
Z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy Państwu wielkoduszności 
i życzliwości w tym trudnym dla nas wszystkich czasie. 

Wdzięczności za dobro, które niesie każdy dzień oraz wiary,
że radość, szczęście i nadzieja rozpromieni każdego z nas.

Przede wszystkim zdrowia, bo ono dziś jest nam najbardziej 
potrzebne. Żeby wszelkie zmartwienia i troski odeszły, 

a w sercach zagościł spokój. Niech te święta przyniosą siłę
 i wiarę w pokonanie wszelkich przeciwności i pozwolą

 z ufnością spojrzeć w przyszłość.

Spokojnych Świąt Wielkanocnych!

życzą

Burmistrz Miasta Oleśnicy

Jan Bronś
Przewodniczący Rady Miasta Oleśnicy

Aleksander Chrzanowski

Szkolna hala sportowa, skate-

park, budynki mieszkalne. 

Te nowe obiekty powstają
w mieście. Z niektórych miesz-
kańcy będą mogli skorzystać
już w tym roku. Inne zostaną 
ukończone w 2022 roku. 

N
a inwestycje miasto przezna-
czy w tym roku blisko 40 mi-

lionów złotych. Pieniądze zostaną 
wydane na nowe drogi, kontyu-
uację budowy infrastruktury pod-
ziemnej, ale także na rewitalizację 

kolejnych miejskich przestrzeni, 
które staną się miejscami bardziej 
dostępnymi, uporządkowanymi i 
przyjaznymi mieszkańcom. Już ru-
szyła budowa długo oczekiwanej 
hali sportowej przy Szkole Podsta-
wowej nr 4, trwające prace zwią-
zane z budową dwóch budynków z 
mieszkaniami socjalnymi, a mło-
dzi oleśniczanie odliczają dni do 
uruchomienia skateparku. Poznaj-
cie szczegóły przedsięwzięć reali-
zowanych w 2021 roku w Oleśni-
cy. STR. 4-5 

Ruszył miejski program
ekologiczny. Oto szczegóły! STR. 3

Miasto Oleśnica stawia 
na nowe drogi STR. 5

Rok pełen inwestycji!
Zobaczcie, co zrobi miasto 
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Władze Oleśnicy 
podjęły szereg form 
wsparcia dla
przedsiębiorców STR. 2
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Dworzec PKP 
w Oleśnicy zostanie 
wyremontowany STR. 6

Oleśnicka Biblioteka 
Publiczna obchodzi 
w tym roku 
swoje 75-lecie STR. 7

Kultura przeniosła 
się do sieci. MOKiS 
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formy działania STR. 8
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O
leśnica była pierwszym 
miastem w Polsce, które 
już wiosną ubiegłego roku 

zdecydowało o wsparciu lokalnych 
przedsiębiorców dotkniętych obo-
strzeniami związanymi z pande-
mią koronawirusa. W marcu po-
moc trafiła do osób wynajmujących 
komunalne lokale użytkowe. 

- Obniżenie opłat wiązało się dla 
miasta z uszczupleniem środków w 
budżecie, ale w tym trudnym czasie 
liczyła się i liczy przede wszystkim 
wspólnota – mówi wiceburmistrz 
Oleśnicy Edyta Małys-Niczypor. 

Firmy korzystają
W marcu 2020 roku z tej formy 
wsparcia skorzystali wszyscy wy-
najmujący komunalne lokale użyt-
kowe, a więc 177 dzierżawców (ob-
niżka wyniosła łącznie 265.525 zł), 
w kwietniu - 154 (obniżka wynio-
sła 259.874 zł). W maju 2020 roku 
czynsz został obniżony o 50 pro-

cent - z tej obniżki skorzystali na-
jemcy 154 lokali użytkowych na 
kwotę 133.809 zł, natomiast w li-
stopadzie i grudniu 2020 r. na 
wnioski najemców najbardziej do-
tkniętych ekonomicznymi skutka-
mi pandemii obniżka czynszów do 
złotówki wyniosła łącznie 78.586 
zł. W tych miesiącach z  obniżki 
skorzystało 40 najemców lokali 
użytkowych na 183 lokali będą-
cych w najmie (ok. 22 %). Łącz-
nie w 2020 roku obniżki czynszów 
wyniosły 737.794 zł.

Nadal pomagamy
- Kontynuujemy działania wspie-
rające firmy, które wciąż znajdują 
się w trudnej sytuacji finansowej, 
nie mogą prowadzić działalności 
gospodarczej lub musiały ją ogra-
niczyć, a które nadal walczą, by 
utrzymać miejsca pracy i świad-
czyć usługi - mówi Edyta Małys-
-Niczypor.  W 2021 roku nie bę-

dzie podwyżki czynszów w lokalach 
użytkowych, również w mieszka-
niach komunalnych. W indywidu-
alnych przypadkach, podobnie jak 
w roku ubiegłym, burmistrz wy-
raził zgodę na obniżenie czynszu 
za najem lokalu użytkowego - w 
styczniu na wniosek 48 najem-
ców na kwotę 128.608,09 zł, w 
lutym takich wniosków było 27, 
co skutkowało obniżeniem opłat 
o 71.018,39 zł. Czynsze marcowe 
również będą podlegały obniżeniu 
według podobnych zasad.  

Listopadowe wsparcie
Warto wspomnieć także o innych 
formach wsparcia udzielonego 

przez władze miasta oleśnickim 
przedsiębiorcom. W listopadzie 
2020 roku burmistrz Jan Bronś 
wyszedł z pomocą sprzedawcom 
kwiatów i zniczy, którzy nie mogli 
prowadzić działalności w związ-
ku z zamknięciem cmentarzy. 
Przedsiębiorcom zwrócone zo-
stały czynsze wpłacone do urzę-
du z tytułu dzierżawy gruntów na 
prowadzenie handlu na ul. Cmen-
tarnej i Wojska Polskiego w tym 
okresie. Oleśnicki samorząd włą-
czył się też w pomoc dla posiada-
czy chryzantem i odebrał od Agen-
cji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa kwiaty odkupione od 
osób, które nie sprzedały ich w 

związku z ograniczeniami spo-
wodowanymi epidemią. Kwiaty 
ozdobiły Oleśnicę z okazji obcho-
dów Narodowego Święta Niepod-
ległości 11 listopada.

Zwalniamy z koncesji
Na początku stycznia w życie we-
szły przepisy, które dają możli-
wość zwolnienia przedsiębiorców 
branży gastronomicznej z opłaty za 
sprzedaż napojów alkoholowych. 
Obostrzenia ograniczyły działal-
ność lokali gastronomicznych, a 
wręcz uniemożliwiły ich funkcjo-
nowanie.  Radni Oleśnickiego Ru-
chu Samorządowego złożyli w lu-
tym projekt uchwały zwalniającej 
z I, II i III raty opłaty w 2021 r. za 
korzystanie z zezwoleń na sprze-
daż napojów alkoholowych prze-
znaczonych do spożycia w miejscu 
sprzedaży. - Ze względu na póź-
ny termin nowelizacji ustawy nie 
było możliwe, by uchwała weszła 
w życie przed 31 stycznia, kiedy 
to minął termin uiszczenia pierw-
szej raty opłaty za sprzedaż napo-
jów alkoholowych - wyjaśnia Jan 
Bronś. - Przepisy przewidują jed-
nak możliwość nadania uchwale 
mocy wstecznej. Dzięki tej regu-
lacji prawnej przedsiębiorcy, któ-
rzy wpłacili opłatę do 31 stycznia 
otrzymają jej zwrot.

Na marcowej sesji burmistrz zło-
żył projekt uchwały o obniżeniu 
opłaty za zajęcie pasa drogowe-
go na działalność handlową i ga-
stronomiczną w Rynku (ogródki) 
z 30 na 10 groszy za metr kwadra-
towy dziennie. 

W tym trudnym czasie liczy się przede wszystkim wspólnota - mówią władze Oleśnicy

Miasto wspiera przedsiębiorców
Rezygnacja z corocznej waloryzacji czynszu  
za wynajem komunalnych lokali użytkowych  
oraz za dzierżawę gruntów, obniżenie tych opłat  
do przysłowiowej złotówki, a także zwolnienie  
z zapłaty należności za koncesję na sprzedaż alkoholu 
w gastronomii. W ciągu minionego roku, ale również 
w roku bieżącym Oleśnica wcieliła szereg rozwiązań 
mających na celu skuteczną pomoc przedsiębiorcom 
dotkniętym ekonomicznymi skutkami pandemii.

Oleśnica szybko zareagowała na trudną sytuację przedsiębiorców

Z MIASTA

Nagrody  
dla wspólnot 
Rozstrzygnięto konkurs na osią-
gnięcia w dziedzinie upowszech-
niania i ochrony kultury mate-
rialnej Miasta Oleśnicy. I miejsce 
zajęła Wspólnota Mieszkaniowa  
ul. Kilińskiego 14 – nagroda w wy-
sokości 20 tys. zł; II miejsce przy-
znano Wspólnocie Mieszkaniowej 
ul. Hallera 5 – 10 tys. zł; III miejsce 
zajęły Wspólnota Mieszkaniowa ul. 
Narutowicza 7-9 oraz ul. Poniatow-
skiego 6a-6b – nagrody po 7500 zł. 

Załóż Kartę Dużej 
Rodziny
Urząd Miasta Oleśnicy  
oraz Miejski Ośrodek Pomo-
cy Społecznej zachęcają rodzi-
ny, które jeszcze nie korzystają 
z Oleśnickiej Karty Dużej Rodzi-
ny do przyłączenia się do progra-
mu. Wnioski o przyznanie karty są 
dostępne na stronie internetowej 
MOPS-u. Można je pobierać   
i składać w ośrodku przy ul. Kiliń-
skiego 2.  Telefon do kontaktu:  
71 757 09 34. 

Mieszkam w Oleśnicy. Tutaj rozliczam swój podatek

Rozlicz roczny podatek 
tam, gdzie mieszkasz
Aby pieniądze z  rocznego  
rozliczenia PIT wróciły do Twojej 
gminy i wspierały jej rozwój wy-

starczy, że w zeznaniu podatko-

wym wskażesz miejsce,  w któ-

rym mieszkasz. 

Blisko 40%  podatku dochodo-
wego od osób fizycznych może 

zasilić budżet gminy, w której ży-
jemy. Warunkiem jest płacenie 
podatku dochodowego od osób fi-
zycznych w Urzędzie Skarbowym 
właściwym ze względu na miej-
sce zamieszkania, a nie zameldo-
wania. Według ustawy o podatku 
dochodowym od osób fizycznych, 
roczne PIT-y powinny być składa-
ne w Urzędzie Skarbowym wła-
ściwym ze względu na miejsce za-
mieszkania podatnika, a dokładnie 
według miejsca zamieszkania w 
ostatnim dniu grudnia. 

To duża pozycja w dochodach
- Zgodnie z informacją Minister-
stwa Finansów udział gmin we 
wpływach z podatku PIT w 2021 
r. wyniesie 38,23 %. Dla Oleśnicy 
to ponad 40 mln zł planowanych 
wpływów do budżetu - mówi Jo-
anna Jarosiewicz, skarbnik mia-
sta. - W praktyce to największa 
pozycja dochodów własnych mia-
sta, dlatego tak ważne jest, byśmy 

my - oleśniczanie - rozliczali po-
datek dochodowy od naszych za-
robków w miejscu zamieszkania.  
Joanna Jarosiewicz podkreśla, że 
część płaconych przez nas podat-
ków realnie zasila kasę miasta, co 
przekłada się na realizację zadań 
własnych gminy z zakresu oświaty, 
pomocy społecznej, ale pozwala 
także inwestować.  - Jestem zwo-

lenniczką porządku w meldunkach 
- mówi.  - Uważam, że każdy powi-
nien pilnować tego, by być zamel-
dowanym tam, gdzie mieszka. Je-
śli się chce mieć wpływ na miasto, 
trzeba się z nim formalnie zwią-
zać - podkreśla Joanna Jarosie-
wicz. - Nie ma wtedy wątpliwo-
ści przy zapisywaniu dziecka do 
przedszkola, szkoły, płaceniu za 
śmieci i składaniu wniosków do 
budżetu. Mieszkam w Oleśnicy i 
tu chcę, i rozliczam podatek, bo 
wiem, na co jest przeznaczany-
mówi. 

Sieć współpracy oleśnickich przedsiębiorców

Dołącz i korzystaj z ulg
Już blisko 30 przedsiębiorców 
korzysta z miejskiego progra-

mu Lokalnej Karty Przedsiębior-
cy. Program jest otwarty. Nadal 
można do niego dołączyć. Bez-

płatnie. 

Ten partnerski program obejmu-
je  zasięgiem Oleśnicę i cały ob-

szar powiatu oleśnickiego. Jak do 
niego przystąpić? Wystarczy mieć 
firmę zarejestrowaną w powiecie 
oleśnickim i wysłać informację do 
koordynatorki programu o chęci 
przystąpienia do niego (kontakt@
kartaprzedsiebiorcy.pl). Można to 

zrobić także poprzez formularz zgło-
szeniowy na stronie www.karta-
przedsiebiorcy.pl. Po weryfikacji wi-
zytówka firmy zostanie umieszczona 
na stronie Lokalnej Karty Przed-
siębiorcy. Wpisanie się do katalogu 
uczestników jest równoznaczne z 
otrzymaniem Karty Przedsiębiorcy i 
możliwością korzystania z wzajem-
nie udzielanych rabatów. - Chce-
my integrować i wspierać lokalny 
biznes. Zwłaszcza w tym trudnym 
dla niego czasie - mówi wicebur-
mistrz Edyta Małys-Niczypor i  za-
chęca przedsiębiorców do aktyw-
nego korzystania z programu.  

Przychodnia zaprasza na bezpłatną mammografię 

Kobieto, zbadaj piersi!
Samodzielny Zespół Publicz-

nych Zakładów Opieki Zdrowot-
nej w Oleśnicy zaprasza miesz-

kanki na bezpłatne badania 
mammograficzne.

Zaproszenie kierowane jest do 
kobiet w wieku od 50. do 69. 

roku życia, czyli urodzonych mię-
dzy 1952 a 1971 rokiem. Z bez-
płatnej mammografii mogą one 
korzystać co dwa lata. Jest ona re-
fundowana przez Narodowy Fun-
dusz Zdrowia. Na to badanie nie 
jest wymagane skierowanie le-
karskie. 

Zarejestruj się
Przypomnijmy, że mammogra-
fia jest badaniem, które pozwa-
la na rozpoznanie i wykrycie tzw. 
zmian bezobjawowych – guzków 
oraz innych nieprawidłowości w 
piersi – w bardzo wczesnym eta-
pie rozwoju, wtedy, kiedy nie są 
one wyczuwalne przez kobietę 
lub lekarza. Możliwa jest reje-
stracja osobista lub telefoniczna 
w Rejestracji Pracowni Rentge-
nowskiej Przychodni Rejonowo-
-Specjalistycznej nr 1 w Oleśnicy 
przy ul. Ludwikowskiej 10, tele-
fon 71 798 28 40/41.  

40 mln zł
planowana kwota wpływów 

do budżetu Oleśnicy 
z podatku PIT 

w 2021 roku



J
ednym z kluczowych elemen-
tów programu Oleśnica zasi-
lana naturą jest walka z tzw. 

kopciuchami i wyeliminowanie ich 
z miejskiej przestrzeni. Działania 
pod hasłem  Oleśnica mówi NIE 
dla smogu to nic innego jak wymia-
na starych pieców zasilanych pali-
wem stałym na nowoczesne źródła 
ogrzewania (np. prąd, gaz, czy też 
pompy ciepła) lub podłączenie do 
miejskiej sieci ciepłowniczej. Mia-
sto wspierało już mieszkańców w 
tej kwestii, ale teraz – o 2 tys. zł - 
podwyższona została maksymal-
na kwota na wymianę pieców dla 
właścicieli lokali mieszkalnych w 
budynkach wielorodzinnych. Wy-
nosi ona obecnie 6 tys. zł.

Duże środki 
na walkę ze smogiem
Nowością w programie jest pro-
pozycja dla zabudowy jednoro-
dzinnej lub wspólnych kotłowni. 
Dotychczas nie były one objęte 
miejskim wsparciem finansowym. 
Teraz właściciele domków jedno-
rodzinnych mogą uzyskać maksy-
malnie do 10 tys. zł zwrotu kosz-
tów wymiany źródła ogrzewania. 
Natomiast w przypadku kotłow-
ni dla budynku wielorodzinnego 
maksymalna kwota dotacji wy-
nosi do 3 tys. zł na jeden lokal. 
- Warto skorzystać z naszej pro-
pozycji, gdyż właśnie na walkę ze 

smogiem program przewiduje naj-
wyższe dotacje i to w pierwszym 
roku obowiązywania, w którym 
zwrócimy do 70% wartości po-
niesionych kosztów wymiany źró-
dła ogrzewania – podkreśla Edy-
ta Małys-Niczypor, wiceburmistrz 
Oleśnicy.

Na co można uzyskać 
dofinansowanie?
Dotacja na wymianę systemu 
ogrzewania jest udzielona na fi-
nansowanie kosztów kwalifikowa-
nych, czyli środków już poniesio-
nych i udokumentowanych. Ich 
wysokość przedstawia się nastę-
pująco: 70% w 2021 roku; 65% 
w 2022 roku; 55% w 2023 roku; 
50% w 2024 roku oraz 50% w 
2025 roku. Szczegóły programu 
znajdują się na stronie interneto-
wej www. olesnica.pl (w zakładce 
Dla mieszkańca – EKO Oleśnica).

Czyste Powietrze 
także w Oleśnicy
Oleśnica przystąpiła także do re-
alizacji ogólnopolskiego progra-
mu Czyste Powietrze, w ramach 
którego można starać się o dotację 
na wymianę lub likwidację pieca 
oraz termomodernizację domów 
jednorodzinnych. 

- Dzięki temu kompleksowemu 
podejściu mieszkańcy Oleśnicy po-
siadają  możliwość skorzystania 
z dwóch źródeł dofinansowania: 
z funkcjonującego już miejskiego 
programu i z projektu ogólnopol-
skiego. Programy te nie kolidują 
ze sobą i nie ma przeszkód, żeby 
skorzystać z nich jednocześnie  - 
mówi burmistrz Jan Bronś, który 
w lutym w imieniu miasta pod-
pisał porozumienie z Wojewódz-
kim Funduszem Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej we 

Wrocławiu. W ramach Czystego 
Powietrza można skorzystać z do-
tacji na wymianę starych źródeł 
ciepła na nowoczesne ogrzewa-
nie, a także na przeprowadzenie 
niezbędnych prac termomoderni-
zacyjnych budynku, tj. mikroin-
stalację fotowoltaiczną, ocieplenie 
przegród budowlanych, wymianę 
okien, drzwi zewnętrznych, drzwi 
lub bram garażowych. 

Dofinansowaniu podlega-
ją przedsięwzięcia w trakcie re-
alizacji, jak i te już zakończone, 
jednak pod warunkiem poniesie-
nia pierwszego kosztu do sześciu 
miesięcy przed złożeniem wniosku 
o dofinansowanie. Maksymalna 
kwota dofinansowania to 37 tys. 
złotych. Wysokość zależy od wa-
riantu dotacji i zakresu realizo-
wanego przedsięwzięcia. Szcze-
góły programu oraz informacje 
o tym co „krok po kroku” nale-
ży zrobić, aby je uzyskać, znaj-
dują się na stronie internetowej 
www.czystepowietrze.gov.pl oraz 
www.wfosigw.wroclaw.pl, a także 
na www. olesnica.pl (w zakładce 
Dla mieszkańca – EKO Oleśnica).

Inne odsłony 
ekologicznej Oleśnicy
W ramach programu Oleśnica 
Zasilana Naturą miasto zachęca 
mieszkańców także do zagospo-
darowania wód opadowych na te-
renie swojej posesji, czyli na przy-
kład do zastosowania naziemnego 
zbiornika na deszczówkę czy też 
budowy zbiornika podziemnego i 
wykorzystanie deszczówki do pod-
lewania przydomowego ogródka. 
Dotacja z projektu Oleśnica Łapie 
Deszcz przysługuje jednorazowo 
na daną nieruchomość i można ją 
przeznaczyć na zakup oraz mon-
taż zbiornika naziemnego o po-

jemności nie mniejszej niż 300 
lub 1000 litrów wraz z ewentual-
ną instalacją nawadniającą (wy-
sokość dotacji wynosi od 1000 
do 3000 zł). 

Oleśnica-słoneczne dachy to 
promocja montażu instalacji 
fotowoltaicznych na budynkach 
mieszkalnych. Tutaj dotacja  bę-
dzie przysługiwała jednorazowo 
na daną nieruchomość mieszkal-
ną (dom jednorodzinny lub części 
wspólne w budynku wielorodzin-
nym) i wyniesie 2500 zł brutto.  
Projekt Оleśnica usuwa azbest ma 
zachęcać mieszkańców do usuwa-
nia wyrobów azbestowych, które 
kwalifikowane są do odpadów nie-
bezpiecznych, a Оleśnica bez pla-
stiku to swoisty apel o ogranicze-
nie lub wyeliminowanie plastiku 
wykorzystywanego podczas im-
prez organizowanych przez insty-
tucje i organizacje pozarządowe. 

Miasto będzie go kierowało tak-
że do lokalnych przedsiębiorców 
prowadzących restauracje/kawiar-

nie, wnioskując do nich  o włą-
czenie się w działania poprzez 
rezygnację w swoich lokalach z 
użycia plastiku.

Zielona Oleśnica, czyli łąki, 
budki dla ptaków i poidełka
I ostatnia, ale równie istotna od-
słona szerokiego miejskiego pro-
gramu ekologicznego to projekt 
Zielone Miasto. Jego realizacja bę-
dzie związana z wysiewaniem ro-
ślin miododajnych, nasadzeniem 
roślin zimozielonych oraz zakła-
daniem kwietnych łąk na terenie 
Oleśnicy, wieszaniem budek dla 
ptaków leśnych i nietoperzy na te-
renach parkowych oraz ustawia-
nie dla nich poidełek, a także za-
chęcanie do wspólnego dbania o 
tereny zielone. 

Szerzej o tych działaniach  
ekologicznych planowanych 
przez miasto będziemy pisać  
w kolejnych wydaniach  
„Kuriera Oleśnickiego”.

Walka ze smogiem, zagospodarowanie wód opadowych i poprawa efektywności energetycznej budynków 

Oleśnica zasilana naturą.  
Ruszył miejski program ekologiczny

Burmistrz Jan Bronś podpisał porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i przystąpił do realizacji programu Czyste Powietrze

Reagujmy na smog!
To jakim powietrzem oddychamy w Oleśnicy powinno być wspólną 
troską wszystkich mieszkańców. Osoby, które palą odpady szkodzą 
każdemu z nas. Reagujmy na ich zachowania. Zadbajmy o swój ka-

wałek nieba. Jeżeli zatem masz podejrzenie, że ktoś spala odpady 
zgłoś to na Policję dzwoniąc chociażby na numer 112. Taką infor-
mację możesz również skierować do Urzędu Miasta w Oleśnicy 
pod numerem telefonu 71 798 21 25.

Jak skorzystać 
z dofinansowania?
Należy wypełnić wniosek 
i złożyć go do Urzędu Miasta 
Oleśnicy, osobiście lub przez 
ePUAP. Dokument można 
pobrać w formie elektronicz-

nej na miejskiej stronie in-

ternetowej w zakładce „Za-

łatw sprawę” lub osobiście 
w Punkcie Konsultacyjnym. 
Mieszkańcy już składają wnio-

ski. Od początku programu, 
tj. od stycznia tego roku zło-

żonych zostało 35 wniosków, 
głównie o udzielenie wspar-
cia na wymianę tzw. „kopciu-

chów” oraz na fotowoltaikę, 
zagospodarowanie wód opa-

dowych i usunięcie azbestu. 

Konsultacje z mieszkańcami
Miasto uruchomiło punkt konsultacyjny, w którym mieszkańcy Ole-

śnicy mogą uzyskać wszelkie informacje o dofinansowaniu przed-

sięwzięć proekologicznych w ramach miejskiego programu Oleśni-
ca Zasilana Naturą  i rządowego programu Czyste Powietrze.  
Punkt znajduje się w Ratuszu, na parterze przy wejściu.  
Jest czynny w dni powszednie, w godzinach 8-16, tel. 534  197 214.
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Do 2025 roku Oleśnica 
podejmie szereg 
kompleksowych działań 
proekologicznych, 
które obejmą m.in. 
walkę ze smogiem, 
zagospodarowanie 
wód opadowych, 
poprawę efektywności 
energetycznej budynków 
mieszkalnych oraz 
usuwanie azbestu  
i dbałość o tereny zielone.



B
udowa hali sportowej przy 
Szkole Podstawowej nr 4 w 
Oleśnicy to inwestycja szcze-

gólnie wyczekiwana przez społecz-
ność czwórki. We wrześniu 2022 
roku uczniowie i nauczyciele będą 
mogli cieszyć się ze zrealizowanej 
inwestycji, teraz obserwują, jak 
nowa hala sportowa wznosi się 
na terenie przy budynku szkoły. 

- To hala wielofunkcyjna, pełno-
wymiarowa (45,26 x 24,96 ) z za-
pleczem sanitarno-socjalnym i dy-
daktycznym wraz z łącznikiem do 
istniejącego obiektu szkoły – wyli-
cza Jan Bronś, burmistrz Oleśnicy, 
ciesząc się, że ta długo oczekiwana 
oświatowa inwestycja zostanie w 
tej kadencji zrealizowana. - Wie-
rzę, że nowy obiekt będzie służył 
kolejnym pokoleniom najmłod-
szych mieszkańców Oleśnicy, że 
przyczyni się do sprawnościowego 
rozwoju uczniów i ułatwi realiza-
cję zajęć wychowania fizycznego. 

Inwestycja realizowana przez 

miasto zakłada budowę hali, w 
której znajdą się również szat-
nie dla uczniów, magazynek na 
sprzęt sportowy, pokój dla na-
uczycieli wychowania fizycznego 
oraz dodatkowa sala dydaktyczna. 
Zagospodarowany zostanie rów-
nież teren wokół nowej hali. Po-
jawią się ławeczki, nowe kosze na 
śmieci. Prace rozpoczęły się je-
sienią ubiegłego roku. Co istotne, 
zima nie powstrzymała prac ziem-
nych. Obecnie realizowane są ro-
boty  przy fundamentach, a więc 
izolacje, zbrojenie, roboty ziem-
ne i betoniarskie. Inwestycję re-
alizuje konsorcjum firm: Przedsię-
biorstwo Budowlane CZĘSTOBUD 
Częstochowa i Przedsiębiorstwo 
Budowlane BUDOPOL Jaskrów. 
Jej koszt to 9 mln zł. 

Powstają nowe mieszkania
Latem 2022 roku zakończy się 
również budowa miejskich miesz-
kań socjalnych, które buduje w 

Oleśnicy firma Tom-Instal. Przy 
ul. Kopernika 13 powstaną dwa 
bloki. W każdym znajdować się 
będzie czternaście mieszkań. Wo-
kół budynków zaplanowano też 
plac zabaw dla dzieci oraz 42 miej-
sca postojowe. Budowa mieszkań 
socjalnych została dofinansowa-
na z Funduszu Dopłat. Burmistrz 
Jan Bronś podpisał umowę z Ban-
kiem Gospodarstwa Krajowego 
jeszcze w ubiegłym roku. Kwo-
ta wsparcia wynosi 1.437.016,47 
zł. Cała inwestycja będzie koszto-
wać 4 429 763,70 zł. Pierwsi loka-
torzy wprowadzą się do nowych 
mieszkań już jesienią 2022 roku.  
Inwestycję - na zlecenie miasta - 
realizuje Zakład Budynków Ko-
munalnych. 

Skatepark tuż, tuż
W styczniu rozpoczęły się prace 
przy budowie oleśnickiego ska-
teparku. Całość będzie zlokalizo-
wana na powierzchni 1000 mkw. 
na terenach zielonych przy sta-
wach miejskich pomiędzy ścież-
ką pieszo-rowerową przy rzece 
Oleśnica, a górką. Oprócz skate-
parku wykonany będzie również 
pumptrack. Powstaną tory jazdy, 
przeszkody do akrobacji na de-
skorolkach, rolkach, hulajnogach 
i rowerach w otoczeniu ławki, sto-
jaki na rowery, stacja naprawy ro-
werów. Teren będzie oświetlony i 
monitorowany przez system ka-
mer. Budowa ma się zakończyć 
do końca maja 2021 roku. Kosz-
ty robót wynoszą ponad 2,2 mln 
złotych. Realizuje je konsorcjum 
firm: Przedsiębiorstwo Inżynierii 
Wodnej i Ochrony Środowiska z 
Oleśnicy oraz 4Skate Sp. z o.o. z 
Jeleniej Góry.

Warto podkreślić, że projekt  ska-
teparku i pumptracku był kon-
sultowany m.in. z oleśnicką mło-
dzieżą, która będzie korzystała z 
tych miejsc. 

Te inwestycje zrealizujemy i przekażemy w 2021 i 2022 roku

Budujemy mieszkania, 
halę i skatepark

Budowa hali sportowej przy SP 4 zostanie oddana do użytku w połowie 2022 roku

Szkolna hala sportowa, skatepark, budynki mieszkalne. 
Te nowe obiekty powstają w mieście. Z niektórych 
mieszkańcy będą mogli skorzystać już w tym roku. 
Inne zostaną ukończone w 2022 roku.
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Projekt skateparku był konsultowany z oleśnicką młodzieżą 

Inwestycja jest realizowana na oleśnickim osiedlu

Kolejne kilometry sieci
600 tys. zł przeznaczono w tym 
roku w budżecie miasta na 
budowę kanalizacji sanitarnej  
i sieci wodociągowej na 
kolejnych ulicach na terenie 
Oleśnicy. 

I
nwestycja ta obejmuje budowę 
kanalizacji sanitarnej i sieci wo-

dociągowej na ulicy Niemieckiej 
i Duńskiej oraz sieci wodociągo-
wej Francuskiej, Luksemburskiej 
i Włoskiej. 

- Obecnie trwają prace w ulicach 
przyległych do ul. Polnej – mówi 
Robert Kropielnicki, naczelnik wy-
działu architektury i budownic-
twa w Urzędzie Miasta Oleśnicy, 

podkreślając, że zakres prac prze-
widuje również wykonanie przy-
łączy do granicy działek, zakoń-
czonych zaślepkami. Wykonawcą 
jest Przedsiębiorstwo Inżynierii 
Wodnej i Ochrony Środowiska 
z Oleśnicy. Inwestycję finansu-
je Miasto Oleśnica oraz Miejska 
Gospodarka Komunalna w Ole-
śnicy.  

Przejście przy ul. 3 Maja na noc będzie zamykane

Czysto i bezpiecznie

W przejściu i oknach pojawią się estetyczne i stylizowane kraty

Zakład Budynków Komunal-
nych rozpoczął przygotowania 
do zabezpieczenia arkad 
przy ul. 3 Maja w Oleśnicy. 

T
o miejsce szczególnie uciążliwe 
społecznie, a problem stano-

wią przebywające tam nietrzeźwe 
osoby oraz notoryczne zanieczysz-
czanie tego miejsca. Sposobem 
na poradzenie sobie z nim będzie 
przejście zamykane na noc meta-
lowymi kratami (poza godzinami 
otwarcia znajdujących się tam lo-
kali usługowych) oraz dodatko-

wo oświetlone. ZBK już ogłosił za-
pytanie ofertowe na wykonanie 
dokumentacji projektowej, któ-
ra powinna uwzględnić wytyczne 
Dolnośląskiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków we Wro-
cławiu.  Zakładają one możliwość 
wstawienia na wejściach, z obu 
stron, kutych bram metalowych, 
ażurowych, o formie stylizowanej 
i uproszczonej. Konserwator za-
bytków dopuścił również możli-
wość zainstalowania ozdobnych 
krat w otworach okiennych we-
wnątrz przejścia. 

Pojawią się ławeczki, boisko, kwietna łąka

Nowe miejsce rekreacji
to wynik konsultacji
Zmiany – na wniosek mieszkań-
ców i po konsultacjach  
z nimi – czekają teren u zbiegu 
ulic Łąkowej i Wiśniowej  
w Oleśnicy. Teren rekreacji i wy-
poczynku powstanie jeszcze w 
tym roku. 

D
o konsultacji przedstawiono 
oleśniczanom trzy koncepcje 

nowego zagospodarowania tego 
miejsca. Ich powstanie było przed-
miotem rozmów władz miasta z 
mieszkańcami Rataj. 
Wiadomo, że na terenie znajdu-
jącym się u zbiegu  ulic Łąkowej 

i Wiśniowej  będzie  więcej zie-
leni, ustawione zostaną ławecz-
ki dla mieszkańców, stolik gry w 
szachy. Pojawi się także mini bo-
isko do koszykówki oraz zestaw 
piknikowy i altana. 

Istniejący plac zabaw dla dzieci 
zostanie rozbudowany, a atrakcyj-
ną częścią terenu będzie kwietna 
łąka. Po świętach wielkanocnych 
Zakład Budynków Komunalnych 
ogłosi przetarg na realizację tego 
przedsięwzięcia. Inwestycja, tak 
oczekiwana przez mieszkańców 
tej części miasta, zostanie zre-
alizowana jeszcze w tym roku. 

600 tys. zł
taką kwotę przeznaczono  

w budżecie na budowę  
kolejnych odcinków 

kanalizacji i sieci



Z
nacząca kwota - 12 mln zł 
- zostanie przeznaczona na 
przebudowę samych dróg 

gminnych. Dodatkowo miasto 
przekaże duże środki na moder-
nizację dróg powiatowych i wo-
jewódzkich.  - Inwestycje na dro-
gach to bardzo ważny element w 
naszych działaniach - przyznaje 
burmistrz Jan Bronś. - Nie tylko 
na drogach podlegających mia-
stu, czyli gminnych, ale również 
na wojewódzkich i powiatowych. 
Wszystkie one służą mieszkańcom 
naszego miasta i dlatego, w mia-
rę możliwości, staramy się zadbać 
również o te, którymi nie zarzą-
dzamy. 

Miasto wspiera powiat 
i województwo
Na drogi powiatowe miasto - w 
formie finansowego wsparcia – za-
planowało ponad 2 mln zł. Dzięki 
tym środkom już w tym roku po-
winna rozpocząć się rozbudowa 
ul. Wiejskiej i ul. Wały Jagielloń-
skie oraz ul. Wądoły, na odcinku 
od wiaduktu do ul. Energetycznej. 
- Dla mieszkańców jest to ważna 
inwestycja, gdyż stanowi kolejny 
element wyprowadzania ruchu z 
miasta w kierunku Jelcza – Lasko-
wic i Oławy - mówi burmistrz Jan 
Bronś. - Dla zrealizowania tego 
celu przebudowany został w ubie-

głym roku fragment ul. Limanow-
skiego, a aktualnie trwają prace 
projektowe dotyczące przebudo-
wy ul. Moniuszki. 

Miasto dofinansowuje też ko-
lejny etap przebudowy ul. Łuka-
nowskiej i Stawowej, zrealizu-
je projekt Bezpiecznych przejść 
dla pieszych na obwodnicy śród-
miejskiej, w tym na drogach po-
wiatu oraz zaprojektuje przebu-
dowę ul. Rzemieślniczej.

Miejski samorząd ma swój 
znaczny udział w powstającej 
wschodniej obwodnicy Oleśnicy 
i przebudowie ul. Dobroszyckiej
Wobec stale rosnącej liczby pojaz-
dów wyprzedzająco podejmowane 
są działania, które w perspektywie 
znacznie odciążą ruch w mieście, 
wyprowadzając go na najczęściej 
uczęszczane kierunki. Usprawnie-

nie układu komunikacyjnego mia-
sta to priorytet dla poprawy wa-
runków życia mieszkańców. Stąd 
decyzja o rekordowej pomocy fi-
nansowej dla Województwa Dol-

nośląskiego na budowę wschod-
niej obwodnicy Oleśnicy (4,3 mln 
zł) oraz na przebudowę ul. Do-
broszyckiej (2,1 mln zł). - Zreali-
zowanie tych obu inwestycji oraz 

przebudowa ul. Krzywoustego, a 
dalej Limanowskiego, Moniusz-
ki, Wądoły do włączenia do Ener-
getycznej i Południowej zakończy 
etap budowania obejść i obwodnic 
miasta, odciążających ruch w ob-
rębie centrum - mówi burmistrz 
Jan Bronś, podkreślając wagę bu-
dowanej obecnie obwodnicy Ole-
śnicy. Inwestycja ta ma dla miasta 
ogromne znaczenie. Łącząc drogę 
wojewódzką DW 451 z dawną dro-
gą krajową nr 8 tworzy wschodnią 
obwodnicę miasta, która odciąża 
centrum (ulicę Klonową, Sudoła 
i Krzywoustego) od ruchu tran-
zytowego od strony Kluczborka 
i Bierutowa kierując go na dro-
gę S8. Długość obwodnicy to 3,5 
km. Nowa droga będzie jednojez-
dniowa, z dwoma pasami ruchu w 
każdym kierunku i czterema ron-
dami. Będzie też ścieżka rowero-
wa. Prace przebiegają sprawnie, a 
nową drogą powinniśmy pojechać 
już w pod koniec tego roku. Aktu-
alnie budowie towarzyszą pewne 
czasowe zmiany organizacji ruchu 
i związane z tym utrudnienia, ale 
musimy je przetrwać.  

Budowa wschodniej obwodnicy, remont ul. Dobroszyckiej, modernizacja dróg i chodników, nowe trasy rowerowe

Oleśnica stawia na nowe drogi
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Obwodnica będzie jednojezdniowa, z dwoma pasami ruchu

Więcej zieleni, świetlne iluminacje, nowe elementy małej architektury

Będzie piękniej w okolicach Rynku
Zmiany, jeszcze w tym roku, 
czekają ulicę Matejki oraz oto-

czenie Państwowej Szkoły Mu-

zycznej w Oleśnicy. Na uporząd-

kowanym skwerze znajdującym 
się przed budynkiem szkoły po-

sadzone zostaną białe róże (bę-

dzie ich blisko 300 sztuk), ale 
także trzmieliny, laurowiśnie  
i cisy. 

D
odatkową atrakcją tego miej-
sca ma być iluminacja budyn-

ku odnowionej  w ostatnim cza-
sie oleśnickiej szkoły muzycznej. 
Nowe zagospodarowanie terenu 
ma na celu urozmaicenie istnieją-
cej przestrzeni w taki sposób, aby 
skwer i szkoła muzyczna tworzyły 
spójną całość charakteryzującą się 
wysokimi walorami estetycznymi. 
Prace wykona Zakład Remonto-
wo-Budowlany Arkadiusza Lesz-
czyszyna. Prace pochłoną 63.500 

zł. Zazielenienie ulicy Matejki to 
kolejna odsłona zmiany przestrze-
ni miejskiej w bliskim sąsiedztwie 
Rynku. W ramach projektu zało-
żono pielęgnację istniejących ro-
ślin oraz ich uzupełnienie, poprzez 
dodatkowe nasadzenia. Pojawią 
się elementy małej architektury 
ściśle związane z projektowanymi 
nasadzeniami. - Założeniem pro-

jektu jest wprowadzenie większej 
liczby gatunków drzew, krzewów 
i bylin w obrębie ulicy Matejki – 
mówi Edyta Małys-Niczypor, wi-
ceburmistrz Oleśnicy. - Działanie 
to wpłynie na zwiększenie bioróż-
norodności na terenie miasta. Do-
datkowo przewiduje się pokrycie 
roślinami dotychczasowych obsza-
rów gruntowo-trawiastych. 

Kiedy ruszy 
przebudowa  
Dobroszyckiej?
 

Dolnośląska Służba Dróg 
i Kolei we Wrocławiu deklaru-

je, że przebudowa rozpocznie 
się w lipcu 2021 roku, 
po zakończeniu remontu 
wiaduktu na Ratajach  

i po zamknięciu prac na 
wschodniej obwodnicy Oleśni-
cy - na odcinku obejmującym 
drogę wojewódzką  
nr 373 (dawną drogę krajową 
nr 25), łączącą węzeł  
Dąbrowa z ul. Warszawską.

To wszystko będzie się 
działo w tym roku  
w Oleśnicy.  Budowa 
wschodniej  obwodnicy 

już trwa. Niebawem  
rusza modernizacja  
ul. Dobroszyckiej.  
Miasto przeznaczy  
na drogi  rekordowo dużą 
kwotę. Ponad 27 mln zł. 

Trwa rewitalizacja terenu przy ul. Wileńskiej

Ulica Wileńska  
z zielonym przystankiem
Jeszcze w tym roku zakończy 
się rewitalizacja terenu  
przy ul. Wileńskiej. 

P
owstanie kolejne miejsce rekre-
acji i wypoczynku dla oleśni-

czan w różnym wieku. Prace roz-
poczęły się w 2020 roku. Ich finał 
jest zaplanowany na wakacje 2021. 
Przypomnijmy, że przed realiza-
cją inwestycji w Urzędzie Miasta 
Oleśnicy odbywały się konsultacje 
z mieszkańcami. Zaakceptowano 
większość propozycji oleśniczan. - 
Jedno z boisk zostanie dostosowa-
ne do jazdy na rolkach, powstanie 
tężnia solna, kwietny przystanek 
– wylicza Izabela Świąder, dyrek-
tor ZBK w Oleśnicy. - To jest duży 
teren, jeśli więc były takie możli-
wości techniczne i nie wiązały się 
one ze znaczącym przekroczeniem 

kosztów, ujęliśmy je w projekcie. 
Na inwestycję przeznaczono 2,6 
mln zł. Teren przy ul. Wileńskiej 
będzie doświetlony i ogrodzony, 
zainstalowany zostanie monito-
ring i wybudowana toaleta. Po-
wstanie na nim tzw. strefa sporto-
wa z boiskami wielofunkcyjnymi, 
strefa dla dzieci, w tym pierwszy 
w mieście plac zabaw dla dzieci 
niepełnosprawnych z urządzenia-
mi sensorycznymi. Będzie plene-
rowa siłownia, strefa dla seniora 
z tężnią oraz stolikami szachowy-
mi, ogród zapachowy. Gruntow-
nie odnowiony zostanie też ist-
niejący w tym miejscu skatepark. 
Powstanie wybieg dla psów i po-
idełka. Z kolei znajdujący się przy 
placu przystanek autobusowy bę-
dzie pierwszym w mieście tzw. zie-
lonym przystankiem.  

Na budowę wschodniej obwodnicy miasto przekazało 4,3 mln zł



O
biekt kolejowy w Oleśnicy 
niszczał i popadał w ruinę. 
Taki stan powodował, że z 

roku na rok przestawał on należy-
cie pełnić swoją funkcję, a miesz-
kańcy i przyjezdni oceniali go jako 
antywizytówkę miasta. Teraz mo-
żemy już powiedzieć „nareszcie”. 
Dzięki determinacji i usilnym sta-
raniom burmistrza Jana Bronsia 
oleśnicki dworzec został wpisa-
ny do Programu Inwestycji Dwor-
cowych na lata 2016 – 2023, re-
alizowanego przez Ministerstwo 
Infrastruktury – Departament Ko-
lejnictwa. Jest pisemne zapewnie-
nie w tej sprawie. 

Podejmowałem różne działania
– Moją główną ideą i obietnicą zło-
żoną mieszkańcom było skutecz-
ne doprowadzenie do wyremon-
towania budynku dworca -  mówi 
burmistrz Jan Bronś. – Dlatego 
równolegle podejmowałem róż-
ne działania, rozważałem wszel-
kie pomysły i koncepcje, aby fi-
nalnie ten cel osiągnąć. Aktualnie 
pojawiła się możliwość remontu 
oraz uporządkowania terenu ze 
środków zewnętrznych, tj. wła-
ściciela, którym jest PKP, i należy 
z tej szansy skorzystać. - Docze-
kaliśmy się konkretnego działa-
nia ze strony kolei – to musi się 
udać, dodaje burmistrz, dzięku-
jąc jednocześnie wszystkim oso-

bom za udzielone wsparcie, w tym 
przedstawicielom rządu oraz Zyg-
muntowi Skibie.

W odniesieniu do sprawy, 
Krzysztof Golubiewski, czło-
nek zarządu PKP S.A., podczas 
ostatniego pobytu na dworcu w 
Oleśnicy zadeklarował, że już w 
tym roku zostaną przeprowadzo-
ne prace przygotowawcze i pro-
jektowe, a modernizacja obiektu 
rozpocznie się w roku przyszłym. 
Przewidywany czas zakończenia 
to rok 2023. 

Zakres prac jest szeroki, po-
cząwszy od wymiany poszycia 
dachowego, stolarki, odnowienia 
elewacji po wymianę stropów. In-
westycja będzie kosztowała od 20 
do 30 mln złotych. Odnowiony 
dworzec będzie częściowo pełnił 

funkcje kolejowe, ale z powodze-
niem będzie też mógł zabezpie-
czać inne potrzeby, równie waż-
ne dla mieszkańców. Obiekt jest 
duży, a więc część pomieszczeń 
będzie można wykorzystać cho-
ciażby na działalność usługową. 
Tak, aby budynek zagospodaro-
wać i wykorzystać optymalnie w 
najszerszym zakresie. 

- Jesteśmy w stałym kontakcie 
z PKP – zapewnia burmistrz Jan 
Bronś. - Przedstawiciele Miasta 
wejdą w skład specjalnego zespołu 
współdziałania, zarówno na eta-
pie tworzenia programu funkcjo-
nalnego, projektowania przedsię-
wzięcia, następnie jego realizacji, 
ale też późniejszego sposobu za-
gospodarowania obiektu. Dekla-
ruję wszelką współpracę. 

Złożyłem mieszkańcom obietnicę i słowa dotrzymałem - mówi burmistrz Jan Bronś

Oleśnicki dworzec nareszcie 
doczeka się modernizacji

Remont dworca będzie kosztował od 20 do 30 mln zł. Prace przygotowawcze rozpoczną się w tym roku

Dzisiaj antywizytówka 
miasta, już niebawem 
oleśnicki dworzec PKP 
stanie się perełką miasta. 
Ruszają przygotowania do 
modernizacji obiektu. Na 
tę informację oleśniczanie 
czekali od lat 
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Możemy 
szczepić także 
w weekendy
Samodzielny Zespół Publicz-
nych Zakładów Opieki Zdro-
wotnej w Oleśnicy informuje, 
że na terenie miasta znajdują 
się trzy punkty szczepień popu-
lacyjnych przeciwko Covid -19, 
a liczba osób szczepionych w 
każdym z nich jest reglamento-
wana przez Ministerstwo Zdro-
wia.

D
yrektor SZPZOZ Stanisław 
Ptak uważa, że centralne ste-

rowanie szczepieniami wprowa-
dza chaos. - Zgodnie z ogólnopol-
skim harmonogramem szczepień 
rozpoczynają się zapisy i szczepie-
nia dla różnych grup wiekowych i 
zawodowych, w sytuacji gdy np. w 
grupie „O” nie zostały zakończo-
ne szczepienia - mówi dyrektor. 
Chodzi w szczególności o pacjen-
tów zakładów opiekuńczo – leczni-
czych, hospicjów, domów pomocy 
społecznej, niepełnosprawnych, 
przewlekle chorych, osób w po-
deszłym wieku (80+) i pracow-
ników służby zdrowia.

Nasze moce przerobowe
są dużo większe
W związku z wyczerpanym limitem 
szczepień wyznaczonym przez Mi-
nisterstwo (do końca marca 2021 
r.), od wszystkich zainteresowa-
nych osób powyżej 70. roku życia 
SZPZOZ zebrał informacje o chęci 
zaszczepienia się. Osoby te zosta-
ły poinformowane, że w momen-
cie wznowienia rejestracji zostaną 
zarejestrowane na najbliższy ter-
min. - Możliwości „przerobowe” 
naszego punktu szczepień są kilka-
krotnie większe niż ilość otrzymy-
wanych szczepionek - mówi Stani-
sław Ptak. - Dotychczas nie została 
przez nas zmarnowana ani jedna 
dawka szczepionki, a personel me-
dyczny deklaruje, że w przypadku 
uzyskania większej liczby dawek, 
będą szczepić pacjentów także w 
soboty i niedziele. 

Po zakończeniu prac na wiadukcie rozpocznie się modernizacja ul. Dobroszyckiej

Trwa przebudowa wiaduktu na RatajachOgraniczmy  
kontakty i bądźmy 
odpowiedzialni
Wielkanoc będzie odbywać się  
w cieniu trzeciej fali pandemii 
koronawirusa. Apelujemy więc 
do mieszkańców Oleśnicy:  
pozostańcie w domach, zadbaj-
cie o bezpieczeństwo swoje  
i bliskich.  

Sytuacja epidemiczna w Polsce 
pogarsza się. Brytyjska mutacja 
koronawirusa powoduje, że licz-
ba nowych zachorowań oraz osób 
hospitalizowanych znacząco  
rośnie. Dlatego, w trosce o zdro-
wie i życie, podjęto decyzję  
o wprowadzeniu rozszerzonych 
zasad bezpieczeństwa w Polsce. 
Zasady obowiązywać będą  
do 9 kwietnia, czyli obejmą także 
okres Świąt Wielkanocnych.  
- Jeśli chcemy wrócić do czasów 

ZOSTAŃ W DOMU
sprzed pandemii, musimy być od-
powiedzialni - apeluje Minister-
stwo Zdrowia. - Powinniśmy więc 
rozważyć, czy w okresie świąt  
nie ograniczyć kontaktów  
wyłącznie do grona najbliższej  
rodziny, a ewentualne spotkania 
przełożyć na inny, bardziej bez-
pieczny czas. Wiele zależy od nas 
samych. Dbajmy o siebie i rodzinę. 
Pamiętajmy o zachowaniu  
dystansu, dezynfekcji rąk, nosze-
niu maseczki i częstym wietrzeniu 
pomieszczeń. Apel w tej ważnej 
sprawie do mieszkańców Oleśnicy 
kieruje również Urszula Kozioł, dy-
rektor Powiatowej Stacji Sanitar-
no-Epidemiologicznej w Oleśnicy. 
- Pandemia się rozpędza, a trzecia 
fala koronawirusa, także w powie-
cie oleśnickim, stała się faktem - 
mówi pani dyrektor. - Nie zapomi-
najmy o dystansie, dezynfekcji  
i maseczkach, a podczas świąt,  
dla bezpieczeństwa swojego i bli-
skich, powstrzyjamy się od spo-
tkań w dużym gronie - mówi.  

Do końca czerwca potrwa 
przebudowa wiaduktu na Ra-
tajach w Oleśnicy, w ciągu uli-
cy Wojska Polskiego. Dopiero 
ukończenie tej inwestycji po-
zwoli na rozpoczęcie moderni-
zacji ul. Dobroszyckiej. 

Z
amknięcie wiaduktu to efekt 
prac związanych z zadaniem 

pn.: „Przebudowa wiaduktu dro-
gowego nad linią kolejową (stacja 
Oleśnica Rataje), w ciągu dawnej 
drogi krajowej nr 8”. Inwestycja 
jest realizowana przez powiat ole-
śnicki, a prace wykonuje konsor-
cjum firm: PBW Inżynieria Jacek 
Garbacz oraz PROBUDOWA.COM 
Sp. z o.o. z Wrocławia. Wartość 
robót wynosi 2 826 540, 00 zł. 
Inwestycja była konieczna do re-
alizacji ze względu na bardzo zły 
stan techniczny wiaduktu. 

Objazd w kierunku na Wrocław, 
jak również wjazd do Oleśnicy, zo-
stał wyznaczony przez węzeł Dą-
browa w ciągu drogi S8 oraz ul. 
Dobroszycką. Prace na wiadukcie 

potrwają do połowy roku. Na ko-
niec czerwca planowane jest ich 
zakończenie, co z kolei umożliwi 
rozpoczęcie modernizacji ul. Do-
broszyckiej. 

Remont wiaduktu nad stacją Oleśnica Rataje zakończy się w połowie roku

Był jednym 
z najpiękniejszych
Przypomnijmy,  że oleśnicki  
dworzec kolejowy oficjal-
nie został oddany do użytku 
28 maja 1868 r. Dziś ma kate-
gorię dworca regionalnego, 
a przez stację przebiega linia 
z Wrocławia do Kępna oraz 
Kluczborka. Obiekt jest dwu-
kondygnacyjny, o łącznej po-
wierzchni 1 300 m2.  
W XIX w. wielokrotnie  
był uznawany za najpięk-
niejszy dworzec na Dolnym 
Śląsku. Wierzymy, że po re-
moncie odzyska ten tytuł i po-
nownie stanie się perełką na 
mapie miasta. 



Zostań Czytelnikiem 
Oleśnickiej Biblioteki 
Publicznej 
im. Mikołaja Reja!
NASZE ATUTY: dostęp do ponad 
66.000 książek, ponad 1.000 au-
diobooków i 1.000 płyt z muzyką! 
Wygodny i bezpłatny dostęp do 
e-zasobów na platformach Legi-
mi, Ibuk Libra i Academica.  
Spotkania autorskie i podróżnicze, 
dyskusyjne kluby książki,  
zajęcia literacko-plastyczne  
i warsztaty rozwojowe, wystawy 
i giełdy książki. Korzystaj z boga-
tej oferty oleśnickiej biblioteki pu-
blicznej i zostań naszym Czytelni-
kiem już dziś!

Jak zapisać się do biblioteki?  
To proste! Przyjdź do jednej  
z naszych placówek bibliotecz-
nych z dowodem osobistym  
(w przypadku osoby niepełnolet-
niej deklarację czytelnika mogą 
wypełnić wyłącznie rodzice lub 
opiekunowie prawni). Zapraszamy 
do Wypożyczalni dla Dorosłych, 
Czytelni, Biblioteki dla Dzieci i Mło-
dzieży „Pod Sową” przy ul. M. Reja 
10  lub do Biblioteki „Pod Pega-
zem” przy ul. Kleeberga 4. Na miej-
scu wypełnisz deklarację, a Biblio-
tekarz założy Ci bezpłatną Kartę 
Czytelnika uprawniającą do korzy-
stania ze wszystkich usług ofero-
wanych przez Bibliotekę  
oraz zapozna Cię z zasadami  
wypożyczeń. 

NA SKRÓTY

Wyjątkowy jubileusz biblioteki 
i pierwsza wyjątkowa wystawa
Rok 2021 to czas jubileuszu Ole-

śnickiej Biblioteki Publicznej im. 
Mikołaja Reja. 75 lat temu na 
powojennych zgliszczach po-

wstawała biblioteka publicz-

na w Oleśnicy. W tym okresie 
zmieniała się Biblioteka, zmie-

niało się też nasze miasto. 

W 
związku z tym przygoto-

waliśmy dla Państwa, na 
oleśnickim rynku miejskim, wy-

jątkową wystawę plenerową pn. 
„Cztery pory roku – Oleśnica w 
obiektywie Daniela Grodzińskie-

go”. Do jej stworzenia wykorzy-

staliśmy fotografie pochodzące z 

Działu Dokumentów Życia Spo-

łecznego Oleśnickiej Biblioteki Pu-

blicznej im. Mikołaja Reja. Foto-

grafie wykonano w latach 2020 i 
2021. Ich autorem jest Daniel Gro-

dziński, który ceni przede wszyst-
kim fotografię miejską i przyrodni-
czą. Amator różnych technik oraz 
sprzętu. Fotografuje z ziemi i z po-

wietrza, w miastach i w górach, w 
zimie i w lecie. Lubi pokazać zna-

ne miejsca z nietypowej perspek-

tywy. Najbardziej ceni, kiedy jego 
prace są drukowane i zdobią biu-

ra, mieszkania lub ulice miast. W 
wolnych chwilach adwokat, mąż 
i ojciec. Zapraszamy! 

Weź udział w akcji „Książka do domu”
Jedną z rekomendacji Bibliote-

ki Narodowej dotyczącą bezpie-

czeństwa epidemicznego jest 
wprowadzenie w czasie epide-

mii tzw. usługi „Książka  
na telefon”.

P
rzypominamy więc, że Oleśnic-

ka Biblioteka Publiczna im. Mi-
kołaja Reja od wielu lat realizu-

je akcję pod hasłem „Książka do 
domu”.

Dlatego jeśli znacie kogoś, kto 
lubi czytać, a nie może przyjść do 
biblioteki lub sami macie kłopot 
w dotarciu do nas, skontaktujcie 
się telefonicznie z jedną z naszych 
bibliotek:
● Biblioteka Centralna, 
ul. M. Reja 10  tel. 533 351 404
● Biblioteka „Pod Pegazem”, 
ul. F. Kleeberga 4  tel. 533 351 406

Chętnie dostarczymy książki do 
domu i odbierzemy przeczytane. 
Oferujemy m.in. książki z dużą 
czcionką i audiobooki - czyli książ-

ki do słuchania na płytach CD.

Usługa skierowana jest głównie 
do osób starszych i z niepełno-

sprawnością. Jest bezpłatna oraz 
dostępna w godzinach pracy bi-
blioteki. Nasze rowerowe wyjazdy 
z zamówieniami do czytelników 
realizowane są w piątki w godzi-
nach od 14.00 do 16.00. Odby-

wają się przy maksymalnym za-

chowaniu i przestrzeganiu reżimu 
sanitarnego.

Przypominamy, że pracownik 
Biblioteki wyposażony jest za-

wsze w identyfikator, a jego wizytę  
u Czytelnika potwierdzamy tele-

fonicznie przed wyjazdem. 

Partnerem akcji jest grupa rowerowa Oleśnica Bajk Stajl.
Fot. Sebastian Paszkiewicz

Oleśnicka Biblioteka Publicz-
na im. Mikołaja Reja przypomina 
Czytelnikom i miłośnikom ksią-
żek, że „JESTEŚMY OTWARCI”! 
Biblioteki w Polsce są jednymi z 
nielicznych instytucji kultury, któ-
re zgodnie z publikowanymi roz-
porządzeniami, wytycznymi i re-
komendacjami m.in. Biblioteki 
Narodowej, mogą funkcjonować 
w czasie pandemii, stosując zasa-
dy reżimu sanitarnego. Oleśnic-
ka Biblioteka praktycznie od maja 
2020 r. (z przerwą w listopadzie) 
funkcjonuje bezpiecznie i spraw-

nie, realizując podstawową funk-
cję zaspakajania potrzeb czytel-
niczych mieszkańców. Z każdym 
miesiącem staramy się rozszerzać 
ofertę, by maksymalnie wrócić do 
„normalności”, dlatego między in-
nymi wydłużyliśmy godziny pracy 
w poniedziałki i wtorki oraz wpro-
wadziliśmy dyżury w soboty!

Dlatego zapraszamy do odwie-
dzin i kontaktu! Jesteśmy 
do Państwa dyspozycji!
Godziny otwarcia Wypożyczalni 
dla Dorosłych, Biblioteki dla Dzie-
ci i Młodzieży „Pod Sową”, Czytelni 
Książek i Prasy przy ul. M. Reja 10 
oraz Biblioteki „Pod Pegazem” 
przy ul. F. Kleeberga 4:
●  poniedziałek - wtorek: 9 - 19
●  środa - czwartek - piątek: 9 - 16
●  soboty: 9 - 16 zgodnie 
z załączonym poniżej harmono-
gramem

Zapraszamy, 
otwarte
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Pełna wspomnień wystawa 
na 75 lat oleśnickiej biblioteki!

Już od wielu lat maj jest dla Ole-

śnickiej Biblioteki Publicznej  
im. Mikołaja Reja miesiącem 
szczególnym. To właśnie wtedy, 
a dokładniej 8 maja, świętujemy 
Ogólnopolski Dzień Biblioteka-

rza i Bibliotek. 

Święto to zostało zainicjowane 
w 1985 r. przez Stowarzysze-

nie Bibliotekarzy Polskich. 
W Oleśnicy od 2002 roku orga-

nizowaliśmy z tej okazji obchody 
Powiatowego Dnia Bibliotekarza  
i Bibliotek. W roku naszego ju-

bileuszu 75-lecia istnienia oraz 
w ramach majowego święta bi-
bliotek postanowiliśmy przygo-

tować kolejną wystawę plenero-

wą, którą oglądać będzie można 
na Rynku w Oleśnicy. 

Na wystawę składać się będą 
fotografie zgromadzone w Dzia-

le Dokumentów Życia Społeczne-

go oleśnickiej biblioteki. Jej tema-

tem przewodnim będzie oczywiście 
nasza biblioteka i jej historia. Się-

gniemy do samych  początków, czyli 
do roku 1946 i w ramach fotogra-

ficznej podróży w czasie przenie-

siemy się aż do roku 2021!
Już teraz serdecznie zaprasza-

my do tej sentymentalnej podró-

ży! Wystawę można  będzie oglą-

dać od 8 maja do 30 czerwca 2021 
roku. 

Fot. Krzysztof Wiesner

Plenerowa Giełda Książki już w maju
Drodzy Czytelnicy, zgodnie  
z obowiązującymi przepisami  
i rekomendacjami m.in. Biblio-

teki Narodowej, dostaliśmy 
zielone światło dla organizacji 
plenerowych wydarzeń 
bibliotecznych.

D
latego w dniach 15 - 16 maja 
2021 roku (sobota i niedziela  

w godz. 9-17) zapraszamy do ole-

śnickiego Rynku na Plenerową 
Giełdę Książek w ramach Ole-

śnickiego Jarmarku Wspania-

łości. Oczywiście, aby zachować 
bezpieczeństwo Czytelników i za-

sady reżimu sanitarnego określone  
w przepisach, prosimy o założenie 
maseczek,  zachowanie dystansu 
społecznego i  dezynfekcję rąk.

Mając na uwadze, że nic nie za-

stąpi osobistego kontaktu Czytel-

nika z książką, przygotowaliśmy 
dla Państwa pozycje z literatury 
pięknej - kryminały, sensacje, ro-

manse, obyczajowe i poezję oraz 
książki z zakresu sztuki współcze-

snej, architektury, historii litera-

tury, historii sztuki, kina, sportu.
Na giełdzie znajdą się również 

rzadkie, pojedyncze egzemplarze, 
zapomniane tytuły i okładki oraz 
encyklopedie. 

Ministerstwo Kultury, Dziedzic-

twa Narodowego i Sportu ogło-

siło w marcu wyniki naboru do 
programu dotacyjnego „Part-
nerstwo dla książki”. 

S
pośród 654 projektów zgłoszo-

nych z całej Polski Minister-

stwo wybrało 270 projektów do 
dalszej realizacji i finansowania. 
A na liście aż dwa zaakceptowa-

ne projekty z Oleśnickiej Biblio-

teki Publicznej im. Mikołaja Reja.

● 5 000 złotych otrzymał projekt 
„Światy Lema” autorstwa Beaty 
Szukalskiej-Woźnickiej z Wypoży-
czalni dla Dorosłych
● 15 000 złotych projekt szkoleń 
dla bibliotekarzy z Powiatu Ole-

śnickiego „Dzień dobry, witamy 
w Bibliotece” autorstwa Krystyny 
Szumejło z Działu Dokumentów 
Życia Społecznego 

Jest to bardzo duży sukces dla 
naszej instytucji i już nie możemy 
doczekać się realizacji obu pro-

jektów w naszym mieście!!! War-

te odnotowania jest też 5. miej-
sce na liście rankingowej projektu 
„Światy Lema”, który otrzymał aż 
88,6 punktu w ocenie końcowej.

Przypominamy: celem strate-

gicznym programu „Partnerstwo 
dla książki” jest zarówno poprawa 
dostępu do książki w jej wszyst-
kich formatach, jak i wzmocnie-

nie kulturotwórczej roli księgarń 
i bibliotek. 

Ministerialne granty dla biblioteki

Aktualne zasady udostępniania 
zbiorów na czas pandemii:
● Limit wypożyczonych książek -  15
●  Limit wypożyczonych książek 

mówionych -  15 (Fonoteka w 
Bibliotece „Pod Pegazem”).

●  Limit wypożyczonych płyt z mu-
zyką  15 (Fonoteka w Bibliotece 
„Pod Pegazem”).

●  Limit zamówień - 3 w każdej 
agendzie Biblioteki.

Prosimy o stosowanie zaleceń 
umieszczonych w widocznych 
miejscach Biblioteki Głównej 
przy ul. M. Reja i Biblioteki „Pod 
Pegazem”. W Bibliotece na dal 
obowiązują:
●  limity w obsłudze klientów
●  dystans społeczny
●  dezynfekcja rąk
●  maseczki w czasie wizyty w bi-

bliotece (przyłbice lub szaliki 
wykorzystywane w celu zasła-
niania ust i nosa podczas  
wizyty w Bibliotece nie będą 
akceptowane!)

HARMONOGRAM 
DYŻURÓW W SOBOTY:
●  Biblioteka ul. M.Reja 10 - Kwie-

cień: 10.04, 24.04; Maj: 15.05, 
29.05; Czerwiec: 12.06.

●  Biblioteka Pod Pegazem  
ul. Kleeberga 4 - Kwiecień: 
17.04; Maj: 8.05, 22.05; Czerwiec: 
5.06, 19.06 

UWAGA! Zasady funkcjono-
wania biblioteki uzależnione  
są od aktualnej sytuacji  
epidemicznej w kraju  
i wprowadzanych obostrzeń
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B
rak możliwości zaproszenia 
mieszkańców do  placówek i 
organizacji wydarzeń w bez-

pośrednim kontakcie sprawił,  że 
większość działań ośrodka zosta-

ła przeniesiona do sieci. - Fizycz-

ne zamknięcie naszych budynków 
sprawiło, że tym bardziej otwo-

rzyliśmy się, jako instytucja, na 
działania dla mieszkańców - mówi 
Agata Szpiłyk, dyrektor Miejskiego 
Ośrodka Kultury i Sztuki w Ole-

śnicy. - Nasze hasło #OtwarciNa-

Kulturę zyskało nowe znaczenie, 
a my podjęliśmy szereg działań, 
które sprawiły, że mogliśmy do-

trzeć do oleśniczan z nową ofertą 
kulturalną. Na jakie formy m.in. 
zdecydował się MOKiS?  Wśród 
szeregu propozycji należy wymie-

nić podcasty, warsztaty na kanale 

MOKiS na YouTube, kulturalne 
akcje na facebookowym profilu 
ośrodka, wystawy w plenerze, ale 
także koncerty online, które oka-

zały się wyzwaniem dla anima-

torów kultury i atrakcją dla pu-

bliczności.

Na oleśnickiej scenie
Wydarzenia online to  koncerty re-

alizowane w oleśnickiej sali wido-

wiskowej. 26 grudnia oleśniczanie 
mogli obejrzeć aktorów i tancerzy 
Teatru Wielkiego z Poznania, któ-

rzy wystąpili na oleśnickiej scenie 
ze spektaklem „Dziadek do orze-

chów”. Noworoczny koncert dla 

mieszkańców nagrał w Oleśnicy 
Marcin Wyrostek. W ośrodku na-

grywane były również kolędy w 
wykonaniu wrocławskich muzy-

ków – Andrzeja Waśniewskiego 
i zespołu Elite Band oraz kolędy 
Oleśnickiego Kameralnego Chóru 
Appassionata. Już w 2021 roku w 
Oleśnicy gościli Dorota Miśkiewicz 

i Henryk Miśkiewicz. - Dziękuje-

my wszystkim mieszkańcom Ole-

śnicy i internautom z różnych za-

kątków świata, że są z nami online 
- podkreślają animatorzy kultury.

Jakie mają plany?
To, jak będzie działał ośrodek kul-
tury w kolejnych miesiącach, zależy 
od sytuacji epidemicznej w kraju. 
- Przy zachowaniu aktualnych re-

gulacji sanitarnych chcielibyśmy, 
już po lockdownie, wznowić dzia-

łalność Kina MOKiS - mówi Agata 
Szpiłyk. - W naszej ofercie miesz-

kańcy znajdą najnowsze dostęp-

ne premiery filmowe, a ucznio-

wie będą mogli uczestniczyć  w 
przygotowanej przez Stowarzy-

szenie Nowe Horyzonty Eduka-

cji Filmowej. - W tym roku obcho-

dzimy także ważne dla oleśnickiej 
kultury rocznice: 75 lat instytucji 
kultury w Oleśnicy (1946-2021) 
i 80. urodziny światowej sławy 
artysty – Sigmara Polke. Z tych 
okazji planujemy szereg działań 
kulturalnych. Kwiecień w oleśnic-

kiej kulturze to miesiąc związany 
z ekologią i obchodami Dnia Zie-

mi. W maju i czerwcu, jeśli tylko 
pozwoli nam na to sytuacja epi-
demiczna i związane z nią obo-

strzenia,  chcemy zaprosić miesz-

kańców do realizacji wspólnych 
inicjatyw - wylicza Agata Szpiłyk. 

Z okazji 766. urodzin Oleśnicy w sali widowiskowej MOKiS-u 
wystąpili Dorota Miśkiewicz i Henryk Miśkiewicz

Pandemia koronawirusa 
zmieniła funkcjonowanie 
Miejskiego Ośrodka 
Kultury i Sztuki  
w Oleśnicy. Instytucja 
kultury stanęła przed 
nowymi wyzwaniami, 
proponując mieszkańcom 
działania online.

Konkurs w ramach 80. urodzin Sigmara Polke

Oleśnica w stylu Pop Art

Miejski Ośrodek Kultury i Sztu-
ki zaprasza do udziału w kon-
kursie  plastycznym z okazji 80. 
urodzin Sigmara Polke.

S
igmar Polke urodził się 13 lute-

go 1941 roku w Oleśnicy, skąd 
uciekł wraz z rodziną pod koniec 
II wojny światowej. Ostatecznie 
zamieszkał w Niemczech. W 1967 
roku ukończył Akademię Sztuk 
Pięknych. Zajmował się głównie 
malarstwem i fotografią. Wraz z 
Gerhardem Richterem i Konra-

dem Fisherem stworzył koncepcję 
realizmu kapitalistycznego, która 
przeciwstawiała się oficjalnej dok-

trynie artystycznej Związku Ra-

dzieckiego, nawiązując do ame-

rykańskiego pop-artu. 

W tym roku oleśnicki ośrodek 
kultury ogłosił konkurs  „Oleśni-
ca w stylu Pop Art. Konkurs pla-

styczny w ramach 80. urodzin 
Sigmara Polke”, do którego pra-

ce przyjmowane są do 30 kwiet-
nia. Konkursem tym  MOKiS chce 
upamiętnić to, że tak znany arty-

sta jak Sigmar Polke urodził się 
w naszym mieście. 

- Chcemy także przywołać hi-
storię wystawy prac artysty, któ-

rą zorganizował ówczesny Miejski 
Ośrodek Kultury i Sportu w Oleśni-
cy w 1998 roku - mówią organiza-

torzy. - Było to bardzo szczególne 
wydarzenie, bo wystawa Sigma-

ra Polke prezentowana była wy-

łącznie w stu stolicach państw na 
świecie”. 

80 lat temu w Oleśnicy urodził się Sigmar Polke  fot. www.brittanica.pl

MOKiS na kanale 

YouTube 

Stworzenie kanału instytucji  
na portalu YouTube zwiększyło 
zasięg działań ośrodka  
związanych z edukacją  
kulturalną. 

Z filmów edukacyjnych przygoto-

wanych przez pracowników  
Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztu-

ki we współpracy z lokalnymi  
artystami mogą korzystać wszy-

scy mieszkańcy Oleśnicy, zarów-

no indywidualnie, wykorzystując 
je, jako inspirację do kreatywnego 
spędzania wolnego czasu,  
jak i w trakcie zajęć edukacyjnych 
w szkołach i przedszkolach.  
Wśród nich były warsztaty edu-
kacyjne, np. Teatr Mały, czyli  
cykl filmów pokazujących, jak 
stworzyć pacynki do domowe-

go teatrzyku. Animatorzy kultu-

ry zapraszali  oleśniczan na Środy 
ze Sztuką,  czyli cykl filmów inspi-
rujących do twórczości plastycz-

nej będących kontynuacją zajęć 
stacjonarnych  z artystą Markiem 
Wałęgą;  na warsztaty modelar-
skie prowadzone przez Kazimierza 

Surowiaka. Zrealizowano warszta-

ty mangi i komiksu dla młodzieży 
przygotowane przez artystę Szy-

mona Teluka. Z okazji Dnia Dziec-

ka została nagrana ,,Lokomoty-

wa” J. Tuwima. W ramach tego 
projektu ośrodek zaprosił zna-

nych oleśniczan i stałych współ-
pracowników MOKiS-u do na-

grania fragmentu popularnego 

wiersza. 

5123
tyle wyświetleń miał koncert 

Marcina Wyrostka 
zorganizowany przez

MOKiS

NA SKRÓTY

Kulturalne ożywienie Rynku

Wirtualne zwiedzanie  
obiektów MOKiS w Oleśnicy
Na potrzeby mieszkańców  
Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki 
zorganizował wirtualne  
zwiedzanie placówek. 

M
owa o sali widowiskowej MO-

KiS, Galerii Brama Wrocław-

ska oraz Oleśnickim Domu Spotkań 
z Historią, w którym w intuicyjny 
i prosty sposób, przemieszczając 
się po kolejnych pomieszczeniach 

muzeum, w atrakcyjnej formule 
możemy poznać historię Oleśnicy, 
powiększyć wybrane eksponaty, 
wysłuchać opowieści lektora. Pre-

miera wirtualnego spaceru towa-

rzyszyła tegorocznym obchodom 
766. urodzin Oleśnicy. Na histo-

ryczną wycieczkę online możemy 
się wybrać za pośrednictwem strony 
internetowej Miejskiego Ośrodka 
Kultury i Sztuki www.mokis.info 

Cykliczne 
wydarzenia
W miesiącach poluzowania 
restrykcji animatorzy kultury 
zaprosili mieszkańców 
na lubiane przez nich, cykliczne 
wydarzenia. 

L
atem 2020 roku zorganizowano 
XVI Międzynarodowy Festiwal 

Muzyki Organowej oraz XI Mię-

dzynarodowy Festiwal Wędrow-

nych Teatrów Lalkowych SKWE-

REK, z którego relacja video jest  
dostępna na kanale YouTube MO-

KiS. We wrześniu odbyły się XXIII 
Dni Europy i Jarmark Ekologiczny 
ze stoiskami lokalnych twórców, 
rękodzielników i rzemieślników. 
Z kolei w lutym 2021 roku ośro-

dek kontynuował  koncepcję kul-
turalnych prezentów i w ramach 
symbolicznych obchodów 766. 
urodzin Oleśnicy przygotował 9 
wydarzeń, w większości online. 

Tylko część wydarzeń udało się
zrealizować w plenerze

W czasie pandemii hasło #OtwarciNaKulturę zyskało nowe znaczenie

MOKiS w Oleśnicy online

Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki przygotował dla mieszkańców sze-
reg atrakcji ożywiających oleśnicki Rynek. Były Animacje na Waka-
cje, czyli warsztaty plastyczne, taneczne i animacje dla dzieci. Oleśni-
czan zaproszono na Teatralne Lato z MOKiS-em.  W Rynku odbywały 
się ponadto wystawy i happeningi. W oknie Urzędu Miasta prezen-
towane są obrazy współczesnych artystów. Pojawiła się tam już pra-
ca Marka Okrassy „Białe schody”oraz obrazy Pawła Maciaka i Marka 
Wałęgi. W 2020 roku ośrodek zakupił także nowy system wystawien-
niczy, za sprawą którego przed głównym wejściem do sali MOKiS 
prezentowane są kolejne ekspozycje. Były wśród nich już „Jazz Tyr-
manda” oraz „Krzysztof Kamil Baczyński”. 


