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W NUMERZE
Oleśnicki Jarmark
Bożonarodzeniowy.
Zapraszamy
na Rynek STR. 2
Drodzy Oleśniczanie,
pragniemy Państwu życzyć rodzinnych i spokojnych Świąt
Bożego Narodzenia w gronie najbliższych. Niech ten niezwykły
i wyjątkowy czas pobudzi do refleksji nad najważniejszymi
wartościami w życiu i rozbudzi dobroć w sercach, a wszystkie
zmartwienia i troski niech odejdą w niepamięć. Niech tych kilka
przepełnionych magią dni stanie się okazją do chwili oddechu
i odpoczynku od codzienności, a nadchodzący 2022 rok niech
przyniesie Państwu moc pomyślności i pomysłów na pełne
piękna i miłości twórcze życie.
Spełnienia marzeń! Wszystkiego najlepszego!
Przewodniczący Rady Miasta Oleśnicy

Jan Bronś

Aleksander Chrzanowski

Podopieczni Środowiskowego Domu
Samopomocy nagrywają teledysk o sobie
Pomysł na wideo narodził
się z potrzeby odczarowania
niepełnosprawności
i pokazania, że wszyscy
jesteśmy takimi samymi
ludźmi, z identycznymi potrzebami. Każdy bez wyjątku chce być akceptowany, zauważony, doceniony
i kochany.

T

eledysk pokazuje codzienność i życie podopiecznych
w placówce. Życie pełne miłości, życzliwości i wielkiego serca. Radość i entuzjazm ze wspólnego „bycia razem”. – To nie jest
dom pomocy, to nasza rodzina –
tak mówi o placówce jej dyrektor
Alina Wajerowska.
Przy tworzeniu muzyki i słów
przedsięwzięcie wsparli opiekunowie i inne życzliwe osoby
– Iwona Kowalczyk, Zofia Komuszyna, Marek Komuszyna, Jakub
Golab. Teledysk nagrała, a teraz
montuje Kamila Olejarz. "

STR. 8

Burmistrz Miasta Oleśnicy

To nie jest dom pomocy, to nasza rodzina

Już w tym roku
pojedziemy
wschodnią
obwodnicą Oleśnicy

Inwestycje 2022
– będzie wygodniej
i bezpieczniej
str. 4-5

Miasto stawia na sport
i rekreację:

• nowa hala sportowa
• nowy Park Południowy
• nowe tereny rekreacyjne
• nowa fontanna
Bezpieczne drogi :

• przebudowa ulicy Wały
Jagiellońskie
• modernizacje dróg

miejskich, nowe parkingi,
ścieżki rowerowe

Opieka dla najuboższych:

• nowe mieszkania socjalne
• odbudowa spalonej kamienicy

11 listopada.
Międzypokoleniowe
obchody
Narodowego Święta
Niepodległości STR. 10

Piękny jubileusz,
piękny mural.
75 lecie instytucji
kultury STR. 11
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Zapraszamy na Jarmark Świąteczny
do oleśnickiego Rynku

Od ponad roku na starówce odbywają się Oleśnickie
Jarmarki Wspaniałości. Najbliższy już 18 i 19 grudnia.
Mieszkańcy będą mieć okazję,
by zrobić świąteczne zakupy
od lokalnych rzemieślników
i rękodzielników.

K

iedy w sierpniu 2020 roku
ruszał Oleśnicki Jarmark
Wspaniałości organizatorzy nie przypuszczali, że spotka
się on z tak pozytywnym odze-

wem mieszkańców i przyjezdnych. – Naszym celem było, aby
oleśniczanie raz w miesiącu mieli możliwość kupna produktów
wytwarzanych przez rzemieślników i producentów lokalnych –
mówi Sylwia Kicuła, która wraz
z Urzędem Miasta Oleśnicy wzięła na siebie organizację przedsięwzięcia. – Chcieliśmy, aby na
jarmarki do Oleśnicy przyjeżdżali
również goście z okolicy.
Jarmarki to dzisiaj jedno z ulubionych wydarzeń

w oleśnickim kalendarzu. Raz
w miesiącu rynek zapełnia się
wytwórcami i rzemieślnikami,
którzy raczą mieszkańców miodem, swojską wędliną, chlebem,
serami z lokalnych serowarni.
Na Oleśnickim Jarmarku Wspaniałości można zaopatrzyć się
także w produkty ceramiczne,
kawę z miejscowej palarni, własnoręcznie wykonane poduchy.
Na każdym Jarmarku pojawia
się kilkudziesięciu wystawców,
których odwiedzają setki mieszkańców i gości. Wydarzeniu towarzyszą akcje charytatywne.
Jest okazja, by skosztować lokalnych przysmaków i spędzić
atrakcyjne popołudnie z rodziną
na oleśnickim Rynku.
Znaczenie Jarmarków dla
rozwoju lokalnej społeczności
podkreśla burmistrz Jan Bronś.
– Cieszymy się, że inicjatywa padła na tak podatny grunt a w Oleśnicy są ludzie, którzy chcą razem z nami tworzyć wydarzenia
wyjątkowo ciepło przyjmowane
przez mieszkańców – mówi burmistrz. "

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
przejmuje obsługę 500 Plus
Zakład Ubezpieczeń Społecznych przygotowuje się do obsługi programu „Rodzina 500
plus”. Od 1 stycznia 2022 roku
wnioski będzie można przesyłać tylko drogą elektroniczną
przez PUE ZUS, bankowość
elektroniczną i portal Empatia.

N

owelizacja ustawy o pomocy
państwa w wychowywaniu
dzieci weszła w życie. Przewiduje ona m.in., że obsługą pro-

gramu „Rodzina 500 plus” zajmie
się ZUS, a wnioski będzie można
składać jedynie drogą elektroniczną. – Przygotowujemy się do obsługi rządowego programu „Rodzina
500 plus” – mówi Iwona Kowalska-Matis, regionalny rzecznik
prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. –
Wnioski od 1 stycznia będzie można
przesyłać tylko drogą elektroniczną
przez PUE ZUS, bankowość elektroniczną i portal Empatia, tak jak
to jest w przypadku tzw. wyprawki, czyli programu 300+. Zgodnie

z ustawą pieniądze z programu
„Rodzina 500 plus” będą wypłacane jedynie bezgotówkowo na wskazany przez wnioskodawcę numer
rachunku bankowego. Wypłaty
realizowane obecnie przez gminy
będą kontynuowane do końca okresu, na jaki zostały przyznane, czyli
do końca maja 2022 r.
Do ZUS z kolei należy kierować
od 1 stycznia 2022 r. tylko wnioski
o nowe świadczenia 500+, jeszcze
niewypłacane, czyli np. na nowo
urodzone dzieci. "
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Dowody osobiste
z odciskami palców
Od 8 listopada br. obowiązują
nowe wnioski o wydanie dowodu osobistego. Nowe dowody będą zawierały odciski
palców i będą bezpieczniejsze
niż dotychczasowe.

Z

łożenie wniosku o dowód
osobisty, które wiąże się
z pobraniem odcisków
palców oraz odbiór dokumentu
(potwierdzenie tożsamości) wymaga wizyty w Urzędzie Miasta
Oleśnicy. – Jeśli Twoje dziecko nie
ukończyło 12 lat, wniosek o dowód
dla córki lub syna można złożyć
przez internet – informuje Paulina
Żminkowska-Kuźmińska,
naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich. Nowy dowód osobisty
posiada wszystkie dotychczasowe
funkcje dowodu osobistego czyli
potwierdza tożsamość i obywatelstwo oraz uprawnia do przekraczania granic niektórych państw.
Odciski palców są zamieszczane
w warstwie elektronicznej dowodu
osobistego. Nie są jednak pobierane od dzieci poniżej 12 roku życia
i od osób, u których jest to fizycznie niemożliwe. Inaczej sprawa
wygląda z osobami, u których pobranie odcisków palców jest tylko
chwilowo niemożliwe, wtedy wydawany jest dowód bez odcisków
palców ważny przez 12 miesięcy.
Odciski palców są przechowywane
w Rejestrze Dowodów Osobistych
wyłącznie w celu wydania dowodu
osobistego. Następnie są automatycznie usuwane z rejestru w momencie odebrania dowodu przez
obywatela bądź, gdy obywatel nie
odebrał dowodu w ciągu 90 dni
od daty wydania. Podpis jest zamieszczany w warstwie graficznej

dowodu osobistego każdej osoby, która ukończyła 12 rok życia.
I oczywiście podpisu nie będzie
w dowodzie osoby, która takowego nie może złożyć. Nowe dowody osobiste są ważne 10 lat dla
osób powyżej 12 roku życia, 5 lat
dla osób poniżej 12 roku życia i 12
miesięcy dla tych, od których nie
można chwilowo pobrać odcisków
palców. Dotychczasowe funkcjonalności dowodu osobistego z warstwą elektroniczną (e-dowodu),
wydawanego od 4 marca 2019 r.,
pozostają te same. Dzięki warstwie
elektronicznej e-dowód umożliwia m.in. logowanie do portali
administracji publicznej np. GOV.
pl i korzystanie z e-uslug, elektroniczne podpisywanie dokumentów
podpisem osobistym, korzystanie
z automatycznych bramek granicznych np. na lotniskach. Ubiegając
się o wydanie dowodu osobistego,
można zdecydować, czy się chce
podpis osobisty w e-dowodzie,
umożliwiający elektroniczne podpisywanie dokumentów. "

Kod PIN
do logowania
Jeśli chcesz używać
elektronicznych funkcji
e-dowodu, to przy odbiorze
e-dowodu lub później,
w dowolnym urzędzie
gminy, ustal kody PIN:
do logowania – PIN 1
(4 cyfry); do składania
podpisu osobistego – PIN 2
(6 cyfr). Kod PIN 2 ustalają
tylko te osoby, które
zaznaczyły we wniosku,
że chcą mieć w e-dowodzie
podpis osobisty.

Władze miasta dziękują
oleśnickim sportowcom

KM Tani Dom – partner Oleśnickiej Karty Dużej Rodziny

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

P

romowanie modelu rodziny
wielodzietnej i kształtowanie
jej pozytywnego wizerunku,

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

wspieranie rodzin wielodzietnych
poprzez zapewnienie im możliwości korzystania na preferencyjnych
zasadach z ofert miejskich instytucji, a także z ulg i preferencyjnych
usług przyznawanych przez przedsiębiorców – to tylko niektóre cele
Oleśnickiej Karty Dużej Rodziny.
Na koniec roku 2020 liczba rodzin
z uprawnieniami wynosiła 394.
W 2020 roku Oleśnicka Karta Dużej Rodziny miała 23 partnerów.
Były to instytucje, sklepy i lokalne
przedsiębiorstwa, z usług których
– z uwzględnieniem rabatu – mogły korzystać wielodzietne rodziny.

Przedstawiamy kolejną firmę, która jest partnerem MOPS
-u i oferuje rabat dla posiadaczy
Oleśnickiej Karty Dużej Rodziny. KM Tani Dom to firma,
która specjalizuje się w sprzedaży szerokiej gamy materiałów
budowlanych,
termoizolacyjnych i technicznych oraz niezbędnych do tego, aby estetyka i funkcjonalność inwestycji
spełniała oczekiwania klientów.
Dzięki zaangażowaniu swoich
pracowników KM Tani Dom
oferuje najwyższą jakość za rozsądną cenę. "

Podczas dwóch ostatnich
sesji Rady Miasta Oleśnicy
burmistrz Jan Bronś oraz
przewodniczący Rady Miasta Aleksander Chrzanowski podziękowali oleśnickim
sportowcom za ich ostatnie
osiągnięcia.

G

ratulacje odbierał kulturysta
Tomasz Kornalewski, który

najwyższe trofea przywiózł z krajowych i międzynarodowych imprez,
młodzi zawodnicy z KS Hikari oraz
przedstawiciele WKS Oleśniczanki.
Byli to: trener Jarosław Janeczek
i jego podopieczny Dawid Kułka
oraz Anna Koper – prezes KS Hikari i jej zawodnicy: Oliwia Karolewska, Hanna Dziki, Emilia Kochańska, Mikołaj Adamski, Kacper
Kowalczyk i Jakub Karczmarzyk. "
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Innowacyjne zabiegi okulistyczne
W poradni okulistycznej, która
od stycznia 2022 roku będzie
mieściła się przy ul. Kilińskiego 2 w Oleśnicy, jako w jedynym zakładzie medycznym
w powiecie oleśnickim wykonywane będą zabiegi laserem
neodymowym.

Dbamy o zdrowie
mieszkańców Oleśnicy

B

ędzie to kapsulotomia tylna – zabieg wykonywany
po wcześniejszym usunięciu
zaćmy, a także irydotomia laserowa – małoinwazyjna metoda leczenia jaskry. – W poradni tej dysponujemy również aparatem OCT
(Koherentna Tomografia Optyczna), przy pomocy którego wykonuje się diagnostykę plamki żółtej
i nerwu wzrokowego – podkreśla
Mariola Aiyegbusi.
W swojej strukturze SZPZOZ
posiada także poradnię medycyny pracy, która sprawuje opiekę
nad pracownikami zakładów,
z którymi Zespół ma zawarte

umowy oraz wykonuje badania kierowców, a także badania
kandydatów do szkół ponadpodstawowych i wyższych. Świadczenia zdrowotne wykonywane

są nieodpłatnie dla pacjentów
na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia lub
niektóre, po wcześniejszym umówieniu, komercyjnie. "

Profilaktyka zdrowotna
i rozwinięta diagnostyka

amodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Oleśnicy,
z siedzibą przy ul. Reja 10 udziela
świadczeń zdrowotnych w poradniach na terenie Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej nr 1 przy
ul. Ludwikowskiej 10 w Oleśnicy,
Przychodni Rejonowej nr 2 przy ul.
Hallera 25 w Oleśnicy, poradni dla
Dzieci Chorych przy ul. Kilińskiego
4c w Oleśnicy, Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Ligocie Polskiej
31, Wiejskiego Ośrodka Zdrowia
w Boguszycach 118 oraz w szkołach
z terenu miasta i gminy Oleśnica

P

osiadamy też szeroko rozwiniętą diagnostykę obrazową i nieobrazową z nowoczesnymi aparatami cyfrowymi
do rentgenodiagnostyki ogólnej,
zębowej i mammografii – wylicza
dyrektor Aiyegbusi. – Realizujemy
badania z zakresu ultrasonografii,
elektrokardiografii (EKG) i elektroencefalografii (EEG), spirometrii i audiometrii, diagnostyki
laboratoryjnej w Centralnym Laboratorium Analitycznym, które
mieści się w Przychodni Rejonowej
nr 2 przy ul. Hallera 25 w Oleśnicy.

Mammograf cyfrowy

Aparat USG

Czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 15:00, pobieranie
materiału do badań (po wcześniejszej rejestracji telefonicznej pod nr

71 798 28 64) odbywa się codziennie od godz. 7:00 do 11:00. W Przychodni nr 2 działa także diagnostyka i leczenie okulistyczne. "

Unijne projekty
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej realizuje też
projekty
dofinansowywane przez UE. Ostatni z nich
to projekt pn. „Rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie e-zdrowia
w Samodzielnym Zespole
Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Oleśnicy”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego
2014–2020.

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Oleśnicy od 30 lat
dba o zdrowie mieszkańców
Oleśnicy. Przychodnie co roku
wzbogacają się w nowoczesny
sprzęt medyczny, a już w przyszłym roku miasto rozpocznie
przygotowania do rozpoczęcia budowy nowej przychodni
na miarę XXI wieku.

S

Zarządzająca Samodzielnym
Zespołem Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
Mariola Aiyegbusi podkreśla,
że obecnie miejskie przychodnie zajmują się również profilaktyką zdrowotną w zakresie
raka piersi i raka szyjki macicy.

D

zięki modernizacji oprogramowania pacjent otrzymuje e-recepty i ma możliwość
zarejestrowania się do poradni
za pomocą systemu e-rejestracja.
System ten umożliwia pacjentowi: rezerwację wizyt do poradni
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w zakresie: podstawowej opieki
zdrowotnej z medycyną szkolną,
specjalistycznej opieki zdrowotnej,
stomatologii z ortodoncją, psychiatrii i leczenia uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu.
W przyszłym roku władze Oleśnicy wspólnie z dyrekcją SZPZOZ
rozpoczną przygotowania do budowy kolejnej placówki – nowoczesnej miejskiej przychodni.
– W przestrzeni publicznej pojawiają się oczekiwania dotyczące nowych, lepszych warunków
świadczenia usług medycznych,
szczególnie w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. Chcemy poprawić standard obsługi
pacjentów. Całe przedsięwzięcie
rozpoczniemy od przygotowania
koncepcji funkcjonalno – użytkowej, która odpowie nam na pytania dotyczące zakresu i lokalizacji
obiektu, najlepszej pod względem
komunikacji i dostępności – mówi
burmistrz Jan Bronś. – Nowy
obiekt ma być na miarę XXI wieku, w pełni nowoczesny i dobrze
wyposażony, łatwo dostępny,
z miejscami postojowymi. Będą
w nim świadczone usługi w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej, uzupełnione o gabinety
specjalistyczne. To również ułatwi
pozyskiwanie kadry medycznej,
bo przecież w lepszych warunkach
będzie się lepiej pracować i z lepszymi efektami – informuje burmistrz.
Kwota, jaką zaplanowano na ten
cel to 21 mln złotych. Będziemy
podejmować starania o pozyskanie
środków zewnętrznych, w możliwej wysokości, nawet 50% całkowitej wartości zadania. Oddanie
nowej przychodni do użytku jest
planowane na 2026 rok. "

Szczepimy oleśniczan
przeciwko COVID-19

POZ i specjalistycznych, podgląd
zarezerwowanych wizyt z możliwością ich anulowania, podgląd
historii choroby, podgląd wykonanych badań w naszej placówce
(laboratoryjnych i obrazowych),
rezerwację wizyty tylko po receptę
wraz z określeniem potrzebnych
leków, a także podgląd wystawionych recept wraz z dawkowaniem.
Adres systemu e- Rejestracja:
https://rejestracja.szpzoz-olesnica.pl

Dane do zalogowania można uzyskać w rejestracjach SZPZOZ
w Oleśnicy lub można skorzystać
z logowania za pomocą profilu zaufanego. "

O

d lutego 2020 roku
do dziś, SZPZOZ w Oleśnicy prowadzi szczepienia przeciw Covid-19 w naszych
punktach szczepień – populacyjnym w Przychodni Rejonowej nr
2 przy ul. Hallera 25 w Oleśnicy
i powszechnym w hali sportowej
OKR ATOL Sp. z o.o. przy ul. Ko-

chanowskiego w Oleśnicy, wyszczepiliśmy 30 000 tys. dawek.
Osoby zainteresowane i chętne
do szczepienia, SZPZOZ zaprasza
do kontaktu z rejestracją punktu
szczepień w Przychodni Rejonowej nr 2 przy ul. Hallera 25, pok.
nr 12 (parter), lub telefonicznie
pod nr telefonu 71 715 69 26. "
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Ważną część w projekcie budżetu Miasta na 2022 rok stanowią plany inwestycyjne.
Niektóre z nich będą kontynuacją już rozpoczętych zadań.
Inne rozpoczną się właśnie
w przyszłym roku.

Hala sportowa przy Szkole
Podstawowej nr 4

Budowa hali zakończy
się już po wakacjach
W 2022 roku będziemy kontynuować budowę hali sportowej
przy Szkole Podstawowej nr 4
w Oleśnicy. Aktualnie osiągnęliśmy stan surowy zadaszony.
Aktualnie trwają prace związane
z montażem stolarki budowlanej, roboty instalacyjne oraz tynkarskie. Cały czas prowadzone
są też prace związane z budową
łącznika i zaplecza socjalnego.
Roboty realizuje konsorcjum
firm: Przedsiębiorstwo Budowlane CZĘSTOBUD Częstochowa
i Przedsiębiorstwo Budowlane
BUDOPOL Jaskrów. Gospodarzem inwestycji jest Zakład Budynków Komunalnych w Oleśnicy. Inwestycja, dedykowana
głównie najmłodszym oleśniczanom będzie kosztowała 9 mln zł.
We wrześniu 2022 roku uczniowie i nauczyciele będą mogli cieszyć się z nowego obiektu.

Budujemy
Park Południowy
W przyszłym roku będziemy też
kontynuować budowę Parku
Południowego, który powstaje

– informator
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Oleśnickie inwestycje
zaplanowane na 2022 rok!
w obrębie ulic Ludwikowskiej
i Południowej. Prace ruszyły w tym
roku. Wykonuje je firma BIOBUD
Piotr Schabikowski z Sokołowic.
Do połowy 2023 roku na obszarze
wytyczonym pod park powstanie
miejsce z elementami do wypoczynku, zabawy oraz uprawiania
sportu na wolnym powietrzu.
Zaplanowano m.in. amfiteatr dla
200 osób, plac zabaw oraz strefę
fitness. Będzie część z ławkami,
stolikami i altanką skomunikowaną z alejkami i chodnikami, na
całości zostanie urządzona nowa
zieleń. Pojawią się nasadzenia
wysokie i niskie, łąki kwietne,
trawniki, rabaty kwiatowe. Park
będzie oświetlony i monitorowany. Na realizację zadania przeznaczono 4,8 mln zł. Inwestycja
i jej zakres był konsultowany
z mieszkańcami, zaakceptowano
większość propozycji oleśniczan.
Aktualnie trwają prace związane z niwelacją oraz rekultywacją
terenu. Gospodarzem inwestycji
jest Zakład Budynków Komunalnych w Oleśnicy.

Inwestycje
z Polskiego Ładu
W 2022 roku ruszymy z inwestycjami, na które środki otrzymaliśmy w ramach Polskiego Ładu.
W wyniku rozstrzygnięcia pierwszej, pilotażowej edycji Programu
Inwestycji Strategicznych Oleśnica
otrzymała prawie 24 mln zł na dwie
duże, bardzo ważne dla mieszkańców inwestycje drogowe. Do Urzędu Miasta wpłynęły już wstępne
promesy, co oznacza, że możemy
ogłaszać przetargi na realizację
prac. Jakie to zadania?
Przebudowa ulicy Wały
Jagiellońskie (4,5 mln zł)

W ramach tego zadania jezdnia
zostanie poszerzona, kanalizacja
deszczowa i sanitarna rozbudowana, istniejące chodniki przebudowane. Planowane jest również wykonanie nowego chodnika
po stronie południowo – wschodniej. W obrębie skrzyżowań wy-

Teren pod rewitalizację Parku Południowego przekazano wykonawcy

Odbudujemy
spaloną kamienicę

Ul. Wały Jagielońskie

znaczone zostaną przejścia dla
pieszych znacznie poprawiające
bezpieczeństwo tych uczestników
ruchu. Przebudowywany odcinek
380 metrów (od ul. Wałowej do ul.
Ptasiej) to pierwszy etap kompleksowej modernizacji tej drogi. Jej
znaczenie w układzie komunikacyjnym miasta jest strategiczne,
gdyż łączy ona centrum z częścią
południowo – zachodnią, w której
dynamicznie rozwija się przedsiębiorczość i budownictwo mieszkaniowe.

z przeznaczeniem na inwestycje
informatyczne. Nasza Gmina
złożyła już wniosek o dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego, edukację cyfrową i cyberbezpieczeństwo.

Inwestycje IT

Natomiast w wyniku rozstrzygnięcia
programu
Cyfrowa
Gmina otrzymaliśmy do wykorzystania w 2022 roku grant
w wysokości 666 tys. złotych

Fontanna
i tereny rekreacyjne

Przekażemy
mieszkania socjalne

Budowa dróg o nawierzchni
utwardzonej wraz
z infrastrukturą techniczną
na terenie osiedla pomiędzy
ulicą Europejską, a ulicą Polną
(19,4 mln zł)

W ramach tego zadania planujemy kompleksową budowę dróg
o nawierzchni asfaltowej wraz
z infrastrukturą techniczną: kanalizacją deszczową, siecią wodno –
kanalizacyjną, chodnikami, ścieżką pieszo – rowerową, zatokami
postojowymi oraz oświetleniem
ledowym. Łączna długość budowanych dróg to 3,1 km. Inwestycja jest elementem kompleksowego projektu rozbudowy sieci
dróg na terenie miasta i łączy się
z innymi dotychczas wykonanymi
ciągami komunikacyjnymi. Drogi
będą stanowiły alternatywny objazd centrum miasta w kierunku
drogi S-8.

W czwartym kwartale 2022 roku
zakończy się też odbudowa spalonej w 2018 roku kamienicy przy
zbiegu ul. 3 Maja i Zamkowej.
Obecnie trwają prace rozbiórkowe
oraz przygotowywane są elementy
konstrukcyjne pod ułożenie stropów. Prace wykonuje firma INTERMAX J. Wojtasik i wspólnicy
z siedzibą w Przygodzicach. Koszty
tej odbudowy to 3,5 mln zł. Gospodarzem inwestycji jest Zakład Budynków Komunalnych w Oleśnicy.

Rewitalizacja terenów
rekreacyjnych – ul. Łąkowa
i Wiśniowa

Budowa mieszkań socjalnych

W 2022 roku dokończymy budowę mieszkań socjalnych przy
ul. Kopernika 13. W każdym
znajdować się będzie 14 mieszkań. Wokół budynków zaplanowano plac zabaw dla dzieci oraz 42 miejsca postojowe.
Obecnie trwają prace związane
z montażem stolarki budowlanej, wykonaniem pokryć dachowych oraz roboty instalacyjne.
Inwestycja kosztuje 4,4 mln zł,
a realizuje ją firma TOM-INSTAL
Sp z o.o. Gospodarzem inwestycji
jest Zakład Budynków Komunalnych w Oleśnicy.

Osiedle pomiędzy ul. Europejską a ul. Polną, gdzie powstaną nowe
drogi o nawierzchni utwardzonej

Inwestycje rozpoczęte w 2021,
a kończące się w I połowie 2022
roku, które realizować będzie Zakład Budynków Komunalnych
w Oleśnicy to także: przebudowa
fontanny na pl. Zwycięstwa (w tym
roku wykonano rozbiórkę elementów kamiennych, trwają prace
związane z wykonaniem instalacji
oraz rozpoczęto prace związane
z wykonaniem okładzin kamiennych, inwestycję realizuje firma
Water Control za kwotę 559 tys.
złotych), zagospodarowanie terenu przy ul. Łąkowej i Wiśniowej
(w tym roku realizowane są prace związane z obsługą geodezyjną
oraz roboty przygotowawcze związane z montażem urządzeń zabawowych, inwestycję realizuje firma Weran Sp. z o.o. z Wrocławia,
za kwotę 270 tys. złotych), a także
zagospodarowanie terenu przy
ul. Poniatowskiego (Parku Kolejarzy), gdzie w tym roku realizowane są prace związane z obsługą
geodezyjną oraz roboty przygotowawcze związane z montażem
urządzeń zabawowych, (docelowo ma tam powstać strefa fitness
z nawierzchnią poliuretanową.
Istniejący plac zabaw zostanie
zmodernizowany, ustawione zostaną też ławki i kosze na śmieci,
prace realizuje firma BIOBUD
Piotr Schabikowski z Sokołowic,
za kwotę 253 tys. złotych). "
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Przebudowa chodnika
i zjazdów do posesji
od ul. Tołstoja do ul. Lotniczej

W ramach przebudowy drogi
ul. Krzywoustego, na odcinku długości ok. 600 m, od ul. Tołstoja
do ul. Lotniczej, zostanie wykonany chodnik z dopuszczeniem parkowania oraz remont kanalizacji
deszczowej.
Remont kapitalny jezdni
ul. Ogrodowej

Rozpoczęcie inwestycji jest uzależnione od wykonania przez Polską
Spółkę Gazownictwa budowy
dwóch nitek gazociągu. W obecnym stanie gazociąg blokuje
przebudowę kanalizacji deszczowej, a tym samym przebudowę
infrastruktury drogowej.

– informator
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Inwestycje zaplanowane do realizacji
przez Sekcję Dróg Miejskich w 2022 roku
W ramach zadania zostanie
wymieniona nawierzchnia jezdni ul. Ogrodowej, znajdująca się
obecnie w złym stanie technicznym oraz uzupełniona kanalizacja deszczowa. Długość przebudowywanego odcinka drogi
to 475 m.
Przebudowa parkingu
przy ul. Sinapiusa

W ramach inwestycji planowane jest uporządkowanie sposobu
parkowania pojazdów na istniejącym parkingu poprzez wymianę nawierzchni, zwiększenie licz-

by miejsc parkingowych, budowę
fragmentów chodników i przedłużenie ścieżek rowerowych
wzdłuż ul. Sinapiusa oraz wybudowanie oświetlenia. Aktualnie
parking dysponuje 56 miejscami.
Po przebudowie będzie ich 95.
Projekt przewiduje zachowanie
wszystkich rosnących na tym terenie drzew. Parking z powodzeniem będzie pełnił rolę parkingu buforowego zapewniającego
możliwość zaparkowania w centrum bez konieczności wjeżdżania do Starego Miasta i ponosze-

nia opłat z tytułu obowiązywania
strefy płatnego parkowania.
Budowa nawierzchni drogowej
w łączniku ul. Łowieckiej
z ul. Wojska Polskiego

Inwestycja obejmie budowę drogi
wraz z oświetleniem i kanalizacją
deszczową. Długość budowanego
odcinka ok. 50 m.
Budowa sięgacza ul. Moniuszki

Inwestycja obejmie budowę drogi wewnętrznej wraz z kanalizacją
deszczową. Długość budowanego
odcinka  to 30 m.

Budowa ciągu pieszo –
rowerowego w łączniku
ul. Otwartej
z ul. Limanowskiego

W ramach zadania zostanie wybudowany ciąg pieszo-rowerowy
wraz z oświetleniem i kanalizacją
deszczową o długości 300 m.
Przebudowa
łącznika ul. Otwartej
z ul. Moniuszki

W ramach zadania zostanie wybudowany ciąg pieszo-rowerowy wraz z kanalizacją deszczową
o długości 187 m. "

Jak zostanie zagospodarowany
oleśnicki dworzec kolejowy ?

Spotkanie zespołu miejskiego z przedstawicielami PKP S.A.

Oleśnicki dworzec został wpisany do Programu Inwestycji Dworcowych. Mamy też
informację, że środki na modernizację obiektu w formule
zaprojektuj i wybuduj zostały
zaplanowane w budżecie państwa. Jest również wstępna
koncepcja zagospodarowania
obiektu. To efekt determinacji
i usilnych starań burmistrza
Jana Bronsia.

N

ad opracowaniem zagospodarowania budynku wyremontowanego dworca,
przygotowaniem zakresu prac remontowych, zdefiniowaniem kosztów inwestycji oraz ustaleniem
późniejszego przeznaczenia poszczególnych pomieszczeń pracuje
powołany przez Burmistrza Miasta
Oleśnicy zespół. Jego członkowie
prowadzą stałą współpracę z PKP
S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami we Wrocławiu.
W połowie listopada odbyło
się jedno z ważniejszych spotkań
burmistrza Jana Bronsia, zastępcy
burmistrza Edyty Małys-Niczypor,
dyrektor MOKiS Agaty Szpiłyk
i dyrektor ZBK Izabeli Świąder
z przedstawicielami PKP i władz
samorządowych Strzelina, Siechnic i Świętej Katarzyny.

– Nasza delegacja chciała poznać i skorzystać z doświadczeń
gmin, których remonty dworców
postępowały w podobny sposób
jak ten, który ma się odbyć w Oleśnicy. To zawsze cenne wskazówki w kwestii zagospodarowania
i użytkowania przyszłego budynku
dworca – mówi Jan Bronś.
Władze Oleśnicy mogły obejrzeć
obiekty i zainspirować się rozwiązaniami. W spotkaniu ze strony
PKP S.A. uczestniczyli dyrektor
Tadeusz Szulc i jego zastępczyni
Kamila Wieczysta.

Aktualny stan dworca PKP w Oleśnicy

Wstępna koncepcja zagospodarowania
wyremontowanego
oleśnickiego dworca zakłada,
że część budynku zostanie wykorzystana przez PKP na tzw. część
dworcową do obsługi pasażerów.
Będzie tam też część komercyjna – sklepik, gastronomia z patio i hostel. Dużą część otrzyma
w dzierżawie Miasto, które planuje stworzyć tam placówkę instytucji kultury MOKiS 2 i Inkubator
Przedsiębiorczości. Pomieszczenia piwniczne zostaną wyłączone
z użytkowania. "

Wygląd zewnętrzny oleśnickiego dworca po remoncie będzie podobny jak tego w Świętej Katarzynie

6
To był rok pełen inwestycji,
które znacząco zmieniły Oleśnicę. Nowe tereny i obiekty
rekreacyjne, nowe trasy rowerowe, wyremontowane chodniki i jezdnie. To wszystko zrealizowaliśmy w 2021 roku.

– informator

miejski

4 / grudzień 2021

www.olesnica.pl

Remonty, modernizacje, przebudowy

Inwestycje 2021 w

Zmodernizowany łącznik ulic Sinapiusa i Skłodowskiej

Teren rekreacyjny przy ul. Wileńskiej

Wileńska – nowe
miejsce rekreacji
dla mieszkańców
Mieszkańcy Oleśnicy mogą już
korzystać z terenu rekreacyjnego przy ul. Wileńskiej. To nowe
miejsce na mapie miasta, w którym każdy, bez względu na wiek,
może znaleźć coś dla siebie. Cały
teren jest podzielony na różne
strefy: rekreacyjno – sportową,
zabaw dla dzieci oraz wypoczynku
i relaksu. Wybudowano trzy bo-

w mieście plac zabaw z urządzeniami sensorycznymi, dla dzieci
z niepełnosprawnością. Jest dużo
zieleni, ogród zapachowy, trawniki, kwietne łąki, a wśród nich rzeźby z bajkowym motywem Małego
Księcia. Teren przedzielają chodniki i alejki parkowe. Nowością jest
tężnia solankowa z ławeczkami,
przy której w cieniu drzew można
zaczerpnąć zdrowego powietrza.
Jest wiele elementów przydatnej
infrastruktury – toaleta, poidełka,
ławki, w tym ławka solarna. Atrakcją dla czworonogów jest całkiem
spory wybieg dla psów, z prze-

zrealizowała firma BIOBUD Piotr
Schabikowski z Sokołowic. Projekt wykonała pracownia DASTORE Marcin Domagała Sp. z o.o.
z Ostrowa Wielkopolskiego. Koszt
całej rewitalizacji wraz z projektem
to 3 mln złotych. Gospodarzem inwestycji był Zakład Budynków Komunalnych w Oleśnicy.

Skatepark –
na to miejsce czekała
zwłaszcza oleśnicka
młodzież

ale też zwyczajnie, aktywnie i miło
spędzić czas na świeżym powietrzu. Wbrew pozorom ten sport
nie jest przeznaczony jedynie dla
wyszkolonych zawodników. W sąsiedztwie skateparku położonego
tuż obok Parku nad Stawami wykonany został pumptrack – tor
o specjalnie ukształtowanej, falistej nawierzchni z betonu asfaltowego składający się z zakrętów
i muld, do treningów rowerowych. W otoczeniu zainstalowana
została mała architektura – ławki,
stojaki na rowery, stacja naprawy
rowerów. Teren jest oświetlony
i monitorowany przez system nowoczesnych kamer. Oleśniczanie
bardzo chętnie korzystają z obiektu. Decyzja o budowie obiektu była
odpowiedzią na potrzeby oleśnickiej młodzieży, która wielokrotnie
sygnalizowała, aby takie miejsce
powstało w naszym mieście. Codzienna frekwencja, zwłaszcza
w weekendy i przekrój wiekowy
użytkowników świadczy o tym,
że to był naprawdę dobry pomysł.
Koncepcja i projekt były konsultowane z Młodzieżową Radą Miasta, Oleśnicką Rolką i lokalnymi
pasjonatami sportów ekstremalnych. Inwestycja wygląda tak, jak
oczekiwali tego młodzi oleśniczanie. Nie kryją zadowolenia, że ich

opinie i sugestie co do lokalizacji oraz kształtu obiektu zostały
wzięte przez władze miasta pod
uwagę. Mówią, że to jeden z najlepszych skateparków w okolicy.
Roboty budowlane zrealizowało
konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Inżynierii Wodnej i Ochrony Środowiska z Oleśnicy oraz
4Skate Sp. z o.o. z Jeleniej Góry.
Projekt wykonała Pracownia Projektów MODUS z Krakowa. Koszt
całej inwestycji wraz z projektem i wszystkimi nadzorami to 3
mln zł. Gospodarzem inwestycji
był Urząd Miasta Oleśnicy, Wydział Architektury i Budownictwa.

Łącznik ulic Sinapiusa
i Skłodowskiej – Curie
zmodernizowano
dla kierowców,
rowerzystów
i pieszych
Zakończyły się prace związane
z przebudową łącznika ulic Sinapiusa i Skłodowskiej-Curie.
Jezdnia została poszerzona do 5 metrów, a co najważniejsze powstało 51 stanowisk
do parkowania pojazdów, w tym
4 dla osób niepełnosprawnych.

Skatepark z pumptruckiem

iska – wielofunkcyjne o betonowej
nawierzchni dostosowanej do jazdy na rolkach, trawiaste do piłki
nożnej oraz poliuretanowe do siatkówki i badmintona. Ustawiono
stoły do ping- ponga i siłownię plenerową. Stara rampa do sportów
ekstremalnych została odnowiona
i rozbudowana. Dla miłośników
zjazdów linowych zainstalowano
tyrolkę. Powstały place zabaw dla
dzieci, dostosowane do różnych
grup wiekowych, w tym pierwszy

szkodami i elementami do zabawy,
psią toaletą i poidełkami. Cały teren został ogrodzony, oświetlony
i zabezpieczony systemem 6 kamer
monitorujących. Przystanek autobusowy na ulicy Wileńskiej obsadzono roślinnością, przez co stał
się on miejscem proekologicznym
i przyjemnym dla osób oczekujących. To pierwszy w Oleśnicy tzw.
„zielony przystanek”. Zakres prac
był konsultowany z mieszkańcami.
Roboty budowlane na Wileńskiej

W 2021 roku oleśnicka oferta rekreacyjna powiększyła się również
o miejsce, na które od lat czekała
oleśnicka młodzież. Mowa o skateparku, który w sierpniu został
przekazany młodym mieszkańcom naszego miasta. Specjalne
tory z przeszkodami, jakie powstały tam do akrobacji na deskorolkach, BMX-ach, hulajnogach,
czy rolkach są o różnym stopniu
trudności. Można na nich wykonywać najwyższej trudności triki,

Ul. Krótka ciągiem pieszo-rowerowym
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Oleśnicy
Wzdłuż budynku powstał nowy
chodnik, a ścieżka rowerowa
na ulicy Sinapiusa biegnąca przy
placu Zwycięstwa – została przedłużona. Inwestycja obejmowała
również nową kanalizację deszczową, oświetlenie uliczne i kanał technologiczny. Pojawiły się
elementy bezpieczeństwa ruchu
drogowego. Dotychczasowe progi
zwalniające zostały zamienione
na dwa wyniesione przejścia dla
pieszych. Nowe przejście i prze-

wiającą poruszanie się rowerem.
Wykonane zostało również nowe
oświetlenie i odwodnienie drogi
oraz trawniki. Prace kosztowały
320 tys. zł, a zrealizowała je firma BIOBUD Piotr Schabikowski
z Sokołowic. Gospodarzem inwestycji była Sekcja Dróg Miejskich
w Oleśnicy.

Cała ulica Wiejska
z kanalizacją
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remontowe nawierzchni chodnika
i miejsc postojowych na ulicy Hallera na odcinku 120 m od strony Kilińskiego. W trakcie remontu została wymieniona nawierzchnia
chodników, miejsc postojowych
oraz krawężniki i podbudowa.
Na przejściach dla pieszych pojawiła się kostka integracyjna.
W kończącym się roku miała też
miejsce przebudowa chodnika i zatok parkingowych ul. Armii Krajowej, na odcinku od ul. Lwowskiej
do ul. Sudoła. W ramach modernizacji wymieniona została bardzo zdegradowana nawierzchnia
chodnika, a dodatkowe miejsca
postojowe są przydatne dla osób
przyjeżdżających do okolicznych
obiektów publicznych.
Wśród zakończonych w 2021
roku prac jest także remont parkingu przy Oleśnickiej Bibliotece
Publicznej przy ul. Reja, w ramach
którego teren uporządkowano
i wyłożono kostką brukową.

Pułaskiego
po modernizacji

Cała ulica Wiejska z kanalizacją

jazd dla rowerzystów wykonano
też na ul. Sinapiusa. Roboty zrealizowała firma BIOBUD Piotr
Schabikowski z Sokołowic. Ich
koszt to 1 mln zł. Gospodarzem
inwestycji była Sekcja Dróg Miejskich w Oleśnicy.

Ulica Krótka ciągiem
pieszo-rowerowym
Ulica Krótka, przebiegająca
pomiędzy ulicą Słowackiego
a Chopina, została przebudowana na ciąg pieszo – rowerowy.
Od strony ulicy Chopina na odcinku, po którym dotychczas poruszały się pojazdy – utrzymany został ruch pieszo – jezdny.
Droga została też poszerzona.
– W ramach inwestycji zlikwidowano schody, które dotychczas
stanowiły przeszkodę uniemożli-

Zakończyła się budowa kanalizacji
sanitarnej na działkach prywatnych wzdłuż ulicy Wiejskiej, które
jako ostatnie na tej ulicy nie były
podłączone do sieci. Dzięki tej inwestycji cała ulica Wiejska jest już
skanalizowana. Nowa kanalizacja
została podłączona do studni w ulicy Demokratów. Prace zrealizował
Zakład Budownictwa Inżynieryjnego i Ogólnego Edward Kucułyma Sp. z o.o. z Oleśnicy. Ich koszty
to 564 tys. złotych. Gospodarzem
inwestycji był Urząd Miasta Oleśnicy, Wydział Architektury i Budownictwa.

Remonty chodników
Sekcja Dróg Miejskich w Oleśnicy
sukcesywnie realizowała remonty
cząstkowe chodników w mieście.
W 2021 roku zakończyły się roboty

Wyremontowany chodnik na ul. Hallera

Kompleksową modernizację przeszła ulica Pułaskiego. Zyskała ona
nową, asfaltową nawierzchnię,
chodnik i kanalizację deszczową
wraz z drenażem odsączającym
korpus drogi. Dla poprawy bezpieczeństwa zamontowano próg zwalniający ograniczający prędkość
jazdy. Inwestycja objęła odcinek
od sięgacza w rejonie ul. Kusocińskiego do ul. Czecha oraz sam sięgacz. To znacząca zmiana w tym
rejonie. Przebudowa tej drogi była
bardzo potrzebna i wyczekiwana
przez mieszkańców. Prace rozpoczęły się jesienią ubiegłego roku.
Zima, kolizje z siecią gazową i inne
nieprzewidziane okoliczności nie
ułatwiały budowy. W rezultacie
inwestycję udało się zrealizować
z korzyścią dla lokalnego układu
komunikacyjnego. Koszty robót
to 1,2 mln zł. Zrealizowała je firma
FTS Grzyb Artur z Oleśnicy. Gospodarzem inwestycji był Urząd
Miasta Oleśnicy, Wydział Architektury i Budownictwa.

Doświetlone przejścia
dla pieszych
W 2021 roku Sekcja Dróg Miejskich wybrała w mieście kilka
przejść dla pieszych i przejazdów
dla rowerzystów, które zostały zmodernizowane. Działaniem zostały
objęte przejścia dla pieszych i przejazdy dla rowerzystów zlokalizowane na drogach gminnych (20), ale
też i na drogach powiatowych (9),
w ramach pomocy rzeczowej dla
Powiatu Oleśnickiego. Wszystkie
modernizowane przejścia zostały
doświetlone. Z obu stron ustawiono
dodatkowe lampy ledowe. Przejścia i przejazdy dla rowerzystów
zmieniły się w tak zwane przejścia
i przejazdy aktywne – zostały zamontowane oznakowania ledowe
„kroczącego ludzika”, żółte lampy
ostrzegawcze oraz detektory ruchu,
które powodują samoczynne uruchomienie lamp wraz z pojawie-

Doświetlone przejścia dla pieszych

Ul. Pułaskiego po modernizacji

niem się pieszego lub rowerzysty
w obrębie przejścia.W celu uspokojenia ruchu niektóre przejścia zostały wyniesione albo rozbudowane
o azyl dla pieszych.

Nowy kanał sanitarny
– od ul. 11 Listopada
do ul. Młynarskiej
W 2021 roku zakończyła się budowa kanału sanitarnego grawitacyjnego na odcinku od przepompowni ścieków przy ulicy 11 Listopada,
przez ulicę Hallera i Kilińskiego,
aż do skrzyżowania ulic 3 Maja
i Młynarskiej. Nowy kanał ma długość około 450 metrów. Z uwagi
na to, że budowa dotyczyła ścisłego
centrum miasta większość robót
wykonano bezwykopowo (przewiertem), metodą mikrotunelingu. Dzięki tej inwestycji skrócona
została droga przepływu ścieków
z rejonu ulic Hallera, Maczka, Małopolnej do oczyszczalni ścieków,
poprzez skierowanie ich do kolektora sanitarnego w ul. Młynarskiej.
Przedsięwzięcie pozwoliło też wy-

łączyć z eksploatacji przepompownię ścieków przy ul. 11 Listopada
i odciążyć przez to niektóre odcinki
kanalizacji sanitarnej w centralnej części miasta. Koszt inwestycji
to ponad 2,5 mln złotych. Wykonawcą robót na zlecenie MGK Sp.
z o.o. było Przedsiębiorstwo Robót
Inżynieryjnych INKOP Sp. z o.o.
z Krakowa. "

W tym roku
zostaną jeszcze
skończone
inwestycje:
"" budowa lapidarium
w Parku Klonowym
"" rewitalizacja –
zazielenienie na ul. Matejki
"" budowa drogi przy
ul. Europejskiej
"" budowa sieci wodno –
kanalizacyjnej w rejonie
ul. Europejskiej
"" budowa sieci wodno –
kanalizacyjnej w rejonie
ul. Turkusowej
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Trwa modernizacja ul. Dobroszyckiej,
a niebawem pojedziemy wschodnią
obwodnicą Oleśnicy
We wrześniu rozpoczęła się
przebudowa
ul. Dobroszyckiej.
Prace realizuje firma
Eurovia Polska S.A.
Potrwają rok. Natomiast
kończy się budowa
wschodniej obwodnicy
Oleśnicy. Nowa trasa
zostanie oddana do użytku
jeszcze w tym roku.

U

lica Dobroszycka jest drogą
wojewódzką, ale ze względu na swoją funkcję komunikacyjną jest bardzo istotna dla Oleśnicy, dlatego miasto
znacznie partycypuje w kosztach
tej inwestycji, dofinansowując
ją kwotą 2,1 mln zł. Przebudowa
drogi, a zwłaszcza nowe rondo,
które powstanie na skrzyżowaniu z
ul. Wojska Polskiego mają poprawić bezpieczeństwo i upłynnić
ruch w tej części miasta. Prace
realizuje od września firma Eurovia Polska S.A. Inwestorem jest
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu. Modernizacja
ma potrwać rok. W tym czasie
kierowców czekają utrudnienia,
ale ich finałem ma być nowoczesna i bezpieczna droga, która zostanie im udostępniona w 2022
roku. Jak informuje DSDiK do tej
pory wykonane zostały warstwy
konstrukcyjne na odcinku około
800 metrów po prawej stronie
jezdni. Wykonawca kontynuuje
roboty drogowe na takim samym
odcinku po lewej stronie. Prace
realizowane są zgodnie z przyjętym harmonogramem.

Trwają zaawansowane prace przy przebudowie ul. Dobroszyckiej

Ul. Dobroszycka

Prace przy budowie wschodniej obwodnicy Oleśnicy

Kończy się etap
budowania obwodnic

Przebudowa ul. Dobroszyckiej, a także budowa wschodniej obwodnicy Oleśnicy wraz
z przebudową ul. Krzywoustego, a dalej Limanowskiego,
Moniuszki, Wądoły do włączenia do Energetycznej i Południowej zakończy etap budowania obwodnic miasta.
Budowa wschodniej obwodnicy
Oleśnicy, na którą miejski samorząd przekazał 4,3 mln zł,
rozpoczęła się jesienią 2020
roku. Inwestycję, na zlecenie
DSDiK we Wrocławiu, realizuje
firma Budimex. W ramach inwestycji wykonano 3,5 km nowej drogi z czterema rondami
oraz zmodernizowano istniejącą drogę wojewódzką nr 373.
Powstała też ścieżka rowerowa.
Nowa droga ma nie tylko ułatwić poruszanie się po mieście,
ale także przyciągnąć w okolice
Oleśnicy nowych inwestorów.
Wschodnia Obwodnica Ole-

Jeszcze w tym roku pojedziemy wschodnią obwodnicą Oleśnicy

śnicy będzie miała kluczowe
znaczenie dla rozwoju miasta,
bo połączy drogę ekspresową
S8 z terenami inwestycyjnymi.
Kiedy pojedziemy
obwodnicą?

Zasadnicze prace budowlane
związane z budową wschodniej obwodnicy Oleśnicy zostały zakończone 6 listopada br.
Dla osiągnięcia odpowiedniego
poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego niezbędne było

zainstalowanie
dodatkowych
barier ochronnych na odcinku
około 300 metrów. Te dodatkowe prace zostały zakończone 20
listopada. Jak informuje Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we
Wrocławiu obecnie trwa procedura odbioru. Jeżeli w jej toku
nie zostaną stwierdzone żadne
nieprawidłowości,
inwestor
przewiduje, że oddanie drogi
do użytku kierowców będzie
możliwe przed świętami Bożego
Narodzenia. "

Wschodnia obwodnica Oleśnicy
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Jesteś właścicielem
lub zarządcą budynku?
Złóż deklarację!
Od 1 lipca 2021 roku każdy właściciel lub zarządca
budynku jest zobowiązany
do złożenia w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków
(CEEB) deklaracji dotyczącej
źródeł ciepła i spalania paliw.

K

ryterium wpisu budynku
do systemu będzie stanowiła moc źródła. W związku z tym w CEEB zostaną ujęte
budynki mieszkalne jedno- i wielorodzinne, budynki użyteczności
publicznej, w tym małe lokalne
ciepłownie, zakłady produkcyjne,
gospodarstwa rolne pod warunkiem, że nominalna moc cieplna
wykorzystywanego źródła spalania
paliw nie przekroczy 1 MW. Deklaracja będzie zawierać następujące
dane: imię i nazwisko albo nazwę
właściciela lub zarządcy, adres jego
miejsca zamieszkania lub siedziby, adres nieruchomości, liczbę
i rodzaje używanych źródeł ciepła
i spalania paliw, a także przeznaczenie tych źródeł i wykorzystywane w nich paliwa.
Składający deklaracje mogą
podawać też nr telefonu i adres

poczty elektronicznej, jeśli takie posiadają. Deklaracje będzie
można składać przez Internet,
za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CEEB, na stronie https://zone.gunb.gov.pl/
Osoby, które nie będą mogły
skorzystać z tej formy składania
deklaracji, będą mogły złożyć
ją w formie papierowej w siedzibie Urzędu Miasta Oleśnicy. Formularze są dostępne w punkcie
informacyjnym urzędu.
Czas, jaki został przewidziany
na zgłoszenie, to 14 dni od dnia
pierwszego uruchomienia źródła
ciepła lub źródła spalania paliw
w przypadku nowych źródeł oraz/
albo 12 miesięcy licząc od dnia 1
lipca br. w odniesieniu do źródła
ciepła lub źródła spalania paliw
już istniejącego. "

Złożenie deklaracji
jest obowiązkowe.
Niezłożenie deklaracji jest
zagrożone karą przewidzianą
w ustawie.

Przyłącz nieruchomość
do sieci kanalizacyjnej!

Wydział Geodezji, Gospodarki
Gruntami i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta Oleśnicy przypomina – obowiązkiem
właścicieli nieruchomości jest
przyłączenie nieruchomości
do istniejącej sieci kanalizacyjnej.

Z

– informator
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wolnienie z tego obowiązku może nastąpić tylko
w przypadku, gdy nieruchomość została wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków
spełniającą wymagania określone
w przepisach odrębnych. – Oczyszczalnie ścieków o przepustowości do
5 m3/d wykorzystywane na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach
zwykłego korzystania z wód wymagają zgłoszenia w Urzędzie Miasta
Oleśnicy z uwagi na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi
– przypomina Katarzyna Filipek,
inspektor ds. ochrony środowiska.

Nadzór nad realizacją obowiązku w zakresie przyłączenia
nieruchomości do sieci sprawuje burmistrz, który w przypadku uchylania się od obowiązku
ma uprawnienia do wydania decyzji nakazującej jego wykonanie.
Wykonywanie decyzji podlega egzekucji w trybie przepisów ustawy
z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Ponadto osoby, które nie
wykonują tego obowiązku, podlegają karze grzywny, a postępowanie w sprawie toczy się według
przepisów Kodeksu postępowania
w sprawach o wykroczenia.
Koszty podłączenia do sieci
kanalizacyjnej pokrywa właściciel nieruchomości. W przypadku
kiedy sieć kanalizacyjna nie istnieje, nieruchomość należy wyposażyć w szczelny zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych
lub w przydomową oczyszczalnię
ścieków bytowych. Urządzenia
te powinny spełniać wymagania
określone w przepisach odrębnych. W przypadku użytkowania
zbiornika bezodpływowego należy
zawrzeć umowę z przedsiębiorcą
posiadającym aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności
w zakresie opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Oleśnicy oraz przechowywać dowody
potwierdzające wykonanie przez
przedsiębiorcę usługi opróżniania
zbiornika bezodpływowego. "
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Uchwała
antysmogowa
– co oznacza
dla mieszkańców
Oleśnicy?
Uchwała antysmogowa dla
województwa dolnośląskiego weszła w życie 23 grudnia 2017 roku. Jej zapisy,
do których powinni się stosować również mieszkańcy Oleśnicy, zaczęły obowiązywać
od 1 lipca 2018 r.

O

d 1 lipca 2018 r. na Dolnym
Śląsku obowiązuje więc zakaz stosowania węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego
węgla, węgla kamiennego w postaci sypkiej (miału) o uziarnieniu
poniżej 3 mm., mułów węglowych
i flotokoncentratów węglowych,
tj. paliw o uziarnieniu mniejszym
niż 3 mm oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,
a także biomasy stałej (drewna)
o wilgotności powyżej 20%. Przepisy dotyczą każdego, kto eksplo-

atuje instalację – nie trzeba być jej
właścicielem, a jedynie użytkownikiem, aby być zobowiązanym
do przestrzegania powyższych
przepisów. Dotyczą one również
osób prowadzących działalność
gospodarczą i posiadających kotły
o mocy do 1 MW, a także instalacje przeznaczone do spalania paliw stałych, a więc również: kotły,
piecokuchnie, piece kaflowe, piece
typu „koza”, kominki. Sankcje stosowane w przypadku naruszenia
postanowień uchwały określone
zostały w art. 334 Prawo ochrony
środowiska. Zgodnie z art. 24 Kodeksu wykroczeń grzywna wynosi
od 20 zł do 5 000 zł, przy czym
w postępowaniu mandatowym
można nałożyć grzywnę w wysokości do 500 zł, a jeżeli czyn wyczerpuje znamiona wykroczeń
określonych w dwóch lub więcej
przepisach ustawy – 1 000 zł. "

Nowe wymagania
dla kotłów:
"" od 1 lipca 2018 r. – nowo
uruchamiane kotły, piece
i kominki muszą spełniać
wymagania emisyjne dla
cząstek stałych (pyłu) nie
więcej niż 40mg/m3
"" od 1 lipca 2018 r.
– kominki (użytkowane
oraz nowe), nie będące
podstawowym źródłem
energii w lokalu/budynku
(tzw. kominki rekreacyjne)
muszą spełniać wymagania
emisyjne Ekoprojektu
"" od 1 stycznia 2024 r.
– zakaz użytkowania
pozaklasowych kotłów,
pieców na paliwa stałe
(tzw. kopciuchów) poniżej
klasy 3 wg normy PN-EN
303-5:2012
"" od 1 stycznia 2028 r. –
zakaz użytkowania wszelkich
kotłów, pieców na paliwa
stałe nie spełniających
wymagań emisyjności
pyłu minimum dla klasy
5 – koniec możliwości
użytkowania klasy 3 i 4
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Oleśnica była
gospodarzem
tegorocznych
wojewódzkich
obchodów
Narodowego Święta
Niepodległości.
To duże wyróżnienie
dla naszego miasta.

U

roczystość
rozpoczęła
uroczysta msza św. w bazylice mniejszej celebrowana przez arcybiskupa Józefa
Kupnego. Po niej zaproszeni
goście – przedstawiciele władz
państwowych, Dolnego Śląska,

– informator
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Wojewódzkie obchody
Narodowego Święta
Niepodległości w Oleśnicy
powiatu i miasta przeszli wraz
z mieszkańcami w uroczystej
paradzie na pl. Zwycięstwa. Towarzyszyli im żołnierze Wojska
Polskiego, funkcjonariusze Policji oraz orkiestra Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Po części oficjalnej na pl.
Zwycięstwa odbywał się Piknik

Niepodległościowy. Oleśniczanie chętnie i licznie wzięli w nim
udział.
Natomiast
po
zmroku...
na budynku ratusza został zaprezentowany pokaz laserowy „Droga do wolności”. Takie widowisko
gościło w naszym mieście po raz
pierwszy. "

4 / grudzień 2021
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z biblioteki

75 lat oleśnickiej biblioteki publicznej!
12 października 2021 roku
w Oleśnickiej Bibliotece Publicznej im. Mikołaja Reja odbyło się niezwykłe wydarzenie, którego najważniejszym
elementem była oficjalna odsłona muralu i tablicy okolicznościowej z tej okazji.
bejrzeliśmy
prezentację podsumowującą dotychczasowe
działania
związane z obchodami naszego
brylantowego jubileuszu oraz
videoprezentrację złożoną z archiwalnych zdjęć pochodzących

ze zbiorów Działu Dokumentów
Życia Społecznego. Prezentacji
towarzyszyła muzyka na żywo
w wykonaniu Oskara Kolberta.
Spotkanie było okazją do życzeń i wspomnień. Wśród gości
pojawiali się m.in. Burmistrz
Miasta Oleśnicy, wicestarosta
Powiatu Oleśnickiego, Dyrektor MOKiS Oleśnica, przedstawiciele stowarzyszenia OUTW
oraz wykonawca muralu z firmy
IDEAMO MURALS. Byli z nami
także nasi Czytelnicy, przyjaciele,
obecni i emerytowani pracownicy
Biblioteki. Szczególnie ucieszyła

Wyjątkowy mural na budynku
oleśnickiej biblioteki!

Biblioteka w serwisie
YouTube!

To wydarzenie z pewnością
zapisze się na długo w historii
nie tylko naszej biblioteki, ale
także w historii naszego pięknego miasta!

Mimo trwającej od marca
2020 roku pandemii oleśnicka biblioteka nie zwolniła
tempa i przygotowała wiele
ciekawych materiałów wideo
do wysłuchania i obejrzenia
na oficjalnym kanale w serwisie YouTube (nazwa konta:
Oleśnicka Biblioteka Publiczna im. Mikołaja Reja).

O

N

asza instytucja, której patronem jest Mikołaj Rej,
od dawna marzyła o „książkowym” muralu na elewacji budynku biblioteki. Lepszego więc
momentu na jego stworzenie jak
rok obchodów 75-lecia działalności, nie mogliśmy sobie wybrać. Z dumą można powiedzieć,
że jeden z najlepszych bibliotecznych murali w Polsce znajduje się
w Oleśnicy!
Do współpracy nad tym projektem zaprosiliśmy najlepszych
i najbardziej doświadczonych specjalistów.

Za projekt graficzny odpowiadała Justyna Frąckiewicz – rodowita
warszawianka, rocznik ’90.
Kolorowy projekt z Mikołajem
Rejem w trzech odsłonach na tle

38 000 złotych dla oleśnickiej biblioteki!

Jest dotacja,
będą nowości
Oleśnicka Biblioteka Publiczna im. Mikołaja Reja otrzymała dofinansowanie w kwocie
38 000,00 zł na zakup zbiorów
bibliotecznych oraz na zakup
zdalnego dostępu do e-booków z programu Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju
Czytelnictwa 2.0 na lata 20212025.

D

zięki temu programowi
możemy planować zakupy
zbiorów oraz swobodnie
rozłożyć je w czasie. Umożliwia
to bieżące śledzenie nowości wy-

dawniczych i reagowanie na potrzeby naszych czytelników. Z dotacji tej zakupione zostaną książki
w formie tradycyjnej oraz książki
-audiobooki. W tym roku dostaliśmy również finansową możliwość
zakupu usług dostarczenia czytelnikom publikacji drogą elektroniczną (kody do platformy Legimi).
Wśród nowych książek znajdą
się lektury szkolne, beletrystyka
oraz literatura popularno-naukowa dla dzieci i młodzieży. Planujemy zakup powieści i literatury
popularnej dla dorosłych. Już dziś
zapraszamy po nowości wydawnicze do Biblioteki. "

„Dofinansowania dla bibliotek publicznych na zakup nowości
wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w
formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1. w ramach NPRCz 2.0”

charakterystycznych wież miasta
i wśród zieleni od razu trafił w nasze
gusta!
Nad realizacją projektu i nad
jego wykonaniem w dużym formacie czuwała firma Ideamo Murals, która od wielu lat zajmuje się
artystycznym malowaniem ścian.
Malowanie ogromnych formatów
to trudna praca, wymagająca odporności, koncentracji i precyzji,
a oni to potrafią. Ponadto kochają
to, co robią. Zaufało im wielu, więc
stali się ekspertami w dziedzinie
ręcznego malowania ścian. Współpracowali i realizowali murale m.in.
dla takich firm: Huawei, Żywiec,
Wittchen, Spotify, Adidas, Wedel,
Novotel, ING, Carrefour, BMW.
A wszystko to stało się możliwe
dzięki wsparciu i współpracy z Miastem Oleśnicą! "

M

acie ochotę posłuchać poezji? W ramach spotkań
z twórczością poetek znanych, jak też zapominanych, mamy
do zaoferowania materiały z cyklu
„Przemijanie. Rzecz o poetkach”.
A może trochę psychologii, ale
nie takiej zwykłej, tylko pozytywnej? Na naszym kanale dostępne
są trzy wykłady online pani Anny
Hildebrandt-Mrozek – certyfikowanego managera ds. szczęścia.
Wystarczy kubek ulubionej herbaty i urządzenie, na którym można obejrzeć filmiki na YouTube:
„Jak zadbać o szczęśliwe życie? ”,

nas obecność i wspomnienia Pani
Genowefy Indzierowskiej – dyrektor biblioteki w latach 19781995.
Podczas spotkania odbyło się
także wręczenie nagród i premiera oficjalnej listy tytułów w ramach plebiscytu „TOP 75”, czyli
75 książek na 75-lecie biblioteki!
Lista dostępna jest m.in. na naszej stronie (www.biblioteka.olesnica.pl) oraz na bibliotecznym
profilu@Biblioteka w Oleśnicy.
Dziękujemy
wszystkim
za obecność, gratulacje i życzenia! "

„O wartości i uważności”, „Poszukiwanie sensu w zmiennych czasach”.
A co zrobić, kiedy słyszycie
od swoich dzieci lub wnuków:
„Nuudzi mi się”. Spokojnie,
i na to mamy rozwiązanie. W ramach wirtualnych zajęć plastycznych przygotowaliśmy materiały
wideo, dzięki którym Wasze pociechy, wspólnie z Wami, będą
mogły wykonać wiele różnorodnych zabawek czy świątecznych
dekoracji. Dodatkowo dowiedzą
się o ciekawych pozycjach książkowych dostępnych w naszych
zbiorach. Większość potrzebnych
materiałów z pewnością znajdziecie w domu, a niezbędne szablony
na stronie Biblioteki.
Zapraszamy również do śledzenia naszej strony internetowej
(www.biblioteka.olesnica.pl) i profilu na Facebooku (@Biblioteka
w Oleśnicy), na których codziennie
publikujemy informacje dotyczące
aktualnych działań w Bibliotece. "

Zapraszamy od poniedziałku do piątku,
w godzinach od 9.00 do 19.00!
Dyżury naszych placówek w soboty, w godzinach od 09.00 do 16.00.
Już teraz możecie sobie zapisać
planowany harmonogram otwarcia Biblioteki przy ul. Reja oraz naszej filii przy ul. F. Kleeberga 4:
Biblioteka
ul. M. Reja 10
Styczeń – 8.01.2022, 22.01.2022
Luty – 5.02.2022, 19.02.2022
Marzec – 5.03.2022, 19.03.2022

•
•
•

Biblioteka Pod Pegazem
ul. F. Kleeberga 4
Styczeń – 15.01.2022, 29.01.2022
Luty – 12.02.2022, 26.02.2022
Marzec – 12.03.2022, 26.03.2022

•
•
•

Aktualne zasady udostępniania
zbiorów na czas epidemii:
1. Limit wypożyczonych książek
do 15.
2. Limit wypożyczonych książek
mówionych do 15 (wypożyczalnia
audiobooków w Bibliotece „Pod
Pegazem”).

3. Limit wypożyczonych płyt
z muzyką do 15 (fonoteka
w Bibliotece „Pod Pegazem”).
4. Limit zamówień do 3 w każdej
agendzie Biblioteki.
Prosimy o stosowanie się
do zaleceń umieszczonych
w widocznych miejscach
Biblioteki Głównej przy ul. M. Reja
i Biblioteki „Pod Pegazem”.
Przypominamy, że w Bibliotece
nadal obowiązują:
limity w obsłudze klientów
dystans społeczny
dezynfekcja rąk
maseczki w czasie wizyty
w bibliotece

•
•
•
•

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

Koncertowa i teatralna
jesień w Miejskim Ośrodku
Kultury i Sztuki w Oleśnicy

na kulturę

i rozpoznawalny muzyczno-literacki język. W niedościgniony sposób interpretuje piosenki Osieckiej
i Młynarskiego – z pełnym szacunkiem dla pierwowzorów. Zespół
zaprezentował swoje najbardziej
popularne utwory, których znakiem firmowym było bogactwo instrumentów, doskonałe aranżacje,
pełna pasja tworzenia i grania.
Teatralne i kabaretowe klimaty

Kabaret Hrabi

Koncerty i spektakle odbywały się od września br. w Sali widowiskowej MOKiS. Wszystkie
cieszyły się dużym powodzeniem wśród mieszkańców.

J

esienny sezon koncertowy
zainaugurował koncert zespołu Mikromusic, który gra
muzykę określaną jako avant pop
lub pop-art inspirowany słowiańskim folkiem, jazzem, rockiem
i elektroniką. Publiczność usłyszała kompozycje z najnowszej płyty
pt. „Kraksa” oraz doskonale znane piosenki „Tak mi się nie chce”,
„Takiego chłopaka” i „Na krzywy
ryj”. Z okazji obchodów Oleśnickiego Dnia Seniora w MOKiS-ie
wystąpiła Teresa Werner, polska
piosenkarka, która występowała
na największych scenach teatrów
świata, m.in. Carnegie Hall oraz
Broadway. W 1991 roku Teresa
Werner reprezentowała zespół
Śląsk na Festiwalu Piosenki Ludowej w RPA, gdzie zajęła pierwsze
miejsce. Podczas koncertu artystka

Wystawa Jagody
Stączek
w Galerii MOKiS

śpiewała doskonale znane przeboje, a także promowała najnowszą
płytę „Sekret miłości”. W ramach
obchodów 75-lecia instytucji kultury na oleśnickiej scenie odbył
się też rockowy koncert Zespołu
ØRGANEK. Grupa zaprezentowała materiał z najnowszej płyty
„Na razie stoję, na razie patrzę”
oraz z poprzednich wydawnictw.
Energetyczny koncert został bardzo dobrze przyjęty przez oleśnicką publiczność.
Jazzowe Zaduszki

Listopad w Sali widowiskowej
MOKiS rozpoczęły ZADUSZKI
JAZZOWE. W Oleśnicy wystąpiły
zespoły New Bone oraz Sus4Jazz.
Oba zespoły zaprezentowały autorski materiał, który doskonale wpisał się w aurę jesiennych brzmień.
Na zakończenie obchodów 75-lecia
Instytucji Kultury w Oleśnicy odbył
się koncert zespołu Raz, Dwa, Trzy,
który grano w ramach trasy „30 lat
jak jeden koncert…”. Zespół posiada swój własny, charakterystyczny

W MOKiS odbyły się również
spektakle teatralne. „Babski przekręt” podczas dwóch spektakli
zgromadził komplet publiczności.
W rolach głównych wystąpiły:
Małgorzata Lewińska, Ewa Kuklińska, Laura Samojłowicz i Kalina Pawlukiewicz. Z okazji Narodowego Święta Niepodległości
w oleśnickiej sali widowiskowej
odbył się wyjątkowy spektakl „Urodziny Marszałka”. Tego dnia
widzowie przenieśli się do 1919
roku, w którym Józef Piłsudski
obchodził swoje 52. urodziny.
Taka forma spektaklu pozwoliła
przedstawić postaci historyczne w żywym świetle, jako ludzi
„z krwi i kości”, pomogła nakreślić relacje pomiędzy nimi, a także pokazać realia tamtych czasów
poprzez kostiumy z epoki oraz
scenografię i mundury wojskowe.
W przedstawieniu nie brakowało
humoru i muzyki. W listopadzie
do Oleśnicy zawitał kabaret Hrabi z programem „ARIACI”. Hrabi to esencja purnonsensowego
dowcipu, a zarazem jedyny bodaj
kabaret, na którego spektaklach
zdarzają się przypadki zasłabnięcia ze śmiechu. W 2020 roku minęło dokładnie 18 lat od początku
działalności tego kabaretu. Występ w Oleśnicy stał na najwyższym poziomie – kobieca energia
Joanny Kołaczkowskiej świetnie
rezonuje z męskim podejściem
reszty zespołu, co czyni spotkanie
niezwykłym przeżyciem. "

Wystawa MULTI-IMPLIKACJE
oleśniczanki Kamilli Kasprzak

O

d 30 listopada w Galerii MOKiS
można zobaczyć wystawę kolaży i plakatów „Gabinet Osobliwości”
Jagody Stączek. Artystka inspiracje
czerpie głównie ze sztuki renesansowej, barokowej dawnego malarstwa
sakralnego, obrazów ze starych kościołów, przerażających portretów
na pociemniałych obrazach poniewierających się po targach staroci. "
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Spędź ferie zimowe z MOKiS
Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w Oleśnicy przygotowuje
interesującą ofertę zajęć i wydarzeń na ferie zimowe 2022
roku w Oleśnicy.

M

iędzy 31 stycznia a 13 lutego
2022 r. przewidujemy m.in.
zajęcia plastyczne, zajęcia z rysowania mangi, musicalowe, taneczne, plastyczno-techniczne, mo-

K

amilla Kasprzak to oleśniczanka i prezeska Stowarzyszenia
Artystycznego MAK, artystka ceramik oraz nauczycielka w SP nr
3 i w ZSP w Oleśnicy. Ukończyła
studia na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, w Katedrze

Ceramiki i Szkła, dyplom obroniła u prof. Krystyny Cybińskiej,
a w 2021 r. ukończyła podyplomowo grafikę artystyczną na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu.
Zajmuje się rzeźbą w ceramice,
malarstwem i grafiką. W swojej
twórczości oscyluje wokół tematów kobiecości, poszukiwania
i rozwijania sfery fizycznej oraz
świadomości własnej sensualności. Tworzy obrazy na pograniczu
rzeczywistości, czerpiąc z figuracji,
wprowadza do niej elementy realizmu magicznego. "

delarskie. Dodatkowo planowane
są spektakle dla dzieci i kino feryjne – mówi Agata Szpiłyk, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury
i Sztuki w Oleśnicy.
Na warsztaty będą obowiązywały zapisy poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie www.mokis.info.
Ze względu na panujące warunki
epidemiologiczne będzie obowiązywać ograniczona ilość miejsc. "

„LAURKI” Małgorzaty Grączewskiej
w Bramie Wrocławskiej

22 października br. w Galerii
Brama Wrocławska odbył się
wernisaż wystawy prac Małgorzaty Grączewskiej „LAURKI”.

J

edni robią, bo muszą, inni komercyjnie, dla zysku – mówi
artystka. – Ja tworzę, żeby oddać
bliskim trochę swojej miłości,
przyjaźni, a czasem nieco niepokoju i tęsknoty. Myśląc o tej wystawie zrozumiałam, że wszystkie

moje rysunki i grafiki są intencją,
podobnie do tytułowych laurek,
którymi chciałabym obdarowywać i opowiadać: nieco o sobie
i o tych dookoła.
– Na wystawie pojawiły się
więc laurki dla przełomowych
doświadczeń, inspirujących ludzi, rodziny, utraconych miłości,
w końcu dla dzieciństwa w Oleśnicy, które dało mi wszelkie fundamenty ku temu, żeby bez zadęcia,
udawanej pokory i wygórowanych
ambicji, robić to, co umiem i nade
wszystko – lubię – mówi Małgorzata Grączewska
Artystka, która prezentuje swoje prace urodziła się w Oleśnicy.
Jest absolwentką historii sztuki
na Uniwersytecie Gdańskim i strategii kuratorskich na Uniwersytecie Artystycznym im. Magdaleny
Abakanowicz w Poznaniu. Współpracowała z wieloma instytucjami
kultury we Wrocławiu. Swoje prace
prezentowała w Berlinie i we Wrocławiu. Obecnie związana z jest
Ośrodkiem Działań Artystycznych
Firlej. "

Uczciliśmy 80. rocznicę urodzin
Sigmara Polke…
Sigmar Polke to artysta,
który urodził się 13.02.1941
roku w Oleśnicy na Dolnym
Śląsku, skąd uciekł wraz
z rodziną pod koniec II wojny światowej. Wystawa Sigmara Polke w Oleśnicy była
głośnym wydarzeniem 1998
roku.

C
Wernisaż wystawy MULTI-IMPLIKACJE autorstwa Kamilli
Kasprzak odbył się we wrześniu br. w Galerii Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztuki
w Oleśnicy i był częścią XXIV
Dni Europy.

www.mokis.info

zterdzieści prac plastycznych
składających się na wystawę
przeznaczonych było do prezentowania w stolicach światowych.
Oleśnica znalazła się w tym zacnym gronie. Wernisaż wystawy

odbył się w Sali Rycerskiej oleśnickiego zamku 23 października 1998 roku. W 2021 roku
Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki
zorganizował konkurs plastyczny „Oleśnica w stylu pop-art”,
na który wpłynęło 50 prac. Prace
laureatów konkursu zostały wydrukowane w formie pocztówek
i są w sprzedaży w Oleśnickim
Domu Spotkań z Historią.
Planowana jest także wystawa
plenerowa prac konkursowych,
która będzie prezentowana
na placu Zwycięstwa w nowym
systemie wystawienniczym. "

Gadżety i pamiątki z Oleśnicy
Gadżety i pamiątki związane z naszym miastem można
zakupić w Oleśnickim Domu
Spotkań z Historią.

P

roponujemy m.in. worki bawełniane z logo „75 lat Instytucji Kultury”, pocztówkę „Moje
Miasto” z fotografią z wystawy
Ryszarda Kałużnego, pocztówkę

z panoramą miasta, pocztówki
z nagrodzonymi pracami konkursowymi: Oleśnica Dwurnikiem,
Oleśnica w stylu Sigmara Polke czy
magnesy z pracami konkursowymi
Oleśnica Dwurnikiem. W ODSzH
można także nabyć mapy z Miejską Grą Terenową przeznaczoną
dla rodzin z dziećmi oraz książkami o historii Oleśnicy. "

