
 

Od końca listopada mamy 
w MOKiS-ie nowoczesne 
cyfrowe kino dla oleśni-
czan. Oferuje ono nie tylko 
doskonały obraz dorów-
nujący multipleksom, ale 
również wysokiej jakości 
dźwięk Dolby Surround 
7.1. Kino jest gotowe tech-
nicznie do prezentowania 
filmów w technologii 3D. 
Ruszył już internetowy 
system sprzedaży bile-
tów. Wszelkie działania 
mają na celu prezento-
wanie dobrych, premiero-
wych tytułów filmowych, 
z niewielkim opóźnieniem 
w stosunku do daty pre-
miery.

Jarmark Bożonarodzeniowy

NOWE RONDO! 
na ul. Dobroszyckiej i ul. Wojska Polskiegona 

Tak będzie wyglądało skrzyżowanie ul. 
Dobroszyckiej i ul. Wojska Polskiego po 
przebudowie

To był pod wieloma względami 

rekordowy Jarmark Bożonarodzeniowy Więcej na str. 10

Możemy powiedzieć: „Nareszcie”. Dzięki zaangażowaniu 
burmistrza Jana Bronsia zakończą się kłopoty na 
skrzyżowaniu ul. Wojska Polskiego i Dobroszyckiej.   
Na tę inwestycje czekali nie tylko oleśniczanie. Nikt, kto chociaż raz próbował 
się – zwłaszcza w godzinach szczytu – włączyć do ruchu i z ulicy Dobroszyckiej 
skręcić w ulicę Wojska Polskiego, nie ma wątpliwości, że bez wybudowania ronda 
kolejne kolizje i wypadki w tym miejscu są nieuniknione. – Często trzeba liczyć na 
dobrą wolę jadących drogą główną – mówili kierowcy, dodając, że organizacja ru-
chu w tym miejscu już dawno wymagała zmiany. Ta nastąpi niebawem, mimo że 
początkowo rokowania co do przebudowy skrzyżowania nie były optymistyczne.
     
Z powodu braku wystarczających środków unieważniono aż cztery przetar-
gi. Dopiero piąty zakończył się podpisaniem umowy, zgodnie z którą pra-
ce projektowe i budowlane wykona firma Eurovia Polska S.A. Nie byłoby to 
jednak możliwe, gdyby nie zaangażowanie burmistrza Jana Bronsia, dzię-
ki któremu udało się zdobyć brakujące 4 miliony złotych. Całkowity koszt 
inwestycji to 10,6 mln zł, z czego dofinansowanie Miasta wyniesie 2,1 mln 
zł.  – Nowe rondo to nie tylko płynny ruch, ale przede wszystkim popra-
wa bezpieczeństwa – mówi burmistrz, nie ukrywając radości, że to, o czym 
wszyscy jedynie mówili, obiecywali i marzyli, dzięki niemu staje się faktem.
  
Poza budową ronda inwestycja obejmuje także poszerzenie jezdni  
do 7 metrów oraz budowę ciągu pieszo-rowerowego po stronie za-
chodniej (od strony Wrocławia), a także nowego oświetlenia ulicznego.  
Zgodnie z planem nowym rondem przejedziemy w czerwcu 2021 roku.   

Z MIASTAAKTUALNOŚCI

Nowoczesne kino cyfrowe 
jest gotowe do wyświetla-
nia premierowych tytułów 
filmowych

KONTAKT
Centrala: 71 79 821 00
Punkt Informacyjny:  

71 79 821 16
Sekretariat: 71 79 821 03
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WITAJCIE OLEŚNICZANIE

AKTUALNOŚCI

Już starożytni mówili, że 
nie można się nie komuni-
kować. Trudno się z nimi 
nie zgodzić, szczególnie 
dziś, kiedy coraz bardziej 
odczuwamy, że nikt z nas 
nie jest samotną wyspą. 
Nie można się odgrodzić 
od drugiego człowieka 
i tworzyć świata jedynie 

dla siebie samego. Bez względu na nasze intencje 
konsekwencje decyzji każdego z nas są odczuwal-
ne przez innych. Często nie zdajemy sobie sprawy, 
że pozornie błaha czynność, wypowiedziane zdanie, 
opinia lub sąd pociągają za sobą daleko idące następ-
stwa. W jakimś sensie dotykają osób, które żyją obok, 
z którymi pracujemy czy których mijamy na ulicy. 
 
Nie da się też nie zauważyć, że aby się ze sobą komu-
nikować, nie wystarczy posługiwać się tym samym ję-
zykiem. Ludzie dziś różnie rozumieją te same pojęcia.  
 

Różnie interpretują takie same zjawiska. Patrzą na to 
samo wydarzenie, a dostrzegają coś zupełnie innego. 
To często prowadzi nie tyle do różnicy zdań i sporów, 
bo one są wpisane w każde demokratyczne społeczeń-
stwo, ale do kłótni, nienawiści i walki jednych z drugimi. 
 
Kiedy rok temu powierzyliście mi Państwo urząd 
burmistrza naszego Miasta, miałem świadomość, 
że podziały, o których mówimy w skali kraju, istnieją 
także w Oleśnicy, oraz że pod wieloma względami się 
różnimy. Jednak zrozumiałem, że jedność to nie jedno-
litość. Aby budować wspólnie naszą Małą Ojczyznę, 
nie musimy się ze sobą we wszystkim zgadzać, nie 
musimy mieć tych samych poglądów. Ważne, byśmy 
się nawzajem szanowali i pamiętali, że istotniejsze 
od tego, co nas różni, jest to, co nas łączy - troska 
o to, by Oleśnica się nadal rozwijała i była przyja-
znym miejscem do życia i wypoczynku dla każdego. 
Aby to się ziściło, nie możemy się od siebie odgra-
dzać. Nie możemy się ze sobą nie komunikować.
 
 

Tak powstał pomysł przygotowania i wydania „Ku-
riera Oleśnickiego”. Ma on stanowić płaszczyznę 
spotkania wszystkich, którym nasze Miasto jest bli-
skie. Dzięki niemu chcemy informować o tym, czego 
wspólnie dokonaliśmy dla Oleśnicy, oraz jakie mamy 
plany i zamierzenia. Tutaj przeczytacie Państwo 
o inicjatywach Urzędu Miasta i jednostek organiza-
cyjnych. „Kurier” ma być pismem pozytywnym. Ta-
kiego bowiem przekazu brakuje na naszym medial-
nym rynku. Tak wiele dobrego się dzieje, że nie należy 
o tym milczeć. Może wówczas uświadomimy sobie, 
że wokół nas jest zdecydowanie więcej dobra niż zła. 
Z taką nadzieją zapraszam do lektury pierwszego nu-
meru i jednocześnie współtworzenia tego pisma. Je-
śli macie Państwo jakieś uwagi i sugestie, wdzięczni 
będziemy za ich przekazanie. Chciałbym bardzo, by 
„Kurier” był pismem każdego oleśniczanina, rzetelnie 
informował o tym, czym żyjemy i sprzyjał komunika-
cji różnych grup i osób, które tworzą naszą Oleśnicę.

Burmistrz Oleśnicy
Jan Bronś        

1,6 miliona   
na remonty szkół
Oświata. Zespół Oświaty Samorządowej pod-
sumował wydatki na remonty i inwestycje w ole-
śnickich szkołach podstawowych oraz przedszko-
lach prowadzonych przez Miasto. W sumie w roku 
szkolnym 2018/2019 wyniosły one prawie 1,6 milio-
na złotych. Wśród największych inwestycji znalazły 
się: budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego 
i miasteczka ruchu drogowego przy Szkole Podsta-
wowej nr 6, której koszt wyniósł prawie 320 tys. zł 
(na zdjęciu), stworzenie placu zabaw przy Szkole 
Podstawowej nr 8 (koszt to ok. 150 tys. zł) oraz mo-
dernizacja boiska i nagłośnienie sali gimnastycz-
nej w Szkole Podstawowej nr 2 (130 tys. zł). Spore 
wydatki pochłonęły niezbędne remonty przepro-
wadzane m.in. przy Szkołach Podstawowych nr 1, 
nr 3 oraz nr 4, a także w przedszkolach. – Troska 
o jakość edukacji to nie tylko dbałość o wysoki po-
ziom kształcenia, kompetencje nauczycieli, ale także 
o warunki, w jakich najmłodsi oleśniczanie zdoby-
wają wiedzę i nowe umiejętności – tłumaczy Gra-
żyna Dłubakowska, dyrektor Zespołu Oświaty Sa-
morządowej, dodając, że obecnym władzom miasta 
zależy na tym, by warunki te były coraz lepsze. Pani 
dyrektor zaznacza, że to tylko część wydatków po-
noszona przez miasto na szeroko pojętą edukację. 
Do nich należy doliczyć m.in. wyposażenie 28 pra-

cowni we wszystkich oleśnickich szkołach w sprzęt 
komputerowy (w sumie ponad 600 komputerów 
mobilnych, monitorów interaktywnych i wizualize-
rów), stworzenie nowoczesnej pracowni matema-
tyczno-przyrodniczej w Szkole Podstawowej nr 3 czy 
dofinansowanie nauki pływania dla uczniów w wie-
ku 8-9 lat. Jak się dowiedzieliśmy, przy Szkole Pod-
stawowej nr 4 ma powstać w przyszłości także hala 
sportowa z pełnowymiarowym boiskiem, ścianką 
wspinaczkową, trybunami oraz zapleczem. Realiza-
cję tej inwestycji zaplanowano na lata 2020 - 2021, 
a finanse, jakie na nią przeznaczono, to 8 mln zł.    

Harcówka marzeń
 

W ZHP. Doskonałym pomysłem okazała się ini-
cjatywa zagospodarowania pomieszczeń przy ul. 
Lwowskiej 3 (w których niegdyś funkcjonował pub) 
w taki sposób, by służyły harcerzom zrzeszonym 
w Hufcu ZHP im. Bohaterskich Lotników Polskich. 
Prace sfinansowano w ramach środków Oleśnic-
kiego Budżetu Obywatelskiego. Ich koszt wyniósł 
prawie 250 tys. zł. Poza gruntownym remontem 
pomieszczeń przebudowano także nawierzchnię 
podwórza i wykonano schody zewnętrzne. Dziś 
budynek służy 130 zuchom i harcerzom, wędrow- 

 
nikom oraz instruktorom, którzy spotykają się tu 
w różnych grupach kilka razy w tygodniu. – Coraz 
częściej możemy usłyszeć o postępującej indywidu-
alizacji życia, która polega na tym, iż ludzie niechęt-
nie angażują się w działalność grup czy stowarzy-
szeń – zauważa burmistrz Jan Bronś, dopowiadając, 
że każda inicjatywa, która będzie sprzyjała temu, 
by oleśniczanie jednoczyli się i wspólnie podejmo-
wali dobre inicjatywy, zasługuje na poparcie. – Tym 
bardziej taka organizacja, jaką jest Związek Harcer-
stwa Polskiego, który nie tylko jednoczy młodych 
ludzi, ale wychowuje od najmłodszych lat w du-
chu zdrowego patriotyzmu, może liczyć na naszą 
pomoc – zaznacza burmistrz. Warto dodać, że w 
2009 r. Hufiec Oleśnica otrzymał Nagrodę Miasta 
Oleśnicy za pracę na rzecz środowiska lokalnego.

Bosiko SP 6
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Babciu, dziadku, 
wyjdźcie z domu
Dla seniorów. Wielu powtarza, że starość się 
Panu Bogu nie udała, tymczasem Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Oleśnicy robi wszystko, by za-
przeczyć temu powiedzeniu. Aby zachęcić starsze oso-
by do aktywnego przeżywania jesieni swojego życia, 
ta instytucja realizuje program Senior+ adresowany 
do osób, które ukończyły 60 lat. W ramach programu 
utworzono i wyposażono Dzienny Dom Seniora funk-
cjonujący przy ul. Armii Krajowej. Od poniedziałku 
do piątku w godzinach 8.00 - 16.00 podopieczni ko-
rzystają z bogatej oferty warsztatów: kulinarnych, 
muzycznych, wizażu i dietetyki, a także profilaktyki 
i promocji zdrowia. Ponadto Dom proponuje udział 

w wydarzeniach kulturalnych oraz wycieczkach kra-
joznawczych. Seniorzy mogą też zdobyć tutaj wiedzę 
na temat korzystania z nowych technologii, na przy-

kład internetu.  Obiekt jest przygotowany na przyję-
cie 60 osób, z pierwszeństwem dla osób samotnych 
i niepełnosprawnych. Chętnych jest znaczne więcej. 
Z optymizmem cierpliwie oczekują i z czasem dostają 
się do programu. – Badania pokazują, że ludzie star-
si są jedną z grup, którym grozi wykluczenie społecz-
ne – mówi Janusz Marszałek, dyrektor oleśnickiego 
MOPS-u. – Często zamykają się w swoich mieszka-
niach, oczekując jedynie na odwiedziny najbliższych, 
którzy z różnych względów nie zawsze mogą sobie 
pozwolić na codzienne spotkania. To sprawia, że po-
zostają sami. Rzadko wychodzą z domu, a jeszcze 
rzadziej angażują w jakiekolwiek formy działalności. 
Bywa i tak, że, wielu z nich nie stać na to, by korzystać 
z wydarzeń kulturalnych czy warsztatów edukacyj-
nych.  Chcemy wyjść tym ludziom naprzeciw, dać im 
możliwość aktywnego, radosnego, a przede wszyst-
kim zdrowego spędzania czasu – dodaje dyrektor.    

Oleśnica 
na dwóch kółkach 
Prawie 30 tysięcy kilometrów (czyli 
dwa razy tyle, ile wynosi odległość 
z Polski do Australii) w ciągu czterech 
miesięcy pokonali oleśniczanie na 
miejskich rowerach OLbike. 
  
Już w pierwszych dniach od uruchomienia syste-
mu rowerów miejskich można było zauważyć, że 
pomysł na tego rodzaju inicjatywę spodobał się 
mieszkańcom Oleśnicy. W ramach projektu udo-
stępniono 40 rowerów, które chętni wypożycza-
li w sześciu stacjach zlokalizowanych na terenie 
naszego miasta. Pierwsze 20 minut jazdy było za 
darmo i – jak przekonywał burmistrz Jan Bronś 
w dniu otwarcia systemu „OLbike” – przemiesz-
czając się od stacji do stacji, nie ponosiliśmy żad-
nych kosztów związanych z korzystaniem z dwóch 
kółek, ponieważ byliśmy w stanie zmieścić się 
w tym czasie. Kiedy ktoś zdecydował się na prze-
kroczenie tego limitu, nie rujnowało to jego budże-

tu. Za godzinę jazdy płaciło się jedynie trzy złote. 
O sporym powodzeniu wypożyczalni świadczą sta-
tystyki. Miejskie jednoślady przejechały w sumie 
28 219,97 km. Do systemu zalogowało się prawie 
1200 użytkowników. Łączny czas korzystania z ro-
werów to 4 367 godzin, 47 minut i 41 sekund. – To 
nie tylko alternatywny środek transportu, umożli-
wiający poruszanie się po mieście, ale także pewien 
styl życia i aktywny sposób spędzania wolnego 
czasu, który na stałe zagościł w 165 krajach świa-
ta – zauważa burmistrz Oleśnicy i zapowiada, że 
w przyszłym roku oleśnicka baza rowerowa po-
większy się o 20 nowych jednośladów. Powstaną 
też trzy nowe stacje, a oleśniczanie nie będą mu-
sieli z wypożyczeniem roweru czekać aż do lip-
ca. System bowiem ma ruszyć na wiosnę, w maju. 
Warto zauważyć, iż równolegle z rozwojem miej-
skiej wypożyczalni rowerów rośnie ilość ścieżek 
rowerowych w naszym mieście. W ostatnim czasie 
ukończona została budowa ciągu pieszo – rowero-
wego wzdłuż nasypu kolejowego przy ul. Dąbrow-
skiego i Wiejskiej. Zakończyły się także prace przy 
budowie kolejnych ścieżek dla jednośladów, przy 
ulicach: Reja, Ludwikowskiej, Kolejowej, 11 Listopa-

da i Skłodowskiej. Inwestycje te pochłonęły prawie 
3,2 mln zł. W dużej mierze były to środki europej-
skie. – Cieszę się, że koncepcja rozbudowy ścieżek 
rowerowych w Oleśnicy, którą przygotowaliśmy 
jeszcze w 2013 r., jest konsekwentnie wdrażana 
w życie – mówi burmistrz Jan Bronś, przypomi-
nając, że dokładnie 6 lat temu opracowano kom-
pleksowy program, który miał ułatwić poruszanie 
się rowerzystom po ulicach miasta. – O tym, że był 
dobry, świadczy także to, że poprzedni włodarze po-
stanowili wdrożyć go w życie – dodaje burmistrz.       
Katie Melua śpiewa, że w Pekinie jest 9 milio-
nów rowerów. Być może daleko nam jeszcze do 
tej liczby. Nie będziemy dziś także konkurować 
z największym systemem wypożyczalni rowerów, 
który prawdopodobnie znajduje się w Chinach 
w mieście Hangzhou, gdzie do dyspozycji jest 
60.000 jednośladów, ale władze miasta zapowiada-
ją, że jeśli zainteresowanie wypożyczalnią będzie 
rosło, mieszkańcy mogą liczyć na to, że liczba rowe-
rów będzie sukcesywnie zwiększana. Obiecują rów-
nież, że możemy spodziewać się nowych tras prze-
znaczonych do poruszania się na dwóch kółkach.







Nie dla hejtu 
O tym, że upokarzanie i przemoc 
na stałe zakorzeniły się w naszym 
społeczeństwie, nie trzeba nikogo 
przekonywać. Źle by się jednak sta-
ło, gdybyśmy pogodzili się z tym, iż 
jest to normalne zjawisko i nie uczy-
nili nic, by mu przeciwdziałać – taka 
idea przyświeca osobom odpowie-
dzialnym za oleśnicką edukację. 
  
Najgorzej jest, kiedy człowiek rozłoży ręce i powie, 
że nic nie może zrobić lub zacznie jedynie narze-
kać na złe wychowanie, media, gry komputerowe 
i brak poszanowania dla podstawowych warto-
ści – mówią pomysłodawcy programu „Oleśnickie 
szkoły przeciwko przemocy”, który jest realizowany 
wśród uczniów najstarszych klas szkół podstawo-
wych w naszym mieście. Jego założeniem jest prze-
ciwdziałanie przemocy, zarówno doświadczanej 
w rodzinie lub pomiędzy rówieśnikami, jak i obecnej 
w internecie. Uczniowie podczas spotkań, warszta-
tów i prelekcji zdobywają nie tylko wiedzę ma te-
mat źródeł przemocy i sposobów reagowania na 
nią, ale także dowiadują się, jak chronić siebie i in-

nych przed negatywnymi skutkami tego zjawiska. 
– Socjologowie mówią dziś wprost o „kulturze upo-
karzania”, obecnej przede wszystkim w mediach, 
tradycyjnych i wirtualnych – zauważa Grażyna 
Dłubakowska, dyrektor Zespołu Oświaty Samo-
rządowej, dodając, że wielu młodych ludzi budu-
je poczucie własnej wartości w oparciu o liczbę 
„lajków” zebranych pod publikowanymi w sieci 
zdjęciami czy komentarzami. To otwiera jednak 
przestrzeń dla publicznego wyrażania dezapro-
baty i obrażania drugiego człowieka. – Często 
przyjmuje to formę ujawniania cudzych sekretów 
i słabości czy też zamieszczania kompromitu-
jących materiałów – dodaje pani dyrektor, pod-
kreślając, że zależy jej bardzo na tym, by oleśnic-
kie szkoły były wolne od tego typu zachowań.
W ramach programu uczniowie uczestniczyli 
w debacie prowadzonej przez psychologów, w 
czasie której otrzymali opaski symbolizujące 
brak tolerancji dla przemocy. Założenie jest jed-
nak takie, by to nie dorośli pouczali młodych na 
temat niebezpieczeństw kryjących się za hejtem 

czy mową nienawiści, lecz by oni sami przygoto-
wali wystąpienia na ten temat i zaprezentowali je 
swoim rówieśnikom. W praktyce wyglądało to tak, 
że uczniowie jednej szkoły poprowadzili zajęcia 
dla swoich kolegów i koleżanek w innej jednostce. 
Ostatnim etapem było przygotowanie Manifestu 
Oleśnickich Uczniów Przeciw Przemocy oraz na-
granie spotu promującego empatię i życzliwość. 
 – Trudno nie zgodzić się w filozofem Avisha-
iem Margalitem, który stworzył pojęcie „społe-
czeństwa przyzwoitego”, czyli takiego, w którym 
członkowie całkowicie eliminują upokarzanie jako 
sposób wzajemnego odnoszenia się ludzi do sie-
bie, że nie udało nam się dziś zbudować takiej 
społeczności. Mamy nadzieję, że dzięki naszemu 
programowi Oleśnica będzie miejscem, w któ-
rym wszyscy zgodnie powiedzą: „nie” dla hejtu 
i przemocy – podsumowuje Grażyna Dłubakowska.  
Program jest finansowany ze środków Miej-
skiej Komisji Rozwiązywania Problemów Al-
koholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.  

Powstanie plac 
zabaw dla dzieci 
niepełnosprawnych
To będzie pierwsza taka inwestycja 
w Oleśnicy: bezpieczna nawierzch-
nia, miejsce całkowicie ogrodzone, 
a przede wszystkim z urządzenia-
mi dla dzieci, którym stan zdrowia 
dotychczas nie pozwalał na ko-
rzystanie z tego rodzaju atrakcji. 
Rozpoczęły się działania, których efektem ma być 
powstanie pierwszego w naszym mieście placu 
zabaw z urządzeniami przystosowanymi dla dzie-
ci niepełnosprawnych. Za całość inwestycji odpo-
wiada Zakład Budynków Komunalnych w Oleśnicy. 
Izabela Świąder, dyrektor tej instytucji, w rozmowie 
z „Kurierem” tłumaczy, że powstanie ona w ramach 

projektu rewitalizacji terenu przy ulicy Wileńskiej. 
Jak się okazuje, budowa placu zabaw będzie tylko 
jednym z etapów prac. Wśród nich bowiem znala-
zły się także plany wykonania boiska przystosowa-
nego zarówno do gier zespołowych, jak i do tenisa 
czy badmintona, a także rozbudowa znajdującej się 
na tym terenie rampy do sportów ekstremalnych. 
Ponadto ZBK chce wyznaczyć specjalne miejsce 
na rekreację dla osób starszych oraz przygoto-
wać park zapachowy z wonną roślinnością i tęż-
nią plenerową. Teren będzie w całości monitoro-
wany. Zostanie również oświetlony i ogrodzony.
– Chcemy, by Oleśnica była doskonałym miejscem 
do życia, dlatego musimy zadbać o to, by nasi 
mieszkańcy mieli wiele możliwości spędzania czasu 
wolnego – mówi Edyta Małys-Niczypor, zastępca 
burmistrza, dodając, że prace przy ul. Wileńskiej 
są ważnym, ale nie jedynym projektem, który jest 
właśnie realizowany. Poza nim w przyszłości zre-
witalizowane zostaną także tereny przy ul. Rze-
mieślniczej i Matejki oraz Park Południowy znajdu-
jący się pomiędzy ul. Ludwikowską i Południową.        
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Maraton
w bibliotece
Z danych Biblioteki Narodowej wy-
nika, że w 2018 r. aż 63 procent 
Polaków nie przeczytało ani jed-
nej książki. Na przestrzeni ostat-
nich lat liczba osób sięgających 
po różne wydawnictwa regular-
nie spada. Zatrzymajmy ten trend!
 
Każdego roku publikacja danych opisujących stan 
czytelnictwa w Polsce wywołuje uczucie przy-
krości i smutku. Skrajni optymiści próbują po-
cieszać, twierdząc, że zawsze mogło być gorzej. 
Marne to wytłumaczenie, kiedy słyszymy, że jedy-
nie co trzeci obywatel sięga po jakąkolwiek lite-
raturę. Jak sytuacja wygląda w naszym mieście?
Na tak postawione pytanie trudno jednoznacz-
nie odpowiedzieć, gdyż nikt nie wyodrębnił 
w tych badaniach wyników dotyczących miesz-
kańców Oleśnicy. Wiemy jednak, że w ostatnim 
czasie zwiększyła się liczba osób korzystających 
z Oleśnickiej Biblioteki Publicznej. Dziś wynosi ona 
ponad 6 000 osób. W ciągu ostatniego roku wypo-
życzyły one łącznie 111 040 książek, audiobooków 
i dokumentów elektronicznych. Największym po-
wodzeniem cieszą się cykle kryminalne, powieści 
związane z historią II wojny światowej i powojen-
ną, fantastyka, sagi rodzinne, książki podróżnicze,  

 
reportaże i książki z gatunku psychologii. Najchęt-
niej wybieranymi autorami są m.in.: Remigiusz 
Mróz, Katarzyna Michalak, Ałbena Grabowska, 
Regina Brett, Olga Tokarczuk czy Brygida Helbig.
Jak wyjaśnia Anna Zasada, dyrektor oleśnickiej bi-
blioteki, jednym z głównych zadań, jakie otrzyma-
ła ta instytucja w chwili powołania jej do istnienia, 
jest zintensyfikowanie działań promujących czy-
telnictwo na naszym terenie. – Biblioteki przestają 
już funkcjonować w takim kształcie, w jakim dzia-
łały jeszcze kilkanaście lat temu – tłumaczy pani 
dyrektor, dodając, że nie wystarczy dziś wyłącznie 
czekać na czytelników. Niezbędne jest wychodze-
nie na ulicę, tam gdzie mieszkańcy spędzają czas 
i gdzie toczy się ich życie, by ich poszukiwać i za-
praszać do skorzystania z oferty bibliotecznej.  
W tym celu organizuje się w oleśnickiej bibliotece 
m.in. spotkania z autorami książek dla dzieci, mło-
dzieży i dorosłych, zaprasza mieszkańców na Noc 
Bibliotek, w czasie której odbywa się maraton czy-
tania Tolkiena. Latem oleśniczanie mogli korzystać 

 
z różnych wydawnictw na basenie otwartym „Atol”  
dzięki mobilnej bibliotece rowerowej „Bookworm”.  
Ponadto każdy ma możliwość przyłączenia się do 
ogólnopolskiego wydarzenia, jakim jest Narodowe 
Czytanie. Oferta oleśnickiej biblioteki jest imponu-
jąca! Tylko w 2019 r. na zakup nowości przeznaczo-
no kwotę 91 tys. zł. Jej czytelnicy mają bezpłatny do-
stęp do platform Legimi i Czytelni Ibuk, co otwiera 
możliwości korzystania z ponad 25 tys. e-booków. 
Ponadto w czytelni znajdziemy 150 tytułów prasy 
bieżącej i zyskamy nieograniczony dostęp do współ-
czesnych publikacji naukowych. W sumie księgo-
zbiór dostępny dla wszystkich liczy 73 606 pozycji. 
Mieszkańcy mają tu zatem ogromne możliwości roz-
woju swoich pasji, spotykania się z ciekawymi oso-
bami i cieszenia się dobrą literaturą każdego dnia.

Miasto jest EKO
Dane statystyczne są zatrważające 
- wiele miast Dolnego Śląska należy 
do niechlubnej czołówki najbardziej 
zanieczyszczonych miejsc na świe-
cie. Możemy się pocieszać, że Oleśni-
ca nie znajduje się w tym gronie, jed-
nak nie możemy udawać, że jesteśmy 
całkowicie wolni od tego problemu. 
 
Działania na rzecz ochrony środowiska mogą połą-
czyć wszystkich. Bez względu na poglądy politycz-
ne czy światopogląd każdemu powinno zależeć, 
aby powietrze, którym oddychamy, nie szkodziło 
naszemu zdrowiu i nie powodowało poważnych 
chorób. Dziś już nikt nie zaprzecza, że zanieczysz-
czenie atmosfery wiąże się ze zwiększoną umieral-
nością, a badania potwierdzają, że główną przyczy-
ną tych zanieczyszczeń jest emisja niebezpiecznych 
substancji, które powstają w wyniku spalania 
w piecach odpadów lub plastikowych przedmiotów. 
Od kilku lat w sezonie grzewczym (od listopada 
do marca) w całym mieście osoby upoważnione 
przez burmistrza wraz z funkcjonariuszami Policji 
przeprowadzają kontrole, w czasie których spraw-
dzają, czym palimy w naszych piecach. Jak mówi 
w rozmowie z „Kurierem” Adam Heliński, Naczel-
nik Wydziału Geodezji, Gospodarki Gruntami, Rol-
nictwa i Ochrony Środowiska, od stycznia do marca 
2019 r. przeprowadzono 11 takich kontroli, które 

dotyczyły 58 nieruchomości na terenie Oleśnicy. 
Od 1 listopada 2019 r. zaś przeprowadzono cztery 
kontrole w 36 nieruchomościach. W kilku przy-
padkach stwierdzono nieprawidłowości. Na razie 
winnych jedynie pouczono. W przyszłości jednak 
osoby, które przyczyniają się do zanieczyszcze-
nia powietrza, nie będą mogły liczyć na taką wy-
rozumiałość i muszą spodziewać się mandatów. 
– Jeśli mamy podejrzenie, że dochodzi do spalania 
odpadów, zawsze możemy zadzwonić na Policję
i domagać się interwencji – zaznacza Adam Heliń-
ski, dodając, że Miasto w najbliższym czasie chce 
zwiększyć liczbę czujników badających jakość po-
wietrza, które w pierwszej kolejności zostaną za-
montowane na budynkach szkół podstawowych – 
Szkoły Katolickiej oraz nr 2, nr 4, nr 6 i nr 7. Wyniki 
pomiarów będą miały jedynie charakter poglądowy.

Burmistrz Oleśnicy zwraca jednak uwagę, że walka 
ze smogiem nie może polegać jedynie na kontrolo-
waniu i wymierzaniu kar. – Musimy rozpocząć od 
edukacji i uświadamiać wszystkim, że, jesteśmy od 
siebie zależni i ze sobą powiązani w tym sensie, że 
każda nasza decyzja i czyn pociągają za sobą konse-
kwencje dotykające nie tylko naszych najbliższych, 
ale również sąsiadów i ostatecznie wszystkich 
mieszkańców miasta – podkreśla Jan Bronś, doda-
jąc, że nowoczesne technologie czy nowe przepisy 
na niewiele się zdadzą, jeśli ludzie nie zrozumieją, że 
każdy ma wpływ na to, jakim powietrzem oddychamy.
Warto zauważyć, że w ostatnim czasie w ra-
mach działań ekologicznych w mieście przy-

było 80 nowych drzew. Zostały one posa-
dzone m.in. w Parku nad Stawami i w Parku 
Mikołaja Kopernika. Dodatkowo przy ul. Rzemieśl-
niczej pojawiło się 200 sztuk krzewów kalmii 
szerokolistnej. Planuje się także zasadzenie róż.
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ROZMOWA KURIERA

Będzie się działo
Dlaczego dzięki MOKiS-owi było 
o Oleśnicy głośno w Warszawie 
oraz o planach tej instytucji na naj-
bliższy rok opowiada „Kuriero-
wi” dyrektor Miejskiego Ośrodka 
Kultury i Sztuki - Agata Szpiłyk.

Kurier Oleśnicki: Pani Dyrektor, od 
kilku miesięcy MOKiS funkcjonuje
w nowej formule. Czy możemy z tej 
perspektywy czasowej ocenić zmianę, 
jaka nastąpiła po likwidacji BiFK-u?
 
Agata Szpiłyk: Tę zmianę ocenią sami oleśnicza-
nie, którzy z resztą sugerowali jej konieczność. 
Mogę natomiast powiedzieć, że każda z instytucji, 
które zostały utworzone po podziale BiFK-u, ma 
swoją specyfikę. Ona sprawia, że poruszamy się 
wprawdzie w pokrewnych, ale jednak innych ob-
szarach. Na wielu płaszczyznach możemy współ-
pracować, natomiast ostatecznie realizujemy inną 
misję. Utworzenie MOKIS-u – i co do tego nie mam 
wątpliwości – daje nam ogromne możliwości, by 
przygotowywać dla mieszkańców naszego miasta 
bogatą ofertę wydarzeń kulturalnych. Dobrze się 
też stało, że nazwa nowej instytucji podkreśla ko-
nieczność promowania sztuki, zarówno tej twór-
ców lokalnych, jak i artystów znanych w Polsce 
i w świecie. Praca, jaką podejmujemy w MOKiS-ie, 
to nie tylko wielkie i spektakularne wydarzenia, 
związane z obecnością osób z pierwszych stron 
gazet: aktorów, muzyków, malarzy, czy artystów 
kabaretowych, ale przede wszystkim całorocz-
ne projekty skierowane do osób w każdym wie-
ku - od najmłodszych oleśniczan aż do seniorów. 

KO: Jednym z takich projektów jest pro-
gram Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej. 
Chodzi o to, by odciągnąć młodych ludzi od 
Netflixa i tabletów, a przyciągnąć do kina?
  

A.S.: Wiele razy już wieszczono zmierzch kina, 
szczególnie kiedy do powszechnego użytku weszły 
magnetowidy czy zestawy kina domowego. Nigdy 
jednak te wizje się nie sprawdziły. Kino zawsze bę-
dzie na tyle specyficznym medium, że nie wyobra-
żam sobie, co by musiało się stać, by fani filmu je po-
rzucili. Nasz program ma na celu zdecydowanie coś 
więcej niż wyrobienie w młodym człowieku nawyku 
oglądania filmów w sali kinowej. Kierujemy go do 
uczniów naszych szkół przede wszystkim, by umoż-
liwić dzieciom i młodzieży spotkanie z filmem, za-
równo z klasyką, jak i twórczością współczesną. 
Chcemy w ten sposób pogłębić ich wiedzę na te-
mat sztuki filmowej i rozwijać wrażliwość, a przez 
to przygotowywać do samodzielnego obcowania 
z kulturą. Za pośrednictwem filmu można w bardzo 
skuteczny sposób kształtować świat wartości mło-
dego człowieka. Nawet jeśli obraz pokazuje nega-
tywne przykłady czy przekazuje wątpliwe moralnie 
treści, to przy odpowiedniej dyskusji i interpretacji, 
które następują po projekcji, może zostać wykorzy-
stany jako jeden z elementów edukacji. Zapraszając 
więc uczniów z nauczycielami, chcemy nie tylko 
rozkochać młodych widzów w sztuce filmowej, ale 
i sprawić, by kino stało się jednym z nowoczesnych 
mediów wykorzystywanych w procesie kształcenia.         

KO: Ostatnio, dzięki działalności MOKiS-u, 
o Oleśnicy głośno było w stolicy… 
 

A.S.:  Rzeczywiście, podczas gali, wieńczącej 27. 
edycję Europejskich Dni Dziedzictwa, która odby-
ła się 19 listopada w Centrum Sztuki FORT Sokol-
nickiego w Warszawie, zostaliśmy wyróżnieni jako 
organizator jednego z najciekawszych wydarzeń 
promujących dziedzictwo kulturowe. Oleśnica 
uczestniczy w tym największym święcie zabytków 
kultury Europy od 2014 r. W tym roku przygoto-
waliśmy wernisaż wystawy „Drewniane historie” 
Mikołaja Zagórnego. Po raz pierwszy w naszym 
mieście szerokiemu gronu odbiorców pokazane 
zostały prace rzeźbiarza ludowego pochodzącego 
z Ligoty Wielkiej. Cieszę się, że zostaliśmy zauważeni 
i mogliśmy stanąć obok osób odbierających na-
grody, a MOKiS był wymieniany wśród takich lau-
reatów jak Państwowe Muzeum Etnograficzne 
w Warszawie czy Wielkopolskie Muzeum Niepodle-
głości w Poznaniu.

KO: Na pewno znane są już plany na najbliższą 
przyszłość MOKiS-u. Czy możemy uchylić rąbka 
tajemnicy?

A.S.: Taka instytucja nie może funkcjonować bez 
długoterminowego planowania. Przede wszystkim 
dlatego, że najwięksi artyści mają terminy pozaj-
mowane z dużym wyprzedzeniem. Niestety w tej 
branży ważne jest także to, by pewne informacje nie 
zostały przekazane opinii publicznej zbyt wcześnie. 
Może to bowiem zaburzyć prowadzone rozmowy 
i negocjacje. Mogę zapewnić, że przed nami ciekawy 
i bogaty w wydarzenia kulturalne rok. Na pewno ole-
śniczanie będą mogli doświadczyć ogromnej zmia-
ny dzięki powstaniu nowoczesnego, cyfrowego kina 
w naszym mieście. Ponadto czeka nas kilka wystaw 
prac artystów światowej sławy, ciekawe koncerty 
i wiele innych spektakularnych wydarzeń. Mam 
też świadomość, że MOKiS ma przed sobą bardzo 
trudne zadanie połączenia rozrywki i komercji 
z pełnioną misją. Źle by było, gdybyśmy skupi-
li się jedynie na wielkich, przyciągających tłu-
my wydarzeniach. Musimy pogodzić się z tym, 
że niektóre inicjatywy zainteresują mniejszą 
liczbę odbiorców, jednak jesteśmy to winni ole-
śniczanom. Kultura, zwłaszcza „wysoka”, ma to 
do siebie, że przyciąga węższe grono zaintere-
sowanych. Nie wolno nam jednak rezygnować 
z takich propozycji. Na pewno nie zabraknie 
w naszej ofercie warsztatów, podobnych do reali-
zowanych dziś, w czasie których dzieci i młodzież 
uczą się gry na perkusji, a dorośli poznają tajni-
ki kaligrafii czy nauki tańca towarzyskiego. Nie 
mam wątpliwości, że w MOKiS-ie będzie się działo.
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Dwie duże inwestycje 
w Parku Miejskim nad 
stawami
Czy są wśród nas traserzy?

Pomysł narodził się w 1998 r. we 
Francji. Do Polski zawitał 15 lat 
później i jako pierwsi cieszyli się 
z niego mieszkańcy Gdańska. Nie-
długo pojawi się także w Oleśnicy. 
 

Mowa o parkour parku (na zdjęciu po prawej), któ-
rego budowa jest planowana w 2020 r. na terenach 
zielonych przy stawach miejskich, pomiędzy kor-
tem do badmintona a kamiennymi leżankami. Już 
niedługo w tym miejscu powstanie 9 urządzeń. 
Zostaną one zaprojektowane tak, by stworzyć 
swoistego rodzaju tor przeszkód, składający się ze 
stalowych ram, drabinek, ścianek i platform umoż-
liwiających wiele wariantów ćwiczeń fizycznych. 
– Słowo „parkour” oznacza „sztukę przemiesz-
czania się” – tłumaczy Edyta Małys-Niczypor, 
zastępca burmistrza, dodając, że traserzy, czyli 
osoby uprawiające tę formę aktywności fizycznej, 
za cel stawiają sobie sprawne i szybkie pokony-
wanie napotkanych przeszkód. Sami wybierają 
trasę, którą chcą przebyć, a ta zależy od ich umie-
jętności, doświadczenia i stopnia wytrenowania. 
– W około 30 parkach tego rodzaju, które już po-
wstały w całej Polsce organizowane są zajęcia dla 
osób w różnym wieku, ponieważ wbrew pozorom 
ten sport nie jest przeznaczony jedynie dla wy-
szkolonych zawodników – podkreśla pani wicebur-
mistrz, dodając, że ma nadzieję, iż oleśnicki parkour 
będzie regularnie odwiedzany przez oleśniczan. 
Nie jest to jedyna inicjatywa, jaka zostanie zrealizo-
wana w Parku Miejskim. W niedalekiej przyszłości 
będzie można skorzystać tam również ze skateparku 

oraz rowerowego placu zabaw o specjalnie ukształ-
towanej, falistej nawierzchni, zwanego pumptrac-
kiem, który będzie składał się z dwóch torów 
o zróżnicowanym stopniu trudności. Pojawią się tam 
także elementy umożliwiające doskonalenie umie-
jętności jazdy na deskorolce, rolkach, hulajnogach 
czy BMX-ach. Cóż, gdyby rodzice nie mieli pomysłu 
na prezenty świąteczne dla swoich pociech, podpo-
wiadamy, że tego rodzaju aktywności są nie tylko 
bardzo modne, ale przede wszystkim skłaniają mło-
dych ludzi do wyjścia z domów. – Nie od dziś wiado-
mo, że ruch jest w stanie zastąpić prawie każdy lek, 
ale żaden lek nie zastąpi ruchu – zaznacza Edyta 
Małys-Niczypor, dopowiadając, że dwie nowe inwe-
stycje uzupełnią ofertę rekreacyjną naszego miasta. 

Oleśnica dba o swoje drogi
To nasza wizytówka
Każdego roku spora część miej-
skiego budżetu jest przeznacza-
na na modernizacje dróg. Inwe-
stycje zakończone w tym roku 
pochłonęły kilka milionów złotych.
 

Drogi są swoistego rodzaju wizytówką miasta. 
Przejeżdżając przez różne miejscowości, na pod-
stawie stanu dróg możemy bardzo wiele powie-
dzieć zarówno o budżecie danego samorządu, jak  
i o sposobie zarządzania drogami. Z drugiej strony – 
bez względu na to, czy przemieszczamy się samocho-
dem, rowerem czy idziemy pieszo, nie jest nam obo-
jętne jak wygląda nawierzchnia ulicy czy chodnika. 
Pamiętają o tym władze Oleśnicy, które sukcesyw-
nie podejmują decyzje o remontach, rozbudowach, 
przebudowach, a nawet budowach miejskich dróg. 
W ostatnim czasie zakończono prace na ul. Li-
manowskiego, gdzie poza modernizacją skrzy-
żowań z ul. Krzywoustego i Moniuszki oraz wy-
konaniem nowego chodnika wybudowano także 
ścieżkę rowerową i zatoki postojowe. Pojawiły 
się nowe znaki pionowe i poziome oraz przejścia 
dla pieszych. Droga została doświetlona. Koszt 
tych prac wyniósł ponad 2,8 mln zł, z czego poło-
wę pozyskano z Funduszu Dróg Samorządowych.   
Ten fundusz wsparł także finansowo przebudo-
wę drogi w Nieciszowie oraz budowę dróg przy 
ul. Owocowej i Jagodowej. Pojawiła się tam nowa 
nawierzchnia asfaltowa, a na dwóch ostatnich 

także chodnik i ciąg pieszo-rowerowy. Łączne do-
finansowanie tych inwestycji to ponad 1,6 mln zł. 
Z nowej asfaltowej nawierzchni cieszą się także 
mieszkańcy ul. Pogodnej i Tęczowej, którzy do-
tychczas zmuszeni byli korzystać z drogi grun-
towej. Kolejnymi usatysfakcjonowanymi będą 
mieszkańcy ul. Polnej i Kusocińskiego. Ci pierw-
si poza nową nawierzchnią i chodnikami otrzy-
mają również zatoki parkingowe i oświetlenie 
uliczne, a drudzy – ścieżkę rowerową. Obie te in-
westycje są wyjątkowo kosztowne. Pochłoną 4,6 
mln zł. Udało się częściowo zrekompensować wy-
datki na ul. Polną, pozyskując czterdziestopro-
centowe dofinansowanie z budżetu państwa. 
Stan dróg jest niewątpliwie wizytówką mia-
sta, ale przede wszystkim ma ogromny wpływ 
na komfort życia mieszkańców, dlatego – jak 
zapewniają włodarze – inwestycje drogowe za-
wsze będą jednymi z priorytetowych zadań.  
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Liczby rządzą 
światem 
6 MILIONÓW ZŁOTYCH… to koszt przebudowy 
placu Zwycięstwa w Oleśnicy. Inwestycję rozpo-
częto jeszcze w poprzedniej kadencji, ale dopiero 
w ciągu ostatnich 12 miesięcy wykonano i sfinan-
sowano wszystkie prace związane z jej realizacją, 
tzn. uzyskano wymagane zgody i pozwolenia oraz 
zrealizowano roboty budowlane. Z założenia była 
to rewitalizacja dotychczasowego placu, a nie bu-
dowa parku z rozległymi terenami zielonymi. Plac 
stanie się miejscem miejskich imprez i eventów. 
Tereny przyległe zaś przeznaczono na rekreację 
i odpoczynek. Burmistrz Jan Bronś zapowiada, 
iż na placu Zwycięstwa powstanie w przyszłym 
roku nowoczesna podświetlana fontanna, której 
projekt zostanie wykonany od podstaw. Wiemy, że 
dysze, z których będzie wypływała woda, znajdą 
się na poziomie gruntu, dzięki czemu obiekt bę-
dzie atrakcyjny i bezpieczny dla użytkowników. 

KILKANAŚCIE TYSIĘCY… tyle osób odwiedziło 
tegoroczny Jarmark Bożonarodzeniowy, który tra-
dycyjnie zagościł na oleśnickim Rynku. Były warsz-
taty dla dzieci, wspólne rozświetlenie i ubieranie 
choinki, animacje oraz spotkanie ze świętym Miko-
łajem. Nie zabrakło również drewnianych domków, 
w których 46 wystawców prezentowało lokalne 
smaki i rękodzieło. O świąteczną atmosferę zadbali 
również artyści. Ich muzyka i śpiew stworzyły nie-
powtarzalny klimat. Każdy mógł miło spędzić czas, 
a co najważniejsze – doświadczyć magii świąt Bo-
żego Narodzenia. Cieszy fakt, że z roku na rok ro-
śnie zainteresowanie jarmarkiem, zarówno ze stro-
ny wystawców, jak i mieszkańców naszego miasta.

6 Z 30… ogólnopolskich nagród przyznawanych 
w Konkursie „Puchar Recyklingu” trafiło do Ole-
śnicy. Wręczono je podczas Międzynarodowego 
Kongresu Ochrony Środowiska, który odbył się 
w październiku 2019 r. w Poznaniu. Zostaliśmy 
wyróżnieni m.in. za wysoki poziom odzysku odpa-
dów szklanych, a także odpadów z papieru, tektury 
i tworzysz sztucznych. Zyskaliśmy najwyższą oce-
nę w Polsce za realizowanie inicjatyw proekologicz-
nych. Otrzymaliśmy wyróżnienie w kategorii „Lider 
Recyklingu”. Potwierdziło się, że Oleśnica nie tylko 
spełnia wszelkie wymagania ekologiczne stawia-
ne samorządom, ale w tej dziedzinie znajduje się 
w krajowej czołówce. Jak podkreślają przed-
stawiciele Miejskiej Gospodarki Komunalnej to 
przede wszystkim zasługa samych mieszkań-
ców, którzy są bardzo otwarci na wszelkie dzia-
łania proekologiczne. Możemy zatem podzię-
kować sobie nawzajem, bo nasza determinacja 
dotycząca na przykład segregacji odpadów oraz 
wszelkie decyzje podejmowane z myślą o ochro-
nie środowiska owocują nie tylko nagrodami. 

PONAD 1,3 MLN ZŁOTYCH… w tym prawie 
900 tysięcy ze środków Unii Europejskiej – to 
koszty projektu realizowanego w Samodzielnym 
Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej 
w Oleśnicy. Po jego zakończeniu pacjenci będą mieli 
ułatwiony dostęp elektroniczny m.in. do informacji 
zamieszczonych na e-receptach. Usprawniony zo-
stanie także system kolejkowy poprzez instalację 
infokiosków z ekranem dotykowym i drukarką do 
biletów, a także głośników i monitorów wyświe-
tlających liczbę osób oczekujących w kolejce. Nikt 
z nas nie lubi chorować, jednak na pewno łatwiej 
będzie się przechodziło przez ten trudny czas, kie-
dy formalności zostaną skrócone do minimum, 
a obsługa pacjentów będzie przebiegała sprawniej.

1 152 … tyle nowych wodomierzy ultradźwię-
kowych z odczytem radiowym zamontowano na 
terenie naszego miasta. Dziś jest ich 3 744, co zna-
czy, że 95 procent wszystkich urządzeń mierzących 
zużycie wody w naszych gospodarstwach zostało 
już wymienionych na mierniki elektroniczne. To 
nie były jedyne inwestycje, jakie w bieżącym roku 
przeprowadziła Miejska Gospodarka Komunalna. 
Na uwagę zasługuje budowa i rehabilitacja tech-
niczna kanalizacji sanitarnych przy ulicach: Tru-
skawkowej, Winogronowej, Aroniowej, Borówko-
wej i Krzywoustego. Powyższe prace pochłonęły 
w sumie ponad 1,7 mln zł. Być może te działania 
nie są zbyt spektakularne i zauważalne, jednak 
wystarczy zapytać zainteresowanych mieszkań-
ców, żeby dowiedzieć się, jak potrzebne były te 
inwestycje i jak bardzo ułatwiły codzienne życie. 

90 NOWYCH MIEJSC… parkingowych przy-
było przy cmentarzu znajdującym się przy ul. Wi-
leńskiej w Oleśnicy. Rozbudowa parkingu była 
konieczna ze względu na wykonaną w 2017 r. roz-
budowę tej nekropolii. Nowy parking powstał 
także przy placu Fatimskim. W niedzielę służy 
on wiernym uczestniczącym w nabożeństwach  
w pobliskim kościele pw. Najświętszej Maryi Pan-
ny Fatimskiej. W tygodniu zaś korzystają z niego 
przede wszystkim pacjenci przychodni specjali-
stycznej znajdującej się przy ul. Ludwikowskiej. 
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Dziękujemy, że byliście z nami!

Święto Flagi 2.V.2019

Święto Flagi 2.V.2019

OFCA 9-11.VIII.2019

OFCA 9-11.VIII.2019

OFCA 9-11.VIII.2019

OFCA 9-11.VIII.2019 Dni Oleśnicy 1-2.VI.2019

Food Truck Show Oleśnica
11-12.V.2019

Miejskie Obchody 101. Rocznicy 
Odzyskania Niepodległości 11.XI.2019

9 Oleśnicki Bieg Błotny Pogrom 
Wichra 24.VIII.2019

Oleśnicki Lotny Festiwal Piwa 
23-25.VIII.2019

Oleśnica Rock Festiwal 7.IX.2019

Dni Europy 13-15.IX.2019

VII Międzynarodowy Zlot Pojazdów 
Amerykańskich American Cars Mania 
Oleśnica 28-30.VI.2019
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