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Nowe rondo, drogi, chodniki, 
tereny zielone i rekreacyjne, 
hala sportowa i mieszkania 
socjalne. To tylko część inwesty-
cji, które zostały zrealizowane 
w 2022 roku. 

Miniony rok był czasem bogatym 
w realizację wielu ważnych dla 
mieszkańców Oleśnicy inwestycji.  
Nowa hala sportowa przy Szko-
le Podstawowej nr 4, mieszkania  
socjalne dla 28 oleśnickich ro-
dzin, ale także drogi, chodniki, 

parkingi, przebudowane skrzyżo-
wania oraz nowe tereny zielone i 
miejsca rekreacji, które są suk-
cesywnie modernizowane i do-
posażane. To tylko część przed-
sięwzięć, które zrealizowaliśmy 
w 2022 roku. Środki na nie po-
chodziły z budżetu Miasta, zostały 
też pozyskane - w rekordowo wy-
sokiej kwocie 24 mln zł - z Pro-
gramu Inwestycji Strategicznych 
Polski Ład.  Przypominamy naj-
ważniejsze realizacje. 
STR. 4-5

Inwestycyjne 
podsumowanie 2022
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Setki oleśniczan wzięło 
udział w tegorocznej 
edycji Orszaku Trzech 
Króli. 

Orszak Trzech Króli w Ole-
śnicy, po dwuletniej prze-
rwie spowodowanej pande-

mią koronawirusa, zorganizowała 
wrocławska Koinonia Jan Chrzciciel. 
W organizację wydarzenia włączyły 
się także Miejski Ośrodek Kultury i 
Sztuki, oleśnickie szkoły podstawo-
we oraz władze samorządowe Ole-
śnicy, powiatu i sąsiednich gmin. 

Warto podkreślić, że był to już 
ósmy Orszak Trzech Króli w Oleśni-
cy. Od lat uliczne jasełka cieszą się 
dużą popularnością wśród miesz-
kańców, którzy po przejściu ulica-
mi miasta w barwnym korowodzie, 
kolędują i  składają pokłon nowo 
narodzonemu Jezusowi. W tego-
rocznym wydarzeniu wzięli udział 
uczniowie oleśnickich szkół, przed-
stawiciele władz miasta na czele z 
burmistrzem Janem Bronsiem, a 
także proboszczowie z parafii św. 
Jana Apostoła i Ewangelisty, Naj-
świętszej Maryi Panny Fatimskiej 
oraz Najświętszej Maryi Panny Mat-
ki Miłosierdzia - księża Mieczysław 
Janczyszyn, Jan Kudlik i Mariusz 
Bąkowski. Gościem oleśniczan był 
w tym roku biskup ks. Maciej Mały-
ga. W bieżącym roku w całym kraju 
odbyło się ponad 700 Orszaków. 

6 stycznia, po dwuletniej przerwie, na oleśnickich ulicach ponownie odbyły się jasełka

Ósmy Orszak Trzech Króli 

Przed nami kolejny rok z Oleśnickimi Jarmarkami Wspaniałości

Lokalnie i charytatywnie w Rynku
Oleśnicki Jarmark Wspaniało-
ści w 2023 roku nadal będzie go-
ścił na Rynku, łącząc ideę pro-
mocji lokalnych produktów ze 
wspieraniem najbardziej potrze-
bujących.  

Pierwszy w tym roku Oleśnicki 
Jarmark Wspaniałości został 

połączony z tegorocznym finałem 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Po-
mocy. Podczas kolejnych także nie 
zabraknie działań charytatywnych, 
choć najważniejszym celem oleśnic-
kich jarmarków pozostanie nadal 
promocja lokalnych producentów i 
rękodzielników, a także możliwość 
zrobienia fajnych zakupów przez od-
wiedzających to wydarzenie. 

Stoiska pojawią się na Rynku 
w Oleśnicy jeszcze dziewięć razy. 
Jarmarki Wspaniałości zaplanowa-
no na 26 lutego, 1 i 2 kwietnia, 20 
maja,  25 czerwca,  9 i 10 września 
(podczas Dni Europy), 14 i 15 paź-
dziernika, 19 listopada oraz 16 i 17 
grudnia. Organizatorką jarmarków 
jest Sylwia Kicuła i Miasto Oleśni-
ca. Wystawcy, którzy pojawią się w 
Oleśnicy, nie będą w tym roku po-
nosić kosztów związanych z usta-
wieniem stoisk. Zapisy przyjmo-
wane są pod nr. tel. 517 159 515. 

Bieg Pamięci 
Żołnierzy 
Wyklętych 

Wigilia dla potrzebujących organizowana jest od wielu lat

Świąteczne spotkanie 
z będącymi w potrzebie
Osoby samotne, potrzebują-
ce, bezdomne - to do nich skie-
rowane zostało zaproszenie na 
spotkanie świąteczne. Odbyło 
się ono w Centrum Usług Spo-
łecznych. 

Spotkania wigilijne to wielolet-
nia inicjatywa Miasta, Miejskie-

go Ośrodka Pomocy Społecznej, 
oleśnickich parafii oraz Parafial-
nego Zespołu Caritas. Nie inaczej 
było przed świętami Bożego Na-
rodzenia w 2022 roku. Spotkanie 
wigilijne oraz podarunki dla jego 

uczestników koordynował dyrek-
tor MOPS Janusz Marszałek wraz 
ze współpracownikami oraz dzia-
łaczkami Caritas, którzy wspólnie 
zajęli się przygotowaniem dań. 

Na zaproszenie odpowiedziało 
ponad dwustu mieszkańców, co 
kolejny raz udowodniło, że wigi-
lia dla osób samotnych czy bez-
domnych to potrzebna inicjatywa. 
Podkreślał to obecny na spotka-
niu burmistrz Jan Bronś, które-
mu towarzyszył przewodniczący 
Rady Miasta Aleksander Chrza-
nowski. 

Spotkanie odbyło się przy Centrum Usług Społecznych
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Zapraszamy do Rynku na Oleśnickie Jarmarki Wspaniałości

Barwne, uliczne jasełka cieszą się dużą popularnością wśród mieszkańców

5 marca odbędzie się w Oleśni-
cy kolejna edycja Biegu Tropem 
Wilczym. Trwają zapisy. Organi-
zatorzy przygotowali sto pakie-
tów startowych.  

Bieg Pamięci Żołnierzy Wy-
klętych ma na celu przybli-

żenie historii i uczczenie pamię-
ci żołnierzy polskiego podziemia 
antykomunistycznego i antyso-
wieckiego działającego w latach 
1944- 1963. Wydarzenie jest 
częścią ogólnopolskiego projek-
tu organizowanego przez Fun-
dację Wolność i Demokracja 
i odbędzie się jednocześnie w 
około 360 polskich miastach a 
także poza granicami kraju. W 
Oleśnicy rywalizacja sportowa 
zawodników odbędzie się na na-
stępujących dystansach:
● 800 m - Bieg Dzieci - start 
godz.11; 
● 1963 m – Bieg Pamięci oraz 
rywalizacja zawodników Nordic 
Walking (odwołanie do roku, w 
którym zginął ostatni Żołnierz 
Wyklęty – Józef Franczak ps. 
Lalek), start godz.11:30;
● 5 km- Bieg Główny- start 
godz.12

Na najlepszych zawodników 
czekają puchary, a dla wszyst-
kich będą medale oraz atrakcyj-
ne pakiety startowe. Miasto Ole-
śnica jest współorganizatorem 
tego sportowego wydarzenia. 



W siedzibie Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki 
Wodnej zastępca burmi-
strza Edyta Małys Niczy-
por  podpisała umowę o 
dofinansowanie w ra-
mach nowego programu. 

Ciepłe Mieszkanie  to program, 
którego celem jest popra-
wa jakości powietrza oraz 

zmniejszenie emisji pyłów oraz 
gazów cieplarnianych poprzez 
wymianę nieefektywnych źródeł 
ciepła, tzw. „kopciuchów”  i popra-
wa efektywności energetycznej w 
lokalach mieszkalnych znajdują-
cych się w budynkach wielorodzin-
nych. Program będzie wspierać 
wymianę źródeł ciepła zasilanych 
paliwem stałym na ogrzewanie 
bardziej ekologiczne, takie jak: 
pompy ciepła, kotły gazowe, ko-
tły na pellet drzewny, ogrzewa-
nie elektryczne, podłączenie do 
centralnego ogrzewania. Dodat-
kowo możliwe będzie wykonanie 
wymiany okien i drzwi zewnętrz-
nych. Kosztem kwalifikowanym 
w programie będzie także przy-
gotowanie dokumentacji projek-
towej przedsięwzięcia.

Beneficjentem programu jest 
gmina, której dotację przyznaje 
WFOŚiGW. Ta z kolei przepro-
wadzi nabór wniosków dla bene-
ficjentów końcowych, czyli wła-
ścicieli mieszkań. A następnie po 
przeprowadzeniu naboru i ocenie 
wniosków, zawrze z nimi umowy 
na dofinansowanie.

- Jesteśmy absolutnym lide-
rem jeśli chodzi o liczbę złożo-
nych wniosków w programie 
„Ciepłe Mieszkanie”. To poka-
zuje, jak bardzo ten program był 

potrzebny, właśnie tu na Dol-
nym Śląsku - podkreślał prezes 
WFOŚiGW we Wrocławiu Łu-
kasz Kasztelowicz.

W Oleśnicy program będzie re-
alizowany od drugiego kwartału. 

Wtedy też będzie można składać 
wnioski o dotacje. 

Więcej szczegółów w kolejnym 
numerze Kuriera. Zapraszamy też 
do śledzenia miejskiej strony in-
ternetowej www.olesnica.pl  

Pozyskaliśmy 2 137 500 zł na dotacje dla mieszkańców 

Oleśnica w programie 
Ciepłe Mieszkanie

Program miejski „Oleśnica zasilana naturą” oraz rządowy „Czyste powietrze” nie kolidują ze sobą. Można z nich korzystać jednocześnie

Podsumowanie działań ekologicznych w Oleśnicy
Oleśnica zasilana naturą  
to szereg działań ekologicz-
nych podejmowanych przez 
oleśnicki samorząd. Mieszkań-
cy korzystają z nich bardzo 
chętnie, włączając się  
w ten sposób w działania pro-
ekologiczne. 

Głównym założeniem programu 
Oleśnica zasilana naturą  było 

stworzenie jasnych zasad, które po-
zwolą na uzyskanie przez mieszkań-
ców wsparcia finansowego z budże-
tu Miasta na działania w zakresie 
walki ze smogiem, zagospodarowa-
nia wód opadowych oraz poprawę 
efektywności energetycznej budyn-
ków mieszkalnych - przypomina 
radny Grzegorz Żyła, jeden z ini-
cjatorów i twórców programu. Te, 
które funkcjonują od 2021 roku to 
Oleśnica walczy ze smogiem, po-

prawia efektywność energetyczną 
budynków mieszkalnych, zagospo-
darowuje wodę opadową, usuwa 

azbest, rezygnuje z plastiku, czy też 
zakłada kwietne łąki.  Z jakich do-
tacji skorzystali w 2022 roku ole-

śniczanie? Były to:
● dotacja na zmianę systemu ogrze-
wania (wymianę pieca zasilanego 
paliwem stałym np. węglem na no-
woczesne źródła ciepła - gaz, prąd 
elektryczny, pompy ciepła) – 64 
osoby skorzystały z tej możliwo-
ści, wydatkowano kwotę łącznie 
526.144,26 zł
● dotacja na wykonanie instalacji 
fotowoltaicznej – 18 osób skorzy-
stało z dofinansowania, wydatko-
wano kwotę łącznie 45.000,00 zł 
● dotacja na wykorzystanie wód 

opadowych – 5 osób złożyło wnio-
ski, wydatkowano kwotę łącznie 
9.422,85 zł
● dotacja na usunięcie wyrobów 
azbestowych – nie wydatkowano 
środków na to zadanie (brak zain-
teresowania).

Warto podkreślić, że program 
miejski „Oleśnica zasilana natu-
rą” i rządowy „Czyste powietrze” 
nie kolidują ze sobą. Oznacza to, 
że mieszkańcy mogą jednocześnie 
skorzystać z dofinansowania ja-
kie oferują oba te projekty. Oba są 
kontynuowane także w 2023 roku. 

Szczegółowe informacje o wszyst-
kich programach proekologicznych 
funkcjonujących w naszym mieście 
można uzyskać w punkcie konsul-
tacyjnym, który znajduje się w Ra-
tuszu (na parterze) i jest czynny 
w dni powszednie, w godzinach 
8.00 – 16.00, tel. 534 197 214. 

Umowę z WFOŚiGW podpisała wiceburmistrz Edyta Małys-Niczypor
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Mieszkańcy chętnie korzystają z programu

Czyste Powietrze  
- zmiany w programie
Od stycznia 2023 r. zmieniła się 
część zasad programu Czyste 
Powietrze, z którego korzysta-
ją m.in. mieszkańcy Oleśnicy. 

W ramach programu „Czyste 
Powietrze” na Dolnym Ślą-

sku złożono ponad 26 tys. wnio-
sków na kwotę 400 mln zł.

Zmiany obejmują m.in. pod-
wyższenie progów dochodowych, 
zwiększenie wysokości dotacji oraz 
możliwość złożenia kolejnego wnio-
sku o dofinansowanie dla tych, 
którzy już wcześniej skorzystali 
z Programu. 

- Jednocześnie i przede wszyst-
kim promujemy kompleksową 
termomodernizację, która służy 
bezpieczeństwu cieplnemu gospo-
darstw naszych beneficjentów. 
Efektywne energetycznie domy to 
mniejsze koszty ogrzewania bu-
dynku, ale i poprawa jakości po-
wietrza - informuje Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska we 
Wrocławiu. - Wprowadzenie ko-
lejnej odsłony programu „Czyste 
Powietrze” spowoduje, że Benefi-
cjenci programu nie tylko uzyskają 
bezpieczeństwo cieplne dla swoich 
domowników, ale docelowo będą 

płacić mniej za ciepło. Nowa IV 
wersja programu będzie urucho-
miona w styczniu 2023 r.

Najważniejsze zmiany 
w programie „Czyste 
Powietrze”:
● podwyższenie progów docho-
dowych, 
● do 136 200 zł dotacji w przy-
padku przeprowadzenia tzw. głę-
bokiej, kompleksowej termomo-
dernizacji,
● możliwość złożenia dwóch wnio-
sków o dofinansowanie,
●  do 1200 zł dodatkowego do-
finansowania do audytu energe-
tycznego budynku

W 2022 roku w Oleśnicy złożo-
no 37 wniosków w ramach pro-
gramu Czyste Powietrze.Czego 
one dotyczyły? Wymiany źródła 
ogrzewania - 29 wniosków, insta-
lacji centralnego ogrzewania  - 26 
wniosków, docieplenia budynku 
- 10 wniosków, wymiany stolarki 
okiennej   - 16 wniosków, wymia-
ny stolarki drzwiowej  - 20 wnio-
sków,  założenia fotowoltaiki  - 12 
wniosków. Wszystkie opiewały na 
łączną kwotę dofinansowania –  
448 118,87 zł. 

Wspólnie dbamy o jakość powietrza w Oleśnicy

W 2022 r. złożono 18 wniosków na wykonanie instalacji fotowoltaicznej

40 mln zł
planowana kwota wpływów 

do budżetu Oleśnicy 
z podatku PIT 

w 2021 roku

Poziom 1 - Beneficjentem końcowym programu „Ciepłe Mieszka-
nie” może zostać każdy właściciel lokalu mieszkalnego w budynku 
wielorodzinnym, którego roczne dochody nie przekraczają kwo-
ty 120 tys. zł. Wysokość dofinansowania wyniesie w takim przypad-
ku: do 30% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 15 tys. zł na je-
den lokal mieszkalny.
Poziom 2 - Beneficjentem końcowym programu „Ciepłe Mieszka-
nie” może zostać każdy właściciel lokalu mieszkalnego w budyn-
ku wielorodzinnym, którego miesięczne dochody nie przekracza-
ją kwoty:  
● 1673 zł w gospodarstwie wieloosobowym  
● 2342 zł w gospodarstwie jednoosobowym.  
Wysokość dofinansowania wyniesie w takim przypadku: do 60% 
kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 25 tys. zł na jeden lokal 
mieszkalny
Poziom 3 - najwyższy: w przypadku tego progu Beneficjentem 
końcowym programu „Ciepłe Mieszkanie” może zostać każdy wła-
ściciel lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, którego 
miesięczne dochody nie przekraczają kwoty:
● 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym
● 1260 zł w gospodarstwie jednoosobowym
Wysokość dofinansowania wyniesie w takim przypadku: do 90% 
kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 37,5 tys. zł na jeden lokal 
mieszkalny.



Rok 2022 był rokiem bo-
gatym w realizację wielu 
inwestycji oczekiwanych 
przez mieszkańców. Oto 
przegląd najważniejszych 
z nich. 

Nowa hala sportowa przy 
Szkole Podstawowej nr 4, 
mieszkania  socjalne dla 28 

rodzin, ale także drogi, chodniki, 
przebudowane skrzyżowania oraz  
nowe tereny zielone i rekreacyj-
ne. To część przedsięwzięć, któ-
re zrealizowaliśmy w 2022 roku. 

Uczniowie i nauczyciele
czekali na tę halę
W październiku 2022 roku za-
kończyła się budowa hali spor-
towej przy Szkole Podstawowej 
nr 4. Miejski samorząd przezna-
czył na ten cel blisko 10,8 mln zł. 

Nowy oleśnicki obiekt sporto-
wy jest dostosowany dla osób z 
niepełnosprawnościami. Posiada 
pełnowymiarowe boisko do gier 
zespołowych.  Łączna powierzch-
nia hali to 1115 mkw.

- Sala – mówi burmistrz Jan 
Bronś - w głównej mierze pełni 
funkcję dydaktyczną, odbywają 
się na niej zajęcia z wychowania 
fizycznego na poziomie szkoły 
podstawowej. 

Nowa hala posiada widownię, 
trzy zespoły szatniowe składają-
ce się z dwóch szatni oraz węzła 
sanitarnego. Ponadto w budynku 
znajduje się także jedna sala dy-
daktyczna oraz łącznik z dotych-
czasową salą gimnastyczną i szko-
łą. Istotną kwestią jest fakt, że w 
nowej hali sportowej mogą odby-
wać jednocześnie zajęcia wycho-
wania fizycznego nawet dla trzech 
zespołów klasowych (powierzch-
nia hali może być dzielona spe-
cjalnymi kotarami).  Dodając do 
tego istniejącą salę gimnastycz-
ną, która pozostanie w dyspo-
zycji szkoły, problem organiza-
cji lekcji wychowania fizycznego 
w Szkole Podstawowej nr 4 zo-
stał kompleksowo rozwiązany.  

Nowe mieszkania socjalne 
dla oleśniczan
W minionym roku zakończyła się 
również budowa mieszkań socjal-
nych przy ul. Kopernika 13E i 13F. 
Inwestycja pochłonęła 4,4 mln zł. 
- Nowo powstałe budynki to do-
wód na to, że Oleśnica stawia nie 
tylko na oświatę, dba nie tylko o 
tych, którzy uprawiają sport, ale 
też o tych, którzy potrzebują da-
chu nad głową - podsumowuje 
burmistrz Jan Bronś.

W każdym budynku znajduje się 
14 lokali, w 2 budynkach zamiesz-
kać może łącznie 28 rodzin. Każ-
dy z lokali posiada łazienkę z tzw. 
„białym montażem”, kuchnię lub 

aneks kuchenny; posadzki wyko-
nane są z płytek gresowych oraz 
paneli podłogowych, we wszyst-
kich lokalach jest ogrzewanie z 
sieci miejskiej. Koszt inwestycji 
obejmuje koszty dokumentacji 
projektowej, robót budowlanych 
oraz wykonanych przyłączy. Na 
realizację inwestycji Miasto po-
zyskało dotację. Zawarło umowę 
z Bankiem Gospodarstwa Krajo-
wego w Warszawie o udzielenie 
wsparcia finansowego ze środ-
ków Funduszu Dopłat w wyso-
kości 1.437.000,16 zł.

Dobroszycka po modernizacji
Ponad 15,2 miliona złotych koszto-
wała modernizacja odcinka drogi 
wojewódzkiej 340 w Oleśnicy, za-
pewniającej dojazd do węzła Dą-
browa przy drodze ekspresowej 
S8. Inwestycja została w 85% sfi-
nansowana z funduszy unijnych, 
pozostałą część stanowią pienią-
dze z budżetu Oleśnicy oraz bu-
dżetu państwa. Łączna długość 
przebudowywanego odcinka wy-
nosi 1,3 km. Celem inwestycji była 
poprawa jakości i przepustowo-
ści dróg wojewódzkich groma-
dzących największy ruch pojaz-

dów oraz usprawnienie dojazdu 
do tras szybkiego ruchu. 

Zakres prac obejmował m.in. 
budowę jezdni wraz z pobocza-
mi, chodnikami oraz ścieżkami 
rowerowymi. Nowa droga została 
wpięta w istniejący system komu-
nikacyjny dzięki nowym zjazdom 
i skrzyżowaniom. Aby poprawić 
bezpieczeństwo i komfort użyt-
kowników przebudowano także 
oświetlenie, a wzdłuż trasy usta-
wiono ekrany akustyczne. 

Burmistrz Jan Bronś podkre-
śla, że  modernizacja ul. Dobro-
szyckiej to  jedno z najważniej-
szych przedsięwzięć drogowych 
obecnej kadencji.

 - Musieliśmy długo o nią zabie-
gać, ale udało się doprowadzić tę 
inwestycję do szczęśliwego fina-
łu. To bardzo ważne, gdyż skrzy-
żowanie ul. Wojska Polskiego z 
ul. Dobroszycką było, jeszcze do 
niedawna, jednym z najbardziej 
niebezpiecznych w mieście. Nie 
było praktycznie dnia bez zda-
rzenia drogowego w tym miej-
scu - podsumowuje, dodając, że 
inwestycja mogła być zrealizo-
wana m.in. dzięki zaangażowa-
niu środków z budżetu Oleśnicy 

(2,1 mln zł) plus  środki unijne 
pozyskane z ZIT. 

Wały Jagiellońskie, Łukanow-
ska i Stawowa po remoncie
Zakończyła się także przebudo-
wa trzech ważnych dróg na tere-
nie Oleśnicy. Kierowcy mogą już 
korzystać z ul. Wały Jagiellońskie 
oraz ul. Łukanowskiej i Stawo-
wej. Wały Jagiellońskie to dro-
ga powiatowa, która pełni ważną 
rolę w zapewnieniu komunikacji 
w kierunku południowo-zachod-
nim miasta, gdzie intensywnie roz-
wija się budownictwo mieszkanio-
we. Droga jest też wykorzystywana 
jako alternatywny wylot w kierun-
ku Wrocławia. Zadanie realizo-
wane było przez Miasto, Sekcję 
Dróg Miejskich na podstawie po-

Mieszkańcy korzystają z inwestycji, które Miasto zrealizowało w minionym roku. Pieniądze na te przedsięwzięcia pochodziły z budżetu Oleśnicy oraz ze środków zewnętrznych, które udało się pozyskać

Nowe drogi, rondo, chodniki, parkingi, tereny zielone i miejsca rekreacji, 
hala sportowa i mieszkania. Te inwestycje zrealizowano w 2022 roku

15,2 mln zł
kosztowała modernizacja 

ul. Dobroszyckiej. 

2,1 mln zł na tę inwestycję 
pochodzi z budżetu Oleśnicy. 

Miasto pozyskało również  
środki unijne z ZIT. 
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Rondo przy ul. Dobroszyckiej/Wojska Polskiego poprawiło bezpieczeństwo w tej części miasta Ulicą Wały Jagiellońskie jedzie się teraz bezpiecznie i komfortowo

W styczniu 2022 roku została otwarta poradnia okulistyczna

Przy ul. Kopernika zamieszka 28 rodzin

Ulice Łukanowska i Stawowa doczekały się kompleksowej przebudowy
Urządzenia do zabawy na ul. Wi-
śniowej i Łąkowej Nowa ścieżka rowerowa i parking przy ul. Sinapiusa



Mieszkańcy korzystają z inwestycji, które Miasto zrealizowało w minionym roku. Pieniądze na te przedsięwzięcia pochodziły z budżetu Oleśnicy oraz ze środków zewnętrznych, które udało się pozyskać

Nowe drogi, rondo, chodniki, parkingi, tereny zielone i miejsca rekreacji, 
hala sportowa i mieszkania. Te inwestycje zrealizowano w 2022 roku
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rozumienia z Powiatem Oleśnic-
kim. Na przebudowę drogi Mia-
sto uzyskało z programu Polski 
Ład środki w wysokości 4,5 mln 
złotych. Wartość robót wyniosła  
5.347.890,03 zł. Miasto partycy-
powało także w przebudowie in-
nych dróg powiatowych. Chodzi 
o ulicę Łukanowską i Stawową. 

- Zależało nam na uzyskaniu 
kompleksowo wyremontowa-
nego ciągu komunikacyjnego i 
jednocześnie objazdu centrum 
miasta poprzez ulicę Łukanow-
ską, Stawową, Wiejską, przebu-
dowaną przez Miasto ulicą Wały 
Jagiellońskie i dalej ulicą Wało-
wą - mówi burmistrz Jan Bronś. 
- Płynność ruchu w tym rejonie 
miasta znacznie się poprawi. W 
ramach inwestycji wykonano ok. 
1210 m nowej konstrukcji jezdni, 
a ponadto ciąg pieszo-rowerowy, 
chodnik i kanalizację deszczową. 
Inwestycja pochłonęła 7 mln zł.

Jest bezpieczniej
W 2022 roku w Oleśnicy przyby-
ło 77 miejsc postojowych. W cen-
trum miasta, przy ul. Sinapiusa, 
powstał nowy parking. Nie jest 
objęty strefą płatnego parkowa-
nia, można z niego skorzystać za 
darmo. 

- Cieszę się, że udało się przygo-
tować ten teren pod miejsca par-
kingowe, a dodatkowo uporządko-
wać go bez szkody dla znajdującej 
się tutaj zieleni - podsumowuje 
burmistrz Jan Bronś. 

W 2022 roku realizowane były 
także prace w zakresie remontów 
cząstkowych nawierzchni z mie-
szanek mineralno-asfaltowych na 
drogach gminnych - ulicy Kościel-
nej i Zamkowej w Oleśnicy. W za-
kres remontu wchodziło m. in. fre-
zowanie  jezdni, regulacja pionowa 
urządzeń infrastruktury podziem-
nej, remont cząstkowy istniejącej 

podbudowy, lokalne wzmocnienie, 
ułożenie warstwy wyrównawczej 
i odtworzenie docelowego ozna-
kowania poziomego.

W minionym roku wybudowa-
no i przekazano do użytku także 
nowy chodnik przebiegający po-
między ogrodami działkowymi a 
dawnym boiskiem trawiastym. - 
W ramach inwestycji w miejsce 
starej i nierównej nawierzchni z 
trylinki wykonana została nowa 
nawierzchnia z kostki betonowej 
wraz z odwodnieniem -  informu-
je Krzysztof Fink, dyrektor Sekcji 
Dróg Miejskich. Projekt skoordy-
nowany jest z projektem sąsiadują-
cego łącznika Otwarta - Limanow-
skiego w połączeniu nawierzchni 
ulic Otwartej i Poniatowskiego, 
a także w zakresie oświetlenia i 
kanalizacji deszczowej.

W minionym roku zakończył 
się również remont podcienia 
arkadowego przy ul. 3 Maja. 
Wieloletni problem został w ten 
sposób rozwiązany, a mieszka-
jący w pobliżu Arkad oleśnicza-
nie wreszcie mogą odetchnąć z 
ulgą. Na wejściach z obu stron 
zamontowano metalowe, ażu-
rowe, ozdobne kraty i zainsta-
lowano oświetlenie, co skutecz-
nie "odstarsza" osoby pijące w 
tym miejscu alkohol. Koszt tych 
prac to 130 tys. zł.  

Nowe miejsca rekreacji 
Oleśniczanie korzystają też z par-
ków kieszonkowych, które powsta-
ły w dwóch lokalizacjach: przy ul. 
Lwowskiej 6-10 oraz przy ul. Ar-
mii Krajowej 41/Słoneczna 9-15.  

- Wspólną cechą parków kie-
szonkowych są niewielkie rozmia-
ry i radość, jaką sprawiają użyt-
kownikom – podkreśla oleśnicki 
Zakład Budynków Komunalnych.  

Zmienia się także Park Koleja-
rzy Oleśnickich, który jest jednym 

z ulubionych miejsc wypoczynku 
oleśniczan. Wykonano tam strefę 
fitness, która z pewnością, zwłasz-
cza wiosną, będzie się cieszyć du-
żym powodzeniem wśród miesz-
kańców aktywnie spędzających 
wolny czas.  Strefa fitness zosta-
ła wyposażona w siedem urządzeń 
do ćwiczeń, które są zlokalizowane 
w czterech mniejszych strefach. Z 
kolei na wolnej przestrzeni istnie-
jącego ogrodzonego placu zabaw 
zamontowany został zestaw zaba-
wowy z wieloma atrakcjami (m.in. 
ze zjeżdżalnią spiralną).  

Po konsultacjach z mieszkańca-
mi zrewitalizowano teren przy ul. 
Wiśniowej/Łąkowej w Oleśnicy.  
Ogólnodostępna, wielofunkcyjna, 
plenerowa strefa rekreacji sprzy-
jająca integracji społecznej jest już 
gotowa. Wkrótce teren zazieleni 
się, a w odpowiedzi na propozy-
cje mieszkańców ustawiono ławki, 
stolik do gry w szachy, urządzo-
no mini boisko do koszykówki i 
rozbudowano istniejący plac za-
baw dla najmłodszych.

Jest ładniej, bardziej zielono
Wiosną 2022 roku zakończyły się 
też prace przy ul. Matejki, gdzie 
wykonano pielęgnację istnieją-
cych roślin oraz ich uzupełnienie 
poprzez dodatkowe nasadzenia. 
Zgodnie z projektem wprowadzo-
no większą liczbę gatunków drzew, 
krzewów i bylin w obrębie ulicy 
Matejki. Wykonano również ele-
menty małej architektury: ławko-
-donice, donice okrągłe, trejaże 
z donicami, donicę betonową i 
modułową ławko-donicę.

Nowa poradnia okulistyczna 
działa już rok
Na początku 2022 roku w Oleśni-
cy uruchomiono nową poradnię 
okulistyczną, która została prze-
niesiona z przychodni przy ul. 
Hallera. Została ona wyposażo-
na w nowe urządzenie medyczne 
- laser neodymowy do leczenia 
zaćmy oraz jaskry. Zabiegi, któ-
re są wykonywane tym sprzętem 
to tak zwana kapsulotomia tyl-
na (po wcześniejszym usunięciu 
zaćmy), a także irydotomia lase-
rowa - małoinwazyjna metoda 
leczenia jaskry.  Poradnia dys-
ponuje również aparatem OCT 
(Koherentna Tomografia Optycz-
na), przy pomocy którego wyko-
nuje się diagnostykę plamki żół-
tej i nerwu wzrokowego. Zabiegi 
są wykonywane na NFZ, ale rów-
nież komercyjnie. 

Nowa fontanna zdobi plac
Nieszablonowy design fontanny z 
iluminacją świetlną kolorowymi 
stożkami w wersji zimowej wzbo-
gacił odnowiony plac Zwycięstwa, 
będący miejscem spotkań miesz-
kańców Oleśnicy. 

26 mln zł 
z Polskiego Ładu
W 2021 roku Oleśnica otrzy-
mała 24 mln zł z pilotażo-
wej edycji Programu Inwesty-
cji Strategicznych w ramach 
Rządowego Funduszu Polski 
Ład. Pieniądze te pozwoliły na 
przebudowę ul. Wały Jagiel-
lońskie (4,5 mln zł) oraz na roz-
poczęcie budowy dróg o na-
wierzchni utwardzonej wraz  
z infrastrukturą techniczną na 
terenie osiedla pomiędzy uli-
cą Europejską, a ulicą Polną 
(19,4 mln zł). W drugim roz-
daniu Polskiego Ładu Oleśni-
ca otrzymała 2 mln zł., które 
przeznaczyliśmy na budowę 
dróg o nawierzchni utwardzo-
nej wraz z kanalizacją desz-
czową w ul. Miodowej i czę-
ści ul. Tęczowej. Nowe drogi 
sprawią, że komunikacja we-
wnętrzna na osiedlu i wy-
jazd do centrum miasta staną 
się łatwiejsze. Powstaną dwa 
nowe skrzyżowania ulic osie-
dlowych z ulicą Południową 
umożliwiające alternatywny, 
poza ul. Słonecznikową, wjazd 
na osiedle.

Ulicą Wały Jagiellońskie jedzie się teraz bezpiecznie i komfortowo

W styczniu 2022 roku została otwarta poradnia okulistyczna

Przy ul. Kopernika zamieszka 28 rodzin

Nowa ścieżka rowerowa i parking przy ul. Sinapiusa

W hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4 od jesieni odbywają się zajęcia wychowania fizycznego

Nowa fontanna z iluminacją świetlną



Podsumowując miniony 
rok w Oleśnicy, nie spo-
sób pominąć wydarzeń 
społecznych i kultural-
nych. Przypominamy 
część z nich, choć tych, 
w których mieszkańcy 
chętnie brali udział, było 
dużo więcej. 

Wystawy, koncerty, kier-
masze i jarmarki. Po 
dwuletniej przerwie 

spowodowanej pandemią Ole-
śnica znów pełną piersią mogła 
organizować, ale też brać udział 
w wydarzeniach kulturalnych. Ich 
organzacją zajmował się przede 
wszystkim Miejski Ośrodek Kul-
tury i Sztuki, ale także Urząd Mia-
sta, radni miejscy oraz oleśnickie 
stowarzyszenia, które biorą ak-
tywny udział w życiu miasta. 

Wróciły Dni Oleśnicy
W 2022 roku, po dwuletniej prze-
rwie, powróciliśmy do tradycyjnej 
i sprawdzonej formuły Dni Ole-
śnicy. Miejski Ośrodek Kultury i 
Sztuki, który był głównym organi-
zatorem wydarzenia, zadbał o to, 
by każdy znalazł coś dla siebie. Nie 
brakowało więc animacji dla naj-
młodszych, były koncerty chórów, 
wystawy, a także moc atrakcji na 
podzamczu, które znów przyjęło 
wielotysięczną publiczność stęsk-
nioną za imprezami w plenerze. 
Niekwestionowaną gwiazdą wy-
darzenia była Agnieszka Chyliń-
ska, ale pozostali wokaliści też cie-
szyli się uznaniem publiczności. 

Tłumy na Nocy Muzeów
Bardzo dużą popularnością cie-
szyła się ubiegłoroczna Noc Muze-
ów. - Wraz z Rodzinnym Ogrodem 
Działkowym ZNTK zaprosiliśmy 
oleśniczan na zwiedzanie ponie-
mieckiego schronu, który można 
było zobaczyć od środka po raz 
pierwszy właśnie podczas Nocy 
Muzeów. Swoje podwoje otworzył 
Oleśnicki Dom Spotkań z Historią, 

w którym wybijaliśmy pamiątko-
wą oleśnicką monetę, a dodatko-
wo  prezentowaliśmy unikatowe 
zdjęcia pana Edwarda Niczypora 
i wystawę zabawek z PRL. Oleśni-
czanie licznie zwiedzali też zamek, 
cerkiew i Muzeum Foteli Kataplu-
towych, brali udział w zwiedzaniu 
miasta z przewodniczką i pokazie 
wypalania ceramiki - przypomi-
na Agata Szpiłyk, dyrektor Miej-
skiego Ośrodka Kultury i Sztuki w 
Oleśnicy, ciesząc się, że instytu-
cji, które chcą udostępniać obiek-
ty mieszkańcom Oleśnicy jest co-
raz więcej. 

Kyczera na Rynku
Początek lipca 2022 roku upłynął 
w Oleśnicy pod znakiem XV Mię-
dzynarodowego Festiwalu Świat 
pod Kyczerą. Oleśniczanie obej-
rzeli występy zespołów z Chile i 
Burundi. Na oleśnickiej starów-
ce pojawiły się też zespoły z Mek-
syku i Ukrainy, Panamy, Polski, z 
Turcji i Kolumbii.

OFCA bawi i śmieszy
W sierpniu, już po raz ósmy, mia-
sto i jego mieszkańców zahipnoty-
zował Oleśnicki Festiwal Cyrkowo-
-Artystyczny. Na ten sierpniowy 
weekend wielu mieszkańców Ole-
śnicy i regionu czekało przez cały 
rok. Nie inaczej było w minionym 
roku. Na trzy dni nasze miasto 
stało się stolicą sztuki cyrkowej i 
teatralnej na najwyższym pozio-
mie. Mogliśmy podziwiać arty-
stów, którzy przyjechali do nas 
z różnych części Europy. Highli-
nerzy, akrobaci, żonglerzy i ar-
tyści cyrkowi przyciągali w róż-
ne części miasta wielotysięczną 
publiczność zachwyconą pozio-
mem artystycznym cyrkowych 
wykonawców.

Festyny, pikniki, gala 
Miniony rok to także pikniki na 
Rynku w Oleśnicy (m.in. majowy 
z okazji Święta Flagi oraz listopa-
dowy z okazji Narodowego Święta 
Niepodległości), Festyn Rodzin-
ny w Parku Oleśnickich Kolejarzy,   
przejazdy pociągiem repatriantów 
organizowane przez stowarzysze-
nie Olsensium i radnego Marka Ka-
maszyłę, czy wreszcie - choć to już 
wydarzenie sportowe - Gala Suzu-
ki Boxing Night, która była znako-
mitą promocją Oleśnicy w kraju. 

Po dwuletniej przerwie w Oleśnicy znów tętniło życie kulturalne, a mieszkańcy chętnie korzystali z naszej oferty

Koncerty, spektakle, wystawy, 
pikniki i festiwale. 2022 rok w pigułce

Dni Oleśnicy to występy prawdziwych gwiazd. Była wśród nich Agnieszka Chylińska

Noc Muzeum cieszyła się ogromną popularnością wśród oleśniczan

W Parku Kolejarzy Oleśnickich odbył się Festyn Rodzinny

Dni Oleśnicy, Dni Europy, 
OFCA, Noc Muzeów. 
W  2022 roku w Oleśnicy 
nie brakowało wydarzeń, 
które przyciągały tłumy 
mieszkańców
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Międzynarodowe brzmienie Kyczery na oleśnickim Rynku

Dni Europy to wystawy i spektakle na wysokim artystycznym poziomie

Oleśnicki Festiwal Cyrkowo-Artystyczny zamienia miasto w stolicę sztuki cyrkowej



Rada Miasta Oleśnicy uchwaliła budżet na 2023 rok. Jego projekt zaprezentował burmistrz Jan Bronś

Aż 61 mln zł na inwestycje w 2023 roku 

Część pieniędzy na te inwestycje pochodzi z Programu Inwestycji Strategicznych

Przebudowy dróg osiedlowych
Rozpoczęły się prace na trzech 
oleśnickich drogach osiedlo-
wych. Za kilka miesięcy miesz-
kańcy będą już korzystać z no-
wych nawierzchni.

Na początku stycznia ruszyły 
prace przy ul. Belgijskiej. Ro-

boty w tej części miasta związane 
są z budową drogi o nawierzchni 
utwardzonej i przyległych sięga-
czy.  - Inwestycja zakłada wyko-
nanie dróg bitumicznych z chod-
nikami i ścieżką rowerową oraz 
kanalizacji deszczowej - informu-
je Robert  Kropielnicki, naczelnik 
Wydziału Architektury i Budow-
nictwa.  Prace przy ul. Belgijskiej 
zrealizuje Przedsiębiorstwo Inży-
nierii Wodnej i Ochrony Środo-
wiska z Oleśnicy. Roboty będą 
trwały około dziesięć miesięcy. 
Ich koszt to blisko 7,5 mln zło-
tych, z tego 4 950 000 zł Miasto 
pozyskało z Programu Inwestycji 
Strategicznych.  Także w styczniu 

rozpoczęła się budowa dróg o na-
wierzchni utwardzonej wraz z ka-
nalizacją deszczową w ul. Miodo-
wej i części ul. Tęczowej. Prace 
realizuje Zakład Instalacji Budow-
lanych s.c. z Oleśnicy. Inwestycja 
zakłada: wykonanie dróg utwar-
dzonych (bitumicznych) i kanali-

zacji deszczowej. Koszt prac wy-
nosi 1.741.680 zł (z czego Miasto 
pozyskało dofinansowanie w wy-
sokości 1.706.846 zł z Programu 
Inwestycji Strategicznych w ra-
mach Polskiego Ładu).  Zakoń-
czenie inwestycji zaplanowano na 
19.08.2023 roku. 

Prace przy ul. Belgijskiej potrwają dziesięć miesięcy

1,6 mln zł kosztowała inwestycja przy ul. Krzywoustego

Przebudowano chodnik 
i zjazdy na posesje
Zakończyły się roboty budow-
lane związane z przebudową 
chodnika oraz zjazdów do po-
sesji przy ul. Krzywoustego, na 
odcinku od Tołstoja do Krzywej. 
Był to pierwszy etap tej ważnej 
dla mieszkańców inwestycji. 

Roboty, które zakończyły się pod 
koniec 2022 roku, obejmowa-

ły wymianę konstrukcji chodni-
ka i wszystkich zjazdów na pose-
sje oraz wykonanie utwardzenia 
pobocza, na którym umożliwio-
ne będzie parkowanie aut osobo-
wych - mówi Krzysztof Fink, dy-
rektor Sekcji Dróg Miejskich w 
Oleśnicy. 

Wymieniono także niesprawny 
kolektor deszczowy i wykonano 
system odwodnień liniowych.

Głównym wykonawcą tej prze-
budowy był Zakład Budownictwa 
Ogólnego i Inżynieryjnego Edward 
Kucułyma z Oleśnicy. 

Wartość robót wyniosła 1 601 
913,65 zł. Inwestycja, której go-
spodarzem była Sekcja Dróg Miej-
skich, była sfinansowana w całości 
przez Miasto Oleśnica w ramach 
pomocy rzeczowej dla Powiatu Ole-
śnickiego. 

Rada Miasta Oleśnicy 
uchwaliła budżet 
Miasta Oleśnicy 
na 2023 rok. 

Podczas grudniowej sesji Rady 
Miasta Oleśnicy burmistrz 
Jan Bronś przedstawił bu-

dżet na 2023 rok oraz wielolet-
nią prognozę finansową miasta. 
Rada Miasta Oleśnicy uchwaliła 
ten dokument.

- Mimo trudnych czasów i pro-
blemów, szczególnie na poziomie 
uzyskiwania dochodów i finanso-
wania wydatków bieżących, uda-
ło się wypracować bardzo dobry 
budżet - mówi Jan Bronś, któ-
ry podkreśla, że aby móc realizo-
wać bieżące zadania oraz te roz-
wojowo-inwestycyjne, konieczne 
są racjonalne wydatki i poszuki-
wanie dodatkowych dochodów, 
także wewnętrznych.

- Dla zapewnienia stałych wpły-
wów budżetu niezbędne jest rónież 
skuteczne gospodarowanie mająt-
kiem miasta - mówi burmistrz.  - 
Mimo tych trudności oraz nakła-
dania coraz to nowych zadań na 
samorządy bez zapewnienia ich 
finansowania (jak sprzedaż wę-
gla), nie przestajemy inwestować. 

Jak prezentuje się budżet 
w 2023 roku? 
Na rok 2023 zaplanowano rekor-
dową kwotę – ponad 61 mln zł – 
na inwestycje, z czego ponad 42,8 
mln zł z przeznaczeniem na in-
westycje drogowe. - Planowane 
są kolejne zadania inwestycyjne, 
takie jak: ukończenie Parku Po-
łudniowego, rewitalizacja Parku 
Kolejarzy, przebudowy podwórek, 
ukończenie odbudowy budynku 
przy ul. 3 Maja/Zamkowej po po-
żarze, a w ramach projektów obej-

mujących poprawę efektywności 
energetycznej modernizacja bu-
dynków i obiektów użytkowanych 
przez Oleśnicki Kompleks Rekre-
acyjny ATOL. Burmistrz przypo-
mina, że rok 2023 będzie rokiem 
postpandemicznym, najprawdo-
podobniej drugim rokiem wojny 
na Ukrainie, rokiem kryzysu ener-
getycznego, rosnącej inflacji.  - Z 
tymi zjawiskami musimy się zmie-
rzyć, próbować zniwelować ich nie-
korzystny wpływ na życie Miasta i 

mimo wszystko inwestować w roz-
wój Oleśnicy, tak by wbrew trud-
nym czasom, wciąż stanowiła bez-
pieczne i atrakcyjne miejsce do 
życia - podkreśla Jan Bronś. 

Planowane dochody budżetowe 
to - 217.512.815 zł; planowane wy-
datki budżetowe - 222.512.815 zł.

W 2023 roku oczekujemy na:
● zawnioskowane przez Miasto 
środki zewnętrzne z Rządowego 
Programu Inwestycji Strategicz-

nych w ramach Funduszu Polski 
Ład w wysokości 29.053.450 zł , 
z przeznaczeniem na inwestycje 
● dotacje celowe z udziałem środ-
ków europejskich, w wysokości 
8.076.548 zł
● planowane wydatki majątko-
we (inwestycyjne) – 61.282.900 
zł, z czego największa część (44 
mln zł) zostanie przeznaczona na 
inwestycje drogowe na drogach 
gminnych oraz drogach innych 
kategorii w obrębie miasta

Najważniejsze inwestycje 2023: 
● zakończenie budowy Parku Po-
łudniowego 
● rewitalizacja Parku Kolejarzy 
Oleśnickich
● przebudowa terenu pomiędzy 
ulicą Szkolną i ulicą Matejki
● rozbudowa sieci wodno – ka-
nalizacyjnej
● modernizacja budynków, w tym 
obiektów OKR ATOL mająca na 
celu poprawę efektywności ener-
getycznej
● zakończenie odbudowy po po-
żarze kamienicy przy ulicy 3 Maja 
i Zamkowej
● przebudowa ulicy Ogrodowej
● przebudowa łącznika ulicy 
Otwartej i ulicy Limanowskiego 
● przebudowa łącznika na ul. Mo-
niuszki
● przebudowa łącznika pomię-
dzy ulicą Wojska Polskiego i uli-
cą Łowiecką
● zakończenie budowy dróg utwar-
dzonych pomiędzy ulica Polną, a 
ulicą Europejską, w rejonie ulicy 
Belgijskiej, Miodowej, Tęczowej, 
Kosynierów, Demokratów i Glinia-
nej – co zapewni poprawę jakości 
dróg osiedlowych i ich połącze-
nie z głównymi ciągami komu-
nikacyjnymi
● rozbudowa parkingów na ulicy 
Ludwikowskiej, w rejonie przy-
chodni zdrowia 
● realizowanych będzie 6 zadań 
w ramach Oleśnickiego Budżetu 
Obywatelskiego.   

- Robimy wszystko, by Oleśnica wciąż stanowiła bezpieczne miejsce do życia - mówi burmistrz Jan Bronś
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Mieszkańcy mogą już korzystać
z nowego chodnika

61 mln zł
to rekordowa 

kwota 
na inwestycje

w 2023 roku



W oleśnickich parkach stanęły wygodne, drewniane leżaki

Od pierwszych dni woj-
ny w Ukrainie, Oleśnica 
wspiera osoby, które 
przybyły do nas 
zza wschodniej granicy 
i tych, którzy pozostali 
w swojej ojczyźnie. 

Już w pierwszych dniach wojny 
u naszych sąsiadów, burmistrz 
Jan Bronś zwołał posiedze-

nie Miejskiego Zespołu Kryzyso-
wego. Zapadły na nim pierwsze 
decyzje wsparcia, jakiego należy 
udzielić uchodźcom przybyłym do 
naszego miasta.  

Pierwsze wsparcie
- W pierwszej kolejności zadba-
liśmy o zakwaterowanie, wyży-
wienie, odpoczynek, zapewniamy 
kontakt z pielęgniarkami środo-
wiskowymi i lekarzem - wylicza 
burmistrz. 

Na początku wojny w Ukrainie do 
miasta przyjechało aż 1500 osób. 
- Stanęliśmy przed bardzo poważ-
nym wyzwaniem, a więc przygo-
towaniem miejsc w lokalach na-
leżących do miasta - wspomina 
Aleksander Chrzanowski, przewod-
niczący Rady Miasta Oleśnicy. - 
Powstały one m.in. przy ul. Bocka, 
w harcówce przy ul. Lwowskiej, 
w świetlicy przy ul. Bratniej, w 
sali sportowej „jedynki”, w Atolu 
i awaryjnie w budynku na Brzo-
zowej, a także na parafii św. Jana. 
Uchodźców przyjęli w swoich do-
mach także mieszkańcy. Najważ-
niejsze było, by nikt nie został bez 
dachu nad głową. 

Uciekli przed dramatem wojny
- Dzięki pomocy ze strony miesz-
kańców i ich ofiarności zgroma-
dziliśmy wiele rzeczy potrzebnych 
uchodźcom w pierwszych momen-

tach ich pobytu w naszym mieście 
- podkreśla wiceburmistrz Edy-
ta Małys-Niczypor. - Ze wspar-
ciem wolontariuszy posegregowali-
śmy te dary, dzięki czemu szybko 
i sprawnie mogliśmy przekazać je 
wszystkim, którzy tego potrzebu-
ją. Nadwyżki trafiły do potrzebu-
jących na granicy z Ukrainą.    
W ratuszu powstał Punkt Informa-
cyjny dla uchodźców, obsługiwa-
ny w języku polskim i ukraińskim. 
Tutaj uchodźcy otrzymywali naj-
ważniejsze informacje dotyczące 
ich pobytu w Oleśnicy. 

Pomoc psychologa i lekarzy
Ważne  było samopoczucie psy-
chiczne osób, które przeżywały  
traumę ucieczki przed wojną, stąd 
decyzja o utworzeniu Punktu Po-
mocy Psychologicznej, w którym 
można porozmawiać o tym, jak 
przetrwać ten trudny czas. Miej-

ski Punkt Wspierania Uchodźców, 
który kilka razy zmieniał lokaliza-
cję, działa obecnie przy ul. Wojska 
Polskiego 13.  Aleksander Chrza-
nowski przyznaje, że teraz jego 
formuła jest już nieco inna.

- W miejskich zasobach pozo-
stało niewiele osób. Są to albo ci, 
którzy dotarli do nas niedawno, 
albo ci, którym na razie nie uda-
ło się usamodzielnić. Właśnie na 
nich skupiamy teraz naszą uwa-
gę, starając się ich zaktywizować - 
mówi przewodniczący Rady Mia-
sta Oleśnicy.  

To m.in. dzięki jego zaanga-
żowaniu i współpracy z wieloma 
stowarzyszeniami oraz firmami, 
udało się przeprowadzić zbiórki 
zywności, artykułów chemicznych, 
sprzętu. - Uruchomiliśmy swoje 
kontakty, ale nieoczekiwanie po-
jawiały się różne osoby chcące po-
móc - mówi, wymieniając m.in. 
firmy ROM czy Kerry, a także bar-
dzo owocną współpracę z miastem 
partnerskim Oleśnicy-Warendor-
fem. W Oleśnicy trwają też zbiór-
ki przedmiotów, które trafiają na 
front. Te działania koordynuje rad-
ny Marek Kamaszyło.  

Organizacja miejsc noclegowych, zbiórki, pomoc psychologiczna i inna

Tak mieszkańcy Oleśnicy 
wspierają uchodźców 
przybyłych z Ukrainy

Na początku wojny 
w Ukrainie do Oleśnicy 
przyjechało blisko 1500 
osób, które szukały 
schronienia 

Powstaje program funkcjonalno-użytkowy dworca

Remont dworca PKP  
w Oleśnicy coraz bliżej
Trwają prace zmierzające do 
rozpoczęcia remontu budynku 
dworca PKP w Oleśnicy. 

W Urzędzie Miasta trwają pra-
ce nad wstępną wersją pro-

gramu funkcjonalno-użytkowego 
dworca PKP w Oleśnicy. - W na-
wiązaniu do zawartego w czerwcu 
porozumienia ws. współpracy przy 
realizacji inwestycji przebudowy 
dworca kolejowego, PKP przesłało 
wersję roboczą koncepcji PFU, w 
celu jej zaopiniowania, w szczegól-
ności w zakresie zagospodarowa-
nia przez nasz Miasto powierzchni 
w budynku dworca po zakończe-

niu inwestycji - przypomina bur-
mistrz Jan Bronś. 

Przypomnijmy, że w czerwcu 
2022 roku PKP podpisały umo-
wę z oleśnickim samorządem ws. 
wykorzystania powierzchni dwor-
ca po przebudowie.  – Podpisanie 
porozumienia z Oleśnicą to waż-
ny krok na drodze do przebudowy 
tego obiektu, ponieważ gwarantuje, 
że po inwestycji dworzec, oprócz 
obsługi podróżnych, za sprawą in-
stytucji, które planuje otworzyć tu 
samorząd, stanie się również cen-
trum aktywności jej mieszkańców - 
podkreśla Ireneusz Maślany, czło-
nek zarządu PKP SA. 

W oleśnickim ratuszu odbyło się spotkanie ws. planowanego remontu

Realizujemy zwycięskie projekty OBO

Nowa  strefa chillout dla 
mieszkańców już gotowa

Kilkanaście ławek-leżaków 
ustawiono już w Parku Książąt 
Oleśnickich przy stawie  
na ul. Kruczej oraz w Parku  
nad Stawami. 

W ten sposób Zakład Budyn-
ków Komunalnych realizu-

je jeden ze zwycięskich projektów 
Oleśnickiego Budżetu Obywatel-
skiego z 2021 roku. Zakładał on 
utworzenie dwóch stref relaksu 
nad stawami oraz obok stawu przy 
Kruczej z leżakami całorocznymi, 
ławkami oraz okrągłymi monto-
wanymi wokół drzew lampami za-
silanymi energią słoneczną. Leża-

ki ustawiono także nad stawami 
miejskimi, od strony ul. Brzozo-
wej, niedaleko przystani. 

Końca dobiegają też prace zwią-
zane z budową ścieżki treningowej 
dla osób niepełnosprawnych.  To 
także zwycięski projekt OBO. Ścież-
ka edukacyjno-treningowa skła-
da się z betonowych modułów za-
wierających odwzorowanie barier 
komunikacyjnych, na które może 
natknąć się osoba poruszająca się 
na wózku inwalidzkim. Powstała 
ona na terenie rekreacyjnym przy 
Parku nad Stawami. Osoby nie-
pełnosprawne już niebawem będą 
mogły z niej korzystać. 
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W działalność punktu pomocy uchodźcom zaangażowały się także panie z Ukrainy

W Oleśnicy zorganizowano wiele zbiórek dla uchodźców



Miejskie szkoły podstawowe biorą udział w programach edukacyjnych

Wspieramy uczniów 
w nauce i aktywności 

Laboratoria Przyszłości w oleśnickich szkołach

Inwestycja w nowoczesną 
edukację 
961 tys. zł trafiło do oleśnickich 
szkół podstawowych w ramach 
programu Laboratoria Przyszło-
ści. 

Pozyskane środki przeznaczy-
liśmy na budowanie kompe-

tencji przyszłości, kreatywności, 
pracy zespołowej, umiejętno-
ści praktycznych i technicznych 
wśród dzieci i młodzieży - mówi 
Grażyna Dłubakowska, dyrektor 
Zespołu Oświaty Samorządowej 
w Oleśnicy. 

Kwota przeznaczona na kon-
kretne szkoły uzależniona była 
od liczby dzieci. Program  „La-
boratoria Przyszłości” objął za-
kup i użytkowanie zakupionego 
sprzętu przez szkoły. 

Co otrzymały szkoły?
W skład wyposażenia podstawowe-
go (obowiązkowego) weszły: dru-
karki 3D z akcesoriami (w tym 
aplikacjami, slicerami etc.), mikro-
kontrolery z sensorami, wzmac-
niaczami, płytkami prototypowy-
mi i innymi akcesoriami, sprzęt 
do nagrań dla nauki prezentacji 
swoich osiągnięć (kamery, mikro-

fony, oświetlenie itp), stacje lu-
townicze (do mikrokontrolerów).

Ponadto szkoły mogły prze-
znaczyć otrzymane wsparcie na 
sprzęt zawarty w katalogu w na-
stępujących zakresach: narzędzia 
do obróbki drewna i metalu, spe-
cjalistyczne urządzenia i narzę-
dzia, materiały edukacyjne oraz 
oprogramowanie, w tym z zakre-
su robotyki i mikroelektroniki, 
sprzęt gospodarstwa domowe-
go, części zamienne oraz wypo-
sażenie drobne i materiały eksplo-
atacyjne, sprzęt do nagrywania, 
rejestrowania i obróbki obrazu i 
dźwięku, pomoce projektowe, ta-
kie jak plansze poglądowe, środ-
ki ochrony indywidualnej.

Warto dodać, że programem ob-
jęto wszystkie szkoły podstawowe 
prowadzone przez Gminę Miasto 
Oleśnicę. Udział w programie nie 
wymagał zapewnienia wkładu wła-
snego.  Celem inicjatywy Labora-
torium Przyszłości jest wsparcie 
szkół podstawowych w budowa-
niu wśród uczniów kompetencji 
przyszłości z tzw. kierunków STE-
AM (nauka, technologia, inżynie-
ria, sztuka oraz matematyka). 

Ferie zimowe w Oleśnicy. Takie atrakcje czekają na uczniów
Od 13 do 26 lutego trwać będą 
tegoroczne ferie zimowe na 
Dolnym Śląsku. W tym czasie 
będą wypoczywać także ole-
śniccy uczniowie. Co dla nich 
przygotowano? 

Miejski Ośrodek Kultury 
i Sztuki w Oleśnicy
● I tydzień – 13-19 lutego
14.02.2023 /wtorek/ 10.00/ Kino 
MOKiS: Przytul mnie. Poszukiwa-
cze miodu, bilety 19 zł w sprzedaży od 
1.02.2023
17.02.2023 /piątek/ Kino MOKiS: 
17.00 Yuku i Magiczny Kwiat
18.30 Ślub doskonały
bilety 19 zł w sprzedaży od 13.02.2023
13-17.02.2023 / poniedziałek-pią-
tek / Klub Młodego Programisty
9.00 - 12.00 - Podróże w kosmo-
sie - kurs dla klas 4-5 SP   
12.30 - 17.00 - Podróże w czasie - 
kurs dla klas 6-8 SP
pracownia MOKiS, zajęcia bezpłatne; za-
pisy poprzez stronę www.klubmlodego-
programisty.pl 
13-15.02.2023 / poniedziałek-śro-
da / 12.00-15.00 / Warsztaty wo-

kalne dla dzieci 8-12 lat z Katarzy-
ną Fiałą duża scena, opłata 90 zł/cykl

● II tydzień – 20-26.02.2023
20, 22.02.2023 / poniedziałek i 
środa / „Spotkanie z baletem” 
10.00-10.45 – grupa 4-6 lat
11.00-11.45 – grupa 7-10 lat
12.00-12.45 – grupa 11-14 lat
pracownia MOKiS, zajęcia bezpłatne
21.02.2023 / wtorek / 10.00 / Kino 

MOKiS: Bella i Sebastian: Nowe 
pokolenie, bilety 19 zł w sprzedaży od 
1.02.2023.
23.02.2023 / wtorek / 10.00 / 
Kino MOKiS: Zadziwiający Kot 
Maurycy, bilety 19 zł w sprzedaży od 
1.02.2023.
23.02.2023 / czwartek / 18.00-
19.30 / Akademia Mangi i Ko-
miksu (zajęcia w ramach cyklu od 
I do III 2023), grupa zamknięta, opła-

ta 100 zł/m-c
24.02.2023 / piątek / warsztaty 
taneczne HIP-HOP
10.00-12.00 – grupa 7-11 lat
12.30-14.30 – grupa 12-16 lat
pracownia MOKiS, opłata 50 zł/osoba, za-
pisy od 23.01.2023
24.02.2023 / piątek / Kino MO-
KiS: 17.00 Zadziwiający Kot Mau-
rycy 19.00 Ślub doskonały  
bilety 19 zł w sprzedaży od 20.02.2023

Oleśnicki Kompleks 
Rekreacyjny Atol
OKR ATOL zaprasza na warszta-
ty plastyczno-sportowe. W ce-
nie 595 zł ATOL oferuje uczestni-
kom takie atrakcje jak Lodowisko 
ATOL Ice Rink, codzienną gim-
nastykę, zabawy plastyczno-inte-
gracyjne oraz pobyt na Basenie 
Krytym. Gwarantowane są rów-
nież śniadanie oraz ciepły obiad, 
a to wszystko w naszych obiek-
tach przy Brzozowej i Spacerowej! 
Zapraszamy do zapisów: mar-
keting@atol.olesnica.pl – liczba 
uczestników jest ograniczona! 

Dotacje na wypoczynek ferii 
zimowych w mieście otrzy-
mały także kluby i stowarzy-
szenia. Są to:

● Stowarzyszenie Rozwinąć Skrzydła
● Stowarzyszenie Sympatyków SP 4
● Akademia Piłkarska Oleśnica
● Klub Sportowy Hikari
● Fundacja Tomek i Tola
● Stowarzyszenie Piłki Ręcznej
● MKS Pogoń Oleśnica

Zespół Oświaty Samo-
rządowej podsumował 
programy realizowane w 
szkołach podstawowych. 
 

Równe szanse po COVID-19 
w oleśnickich szkołach pod-
stawowych to jeden ze zre-

alizowanych projektów. Wsparcie 
adresowane było do 700 uczniów. 

- W ramach projektu realizowa-
ne były zajęcia dla uczniów wy-
magających wsparcia w celu nad-
robienia zaległości i wyrównania 
różnic edukacyjnych, rozwijania 
uzdolnień, budowania motywa-
cji do nauki, wspierania dzieci o 
specjalnych potrzebach edukacyj-
nych - wylicza dyrektor Grażyna 
Dłubakowska.

Uczniowie brali więc udział w 
zajęciach dydaktyczno-wyrównaw-
cze z matematyki, języków obcych, 
przedmiotów przyrodniczych, w 
zajęciach rozwijających uzdolnie-
nia i zainteresowania, otrzyma-
li wsparcie psychologiczno-peda-
gogiczne. Kwota dofinansowania 
wyniosła 424.553,15 zł.

Aktywna tablica
W roku szkolnym 2022/2023 
realizowana jest kolejna edycja 
rządowego programu rozwijania 
szkolnej infrastruktury oraz kom-
petencji uczniów i nauczycieli w 
zakresie technologii informacyjno-
-komunikacyjnych „Aktywna ta-
blica” .Wsparcie finansowe uzy-
skała Szkoła Podstawowa nr 3, a 
udzielono go na zakup sprzętu, 
pomocy dydaktycznych i narzędzi 
do terapii dla uczniów o specjal-
nych potrzebach edukacyjnych.

Dotacja wyniosła 35 tys. zł, wkład 
własny poniesiony przez Gminę 
miasto Oleśnicę dotyczył środków 
równych 20%  kosztu zakupów.

- Projekt „Płynę dalej – program 
doskonalenia pływania” był kon-
tynuacją zajęć z zakresu progra-
mu powszechnej nauki pływania 
„Umiem pływać” - mówi Graży-
na Dłubakowska. - Adresowany 
był do uczniów z klas IV, którzy 
posiadają już podstawowe umie-
jętności pływania, tzn. ukończyli 
w latach wcześniejszych projekt 
„Umiem Pływać” . 

Uczniowie ćwiczą
Program obejmował organizację  
dwudziestu zajęć (po 1 godzinie ze-
garowej) na pływalni OKR ATOL 
Oleśnica dla czterech grup po 15 
osób. Wkład własny Gminy Mia-
sta Oleśnicy wyniósł 1.000 zł. Re-
alizatorem projektu była Dolno-

śląska Federacja Sportu. Projekt 
pn. „Umiem pływać - jestem bez-
pieczny” - promocja umiejętno-
ści pływania wśród uczniów klas 
III, stworzył natomiast możliwość 
systematycznego i powszechne-
go udziału dzieci w zajęciach na 
basenie. Zajęcia z nauki pływania 
realizują uczniowie klas II i III. 

- Wszystkie oleśnickie szkoły 
programowe realizowały także 
program „Szkolny Klub Sporto-
wy”, którego ideą była organizacja 
i prowadzenie systematycznych 
zajęć sportowych dla dzieci i mło-
dzieży po 60 minut dla każdego 
uczestnika, w grupach 15-20 oso-
bowych - mówi dyrektor Zespołu 
Oświaty Samorządowej. 

Koszt prowadzenia wszystkich 
zajęć ponosi Ministerstwo Spor-
tu i Turystyki, głównym koordy-
natorem Projektu jest Dolnoślą-
ska Federacja Sportu.  

„Płynę dalej” to jeden z projektów skierowany do uczniów z Oleśnicy
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Grudzień w Dziennym 
Domu Senior+ w Oleśnicy 
rozpoczął się od inten-
sywnych przygotowań  
do przedstawienia jaseł-
kowego. Podsumowuje-
my ten wyjątkowy czas 
w tej placówce oraz w 
mieszkaniach chronio-
nych. 

To przedsięwzięcie wymaga-
ło zaangażowania nie tylko 
aktorów, ale także pozosta-

łych uczestników, którzy poma-
gali w przygotowaniu scenogra-
fii i strojów. 

- W międzyczasie seniorzy przy-
strajali poszczególne pomieszcze-
nia, wykonując w ramach terapii 
zajęciowej dekoracje, ozdoby i kart-
ki świąteczne - wylicza Justyna Ję-
drysiak, kierowniczka Dziennego 
Domu Senior +. - Miłym zasko-
czeniem były odwiedziny Świę-
tego Mikołaja. W ramach warsz-
tatów kulinarnych seniorzy mieli 
możliwość przygotowywania za-
kwasu z buraków, a podczas wy-

cieczki mogli podziwiać choinkę 
na wrocławskim rynku. 

22 grudnia seniorzy wraz z za-
proszonymi gośćmi uczestniczyli 
w spotkaniu wigilijnym, które po-
przedziły jasełka.  W tym przed-
świątecznym czasie uczestnicy 
otrzymali mnóstwo życzeń, cie-
płych słów. Nie zapomnieli też o 
osobach potrzebujących pomocy, 
przekazując m.in. obraz do Puc-
kiego Hospicjum pw. św. Ojca Pio. 

W mieszkaniach chronionych 
znajdujących się w Centrum Usług 

Społecznych okres przedświątecz-
ny to także bardzo radosny czas. 
Mieszkańcy pod okiem asysten-
tów osób niepełnosprawnych oraz 
opiekunów dekorowali mieszka-
nia oraz części wspólne takie jak 
świetlica czy korytarz. Ubierane 
były choinki,  powstawały stro-
iki, które przyozdobiły drzwi wej-
ściowe do mieszkań oraz stoły na 
świetlicy. W tym roku odbyło się 
również spotkanie kolędowe, pod-
czas którego przy słodkim poczę-
stunku śpiewane były kolędy. 

Uczestnicy Dziennego Domu Senior + oraz lokatorzy mieszkań chronionych zadbali o świąteczny klimat

Świąteczny i rodzinny grudzień 
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
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Wspólne spotkanie wigilijne to już tradycja w Dziennym Domu Senior+

Na warsztatach kulinarnych przygotowywano zakwas z buraków

Na jakie atrakcje mogą liczyć oleśniczanie?

Zima 2023 w ATOL-u
Sezon zimowy w ATOL-u to 
przede wszystkim Lodowisko 
ATOL Ice Rink – nasza propo-
zycja dla całej rodziny! W tym 
roku cieszy się wyjątkową fre-
kwencją.

Oleśnicki Kompleks Rekreac-
ny ATOL zaprasza zarówno 

tych klientów, którzy traktują ły-
żwy rekreacyjnie, jak i tych, któ-
rym w żyłach płynie… łyżwiarstwo 
niemalże zawodowe. Przejażdżki 
w rytmie miłej muzyki i towarzy-
stwie wielu oleśniczan to wspa-
niała alternatywa na zimową nudę 
oraz sposób na treningi na świe-
żym powietrzu. ATOL oferuje rów-
nież wypożyczalnię łyżew, w któ-
rej coś dla siebie znajdą zarówno 
małe dziecięce stópki od rozmiaru 
23,5, jak i całkiem spore męskie 

stopy w rozmiarze nawet 51! Aby 
dbać o bezpieczeństwo klientów, 
przygotowano również kaski. Naj-
młodsi, ale również i starsi, któ-
rzy chcą rozpocząć swoją przygo-
dę na tafli lodu, mogą bezpłatnie 
skorzystać z „pingwinków”, któ-
re wspierają naukę jazdy na ły-
żwach. W ofercie jest także usłu-
ga ostrzenia łyżew. 

Na oleśnickim lodowisku od-
bywają się BEZPŁATNE zajęcia, 
mające na celu obycie się z łyżwa-
mi i taflą lodowiska - ,,Dobre uza-
leżnienie to na łyżwach jeżdże-
nie’’ dofinansowane są z środków 
MKRPAiPN. Zapraszamy w po-
niedziałki, środy i piątki w godzi-
nach od 14:00 do 15:30. W czasie 
lekcji na tafli lodowiska przeby-
wa instruktor nauki jazdy na ły-
żwach, który pomaga uczestnikom 

stawiać pierwsze kroki na lodzie 
lub udoskonalać technikę jazdy. 
W zależności od potrzeb, instruk-
tor jest do dyspozycji wszystkich 
przez cały czas trwania zajęć. Za-
jęcia potrwają do 30 stycznia. 

Wiele okazji do odwiedzania 
ATOL Ice Rink będą mieli ucznio-
wie oleśnickich szkół podstawo-
wych. W lutym będziemy organi-
zować dla dzieci zajęcia pod nazwą 
„Szkoła na Łyżwach”. Uczniowie 

Był też piękny występ jasełkowy przed zaproszonymi gośćmiSeniorzy tworzyli dekoracje

Miłym zaskoczeniem były odwiedziny Mikołaja

W każdym pomieszczeniu pojawiły się świąteczne dekoracje

W poniedziałki, środki i piątki na lodowisku odbywają się bezpłatne zajęcia

będą mogli doskonalić swoją tech-
nikę jazdy na łyżwach, lub uczyć 
się jazdy od podstaw. 

Dbając o najmłodszych zorga-
nizowano dla nich zajęcia sporto-
we w typie „gimnastyki korekcyj-
nej”, które we czwartki prowadzi  
trenerka Kamila. Zajęcia są BEZ-
PŁATNE i zaczynają się o 16:30. 
„W zdrowym ciele zdrowy duch” 
mówi przysłowie, dlatego oprócz 
rozgrzewki, zajęć fitness, gier i za-
baw, ćwiczeń korekcyjnych oraz 
ćwiczeń na proste plecy, nasza tre-
nerka zaplanowała także rozmowy 
o sporcie i zdrowych nawykach. 

Nocne Pływanie na Basenie Kry-
tym w ATOL-u zmienia formę! Od 
stycznia za 19 zł oferujemy klien-
tom ATOL Night Relax, czyli noc-
ne pływanie i saunowanie. W każ-
dą sobotę miesiąca w godzinach 
22:00-24:00 nasi klienci mogą w 
promocyjnej cenie przez 2 godziny 
korzystać w nocnych okoliczno-
ściach z basenu, a także sauny. 
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Pierwszym gościem oleśnickich Czytelników będzie Błażej Torański

Startują spotkania 
autorskie w bibliotece
Oleśnicka Biblioteka 
zaprasza na pierwsze  
z cyklu spotkań 
autorskich.  
Naszym pierwszym 
gościem będzie  
Błażej Torański - 
publicysta, pisarz. 
Specjalizuje się  
w literaturze faktu. 
Absolwent Wydziału 
Prawa i Administracji 
Uniwersytetu 
Wrocławskiego.

Działał w Niezależnym Zrze-
szeniu Studentów. Praco-
wał m.in. we „Wprost”, 

„Prawie i Życiu”, „Rzeczpospo-
litej”. Jest członkiem Stowarzy-
szenia Pisarzy Polskich, sekreta-
rzem jego łódzkiego oddziału. W 
2017 roku otrzymał nagrodę SDP 
im. Janusza Kurtyki za publikacje 
na łamach „Do Rzeczy” i „Odry”. 
Autor zbioru wywiadów z twór-
cami o cenzurze „Knebel. Cen-
zura w PRL-u” (2016), współau-
tor (wraz z Marcinem Jakubem 
Szymańskim) książki „Fabrykan-
ci. Burzliwe dzieje rodów łódz-
kich przemysłowców” (2016) oraz 
bestsellerowego „Małego Oświę-
cimia” (2020).

Nasz gość będzie między inny-
mi opowiadał o swojej najnow-
szej książce „Kat polskich dzie-
ci. Opowieść o Eugenii Pol”. To  
pierwsza biografia zmarłej w 2003 
roku zbrodniarki. Zbrodniarki, 
której proces miał jednak cha-
rakter poszlakowy, a ona sama 

nigdy nie przyznała się do winy. 
To wnikliwe, biograficzne śledz-
two przypomina sprawę, którą w 
latach 70. żyła cała Polska. Odkry-
wa też wątki, które nigdy dotąd 

nie przedostały się do publicznej 
wiadomości. „Kat polskich dzie-
ci” odsłania kulisy działalności 
hitlerowskiego obozu dla dzieci 
i młodzieży w Łodzi. 

Kreatywne Ferie w Bibliotece 
Dla Dzieci i Młodzieży „Pod Sową”
● 14 lutego, wtorek 12:00
Zajęcia literackie dla dzieci 
w wieku 6-10 lat - na motywach 
książki Justyny Bednarek "Niesa-
mowite przygody 10 skarpetek...”.
● 16 lutego, czwartek 12:00
Warsztaty dla dzieci w wieku 
6-10 lat - tworzymy własne my-
dełka glicerynowe.
● 21 lutego, wtorek 12:00
Zajęcia literackie dla dzieci w 
wieku 6-10 lat - na motywach 

książki Grzegorza Kasdepke „De-
tektyw Pozytywka”.
● 23 lutego, czwartek 12:00
Warsztaty dla dzieci w wieku 
6-10 lat - tworzymy własne my-
dełka glicerynowe.
Na wszystkie zajęcia obowiązu-
ją zapisy. Dzieci można zapisać 
w bibliotece „Pod Sową”, mailo-
wo- sowa@bibliotekaolesnica.
pl oraz telefonicznie 533-351-405. 
Ilość miejsc ograniczona 

Poznaj z biblioteką 
patronów 2023 roku
Przygotowaliśmy dla Państwa 
dwie ciekawe wystawy  
poświęcone dwojgu wybitnym 
twórcom. Wisławie Szymbor-
skiej z okazji 100. rocznicy jej 
urodzin oraz Aleksandrowi Fre-
drze, którego 230. rocznica uro-
dzin przypada w tym roku. Obie  
wystawy można oglądać  
w Bibliotece na ul. M. Reja 10  
na pierwszym piętrze.

100 lecie urodzin 
Wisławy Szymborskiej
Mamy dla Państwa kolejną wy-
stawę. Jej bohaterką jest Wisła-
wa Szymborska - polska poetka, 
eseistka, krytyczka, tłumaczka, 
felietonistka; laureatka Nagrody 
Nobla w dziedzinie literatury, za-
łożycielka Stowarzyszenia Pisarzy 
Polskich, członkini Polskiej Aka-
demii Umiejętności, dama Orde-
ru Orła Białego.

Ekspozycję uzupełniają ręcz-
nie wykonane grafiki na podsta-
wie m.in. ilustracji Cyryla Lecho-
wicza i fotografii Adama Golca.

Aleksander Fredro
Rok 2023 ustanowiony został Ro-
kiem Aleksandra Fredry. Z okazji 
230. rocznicy urodzin słynnego 
polskiego komediopisarza powsta-
ła wystawa zatytułowana „Pan-
ny i mężatki. Okiem Hrabiego”, 
którą można oglądać w Bibliote-
ce na ul. M. Reja 10. Relacje dam-
sko-męskie przedstawione przez 
pryzmat ówczesnych obyczajów i 
norm kulturowych to jeden z ulu-
bionych tematów Fredry. W swo-
jej twórczości chętnie przyglądał 
się kobietom szukającym drogi do 
szczęścia w galimatiasie oczeki-
wań społecznych i ograniczeń na-
kładanych na nie przez najbliższe 
otoczenie. 

Ilustracje ekspozycji stworzo-
ne zostały na bazie archiwalnych 
grafik i rysunków pozostających 
w archiwum Biblioteki Narodo-
wej w Warszawie.

Scenariusz: Justyna Polakow-
ska, Opracowanie graficzne: Ewa 
Gołda, Realizacja: WystawyPola-
kowska.pl. 

Wystawy można oglądać w bibliotece przy ul. Reja 10

Kody do platformy Legimi 
już dostępne
Oleśnicka biblioteka zaprasza 
zarejestrowanych Czytelników 
po nowe kody do Legimi  
na 2023 rok!

Od stycznia obowiązuje nowy 
„Regulamin korzystania z plat-

formy Legimi w Oleśnickiej Biblio-
tece Publicznej im. Mikołaja Reja” 
dostępny na stronie www.biblio-
teka.olesnica.pl/katalogi/legimi

Warunkiem otrzymania kodu 
jest akceptacja i stosowanie się 
do jego zapisów!

Dostęp do e-booków 
w postaci kodu można 
otrzymać:

● przychodząc osobiście do Biblio-
teki przy ul. M. Reja 10 (Wypo-
życzalni dla Dorosłych, Czytelni 
Książek i Prasy lub Biblioteki dla 
Dzieci i Młodzieży „Pod Sową”) 
lub do naszej filii - Biblioteki „Pod 
Pegazem” przy ul.F.Kleeberga 4

● drogą mailową (dla zarejestro-
wanych Czytelników). W wysyła-
nym zgłoszeniu wystarczy podać 
numer karty czytelnika i dane kon-
taktowe (imię, nazwisko, adres za-
mieszkania) w celu weryfikacji.

E-mail prosimy wysyłać 
na wybrany adres:

● wypozyczalnia@bibliotekaole-
snica.pl
● podpegazem@bibliotekaole-
snica.pl
● czytelnia@bibliotekaolesnica.pl
● sowa@bibliotekaolesnica.pl

Udostępniony kod należy ak-
tywować, rejestrując się na bez-
płatne konto Legimi na stronie 
https://www.legimi.pl/dbpw/

Przypominamy, że w wypadku 
zadłużenia nie wydajemy kodów 
- czytelnik najpierw musi uregu-
lować dług! 

„Pozytywne” warsztaty 
w bibliotece
Oleśnicka Biblioteka Publicz-
na im. Mikołaja Reja zaprasza na 
pierwsze w tym roku spotkanie 
w ramach Dyskusyjnego Klubu 
Książki dla Rodziców.

Przypominamy, że na tych bez-
płatnych spotkaniach specjali-

ści w zakresie wychowania dzieci 
(pedagodzy i psycholodzy) poru-
szają tematy wychowawcze oraz 
prowadzą poradnictwo w zakre-
sie doboru fachowej literatury 
przedmiotu.

W nowym roku zapraszamy 
na kontynuację warsztatów pt. 

„Pozytywność w komunikacji z 
dzieckiem”. Spotkanie zaplano-
wane jest na 31 stycznia na go-
dzinę 17.00. Zobaczymy się tra-
dycyjnie w Bibliotece dla Dzieci 
i Młodzieży "Pod Sową” przy ul. 
M. Reja 10. Warsztaty poprowa-
dzi dr Anna Hildebrandt-Mrozek.

Ilość miejsc ograniczona. Obo-
wiązują zapisy telefoniczne pod 
numerem 533 351 405 lub ma-
ilowo na adres sowa@bibliote-
kaolesnica.pl 

Istnieje możliwość otrzymania 
certyfikatu uczestnictwa w szko-
leniu. 

Dołącz do Klubu 
Książkowych 
Jeżyków
Biblioteka dla Dzieci  
i Młodzieży „Pod Sową”  
zaprasza na comiesięczne  
spotkania Klubu Książkowych 
Jeżyków.  
Formuła klubu oparta jest na spo-
tkaniach w bibliotece dzieci  
w wieku 4+ wraz z rodzicami.  
Każde takie spotkanie to wysłu-
chanie tekstu literackiego i two-
rzenie korespondującej z nim pra-
cy plastycznej. 

Terminy najbliższych 
spotkań:

●   07.02.2023 - wtorek  
- godz. 17.00

●   14.03.2023 - wtorek  
- godz. 17.00

●   04.04.2023 - wtorek  
- godz. 17.00

●   16.05.2023 - wtorek  
- godz. 17.00

●   13.06.2023 - wtorek  
- godz. 17.00 



Dwa duże wydarzenia 
artystyczne odbyły 
się na przełomie roku 
w Sali Widowiskowej 
Miejskiego Ośrodka 
Kultury i Sztuki.

Jeszcze w starym roku Miejski 
Ośrodek Kultury i Sztuki w 
Oleśnicy zaprosił mieszkań-

ców na koncert świąteczno-no-
woroczny w wykonaniu solistów 
i Orkiestry Teatru Muzycznego 
Arte Creatura.

Mieszkańców, którzy wypełnili 
Salę Widowiskową, powitał bur-
mistrz Jan Bronś. Życzył on miesz-
kańcom uczestniczącym w koncer-
cie udanego, dobrego 2023 roku, 
zapraszając na muzyczną ucztę. 

Przed publicznością wystąpili: 
Justyna Bujak – sopran, Ewelina 
Sobczyk – sopran, Chaoran Zuo 
– tenor, Jarosław Wewióra – te-
nor oraz Orkiestra Teatru Muzycz-
nego Arte Creatura pod dyrek-
cją Macieja Cisowskiego. Koncert 
poprowadził Jarosław Wewióra.  
Oleśniczanie usłyszeli najpiękniej-
sze arie, duety operetkowe i ope-
rowe, przeboje musicalowe oraz 
pieśni włoskie i neapolitańskie. 
To była prawdziwa uczta dla me-
lomanów, którzy    długo nie po-
zwolili artystom zejść ze sceny. 
Równie znakomity koncert, choć 

w innym muzycznym klimacie, 
odbył się w Sali Widowiskowej, 
z okazji inauguracji roku kultu-
ralnego. Dzięki Vertigo Band było 
niezwykle energetycznie.  Nata-
lia Szczypuła, która jest finalist-
ką 11. edycji programu The Voice 
of Poland, porwała oleśnicką pu-
bliczność polskimi i zagraniczny-
mi przebojami. Usłyszeliśmy pio-
senki KAYAH, Beaty Kozidrak, 
ale też ABBY, czy Stinga. 

Pochodzącej z Wrocławia woka-
listce towarzyszyła fantastyczna 
sekcja dęta reprezentowana przez 
topowych muzyków wraz z dosko-
nałym fundamentem gitary elek-
trycznej, pianina, gitary basowej 
i perkusji.

Oleśniczan, którzy pojawili się 
na koncercie, powitała dyrektor 
Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztu-
ki Agata Szpiłyk, która dziękowa-
ła mieszkańcom za kolejny wspól-
ny rok. 

- Po dwóch latach pandemii wra-
camy z wielką nadzieją na kolej-
ne wspólne przedsięwzięcia i ko-
lejne wydarzenia, które będziemy 
przygotowywać dla mieszkańców 
Oleśnicy - mówi szefowa oleśnic-
kiej kultury. - Mam nadzieję, że 
oleśniczanie nadal bardzo chętnie 
będą korzystać z naszych propo-
zycji i zaproszeń. Staramy się, by 
w kalendarzu imprez na 2023 rok, 
każdy znalazł coś dla siebie.   

Artyści Teatru Muzycznego Arte Creatura oraz Vertigo Band porwały oleśnicką publiczność

Świątecznie i noworocznie
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Spektakle dla dzieci i dorosłych w MOKiS

Teatralnie w Oleśnicy
W styczniu oleśniczanie obej-
rzeli spektakl "Winda do nieba, 
czyli czworo po czterdziestce". 
W tym roku jeszcze wiele razy 
MOKiS zaprosi mieszkańców na 
przedstawienia teatralne.

Komedia „Winda do nieba, czyli 
czworo po czterdziestce” roz-

poczęła tegoroczne spotkania ole-
śniczan z teatrem. Jak zawsze nie 
brakowało chętnych, by w taki 
sposób spędzić wieczór z Miej-
skim Ośrodkiem Kultury i Sztu-
ki. - Mamy nadzieję, że tak bę-
dzie przez cały rok, bo będziemy 
zapraszać oleśniczan na kolejne 
spektakle, a teatr na dobre zago-
ści w tym roku w oleśnickiej Sali 
Widowiskowej - mówi Agata Szpi-

łyk, dyrektor MOKiS. Podkreśla 
ona także, że propozycje teatral-
ne będą kierowane nie tylko do 
dorosłych mieszkańców, ale tak-
że tych najmłodszych. 
- Ostatnie przedstawienia teatral-
ne, na które zapraszaliśmy dzieci, 
cieszyły się bardzo dużym powo-
dzeniem. Bilety były sprzedawa-
ne dosłownie od ręki - mówi pani 
dyrektor. - Wiedząc, jak duże jest 
zapotrzebowanie i odzew na tego 
rodzaju działania dla najmłodszych, 
na pewno będziemy je kontynu-
ować także w 2023 roku. Infor-
macje o kolejnych spektaklach w 
tym o sprzedaży biletów na nie, 
będą się pojawiać na stronie in-
ternetowej naszego ośrodka - pod-
kreśla Agata Szpiłyk. 

Piękny, świąteczny koncert w Sali widowiskowej

Kolędowali wspólnie
z mieszkańcami
W styczniu w Sali Widowisko-
wej MOKiS odbył się koncert ko-
lęd „Śpiewajmy i grajmy Mu”. 

Publiczność powitał burmistrz 
Jan Bronś, wyrażając zadowo-

lenie, że na oleśnickiej scenie ko-
lędują i starsi, i ci młodzi oleśni-
czanie. Na widowni zasiedli też 
m.in. proboszcz parafii NMP Mat-
ki Miłosierdzia ks. Mariusz Bą-
kowski oraz dyrektor Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej Ja-
nusz Marszałek i dyrektor Miej-
skiego Ośrodka Kultury i Sztuki 
Agata Szpiłyk. Przed publiczno-

ścią wystąpili seniorzy z Dzienne-
go Domu Senior +, którzy zapre-
zentowali jasełka, a także chóry 
Iunctus, Canorus i zespół Prze-
budzenie. Prezentowali się tak-
że uczniowie z Zespołu Szkolno-
-Przedszkolnego nr 1.

Inicjatorką koncertu była Iwo-
na Wróbel, która prowadzi oby-
dwa chóry i zespół śpiewaczy. Od-
powiedziała ona na zaproszenie 
dyrektor Agaty Szpiłyk.  Koncer-
towi towarzyszyła zbiórka do pu-
szek dla chóru Iunctus na wydanie 
autorskiej płyty. Gościnnie poezję 
recytowała Marcelina Kobiela.  

Przed publicznością wystąpili oleśniccy artyści

Krawczyk  
na Dzień Kobiet

NA SKRÓTY

Koncert piosenek Krzysztofa 
Krawczyka odbędzie się  
11 marca w oleśnickiej Sali  
Widowiskowej.

11 marca przed oleśnicką publicz-
nością wystąpi Mirosław Deredes. 
W trakcie przygody z muzyką De-
redes śpiewał różnorodne kom-
pozycje od popu poprzez swing, 
soul, rock’n’roll, country, piosenki 
i pieśni religijne aż po dance, folk, 
muzykę cygańską i biesiadną. 
Koncert składa się niemal wyłącz-
nie z wielkich przebojów Krzysz-
tofa Krawczyka. Publiczność usły-
szy ballady, utwory dynamiczne, 
bardziej refleksyjne i z przesła-
niem. Od kultowego „Rysunku na 
szkle”, poprzez piosenki „Gdy nam 
śpiewał Elvis Presley”, „Pamiętam 
Ciebie z tamtych” lat i inne. Bilet 
na koncert przebojów Krawczy-
ka w MOKiS kosztuje 60 zł. Sprze-
daż ruszyła 1 lutego za pośrednic-
twem strony Bilety24. 

Występ solistów i Orkiestry Teatru Muzycznego Arte Creatura, a później 
koncert Vertigo Band to ostatnie muzyczne wydarzenia w Oleśnicy

Ostatni teatrzyk obejrzeli uczniowie szkół podstawowych i przedszkolaki

Walentynki  
w MOKiS
Tegoroczne walentynki 
w MOKiS będą zabawne 
i wzruszające. To połączenie do-
kona się za sprawą Radka Bielec-
kiego, na co dzień występującego 
w Kabarecie Neo-Nówka, który to 
artysta za niespełna miesiąc  wy-
stąpi wraz zespołem w Miejskim 
Ośrodku Kultury i Sztuki.  Koncert 
odbędzie się 11 lutego (sobota) o 
godzinie 18. Bilety na to wydarze-
nie kosztują 40 zł i są do nabycia 
za pośrednictwem systemu Bile-
ty24.pl. (*do biletów sprzedawa-
nych w systemie Bilety24 dolicza-
na jest prowizja dla operatora 
3 zł). 

Zapraszamy na 
Środy ze Sztuką
Kreatywne zajęcia plastyczne 
dla oleśniczan. Zajęcia Środy ze 
Sztuką pozwalają rozwinąć wia-
rę we własne możliwości twórcze, 
odwagę i kreatywność. Zaprasza-
my także osoby przygotowują-
ce swoje portfolio do liceum pla-
stycznego i na studia artystyczne. 
Zajęcia są skierowane do młodzie-
ży i  dorosłych. Prowadzi je Marek 
Wałęga. W tym roku zajęcia będą 
się odbywać 1 i 15 lutego, 8 i 22 
marca, 5 i 19 kwietnia, 10 i 24 maja, 
a także 7 i 21 czerwca. Zajęcia od-
bywają się w godz. 16.30-18.30 w 
pracowni plastycznej przy ul. Ko-
chanowskiego. Opłata wynosi 30 
zł za miesiąc.   


