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Dni Europy zagoszczą w Rynku razem
z Oleśnickim Jarmarkiem Wspaniałości
Dni Europy to impreza
z wieloletnią tradycją
w naszym mieście.
W tym roku Miasto wraz
z Miejskim Ośrodkiem
Kultury i Sztuki zorganizują
ją po raz 24.

I

deą tego święta jest propagowanie wartości europejskich, dobrosąsiedzkich relacji pomiędzy
narodami Europy, a przede wszystkim propagowanie tradycyjnej
i współczesnej kultury i sztuki europejskiej. Tegorocznym obchodom
Dni Europy będzie towarzyszyć
Oleśnicki Jarmark Wspaniałości
zorganizowany przez twórców tego
przedsięwzięcia i Miasto, a także
otwarcie punktu informacyjnego
Europe Direct Oleśnica.
Za nami spektakl plenerowy
w Rynku „Monsieur Charlie”, który był hołdem złożonym znanemu
Charliemu Chaplinowi.
W programie Dni Europy nie zabraknie koncertów – wystąpi m.in.
zespół Mikromusic, Bum Bum
OrkeStar, Orkiestra Dęta Marcin
Brassband, koncert muzyki oratoryjno-kantatowej w ramach Wratislavia Cantans, spektakli plenerowych m.in. „DROM – ścieżkami
Romów”, czy wystaw indywidualnych Kamilli Kasprzak i Macieja
Tarbota, a także wystawy plenerowej „Lem Cię zdziwi”.

W NUMERZE
Senior +
Aktywni w jesieni
życia STR. 2

Inwestycje drogowe
Dla kierowców,
rowerzystów
i pieszych STR. 5

Na stoisku MOKiS na Jarmarku odbędzie się bicie groszy praskich, a w ramach Europejskich
Dni Dziedzictwa swoją premierę
będzie miał e-book „Słodkie smaki dzieciństwa” z przepisami ole-

Cyrk przyjechał !
Pandemia zelżała, pogoda dopisała i festiwal cyrkowo
– artystyczny znów zagościł w naszym mieście.
Niesamowici artyści i tłumy widzów, było co podziwiać!
Barwna relacja na str. 10

śniczan. We wrześniu otworzył
się punkt informacyjny Europe
Direct Oleśnica przy Galerii Brama Wrocławska, który zaprosi
mieszkańców do działań artystycznych i edukacyjnych o euro-

pejskiej tematyce – Unijny Piknik
Klimatyczny, warsztaty, Rowerowy Dzień Europy – to część proponowanych działań. Program
Dni Europy na stronach www.olesnica.pl i www.mokis.info "

Lata dwudzieste
Wyjątkowa wystawa,
wyjątkowi bohaterzy
Str. 9

Dwa nowe miejsca
rekreacji już otwarte!
Nowe miejsce dla milusińskich i seniorów, wyczynowców
i spacerowiczów. Szczegóły na str. 3 i 4

Pisarz na żywo
Biblioteka zaprasza
na spotkania
autorskie Str. 11
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Senior+ to miejsce przyjazne
mieszkańcom Oleśnicy

Szczepienia dla seniorów

Dzienny Dom Senior Plus w Oleśnicy zaprasza mieszkańców
Oleśnicy do udziału w zajęciach.

Trwa Narodowy Program
Szczepień. Zachęcamy osoby
powyżej 60. i 70. roku życia,
które jeszcze się nie zaszczepiły do skorzystania z pomocy.
Jak to zrobić?

P

lacówka działająca w ramach
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zapewnia oleśnickim seniorom szeroką ofertę
aktywności. Są to zajęcia ruchowe,
sportowo-rekreacyjne, edukacyjne,
profilaktyczne, kulturalno-oświatowe, a także terapia zajęciowa, integracja wewnątrz- i międzypokoleniowa.
Nasza propozycja jest skierowana
do mieszkańców Oleśnicy, nieaktywnych zawodowo, w wieku 60 +
– mówi Janusz Marszałek, dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnicy, podkreślając,
że w procesie aktywizacji kluczową rolę odgrywa fakt, że seniorzy
są często nie tylko uczestnikami oferowanych zajęć, ale ich realizatorami,
współautorami. – Szczególna uwaga
poświęcana jest ich indywidualnym
zainteresowaniom, a także możliwościom, wynikającym ze stanu psychofizycznego – mówi dyrektor. – Bardzo ważną rolę odgrywają tu dobre
relacje pomiędzy seniorami, a zatrudnioną kadrą. Pracownicy DDS+
budzą wśród beneficjentów zaufanie,
poczucie bezpieczeństwa i akceptację.
Dzięki temu seniorzy chętnie udzielają informacji zwrotnych na temat
przeprowadzonych form aktywizacji,
zajęć. Dzielą się wrażeniami, a także
swobodnie wyrażają swoje potrzeby.
Starość jest procesem, którego
z naturalnych przyczyn nie można
zatrzymać, lecz jej skutki, zwłaszcza
te negatywne, można ograniczyć lub
zwolnić ich tempo. Właśnie dlatego prowadzona polityka senioral-

O

na w Oleśnicy skupia się na trzech
obszarach: aktywność edukacyjna,
społeczna i kulturalna. Jej celem jest
wspieranie idei zaangażowania społecznego osób starszych, aktywnego
udziału seniorów w życiu społeczności lokalnej. Pozwala to na wykorzystanie nieocenionego potencjału osób
starszych – wiedzy, umiejętności, doświadczenia zawodowego i życiowego oraz chęci działania na rzecz społeczeństwa. Senior może i powinien być
nie tylko odbiorcą kultury, ale jego
twórcą. Kultura stanowi przestrzeń
dla partycypacji społecznej, budowania sieci relacji między ludźmi
i tworzenia więzi wewnątrz- i międzypokoleniowych. Z kolei uczestnictwo

osób starszych w kulturze jest energiczną formą społecznego zaangażowania się. Sprzyja wykorzystaniu
intelektualnych zasobów twórczych
seniorów. Należy pamiętać, że bycie
samodzielnym ma wpływ nie tylko
na sprawność intelektualną i fizyczną
seniora, ale też utrzymuje jego dobre
samopoczucie, poprawia samoocenę
i wpływa na jego relacje z otoczeniem.
Właśnie te cele staramy się osiągnąć
poprzez funkcjonowanie Dziennego
Domu Senior + w Oleśnicy. W sprawie udziału w zajęciach należy się
kontaktować telefonicznie pod numerem 535 820 510 lub osobiście
w Centrum Usług Społecznych przy
ul. Armii Krajowej 2. "

GAMA Dubanowicz – partner Oleśnickiej Karty Dużej Rodziny

Dołącz do grona partnerów
Karta jest adresowana do rodzin wielodzietnych, w tym rodzin zastępczych, mających
na utrzymaniu co najmniej
troje dzieci. Jej partnerami
są firmy z Oleśnicy.

P

romowanie modelu rodziny wielodzietnej i kształtowanie jej pozytywnego
wizerunku, wspieranie rodzin
wielodzietnych poprzez zapewnienie im możliwości korzystania na preferencyjnych zasadach
z ofert miejskich instytucji, a także – z ulg i preferencyjnych usług
przyznawanych przez przedsię-

KURIER OLEŚNICKI
Bezpłatny Informator Miejski
Wydawca: Oleśnicka Biblioteka
Publiczna im. Mikołaja Reja
56-400 Oleśnica, ul. M. Reja 10
tel. 533 351 410
Zdjęcia: archiwum Biblioteki
i Urzędu Miasta Oleśnicy
Skład i druk: skladgazet.pl
Nakład: 15.000 egz.

Zadzwoń i umów termin!

soby powyżej 60. roku życia
mogą zarejestrować się na
szczepienie w prosty i szybki sposób. Do ich dyspozycji jest
infolinia 989 (bezpłatna, całodobowa) oraz e-rejestracja przez Internetowe Konto Pacjenta na stronie
pacjent.gov.pl. Istnieje również
możliwość osobistej lub telefonicznej rejestracji w punkcie szczepień
w Przychodni Rejonowej nr 2 przy
ul. Hallera 25 w Oleśnicy, tel. 71 715
69 26, 71 715 69 25. Zachęcamy

Na zajęciach zawsze aktywnie

biorców to tylko niektóre cele
Oleśnickiej Karty Dużej Rodziny.
W 2020 roku 341 rodzin wystąpiło o nowe karty, z ustaloną nową
datą ważności, a 35 nowych rodzin
poprosiło o wyrobienie oleśnickiej
KDR. Na koniec roku 2020 łączna liczba rodzin z uprawnieniami
wynosiła 394. W 2020 roku Oleśnicka Karta Dużej Rodziny miała
23 partnerów. Były to instytucje,
sklepy i lokalne przedsiębiorstwa,
z których usług – z uwzględnieniem rabatu – mogły korzystać
wielodzietne rodziny.
Przedstawiamy kolejną firmę, która jest partnerem MOPS
-u i oferuje rabat dla posiadaczy
Oleśnickiej Karty Dużej Rodziny.
GAMA Dubanowicz s.j. Sprzedaż
Hurtowa Mięsa i Wyrobów Mię-

snych przy ul. Krzywoustego 18
w Oleśnicy proponuje 5% rabat
na zakup towarów spożywczych
w swoim sklepie firmowym. Specyfiką firmy jest rzetelność i uczciwość we współpracy z klientami
i dostawcami. W ofercie Gamy jest
ponad 500 produktów z wielu renomowanych firm z całej Polski.
Oleśnicka firma proponuje szeroki
asortyment wędlin wieprzowych,
drobiowych i wołowych oraz różnego rodzaju mięsa.
Lista partnerów programu nadal jest otwarta. – Do współpracy
zapraszamy 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 instytucji z włączenia się do programu
to m.in. współtworzenie miejskiego programu wspierania rodzin,
zwiększenie rozpoznawalności czy
też możliwości posługiwania się
znakiem Oleśnickiej Karty Dużej
Rodziny. "
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do skorzystania przez mieszkańców Oleśnicy, tych powyżej 70. roku życia, ze szczepień
w swoim domu. Po zgłoszeniu
takiej chęci do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnicy,
pracownicy ustalą termin i w miejsce zamieszkania oleśniczanina wysyłany zostanie zespół pielęgniarki
i ratownika medycznego. Potrzebę
szczepienia w domu można zgłosić pod numerem telefonu 71 757
09 20, od poniedziałku do piątku,
w godzinach 8 – 15. "
Mieszkańców Oleśnicy
powyżej 70. roku życia
zachęcamy do szczepień
w swoim domu..

Tak Oleśnica szczepi się
przeciwko COVID-19
Trwa akcja szczepień mieszkańców Oleśnicy przeciwko
COVID-19. Ile osób skorzystało do tej pory z możliwości
zabezpieczenia się przed koronawirusem?

O

d początku akcji Narodowego Programu Szczepień
w Oleśnicy przeprowadzono 23.466 szczepień. Do punktu
szczepień populacyjnych przy ul.
gen. Hallera zgłosiło się dotychczas
13.135 osób, natomiast od 13 maja
do końca lipca br. w Powszechnym
Punkcie Szczepień Przeciwko COVID-19 w hali sportowej OKR ATOL
przy ul. J.Kochanowskiego – 10.466
chętnych. W pełni zaszczepionych
mieszkańców Oleśnicy jest obecnie
23.601, co oznacza, że preparat przy-

jęło już 52,4% mieszkańców. Ten
wynik plasuje nasze miasto na pierwszym miejscu w powiecie oraz na 177
miejscu w ogólnopolskim rankingu
gmin (2.477 jednostek). Cieszymy się,
że oleśniczanie tak odpowiedzialnie
przyczyniają się do uzyskania odporności zbiorowej i chcą, aby wróciła
normalność jaką znamy z czasów zanim na świecie pojawił się wirus."

Przypomnijmy,
że szczepienia przeciwko
COVID-19 odbywają się
nadal w punkcie przy
ul. gen. J.Hallera.
W Oleśnicy realizuje je także
przychodnia Mastermed
przy ul. M.Kopernika oraz
EMC przy ul. I.Daszyńskiego.

Byłeś na misji wojskowej?

Skorzystaj z Oleśnickiej Karty Weterana

W 2020 r. wydano 13 Oleśnickich Kart Weterana. Jej właściciele mogli korzystać m.in.
z obiektów Oleśnickiego Kompleksu Rekreacyjnego Atol.

M

iejski Ośrodek Pomocy Społecznej, który jest operatorem
programu, zaprasza firmy z terenu Oleśnicy do oferowania swoich
usług posiadaczom Karty. Szczegó-

łowe informacje na ten temat można
uzyskać w Miejskim 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 Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej – ul. Wojska Polskiego 13, od
poniedziałku do piątku, w godzinach
od 8:30 do 15:30. "
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Międzypokoleniowy teren rekreacyjny przy ul. Wileńskiej został przekazany oleśniczanom

Rekreacja przy ul. Wileńskiej.
Jest pięknie, nowocześnie i zielono
Mieszkańcy Oleśnicy mogą
już korzystać z terenu
rekreacyjnego przy
ul. Wileńskiej. To nowe
miejsce na mapie miasta,
w którym każdy, bez
względu na wiek, może
znaleźć coś dla siebie.

P

race związane z rewitalizacją terenu były prowadzone od kilku miesięcy.
Poprzedziły je prace projektowe,
wcześniej szerokie konsultacje
z mieszkańcami. Spotkania i dyskusje pozwoliły na wprowadzenie zmian, które były oczekiwane
przez zainteresowane grupy oleśniczan. – W trakcie przygotowywania projektu mieszkańcy
wnieśli kilka propozycji, które zostały uwzględnione przez projektantów – mówi dyrektor Zakładu
Budynków Komunalnych Izabela
Świąder. – To jest bardzo duży
teren, a skoro były takie możliwości techniczne i nie wiązały się
one ze znaczącym przekroczeniem
kosztów, zdecydowaliśmy się ująć
je w projekcie – dodaje.

Odnowiona rampa do sportów ekstremalnych

Miejsce na relaks

Wileńska podzielona na strefy

Całość jest podzielona na różne
strefy: rekreacyjno – sportową,
zabaw dla dzieci oraz wypoczynku i relaksu. Wybudowaliśmy trzy boiska: wielofunkcyjne
o betonowej nawierzchni z torem jazdy na rolkach, trawiaste
do piłki nożnej oraz poliuretanowe do siatkówki i badmintona.
Ustawiono stoły do ping- ponga
i siłownię plenerową. Stara rampa do sportów ekstremalnych
została odnowiona i rozbudowana. Dla miłośników zjazdów
linowych zainstalowano tyrolkę.
Powstały place zabaw dla dzieci,
dostosowane do różnych grup
wiekowych, w tym pierwszy
w mieście plac zabaw dla dzieci
niepełnosprawnych z urządzeniami sensorycznymi. Jest dużo
zieleni, ogród zapachowy, trawniki, kwietne łąki, a wśród nich
rzeźby z bajkowym motywem
Małego Księcia.

Dzieciom podoba się nowy plac zabaw

Młodzi piłkarze z MKS Pogoń Oleśnica

Spotkanie najmłodszych z postaciami z bajek

Oleśnicki Klub Hokejowy „Orły Oleśnica”

Tężnia, ławeczka solarna, wybieg
dla czworonogów

Wileńska nocą z lotu ptaka

Teren przedzielają chodniki i alejki
parkowe. Nowością jest tężnia solankowa z ławeczkami, przy której
w cieniu drzew można zaczerpnąć
zdrowego powietrza. Jest wiele
elementów przydatnej infrastruktury – toaleta, poidełka, ławki,
w tym ławka solarna. Atrakcją dla
naszych milusińskich czworonogów jest całkiem spory wybieg dla
psów, z przeszkodami i elementami do zabawy, psią toaletą i poidełkami. Cały teren został ogrodzony,
oświetlony i zabezpieczony systemem 6 kamer monitorujących.

Przystanek autobusowy na ulicy
Wileńskiej obsadzono roślinnością, przez co stał się on miejscem
proekologicznym i przyjemnym
dla osób oczekujących. To pierwszy w Oleśnicy tzw. „zielony przystanek”. Przypominamy, że przy
parkingu znajduje się stacja rowerów miejskich Olbike, by ułatwić
dotarcie w to nowe urokliwe miejsce.
Burmistrz Jan Bronś, który 20
sierpnia dokonał uroczystego przekazania terenu, wyraził nadzieję,
że nowe miejsce będzie chętnie
odwiedzane przez oleśniczan. –
Założeniem tego projektu jest inte-

gracja międzypokoleniowa – mówi
burmistrz. – Chcemy, by czas
spędzali tutaj i młodsi, i ci nieco
starsi oleśniczanie. Sport i rekreacja międzypokoleniowa to główne
cele, które przyświecały nam przy
tworzeniu tego miejsca.
Roboty budowlane zrealizowała
firma BIOBUD Piotr Schabikowski z Sokołowic. Projekt wykonała pracownia DASTORE Marcin
Domagała Sp. z o.o. z Ostrowa
Wielkopolskiego. Gospodarzem
inwestycji był Zakład Budynków
Komunalnych w Oleśnicy. Koszt
całej rewitalizacji wraz z projektem
– to 3 mln zł. "

4

– informator

miejski

3 / wrzesień 2021

www.olesnica.pl

Pomysł budowy skateparku z pumptrackiem odpowiedzią na potrzeby oleśnickiej młodzieży

Skatepark z pumptrackiem otwarty!
Oleśnicka oferta
rekreacyjna powiększyła
się o miejsce, na które od lat
czekała oleśnicka młodzież.
Mowa o skateparku,
który w sierpniu został
przekazany młodym
mieszkańcom naszego
miasta.

W

brew pozorom ten
sport nie jest przeznaczony jedynie dla

wyszkolonych zawodników. Specjalne tory z przeszkodami, jakie
powstały tam do akrobacji na deskorolkach, BMX-ach, hulajnogach, czy rolkach są o różnym
stopniu trudności. Można na nich
wykonywać skomplikowane triki, ale też zwyczajnie, aktywnie
i miło spędzić czas na świeżym
powietrzu. W sąsiedztwie skateparku położonego tuż obok
Parku nad Stawami wykonany
został pumptrack – tor o specjalnie ukształtowanej, falistej

Od lewej stoją: Burmistrz Jan Bronś, Kuba Pitner, Lukasz Woźniak, Maksymilian Łopuch, Damian Wolski
i Kamil Grzyb z Przedsiębiorstwa Inżynierii Wodnej i Ochrony Środowiska z Oleśnicy
Frekwencja na skateparku dowodzi, że oleśniczanie lubią to miejsce

Skejterzy mają gdzie poszaleć

nawierzchni z betonu asfaltowego składający się z zakrętów
i muld do treningów rowerowych.
W otoczeniu zainstalowana została mała architektura – ławki,
stojaki na rowery, stacja naprawy
rowerów. Teren jest oświetlony
i monitorowany przez system nowoczesnych kamer. Oleśniczanie
od blisko miesiąca bardzo chętnie korzystają z obiektu.
Projekt konsultowany
z młodzieżą

Skatepark spełnił marzenia młodych oleśniczan

Pomysł budowy skateparku
i pumptracku był odpowiedzią
na potrzeby oleśnickiej młodzieży, która wielokrotnie sygnalizowała, aby takie miejsce

powstało w naszym mieście.
Koncepcja i projekt były konsultowane z Młodzieżową Radą Miasta, Oleśnicką Rolką i lokalnymi
pasjonatami sportów ekstremalnych. Inwestycja wygląda tak, jak
oczekiwali tego młodzi oleśniczanie. Spotkania z nimi odbywały
się m.in. w 2019 roku. Biorący
w nich udział oleśniczanie nie
kryli zadowolenia, że ich opinie
i sugestie co do lokalizacji oraz
kształtu obiektu zostały wzięte
przez władze miasta pod uwagę.
– Mam nadzieję, że obiekt
spełnia wszystkie Wasze oczekiwania – mówił do młodych
oleśniczan burmistrz Jan Bronś
podczas otwarcia obiektu, dzię-

kując im za uwagi i konsultacje.
– Wierzę, że będzie on długo i dobrze służył najmłodszym mieszkańcom Oleśnicy. Ale jesteśmy
też przekonani, że ucieszą się
z niego nie tylko miłośnicy sportów ekstremalnych, ale wzorem
innych miast chętnie będą z niego
korzystać osoby w różnym wieku.
Roboty budowlane zrealizowało konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Inżynierii Wodnej
i Ochrony Środowiska z Oleśnicy
oraz 4Skate Sp. z o.o. z Jeleniej
Góry. Projekt wykonała Pracownia Projektów MODUS z Krakowa. Koszt całej inwestycji, wraz
z projektem i wszystkimi nadzorami, to 3 mln zł. "
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Budowa wschodniej obwodnicy Oleśnicy coraz bliżej finału

4 ronda ułatwią ruch
Budowa obwodnicy oraz przebudowa ul. Dobroszyckiej
wraz z przebudową ul. Krzywoustego, a dalej Limanowskiego, Moniuszki, Wądoły
do włączenia do Energetycznej i Południowej zakończy
etap budowania obwodnic
miasta.

B

udowa wschodniej obwodnicy Oleśnicy, na którą miejski samorząd przekazał 4,3 mln zł, rozpoczęła się
jesienią 2020 roku. Długość
nowej drogi to 3,5 km. Będzie
ona jednojezdniowa, z dwoma
pasami ruchu w każdym kierunku i z czterema rondami. Powstanie też ścieżka rowerowa.
Inwestycję, na zlecenie DSDiK
we Wrocławiu, realizuje firma
Budimex.

Ułatwiony wjazd i wyjazd z miasta
Wiadukt Rataje już przejezdny. Niebawem ruszy przebudowa Dobroszyckiej.

N
Zarys obwodnicy już widoczny

Budowa nowej drogi wiąże się
ze zmianami w organizacji ruchu.
Obecnie największe utrudnienie dotyczy ulicy Krzywoustego, gdzie jezdnia jest częściowo
zamknięta, a ruch odbywa się
wahadłowo z zastosowaniem sygnalizacji świetlnej w okresach
zmniejszonego natężenia ruchu
oraz w godzinach nocnych. Natomiast w dzień przewidziane
jest sterowanie ręczne. Ta organizacja ruchu ma charakter cza-

5

miejski

sowy i potrwa do 30 września br.
W tym miejscu powstaną nowe
ronda. Na ulicy Wileńskiej przywrócony został już ruch dwukierunkowy. Odbywa się po nowo
wybudowanych jezdniach i rondzie. Taka sama sytuacja dotyczy
ulicy Warszawskiej, po której już
nową jezdnią można poruszać się
w dwóch kierunkach. Do węzła
S-8 dojedziemy zmodernizowaną
drogą wojewódzką nr 373 (starą
DK nr 25). "

a początku sierpnia Powiat Oleśnicki zakończył
część prac na wiadukcie
przy ul. Wojska Polskiego. Umożliwiło to otwarcie drogi oraz ułatwiło wjazd i wyjazd z miasta. Pozostałe do wykonania prace będą
mogły się odbywać już z udziałem
ruchu samochodowego. Niebawem w tej części Oleśnicy ruszy
kolejna duża inwestycja drogowa.
Kierowcy czekają na nią od lat.
Teraz zostanie ona zrealizowana.
Mowa o przebudowie ul. Dobroszyckiej.
– Przesunięcie terminu rozpoczęcia robót w ramach tej

inwestycji związane jest z przedłużonym czasem oczekiwania na wydanie przez Wojewodę Dolnośląskiego zezwolenia
na realizację inwestycji drogowej
(decyzja ZRID). Decyzja ta została wydana dopiero 27 lipca
– informuje Dolnośląska Służba
Dróg i Kolei we Wrocławiu. Całkowity koszt przebudowy ul. Dobroszyckiej to 10,6 mln zł, z czego dofinansowanie z budżetu
Oleśnicy wynosi 2,1 mln zł. Przebudowa drogi, a zwłaszcza nowe
rondo, które powstanie na skrzyżowaniu z ul. Wojska Polskiego
mają poprawić bezpieczeństwo
i upłynnić ruch. Prace będzie
realizowała firma Eurovia. Inwestorem jest Dolnośląska Służba
Dróg i Kolei we Wrocławiu. "

Ruszyły prace przy ul. Europejskiej

Remonty, modernizacje, przebudowy. To dzieje się obecnie na oleśnickich drogach

Dla kierowców, rowerzystów i pieszych
Wały Jagiellońskie to droga
powiatowa, ale pełni ona bardzo ważną rolę dla miasta,
gdyż zapewnienia komunikację w kierunku południowo
-zachodnim. To tam intensywnie rozwija się budownictwo
mieszkaniowe. – Dlatego podjęliśmy decyzję o jej modernizacji – wyjaśnia burmistrz Jan
Bronś.

Z

adanie realizowane będzie
przez Gminę Miasto Oleśnica na podstawie porozumienia o pomocy rzeczowej z Powiatem Oleśnickim. Miasto stara się
też o dofinansowania z Rządowego
Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych. Dokumentacja projektowa jest już gotowa.
Przebudowa – etap pierwszy

Pierwszy etap przebudowy obejmie
odcinek od ulicy Wałowej do ulicy
Ptasiej. Po przebudowie droga będzie posiadała normatywną szerokość jezdni – 6m. Przed dojazdem
do skrzyżowania z ul. Wałową powstaną dwa pasy ruchu po jednym
dla skręcających w lewo i w prawo.
Po stronie południowo – wschodniej wykonany zostanie chodnik.
– W obrębie wszystkich skrzyżowań planujemy przejścia dla
pieszych – mówi Krzysztof Fink,
dyrektor Sekcji Dróg Miejskich
w Oleśnicy.
Istniejący wiadukt kolejowy jako
obiekt należący do PKP nie został
objęty inwestycją. Przed rozpoczęciem robót drogowych wykonane
zostaną urządzenia infrastruktury
podziemnej, w tym: sieć gazowa,
kanalizacja teletechniczna, oświetlenie oraz uzupełnienia kanalizacji
deszczowej i sanitarnej.
W ramach inwestycji konieczne
będzie wycięcie drzew po stronie
południowo-wschodniej.
Rosną
one przy samej krawędzi jezdni,

ul. Krótka będzie ciągiem pieszorowerowym

przez co nie tylko kolidują z obecnym układem drogowym i zagrażają bezpieczeństwu, ale również
powodują degradację drogi. Pozostawienie drzew wyklucza jej
modernizację. W zamian zostaną
nasadzone nowe drzewa, w ilości
większej niż wycięte.
– W sprawie usunięcia drzew
przeprowadziliśmy badanie ankietowe – przypomina dyrektor. –
Mieszkańcy wykazali zrozumienie
celu, jaki przyświeca tej inwestycji
i zaakceptowali konieczność ich wycięcia. Pomnik przyrody Dąb Oleś
zostanie objęty szczególną ochroną, co jest zgodne z wykonaną ekspertyzą i podjętą na jej podstawie
uchwałą Rady Miasta Oleśnicy.
Łącznik poszerzony z nowym
parkingiem

W sierpniu ruszyły prace związane
z przebudową łącznika ulic Sinapiusa i Skłodowskiej-Curie.
Jezdnia zostanie poszerzona
do 5 metrów, a co najważniejsze powstanie 51 stanowisk do parkowania pojazdów, w tym 4 dla osób niepełnosprawnych. Wzdłuż budynku

będzie nowy chodnik, a ścieżka rowerowa na ulicy Sinapiusa biegnąca przy placu Zwycięstwa – zostanie przedłużona. Powstanie nowa
kanalizacja deszczowa, oświetlenie
uliczne i kanał technologiczny. Pojawią się elementy bezpieczeństwa
ruchu drogowego. Dotychczasowe
progi zwalniające zostaną zamienione na dwa wyniesione przejścia
dla pieszych. Nowe przejście i przejazd dla rowerzystów zaplanowano
też na ul. Sinapiusa. Prace realizuje firma BIOBUD Piotr Schabikowski z Sokołowic. Ich koszt to 1 mln zł.
Gospodarzem inwestycji jest Sekcja
Dróg Miejskich w Oleśnicy. Droga
powinna być gotowa w listopadzie
tego roku. Zmiany w organizacji ruchu związane z budową będą wprowadzane etapami, aby umożliwić
dostęp do okolicznych budynków
i obsługę lokali usługowych.
Ulica Krótka ciągiem pieszorowerowym

Ulica Krótka, przebiegająca pomiędzy ulicą Słowackiego a Chopina
zostanie przebudowana na ciąg
pieszo – rowerowy. Od strony ulicy Chopina, na odcinku, po którym
aktualnie poruszają się pojazdy
– utrzymany zostanie ruch pieszo
– jezdny. Droga zostanie poszerzona. – W ramach inwestycji zlikwidowane zostaną schody, które
dotychczas stanowiły przeszkodę
uniemożliwiającą poruszanie się
rowerem – wyjaśnia Krzysztof Fink
z SDM. – Wykonane zostanie nowe
oświetlenie i odwodnienie drogi
oraz trawniki. Te pozytywne zmiany zapewne ucieszą mieszkańców.
Prace będą kosztowały 320
tys. złotych, a wykona je firma
BIOBUD Piotr Schabikowski
z Sokołowic. Droga, w nowym wydaniu, powinna być gotowa pod
koniec października tego roku.
Inwestycję realizuje Sekcja Dróg
Miejskich w Oleśnicy. "

Rozpoczęła się budowa drogi
przy ul. Europejskiej. Powstanie tam asfaltowa nawierzchnia, sieć wodociągowa oraz
kanalizacja deszczowa i sanitarna, nowe oświetlenie uliczne i kanał technologiczny.

M

odernizacją
zostanie
objęty odcinek 450
metrów od ul. Żytniej
do skrzyżowania z ul. Niemiecką
i Belgijską. Inwestycja nie będzie obejmowała skrzyżowania,
zakończy się zaraz za przejściem
dla pieszych na ul. Europejskiej.
Nawierzchnia jezdni z gruntowej
zamieni się na asfaltową. Powstanie ścieżka pieszo – rowerowa i chodniki z kostki betonowej, a także zatoki parkingowe.
Zjazdy do przyległych posesji

będą także z kostki. Cały teren
zostanie zagospodarowany nową
zielenią i elementami małej architektury. Dla bezpieczeństwa
ruchu drogowego przewidziano
wyspowe progi zwalniające z asfaltu. W ramach inwestycji zaplanowano też przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów
na ul. Francuskiej. Dzięki temu
wzdłuż ul. Europejskiej powstanie
jednolity ciąg pieszo – rowerowy. Zakres prac obejmie również
wykonanie sieci wodociągowej
oraz kanalizacji deszczowej i sanitarnej w sposób umożliwiający
w przyszłości ich dalszą rozbudowę. Prace mają potrwać do końca
tego roku. Ich koszt to 2,6 mln zł.
Zrealizuje je Przedsiębiorstwo Inżynierii Wodnej i Ochrony Środowiska z Oleśnicy. "

Ruszyły prace przy budowie drogi na ul. Europejskiej
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Nowoczesna i podświetlona

Taka będzie oleśnicka
fontanna
Fontanna latem

Trwa procedura przetargowa
związana z przebudową fontanny przy pl. Zwycięstwa.
Przedsięwzięcie pilotuje Zakład Budynków Komunalnych
w Oleśnicy.

U

mowa na przebudowę istniejącej już fontanny zostanie podpisana jesienią. – Fontanna będzie
zupełnie nowa, ale zlokalizowana
w miejscu aktualnej. Zakłada-

my nowoczesny wygląd, wpisany
w otoczenie zrewitalizowanego placu Zwycięstwa – informuje Zakład
Budynków Komunalnych w Oleśnicy. – Wanna istniejącej fontanny
i otaczający ją murek zostaną przebudowane. Tak, aby usytuowanie
dysz było na poziomie otaczającego
gruntu. Wypływ wody będzie sterowany w sposób zmienny, na różną
wysokość. Całość zostanie podświetlona. "

Napis OLEŚNICA stanie
na pl. Zwycięstwa

Jeszcze w tym roku Zakład
Budynków
Komunalnych
w Oleśnicy chce wyłonić wykonawcę zmian w obrębie placu Zwycięstwa. Jedną z nich
będzie napis OLEŚNICA.

N

owe elementy małej architektury, które jeszcze w tym roku
pojawią się na placu Zwycięstwa
to m.in. nowe drzewa, które zostaną tam nasadzone oraz podświe-

tlony napis OLEŚNICA o wymiarach około 13,5m x 1,7m x 4,7m.
Instalacja będzie pełnić funkcję
ozdobną i turystyczną (promującą
miasto). Pierwszy przetarg ogłoszony przez Zakład Budynków
Komunalnych nie przyniósł rozstrzygnięcia, gdyż złożone oferty
przewyższały kwotę zaplanowaną na to zadanie przez ZBK (350
tys. zł). Procedura przetargowa
zostanie powtórzona. "

miejski

3 / wrzesień 2021

www.olesnica.pl

Postępy prac na budowie hali sportowej
Nie zwalniają prace na budowie hali sportowej przy Szkole
Podstawowej nr 4 w Oleśnicy.

N

iedawno firma budująca
obiekt sportowy przy oleśnickiej szkole zakładała dźwigary
dachowe. Cały czas prowadzone
są też prace związane z budową
łącznika i zaplecza socjalnego.
Przypomnijmy, że przy SP 4 powstaje hala wielofunkcyjna, pełnowymiarowa z zapleczem sanitarno-socjalnym i dydaktycznym
wraz z łącznikiem do istniejącego
budynku szkoły. Inwestycja, która
powstaje z myślą o najmłodszych
oleśniczanach, będzie kosztowała
9 mln zł. We wrześniu 2022 roku
uczniowie i nauczyciele będą mogli
cieszyć się z nowego obiektu. "

Zakładanie dźwigarów dachowych na nowej hali sportowej

Kolejne oleśnickie osiedle z mediami
Trwa budowa sieci wodno –
kanalizacyjnej w rejonie ul.
Europejskiej. Miasto przeznaczyło na to zadanie blisko
2 mln zł.

P

race zrealizuje Zakład Budownictwa
Inżynieryjnego
i Ogólnego Edward Kucułyma
Sp. z o.o. z Oleśnicy. Na zlecenie
miasta firma zbuduje kanalizację
deszczową wraz z przepompownią w ul. Niemieckiej (na odcinku
od ul. Polnej do ul. Europejskiej),
kanalizację sanitarną wraz z przyłączami w ul. Niemieckiej (na odcinku od ul. Włoskiej do ul. Europejskiej) oraz sieć wodociągową
z przyłączami w ul. Holenderskiej,
Greckiej, Niemieckiej, Francuskiej
(na odcinku od ul. Włoskiej do ul.
Europejskiej). Zakończenie inwestycji zaplanowane jest na początek grudnia tego roku. "

Przekazanie terenu budowy wykonawcy

Cała Wiejska z kanalizacją sanitarną
Miasto rozpoczyna budowę
kanalizacji sanitarnej na działkach prywatnych wzdłuż ulicy
Wiejskiej, które jako jedyne
na tej ulicy nie są podłączone
do sieci.

Inwestycja poprawiająca warunki życia mieszkańców

Przy ul. Turkusowej powstanie
kanalizacja sanitarna i sieć
wodociągowa
Rozpoczyna się budowa sieci wodno – kanalizacyjnej
w rejonie ul. Turkusowej. Miasto przeznaczyło na to zadanie
750 tysięcy złotych. To kolejna
tego typu inwestycja w mieście poprawiająca warunki życia mieszkańców.

K

analizacja sanitarna będzie
odprowadzała ścieki z ul. Tur-

kusowej do projektowanej przepompowni ścieków przy ul.
Słonecznikowej. Nowy odcinek
wodociągu zostanie wpięty do istniejącej czynnej sieci doprowadzającej wodę do tego rejonu. Prace
zrealizuje Zakład Budownictwa
Inżynieryjnego i Ogólnego Edward
Kucułyma Sp. z o.o. z Oleśnicy. Zakończenie inwestycji zaplanowane
jest na grudzień tego roku. "

Zaawansowane prace ziemne na ul. Wiejskiej

D
Układanie kanalizacji sanitarnej

zięki tej inwestycji cała ulica
Wiejska będzie już skanalizowana. Odcinek jaki pozostał
do wykonania to 230 metrów,
od ul. Kosynierów do ul. Glinianej. Nowa kanalizacja zostanie
podłączona do studni w ul. De-

mokratów. Prace zrealizuje Zakład Budownictwa Inżynieryjnego
i Ogólnego Edward Kucułyma Sp.
z o.o. z Oleśnicy. Koniec inwestycji zaplanowano na 30 listopada
tego roku, a jej koszty to 564 tys.
złotych. "
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Rusza budowa Parku
Południowego w Oleśnicy
Zakład Budynków
Komunalnych w Oleśnicy
ogłosił przetarg na prace
budowlane związane
z zagospodarowaniem
terenu, na którym
powstanie nowy oleśnicki
park.

D

o połowy 2023 roku na terenie przy ul. Ludwikowskiej powstanie park
z elementami do wypoczynku, zabawy oraz uprawiania zajęć sportowych na wolnym powietrzu.
Zaplanowano m.in. wykonanie
amfiteatru dla 200 osób, strefy
aktywności w postaci placu zabaw oraz strefy fitness, urządzeń
street workout i gier indywidualnych. Będzie strefa odpoczynku
z ławkami, stolikami i altanką,
skomunikowana alejkami i chodnikami, a na całości zostanie
urządzona zieleń. Pojawią się
nasadzenia wysokie i niskie, łąki
kwietne, trawniki, rabaty kwiatowe. Będzie toaleta kontenerowa
oraz poidła. Park będzie oświetlony i monitorowany. "

Tutaj powstanie nowy oleśnicki park

Na realizację
zadania
zaplanowano

4,5 mln zł
w budżecie
Miasta
Inwestycja i jej zakres
był konsultowany
z mieszkańcami,
zaakceptowano większość
propozycji oleśniczan

Teren pod park wymagał uporządkowania

Teren na Ratajach będzie
zagospodarowany na nowo
Zakład Budynków Komunalnych przygotowuje się do zagospodarowania terenu przy ul.
Łąkowej-Wiśniowej w Oleśnicy.

C

Ten teren zielony przy zbiegu ulic Łąkowej
i Wiśniowej zostanie zrewitalizowany

elem przedsięwzięcia jest
stworzenie ogólnodostępnej,
wielofunkcyjnej, plenerowej strefy rekreacji skierowanej do każdej
grupy wiekowej oraz stworzenie
przestrzeni sprzyjającej integracji
społecznej. – Także wyposażenie
placu w urządzenia zabawowe pozwoli na uatrakcyjnienie spędzania czasu na świeżym powietrzu,
z równoczesnym podnoszeniem
sprawności fizycznej dzieci – informuje ZBK. – Dzięki realizacji pro-

jektu znacznie poprawi się infrastruktura dla mieszkańców osiedla
Rataje.
Na wspomnianym terenie powstanie dużo zieleni, pojawią się
ławki, stolik do szachów, mini
boisko do koszykówki i siłownia
terenowa, a istniejący plac zabaw
zostanie rozbudowany. Pomyślano
również o założeniu kwietnej łąki.
Przetarg ogłoszony w lipcu nie
został rozstrzygnięty ze względu
na wysokość złożonych w nim ofert
(przewyższały kwotę 200 tys. zł zaplanowaną na ten cel w budżecie
ZBK). Zakład Budynków Komunalnych ogłosił kolejne postępowanie przetargowe. "
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Walka ze smogiem
to program dotacyjny
z budżetu Gminy Miasta
Oleśnicy pn. „Oleśnica
mówi NIE dla smogu”
realizowany w ramach
miejskiego programu
ekologicznego „Oleśnica
zasilana naturą”.
W budżecie miasta
zarezerwowano kolejne
środki na wymianę źródeł
ogrzewania. Tym razem
to 130 tys. zł. Cała kwota
zaplanowana na ten cel
w tym roku to 681.521 zł.

miejski

Kto może skorzystać z dotacji? Na co można ją przeznaczyć?

Oleśnica zasilana naturą
– walczymy ze smogiem
jak jeden lokal i przysługuje na nie
tylko jedna dotacja. Sytuacja nie
dotyczy budynków posiadających
kotłownie lokalne.
Na co można wydać dotację?

G

łówne założenia programu
to poprawa jakości powietrza, zmniejszenie emisji
zanieczyszczeń i walka ze smogiem, ale także udzielenie wsparcia
finansowego na wymianę w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i w lokalach mieszkalnych
starego pieca zasilanego paliwem
węglowym na zasilany nowoczesnymi źródłami ogrzewania takimi
jak gaz, prąd elektryczny, biomasa,
czy pompy ciepła lub podłączenie
do miejskiej sieci ciepłowniczej. –
mówi wiceburmistrz Oleśnicy Edyta Małys-Niczypor.
Program przeznaczony jest dla
osób fizycznych będących właścicielami/współwłaścicielami
lokali mieszkalnych lub budynków
mieszkalnych jednorodzinnych,
dla osób fizycznych będących
najemcami komunalnych lokali
mieszkalnych, a także dla osób fizycznych będących właścicielami/
współwłaścicielami lokali mieszkalnych, korzystających z ciepła
wytwarzanego we wspólnej kotłowni (dla pojedynczego budynku
lub kilku budynków), znajdujących
się w granicach administracyjnych
miasta Oleśnicy.

Jakie są warunki
dofinansowania?

Dotacja przysługuje jednorazowo
na dany budynek lub lokal. Nie
może pokrywać wydatków przeznaczonych na ten sam cel finansowanych z innych bezzwrotnych
źródeł. Nie dotyczy nieruchomości wykorzystywanych sezonowo,
np. domów letniskowych, altan
oraz budynków w budowie.
– Środki można uzyskać na każdy lokal oddzielnie (właściciel kil-
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Stawiamy na nowoczesne źródła ogrzewania

ku lokali składa osobne zgłoszenie
o zamiarze przystąpienia do realizacji zadania dla poszczególnych
lokali), a w przypadku gdy w budynku mieszkalnym jednorodzinnym wydzielone są dwa lokale
mieszkalne i każdy z nich posiada
odrębne źródło ogrzewania – każ-

demu z tych lokali przysługuje
odrębna dotacja, w wysokości
określonej jak dla lokalu mieszkalnego lub komunalnego lokalu
mieszkalnego – wyjaśnia zastępca
burmistrza. W przypadku, gdy jedno źródło ogrzewania zasila więcej
niż jeden lokal – traktowane są one

Dotacja obejmuje koszty kwalifikowane po dacie zawarcia umowy: przygotowanie dokumentacji
technicznej, w tym geologicznej,
demontaż dotychczasowego źródła
ogrzewania zasilanego paliwem
węglowym, zakup i montaż urządzeń nowego źródła ogrzewania,
zakup i montaż węzła cieplnego
wraz z przyłączem, niezbędną armaturą kontrolno – pomiarową
i elektryczną, przyłącza gazowe
i energetyczne, zakup i montaż
nowej instalacji technologicznej
kotłowni wraz z niezbędną armaturą kontrolno – pomiarową,
instalacją elektryczną w obrębie
kotłowni, zbiornikiem na paliwo
oraz systemem odprowadzania
spalin – w przypadku kotłowni zasilających w ciepło budynki
wielorodzinne. Środki pozyskane
od miasta można spożytkować także na zakup i montaż wewnętrznej
instalacji: gazowej (za licznikiem),
elektrycznej (za licznikiem), centralnego ogrzewania oraz ciepłej
wody użytkowej, zbiornik na ciepłą
wodę użytkową, zakup i montaż
wkładów kominowych, podatek
VAT od towarów i usług, jeżeli dotowany nie ma prawnej możliwości
jego odliczenia, a także wykonanie
opinii kominiarskich.
Co ważne, wszystkie zakupione
w ramach dotacji urządzenia muszą być fabrycznie nowe, zamontowane po raz pierwszy, spełniające
normy i dopuszczone do użytkowania na terenie Polski. Rozliczenie
następuje na podstawie Faktury
VAT, rachunku lub równoważnego
dokumentu księgowego.
Przy zmianie systemu ogrzewania mieszkańcy mogą korzystać
zarówno z programu miejskiego Oleśnica Zasilana Naturą, jak
i z programu rządowego Czyste
Powietrze. "

www.olesnica.pl

Dotacja jest
udzielana
w wysokości:
"" w 2021 roku 70%
wartości poniesionych
i udokumentowanych
kosztów kwalifikowanych;
"" w 2022 roku 65%
wartości poniesionych
i udokumentowanych
kosztów kwalifikowanych;
"" w 2023 roku 55%
wartości poniesionych
i udokumentowanych
kosztów kwalifikowanych;
"" w 2024 roku 50%
wartości poniesionych
i udokumentowanych
kosztów kwalifikowanych;
"" w 2025 roku 50%
wartości poniesionych
i udokumentowanych
kosztów kwalifikowanych.
Dotacja nie może
przekroczyć kwoty:
"" 10.000 zł brutto –
w przypadku budynku,
"" 6.000 zł brutto –
w przypadku lokalu,
"" 3.000 zł brutto na lokal
– w przypadku kotłowni
zasilającej w ciepło budynek
wielorodzinny; limit kosztów
kwalifikowanych dla
takiej instalacji określony
będzie w oparciu o liczbę
obsługiwanych lokali
mieszkalnych – jako iloczyn
tej liczby i kwoty 3.000,00 zł
brutto.

Punkt
Konsultacyjny
w Ratuszu
Miasto uruchomiło punkt
konsultacyjny, w którym
mieszkańcy Oleśnicy
mogą uzyskać wszelkie
informacje o dofinansowaniu
przedsięwzięć
proekologicznych w ramach
miejskiego programu
Oleśnica Zasilana Naturą
i rządowego programu
Czyste Powietrze. Punkt
znajduje się w Ratuszu,
na parterze przy wejściu. Jest
czynny w dni powszednie,
w godzinach 8.00 – 16.00,
tel. 534 197 214. Udzielimy
informacji, wyjaśnimy
wątpliwości i pomożemy.

Kup mieszkanie komunalne z bonifikatą
Do 29 października br. można korzystać z promocji przy zakupie
mieszkania komunalnego od miasta
Najemcom lokali mieszkalnych, którzy złożą wniosek o ich wykup do 29 października br. i zobowiążą się dokonać jednorazowej
zapłaty ustalonej ceny sprzedaży, udzielona zostanie bonifikata w wysokości 90%. Wszelkie dodatkowe informacje uzyskać
można w Wydziale Geodezji, Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Oleśnicy codziennie
w godzinach od 8.00 do 16.00 (pok.103, I piętro) lub telefonicznie pod nr 071 798 21 54. Informacji udziela również Zakład
Budynków Komunalnych w Oleśnicy przy ul. Wojska Polskiego 13 codziennie w godzinach od 7.30 do 15.30 (pok. 103, I piętro)
lub telefonicznie pod nr 071 398 09 22.
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Lata dwudzieste

– informator

miejski

Wyjątkowa wystawa Środowiskowego
Domu Samopomocy
Wernisaż wystawy
fotograficznej „Lata
dwudzieste. Podróż
w czasie.” odbył się
na początku lipca br.
w holu Miejskiego
Ośrodka Kultury
i Sztuki w Oleśnicy. Jej
bohaterami są podopieczni
Środowiskowego Domu
Samopomocy w Oleśnicy.

W

ybraliśmy lata dwudzieste, bo właśnie wtedy
osoby niepełnosprawne
zaczęły czuć się doceniane w społeczeństwie – mówi dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy w Oleśnicy Alina Wajerowska,
podkreślając, jak ważne są przeżycia i emocje, które towarzyszyły
podopiecznym placówki podczas
prac nad wystawą. Autorem tych
wyjątkowych zdjęć jest Grzegorz
Żyła, o fryzury modeli zadbała Dorota Paździor, o oprawę plastyczną
Iwona Kowalczyk, a o stroje rodzice podopiecznych ŚDS wspólnie
z pracownikami placówki. Zdjęcia
nie tylko miały na celu zabrać zwiedzających w podróż do przeszłości,
ale także są świetnym sposobem
na odczarowanie niepełnosprawności. Każde z nich jest wyjątkowe,
opowiada swoją historię i pokazuje
piękno każdego bohatera. "
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– informator

Cyrk w mieście – uśmiech, podziw, radość

miejski
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Oleśnicki Festiwal Cyrkowo-Artystyczny
przyciągnął tłumy
Za klimatem
festiwalu tęsknili
artyści, tęskniła też
publiczność.

P

o rocznej przerwie
spowodowanej pandemią koronawirusa
cyrkowe spektakle ponownie cieszyły się ogromną
popularnością
zarówno
wśród mieszkańców, jak

i gości, którzy w sierpniu
odwiedzili Oleśnicę. Dziękujemy wszystkim, którzy
przyczynili się do przygotowania Oleśnickiego Festiwalu Cyrkowo-Artystycznego
2021 – organizatorom, wolontariuszom i sponsorom.
Mieszkańcom i przyjezdnym
dziękujemy za udział w wydarzeniu. Kolejna OFCA już
za rok. "
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Narodowe Czytanie 2021

Miło nam Państwa poinformować, że po prawie rocznej
przerwie wznawiamy spotkania autorskie. Już we wrześniu
spotkania z cyklu „Z Biblioteką przez świat” oraz „Wystrzałowa jesień. Kryminał
w roli głównej”. Z Robertem
Gondkiem
zawędrujemy
do Ekwadoru i na Galapagos,
natomiast o kryminałach porozmawiamy z Mariuszem
Czubajem.

N
W Oleśnickiej Bibliotece Publicznej im. M. Reja co roku
realizujemy akcję Narodowe
Czytanie pod honorowym patronatem Pary Prezydenckiej.
Podczas tegorocznej edycji
lekturą jest słynny dramat Gabrieli Zapolskiej „Moralność
Pani Dulskiej”.

R

zeczywistość pandemii już
po raz kolejny utrudnia przeprowadzenie projektu w tradycyjny sposób, jak mieliśmy w zwyczaju na scenie sali konferencyjnej,
z publicznością i wspólną lekturą wybranych fragmentów. Jak
w roku poprzednim i tym razem
Narodowe Czytanie przeniesie się
głównie do przestrzeni wirtualnej.
Fragmenty „Moralności Pani Dulskiej” zostały przeczytane i nagrane w murach biblioteki. W 2020
roku w realizację filmu z tej okazji
zaangażowali się uczniowie oleśnickich szkół, z liczną reprezentacją I LO im. J Słowackiego oraz
niezawodni studenci z OUTW.
Wspólnie stworzyli oni wyjątkowy obraz „Balladyny” Juliusza
Słowackiego. Produkcja jest stale

Bibliotekarze
po wakacjach mogą
szkolić się online

Szkolenia online
dla regionu
W miesiącach wrześniu, październiku i listopadzie zapraszamy na kontynuację cyklu
bezpłatnych szkoleń online
dla bibliotekarzy z naszego
regionu w ramach projektu
„Dzień dobry, witamy w bibliotece”. Tematy zaplanowanych spotkań:

• Podcasty – czym są i jak wykorzystać ich potencjał w bibliotece?
• Biblioteka hybrydowa – jak or-

ganizować działania animacyjne, łącząc rzeczywistość online
i offline.
Organizacja wydarzeń i eventów
czytelniczych dla dzieci i ich rodziców online.
Szkolenia dla bibliotekarzy udało się zorganizować dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Kultury,
Dziedzictwa Narodowego i Sportu
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu
„Partnerstwo dla książki 2021”.
Serdecznie
zapraszamy
do uczestnictwa wszystkich zainteresowanych. "

•

dostępna na kanale YouTube Oleśnickiej Biblioteki Publicznej.
Tegoroczna odsłona, również
doczekała się adaptacji filmowej,
która swoją premierę miała właśnie w dniu akcji – 4 września o godzinie 10:00 – na stronie internetowej biblioteki i kanale YouTube.
W roli lektorów dramatu występują studenci OUTW i uczniowie I LO
im. J. Słowackiego w Oleśnicy,
stanowiący doskonałe połączenie
różnych stylów i interpretacji tekstu Zapolskiej. Wszystkim zaangażowanym w tegoroczne czytanie
„Moralności Pani Dulskiej” składamy serdeczne podziękowania
za brawurowe kreacje i zaangażowanie w role.
Oleśniczan zachęcamy do obejrzenia naszej wersji dramatu.
Czytelników i miłośników polskiej literatury już teraz zapraszamy do udziału w kolejnej edycji
Narodowego Czytania w 2022
roku, która miejmy nadzieję przebiegnie już w zdrowej i bezpiecznej
rzeczywistości. A wszystkich chętnych do spróbowania swoich sił
w akcji Narodowego Czytania zachęcamy do czynnego udziału. "

Karta Małego
Czytelnika
– już IV edycja!
Oleśnicka Biblioteka Publiczna im. Mikołaja Reja uczestniczy w projekcie Instytutu
Książki „Mała książka wielki
człowiek” od samego początku (2017 r.). To ogólnopolska
kampania, w ramach której
promowane jest czytelnictwo
w towarzystwie bibliotek publicznych.
Według najnowszych danych statystycznych aż 85% bibliotek posiadających oddziały dziecięce w Polsce
przyłączyło się do projektu! Zasady
uczestnictwa są proste. Każde dziecko w wieku przedszkolnym odwiedzające naszą bibliotekę otrzymuje
Wyprawkę Czytelniczą, a w niej:
„Pierwsze czytanki dla…” oraz kartę
Małego Czytelnika. Za każdą wizytę
w bibliotece i wypożyczenie książki
Mały Czytelnik otrzymuje naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostaje
uhonorowany imiennym dyplomem
potwierdzającym jego czytelnicze
zainteresowania. Mamy nadzieję,
że już niedługo kolejne dzieci rozpoczną swoją przygodę z książką
i wraz z rodzicami staną się stałymi
bywalcami naszej biblioteki. "
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z biblioteki

a spotkania będą obowiązywać wejściówki.

Październik zapowiada się równie
atrakcyjnie. Dla dzieci planujemy
spotkanie z Magdaleną Zarębską,
dla młodzieży z Michałem Rusinkiem, a dla dorosłych z Jakubem
Małeckim.
Ten rok zakończymy z Jakubem Czajkowskim spotkaniem
z cyklu „Z Biblioteką przez świat”.
Jakub zabierze nas do Mongolii,
kraju Czyngis-Chana. Ale to dopiero w listopadzie.

Ponownie na żywo

Spotkania autorskie
w bibliotece
Harmonogram spotkań:

20 września godz. 18.00
Robert Gondek „Z Biblioteką przez
świat” – Ekwador i Galapagos
30 września godz. 18.00
Mariusz Czubaj „Wystrzałowa jesień. Kryminał w roli głównej”
7 października godz. 18.00
Jakub Małecki
12 października godz. 11.00
Magdalena Zarębska – spotkanie
dla dzieci
26 października godz. 9.30
Michał Rusinek – spotkanie dla
młodzieży
23 listopada godz.18.00
Jakub Czajkowski „Z Biblioteką
przez świat” Mongolia. W kraju
Czyngis-Chana.
Wszystkie spotkania odbędą się
w Bibliotece na ul. M. Reja 10.

Informacje o spotkaniach będzie można znaleźć na naszej stronie www.biblioteka.olesnica.pl. "

Biblioteka nocą
Oleśnicka Biblioteka Publiczna im. Mikołaja Reja kolejny raz
oficjalnie dołączyła do ogólnopolskiej NOCY BIBLIOTEK!

V

II wydanie ogólnopolskiej
akcji Nocy Bibliotek odbędzie się w sobotę 9 października
2021 r. pod hasłem „Czytanie

wzmacnia”. Noc ma przekonać
do czytania poprzez promocję
lokalnych bibliotek jako najbliższych miejsc spotkań z kulturą,
z różnorodnymi zasobami i bezpłatną ofertą dla społeczności
oraz sprzyjać wymianie idei
i integracji. Trudny czas pandemii szczególnie pokazał, jak
ważne i potrzebne są biblioteki.
Skierujmy więc na nie wspólnie
światło, pokazując wspierającą moc literatury i siłę lokalnej

społeczności. W oleśnickiej bibliotece przygotowujemy dla
Was m.in. Giełdę Książki oraz
wyjątkowe wydarzenie dla miłośników planszówek. Oprócz
tego szykujemy niespodziankę
dla naszych Czytelników! Szczegółowy program wydarzenia
już wkrótce na naszej stronie:
www.biblioteka.olesnica.pl
Zapraszamy zatem 9 października do naszych placówek w godzinach 16.00–22.00. "

Zapraszamy, otwarte!
Z każdym nowym miesiącem staramy się jeszcze bardziej poprawiać Państwu
dostęp do naszych usług. Dlatego od września wracamy
do godzin otwarcia biblioteki
sprzed pandemii.
Zapraszamy więc w nasze progi,
od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9.00 do 19.00!
Dodatkowo powracają, po wakacyjnej przerwie, dyżury naszych
placówek w soboty, w godzinach
od 09.00 do 16.00. Już teraz możecie sobie zapisać planowany
harmonogram otwarcia Biblioteki
przy ul. Reja oraz naszej filii przy
ul. F. Kleeberga 4:
Biblioteka ul. M. Reja 10
Wrzesień – 4.09.2021, 18.09.2021
Październik – 2.10.2021,
16.10.2021, 30.10.2021
Listopad – 13.11.2021, 27.11.2021
Grudzień – 11.12.2021

•
•
•
•
• Biblioteka Pod Pegazem
ul. F.Kleeberga 4
• Wrzesień – 11.09.2021, 25.09.2021
• Październik – 9.10.2021, 23.10.2021
• Listopad – 6.11.2021, 20.11.2021
• Grudzień – 4.12.2021, 18.12.2021

Aktualne zasady udostępniania
zbiorów na czas epidemii:
1. Limit wypożyczonych książek
do 15.
2. Limit wypożyczonych książek
mówionych do 15 (wypożyczalnia audiobooków w Bibliotece
„Pod Pegazem”).
3. Limit wypożyczonych płyt z muzyką do 15 (fonoteka w Bibliotece „Pod Pegazem”).
4. 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.
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Miejski
Ośrodek
Kultury
I Sztuki w Oleśnicy zaprosił
mieszkańców na szereg kulturalnych wydarzeń, które odbyły się w ramach akcji “Lato
z MOKiS-em”.

W

akacje rozpoczęła pierwsza po długiej przerwie
impreza
plenerowa
„Noc Świętojańska ŻYWIOŁY”,
w ramach której odbyły się warsztaty plecenia wianków na głowę,
koncerty uczniów Pracowni Muzycznej Oli Turoń i koncert laureatek IV Przeglądu Wokalnego SONORO, a na zakończenie odbyło
się widowisko „ŻYWIOŁY”.
Wakacyjne granie
i festiwal organowy

Widowisko artystyczne Żywioły
w wykonaniu zespołu Artdance

Amfiteatr nad stawami i oleśnicki Rynek to świetna przestrzeń
na koncerty. W ramach cyklu
Wakcyjne Granie odbyły się koncerty zespołu MYTHOS, uczniów
i nauczycieli Społecznego Ogniska
Muzycznego w Oleśnicy, koncert
duetu Łobos i Luboiński, pokaz
Klinika Perkusyjna Radka Jaszczyszaka i widowiskowy występ
Orkiestry na Dużym Rowerze.
W sierpniu na plenerowej scenie
wystąpił także jazzowy duet Natalii Szczypuły i Sebastiana Łobosa i zespół Reaggeaside, którego
występ zaplanowano na finał wakacji. Także w sierpniu rozpoczął
się XVII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej. Finałowy

– otwarci

P

odczas Wratislavii Cantans
swoje osiągnięcia artystyczne
będą mogli zaprezentować uczestnicy odbywającego się już po raz
45. Kursu Interpretacji Muzyki
Oratoryjnej i Kantatowej. Tym
razem przedstawią nowatorskie
oratorium La Giuditta Alessandra
Scarlattiego. Za sprawą tego dzieła powrócimy do historii biblijnej
Judyty: w 2019 roku podczas festiwalu pod dyrekcją Giovanniego
Antoniniego zabrzmiało z kolei
jedyne zachowane oratorium Antonia Vivaldiego – Judyta "
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Lato z MOKiS-em – koncerty,
warsztaty, wystawy, spektakle
rystom historie naszego pięknego
miasta.

koncert, podczas którego wystąpił
Piotr Rojek oraz Oleśnicki Chór
Kameralny Appassionata odbył się
5 września.
Animacje, warsztaty
i teatralne lato

Lato z MOKiS-em to także warsztaty i animacje dla dzieci i młodzieży. W ramach cyklu Animacje
na Wakacje, które odbywały się
w środowe popołudnia w Rynku,
dzieci uczestniczyły w warsztatach plastycznych, artystycznych,
ekologicznych, tanecznych i bańkowych animacjach. W Oleśnickim Domu Spotkań z Historią
w ramach cyklu Muzealne Czwartki mali oleśniczanie mogli spróbować swoich sił w tworzeniu mandali, lalek z gałganków, oleśnickich
cudaków czy pleceniu bransoletek
z muliny. Dzięki współpracy z aktorem Łukaszem Szczepanikiem,
stypendystą MKDNiS, w sali widowiskowej odbyły się warsztaty
wokalno-aktorskie dla młodzieży
i dorosłych.

Kosmiczny piknik z Lemem

Warsztaty plastyczno-teatralne
realizowane w ramach projektu
SKWEREK

warsztaty wokalno-taneczne z Katarzyną Fiałą i warsztaty plastyczno-teatralne realizowane w ramach Festiwalu SKWEREK. Jego
częścią, jak co roku, były również
spektakle lalkowe, na które zaprosiliśmy najmłodszych oleśniczan
do parków, na skwerki i place zabaw. W wakacje w Oleśnicy nie
może zabraknąć teatru. W lipcu
w Rynku odbyły się dwa spektakle
plenerowe dla dzieci, które łączyły w sobie rozrywkę z edukacją.
W sierpniu, jak co roku, byliśmy
także partnerem Festiwalu OFCA,
w ramach którego zaprosiliśmy
mieszkańców na spektakle do sali
widowiskowej MOKiS i nawy Kościoła św. Jerzego.
Wakacyjne kino plenerowe
i spacery z przewodniczką

Warsztatu plecenia wianków

Dzieci uczyły się także grać
na perkusji w ramach warsztatów prowadzonych z Radkiem
Jaszczyszakiem. Odbyły się także

Wratislavia Cantans
w Bazylice Mniejszej
Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w Oleśnicy zaprasza 11
września o godz. 19.30 do Bazyliki Mniejszej św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Oleśnicy
na koncert, który odbędzie się
w ramach 56. Międzynarodowego Festiwalu Oratoryjno-Kantatowego Wratislavia
Cantans im. Andrzeja Markowskiego.

na kulturę

Wakacje w Oleśnicy nie mogą
się odbyć bez Wakacyjnego Kina
Plenerowego. Mieszkańcy wybrali w ankiecie internetowej trzy
filmy, które weszły do repertuaru
kina. W lipcu i sierpniu odbyły
się 4 spacery z przewodniczką
po Oleśnicy – Mirą Sudecką, która przybliżyła mieszkańcom i tu-

Z inspiracji Rokiem Lema powstała impreza plenerowa Kosmiczny Piknik z Lemem, która
odbyła się w lipcu przy nawie
Kościoła św. Jerzego. W ramach
imprezy mieszkańcy wzięli udział
w warsztatach plastycznych i animacjach, odwiedzili przenośne
planetarium i posłuchali relaksującej kosmicznej muzyki na gongach i misach.

i wernisaż wystawy ZANURZENI.
Na wystawie można było obejrzeć prace artystów: Anny Bieli,
Katarzyny Cupiały, Bianki Patricii Isensee, Alicji Jezioreckiej,
Agnieszki Kazały, Izy Kostiukow,
Ewy Pańczyk-Hałubiec, Piotrka
Pietrzaka, Krzysztofa Ryfy, Oryszyna, Marka Wałęgi. Kuratorką
wystawy jest dr Anna Biela.
XII Międzynarodowy Festiwal
Wędrownych Teatrów Lalkowych
SKWEREK

Projekt Madoa

W 2021 roku obchodzimy 80. urodziny Sigmara Polke – światowej
sławy artysty, który urodził się
w Oleśnicy. Z tej okazji przy współpracy z artystką dr Anną Bielą,
w ramach projektu MADOA, odbyły się wystawy artystów, którzy
przy tworzeniu swoich dzieł inspirowali się twórczością Polkego.W Galerii Brama Wrocławska
odbyły się 4 wystawy, z których
wystawę INNI można oglądać
do końca września. Od 7 do 16
sierpnia w nawie kościoła św. Jerzego odbywał się plener malarski

Projekt Madoa – wernisaż
wystawy Zanurzeni

Spektakl lalkowy w ramach
Festiwalu SKWEREK

Końcówka wakacji to tradycyjnie Festiwal SKWEREK, który
ma swoją stałą publiczność. Festiwal wyrósł z działań podwórkowych Teatru Odnalezionego i Wędrownego Jarmarku Bajek, które
odbywały się wcześniej w Oleśnicy.
Stowarzyszenie Akademia Wyobraźni, które od samego początku współtworzy festiwal zaprasza
co roku do Oleśnicy uznanych lalkarzy z Europy.
W tym roku ze względu
na zmienne warunki pogodowe
spektakle odbyły się w nawie Kościoła św. Jerzego, a warsztaty
w Sali widowiskowej MOKiS. "

Mikromusic na oleśnickiej scenie
Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w Oleśnicy zaprasza na koncert zespołu Mikromusic, który odbędzie się 18 września
o godz. 19 w sali widowiskowej MOKiS w ramach XXIV Dni
Europy.

N

ajnowsza płyta Mikromusic
pod tytułem „Kraksa” opowiada o miłości, o miłości bezwzględnej, do własnej osoby, wewnętrznego dziecka, przyjaciół, psa,
o miłości przeszłej, toksycznej, naprawionej. Muzycznie Mikromusic
trzyma się cały czas lat 60. i 80.
Tekstowo jest jak zawsze: i melancholijnie i zabawnie.
Tytułowa Kraksa to pies Natalii
Grosiak. Kraksie poświęcona jest
też ostatnia piosenka na płycie,
w której wokalistka powoli żegna
się ze swoim psem. Warto przypomnieć, że Mikromusic to polski zespół grający muzykę określaną jako avant pop lub art pop.
W ich twórczości słychać inspiracje słowiańskim folkiem, jazzem,
rockiem i elektroniką. Na koncie
mają sześć płyt studyjnych i trzy

albumy koncertowe. Grali na najważniejszych polskich festiwalach i koncertowali za granicą.
Ostatnia płyta „Tak mi się nie
chce” oraz wyprzedane sale koncertowe plasują zespół w gronie
najbardziej popularnych zespołów w Polsce roku 2020 r. Bilety
na koncert w Oleśnicy można kupić w systemie on-line bilety24.pl.
Jego cena to 60 zł. "

