.

 Gruzja 1999 zł. OPAL Ole-
śnica Rzemieślnicza 10 (obok 
PKS,w Galerii, przy postoju 
taksówek). Tel. 71-398-14-06,Ki-
lińskiego 4 (koło Biedronki). Tel. 
71-399-93-22. Rezerwuj na 
www.OPAL.olesnica.pl.

 Rejs po Karaibach - Barba-
dos, Dominikana, Martynika, 
Saint Lucia 4463 zł wszystko w 
cenie OPAL Oleśnica Rzemieśl-
nicza 10 (obok PKS, w Galerii, 
przy postoju taksówek). Tel.71 
398-14-06, Kilińskiego 4 (koło 
Biedronki), tel.71-399-93-22. 
Rezerwuj na www.OPAL.ole-
snica.pl.

 Pielgrzymka do Ziemi Świętej 
1999 zł, bilety wstępu w cenie. 
OPAL Oleśnica, tel. 71-398-14-
06, 71-399-93-22. Rezerwuj na 
www.OPAL.olesnica.pl.

 Albania, Chorwacja, Czar-
nogóra 12 dni z Oleśnicy, 1659 
zł. OPAL Oleśnica Rzemieśl-
nicza 10 (obok PKS, w Galerii, 
przy postoju taksówek). Tel. 71 
398-14-06, Kilińskiego 4 (koło 
Biedronki), tel. 71-399-93-22. 
Rezerwuj na www.OPAL.ole-
nica.pl.

 Bułgaria-wszystko w cenie, 
7 dni, 886 zł. OPAL Oleśnica 
Rzemieślnicza 10 (obok PKS w 
Galerii, przy postoju taksówek). 
Tel. 71-399-93-22. Rezerwuj na 
www.OPAL.olesnica.pl.

MIESZKANIA
SPRZEDAM

Ogłoszenia osób 
fi zycznych o sprzedaży 

mieszkań kosztują 
1 zł/słowo 

WYNAJEM
 Do wynajęcia mieszkanie w 

nowym budownictwie przy uli-
cy Mościckiego w Oleśnicy, dwa 
pokoje, 51 m2, salon z kuchnią, 
łazienka, wc, przestronny bal-
kon, słoneczne, rozkładowe, 
bardzo dobra lokalizacja. Par-
king przed blokiem na wyłącz-
ność mieszkańców. Mieszka-
nie do wynajęcia od 1 kwietnia 
2020. Tel. 783-240 -008.

 Do wynajęcia pokój dla pana 
w Oleśnicy. Tel. 731-212-869. 

 Do wynajęcia mieszkanie 
3-pokojowe, po remoncie, czę-
ściowo wyposażone, ul. Sudoła. 
Tel. 504-426-013. 

 Do wynajęcia mieszkanie 
2-pokojowe w Oleśnicy. Tel. 
694-518-426. 

LOKALE
 Do wynajęcia lokal o pow. 

20 m2 w Oleśnicy. Tel. 506-
204-008.

 Do wynajęcia lokal 85 m2 
składający się z 4 pomieszczeń. 
Oleśnica, ul. 3 Maja. Tel. 693-
072-957. 

 Do wynajęcia lokal o pow. 

ok. 60 m2, Oleśnica, ul. 3 
Maja. Tel. 606-529-696. 

 Do wynajęcia lokale użytko-
we o pow. 13 m2 oraz 56 m2, 
bieżąca woda, w.c., energia 
elektryczna, ogrzewanie, w 
Twardogórze, ul. Wielkopolska 
4 . Tel. 517-394-773. 

 DOMY 
 Sprzedam dom o pow. ok. 

130 m2 przy ul. Przyjaźni w 
Oleśnicy na działce 611 m2, 
po generalnym remoncie 
w środku, podzielony na 2 
mieszkania ze wspólnym 
wejściem, z możliwością po-
łączenia w 1. Tel. 661-895-195.

 Sprzedam dom w zabu-
dowie szeregowej 175,9 m2, 
działkę 430 m2. Oleśnica, 
Reymonta 22c. Tel 601-155-
187.

 Sprzedam dom na Zielonych 
Ogrodach. Tel. 728-124-561.

 Sprzedam stary poniemiec-
ki dom w Solnikach Małych na 
działce 25 arów, 32.000 zł. Tel. 
509-898-210.

 Sprzedam dom wolno stoją-
cy, Cieśle (koło kościoła). Tel. 
601-757-102. 

DZIAŁKI BUDOWLANE
 Kupię działkę budowlaną w 

Oleśnicy. Tel. 603-848-915.
 Sprzedam działkę budow-

laną w Oleśnicy przy ul. Przy-
jaźni/Krzywoustego o pow. 

BHP-Center
- uprawnienia 
  SEP, 
  palaczy CO, 
- szkolenia 
  bhp
- kursy 
  operatorów 
  wózków 
  widłowych

Tel. 507-823-846

Oleśnica, 
ul. 3 Maja 22/II

NOWA SIEDZIBA
Oleśnica, 

ul. Rzemieślnicza 
11 a

NARZĘDZIOWNIA ZATRUDNI
 Tokarza  Frezera 

 Operatora maszyn konwencjonalnych
Możliwość zatrudnienia na pół etatu. 

Mile widziany emeryt. Praca w Oleśnicy.
Warunki pracy do uzgodnienia.

Tel. 606 930 757

Przyjęcia pożegnalne

STYPY
Tel. 602-459-919.

ZDJĘCIA NATYCHMIASTOWE
• ZDJĘCIA DO DOWODÓW, 
   PASZPORTÓW, LEGITYMACJI
• ZDJĘCIA WESELNE
• ZDJĘCIA OKAZJONALNE

UTRWAL SWOJE WSPOMNIENIA. 
ODBITKA JEDYNIE 50 GROSZY.

SUPER JAKOŚĆ, SUPER CENA

ZDJĘCIA NATYCHMIASTOWE
FOTO-GORCZYCA

Oleśnica, ul. 3 Maja. Tel. 71-314-24-26

Wynajmę pomieszczenia biurowe 
60 m2 od zaraz, w cenie jest miejsce 
parkingowe, lokal klimatyzowany, 
w centrum Oleśnicy, ul. Kazimierza 
Wielkiego 9. Tel. 602-781-598. 

ZATRUDNIĘ PRACOWNIKÓW:
- BRUKARZ - z doświadczeniem 
  - wynagrodzenie: 3.000 zł - 5.000 zł brutto
- POMOCNIK BRUKARZA 
  - wynagrodzenie: 3.000 zł - 4.000 zł brutto
- PRACOWNIK FIZYCZNY 
  - wynagrodzenie: 3.000 zł - 3.500 zł brutto
- OPERATOR SPRZĘTU BUDOWLANEGO (koparka, 
ładowarka)  - wynagrodzenie: 4.000 zł - 5.000 zł brutto

Bio-Bud Oleśnica. Tel. 602-781-598. 

CODZIENNIE 
NOWE INFORMACJE
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1008 m2. Tel. 661-895-195.
 Sprzedam działkę budow-

laną, 20 arów uzbrojoną, Bia-
łe Błoto. Cena 85.000 zł. Tel. 
506-023-066.

 Sprzedam działkę usługo-
wo-produkcyjną 2 x 6 arów lub 
całość 12 arów przy Biedronce 
w Dobroszycach. Tel. 501-717-
357.

 Sprzedam działki budowlane 
(zagrodowe) nieuzbrojone, 15 
arowe + łąka 64 ary, Bogusła-
wice, tanio. Tel. 509-986-078.

 Sprzedam działki budowlane 
w Oleśnicy. Tel. 782-280-419. 

BUDOWLANE
 Oddam gruz za darmo, Solni-

ki Małe. Tel. 509-898-210.

GARAŻE
 Kupię garaż w Oleśnicy. Tel 

608-673-813.
 Kupię garaż lub miejsce 

parkingowe w Oleśnicy. Tel. 
601-194-752.
ROLNICZE   

 Ferma prowadzi sprzedaż 
młodych kolorowych kur nio-
sek. Tel. 601-934-459.

 Sprzedam pług trzyskibowy 
- 1.000 zł, kultywator z wałkiem 
- 750 zł, brony polowe 5 - 500 zł. 
Tel. 792-238-689.

ZWIERZĘTA 
  Chcesz mieć czworonoż-

nego przyjaciela? Zaadoptuj 
jednego z bezdomnych psów 
lub kotów wyłapanych z terenu 
powiatu oleśnickiego na zlece-
nie Urzędu Miasta. Tel. 71-798-
21-90.

LEKARSKIE 
 ZBIGNIEW OLEJNIK spe-

cjalista chirurg ortopeda-trauma-
tolog, Oleśnica, ul. Krzywouste-
go 3c, wtorek i czwartek 16-18, 
Twardogóra, ul. Krzywoustego 
2, piątek 9-11. Rejestracja tel. 
71-398-60-23.

 Maria Tarnawska - pedia-
tra, neonatolog, poniedziałek, 

czwartek 17-19. Ul. Ceglana 1b. 
Tel. 314-99-55, 601-459-308.

 GABINET STOMATOLO-
GICZNY - lekarz dentysta Grze-
gorz Masternak. Oleśnica, ul. 
Żytnia 28. Tel. 503-155-095.

 KATARZYNA HORNUNG - 
lekarz chorób wewnętrznych, 

specjalista reumatolog przyj-
muje w poniedziałki i czwartki 
od 16 do 18 przy ulicy Wschod-
niej 7. Tel. 314-43-53.

 Lek. med. Andrzej Bana-
szak - specjalista ginekolo-
g-położnik, wtorki - piątki od 
godz. 16; USG - poniedziałki 
16-17. Centrum Medyczne 
Qmed. Oleśnica, ul. Krzywo-
ustego 2 a. Tel. 71-396-21-70, 
602-131-992.

 UROLOG - lek. Stanisław 
Pawlak, konsultacje, USG we 
wtorki i czwartki od godz. 17. 
Centrum Medyczne Daszyń-
skiego, Oleśnica, ul. Daszyń-
skiego 2 A, tel. 71-396-21-70, 
kom. 603-953-465.

 Lek. med. TADEUSZ MA-
CIEJCZYK - prywatny gabinet 
internistyczny, wizyty domo-
we. Oleśnica, ul. Kopernika 
12. Tel. 506-213-536.

GABINET UROLOGICZNO- 
-CHIRURGICZNY

lek. med. Tomasz Piskozub
środy 15.30 - 18.30

soboty 10.00 - 13.00
Oleśnica Bystre, ul. Wrzosowa 2. 

Rejestracja: 71-75-75-210, 500 22 28 28, 
www.urologolesnica.pl

Twardogóra, ul. Gdańska 16 
(Przychodnia WAMED) 

czwartki 15:30-17:30

USG USG

KARDIOLOG
Wioletta Braciszewicz

przyjmuje 
w poniedziałki 

od godz. 12  
i środy od godz. 15 
przy ul. Paderewskiego 7H

Rejestracja codziennie 9 do 11
Tel. 071-314-47-01, 0-603-740-985 

Prywatny Gabinet Onkologiczny
Dr med. Mariusz Krawczyk
Specjalista chirurg-onkolog

- pełna diagnostyka gruczołu
   piersiowego, USG piersi, biopsje, 
   zabiegi operacyjne
- USG tarczycy, węzłów chłonnych,
   ślinanianek, jąder-biopsje
- badanie znamion 
   barwnikowych - dermatoskopia
- konsultacje onkologiczne 
   i ogólnochirugiczne
Q-Med Oleśnica ul. Daszyńskiego 2A

Środy godz. 16-18. Rej tel. 71/396-21-70

NFZ, LUXMED - bezpłatnie 
oraz wizyty prywatne

Dermatolog bez kolejki 
C.M. Hipokrates. Oleśnica, ul. Wrocławska 41. 

Tel. 71-398-33-23, 511-459-089.
hipokrates-olesnica.pl

AUTO-MOTO

URZĘDOWE 
ZŁOMOWANIE POJAZDÓW

AUTO-ZŁOM „CHEL”
- wystawiamy zaświadczenia do wydziałów 
  komunikacji oraz firm ubezpieczeniowych 
   przy odbiorze pojazdu
-  za każdy pojazd płacimy gotówką
-  pojazdy odbieramy własnym transportem - GRATIS

Stacja Demontażu Pojazdów Cieśle k. Oleśnicy. 
Tel. 601-725-681, 726-202-020.

Oleśnica, ul. Łąkowa 2 
Tel. 71-314-95-10, 693-395-448

Oleśnica, ul. Łąkowa 2 
OPONY

POMOC DROGOWA
Tel. 601-936-766

MERCEDES

 A-klasa, W169, 1,5 PB, 2005, gra-
natowy metalik, bogate wyposażenie, 
zadbany, 12.000 zł. Tel. 692-653-169. 
CITROEN

 Xsara picasso, 1,8 16V, benzyna, 
2003, klimatyzacja, c.z., alufelgi koła 
letnie,  6.700 zł. Tel. 661-843-675.  
OPEL

 Corsa, 1,4, 1998, tanio. Tel. 

797-232-064.
TOYOTA

 Avensis, 2,0 diesel, 2009, 108.500 
km, 1 rejestracja 12.XII.2009, bez 
wypadkowy, 1. właściciel, cena do 
negocjacji. Tel. 502-734-135. 
RENAULT

 Scenic, 1,6, 2004, srebrny, zareje-
strowany, sprowadzony, 3 miesiące 
w kraju, automat, ABS, klimatronik, 
zamykany na kartę, 8.000 zł. Tel. 
691-656-268. 

 Scenic, 1,5 diesel, 2004, srebrny, 
zarejestrowany, świeżo sprowadzony,  
automat, ABS, klimatronik, zamykany 
na kartę, przygotowany do rejestracji, 
5.0200 zł. Tel. 691-656-268. 

Biuro Podróży Wratislavia Travel 
zaprasza na pielgrzymki, 

wycieczki lotnicze i autokarowe 
 PIELGRZYMKA LOTNICZA DO FATIMY 
    z wylotem z Wrocławia 

 PIELGRZYMKA LOTNICZA DO ZIEMI ŚWIĘTEJ 
    z wylotem z Wrocławia

 WYCIECZKA LOTNICZA JORDANIA-IZRAEL 
    z wylotem z Wrocławia

 WYCIECZKA LOTNICZA SYCYLIA 
    z wylotem z Wrocławia

 PIELGRZYMKA AUTOKAROWA NA UKRAINĘ 
    Lwów, Żółkiew, Stanisławów, 
    Kamieniec Podolski, Tarnopol, Chocim 

50-231 Wrocław, ul. Słowiańska 8, 
tel. 71 372 73 59 

 e-mail: biuro@wtr.pl               www.wtr.pl

KARDIO-DENTAL
SPECJALISTYCZNA STOMATOLOGIA 

I KARDIOLOGIA
PEŁNA DIAGNOSTYKA 

KARDIOLOGICZNO-NACZYNIOWA
• ORTODONTA
• CHIRURG STOMATOLOGICZNY na
• PROTETYKA na

Oleśnica, ul. Wojska Polskiego 56e/5
Tel. 888-148-930, www.kardio-dental.com.pl

MASTER SERVICE
DIAGNOSTYKA KOMPUTEROWA

MECHANIKA
GEOMETRIA KÓŁ

ELEKTROMECHANIKA
Oleśnica ul. Gliniana 31

pon. - pt. 700 - 1700  sb. 700 - 1230 
Tel. 71/ 314 23 15

Ukazuje się 
od 29 mar-
ca 1990 r. II 
n a g r o d a  w 
III Konkursie 

dla Prasy Lokalnej 1994, Nagroda 
Miasta Oleśnicy 1998, nagroda w 
IV Konkursie dla Prasy Lokalnej 
1998, III nagroda w V Konkursie 
dla Prasy Lokalnej 2000. Wydawca: 
„OLPRESS”. Adres redakcji: „Pano-
rama Oleśnicka”, ul. Młynarska 4 B, 
56-400 Oleśnica. Tel./fax  71 314-94-
28, e-mail: panorama@dyskietka.pl, 
panoramaolesnicka@poczta.onet.pl, 
www.olesnica24.com. Redaguje ko-
legium: Krzysztof Dziedzic (redaktor 

naczelny), Andrzej Furmanek (redak-
tor techniczny), Grzegorz Huk, Ro-
man Rybak oraz zespół. Redakcja 
nie odpowiada za treść ogłoszeń, 
reklam i nie zwraca materiałów 
nie zamówionych, zastrzega sobie 
prawo skracania i adiustacji tek-
stów, opracowań redakcyjnych oraz 
zmiany tytułów. Publikowane listy i 
stanowiska nie muszą być zgodne z 
poglądami redakcji. Druk: Drukarnia 
Agora Tychy. Nakład: 3.000 egz.

Ogłoszenia przyjmuje Biuro 
Ogłoszeń w Oleśnicy, ul. Młynar-

ska 4B. Czynne od poniedziałku 
do piątku  w godz. 10-13, 15-17.

OLEŚNICKIE BIDY

KONTAKT W SPRAWIE ADOPCJI: 531-111-336, 517-076-620

SMERFETKA- 
trzyletnia suczka, 
która jest drobna i 
delikatna. Najlepiej 
bez małych dzie-
ci. Smerfetka jest 
zdrowa, wysteryli-
zowana.

DYZIO -  s iedmio -
miesięczny kocurek, 
lubiący zabawy z in-
nymi kotami. Dyzio jest 
zdrowy, odrobaczony, 
wykastrowany.

FIGO- roczny pies, 
pełen energii. Poszu-
kujemy dla tego malu-
cha odpowiedzialnego 
opiekuna. Figo jest 
nauczony zachowy-
wania czystośc i  w 
mieszkaniu. Zdrowy, 
wykastrowany.

POSZUKUJEMY 
WŁAŚCICIELA- 
młoda sunia została 
znaleziona w okoli-
cach ulicy Wiejskiej w 
Oleśnicy.

FELEK- młody kocur. 
Felek jest grzecznym 
kotem, świetnie doga-
da się z innymi kotami. 
Zdrowy, odrobaczony, 
wykastrowany.
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