
1marzec 2018 olesnica.pl. Bezpłatny Informator Miejski

Przychylając się do próśb 
wielokrotnie wyrażanych przez 
mieszkańców, z  początkiem 
wiosny oddajemy w Państwa 
ręce kolejną edycję miejskiego 
informatora. 

Znajdą tu Państwo wiadomości 
związane z działaniami realizowa-
nymi w Oleśnicy, podsumowania 
zadań już zakończonych i nowe 
plany inwestycyjne. 

Prezentujemy także plan Dni 
Oleśnicy, które ze względu na 
spodziewany remont Placu 
Zwycięstwa w tym roku odbędą 
się na podzamczu. Przybliżymy 
założenia fi nansowania i przebie-
gu tzw. obwodnicy wschodniej, 
zachęcamy także do przeczyta-
nia informacji o Centrum Usług 
Społecznych oraz o specjalnym 
wyróżnieniu dla Oleśnicy za no-
watorski i odważny projekt dopo-
sażenia uczniów miejskich szkół 
w stopniu dotąd niespotykanym.

W środku znajduje się też wkładka 
przygotowana przez Starostwo. 
Znajdą w niej Państwo informacje 
związane z powiatem oleśnickim.

Z okazji zbliżających się Świąt 
Wielkanocnych życzymy 
Państwu spokoju, zdrowia i 
nieustającej radości.

Miłej lektury!

W środku 4-stronicowa wkładka Starostwa Powiatowego

Czym jest 
Centrum 

Usług Społecznych? 

Jaki był rok 2017 
i co nas czeka 

w 2018? 

Oleśnica 
„Liderem 
Edukacji”! 

Strona 2-3 Strona 5 Strona 7

Zdrowych, pogodnych 
Świąt Wielkanocnych, 

pełnych wiary, nadziei i miłości,
a także serdecznych spotkań 

w gronie Rodziny i wśród Przyjaciół 
oraz radosnego „Alleluja”!

Wiesław Piechówka
Przewodniczący Rady Miasta

Michał Kołaciński
Burmistrz Oleśnicy

życzą

Materializują się właśnie założenia konsekwentnie 
prowadzonej polityki inwestowania zarówno w naj-
starsze, jak i najmłodsze pokolenia oleśniczan.

Miasto wyposaża szkoły w najnowszy sprzęt informa-
tyczny i podłącza je do sieci światłowodowej, tworzy też 
nowe miejsca przedszkolne (nowe oddziały będą dostęp-
ne od września w Centrum Usług Społecznych). Nie za-

pomina jednak o roli seniorów i ich potrzebach. Przykła-
dem jest uczestnictwo w programie Senior PLUS.

Oleśnica otrzymała pierwszą transzę dofi nanso-
wania na kwotę 80 tysięcy złotych. Pieniądze zosta-
ną przeznaczone na doposażenie Dziennego Domu 
Pomocy Społecznej, który powstaje w ramach CUS. 
15 marca  w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Spo-

łecznej burmistrz Oleśnicy Michał Kołaciński podpisał w 
obecności wojewody związaną z tym projektem umowę. 
Stronę rządową reprezentowała minister Elżbieta Rafal-
ska.

Kolejne środki w ramach programu zostaną przezna-
czone na funkcjonowanie placówki. Dofi nansowanie bę-
dzie wynosić 300 zł na seniora miesięcznie.

Oleśnica miastem międzypokoleniowej solidarności
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Konferencja naukowa  
o historii regionu i Oleśnicy. 

W kwietniu do Oleśnicy na kilka dni przy-
jechali naukowcy z Polski i zagranicy. Wyda-
rzenie zorganizowano we współpracy z Uni-
wersytetem Wrocławskim i było ono istotnym 
elementem obchodzonego w zeszłym roku 
w naszym mieście „Roku Czeskiego”. Przed-
miotem naukowej debaty oraz otwartych 
dla mieszkańców wykładów były rozmaite 
aspekty dziejów Oleśnicy. Konferencja od-
była się pod nazwą „Czeska historia Śląska. 
Ze szczególnym uwzględnieniem Oleśnicy i 
Księstwa Oleśnickiego”. Stanowiła w świe-
cie akademickim znakomitą promocję 
miasta i podniosła jego rangę. Efektem 
konferencji jest specjalna książka wydana 
pod redakcją profesora Wojciecha Mrozowi-
cza, która jest dystrybuowana w ośrodkach 
naukowych w kraju i zagranicą. Można ją 
także nabyć w sklepie BiFK. 

Największe w historii konsul-
tacje społeczne. 
Z inicjatywy burmistrza w każdej z ole-

śnickich szkół w styczniu i w lutym odbyły 
się spotkania z rodzicami, nauczycielami i 
wszystkimi zainteresowanymi kształtem sieci 
szkół w Oleśnicy osobami. Michał Kołaciński 
oraz Danuta Leśniewska, dyrektor Zespołu 
Oświaty Samorządowej, prezentowali przy-
gotowaną wcześniej koncepcję, która sta-
nowiła punkt wyjścia do dyskusji o przyszłej 
sieci szkół. W efekcie rozmów władze wraz 
z mieszkańcami i środowiskami szkolny-
mi wspólnie wypracowały kształt sieci 
edukacyjnej miasta. Reformę dzięki temu 
wdrożono bez społecznych napięć i bez 
zwolnień pracowników oleśnickiej oświaty.

Wygrana z syndykiem masy 
upadłości po konsorcjum, na 
którego czele stał TIWWAL. 
Proces dotyczył budowy części kom-

pleksu Atol i trwał od 2012 roku. W pierw-
szej instancji miasto przegrało kilkadziesiąt 
milionów złotych. Na sumę tę składała się 
kara 23.602.868,03 zł, która miała zostać 
powiększona o odsetki naliczone od po-
czątku postępowania, tj. od 18 maja 2012 r. 
do dnia zapłaty (kolejne kilkadziesiąt milio-
nów złotych). Dodatkowo zasądzono kwotę 
kosztów postępowania (14.912,26 zł) oraz 
nakazano zwrot wydatków i opłaty sądowej 
(108.685,75 zł). Mimo nacisków burmistrz 
zrezygnował z negocjacji z syndykiem i za-
decydował o odwołaniu się od wyroku. Mia-
sto wynajęło zewnętrzną kancelarię prawną. 
Ryzyko przyniosło dobry rezultat: Sąd Ape-
lacyjny we Wrocławiu w całości uchylił 
wyrok wydany w pierwszej instancji i na-
kazał zwrot kosztów postępowania syn-
dykowi po Tiwwalu. Zamiast ewentualnego 
oszczędzenia poprzez negocjacje kilku mi-
lionów, uratowano w ten sposób dla budżetu 
Oleśnicy pełną kwotę, która mogła wynieść 
kilkadziesiąt milionów złotych!

Nowa identyfikacja wizualna 
Oleśnicy.
 Przygotował ją w porozumieniu z Urzę-

dem Miasta oleśniczanin Michał Ruchel. Na 
wizualizację składa się logotyp, typografia i 
szereg piktogramów odpowiadających dzie-
dzinom życia i działania miasta. Prezentacja 
podczas premiery rebrandingu spotkała się 
z kilkukrotnym aplauzem zgromadzonych 
mieszkańców w sali BiFK, podobnie entu-
zjastycznie przyjęto nowy spot wizerunkowy 
miasta, który do tej pory wyświetlono ponad 
dwadzieścia tysięcy razy! Głównym celem 
rebrandingu było stworzenie nowego, funk-
cjonalnego i oficjalnego znaku graficznego 
Oleśnicy, który miał się różnić od herbu i 
odnosić się do historii oraz tradycji miejsco-
wości. Dodatkowym zadaniem było uporząd-
kowanie i uspójnienie wszelkich elementów 
promocyjnych wg ustalonego systemu gra-
ficznego. Rezultatem projektu jest posłu-
giwanie się nowym logo w przestrzeni 
miejskiej oraz do zewnętrznej promocji 

2017 rok obfitował w ważne wydarzenia. Oto kilka z nich…

miasta. Herb, który wcześniej funkcjonował 
jako logo miasta oraz do zewnętrznej pro-
mocji, ma obecnie zastosowanie w oficjalnej 
komunikacji. Nowa identyfikacja Oleśnicy 
została między innymi stworzona jako pra-
ca magisterska autora na Akademii Sztuk 
Pięknych we Wrocławiu. Została doceniona 
również przez uczelnię i widnieje w oficjal-
nym albumie najlepszych dyplomów ASP we 
Wrocławiu. Nową identyfikację dostrzegli też 
specjaliści branżowi: została nominowana 
do najlepszej dziesiątki w kraju w ramach 
plebiscytu „Polski rebranding roku 2017”, w 
którym Oleśnica rywalizuje m.in z Radiem 
Zet.

Największa w historii ole-
śnickiego samorządu inwe-
stycja w szkoły i uczniów.
 Miasto pozyskało na realizację swojej wi-

zji 2.322.000 zł (całkowita wartość projektu 
wynosi 2.732.000 zł). Środki przeznaczono 
na zakup nowoczesnego sprzętu. Oleśniccy 
uczniowie otrzymali łącznie 620 laptopów, 
do szkół trafiło także 28 interaktywnych 
monitorów i 20 wizualizerów. Ponadto pra-
wie wszystkie szkoły prowadzone przez 
miasto (SP 8 jeszcze czeka) zostały pod-
łączone do sieci światłowodowej, co jest 
ewenementem na skalę ogólnopolską. W 
efekcie tego przedsięwzięcia, przy jednocze-
snym docenieniu sposobu wdrożenia reformy 
edukacji w Oleśnicy, miasto otrzymało certy-
fikat „Samorządowego Lidera Edukacji”, 
a burmistrza Michała Kołacińskiego uhono-
rowano „Nagrodą Nadzwyczajną Mecenas 
Wiedzy”. Więcej: strona nr 5.

Wielka burza i usuwanie jej 
skutków. 
11 sierpnia, w piątek wieczorem, przez 

Oleśnicę przeszła burza. Właśnie rozpo-
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czął się „długi weekend” i festiwal OFCA. 
Miasto zostało częściowo zalane, miejski 
drzewostan został poważnie uszkodzony, 
a część dróg nie była przejezdna. Z po-
wierzchni zniknęło namiotowe miastecz-
ko na podzamczu, gdzie mieszkała część 
uczestników OFCY. Straż pożarna, policja i 
służby miejskie podjęły błyskawiczną akcję. 
Burmistrz koordynował ich działania jeszcze 
w piątkową noc, a w sobotę 12 sierpnia rano 
zebrał się sztab zarządzania kryzysowego, 
w którym udział wzięli na zaproszenie władz 
między innymi przedstawiciele policji, stra-
ży pożarnej, Sekcji Dróg Miejskich, MGK, 
BiFK, Urzędu Miasta i Fundacji OFCA. W 
pierwszej kolejności udrożniano drogi i ka-
nalizację. Z urlopów ściągnięto kilkudziesię-
ciu ludzi, dzięki ich wysiłkowi miasto jeszcze 
w sobotę stało się przejezdne, a festiwal 
OFCA, mimo meteorologicznej katastrofy, 
odbył się bez przeszkód. Sukcesywnie, już 
od soboty, usuwano wiatrołomy. Proces ten 
trwał kilka tygodni. Wszystkim służbom, w 
szczególności strażakom i policjantom oraz 
pracownikom SDM, MGK i Urzędu Miasta 
wielokrotnie dziękowano.

Oleśnica postawiła  
na ekologię! 
Od października w Oleśnicy istnieje moż-

liwość ubiegania się o dotację na wymianę 
węglowych źródeł ogrzewania na bardziej 
ekologiczne. Akcja dotyczy całego miasta 
(nie tylko samej starówki jak dotychczas). 
Projekt polega na trwałej likwidacji źró-
deł ogrzewania opartych na paliwach 
węglowych (kotły i piece pozaklasowe lub 
posiadające klasę 3 lub 4 wg normy PN-EN 
303-5:2012) i zastąpieniu ich nowym źródłem 
ciepła. Można otrzymać nawet do 8.000 zł (w 
domku jednorodzinnym) i 4.000 zł (w miesz-
kaniu w bloku). Więcej: strona nr 6.

Młodzi oleśniccy muzycy 
podbili Chrudim.
 W ramach Roku Czeskiego wspólnie z 

partnerami z Chrudimia organizowano roz-
maite wydarzenia artystyczne. W czerw-
cu z wizytą do tego miasta wybrali się pod 

opieką dyrektorki i nauczycieli Państwowej 
Szkoły Muzycznej uczniowie tej placówki. 8 
czerwca w przepięknych wnętrzach dawnej 
barokowej świątyni, w której dzisiaj mieści 
się muzeum rzeźb barokowych, chrudimska 
widownia gorąco oklaskiwała znakomite 
wykonania dzieł m.in. Händla czy Bacha, a 
także kompozytorów współczesnych.

Oleśnicę reprezentowali: 
Marcelina Graca, Kamila Sozańska - 

Gorczyca, Kinga Cugowska, Joanna Cy-
bułka, Anna Gorzelak, Jakub Janik, Jago-
da Junik, Wiktoria Kansy, Julia Konarska, 
Wiktor Kotwa, Bartosz Kurdybacha, Woj-
ciech Kurdybacha, Jacek Łuczek, Ame-
lia Haglauer, Aleksandra Matuszewska, 
Michał Obiegło, Jakub Olszak, Maciej 
Olszak, Gabriel Pieronek, Hanna Pisko-
zub, Paweł Ryl, Zuzanna Ryś, Anna Sim, 
Piotr Strycharczyk, Julia Ścibisz, Bartosz 
Świątek, Michał Wala, Patrycja Węgrzyn, 
Michał Wojciechowski i Oliwia Zaręba. 

Towarzyszyli im nauczyciele: Agnieszka 
Pawłowska, Beata Krzenciessa, Monika Mi-
kuś - Machała i Aleksander Bobrowicz. Or-
ganizacją po stronie polskiej zajmowali się 
Michał Kołaciński, burmistrz Oleśnicy, Rafał 
Wojtczak, tłumacz języka czeskiego, oraz 
Michał Skrzypek, koordynator współpracy z 
miastem partnerskim Chrudim.

Wydarzenie zakończyło się dopiero po 
wielu bisach. Na rewizytę nie trzeba było 
długo czekać: w ramach Dni Europy we 
wrześniu w Oleśnicy wystąpili filharmonicy 
z Chrudimia.

Nowa, ważna oleśnicka 
książka. 
Miasto wydało obszerne opracowanie o 

zamku autorstwa Marka Nienałtowskiego. 
Najdokładniejsze dotąd wydawnictwo o zam-
ku oleśnickim zostało zaprezentowane pod-
czas międzynarodowej konferencji naukowej 
„Czeska historia Śląska. Ze szczególnym 
uwzględnieniem dziejów Oleśnicy i księstwa 
oleśnickiego”. Książka zebrała znakomite opi-
nie dyskutujących o historii naszego miasta 
naukowców. Autor, oleśniczanin i pasjonat hi-
storii, który od 2002 r. prowadzi portal www.
olesnica.org poświęcony dziejom miasta i re-
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Dyrektor SP7 uruchamia pierwszy otrzymany komputer
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14 i 28 kwietnia
I Oleśnicki Festiwal Gitarowy

14 kwietnia, godz. 18.00, sala widowisko-
wa BiFK: Por Fiesta/Fuente. 
28 kwietnia o godz.18.00, sala widowisko-
wa BiFK: Erlendis Quartet

21 kwietnia
Pociąg Repatriantów

2 maja
„Chopin na sto” – fortepianowy 
koncert patriotyczny, sala widowiskowa 
BiFK

19 maja
Noc Muzeów

26 i 27 maja
Dni Oleśnicy. (Ze względu na remont 
placu Zwycięstwa zapraszamy do Ryn-
ku i na podzamcze)

Sobota 26.05
Rynek: Parada i prezentacja mieszkań-
ców, Sonoro Przegląd Wokalny, Biblioteka 
Plenerowa
Podzamcze: oleśnicka legenda: HEJ oraz 
BLACKBERRY BROTHERS, ROMUALD 
LIPKO „ZŁOTE PRZEBOJE”, DJ KURPIX 
- Potańcówka Szlagiery naszej Ery, prze-
krój 100 lat w muzyce rozrywkowej
Niedziela 27.05
Rynek: Biblioteka Plenerowa, prezentacje 
grup uczestniczących w zajęciach stałych 
w BiFK

Podzamcze: HURT, O.S.T.R., MARGA-
RET

9 czerwca
II Oleśnicki Festiwal 
Słowiańskiej Muzyki Sakralnej 
,,GŁAGOLICA” 

Kościół św. Jerzego 

23 czerwca
Impreza Świętojańska 
na rozpoczęcie wakacji

Amfi teatr nad Stawami Miejskimi

29 czerwca – 1 lipca
American Cars Mania

Teren byłego lotniska
Międzynarodowy Zlot Samochodów Ame-
rykańskich to największe wydarzenie 
tego typu w Polsce i jedno z większych 
w Europie. Łączy klimat międzynarodo-
wych zlotów motoryzacyjnych, targów 
branżowych oraz imprezy rekreacyjnej. 
Piknik gromadzi właścicieli rozmaitych 
pojazdów, wielu wystawców oraz tysiące 
widzów.

Lipiec 2018 
- Międzynarodowy Festiwal 
Muzyki Organowej w Oleśnicy

Bazylika
• 01.07.2018 – Piotr Rojek /organy, Polska/
• 08.07.2018 – Dalia Jatautaite /organy, 
          Litwa/

• 15.07.2018 – Michele Croese /organy, 
          Włochy/ 
                     – Izabela Szlachetko /trąbka, 
          Włochy/
• 22.07.2018 – Jan Mroczek /organy, 
          Polska/ 
• 29.07.2018 – Krzysztof Urbaniak /organy, 
          Polska/ 

10 – 12 sierpnia
V Festiwal Cyrkowo-
Artystyczny OFCA

14 – 16 września
Dni Europy

A poza światem imprez? Między innymi:
• Rozbudowany zostanie parking przy 
cmentarzu przy ul. Wileńskiej 
• Dokończony zostanie remont chodnika 
przy ul. Ogrodowej 
• W Parku Kopernika pojawi się oświetle-
nie 
• Wzdłuż ulicy Krzywoustego – od ronda 
do granic miasta - wybudowane zostaną 
ścieżki rowerowe 
• Uruchomione zostanie Centrum Usług 
Społecznych 
• Pojawi się strefa Park & Ride nieopodal 
dworca kolejowego Rataje, od którego do 
ronda Miast Partnerskich wzdłuż ul. Wro-
cławskiej poprowadzona zostanie ścieżka 
rowerowa 
• Oddany do zamieszkania zostanie drugi 
budynek socjalny przy ul. Kopernika 
• Nowe oblicze zyska zniszczony plac 
Zwycięstwa 

2017 rok obfi tował w ważne wydarzenia. Oto kilka z nich…
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alizuje związane z tym badania, napisał dzie-
ło, które powinno być obowiązkową pozycją 
w biblioteczce każdego wielbiciela Oleśnicy. 
Książka stanowi istotny element promocji 
zarówno miasta, jak i jednego z najwspa-
nialszych obiektów Dolnego Śląska. Wy-
dawnictwo, jak zaznaczył sam autor, „nie pre-

tenduje do miana opracowania naukowego, a 
stanowi jedynie popularyzację mało znanych 
dziejów zamku”. Liczy 309 stron, zawiera 358 
fotografi i i rysunków oraz 20 załączników - ilu-
stracji. Recenzentem książki jest prof. UWr. dr 
hab. Wojciech Mrozowicz.

Wprowadzenie bezpłatnej 
komunikacji.
Oleśnica dołączyła do niewielu miast w 

Polsce, które oferuje mieszkańcom darmo-
we przejazdy miejskimi autobusami. To ko-
lejne udogodnienie dla osób poruszających 
się po mieście wdrożone po zniesieniu opłat 
za parkowanie w soboty czy wprowadzeniu 
bezpłatnych abonamentów parkingowych 
dla dużych rodzin. W 2015 r. burmistrz Mi-
chał Kołaciński zadecydował, by obniżyć 
koszt biletów za przejazdy komunikacją z 2 
zł do 1 zł. W efekcie wzrosła liczba pasaże-
rów. W 2016 roku autobusy komunikacji 
miejskiej przejechały prawie 159 tysięcy 
kilometrów. Za usługę miasto zapłaciło 
407.599,66 zł. W roku 2017 wprowadzono 
przejazdy bezpłatne i zmodyfikowano 
rozkłady. W efekcie autobusy miejskiej 
komunikacji przejechały prawie 168 ty-
sięcy kilometrów (o prawie osiem i pół ty-
siąca kilometrów więcej), a miasto zapła-
ciło 510.151,65 zł, czyli nieco ponad sto 
dwa tysiące złotych więcej niż rok wcze-
śniej. Ilość pasażerów wzrosła wielokrotnie, 
co oznacza, że decyzja o zniesieniu opłat za 
przejazdy była słuszna i oczekiwana, a koszt 
dla budżetu – zważywszy na istotnie zwięk-
szoną liczbę przejechanych wozokilometrów 
– relatywnie niewielki.

fot. 3

…a w 2018 roku czeka nas między innymi…

Oleśnica systematycznie, w przemyślany sposób, rozwija się i 
pięknieje. Oferuje mieszkańcom i przyjezdnym coraz więcej, a dzięki 
energii samych oleśniczan jawi się jako miasto tętniące życiem, 
pełne aktywnych i kreatywnych ludzi. Pojawiają się nowe imprezy i 
festiwale, rozwijane są formuły dotychczasowych – a wszystko dzięki 
zaangażowaniu mieszkańców, którzy w Oleśnicy mogą realizować 
swoje marzenia i pasje. Wykonywane są przy tym nowe inwestycje, 
dedykowane zarówno najmłodszym, jak i najstarszym oleśniczanom. 
Cieszę się mogąc Państwa poinformować, że większość z przyjętych 
przez władze miasta planów została zrealizowana.
Prace związane z udostępnieniem oleśniczanom Centrum Usług Społecz-
nych dobiegną końca już we wrześniu. Przedszkole praktycznie zostało 
już ukończone, trwają jeszcze prace na innych kondygnacjach.
Zakończyliśmy także uzbrojenie strefy gospodarczej (WSSE Podstrefa 
Oleśnica) przy ul. Krzywoustego. Ku mojej radości pierwsza z fi rm już roz-
poczęła tam działalność, a nowa droga już służy i pracownikom, i wszyst-
kim zainteresowanym kolejnymi inwestycjami w tym obszarze.
Pełną parą pracuje już także wyremontowany i przebudowany Urząd Stanu Cywilnego. W odrębnych kabinach spra-
wy załatwiane są bardziej komfortowo, a system biletowy usprawnia obsługę klientów. Znalazło się także miejsce dla 
najmłodszych: kącik zabaw i przewijak.
Zakupiliśmy oleśnickim uczniom nowoczesny sprzęt, który – bez wahania mogę to powiedzieć – wprowadza miejskie 
szkoły w XXI wiek! Tak samo, jak ich podłączenie do sieci światłowodowej, co pozwoliło na bezproblemowy dostęp do 
szybkiego internetu. Nasze wysiłki zostały dostrzeżone i Oleśnica może szczycić się prestiżowym certyfi katem Samo-
rządowego Lidera Edukacji. Ważnym aspektem dla przyznania tej nagrody był fakt spokojnego wprowadzenia reformy 
edukacji, co było możliwe dzięki wielu godzinom bezpośrednich rozmów i konsultacji z mieszkańcami Oleśnicy. Jeszcze 
raz bardzo Państwu dziękuję za udział w spotkaniach i wiele cennych uwag, które prawie wszystkie uwzględniono.
Oddane zostały mieszkańcom kolejne wyremontowane podwórka, zielone siłownie, parkingi czy ścieżki rowerowe. 
Czynimy wysiłki, by było ich jak najwięcej, dlatego jeszcze w tym roku pojawią się nowe – między innymi wzdłuż bardzo 
ruchliwej ulicy Krzywoustego.
Zainwestowaliśmy w unowocześnienie bazy diagnostycznej oleśnickich przychodni, o czym mogą się Państwo przeko-
nać, korzystając z USG i RTG tak przy ul. Ludwikowskiej, jak i przy ul. Hallera.
Wielkim sukcesem frekwencyjnym okazało się wprowadzenie bezpłatnej komunikacji, co tylko potwierdza, że był to do-
bry krok – podobnie jak zniesienie opłat za parkowanie w soboty czy bezpłatne abonamenty dla posiadaczy Oleśnickiej 
Karty Dużej Rodziny.
Czuję się także w obowiązku poinformować, iż w pełni świadomy ciążącej na mnie odpowiedzialności  podjąłem ryzyko 
nie podejmowania negocjacji z syndykiem masy upadłości po konsorcjum, na którego czele stała spółka Tiwwal. Rzecz 
dotyczyła wielomilionowej kary związanej z budową w latach minionych nowszej części Atola. Miasto przegrało proces 
w pierwszej instancji. Zamiast negocjować zmniejszenie kary, zadecydowałem o wynajęciu zewnętrznej kancelarii do 
przygotowania apelacji. W sierpniu 2018 r. Sąd Apelacyjny przychylił się do naszej argumentacji i w całości oddalił 
roszczenia syndyka! Jest to olbrzymie osiągnięcie prawników i miejskiej administracji, okupione potężnym stresem i 
godzinami wytężonej pracy.
Na koniec serdecznie zapraszam do wspólnych obchodów wszystkich miejskich wydarzeń, których co roku przybywa. 
W szczególności warto podkreślić wszelkie przedsięwzięcia związane ze stuleciem odzyskania przez Polskę niepodle-
głości. O ich przebiegu będziemy informować z odpowiednim wyprzedzeniem.
Miłej lektury!

Michał Kołaciński
Burmistrz Oleśnicy

Dyrektor SP7 uruchamia pierwszy otrzymany komputer
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W Oleśnicy w ostatnich trzech latach 
powstawały plenerowe siłownie, nowe 
place zabaw i kilometry ścieżek rowero-
wych. W planach inwestycyjnych mia-
sta nie pominięto jednak innych spraw.

Na cmentarzu przy ul. Wileńskiej rozbu-
dowano sieć oświetleniową. Wybudowano 
też nowe drogi z kostki betonowej, wymie-

niono dodatkowo na kostkę dotychczasową 
żużlową nawierzchnię jednej ze ścieżek. 
Razem powstało niemal 2.600 m2 nowych 
alejek.

Pojawiło się też nowe ogrodzenie – pra-
wie 400 metrów! Wybudowano także no-
woczesne i estetyczne kolumbarium, które 
zawiera 117 nisz urnowych.

Łącznie przedsięwzięcia te kosztowa-
ły ponad 920 tysięcy złotych. To jednak 
nie wszystko.

W związku z powiększeniem cmentarza 
konieczne stało się wybudowanie nowego 
parkingu. Pierwszy etap – ok. 2.200 m2 
na odcinku od istniejącego parkingu do 
końca starej części cmentarza – powi-

nien zostać zrealizowany jeszcze w III 
kwartale 2018 roku. Szacunkowy koszt 
wraz z projektem będzie kosztował ok. 
295 tysięcy. 

Wartość oczekiwanych inwestycji, re-
alizowanych na cmentarzu przy ul. Wileń-
skiej, przekroczy zatem 1.200.000 zł.

Zmienia się cmentarz przy ul. Wileńskiej

Ścieżki żużlowe zmieniły się w drogi z kostki Wybudowano nowoczesne kolumbarium

Pierwszy zakład rozpoczął działal-
ność w oleśnickiej podstrefie WSSE 
Invest Park przy ul. Krzywoustego!

Tereny (niecałe 50 hektarów po lewej 
stronie ul. Krzywoustego w kierunku Bie-
rutowa) wprowadzono do strefy w 2015 
roku. Miasto podjęło wysiłek związany z 
uprzemysłowieniem tego obszaru. Błyska-
wiczna decyzja o doprowadzeniu wody i 
kanalizacji oraz o wybudowaniu drogi, 
która docelowo poprzez rondo zostanie 
skomunikowana z trasą S8 (dzięki łączni-
kowi drogi nr 451 i trasy S8), spowodowały 
zainteresowanie ze strony potencjalnych 
inwestorów. Warto wspomnieć, że droga 
otrzymała już nazwę: jest to ulica Strefo-

wa. Razem z drogą wybudowano chodnik 
i ścieżkę rowerową.

Pierwszym zakładem, który powstał w 
tym miejscu, jest Midroc Alucrom. Kolej-
ną działkę inwestycyjną w WSSE zakupiła 
już spółka ROM Logistics (dawna Aida). 
Nie bez znaczenia dla miejskiej kasy jest 
też fakt wynegocjowania przez burmistrza 
Michała Kołacińskiego z operatorem strefy 
lepszych warunków prowizyjnych zwią-
zanych ze sprzedażą gruntów poprzez 
obniżenie prowizji aż o 5%.

W Oleśnicy w ramach WSSE funkcjo-
nują już zakłady GKN Driveline przy ul. 
Południowej i Krzywoustego/Trakcyjnej. 
Ten drugi uroczyście otwarto w 2016 roku.

W Oleśnicy istnieje możliwość ubie-
gania się o dotację na wymianę węglo-
wych źródeł ogrzewania na bardziej 
ekologiczne. Akcja dotyczy całego mia-
sta (nie tylko starówki).

Projekt polega na trwałej likwidacji źró-
deł ogrzewania opartych na paliwach wę-
glowych (kotły i piece pozaklasowe lub 
posiadające klasę 3 lub 4 wg normy PN-
-EN 303-5:2012) i zastąpieniu ich nowym 
źródłem ciepła, takim jak poniżej:
1)   Kotły gazowe;
2)   Kotły na lekki olej opałowy;
3)   Piece zasilane prądem elektrycznym;
4)   Kotły na biomasę 5 klasy wg normy  
      PN-EN 303-5:2012;
5)   Podłączenie do sieci ciepłowniczej;
6)   Pompy ciepła;
7)  OZE (kolektory słoneczne, ogniwa fo-
towoltaiczne) – jako element służący zasi-
leniu nowo zamontowanego źródła ogrze-
wania.

Dotacja udzielana będzie w wysoko-
ści 50% wartości poniesionych i udo-

kumentowanych kosztów kwalifikowa-
nych, w maksymalnej wysokości do:
1)   dla domu jednorodzinnego – 8.000,00 zł;
2)   dla lokalu mieszkalnego w budynku wie-
lorodzinnym – 4.000,00 zł;
3)   w przypadku kotłowni zasilającej w cie-
pło budynek wielorodzinny, limit kosztów 
kwalifikowanych dla takiej instalacji określo-
ny będzie w oparciu o liczbę obsługiwanych 
lokali mieszkalnych – jako iloczyn tej liczby i 
kwoty 3.000,00 zł.

Terminy składania wniosków:
l do 31.03.2018 r.
l do 30.06.2018 r.
l do 30.09.2018 r.

Środki finansowe przeznaczone na udziele-
nie dotacji pochodzić będą z budżetu miasta i 
uzależnione są od uzyskania dofinansowania 
w formie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we 
Wrocławiu, która jest udzielana w ramach 
programu pt. „Ograniczenie niskiej emisji na 
obszarze województwa dolnośląskiego”, przy 
spełnieniu wymogów tego programu.

Inwestycja w strefę ekonomiczną 
przynosi już efekty

Wymień piec na bardziej eko!

Alucrom to kolejna firma, która zainwestowała w Oleśnicy Dzięki temu projektowi będziemy oddychali czystym powietrzem

Wybudowano obiecany chodnik 
i ścieżkę rowerową na Klono-
wej

Prace związane były z budową ciągu 
pieszo - rowerowego zlokalizowanego 

pomiędzy ul. Klonową a ul. Wileńską, 
wzdłuż istniejącego budynku mieszkal-
nego przy Klonowej 12 – 12d. 

Nowe ciągi piesze i rowerowe sko-
munikowano z istniejącymi szlakami, 
przebiegającymi wzdłuż ul. Wileńskiej, 
Klonowej i Sikorskiego, tworząc w ten 

sposób spójną sieć pieszo – rowero-
wą w tym rejonie. Przyczyniło się to do 
uporządkowania ruchu rowerowego, po-
prawy komfortu przejazdu i zwiększenia 
bezpieczeństwa nie tylko pieszych i ro-
werzystów, ale wszystkich użytkowników 
dróg.

Pomiędzy opaską parkingu a ścieżką ro-
werową, jak również w miejscu istniejących 
pasów zieleni, wykonano tereny zielone 
obsadzone krzewami liściastymi i iglasty-
mi, co pozwoliło na stworzenie estetycz-
nej i funkcjonalnej strefy zieleni. Całkowity 
koszt inwestycji wyniósł 170.316,53 zł.

Z miasta
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Powiat Oleśnicki posiada 466 km dróg. Systematycznie wzrastający ruch pojazdów, w 
tym pojazdów o bardzo dużym tonażu, powoduje ich bardzo szybką degradacje. Niemniej w 
ramach naszego skromnego budżetu staramy się przeznaczać na inwestycje coraz większe 
pieniądze. Wykres obok ilustruje wzrost nakładów na inwestycje (w tym inwestycje drogowe), 
który dokonał się w ostatnich latach.

Szanowni Państwo!
W ramach szerszego informowania mieszkańców Powiatu Oleśnickiego o pracach władz powiatu i ważniejszych wydarzeniach z życia 
naszej lokalnej społeczności postanowiliśmy przygotować niniejsze wydawnictwo. 
Mam nadzieję, że przybliżymy Państwu najważniejsze tematy, którymi zajmują się Zarząd i Rada Powiatu Oleśnickiego. Z konieczno-
ści wybraliśmy tylko niektóre tematy. Mamy nadzieję, że w przyszłości uda się je poszerzyć. Tych z Państwa, których zainteresowały 
poruszone tematy, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej: www.powiat-olesnicki.pl. Szczególnie polecamy zakładki 
„Aktualności” oraz „Prasa”. Zapraszamy również do zaglądnięcia do nas na Facebooku.
Największym wyzwaniem, przed którym stanęły władze powiatu w obecnej kadencji, była zła sytuacja fi nansowa Powiatowego Zespołu 
Szpitali. Zarząd Powiatu ze względu na specyfi kę służby zdrowia musiał poruszać się na wyjątkowo trudnym polu. Naprawa fi nansów 
trwała od początku kadencji i zakończyła się pełnym sukcesem. Osiągnięty w roku 2017 wynik fi nansowy Powiatowego Zespołu Szpitali 
potwierdza słuszność podjętych działań restrukturyzacyjnych. Stanowcza postawa dyrekcji Szpitala pozwoliła na zakwalifi kowanie się 
zespołu szpitali do sieci i wyeliminowała groźbę całkowitego zamknięcia szpitala w Sycowie. W międzyczasie wykonano wiele inwesty-
cji. Najważniejsze to termomodernizacja szpitali, nowa kotłownia w Sycowie oraz kilka remontów na oddziałach (szczegółowe informacje 
znajdą Państwo w dalszej części naszego informatora).
Mam nadzieję, że niniejsza informacja chociaż w skromny sposób przybliży Państwu nasze działania oraz problemy, z którymi muszą 
borykać się władze powiatu.

Pozostaję z wyrazami szacunku
Wojciech Kociński

4,7 MLN 4,5 MLN 5,2 MLN
3,7 MLN 4,6 MLN

11,6 MLN 10,8 MLN

2,1 MLN
4,6 MLN

2 MLN

1 MLN
1,7 MLN

3,3 MLN

8,3 MLN













      

M
ili

on
y 

 z
ł

 
 

Powiat inwestuje
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Powiatowy Zespół Szpitali jest 
jedną z najważniejszych jednostek 
powiatowych. Jego sytuacja fi nan-
sowa stanowiła w ostatnim czasie 
największe wyzwanie dla Zarządu 
Powiatu Oleśnickiego. Gwałtownie 
rosnące, począwszy od roku 2014, 
zobowiązania wymagalne (tzn. 
takie, których termin płatności już 
minął) oraz rosnąca ilość spraw 
sądowych i komorniczych wymu-
siły na Zarządzie podjęcie radykal-
nych kroków, które spotykały się z 
dużym oporem społecznym.

Dzisiaj możemy stwierdzić, że 
zmiana dyrekcji oraz przeprowa-
dzenie przez nią przyjętego przez 
Radę Powiatu planu restruktury-
zacji zaowocowały odwróceniem 
tendencji wzrostu zadłużenia 
szpitala i doprowadziły w roku 
2017 do dodatniego wyniku fi nan-
sowego. Wykres zamieszczony 
poniżej pokazuje, jak kształtował 
się wynik fi nansowy na przestrze-
ni ostatnich lat.

Uzyskanie tak dobrych rezulta-
tów jest tym bardziej godne uwa-
gi, że zostało osiągnięte w bardzo 
krótkim czasie. Należy wspomnieć, 
że wszystkie poczynione oszczęd-
ności nie odbywały się kosztem 
jakości świadczeń leczniczych. 
Wręcz przeciwnie. W ostatnim 
czasie poczyniono wiele inwestycji 
i zakupów (np. termomodernizacja 
budynku w Oleśnicy kosztowała 
szpital ponad 1 mln zł), wykonano 
wiele zaleceń służb sanitarnych, 
pożarniczych, itd., jednocześnie 
rozpoczęto zakup nowego sprzętu 
medycznego oraz wymianę tego, 
który zdołał się całkowicie zamor-
tyzować (często ponad 30-letni). 

 Obok przedstawiono zestawie-
nie najważniejszych wydatków. 
Warto zwrócić uwagę, że może-
my pochwalić się też inwestycjami 
bezkosztowymi. Dzięki zabiegom 
starosty i dyrekcji PZSz udało 
się wykonać za darmo nową na-
wierzchnię parkingu przy szpitalu 
w Sycowie przy okazji budowy uli-
cy Oleśnickiej. 

W ostatnim czasie przepro-
wadzono duże zmiany na izbie 
przyjęć w szpitalu w Oleśnicy. Do-
konano zamiany pomieszczeń po-
między izbami przyjęć chirurgiczną 
a ogólną, dzięki czemu polepszono 
warunki przyjmowani pacjentów i 
warunki pracy personelu.

W szpitalu w Oleśnicy trwa aktu-
alnie remont izby przyjęć dla dzie-
ci. Zakończono już prace remonto-
we na oddziałach wewnętrznym i 
chirurgicznym. W drugiej połowie 
roku planowany jest remont od-
działu dziecięcego.

Pragniemy ponadto poinfor-
mować o planach rozszerzenia 
opieki onkologicznej, na którą w 
naszym powiecie systematycz-
nie wzrasta zapotrzebowanie ze 
względu na wzrastającą wykry-
walność raka. Pozyskano też już 

drugą karetkę zakupioną z budże-
tu wojewody dolnośląskiego.

Więcej informacji znajdziecie 
Państwo na naszej stronie interne-
towej: www.powiat-olesnicki.pl w 
zakładce „Prasa”.

Jak wygląda dzisiaj sytuacja fi -
nansowa Powiatowego Zespołu 
Szpitali w Oleśnicy?

Skuteczna realizacja programu 
restrukturyzacji szpitala pozwoliła 
na osiągnięcie pierwszego od lat 
dodatniego wyniku finansowego 
netto w kwocie 1,39 mln zł (na 
podstawie sprawozdania z wyko-
nania planu fi nansowego za 2017 
r. sporządzonego przed zamknię-
ciem roku). Dobra sytuacja fi nan-
sowa szpitala oznacza brak ko-
nieczności wydatkowania środków 
na utrzymanie szpitala i pozwala 
realizować planowe ograniczanie 
zadłużenia Powiatu.

Wstępny wynik fi nansowy szpi-
tala na koniec 2017 r. oznacza po-
prawę w stosunku do wyników na 
koniec 2016 r. o blisko 3 mln zł oraz 
spektakularną poprawę w stosun-
ku do wyników na koniec 2015 r. o 
kwotę bliską 7 mln zł! 

Wstępne szacunki pozwalają 
prognozować dalszą poprawę 
sytuacji finansowej szpitala w 
2018 r. Również nowe zasady 
finansowania pozwalają z opty-
mizmem patrzeć na przyszłość 
powiatowych szpitali, co powinno 
się przełożyć się na poprawę do-
stępności i jakości świadczonych 
usług.

Radykalne kroki dały wyniki

Spektakularna poprawa

Tabor oleśnickiego pogotowia zmienia się

Szpital przechodzi oczekiwaną metamorfozę

Termomodernizacja szpitala przynosi wymierne korzyści

Starostwo Powiatowe w Oleśnicy
56-400 Oleśnica , ul. J. Słowackiego 10
tel. 71 314 01 11


Zarząd Dróg Powiatowych
56-400 Oleśnica, ul. Wojska Polskiego 52c
tel. 71 398-16-67 


Państwowa Stacja Sanitarno–
Epidemiologiczna w Oleśnicy
56-400 Oleśnica, ul. 3 Maja 20 
tel. 71 314 20 34


Powiatowy Inspektorat 
Weterynarii w Oleśnicy
56-400 Oleśnica, ul. 3 Maja 20
tel. 71 314 26 11


Komenda Powiatowa Policji
56-400 Oleśnica, ul. Gen. Józefa Hallera 3
tel. 71 397 62 00


Komenda Powiatowa Państwowej 
Straży Pożarnej w Oleśnicy
56-400 Oleśnica, ul. Kopernika 4
tel. 71 314 20 91


Powiatowe Centrum Edukacji i 
Kultury
56-400 Oleśnica, ul. Wojska Polskiego 56
Tel. 71 314 01 72


Filia Dolnośląskiej Biblioteki 
Pedagogicznej w Oleśnicy
56-400 Oleśnica, ul. Wojska Polskiego 56
tel. 71 314 21 46


Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Oleśnicy
56-400 Oleśnica, ul. J. Słowackiego 10
tel. 71/314-01-74


Powiatowy Dom Pomocy 
Społecznej w Ostrowinie
56-400 Oleśnica, Ostrowina 21 
tel. 71/ 314-87-54


Centrum Administracyjne Obsługi
Placówek Opiekuńczo - Wychowaw-
czych z siedzibą w Bierutowie
56 – 420 Bierutów, ul. 1 Maja 8c 
Sekretariat: tel./fax 71 314 62 72


Powiatowy Zespół Szpitali 
z siedzibą w Oleśnicy
56-400 Oleśnica, ul. Armii Krajowej 1 
tel.71/ 776-74-27
Oddziały w Sycowie
56-500 Syców, ul. Oleśnicka 25
tel. 62/785-20-31


Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnicy
56-400 Oleśnica, ul. Wojska Polskiego 13 
tel./fax 71/ 314-20-89
Filia w Sycowie
56-500 Syców, ul. A. Mickiewicza 7
tel. 62/ 185-30-53 
Filia w Twardogórze
56-416 Twardogóra, ul. Wielkopolska 11
tel./fax 71/ 315-90-80
Filia w Bierutowie
56-420 Bierutów, ul. Moniuszki 12
tel./fax: 71/314-63-06


I Liceum Ogólnokształcące 
im. Juliusza Słowackiego w Oleśnicy
56-400 Oleśnica, ul. J. Słowackiego 4 
tel. 71 314-01-82


II Liceum Ogólnokształcące 
im. Ks. Jana Twardowskiego 
w Oleśnicy
56 400 Oleśnica, ul. Wojska Polskiego 56
tel. 71 314 22 22


Liceum Ogólnokształcące 
im. Tadeusza Kościuszki w Sycowie
56-500 Syców, ul. Kościelna 12
sekretariat: 62 785 22 41


Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 
im. Marii Skłodowskiej-
Curie w Oleśnicy
56-400 Oleśnica, ul. Wojska Polskiego 67/69 
tel. 71 314 30 41


Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Sycowie
56-500 Syców, ul. I. Daszyńskiego 42
tel. sekretariat: 62 786 93 40


Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 
im. Jarosława Iwaszkiewicza 
w Twardogórze
56-416 Twardogóra, ul. Staszica 3
tel. 71 315 80 14


Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. 
Władysława Reymonta w Bierutowie
56 - 420 Bierutów, ul. Plac Kościelny 2
tel./fax: 71 314 62 41


Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 
im. Orła Białego w Międzyborzu
56-513 Międzybórz, ul. Wrocławska 2
tel./fax: 62 785 60 32


Zespół Placówek Specjalnych 
w Oleśnicy
ul. Wojska Polskiego 8
56-400 Oleśnica
tel./fax 71 314-25-20


Zespół Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznych w Oleśnicy
56-400 Oleśnica, ul. Wojska Polskiego 67-69, 
tel. 71 314 32 78


Powiatowe Centrum Kształcenia 
Zawodowego w Oleśnicy
56-400 Oleśnica, ul. Wojska Polskiego 69
tel./fax: 71 314 32 85
































































































































































 

Liczba skarg:
2015 - 35
2016 - 10
2017 -   8
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I N F O R M A T O R  P O W I A T U  O L E Ś N I C K I E G O

30 marca Starostwo Powiatowe w Oleśnicy będzie nieczynne. Dzień ten jest wolnym od pracy w 
zamian za przypadające w tym roku w sobotę 6 stycznia Święto Trzech Króli.  

Starosta Oleśnicki ustalił (w zarządzeniu nr 16/2018 z 25 stycznia 2018 r.), że w zamian za święto, przy-
padające 6 stycznia 2018 r., dniem wolnym od pracy będzie 30 marca 2018 r. 

Polska jest największym beneficjentem unijnego budżetu ze wszystkich 28 
państw członkowskich. Bieżący okres programowy obejmuje lata 2014-2020. 
Również Powiat Oleśnicki systematycznie pozyskuje środku unijne. Oprócz pro-
jektów związanych z infrastrukturą społeczną, Powiat pozyskuje fundusze euro-
pejskie na różne projekty społeczne z programów regionalnych. 
Poniżej przedstawiamy kilka najważniejszych realizacji.

1. Rozwój elektronicznych usług publicznych w powiecie oleśnickim
Okres realizacji projektu: od: 3 czerwca 2014 do 31 maja 2018

Celem projektu jest zwiększenie poziomu wykorzystania technologii informatycz-
nych oraz komunikacyjno-informacyjnych w zakresie realizacji zadań publicznych 
Powiatu Oleśnickiego. Cel zostanie osiągnięty dzięki zwiększeniu dostępności i 
dojrzałości e-usług publicznych oraz utworzeniu i udostępnieniu otwartych za-
sobów publicznych przez Powiat Oleśnicki w zakresie: dostępu do informacji 
przestrzennej,  bezpieczeństwa kryzysowego, e-administracji, tworzenia i wyko-
rzystania otwartych zasobów publicznych.
Całkowita wartość projektu:   3.106.850 zł
Kwota dofi nansowania z UE:   2.640.822 zł

 2. Podniesienie jakości edukacji w liceach ogólnokształcących w Oleśnicy
Okres realizacji projektu: styczeń 2017 – październik 2018

W ramach projektu młodzież z I i II Liceum Ogólnokształcącego w Oleśnicy 
bierze udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych z biologii, chemii, fi zyki, 
matematyki, języka angielskiego w tym w konwersacjach z native speakerem, 
zajęciach informatycznych z technik multimedialnych, programowania i bezpie-
czeństwa w sieci. Uczniowie biorą również udział w zajęciach pozaszkolnych na 
wrocławskich uczelniach wyższych. Wsparcie uzyskują nauczyciele w zakresie 
nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych w oparciu o badania, 
eksperyment i logiczne myślenie oraz pozostałych przedmiotów w sposób sty-
mulujący kreatywność i innowacyjność uczniów.
Całkowita wartość projektu:   915.171 zł
Kwota dofi nansowania z UE:   777.895 zł

3. Uczę się zawodowo - buduję swoją przewagę konkurencyjną na rynku pracy
Okres realizacji projektu: od: 1 stycznia 2017 do 31 października 2018

Projekt ma na celu dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy Ze-
społu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy po-
przez podniesienie kwalifi kacji  4 nauczycieli oraz zwiększenie szans uczniów 
- 556 (199 kobiet i 357 mężczyzn) na regionalnym rynku pracy do września 2018 r.
Całkowita wartość projektu:   1.136.718 zł 
Kwota dofi nansowania z UE:   966.210 zł

4. Powiat oleśnicki dla rynku pracy
Okres realizacji projektu: styczeń 2017 r. – październik 2018 r.

Celem projektu jest poprawa, jakości kształcenia w czterech szkołach prowa-
dzących kształcenie zawodowe w Powiecie Oleśnickim  (Zespól Szkol Ponad-
gimnazjalnych im. Władysława Reymonta w Bierutowie, Zespól Szkól Ponadgim-
nazjalnych im. Orła Białego w Międzyborzu, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Sycowie, Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jarosława Iwaszkiewicza w 
Twardogórze), zwiększenie szans 418 (145 kobiet, 273 mężczyzn) uczniów szkół 
objętych projektem na rynku pracy oraz podniesienie kompetencji 18 nauczycieli 
szkół objętych projektem do 31.10.2018 r.
Całkowita wartość projektu:   1.826.595 zł
Kwota dofi nansowania UE:   1.552.606 zł

5. Poprawa efektywności energetycznej oraz ograniczenie niskiej emisji w 
budynkach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie
Okres realizacji projektu: od 18 kwietnia 2016 do 28 czerwca 2019

Przedmiotem projektu jest termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ponad-
gimnazjalnych w Sycowie. Termomodernizacja obejmie docieplenie budynków, 
wymianę stolarki, systemów grzewczych, instalację CWU oraz pomp ciepła. In-
westycja zakłada również instalację oświetlenia wbudowanego, w tym wymianę 
na oświetlenie LED. Zostanie wybudowana jednostka wytwarzania energii elek-
trycznej z OZE – panele fotowoltaiczne
Całkowita wartość projektu:   4.281.273 zł
Kwota dofi nansowania z UE:   3.638.036 zł

6. Remont domu jednorodzinnego z dostosowaniem go do Rodzinnego 
Domu Dziecka wraz z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych 
w Miłowicach 44
Okres realizacji projektu: od: 29 grudnia 2016 do 30 listopada 2018

Przedmiotem projektu jest remont domu jednorodzinnego w Miłowicach 44 (gm. 
Dziadowa Kłoda) z dostosowaniem go do potrzeb Rodzinnego Domu Dziecka, 
w którym ma przebywać 10-osobowa rodzina. Prace obejmują kompleksowy re-
mont budynku, polegający m.in. na zmianie układu funkcjonalnego pomieszczeń, 
dociepleniu budynku, wymianie okien, drzwi, instalacji wodociągowej, sanitarnej, 
elektrycznej oraz centralnego ogrzewania.
Całkowita wartość projektu:   323.403 zł
Kwota dofi nansowania z UE:   274.892 zł

Powiatowe Centrum Edukacji i 
Kultury jest jednostką powołaną do 
realizacji zadań związanych z do-
skonaleniem pracowników oświa-
ty oraz rozwojem zainteresowań 
dzieci i młodzieży z powiatu ole-
śnickiego. PCEiK posiada status 
akredytowanej placówki dosko-
nalenia, o czym zaświadcza De-
cyzja nr 22/2017 z dn. 27 czerwca 
2017 r. wydana przez Dolnoślą-
skiego Kuratora Oświaty. 

W strukturach PCEiK działają 
Powiatowy Ośrodek Doskonalenia 
Nauczycieli, Młodzieżowy Dom 
Kultury, Lokalne Centrum Informa-
cji Zawodowej, Biblioteka Pedago-
giczna.

Doskonalenie 
nauczycieli

W bieżącym roku szkolnym 
PCEiK kontynuuje współpracę z 
Instytutem Studiów Podyplomo-
wych Wyższej Szkoły Nauk Peda-
gogicznych w Warszawie, organi-
zując zajęcia na terenie Centrum. 
Pozwala to 172 nauczycielom z 
naszego powiatu na realizację stu-
diów podyplomowych na 20 kierun-
kach pedagogicznych i innych. 

Szczególnym zainteresowaniem 
cieszą się kierunki: logopedia, oli-

gofrenopedagogika, zarządzanie w 
oświacie, edukacja wczesnoszkol-
na i przedszkolna, przygotowanie 
pedagogiczne, doradztwo zawodo-
we, historia, WOS, fi zyka, biologia, 
bibliotekoznawstwo, administracja 
publiczna.

Podsumowanie roku akademic-
kiego nastąpi 27 sierpnia 2018 r., 
podczas którego rektor WSNP 
wręczy świadectwa ukończenia 
studiów podyplomowych na okre-
ślonym kierunku.

43 koła zainteresowań

W Powiatowym Centrum Edu-
kacji i Kultury działa Młodzieżowy 
Dom Kultury. Do jego celów należy 
– obok działalności wychowawczej 
– rozwijanie zainteresowań i uzdol-
nień dzieci i młodzieży z powiatu 
oleśnickiego. W tym roku szkolnym 
funkcjonują w nim 43 koła zain-
teresowań: taneczne, plastyczne, 
ceramiczne, wokalne, wokalno-in-
strumentalne, teatralne, fotogra-
fi czne, szachowe i Nordic Walking. 
Na zajęcia uczęszcza 473 wycho-
wanków w wieku od 5 do 19 lat. 

W ramach działalności skierowa-
nej do uczniów PCEiK jest organi-
zatorem licznych konkursów. W I 
półroczu odbyło się 15 konkur-

sów przedmiotowych, w których 
wzięło udział 270 uczestników i 
wyłoniono w nich 46 laureatów. 
Natomiast w 10 zorganizowanych 
dotąd konkursach artystycznych 
startowało 776 uczestników, 114 
zostało nagrodzonych. Podsumo-
waniem działań MDK jest zawsze 
Gala Laureatów organizowana w 
czerwcu każdego roku.

Kultura i edukacja

W działalności PCEiK należy 
wspomnieć także o licznych przed-
sięwzięciach kulturalno – eduka-
cyjnych mających wymiar imprez 
środowiskowych. Należą do nich:  
Powiatowa Konferencja Inauguru-
jąca Rok Szkolny, Ogólnopolski Ty-
dzień Kariery, Powiatowy Festiwal 
Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej, 
Regionalny Turniej Tańca o Puchar 
Starosty Oleśnickiego, Rejonowy 
Dolnośląski Konkurs Recytatorski, 
Powiatowy Festiwal Sztuki, Powia-
towy Festiwal Teatrów Dziecięcych 
i Młodzieżowych, Oleśnickie Noce 
z Biologią. Wydarzenia te pozwa-
lają zaistnieć naszym uzdolnionym 
uczniom w przestrzeni kulturalnej 
powiatu i regionu, pozwalają na 
wymianę poglądów i doświadczeń 
zawodowych ich nauczycielom. 

W roku 2018 na terenie miasta 
Oleśnicy Starostwo Powiatowe 
planuje kilka inwestycji drogowych.

Najważniejszą jest budowa wia-
duktu na ulicy Moniuszki. Zostanie 
on oddany do użytku w tym roku 
i będzie stanowił ważny element 
układu komunikacyjnego miasta. 
Docelowo ma bowiem stanowić 
składnik wschodniej obwodnicy 
Oleśnicy.

Warte uwagi jest rozpoczęcie 
prac projektowych nad generalną 
przebudową ciągu ulic Łukanow-
skiej i Stawowej. Systematycznie 
rozwijające się osiedle, które obej-
mują wymienione ulice, wymusza 
konieczność tej inwestycji.

Warto podkreślić bardzo dobrą 
współpracę samorządu Starostwa 
Oleśnickiego z samorządem Mia-
sta Oleśnica. W tabelce zamiesz-
czamy zestawienie planowanych 
w tym roku wspólnych inwestycji 
drogowych.

Polska  jest  największym  beneficjentem  unijnego  budżetu ze  wszystkich  28  państw

członkowskich.  Bieżący  okres  programowy  obejmuje  lata  2014-2020. Również  Powiat  Oleśnicki

korzysta z możliwości oferowanych sobą. Oprócz projektów związanych z infrastrukturą społeczną,

Powiat  pozyskuje  Fundusze  Europejskie  na  różne  projekty  społeczne  z  programów  regionalnych.

Poniżej przedstawiamy kilka najważniejszych realizacji.

1. Rozwój elektronicznych usług publicznych w powiecie oleśnickim

Okres realizacji projektu: od: 2014-06-03 do: 2018-05-31

Celem projektu jest zwiększenie poziomu wykorzystania technologii informatycznych oraz 

komunikacyjno-informacyjnych w zakresie realizacji zadań publicznych Powiatu Oleśnickiego. Cel 

zostanie osiągnięty dzięki zwiększeniu dostępności i dojrzałości e-usług publicznych oraz utworzeniu i 

udostępnieniu otwartych zasobów publicznych przez Powiat Oleśnicki w zakresie: dostępu do 

informacji przestrzennej,  bezpieczeństwa kryzysowego, e-administracji, tworzenia i wykorzystania 

otwartych zasobów publicznych.

Całkowita wartość projektu: 3 106 850,20 zł

Kwota dofinansowania z UE: 2 640 822,67 zł

 2. Podniesienie jakości edukacji w liceach ogólnokształcących w Oleśnicy

Okres realizacji projektu: styczeń 2017 – październik 2018

W ramach projektu młodzież  z  I  i  II  Liceum Ogólnokształcącego w Oleśnicy bierze

udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych z biologii, chemii, fizyki, matematyki, języka

angielskiego w tym w konwersacjach z native speakerem, zajęciach informatycznych z technik

multimedialnych, programowania i bezpieczeństwa w sieci. Uczniowie biorą również udział w

zajęciach pozaszkolnych na wrocławskich uczelniach wyższych. Wsparcie uzyskują nauczyciele

w  zakresie  nauczania  przedmiotów  matematyczno-przyrodniczych  w  oparciu  o  badania,

eksperyment  i  logiczne  myślenie  oraz  pozostałych  przedmiotów  w  sposób  stymulujący

kreatywność i innowacyjność uczniów.

Całkowita wartość projektu: 915 171,25 zł

Kwota dofinansowania z UE:  777 895,56 zł

3. Uczę się zawodowo - buduję swoją przewagę konkurencyjną na rynku pracy

Okres realizacji projektu: od: 2017-01-01 do: 2018-10-31

Projekt ma na celu dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy Zespołu

Szkół  Ponadgimnazjalnych  im  Marii  Skłodowskiej-Curie  w  Oleśnicy  poprzez  podniesienie

kwalifikacji   4  nauczycieli  oraz  zwiększenie  szans  uczniów  -  556  (199K  i  357  M)  na

regionalnym rynku pracy do września 2018r.

Całkowita wartość projektu: 1 136 718,48 zł 

Kwota dofinansowania z UE:  966 210,70 zł

4. Powiat oleśnicki dla rynku pracy

Uwaga, 30 marca Starostwo nieczynne

Nazwa zadania zakres 
wykonanie prawo-
skrętu z ul. Koper-
nika w ul. Wojska 
Polskiego 

- do wykonania: 
 dokumentacja projektowa 
 roboty budowlane

przebudowa 
ul. Łukanow-
skiej i ul. Sta-
wowej  

- do wykonania: 
 dokumentacja projektowa, 
 roboty budowlane (od skrzyżowania z ul. Ludwikowską 
do skrzyżowania z ul. Owsianą), 
- odwodnienie (krycie rowu, kanalizacja deszczowa)

przebudowa 
chodnika na 
ul. Poniatow-
skiego  

- do wykonania: 
 dokumentacja projektowa, 
 roboty budowlane 
- na odcinku od ronda Sybiraków do ul. Sudoła – strona 
północna

przebudowa 
chodnika na 
ul. Hallera  

- do wykonania: 
 dokumentacja projektowa, 
 roboty budowlane 
- na odcinku od ul. Kazimierza Wielkiego do ronda Sy-
biraków – strona północna

przebudowa 
chodnika na 
ul. Reymonta  

- do wykonania: 
 dokumentacja projektowa, 
 roboty budowlane 
- na odcinku od ul. Poprzecznej do ul. Lotniczej – strona 
południowa

Doskonalimy, rozwijamy, 
organizujemy

Budujemy razem z miastem

Z PCEiK-iem można rozwijać talenty plastyczne... ...a także szlifować umiejętności taneczne
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I N F O R M A T O R  P O W I A T U  O L E Ś N I C K I E G O

Powiatowe Centrum Pomocy Ro-
dzinie w Oleśnicy ze środków Pań-
stwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych dofi nan-
sowuje osobom niepełnosprawnym, 
w zależności od rodzaju i stopnia 
niepełnosprawności: likwidację ba-
rier architektonicznych, technicznych 
i w komunikowaniu, dofi nansowanie 
turnusów rehabilitacyjnych, sprzę-
tu rehabilitacyjnego wg wskazań 
lekarza, oraz przedmiotów ortope-
dycznych i środków pomocniczych 
częściowo finansowanych przez 
Narodowy Fundusz Zdrowia, a także 
sport, kulturę, rekreację i turystykę 
osób niepełnosprawnych poprzez 
podmioty prowadzące rehabilitację 
społeczną osób niepełnosprawnych. 

Powiat ze środków PFRON oraz 
częściowo własnych f inansuje 
Warsztaty Terapii Zajęciowej oraz 
pobyt uczestników z powiatu ole-
śnickiego w Warsztatach poza na-
szym powiatem.

PCPR realizuje również progra-
my PFRON: „Wyrównywanie różnic 
między regionami III”, program „Po-
moc osobom niepełnosprawnym po-
szkodowanym w wyniku żywiołu w 
2017 r.” a także „Pilotażowy program 
„Aktywny samorząd”, dzięki któremu 
od 2013 roku wiele osób uzyskało 
pomoc w następujących obszarach: 
  pomoc w zakupie i montażu 
oprzyrządowania do posiadanego 
samochodu,
 pomoc w uzyskaniu prawa jazdy 
kategorii B,
 pomoc w zakupie sprzętu elektro-
nicznego lub jego elementów oraz 
oprogramowania oraz szkolenia ob-
sługi tego sprzętu,
 pomoc w utrzymaniu sprawności 
technicznej posiadanego wózka in-
walidzkiego o napędzie elektrycz-
nym,

 pomoc w zakupie lub w utrzyma-
niu sprawności protezy kończyny, 
w której zastosowano nowoczesne 
rozwiązania techniczne, tj. protezy 
co najmniej na III poziomie jakości,
 pomoc w utrzymaniu aktywności 
zawodowej poprzez dofi nansowanie 
opieki  dla dziecka osoby niepełno-
sprawnej (np. przedszkola),
 dla osób posiadających znaczny 
lub umiarkowany stopień niepełno-
sprawności dofi nansowanie (do cze-
snego i kosztów nauki) do uzyskania 
wykształcenia na poziomie wyż-
szym (studia pierwszego, drugiego i 
trzeciego stopnia, szkoła policealna 
lub kolegium). 

Rodzinna piecza 
zastępcza

Piecza zastępcza jest sprawo-
wana w przypadku niemożności 
zapewnienia dzieciom opieki i wy-
chowania przez rodziców. Formami 
rodzinnej pieczy zastępczej są:
 rodzina zastępcza spokrewniona 
(np. dziadkowie, rodzeństwo);
 rodzina zastępcza niezawodowa;
 rodzina zastępcza zawodowa
 rodzinny dom dziecka.

W naszym powiecie w roku 2017 
w rodzinach zastępczych przebywa-
ło 133 dzieci. Natomiast od począt-
ku 2018 roku do dzisiaj w rodzinach 
zastępczych na terenie powiatu 
przebywało 139 dzieci. 

Naczelnym celem pieczy za-
stępczej jest zapewnienie pracy 
z rodziną umożliwiającą powrót 
dziecka do rodziny lub - gdy jest to 
niemożliwe – dążenie do przyspo-
sobienia dziecka. Dzięki współpra-
cy koordynatorów rodzinnej pieczy 
zastępczej z asystentami rodziny 
ośrodków pomocy społecznej po-
woli wzrasta dzieci powracających 

pod opiekę swoich rodziców bio-
logicznych. Do rodziny naturalnej 
powróciło w ubiegłym roku czworo 
dzieci.  Od początku 2018 roku pod 
opiekę rodziców biologicznych po-
wróciło już dwoje dzieci, a w przy-
padku kolejnej czwórki dzieci toczą 
się już postępowania w sądzie. 
Zauważyć można, że z roku na rok 
wzrasta również liczba dzieci, któ-
re znalazły swój docelowy dom w 
rodzinach adopcyjnych - w zeszłym 
roku było to czworo dzieci. Obec-
nie w 2018 roku przypadku czworga 
dzieci rozpoczęte zostały procedury 
adopcyjne. 

Zadaniem rodzinnej pieczy za-
stępczej jest nie tylko znalezienie 
dla dziecka rodziny zastępczej czy 
adopcyjnej, ale również usamodziel-
nienie wychowanków, którzy mogą  
kontynuować naukę albo zacząć 
pracę. 

PCPR pomaga takiej młodzieży w 
różnej formie, np. przez udostępnie-
nie mieszkania chronionego. Obec-
nie prowadzi dwa takie mieszkania, 
które przeznaczone są dla pełnolet-
nich wychowanków opuszczających 
pieczę zastępczą. Mieszkania chro-
nione są formą pomocy społecznej 
przygotowującą osoby usamodziel-
niane, pod opieką specjalistów, do 
prowadzenia samodzielnego życia 
oraz integracji ze  społecznością 
lokalną. Aktualnie zamieszkują w 
nim 4 osoby i kolejne są do tego 
przygotowywane. Warunkiem za-
mieszkania w mieszkaniu jest kon-
tynuowanie nauki. Wychowankowie 
najczęściej też pracują.

W Powiatowym Centrum Pomo-
cy Rodzinie procesem usamodziel-
nienia aktualnie objętych jest  47 
pełnoletnich wychowanków, którzy 
kontynuują naukę na różnych szcze-
blach edukacyjnych. 

Orzekanie 
o niepełnosprawności
Powiatowy Zespół do Spraw 

Orzekania o Niepełnosprawności w 
Oleśnicy istnieje od 1999 roku. Jego 
siedziba znajduje się w Oleśnicy na 
ulicy Słowackiego 10, pokój 001.

Orzeczenia o niepełnospraw-
ności dla dzieci do 16. roku życia 
wydaje się dla celów: 
 zasiłku pielęgnacyjnego, 
 świadczenia pielęgnacyjnego,
 korzystania z ulg i uprawnień.

Orzeczenia o stopniu niepeł-
nosprawności (lekkim, umiarko-
wanym lub znacznym) wydaje się 
dla osób, które ukończyły 16. rok 
życia, dla celów: 
 odpowiedniego zatrudnienia,
 szkolenia uczestnictwa w warsz-
tacie terapii zajęciowej, zaopatrze-
nia w przedmioty ortopedyczne i 
środki pomocnicze, środowiskowe-
go wsparcia w samodzielnej egzy-
stencji,
  uzyskania karty parkingowej, 
świadczeń z pomocy społecznej, 
zasiłku pielęgnacyjnego, uzyskania 
przez opiekuna dziecka świadcze-
nia pielęgnacyjnego, ulg i upraw-
nień.

Aby otrzymać orzeczenie o nie-
pełnosprawności lub stopniu nie-
pełnosprawności, należy złożyć:
 wniosek o wydanie orzeczenia o 
niepełnosprawności (dla osoby do 
16. roku życia) lub o stopniu niepeł-
nosprawności (dla osoby powyżej 
16 roku życia)
 zaświadczenie lekarskie o stanie 
zdrowia wydane dla potrzeb zespo-
łu ds. orzekania o niepełnospraw-
ności (wystawione nie wcześniej 
niż na 30 dni przed dniem złożenia 
wniosku),  
  dokumentację medyczną: ba-
dania diagnostyczne, konsultacje 
specjalistyczne, karty informacyjne 
z pobytów w szpitalu. 

Dokumenty medyczne należy 
złożyć w oryginałach lub uwierzytel-
nionych kopiach. Kserokopie doku-
mentu może również uwierzytelnić 
(poświadczyć zgodność z orygina-
łem) pracownik Powiatowego Ze-
społu, któremu należy okazać do 
wglądu oryginał.

Liczba wydanych orzeczeń 
o stopniu niepełnosprawności 
(powyżej 16. roku życia) w 2017 
roku wyniosła 2184, a orzeczeń o 
niepełnosprawności (poniżej 16. 
roku życia) - 250.

PCPR - pomagamy wielu

Starostwo Powiatowe wraz z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie serdecznie zapraszają na obchody 
XI Powiatowego Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością, który odbędzie się 24 czerwca 2018 
roku. 

Obchody rozpoczną się mszą świętą w intencji uczestników o godzinie 13.30 w Parafi i p.w. Najświętszej 
Maryi Panny Matki Miłosierdzia w Oleśnicy. Następnie, o godzinie 15, przy amfi teatrze na stawach 
miejskich w Oleśnicy odbędzie się dalsza część obchodów. W programie m.in.: prezentacje kulturalne, 
występy artystyczne, warsztaty plastyczne, kiermasz rękodzieła, zabawy dla dzieci.

Dzień Godności to szczególny dzień, w którym osoby z niepełnosprawnością wychodzą do 
mieszkańców miasta, chwalą się tym, co stworzyli, są dumni z tego i czują się ważni. Wiedzą, że to 
święto należy do nich, a ich opiekunowie cieszą się z tego, że swoją pracą mogą sprawić uśmiech 
na ich twarzach.

To jest Ich dzień! - zapraszamy 24 czerwca

Dom dla 316 mieszkańców
Wieś Ostrowina. 15 km od Ole-

śnicy na północ. Wieś klimatyczna, 
spokojna, pełna zieleni, stawów, 
otoczona kordonem lasów miesza-
nych, otulona o świcie ptasim śpie-
wem, karmiąca zdrowymi grzyba-
mi, jagodami, borówkami.

Do tego wieś posiada bardzo 
ciekawą historię, a nadto kom-
pleks parkowo-pałacowy, wpisany 
do rejestru Narodowego Insty-
tutu Dziedzictwa jako zabytek. 
W centrum wsi, przy kompleksie 
pałacowym mieszczą się budyn-
ki Powiatowego Domu Pomocy 
Społecznej, który jest domem dla 
316 mieszkańców, osób niepeł-
nosprawnych intelektualnie oraz 
dzieci i młodzieży niepełnospraw-
nych intelektualnie. Opiekę nad 
mieszkańcami  sprawuje blisko 

190  pracowników różnych specjal-
ności, pracując nad najwyższymi 
standardami usług bytowych, opie-
kuńczych, terapeutycznych i zdro-
wotnych. Kolejka oczekujących na 
przyjęcie  do placówki świadczy                                         
o bardzo dobrej opinii, jaką wypra-
cowała kadra PDPS w środowisku 
pomocy społecznej. Naczelne za-
dania kadry to taka organizacja 
pracy i zajęć, by zapewnić  pod-
opiecznym maksymalnie możli-
wy wszechstronny rozwój. Wciąż 
poszerzamy ofertę pracowni tera-
peutycznych i zajęć kulturalnych, 
rekreacyjnych i sportowych. Pod-
nosimy własne kwalifi kacje.  W cią-
gu ostatnich 5 lat wyremontowano 
system wodnokanalizacyjny,  sys-
tem ogrzewania z wymianą kotłow-
ni na nowoczesną, trwa wymiana 

okien, drzwi, podłóg i malowanie 
pomieszczeń. 

Powstałe przy PDPS Mieszkanie 
treningowe i  Spółdzielnia socjalna 
PASJA (innowacje w skali kraju) 
pozwalają mieszkańcom wziąć 
życie we własne ręce, podjąć pra-
cę terapeutyczną, co w znacznym 
stopniu ogranicza defaworyzację i 
stygmatyzację osób chorych, dając 
im szansę powrotu do społeczno-
ści. Doskonała współpraca z sa-
morządem powiatu oleśnickiego, 
jak i z jednostkami organizacyjnymi 
(PCPR,  PUP,  ZPS i inne) pozwa-
la nam mieć pewność, że wkrótce 
PDPS Ostrowina będzie wizytówką 
powiatu. Integralną częścią PDPS 
jest równie pięknie położona fi lia w 
Jemielnej, gdzie zaopiekowane są 
72 podopieczne. 

IV
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W zeszłym roku zakończono re-
mont lokalu na pierwszym piętrze nad 
dawną kawiarnią przy ul. Lwowskiej 
3. Niewykorzystywane od lat miejsce 
służy teraz mieszkańcom jako świetli-
ca dla młodych ludzi, pochodzących 
między innymi ze środowisk osób uza-
leżnionych oraz stosujących przemoc. 

Pomysł świetlicy dla takiej młodzie-
ży wyszedł od Beaty Krzesińskiej na 
początku roku 2015, kiedy Michał 
Kołaciński powołał ją na funkcję Peł-
nomocnika Burmistrza ds. Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych i 
Przeciwdziałania Narkomanii. Człon-
kowie MKRPAiPN rozważyli ten po-
mysł i zarekomendowali go pozytyw-
nie.

Wartość wykonanych robót brutto wy-
niosła 322.594,24 zł, z czego 131.654,13 
zł wydatkował MOPS, a 190.940,11 zł ZBK. 

W świetlicy uruchomiono Klub Młodzie-
żowy MIKSER. Jest to miejsce stworzone z 
myślą o młodych ludziach, dostosowane do 
ich wieku i potrzeb. Klub jest wyposażony 
w pracownię komputerową, kuchnię, sprzęt 
multimedialny, gabinet do pracy indywidu-
alnej, przestrzeń do odpoczynku i spotkań. 
Klub jest czynny od poniedziałku do piąt-
ku w godz. 14.00-20.00. Rodzice również 
mogą liczyć na wsparcie pedagogiczno-
-psychologiczne oraz na pomoc w rozwią-
zywaniu problemów wychowawczych nasi-
lających się w wieku dojrzewania.

ZAPISY: telefonicznie pod numerem 787 
481 883 lub 71 721 89 03, drogą elektro-

niczną na adres: projekt@mopsolesnica.
gov.pl, w siedzibie klubu, w siedzibie Miej-
skiego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. 
Wojska Polskiego 13 w Oleśnicy, pok. nr 3. 
Ilość miejsc ograniczona.

Warto wspomnieć, że Dolnośląski Wo-
jewódzki Urząd Pracy wspomoże oleśnic-
ki projekt utworzenia w naszym mieście 
placówki dziennego wsparcia dla dzieci 
i młodzieży w niedawno wyremontowa-
nej świetlicy przy ul. Lwowskiej 3. War-
tość projektu wyniosła prawie osiemset 
osiemdziesiąt tysięcy złotych. Środki 
zostaną przeznaczone na utworzenie, 
wyposażenie i wsparcie funkcjonowania 
nowej placówki oraz wsparcie - poprzez 
rozszerzenie oferty - placówki już funk-
cjonującej.

Największa inwestycja w uczniów w 
historii oleśnickiego samorządu, którą 
miasto zrealizowało w tej kadencji, zo-
stała dostrzeżona i nagrodzona. Oleśnica 
otrzymała tytuł i certyfikat Samorządo-
wego Lidera Edukacji, a burmistrz Michał 
Kołaciński został uhonorowany „Nagrodą 
Nadzwyczajną Mecenas Wiedzy”.

Ideą Programu „Samorządowy Lider Edu-
kacji”, od pierwszej jego edycji w 2011 roku, 
jest identyfikowanie i promowanie jednostek 
samorządu terytorialnego, które posiadają 
szczególne osiągnięcia w dziedzinie rozwoju 
edukacji i systemu oświaty, a także podno-
szenie jakości działań samorządów w sferze 
lokalnej polityki edukacyjnej. 

W Programie „Samorządowy Lider Eduka-
cji” Komisja Ekspertów złożona z naukowców 
reprezentujących wybrane polskie uczelnie 
(m.in. Uniwersytet Warszawski, Uniwer-
sytet Śląski, Katolicki Uniwersytet Lubel-
ski Jana Pawła II) dokonuje oceny działań 
samorządów w sferze zarządzania oświatą. 
Samorządy, które spełnią określone regula-
minem Programu kryteria i uzyskają pozytyw-
ną recenzję ekspertów, otrzymują certyfikat i 
tytuł „Samorządowego Lidera Edukacji”. Cer-
tyfikat ten jest jednym z najbardziej pre-
stiżowych, elitarnych i rozpoznawalnych 
certyfikatów jakości, jakie może otrzymać 
jednostka samorządu terytorialnego.

9 grudnia 2017 roku w Auli Collegium No-
vum Uniwersytetu Jagiellońskiego odbyła 
się Wielka Gala Finałowa Ogólnopolskiego 
Konkursu i Programu Certyfikacji Gmin, Po-
wiatów i Samorządnych Województw „Samo-
rządowy Lider Edukacji”. Eksperci oceniali 
jakość i efektywność lokalnej polityki 
edukacyjnej. Certyfikatem wyróżniono 
te gminy i powiaty, które swoje zadania 
oświatowe realizują nowocześnie, inno-
wacyjnie, z najwyższą troską o jakość 
kształcenia. W tym kontekście dostrzeżo-
no właśnie Oleśnicę.

Od początku bieżącej kadencji miejskiego 
samorządu postawiono cel kompleksowego 
przygotowanie uczniów do życia w świecie 
zdominowanym przez cyfrowe technologie i 
szeroko rozumiane usługi IT. Z tego powodu 
władze podjęły decyzję o wdrożeniu kolej-
nego, bardziej zaawansowanego niż wcze-
śniejszy, etapu programu e-Oświata. Ma on 
służyć rozwijaniu indywidualnych zdolności 
każdego ucznia w wielu zakresach. W każ-
dej szkole podstawowej i ówczesnych gim-
nazjach powołano zespoły wdrożeniowe, na 
czele których stanęli dyrektorzy placówek. 
Od dwóch lat organizowano  z udziałem bur-
mistrzów i dyrektorów spotkania i wyjazdy 
studyjne w poszukiwaniu dobrych praktyk. 

Miasto pozyskało na realizację swojej wizji 
2.322.000 zł (całkowita wartość projektu wy-
nosi 2.732.000 zł). Środki przeznaczono na 
zakup nowoczesnego sprzętu. 

Oleśniccy uczniowie otrzymali łącznie 
620 laptopów, do szkół trafiło także 28 in-
teraktywnych monitorów, 20 wizualizerów 
i 20 specjalnych szaf komputerowych, a w 

Szkole Podstawowej nr 3 otworzono dla 
uczniów nowe laboratorium naukowe.

Nie bez znaczenia dla otrzymania certyfi-
katu był również fakt włączenia miejskich 
szkół do sieci światłowodowej, co nastą-
piło dzięki współpracy z firmą OneFone S.A. 
Wprowadzenie prawie wszystkich prowadzo-
nych przez miasto szkół do sieci światłowo-
dowej jest wydarzeniem bez precedensu w 
skali kraju. Na podłączenie czeka jeszcze 
SP8 przy ul. Wiejskiej.

Eksperci podkreślili również osobiste za-
angażowanie Michała Kołacińskiego oraz 
sprawne wprowadzenie reformy oświa-
towej w Oleśnicy, którą poprzedziły naj-
większe w najnowszej historii miasta 
konsultacje społeczne. W uzasadnieniu 
czytamy między innymi:

„Komisja docenia osobiste działania burmi-
strza Michała Kołacińskiego w zarządzaniu 
miejską oświatą. Włodarz Miasta Oleśnicy, 
pełniący tę funkcję od 2014 roku, stara się 
zaspokajać najważniejsze potrzeby placówek 
edukacyjnych, dla których samorząd jest or-
ganem prowadzącym oraz współpracować 
z podmiotami niepublicznymi świadczącymi 
usługi edukacyjne najmłodszym mieszkań-
com Oleśnicy (…) Jedną z największych za-
sług burmistrza było efektywne zaplanowanie 

sieci szkół, zgodnie z wymogami centralnej 
reformy oświatowej oraz ochrona kadry na-
uczycielskiej przed zwolnieniami (…) Przywo-
łane argumenty dowodzą, że w okresie obję-
tym certyfikacją w programie Samorządowy 
Lider Edukacji Miasto Oleśnica wprowadziło 
szereg ciekawych i wartościowych rozwiązań 
w zakresie podnoszenia jakości eduka-
cji. Gminna oświata wyróżnia się na tle 
innych samorządów skalą i wartością 
merytoryczną działań autorskich, wy-
kraczających poza standard oświatowy 
wynikający z przepisów prawa.”

Podczas odbierania certyfikatu bur-
mistrz dziękował dyrektor Danucie Le-
śniewskiej i kierowanemu przez nią 
Zespołowi Oświaty Samorządowej, ole-
śnickim nauczycielom i dyrektorom szkół 
oraz wszystkim osobom, które pracowały 
nad wdrożeniem reformy i realizacją pro-
jektu cyfryzacji miejskich szkół.

Niespodzianką dla oleśnickiej delega-
cji, która odbierała certyfikat Samorzą-
dowego Lidera Edukacji, było przyzna-
nie Michałowi Kołacińskiemu „Nagrody 
Nadzwyczajnej Mecenas Wiedzy”. 
Oprócz niego uhonorowano w ten spo-
sób tylko pięciu samorządowców z ca-
łego kraju.

Poza Oleśnicą certyfikaty przyznano mię-
dzy innymi takim miastom, jak Ciechocinek, 
Puławy, Zgorzelec, Wadowice, Zgierz, Gnie-
zno, Ełk, Toruń, Lublin, Gdynia, Gdańsk, 
Katowice czy Olsztyn. W innych kategoriach 
certyfikowano powiaty i województwa.

Oleśnica „Samorządowym Liderem Edukacji”!

Nagroda dla burmistrza

Nagroda dla miasta Dyrektor ZOS D. Leśniewska i burmistrz M. Kołaciński po odebraniu certyfikatu

Nowa inwestycja – nowy miejski klub dla młodzieży!

Miejskie liczby

156.590.352 zł
tyle wynoszą zaplanowane  
dochody miasta na rok 2018

166.248.682 zł
tyle mogą wynieść  

zaplanowane na rok 2018 
wydatki miasta

Miejskie liczby

36 milionów  
642 tysiące zł

tyle dofinansowania miasto 
pozyskało na projekty  

współfinansowane z fundu-
szy strukturalnych Unii  
Europejskiej ZIT WrOF
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W 2017 roku sadziliśmy ...
n drzewa i krzewy:

l Park Klonowy – 5 dębów; 
l zieleniec przy ul. 3 Maja/Młynarskiej – 3 
judaszowce kanadyjskie; 
l Park nad Stawami: 10 magnolii, 2 surmie 
wielkokwiatowe, 2 ambrowce amerykańskie, 
2 tulipanowce amerykańskie, 2 platany klo-
nolistne, 2 wierzby płaczące, 10 egz. olszy 
czarnej, 9 klonów pospolitych, 18 klonów 
czerwonych i 15 klonów - jaworów.

n 750 róż na zieleńcu ul. Rzemieślnicza 
(nie licząc posadzonych przez organizację 
pozarządową i OHP na podzamczu)

n  krokusy przy ul. Wojska Polskiego 
przy rondzie – 4 720 szt., przy ul. Bocia-

niej przy Oleśnickim Domu Spotkań z Hi-
storią – 280 szt.

n 3 tysiące pelargonii w kwietnikach 
w Rynku, na pl. Zwycięstwa i przy 
BiFK.

n w gazonach i na rondach oraz na ra-
bacie przy ul. Sinapiusa wiosną 5 tys. 
bratków, w lecie (po przekwitnięciu brat-
ków) 5 tyś. begonii i 200 szt. kanny.

...i będziemy sadzić dalej!
W 2018 r. planowane jest przeprowa-

dzenie nasadzeń kolejnych 80 drzew, 750 
krzewów, 5 tysięcy krokusów, 3 tysięcy 
pelargonii , 5 tysięcy bratków i 5 tysięcy 
begonii oraz 200 szt. kanny.

W wyniku starań miejskiej administracji, 
nasze inwestycje drogowe, które zostały 
wpisane do strategii ZIT (Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego 
Obszaru Funkcjonalnego) w 2015 r., tj. budo-
wa drogi wojewódzkiej nr 451 - tzw. wschod-
niej obwodnicy Oleśnicy oraz modernizacja 
ul. Dobroszyckiej w Oleśnicy od ul. Woj-
ska Polskiego do węzła Oleśnica Zachód, 
otrzymały dofinansowanie na poziomie 
20.400.000 zł.

To ponad 20% całkowitej kwoty przezna-
czonej na ZIT-owskie inwestycje związane z 
rozbudową i modernizacją dróg. W progra-
mie brało udział aż 15 gmin, w tym Wrocław, 
do którego trafiła większość środków. Na te 
strategiczne inwestycje władze Oleśnicy 
przeznaczają również pieniądze z budżetu 
miasta. W budżecie na rok 2018 zaplano-
wano 700.000 zł na cele związane między 
innymi z budową tak potrzebnego ronda na 
skrzyżowaniu ulic Dobroszyckiej i Wojska 
Polskiego.

Obwodnica, a właściwie łącznik drogi S8 
z drogą wojewódzką nr 451, pozwoli wypro-
wadzić z Oleśnicy tranzytowy ruch pojazdów 
zmierzających w kierunku województwa 

opolskiego. Uciążliwości związane zwłasz-
cza z tzw. ciężkim transportem są szczegól-
nie dotkliwe dla mieszkańców ulic Wojska 
Polskiego, Klonowej, Sudoła i Bolesława 
Krzywoustego. Inwestycja ma duże znacze-
nie również dla ochrony środowiska (emisja 
spalin) i bezpieczeństwa mieszańców (spo-
dziewana redukcja natężenia ruchu).

Przebieg łącznika konsultowano z miesz-
kańcami Oleśnicy na otwartym spotkaniu. 
Wnioski i sugestie oleśniczan zostały prze-
kazane inwestorowi (jest nim Dolnośląska 
Służba Dróg i Kolei). Większość uwzględ-
niono i przebieg trasy zdecydowanie odda-
lono od zabudowań mieszkalnych, istotnie 
zminimalizowano też ingerencję w tereny 
ogrodów działkowych. Obwodnica skomu-
nikuje także z trasą S8 strefę ekonomiczną 
oraz teren po dawnym lotnisku, co podniesie 
atrakcyjność obu obszarów u potencjalnych 
inwestorów.

Rondo na skrzyżowaniu ulic Wojska Pol-
skiego i Dobroszyckiej ułatwi przejazd kie-
rowcom jadącym zwłaszcza od strony Do-
broszyc i powinno zdecydowanie zmniejszyć 
liczbę występujących w tym rejonie stłuczek 
i wypadków.

Miasto sukcesywnie unowocześnia dia-
gnostykę lekarską. SZPZOZ zrealizował I 
etap zakupów aparatury medycznej. 

Pacjenci mogą od 1 marca 2018 r. ko-
rzystać z nowej aparatury RTG i USG. W 
przychodni przy ul. Ludwikowskiej działają 
już czterogłowicowy cyfrowy aparat USG z 
funkcją Dopplera (koszt zakupu 304.500,60 
zł) oraz cyfrowy aparat rentgenowski (koszt 
zakupu 847.620,00 zł)

W przychodni przy ul. Hallera także zain-
stalowano nowy cyfrowy aparat USG: Hitachi 
Aloka Arietta V70, z funkcjami Dopplera i ela-
stografii. Ten sprzęt kosztował 304.500,60 zł. 

Inwestycję zrealizowano w ramach pro-
jektu pt. „Poprawa jakości i dostępności do 
świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju POZ 
i AOS poprzez zakup nowoczesnej apara-
tury medycznej do Samodzielnego Zespołu 
Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w 
Oleśnicy”. 

Zaplanowany koszt przedsięwzięcia 
wynosi 2.750.366,00 zł, aktualnie zreali-
zowany został na kwotę 1.456.621,20 zł, z 
czego refundacja przez UE wyniesie aż 
1.238.128,02 zł. Pozostałe koszty będą po-
kryte z dotacji Miasta Oleśnicy (200.000,00 
zł) i ze środków własnych.

Nowe chodniki i zatoczki  
przy ul. Kopernika

Sekcja Dróg Miejskich własnymi siłami 
wykonała remonty chodników i zatok par-
kingowych wzdłuż części ulicy Kopernika. 
Łączny koszt robót to 140 tys zł, w ramach 

Z miasta
Rozbudowa ul. Maczka  
w Oleśnicy

Przebudowane zostały istniejące zatoki 
parkingowe równoległe na zatoki prosto-
padłe, co pozwoliło na zwiększenie liczby 
miejsc parkingowych dla samochodów oso-
bowych z 23 do 52 (w tym 3 miejsca dla 
osób niepełnosprawnych). 

Kolejnym etapem inwestycji jest prze-
budowa istniejącego ciągu pieszego bie-
gnącego wzdłuż bloków o numerach 3-3b 
i 5-5e, z włączeniem go do chodnika zlo-
kalizowanego wzdłuż ul. Paderewskie-
go. W części przy budynku mieszkalnym 
5-5e chodnik będzie przylegał do miejsc 
postojowych, natomiast przy budynku 
mieszkalnym 3-3b będzie oddzielony od 
zatok pasem zieleni. Wartość robót wynosi 
242.075,63 zł. W części kosztów partycy-
puje Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zacisze”.

Miejskie liczby

281.033
tyle osób skorzystało z usług 
Atola w 2017 roku, nie licząc 

sali sportowej i stadionu

256.680
a tyle w roku 2014

Ponad 20 milionów złotych –  
tyle miasto pozyskało na budowę 
obwodnicy wschodniej  
i ronda na Dobroszyckiej

Mieszkańcy wreszcie doczekają się tej inwestycji

Nowy sprzęt dla oleśnickich 
pacjentów

Pacjenci będą lepiej zdiagnozowani

Zielona i pełna kwiatów 
Oleśnica!

Z miasta których wykonano między innymi 375 m2 
chodników i 170 m2 zatok. Nowe chodniki 
pojawiły się w okolicy przedszkola i przy-
stanku autobusowego.

To początek inwestycji związanych z za-
niedbaną ulicą Kopernika, którą – podobnie 
jak Ogrodową - miasto przejęło od powiatu 
w tej kadencji.

Poprawiają się warunki pracy
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Budynek po dawnym Zespole Szkół 
Medycznych przez lata popadał w ruinę. 
Obiekt ściśle sąsiadujący z funkcjonują-
cym szpitalem powoli stawał się zagroże-
niem dla działania tej placówki.

Burmistrz nosił się z zamiarem stworzenia 
w Oleśnicy bardzo potrzebnego, wielopo-
koleniowego Centrum Usług Społecznych, 
opartego zarówno o nowe miejsca przed-
szkolne, jak i socjalizację osób starszych. 

Kiedy dysponujący zaniedbanym budyn-
kiem powiat odstąpił go miastu, zapadła de-
cyzja o ratowaniu tego bezcennego zabytku 
i nadaniu mu funkcji użytecznej społecznie 
poprzez ulokowanie Centrum właśnie tam. 

Czemu służy Centrum Usług Społecz-
nych? 

Promowanie pozytywnego wizerunku se-
niorów, popularyzowanie wiedzy na temat 
procesów starzenia się, potrzeb i potencjału 
wiekowych rodziców czy dziadków, jest klu-
czowe dla wspierania kultury dialogu miedzy 
pokoleniami i kształtowaniu stosunków spo-
łecznych w oparciu o zasadę solidarności 
pokoleń w wielu obszarach życia.

Programy międzypokoleniowe mają wie-
le zalet: osoby starsze odzyskują poczu-
cie własnej wartości i czują się potrzebne.  
Dzieci z kolei stają się bardziej wyrozumiałe 
dla seniorów, dowiadują się o procesie sta-
rzenia oraz o tym, że czasami dorośli też 
potrzebują pomocy. Ważne jest przy tym 
poczucie bezpieczeństwa, własnej wartości, 
przydatności, a więc możliwość aktywności 

i rozwijania własnych zainteresowań, w tym 
kontakt z rodziną i społecznością lokalną. 
Seniorzy szczególnie mocno odczuwają 
poczucie bycia użytecznym, uznania, życz-
liwości i przydatności do grupy oraz bycia 
we wspólnocie. 

Mając to wszystko na uwadze, bur-
mistrz Michał Kołaciński podjął decyzję 
o utworzeniu Centrum Usług Społecz-
nych. Wielkie wyzwanie organizacyjne 
i fi nansowe (prognozowaną wartość in-
westycji oszacowano na 20.400.000 zł) 
zmierza do końca.

Mieszkania chronione zapewniają opiekę, 
ale i większą samodzielność, mieszkańcom. 
Są tańsze w utrzymaniu dla samorządów 
niż miejsca w Domach Pomocy Społecznej 
(w latach 2013-16 miasto wydało na ten cel 
2.344.951 zł)

Zewnętrznie obiekt już zmienił się nie do 
poznania. Kończy się pierwszy etap prac: 
przedszkole. Na utworzenie i wyposaże-
nie wielooddziałowej placówki miasto 
pozyskało 2.092.871 zł.

Będzie ono przedszkolem publicznym, pro-
wadzonym przez podmiot zewnętrzny. Taka 
konstrukcja pozwala na odliczenie z dotacji 
podatku VAT (szacunkowo ok. pół miliona). 
Podmiot bezpośrednio prowadzący przed-
szkole zostanie wyłoniony w drodze przetar-
gu. Przedszkole i wyposażenie będą stano-
wić mienie samorządu bez względu na formę 
bezpośredniego zarządzania placówką.

Przewiduje się, że we wrześniu 2018 r. 
miasto udostępni dzieciom nową, w pełni 

wyposażoną placówkę, która będzie funk-
cjonowała na takich samych zasadach (w 
tym zasadach dotyczących nadzoru, kontroli 
i opłat), jak przedszkola prowadzone bezpo-
średnio przez samorząd.

Kolejne dofinansowanie, tym razem 
w wysokości 3.873.472 zł, miasto pozy-
skało w ramach programu dotyczącego 
rewitalizacji. Kwota została dodatkowo 
powiększona o 10% wartości wydatków 
kwalifi kowanych (szacunkowo jeszcze do-
datkowo ok. pół miliona) i pochodzi z bu-
dżetu państwa w ramach kontraktu teryto-
rialnego dla województwa dolnośląskiego.

Latem starania władz miasta o wspar-
cie rządowe także zakończyły się powo-
dzeniem: premier Beata Szydło prze-
znaczyła na rzecz oleśnickiej inwestycji 
3.576.459 zł. Poinformował o tym na spe-
cjalnej konferencji wojewoda dolnośląski 
Paweł Hreniak.

Ok. 10,5 miliona złotych miasto pozy-
skało zatem na Centrum Usług Społecz-
nych ze źródeł zewnętrznych.

Jednostką prowadzącą CUS będzie 
MOPS. Nadzór nad przedszkolem spra-
wować będzie Zespół Oświaty Samorzą-
dowej.

Uratowany dla mieszkańców

Nietuzinkowa inwestycja zainteresowała wojewodę i regionalne media

Kreatywność, wyobraźnia, praca i pieniądze czynią cuda...

Taki „majątek” powiatu przejęło miasto Oleśnica...

Materiały pochodzą od jednostek Miasta Oleśnicy oraz ze strony internetowej 
www.olesnica.pl. Druk: drukarnia Agora Tychy.
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Biblioteka i Forum Kultu-
ry w Oleśnicy wydała książ-
kę dr Agnieszki Drożdżew-
skiej „Kultura muzyczna 
Oleśnicy w XIX i pierwszej 
połowie XX wieku”.

Fragment wstępu:
„W literaturze poświęco-

nej zagadnieniom historii 
śląskiej kultury muzycznej 
można zauważyć brak opra-
cowań poświęconych życiu 
muzycznemu Oleśnicy. Stąd 
też celem niniejszej pracy jest 
ukazanie jego różnych aspektów w XIX i na 
początku XX wieku. W trakcie badań nad 
przeszłością muzyczną miasta wykorzysta-
no zachowane materiały źródłowe oraz 
literaturę przedmiotu. Ponieważ spora 
część materiałów została zniszczona lub 
zaginęła podczas działań wojennych w 
1945 roku, każda zachowana informacja 
okazała się niezwykle cenna, a niekiedy 
wręcz rzutująca na dalszy tok pracy.

Książka stanowi zmienioną, zaktuali-
zowaną i rozszerzoną o czasy między-
wojenne wersję pracy magisterskiej pt. 
Życie muzyczne Oleśnicy w XIX wieku, 
napisanej w 2004 roku na Wydziale Dy-
rygentury, Kompozycji, Teorii Muzyki i 
Muzykoterapii Akademii Muzycznej im. 
Karola Lipińskiego we Wrocławiu. Praca 
ta powstała pod kierunkiem ŚP prof. dr 
Marii Zduniak, która zainspirowała mnie 
do prowadzenia badań i ukształtowała 
warsztat badawczy. 

Wyrazy podziękowania składam 
osobom, bez których wsparcia meryto-
rycznego i organizacyjnego książka nie 
otrzymałaby obecnego kształtu. Ser-
decznie dziękuję Panu dr. Markowi Nie-
nałtowskiemu za użyczenie źródeł oraz 
ikonografii, cenne uwagi i uzupełnienia, 
Panu Burmistrzowi Miasta Oleśnicy Mi-
chałowi Kołacińskiemu oraz Pani Annie 

Zasadzie, Dyrektor Biblioteki 
i Forum Kultury w Oleśnicy, 
za umożliwienie realizacji 
wydania książki i wreszcie 
Pani Agnieszce Ostapowicz, 
oleśniczance i animatorce 
lokalnego życia muzyczne-
go, za wsparcie organiza-
cyjne i pracę przy wprowa-
dzaniu treści zawartych w 
książce do powszechnego 
życia kulturalnego miasta”.

Opracowanie A. Droż-
dżewskiej można kupić w 

sklepie BiFK w muzeum. To obowiązko-
wa pozycja dla każdego wielbiciela Ole-
śnicy!

Nieopodal Pomnika Ery Kosmicznej 
ustawiony zostanie specjalny punt od-
bioru elektroodpadów.

Punkt taki posiadał będzie funkcję eduka-
cyjną, a dodatkowo da mieszkańcom możli-
wość przekazania niewielkich ilości elektro-
odpadów, w tym:
- płyt CD,
- zużytych tonerów,
- zużytych telefonów komórkowych,
- zużytych ładowarek do telefonów,
- zużytych baterii,
- zużytych żarówek.

Zakup tego urządzenia został zrealizo-
wany ze środków własnych MGK. Realizu-

je ważny aspekt uświadamiania w zakresie 
segregacji odpadów i odpowiedzialnego po-
dejścia do środowiska. Uzupełnia przy tym 
ofertę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych „EKO-PUNKT”, który mieści 
się przy ul. Moniuszki w Oleśnicy. 

Pomysł oleśnickiej MGK został zapre-
zentowany podczas ogólnopolskiej kon-
ferencji samorządowej SOSEXPO. Bardzo 
zainteresował się nim wiceminister ochrony 
środowiska Sławomir Mazurek, który był pod 
wrażeniem samej koncepcji i estetyki wyko-
nania.

Miejski Punkt Elektroodpadów zostanie 
uruchomiony wiosną.

Gdyby Georg Emmerich nie stał się 
sprawcą nieślubnej ciąży, w Görlitz nie 
powstałby Święty Grób. Gdyby ksią-
żę Karol Podiebrad wierzył w ludzką 
uczciwość, Oleśnica nie miałaby dziś 
jedynej w Europie Środkowej biblioteki 
łańcuchowej. I wreszcie – gdyby katolic-
cy Habsburgowie nie chcieli upokorzyć 
protestantów, w Świdnicy nie powstałby 
kościół Pokoju.

M.in. te historie opisała w „Spacerowni-
ku dolnośląskim” dziennikarka „Wyborczej” 
i historyczka Beata Maciejewska. Ponad 
330 stron książki poświęciła opowieściom 
o tych ośmiu miastach. – Wszystkie mają 

średniowieczny rodowód, więc i wykute 
w kamieniu historie mieszkańców. Ci fun-
dowali wspaniałe kościoły i nie żałowali 
pieniędzy na splendor władzy i własną 
wygodę. Byli dumni ze swoich miast, a 
i miasta mogą być z nich dumne – mówi 
Maciejewska. I zaznacza: – Wszystkie 
historie, które opisuję, są historiami ludz-
kimi. 

Książka ma być zachętą do wyrusze-
nia w miejską podróż. Na przykład po 
Oleśnicy, do której zaprosiliśmy znaną 
autorkę kilka miesięcy temu. Efekt tej 
współpracy stanowi właśnie „Spacerow-
nik Dolnośląski”.

/cyt. z materiałów promocyjnych Ga-
zety Wyborczej/

W dniach 23-25 lutego w Hali Stulecia we 
Wrocławiu odbyły się jubileuszowe, dziesią-
te Międzynarodowe Targi Turystyki i Czasu 
Wolnego. Wydarzenie jest jedną z najbar-
dziej znaczących imprez na mapie targów 
turystycznych w Polsce.

Kolejny raz swoje stoisko miała Oleśnica. 
Wspólnie z zamkiem książąt oleśnickich na-
sze miasto znalazło się na specjalnie przy-
gotowanej obok sceny wyspie wystawienni-
czej fundacji Niesamowity Dolny Śląsk. Wraz 
z NDŚ promowały się także Jawor, zamek 
Czocha i Ziębice.

Przez trzy dni stoisko Oleśnicy odwie-
dziło ok. tysiąc osób. Całość prezentacji 
doceniono pod względem merytorycz-
nym oraz wizualnym. Zainteresowanym 
wręczano materiały informacyjne o mieście 
(także w językach angielskim i niemieckim), 
mapy, foldery oraz niektóre wydawnictwa i 
gadżety. Największe zainteresowanie (nie 
tylko wśród dzieci) wzbudzały filmy zrealizo-
wane w technologii 360 stopni. Stoisko było 
także wyposażone w specjalny monitor, na 
którym wyświetlano entuzjastycznie odbie-

rany klip promocyjny miasta i inne związane 
z Oleśnicą produkcje przygotowane właśnie 
na tę okoliczność. Ekspozycje promocyjne, 
w tym roll-up’y, ustawiono także przy głów-
nym wejściu do Hali oraz w głównym kory-
tarzu.

Ze swoimi stoiskami przyjechali także wy-
stawcy z Czech, Armenii, Węgier oraz wielu 
gmin w kraju. Specjalnym partnerem tej edy-
cji targów było województwo śląskie. Szero-
ką ofertę promowały biura podróży, zamki, 
hotele i parki rozrywki.

Gośćmi targów byli m.in. Aleksander 
Doba, Jakub Porada, Joanna Lamparska, 
Jerzy Górski (bohater filmu „Najlepszy” z 
Jakubem Gierszałem w roli głównej) oraz 
świeżo po powrocie z bazy pod K2 uczestnik 
tej wyprawy - Rafał Fronia.

W ramach targów odbył się również Fe-
stiwal Kulinarny, gwiazdami którego byli 
między innymi uczestnicy programu Master 
Chef.

Zdaniem organizatorów tegoroczna edycja 
targów cieszyła się jedną z najlepszych fre-
kwencji w historii tego wydarzenia.

Miejskie liczby

23 miliony 
złotych

tyle wynosiło zadłużenie  
miasta na koniec 2014 r.

15 milionów 
92 tysiące

tyle ma wynieść zadłużenie 
miasta na koniec 2018 r.

Miejskie liczby

5.767
tyle osób odwiedziło  

oleśnicki zamek  
w 2017 roku

829
tyle było ich w roku 2015

Oleśnica na targach!

Miasto nie zapomina o promocji

Historia muzyki w Oleśnicy  
– dla melomanów i nie tylko!

Spacerkiem po Oleśnicy… 
ze „Spacerownikiem”!

Miejski Punkt Elektroodpadów
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