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CZY JAN BRONŚ DOGADAŁ SIĘ Z PiS? STR. 5

500+ przyczyną 
porażki Atola?!
Z wyjaśnień prezesa wyni-
ka, że spółka nie ma kla-
rownej perspektywy dalszej 
działalności. STR. 4

Będą bloki 
zamiast drzew?
Burmistrz Oleśnicy na 
ulicy Spacerowej/Wojska 
Polskiego chce postawić 
bloki. STR. 6

Wynajem się 
nie udał
Pod wynajem było 
18 lokali. Ile wyna-
jęto?
  strona 2

4.000 
zmarnowano
Tyle kosztowała 
podatników kon-
cepcja, która nie 
zostanie  zrealizo-
wana.
 strona 6

DYREKTOR OŚWIADCZA, PASTOR NIE ODPUSZCZA | strona 13

Wotum zaufania 
było o włos (głos)...

strona 10

Andrzej Duda wygrał w powiecie, w Oleśnicy i we wszystkich pozostałych gminach. 
Ale mniej zdecydowanie niż w Polsce i w II turze wynik pozostaje niewiadomą... | STR. 3

WSZYSTKIE 
GMINY ZA 

DUDĄ. ALE...
CO BĘDZIE 

W II TURZE?
Hoduj 

i zarabiaj z nami

Sprawdź: www.gobarto.pl 

strona 11 
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Lokali 18. Chętnych - 2. Ale i tak 
z przetargu nic nie wyszło...

Trzynaście na ulicy Wrocławskiej, 
dwa na 3 Maja, po jednym na Skło-
dowskiej, Kopernika i Wojska Pol-
skiego - aż 18 lokali łącznie wysta-
wiono do przetargów na wynajem.

Niestety, na 17 lokali nikt nie 
wpłacił wadium. Zainteresowa-

nie było jedynie 62-metrowym 
lokalem na 3 Maja (obok cukier-
ni przy fontannach; poprzednio 
mieścił się w nim sklep z odzie-
żą). Dwaj przedsiębiorcy wpła-
cili wadium, ale przetarg nie 
doszedł do skutku, bo obaj nie 
mieli wszystkich wymaganych 
dokumentów.

(ror)

Wynajem się nie udał...

Tylko tym lokalem ktoś się zainteresował

Miasto wyłączy parking położo-
ny przy sali widowiskowej oraz 
przy Przedszkolu nr 3 ze strefy 
płatnego parkowania.

6 lipca na sesji Rady Miasta 
przedłożony zostanie projekt 
uchwały w sprawie zmiany w stre-
fie płatnego parkowania.

Po pierwsze „ze względu na 
zmianę typu urządzeń używanych 
do naliczania opłat za postój, uży-
ty w uchwale wyraz „parkometr” 
zastępuje się wyrazem ,,parkomat” 
- czytamy w projekcie.

Jaka to różnica? Wynalazek opa-
tentował Amerykanin Carl Magee 
w 1935 roku i nazwał go „parking 
meter”, czyli „parkometr”. W bran-
ży parkomat i parkometr to nie to 
samo. Parkometr dotyczy jednego 
automatu, przypisanego do jedne-
go miejsca postojowego i wydaje 
bilet opłaty parkingowej umiesz-
czany za szybą pojazdu parkujące-
go w strefie płatnego parkowania. 

Parkomat z kolei to „urządzenie, 
które po wrzuceniu odpowiednich 
monet odmierza czas postoju bez-
pośrednio obok tego urządzenia 
zaparkowanego pojazdu” (za Wi-
kipedia). 

A z kolei językoznawcy opowia-
dają się za parkometrem. No ale w 
Oleśnicy będą od września jednak 
parkomaty.

Co się jeszcze zmieni?
Będzie możliwość uiszczania 

opłat za postój za pomocą karty 
płatniczej. Wygodne i istotne także 
ze względu na zachowanie bezpie-
czeństwa w związku sytuacją epi-
demiologiczną. 

„Ze względu na ograniczoną 
ilość miejsc w strefie płatnego 
parkowania, w celu zapewnienia 
miejsc postojowych dla szerokiego 
grona użytkowników dróg, ko-
niecznym jest wprowadzenie ogra-
niczenia, polegającego na wydawa-
niu identyfikatora R co do jednego 
pojazdu oraz ograniczenie okresu 

ważność identyfikatora do 12 mie-
sięcy, w celu bieżącej weryfikacji 
uprawnienia” - czytamy ponadto w 
projekcie. Identyfikator ER dotyczy 
posiadaczy Oleśnickiej Karty Dużej 
Rodziny

No i najważniejsze!
Jeśli radni wyraża zgodę, to ob-

szar „Kochanowskiego” SPP, obej-
mujący „miejsca parkingowych 
położone przy szkołach podstawo-
wych nr 1 i 3 oraz przy Przedszkolu 
nr 3” zostanie ze strefy wyłączony. 
Taki zapis znalazł się w uchwale. A 
tak naprawdę chodzi  wyłącznie o 
parking przy sali widowiskowej. 
Przy hali sportowej już nie. W uza-
sadnieniu czytamy, że „na tych 
miejscach  zatrzymują się przede 
wszystkim rodzice przywożący 
dzieci, jak i odbierający dzieci po 
zakończonych zajęciach. Sam po-
stój zajmuje kilka minut, natomiast 
czynności uiszczenia opłaty zajmu-
je z reguły dłużej niż sam postój”. 

(ror)

Tu parkowanie 
będzie za darmo

Czy nowy najemca sobie pora-
dzi? Czynsz jest wysoki...

W marcu 2019 roku padł rekord 
stawki w przetargu na najem ba-
ru-kafeterii, mieszczącego się na I 
piętrze aquaparku. Lokal ma 141 
mkw powierzchni. Sala konsump-
cyjna z barem to 93 mkw. Stawka 
wyjściowa wynosiła 2.500 zł net-
to. Wadium wpłaciły dwie osoby: 
Anna Lenarczyk, prowadząca Bar 
Amigo w Dziadowej Kłodzie, oraz 
Bartosz Kraska, prowadząca wów-
czas restaurację w Dworze Spalice. 
Anna Lenarczyk wylicytowała aż 
6.300 zł (!) netto, co oznaczało mie-
sięczny czynsz w wysokości 7.749 
zł (w tym jest ogrzewanie). Do tego 
dochodziły rachunki za prąd, wodę, 

odprowadzenie ścieków i wywóz 
odpadów.  

Najemczyni umowę podpisała. 
Ale po kilku miesiącach zrezygno-
wała, mając dwumiesięczną zale-
głość wobec spółki. Atol dochodzi 
tej kwoty na drodze sądowej.

Przetarg na dzierżawę w styczniu 
tego roku zakończył się fiaskiem, bo 
nie zgłosił się żaden oferent.

W minionym tygodniu odbył 
się kolejny przetarg. Jedyną ofertę 
złożyła firma ATP Akademia Tań-
ca Piasecki Bartłomiej Piasecki z 
Oleśnicy. Po jednym postąpieniu, z 
miesięczną stawką czynszu 2.550 zł 
netto (3.135 zł brutto plus opłaty za 
prąd, wodę, ścieki i śmieci), została 
ona najemcą baru. 

(ror)

Kafeteria wynajęta

MIASTO W SKRÓCIE
Kto wykona 8 projektów?
Informowaliśmy już, że miasto 
ogłosiło przetarg na wykonanie 
dokumentacji projektowej 8 zadań. 
Tylko na jedno zadania wpłynęły 
dwie oferty. To  zakątek japoński w 
rejonie stawu przy Parku Książąt 
Oleśnickich - Bros z Poznania 
proponuje cenę 47.847 zł, a Da-
store z Ostrowa Wlkp. - 34.000 zł. 
Miasto ma przygotowane 60.000 
zł. Dastore złożyło też oferty na 
(w nawisie środki zakładane przez 
miasto): oświetlenie na Krótkiej 
- 17.000 (20.000), oświetlenie na 
Fabrycznej - 9.000 zł (25.000) , ilu-
minacja budynku Urzędu Miasta - 
18.000 zł (45.000),  oświetlenie na 
Wileńskiej - 9.000 zł (55.000). Nikt 
nie złożył oferty na kanalizację sa-
nitarna na Ptasiej, sieć wodociągo-
wa w sięgaczu Reymonta, ścieżkę 
rowerowa wzdłuż Stawowej (od 
Wiejskiej do Belgijskiej).

Ruszył parkur park
„Budowa parkur parku rozpoczęta. 
Wykonawca - firma Flowparks Sp. 
z o.o. Piotr Reczyński z Krakowa 
prowadzi już prace ziemne pod 
parkur park. Inwestycja jest zlo-
kalizowana na terenach zielonych 
Parku Miejskiego przy stawach. 
Oddanie obiektu do użytku 
zaplanowane jest na sierpień” - 
informuje strona miasta Oleśnicy. 
Przypomnijmy, że w Oleśnicy nie 
ma Parku Miejskiego. Jest Park 
Nad Stawami.

Ekologiczne  
przedszkolaki
Przedszkole nr 4 otrzymało tytuł fi-
nalisty Mistrzostw Dolnego Śląska 
w Edukacji dla Bezpieczeństwa 
Ekologicznego oraz nominację do 
Nagrody Prezydenta Rzeczypo-
spolitej Polskiej w XVI w Konkursie 
Dla Dzieci i Młodzieży „Uczę się 
bezpiecznie żyć”, pod honorowym 
patronatem małżonki prezydenta 
RP Polskiej Agaty Kornhauser-
-Dudy.

2 tysiące na basenie
Od minionego tygodnia na basen 
letni Atola może wejść 2.000 
osób. „Prosimy jednak o rozwagę 
i dostosowanie się do zaleceń 
Głównego Inspektora Sanitarnego 
i przestrzeganie regulaminu obiek-
tu” - informuje OKR Atol.

Rowery od lipca
System rowerów miejskich nadal 
poprowadzi konsorcjum Orange 
Polska S.A. i Roovee S.A. Będzie 
można skorzystać z 50 rowerów 
dla dorosłych (o 10 więcej niż w 
roku ubiegłym) oraz z 4 rowerów 
dla dzieci, co jest dodatkową 
ofertą. Funkcjonowało będzie 6 do-
tychczasowych stacji (Wrocławska 
- Bank, Rynek - Ratusz, MOKiS, 
Biblioteka Publiczna, II LO, Stawy 
miejskie/Atol) oraz 2 nowe: SP 
8 - Parking, Wileńska - Krzywa. W 
tym roku będzie można korzystać 
z rowerów do 2 listopada, a w 
przyszłym roku od 1 kwietnia do 2 
listopada.

Był apel, były świadectwa, były nagrody. Ale wszystko wyglądało jednak inaczej... Tak rok szkolny w erze 
COVID-19 kończyli uczniowie Szkoły Podstawowej nr 7 w Oleśnicy...  (ror)

Koniec roku inny niż wszystkie...

Został powołany trzyosobowy 
zespół do wyjaśnienia sprawy 
śmierci mężczyzny z Hallera. 
Władze powiatu zaleciły roz-
szerzenie ankiety wstępnej.  

Przypomnijmy, że w połowie 
czerwca na Hallera w Oleśnicy 
zmarł mężczyzna, który miał 
duszności. Zgłosił się do szpita-
la, ale w punkcie triażu odmówił 
wypełnienia ankiety i wrócił do 
domu. Zmarł już na klatce scho-
dowej w drodze do mieszkania.

„Pacjent zgłosił się do punktu 
triażu, ale odmówił wypełnienia 
ankiety i poddania się wstępne-
mu badaniu” - poinformowała Pa-

noramę Oleśnicką lek. med. Gizela 
Jagielska, p. o. zastępcy dyrektora 
ds. medycznych PZS.

Sprawę wyjaśnia Prokuratu-
ra Rejonowa w Oleśnicy, która 
wszczęła dochodzenie.

Z protokołu posiedzenia Zarzą-
du Powiatu wynika, że sprawę 
będzie też wyjaśniać specjalny 
zespół powołany w szpitalu.

„Dyrektor [Krzysztof Wywrot] 
wyjaśnił osobiście Zarządowi 
okoliczności, w jakich pacjent 
zgłosił się do punktu triaż, gdzie 
odmówił podpisania wypełnio-
nej przez pracowników szpitala 
wstępnej ankiety kwalifikacyjnej 
SARS-COV-2 oraz poddania się 

wstępnemu badaniu. Zapewnił, 
że dochowane zostały wszelkie 
procedury oraz powołany został 
trzyosobowy zespół do wyjaśnie-
nia tej sprawy. Zabezpieczone 
zostały również dane celem prze-
kazania prokuraturze prowadzą-
cej postępowanie” - czytamy w 
protokole.

„Zarząd zalecił dyrekcji szpita-
la rozszerzenie ankiety wstępnej 
o wskazywanie dolegliwości pa-
cjentów oraz przekazanie infor-
macji o wynikach zakończonego 
postępowania prokuratury i usta-
leniach powołanego zespołu” - 
napisano także w protokole.

(ror)

Szpital bada sprawę zgonu

CODZIENNIE NOWE INFORMACJE
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31,60 %
16.059 głosów

40,81 %
20.738 głosów

Kandydaci 
na prezydenta

Andrzej Duda Rafał Trzaskowski 
głosy % głosy %

Oleśnica 6.716 36,4 6.661 36,1
Syców 2.947 36,8 2.698 33,7
Twardogóra 2.808 46,0 1.696 27,8
Bierutów 2.122 48,4 1.084 24,7
Międzybórz 933 41,8 645 28,8
gm. Oleśnica 2.776 43,0 1.860 28,8
Dobroszyce 1.487 46,0 894 27,7
Dziadowa Kłoda 949 48,1 518 26,3

Powiat

frekwencja
61,5 %

Kandydaci 
na 

prezydenta

Szymon 
Hołownia

 Krzysztof 
Bosak

Władysław 
Kosiniak-
Kamysz

Robert 
Biedroń

Stanisław 
Żółtek

Marek 
Jakubiak

Paweł 
Tanajno

Waldemar 
Witkowski

Mirosław 
Piotrowski

głosy % głosy % głosy % głosy % głosy % głosy % głosy % głosy % głosy %
Oleśnica 2.997 16,3 1.138 6,2 299 1,6 454 2,5 65 0,6 25 0,1 27 0,1 32 0,2 14 0,1
Syców 1.337 16,7 580 7,2 231 2,9 162 2,0 10 0,1 15 0,2 13 0,2 9 0,1 8 0,1
Twardogóra 949 15,5 403 6,6 116 2,0 97 1,6 12 0,2 7 0,1 9 0,1 5 0,1 5 0,1
Bierutów 711 16,2 271 6,2 88 2,0 87 2,0 3 0,1 8 0,2 6 0,1 1 0,01 2 0,01
Międzybórz 381 17,0 164 7,3 79 3,5 28 1,2 1 0,01 2 0,1 0 0,0 2 0,1 1 0,01
gm.Oleśnica 1.142 17,7 393 6,1 125 2,0 114 1,8 6 0,1 13 0,2 8 0,1 5 0,1 6 0,1
Dobroszyce 490 15,2 219 6,8 71 2,2 45 1,4 8 0,2 4 0,1 5 0,1 5 0,1 3 0,1
Dziadowa Kłoda 260 13,2 128 6,5 78 4,0 25 1,3 0 0,0 5 0,2 6 0,3 2 0,1 0 0,0

POWIAT 8.267 16,3 3.296 6,5 1.087 2,1 1.012 2,0 105 0,2 79 0,2 74 0,1 61 0,1 39 0,1

Andrzej Duda - 10.995 głosów 
i 29,2 proc. poparcia. Bronisław 
Komorowski - 15.064 i aż 40,0 
proc,. poparcia. Tak było w I tu-
rze przed 5 laty w powiecie ole-
śnickim.

Czy teraz kandydaci popierani 
przez PiS i KO będą mieli u nas 
podobne wyniki? - zastanawiano 
się przed I turą wyborów. 

Pasjonaci polityki przez wy-
borczą niedzielę śledzili tzw. 
bazarek na Twitterze. Ale ci, 
którzy czytają nasze polityczne 
analizy powyborcze, wiedzą, że 
od kilku już głosowań ów baza-
rek to niemal wyłącznie źródło 
dezinformacji i partyjnej agitacji. 
Sporą popularnością cieszy się 
np. twitt erowicz Kondominium, 
którego ćwierkanie z wypiekami 
na twarzy w niedzielę 28 czerw-
ca czytało wielu internautów. A 
on co rusz serwował im „świe-
żynki”. Według nich cena dyni/
budynia - tak oznaczano Dudę, 
była tylko o 7 punktów wyższa 
niż cena dżemu/truskawek - tak 
oznaczano Trzaskowskiego. Ba, 
jego twitty podawali też i udo-
stępniali ważni politycy KO. Z 
drugiej strony byli też prawicowi 
twitterowicze, którzy podawali 
ceny budyniu sięgające niemal 
50 pln (czytaj 50 procent).

Weterani Twitt era czekali jed-
nak na ceny od „sprawdzonych 
sprzedawców”. W ocenie Panora-
my za takowych mogą uchodzić 
Marcin Palade, socjolog, specjali-
zujący się w geografi i wyborczej, 
i Dominik Drzazga, burmistrz 
podłódzkiego Złoczewa, który od 
lat podaje od godziny 17 wyniki 
bardzo zbliżone do tych, które 
potem są oficjalne. On właśnie 
napisał w tym roku: „Jak można 
pisać o cenach, skoro fi rma bada 
je do 18 i podawać jakieś ceny z 
13”... 

Dominik Drzazga o godzinie 18 
podał takie ceny: budyń - 43,3 zł, 
dżem - 30,4 zł, cytryna (Hołow-
nia) - 12,60 zł, konfi tury (Bosak) 
- 6,80 zł. 

A Marcin Palade o 18 stwier-
dził, że po zakupach na parago-
nie miał następujące ceny: dy-
nia (pestki - paczka) za 42,50 zł; 
truskawki (2 łubianki) - 30,40 zł; 
humus, czytaj Hołownia (dwa 
słoiczki) - 12,60 zł; botwina, czytaj 
Bosak  (1 pęczek) - 7,20 zł, buraki, 
czytaj Biedroń (1 kg) - 3,20 zł, ka-
pusta, czytaj Kosiniak (1 sztuka) 
- 2,70 zł. 

Teraz każdy może sobie porów-
nać te dane do wyników ofi cjal-
nych. A te ostatnie do głosowań 
w powiecie oleśnickim i 8 gmi-
nach naszego powiatu. Zaś te z 
kolei do wyników sprzed 5 lat. 

Przypomnijmy - Duda do-
stał wtedy w powiecie w I turze 
10.995 głosów (29 proc). Teraz 
wynik niemal podwoił - 20.738 

(41 proc). Wejście do gry Hołowni 
sprawiło, że Trzaskowski z kolei 
zyskał tysiąc głosów, ale procen-
towo mocno spadł. Komorowski 
- 15.064 (40 proc.), Trzaskowski - 
16.059 (32 proc).

A wyniki w gminach? Bez 
większych niespodzianek. Duda 
wygrał we wszystkich. Tradycyj-
nie najlepiej wypadł w „prawico-
wych” gminach: Bierutów - 48,4; 
Dziadowa Kłoda (a kiedyś był to 
bastion Platformy...) - 48,1; Dobro-
szyce - 46,0 proc. Trzaskowski 
również tradycyjnie najlepsze 
wyniki uzyskiwał w Oleśnicy - 
36,2 i Sycowie - 33,7 proc. W pozo-
stałych miał poniżej 30 procent.  

Pięć lat temu wyborcy lewicy 
pluli sobie w brodę, że ich partia 
postawiła na Magdalenę Ogó-
rek. W powiecie dostała ona 911 
głosów (2,4 proc.). Tym razem 
miało być inaczej, a wyszło „jak 
zawsze”... Robert Biedroń dostał 
1.012 głosów, a procentowo było 

jeszcze gorzej - 2,0. A nie zapomi-
najmy, że w roku 2015 wyborcy 
lewicy mogli też stawiać na Ja-
nusza Palikota (491 głosów). Wy-
dawało się, że lewica zaczyna się 
odbudowywać, ale wygląda na 
to, że po raz kolejny źle dobrany 
kandydat w wyborach prezy-
denckich znów ją pogrąży...

Władysław Kosiniak-Kamysz 
niby zdecydowanie poprawił 
wynik poprzedniego kandyda-
ta PSL (Adam Jarubas) z 375 do 
1.087 głosów, ale trudno w tym 
przypadku mówić o jakiejkolwiek 
satysfakcji. 

Powody do niej ma z kolei na 
pewno Krzysztof Bosak. Ikona 
konfederatów - Janusz Korwin-
-Mikke - miał przed 5 laty popar-
cie 1.250 wyborców w powiecie 
(3,3 proc.). A teraz Krzysztof Bo-

sak pozyskał głosy aż 3.296 (6,5 
proc.) mieszkańców.

Frekwencja w powiecie była na 
poziomie 61,50 proc. To wynik, 
który bardzo cieszy, bo w 2015 
roku w I turze do urn poszło tyl-
ko 44,7 proc. uprawnionych. W 
gminach frekwencja w tym roku 
wyniosła: Oleśnica - 64,9; Syców 
- 61,6; Dobroszyce - 60,9; gm. Ole-
śnica - 60,8; Twardogóra - 60,5; 
Bierutów - 57,0; Międzybórz - 56,2; 
Dziadowa Kłoda - 55,2. 

Jak będzie za dwa tygodnie? 
W 2015 roku zagłosowało 50,94 
proc., czyli frekwencja wzrosła 
o 6 procent. Czy i tym razem, w 
środku wakacji, nawet tak specy-
ficznych jak tegoroczne, będzie 
nas więcej przy urnach?

(ror)

WSZYSTKIE GMINY 
ZA DUDĄ. ALE...
W naszym powiecie najwyższe ceny uzyskała dynia. Ale czy cena truskawek za dwa tygodnie nie będzie wyższa?

To były wybory inne niż wszystkie dotychczasowe...
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Wypowiedzenie złożył specjali-
sta ds. marketingu.

Po Dariuszu Jedynaku, który 
odszedł ze stanowiska kierownika 
ds. technicznych w Atolu, szykuje 
się kolejne odejście ze spółki. 

Jak wynika z informacji Panora-
my, wypowiedzenie złożył specja-
lista ds. marketingu, przyjęty do 
pracy za prezesury Adama Hreho-
rowicza. (OAI) 

Prezes Oleśnickiego Komplek-
su Rekreacyjny Atol Sp. z o.o. w 
Oleśnicy Adam Hrehorowicz od-
powiedział na zapytania radnego 
Oleśnicy Kazimierza Karpienko 
(Oleśnica Razem) zgłoszone na 
sesji 5 czerwca. Przypominamy 
pytania radnego i przytaczamy 
obszerne fragmenty odpowiedzi 
prezesa.
1. Kto jest odpowiedzialny za za-
paść fi nansową miejskiej spółki 
OKR Atol? 

Słowo zapaść chyba nie do koń-
ca jest dobre, ale słaba kondycja 
finansowa spółki już bardziej. 
Dla pełnego obrazu działalności 
Spółki Atol oraz jej problemów 
należy sięgnąć do lat poprzednich, 
a zwłaszcza okresu dołączenia 
do niej obiektów hali sportowej i 
stadionu miejskiego, które to ge-
nerują największe straty w dzia-
łalności spółki. Nie wiem, kto jest 
bezpośrednio odpowiedzialny za 
podjęte wówczas działania, ale je-
stem przekonany, że to nie zarząd 
spółki. Od tego czasu widać to w 
sprawozdawczości corocznej dzia-
łalności spółki Atol stan fi nansów 
pogarsza się z roku na rok, a nakła-
dy fi nansowe na remonty moder-
nizacje i serwisy są większe. (...)
2. Jakie były przyczyny tak wy-
sokiej straty spółki Atol? 

1. Największe straty odnotowa-
no z tytułu „nauki i doskonalenia 
pływania” - mniejsza liczba grup 
(zmniejszony rocznik uczniów ob-
jętych programem) z kwoty ponad 
372 tys. do 212 tys. oraz finanso-
wanych z Dolnośląskiej Federacji 
Sportu z kwoty ponad 52 tys. do 
troszkę ponad 21.800 zł. 

2. Podatek od nieruchomości to 
dodatkowy bardzo duży koszt po-
nad 354 tys., jeszcze w 2016 roku 
259 tys., a rok wcześniej 2015 roku 
zaledwie 80 tys. To efekt przyłącze-
nia do spółki Atol m.in. hali spor-
towej i stadionu.

3. Opłaty na PEFRON - wzrosły 
z kwoty 39.687 do ponad 65 tys..

4. Obsługa ratownicza stawka za 
roboczogodzinę wzrosła z 24,88 zł 
do 25,80 zł (kwota przetargowa). W 
minionym okresie 2018 - 466.300 zł; 
2019 - 487.555 zł. 

5. Wzrost kwoty minimalnego 
wynagrodzenia z 2.100 w roku 
2018 oraz 2.250 w roku 2019. 

6. Wzrost kwoty stawki godzino-
wej z tytułu wykonywania umów 
cywilnoprawnych wynosiła 13,70 
zł w 2018 r., natomiast w 2019 
wzrosła do 14,70 zł.

6. Zmniejszenie frekwencji na 
basenie letnim w okresie waka-
cyjnym. Pomimo sprzyjających 
warunków pogodowych fre-
kwencja była poniżej oczekiwań. 
Z przeprowadzonych analiz 
wynika, że na zmniejszoną fre-
kwencję na basenie, podobnie jak 
w punktach gastronomicznych 
prowadzących działalność przy i 
na basenie letnim, miał program 
500+. Większość rodzin odwie-
dzających dotychczas kąpielisko 
zdecydowała się na wyjazd poza 
miejsce zamieszkania. 

7. Krótszy niż w poprzednich 
latach okres działalności lodowi-
ska. Było otwarte od 1.01. - 17.03 
(w poprzednich latach nawet do 
kwietnia) oraz 20.11 - 31.12.2019 r. 
Zmieniający się klimat przyczynia 
się do krótszego okresu prowadzo-
nej działalności. 

8. To również nieplanowane, ale 
konieczne, remonty, naprawy sprzę-
tu, urządzeń, czy obiektów działal-

ności sezonowej spółki (...) [łącznie 
na 125 tysięcy - red.]
3. Jaka była frekwencja na 
basenie krytym oraz basenie 
otwartym w 2018 i 2019 roku. 
Jakiej wysokości przychody 
ze sprzedaży biletów na ww. 
basenach osiągnięto w latach 
2018 i 2019? 

Frekwencja basen kryty rok 2018 
- 165.568 osób; Przychody wstęp na 
basen i basen + sauna: 1.880.859 zł. 

Frekwencja basen kryty rok 2019 
- 179.549 osób; Przychody wstęp na 
basen i basen + sauna: 1.947.237 zł. 

Frekwencja basen otwarty rok 
2018 - 51.005 osób; Przychody 
wstęp na basen otwarty: 459.995 zł. 

Frekwencja basen otwarty rok 
2019 - 52.141 osób; Przychody 
wstęp na basen otwarty: 396.089 zł. 
4. Jakie były przychody z tytułu 
działalności miasteczka zabaw 
Atol City w 2018 i 2019 roku? 

Przychody rok 2018: 130.792 zł. 
Przychody rok 2019: 146.623 zł 
5. Jakie były przychody ze 
sprzedaży biletów na korty 
tenisowe zlokalizowane przy 
ul. Spacerowej w 2019 roku? Ile 
kosztowało przygotowanie kor-
tów do sezonu w roku 2019. 

Przychody rok 2019: 7.245 zł. 
Koszty rok 2019: 4.753 zł. 
6. Jakie były ogólne wszystkie 
przychody spółki Atol za 2018 i 
2019 rok?

Przychody ze sprzedaży za rok 
2018: 5.913.306 zł Pozostałe przy-
chody operacyjne za rok 2018: 

95.621 zł. Przychody fi nansowe za 
rok 2018: 1.157 zł.

Przychody ze sprzedaży za rok 
2019: 5.625.139 zł. Pozostałe przy-
chody operacyjne za rok 2019: 
113.412 zł. Przychody finansowe 
za rok 2019: 91 zł. 
7. Przez większą część 2019 
roku nieczynny był bar na 
basenie krytym. Umowę najmu 
rozwiązano. Czy najemca ure-
gulował wszystkie należności 
wobec spółki? 

Nie, trwa postępowanie sądowe. 
8. Jakie nowe usługi dla miesz-
kańców Oleśnicy stworzono 
w Atolu w 2019 roku? Jakiej 
wysokości był przychód Atola 
z tytułu uruchomienia nowych 
usług? 

Spółka koncentrowała się na roz-
woju istniejących usług. 
9. Jakiej wysokości jest mie-
sięczne wynagrodzenie prezesa 
Atola? Czy burmistrz w związku 
z doprowadzeniem spółki do 
tak ogromnej straty fi nansowej 
rozważa dymisję prezesa Atola?

Wynagrodzenie prezesa spółki 
wynika z kontraktu menadżer-
skiego i wynosi 7.354 zł nett o mie-
sięcznie. 
10. Jakie działania naprawcze 
wprowadził burmistrz Jan 
Bronś w 2020 roku w celu 
zmniejszenia strat fi nansowych 
Atola?

Z uwagi na ograniczenia pro-
wadzonej działalności usługowej 
spółki Atol od marca 2020 r. spo-
wodowanej ogłoszeniem pandemii 
COVID-19, obowiązujące do dzi-
siaj, wprowadzenie jakichkolwiek 
działań naprawczych bez klarow-
nej perspektywy dalszej dzia-
łalności spółki jest niemożliwe. 
Zmieniające się ciągle wytyczne 
ze strony Ministerstwa dot. dzia-
łalności obiektów sportowo-rekre-
acyjnej nie dają pewności, jak bę-
dzie wyglądała dalsza działalność 
takich ośrodków.

(kad)

500+ przyczyną porażki Atola?
„Wprowadzenie jakichkolwiek działań naprawczych bez klarownej perspektywy dalszej działalności 
spółki jest niemożliwe” - oświadcza prezes Hrehorowicz.

Kolejne 
odejście z Atola

POWIAT W SKRÓCIE
Co z bramą?
Na posiedzeniu Zarządu Powia-
tu pojawił się temat związany z 
zakupem automatycznej bramy 
garażowej dla Stacji Pogotowia 
Ratunkowego w Twardogórze. 
Zarząd postanowił ponownie za-
jąć się nim na jednym z kolejnych 
posiedzeń.

Zwrotu wciąż nie ma
Maria Susidko (RS) zapytała na 
posiedzeniu Zarządu Powiatu 
o zwrot dotacji z Regionalne-
go Programu Operacyjnego 
Województwa Dolnośląskiego 
na termomodemizację ZSP w 
Sycowie. Inwestycja zakończyła 
się w lipcu 2019 roku. - Jeszcze 
tych pieniędzy nie otrzymaliśmy - 
wyjaśnił starosta. 

Czym? „Niepokojąco szybko 
rosnącą liczbą pacjentek, które 
zawierają umowy cywilnopraw-
ne na tzw. porody dedykowane”. 

Przed tygodniem przytoczy-
liśmy obszerne fragmentu listu 
otwartego, którego autorką jest 
była pacjentka oddziału gineko-
logiczno-położniczego szpitala w 
Oleśnicy. Zarzuciła ona liczne nie-
prawidłowości związane z odpłat-

nymi porodami, które mają miejsce 
w szpitalu z użyciem jego sprzętu. 

Co na to dyrekcja placówki i wła-
dze powiatu? 

„Dyrektor Krzysztof Wywrot 
przedstawił również informacje 
na temat bieżącego funkcjonowa-
nia Powiatowego Zespołu Szpitali, 
ze szczególnym uwzględnieniem 
świadczonych usług medycznych 
na oddziale ginekologiczno-po-
łożniczym, które - jak zapewnia 

dyrektor - realizowane są zgodnie 
z planem strategicznym szpitala i 
pozwalają na regulowanie zobo-
wiązań z lat ubiegłych. Poruszona 
została także kwestia niepokojąco 
szybko rosnącej liczby pacjentek, 
które zawierają umowy cywilno-
prawne na „porody dedykowane z 
udziałem majątku szpitala” - czy-
tamy w protokole z posiedzenia 
Zarządu Powiatu.

(ror)

Pomimo pandemii koronawiru-
sa, na ulicach i plaży w nadmor-
skim Pobierowie nie zauważa się 
paniki. Plażowicze chętnie korzy-
stają z kąpieli słonecznych. Jedyne, 
co ich różni od ubiegłorocznych 
wczasowiczów, to zachowywana 
ostrożność. 

Wiele ośrodków czeka na zamó-
wionych wcześniej wypoczywają-
cych, którzy pomimo panujących 
warunków nadal podtrzymują 
swoje rezerwacje. Trochę szoku-
ją ceny, szczególnie na potrawy z 
ryb, ale chętny może poszukać tań-

szych lokali przy bocznych ulicz-
kach, a tych jest coraz więcej i w 
niektórych już za dwadzieścia zło-
tych można skonsumować świeżą 
rybkę. 

Największą popularnością cie-
szą się ośrodki posiadające małe 
domki położone pośród lasów, z 
dala od centrum Pobierowa. Rów-
nież domki, którymi dysponuje 
Organizator Obozów Rodzinnych 
Respit, znajdujące się w sosnowo 
- modrzewiowym lesie, cieszą się 
coraz większą popularnością. Na 
tegorocznych turnusach w lipcu i 

sierpniu jest jeszcze po kilka wol-
nych miejsc, z których mogą sko-
rzystać chętni, którzy jeszcze nie 
zaplanowali tegorocznego wypo-
czynku. 

Organizator Obozów Rodzin-
nych Respit zapewnia dojazd w 
obie strony autobusem. Zmotory-
zowani mogą skorzystać z dojazdu 
własnym środkiem  transportu.

Ze względu na ograniczoną ilość 
miejsc decyduje kolejność zgłoszeń. 

Szczegółowe informacje można 
uzyskać w biurze Respit przy ul. 11 
Listopada 24 (budynek obok Urzę-
du Gminy) lub pod nrem telefonu 
605-450-464.

Ryszard Pstrocki

spółki jest niemożliwe” - oświadcza prezes Hrehorowicz.spółki jest niemożliwe” - oświadcza prezes Hrehorowicz.spółki jest niemożliwe” - oświadcza prezes Hrehorowicz.

Prezes odpowiedział radnemu

MIASTO W SKRÓCIE
COVID-19 w GKN i ROM
Na kwarantannie przebywa pra-
cownik GKN-u, u którego wykryto 
koronawirusa. - W kwarantannie 
jest też jego rodzina i osoby, które 
miały z nim bezpośredni kontakt. 
Jego sytuację monitoruje Sanepid 
we Wrocławiu - mówi portalowi 
olesnica24.com Urszula Kozioł z 
PSSE w Oleśnicy. W izolacji jest 
też pracownik fi rmy meblarskiej 
ROM i jego rodzina oraz kilka 
osób z kontaktu z pracy.

Nastolatka pod kołami
W czwartek wieczorem na ulicy 
Zamkowej pod koła toyoty wbiegła 
8-latka. Do szpitala we Wrocławiu 
nieprzytomną dziewczynkę zabrał 
śmigłowiec LPR, który lądował 
na placu Cieszyńskiego. Do zda-
rzenia miało dojść w momencie, 
kiedy przez jezdnię przebiegały 
dwie nastolatki, prawdopodobnie 
za psem. Jedna przebiegła, druga 
wpadła pod auto i została prze-
jechana lewym przednim kołem. 
Według relacji świadków  kierow-
ca nie miał możliwości uniknięcia 
zdarzenia, bo dziewczynki wybie-
gały zza zaparkowanego audi. - 
Opiekunowie - mama dziewczynki 
i towarzyszący jej mężczyzna - 
zostali zatrzymani do wyjaśnienia. 
Oboje byli nietrzeźwi i  przesłu-
chamy ich wtedy, kiedy pozwoli na 
to ich stan - powiedział portalowi 
olesnica24.com asp. szt. Sławo-
mir Gierlach z KPP Oleśnicy.

Kino zaprasza
MOKiS zaprasza na seanse 
fi lmów „Naprzód” i „Wierzę w 
ciebie”. „Naprzód” to magiczna 
komedia dla całej rodziny. Do 
obejrzenia 4 lipca o godz. 15 i 
5 lipca o 16. „Wierzę w Ciebie” 
to dramat muzyczny oparty na 
prawdziwej historii. Na ekranie 4 
lipca o godz. 18.

Kusocińskiego otwarta
Zakończona została przebudowa 
ulicy Kusocińskiego. Kosztowała 
1,5 mln zł. Wykonawcą robót była 
Firma Transportowo-Sprzętowa 
Artur Grzyb z Oleśnicy. Wykona-
na została asfaltowa nawierzchnia 
jezdni, która poszerzono do 6 
metrów. Podbudowę częściowo 
wymieniono, a podłoże wzmoc-
niono i zdrenowano. Kanalizację 
deszczową i sieć wodociągową 
przebudowano. Są też chodniki 
i ścieżka rowerowa, a także dwa 
progi zwalniające i 3 nowe lampy.

Zarząd też jest zaniepokojony

Wieści z Pobierowa LICZBA
TYGODNIA

8
Tyle zakażeń koronawirusem 
przybyło w minionym tygodniu 
w powiecie oleśnickim. Łącznie
 od początku trwania pandemii 
odnotowano 328 przypadków 
COVID-19. Wyzdrowiało 226 
osób.
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LIST DO REDAKCJI

CODZIENNIE NOWE INFORMACJE

Zanim interpelacja radnego do-
tarła do powiatu, ten zmienił za-
sady ruchu.

Adam Wójcik zaproponował 
zmianę organizacji ruchu na od-
cinku ulicy Lotniczej - od Wileń-
skiej do Reymonta. Miała ona po-
legać na wprowadzeniu na nim 
ruchu jednokierunkowego - od 
Wileńskiej w kierunku Reymonta.

W odpowiedzi na interpelację 
radnego Oleśnicy Razem Krzysz-

tof Fink, dyrektor SDM, wskazał, 
że przedmiotowe drogi są admini-
strowane przez powiat i interpela-
cja zostaje przekazana do Zarządu 
Dróg Powiatowych. 

W okresie, kiedy interpelacja 
została przekazywana, ZDP po-
stanowił ustawić na tym odcinku 
Lotniczej znak o zakazie zatrzy-
mywania się i postoju (informo-
waliśmy o tym przed tygodniem). 
Tym samym zdecydował się na 
inne rozwiązanie problemu par-

kujących aut (od strony Reymonta). 
Zawężały one jezdnie i powodo-
wały kłopot przy mijaniu się samo-
chodów, które często wjeżdżały na 
chodnik pod drugiej stronie. Teraz 
ten problem zniknął, choć wła-
ściciele szeregówki, którzy mogli 
wcześniej parkować pod domem, 
na pewno nie są tej koncepcji za-
dowoleni.

Interpelacja rajcy stała się w tym 
momencie bezprzedmiotowa. 

(ror)

Jeden kierunek? Już niepotrzebny

Publikujemy apel inspektora sa-
nitarnego w Oleśnicy.

Państwowy powiatowy inspek-
tor sanitarny w Oleśnicy informu-
je, że mimo spadku liczby osób za-
rażonych, koronawirus nadal się 
rozprzestrzenia. Nie zapominajmy, 
że w dalszym ciągu obowiązują 
zasady dystansowania społecz-
nego. Aby zatrzymać rozprze-
strzenianie się epidemii, musimy 
stosować się ściśle do konkretnych 
zaleceń. Kluczowe zasady bezpie-
czeństwa to:

Zachowanie dystansu - 2 metry 
to minimalna odległość między 
pieszymi,

Zasłanianie ust i nosa w miej-
scach publicznych

Maseczkę trzeba wciąż obowiąz-
kowo nosić m.in.:
l w autobusie, tramwaju i pociągu,

l w samochodzie osobowym, jeśli 
jedziesz z kimś, z kim nie miesz-
kasz na co dzień,
l  w sklepie, banku, na targu i na 
poczcie,
l w kinie i teatrze,
l u lekarza, w przychodni, w szpi-
talu, salonie masażu i tatuażu,
l w kościele, w szkole, na uczelni,
l w urzędzie (jeśli idziesz załatwić 
jakąś sprawę) i innych budynkach 
użyteczności publicznej,
l  w restauracjach i innych punk-
tach gastronomicznych (zanim 
usiądziemy do stolika).

Usta i nos należy również zasło-
nić w przestrzeni otwartej, gdy nie 
ma możliwości zachowania 2 me-
trów odległości od innych.

Państwowy powiatowy inspek-
tor sanitarny w Oleśnicy przypo-
mina, że pracownicy w trakcie bez-
pośredniej obsługi klientów oraz 
klienci placówek handlowych i 

usługowych zobowiązani są do za-
słaniania ust i nosa. Ponadto klien-
ci powinni podczas zakupów nosić 
rękawiczki jednorazowe lub stoso-
wać środki do dezynfekcji rąk, a 
placówki handlowe i usługowe zo-
bowiązane są do zapewnienia ręka-
wiczek lub środków do dezynfekcji. 

Dzięki przestrzeganiu tych pro-
stych zasad minimalizujemy ryzy-
ko zakażenia siebie i innych ludzi, 
a więc postępujemy odpowiedzial-
nie. 

Apelujemy o rozwagę i przestrze-
ganie zaleceń Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej oraz stosowanie się do 
wytycznych w zakresie kwaran-
tanny i zasad higieny.  Bądźmy od-
powiedzialni, nie tylko za własne 
zdrowie, ale i zdrowie całego spo-
łeczeństwa!

państwowy powiatowy inspektor 
sanitarny w Oleśnicy

Urszula Kozioł

Koronawirus wciąż się rozprzestrzenia!

POWIAT W SKRÓCIE
Przejścia nie będzie
Starosta Jan Dżugaj przedsta-
wił członkom Zarządu Powiatu 
wniosek złożony przez burmistrza 
Międzyborza, a dotyczący wyko-
nania bezpiecznego przejścia dla 
pieszych pod wiaduktem na dro-
dze w Bukowinie Sycowskiej. Ze 
względu na brak środków wniosek 
został rozpatrzony negatywnie.

Przez dziesięciolecia stało sobie 
drzewo w powiatowym mieście Ole-
śnica, cieszyło swoim dostojeństwem i 
zielenią przy ulicy Kilińskiego. Królo-
wało. Aż nastał dzień, kiedy przyszedł 
człowiek, zdecydował, stwierdził, że 
drzewo przeszkadza. Był zbyt leniwy, 
by zmienić projekt nowego chodnika 
i miejsc parkingowych, tak by dostoj-
ne drzewo było wkomponowane, by 
było dalej integralną częścią miej-
skiego krajobrazu. Człowiek odarł je 
z dumnej korony, zdrowych konarów 
i żelazną piłą przeciął zdrowy pień 
wiekowego drzewa. Współcześnie 
taki czyn można śmiało nazwać bar-
barzyństwem.

 Krzysztof A. Kowalski

Spotkania trwają , rozmowy 
trwają, ale do ułożenia powiato-
wych puzzli politycznych wciąż 
daleko. Koalic ja Obywatelska 
spotkała się już z Ruchem Samo-
rządowym i z Prawem i Sprawie-
dliwości. Efekt rozmów? Brak ta-
kowego...

Dlaczego?

Tylko Dżugaj
Ano dlatego, że kością niezgo-

dy w ewentualnych koalicyjnych 
przymiarkach jest osoba Jana Dżu-
gaja. KO twardo obstaje przy po-
zostawieniu obecnego starosty na 
stanowisku. Działacze KO, którzy 
stali za pomysłem postawienia go 
na tym stanowisku (Jarosław Po-
lański, Robert Sarna), nie wyobra-
żają sobie, aby mogli teraz opuścić 
swojego kandydata. Paradoksalnie, 
mimo tego że dwoje członków klu-
bu KO - Wioletta Efinowicz (prze-
wodnicząca klubu!) i Marcin Gręda 
- wotum zaufania dla starosty nie 
poparło...

Takie sztywne stanowisko prak-
tycznie uniemożliwia dalsze roz-
mowy. Ani RS, ani PiS (które nie 
udzieliły wotum zaufania staro-
ście) nie zgadzają się na wejście w 
koalicję z KO przy jednoczesnym 
pozostawieniu Dżugaja na stano-
wisku. - To nie do wytłumaczenia 
wyborcom - utrzymują i działacze 
PiS, i Ruchu.  

Obecnie najbliżej jest do koalicji 
PiS-u z RS, czytaj: PiS-u z Janem 
Bronsiem. Wiadomo bowiem, że 
głównym rozgrywającym w Ru-
chu jest Jan Bronś i to on chce do-

prowadzić do marginalizacji KO, a 
może nawet do ponownego złoże-
nia mu przez partię hołdu lennego. 
Do porozumienia z burmistrzem 
prze dwoje radnych PiS - Zdzisła-
wa Jakimiec i Alojzy Kulig. W tej 
układance starostą zostałby Sławo-
mir Kapica, wicestarosta, Piotr Ka-
rasek. W Zarządzie Powiatu Ruch 
miałby troje, PiS dwoje radnych. 
Czytaj - Ruch rządzi. Gdyby strony 
dogadały się, to w Radzie Powiatu 
powstaje 14-osobowa większość.  

Przypomnijmy obecny układ sił 
w samorządzie - patrz ramka niżej.

Czy koalicję z Ruchem Bronsia 
zatwierdzi Zarząd Miejsko-Gmin-
ny PiS? Jego skład to: Zygmunt Ski-
ba, Krzysztof Sycianko, Jarosław 
Woźniak, Zdzisława Jakimiec i 
Alojzy Kulig. Sycianko i Woźniak 
są układowi z Bronsiem przeciwni, 
Jakimiec i Kulig, jak wspomnieli-
śmy, popierają go. Na co postawi 
Skiba? 

W środowisku Oleśnicy Razem 
oburzenie na „powiatowych kole-
gów z PiS” i ich parcie do koalicji 
z Bronsiem jest ogromne. Opozy-
cyjny klub w Radzie Miasta po tak-
tycznym sojuszu z trójką radnych 
KO bardzo wzmocnił swoją pozy-
cję w Radzie Miasta. Teraz, kiedy 
Bronś przejmie władzę w powiecie 
i ponownie zmarginalizuje KO, ta 
siła OR osłabnie. Kto wie, czy psy-
chiczną presję wytrzyma wtedy 
nowy przewodniczący? Czy Ro-
bert Sarna nie zostanie zmuszony 
do rezygnacji i Aleksander Chrza-
nowski triumfalnie nie wróci na 
swoje stanowisko? 

Wszystkie scenariusze są wciąż 
na stole, kolejne spotkania są w 
planie, jednak jeśli KO nie zmieni 
zdania w sprawie Dżugaja, to w 
powiecie władzę przejmie koalicja 
RS - PiS i Jan Bronś osiągnie swój 
cel. 

A może tak?
Skoro lokalni politycy nie wy-

kluczają żadnego ze scenariuszy, 

to i my pokusimy się o polityczną 
układankę.

Jeśli KO dogada się ponownie 
z RS, to nie ma się co bawić w po-
litical fiction, bo zmiany ograniczą 
się wtedy do wymiany starosty 
Dżugaja - jego miejsce zajmie Ka-
pica, a nowym wicestarostą będzie 
Efinowicz.

My scenariusza koalicji PiS z 
RS  nie rozważamy, bo choć moc-

no prawdopodobny, to dla PiS jest 
najmniej korzystny, a w zasadzie 
w perspektywie zabójczy. - Zosta-
ną przez Bronsia przeżuci i za 2 - 3 
lata wypluci. Każdy błąd będzie 
szedł na ich konto - mówi nam je-
den z myślących szerzej i o jedno 
okrążenie do przodu działaczy 
partii.  

W naszej układance podział sta-
nowisk byłby taki: starosta - Szmaj, 
wicestarosta - Karasek, członkowie 
Zarządu - Polański, Kulig, Rzepka 
(na pewno jest do „wyciągnięcia” 
z RS). Szmaj ma w PiS dobrą opi-
nię, jest uważany za człowieka 
niezależnego, mimo partyjnych 
konotacji. W poprzednich kaden-
cjach zdarzało mu się grać wespół 
zespół z PiS-em do bramki starosty 
Potyrały z PS 2020. 

Przewodniczącą Rady zostaje 
Efinowicz, wiceprzewodniczący-
mi: Teleszko (kolejny radny wcią-
gnięty do koalicji) i Jakimiec. Koali-
cja KO - PiS ma wtedy 17 radnych. 
Na 23. Mega stabilna większość. 

A Jan Dżugaj? A on zostaje wice-
burmistrzem w Twardogórze. 

Wszyscy są zadowoleni. No, 
poza Janem Bronsiem i 6 radnymi 
Ruchu Samorządowego. KO i PiS 
rządzą w powiecie. I mają więk-
szość w Radzie Miasta Oleśnicy. 
W tym samorządzie to też oni dyk-
tują warunki. Za 3 lata o mandaty 
walczą kandydaci z list KO, PiS i 
Bronsia. A nie z PiS i Bronś+KO. To 
duży handicap dla PiS. I wreszcie 
pełna niezależność dla KO.

Czegóż te dwie partie mogą dzi-
siaj chcieć więcej?  Roman Rybak

Czy Bronś dogadał się z PiS-em?
Jeśli PiS zdecyduje się na koalicję z Ruchem Bronsia, to popełni i krótkoterminowy, i dalekosiężny polityczny błąd.

n 8 radnych Koalicja Obywatelska: Wioletta Efinowicz, Jerzy Ceglecki, 
Marcin Gręda, Tomasz Kołaciński, Edward Podczaszyński, Jarosław 
Polański, Jan Dżugaj, Józef Szmaj
n 7 radnych Ruch Samorządowy: Sławomir Kapica, Adam Horbacz, 
Marek Rubik, Kazimierz Płaksej, Dariusz Rzepka, Wojciech Salik, Ma-
ria Susidko
n 7 radnych Prawo i Sprawiedliwość: Kazimierz Gębuś, Zdzisława 
Jakimiec, Piotr Karasek, Anna Kępa, Alojzy Kulig, Stanisław Stępień, 
Renata Wojciechowska 
n 1 radny Polskie Stronnictwo Ludowe: Czesław Teleszko

Zdzisława Jakimiec (z lewej) woli iść z Bronsiem niż z Dżugajem...

Barbarzyństwo

Czy musiało tak być?

LIST DO REDAKCJI

Od wielu lat nic nie uczyniono, by 
sensownie zagospodarować nieuży-
wane dawne boisko piłkarskie przy 
ulicy Poniatowskiego. Można tam 
spotkać okolicznych mieszkańców spa-
cerujących z psami, albo, przy dobrej 
pogodzie, spotykających się w weso-
łym gronie. Czy dla dobra tych miesz-
kańców nie można było uczynić tam 
godnego terenu spacerowego z niską 
architekturą zieloną, z dodatkowymi 
miejscami parkingowymi? Wreszcie 
uczynić coś dobrego dla ludzi. 

Ale nie, Jan Bronś usilnie próbuje 
budować, byle zabetonować. Nie wy-
stąpi z inicjatywą zmiany planu zago-
spodarowania dla tego terenu. I efekty 
mamy: wycięte, okazałe, zdrowe drze-
wo przy ulicy Kilińskiego; kolejny 
betonowy plac dla garstki gdzieś w 
sąsiedztwie stawów, a istniejące pla-
ce zabaw pozostawia w ruinie. Czyni 
to z wdzięczności za dziesięciolecia 
utrzymywania go przez podatników, 
których opuścił dla masowania swojej 
pięty i kolana, gdy w Oleśnicy nastał 
czas pandemii? Może ma nadzieję, że 
Wrocław ponownie będzie organiza-
torem The World Games, tak, jak to 
było w 2017, gdy to Jan Bronś organi-
zatorom TWG nie mógł nic sensow-
nego zaproponować. To pokazało, że 
Jan Bronś zmarnował dziesięciolecia, 
zniszczył potencjał Oleśnicy.

Krzysztof A. Kowalski

Betonoza trwa

Tu będzie beton?...
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CAŁODOBOWY
PRZEWÓZ ZMARŁYCH

Na najbliższej sesji Rady Mia-
sta pojawi się projekt uchwały  w 
sprawie przystąpienia do sporzą-
dzenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego dla 
obszaru położonego w rejonie uli-
cy Spacerowej. Chodzi o zielony te-
ren pomiędzy Spacerową a Wojska 
Polskiego. To tutaj stał niemiecki 
obelisk przeniesiony niedawno na 
Rzemieślniczą. Tutaj stała też daw-
na „boksernia”, która kilka lat temu 
doszczętnie spłonęła. To obszar ok. 
2 hektarów. 

„Pomimo obowiązywania miej-
scowego planu teren przy Spacero-
wej nadal jest wolny od zabudowy 
i stanowi niezorganizowaną zieleń. 
Lokalizacja terenu oraz dogodne 
połączenie komunikacyjne z po-
zostałą częścią miasta sprawia, że 
warunki do zagospodarowania 
zabudową usługową, jak i miesz-
kaniową, są bardzo korzystne i 
istnieje potrzeba zagospodarowa-
nia ww. terenu. Przede wszystkim 
w związku ze składanymi wnio-
skami należy rozszerzyć funk-
cje o zabudowę mieszkaniową i 
przeanalizować zapisy dotyczące 
miejsc parkingowych” - napisał w 
uzasadnieniu uchwały burmistrz 
Jan Bronś.

Już kilkanaście lat temu miasto 
chciało sprzedać grunt pod budo-
wę bloku. Wtedy skuteczny opór 
postawili mieszkańcy domów jed-
norodzinnych na Brzozowej. Jak 
będzie teraz?

- Z uzasadnienia projektu 
uchwały jednoznacznie wynika, że 
do burmistrza złożono wnioski w 
sprawie możliwości zintensyfiko-
wania zabudowy mieszkaniowej 
przy ulicy Spacerowej. Czy były to 
wnioski mieszkańców domagają-
cych się zabudowy tego terenu? Z 

pewnością nie. Po nieudanej próbie 
zabudowy pasa zieleni na Serbino-
wie, mamy kolejną odsłonę dewe-
loperskiej ofensywy - uważa Paweł 
Bielański.

Radny Oleśnicy Razem przy-
pomina, iż miejscowy plan dla tej 
części ulicy Spacerowej zakłada, że 
linia zabudowy przebiega w cen-
tralnym punkcie terenu i oddalo-
na jest 10 metrów od ulicy Wojska 
Polskiego. Plan opracowany w 2012 
roku przewiduje możliwość po-
wstania 3-kondygnacyjnej zabudo-
wy z poddaszem oraz parkingami 
podziemnymi, z zachowaniem 20 
proc. terenów zieleni. 

- Burmistrz Bronś chce zmienić 
przeznaczenie tej części ulicy Spa-
cerowej. Z uzasadnienia projektu 
wynika, że będzie rozszerzana 
funkcja mieszkaniowa. Czy będzie 
to zabudowa wielorodzinna (de-
weloperska)? Takiej informacji nie 
podano w uzasadnieniu, ale to jest 
oczywiste. Wiadomo na pewno, 
że burmistrz nie przewiduje zago-
spodarowania tego terenu dla zie-
leni parkowej czy dla terenu infra-

struktury społecznej (np. zdrowia, 
oświaty, czy kultury). Na etapie 
uchwały intencyjnej wiadomo, że 
planowana jest zintensyfikowana 
zabudowa. Jeżeli na lipcowej sesji 
Rada Miasta poprze projekt Jana 
Bronsia procedura opracowania 
planu rozszerzenia zabudowy uli-
cy Spacerowej zostanie rozpoczęta. 
Można się domyślać, że wnioski o 
możliwość rozszerzenia zabudowy 
terenów przy Spacerowej złożyli 
do burmistrza deweloperzy. Czy 
mieszkańcy będą składać inne 
propozycje? Zapewne tak. Ostat-
nio pan Wiesław Mazurkiewicz, 
na portalach społecznościowych 
apelował do burmistrza i radnych 
o zmianę przeznaczenia tego te-
renu pod tereny parkowe. Tego 
kierunku uchwała intencyjna nie 
przewiduje... O przyszłości tego te-
renu zdecyduje Rada Miasta - kon-
kluduje Bielański.

Temat poruszyła też w Internecie 
była radna Małgorzata Lipska.

„Od 2007 roku staram się, aby 
teren ten pozostał niezabudowa-
ny. Był to jeden z powodów, dla 

których zostałam radną w 2014 r. 
Byłam przeciwna polityce prze-
strzennej Jana Bronsia. Nowy 
burmistrz Michał Kołaciński 
wprawdzie wycofał teren z pla-
nu sprzedaży, ale nie wprowadził 
zbyt dużych zmian - zabudowę 
usługową zastąpiła mieszkanio-
wo-usługowa. Mój projekt objęcia 
drzewostanu ochroną pomniko-
wą nie został nawet dopuszczony 
pod obrady. W trakcie zgłaszania 
uwag do projektu zmiany stu-
dium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego 
zebrałam ponad 400 podpisów za 
utrzymaniem zieleni. Rządząca 
miastem Oleśnica Razem odrzu-
ciła poprawki i opowiedziała się 
za zabudową tego terenu. Poparli 
mnie ówcześni radni opozycyjni 
m.in. Aleksander Chrzanowski 
i Grzegorz Żyła, którzy obecnie 
sprawują mandat z Komitetu Jana 
Bronsia. Kto zajmie się teraz obro-
ną drzew?” - napisała eks-radna. 

Czy teraz radni Chrzanowski i 
Żyła sprzeciwią się ponownie za-
budowie tego miejsca?

Lipska dodała też: „Teren przy 
ulicy Spacerowej powinien stano-
wić rezerwę na przyszłość, dlatego 
proponowane jest przeznaczenie 
go na infrastrukturę społeczną, 
publiczną. Posadowiony w tym 
miejscu obiekt powinien wyty-
czyć miastu kierunek dalszego 
rozwoju. Funkcję tę pełnił w prze-
szłości zamek, potem koszary woj-
skowe a następnie fabryki i Sale 
Miejskie, odpowiednik dzisiejsze-
go ośrodka kultury. Te budynki 
określały charakter miasta. Jestem 
przeciwna dalszemu utrwalaniu 
wizerunku miasta jako sypialni 
Wrocławia”.

(ror)

Spacerowa idzie pod zabudowę

1.792.286 zł – tyle wyniesie do-
finansowanie z Ministerstwa 
Infrastruktury na przebudowę 
wiaduktu na Ratajach.

To dobra i długo wyczekiwana 
informacja dla oleśniczan i nie 
tylko. 1.792.286 zł – tyle wyniesie 
dofinansowanie z Ministerstwa 
Infrastruktury na przebudowę 
wiaduktu drogowego nad linią 
kolejową przy stacji Oleśnica - Ra-
taje, w ciągu dawnej drogi krajo-
wej nr 8.

Wniosek o dofinansowanie 
został opracowany przez Zarząd 
Dróg Powiatowych oraz Wydział 

Rozwoju Starostwa Powiatowe-
go. Remont będzie realizowane 
w latach 2020 - 2021 przez Zarząd 
Dróg Powiatowych. Trwa proce-
dura przetargowa, związana z 
wyborem wykonawcy.

„Jak bardzo ważne, złożone i 
wymagające będzie to zadanie, 
niech świadczy sama lokalizacja 
wiaduktu oraz fakt, że jest poło-
żony nad czynnymi liniami ko-
lejowymi. Dodatkową trudność 
stanowi sytuacja epidemiologicz-
na, ale władze powiatu są dobrej 
myśli” - informuje witryna Staro-
stwa.

(ror)

Są pieniądze na wiadukt! „Pan Darek i pani Magda [Telka], 
szefowie firmy SLV Group, zrobili 
coś tak niesamowitego, że aż nie 
wiemy co powiedzieć. Nie dość, 
że objęli patronatem maraton, 
udostępnili nam halę swojej firmy, 
żebyśmy mogli pod dachem 
nadrobić brakujące kilometry, to 
przekazali 10.000 zł na operację 
Krystiana!” - informują Agata i 
Wojciech Miszewscy, inicjato-
rzy 27. Rolki Reggae Maratony 
dla Krystiana Dąbrowskiego. To 
jedyny w Polsce chłopiec, który 
nie czuje bólu. Jego nerwy nie 
przekazują bodźców czuciowych. 
Zbiera na kolejną operacja kolana 
w USA. To ostatnia deska ratun-
ku, żeby uratować mu nogę.  (OAI)

10 tysięcy  
od Silvy

Ruszyły na pionierską wyprawę 
na Łuk Karpat.

„My, dwie nietuzinkowe bab-
ki (nie nastolatki) mamy zamiar 
przejść przez Karpaty. Wydaje się 
nam, że będzie to pierwsze kobiece 
przejście tego typu. Tylko kobiece 
bez męskiego wsparcia (pomoc-
na męska dłoń lub plecy). Z racji 
ograniczeń czasowych i szeregu 
obowiązków, z których musimy 
się wywiązać, wyprawa będzie po-
dzielona na dwie części: Rumunia, 
Ukraina - pierwszy etap, Polska 
- Słowacja - drugi. Może to trochę 
mniej spektakularne, ale za to dłu-
żej będziemy prowadzić naszą stro-
nę i blog, a że często zdarzają nam 
się różne zabawne sytuacje, to wie-
rzymy, że nie będziecie się z nami 
nudzić. Wrażeń dostarczymy sobie 
i Wam!” - tak dwie oleśniczanki - 
Małgorzata Wojtczak i Urszula 
Dibelka opisują swoje turystyczne 
przedsięwzięcie. Ich plany pokrzy-
żował jednak koronawirus. „Nie tak 
jak zamierzaliśmy, bo czasu mniej, 
Rumunia i Ukraina jest poza na-
szym zasięgiem (zamknięte grani-
ce). Zaczynamy wiec od Słowacji i 
idziemy dokąd  będzie można i star-
czy nam czasu” - zapowiedziały. 

Chcą, by ich wyprawa miała też 
charytatywny wymiar. Część fun-
duszy zebranych na wyprawę prze-
znaczą poprzez fundacje „Zdrowa 
Natura” oraz „Warto Pomagać” na 
rehabilitację dzieci niepełnospraw-
nych.

Blog piechurek z Oleśnicy znaj-
dziecie pod adresem LukKarpat.pl. 
Prowadzą też profil na Facebooku: 
A kuku, baby na łuku. Tam możecie 
śledzić ich wyprawę. (kad)

Przed laty plan posadowienia w tym miejscu bloków wywołał gorący protest mieszkańców. Jak 
będzie teraz?

Czy w miejscu tego zielonego terenu staną kolejne bloki?

Baby  
na łuku

Poniosło je w Karpaty...

Już wiemy, ile kosztowała po-
datników koncepcja, która ma 
nigdy nie zostać zrealizowa-
na.

To zapytanie było pokłosiem 
oburzenia, które wśród radnych 
i (nie tylko) mieszkańców Serbi-
nowa wywołała decyzja burmi-
strza o wszczęciu postępowania 
w sprawie wydania decyzji o 
warunkach zabudowy działki na 
Wojska Polskiego. Miała ona zo-
stać sprzedana pod budowę bloku 
wielorodzinnego. Jeden taki blok 
vis-a-vis wieży ciśnień już stoi. 

Ten miał być drugi, a koncepcja 
przewiduje ich jeszcze cztery. 

Radny Paweł Bielański (Oleśni-
ca Razem) złożył zapytanie, „jakie 
koszty zostały poniesione przez 
Urząd Miasta Oleśnicy związane 
z wykonaniem dokumentu - kon-
cepcji urbanistycznej zagospoda-
rowania tereny pod zabudowę 
mieszkaniową wielorodzinną 
z usługami,  wykonana w roku 
2010 przez firmę Planart Projek-
towanie Urbanistycznej Artur 
Zelinka”.

Właśnie poznaliśmy odpo-
wiedź. Miasto zapłaciło 3.904 zł. 
 (ror)

4 tysiące zmarnowanoMIASTO W SKRÓCIE
Centralne gazowe
ZBK ogłosił zapytanie ofertowe na 
zmianę systemu ogrzewania na 
centralne gazowe w mieszkaniu 
przy Wrocławskiej 14/2. Prace 
potrwają do końca lipca.

Błąd oferenta
Jedna firma była zainteresowana 
przebudową kominów i remontem 
dachu w SP1. Dachy Polska z Lu-
bina zaproponowała netto 173.939 
zł. Oferta została odrzucona, bo po-
winna byc podana cena brutto. ZBK 
ma przygotowane 330.000 zł.

Wymiana okien
34 nawiewniki, 40 parapety we-
wnętrzne, 40 okien PCW, 3 drzwi 
balkonowe - takie zamówienie 
ogłosił ZBK. Zwycięzca zapytania 
ofertowego dokona wymiany w 
mieszkaniach pod adresami: Sina-
piusa 4/12, Lwowska 24/4, Lelewela 
2/8, Otwarta 5b/7, Świętej Jadwigi 

8/3,Wrocławska 4/7, Lwowska 
24/6, Sejmowa 2/8, 11 Listopada 
12/3, Sejmowa 2/5, Narutowicza 
2/5, Otwarta 3a/6. Zdanie zostanie 
zrealizowane do 30 września. 

Dokumentacja za droga
Jedna oferta została złożona w 
przetargu na wykonanie dokumen-
tacji projektowo–kosztorysowej 
rozbudowy ulicy Wądoły na odcinku 
od Moniuszki do Energetycznej 
oraz pełnienie nadzoru autorskiego 
Biuro Inżynierskie Trakt z Sędzisła-
wia zaproponowało cenę 147.600 
zł. SDM jest gotowy wydatkować 
tylko 95.000 zł.

Skokochron dla strażaków
Burmistrz Jan Bronś przekazał 
komendantowi powiatowemu 
Państwowej Straży Pożarnej w 
Oleśnicy bryg. Andrzejowi Fische-
rowi nowy skokochron ratowniczy, 
zakupiony za 25.000 zł ze środków 
miasta.
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Jerzy Ceglecki (KO)
wiceprezes spółki, naczelny 
lekarz Namysłowskie Centrum 
Zdrowia S.A

o s z c z ę d n o ś c i : 
fundusze inwesty-
cyjne 808.000 zł, 
RIO 135.000 zł, 
nieruchomości: 
dom 150 m2 - 400 
000 zł, mieszkanie 

25 m2 - 147 000 zł
dochody: 334.411 zł, wynajem 
mieszkań 50.300 zł, świadczenie 
ZUS 45.300 zł, dieta radnego 13.770 
zł
samochody: mercedes C z 2015, 
mercedes E z 2010
kredyty: umowa leasingowa na 
mercedesa E 221.000 zł

Jan Dżugaj 
starosta  

o s z c z ę d n o ś c i : 
35.000 zł
nieruchomości: 
d o m  1 2 7  m 2 - 
300.000 zł
dochody: Staro-
stwo Powiatowe 
- 159.799 zł, ZFŚS 

- 300 zł
samochód: kia sportage z 2015
kredyty: -

Wioletta Efinowicz 
nauczycielka Zespół Szkól Za-
wodowych w Oleśnicy

o s z c z ę d n o ś c i : 
18.000 zł, 550 euro
nieruchomości: 
dom 225 m2, dział-
ka budowlana 0,1 
ha - 100.000 zł
dochody: ZSZ  - 
76.543 zł, umowy 

zlecenia - 2.437 zł, dieta radnej - 
22.976 zł
samochody: renault koleos z 2009, 
toyota avensis z 2005
kredyty:  budowlany hipoteczny 
w BOS - 88.000 euro, gotówkowy 
w Banku Spółdzielczym - 95.000 zł

Kazimierz Gębuś 
nauczyciel ZSZ Oleśnica, spół-
ka cywilna działalność eduka-
cyjno-szkoleniowa 

o s z c z ę d n o ś c i : 
243.300 zł
nieruchomości: 
m i e s z k a n i e  49 
m 2 - 150.000 zł, 
mieszkanie 31 m2 - 
120.000, mieszka-
nie 59 m2 - 240.000 

zł, garaż 19 m2 - 5.000 zł, garaż 19 
m2 - 5.000 zł, działka 0,0826 ha - 
30.000 zł
dochody:  spółka - przychód 
148.482 zł, dochód 106.246 zł, eme-
rytura - 48.748 zł, dieta radnego - 
15.031 zł, zatrudnienie ZSZ - 3.348 
zł
samochody: mercedes W210, mer-
cedes W140, volkswagen
kredyty: hipoteczny na zakup 
mieszkania PKO BP - do spłaty 
70.373 CHF

Marcin Gręda 
kierownik Wydziału Architek-
tury, Budownictwa i Inwestycji 
Starostwa Powiatowego w 
Miliczu

o s z c z ę d n o ś c i : 
1.200 zł
nieruchomości: -
dochody: zatrud-
nienie - 67.523 zł, 
dieta radnego - 
22.784 zł

samochody: audi A3 z 2011, audi 
A3 z 2009
kredyty: konsumencki w Santan-
der Bank 25.292 zł

Adam Horbacz 
menadżer spółka Jung Vilnius

o s z c z ę d n o ś c i : 
14.000 zł
n i e r u c h o m o -
ś c i :  d o m  1 8 3 
m2 - 600.000 zł, 
mieszkanie 51 m2 
- 240.000 zł, dział-

ki budowlane, na których jest dom 
0,0756 ha - 70.000 zł, 0,0573 ha - 
50.000 zł
dochody: umowa o pracę - 146.543 
zł, dieta radnego - 26.841 zł, wyna-
jem mieszkania - 12.000 zł
samochody: volkswagen golf plus 
z 2006 - 15.000 zł
kredyty: odnawialny na ROR w 
PKOBP limit 42.000 zł, budowlany 
- 135.636 CHF, na karcie kredyto-
wej MasterCard limit 20.000 zł, 
stan 9.671 zł

Zdzisława Jakimiec
emerytka

o s z c z ę d n o ś c i : 
46.000 zł, 7.500 do-
larów
nieruchomości: 
mieszkanie 49 m2 
- 125.000 zł, garaż 
11 m2 - 25.000 zł. 
działka budowla-

na 0,2222 ha - 30.000 zł
dochody: emerytura - 31.015 zł, 
emerytura męża - 23.411 zł, dieta 
radnego - 15.031 zł
samochody: volkswagen passat z 
1999, kia piconto z 2015
kredyty: -

Sławomir Kapica 
wicestarosta 

o s z c z ę d n o ś c i : 
5.0 0 0  z ł ,  I K Z E 
( n d y w i d u a l n e 
konto zabezpiecze-
nia emerytalnego) 
-  10.446 zł
n i e r u c h o m o -
ści: dom 102 m2 

- 290.000 zł, mieszkanie 40 m2 - 
250.000 zł, działka, na której stoi 
dom 10 ar i garaż - 80.000 zł
dochody: Starostwo - 130.445 zł, 
ZFŚS - 300 zł, z najmu po opodat-
kowaniu - 17.110 zł
samochody: toyota auris z 2013 
- 32.000 zł, toyotas yaris z 2008 - 
12.000 zł
kredyty: mieszkaniowy hipotecz-
ny - 121.381 zł

Piotr Karasek 
gospodarstwo rolne

o s z c z ę d n o ś c i : 
9.593 zł, 500 euro
nieruchomości: 
dom 214 m2 - ok. 
130.000 zł wartość 
w cenie nabycia z 
2000 r., mieszka-
nie 47 m2 - 130.000 

zł, gospodarstwo rolne 1,18 ha - ok. 
30.000 zł, z tego przychód - 596 zł
dochody: Starostwo [jako wice-
starosta] - 8.633 zł, Anima Syste-
my komputerowe Renata Karasek 
umowa zlecenie - 4.522 zł, dieta 
radnego - 14.530 zł
samochody: toyota previa z 2003
kredyty: -

Anna Kępa 
emerytka
oszczędności: 450.000 zł, 2.000 
euro, 1.000 dolarów

nieruchomości: 
mieszkanie 50 m2 - 
200.000 zł, działka 
budowlana 0,30 ha 
- 150.000 zł
doc hody :  eme-
rytura - 31.411 zł, 

dieta radnej - 14.655 zł, zatrudnie-
nie Spółdzielnia Usługowa mąż - 
27.196 zł, emerytura mąż - 16.442 zł
samochód: volkswagen tiguan z 
2007 - 25.000 zł
kredyty: - 

Tomasz Kołaciński 
specjalistyczna praktyka lekar-
ska

o s z c z ę d n o ś c i : 
Idea Bank lokaty 
- 326.076 zł, Nest 
Ba n k rac hu nek 
oszczędnościowy 
- 39.200 zł, PKO BP 
- 30.062 zł, 2.303 
euro, 1.716 CHF, 

258 USD, papiery wartościowe TFI 
Bank 34.739 zł, obligacje Skarbu 
Państwa 600 szt. - 93.505 zł, wek-
sel inwestycyjny Aforti Holding - 
20.000 zł, akcje: Alior Bank - 3.613 
zł, CCC - 1.430 zł, Ciech - 2977 zł, 
EFDAX - 12.700 zł, IPP - 974, PZU 
- 12.329 zł
nieruchomości: dom 250 m2 - 
700.000 zł, działka, na której stoi 
dom - 80.000 zł
dochody: praktyka lekarska - przy-
chód 196.309, dochód 32.260 zł, 
świadczenie emerytalne 42.684 zł, 
dochód GPW - 1.355 zł, dieta rad-
nego - 21.115 zł
samochody: citroen C4 picasso z 
2009, kia sportage z 2013, opel in-
signia sport tourier z 2017, seat leon 
z 2013
kredyty: hipoteczny PKO BP - 
135.638 CHF, opel insignia w le-
asingu do spłaty pozostało 55.593 
zł

Alojzy Kulig 
dyrektor Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej w Twardogórze

o s z c z ę d n o ś c i : 
113.433 zł
nieruchomości: 
mieszkanie 48 m2 - 
150.000 zł, garaż 26 
m2 - ok. 20.000 zł
dochody: ZGM - 
120.254 zł, dieta 

radnego - 14.655 zł
samochody: renault megane z 2009, 
ford mondeo z 2010, ford focus z 
2014
kredyty: -

Kazimierz Płaksej 
dyrektor Samodzielny Publicz-
ny Zakład Opieki Sdrowotnej w 
Dobroszycach

o s z c z ę d n o ś c i : 
15.000 zł
nieruchomości: -
dochody: prywat-
na praktyka le-
karska - przychód 
31.950 zł, dochód 
26.929 zł, SPZOZ 

Dobroszyce - 162.392 zł, emerytura 
- 90.561 zł, dieta radnego - 21.444 zł
samochód: -
kredyty: odnawialny PKO BP - 
20.000 zł

Edward Podczaszyński 
inżynier nadzoru 
Nadleśnictwo 
Syców 
o s z c z ę d n o ś c i : 
122.000 zł, 4.800 
euro

nieruchomości: dom 150 m2 - 
450.000 zł, gospodarstwo rolne 1,37 
ha - 180.000 zł, 1,42 ha - 80.000 zł
dochody: Nadleśnictwo Syców - 
138.973 zł, emerytura małżonki 
-13.021 zł, inne źródła - 9.745 zł, die-
ta radnego - 21.294 zł
samochody: skoda yett z 2014, to-
yota CHR z 2018
kredyty: pożyczka z Nadleśnictwa 
Syców na zakup samochodu 40.000 zł

Jarosław Polański 
prezes Gminne Przedsiębior-
stwo Komunalne Sp. z o.o. w 
Boguszycach

o s z c z ę d n o ś c i : 
18.000 zł
nieruchomości: 
d o m  1 2 0  m 2 - 
250.000 zł, dom 100 
m2 - 150.000 zł
dochody: GPK - 
142.000 zł, dieta 

radnego - 23.795 zł
samochody: volskwagen passat B7 
z 2011 
kredyty: -

Marek Rubik 
manager Campus Domasławi-
ce (Relcon Polska Bogusław 
Żukowski Wrocław)

oszczędności: 0 zł
nieruchomości: -
dochody: zatrud-
nienie -39.719 zł, 
dieta radnego - 
21.473 zł
samochody:  re-
nault megane III 

grandtour z 2014 - 32.000 zł
kredyty: -

Dariusz Rzepka 
dyrektor Szkoła Podstawowa w 
Smolnej

oszczędności: 0 zł
nieruchomości: 
d o m  16 0  m 2 z 
działką 0,0723 ha - 
700.000 zł
d o c h o d y :  S P 
Smolna oraz inne 

źródła - 97.106 zł, dieta radnego 
-  21.473 zł, wynagrodzenie ze sto-
sunku pracy i zlecenia żony - 69.354 
zł
samochody: kia RIO z 2014, merce-
des ML z 2008
kredyty: na budowę domu PKO SA 
56.965 CHF, pożyczka Szybka Go-
tówka w Banku Spoółdzielczym - 
53.150 zł, pożyczka w Pracowniczej 
Kasie Zapomogowo-Pożyczkowej 
Pracowników Oświaty - 30.000 zł

Wojciech Salik 
nauczyciel Zespół Szkół Ponad-
gimnazjalnych w Oleśnicy

o s z c z ę d n o ś c i : 
7.000 zł, 400 euro
N i e r u c h o m o -
ś c i :  d o m  1 5 0 
m 2 -  400.000 zł, 
m i e s z k a n i e  49 
m 2 -  300.000 zł, 
mieszkanie 43 m2 

- 150.000 zł, działka, na której stoi 
dom 492 m2 - 45.000 zł, garaż 18 m2 

- 20.000 zł
dochody: ZSP - 56.091 zł, dieta rad-
nego - 21.473 zł
samochody: bmw X3 z 2006, hyun-
dai grandeur z 2006
kredyty: -

Stanisław Stępień 
naczelnik Wydziału Działań 
Środowiskowych i Płatności 
Bezpośrednich 
Biuro Powiatowe ARiMR w Na-
mysłowie

o s z c z ę d n o ś c i : 
180.000 zł
n i e r u c h o m o -
ści: dom 190 m2 
- 450.000 zł, go-
spodarstwo indy-
widualne 3,04 ha 

- 150.000 zł - przychód 9.000 zł
dochody: ARiMR - 74.093 zł, dieta 
radnego - 15.031 zł, umowa zlece-
nie - 600 zł
samochody: nissan qashqai z 2015, 
ford focus z 2006
kredyty: -

Maria Susidko
naczelnik Wydziału Organiza-
cyjnego Urząd Miasta Oleśnica 

o s z c z ę d n o ś c i : 
20.000 zł
nieruchomości: 
d o m  2 6 0  m 2 - 
350.000 zł, 0,14 ha 
- 20.000 zł
dochody: Urząd 
Miasta  Oleśn i -

ca - 166.942 zł, Centrum Usług 
Wspólnych Twardogóra - 8.236 zł, 
Instytut Studiów Podyplomowych 
- umowa zlecenie - 2.894 zł, dieta 
radnego - 22.018 zł
samochody: citroen C4 z 2008
kredyty: hipoteczny na budowę 
domu Bank DNB - 336.219 zł 

Józef Szmaj 
emeryt

o s z c z ę d n o ś c i : 
89.000 zł,  3.500 
USD
nieruchomości: 
d o m  1 2 8  m 2 - 
330.000 zł, rodzin-
ne gospodarstwo 
rolne - przychód 

ok. 850.000 zł, dochód 20.000 zł, 
działka pod budynkiem mieszkal-
nym 436 m2 - 15.000 zł, garaż 16 m2 

- 13.000 zł
dochody: emerytura - 81.786 zł, 
dieta radnego - 26.197 zł
samochody: audi q3 z 2015
kredyty: -

Czesław Teleszko 
Dolnośląski Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego we Wrocławiu

o s z c z ę d n o ś c i : 
ś r o d k i  R O R  - 
30.671 zł, lokata w 
Banku Spółdziel-
czym - 73.811 zł
nieruchomości: 
mieszkanie 77 m2 
- 200.000 zł

dochody: praca - 44.652 zł, dieta 
radnego - 14.655 zł, praca żony - 
14.377 zł, emerytura żony - 49.554 
zł
samochody: volkswagen polo z 
2016 - 25.898 zł
kredyty: ROR 20.000 zł w Banku 
Spółdzielczym wraz z żoną po 
10.000 zł

Renata Wojciechowska 
emerytka

o s z c z ę d n o ś c i : 
90.000 zł, obligacje 
150.000 zł
nieruchomości: 
mieszkanie 130 m2 
- 300.000 zł, lokal 
użytkowy 45 m2 
- 67.000 zł, dział-

ka budowlana 0,33 ha - 100.000 zł, 
działka budowlana 0,23 ha - 60.000 
zł, grunt pod budynkiem - 7.000 zł
dochody: dieta radnej - 14.655 zł, 
emerytura 36.621 zł
samochody: hyundai z 2010, toyota 
verso z 2016
kredyty: -

Co mają radni powiatowi? Oto najnowsze oświadczenia 
radnych Rady Powiatu Oleśnic-
kiego. Przypominamy - dotyczą 

one roku 2019.
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Ten pucharowy sen Pogoni 
rozpoczął się na szczeblu central-
nym, po wygraniu rozgrywek re-
gionalnych, 23 sierpnia 1995 roku. 
Tego dnia do Oleśnicy przyjechał 
pierwszoligowy Śląsk Wrocław. 
Faworyt był jeden – WKS. Po dra-
matycznym, trwającym 120 mi-
nut, spotkaniu oleśniczanie oka-
zali się lepsi, wygrywając po golu 
zdobytym w 110. min przez Ada-
ma Maciejewskiego, który wyko-
rzystał znakomite podanie Syl-
westra Warszawskiego. Oleśnica 
oszalała ze szczęścia, cieszyli się 
piłkarze, kibice, trenerzy i działa-
cze. Jak się później okazało, był to 
przedsmak pucharowych emocji, 
które zafundowali piłkarze Pogo-
ni swoim kibicom.

Trzy tysiące kibiców 
przeciera oczy  
ze zdumienia

Kolejny mecz w Pucharze Po-
goń stoczyła również z wrocław-
ską drużyną - Ślęzą. W środę, 13 
września, podopieczni Zygmunta 
Peterka pokonali II ligowca 1:0 po 
bramce Mieczysława Mosia. Po 
tym meczu Tadeusz Salik, prezes 
MKS–u, stwierdził nieco prze-
wrotnie, że wolałby wygrywać 
mecze w lidze, gdzie nie oleśni-
czanom nie wiodło się najlepiej...

„Nie chce mi się wierzyć”, 
„Ambitny trzecioligowiec”, „Pu-
char dla pani Lusi” – to tylko nie-
które z nagłówków gazet, które 
ukazały się po wyeliminowaniu 
w 1/32 Pucharu Polski kolejnej 
drużyny Olimpii-Lechii Gdańsk. 
Zajmujący dopiero 12. miejsce 
w III lidze piłkarze Pogoni, wy-
grywając z pierwszoligowcem 
2:1, stali się autorami jednej z 
największych sensacji rozgry-
wek. Goście prowadzili już po 6 
minutach, jednak w 9. min wy-
równanie dał oleśniczanom gol 
Waldemara Michalca. W II poło-
wie meczu szalę zwycięstwa na 
korzyść MKS–u przechylił Ma-
ciejewski. Spotkanie to oglądało 
ok. 3000 widzów!

Maja strzela, a Wojtala 
z głową w chmurach

W 1/8 Pucharu podopieczni 
Zygmunta Peterka trafili na ko-
lejny zespół z pierwszej ligi, czyli 
dzisiejszej Ekstraklasy. Tym ra-
zem los przydzielił oleśniczanom 
zespół Lecha Poznań. Spotkanie 
odbyło się na stadionie w Ole-
śnicy 22 listopada 1995 roku. W 
zespole gości występowali wów-
czas tacy zawodnicy jak Piotr 

Reiss, Paweł Wojtala, Bartosz 
Bosacki, czy Mirosław Trzeciak. 
Każdy z nich grał w reprezenta-
cji Polski. Spotkanie sędziował 
znany sędzia Ryszard Wójcik z 
Opola, a na trybunach zasiadło 
znów ponad 3000 widzów, liczą-
cych, że Oleśnica ponownie bę-
dzie na ustach całej Polski. I nie 
zawiedli się! Pogoń po zaciętym i 
pasjonującym meczu zwyciężyła 
popularnego Kolejorza 1:0. W 73. 
min leżący już na ziemi Tomasz 
Jurkiewicz podaje do Krzysztofa 
Michalewskiego, ten wrzuca pił-
kę do Adama Maciejewskiego, 
nasz napastnik w pełnym biegu 
strzela, piłka odbija się od słup-
ka i wpada do bramki lechitów! 
Dodajmy, że wspaniałe spotkanie 
w barwach gospodarzy rozegrał 
pozyskany niedawno z Bierutowa 
Piotr Przybył, który zaimponował 
przede wszystkim fantastyczną 
szybkością. 

- W formie żartu powiedzia-
łem piłkarzom, żeby nie zlekce-
ważyli Lecha. Rozładowało to 
napięcie i może dlatego wyszli 
na boisko skoncentrowani, ale i 
rozluźnieni. A Lech nas chyba 

zlekceważył. Mówiłem też o tym 
w szatni. Przyjechał Śląsk. Zlek-
ceważył nas. Wyjechał na tarczy. 
Tak samo Olimpia. Dzisiaj też wi-
działem, jak zawodnicy słuszne-
go wzrostu, typu Wojtala, chodzi-
li z głowami w chmurach. To było 
widać. O tym mówiłem swoim 
zawodnikom - powiedział Pano-
ramie po meczu trener Zygmunt 
Peterek.

„Wypełniony po brzegi stadion 
szaleje. Jeszcze większy entu-
zjazm wzmaga się na trybunach, 
kiedy sędzia odgwizduje koniec 
meczu. Jesteśmy wśród ośmiu 
najlepszych jedenastek Polski! 
Wszystkie telewizyjne i radiowe 
serwisy informacyjne podają wy-
nik z Oleśnicy, uznając go za naj-
większą sensację pucharowych 
rozgrywek. Regionalna Piątka 
pokazuje transmisję z meczu w 
Oleśnicy. Nazajutrz czytamy ob-
szerne sprawozdanie z meczu we 
wszystkich gazetach. W central-
nym wydaniu Gazety Wyborczej 
na kolumnie sportowej relacja z 
1/8 Pucharu ogranicza się tylko 
do meczu w Oleśnicy. Jesteśmy 
na ustach całej futbolowej Pol-

ski” - napisała wtedy Panorama 
Oleśnicka. Znakomita postawa 
piłkarzy z Oleśnicy wyróżniona 
została w plebiscycie na sportowe 
wydarzenie roku 1995. Wyczyn 
oleśnickich futbolistów znalazł 
się na 7. pozycji plebiscytu zor-
ganizowanego przez Gazetę Dol-
nośląską.

Misiu na ustach kibi-
ców i rękach prezesa

6 lutego 1996 roku odbyło się 
losowanie par ćwierćfinałowych 
Pucharu Polski. Przed losowa-
niem sternicy Pogoni życzyli so-
bie meczu z łódzkim Widzewem. 
Los jednak skojarzył oleśniczan 
z kolejnym pierwszoligowym 
klubem - Górnik Zabrze, legendą 
polskiej piłki. 

Mecz rozpoczął się 10 kwiet-
nia o godzinie 16. Przed spotka-
niem grała orkiestra wojskowa, a 
zgromadzona ok. 5-tysięczna (!) 
widownia ze zniecierpliwieniem 
czekała na pierwszy gwizdek ar-
bitra. Po regulaminowym czasie 
gry był bezbramkowy remis. Ko-
nieczna była dogrywka. Stadion 
dosłownie oszalał, gdy wprowa-

dzony w 81. minucie Krzysztof 
Michalewski w doliczonym cza-
sie gry (była 100. minuta) poko-
nał strzegącego bramki Górnika 
Warzechę. Popularny „Misiu”ka-
pitalnie strzelił z półobrotu pod 
poprzeczkę i ten gol wprowadził 
oleśniczan do czwórki najlep-
szych drużyn rozgrywek. Kolejna 
sensacja stała się faktem!

W mieście kibice śpiewali, tań-
czyli i radowali się, bo przecież 
nie codziennie pokonuje się Gór-
nika, w którego składzie wystąpił 
m.in. Tomasz Hajto, wielokrot-
ny reprezentant Polski, potem 
obrońca niemieckiego Schalke 04 
Gelsenkirchen, a obecnie trener i 
komentator sportowy. 

Pogoń w tym meczu zagrała 
w składzie: Idziorek, G. Szczyp-
kowski. Nakielski, Warszawski, 
Mularczyk, Moś (81. Michalew-
ski), Michalec, Trzaska, Draczyń-
ski (110. Chudyba), Maciejewski, 
Przybył (115. Rogala).

Ciche marzenia kończą 
się na Cichej

14 maja 1996 roku oleśniczanie 
poznali swojego rywala w walce 

Przeżyjmy to jeszcze raz - cz.2

Pucharowy sen Pogoni
Sezon 1995/1996 przejdzie do historii nie tylko oleśnickiej, ale i polskiej piłki. Spadkowicz z II ligi po znakomitej grze zdołał 
zakwalifikować się aż do półfinału Pucharu Polski!

Wielka radość po pokonaniu Śląska Wrocław Adam Maciejewski strzela bramkę Lechowi Poznań Piotra Przybyła nie zatrzymali ani Wojtala, ani Bosacki

Krzysztof Michalewski trafia, piłkarze i kibice szaleją Misiu na rękach prezesa Tadeusza Salika. Z prawej Anetta Adamczuk

Kibice Pogoni w Chorzowie Mariusz Śrutwa (w środku) ustrzelił hat tricka
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o finał PP. Okazał się nim Ruch 
Chorzów, ale najgorszą informa-
cją po losowaniu był fakt, że spo-
tkanie MKS musiał rozegrać na 
wyjeździe. 

„Kiedy wyruszamy redakcyj-
nym fi atem do Chorzowa, przy-
pomina nam się drugoligowa wy-
prawa do Krakowa - bo i droga ta 
sama, i tradycje piłkarskie miasta, 
do którego jedziemy, podobne. 
Nasza relacja z tamtego meczu 
była opatrzona tytułem: „Do Kra-
kowa i z powrotem, czyli żal stra-
conej szansy” (przegraliśmy 0:1 
po problematycznym karnym). 
Czy historia się powtórzy? W 
Bierutowie mijamy niebieskiego 
malucha z dwiema znajomymi 
postaciami - to Helena i Czesław 
Szostowie tradycyjnie podążają 
za naszymi zawodnikami. Koło 
jednej z restauracji mijamy au-
tobus (elegancki mercedes zała-
twiony w firmie byłego trenera 
Pogoni Stanisława Szałajki), któ-
rym jadą pogoniarze” - napisała 
wtedy Oleśnicka.  

W autobusie pogoniarze oglą-
dali fi nał Pucharu Anglii. Nieje-
den z nich pewnie po cichu wie-
rzył, że przy odrobinie szczęścia 
i odpowiednim losowaniu przyj-
dzie mu się, już w europejskich 
rozgrywkach Pucharu  Zdobyw-
ców Pucharów, zmierzyć z piłka-
rzami Liverpoolu...

Na legendarnym stadionie 
przy ulicy Cichej ok. 150-oso-
bowa grupa kibiców z Oleśnicy 
zajęła miejsce za bramką Idzior-
ka. Część sympatyków Pogoni 
siedziała też na trybunie krytej. 
„Tuż przed siedemnastą redak-
tor Andrzej Zydorowicz wyciąga 
jeszcze na krótki wywiad trene-
ra Zygmunta Peterka, który tłu-
maczy dziennikarzowi TVP, że 
nie jest już trenerem Pogoni, ale 
dzielnemu sprawozdawcy to nie 
przeszkadza” - czytamy w relacji 
Panoramy. 

Ligowe porażki spowodowały 
zdymisjonowanie „Zygi”. Jego 
miejsce kilkanaście dni przed 
meczem z Ruchem zajął Ryszard 
Urbanek.

Mimo ambitnej walki, Pogo-
ni nie udało się sprawić kolejnej 
niespodzianki. Ruch okazał się 
w Chorzowie drużyną zdecydo-
wanie lepszą i wygrał 3:0. Może, 
gdyby w 41 min. Mieczysław 
Moś strzelił nie w boczną siatkę, 
ale parę centymetrów celniej, losy 
tego spotkania potoczyłyby się 
inaczej...

Hat trickiem popisał się w Ru-
chu jego lider Mirosław Śrutwa 
(gole strzelał w 45., 59. i 85. mi-
nucie). Pogoń zagrała w składzie: 
Idziorek - G. Szczypkowski, Do-
liński, Mularczyk, Warszawski, 
Moś, Draczyński (71. Przybył). 
Michalec, Paduchowski (65. Mi-
chalewski), Jurkiewicz (65. Trza-
ska), Maciejewski.

Tak zakończyła się nieza-
pomniana przygoda Pogoni 
z Pucharem Polski w sezonie 
1995/1996. Wspaniałe mecze, nie-
powtarzalna atmosfera na trybu-
nach, tłumy dopingujących kibi-
ców, oprawy meczów, ale przede 
wszystkim ich przebieg, pozosta-
ną w pamięci sympatyków piłki 
nożnej w Oleśnicy już na zawsze. 

Bartosz Purzyński, Roman Rybak 

Wykorzystano materiały „Panoramy 
Oleśnickiej”, artykuły Artura Brzozow-
skiego „Euforia w Oleśnicy” (Gazeta 
Dolnośląska), Wojciecha Gorczycy 
„Co się stało z Lechem?” (Sport), 
„Kominiarz na szczęście” (Gazeta Ro-
botnicza), Mirosława Maciorowskiego 
„Złoto „Buby” wydarzeniem roku” (Ga-
zeta Dolnośląska) oraz z Kroniki klubu 
MKS „Pogoń” Oleśnica.

„Moje wiersze jak dzieci... Patrzę 
na nie z radością, nadzieją, niepo-
kojem... I myślę - co z nich wyro-
śnie” - piosenką ze słowami tego 
wiersza księdza Wacława Buryły 
rozpoczyna się płyta „Moje wier-
sze jak dzieci”. Znajdziemy na niej 
14 piosenek napisanych do wier-
szy księdza-poety. Muzyka jest 
dziełem dwóch dawnych miesz-
kanek Boguszyc - Moniki Marzec 
(z domu Dubas) i Magdaleny Ma-
ciąg (z domu Drobnikowskiej). Ta 
ostatnia mieszka dzisiaj w Często-
chowie.  

65-letni ksiądz Buryła dzieciń-
stwo i młodość spędził w Tychach. 
„Miałem cudowny dom, cudow-
nych rodziców, cudownych braci. 
Byłem kochany. Ale w pewnym 
momencie (byłem wtedy uczniem 
Technikum Budowlanego o spe-
cjalności budowa dróg i mostów 
kołowych) dokonałem najważ-
niejszego w życiu odkrycia: Je-
stem samotny... Ta prawda mogła 
zaprowadzić mnie w sam środek 
depresji, mogła doprowadzić mnie 
nawet do samobójstwa. Na szczę-
ście do tego nie doszło. Dlaczego? 
Pan Bóg podał mi dwa koła  ratun-
kowe: wiarę i poezję” - tak opowia-
da o sobie w dołączonej do płyty 
książeczce.  

Święcenia kapłańskie otrzymał 
w 1980 r. Pracował w dwóch para-
fi ach naszego powiatu - św. Piotra i 
Pawła w Sycowie (1980 - 1987) jako 
wikariusz i Matki Bożej Nieustają-
cej Pomocy w Boguszycach (1990 - 
1994), jako proboszcz. Obecnie jest 
wikariuszem w parafii św. Mak-
symiliana Kolbego w Krośnicach. 
Wydał ok. 40 tomików swoich 
poezji, publikował wiersze kilku-
dziesięciu czasopismach, m.in. 
w „Panoramie Oleśnickiej”, jest 
organizatorem konkursów i spo-
tkań poetyckich, laureatem wielu 
ogólnopolskich konkursów. Jego 
wiersze były tłumaczone na języki 
włoski, francuski, ukraiński, litew-
ski, czeski i arabski. 

„Po każdym wierszu stawa-
łem się lżejszy. Przekonałem się, 
że poezja (pisanie wierszy) uczy 
wrażliwości na innych, którzy tak 
samo myślą, czują, marzą, cierpią 

tęsknią. Poezja mnie oswoiła. Na-
uczyła mnie patrzenia z miłością 
na wszystko i na wszystkich. Na-
uczyła też radowania się drobia-
zgami, z których zbudowane jest 
życie...” -  mówi poeta.

Monika Marzec napisała muzy-
kę do 11, a Magdalena Maciąg do 
3 jego wierszy. Piosenki śpiewają 
obie, a w 4 utworach pani Mag-
dalenie towarzyszą córki - Marta i 
Marysia. Z kolei projekt grafi czny 
okładki to dzieło jej męża Mirosła-
wa i syna - Mikołaja. 

- Co ja mogę o Monice i Mag-
dalenie powiedzieć... Wspaniałe 
dziewczyny, dzisiaj wspaniałe 
mamy. Miały trochę tremę. Mó-
wiły, że tyle lat nie śpiewały... Ale 
fajnie nam się to udało. Świetną 
aranżację zrobił Daniel Pomorski,  
multiinstrumentalista, dołożył 
akordeon, trąbkę, instrumen-
ty klawiszowe. Zagrali też inni 
muzycy. I myślę, że płyta wyszła 
bardzo interesująca - słyszymy od 
kapłana. 

A skąd pomysł na jej wydanie?
- W Boguszycach, kiedy praco-

wałem tam jako proboszcz, była 
cudowna schola. Jeździliśmy na 
różne spotkania autorskie i nie-
które dziewczęta zaczęły śpiewać 
moje teksty. A że w tym roku mam 
dwa jubileusze - bo 40-lecie ka-
płaństwa i 45 lat pracy twórczej - to 
pomyślałem, że trzeba by coś „po 
mnie zostawić” z tej okazji.  No 
bo to wyjątkowa sytuacja. I nawet 
zamarzyłem, że może ukażą się 
trzy płyty, bo był też w Bierutowie 
taki zespół Ancora, który kiedyś 
nagrał kasetę z moimi wierszami, 
oni śpiewali inne teksty i trochę 
inaczej. I jeszcze taki zaprzyjaź-
niony ze mną chłopak, pasjonat 
gitary i poezji. Niestety, wpadł w 
depresję... Grupa Ancora się nie 
skrzyknęła. No ale na szczęście 
dziewczęta z Boguszyc, mimo że 
pozakładały rodziny, mają dzieci, 
swoje obowiązki, to jednak pod-
chwyciły temat, zmobilizowały się 
i zaczęliśmy działać - mówi Pano-
ramie o pomyśle płyty ksiądz Wa-
cław Buryła. 

Nagrania zrealizowano w lutym 
i marcu 2020 r. w profesjonalnym 

studiu Edycji Paulińskiej w Czę-
stochowie. Tłoczenie płyty było w 
Warszawie. Produkcja zajął się sam 
kapłan.

- Sponsorzy? Na razie nie mam 
żadnego. Jakby się znalazł, to było-
by fajnie - uśmiecha się ksiądz-po-
eta. - Liczyłem na Urząd Marszał-
kowski, miałem wstępnie obiecane, 
że mi w czymś pomogą z okazji 
jubileuszu. Ale pandemia poza-
mykała te furtki i musiałem wydać 
płytę własnym sumptem - dodaje. 

Pytamy twórcę, jak odbierał 
swoje wiersze w śpiewanej formie?

- Myślę, że jest to dla ludzi taka 
bardziej strawna formuła przeka-
zu. Bo przed czystą poezją bronią 
się, choć nie wiem, dlaczego. Na-
tomiast kiedy jest jej wersja śpie-
wana, to jakoś łatwiej do ludzi to 
trafi a - odpowiada ks. Buryła.

Ale płyta to nie jedyna niespo-
dzianka, którą dla miłośników 
swojego talentu przygotował ka-

płan. Choć on sam mówi, że to nie 
jego niespodzianka... 

- Przed pandemią Pan Bóg zrobił 
na mój jubileusz niespodziankę - w 
wydawnictwie Biały Kruk w Kra-
kowie ukazała się po mistrzowsku 
wydana, na kredowym papierze,  
moja książka „Droga Krzyżowa” 
ze zdjęciami Adama Bujaka. Też 
pandemia ją zamknęła trochę w 
magazynie, bo wiadomo, kiedy był 
wirus, to zainteresowanie nowymi 
książkami było mniejsze - mówi 
nasz rozmówca. 

„Jeżeli człowiek patrzy na coś 
albo na kogoś z miłością, wtedy 
to coś lub ktoś staje się piękne lub 
piękny. Takiego spojrzenia pełnego 
miłości życzę nie tylko sobie, ale 
też wszystkim czytelnikom i słu-
chaczom moich wierszy. Nie bój-
my się poezji. Jak najczęściej zaglą-
dajmy do zaczarowanego ogrodu, 
jakim jest poezja. A wtedy i nasze 
życie będzie bardziej zaczarowa-
ne” - zachęca ksiądz-poeta.

A jak można zamówić płytę? 
Albo napisać e-mail: wacburyla@
wp.pl, albo zadzwonić do księ-
dza: tel. 693-104-588, albo odwie-
dzić go w Krośnicach. 

(ror)

Co z nich wyrosło? Piosenki!
Do wierszy znanego z pracy w Sycowie i Boguszycach kapłana byłe boguszyczanki napisały mu-
zykę. Efektem ich pracy jest właśnie wydana płyta. 

ks. Wacław Buryła

Przesłanie
nie baw się 
życiem
kruche jest 
jak szkło

nie baw się
sercem
łatwo je
skaleczysz

nie baw się
słowem
są słowa 
śmiertelne

nie baw się
kwiatem
uwiędnie ci
w dłoni

nie baw się
czasem
bo go
nie dogonisz

Maja Przyślak została laure-
atką etapu regionalnego X 
Ogólnopolskiego Konkursu 
Plastycznego.

Maja Przyślak, uczennica II 
klasy w Szkole Podstawowej w 
Sokołowicach, została laureatką 
etapu regionalnego X Ogólnopol-
skiego Konkursu Plastycznego 
„Bezpiecznie na wsi: nie ryzyku-
jesz, gdy zwierzęta znasz i szanu-
jesz”. Maja, której opiekunką była 
Alicja Kubik, przygotowała pracę 
plastyczną i zajęła II miejsce w 
grupie wiekowej obejmującej kla-
sy 0 - III.

Podczas spotkania w oddziale 
KRUS w Oleśnicy Maja, której 
towarzyszyli rodzice, z rąk kie-
rownika Wojciecha Kocińskiego 
otrzymała dyplom wraz z nagro-
dą rzeczową ufundowaną przez 
Okręgowy Inspektorat Pracy we 
Wrocławiu oraz upominek od 
Kasy.

- Bardzo dziękujemy dyrekto-
rowi Arturowi Mosiakowi oraz 
pedagogom  w Szkole Podstawo-
wej w Sokołowicach za pomoc w 
realizacji konkursu. Jego celem 
było promowanie pozytywnych 
zachowań związanych z pracą 
i zabawą dzieci na terenie gospo-
darstwa rolnego. Udział dzieci w 
konkursie ma szczególnie zwró-
cić uwagę na sposoby zapobiega-
nia wypadkom i chorobom za-
wodowym rolników, związanych 
z obecnością zwierząt w gospo-
darstwach rolnych - mówi Woj-
ciech Kociński. - Przypomnę, że 
Zarząd Funduszu Składkowego 
Ubezpieczenia Społecznego Rol-
ników przedłużył okres objęcia 
ubezpieczeniem od następstw 
nieszczęśliwych wypadków i 
chorób dzieci rolników do koń-
ca 2020 roku. Grupowe ubez-
pieczenie NNW obejmuje dzieci 
rolników do ukończenia 16. roku 
życia pozostające we wspólnym 

gospodarstwie domowym z ro-
dzicami lub opiekunami prawny-
mi, z których przynajmniej jedno 
podlega ubezpieczeniu społecz-
nemu rolników w pełnym zakre-
sie - dodał. 

 (OAI)

KRUS nagradza Maję

Płyta na jubileusz

Maja nagrodzona

POWIAT W SKRÓCIE
Dotacje dla parafi i

Zarząd Powiatu, a potem Rada 
Powiatu zaakceptowali przeka-
zanie dotacji na dofinansowanie 
prac przy zabytkach wpisanych 
do rejestru zabytków. Jedna trafi  
do wspólnoty z Boguszyc, wnio-
skującej o 10.000 zł na remont i 
renowację dachu dawnej szkoły 
ewangelickiej, druga do parafii 
rzymskokatolickiej w Wabieni-
cach, wnioskującej o 25.000 zł na 
wykonanie fumigacji w obrębie 
poddasza i wieży). Dotacje będą 
po 8.000 zł. To o 33 proc. większy 
udział środków powiatu niż w roku 
ubiegłym.

Powiat kupił respirator
Zarząd Powiatu podjął uchwałę w 
sprawie nieodpłatnego przeka-
zania mienia powiatu na rzecz 
Powiatowego Zespołu Szpitali. 
Respirator NPB Bennett o łącznej 
wartości 42.965 zł brutto trafił na 
oleśnicki OIOM.
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DOBROSZYCE l  Wojewoda 
zapytał wójta, czy faktycznie po-
biera wynagrodzenie organisty, 
którego nie ujawnia.

Mirosława Nogę, prezesa Sto-
warzyszenia na rzecz Rozwoju 
Wsi Łuczyna, zainteresowała ak-
tywność wójta gminy Dobroszyce 
w zakresie pełnienia funkcji orga-
nisty w kościele w Siekierowicach. 
Konkretnie chodzi o to, czy wójt 
robi to w ramach działalności go-
spodarczej i czy wykazuje ewen-

tualne dochody w oświadczeniach 
majątkowych.

Mirosław Noga podzielił się 
swoimi wątpliwościami z woje-
wodą dolnośląskim. Ten dokonał 
sprawdzenia stanu faktycznego.

Z odpowiedzi udzielonej przez 
wójta - i następnie przekazanej 
prezesowi Stowarzyszenia - wyni-
ka, że Artur Ciosek nie prowadzi 
działalności gospodarczej, a funk-
cję organisty pełni społecznie, nie 
pobierając z tego tytułu żadnego 
wynagrodzenia.  (kad)

Wójt gra społecznie

TWARDOGÓRA l Ostre stano-
wisko opozycji, która głosowała 
przeciw wotum zaufania. Ale rzą-
dząca koalicja obroniła burmi-
strza.

Sesja absolutoryjna udowodni-
ła, że choć polityczny spór w łonie 
Rady Miejskiej nie jest tak gorący 
jak np. w samorządach Oleśnicy czy 
powiatu, to jednak i w niej podział 
polityczny jest wyraźny i można się 
spodziewać, że im dalej w kadencję, 
tym będzie się on pogłębiał.  

Pierwszą część XXV sesji Rady 
Miejskiej zdominowała debata nad 
raportem o stanie gminy Twardogó-
ra za rok 2019. 

Burmistrz mówi  
o sukcesach

Burmistrz Paweł Czuliński pod-
sumował pierwszy pełny rok peł-
nienia swojej funkcji. Szczególna 
uwagę zwrócił na  wygenerowanie 
nadwyżki budżetowej w wysoko-
ści 5,141 mln zł i spadek wielko-
ści długu gminy - z 19,152 mln w 
grudniu 2018 roku do 15,759 mln zł 
w grudniu 2019 roku. Wskazał na 
wskaźniki, szczególnie kwoty dłu-
gu do dochodów (23,38 proc., przy 
maksymalnym 60 proc.) oraz kwoty 
spłaty zobowiązań - 7,39 proc. (przy 
maksymalnym 15 proc.). 

Wśród ubiegłorocznych sukcesów 
wymienił: zakup drona i czujników 
badania jakości powietrza, wymia-
nę 98 kopciuchów na ekologiczne 
źródła energii, budowę kanaliza-
cji w Grabownie Małym, budowę 
przyłączy, przebudowę i moderni-
zację ponad 4 km dróg gminnych 
(niektóre wraz z remontem kanali-
zacji), budowę ścieżki pieszo-rowe-
rowej w Domasławicach, przebu-
dowę dróg: w Goszczu, Grabownie 
Małym i Chełstowie oraz Sądroży-
cach i Grabownie Wielkim.

Mówił, że gmina współfinan-
sowała remont wieży twardo-
górskiej bazyliki oraz koszt do-
kumentacji projektowej remontu 
elewacji kościoła w Grabownie 
Wielkim. Wsparła gminną biblio-
tekę w kosztach wyposażenia sali 
wystawienniczej w zespole pałaco-
wym w Goszczu.

Szczególną wagę przypisał efek-
tywnym działaniom mającym na 
celu poprawę kontaktu z miesz-
kańcami, wymieniając: wdrożenie 
systemu elektronicznej kurendy w 
sołectwach, uruchomienie w magi-
stracie obsługi terminala płatności 
bezgotówkowych, nową strona in-
ternetowa oraz profil na Fb, a także 
rozpoczęcie wdrożenia (w ramach 
projektu e-Twardogóra) systemu 29 
usług, które powinny umożliwić 
mieszkańcom załatwienie spraw 
przez 7 dni w tygodniu, przez 24 
godziny na dobę i podniesieniu 
jakości usług publicznych poprzez 
możliwość załatwienia sprawy bez 
konieczności wizyty w urzędzie.

Czuliński stwierdził, że ważną 
rolę w integracji społeczności od-
grywają również imprezy społecz-
ne, kulturalne i sportowe. 

- Rok 2019 wspominany będzie 
nie tylko przez pryzmat Dni Twar-
dogóry z pierwszą zagraniczną 
gwiazdą, ale również przez żywio-
łowy Ekopiknik z biegiem ulicz-
nym, Jarmark Bożonarodzeniowy 
ze św. Mikołajem na motocyklu, 
koncert gwiazd szantowych pod-
czas „karpiowej” imprezy Goszcz 
na Fali, a także wojskową asystę 
podczas obchodów Święta Niepod-
ległości. Sportowe akcenty roku to 
– z jednej strony eliminacje do Mi-
strzostw Europy U16, a z drugiej 
– wizyta dzieci z naszej gminy w 
Holandii, jako efekt współpracy z 
holenderska fundacją Białe Orły - 
powiedział burmistrz.

Opozycja wskazuje  
na porażki

Krytycznie dotychczasowe dzia-
łania burmistrza ocenił opozycyjny 
klub radnych „Radni Razem dla 
Twardogóry”.

- Panie burmistrzu, wygrywając 
wybory w 2018 roku, poprosił pan 
o trzy miesiące spokoju  na zapo-
znanie się z zadaniami, jakie ma 
pan wykonywać. My, znając zakres 
obowiązków burmistrza, daliśmy 
panu rok. I co? Minęło już półtora 
roku i stwierdzamy, że problemy ja-
kie stoją przed gminą, są panu obce. 
Jak na początku kadencji projekty 
uchwał przekładają Radzie pracow-
nicy urzędu. Na pytania szczegóło-
we odpowiadają głównie pracow-
nicy. Sprawia to wrażenie braku 
podstawowej wiedzy burmistrza 
dotyczącej spraw gminy - wytykał 
Czulińskiemu przewodniczący klu-
bu Jerzy Chrzan. 

Wskazał na podniesienie podat-
ków dla przedsiębiorców, „czyli 
złamanie linii, którą wytyczył po-
przedni burmistrz, nie podnoszący 
podatków przez całą kadencję, po-
kazującej naszą gminę jako przy-
jazne dla przedsiębiorców miejsce, 
gdzie warto inwestować”. - Spowo-
dowało to zmniejszenie konkuren-
cyjności na globalnym rynku po-
przez zwiększenie kosztów stałych 
- stwierdził.

- Na dwóję oceniamy działania 
dotyczące sprawy najważniejszej 
-czystości w gminie. W ocenie na-
szego klubu doprowadzi to do po-
wstania dzikich wysypisk - konty-
nuował krytykę.

Zdaniem opozycji obecny burmi-
strza, „obejmując władzę w gminie 
przejął ileś zadań do realizacji, któ-
re były do wykonania dzięki pra-
cy poprzednika - mam na myśli te 
inwestycje, które były realizowane 
w 2019 roku. Są jeszcze inwestycje, 
których realizacja była planowana 
w dłuższej perspektywie. I reali-
zacja tych inwestycji staje pod zna-
kiem zapytania”. 

- Panie burmistrzu, jaka jest pań-
ska wizja rozwoju gminy? Jaki ma 
pan pomysł na poradzenie sobie 
ze smogiem, który zabija miesz-
kańców? Dlaczego w budżecie nie 
zaproponował, nie ujął pan nawet 
skromnej kwoty na dopłaty do 
wymiany pieców na ekologiczne, 
pomimo tego że była nadwyżka bu-
dżetowa ponad 2 miliony złotych? 
Czy jedynym działaniem, jakie pod-
jęto w dziedzinie ochrony środo-
wiska, ma być zakup urządzeń do 
monitorowania czystości powietrza 
i drona? - pytał Jerzy Chrzan i skon-
kludował, że „wobec powyższego 
członkowie klubu „Radni Razem 
dla Twardogóry” będą głosowali 
przeciwko udzieleniu wotum za-
ufania dla burmistrza”. 

W głosowaniu niespodzianki jed-
nak nie było, bo rządząca większość 
ma przewagę jednego mandatu w 
Radzie. Za udzieleniem wotum za-
ufania było 8 rajców, 7 było przeciw. 
Nikt się nie wstrzymał. 

Burmistrz otrzymał też absoluto-
rium z tytułu wykonania budżetu 
za rok 2019 (14 głosów „za”, bez gło-
sów sprzeciwu, przy 1 wstrzymują-
cym się).

Przewodniczący Rady Mieczy-
sław Kowalski w specjalnym wy-
stąpieniu do nauczycieli i uczniów 
w naszej gminie podziękował „za 
wysiłek, zaangażowanie i wytrwa-
łość, dzięki którym – w tak trudnym 
czasie pandemii – twardogórskie 
szkoły nadal funkcjonowały, re-
alizując swoją podstawową misję”. 
Życzył im udanego i bezpiecznego 
wypoczynku. (OAI)

Wotum o głos

Burmistrz z liderami Rady już po głosowaniu

DZIADOWA KŁODA l Budo-
wa drogi dojazdowej do grun-
tów rolnych w Stradomi Dolnej 
zakończona.

Mieszkańcy gminy Dziadowa 
Kłoda mogą już korzystać z prze-
budowanej drogi gminnej łączącej 
przysiółek Kwaśne Kąty z miejsco-
wością Stradomia Dolna.

17 czerwca br. dokonano odbio-
ru końcowego zadania inwestycyj-
nego obejmującego przebudowę 
drugiej części drogi gminnej. W 
odbiorze wzięli udział wójt Robert 
Fryt, radna i sołtys wsi Stradomia 
Dolna Renata Jabłońska, wyko-
nawca robót Paweł Mocny, kie-
rownik budowy Michał Kubat oraz 
inspektor nadzoru inwestorskiego 
Ryszard Potoczny.

Realizacja zadania była możliwa 
dzięki pozyskanej dotacji celowej 

z budżetu województwa dolnoślą-
skiego na zadanie p.n. „Stradomia 
Dolna, droga dojazdowa do grun-
tów rolnych”. Całkowita wartość 
inwestycji realizowanej w 2019 i 
2020 r. wyniosła 1.039.010 zł, z cze-
go 390.600 zł stanowiło dofinanso-
wanie.

Inwestycja realizowana była 
przez Zakład Budowy Dróg Hen-
ryk Mocny z siedzibą w Błaszkach 
w 2020 r. oraz Przedsiębiorstwo 
Robót Drogowych Zaskórski i 
Wspólnicy Sp. z o.o. z siedzibą w 
Gielniowie w 2019 r. 

Długość wybudowanej drogi 
wynosi 1.730 m.

- Cieszymy się, że na komuni-
kacyjnej mapie gminy przybył 
kolejny odcinek drogi, z którego 
korzystać będą mieszkańcy gminy 
Dziadowa Kłoda - komentuje wójt 
Robert Fryt. (OAI)

Jest nowa droga

Na tę chwilę wszyscy czekali...

DZIADOWA KŁODA l Trafią 
do gminnych placówek oświa-
towych.

Gmina Dziadowa Kłoda w ra-
mach projektu „Zdalna szkoła+” 
po raz drugi pozyskała środki 
unijne na zakup sprzętu kompute-
rowego dla uczniów i nauczycieli. 
Tym razem zakupiono 17 kompu-
terów „all in one” do zdalnej nauki 

za kwotę prawie 38 tysięcy złotych. 
W pierwszej edycji programu szko-
ły podstawowe na terenie gminy 
Dziadowa Kłoda otrzymały 22 lap-
topy, które są już wykorzystywane 
do realizacji nowych zadań zwią-
zanych ze zdalnym nauczaniem w 
związku ze stanem epidemii.

Projekt „Zdalna szkoła” i „Zdal-
na szkoła+” są odpowiedzią na 
obecną sytuację szkół funkcjonu-

jących w warunkach pandemii. 
Realizowane są w ramach Progra-
mu Operacyjnego Polska Cyfrowa 
na lata 2014-2020.  (OAI)

17 komputerów więcej

Komputery cieszą wójta

DOBROSZYCE l  Radni nie 
mieli wątpliwości...

Rada Gminy Dobroszyce na XXI 
sesji jednogłośnie udzieliła wójto-
wi Arturowi Cioskowi wotum za-
ufania i absolutorium z wykonania 
budżetu za rok 2019. W głosowa-
niu wzięło udział 15 radnych.

Podczas sesji wójt przedstawił 
również obszerny raport o stanie 
gminy za 2019 rok. Zostały szcze-
gółowo omówione działania zre-
alizowane, a także te rozpoczęte 
w poprzednim roku, m.in. w za-
kresie inwestycji, oświaty, kultury 
i sportu oraz polityki społecznej i 
przestrzennej.

W 2019 roku inwestycje w gmi-
nie to aż 43 zadania za 8,641 mln zł. 

Te najważniejsze to: kompleksowa 
termomodernizacja Szkoły Podsta-
wowej w Dobroszycach – 2.687.871 
zł, budowa świetlicy w Malerzo-
wie wraz z terenem rekreacyjnym 
– 1.324.107 zł, budowa świetlicy w 
Nowosiedlicach wraz z terenem 
rekreacyjnym – 1.188.475 zł, rozwój 
usług elektronicznych - 560.880 zł, 
budowa oświetlenia ulicznego 
na terenie gminy – 305.600 zł. Na 
inwestycje i remonty gmina pozy-
skała 5,5 mln zł dotacji zewnętrz-
nych. 

Wójt zaznaczył, że na sukces, ja-
kim jest otrzymanie absolutorium, 
złożyła się również praca wielu 
osób, które działają w strukturach 
Urzędu Gminy i poszczególnych 
jednostek.  (ror)

Pełne poparcie

Już można pogratulować...
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Jesteś hodowcą trzody 
chlewnej albo chcesz 
nim zostać? Poszukujesz 
wiarygodnego partnera, 
który zagwarantuje Ci 
stały dochód? Chcesz 
zarabiać, produkując 
razem z firmą z polskim 
kapitałem? Sprawdź pro-
gram Gobarto 500.   

Czy wiesz, że pogłowie trzody 
chlewnej w Polsce jest najniższe od 
40 lat, a 30% spożywanej przez nas 
wieprzowiny pochodzi z importu? 
My chcemy to zmienić. Stworzyli-
śmy nowoczesny program współ-
pracy z rolnikami, którego celem 
jest produkcja wysokiej jakości 
mięsa wieprzowego. 

Gobarto 500, czyli…
Jak działa program? Zostajesz 

partnerem Gobarto i budujesz na 
swoim gruncie obiekt inwentarski 
na blisko 2 tys. stanowisk tuczo-
wych. Nasi eksperci wspierają Cię 
na każdym etapie tego procesu – 
od formalności administracyjnych 
i kredytowych, przez doradztwo 
techniczne w trakcie realizacji in-
westycji, aż po szkolenia, obsługę 
prawną i odbiór budynku. Podpi-
sujemy umowę na 15 lat – współ-
pracę traktujemy długoterminowo. 

Budynek powstaje na Twojej ziemi 
i jest Twoją własnością. 

Udział w programie pozwala na 
miesięczne dochody do 10 tys. zł, 
środki na spłatę kredytu i bieżące 
funkcjonowanie budynku inwen-
tarskiego – w tym koszty wody, 
prądu, podatków, ubezpieczeń i 
znakowania zwierząt. Twój wkład 
własny w inwestycji to 10%. 

Nasi specjaliści wdrożą Cię w 
szczegóły nowoczesnej technologii 
produkcji. Odpowiadamy za za-
bezpieczenie dostaw warchlaków, 
paszy, opiekę weterynaryjną i od-
biór tuczników zgodnie z zawartą 
umową. Współpraca odbywa się 
przy naszym stałym wsparciu – 
jesteśmy zawsze wtedy, gdy nas 

potrzebujesz. Realizujemy umo-
wę bez względu na wahania cen 
wieprzowiny na rynku. 

Jaka jest Twoja rola? 
Wiemy, że jako gospodarz naj-

lepiej zadbasz o hodowlę i odpo-
wiedni stan Twojej infrastruktury. 
Dlatego zdecydowaliśmy się na 
współpracę z rolnikami, którzy 
są otwarci na nowe, innowacyjne 
projekty, a jednocześnie potrafią 
odpowiednio zadbać o dobrostan 
zwierząt zgodnie z najwyższymi 
standardami.

Jesteś jednym z nich? Wejdź na 
naszą stronę www.gobarto500.pl i 
skontaktuj się z nami. 

(tekst sponsorowany)

Hodowla inna niż wszystkie.  
Poznaj Gobarto 500

Józef Brzeziński, Kunowo, uczestnik programu Gobarto 500:
„Gobarto 500 zabezpiecza mnie przed skokami cen tuczników na rynku. 
W czasach, gdy każdy rok to wielka niewiadoma, taka współpraca to 
dobry wybór i spokojny sen. Mając umowę na 15 lat, mogę skupić się na 
doglądaniu inwentarza, a nie sprawdzaniu tabel z cenami zastanawiając 
się, czy wyjdę na swoje. Czy jestem zadowolony ze współpracy? Tak, 
mam profesjonalne wsparcie zawsze wtedy, gdy go potrzebuję”.

Jacek Jagiełłowicz, wiceprezes zarządu Gobarto Hodowca, spółki 
odpowiedzialnej za realizację Gobarto 500:
 „Stworzyliśmy program, który łączy to, co wydaje się niemożliwe – dłu-
goterminową produkcję wysokiej jakości wieprzowiny z bezpieczeństwem 
finansowym rolników. To rozwiązanie, które jest korzystne dla wszystkich. 
Kluczem do dobrej współpracy jest w tym przypadku pełna przejrzystość 
procedur i rozliczeń finansowych oraz nowoczesna technologia produkcji. 
Program Gobarto 500 to optymalna propozycja dla rolników, którzy są 
zainteresowani długofalową inwestycją. Zapraszamy wszystkich zain-
teresowanych do kontaktu z naszymi przedstawicielami regionalnymi”. 

Obiekt Gobarto Obiekt Gobarto 500

MIĘDZYBÓRZ l Radni pozy-
tywnie ocenili pracę burmistrza 
Jarosława Głowackiego.

24 czerwca odbyła się XVIII 
sesja Rady Miejskiej w Między-
borzu, na której burmistrz Jaro-
sław Głowacki przedstawił spra-
wozdanie z wykonania budżetu i 
sprawozdanie finansowe za 2019 
rok.

Radni jednogłośnie udzielili 
absolutorium burmistrzowi. 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
Krystyna Lemiesz oraz zastępca 
przewodniczącego Tomasz Stem-
pin wręczyli okolicznościowe wią-
zanki burmistrzowi Jarosławowi 
Głowackiemu i skarbnik Małgo-

rzacie Michałowskiej. Gratulacje 
złożyli również radni, pracownicy 

oraz dyrektorzy jednostek miasta i 
gminy Międzybórz.  (OAI)

TWARDOGÓRA l 7 samorzą-
dów zwiera szyki, by skorzystać 
z dofinansowania.

Gmina Twardogóra była 26 
czerwca gospodarzem spotkania, 
w którym uczestniczyli przed-
stawiciele 7 dolnośląskich samo-
rządów. Dotyczyło partnerskiego 
projektu pod nazwą „Samodziel-
ne inwestycje związane z energo-
oszczędnym oświetleniem ulicz-
nym i drogowym przy drogach 
publicznych”. Liderem projektu zo-
stała gmina Wołów. A uczestniczą 
w nim jeszcze - obok Twardogóry 
- Środa Śląska, Strzelin, Oława, Mi-
licz - gmina i powiat, Żmigród.

- Wspólnie staramy się pozy-
skać dofinansowanie na wymia-

nę oświetlenia. Jeśli się to uda, 
wymienimy większość opraw 
sodowych na ledowe, co znacznie 

obniży koszty energii - komentuje 
burmistrz Paweł Czuliński.

(kad)

MIĘDZYBÓRZ  l  Starania 
gminy zostały uwieńczone po-
wodzeniem.

Komenda Powiatowa Straży Po-
żarnej w Oleśnicy przekazała OSP 
KSRG w Międzyborzu podnośnik 
koszowy na podwoziu samochodu 
ciężarowego star.

- Dwuletni okres starań o po-
zyskanie tego pojazdu specja-
listycznego, dzięki życzliwości 
wielu ludzi, a przede wszystkim 
komendanta Państwowej Powia-
towej Straży Pożarnej w Oleśnicy 
bryg. Andrzeja Fischera, został 
zakończony pozytywną decyzją 
komendanta wojewódzkiego PSP 
st. Bryg. Marka Kamińskiego - in-
formuje burmistrz Międzyborza 
Jarosław Głowacki. I składa po-
dziękowania wszystkim, którzy 

przyczynili się do pozytywnego 
finału.

Przekazany pojazd, mimo iż nie 
jest nowy, znajduje się w bardzo 
dobrym stanie technicznym i jest 
w pełni sprawny. W gminie jest 
zapotrzebowanie na działania z 
użyciem takiego sprzętu, nie tylko 
w związku z pożarami (płonąca 
sadza w kominie!), ale też po na-
wałnicach, czy przy wycince za-
grażających bezpieczeństwu ludzi 
drzew. Najpierw jednak strażacy 
będą musieli przejść przeszkolenie 
i uzyskać uprawnienia.

Okazuje się, że posiadanie pod-
nośnika jest w naszych realiach 
przywilejem. Jak wskazuje bur-
mistrz Międzyborza, poza jego 
gminą posiada go jedynie Pań-
stwowa Straż Pożarna w Oleśnicy 
i Sycowie.  (kad)

Absolutorium jednomyślnieNowy sprzęt dla OSP

Gratulacje w reżimie sanitarnym
Nie każda gmina taki ma

CODZIENNIE NOWE INFORMACJE

Chcą tańszej energii

Razem można więcej
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PanoramaSycowa

Bukiet kwiatów jako symboliczne zwieńczenie dobrze wykonanej pracy

OGŁOSZENIE
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nie-

ruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2020 roku, poz. 65 ze zm.), Burmistrz Miasta 
i Gminy Twardogóra informuje, że na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej 

Urzędu Miasta i Gminy Twardogóra został wywieszony:
,,WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH 

DO ZBYCIA I DZIERŻAWY”
z dnia 30 czerwca 2020 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Wójt Gminy Oleśnica ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony

na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych we wsi Cieśle 

L.p Miejsco-
wość

Nr działki Powierzchnia 
działki (ha)

Przeznaczenie w planie 
miejscowym 

Wartość 
gruntu 

netto (zł) 

Cena wy-
woławcza 
netto (zł) 

Wadium 
(zł)

1 

Cieśle 

68/15 + 1/5 
udziału  
w 68/20 

0,0892  
+ 1/5 udziału 

w 0,0691 

MN/11 – tereny  
zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej.  
Zgodnie z rysunkiem 

planu działki znajdują się 
w strefie „OW” ochrony 

konserwatorskiej  
zabytków  

archeologicznych. 

32.806,00 32.806,00 3.300,00

2 68/16 + 1/5 
udziału  
w 68/20 

0,0800  
+ 1/5 udziału 

w 0,0691 
31.449,00 31.449,00 3.100,00

3 68/17 + 1/5 
udziału  
w 68/20 

0,0800  
+ 1/5 udziału 

w 0,0691 
31.449,00 31.449,00 3.100,00

4 68/18 + 1/5 
udziału  
w 68/20 

0,0800  
+ 1/5 udziału 

w 0,0691 
31.449,00 31.449,00 3.100,00

5 68/19 + 1/5 
udziału  
w 68/20 

0,1000  
+ 1/5 udziału 

w 0,0691 
40.161,00 40.161,00 4.000,00

1. Nieruchomości położone są w miejscowości Cieśle, na terenie projektowanej zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej, w odległości ok. 6,5 km od centrum Oleśnicy. Warunki geotechniczne dobre, lokalizacja średnia 
plus, czynniki środowiskowe i otoczenie dobre. Dostępność komunikacyjna z drogi wewnętrznej gruntowej (dz. 
68/20), po około 30 – 100 m droga gminna o nawierzchni asfaltowej. Teren w pobliżu nieruchomości (do 250 m) 
uzbrojony w sieci energetyczną
i wodociągową. W pobliżu znajduje się zabudowa mieszkaniowa małej intensywności oraz użytki rolne. Wzdłuż 
dz. 68/15 – ok. 3 m od jej północno-zachodniej granicy przebiega linia wodociągowa ?90.
2. Działki uregulowane są w księdze wieczystej WR1E/00087261/4.
3. W przypadku potrzeby okazania granic działek gruntu, wygrywający przetarg wykonuje okazanie na własny 
koszt.
4. Działki nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w ich rozporzą-
dzaniu. Działki nie podlegają żadnym zobowiązaniom wobec osób trzecich.
5. Przetargi odbędą się w dniu 04.08.2020 r. w pokoju nr 18 w Urzędzie Gminy Oleśnica przy ul. 11 Li-
stopada 24 o godz.: 10:00 – dz. nr 68/15 + 1/5 udziału w dz. nr 68/20, 11:00 – dz. nr 68/16 + 1/5 udziału w dz. 
68/20, 12:00 – dz. nr 68/17 + 1/5 udziału w dz. 68/20, 13:00 – dz. nr 68/18 + 1/5 udziału w dz. 68/20, 14:00 – dz. 
nr 68/19 + 1/5 udziału w dz. 68/20.
6. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu na konto Bank Spółdzielczy 
w Oleśnicy nr 32 9584 0008 2001 0000 0954 0003. Wadium wniesione w formie pieniężnej winno znaleźć 
się na wskazanym rachunku depozytowym Urzędu Gminy Oleśnica do dnia 30.07.2020 r. 
7. Wadium wpłacone przez uczestnika, wygrywającego przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia 
nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po rozstrzygnięciu 
przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, 
unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu Przewodniczącemu Komisji Prze-
targowej przed otwarciem przetargu.
8. Termin podpisania aktu notarialnego zostanie określony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
9. W przypadku uchylenia się wygrywającego przetarg od zawarcia umowy notarialnej, wadium ulega przepad-
kowi na rzecz organizatora przetargu, a przetarg czyni niebyłym.
10. Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi wygrywający przetarg.
11. Zawarcie umowy notarialnej nastąpi po dokonaniu wpłaty całej kwoty należnej za nabycie nieruchomości.
12. Wójt zastrzega sobie możliwość odwołania ogłoszonego przetargu zgodnie z art. 38 ust. 4 ugn.
13. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na 
podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. 
z 2020 r., poz. 65 ze zm.) upłynął dnia 20.05.2020 r.
14. Do ceny sprzedaży osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
15. Ogłoszenie wywiesza się na okres od 30.06.2020 r. do 04.08.2020 r.
16. Termin zagospodarowania nieruchomości – nie dotyczy.

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Oleśnica przy ul. 11 Listopada 24,
w Referacie Rolnictwa, Nieruchomości i  Środowiska,

 pokój nr 2 lub pod numerem tel. (71) 314-02-02.
Zastępca Wójta Krzysztof Skórzewski

DZIADOWA KŁODA l Praca 
włodarza gminy spotkała się z 
uznaniem radnych.

Najważniejszym punktem ubie-
głotygodniowego posiedzenia 
Rady Gminy w Dziadowej Kłodzie 
było sprawozdanie z wykonania 
budżetu oraz udzielenie wójtowi 
absolutorium. Najpierw jednak 
wójt Robert Fryt musiał przedsta-
wić raport o stanie gminy. Skupił 
się na omówieniu najważniejszych 
działań zrealizowanych w 2019 r. 
Wymienił budowę drogi dojazdo-
wej do gruntów rolnych w Strado-
mi Dolnej, wybudowanie chodnika 
w Gronowicach, budowę boiska w 
Miłowicach, utrzymywanie w do-
brym stanie świetlic wiejskich, za-
kup samochodu ratowniczo-gaśni-
czego dla OSP Gołębice, rozbudowę 
i remont oczyszczalni ścieków w 
Dziadowej Kłodzie, rozbudowę 

sieci wodociągowej oraz zakup te-
renu należącego kiedyś do PKP na 
parking przy hali sportowej, inwe-
stycje związane ze szkołami. Jako 
bolączkę wskazał natomiast gospo-
darkę śmieciową, zaznaczając, że 
jest to szerszy problem dotyczący 
wielu gmin. Robert Fryt wska-
zał też inne niepokojące zjawisko: 
niektórzy miejscowi wynajmują 
mieszkania obcym osobom, a kiedy 
te nie płacą i trzeba je eksmitować, 
to gmina musi martwić się o lokale 
socjalne dla nich. - To nie może iść 
w tym kierunku! – stwierdził sta-
nowczo wójt.

Z kolei po omówieniu budżetu, 
którego dokonała skarbnik Ka-
rolina Łukaszuk, radny Antoni 
Mierzwa zwrócił uwagę, że ciągle 
niektórzy uparcie zalegają z opłata-
mi wobec gminy  i trzeba zastoso-
wać bardziej radykalne środki, niż 
tylko wysyłanie upomnień. 

- Często nie ma woli, żeby spła-
cać – przyznała skarbnik. – Żeby 
chociaż ci ludzie przyszli do urzę-
du i poprosili o rozłożenie długu na 
raty, ale nie... – ubolewała.

Po tej dyskusji wójt otrzymał ab-
solutorium od wszystkich obecnych 
11 radnych (na pełną liczbę 15).

- Przez cały rok nazbiera się 
różnych sytuacji, nie zawsze mi-
łych i sympatycznych, ale wiem, 
że wszyscy państwo wraz ze mną 
chcą działać dla dobra gminy, żeby 
poprawić życie jej mieszkańców – 
podsumował mijający okres Robert 
Fryt. Podziękował przy tym współ-
pracownikom. 

- Jeśli chodzi o dyrektor GOK, 
która obecnie zajmuje się też i halą 
sportową, i biblioteką, to państwo 
wiedzą, że rozruszała ona niesa-
mowicie ośrodek kultury i w tej 
chwili stanowi on przykład. Od-
bieram telefony z innych miejsco-

wości, pytają mnie, co się dzieje, 
że w Dziadowej Kłodzie powstaje 
kino! Myślę, że wszyscy państwo 
radni odczuwają ciepło i zaanga-
żowanie pani Weroniki. Szczegól-
nie ważne dla mnie, że dzięki niej 
ośrodek kultury zaczął działać w 
soboty, co wydaje mi się cudowne 
zwłaszcza dla naszych najmłod-
szych smyków - wyraził zadowo-
lenie wójt.

Na koniec, co stało się już trady-
cją, przekazał otrzymane wcześniej 
kwiaty na ręce skarbnik. 

Z okazji 30 lat istnienia samo-
rządu w planie było również wrę-
czenie byłym i obecnym radnym, 
wójtom i sołtysom uroczystych 
podziękowań. Z powodu epidemii 
koronawirusa większość z nich do-
starczono listownie.

Zbigniew Nowak

Jednomyślnie za wójtem

DZIADOWA KŁODA l Zdzisław 
Bałwas nie zamierza akceptować 
niekorzystnego dla siebie wyniku 
konkursu na dyrektora szkoły.

W czasie sesji Rady Gminy w 
Dziadowej Kłodzie radny Przemy-
sław Prusiewicz pytał o sprawę 
konkursu na dyrektora tamtejszego 
Zespołu Szkół. Wygrała go 8 czerw-
ca Karolina Skoczylas, pracująca 
dotychczas w Międzyborzu. Jednak 
przegrany w konkursie poprzedni 
dyrektor Zdzisław Bałwas zakwe-
stionował legalność procedury. Wójt 
Robert Fryt zdecydowanie odpowie-
dział radnym, że jest pewien swych 
racji.

- Zachowaliśmy wszystkie pro-
cedury, czyli ja ze swojego organu 
powołałem 3 osoby: przewodniczą-
cą komisji, która jest zastępcą wójta i 
sekretarzem, przewodniczącą Rady 
Gminy oraz Antoniego Mierzwę, 
przewodniczącego Komisji Oświaty. 
Ponadto w skład komisji weszli: 3 
przedstawiciele Kuratorium, 2 Rady 
Rodziców, 2 Rady Pedagogicznej i 1 
związkowiec, czyli w sumie 11 osób. 
Głosowanie było tajne, a wygrała je 
6:5 kandydatka Karolina Skoczylas. 
Ale - jak państwo już pewnie wie-
dzą - dyrektor Bałwas odwołał się 
od tego. Przedstawiony przez niego 
zarzut dotyczy tego, że w komisji za-
siedli radni. Wskazuje nam w piśmie 
wyrok Sądu Administracyjnego z 
Opola. Takie pismo wysłał też do 
wojewody i kuratora. Dziwna rzecz, 
że kiedy 4 lata temu dyrektor Bałwas 
wygrał konkurs, to też byli radni w 
komisji i nikt tego nie kwestionował, 
łącznie z panem Bałwasem – zauwa-
żył wójt.

- Na terenie naszej gminy i gmin 
sąsiadujących zawsze w takich ko-
misjach zasiadali radni, od zawsze 
– dodała wicewójt.

- W tej chwili dostaliśmy z nadzo-
ru prawnego od wojewody prośbę 
wyjaśnień pewnych rzeczy, więc bę-
dziemy wyjaśniać. – kontynuował 

wójt. - Zobaczymy, jak się sprawa 
będzie rozwijać. Ja uważam, że nie 
złamałem prawa, powołując radnych 
do komisji. Nigdzie jasno nie jest na-
pisane, że tak nie może być, a inter-
pretacje sądów są, jakie są. Według 
wspomnianego Sądu Administra-
cyjnego to powinni być pracownicy 
Urzędu Gminy. Nie jest wyraźnie 
napisane, jacy. Ja w czasie rozmowy 
z wojewodą usłyszałem informację, 
że bardziej transparentne jest, gdy 
powołani są radni, bo wójt ma mniej-
szy wpływ na decyzje radnych, niż 
na swojego podwładnego, który 
pracuje w Urzędzie. Konkurs został 
więc przeprowadzony w moim od-
czuciu zgodnie z przepisami. Panią, 
która go wygrała, też kosztuje to 
teraz wiele nerwów, bo postawiła 
wiele swego życia zawodowego na 
szali – zauważył. I dodał, że gdyby 
teraz jej wybór został unieważniony, 
to ona mogłaby zaskarżyć gminę.

Wójt miał też żal o to, że przepisy 
w tej sprawie są tak nieścisłe. 

- Parlamentarzyści też często byli 
kiedyś wójtami, sołtysami, więc dzi-
wi mnie, że nikt z posłów nie potrafi 
jasno sprecyzować w przepisach, kto 
może być w komisji konkursowej na 
dyrektora szkoły. Związki zawodo-
we były w ogóle zdziwione takim 
zapytaniem.

Wójt poinformował też radnych, 
jakoby Zdzisław Bałwas podważał 
ich kompetencje słowami: „Nikt z 
ulicy nie będzie wybierał dyrektora 
szkoły”...

– Myślę, że są to osoby na tyle 
ważne w gminie, że nie powinniśmy 
nazywać ich „ludźmi z ulicy” – sko-
mentowała wicewójt.

Robert Fryt podsumował całą 
sprawę słowami: „Uważam, że by-
łoby męską postawą pogodzić się z 
takim wynikiem, bo każdego z nas 
może czekać taka weryfikacja ze 
strony mieszkańców podczas wybo-
rów”. - Będziemy pewnie po sądach 
chodzić – przewiduje.

Zbigniew Nowak

Były dyrektor  
kwestionuje
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SYCÓW  Za niebagatelną kwo-
tę wyremontowana i doposażo-
na zostanie szkolna kuchnia.

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ma-
rii Konopnickiej w Sycowie pozy-
skała dofinansowanie w ramach 
rządowego programu „Posiłek w 
szkole i w domu”. Kwota dofi nan-
sowania to aż 80.000 zł!

W ramach tego zadania dopo-
sażona i wyremontowana zosta-
nie kuchnia w budynku szkoły. 
Zainstalowany będzie bardzo no-
woczesny sprzęt, który już na lata 

pozwoli utrzymać standard sani-
tarny, higieniczny i kulinarny.

- To kolejny sukces gminy Syców 
- komentuje burmistrz Dariusz 
Maniak. - W ubiegłym roku pozy-
skaliśmy fi nansowanie na remont 
w Szkole Podstawowej nr 1 im. III 
Tysiąclecia w Sycowie.

Program jest przewidziany na 
kolejne lata. Burmistrz zapowiada 
starania o pieniądze na remonty 
stołówek w następnych szkołach. I 
wskazuje na priorytet - nowo po-
wstały Zespół Szkolno-Przedszkol-
ny.  (kad)

Kasa na stołówkę

Uczniowie pięciu szkół rywali-
zowali w konkursie o regionie.

24 czerwca w Muzeum Regio-
nalnym w Sycowie odbyło się 
podsumowanie XVI Gminnego 
Konkursu Wiedzy o Regionie, któ-
ry w tym roku w związku z pan-
demią miał zupełnie inny charak-
ter. Hasło przewodnie konkursu 
to: „Najpiękniejsze miejsca mojej 
miejscowości i okolic”. Zadaniem 
uczniów było przygotowanie pre-
zentacji multimedialnej. 

W konkursie wzięli udział 
uczniowie z placówek: Szkoła 
Podstawowa nr 2 im. Marii Ko-
nopnickiej w Sycowie, Szkoła Pod-
stawowa nr 1 im. III Tysiąclecia w 
Sycowie, Szkoła Podstawowa w 
Drołtowicach, Szkoła Podstawo-
wa w Stradomi, Szkoła Podstawo-
wa w Działoszy. 

I miejsce zajęl i:  Adrianna 
Dembska (SP Drołtowice), Oliwier 
Nowak (SP Działosza), Aleksan-
dra Spólna (SP Stradomia), Natalia 
Prusiewicz (SP1 Syców), Mateusz 
Pudłowski (SP2 Syców); II miejsce 
- Wiktoria Harabasz (SP Drołto-

wice), Gabriela Krzemińska (SP 
Działosza), Aleksandra Śliwińska 
(SP Stradomia), Krystian Dawiec 
(SP Stradomia), Malwina Woźniak 
(SP1 Syców), Filip Gorządek (SP2 
Syców). 

Wyróżnieni zostali: Marta 
Duda, Antonina Rosiak, Igor Ża-
recki, Kornelia Matyszczak, Julia 
Piasecka - wszyscy SP Drołtowi-
ce; Hanna Dysma, Aleksandra 
Witkowska, Nadia Jasik - wszyscy 
SP Działosza; Hanna Bossler, Julia 
Tomczyk - wszyscy SP Stradomia; 
Kamila Zawada, Oliwia Kaletka, 
Aleksandra Kulok, Maja Świstak, 
Aleks Staniewicz, Hanna Hoja - 
wszyscy SP1 Syców.

Inicjatorką konkursu jest Izabe-
la Noczyńska-Drozd - nauczyciel-
ka historii w Szkole Podstawowej 
nr 1, przy wsparciu Towarzystwa 
Miłośników Sycowa i Muzeum 
Regionalnego.

Uczestnicy konkursu otrzyma-
li upominki ufundowane przez 
burmistrza Dariusza Maniaka 
oraz Towarzystwo Miłośników 
Sycowa.

(OAI)

Moja gmina najpiękniejsza

Rozstrzygnęli gminny konkurs

Jak już informowaliśmy, ewange-
licki pastor Rafał Miller napisał list 
otwarty do władz i mieszkańców 
Sycowa. Skrytykował w nim powie-
rzenie stanowiska dyrektora nowe-
go Zespołu Szkolno-Przedszkolne-
go Monice Janiszyn, nauczyciele z 
SP3 w Sycowie. Trzy lata temu sze-
roko opisywaliśmy konfl ikt pastora 
z nauczycielką, wówczas jeszcze 
miejscowego gimnazjum. Miała 
ona powiedzieć do ucznia, syna pa-
stora: „Jesteś kłamczuchem. Jak ty 
będziesz w protestanckim piekle, a 
ja w katolickim niebie, to ci nie po-
mogę”. 

Pastor narusza moje 
dobra osobiste

Monika Janiszyn w odpowiedzi 
na list otwarty duchownego wydała 
poniższe oświadczenie:

„W odpowiedzi na list otwar-
ty napisany przez pastora Rafała 
Millera oświadczam, że zarzuty 
formułowane wobec mojej osoby 
są zupełnie bezpodstawne. Zostało 
to już wyjaśnione w 2017 roku, kie-
dy to państwo Millerowie złożyli 
skargi na mnie do dyrektora szko-
ły oraz innych instytucji. W toku 
wyjaśnień prowadzonych przez te 
instytucje - zgodnie z obowiązują-
cymi w nich procedurami - skargę 
uznano za bezpodstawną. Nigdy 
przeciwko mnie nie toczyło się 
żadne postępowanie służbowe czy 
karne. Odnosząc się do treści listu 
napisanego przez Rafała Millera, 
ubolewam, że osoba duchowna, 
deklarująca chęć ochrony prawa 
innych osób, narusza moje dobra 
osobiste i próbuje zdyskredytować 
mnie w oczach opinii publicznej, 
podważając zaufanie do mnie jako 
osoby prywatnej, ale i nauczyciela – 
wychowawcy”.

List „przenosi się 
w świat”

To jednak sprawy nie zamknęło. 
Pastor odpowiedział swoim oświad-
czeniem na oświadczenie dyrektor.

Przyznał w nim, że wystosował 
„wraz z moją żoną skargę do Ku-

ratorium Oświaty we Wrocławiu 
oraz ówczesnego burmistrza Syco-
wa [Sławomira Kapicy - red.]. Obie 
instytucje zażądały zbadania spra-
wy przez ówczesną dyrekcję gim-
nazjum. Zbadanie sprawy przez 
dyrekcję polegało na przesłucha-
niu i uzyskaniu oświadczenia od p. 
Moniki Janiszyn. W oświadczeniu 
tym M. Janiszyn zaprzeczyła, by 
owe słowa padły”.

Pastor twierdzi, że „nie zadano 
sobie wtedy żadnego trudu, by 
dotrzeć poprzez adresy mailowe 
i numery telefonów znajdujące się 
w dzienniku elektronicznym do 
absolwentów gimnazjum, byłych 
uczniów klasy 3a, do której uczęsz-
czał nasz syn i dowiedzieć się, jak 
było naprawdę. Wielka szkoda! 
Niektórzy uczniowie z tamtej klasy 
ze szczegółami pamiętają kontekst 
oraz słowa p. Janiszyn wypowie-
dziane w czasie lekcji WOS-u: „Jak 
będziesz w protestanckim piekle, a 
ja katolickim niebie, to ci nie pomo-
gę”, choć miało to miejsce w marcu 
2016 r. Po lekcji WOS-u z p. Jani-
szyn uczniowie kl. 3a opowiedzieli 
o całym zdarzeniu również innej 
nauczycielce gimnazjum. Tak więc 
i kuratorium i burmistrz otrzymali 
wtedy wyjaśnienie sprawy, które 
dyrektor gimnazjum oparł tylko 
na zeznaniu M. Janiszyn”.

Kapłan napisał, że „osobą, która 
za haniebne słowa p. Janiszyn mnie 
i nas jako ewangelików przeprosi-
ła, był ówczesny przewodniczący 
Rady Miasta Pan Bolesław Mo-
niuszko, za co jestem mu niezmier-

nie wdzięczny”. Utrzymuje, że jego 
celem nie jest „zdyskredytowanie 
kogokolwiek w oczach opinii pu-
blicznej, lecz ukazywanie prawdy, 
która przez niektórych, jeśli wsty-
dliwa, niewygodna, lubi być „za-
miatana pod dywan”.

Zarzuca Monice Janiszyn, że 
pisała „donosy na moją osobę i 
rodzinę do biskupa - zwierzchni-
ka Diecezji Wrocławskiej mojego 
ewangelickiego Kościoła. Strasze-
nie radiem, telewizją i gazetami 
ze strony tej Pani też przeżyłem”. 
Chwali się, że jego list otwarty 
„żyje już własnym życiem, udo-
stępniany przez internautów w 
całej Polsce, pomału poprzez wielu 
ludzi przenosi się w świat”.

Na koniec stwierdza dobitnie: 
„Mogę też obiecać, że będę sta-
rał się dopilnować tego, by żadne 
dziecko, czy osoba dorosła nie 
zostały skrzywdzone przez ludzi 
myślących, że trzymając władzę 
mogą poniżać, upokarzać i nisz-
czyć innych. Jako duchowny nigdy 
nie będę obojętny, zawsze będę 
walczył w obronie pokrzywdzo-
nych. Powtórzę za reformatorem 
ks. dr Marcinem Lutrem: „Tak oto 
stoję, inaczej nie mogę. Niech mi 
Bóg dopomoże”. Na koniec nawią-
żę jeszcze raz do XI przykazania: 
„Nie bądź obojętny” i proszę tych 
mieszkańców Sycowa i okolic, któ-
rzy potrafią wydobyć z siebie od-
wagę, aby na zło dziejące się wokół 
reagowali, a niegodziwości nazy-
wali po imieniu”.

(ror)

Dyrektor oświadcza, 
pastor nie odpuszcza...
„Zarzuty są zupełnie bezpodstawne” - oświadcza Monika Janiszyn.  Pastor 
Miller uważa, że sprawa została „zamieciona pod dywan”...

Pastor Rafał Miller Monika Janiszyn

SYCÓW W SKRÓCIE
Tarcza dla Sycowa
Dzięki wsparciu Tarczy Dla Samo-
rządów gmina Syców pozyskuje 
w ramach Funduszu Inwestycji 
Samorządowych ponad 1,5 mln zł 
na kolejne inwestycje w obszarze 
budowy dróg, budynków uży-
teczności publicznej oraz inną 
infrastrukturę miejską. - Bardzo 
nas cieszy, że wszystkie działania 
konsekwentnie realizujemy w trud-
nym gospodarczo czasie, a dzięki 
projektom, które są jeszcze w fazie 
wnioskowania, inwestycje w tym 
roku mogą osiągnąć kwotę nawet 
10.000.000 zł - mówi burmistrz 
Dariusz Maniak. 

Basen przesunięty
W związku z ulewnymi deszcza-
mi odwołano otwarcie basenu z 
nowym brodzikiem. Ma się ono 
odbyć w tym tygodniu. Ulewy 
spowodowały też przekroczenia 
parametrów jakości wody na 
Zalewie w Stradomi, dlatego w 
miniony weekend nie było możli-
wości zażywania kąpieli wod-
nych. Ponowne badania wody 
było wczoraj, a wyniki mają być w 
czwartek. Uruchomiono wypoży-
czalnię kajaków, czynne jest pole 
biwakowe, a plaża przygotowana 
na przyjęcie gości. Rozpoczął 
działalność także punkt gastro-
nomiczny.

Na żółto i na niebiesko!
Tak - za zespołem 2 plus 1 - 
chcą, aby pomalować ich świat 
na wakacje członkowie grupy 
Mały Revas. „Tę piosenkę 
dedykujemy uczniom, rodzicom 
i nauczycielom, aby nadchodzą-
ca przyszłość była w bardziej 
optymistycznych barwach, żeby 
dawała wszystkim duuuużo 
pozytywnej energii do działa-
nia!” - napisali. Piosenkę „Chodź, 
pomaluj mój świat” zaśpiewali: 
Amelia Walczak, Maria Janas, 
Katarzyna Łacina, Maja Bugała, 
Oliwia Guder, Zuzanna Guder, 
Alicja Mycka, Anna Sarnowska, 
Ewa Tajak, Maria Prędka, Oliwia Całujek, Urszula Tajak, Oliwia Stolecka, Victoria Okular, Jan Piórkowski, 
Pascal Kasprzak, Kacper Konicki. Mastering to dzieło Katarzyny Piórkowskiej (również aranżacja chóru) 
i Rafała Broniszewskiego, za montaż odpowiadał  Przemysław Nowacki. Piosenka do wysłuchania na 
olesnica24.com.  (ror)
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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 pa-
let. Tel. 501-717-357.

 Zatrudnię emeryta-rencistę w 
charakterze dozorcy nocnego, 
wskazany własny transport. Tel. 
601-725-681.

 Zatrudnię konserwatora na 
obiekt noclegowy, praca do-
rywcza. Tel. 661-266-440. 

 SPRZEDAM  
 Pralki, lodówki, zmywarki z 

Niemiec - 220 zł/szt. Tel. 790-
883-249.

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

 Sprzedam tanio duży basen 
ogrodowy 3,5 m x 0,8 m z wy-
posażeniem. Tel. 601-785-163.

 Sprzedam komplet wypo-
czynkowy 3+2+1, 600 zł. Tel. 

506-236-205. 
 KOMINKI. Posezonowa wy-

przedaż. Tanio. Ceny do nego-
cjacji. Tel. 602-653-740.

USŁUGI

 Remonty mieszkań, domów, 
malowanie, gładzie, panele, re-
gipsy. Tel. 603-795-542.

 Naprawa pralek Waldemar 

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

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

 Nowoczesne instalacje 
grzewcze, gazowe i wodno-ka-
nalizacyjne, montaż i serwis 
kolektorów słonecznych reno-
mowanych fi rm. Klimatyzacja i 
wentylacja oraz roboty ziemne. 
Tel. 604-406-519.

 Awaryjne otwieranie samocho-
dów i mieszkań. Tel. 601-76-12-82.

 Okna PCV, żaluzje. RATY. Wy-
konujemy posadzki z mixokreta. 

Oleśnica, ul. Wrocławska 30B. 
Tel. 71/314-95-49, 606-874-272.

 ELEKTRYK. Tel. 537-393-225. 

 FINANSE

 Biuro Rachunkowe „Dekret”. 
Oleśnica, ul. Wiśniowa 5. Dla no-
wych fi rm 1. miesiąc gratis. Tel. 
605-418-580.

MIESZKANIA

ZAMIENIĘ
 Mieszkanie własnościowe 61 

m2, 2 pokoje, III p. ,w Oleśnicy za-
mienię na mniejsze we Wrocławiu. 
Tel. 513-749-238.

WYNAJEM
 Do wynajęcia mieszkanie 2-po-

kojowe, umeblowane 1.500 zł + 
media. Tel. 661-266-440. 

 Do wynajęcia dwupokojowe 
mieszkanie. Tel. 694-518-426.

 Mieszkanie 2-pok. 39,9 m², 
III p. ul. Klonowa w Oleśnicy 
do wynajęcia. Informacja tel. 
00496181-4409935, kom. 0049 
1737844441. 

LOKALE
 Sprzedam lokal użytkowy w 

Oleśnicy w budynku Centrum 
Feniks, I piętro, wszystkie me-
dia, 73m2, miejsce w garażu, 
Tel. 602-667-785

 Do wynajęcia pomieszcze-
nie przygotowane pod zakład 

fryzjerski, 75 m2, lub inną dzia-
łalność handlowo-gospodarczą 
(2 wejścia od ulicy głównej i 
podwórka), miejsce na ogródek 
i samochód, ogrzewanie gazowe, 
świeżo po remoncie. Oleśnica, ul. 
Młynarska 7 B. Tel. 502-569-230.

 DOMY 
 Sprzedam dom o pow. ok. 

130 m2 przy ul. Przyjaźni w Ole-
śnicy na działce 611 m2, po ge-
neralnym remoncie w środku, 
podzielony na 2 mieszkania ze 
wspólnym wejściem, z moż-
liwością połączenia w 1. Tel. 
661-895-195.

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

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

 Sprzedam dom bliźniak o pow. 
110 m2, Rataje. Tel. 697-389-929. 

DZIAŁKI BUDOWLANE
 Kupię działkę budowlaną w Ole-

śnicy. Tel. 603-848-915.
 Sprzedam działkę budowla-

ną w Oleśnicy przy ul. Przyjaźni/
Krzywoustego o pow. 1008 m2. 
Tel. 661-895-195.

 Sprzedam działkę budowla-
ną, 20 arów uzbrojoną, Białe 
Błoto. Cena 85.000 zł. Tel. 506-
023-066.

 Sprzedam ładną działkę bu-
dowlaną 12 arów w Oleśnicy, 
ul. Wądoły, media przy działce, 
wjazd na działkę z ulicy głównej, 
okolica spokojna, blisko centrum, 
cena 224.000 zł do negocjacji. Tel.  
603-859-271.  

ROLNICZE   
 Ferma prowadzi sprzedaż 

młodych kolorowych kur nio-
sek. Tel. 601-934-459.

 Sprzedam owce jagnięta. Tel. 
669-955-099. 

ZWIERZĘTA 
  Chcesz mieć czworonożnego 

przyjaciela? Zaadoptuj jednego z 
bezdomnych psów lub kotów wy-
łapanych z terenu powiatu oleśnic-
kiego na zlecenie Urzędu Miasta. 
Tel. 71-798-21-90.

LEKARSKIE 

 ZBIGNIEW OLEJNIK specjali-
sta chirurg ortopeda-traumatolog, 
Oleśnica, ul. Krzywoustego 3c, 
wtorek i czwartek 16-18, Twardo-
góra, ul. Krzywoustego 2, piątek 

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

Tel. 507-823-846

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

Tel. 71 788 91 50  

SKUP ZŁOMU

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

UTRWAL SWOJE WSPOMNIENIA. 
ODBITKA JEDYNIE 50 GROSZY.

SUPER JAKOŚĆ, SUPER CENA

FOTO-GORCZYCA

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

Przyjęcia pożegnalne

STYPY
Tel. 602-459-919.

Zatrudnię 
sprzedawcę 
w sklepie. 
Tel. 605-691-291

SKLEP
SERWIS

Oleśnica, ul. 
Mikołajczyka 9
Czynne: pn. - pt. 

8.30-16.30
sobota 8.30-13.00

Tel. 71 399 96 86

Na materiałach 
i artykułach własnych 

oraz powierzonych

Personalizowane prezenty na każdą okazję

    - papier

    - skóra

    - guma

    - drewno

    - długopisy

    - aluminium anodowe

    - szkło

    - pleksi

    - laminaty grawerskie

    - oraz wiele innych
W związku 

z rozprzestrzenianiem

00do godz. 12  obsługujemy wyłącznie 
osoby powyżej 65 roku życia.  

się Koronawirusa

Sklep Papierniczy

ul. Daszyńskiego 5F

 ul. 3 Maja 16
0000czynny od 9  do 17

0000czynny od 10  do 17

www.am-fol.pl

USŁUGI 
REKLAMOWE am_fol@wp.pl

laser@am-fol.pl

am_fol@wp.pl
laser@am-fol.pl

Grawerowanie 
i cięcie laserem CO2

W związku 
z rozprzestrzenianiem

się Koronawirusa
czynny jest tylko jeden sklep

„OLA” przy ul. 3 Maja 16
0000Zapraszamy od 9  do 15

www.am-fol.pl

USŁUGI 
REKLAMOWE am_fol@wp.pl

laser@am-fol.pl

Grawerowanie 
i cięcie laserem CO2

Biuro czynne pn-pt. godz. 9-16
ul. Lwowska 23, I p. 

(wejście naprzeciwko przedszkola)
Tel. 690-967-999

Znasz język niemiecki?
Szukasz pracy jako 

opiekunka osób starszych?
Wyjazdy na umowę

Opieka koordynatora na miejscu

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

USGUSG

Do wynajęcia 
pomieszczenie przygotowane pod zakład fryzjer-
ski, 75 m2, lub inną działalność handlowo-gospo-
darczą (2 wejścia od ulicy głównej i podwórka), 
miejsce na ogródek i samochód, ogrzewanie 

gazowe, świeżo po remoncie. Oleśnica, ul. Mły-
narska 7 B. Tel. 502-569-230.

Centrum Kształcenia i Wychowania OHP 
w Oleśnicy poszukuje 

kandydatów\kandydatek na stanowisko: 

Wychowawca na pełen etat 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
 wykształcenie: wyższe pedagogiczne, resocjalizacja, 

psychologia, socjologia, z przygotowaniem 
pedagogicznym,

 Nieskazanie prawomocnym wyrokiem 
za umyślne przestępstwo 

Więcej informacji pod numerem tel. 71 314 20 12 
oraz na naszej stronie internetowej 

Kandydatów prosimy o składanie aplikacji 
(CV i list motywacyjny) mailem na adres: 
ckiw-olesnica@ohp.pl lub osobiście 

ul. Zamkowa 4 56-400 Oleśnica

OGŁOSZENIE
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „ZACISZE„ w Oleśnicy przy ul. Kochanowskiego 5 

posiada do wynajęcia nw. lokale użytkowe w Bierutowie i Oleśnicy:
- lokal użytkowy ul. Rynek 1-2 w Bierutowie o pow. 145,90 m2 (lokal 109,80 m2 plus
 piwnica 36,10 m2) cena wywoławcza - 15,00 zł/ m2 netto, wysokość wadium 2 482 zł
- lokal użytkowy ul. 3 Maja 46 w Oleśnicy o pow.  43,22 m2 (w tym korytarz 7,42 m2)
 cena wywoławcza - 19,00 zł/ m2 netto, wysokość wadium 1 244 zł
- lokal użytkowy ul. 3 Maja 44 w Oleśnicy o pow. 32,85 m2

 cena wywoławcza - 19,00 zł/ m2 netto, wysokość wadium 946 zł
- lokal użytkowy ul. 3 Maja 45 w Oleśnicy o pow. 95,20 m2

 cena wywoławcza - 19,00 zł/ m2 netto, wysokość wadium 2 740 zł
- lokal użytkowy Pl. Zwycięstwa 2 w Oleśnicy o pow. 184,57 m2

 cena wywoławcza - 19,00 zł/ m2 netto, wysokość wadium 5 358 zł
- lokal użytkowy ul. Mickiewicza 4b w Oleśnicy o pow. 22,30 m2 (w tym korytarz 5,50 m2)
 cena wywoławcza - 19,00 zł/ m2 netto, wysokość wadium 642 zł – do wynajmu
 od 01.09. 2020 r.

Przedmiotem przetargu będzie wysokość miesięcznej stawki eksploatacyjnej (bez c. o. , funduszu  remontowego i podatku  VAT), wyso-
kość postąpień 1 zł.
Wadium należy wpłacić na konto Spółdzielni w PKO BP Oleśnica  Nr 43 1020 5297 0000 1202 0000 0067 najpóźniej w przeddzień przetar-
gu oraz dokonać zgłoszenia przystąpienia do przetargu nie później niż 1 godzinę przed rozpoczęciem przetargu  w biurze Spółdzielni pok. 
105.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółdzielni
dnia 9 lipca 2020 r. o godz. 12 00 .

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w biurze Spółdzielni pok. 105 lub telefonicznie nr 71 798 – 20 – 24. Zarząd 
Spółdzielni zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w części lub w całości bez podania przyczyny.

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI
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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. 693-395-448

Oleśnica, ul. Łąkowa 2 
OPONY

POMOC DROGOWA
Tel. 601-936-766

MERCEDES

 A-klasa, W169, 1,5 PB, 
2005, granatowy metalik, 
bogate wyposażenie, za-
dbany, 12.000 zł. Tel. 692-
653-169.  

 Mercedes Benz kla-
sy S-500 Barr, 5,0, 1998, 
przebieg tylko 150.000 
km, bezwypadkowy, wy-
posażenie full, 1. wła-
ściciel, czarny metalik, 

tapicerka skóra beżowa, 
stan idealny, 25.000 zł do 
negocjacji. Tel. 602-459-
919. 

 Mercedes B-klasa, 2,0, 
2011, droga wersja, 18.000 
zł. Tel. 577-162-520. 

VOLKSWAGEN

 Golf, 1,6, 2010, pełne wy-
posażenie, 15.000 zł. Tel. 
509-381-091. 

HONDA

 Honda CRV, 2,0 benzyna 
+ gaz, 2004, szary metalik, 
205.000 km, stan idealny, 
22.000 zł do negocjacji. Tel. 
506-236-205. 

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

Ukazuje się od 29 marca 1990 r. II nagroda w III Kon-
kursie 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. Wydaw-
ca: „OLPRESS”. Adres redakcji: „Panorama 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. Re-
daguje kolegium: Krzysztof Dziedzic (redaktor naczelny), Andrzej Furmanek 
(redaktor techniczny), Grzegorz Huk, Roman Rybak oraz zespół. Redakcja nie 
odpowiada za treść ogłoszeń, reklam i nie zwraca materiałów nie zamówionych, 
zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów, 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. Młynarska 4B. 

Czynne od poniedziałku do piątku w godz. 9-14.

9-11. Rejestracja tel. 71-398-60-
23.

 Maria Tarnawska - pediatra, 
neonatolog, poniedziałek, czwar-
tek 17-19. Ul. Ceglana 1b. Tel. 314-
99-55, 601-459-308.

 G A B I N E T  S T O M A T O L O -
GICZNY - lekarz dentysta Grzegorz 
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 Wschodniej 7. 
Tel. 314-43-53.

 UROLOG - lek. Stanisław Paw-
lak, konsultacje, USG we wtorki i 
czwartki od godz. 17. Centrum Me-
dyczne Daszyńskiego, Oleśnica, 
ul. Daszyńskiego 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.

601-412-329
SKUP 

SAMOCHODÓW 

OLEŚNICKIE BIDY

KONTAKT W SPRAWIE ADOPCJI: 
531-111-336, 512 860 567

BERTA- trzyletnia 
kotka. Berta została 
odrobaczona, za-
szczepiona i zachi-
powana. Niedługo 
będzie poddana za-
biegowi sterylizacji.

ZOŚKA- dziesię-
cioletnia kotka. Do 
szczęścia potrzebu-
je tylko pełnej miski 
i miłości człowieka. 
Zdrowa, zaszcze-
piona.

ELVIS/PRESLEY-  
to króliki hodowla-
ne. Poszukujemy 
odpowiedzialne-
go domu. Elvis i 
Presley są zaszcze-
pione i wykastro-
wane.

HEKTOR- roczny 
kocurek wyłapany w 
Oleśnicy. Nikt się po  
niego nie zgłosił. Jest 
grzecznym i czystym 
kotem. Wykastrowa-
ny, zaszczepiony.

NUTKA- półroczna 
kotka trafiła do fun-
dacji po wypadku. 
Niestety, straciła oko 
i słuch. Mimo swojej 
niepełnosprawności 
jest pogodna i skora 
do zabaw.

JEDYNKA/PLAM-
K A- ośmiot ygo -
dniowe maluszki, 
które są ciekawe 
świata. Jedyneczka 
i Plamka są zdrowe, 
korzystają z kuwety.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Wójt Gminy Oleśnica ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony

na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych we wsiach Ostrowina, Krzeczyn i Brzezinka 

L.p Miejsco-
wość 

Nr 
działki 

Pow. 
działki 
(ha) 

Przeznaczenie w planie miejscowym Wartość 
gruntu 

netto (zł) 

Cena wy-
woławcza 
netto (zł) 

Wadium 
(zł)

1 
Ostrowina 86/2 0,1980 

MNU/5 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej z usługami.  Zgodnie z rysunkiem planu działka 
znajduje się w strefi e „OW” ochrony konserwatorskiej 
zabytków archeologicznych. 

38.117,00 38.117,00 3.800,00

2

Krzeczyn 136/7 0,1017 

MN/10 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej. Zgodnie z rysunkiem planu działka znajduje się w 
strefi e „OW” ochrony konserwatorskiej, „K” ochrony kra-
jobrazu kulturowego oraz „B” ochrony konserwatorskiej 
tożsamej ze strefą historycznego układu ruralistycznego. 

37.304,00 

3

7.304,00 3.700,00

3

Brzezinka 
36/7 
+ 1/9 
udzia-
łu w 

36/10 

0,1500 
+ 1/9 

udziału 
0,1778 

Działka 36/7 - MN/29 – tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej. 
Działka 36/10 – KDW/1 – drogi wewnętrzne. Zgodnie 
z rysunkiem planu działki znajdują się w strefi e „OW” 
ochrony konserwatorskiej, strefi e historycznego układu 
ruralistycznego wsi, w granicach działek znajduje się 
również stanowisko archeologiczne 1/16/76-32 AZP. 

26.022,00 26.022,00 2.600,00

1. Opis nieruchomości:
1) Działka 86/2 położona w miejscowości Ostrowina, w odległości ok. 14,5 km od centrum Oleśnicy. Lokalizacja działki dostateczna, czynniki 
środowiskowe i otoczenie – średnie. Dostępność komunikacyjna dobra: asfaltowa droga publiczna przy działce, z uszkodzeniami. Teren 
przy działce uzbrojony w sieci energetyczną, wodociągową, kanalizacji sanitarnej. W okolicy działki mieści się Powiatowy Dom Pomocy 
Społecznej, pawilon handlowy oraz użytki rolne.
Przy południowej części działki przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna niskiego napięcia i oświetlenia ulicznego ze słupami. 
Południowo-zachodni fragment działki przecina kanał ciepłowniczy 2cD100. Kształt działki złożony.
2) Działka 136/7 położona w miejscowości Krzeczyn, w odległości ok. 7 km od centrum Oleśnicy, na terenie zabudowy mieszkaniowej zagro-
dowej i jednorodzinnej. Warunki geotechniczne dobre, lokalizacja działki średnia plus, czynniki środowiskowe i otoczenie dobre. Dostępność 
komunikacyjna bardzo dobra z gminnej drogi o nawierzchni z kostki betonowej.  Teren przy działce uzbrojony w sieci energetyczną, wodocią-
gową, kanalizacji sanitarnej. Przez fragment działki, od strony północno-wschodniej granicy działki, przebiega sieć kanalizacji sanitarnej ?200.
3) Działki 36/7 i 36/10 położone w miejscowości Brzezinka, w odległości ok. 12 km od centrum Oleśnicy. Dostępność komunikacyjna do-
stateczna: droga wewnętrzna przy działce (nr 36/10) ma nawierzchnię gruntową, po około 80 m droga gminna o nawierzchni asfaltowej. 
Teren w pobliżu (do 250 m) uzbrojony w sieci energetyczną i wodociągową.
W pobliżu znajduje się zabudowa mieszkaniowa małej intensywności oraz użytki rolne. Teren działki obecnie nieużytkowany rolniczo, nie-
zabudowany, z samosiejkami sosny i brzozy – bez wartości użytkowej. Warunki przyrodniczo-sąsiedzkie słabe – we wsi Brzezinka znajduje 
się tuczarnia trzody chlewnej – przy pewnych kierunkach wiatru do działki może docierać nieprzyjemny zapach.
2. Działki uregulowane są w następujących księgach wieczystych:
1) WR1E/00087125/9,
2) WR1E/00032639/5,
3) 36/7 - WR1E/00076775/0, 36/10 - WR1E/00077298/9.
3. W przypadku potrzeby okazania granic działek gruntu, wygrywający przetarg wykonuje okazanie na własny koszt.
4. Działki nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w ich rozporządzaniu. Działki nie podlegają 
żadnym zobowiązaniom wobec osób trzecich.
5. Przetargi odbędą się w dniu 05.08.2020 r. w pokoju nr 18 w Urzędzie Gminy Oleśnica przy ul. 11 Listopada 24 o godz.: 10:00 – dz. nr 
86/2 w Ostrowinie, 11:00 – dz. nr 136/7 w Krzeczynie, 12:00 – dz. nr 36/7 + 1/9 udziału w dz. 36/10
w Brzezince.
6. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu na konto Bank Spółdzielczy w Oleśnicy nr 32 9584 
0008 2001 0000 0954 0003. Wadium wniesione w formie pieniężnej winno znaleźć się na wskazanym rachunku depozytowym 
Urzędu Gminy Oleśnica do dnia 31.07.2020 r. 
7. Wadium wpłacone przez uczestnika, wygrywającego przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym 
uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od 
dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu Przewodniczącemu Komisji Przetargowej przed otwarciem 
przetargu.
8. Termin podpisania aktu notarialnego zostanie określony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
9. W przypadku uchylenia się wygrywającego przetarg od zawarcia umowy notarialnej, wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora 
przetargu, a przetarg czyni niebyłym.
10. Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi wygrywający przetarg.
11. Zawarcie umowy notarialnej nastąpi po dokonaniu wpłaty całej kwoty należnej za nabycie nieruchomości.
12. Wójt zastrzega sobie możliwość odwołania ogłoszonego przetargu zgodnie z art. 38 ust. 4 ugn.
13. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 
i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.) upłynął dla działki nr 86/2 w 
Ostrowinie dnia 25.06.2020 r., natomiast dla działki 136/7 w Krzeczynie i działek 36/7
oraz 36/10 w Brzezince dnia 20.05.2020 r.
14. Do ceny sprzedaży osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
15. Ogłoszenie wywiesza się na okres od 30.06.2020 r. do 05.08.2020 r.
16. Termin zagospodarowania nieruchomości – nie dotyczy.

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Oleśnica przy ul. 11 Listopada 24,
w Referacie Rolnictwa, Nieruchomości i  Środowiska,

 pokój nr 2 lub pod numerem tel. (71) 314-02-02.
Zastępca Wójta Krzysztof Skórzewski
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OPTYK LUX SFERA

Zapraszamy w godz. 10-18
www.optyk-olesnica.pl

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

3 LIPCA W GODZ. 10-18 
BADANIE WZROKU

*przy zakupie okularów

LICZNE PROMOCJE

beata-meble.pl 
Poniatowice tel. 604 068 826

ŁÓŻKA OD 650 zł
Oleśnica, 

ul. 3 Maja 22/II

PROMOCJA 
KOŁOWROTKÓW 
I AKCESORIÓW 
WĘDKARSKICH

Zapraszamy! 
Twój mały 
przyjaciel

liczy na ciebie!

Ogłoszenie o przystąpieniu do realizacji 
projektu grantowego

GMINA ŻMIGRÓD
Lider projektu pn. „Poprawa stanu powietrza w OSI Doliny Baryczy 
(wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach 
mieszkalnych na terenie Gminy Cieszków, Milicz, Prusice, Twardo-
góra, Wołów, Zawonia, Żmigród)” ogłasza nabór w trybie konkursu 

wniosków o udzielnie grantów 
dla obszaru obejmującego teren Gminy Twardogóra

dofi nansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020), Osi 
priorytetowej 3 „Gospodarka niskoemisyjna”, Działania 3.3 „Efek-
tywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sek-
torze mieszkaniowym”.

Termin naboru: od godz. 8.00 dnia 01.07.2020 r. do godz. 15:00 dnia 
30.09.2020 r.

Otrzymane wsparcie (granty) można przeznaczyć na wymianę wyso-
koemisyjnych źródeł ciepła na: 

a) podłączenie do sieci ciepłowniczej / chłodniczej lub 
b) instalację źródeł ciepła opartych o OZE lub 
c) instalację kotłów spalających biomasę lub ewentualnie paliwa gazowe. 
Wymianie nie podlegają użytkowane kotły gazowe, olejowe oraz na bio-
masę. Nie dopuszcza się też wymiany użytkowanych kotłów innych niż 
gazowe, olejowe i na biomasę na kotły węglowe, w tym na ekogroszek i 
kotły olejowe. 
d) ogrzewanie elektryczne, pod warunkiem, że będzie ono zasilane z OZE. 
Inwestycje wymienione w pkt b), c) i d) mogą zostać wsparte jedynie w 
przypadku, gdy podłączenie do sieci ciepłowniczej na danym obszarze nie 
jest uzasadnione ekonomicznie lub jest technicznie niemożliwe. 

W ramach konkursu wsparcie przyznawane będzie wyłącznie na inwesty-
cje, które zostaną rozpoczęte po ogłoszeniu konkursu (tj. od dnia publikacji 
niniejszego Ogłoszenia o przystąpieniu do realizacji projektu grantowego). 
Wymiana każdego wspieranego wysokoemisyjnego źródła ciepła musi pro-
wadzić do redukcji emisji CO2 oraz pyłów zawieszonych PM 10 i PM 2,5 (co 
najmniej o 30% w przypadku zamiany paliwa). Powyższy warunek nie do-
tyczy podłączenia do sieci ciepłowniczej. W każdym budynku/ mieszkaniu 
objętym wsparciem wymianie podlegać musi dotychczasowe główne wyso-
koemisyjne źródło ciepła oraz musi istnieć lub należy przewidzieć instalację 
systemu zarządzania energią.

Katalog Grantobiorców:
a) osoby fi zyczne będące:
- właścicielami domu, -ów jednorodzinnego, -ych  lub mieszkania, -ań w 
domu, -ach jednorodzinnym, -ych,
- właścicielami mieszkania, -ań w domu, -ach wielorodzinnym, -ych,
b) wspólnoty mieszkaniowe (jedynie w zakresie mieszkań, których właścicie-
lami są osoby fi zyczne).
Z naboru wyłączony jest mieszkaniowy zasób komunalny Gminy Cieszków, 
jak również zasób mieszkaniowy należący do innych podmiotów niż wyżej 
wymienione, np. do TBS-ów czy Spółdzielni. Nie dopuszcza się również na-
jemców domów jednorodzinnych oraz najemców mieszkań w domach jedno-
rodzinnych/ wielorodzinnych.

Maksymalna kwota wsparcia: przypadająca na jeden dom jednorodzinny to 
20 tys.  PLN, a na mieszkanie 10 tys. PLN.  W przypadku budynków jednoro-
dzinnych / mieszkań ogrzewanych zbiorczymi źródłami ciepła zastosowanie 
ma wyłącznie kryterium „Zasadność i adekwatność wydatków. Wsparcie 
wypłacane jest jako refundacja wydatków poniesionych przed Grantobiorcę.

Maksymalny poziom wsparcia:  do 70% wydatków kwalifi kowalnych. Gran-
tobiorcy zobowiązani są do wniesienia wkładu własnego na poniesienie okre-
ślonych we wniosku o udzielenie grantu wydatków kwalifi kowalnych w części, 
która nie została sfi nansowana grantem (minimum 30 % ich wartości). 

Dodatkowe informacje, takie jak np. forma i miejsce składania wnio-
sków o udzielenie grantu, wartość alokacji przeznaczona na granty w 
naborze, katalog wydatków kwalifi kowalnych, itp. znajdują się w pełnej 
wersji ogłoszenia, które wraz z całą dokumentacją aplikacyjną (w tym 
formularzami wniosków o udzielenie grantu) zamieszczone zostały na 
stronie internetowej projektu www.piecedolinabaryczy.pl .
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