
Pierwsze miesiące 2017 roku 
minęły szybko i pracowicie. 
Za nami już szereg zrealizo-
wanych przez samorząd pro-
jektów i skonkretyzowane pla-
ny realizacji kolejnych zadań. 
O niektórych przeczytają Pań-
stwo na kolejnych stronach.

Miasto pozyskało spore sumy na 
realizację wielu przedsięwzięć, 
a kolejne wnioski czekają na 
rozpatrzenie. Niebawem w ży-
cie wejdzie reforma edukacji, do 
której Oleśnica jest już gotowa. 
Dodatkowo szkoły zostaną wy-
posażone w nowoczesny sprzęt, 
doprowadzona do nich zostanie 
także sieć światłowodowa.

Czeka nas sporo wydarzeń kul-
turalnych – po wizytach w Ole-

śnicy kabaretów Paranienormal-
ni, Neonówka, Grupy MoCarta, 
czy Kabaretu Młodych Panów 
oraz koncertu Stanisławy Ce-
lińskiej -ponownie zawita do 
nas wrocławski Teatr Komedia 
z nową, jak zawsze przezabaw-
ną, propozycją. Gwiazdami Dni 
Oleśnicy będą zawsze młodzi 
Skaldowie i zawsze uśmiech-
nięty Kamil Bednarek. Wielbi-
cieli starej, sakralnej muzyki sło-
wiańskiej zachwyci druga edycja 
„Głagolicy”. A w wakacje jeszcze 
Festiwal Muzyki Organowej i cyr-
kowa OFCA!

Warto także dowiedzieć się, któ-
rzy oleśniccy przedsiębiorcy są 
przyjaciółmi dużych rodzin.

Miłej lektury!



Świat zmienia się w błyskawicz-
nym tempie. Bez względu na ogól-
nokrajowe reformy w edukacji i ich 
zakres, władze miasta przyjęły zało-
żenie unowocześniania szkół i wy-
posażania zarówno nauczycieli jak 
i uczniów w nowe narzędzia, ade-
kwatne do wyzwań współczesności. 

Celem edukacji nie jest samo reali-
zowanie nałożonych programów czy 
przekształceń, ale sukcesywne po-
lepszanie jakości kształcenia z jednej 
strony, z drugiej zaś konsekwentne 
podnoszenie poziomu wiedzy dzieci 
i młodzieży w Oleśnicy. To uczeń jest 
przecież w centrum całego systemu 
edukacyjnego.
Konieczne stało się zatem według 
burmistrza kompleksowe przygotowa-
nie uczniów do życia w świecie zdomi-
nowanym przez cyfrowe technologie i 
szeroko rozumiane usługi IT. Z tego 
powodu podjął on decyzję o wdro-
żeniu kolejnego, bardziej zaawan-
sowanego niż wcześniejszy, etapu 
programu e-Oświata. Ma on służyć 
rozwijaniu indywidualnych zdolności 
każdego ucznia w wielu zakresach.
W każdej szkole podstawowej i gim-
nazjum zostały powołane zespoły 
wdrożeniowe, na czele których sta-

nęli dyrektorzy placówek. Od dwóch 
lat organizowano z udziałem burmi-
strzów i dyrektorów spotkania i wy-
jazdy studyjne w poszukiwaniu do-
brych praktyk.
Władze zakładają, że projekt pozwoli 
na trwałe uruchomienie procesu kil-
kuletnich zmian w zakresie wdrożenia 
nowoczesnej edukacji w Oleśnicy.

Na czym polega przedsięwzięcie? 
W skrócie:
1. Zmiana pozycji nauczyciela z jedy-
nego centrum wiedzy na „przewodni-
ka” po wielu jej źródłach
2. Nabycie przez uczniów szybkiego 
przyswajania wiedzy z dostępnych 
źródeł i rozpoznawanie ich wiary-
godności.
3. Praca grupowa - „grywalizacja”.
4. Praca indywidualna z uczniem - 
kontakt z nauczycielem przez 24 go-
dziny.
5. Nie uczeń ma dostosować się 
do standardów szkoły, lecz szkoła 
winna poszukiwać mocnych stron 
ucznia i na tej podstawie budować 
jego wiedzę.
Jednym z warunków sukcesu było po-
zyskanie na ten cel środków unijnych. 
Miasto Oleśnica w tym zakresie przy-
gotowało i złożyło dwa projekty.

Obecnie otrzymaliśmy dofinanso-
wanie na jeden z nich (“twardy” 
– na sprzęt) w kwocie 2.322.000 zł 
(całkowita wartość projektu wynosi 
2.732.000 zł). Podobnie jak poprzed-
nio realizowany (e-Oświata I, który jest 
częścią programu e-Miasto), również 
i ten projekt ma charakter nowatorski 
i innowacyjny. Całość koordynuje se-
kretarz miasta Zbigniew Rybak.
We wstępnej fazie (tzw. część twar-
da) do szkół trafi do końca tego roku 
szkolnego m.in. następujące wyposa-
żenie dla uczniów (w szt.):
* komputer przenośny: 615
* monitor interaktywny: 28
* wizualizer: 25
Testowo uczniowie Gimnazjum nr 3 i 
Szkoły Podstawowej nr 6 mogli korzy-
stać z interaktywnych monitorów - „ta-
blic XXI wieku”. Te wielofunkcyjne 
urządzenia umożliwiają efektywną 
pracę we wszystkich dziedzinach, 
łączą zalety dobrze wyposażonego 
komputera z telewizorem, a dotyko-
we ekrany ułatwiają wykonywanie za-
równo działań matematycznych, jak i 
rysunków. Praca na nich jest szybsza i 
bardziej dla uczniów interesująca.
Miał o tym okazję przekonać się bur-
mistrz Michał Kołaciński, który wziął 
udział w lekcji matematyki w SP6. 

Wysłuchał także opinii nauczycieli, 
którzy jednoznacznie rekomendowali 
zakup tego wyposażenia.

Działaniem wspomagającym przy 
całości przedsięwzięcia będzie 
podłączenie wszystkich szkół 
miejskich do sieci światłowodo-
wej. List intencyjny w tej sprawie 
już podpisano.

W wyniku ogólnopolskiej refor-
my edukacji od września 2017 r. z 
ustroju szkolnego znikną gimna-
zja. Samorządy stanęły przed za-
daniem przygotowania nowej sieci 
szkół, która ma zostać oparta o 
ośmioletnie podstawówki i cztero-
letnie licea.

Miasto przeprowadziło gruntow-
ne badania systemu szkolnego z 
uwzględnieniem między innymi ak-
tualnych i prognozowanych danych 
demograficznych Oleśnicy, migracji 
uczniów, obwodów szkolnych, bazy 
oświatowej i kadry pedagogicznej. 
Opracowanie koordynował Instytut 
Badań w Oświacie, a jego ostateczny 
kształt, który stał się podstawą kon-
sultacji, nadali mu we współpracy z 
dyrektorami i wicedyrektorami ole-
śnickich placówek burmistrz Michał 
Kołaciński, jego zastępca Jarosław 
Sadowski, dyrektor Zespołu Oświaty 
Samorządowej Danuta Leśniewska 
i autor wielu strategicznych analiz 
oświatowych Szymon Więsław (IBO).
W toku szerokich konsultacji, które 
oparte były na dyskusji i bezpośred-
nich spotkaniach z rodzicami i na-
uczycielami w każdej z oleśnickich 
szkół, wypracowano model, który 
zyskał pozytywne opinie zarów-
no związków zawodowych (z ZNP 
włącznie), jak i dolnośląskiego kura-
tora oświaty. Rada Miasta uchwałę 

w sprawie nowej sieci szkół podjęła 
jednogłośnie.

Jak od września będzie wyglądała 
szkolna mapa Oleśnicy?
Gimnazjum nr 1 zostanie odrębną 
Szkołą Podstawową nr 1 z klasami od 
1 do 8
Gimnazjum nr 2 stanie się częścią 
Szkoły Podstawowej nr 7
Gimnazjum nr 3 zostanie odrębną 
Szkołą Podstawową nr 3 z klasami od 
1 do 8.
Szkoły podstawowe nr 2, nr 4, nr 6 
i nr 8, kształcące dotąd w klasach 1-6, 
zostaną przekształcone  
w jednolite szkoły od klasy 1 do 8.
Szkoła Podstawowa nr 7 połączy się z 
obecnym Gimnazjum nr 2. W budyn-
ku dzisiejszego G2 przewidywana jest 
nauka dzieci klas starszych, jednak 
ostateczny schemat funkcjonowania 
będzie zależał od władz szkoły, któ-
re zaproponują najlepszy dla uczniów 
SP7 i G2, a jednocześnie najefektyw-
niejszy dla całości przedsięwzięcia, 
sposób połączenia obu obiektów, ich 
zasobów i kadry pedagogicznej.

Co z dyrektorami?
Do zakończenia swoich kadencji dy-
rektorzy szkół obecnego systemu, któ-
re z mocy ustawy przekształcą się w 
szkoły „nowego systemu” , pozostają 
dyrektorami  tychże szkół. 
W przypadku włączenia gimnazjum 

do szkoły podstawowej dyrektor włą-
czanego gimnazjum staje się do koń-
ca swej kadencji wicedyrektorem „no-
wej” podstawówki. 
W Oleśnicy w czterech przypadkach: 
Szkoły Podstawowej nr 1 (obecnie 
G1), Szkoły Podstawowej nr 2, Szko-
ły Podstawowej nr 3 (obecnie G3) i 
Szkoły Podstawowej nr 7 kadencje 
dyrektorskie kończą się w roku 2017. 
Burmistrz ogłosił zatem na te stanowi-
ska konkursy. Zgłoszenia są przyjmo-
wane do 15 maja. 

Jaki będzie status obecnych gim-
nazjalistów w przyszłym roku 
szkolnym?
Uczniowie aktualnych pierwszych i 

drugich klas gimnazjalnych będą kon-
tynuować naukę na dotychczasowych 
zasadach i według obowiązującego w 
gimnazjach programu. Dzisiejsi pierw-
szoklasiści staną się od września dru-
goklasistami, uczniowie klas drugich 
pójdą do klasy trzeciej, zamiast klasy 
pierwszej gimnazjum pojawi się nato-
miast siódma klasa podstawówki itd.

Gdzie będą uczyć nauczyciele 
obecnych gimnazjów?
Nauczyciele gimnazjalni, posiadają-
cy kwalifikacje do nauczania w szko-
le podstawowej, po przekształceniu 
szkoły, z mocy prawa, zostają nauczy-
cielami nowopowstałej, ośmioletniej  
już podstawówki.



Drodzy Państwo, 
miło mi poinformować, że działania rozpoczęte z początkiem tej kadencji przynoszą widoczne i konkretne 
efekty.

Kształtów nabiera już budynek po dawnym Zespole Szkół Medycznych, w którym będzie funkcjonowało Cen-
trum Usług Społecznych, obejmujące m.in. dom dziennego pobytu, mieszkania chronione, czy przedszkole.

Ukończona została arena boisk treningowych nieopodal kompleksu Atol, zbudowaliśmy też chodnik i ścieżkę 
rowerową w przebiegu ulic Klonowej - Sikorskiego - Wojska Polskiego – Osiedlowej. Oddaliśmy do użytku 
osiemnaście nowych, tak potrzebnych, lokali socjalnych i niebawem rozpoczniemy budowę kolejnych.

Trwa uzbrajanie Strefy Aktywności Gospodarczej (Podstrefa „Oleśnica” Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekono-
micznej) przy ul. Krzywoustego, co w perspektywie przyniesie kolejne miejsca pracy dla oleśniczan. Pierwszy 
zakład już wybudowano. Ponadto efekt przyniosły negocjacje z WSSE Investpark – operatorem naszej strefy. 
Prowizja z tytułu sprzedaży gruntu wynosi już nie 15%, ale jedynie 10%. To dla miasta w chwili sprzedaży 
kolejnej działki w obrębie strefy oszczędność liczona w setkach tysięcy!

Znieśliśmy opłaty za przejazdy komunikacją miejską i skokowy wzrost liczby pasażerów potwierdza, że była to decyzja oczekiwana i potrzebna.

Realnych kształtów nabiera przebieg łącznika dróg S8 i 451. Wyprowadzając ruch tranzytowy w kierunku Opolszczyzny poza miasto, uwzględniliśmy 
oczekiwania mieszkańców i droga przebiegnie w maksymalnym możliwym oddaleniu od zabudowań i większości ogrodów działkowych. Na skrzyżo-
waniu ulicy Dobroszyckiej z Wojska Polskiego pojawi się długo oczekiwane rondo – być może już w przyszłym roku.

Sukcesem naukowym i organizacyjnym zakończyła się międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona historii Śląska i Oleśnicy, którą zorgani-
zowaliśmy wspólnie z Uniwersytetem Wrocławskim. Już teraz zachęcam do zapoznania się ze specjalnym pokonferencyjnym wydawnictwem, które 
przewidujemy w IV kwartale 2017 r.

Przygotowaliśmy i wdrażamy kolejny ambitny projekt e-Oświata. Jeszcze przed wakacjami do oleśnickich szkół trafi  m.in. ponad sześćset laptopów, 
dwadzieścia pięć wizualizerów i dwadzieścia osiem interaktywnych monitorów!

Zmierzyliśmy się także z wyzwaniem utworzenia nowej sieci szkół. Aby nie umknęła jakakolwiek cenna uwaga, zarządziłem cykl konsultacji, których 
zakres nie ma precedensu w najnowszej historii Oleśnicy. Chcę w tym miejscu bardzo podziękować rodzicom, pracownikom oleśnickiej oświaty, 
dyrektor ZOS i wszystkim zainteresowanym, którzy czynnie uczestniczyli w spotkaniach i niezliczonych rozmowach na temat przyszłości edukacji w 
naszym mieście. Dziękuję także za konstruktywne podejście do przygotowanych materiałów wyjściowych, które, jak podkreślałem od samego po-
czątku, stanowiły wyłącznie podstawę do dalszych dyskusji. Dziękuję również wszystkim zaangażowanym radnym, bez względu na polityczne barwy, 
za wspólny wysiłek. 

Przy okazji informuję, że dbając o transparentność i dążąc do przygotowania jak najlepszych dla uczniów strategii funkcjonowania szkół po wpro-
wadzeniu reformy, podjąłem decyzję, iż dla wszystkich placówek, w których obecnym dyrektorom kończy się kadencja, na stanowiska dyrektorskie 
przeprowadzone zostanie postępowanie konkursowe.

Jak być może Państwo już wiedzą, ostatni czas przyniósł złą wiadomość z sądu: w toczącej się od 2012 r. sprawie, która dotyczyła sytuacji z 2010 
roku i była związana z dokumentacją  budowanego wówczas kompleksu Atol, podtrzymywana od początku przez miasto argumentacja nie została 
uwzględniona. Orzeczeniem w pierwszej instancji sąd nałożył na Oleśnicę karę w wysokości przekraczającej dwadzieścia trzy miliony złotych plus 
odsetki liczone do dnia zapłaty. 

Chociaż sprawa dotyczy inwestycji rozpoczętej i zakończonej w latach poprzednich, zapewniam, że obecne władze miasta dołożą wszelkich starań, 
by w postępowaniu odwoławczym uzyskać wyrok korzystniejszy.

Na koniec serdecznie zapraszam na wspólne obchodzenie świąt majowych. Szczególnie atrakcyjnie zapowiada się Dzień Flagi RP, ponieważ właśnie 
z tej okazji 2 maja na Rynku pojawi się Orkiestra Reprezentacyjna Wojsk Lądowych, nie zabraknie też atrakcji dla najmłodszych.

Miesiąc później, w pierwszy weekend czerwca, do Oleśnicy przyjedzie Kamil Bednarek i zagrają Skaldowie. Niebawem Biblioteka i Forum Kultury 
przedstawi szczegółowy program Dni Oleśnicy 2017. Mam nadzieję, że każdy znajdzie w nim coś dla siebie.

O większości ze wspomnianych wydarzeń przeczytają Państwo w niniejszej ulotce.

Miłej lektury!

Michał Kołaciński
burmistrz Oleśnicy



Rada Miasta Oleśnicy podjęła 
uchwałę o ustaleniu wysokości 
opłat za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi przy selek-
tywnej zbiórce w wysokości 12 
zł/miesiąc od osoby w gospodar-
stwie domowym do 5 osób i 50 zł/
miesiąc od gospodarstwa domo-
wego w przypadku gospodarstw 
liczących od 5 osób wzwyż. 

Nowe stawki obowiązują od kwietnia 
2017 r. (poprzednio do marca 2014 r. 
było to 13 zł/osoba, następnie 10 zł/
osoba od kwietnia 2014 r.)
System gospodarowania odpadami 
komunalnymi w myśl ustawy winien 
się samobilansować, tzn. koszty 
jego funkcjonowania powinny być 
opłacane z obowiązkowych opłat. 
Obowiązek ponoszenia opłat „za 
śmieci” wynika z ustawy, a organem 
uprawnionym do ich pobierania jest 
gmina. Należy podkreślić, że opłata 
za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi nie stanowi „wynagro-
dzenia”, lecz daninę publiczną. 
Stawki uległy korekcie, ponieważ 
w porównaniu z rokiem 2014 zmniej-
szyła się liczba mieszkańców, a jed-
nocześnie zwiększyła ilość wytwa-

rzanych odpadów, ponadto przestało 
funkcjonować wysypisko w Smolnej.
Służby miejskie podjęły działania 
zmierzające do uszczelnienia sys-
temu poprzez dodanie do niego 
osób, które albo nie złożyły obo-
wiązkowych deklaracji, albo - mimo 
powiększenia rodziny - nie dokonały 
ich aktualizacji.
Mieszkańcy domów wielorodzinnych 
deklaracje składają u zarządców, 
mieszkańcy i właściciele domów 
jednorodzinnych – bezpośrednio 
w Urzędzie Miasta Oleśnicy.
Wszelkich informacji udzielają pra-
cownicy Wydziału Działalności Go-
spodarczej i Porządku Publicznego 
Urzędu Miasta Oleśnicy w pok. nr 10 
(parter) lub pod nr tel. 71 79 82 193.
Obok skrócony opis systemu funk-
cjonującego w Oleśnicy. Spełnia on 
wymagania związane z selektywną 
zbiórką opartą na pięciu frakcjach. 
Dla porównania zamieszczamy 
także konstrukcję systemu z Oławy 
i Trzebnicy*
*Informacje uzyskane od pracowników 
wydziałów właściwych do spraw go-
spodarowania odpadami w poszcze-
gólnych miejscowościach, stan na dzień 
03.03.2017 r.

Szanowna Mamo! Szanowny Tato! 

Wielkie gratulacje z okazji pojawienia się nowe-
go członka rodziny! Czeka na Państwa wiele 
radosnych chwil i momentów wzruszeń zwią-
zanych z wychowywaniem dziecka. 

Dla nas – lokalnej administracji – to kolejny 
mieszkaniec, którego chcemy profesjonalnie 
obsługiwać. Już teraz Wasza pociecha zosta-
nie zameldowana w naszym mieście. 

Kolejny krok należy do Państwa - prosimy udać 
się do zarządcy Waszego budynku i poinfor-
mować, że przybył nowy oleśniczanin.

Jeśli mieszkają Państwo w domu jednorodzin-
nym, prosimy zgłosić ten fakt w Urzędzie Mia-
sta na parterze w pokoju nr 10. 

Serdecznie zapraszamy do Urzędu - w razie 
jakichkolwiek wątpliwości służymy pomocą. 





OLEŚNICKI KOMPLEKS REKREACYJNY ATOL Sp. z o.o.
30% zniżki przy zakupie biletów  na: 
Basen (90 minut) bilet normalny, bilet ulgowy, bilet rodzinny. 
Basen otwarty (jednorazowe wejście) bilet normalny, bilet ulgowy, bilet dziecięcy.
Lodowisko (60 minut) bilet normalny, bilet ulgowy wraz z wypożyczeniem łyżew,  kasku 
oraz usługa ostrzenia łyżew.
Saunarium (60 minut) bilet normalny, bilet ulgowy.
Saunarium z grotą solną (60 minut) bilet normalny, bilet ulgowy.
Zajęcia fi tness  bilet jednorazowy, karnet 4 wejścia. 
ul. Brzozowa 7, Oleśnica, tel.: (71) 782-39-70, e-mail: atol@atol.olesnica.pl

PASTA E BASTA Pizza, Obiady, Makarony
Zniżka w wysokości 10% na wszystko z karty. Ulgi do 31.12.2017
ul. Paderewskiego 5j, Oleśnica, tel.: (71) 314-33-74, kom.: 695-386-995, 
e-mail: biuro@meritum-cob.pl   
     
TANI DOM Karbowniczak Michalik, Hurtownia z materiałami budowlanymi.
10% zniżki przy zakupie materiałów budowlanych i instalacyjnych (nie dotyczy ofert 
indywidualnych).
ul. Ludwikowska 26, Oleśnica, tel.: (71) 399-01-03,kom.: 607-167-029 lub 607-390-930, 
e-mail: biuro@km-tanidom.pl

EUROCONSULTING Polsko-Niemieckie Centrum Edukacji i Biznesu s.c.
Zniżka w wysokości 1/3 opłaty miesięcznego czesnego za naukę we wszystkich typach 
szkół dla dorosłych prowadzonych przez Euroconsulting na cały okres trwania nauki.
ul. Paderewskiego 2, Oleśnica, tel.: (71) 798-91-40, e-mail: euro consulting@poczta.fm

GAMA Dubanowicz Spółka Jawna Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów mięsnych.
5% zniżki na zakup towarów spożywczych w sklepie Firmowym (z wyłączeniem pro-
duktów będących w promocji oraz alkoholu).  
ul. Krzywoustego 18, Oleśnica, tel.: (71) 314-42-94, e-mail: gama@gama.olesnica.pl

ELEKTRO-PLUS Mariusz Surma
Zniżka w wysokości 10% na sprzedaż artykułów elektrycznych, opraw oświetlenio-
wych, usług instalacyjnych.
ul. Sosnowa 42, Oleśnica, tel.: (71) 314-36-97, e-mail: elektroplus @o2.pl

GIMEX Firma Handlowa, Sklep 1001 drobiazgów,      
Zniżka w wysokości 4% na zakup artykułów gospodarstwa domowego i zabawek.
ul. 3 Maja 71, Oleśnica, tel.: (71) 398-34-15, e-mail: gimex@o2.pl

NIEPUBLICZNE  PRZEDSZKOLE „U  KUBUSIA  PUCHATKA”
Zniżka w wysokości 50 zł miesięcznie za czesne za usługi przedszkolne. Ulgi od 
1.01.2017 do 31.12.2017
ul. Kopernika 6, Oleśnica, tel. przedszkole: 71/795 75 59

PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE I ŻŁOBEK „ZIELONA ŻABKA”
30 % miesięcznych kosztów na sprzedaż usług: opieka i zajęcia, wyżywienie.
ul. Wileńska 15, Oleśnica, tel. przedszkole: 667-277-725 lub 667-777-522, tel. żłobek: 
605-296-026, e-mail: przedszkole@zielonazabka.pl

DOLMAT sp. z o.o. – PSB MRÓWKA
Zniżka w wysokości 10 % na zakup towarów będących w ofercie marketu PSB Mrówka 
(z wyłączeniem produktów będących w promocji).
ul. Kleeberga 1, Oleśnica, tel.: (71) 399-39-65, e-mail: tomasz.pamula@dolmat.pl

SPORT – STYL ANNA
Zniżka w wysokości 5% na wyprzedaże oraz 10% na aktualną kolekcję.
pl. Zwycięstwa 2, Oleśnica, tel.: (71) 798-99-50, e-mail: sportstylanna@interia.pl 

BIBLIOTEKA I FORUM KULTURY W OLEŚNICY
50% zniżki na bilety wstępu na seanse kinowe w sali widowiskowo- kinowej (ul. Ko-

chanowskiego 4, Oleśnica), 50% zniżki opłat za zajęcia płatne BIFK (Biblioteki i Forum 
Kultury)
ul. Mikołaja Reja 10, Oleśnica, tel. 71/716 52 10, e-mail: sekretariat@bifk.info

ZESPÓŁ OŚWIATY SAMORZĄDOWEJ Przedszkola Publiczne w Oleśnicy
Wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wymiarze przekra-
czającym 5 godzin dziennie wynosi 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka 
w przedszkolu. Opłatę obniża się o: 25% zniżki dla rodzin z trójką dzieci, 30% zniżki 
dla rodzin z czwórką i więcej dzieci.

ŻŁOBEK PUBLICZNY W OLEŚNICY
Wysokość opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Oleśnicy za każdą rozpoczętą 
godzinę pobytu w placówce obniża się o: 
Opłatę obniża się o: 25% zniżki w przypadku rodzin mających na utrzymaniu troje 
dzieci, 30% zniżki w przypadku rodzin mających na utrzymaniu czworo i więcej dzieci.

BIURO OBSŁUGI KLIENTA STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA
0 zł opłaty w strefi e płatnego parkowania
ul. Bociania 1-3, Oleśnica,

MERKURY
5% zniżki  zakresu techniki grzewczej, gazowej i sanitarnej.
ul. Młynarska 7 b, Oleśnica, tel.: (71) 314-17-86, e-mail: biuro@centrumgrzewcze24.p

AUTO MIX Części samochodowe
5% zniżki na cały asortyment, ul. Rzemieślnicza 7 b/1, Oleśnica, 
tel.: (71) 398-59-51, e-mail: biuro@automixsc.pl – biuro

MUDI-MINI-MAX Zoologia, wędkarstwo, militaria.
15% na sprzedaż towarów sklepu zoologiczno-wędkarskiego
ul. Wileńska 1, Oleśnica, tel.: 601-508-803, e-mail: mudi4@wp.pl

ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA „BRATNIA DŁOŃ” W OLEŚNICY
Bezpłatna placówka wsparcia dla dzieci, bezpłatne poradnictwo pedagogiczne, psy-
chologiczne i rodzinne 
ul. Bratnia 3, Oleśnica, tel.: (71) 733-95-16, kom.: 530-930-432, e-mail: swietlica@
mops.olesnica.pl

SUPERMARKET E. LECLERC OLEŚNICA
5% zniżki na wszystkie towary (z wyłączeniem: alkoholu, papierosów, kart telefonicz-
nych i paliwa). Uwaga! Potrzebna jest dodatkowa karta systemowa do kas marketu, 
wydawana przez MOPS w Oleśnicy.
ul. Moniuszki 69, Oleśnica, tel.: (71) 399-57-00, e-mail: olesnicadis@olesnicadis.pl

F.H.U „IMPOL” Janusz Imiołek - Ubezpieczenia
100% rabatu na ubezpieczenie dzieci w przypadku zawarcia ubezpieczenia na życie 
przez rodzica
Biuro – Oleśnica, ul. Lwowska 22 i Krzywoustego 11

SKLEP SPOŻYWCZY PHU Aneta Kowalczyk 
5% rabatu na wszystkie art. spożywcze, mięso i wędliny, ulgi 
do 28.02.2018
punkt 3 Maja 45 i pl. Zwycięstwa 2, tel. 71/399 47 06

SKLEP INTERNETOWY OGRODOSFERA N.Trade s.c. Piotr i Lech Niteccy
5% rabatu na cały asortyment (zniżka nie dotyczy produktów przecenionych)
http://ogrodosfera.pl, tel. 22 349 93 36, 801 011 929 

AVIVA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SĄ
Bezpłatne ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) „Grono” pakiet 
Medyczny „Bądź zdrów” (wersja rodzinna) ze zniżką 20%
Wrocław, ul. Lotnicza 12



Za nami remonty nawierzchni: 
l  łącznika Radlińskiej i Tetmajera, 
wykonano zatokę parkingową z kostki 
betonowej do parkowania równoległe-
go na odcinku 32 m.

l Sikorskiego - Sucharskiego, wyko-
nano remont chodnika z kostki beto-
nowej na odcinku 80 m.

l Bocianiej na odcinku 170 m od Ba-
zyliki do Bramy Wrocławskiej wyko-
nano remont chodnika z materiałów 
kamiennych wraz z zagospodaro-
waniem i uporządkowaniem terenów 
przyległych,

l Sejmowej, wykonano remont na-
wierzchni chodnika z materiałów ka-
miennych na odcinku 65 m.

l  Szkolnej, wykonano remont na-
wierzchni chodnika z materiałów ka-
miennych na odcinku 20 m,

l  Na Podkowie, wykonano remont 
chodnika i wjazdów z materiałów be-
tonowych na odcinku 196 m.

Ponadto wykonano:
l remont nawierzchni ul. Energetycz-
nej, 

l peron autobusowej komunikacji miej-
skiej z kostki betonowej w ulicach Woj-
ska Polskiego / Osiedlowej.

Przebudowano ul. Mościckiego w za-
kresie budowy zatoki parkingowej dla 
samochodów osobowych, w wyniku 
której powstało 26 nowych miejsc par-
kingowych, w tym 2 dla osób niepełno-
sprawnych.

Rozbudowano ulicę Sikorskiego o 
chodnik i ścieżkę rowerową łączące 
istniejące ciągi piesze i rowerowe w 
ulicy Klonowej z ciągiem pieszym i ro-
werowym w ulicach Wojska Polskie-
go – Brzozowa, a także wybudowano 
parking dla rowerów, który docelowo 
może pomieścić nawet do 36 rowerów 
– obecnie zamontowano 6 stojaków na 
12 rowerów. Ponadto wyremontowano 

nawierzchnię bitumiczną jezdni oraz za-
tok parkingowych łącznika Sikorskiego 
z Wojska Polskiego, w szczególności 
odtworzono przekrój poprzeczny drogi 
oraz skorygowano profil w celu skutecz-
niejszego odprowadzenia wód opado-
wych. 
Wykonano też nową nawierzchnię na 
istniejącym chodniku w sięgaczu ulicy 
Wileńskiej (wzdłuż budynków Klonowa 

12 – 12d) oraz wyznaczono ścieżkę ro-
werową długości ok. 85 m, wykonano 
nowe dojścia do miejsc postojowych i 
zagospodarowano miejsca na kosze 
śmietnikowe.

Oprócz powyższego zrealizowano 
m.in.:
l II część nawierzchni z kanalizacją 

deszczową ulicy Pszenicznej,

l nawierzchnię z kanalizacją desz-
czową ulicy Błękitnej,

l oświetlenie części ulicy Gryczanej,

l oświetlenie małego stawu w Parku 
nad Stawami,

l częściowe oświetlenie placu Fatim-
skiego,

l sieci wodociągową i kanalizacji sa-
nitarnej do działek usługowych po za-
chodniej stronie ulicy Dobroszyckiej,

l podpisano umowę i znacznie za-
awansowano przebudowę Zespołu 
Szkół Medycznych (tzw. stary szpital) 
z przeznaczeniem na Centrum Usług 
Społecznych (Przedszkole z kuchnią i 
jadalnią, Dzienny Dom Pomocy Spo-
łecznej, Klub Integracji Społecznej, 
mieszkania chronione),

l wykonano sieci wodociągowe i ka-
nalizacji sanitarnej z przyłączami w 
ulicach Modrej i Akacjowej,

l powiększono boisko przy ulicy Brzo-
zowej i wykonano piłkochwyty wzdłuż 
ogrodzenia, zakupiono kontenery 
szatniowe,

l wyremontowano sauny krytego ba-
senu ATOL,

l stworzono siłownie plenerowe w par-
kach Kopernika i Książąt Oleśnickich,

l wybudowano toaletę publiczną przy 
ulicy Bocianiej,

l wyremontowano mury obronne od 
strony ul. Rzemieślniczej na odcinku 
od budynku nr 1 do przejścia.

Obecnie wykonywane są roboty:

l droga w Strefie Aktywności Gospo-
darczej w rejonie ul. Krzywoustego 
wraz z uzbrojeniem w sieci wodo-
ciągową i kanalizacji sanitarnej oraz 
deszczowej,

l sieć kanalizacji sanitarnej w ulicy 
Belgijskiej,

l  sieci wodociągowa i częściowo 
kanalizacji sanitarnej w kwartale ulic 
Wielkopolna-Diamentowa-Kusociń-
skiego-Rutkiewicz.

Do lipca planujemy wykonać:

l kontynuację remontu chodnika w 
ulicy Na Podkowie,

l przebudowę zatoki parkingowej w 
ulicy Powietrznej,

l remont chodnika w ulicy 3 Maja na 
odcinku od Sejmowej do Zamkowej

Ponadto przygotowano szereg projek-
tów do realizacji w późniejszym termi-
nie, w tym m.in. dla ciągu pieszo-ro-
werowego od Ronda Solidarności do 
granic miasta (wzdłuż ulicy Krzywouste-
go) i dla wytyczenia ścieżki rowerowej 
od dworca PKP Oleśnica Rataje wzdłuż 
Wrocławskiej do Ronda Miast Partner-
skich.

Pojawią się kwiaty
W maju realizujemy nasadzenia 3 tys. szt. pelargonii w kwietnikach na lam-
pach oraz kwietnikach wolno stojących o konstrukcji kaskadowej;
W czerwcu planowane jest nasadzenie drugiej (letniej) szaty kwiatowej w po-
staci 5 tys. begonii i 200 szt. kanny: gazony i ronda, rabata przy ul. Sinapiusa;
Po wakacjach, na przełomie października i listopada, przewidziane są nasa-
dzenia m.in.:
l 5 tys. szt. krokusów, 
l 250 szt. róż,
l 80 szt. drzew,
l 500 szt. różnego rodzaju krzewów.
Wskazane powyżej sugerowane terminy przeprowadzania nasadzeń nie są 
jednak ostateczne i mogą jeszcze ulec zmianie.



Miasto zakończyło adaptację 
dawnego budynku administracyj-
no-biurowego na lokale socjalne 
przy ulicy Kopernika 13D.

Inwestycja obejmowała roboty bu-
dowlane i instalacyjno-elektryczne, 
roboty wykończeniowe, ziemne, ro-
boty w zakresie zakładania stolarki 
budowlanej oraz roboty ciesielskie, 
wewnętrzne instalacyjne, instalo-
wanie urządzeń grzewczych, wen-
tylacyjnych, instalowanie centralne-
go ogrzewania, roboty zewnętrzne 
instalacyjne wodno-kanalizacyjne i 
sanitarne, przyłącze wodne, kanali-
zacyjne i deszczowe, a także zago-
spodarowanie terenu. 

W budynku o łącznej powierzchni 
użytkowej 556,44 m2 powstało 18 
lokali socjalnych 1-3 osobowych z 
aneksami kuchennymi, ze wspólnymi 
łazienkami i toaletami, osobno dla ko-
biet i mężczyzn na każdym z pięter. 
Powierzchnia użytkowa poszczegól-
nych lokali: od 10,63 m2 do 16,78 m2. 

Każdy lokal socjalny wyposażony 
jest w jednokomorowy zlewozmy-
wak z baterią oraz w elektryczną 
kuchenkę dwupalnikową. W piwnicy 
znajdują się pomieszczenia wspól-
nego użytku: suszarnia, rowerownia 
oraz indywidualne komórki lokator-
skie. Budynek jest wyposażony w 

instalacje wewnętrzne: wodną, ka-
nalizacyjną, elektryczną, oświetlenia 
ewakuacyjnego, centralnego ogrze-
wania i ciepłej wody użytkowej oraz 
telewizyjną i telefoniczną. 

Wykonano również nowe przyłącza 
wodno–kanalizacyjne, centralnego 
ogrzewania z sieci miejskiej oraz 
przyłącze energetyczne.   

W obiekcie zamieszka 14 rodzin, tj. 
38 osób. Pierwsze osoby otrzymają 
klucze w lutym i marcu bieżącego 
roku. Wykonawcą zadania była fir-
ma „InterMax” z Przygodzic. Umowa 
opiewała na kwotę 1.477.821,43 zł. 
Ostatni raz nowe lokale socjalne od-
dano potrzebującym oleśniczanom 
w 2010 roku. 

Niebawem rozpoczną się prace ada-
ptacyjne sąsiedniego budynku, w 
którym stworzonych zostanie 16 ko-
lejnych lokali socjalnych. Zakończe-
nie prac przewidziane jest ok. poło-
wy przyszłego roku. Na tę inwestycję 
miasto pozyskało wsparcie finanso-
we z Funduszu Dopłat na tworzenie 
lokali socjalnych Banku Gospodar-
stwa Krajowego w wysokości 30% 
wartości kosztorysowej. 

Po zakończeniu robót budowlanych 
planowany jest remont nawierzchni 
ulicy Kopernika.

Jeszcze w 2014 r.  normalny prze-
jazd komunikacją miejską kosz-
tował 2 zł. W myśl wprowadzania 
kolejnych ułatwień transporto-
wych – obok zniesienia opłat za 
parkowanie w soboty i obniżek 
cen większości abonamentów 
parkingowych, w tym wprowa-
dzenia darmowego parkowania 
dla rodzin wielodzietnych - pod-
jęto decyzję o całkowitej rezy-
gnacji z opłat za przejazdy komu-
nikacją miejską.

Podstawą była chęć usprawnienia ru-
chu drogowego w Oleśnicy oraz zało-
żenie, że zniesienie opłaty spowoduje 
zwiększenie liczby pasażerów.

Od 17 stycznia autobusami miej-
skimi jeździmy za darmo. Pojazdy 
obsługujące komunikację miejską 
są po bokach oznaczone herbem 
Oleśnicy. Darmowa forma prze-
mieszczania się znalazła uznanie 
u oleśniczan. Liczba pasażerów – 
według ostatnich wyników – wzro-
sła o 100% i ta tendencja wciąż się 
utrzymuje.

Koszt darmowej komunikacji jest 
niewiele większy od kosztów jej 
utrzymania, gdy funkcjonowała 
odpłatnie. Zainteresowanie pasa-
żerów potwierdza, że decyzja o 
zniesieniu opłat za przejazdy była 
słuszna.

W 2015 r. nasze miasto dołączyło 
do rosnącej rzeszy samorządów, 
które aktywnie wspierają profilak-
tykę przeciwnowotworową w Pol-
sce. W trosce o młode pokolenie 
kobiet władze miasta podjęły de-
cyzję o przygotowaniu programu 
szczepień przeciw wirusowi bro-
dawczaka ludzkiego (HPV), odpo-
wiedzialnemu za powstawanie raka 
szyjki macicy i innych nowotworów 

narządów moczowo-płciowych. 

Biorąc pod uwagę rekomendację 
światowych i polskich towarzystw me-
dycznych, Rada Miasta pozytywnie 
odniosła się do kontynuowania pro-
jektu. Program dedykowany jest dla 
dziewczynek uczęszczających do szkół 
miejskich i zamieszkałych w Oleśnicy. 
Koszt zostanie pokryty z budżetu mia-
sta. Szczepienie jest dobrowolne. 

Zgodnie z założeniami program bę-
dzie kontynuowany w latach następ-
nych. Wiek dziewcząt objętych pro-
gramem ściśle wynika ze wskazań 
medycznych. 

Wirus HPV odpowiada za różne 
przednowotworowe i nowotworowe 
zmiany na błonach śluzowych narzą-
dów płciowych i innych okolic ciała. W 
skali globalnej rak szyjki macicy jest 

drugim co do częstości występowa-
nia rakiem dotykającym kobiety. W 
Polsce zapada na ten typ nowotworu 
ponad 3.600 kobiet rocznie, z czego 
co roku umiera około 2.000 – jest to 
jeden z najwyższych wskaźników 
umieralności w Europie. 

Wkrótce więcej szczegółów dotyczą-
cych akcji szczepienia w roku 2017. 
Zachęcamy do udziału!
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