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ŁÓŻKA OD 1049 zł

Kończy się trzeci miesiąc rosyj-
skiej inwazji na Ukrainę. Pierwsi 
uchodźcy trafi li na terytorium gmi-
ny Oleśnica jeszcze w lutym. Już 25 
lutego, dzień po rozpoczęciu działań 
wojennych, samorząd zwrócił się z 
apelem do mieszkańców w sprawie 
zakwaterowania uchodźców. Od-
zew był ogromny! Dzięki ofi arności 
osób prywatnych dach nad głową 
znalazło około 350 obywateli Ukra-
iny. Obecnie na terenie gminy prze-
bywa około 500 uchodźców, w tym 
55 osób w obiektach zbiorowego 
zakwaterowania. W Ligocie Polskiej 
(w pałacu, którego właścicielem jest 
Fundacja Światło-Życie) jest w tej 
chwili 39 osób, a Smardzowie - 16. 
Na przyjęcie obywateli Ukrainy 
gotowa jest również świetlica we 
Wszechświętem, która spełniała już 
tę funkcję w marcu i kwietniu.

Na początku marca powołano 
Komitet Społeczny Gminy Oleśnica 
o nazwie Razem dla Ukrainy, któ-
rego celem jest pomoc finansowa 
dla uchodźców przybywających na 
teren gminy. Wpłat można doko-
nywać na rachunek bankowy nr 12 
9584 0008 2001 0016 0182 0001 w ty-
tule wpisując: „Pomoc dla uchodź-
ców z Ukrainy.”

Pomoc jest wieloraka
Ze względu na zaistniałą potrze-

bę „utrzymania” uchodźców w 
obiektach zbiorowego zakwatero-
wania, jak i chęć pomocy walczą-
cym na Ukrainie, gmina Oleśnica 
uruchomiła środki z rezerwy na za-
rządzanie kryzysowe. Zamówione 
zostało, z inicjatywy radnych, m.in. 
wyposażenie dla oddziałów woj-
skowych (kompletny strój: spodnie, 
obuwie, kurtka bojowa, kamizelka 

operacyjna) za kwotę 27.780 zł, które 
dotarło do Zbaraża. Z tych pienię-
dzy kupiono również prześciera-
dła, pościel medyczną, na bieżąco 
pokrywane są także wydatki na 
produkty żywnościowe do przygo-
towania posiłków w obiektach zbio-
rowego zakwaterowania. Środki z 
rezerwy wykorzystywane są też na 
zatrudnienie tłumaczy pracujących 
w Urzędzie Gminy.

Na Ukrainie, tam gdzie nie ma 
działań wojennych, a jest to prze-
ważająca część kraju, trwa nauka 
zdalna, dzięki czemu wiele dzieci 
uczy się zdalnie w ukraińskim sys-
temie edukacji. Pozostali uczniowie 
z Ukrainy mają prawo do kontynu-
owania nauki w polskiej szkole. Ak-
tualnie do szkół gminy Oleśnica tra-
fi ło 55 dzieci (43 w klasach 1-8 oraz 
12 w oddziałach przedszkolnych). 
Sytuacja jest dynamiczna i liczba 
przyjętych stale się powiększa.  

Zasady przyjmowania uczniów 
do szkół gminnych oraz pozosta-
łe istotne informacje dotyczące 
uchodźców znajdują się w przy-
gotowanym przez Urząd Gminy 
Oleśnica informatorze (dwujęzycz-
nym, wersja papierowa w siedzi-
bie UGO, wersja elektroniczna na 
stronie Urzędu: olesnica.wroc.pl w 
zakładce Pomoc dla uchodźców z 
Ukrainy).

Mieszkańcy, którzy przyjęli 
uchodźców (zarejestrowanych w 
gminie Oleśnica), nie muszą skła-
dać zmiany deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi, płacąc tak jak 
dotychczas za liczbę domowników 
zgłoszonych uprzednio, nie pono-
sząc kosztów za przybyłe osoby. 
Nie będą również dla nich nalicza-

ne dodatkowe opłaty za wodę i wy-
wóz ścieków czy nieczystości.

Punkty z darami
W gminie Oleśnica działają dwa 

punkty pomocy, prowadzone przez 
Gminny Ośrodek Kultury, skiero-
wane do wszystkich potrzebujących 
bez względu na miejsce zamieszka-
nia:

- hala sportowa Szkoły Podsta-
wowej Gminy Oleśnica na ulicy Wi-
leńskiej 36B (głównie odzież, wózki 
dla dzieci, łóżeczka, pieluchy…), tel. 
665-101-043

- siedziba GOK – Boguszyce 102a 
(głównie żywność, chemia, kosme-
tyki, artykuły dla dzieci, akcesoria, 
pieluchy, jedzenie dla niemowląt i 
dzieci…), tel. 665-470-450

Punkty czynne są od poniedział-
ku do piątku w godzinach 8 -15.

W przeliczeniu na liczbę miesz-
kańców gmina Oleśnica jest zdecy-
dowanym liderem w przyjmowaniu 
uchodźców, w związku z czym po-
trzeby są bardzo duże. Zwracamy 
się z prośbą do darczyńców – po-
trzebne są żywność, produkty hi-
gieniczne, chemia gospodarcza, 
bielizna, pościel, ręczniki, poduszki 
i koce. Wszystkim ofiarodawcom 
serdecznie dziękujemy!

Pomoc jedzie do Zbaraża
W liczącej 40 tys. mieszkańców 

gminie Zbaraż, w wyniku migracji 
wewnętrznej związanej z walkami 
na wschodzie Ukrainy, schronienie 
znalazło ponad 5 tys. uchodźców. 

W związku z tą sytuacją wła-
dze Zbaraża wystąpiły do gminy 
Oleśnica z prośbą o wszelką moż-
liwą pomoc humanitarną. W ponie-
działek 25 kwietnia spod siedziby 

Gminnego Ośrodka Kultury w Ole-
śnicy wyruszyły dwa samochody 
dostawcze wypełnione darami dla 
uchodźców, docierając na miejsce 
we wtorek, a w środę bezpiecznie 
wracając do Polski. Gminę repre-
zentowali: Krzysztof Skórzewski 
– sekretarz i zastępca wójta oraz Ja-
rosław Polański – prezes Gminnego 
Przedsiębiorstwa Komunalnego. 
W wyjeździe wziął również udział 
ukraiński kierowca – Oleksandr 
Rybak.

ZBARAŻ
Zbaraż  to miasto w obwodzie tar-
nopolskim, sławne z opisanej w 
„Ogniem i mieczem” Henryka Sien-
kiewicza obrony przed wojskami ko-
zackimi i Tatarami w 1649 r. podczas 
powstania Chmielnickiego. Oblężo-
ny wówczas 14-tysięczny oddział 
polski bronił się pod dowództwem 
Jeremiego Wiśniowieckiego przez 
43 dni przed naporem 100 - 200 tys. 
żołnierzy armii kozacko-tatarskiej. 

Dzięki darczyńcom – mieszkań-
com gminy Oleśnica oraz organi-
zacjom społecznym - do Zbaraża 
przekazane zostały m.in. produkty 
żywnościowe, produkty higienicz-
ne, środki czystości, bandaże i opa-
trunki oraz bielizna termoaktywna. 
Gmina Oleśnica, o czym była mowa 
już wcześniej, doposażyła zba-
raskich żołnierzy walczących na 
wschodzie kraju w buty, spodnie, 
kurtki, kamizelki taktyczne i ochra-
niacze.

Strona ukraińska była przygoto-
wana na przyjęcie transportu. Dary 
od razu zostały naszykowane do 
przekazania uchodźcom. Przed-
stawiciele gminy spotkali się z ser-

decznym przyjęciem władz Zbara-
ża, czego wyrazem jest pamiątkowe 
podziękowanie.

PODZIĘKOWANIE
Rada Miasta Zbaraż składa gorące 
podziękowania Gminie Oleśnica za 
okazaną pomoc humanitarną w tym 
ciężkim dla Ukrainy czasie. Razem 
jesteśmy siłą. Razem wygramy. 
Chwała Ukrainie! Niech Bóg pobło-
gosławi Wam we wszystkim, co ro-
bicie. Powodzenia w Waszej pracy! 

Roman Polikrowskyi, 
burmistrz Zbaraża

My również dziękujemy wszyst-
kim zaangażowanym w akcję, a 
szczególnie darczyńcom, bez któ-
rych skala przedsięwzięcia byłaby 
dużo mniejsza.

Drony z gminy jadą 
na front

I jeszcze jeden element pomocy 
dla walczącego z najeźdźcą sąsia-
da. Za pośrednictwem Centrum 
Pomocy Humanitarnej My z Wami 
mieliśmy możliwość przekazania 
dwóch dronów Xiaomi Mi 4k na 
Ukrainę. Trafiły one do Centrum 
Pomocy Humanitarnej w Szegini, a 
następnie do żołnierzy walczących 
z okupantem. Serdecznie dzięku-
jemy posłance Agnieszce Soin za 
zaangażowanie i pomoc w znalezie-
niu sponsora, który zakupił drony i 
przekazał je gminie Oleśnica, Panu 
Pawłowi Pogodzińskiemu - prezeso-
wi zarządu fi rmy Chemeko-System 
Sp. z o.o. za nabycie dronów i prze-
kazanie ich gminie Oleśnica oraz 
Centrum Pomocy Humanitarnej 
My z Wami za dostarczenie ich na 
Ukrainę.

Dary, drony, dom Dary z gminy Oleśnica pojechały do Zbaraża, drony i wyposa-
żenie wojskowe na front, a w samej gminie mieszkańcy i samo-

rząd starają się stworzyć uchodźcom choć namiastkę domu...

Delegacja z gminy Oleśnica pojechała z daramiPodziękowanie od ZbarażaUrząd Gminy aktywnie włączył się do pomocy

OBWIESZCZENIE STAROSTY OLEŚNICKIEGO
Na podstawie art. 11a ust. 1, art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygo-
towania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 176) oraz art. 49 
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 
735, z późn. zm.),

zawiadamiam,
że na wniosek Inwestora – Burmistrza Miasta Oleśnicy, Rynek – Ratusz, 56-400 Oleśnica, działającego za 
pośrednictwem pełnomocnika Pana Kamila Biajgo, złożony w dniu 11 marca 2022 r., i skorygowany w dniu 13 
maja 2022 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej, dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: 
„Budowa dróg o nawierzchni utwardzonej wraz z kanalizacją deszczową, oświetleniem ulicznym, 
siecią wodociągową i kanalizacją sanitarną pomiędzy ulicą Kusocińskiego a Malinowskiego 
wraz z ul. Malinowskiego w Oleśnicy”
W myśl art. 10 § 1 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego, strony postępowania mają prawo do czynnego w 
nim udziału, przeglądania akt sprawy oraz składania wniosków i uwag w siedzibie Starostwa Powiatowego w Oleśnicy, ul. 
Słowackiego 10, Wydział Architektury i Budownictwa, pokój 321, w godzinach pracy Urzędu, w terminie siedmiu dni od dnia 
zawiadomienia w drodze publicznego obwieszczenia.


