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Sprzęt rehabilitacyjny 
wypożyczysz bezpłatnie

W czerwcu przy Miejskim 
Ośrodku Pomocy Społecz-
nej w Oleśnicy ruszyła miej-
ska wypożyczalnia sprzętu 
rehabilitacyjnego.

M iejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej kupił łóżka re-
habilitacyjne z materacami 

przeciwodleżynowymi (15 sztuk), 
materace przeciwodleżynowe (10 
sztuk) oraz podnośnik kąpielowo- 
transportowy elektryczny (5 sztuk). 

Ten zakup to realizacja zwycię-
skiego projektu Oleśnickiego Bu-
dżetu Obywatelskiego z 2020 roku. 
Ośrodek wydał na ten cel 62 tys. zł. 

– Został opracowany i wdro-
żony regulamin wypożyczalni – 
mówi Janusz Marszałek, dyrektor 
MOPS. Urządzenia będą wypo-
życzane bezpłatnie, ale za opłace-
niem kaucji. "

Cały tekst raportu znajduje się na stronie www.olesnica.pl 
Wydrukowana wersja jest dostępna również w Oleśnickiej Bibliotece 
Publicznej im. M.Reja w Dziale Dokumentów Życia Społecznego  STR. 5-9

Przedstawiam Państwu raport o stanie 
Miasta Oleśnicy za rok 2020 – rok 
trzydziestolecia samorządów w Polsce, 

pierwszy rok pandemii, trudności i wyzwań 
z nią związanych. Mimo problemów, udało 
się wiele zadań zrealizować i pomóc tym, 
którzy tej pomocy wymagali.

Zachęcam do lektury, wierząc, że sprawnie 
zarządzane Miasto jest w stanie przetrwać 
ciężkie czasy i dostosowując się do zmian, 
nadal dynamicznie się rozwijać.

Jan Bronś
BURMISTRZ MIASTA OLEŚNICY

Wypożyczalnia, usytuowana 
w piwnicy biurowca przy
ul. Wojska Polskiego 13,
jest czynna w godzinach 
od 8.00 do 15.00
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Możesz zostać 
partnerem 
Oleśnickiej Karty 
Weterana
Od 2020 roku w mieście obo-
wiązuje Oleśnicka Karta We-
terana. W ubiegłym roku wy-
dano ich 13.

Wprowadzenie lokalnego pro-
gramu „Oleśnica Weteranom” 

to nasz wyraz troski i forma wsparcia 
osób, które brały udział w misjach 
wojskowych i ponosiły ryzyko zwią-
zane z narażaniem swojego zdrowia 
i życia, by przyczynić się do poprawy 
życia i bezpieczeństwa innych ludzi 
z obszarów konfliktów zbrojnych – 
wyjaśnia Edyta Małys-Niczypor, za-
stępca burmistrza Oleśnicy.

W 2020 r. wydano 13 Oleśnickich 
Kart Weterana. Jej właściciele mogli 
korzystać m.in. z obiektów Oleśnic-
kiego Kompleksu Rekreacyjnego Atol. 
Ale Miejski Ośrodek Pomocy Społecz-
nej, który jest operatorem programu 
zaprasza firmy z terenu Oleśnicy 
do oferowania swoich usług posiada-
czom Karty. Szczegółowe informacje 
na ten temat można uzyskać w Miej-
skim Ośrodku Pomocy Społecznej, 
pod numerem tel. 535 848 482.

Wnioski o przyznanie kart 
są dostępne na stronie internetowej 
MOPS mopsolesnica.gov.pl. Można 
je też pobierać oraz składać w Miej-
skim Ośrodku Pomocy Społecznej 
– ul. Wojska Polskiego 13, od po-
niedziałku do piątku, w godzinach 
od 8:30 do 15:30. "

Szczepimy przeciwko Covid-19
Ponad dziesięć tysięcy osób 
zaszczepiono w punktach 
zorganizowanych przez oleśnicki 
samorząd i SZPZOZ

Od połowy stycznia w Przy-
chodni Rejonowej przy ul. Hal-
lera, a od połowy maja w Punk-
cie Szczepień Powszechnych 
trwają szczepienia przeciwko 
Covid-19. – W przychodni przy 
ul. Hallera ze szczepień skorzy-
stało już 6580 osób, natomiast 
w punkcie przy ul. Kochanow-
skiego – 3855 osób – mówi Ma-
riola Aiyegbusi, koordynator 
ds. szczepień w miejskich pla-
cówkach.

P rzypomnijmy, że w punkcie 
utworzonym w hali spor-
towej OKR ATOL przy ul. 

Kochanowskiego 2 nie obowiązuje 
rejonizacja, zatem mogą się w nim 
zaszczepić się zarówno mieszkań-
cy Oleśnicy, powiatu jak i innych 
miejscowości. W obu punktach 
(przy Hallera i Kochanowskiego) 
podawane są preparaty dwóch 
producentów: Pfaizer oraz John-
son&Johnson. Przydział szcze-
pionek w konkretnych ilościach 
i terminach odbywa się odgórnie, 
z poziomu centralnego. Miasto nie 
ma wpływu na jakiekolwiek zmia-
ny w tym zakresie. O dostawach 
decyduje wyłączne Rządowa Agen-
cja Rezerw Strategicznych. Ole-
śnicki Punkt jest dobrze zorgani-
zowany i umożliwia zaszczepienie 
800–900 osób dziennie. Rzeczy-
wista ilość zależy jednak od tego ile 
otrzyma szczepionek.

Przypominamy, że nieszczepie-
nie się jest ogromnym ryzykiem 
dla zdrowia, a nawet życia. Chroń-
my się przed zarażeniem kolejny-
mi mutacjami wirusa. Uzyskanie 
odporności zbiorowej jest szansą 
na powrót do normalności. Taki 
apel wyraził również Wojewoda 
Dolnośląski Jarosław Obremski, 
który razem z burmistrzem Janem 
Bronsiem i zastępcą burmistrza 
Edytą Małys – Niczypor odwiedził 
Oleśnicki Punkt.

Zachęcamy zatem, aby dołą-
czyć do grona osób zaszczepio-
nych. To bardzo ułatwi życie. 
Zdarza się, że szczepimy bez reje-
stracji,  „z marszu”. Informacja bie-
żąca o takich akcjach jest zawsze 
zamieszczania na miejskiej stronie 
internetowej www.olesnica.pl oraz 
na miejskim Facebook’u. "

MOPS z szerokim wachlarzem wsparcia 
dla mieszkańców

Miejski Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej z powodzeniem re-
alizuje Oleśnicką Strategię 
Rozwiązywania Problemów 
Społecznych Miasta Oleśnica. 
Wiele zadań zawartych w do-
kumencie obejmującym lata 
2016–2022 wykonano także 
w minionym roku.

J edną z form aktywizacji ole-
śniczan realizował Klub Inte-
gracji Społecznej, w którym 

świadczone były usługi aktywnej 
integracji mające na celu wzmoc-
nienie lub przywrócenia aktyw-
ności społecznej, edukacyjnej, 
podnoszące poziom wykształcenia 
i dostosowanie kwalifikacji po-
trzebnych na rynku pracy, zawo-
dowym według indywidualnej dla 
każdego uczestnika ścieżki reinte-
gracji. W minionym roku do Klu-
bu Integracji Społecznej należało 
45 osób, w tym 11 osób z niepeł-
nosprawnościami. Z myślą o nich 
zorganizowano siedem kursów 
zawodowych, warsztat z zakresu 
edukacji społecznej i zawodowej 
oraz dwa cykle warsztatu z zakre-

su kształtowania aktywnej i od-
powiedzialnej postawy życiowej. 
– Uczestnicy Klubu Integracji Spo-
łecznej brali udział w spotkaniach 
samopomocowej grupy wsparcia, 
spotkaniach z psychologiem, do-
radcą zawodowym, radcą praw-
nym oraz pracownikiem socjalnym 
– mówi Janusz Marszałek, dyrek-
tor Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Oleśnicy. Ze względu 
na sytuację epidemiczną działal-
ność Klubu Integracji Społecznej 
została zawieszona od 12 marca 
do 31 maja 2020 r. W tym okresie 
pracownicy Klubu utrzymywali 
stały kontakt z podopiecznymi.

W 2020 roku Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Oleśnicy 
współpracował z Oleśnickim Za-
rządem Rejonowym PCK oraz 
ze stowarzyszeniem Służby Ratow-
nicze, które prowadziły ogrzewal-
nię dla osób bezdomnych z terenu 
miasta.

Dla dzieci, młodzieży i seniorów
To tylko część działalności Miej-
skiego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej. W ramach Zespołu Placówek 
Wsparcia Dziennego przy miejskiej 
instytucji funkcjonowały Świetli-
ca Środowiskowa Bratnia Dłoń 
oraz Klub Młodzieżowy Mikser. 
Ze względu na sytuację epidemicz-
ną działalność stacjonarna Zespo-
łu Placówek Wsparcia Dziennego 
była w minionym roku dwukrotnie 
zawieszana. – W tym okresie nasi 
podopieczni objęci byli wsparciem 
w zakresie edukacji, przygotowania 
materiałów na potrzeby zadawa-
nych prac domowych oraz pomo-
cą psychologiczną – mówi Janusz 
Marszałek. – Wychowawcy mieli 
stały kontakt z uczestnikami oraz ich 
opiekunami poprzez komunikatory 
internetowe oraz telefon. Działania 
wspierające aktywizację społeczną 
osób starszych i niepełnosprawnych 
oleśnicki ośrodek pomocy społecz-

Zapraszamy do korzystania  
z Oleśnickiej Karty Dużej Rodziny

nej realizuje przez prowadzenie 
Dziennego Domu Senior+ oraz 9 
mieszkań chronionych. Dzienny 
Dom Senior+ przeznaczony jest 
dla osób w wieku 60+, nieaktyw-
nych zawodowo, zamieszkałych 
na terenie Oleśnicy. Dom posiada 
60 miejsc dziennego pobytu, uczest-
nicy mogą korzystać z jego usług 
od poniedziałku do piątku, mię-
dzy godziną 8.00 a 16.00. W 2020 
roku klub odwiedzało 78 seniorów. 
– Były to przede wszystkim osoby 
samotne o zróżnicowanym stopniu 
samodzielności życiowej. Orzeczoną 
niepełnosprawność miało 56 z nich, 
w tym 24 uczestników miało orze-
czony stopnień znaczny – wylicza 
dyrektor. Dzienny Dom Senior+ 
zaspokajał potrzeby oleśnickich se-
niorów w kluczowych obszarach, 
takich jak aktywizacja, kompensa-
cja, integracja, profilaktyka, opieka, 
usługi socjalne (w tym gorący po-
siłek). Zarówno pobyt, jak i obiady 
były częściowo odpłatne. W 2020 r. 
pozyskano dotację na funkcjonowa-
nie Dziennego Domu Senior+ w ra-
mach Programu Wieloletniego „Se-
nior+” na lata 2015–2020.

Dla kogo mieszkania chronione?
Mieszkania chronione przezna-
czone są dla osób starszych i osób 

z niepełnosprawnością, zagro-
żonych ubóstwem lub wyklucze-
niem społecznym, które z uwa-
gi na wiek lub stan zdrowia nie 
są w stanie samodzielnie wyko-
nywać podstawowych czynności. 
Z tej formy wsparcia mogą sko-
rzystać mieszkańcy Oleśnicy, któ-
rzy potrzebują dziennych usług 
opiekuńczych, nie uczestniczą 
aktywnie w życiu społecznym, po-
siadają bariery zdrowotne i/lub 
ekonomiczne uniemożliwiające 
korzystanie z usług społecznych 
dostępnych na wolnym rynku. 
Miejski Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej dysponuje 28 miejscami 
w 9 mieszkaniach chronionych. 
W 2020 r. z tej formy wsparcia 
skorzystały 22 osoby, w tym 17 
osób z niepełnosprawnościami. 
W ramach usług świadczonych 
w mieszkaniu klienci Miejskie-
go Ośrodka Pomocy Społecznej 
otrzymali kompleksowe wspar-
cie, dostosowane do zdiagnozo-
wanych indywidualnym potrzeb: 
usługi pracy socjalnej, porad-
nictwa specjalistycznego, usłu-
gi opiekuńcze oraz asystenckie. 
Funkcjonowanie mieszkań chro-
nionych w 2020 r. finansowane 
było w ramach realizacji projektu 
„Utworzenie i funkcjonowanie 9 
mieszkań chronionych w Oleśni-
cy” współfinansowanego ze środ-
ków Europejskiego Funduszu 
Społecznego. "

Oleśnicka Karta Dużej Rodzi-
ny jest adresowana do rodzin 
wielodzietnych, w tym ro-
dzin zastępczych mających 
na utrzymaniu co najmniej 
troje dzieci. Ile rodzin skorzy-
stało z niej w 2020 roku?

P romowanie modelu rodziny 
wielodzietnej i kształtowanie 

jej pozytywnego wizerunku, wspie-
ranie rodzin wielodzietnych po-
przez zapewnienie im możliwości 
korzystania na preferencyjnych za-
sadach z ofert miejskich instytucji, 
a także – z ulg i preferencyjnych 
usług przyznawanych przez przed-
siębiorców to tylko niektóre cele 
Oleśnickiej Karty Dużej Rodziny. – 
W 2020 roku 341 rodzin wystąpiło 
o nowe karty, z ustaloną nową datą 
ważności, 35 nowych rodzin zgło-
siło się o wyrobienie oleśnickich 
KDR. Na koniec roku 2020 łączna 
liczba rodzin z uprawnieniami wy-
nosiła 394 – wylicza Janusz Mar-
szałek, dyrektor Miejskiego Ośrod-
ka Pomocy Społecznej.

W 2020 roku Oleśnicka Karta 
Dużej Rodziny miała 23 partnerów. 
Były to instytucje, sklepy i lokalne 
przedsiębiorstwa, z których usług 
– z uwzględnieniem rabatu – mo-

gły korzystać wielodzietne rodziny. 
Począwszy od dzisiejszego wyda-
nia Kuriera będziemy prezentować 
te firmy, które są partnerami Ole-
śnickiej Karty Dużej Rodziny. Jed-
ną z nich jest DOLMAT sp. z o.o. 
– PSB MRÓWKA, czyli centrum 
dystrybucji materiałów budowla-
nych. Jej działalność to detaliczna 
sprzedaż materiałów budowlanych 
i wykończeniowych, artykułów in-
stalacyjnych, elektrycznych oraz 
ogrodowych. Przedsiębiorstwo 
specjalizuje się w zaopatrywaniu 
inwestycji oraz kompleksowej ob-
słudze firm wykonawczych.

Lista partnerów programów 
jest otwarta. – Do współpracy za-
praszamy podmioty niezależnie 
od branży, czy wielkości – mówi 
wiceburmistrz Oleśnicy Edyta 
Małys-Niczypor. – Warunkiem 
udziału jest zapewnienie zniżek 
lub dodatkowych uprawnień dla 
rodzin posiadających Kartę Dużej 
Rodziny. Korzyści dla firm i insty-
tucji z włączenia się do programu 
to m.in. współtworzenie miejskie-
go programu wspierania rodzin, 
zwiększenie rozpoznawalności czy 
też możliwości posługiwania się 
znakiem Oleśnickiej Karty Dużej 
Rodziny. "
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Miejskie przedszkola przyjęły  
wszystkie chętne dzieci

Zakończył się proces rekruta-
cji dzieci do oleśnickich przed-
szkoli publicznych.

Gmina Miasto Oleśnica zaofe-
rowała miejsca w następu-

jących jednostkach: Przedszkole 
nr 1, Przedszkole nr 2 w Zespo-
le Szkolno-Przedszkolnym nr 1, 
Przedszkole nr 3, Przedszkole nr 
4, Przedszkole nr 6 i Szkoła Pod-
stawowa nr 2 (oddziały przed-
szkolne dla dzieci 3, 4, i 5-let-
nich). Ponadto na dzieci czekano 
w publicznym przedszkolu Zielo-
ne Ogrody. – W sumie mieszkań-
cy Oleśnicy mieli do dyspozycji 
ponad 300 miejsc przedszkolnych 
– mówi Grażyna Dłubakowska, 
dyrektor Zespołu Oświaty Sa-
morządowej w Oleśnicy, podkre-
ślając, że we wrześniu ubiegłego 
roku oferta Miasta w tym zakre-
sie zwiększyła się o 105 miejsc. 
Ma to związek z utworzeniem 
nowej jednostki, jakim jest Przed-
szkole nr 2 w ZSP nr 1. Warun-
kiem udziału w rekrutacji było za-
mieszkiwanie na terenie Oleśnicy. 

Podczas naboru w pierwszej ko-
lejności brano pod uwagę kryteria 
zapisane w ustawie Prawo oświa-
towe, czyli wielodzietność rodziny 
kandydata, niepełnosprawność 
kandydata, niepełnosprawność 
jednego z rodziców kandydata, 
niepełnosprawność obojga rodzi-
ców kandydata, niepełnospraw-
ność rodzeństwa kandydata, sa-
motne wychowywanie kandydata 
w rodzinie, objęcie kandydata pie-
czą zastępczą. Rada Miasta Ole-
śnicy określiła także własne kry-
teria, które były brane pod uwagę 
w drugiej kolejności. Należał 
do nich między innymi fakt wy-
konywania pracy przez rodziców, 
rozliczania się z podatku na rzecz 
Miasta Oleśnicy czy poddania 
obowiązkowym szczepieniom 
ochronnym. Rekrutacja kwiet-
niowa w roku 2021 zakończyła się 
wskazaniem miejsca wszystkim 
chętnym. Żadne dziecko, którego 
rodzice złożyli wniosek o przyjęcie 
do publicznego przedszkola w Ole-
śnicy, nie pozostanie od września 
bez miejsca w przedszkolu. "

Podsumowujemy zdalne nauczanie  
w miejskich szkołach

Przez wiele miesięcy ucznio-
wie oleśnickich szkół obo-
wiązek edukacji realizowali 
w trybie zdalnym. I uczniowie, 
i nauczyciele stanęli przed 
prawdziwym wyzwaniem re-
organizacji swojej pracy.

Zajęcia dydaktyczno-wychowaw-
cze w klasach I-VIII odbywały 

się według szkolnych regulaminów 
pracy zdalnej z wykorzystaniem 
metod i technik kształcenia na odle-
głość. Mowa m.in. o dzienniku elek-
tronicznym, który stanowi główne 
narzędzie pracy i zapewnia wymia-
nę informacji między nauczycielem, 
uczniem, a rodzicem. – Służy też 
do prowadzenia bieżącej dokumen-
tacji, w tym do kontroli obecno-
ści ucznia w zajęciach, sprawdze-
nia na bieżąco postępów ucznia 
w nauce poprzez podejmowane 
przez niego aktywności, prace 
domowe, projekty – przypomina 
Grażyna Dłubakowska, dyrektor 
Zespołu Oświaty Samorządowej 
w Oleśnicy.

Do prowadzenia lekcji online 
używano platformy Microsoft Te-

ams. Platformę Nuadu nauczycie-
le wykorzystywali podczas zajęć 
z uczniami, głównie do zadań do-
mowych oraz kartkówek i spraw-
dzianów. Pracowano również 
na materiałach udostępnianych 
przez wydawnictwa oraz na ma-
teriałach dostępnych na stronach 
internetowych, w tym rekomen-
dowanych przez MEN, celem 
uatrakcyjnienia zajęć online, 
usystematyzowania i utrwalenia 
zdobytej wiedzy, a także podczas 
wprowadzania nowego materiału 
nauczania (matzoo – ćwiczenia 
i zadania z edukacji matematycz-
nej, wordwall- zadania ze wszyst-
kich przedmiotów, scholaris, 
platforma „E-Wychowanie Fi-
zyczne” pod patronatem Mini-
sterstwa Sportu – ćwiczenia gim-
nastyczne, linki do słuchowisk 
wolnelektury.pl, audiobajki.pl). 
Nauczyciele wykorzystywali rów-
nież aplikację Forms, One Note, 
a uczniowie mieli założone note-
sy zajęć, w których wykonywali 
zadania na lekcji. Lekcje pro-
wadzone były przy użyciu tablic 
interaktywnych i aplikacji Open 
Board.

Zespół Oświaty Samorządowej 
w Oleśnicy podkreśla, że nauczy-
ciele sami tworzyli bazy materia-
łów, ćwiczeń, zadań, linków do fil-
mów, które były niezbędne w ich 
pracy. Starali się, aby uczniowie 
mieli jak najwięcej atrakcyjnych 
źródeł, z których mogliby korzy-
stać, opanowując kolejne par-
tie materiału i nabywając nowe 
umiejętności oraz wiadomości. 
Przykładem tego typu działań jest 
kanał na portalu YOU TOUBE za-
łożony przez jedną z nauczycielek 
języka polskiego pod nazwą Pol-
ski z panią Asią. "

Mówimy NIE depresji
Gmina Miasto Oleśnica wdro-
żyła szereg działań mających 
na celu wsparcie wychowaw-
cze i profilaktyczne środowi-
ska szkolnego po zakończeniu 
nauczania zdalnego.

W śród działań podjętych 
przez władze miasta 
przy aktywnym współ-

udziale dyrektorów szkół pod-
stawowych należy wymienić re-
alizację programu Mówimy NIE 
depresji obejmującego wszystkie 
miejskie szkoły, w ramach którego 
przygotowano materiały i prezen-
tacje dotyczące rozpoznawania de-
presji, upubliczniono je i wskazano 
miejsca, w których można szukać 
pomocy (program zrealizowano 
przy wsparciu Miejskiej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych i Przeciwdziałania Nar-
komanii w Oleśnicy).

– Określono też zadania pe-
dagogów, psychologów i innych 
specjalistów zatrudnionych 
w szkołach dotyczące wsparcia 
nauczycieli i wychowawców w za-
kresie diagnozowania sytuacji wy-
chowawczej w klasie, współpracę 
ze specjalistami z Zespołu Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznych 
w Oleśnicy – informuje Zespół 
Oświaty Samorządowej, który 
podkreśla, że zadania te są zgodne 
z wytycznymi dotyczącymi działań 
skierowanych do uczniów i ro-
dziców oraz kadry pedagogicznej 
po powrocie do szkół i placówek 
wydanymi przez Ministerstwo 
Edukacji i Nauki. 

– Wszystkie rekomendacje 
i zalecenia zostały wprowadzone 
w naszych szkołach i są z sukce-
sywnie realizowane – podkreśla 
ZOS. Obejmują one szczegółowy 
opis szeregu konkretnych dzia-
łań podejmowanych przez kadrę 
pedagogiczną, działań profilak-
tycznych i promujących zdrowie, 
diagnozowania osiągnięć uczniów 
i działań wspomagających, elimi-
nowania lęku, poczucia zagrożenia 
nadmiernym obciążeniem nauką, 
wsparciem ucznia w relacjach 
w grupie rówieśniczej, inicjowanie 
działań integrujących oraz kon-
kretnych wskazań, np. co do nie-
rozliczania uczniów z zeszytów, 
zeszytów ćwiczeń, w których wy-
konywali zadania podczas pracy 
zdalnej, zalecenia stałej współpra-
cy z poradniami pedagogicznymi 
oraz ośrodkiem doskonalenia na-
uczycieli. "

Ósmoklasiści sprawdzali 
swoją wiedzę
Blisko 370 uczniów oleśnic-
kich szkół podstawowych 
przystąpiło w tym roku do eg-
zaminu ósmoklasisty.

W yniki egzaminów ze-
wnętrznych mają przede 
wszystkim charakter 

informacyjny – mówi Grażyna 
Dłubakowska, dyrektor Zespołu 
Oświaty Samorządowej w Oleśni-
cy, przypominając, że osiągnię-
cia uczniów są wynikiem zarów-
no nauczania, jak i uczenia się. 
Zależą one od indywidualnych 
cech ucznia (uwarunkowań bio-
logicznych, zdolności i aspiracji, 

motywacji i pracy samodzielnej, 
poczucia własnej wartości), śro-
dowiskowych (wpływ środowiska 
rodzinnego, status materialny 
i wykształcenie rodziców, otocze-
nie społeczno-ekonomiczne, sytu-
acja na rynku pracy, rozwój insty-
tucji kultury), a także szkolnych 
– czynniki pedagogiczne (poziom, 
warunki i metody nauczania, staż, 
płeć, wiek, wykształcenie i praco-
witość nauczycieli, wysokość fi-
nansowania oświaty). 

Tegoroczny egzamin ósmokla-
sisty poprzedziły konsultacje in-
dywidualne z przedmiotów eg-
zaminacyjnych. Same egzaminy, 

obejmujące język polski, matema-
tykę oraz język nowożytny (język 
angielski) trwały od 25 do 27 maja. 

– Egzamin ósmoklasisty prze-
prowadzany w formie pisemnej 
jest egzaminem obowiązkowym, 
co oznacza, że każdy uczeń musi 
do niego przystąpić, aby ukończyć 
szkołę – przypomina Grażyna Dłu-
bakowska. 

W Oleśnicy do egzaminu 
ósmoklasisty przystąpiło około 
370 uczniów VIII klasy szkoły pod-
stawowej. Zadania we wszystkich 
arkuszach sprawdzały, w jakim 
stopniu ósmoklasiści opanowali 
wymagania ogólne i szczegółowe 
− z zakresu trzech przedmiotów 
egzaminacyjnych − określone 
w podstawie programowej kształ-
cenia ogólnego dla II etapu edu-
kacyjnego. "

Program Dobra Szkoła-
Lepszy Uczeń na finale

Dobra Szkoła-Lepszy Uczeń 
to program realizowany 
przez Gminę Miasto Oleśni-
ca we współpracy z Fundacją 
Krzyżowa i firmą ACSM. Ini-
cjatywa ruszyła w 2019 roku. 
W grudniu tego roku doczeka 
się finału. Jakie korzyści przy-
niosła oleśnickim szkołom, ich 
uczniom i nauczycielom?

W ramach projektu za-
planowano organiza-
cję zajęć dydaktycz-

no-wyrównawczych z zakresu 
języków obcych, przyrody, nauk 
matematyczno-przyrodniczych 
i informatyki – wylicza Grażyna 

Dłubakowska, dyrektor Zespołu 
Oświaty Samorządowej w Ole-
śnicy. Dobra Szkoła to również 
zajęcia rozwijające uzdolnienia 
ze szczególnym uwzględnieniem 
przedmiotów matematyczno-przy-
rodniczych, zakup pomocy dydak-
tycznych, które wspomogą proces 
nauczania, organizacja treningów 
językowych, matematycznych, 
informatycznych, kreatywnych, 
naukowych oraz alternatywne 
formy nauczania, w tym między 
innymi warsztaty w Centrum Edu-
kacji Ekologicznej w Krzyżowej, 
w których do końca tego roku weź-
mie udział sześciuset oleśnickich 
uczniów. Nauczyciele mogli korzy-

stać ze specjalistycznych szkoleń 
np. dotyczących nowych metod 
nauczania języków obcych, czy też 
na temat pracy z uczniem ze spe-
cjalnymi potrzebami rozwojowymi 
i edukacyjnymi.

– Dobra Szkoła to także wypo-
sażenie miejskich szkół w pomoce 
dydaktyczne oraz narzędzia TIK 
(technologii informacyjno – ko-
munikacyjnych) na łączną kwo-
tę ponad 250 tys. zł – podkreśla 
Grażyna Dłubakowska. W pla-
cówkach oświatowych pojawiły 
się nowe drukarki 3D, monitory 
interaktywne i laptopy. Szkolne 
pracownie zostały doposażone 
w narzędzia do nauczania przed-
miotów matematyczno-przyrod-
niczych (za łączną kwotę ponad 
170 tys. zł): zestawy brył, pre-
paratów, modeli, laboratorium 
chemiczne, mikroskopy, zestawy 
do eksperymentów (fizyka, che-
mia, biologia), ozoboty, programy 
multimedialne. Zakupiono po-
moce dydaktyczne oraz specjali-
styczny sprzęt do terapii uczniów 
ze specjalnymi potrzebami rozwo-
jowymi i edukacyjnymi (za łącz-
ną kwotę ponad 65 tys. zł). Jest 
wśród nich podłoga interaktywna, 
zestawy do zajęć korekcyjno-kom-
pensacyjnych, plansze terapeu-
tyczne, program Logopedia, gry 
terapeutyczne, gry logiczne. "
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Kroczący ludzik, aktywne przejścia,  
czyli bezpieczniej na drogach

Sekcja Dróg Miejskich w Ole-
śnicy wybrała przejścia dla 
pieszych i przejazdy dla rowe-
rzystów, które zmodernizuje. 
Znajdują się one w newral-
gicznych punktach miasta 
i są wyjątkowo uczęszczane 
przez oleśniczan – przy szko-
łach, obiektach sportowych 
i kulturalnych.

Modernizacją zostały objęte te 
zlokalizowane na drogach 

gminnych (20 przejść), ale tak-
że na drogach powiatowych (9 
przejść), wychodząc z założenia, 
że wszystkie służą mieszkańcom. 
Przebudowywane przejścia na dro-
gach gminnych: ul. Wojska Polskie-
go – ul. Osiedlowa (3 przejścia), ul. 
Podchorążych (3 przejścia), ul. Si-
korskiego (4 przejścia), ul. Suchar-
skiego (1 przejście), ul. Kleeberga 
(1 przejście), ul. Kochanowskie-
go (4 przejścia), ul. Sienkiewicza 
(2 przejścia), ul. Żeromskiego (2 
przejścia). Przejścia do moderni-
zacji na drogach powiatowych: ul. 
Sinapiusa (w rejonie budynku nr 
2–2b oraz nr 1–1f) – 2 przejścia, 
ul. Wałowa (w rejonie budynku 
nr 10, na łuku przy parkingu oraz 
przy ul. Kruczej) – 3 przejścia, ul. 
Kilińskiego (w rejonie budynku nr 
11b oraz nr 4) – 2 przejścia, ul. Rze-

tywne – zostanie zamontowane 
oznakowanie ledowe kroczącego 
ludzika, lampy ostrzegawcze oraz 
detektory ruchu, które spowodują 
samoczynne uruchomienie lamp 
ostrzegawczych wraz z pojawie-
niem się pieszego lub rowerzysty 
– mówi Krzysztof Fink, dyrektor 
Sekcji Dróg Miejskich w Oleśnicy. 
– Przed przejściami zostaną zain-
stalowane płyty integracyjne uła-
twiające przechodzenie przez jezd-
nię osobom niepełnosprawnym, 
niewidomym i niedowidzącym. 
W celu uspokojenia ruchu niektó-
re przejścia zostaną wyniesione 
(na ul. Sikorskiego na wysokości 
budynku nr 11 oraz na ul. Kleeber-
ga), albo rozbudowane o azyl dla 
pieszych (na ul. Sinapiusa na wy-
sokości budynku nr 1–1f oraz na ul. 
Kilińskiego na wysokości budynku 
nr 11b). Prace modernizacyjne już 
trwają. Realizuje je firma MIR-
WO z Bykowa. Ich koszt to ponad 
800 tys. zł, w tym na modernizację 
przejść na drogach powiatowych 
przeznaczono około 300 tys. zł. 
Oddanie przejść do użytku plano-
wane jest przed końcem czerwca 
tego roku. "

mieślnicza (w rejonie budynku nr 
8) – 1 przejście; ul. Rzemieślnicza 
(powstanie nowe przejście w re-
jonie budynku nr 10 przy dworcu 
PKS) – 1 przejście. Przy czym pra-
ce dotyczące przejścia dla pieszych 
na ul. Rzemieślniczej zostaną wy-
konane w terminie późniejszym, 
razem z planowaną modernizacją 
tej ulicy. Jakie elementy poprawy 
bezpieczeństwa zostaną zastoso-
wane w tych miejscach? Wszystkie 
zostaną przede wszystkim doświe-
tlone. Z obu stron ustawione będą 
dodatkowe lampy oświetlenio-
we, dedykowane wyłącznie temu 
miejscu. – Przejścia i przejazdy 
dla rowerzystów zmienią się w tak 
zwane przejścia i przejazdy ak-

Inwestycje na drogach,  
w mieszkaniówce i oświacie

Dużo dzieje się na drogach 
i placach budowy miejskich 
inwestycji. Część z nich 
jest już na finale, inne 
są realizowane z myślą 
o poprawie funkcjonowania 
Oleśnicy i warunków życia 
mieszkańców.

J edną ze zrealizowanych 
w ostatnim czasie inwestycji 
jest modernizacja ul. Puła-

skiego w Oleśnicy. Zyskała ona 
nową, asfaltową nawierzchnię, 
chodniki i kanalizację, deszczową 
wraz z drenażem odsączającym 

korpus drogi. Dla poprawy bez-
pieczeństwa zamontowano progi 
spowalniające. – Inwestycja objęła 
odcinek od sięgacza w rejonie ul. 
Kusocińskiego do ul. Czecha oraz 
sam sięgacz – informuje Robert 
Kropielnicki, naczelnik Wydziału 
Architektury, Budownictwa i In-
westycji w Urzędzie Miasta Ole-
śnicy. Prace rozpoczęły się jesienią 
ubiegłego roku. Zima, kolizje z sie-
cią gazową i inne nieprzewidziane 
okoliczności nie ułatwiały budowy. 
W rezultacie inwestycję udało się  
zrealizować z korzyścią dla lokal-
nego układu komunikacyjnego. 
Koszty robót to 1,2 mln zł. Wy-
konała je firma FTS Artur Grzyb 
z Oleśnicy.

Rusza remont kamienicy
Pod koniec kwietnia Zakład Bu-
dynków Komunalnych podpisał 
umowę z wykonawcą remontu 
i przebudowy budynku miesz-
kalnego przy ul. 3 Maja 69. Prace 
właśnie się rozpoczynają. – Ich 
zakres obejmuje przebudowę i re-
mont budynku na potrzeby loka-
li mieszkaniowych i usługowych  
z dostosowaniem do obowiązują-
cych przepisów w zakresie bezpie-
czeństwa pożarowego, warunków 
technicznych oraz obowiązujących 
norm – informuje Izabela Świąder, 
dyrektor ZBK. Szacowany koszt tej 
inwestycji to 3 600 000 zł. Pla-
nowany termin zakończenia prac 
to 2022 rok.

Mieszkania socjalne coraz bliżej
Prace trwają także przy ul. Koper-
nika 13. Powstają tam dwa socjalne 
budynki wielorodzinne składające 
się z 14 lokali mieszkalnych. Obok 
powstaną stanowiska postojowe 
dla samochodów osobowych oraz 
plac zabaw dla dzieci. – Obecnie 
kończą się prace związane z wy-
konaniem ław fundamentowych 
budynku – informuje Zakład 
Budynków Komunalnych w Ole-
śnicy, który realizuje inwestycję. 

– Niebawem rozpoczną się prace 
związane z wykonaniem ścian kon-
strukcyjnych pierwszej kondygna-
cji budynku. Wykonawcą jest fir-
ma TOM-INSTAL Sp z o.o. Termin 
zakończenia robót planowany jest 
na 31 sierpnia 2022 r.

Powstaje nowy kanał sanitarny
Od połowy kwietnia trwa budowa 
kanału sanitarnego grawitacyjne-
go na odcinku od przepompowni 
ścieków przy ulicy 11 Listopada, 
przez ulice Hallera i Kilińskiego, 
aż do skrzyżowania ulic 3 Maja 
i Młynarskiej. Nowy kanał będzie 
miał długość około 450 metrów. 
Z uwagi na to, że budowa dotyczy 
ścisłego centrum miasta więk-
szość robót zostanie wykonana 
bezwykopowo (przewiertem), 
metodą mikrotunelingu. – Dzięki 
tej inwestycji skrócona zostanie 
droga przepływu ścieków z rejonu 
ulic Hallera, Maczka, Małopolnej 
do oczyszczalni ścieków, poprzez 
skierowanie ich do kolektora sa-
nitarnego w ul. Młynarskiej – in-
formuje MGK. Przedsięwzięcie 
pozwoli też wyłączyć z eksploata-
cji przepompownię ścieków przy 
ul. 11 Listopada i odciążyć przez 
to niektóre odcinki kanalizacji sa-
nitarnej w centralnej części mia-
sta. Koszt inwestycji to ponad 2,5 
mln zł. Wykonawcą robót na zle-
cenie MGK Sp. z o.o. jest Przed-
siębiorstwo Robót Inżynieryjnych 
INKOP Sp. z o.o. z Krakowa.

Teren przy ul. Wileńskiej 
w terminie

Kończą się prace związane z re-
witalizacją terenu rekreacyjnego 
przy ul. Wileńskiej w Oleśnicy. 
Plac przy ul. Wileńskiej zosta-
nie doświetlony. Powstanie tam 
tzw. strefa sportowa z boiska-
mi wielofunkcyjnymi, strefa dla 
dzieci z urządzeniami dla dzieci 
starszych, małych oraz niepełno-
sprawnych (to będzie pierwszy 
taki plac w Oleśnicy). Będzie tere-
nowa siłownia, strefa dla seniora 
z tężnią solankową oraz stolikami 
szachowymi, a także ogród za-
pachowy. Gruntownie odnowio-
ny zostanie też istniejący w tym 
miejscu skateprak. Powstanie 
wybieg dla psów i poidełka. No-

wością będzie „zielony przysta-
nek” bogato obsadzony ozdobną 
roślinnością. – Działania wy-
konawcy idą zgodnie z planem 
– zapewnia Jacek Kowalski, kie-
rownik ds. technicznych w ZBK 
Oleśnica. – Kończą się prace 
ziemne, niebawem rozpoczną 
się nasadzenia zieleni. Wszystkie 
urządzenia są już zakupione, ale 
zamontujemy je w ostatnim eta-
pie. Z pewnością wszystkie prace 
zakończymy przed czasem, czyli 
pod koniec czerwca. Inwestycja 
jest realizowana przez Zakład 
Budynków Komunalnych. Wyko-
nawcą robót jest firma BIOBUD 
Piotr Schabikowski z Sokołowic. 
Koszt inwestycji to 2,6 mln zł.

Hala pnie się w górę
Nie zwalniają także prace na bu-
dowie hali sportowej przy Szko-
le Podstawowej nr 4 w Oleśnicy. 
Przypomnijmy, że powstaje tam 
hala wielofunkcyjna, pełnowymia-
rowa z zapleczem sanitarno-socjal-
nym i dydaktycznym wraz z łącz-
nikiem do istniejącego budynku 
szkoły. Inwestycja, która powstaje 
z myślą o najmłodszych oleśnicza-
nach, będzie kosztowała 9 mln zł. 
We wrześniu 2022 roku uczniowie 
i nauczyciele będą mogli cieszyć się 
z nowego obiektu.

Na jakim etapie jest budowa 
wschodniej obwodnicy Oleśnicy?
Budowa obwodnicy, a także prze-
budowa ul. Dobroszyckiej wraz 
z przebudową ul. Krzywoustego, 

a dalej Limanowskiego, Moniusz-
ki, Wądoły do włączenia do Ener-
getycznej i Południowej, zakończy 
etap budowania obwodnic miasta. 
Budowa wschodniej obwodnicy 
Oleśnicy, na którą miejski samo-
rząd przekazał 4,3 mln zł, rozpo-
częła się jesienią 2020 roku. Dłu-
gość nowej drogi to 3,5 km. Będzie 
ona jednojezdniowa, z dwoma 
pasami ruchu w każdym kierunku 
i z czterema rondami. Powstanie 
też ścieżka rowerowa. Inwesty-
cję, na zlecenie DSDiK we Wro-
cławiu realizuje firma Budimex. 
Wiadomo, że ze względu na nie-
zinwentaryzowane sieci podziem-
ne, na które natrafili budowlańcy 
do 27 czerwca przedłuży się utrzy-
manie aktualnie obowiązującej or-
ganizacji ruchu (chodzi o częścio-
we zamknięcie i zawężenie ulicy 
Warszawskiej wraz z zamknięciem 
odcinka drogi wojewódzkiej nr 
373). Dopiero potem rozpocznie 

się kolejny etap prac polegający 
na wprowadzeniu ruchu jednokie-
runkowego na nowo wybudowanej 
jezdni ul. Warszawskiej w kierunku 
z Cieśli do Oleśnicy. Ruch od węzła 
Oleśnica Północ do Oleśnicy odby-
wał się będzie po wyremontowa-
nym odcinku drogi wojewódzkiej 
nr 373. Jak informuje wykonawca 
tej inwestycji – firma Budimex 
– obecnie realizowane są roboty 
ziemne związane z podbudowami 
i brukarskie na połowie odcinka 
ciągu głównego obwodnicy. – 
Na pozostałej części ciągu główne-
go mamy już warstwy bitumiczne 
bez warstw ścieralnych i trwają 
prace wykończeniowe m.in. humu-
sowanie i nasadzenia – wylicza Mi-
chał Wrzosek, rzecznik prasowy 
Budimexu. – Trwają również pra-
ce w obrębie skrzyżowań zgodnie 
z zatwierdzoną organizacją tym-
czasowego ruchu zastępczego. "

Aktywne przejście dla pieszych – 
ul. Podchorążych

Na drogi i remont 
kamienicy
Oleśnica otrzymała 
dwa dofinansowania 
z Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych. 
Na drogi gminne samorząd 
otrzymał 5.621.150 zł 
(realizacja przedsięwzięć  
z wykorzystaniem tych 
środków będzie miała 
miejsce w tym roku) oraz 
2.440.980 zł na odbudowę 
budynku przy 3 Maja/
Zamkowej – realizacja w tym 
roku i w przyszłym.

Budowa ul. Pułaskiego

Miasto Oleśnica znacznie 
partycypuje w kosztach tego 
zadania - 4,3 mln złotych
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Ul. Krzywoustego 
– ciąg pieszo-rowerowy

Ul. Krzywoustego  
– przejście dla pieszych i przejazd rowerowy

Dotacje unijne

Pieniądze unijne na 
oleśnickie inwestycje

Oleśnica skutecznie 
pozyskuje unijne 
pieniądze w ramach 
Strategii Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych 
Wrocławskiego Obszaru 
Funkcjonalnego. Także 
na podstawie dokumentów 
programowych RPO Gmina 
Miasto Oleśnica uzyskała 
dofinansowanie do wielu 
przedsięwzięć.

W rocławski Obszar Funk-
cjonalny tworzy 15 
jednostek samorządu 

terytorialnego. Obszar charakte-
ryzują silne związki Wrocławia 
z otoczeniem podkreślone dzien-
nymi migracjami mieszkańców 
subregionu, silnie rozwinięty pro-
ces suburbanizacji mieszkaniowej 
i ekonomicznej, silne przekształ-
cenia środowiska, powodujące za-
grożenia przekroczeń norm emisji 
zanieczyszczeń oraz zagrożenia 
powodziowe, lokalizacja ważnych 
korytarzy ekologicznych, chronio-
nych także w ramach sieci NA-
TURA 2000 (Odra i jej dopływy), 
koncentracja wyższych uczelni, 
stanowiących duży potencjał in-
telektualny i naukowo-badawczy 
oraz szeroki wachlarz branż. Do-
kument zawiera diagnozę obszaru 
wsparcia w obszarze ładu prze-
strzennego, gospodarczo – finan-
sowego oraz społecznego wraz 
z analizą SWOT. W strategii zde-
finiowane zostały cele, priorytety 
i działania. Za najważniejsze uzna-
ne zostały cele związane z zintegro-
waniem przestrzennym i społecz-
nym WrOF oraz innowacyjnością 
i konkurencyjnością gospodarczą 
obszaru. Zidentyfikowana zo-
stała lista projektów wybranych 
w trybie pozakonkursowym w tym 
„Modernizacja ulicy Dobroszyc-
kiej w Oleśnicy” oraz „Budowa 
wschodniej obwodnicy Oleśnicy” 
wraz ze sposobem finansowania 
przedsięwzięć. W ramach Strategii 
oraz na podstawie dokumentów 
programowych RPO Gmina Mia-
sto Oleśnica uzyskała dofinanso-
wanie do wielu przedsięwzięć.

Projekty 2020
Projekty współfinansowane z fun-
duszy strukturalnych Unii Euro-
pejskiej, których realizacja bądź 
rozliczenie przebiegały w 2020 r.
• Termomodernizacja budynków 

użyteczności publicznej w Mie-
ście Oleśnica – wartość projek-
tu – 4 647 674,44 zł; dofinanso-
wanie – 3 920 873,95 zł

• Przebudowa i rozbudowa wraz 
ze zmianą sposobu użytkowania 
budynku przy ul. Armii Krajowej 
2 w Oleśnicy, przeznaczonego 
na potrzeby utworzenia Dzien-
nego Domu Pomocy Społecz-
nej, Klubu Integracji Społecznej 
wraz z zagospodarowaniem te-
renu i niezbędną infrastrukturą 
techniczną – wartość projektu –  
867 662,50 zł; dofinansowanie 
– 4 364 514,28 zł

• Budowa sieci dróg dla rowerów 
oraz parkingów Parkuj i Jedź 
(P&R) na terenie gmin Oborniki 
Śląskie, Wisznia Mała, Oleśnica 
i miasta Oleśnica: wartość pro-

jektu – 4 600 280 zł; dofinanso-
wanie – 3 890 928,14 zł

• Rozwój systemu informatycz-
nego Urzędu Miasta Oleśnica 
konieczny dla obsługi e-usług: 
e-Urząd III etap: wartość pro-
jektu – 3 563 509,26 zł; dofi-
nansowanie – 1 621 268,27 zł

• Budowa kanalizacji deszczo-
wej na terenie Gminy Miasta 
Oleśnicy: wartość projektu –  
5 713 881,26 zł; dofinansowanie 
– 4 224 505,03 zł

• Budowa sieci dróg dla ro-
werów oraz parkingów Par-
kuj i Jedź (P&R) na terenie 

gmin Oborniki Śląskie, Wisz-
nia Mała, Kobierzyce i Gmi-
ny Miasto Oleśnica: wartość 
projektu – 4 140 910,71 zł;  
projekt  dofinansowania –  
3 158 035,20 zł

Drogowe dofinansowania
W ramach Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa 
Dolnośląskiego 2014–2020 28 
grudnia 2020 r. podpisano umo-
wę o dofinansowanie, dzięki któ-
rej Oleśnica ma otrzymać bisko 3 
100 000 zł. Część partnerskiego 
projektu składa się z dwóch za-
dań: wykonania drogi rowerowej 
o długości ok. 1,67 km w ciągu ulic 
Skłodowskiej-Curie, 11 Listopa-
da, Reja, 3 Maja, Ludwikowskiej 
i Kolejowej oraz wykonania ciągów 
pieszo – rowerowych w ul. Krzy-
woustego od przejazdu kolejowego 
do ul. Motoryzacyjnej o długości 
0,21 km (w ciągu drogi wojewódz-
kiej 451 został wykonany odcinek 
drogi rowerowej o długości 210 m, 
szerokości do 3,5m i nawierzch-
ni asfaltowej przebiegającej przez 
teren PKP – tory kolejowe oraz 
wzdłuż zakładu produkcyjnego 
GKN do bramy wjazdowej w ul. 
Motoryzacyjnej). W rejonie stacji 
PKP zlokalizowano parking typu 
B&R o nawierzchni z kostki bruko-
wej. Droga rowerowa została wy-
posażona w niezbędną infrastruk-
turę dodatkową, między innymi 
w urządzenia sterowania ruchem 
i oświetlenie.

18 sierpnia 2020 Oleśnica pod-
pisała umowę o dofinansowanie 
w ramach Poddziałania nr 4.5.2 
– „Bezpieczeństwo – ZIT WrOF” 
Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Dolnoślą-
skiego 2014–2020. W projekcie 
przewidziano budowę sieci kanali-
zacji deszczowej na terenie Oleśni-
cy w obrębie ulic: Cichej, Czecha, 
Gryczanej, Jarzynowej, Kusociń-
skiego oraz ronda w ulicy Wojska 
Polskiego, Łasaka, Psujka, Błękit-
nej i Pszenicznej, Owocowej i Ja-
godowej, Polnej, Spadochronowej, 
Szybowcowej, Placu Fatimskiego, 
sięgacza ulicy Wiejskiej oraz na ob-
szarze od ulicy Trakcyjnej do strefy 
aktywności gospodarczej. "

Budynek Centrum Usług Społecznych przy ul. Armii Krajowej 2

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1
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Dbałość o obiekty i podnoszenie standardów w obiektach zarządzanych przez ośrodek kultury

MOKiS remontuje, odnawia, 
udoskonala

Szereg prac remontowych 
i modernizacyjnych 
przeprowadził Miejski 
Ośrodek Kultury 
i Sztuki w Oleśnicy 
w zarządzanych przez 
siebie obiektach.

P race trwały od lipca 2019 
roku i objęły wszystkie obiek-
ty, które znajdują się w zarzą-

dzie Miejskiego Ośrodka Kultury 
i Sztuki w Oleśnicy. 

– W sali widowiskowej wyko-
naliśmy niezbędne prace związa-
ne z bieżącym eksploatowaniem 
obiektu – mówi Agata Szpiłyk, 
dyrektor MOKiS. Było wśród nich 
malowanie pomieszczeń (pokoje 
biurowe, kuchnia, garderoby, sala 
widowiskowa, schody, sale mu-
zyczna i plastyczna, pomieszcze-
nia magazynowe oraz korytarze), 
naprawa schodów wejściowych 
od strony ul. Kochanowskiego, 
drobne prace naprawcze pokrycia 
dachowego, konserwacja podło-
gi sceny polegająca na usunięciu 
starej zniszczonej warstwy farby, 
uzupełnieniu ubytków i położe-
niu nowej powłoki. Wykonano 
również prace konserwacyjne 
w zakresie naprawy sprzętu au-
dio i wideo tj. wymianę driverów 
w głośnikach, naprawę okablowa-
nia audio.  Zrealizowano ponadto 

prace konserwacyjne – instalacje 
elektryczne i wod-kan – drob-
ne naprawy w zakresie poprawy 
funkcjonowania instalacji, wy-
miana części źródeł światła na led. 
Odbył się coroczny przegląd cen-
tral wentylacyjnych i klimatyza-
cyjnych wraz z naprawą instalacji 
klimatyzacyjnej agregatu chłodni-
czego sali widowiskowej.

Naprawiona elewacja,  
większe magazyny
– Podjęliśmy także decyzję o napra-
wie elewacji wschodniej i części po-
łudniowej elewacji budynku sali wi-
dowiskowej – mówi Agata Szpiłyk. 
-W zakres przeprowadzonych prac 
wchodziło usunięcie starych warstw 
tynku, wzmocnienie spękanych 
ścian, położenie nowego tynku, ma-

lowanie stolarki drzwiowej, wyko-
nanie bramki wejściowej od strony 
rampy załadowczej. W ostatnim 
czasie zwiększono także powierzch-
nię magazynową w sali widowi-
skowej poprzez montaż antresoli 
w pomieszczeniach magazynowych 
sali, zakupiono sprzęt komputero-
wy i sprzęt estradowego oświetlenia 
oraz audio.

Brama, ODSzH  
i nawa kościoła odświeżone
Prace remontowe realizowano rów-
nież w budynku położnym przy ul. 
Brzozowej 12b, gdzie pomalowa-
no pomieszczenia znajdujące się 
na parterze, przeprowadzono prace 
konserwacyjne instalacji oraz prze-
gląd centrali wentylacyjnej i klima-
tyzacyjnych wraz z naprawą agrega-
tu chłodniczego. W budynku Bramy 
Wrocławskiej przeprowadzono ma-
lowanie sufitów na wszystkich pię-
trach, zlikwidowano przecieki i na-
prawę pokrycia dachowego, a także 
wymieniono oświetlenie wysta-
wowe i zainstalowano system au-
dio – nagłośnienie każdego piętra. 
Odświeżenia doczekały się również 
pomieszczenia przy ul. Bocianiej 
11, czyli w Oleśnickim Domu Spo-
tkań z Historią (tutaj pomieszcze-
nia zostały pomalowane, a podłogi 
na I i II piętrze doczekały się reno-
wacji) a w nawie bocznej kościo-
ła św. Jerzego naprawiono rynny 
i opierzenia oraz odnowiono drzwi 
wejściowe. "

Remont elewacji budynku Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztuki w Oleśnicy

Przerwę w działalności Atol 
wykorzystał na remonty obiektów

Rok 2020 obfitował w remon-
ty i modernizacje budynków 
i budowli związanych z kultu-
rą fizyczną.

N a remonty obiektów, Ole-
śnicki Kompleks Rekre-
acyjny Atol przeznaczył 

z własnych środków ponad 180 
tys. zł. Pieniądze te przeznaczo-
no m.in. na przebudowę układu 
hydraulicznego głównego zasila-
nia na hali sportowej, czyszczenie 
i dezynfekcję systemów mecha-
nicznych, naprawę obiegu chłodni-
czego centrali basenowej, wymianę 
kabin sanitarnych na basenie kry-
tym, remont elewacji drewnianej 
budynku kasowo – szatniowego 
na basenie letnim, remont instala-
cji oświetlenia awaryjnego na hali 
sportowej, a także na naprawę 
wodnego placu zabaw na basenie 
letnim.

Kolejne pół miliona złotych 
na remonty i modernizacje obiek-
tów Atola przeznaczył Urząd Mia-
sta Oleśnicy. – Dzięki tym środkom 
wykonaliśmy naprawę poszycia 
papowego dachu nad trybuną głów-
ną oraz remont dachów garaży 
znajdujących się na stadionie, 
modernizację oświetlenia boiska 
wielofunkcyjnego hali sportowej, 
a także kompleksową moderniza-
cję pomieszczenia szatni basenu 
krytego wraz z wymianą drzwi – 
wylicza Adam Hrehorowicz, prezes 
miejskiej spółki. Przed ponownym 
otwarciem basenu wykonano rów-
nież uzupełnienie fug epoksydo-
wych na fragmentach posadzek 
natrysków i hali basenowej oraz cał-
kowitą wymianę spoin silikonowych 
w tych pomieszczeniach i zakupio-
no kabiny przebieralni oraz szafki 
ubraniowe do szatni na basenie. "

Modernizacja oświetlenia boiska wielofunkcyjnego hali sportowej Naprawa poszycia dachowego nad główną trybuną stadionu miejskiego

Nowe szafki w szatni basenu

Wymiana drzwi  
w pomieszczeniach basenu 
krytego Remont elewacji drewnianej budynku
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Blisko 10 tys. przejazdów 
Oleśnickim Rowerem 
Miejskim w sezonie

System Oleśnickiego Roweru 
Miejskiego pierwszy raz, pilo-
tażowo, został uruchomiony 
w 2019 roku. Pomysł bardzo 
spodobał się mieszkańcom 
i chętnie korzystali z rowe-
rów, zwłaszcza w weekendy 
– dlatego Miasto postanowiło 
kontynuować przedsięwzię-
cie w kolejnych latach. Aktu-
alnie umowa z operatorem 
obejmuje okres do 2022 roku 
włącznie.

N a terenie Oleśnicy działa 
sieć ośmiu stacji rowero-
wych. Ich lokalizacje to: Ry-

nek-Ratusz, stawy miejskie, stacja 
na parkingu MOKIS, na ul. Wojska 
Polskiego przy II Liceum Ogólno-
kształcącym, przy skrzyżowaniu 
ulic Wileńskiej z Krzywą, na ul. 11 
Listopada przy Bibliotece, na ul. 
Wrocławskiej przy siedzibie Banku 
Spółdzielczego oraz przy parkingu 
na ul. Wiejskiej w pobliżu Szkoły 

Podstawowej nr 8. Do dyspozy-
cji mieszkańców jest 50 rowerów 
dla dorosłych i 4 dla dzieci. Moż-
na je wypożyczać przez całą dobę. 
Uruchomienie i opłata odbywa się 
poprzez specjalną aplikację która 
nazywa się Roovee, a instrukcja, 
regulamin i cennik korzystania 
są dostępne na tablicy przy każdej 
stacji oraz na stronie internetowej 
www.olbike.pl. Ceny pozostaną 
takie same jak w poprzedniej edy-
cji. Pierwsze 20 minut jazdy jest 
za darmo, a kolejne minuty kosz-
tują po 5 groszy za każdą. Przed 
skorzystaniem z systemu trzeba 
załadować konto na kwotę 10 zł. 
W tym sezonie system będzie ak-
tywny do 2 listopada.

Oleśnica ma dobrze zorganizo-
wany system ścieżek rowerowych. 
Warto zatem wykorzystać publicz-
ny jednoślad do codziennego, wy-
godnego poruszania się po mieście 
i okolicy. Można też ruszyć nim 
na rodzinną wycieczkę. "

Do dyspozycji mieszkańców jest 50 rowerów dla dorosłych  
i 4 dla dzieci

Kolejne ścieżki rowerowe, chodniki, remontowane jezdnie  
i nowe miejsca parkingowe

Inwestycje drogowe 
2020 w Oleśnicy

Podsumowaliśmy działania 
remontowane i moderniza-
cyjne na drogach w mieście. 
Większość zrealizowano 
w 2020 roku. Inne niebawem 
doczekają się finału.

J ednym ze zrealizowanych za-
dań była budowa sieci dróg 
dla rowerzystów. Projekt 

Parkuj i Jedź – w ramach Stra-
tegii Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych Wrocławskiego 
Obszaru Funkcjonalnego z dofi-
nansowaniem z funduszy euro-
pejskich – realizowano na terenie 
gminy Oborniki Śląskie, Wisznia 

na wykonanie ciągu pieszo – ro-
werowego w drodze wojewódzkiej 
w ul. Krzywoustego i Motoryzacyj-
nej oraz realizację bezpiecznego 
przejścia i przejazdu rowerowego 
przez DW 451 na wysokości za-
kładu GKN. Ciąg pieszo – rowero-
wy powstał także na terenie PKP, 
dzięki czemu mieszkańcy mogą 
już korzystać z bezpiecznego prze-
jazdu przez tory kolejowe. Podczas 
realizacji drugiej części tego zada-
nia, także w roku 2020 r., wykona-
no rozbudowę ul. Motoryzacyjnej 
o ciąg pieszo – rowerowy od już 
istniejącego ciągu dla pieszych i ro-
werzystów biegnącego wzdłuż ul. 
Krzywoustego do bramy wjazdo-
wej na teren GKN. Nowa trasa dla 
rowerzystów powstała także na od-
cinku ul. Ludwikowskiej do Żyt-
niej, a dokumentację projektową 
wykonano dla chodnika oraz ścież-
ki rowerowej w ul. Żytniej na od-
cinku długości ok. 600 m od ul. 
Europejskiej do ul. Stawowej.

Alternatywne połączenie
W roku 2020 w ramach współ-
pracy z samorządem powiatowym 
Urząd Miasta Oleśnicy zawarł 
umowę na rozbudowę ul. Wądoły 
na odcinku od Moniuszki do Ener-
getycznej. Powstające opraco-
wanie obejmuje rozbudowę ul. 
Wądoły od wiaduktu kolejowego 
(położonego na terenie należącym 
do PKP) do ul. Energetycznej. In-
westycja obejmuje poszerzenia na-
sypu, wymianę konstrukcji jezdni, 
budowę chodnika i ścieżki rowe-
rowej, oraz elementów kanalizacji 
deszczowej i oświetlenia. Projekt 
zakłada także zmianę obecnego 
przebiegu ul. Wądoły. Skrzyżowa-
nie ulic Wądoły – Energetyczna 
zostanie przeprojektowane. Z kolei 
rozbudowa ul. Wałowej to część 
koncepcji, której efektem będzie 
połączenie drogowe od obecnej ul. 
Krzywoustego poprzez ul. Lima-
nowskiego, Moniuszki i Wądoły 
w kierunku południowej części 
miasta. Rozbudowa tego ciągu ko-
munikacyjnego ma na celu utwo-
rzenie alternatywnego połączenia 
drogowego dla obecnie wykorzy-
stywanych połączeń w ścisłym cen-
trum miasta.

Szersza jezdnia, tunel, 
czyli przebudowa Wałów 
Jagiellońskich
Trwają także przygotowania 
do rozbudowy ul. ul. Wały Jagiel-
lońskie w Oleśnicy na odcinku 
od nasypu kolejowego do skrzyżo-
wania z ul. Wałową. W roku 2019 
w ramach pomocy rzeczowej dla 
Powiatu Oleśnickiego zawarto 
umowę na wykonanie dokumen-
tacji projektowej, a w roku 2020 
kontynuowano te prace. – W ra-
mach przebudowy ul. Wały Jagiel-
lońskie od Wałowej do Wiejskiej 

Nowe zatoki parkingowe na ul. Kilińskiego

Parking przy bibliotece

Nowy chodnik i zatoki parkingowe przy ul. Armii Krajowej

przewiduje się poszerzenie jezdni, 
budowę elementów odwodnienia, 
w dalszej perspektywie budowę 
tunelu pieszo-rowerowego w na-
sypie kolejowym, a także wymianę 
nawierzchni chodników, budowę 
miejsc parkingowych oraz korektę 
skrzyżowania ul. Wały Jagielloń-
skie z Wałową – wylicza Krzysztof 
Fink, dyrektor Sekcji Dróg Miej-
skich w Oleśnicy.

Powstawały  
nowe miejsca parkingowe
I wreszcie miejsca parkingowe, 
czyli bardzo istotna kwestia dla 
wszystkich kierowców. W minio-

nym roku odbyła się przebudowa 
ul. Armii Krajowej. Przy realizacji 
tej inwestycji miasto wsparło po-
wiat kwotą ok. 180 tys. zł (ul. Ar-
mii Krajowej to droga powiatowa, 
red.) W ramach zadania przebu-
dowano chodnik w ul. Armii Kra-
jowej na odcinku od ul. Lwowskiej 
do ul. Sudoła oraz wybudowano 13 
zatok parkingowych wzdłuż terenu 
należącego do Szkoły Podstawowej 
nr 1. Nowe miejsca parkingowe 
powstały również przy ul. Kiliń-
skiego, która także jest zarządzana 
przez powiat. Na rozbudowę ul. 
Kilińskiego na odcinku od Hallera 
do Lwowskiej i powstanie w sumie 
31 nowych miejsc parkingowych 
(wcześniej było ich 22) oraz prze-
budowę chodnika z budżetu mia-
sta wydatkowano ok. 284 tys. zł. 15 
nowych zatok postojowych, w tym 
dwa dla osób niepełnosprawnych, 
powstało wreszcie przy ul. Wało-
wej, gdzie dodatkowo udało się 
utworzyć również dwa nowe miej-
sca parkingowe dla autobusów 
i przebudować chodnik. "

Mała, Kobierzyce i właśnie w Ole-
śnicy. Zadanie to realizowane było 
w formie pomocy dla Wojewódz-
twa Dolnośląskiego, na rzecz któ-
rego z budżetu miasta przekazano 
1,46 mln zł. Kwota ta pozwoliła 
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Miejska Gospodarka Komunalna w Oleśnicy z powodzeniem realizuje plan rozwoju i modernizacji 
urządzeń wodociągowych i urządzeń komunalnych

Inwestujemy w rozwój  
i modernizację infrastruktury 
komunalnej

Lista zrealizowanych 
w latach 2018‒2020 
inwestycji obejmuje 
siedemnaście pozycji. 
Są to m.in. budowa sieci 
wodociągowej na terenie 
miasta (w rejonie ulic 
Ludwikowska-Polna – 
zadanie jest w trakcie 
realizacji, w ul. Lipowej, 
2. w ul. Walasiewicz-
Olson), budowa kolejnych 
odcinków kanalizacji 
sanitarnej (pomiędzy 
ulicami Dobroszycką – 
Jarzynową – Wielkopolną; 
w ul. Walasiewicz-Olson), 
budowa przepompowni 
ścieków przy ul. 
Kusocińskiego, a także 
zakup specjalistycznych 
urządzeń m.in. 
kamery do inspekcji 
sieci kanalizacyjnej, 
ładowarki czołowo-
teleskopowej, agregatów 
kogeneracyjnych 
z infrastrukturą. Wśród 
działań zrealizowanych 
przez miejską spółkę 
wymienić należy także 
szereg działań podjętych 
w obrębie miejskiej 
oczyszczalni. Jest wśród 
nich modernizacja 
reaktora biologicznego, 
uruchomienie pompy 
wyporowej rotacyjnej 
do stacji zagęszczania, 
wykonanie stacji 
zlewnej, dowyposażenie 
laboratorium.

183 km sieci
Jako ciekawostkę warto dodać, 
że na koniec 2020 r. zaopatrzenie 
w wodę miasta Oleśnica realizowa-
ne jest poprzez sieć wodociągową 
o łącznej długości prawie 183 km, 
a odprowadzanie ścieków poprzez 
system kanalizacji sanitarnej 
o długości ok. 145 km oraz 10 sie-
ciowych przepompowni ścieków. 
Na terenie miasta zlokalizowane 
są trzy zakłady uzdatniania wody 

oraz jedna wieża ciśnień, jako nie-
zbędne elementy niezawodnego 
systemu zaopatrzenia mieszkań-
ców w wodę pitną.

Ekologiczne źródła 
wytwarzania ciepła
W zakresie rozwoju i zapewnie-
nia ekologicznych oraz ekono-
micznych źródeł wytwarzania 
ciepła sieciowego oraz ciepłej 
wody użytkowej, miejska spółka 

zaplanowała budowę 3 nowych 
instalacji wytwarzania ciepła 
lub ciepła z energii elektrycznej 
(kogeneracja). I tak w latach 
2020–2025 zaplanowano budo-
wę wysokosprawnej kogeneracji 
na gaz sieciowy, o mocy cieplnej 
1,17 MW i mocy elektrycznej 0, 

99 MW, zlokalizowanej przy ul. 
Brzozowej 12, budowę wysoko-
sprawnej kogeneracji na gaz sie-
ciowy, o mocy cieplnej 2,59 MW 
i mocy elektrycznej 2,12 MW, 
zlokalizowanej przy ul. Ciepłej 2, 
a także budowę kotła opalanego 
biomasą o mocy cieplnej 10 MW, 

zlokalizowanego przy ul. Ciepłej. 
Źródłem finansowania rozwojo-
wo-modernizacyjnych  inwestycji 
przewidzianych do realizacji w la-
tach 2018–2021 są środki własne 
MGK pochodzące z amortyzacji 
i wypracowanego zysku w latach 
2017–2020. "

Wieża ciśnień ul. Wojska Polskiego

Zakład Uzdatniania Wody – ul. Dobroszycka

Nowoczesna oczyszczalnia ścieków komunalnych
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Tysiące róż i nowe 
nasadzenia drzew,  
czyli zielona Oleśnica
Nowe rabaty, nasadzenia 
w parkach i na skwerach. Tak 
w minionym roku dbaliśmy 
o zielone tereny.

W 2020 na terenie Oleśni-
cy zasadzono ponad sie-
demdziesiąt drzew. Lipy 

drobnolistne, dęby szkarłatne, buki 
pospolite, dęby czerwone, klony 
czerwone, jesiony wyniosłe, klony 
pospolite pojawiły się w parkach 
Książąt Oleśnickich, Mikołaja Ko-
pernika, w Parku Klonowym, przy 
ul. Wiejskiej oraz wzdłuż ul. Lima-
nowskiego. Na pl. Staszica Zakład 
Zieleni Wiesława Niedzielskiego 
wykonał nasadzenia wiśni różo-
wych oraz róż. Tych ostatnich poja-
wiło się aż 2050 sztuk. – Wykonali-
śmy również nowe rabaty ozdobne 
o powierzchni około 200 m2 z uży-
ciem bylin i traw ozdobnych w par-
ku Kolejarzy Oleśnickich oraz o po-
wierzchni około 150 m2 z użyciem 
sadzonek barwinka pospolitego 
w Parku Henryka Sienkiewicza – 
wylicza Marcin Krawczyk, naczel-
nik Wydziału Działalności Gospo-
darczej i Porządku Publicznego.

Oleśnicką tradycją są również 
nasadzenia kwiatów jednorocz-
nych na już istniejących rabatach. 
I tutaj liczby są imponujące. Dywa-
ny kwiatów stworzono z 5750 sztuk 
bratków wielkokwiatowych. Na te-
renie miasta posadzono też 5000 
sztuk begonii oraz 200 sztuk kan-
ny. Dbający o miejską zieleń uzu-
pełnili również wykonaną w roku 

2019 rabatę kalmii szerokolistnej 
w przy ul. Rzemieślniczej. Wyko-
nali też nasadzenia kwiatów ozdob-
nych w konstrukcjach kwiatowych 
(3500 szt. pelargonii) oraz w pię-
ciu donicach w oleśnickim Rynku. 
W czterech z nich zasadzono róże 
pienne i inne rośliny ozdobne, 
a w piątej zioła kuchenne.

W 2020 roku miasto wspierało 
również Rodzinne Ogrody Działko-
we działające w Oleśnicy. Na rzecz 
trzech z nich przekazano dotacje 
o łącznej kwocie 21 tys. zł. Środki 
te zostały przeznaczone na budowę 
lub modernizację infrastruktury 
ogrodowej wpływającej na poprawę 
warunków lub zwiększającej do-
stępność społeczności lokalnej do 
rodzinnego ogrodu działkowego. "

Oleśnicki Budżet 
Obywatelski po raz piąty

Uchwały o konsultacjach 
społecznych w sprawie 
budżetów obywatelskich 
podejmowane są Oleśnicy 
od roku 2015. W 2020 roku 
mieszkańcy brali w nich 
udział po raz piąty.

W roku 2018 (z przezna-
czeniem na rok 2019) 
pulę środków na zwy-

cięskie projekty zwiększono z 570 
tys. zł na 600 tys. zł. Także wtedy 
zmieniono zasady kwalifikowa-
nia zwycięskich projektów. A te 
podzielono na trzy grupy zadań. 
Pierwsza grupa to projekty, któ-
rych szacowany koszt wynosi po-
wyżej 100.000 zł do 150.000 zł 
włącznie (przeznaczono na nie 300 
tys. zł). Druga grupa to projekty, 
których szacowany koszt wyno-
si do 100 tys. zł włącznie (na te 
z kolei przeznaczono 240 tys. zł). 
Trzecia grupa to projekty, któ-
rych szacowany koszt wynosi 
do 60.000 zł włącznie i dotyczą 
one przede wszystkim wydarzeń 
kulturalnych, społecznych, pa-
triotycznych, sportowych, w wy-
niku których nie powstają środki 
trwałe i wyposażenie; na nie prze-
znaczono 60.000 zł z ogólnej puli 
600.000 zł. Do realizacji zostaną 
przyjęte te zadania z grupy, które 

Dbamy o oleśnickie zabytki
Na terenie Oleśnicy znajdu-
ją się 32 zabytki nieruchome 
wpisane do rejestru zabytków. 
Jak o elementy krajobrazu 
kulturowego miasta dbaliśmy 
w 2020 roku?

J ednym z podjętych działań 
był kolejny etap remontu 
zabytkowych murów obron-

nych. Tym razem na odcinku po-
między Bramą Wrocławską a bu-
dynkiem przy ul. Rzemieślniczej 1.  

Kolejnym działaniem było 
wykonanie repliki medalionu 
w formie płaskorzeźby, przedsta-
wiającego herb rodu Solms-Lau-
bach i zamontowanie jej na ole-
śnickiej kolumnie Złotych Godów. 

Z budżetu miasta zostały udzie-
lone też dotacje na roboty bu-
dowlane przy siedmiu zabytkach 
wpisanych do rejestru. Otrzymały 
je: parafia pw. św. Jana Apostoła 

w głosowaniu uzyskają największą 
liczbę głosów. – Takie rozwiązanie 
pozwoliło na przyjęcie do reali-
zacji większej liczby projektów, 
zróżnicowanych pod względem 
ich kosztów i celów. Przy czym 
w procedurze ustalania wyników 
zostaną uwzględnione te zadania, 

które uzyskały poparcie co naj-
mniej 30 głosujących, tak aby re-
alizowane były projekty reprezen-
tatywne dla lokalnej społeczności, 
na które głosuje chociaż około 
0,1% mieszkańców – mówi Edyta 
Małys-Niczypor, zastępca burmi-
strza Oleśnicy. "

Łużyckiej oraz na prace reno-
wacyjne w bazylice mniejszej), 
wspólnoty mieszkaniowe – przy 
ul. Wrocławskiej 22; przy ul. Wro-
cławskiej 24; przy ul. Rynek 28; 
przy ul. Matejki 24 oraz Centrum 
Kształcenia i Wychowania Ochot-
niczych Hufców Pracy, które za-
rządza Zamkiem Książąt Oleśnic-
kich. 

Działania związane z realiza-
cją Gminnego Programu Opieki 
nad Zabytkami Miasta Oleśnicy,  
to również nadzór archeologicz-
ny dla prowadzonych przez mia-
sto inwestycji. Był on związany 
z przebudową ul. Kusocińskiego 
na odcinku od ul. Łasaka do ul. 
Pułaskiego w Oleśnicy oraz budo-
wą drogi o nawierzchni utwardzo-
nej wraz z kanalizacją deszczową, 
oświetleniem ulicznym, siecią wo-
dociągową i kanalizacją sanitarną 
w ul. Polnej w Oleśnicy. "

Remont zabytkowych murów 
obronnych

i Ewangelisty w Oleśnicy (na re-
mont budynku plebanii przy ul. 

Budki lęgowe dla ptaków  
i nietoperzy

„Gry podwórkowe – Aktywne dzieci uczą się lepiej i szybciej”  
plac zabaw z kreatywnymi grami przy Szkole Podstawowej Nr 7

Plac zabaw przy Przedszkolu nr 6

Wakacyjne kino plenerowe

Namiot cyrkowy w kolorach miasta pomieści około  
400 widzów

Oleśnickie kwiaty w obiektywie 
Daniela Grodzińskiego
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OFCA 2021  
już w sierpniu

Po rocznej przerwie, wywo-
łanej pandemią koronawi-
rusa, do Oleśnicy powraca 
Oleśnicki Festiwal Cyrkowo
-Artystyczny. 

Wydarzenie zaplanowano 
na weekend 13–15 sierp-

nia. -Magiczny czas festiwalu 
rozleje się w przestrzeni starego 
miasta wypełniając jego uliczki 
festiwalowym klimatem – zapo-
wiadają organizatorzy z Fundacji 
OFCA. 

– Na trzy dni miejsca niedo-
stępne otworzą swoje podwoje, 
a te na co dzień zwykłe nabiorą 
nowego znaczenia. Niepowta-
rzalny klimat festiwalu stworzą 
mistrzowie i artyści podróżujący 
po całym świecie wywołując u wi-
dzów uśmiech, podziw i przera-
żenie. Miasto Oleśnica jest głów-
nym partnerem wydarzenia. "

Oleśnica łapie deszcz  
i montuje fotowoltaikę

Oleśnica łapie deszcz i Sło-
neczne Dachy to dwie odsłony 
miejskiego programu ekolo-
gicznego Oleśnica Zasilana 
Naturą. Kto może skorzystać 
z dotacji i jak ją otrzymać?

C el tego projektu to przede 
wszystkim ochrona wód po-
legająca na wykonaniu syste-

mów do gromadzenia i wykorzysta-
nia wód opadowych i roztopowych 
– mówi Edyta Małys-Niczypor, wi-
ceburmistrz Oleśnicy. – Postępująca 
susza powoduje, że zagospodarowa-
nie wody opadowej staje się, drugim 
po walce ze smogiem, ważnym ele-
mentem działań ekologicznych Gmi-
ny Miasta Oleśnicy – dodaje, pod-
kreślając, że program ma zachęcać 
mieszkańców, wspólnoty i spółdziel-
nie mieszkaniowe do walki z suszą, 
a także do efektywnego zagospoda-
rowania wody opadowej na swojej 
posesji. Między innymi poprzez 
zastosowanie podziemnego zbior-
nika na wody opadowe i roztopowe 
z ewentualną instalacją nawadniają-
cą, budową naziemnego, wolnosto-
jącego zbiornika na wody opadowe 
i roztopowe z dachu wraz z insta-
lacją do podłączenia do rynny oraz 
ewentualną instalacją nawadniają-
cą, założenie ogrodu deszczowego 
zasilanego wodą opadową, oczka 
wodnego, czy też łąki kwietnej obsa-
dzonej roślinami wilgociolubnymi. 
Program jest adresowany do osób 
fizycznych (mieszkańców budyn-
ków jedno- i wielorodzinnych), spół-
dzielni mieszkaniowych i wspólnot 
mieszkaniowych położonych na te-
renie miasta Oleśnicy.

Jak otrzymać dotację?
Dotacja przysługuje jednorazowo 
na daną nieruchomość mieszkal-
ną (dom jednorodzinny lub części 
wspólne w budynku wielorodzin-
nym), oddzielnie na każdą nieru-

chomość (według zasady jeden bu-
dynek – jedno zgłoszenie). Nie może 
pokrywać wydatków przeznaczo-
nych na ten sam cel finansowanych 
z innych bezzwrotnych źródeł (zakaz 
tzw. podwójnego finansowania) i jest 
udzielana w wysokości 50% wartości 
poniesionych i udokumentowanych 
kosztów kwalifikowanych, w maksy-
malnej wysokości do:
• 3.000 zł brutto – w przypadku 

montażu podziemnego zbiorni-
ka na wody opadowe lub rozto-
powe o pojemności nie mniejszej 
niż 1.000 litrów wraz z ewentu-
alna instalacją nawadniającą;

• 1.000 zł brutto – w przypadku 
montażu naziemnego, zamknię-
tego, wolnostojącego zbiornika 
na wody opadowe i roztopowe z da-
chu o pojemności nie mniejszej niż 
300 litrów wraz z instalacją do pod-
łączenia do rynny oraz ewentualną 
instalacją nawadniającą;

• 1.000 zł brutto – w przypadku in-
stalacji rozsączającej wodę desz-
czową lub roztopową na większej 
powierzchni działki (powyżej 30 
m2), stanowiącej rozbudowę ist-

niejącego już zbiornika naziem-
nego/podziemnego na wody 
opadowe i roztopowe;

• 3.000 zł brutto – w przypadku 
wykonania ogrodu deszczowego 
zasilanego wodą opadową; 

• 3.000 zł brutto – w przypadku 
utworzenia oczka wodnego;

• 3.000 zł brutto w przypadku 
utworzenia łąki kwietnej obsa-
dzonej roślinami wilgociolubny-
mi o powierzchni minimum 200 
mkw. Należy dodać, że dotacja 
obejmuje zakup, montaż, budo-
wę i uruchomienie instalacji.

Słoneczne dachy
Częścią miejskiego programu eko-
logicznego jest także program dota-
cyjny Oleśnica – Słoneczne Dachy. 
Główne założenia tego projektu 
to poprawa efektywności energe-
tycznej budynków mieszkalnych 
oraz ochrona powietrza i udzielenie 
wsparcia finansowego na wyko-
nanie instalacji fotowoltaicznych 
na budynkach mieszkalnych jedno 
lub wielorodzinnych. Ten program 
także jest adresowany do osób fi-

zycznych (budynki jedno- i wielo-
rodzinne), spółdzielni mieszkanio-
wych i wspólnot mieszkaniowych 
położonych na terenie miasta Ole-
śnicy. W przypadku budynku wielo-
rodzinnego poszczególni współwła-
ściciele wyodrębnionych lokali nie 
mogą ubiegać się o dofinansowanie 
zadania indywidualnie.

Dotacja przysługuje jednorazowo 
na daną nieruchomość mieszkal-
ną (dom jednorodzinny lub części 
wspólne w budynku wielorodzin-
nym), oddzielnie na każdą nierucho-
mość (według zasady jeden budynek 
– jedno zgłoszenie). Nie może ona 
pokrywać wydatków przeznaczo-
nych na ten sam cel finansowanych 
z innych bezzwrotnych źródeł (za-
kaz tzw. podwójnego finansowania). 
Objęte są nią wyłącznie budynki, 
w których nie ma zamontowanego 
żadnego źródła ogrzewania oparte-
go na paliwie węglowym, a dach lub 
inne miejsce montażu instalacji OZE 
na budynku nie są pokryte azbestem. 
Dotacja jest udzielana w wysokości 
50% wartości poniesionych i udoku-
mentowanych kosztów kwalifikowa-
nych, w maksymalnej wysokości do:
• 2500 zł brutto – w przypadku bu-

dynku mieszkalnego jednorodzin-
nego,

• 2500 zł brutto – w przypadku czę-
ści wspólnych w budynku miesz-
kalnym wielorodzinnym,
– dotacja obejmuje: zakup, mon-

taż i uruchomienie instalacji foto-
woltaicznej. "

Oleśnicki Rynek żyje

Przed nami kolejne jarmarki
Już 10 i 11 lipca na oleśnickim 
Rynku odbędzie się kolejny 
Jarmark Wspaniałości.

O rganizowane od kilku 
miesięcy Jarmarki Wspa-
niałości szybko wpisały 

się w życie oleśnickiego Rynku. 
Oleśniczanie polubili wydarzenie, 
w trakcie którego mogą zakupić 
lokalne produkty i rękodzieła. 
W trakcie dwudniowej imprezy 
Rynek zawsze gości prawdziwe 
tłumy i oleśniczan, i mieszkańców 
okolicznych miejscowości. – Jar-
marki to także duże wsparcie dla 

przedsiębiorców – nie tylko na-
szych lokalnych wystawców, ale 
i tych z okolic dalszych i bliższych 
– podkreśla Edyta Małys-Niczy-
por, wiceburmistrz Oleśnicy. 

Od początku jarmarkom towa-
rzyszą liczne atrakcje. Są animacje 
i warsztaty dla dzieci, pokazy. Wy-
stawia się Miejski Ośrodek Kul-
tury i Sztuki z prezentacją swojej 
działalności, Oleśnicka Biblioteka 
Publiczna z giełdą książki, Sekcja 
Komunikacji Społecznej Urzędu 
Miasta Oleśnicy z punktem kon-
sultacyjnym miejskiego progra-
mu „Oleśnica Zasilana Naturą” 
i rządowego programu „Czyste 
Powietrze”. Z atrakcjami włączają 
się między innymi harcerze z ZHP 
Hufiec Oleśnica, Fundacja Żyj dla 
innych, lokalne stowarzyszenia. 

W drugim półroczu 2021 Ole-
śnickie Jarmarki Wspaniałości 
gościć będą 10 i 11 lipca, 21 i 22 
sierpnia, 11 i 12 września, 16 i 17 
października, 13 i 14 listopada oraz 
18 i 19 grudnia. 

Na Rynku pojawią się w tym 
roku także Niedziele z Rękodzie-
łem organizowane przez Oleśnic-
kie Stowarzyszenie Twórców Ory-
ginalnych. Najbliższa Niedziela 
z udziałem rękodzielników z OSTO 
już 4 lipca. "

Szczegóły dotyczące 
przedmiotu, zasad 
udzielania dofinansowania  
i trybu postępowania, w tym 
poszczególne uchwały Rady 
Miasta Oleśnicy znajdują 
się na miejskiej stronie 
internetowej, w zakładce  
„DLA MIESZKAŃCA”,  
dalej „EKO OLEŚNICA”.
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Zapraszamy, otwarte!
Oleśnicka Biblioteka Publicz-
na im. Mikołaja Reja przypo-
mina wszystkim Czytelni-
kom i miłośnikom książek, że  
„JESTEŚMY OTWARCI! ”

Oleśnicka Biblioteka praktycznie 
od maja 2020 r. (z przerwą w listo-
padzie) funkcjonuje bezpiecznie 
i sprawnie, realizując swą pod-
stawową funkcję zaspakajania 
potrzeb czytelniczych mieszkań-
ców naszego miasta i powiatu. 
Z każdym miesiącem staramy się 
rozszerzać naszą ofertę, by mak-
symalnie wrócić do „normalności. 
Stąd między innymi dłuższe go-
dziny pracy w poniedziałki i wtorki 
czy dyżury w soboty!

Dlatego zapraszamy 
do odwiedzin i kontaktu! 
Jesteśmy do Państwa dyspozycji!
Godziny otwarcia Wypożyczalni 
dla Dorosłych, Biblioteki dla Dzie-
ci i Młodzieży „Pod Sową”, Czytelni 
Książek i Prasy przy ul. M. Reja 10 
oraz Biblioteki „Pod Pegazem” przy 
ul. F. Kleeberga 4:
•	Poniedziałek – wtorek: 9 – 19
•	Środa – czwartek – piątek: 9 – 16
•	Soboty: 9 – 16
12.06.2021 – Biblioteka  
ul. M.Reja 10
19.06.2021 – Biblioteka Pod Pega-
zem – ul. Kleeberga 4
W czasie wakacji Biblioteka 
w soboty będzie nieczynna.

W dniach 26 – 30 lipca 2021 roku, 
w czasie trwania inwentaryza-
cji zbiorów, Biblioteka dla Dzieci 
i Młodzieży Pod Sową będzie nie-
czynna dla czytelników.
Aktualne zasady udostępniania 
zbiorów na czas epidemii:
•	Limit wypożyczonych książek do 15.
•	Limit wypożyczonych książek 

mówionych do 15 (wypożyczal-
nia audiobooków w Bibliotece 
„Pod Pegazem”).
•	Limit wypożyczonych płyt z mu-

zyką do 15 (fonoteka w Bibliote-
ce „Pod Pegazem”).
•	Limit zamówień do 3 w każdej 

agendzie Biblioteki.

Prosimy o stosowanie się 
do zaleceń umieszczonych 
w widocznych miejscach 
Biblioteki Głównej przy  
ul. M. Reja i Biblioteki „Pod 
Pegazem”. Przypominamy, 
że w Bibliotece nadal 
obowiązują:
•	limity w obsłudze klientów
•	dystans społeczny
•	dezynfekcja rąk
•	maseczki w czasie wizyty 

w bibliotece. "

UWAGA! Zasady 
funkcjonowania biblioteki 
uzależnione są od aktualnej 
sytuacji epidemicznej  
w kraju i wprowadzanych 
obostrzeń.

„Biblioteka to ...”
Czy zdarzyło się Wam kiedyś 
zastanowić nad tym, czym dla 
Was jest oleśnicka biblioteka?

W roku	naszego	 jubileuszu	75	lat	 istnienia	 postaraliśmy	
się	odpowiedzieć	na	to	pytanie.	Dla	
nas	 biblioteka	 to	 niezwykłe	 miej-
sca	 na	 mapie	 naszego	 miasta,	 to	
oddani	pracy	ludzie,	to	wyjątkowe	
wydarzenia	 i	w	końcu	to	niezapo-

mniane	 historie	 i	 wspomnienia…	
I	 tak	 powstał	 pomysł	 na	 kolejną	
już	w	tym	roku	plenerową	wystawę	
w	 Rynku	 w	 Oleśnicy.	 Zagłębiając	
się	w	zasoby	naszego	Działu	Doku-
mentów	Życia	Społecznego,	odko-
paliśmy	mnóstwo	fotografii,	które	
posłużyły	 nam	 za	 główne	 źródło	
wspomnień	o	bibliotece!
Zatem	 zapraszamy	 Was	

na	Rynek,	by	wspólnie	z	nami	od-
być	tę	wyjątkową	podróż	w	czasie!
Wystawę	 oglądać	 można	

do	30.06.2021	r.	"

Witaj nam, maluszku!
Działalność naszej Biblioteki 
to także działalność wydawni-
cza. W dorobku mamy książki 
historyczne, albumy, publi-
kacje edukacyjne, a także le-
gendy. W tym roku przyszła 
jednak pora na wiersze dla 
najmłodszych!

Już	 wkrótce	 odbędzie	 się	 pre-
miera	 „Wyprawki	 czytelniczej”	

dla	rodziców	i	nowo	narodzonych	
oleśniczan!
Dla	 uzyskania	 jak	 najlepszego	

efektu	 końcowego	 zaprosiliśmy	
do	projektu	wspaniałe	 i	uzdolnio-
ne	kobiety:

•	MAGDALENĘ ZARĘBSKĄ – 
autorkę	książek	dla	dzieci,	mło-
dzieży	 i	dorosłych,	 scenarzystkę	
spektakli	 teatralnych,	 a	 także	
członkinię	 Stowarzyszenia	 Bi-
bliotekarzy	Polskich,	z	którą	mo-

gliście	spotkać	się	już	w	Oleśnicy	
podczas	 organizowanych	 przez	
nas	spotkań	autorskich.

•	DIANĘ KARPOWICZ	 –	 au-
torkę	 ilustracji	do	wielu	książek	
dla	dzieci,	plakatów,	 identyfika-
cji	 i	 opraw	 graficznych	 festiwa-
li	 m.in.	 dobrze	 Wam	 znanego	
Oleśnickiego	Festiwalu	Cyrkowo	

Artystycznego	 OFCA.	 Absol-
wentkę	ASP	we	Wrocławiu.	Od	
2016	 mural	 jej	 autorstwa	 wita	
mieszkańców	 i	 turystów	 wjeż-
dżających	do	Oleśnicy.
Wspólnie	 z	 panią	Magdą	 opra-

cowaliśmy	wyjątkowy	wiersz	o	Ole-
śnicy	 zilustrowany	 cudowną	 „kre-
ską”	 pani	 Diany!	 Mamy	 nadzieję,	
że	książeczka	wraz	z	unikatową	tor-
bą	bawełnianą	sprawią	dużą	radość	
świeżo	 upieczonym	 rodzicom	oraz	
oczywiście	ich	pociechom!
Więcej	 informacji	 już	 wkrótce	

na	 stronie	 www.biblioteka.olesni-
ca.pl	oraz	www.olesnica.pl	"

Książeczka będzie 
także do wypożyczenia 
w Bibliotece dla Dzieci 
i Młodzieży „Pod Sową” 
przy ul. M. Reja 10 oraz 
w Bibliotece „Pod Pegazem” 
przy ul. F. Kleeberga 4.

„Giełdy Książki”  
na oleśnickim rynku!

Podobnie jak spotkania au-
torskie giełdy książki na stałe 
wpisały się już w działalność 
Oleśnickiej Biblioteki Publicz-
nej i są wyczekiwanym wyda-
rzeniem wśród mieszkańców.

Podczas	tego	wydarzenia	miłośni-
cy	 książek	mogą	 znaleźć	w	na-

szej	ofercie	książki	z	wielu	dziedzin	
wiedzy	m.in.	 z	historii,	filozofii,	 re-
ligioznawstwa,	 techniki	 i	 nauk	 ści-
słych.	 Dla	 miłośników	 literatury	

pięknej	 przygotowujemy	 powieści	
obyczajowe,	 sensacyjne,	 krymina-
ły,	 fantastykę,	 reportaże	oraz	bar-
dzo	szeroki	wybór	bajek	dla	dzieci.
Na	 giełdzie	można	 także	 kupić	

książki	wydane	przed	1970	rokiem.
Serdecznie	 zapraszamy	 do		

udziału	 w	 plenerowych	 giełdach	
organizowanych	 w	 ramach	 Ole-
śnickiego	 Jarmarku	 Wspaniało-
ści.
•	10	 –	 11.07.2021	 (sobota	 i	 nie-
dziela),	godz.	09.00	–	17.00	"

Rok 2021 – Rokiem Stanisława Lema
W związku z tym mamy dla 
państwa wyjątkową ofertę. 
Bezpłatne warsztaty z tworze-
nia komiksów „Światy Lema”. 

Podczas	 warsztatów	 uczestnicy	
zajęć	 zapoznają	 się	 z	 sylwetką	

pisarza	Stanisława	Lema	i	głównymi	
motywami	jego	twórczości.	Poznają	
również	 najróżniejsze	 gatunki	 ko-
miksu	 europejskiego	 i	 światowego.	
Na	 podstawie	 wylosowanych	 cyta-
tów	 z	 twórczości	 Stanisława	 Lema	
uczestnicy	 warsztatów	 zaczną	 two-
rzyć	etiudy	komiksowe.	Wspomnia-
ne	 cytaty	 staną	 się	 tematem	 tych	
etiud.	 Pod	 okiem	 prowadzących	
uczestnicy	stworzą	swój	SCENOPIS:	
od	pierwszego	etapu,	jakim	jest	na-
pisanie	 scenariusza,	 poprzez	 etap	
rysowania	 kadrów	 komiksowych	
i	złożenia	ich	w	spójną	opowieść.
Warsztaty	poprowadzą:

DANIEL ODIJA	(ur.	1974)	–	pro-
zaik,	autor	słuchowisk,	sztuk	teatral-
nych,	komentarzy	do	filmów	doku-
mentalnych	oraz	 animator	kultury.	
Autor	 zbiorów	 opowiadań	 Szklana 
huta	 (2005)	 Przezroczyste głowy	
(2018)	 oraz	 powieści	Ulica (2001),	
Tartak	 (2005),	Niech to nie będzie 
sen	 (2008)	 i	 Kronika umarłych	
(2010).	 Za	 swoją	 twórczość	 wielo-
krotnie	 nagradzany.	 Dwukrotnie	
nominowany	 do	 Nike	 –	 najbar-
dziej	prestiżowej	nagrody	literackiej	
w	Polsce.	Jego	proza	zastała	przetłu-
maczona	na	kilkanaście	języków.
WOJCIECH STEFANIEC	 (ur.	
1980)	–	 grafik,	 rysownik	 komikso-
wy	uważany	za	jednego	z	najwybit-
niejszych	 twórców	 swojego	 poko-
lenia.	 Autor	 kilkunastu	 komiksów,	
z	których	dwa	„Noir”	(2013)	i	„Wróć	
do	mnie,	 jeszcze	 raz”	 (2016)	otrzy-

mały	Nagrodę	Polskiego	 Stowarzy-
szenia	 Komiksowego	 za	 najlepszy	
album	roku.

CELE WARSZTATÓW:
•	Zapoznanie	uczestników	warszta-
tów	z	wyjątkową	sztuką	komiksu.
•	Nauka	 technik	 rysowania	 ko-
miksu.
•	Pogłębienie	 informacji	 o	 tworze-
niu	scenopisów	i	scenorysów.
•	Rozwinięcie	 umiejętności	 wypo-
wiadania	 się,	 czytania,	 pisania	
i	rysowania.
•	Zapoznanie	 z	 metodami	 selekcji	
wspólnych	pomysłów.
•	Wspólnie	 stworzone	 etiudy	 ko-
miksowe.
Na	 warsztaty	 obowiązują	 za-

pisy.	 Formularz	 do	 pobrania	
na	stronie	www.biblioteka.olesnica.
pl	 (ilość	 miejsc	 ograniczona).	 Ter-
min	przyjmowania	zgłoszeń	upływa	
30.06.2021	do	godziny.	16.00.	For-
mularze	 prosimy	 złożyć	 osobiście	
w	Wypożyczalni	dla	Dorosłych	przy	
ul.	M.	Reja	 10	 lub	mailowo	wysłać	
podpisany	 skan	 na	 adres:	 wypozy-
czalnia@bibliotekaolesnica.pl
Warsztaty	odbędą	się	7	lipca	2021	

w	 godzinach	 11.00	–	 15.00	w	Ole-
śnickiej	Bibliotece	Publicznej	im.	M.	
Reja,	ul.	M.	Reja	10.	"

„Dofinansowano ze środków 
Ministra Kultury, Dziedzictwa 
Narodowego i Sportu 
pochodzących z Funduszu 
Promocji Kultury”
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Żywioły  
w Noc 
Świętojańską
26 czerwca o godz. 20 w amfi-
teatrze nad stawami, z okazji 
Nocy Świętojańskiej, odbę-
dzie się widowisko ,,Żywioły”.

W swojej treści nawiązuje ono 
do tradycji nocy świętojańskiej 
i nierozłącznej z nią potęgi ży-
wiołów. Woda, wiatr, ogień 
i powietrze będą przeplatać się 
z motywem miłości. 

Miłosław i Miłosława to bohate-
rowie opowieści, a ich miłość jest 
tak potężna jak przedstawiane ży-
wioły.

Noc Kupały była jedyną nocą 
w roku kiedy to pary mogły się 
łączyć według tradycyjnych ob-
rządków: wianek puszczany 
na wodę, wyławiany przez uko-
chanego i oddawany wybrance, 
był symbolem oddania i wyboru 
partnera, a wspólny skok przez 
ognisko był wyborem wspólnej 
drogi na życie. "

Prace twórców można oglądać w galeriach 
prowadzonych przez MOKiS i na pl. Zwycięstwa

MOKiS zaprasza  
na wystawy

Archiwalne zdjęcia Oleśni-
cy, strażackie samochodziki, 
plakaty Andrzeja Pągowskie-
go i obrazy prezentowane 
w ramach projektu Madoa 
to wystawy przygotowane 
przez Miejski Ośrodek Kultu-
ry i Sztuki w Oleśnicy.

J edną z nich jest wystawa 
fotografii Ryszarda Kałuż-
nego „Moje miasto”. Skła-

da się na nią 39 czarno-białych 
zdjęć wykonanych w latach 60. 
XX wieku przez oleśniczanina 
Ryszarda Kałużnego, emeryto-
wanego żołnierza zawodowego, 
pasjonata- działkowca, który foto-
grafuje i filmuje od 1965 roku. Pan 
Ryszard to także współorganizator 
kół i klubów fotograficzno-filmo-
wych w naszym mieście. W 1968 r. 
stworzył Amatorski Klub Filmowy 
„Oleśnica”. Rok później był jed-
nym z założycieli pracowni foto-
graficznej w Powiatowym Ośrodku 
Kultury. W 1971 r. zorganizował 
pracownię fotograficzną w Domu 
Kultury DZPS „Odra” w Oleśnicy. 
Rozwinął także pracownię foto-
graficzno-filmową w Centralnym 
Ośrodku Szkolenia Specjalistów 
Technicznych Wojsk Lotniczych 
w Oleśnicy. W wymienionych pla-
cówkach był instruktorem fotogra-
fii. Brał także udział w konkursach 
fotograficzno-filmowych. Do dzi-
siaj dokumentuje życie społeczno-
ści oleśnickiej.

Strażacka pasja
MOKiS zaprasza także do Oleśnic-
kiego Domu Spotkań z Historią 
przy ul. Bocianiej 11. – Wystawa 
„Samochodziki strażackie” przed-
stawia kolekcję Jerzego Ryglic-
kiego – informuje Agata Szpyłyk, 
dyrektor Miejskiego Ośrodka Kul-
tury i Sztuki w Oleśnicy. – Pre-
zentowane na wystawie repliki 
samochodów strażackich pocho-
dzą z kolekcji, która budowana jest 

katów to unikatowe i wartościowe 
artystycznie dzieło – ekologiczna 
lekcja, która trafia w samo sedno 
ekologicznego problemu współcze-
snego świata.

Madoa w Bramie Wrocławskiej
Prace powstające w ramach projek-
tu MADOA można oglądać w Bra-
mie Wrocławskiej. Madoa to pro-
jekt, który powstał dzięki Annie 
Bieli na jednym z wcześniejszych 
plenerów w roku 2012, by łączyć 
i spajać emocje w obrazy. Z bie-
giem czasu zyskał na popularności 
i stał się miejscem pracy artystów 
niezależnie od lokalizacji. – Madoa 
to po prostu spotkanie „tu i teraz” 
w duchu twórczości i dialogu, wol-
nego od jakichkolwiek barier kul-
turowych, społecznych, mental-
nych, a także logistycznych – mówi 
artystka. "

Pamięci prof. Antoniego 
Cieszyńskiego
Nakładem Miejskiego Ośrod-
ka Kultury i Sztuki w Oleśnicy 
ukazało się wydawnictwo 
poświęcone jednemu z naj-
wybitniejszych oleśniczan – 
profesorowi Antoniemu Cie-
szyńskiemu – współtwórcy 
światowej stomatologii, pio-
nierowi stomatologii polskiej, 
wielkiemu polskiemu patrio-
cie i społecznikowi.

Informacje zawarte w wydawnic-
twie umożliwiają dokładne pozna-

nie biografii wielkiego uczonego, 
a także jego osiągnięć naukowych 
i wartości, którymi kierował się 
w życiu. Dużą część tekstu stanowią 
spisane wspomnienia i rozmyśla-
nia Cieszyńskiego – bezpośrednie 
świadectwo epoki wzbogacone ar-
chiwalnymi fotografiami. 

Publikacja zawiera także in-
formacje o sposobach upamięt-
niania profesora i jego spuścizny 
w jego rodzinnym mieście – Ole-

śnicy. To również jest celem ni-
niejszego wydawnictwa – Oleśni-
ca jest miastem, które upamiętnia 
swoich najwybitniejszych obywa-
teli, miastem, w którym przypo-
minane jest ich dzieło i w którym 
propaguje się ich osiągnięcia. 
I to m.in. dzięki pamięci o tych 
osiągnięciach i wartościach, o ich 
doniosłości i znaczeniu w ogólno-
ludzkim rozwoju, na ich wzorcu 
budowana jest tożsamość miesz-
kańców. Autorem tekstu i zdjęć 
jest Krzysztof Dziedzic, z jego 
kolekcji pochodzą wykorzystane 
w publikacji archiwalia. "

Miejska Gra Terenowa, czyli wyjątkowy 
spacer po mieście

Miejski Ośrodek Kultury 
i Sztuki w Oleśnicy zaprasza 
mieszkańców i turystów na wy-
jątkowy spacer po mieście.

G ra terenowa dedykowana jest 
dla rodzin z dziećmi, grup 

przyjaciół, amatorów pieszych wę-
drówek. Wierszowane zagadki pro-
wadzą przez ulice miasta, najważ-
niejsze zabytki, pomniki i tereny 
zielone. Wiedza na temat Oleśnicy 
przedstawiona jest w prosty i cie-
kawy sposób. Dodatkowo angażuje 
spacerowiczów do samodzielnego 
szukania odpowiedzi na 28 pytań 
postawionych w tekście. Wyru-
szając w trasę warto zaopatrzyć 
się w wygodne buty, butelkę wody 

od około 20 lat. Oprócz miniatur 
związanych ze strażą pożarną, Je-
rzy Ryglicki zbiera również znaczki 
pocztowe o tematyce pożarniczej, 
mapy i książki z okresu II wojny 
światowej.

Wystawę można oglądać do 30 
września w godzinach otwarcia 
Oleśnickiego Domu Spotkań z Hi-
storią.

Ekologia na pl. Zwycięstwa
Na pl. Zwycięstwa do końca czerw-
ca można zobaczyć wystawę plaka-
tów proekologicznych autorstwa 
Andrzeja Pągowskiego ofiarowa-
nych Fundacji Nasza Ziemia.

Jest to wyjątkowa wystawa 
plakatów autorstwa wybitnego 
polskiego artysty Andrzeja Pągow-
skiego, które na przestrzeni 25 lat 
przygotował non profit dla Fun-
dacji Nasza Ziemia. Każdy z pla-

ZAPROSZENIE

Wokalno-aktorskie warsztaty  
z Łukaszem Szczepanikiem

Miejski Ośrodek Kultury 
i Sztuki w Oleśnicy zaprasza 
na warsztaty wokalno-aktor-
skie prowadzone według au-
torskiego programu Łukasza 
Szczepanika. 

Łukasz Szczepanik to aktor, 
wokalista i manager kultury, 

który dzięki uzyskaniu stypen-
dium MKDNiS przeprowadzi w 12 
miejscach w Polsce swoje autor-
skie warsztaty, w tym w MOKiS 
w Oleśnicy. Warsztaty kierowa-
ne są do dzieci od 11 roku życia, 
młodzieży i dorosłych. Elementy 
składowe warsztatów to: piosenka 
indywidualna, emisja głosu, pod-
stawy gry aktorskiej, dykcja / arty-
kulacja sceniczna, techniki rozluź-
niające i pokaz finałowy. 

W Oleśnicy warsztaty odbędą 
się w Sali Widowiskowej MOKiS 
w terminie 6–9 lipca w dwóch 

i długopis do wypełnienia pustych 
pól, będących zagadkami. Trasę 
przejść można w wybranym przez 
siebie czasie. Kartę z zadaniami 
i trasą można zakupić w Oleśnic-
kim Domu Spotkań z Historią. Ten 
sam punkt stanowi metę zadania. 
Na osoby czy grupy, które przejdą 
całą trasę, rozwiążą zagadki czeka-
ją drobne nagrody. "

grupach: I grupa: młodzież (od lat 
11) 12.00–15.00; II grupa: doro-
śli (18+) 17.00–20.00. Warsztaty 
są bezpłatne. Zapisać się można 
przez formularz zgłoszeniowy 
na stronie www.mokis.info. "

Oleśnica w stylu Pop-Art
 Na konkurs wpłynęło 50 prac

Rozstrzygnięto konkurs Oleśni-
ca w stylu Pop-Art zorganizo-
wany przez MOKiS w ramach 
80. urodzin Sigmara Polke.

Do Miejskiego Ośrodka Kultury 
i Sztuki w Oleśnicy wpłynęło 

50 prac. Jury w składzie: zastępca 
burmistrza Edyta Małys Niczypor, 
dyrektor MOKiS Agata Szpiłyk, 
oleśnicki artysta Marek Wałęga 

zdecydowało o wyborze osób na-
grodzonych oraz wyróżnieniach.

Pierwsze miejsce zajęła Nikola 
Storch, drugie miejsce Artur Miku-
lak, trzecie miejsce Nina Kasprzak. 
Wyróżnienia: Maja Oleksyn, Mar-
tyna Mielczarek, Ignacy Pałka, An-
drzej Indzierowski, Gertruda Wło-
darczyk, Krystyna Mazur, Amelia 
Habrych, Paulina Więcek, Rafał 
Oszczygieł, Gabriel Ostrych. "

Wystawa plakatów Andrzeja Pągowskiego na placu Zwycięstwa

Zwycięska praca Nikoli Storch


