
DOWCIP

Co mówią przyjaciele bur-
mistrza, gdy opozycja go 
atakuje?

- Janie Brońsie!
 

OLEŚNICA - POLECAMY

4 lutego godz 18:00  
- Wieczór autorski z Jac-
kiem Fedorowiczem w Ole-
śnickiej Bibliotece Publicz-
nej 

10-12 lutego godz 8.00
- Halowe Mistrzostwa  
w piłce nożnej szkół pod-
stawowych o puchar Bur-
mistrza Oleśnicy w hali 
sportowej OKR Atol

12 lutego godz 19:00 
- Koncert Grażyny Łoba-
szewskiej  w sali widowi-
skowej MOKiS

   
- przyjmowanie zgłoszeń 
do III Przeglądu Wokalnego 
SONORO w MOKiS-ie

Ferie zimowe - START!

To był pod wieloma względami 

rekordowy Jarmark Bożonarodzeniowy Więcej na str. 10

Oleśnica wspiera 
rodziny wielodzietne
	 Prawie	400	rodzin	korzysta	już	w	mieście	z	Oleśnickiej	Karty	
Dużej	Rodziny.	Ulgi	dla	rodzin	wielodzietnych	udzielają	miejskie	insty-
tucje	oraz	prywatne	firmy.	Taniej	jest	na	basenie,	lodowisku,	w	saunie	
czy	kinie,	ale	także	w	sklepie	budowlanym,	motoryzacyjnym	czy	salo-
nie	kosmetycznym.	Ze	wsparcia	mogę	korzystać	rodziny	wielodzietne,	 
z	trojgiem	i	większą	liczbą	dzieci.	

-	 To	 rodziny,	 które	wymagają	 nasze-
go	 szacunku	 i	 wsparcia,	 dlatego	
cieszę	 się	 z	 zainteresowania	 part-
nerów	 tch	 programem.	 Dziękuję	
im	za	to	 i	zapraszam	kolejnych	-	
mówi	 Jan	 Bronś,	 burmistrz	 
Oleśnicy.	

Czytaj str. 3

Rozwojowy 
budżet

	 Dochody	Oleśnicy	w	2020	r.	mają	wynieść	prawie	205	mln	zł,	 
z	 czego	 znaczna	 część	 zostanie	 przeznaczona	 na	 inwestycje.	 –	 Lista	
zadań,	 które	 chcemy	 zrealizować,	 jest	 imponująca	 –	 przekonuje	 bur-
mistrz	Jan	Bronś,	dopowiadając,	że	będzie	starał	się	dopisać	do	 tej	 li-
sty	 jeszcze	kilka	pozycji.	W	 tym	roku	 rozpoczną	się	prace	przy	budo-
wie	długo	oczekiwanych	inwestycji	drogowych:	wschodniej	obwodnicy	
miasta	 oraz	ulicy	Dobroszyckiej.	 Co	 jeszcze	 zostało	wpisane	do	 tego-
rocznego	budżetu?				

Czytaj str. 6

Z MIASTA

W tym roku dzieciaki musiały czekać na zasłużony odpoczynek aż do lutego. Co prawda zimowa aura 
nie rozpieszcza, ale to nie znaczy, że nasze pociechy będą się nudzić. Miasto przygotowało szereg 
atrakcji: zajęcia w bibliotece, domu kultury, na basenie i lodowisku
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DRODZY OLEŚNICZANIE

AKTUALNOŚCI

  „Obyś żył w cieka-
wych czasach”, mawiali 
podobno starożytni Chiń-
czycy. Chociaż niektóre 
źródła twierdzą, że sło-
wa te po raz pierwszy 
wypowiedział brytyjski 
polityk Joseph Chamber-
lain,  jednak wszyscy są 
zgodni, że wyrażają one 

raczej przekleństwo niż błogosławieństwo. Cie-
kawe czasy to takie, w których dużo się dzieje…  
dużo złego. 
 
 Przyszło nam żyć w świecie podzielonym 
na grupy i grupki. To, w co wierzą jedni, dla innych 
nie jest warte uwagi. Zadziwiające, że media i nie-
którzy politycy są w stanie wyprodukować infor-
mację, tworząc klasyczny fake news, który zaczyna 
żyć swoim życiem. Zadziwiające, a może przeraża-
jące, że to, co kiedyś nazywano kłamstwem, dziś bez

mrugnięcia powieką nazywa się „tylko” manipulacją 
i, z poczuciem dobrze spełnionego obowiązku, patrzy 
ludziom w oczy. Pod tym względem nie jest łatwo 
funkcjonować, tym bardziej, że ogromna ilość wiado-
mości, jakie docierają do nas każdego dnia, sprawia 
wrażenie powiększającego się chaosu. Trudno oddzie-
lić prawdziwe informacje od tych zmanipulowanych. 
Dotyczy to także naszego oleśnickiego środowiska.  

 Tym bardziej się cieszę, że w tych nadzwy-
czaj ciekawych czasach, w jakich przyszło nam żyć, 
docieramy do mieszkańców naszego miasta z kolej-
nym numerem „Kuriera Oleśnickiego”, który ma być 
źródłem prawdziwych informacji na temat tego, czym 
żyje Oleśnica oraz co czeka nas w najbliższych dniach. 
Dziękuję za wszystkie uwagi, jakie otrzymaliśmy po 
ukazaniu się pierwszego numeru. Wsłuchujemy się w 
Państwa głosy i jak widzicie, bierzemy je pod uwagę. 
Państwa opinie zawsze są dla nas ważne. Wiemy bo-
wiem, że tylko razem możemy budować miasto, dla 
którego nawet „ciekawe czasy” nie będą straszne. 

 Nie boimy się tematów trudnych. W każ-
dej rodzinie są kwestie, z którymi trzeba się zmierzyć 
i którym trzeba stawić czoła. Nasz oleśnicki dom nie 
jest od nich wolny. Nowy Rok przyniósł nam kilka ta-
kich wyzwań i o nich między innymi przeczytacie na 
kolejnych stronach. Oczywiście czas wydania tego 
numeru determinuje jego główny temat, jakim są fe-
rie zimowe. Wiem, że nie tylko uczniów, ale przede 
wszystkim rodziców interesuje oferta, jaką miasto 
przygotowało dla dzieci, a ta obfituje w szereg wy-
darzeń i nie mam wątpliwości, że w tym czasie nikt 
nie będzie się w Oleśnicy nudził. Ponieważ jednak to 
nasze pierwsze „prasowe spotkanie” w 2020 r. zale-
ży mi na tym, by mieszkańcy poznali plany budże-
towe na najbliższe 12 miesięcy. Są one ambitne, ale 
zawsze chętnie podejmowaliśmy wyzwania, dzięki 
którym udaje się nam zmieniać naszą małą Ojczyznę. 
Zapraszam do lektury

Burmistrz Oleśnicy
Jan Bronś        

  

kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny – 
podkreśla Szczegodzińska, dodając, że większe szan-
se mamy na dostanie się do oddziału przedszkolnego 
działającego przy szkole podstawowej, która znaj-
duje się w obrębie naszego miejsca zamieszkania. 
Elektroniczna rekrutacja do przedszkoli i szkół 
podstawowych rozpocznie się w marcu. Do tego 
czasu warto zebrać dokumenty.

www.olesnica.pl

 Rozmowa  
z lekarzem weterynarii –  
Tomaszem Grabińskim. 

Dlaczego nie powinno się dokarmiać 
ptaków?

- Dokarmianie przynosi więcej szkody 
niż pożytku. Dokarmiając ptaki, po-
wodujemy pozostawienie w populacji 
osobników słabszych, które powinny 
zostać wyeliminowane przez naturę. 
To stwierdzenie może nie brzmi zbyt 
dobrze, ale prawda jest taka, że przy-
roda przez miliony lat eliminowała 
najsłabsze osobniki, a my, dokarmia-
jąc je, robimy na przekór naturze.

Jakie konsekwencje niesie ze sobą 
dokarmianie ptaków, np. resztkami 
jedzenia?

- Skutki są niestety nieodwracalne. 
Resztki z obiadu czy chleb powodują 
u ptaków m. in. uszkodzenia stawów i 
nerek, jest to spowodowane przez sól 
zawartą w pożywieniu. Ptaki nie po-
trafią sobie radzić z taką ilością soli, do 
której my jesteśmy przyzwyczajeni.

 
Czy są jeszcze inne negatywne 
konsekwencje wynikające z naszego 
„dbania” o gołębie w mieście?
 
 - Przez nasze dokarmianie zaburza-
my ich naturalny instynkt polega-
jacy na umięjetności znajdowania 
pokarmu. One dlatego znajdują się 
w mieście, bo nie muszą same szu-
kać jedzenia. Przez to same nie są 
wstanie wyszukiwać pokarmu, któ-
rego wszędzie mają sporo, również 

w zimie. Problem polega na tym, że 
taki ptak winien szukać pożywienia 
często za miastem, ale jak ma to ro-
bić, skoro od lat przyzwyczajony jest, 
że jedzenie otrzymuje na miejscu? 
Do tego dochodzi jeszcze kwestia 
przenoszenia chorób. Słabsze osob-
niki, które żyją tylko dzięki temu, że 
otrzymują pożywienie, są podatne na 
wiele chorób, które mogą łatwo prze-
nosić na inne zwierzęta lub ludzi. 

Eksperci zalecają, aby nie karmić gołębi w mieście

KONKURS - WYGRAJ BILETY DLA CAŁEJ RODZINY
Chcesz zabrać rodzinę na basen lub do kina? Weź udział w naszym kon-
kursie. Wystarczy, że napiszesz nam, dlaczego lubisz żyć w Oleśnicy i ja-
kie zakątki naszego miasta są dla Ciebie najpiękniejsze. Wystarczy krótki mail  
na adres m.graczyk@um.olesnica.pl, a bilety mogą być Twoje.  
W tym numerze rozdajemy 5 rodzinnych biletów do kina, na basen i lodowisko.  
Nazwiska zwycięzców i najciekawsze wypowiedzi opublikujemy w kolejnym numerze 
„Kuriera Oleśnickiego”. Powodzenia :)

KINO MOKIS 
LUTY 2020
07.02.2020 (PIĄTEK)
16.00 – „Śnieżka i fantastyczna 
siódemka”
18.00 – „Judy”
20.30 – „Psy 3. W imię zasad”
08.02.2020 (SOBOTA)
16.00 – „Śnieżka i fantastyczna 
siódemka”
18.00 – „Judy”
20.30 – „Psy 3. W imię zasad”
09.02.2020 (NIEDZIELA)
16.00 – „Śnieżka i fantastyczna 
siódemka”
18.00 – „Judy”
20.30 – „Psy 3. W imię zasad”
11.02.2020 (WTOREK) 
11.00 – „Baranek Shaun Film. 
Farmageddon”
14.02.2020 (PIĄTEK)
16.00 – „Tajni i Fajni”
18.00 – „Poznajmy się jeszcze raz”
20.30 – „Gorący temat”
15.02.2020 (SOBOTA)
16.00 – „Tajni i Fajni”
18.00 – „Poznajmy się jeszcze raz” 
20.30 – „Gorący temat”
16.02.2020 (NIEDZIELA)
16.00 – „Tajni i Fajni”
18.00 – „Poznajmy się jeszcze raz”
20.30 – „Gorący temat”
18.02.2020 (WTOREK) 
11.00 – „Urwis”
19.02.2020 (ŚRODA) 
11.00 – „Chłopiec i wilk”
21.02.2020 (PIĄTEK)
15.45 – ,,JOJO Rabbit”
18.00 – ,,Sokół z masłem orzechowym”
20.00 – ,,1917”
23.02.2020 (NIEDZIELA)
15.45 – ,,JOJO Rabbit”
18.00 – ,,Sokół z masłem orzechowym”
20.00 – ,,1917”
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 Płacisz podatki w Oleśni-
cy? Masz większe szanse, że Twoje 
dziecko zostanie przyjęte do przed-
szkola. Jakie jeszcze warunki są bra-
ne pod uwagę podczas rekrutacji?

 Można je podzielić na dwie grupy – usta-
lone przez ministerstwo oraz przez oleśnickich 
radnych. Pierwsze promują dzieci pochodzące  
z wielodzietnych rodzin lub te, które rodzice wycho-
wują samotnie. Więcej punktów otrzymają także 
kandydaci dotknięci niepełnosprawnością lub któ-
rych rodzice albo rodzeństwo są niepełnosprawni. 
Drugie – ogłoszone przez burmistrza Jana Bron-
sia  - zwracają przede wszystkim uwagę na to, czy 
rodzice dzieci pracują, uczą się w trybie stacjonar-
nym, prowadzą działalność gospodarczą lub gospo-
darstwo rolne. – W takim przypadku wiemy, że po-
winniśmy wyjść tym ludziom naprzeciw, by mogli 
spokojnie wypełniać swoje obowiązki – słyszymy w 
urzędzie miasta. Nie bez znaczenia jest też to, gdzie 
rodzice płacą podatki. – Przedszkola i szkoły podsta-
wowe są prowadzone przez Gminę Miasto Oleśni-
cę, zatem dodatkowe punkty otrzymują ci, których 
podatki zostają w naszym mieście – mówi Joanna 
Szczegodzińska z Zespołu Oświaty Samorządowej, 
dopowiadając, że za przyjęciem dziecka może prze-
mawiać również fakt, iż jego rodzeństwo wcześniej 
uczęszczało do wybranego przedszkola lub szkoły. 
 
 Rada nie zapomniała także o rodzinach 
znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.  
– Na nasze wsparcie mogą liczyć dzieci, których rodzi-
ce korzystają z pomocy MOPS-u, są objęte nadzorem 

kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny – 
podkreśla Szczegodzińska, dodając, że większe szan-
se mamy na dostanie się do oddziału przedszkolnego 
działającego przy szkole podstawowej, która znaj-
duje się w obrębie naszego miejsca zamieszkania. 
Elektroniczna rekrutacja do przedszkoli i szkół 
podstawowych rozpocznie się w marcu. Do tego 
czasu warto zebrać dokumenty.

www.olesnica.pl

 Wyglądem przypomina miniciężarówkę, 
ale jego możliwości są o wiele większe. Multicar 
M29, bo o nim mowa, to sprzęt, który zasilił flotę 
magistratu. Ze względu na swoje niewielkie gaba-
ryty Multicar jest wyjątkowo przydatny w letnim 
i zimowym utrzymaniu dróg rowerowych, alejek 
i ścieżek parkowych w trudno dostępnym terenie. 
Pojazd wyposażony jest w piaskarkę, pług oraz za-
miatarkę. Planowane jest dokupienie dodatkowego 
osprzętu – kosiarki i rębaka do gałęzi. 

 Program „Oleśnicka Karta Dużej Ro-
dziny” adresowany jest do rodzin wielodzietnych 
mających na utrzymaniu co najmniej troje dzieci.

 Podstawowym celem programu jest 
promowanie modelu rodziny wielodzietnej  
i kształtowanie jej pozytywnego wizerunku. 
”Oleśnicka Karta Dużej Rodziny” ma wspierać 
wielodzietnych poprzez zapewnienie im moż-
liwości korzystania na preferencyjnych zasa-
dach z ofert miejskich instytucji kultury, sportu 
i rekreacji, a także z ulg i preferencyjnych usług 
przyznawanych przez przedsiębiorców. Upraw-
nienia do oleśnickiej KDR ma obecnie 395 rodzin.

 Pani Agnieszka Kłak i jej rodzina z sa-
tysfakcją korzystają z OKDR. - Tankujemy z raba-
tem na stacjach benzynowych, chodzimy  
do muzeów czy parków. Moje 
dzieci mogą korzystać  
z atrakcji ATOL-a, czyli z 
basenu i lodowiska - mówi 
Pani Kłak. Do programu „Ole-
śnickiej Karty Dużej Rodziny” 
przystąpiło już 21 partnerów, 
m.in. Oleśnicki Kompleks Re-
kreacyjny ATOL, Miejski Ośrodek 

Kultury i Sztuki. - W ramach „Oleśnickiej Karty 
Dużej Rodziny” osoby odwiedzające OKR ATOL 
mogą korzystać z basenu krytego i basenu letnie-
go. W pakiecie jest również lodowisko, saunarium 
czy grota solna - mówi Adam Hrehorowicz, prezes 
Oleśnickiego Kompleksu Rekreacyjnego ATOL.

 Projekt jest otwarty i mogą przystępować 
do niego firmy, które chcą wspierać rodziny wie-
lodzietne - Zapraszamy do  korzystania z naszych 
usług fryzjersko-kosmetycznych.  W ramach pro-
gramu „OKDR” na pewno będzie taniej – zaprasza 
Iwona Fąfara, właścicielka Studia IMAGE. Partne-
rami programu są także inne przedsiębiorstwa.
- Sklep budowlany DOLMAT honoruje Kartę  
Dużej Rodziny. Mamy nadzieję, że korzystne ulgi 

pomogą rodzinom w naszym mieście – 
podkreśla Marta Wójcicka (DOLMAT).

 
 Wnioski o przyznanie Karty 

Dużej Rodziny są dostępne na stro-
nie mopsolesnica.gov.pl, można je 

również pobierać i składać w Miej-
skim Ośrodku Pomocy Społecznej 
- ul. Kilińskiego 2, od poniedział-

ku do piątku, w godzinach od 8:30 do 15:30. 

Nowoczesny pojazd 
zadba o porządek

Oleśnica wspiera rodziny wielodzietne

Oleśniczanie mają pierszeństwo

 W Oleśnicy duże rodziny mogą liczyć na ulgi w korzy-
staniu z ofert miejskich instytucji, ośrodków - kultury, spor-
tu i rekreacji, a także na zniżki przyznawane przez przedsiębiorców.

Więcej informacji na temat kryteriów przy-
jęcia do przedszkoli znajdziemy w uchwa-
le Rady Miejskiej z dnia 30 stycznia 2020r., 
dostępnej na stronie Biuletynu Informa-
cji Publicznej Urzędu Miasta Oleśnicy.  
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Miasto przygotowało się, aby najmłodsi 
oleśniczanie nie nudzili się, kiedy  
w szkołach nie będzie lekcji – mówi 
Edyta Małys-Niczypor 

KURIER OLEŚNICKI:  
Pani Burmistrz, lubiła Pani ferie 
 

EDYTA MAŁYS-NICZYPOR:   

O tak, który z uczniów nie lubi wolnego 
czasu?

Kiedy jednak Pani chodziła  
do szkoły, były one zimowe nie 
tylko z nazwy…
 – Rzeczywiście, wtedy na brak śnie-
gu najczęściej nie narzekaliśmy, jed-
nak zajęcia raczej organizowaliśmy 
sobie sami, ewentualnie mogliśmy 
liczyć na rodziców. Dziś miasto bar-
dzo poważnie przygotowuje się, aby 
najmłodsi oleśniczanie nie nudzili 
się, kiedy w szkołach nie będzie lekcji.

Lekcji nie będzie, ale szkół  
w tym czasie nie zamykacie? 
– Absolutnie, paradoksalnie szkoły 
podstawowe i przedszkola w Oleśnicy 
będą tętnić życiem. Rodzice, którzy 
przecież podczas ferii często nie mają 
urlopów, bez obaw mogą przyprowa-
dzić tam swoje dzieci i mieć pewność, 
że spędzą one dobrze kilka godzin, 
uczestnicząc w półkoloniach, grach i za-
bawach sportowych czy rekreacyjnych. 

Uda wam się oderwać 
najmłodszych od telefonów 
komórkowych i gier?
 – Wiemy, że dziś, aby młody czło-

wiek wyszedł z domu, musi mieć 
naprawdę poważny powód. Nie 

mam wątpliwości, że każda z miej-
skich jednostek dostarczy tych po-
wodów dziesiątki, jeśli nie setki. 

No to poproszę pierwszy 
przykład…
– Warsztaty cyrkowe dla dzieci i mło-
dzieży organizowane przez Miejski 
Ośrodek Kultury i Sztuki. Kto z nas 
nie patrzył z podziwem na żongle-
rów, akrobatów czy ludzi chodzących 
na szczudłach? Dzięki tym zajęciom 
każdy będzie mógł się poczuć arty-
stą cyrkowym, a kto wie, może będą 
one początkiem większej przygody…

Nie wszyscy jednak interesują się 
cyrkiem...
– To może zainteresują się warszta-
tami perkusyjnymi. Ten instrument 
cieszy się niesłabnącym powodzeniem 
od lat, a po feriach – jak wierzę – kilka 
dziecięcych i młodzieżowych zespołów 
powiększy się o grono perkusistów. Jak 
już jedni będą grać, to inni mogą tań-
czyć. Dla miłośników tej aktywności 
organizowane będą zajęcia taneczne. 

Gdy już sobie pobębnimy i 
potańczymy,  to może przydałoby   
się coś spokojniejszego…

– Pomyśleliśmy także o tym, dlatego 
w kilku miejscach będzie można wziąć 
udział w zajęciach plastycznych lub 
literackich. Działać będzie również 
specjalne kino feryjne oraz warszta-
ty modelarskie. A uprzedzając kolej-
ne pytanie, gdy już się zrelaksujemy, 
będzie można, dzięki półkoloniom 
organizowanym przez Atol,  spędzić 
aktywnie czas pod okiem wychowaw-
ców i instruktorów, na przykład do-
skonaląc umiejętności pływania lub 
jazdy na łyżwach. Do tego dochodzą 
także zajęcia z piłki ręcznej czy nożnej.  

Trudno będzie wrócić do szkoły 
po takich dwóch tygodniach…

– Ale to chyba komplement, a nie za-
rzut?

  Chcesz, by Twoje dziecko nauczyło się żonglować, 
chodzić na szczudłach? A może masz w domu przyszłe-
go perkusistę lub łyżwiarza figurowego? Najmłodsi ole-
śniczanie zaczynają ferie zimowe, a jednostki miejskie 
prześcigają się w pomysłach, jak zapewnić dzieciom uda-
ny wypoczynek. O ofercie miasta na najbliższe dwa tygo-
dnie opowiada zastępca burmistrza Edyta Małys-Niczypor.  

Nie tylko bębny
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Informacje o ofercie poszcze-
gólnych jednostek na stro-
nach: www.olesnica.pl, www.
mokis.info, www.mopsole-
snica.gov.pl, www.atol.ole-
snica.pl oraz w sekretaria-
tach szkół podstawowych. 

zimowe? 



Oleśnickie drogi 2020

 Na rok 2020 zaplanowano do wykonania wiele projektów drogowych, ale 
również i samych inwestycji na drogach.  W planach na ten rok jest między innymi:
-    Wykonanie przejścia dla pieszych i przejazdu rowerowego na przejeździe kolejowym przy ulicy Krzywoustego. 
   Rozpoczęcie budowy wschodniej obwodnicy miasta, przebudowy ulicy Dobroszyckiej, ulicy Kilińskiego  
  (od  Hallera do Lwowskiej), rozbudowa ulicy Motoryzacyjnej (do GKN), kontynuacja robót na ulicy  
     Kusocińskiego i Polnej. 
-    Wykonanie parkingu obok ronda na ulicy Chopina (przez Zakład Budynków Komunalnych).
   Dokończenie dokumentacji projektowej przebudowy ulic: Wały Jagiellońskie, Turkusowej,  
     Europejskiej, Holenderskiej, Greckiej, Niemieckiej i Francuskiej. 
       Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulic: Moniuszki, Rzemieślniczej, Wądły, Mokrej, Koperni- 
     ka, Krótkiej, Żytniej, Energetycznej oraz dokumentacji na wykonanie parkingu przy ulicy Sinapiusa i łącznika 
    tej ulicy z ulicą Marii Skłodowskiej-Curie.  

 
Parki, skwery, miejsca wypoczynku

 Ruszy budowa Skateparku, Parkur Parku i Pumptruc-
ka. Pod tajemniczymi nazwami kryją się nowoczesne miej-
sca do aktywnego spędzania czasu przez miłośników jazdy  
na rolkach, deskorolkach, hulajnogach i BMX-ach. 
  Kolejne tereny sportowe zostaną wybudowane praktycznie  

     od nowa przy ulicy Wileńskiej. Znajdzie tam swoje miejsce plac zabaw dla najmłodszych dzieci, ogród zapa- 
     chowy, tężnia, poidło oraz ogrodzony wybieg dla psów. 
-   Powstaną dwa skwery – przy ulicy Rzemieślniczej (naprzeciwko stacji paliw przy punktowcach) i przy ulicy  
   Cieszyńskiego na placu po rozebranych starych pawilonach. W tym ostatnim miejscu ustawiona zostanie   
   tablica pamiątkowa poświęcona Antoniemu Cieszyńskiemu – ojcu polskiej stomatologii, oleśniczaninowi  
     z urodzenia. 
-   Rewitalizacją zostanie objęte podwórze przy ulicy Matejki. 
-   Na placu Zwycięstwa zostanie wybudowana nowoczesna fontanna. 
-  Ruszą także prace zmierzające do stworzenia od podstaw parku dla mieszkańców osiedla Lucień. Nowe,  
          zielone miejsce na mapie Oleśnicy powstanie pomiędzy ulicami Ludwikowską i Południową, stąd nazwa:  
    Park Południowy.
-   A wiosną wrócą oczywiście „olbajki” – rowery miejskie. 

 
Mieszkania socjalne

 Miasto zamierza kontynuować budo-
wę mieszkań socjalnych na terenach pozyska-
nych od Spółdzielni Mieszkaniowej Zacisze. Bu-
dynki powstaną przy ulicy Kopernika 13. Zakład 
Budynków Komunalnych uzyskał pozwolenie na bu-
dowę kolejnych 28 mieszkań. Łącznie po zakończe-
niu tej inwestycji będą tam 62 mieszkania socjalne.  
W wieloletniej prognozie finansowej na lata 
2021 - 2022 zaplanowano na ten cel 3,2 mln 
zł, budżet na mieszkania socjalne zostanie zwiększony do kwoty około 4,2 - 4,5 mln zł, miasto bę-
dzie starać się o dofinansowanie tej inwestycji z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego.

W 2018 roku przez ówczesnego burmistrza 
zostało zaplanowane wykonanie doku-
mentacji projektowej na budowę sięgacza 
ulicy Mikołajczyka do domów położonych  
w głębi (zdjęcie). W obecnej kadencji prace 
nad tą inwestycją są kontynuowane. Do po-
ziomu hipokryzji urastają ataki na realizację 
tego przedsięwzięcia podyktowane faktem 
zamieszkania na tej ulicy burmistrza Jana 
Bronsia. - Mieszkańcy od wielu lat dopomi-
nali się o tę inwestycję. Nie widzę powodu, 
dla którego miasto miałoby dyskryminować 
swoich mieszkańców tylko dlatego, że są 
moimi sąsiadami. Remont obejmuje dalszy 
odcinek ul. Mikołajczyka, a nie ten przebie-
gający przy mojej posesji. Drogę do swojego 
domu mam od 20 lat – podkreśla burmistrz 
Jan Bronś.
   

Miasto stawia na inwestycje
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Tłumy na Orszaku Trzech Króli
Już po raz ósmy mieszkańcy licznie ma-
szerowali ulicami Oleśnicy w ramach 
Orszaku Trzech Króli. Dzieci ze szkół  
w naszym mieście zaprezentowały Jaseł-
ka. Kolędujący na placu Zwycięstwa trady-
cyjnie oddali pokłon Świętej Rodzinie. 

 
Rekordowa zbiórka WOŚP
28 Finał WOŚP w Oleśnicy zapisze się  
na karcie historii naszego miasta jako re-
kordowy. Mieszkańcy wzięli udział w wie-
lu imprezach, zajęciach, koncertach czy 
licytacjach. Dzięki wsparciu oleśniczan 
udało się zebrać 169 574,36 zł co stanowi 
rekord. Przypominamy, że w ubiegłym 
roku zostało zebrane ponad 125 tys. zł.  

 
300 pielgrzymów Taize w Oleśnicy
Europejskie Spotkanie Młodych skupiło 
się głównie na wydarzeniach we Wrocła-
wiu. Jednak w noc sylwestrową pielgrzy-
mi goszczący u rodzin w Oleśnicy wzięli 
udział we wspólnej modlitwie i barwnym 
wydarzeniu pod nazwą „Festiwal Naro-
dów” w hali sportowej OKR ATOL.



 Rusza program “Oleśnica 
Weteranom”, w ramach którego po-
wstała Oleśnicka Karta Weterana. 
 
 -  To całkowicie nowa oleśnicka inicjatywa. 
Jej celem jest wsparcie grupy osób, które uczestni-
czyły w misjach międzynarodowych, a szczególnie 
tych, którzych podczas misji odnieśli rany lub ob-
rażenia. Myślę, że nikogo nie trzeba przekonywać, 
że są to wyjątkowe osoby, które w najgodniej-
szy możliwy sposób reprezentowały nasz kraj 
– podkreśla Jan Bronś, burmistrz Oleśnicy.

 Aby otrzymać Oleśnicką Kar-
tę Weterana, konieczne jest złożenie wniosku  
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ole-
śnicy, zgodnie z określonym wzorem. Karta bę-

dzie wydawana bezpłatnie na czas nieokreślony 
pod warunkiem stałego zamieszkiwania w Oleśnicy.

 Weterani mają otrzymać zniżki, m.in.  
przy wejściu do obiektów OKR Atol. Burmistrz Ole-
śnicy zachęca, by do programu przystąpili kolejni 
partnerzy, tak jak dzieje się to w przypad-
ku „Oleśnic- kiej Karty Dużej Ro-

dziny”. – Zapraszamy 
także wszystkich 

innych zaintere-
sowanych współ-

d z i a ł a n i e m  
na rzecz osób 

szczególnie 
potrzebu-

j ą c y c h ,  

a także tych, którzy uznają, że taka forma promo-
cji oferowana zarówno przez miasto, jak i te osoby 
daje im szansę i możliwość stabilnego i społecznego 
funkcjonowania na rynku. Myślę, że społeczna rola 
przedsiębiorcy jest również niezmiernie istotna.  
W momencie, kiedy kieruje swoją ofertę do określo-
nych kręgów, to nie dość, że stosuje dla nich ulgę, 
ma również szansę na zdobycie stałego klienta, 
który będzie z nim związany w emocjonalny sposób
– dodaje burmistrz Oleśnicy.

 Wnioski o przyznanie Oleśnickiej Kar-
ty Weterana są dostępne na stronie interne-
towej MOPS: mopsolesnica.gov.pl oraz moż-
na je pobierać i składać w Miejskim Ośrodku 
Pomocy Społecznej - ul. Kilińskiego 2, od ponie-
działku do piątku w godzinach od 8:30 do 15:30. 

 Firmy produkują-
ce energię cieplną w ca-
łym kraju podnoszą ceny. 
W części gmin nawet  
o 20%, w Oleśnicy tylko  
o 9,76%. Wpływa na to  
podwyżka cen energii elek-
trycznej, węgla stosowa-
nego  do produkcji ogrze-
wania oraz praw do emisji  
CO2.
  
 Nowe stawki energii ciepl-
nej weszły w życie od 1 lutego. - To była 
konieczność, bo spółka już od 2017 
roku dokładała do dostarczanego cie-
pła. Mimo wprowadzonej w tym roku 
redukcji kosztów osobowych, ogra-
niczeniu wydatków do minimum 
cena musiała być podniesiona - mówi 
Grzegorz Odelski, dyrektor technicz-
ny Miejskiej Gospodarki Komunalnej.
  
- Dobrze, że zimy są teraz łagodne  
i można kontrolować ciepło  
w mieszkaniu, ustawiając tempera-
turę na kaloryferach. Dzięki temu 
może mniej odczujemy wyższe ceny - 
mówi pani Maria z placu Zwycięstwa.
 
 By wprowadzane podwyżki 
były jak najmniej odczuwalne, wła-
dze spółki wprowadziły oszczędności  
w wydatkach i kosztach osobowych. 
- Chcąc odciążyć odbiorców ciepła  
od wszystkich konsekwencji podwy-
żek, spółka zredukowała koszty oso-
bowe i materiałowe, ograniczyliśmy 
też wydatki, przeprowadzając tylko 
niezbędne remonty, modernizacje 
 

i inwestycje. Podejmujemy też dzia-
łania zmierzające do ograniczenia 
emisji CO2 oraz zwiększenia efek-
tywności energetycznej i udziału 
energii ze źródeł odnawialnych. 
Dzięki tym działaniom podwyżka 
jest poniżej 10%. Mam nadzieję, że 
nasi odbiorcy zrozumieją, że zmiana 
cen za ogrzewanie jest konieczna – 
zaznacza dyrektor Grzegorz Odelski.

 Dyrektor podkreśla, że 
podwyżka cen za energię cieplną  
w mieście, którą MGK Sp. z o.o. zmu-
szone było zastosować w 2019 r., nie 
poprawiło kondycji spółki i nie zre-
kompensowało jej strat. Postępują-
cy w dalszym ciągu znaczny wzrost 
kosztów opału w całym kraju oraz 
cen uprawnień do emisji CO2 wy-
musza niestety kolejną podwyżkę.

 MGK stara się także po-
zyskać dodatkowe środki ze źró-
deł zewnętrznych na obniżanie cen 
produkowanego przez siebie ciepła  
i prądu. Ostatnio spółka znalazła się 
w gronie pięciu firm w Polsce, któ-
re decyzją Urzędu Regulacji Ener-
getyki uzyskały tzw. premię koge-
neracyjną, czyli dopłatę do energii 
elektrycznej, która wytwarzana 
będzie przy ul. Ciepłej w Oleśnicy. 
Jakie korzyści płyną z tej dotacji? 
Spółka przez kolejne 15 lat od daty 
rozpoczęcia produkcji (zgodnie  
z planem już od połowy 2021 r.), bę-
dzie otrzymywać około 500 tys. 
zł rocznie, co ostatecznie pozwoli  
na wyprodukowanie tańszej energii 
elektrycznej oraz energii cieplnej.

 Analizując budżet miasta 
pod koniec roku 2019, przeliczono 
dokładnie dotację dla przedszko-
li. Już na spotkaniu w pierwszym 
półroczu burmistrz informował 
przedsiębiorców prowadzących pla-
cówki, że podstawowa kwota dota-
cji wzrosła z 995,14 zł do 1063,14 zł  
na dziecko w przedszkolu miesięcz-
nie. Według obowiązjących przepisów 
niepublicze przedszkola otrzymały 
75% wspomnianej kwoty (tj. 797,35zł  
z przyznanej kwoty 1063,14 zł), wy-
równanie wypłacono od stycznia 
2019 r. Oznacza to, że kwota dotacji 
wzrosła o 51 zł od pierwotnie zakłada-
nej w budżecie (995,14 zł). Pieniądze  
te pozwolą placówkom na uatrak-

cyjnienie ofert. Wzrost dotacji został 
odnotowany także w przedszkolu 
publicznym Zielone Ogrody. Tam 
na każde dziecko miesięcznie zo-
stało wydane o 68 zł więcej. Organ 
prowadzący przedszkole również 
otrzymał wyrównanie dotacji od 
stycznia 2019. - Wyrażam nadzieję, 
że tak wysokie wsparcie wyelimi-
nuje wszelkie problemy z zapewnie-
niem pełnowartościowych posiłków  
dla dzieci w tym przedszkolu – mówi 
Grażyna Dłubakowska dyrektor  
Zespołu Oświaty Samorządowej.

Oleśnicka karta weterana

Wyższe ceny energii elektrycznej i minimalnej 
pensji zwiększają koszty ciepła

Oszczędności nie pomogły

Więcej pieniędzy dla dzieci
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