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Przewodnik 
po społeczeństwie 

obywatelskim w Oleśnicy. 

Jak miasto sfi nansuje 
remont ul. Dobroszyckiej 

i budowę ronda? 

Wakacje 
w Oleśnicy 

nie będą nudne! 
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Miasto od lat jest sprawnie zarządzane, a stabilna 
polityka fi nansowa gwarantuje bezpieczną realizację 
zadań. W Rankingu Finansowym Samorządu Terytorial-
nego nasze miasto zajęło 14. miejsce wśród 237 gmin 
miejskich!

W tym roku Oleśnica uzyskała także bardzo wysoką oce-
nę pre-ratingową, mieszczącą się na poziomie inwestycyj-
nym w przedziale pomiędzy AAA a BBB+. Na 2.792 jed-
nostki samorządu terytorialnego w Polsce zaledwie 319 

ma ocenę równą lub wyższą od uzyskanej przez nasze 
miasto. 

Dodatkowo zarządzanie miejskimi finansami zostało 
wyróżnione w konkursie redakcji „Dziennika Gazety Praw-
nej”. Kapituła konkursu oceniała dane fi nansowe, charak-
ter podejmowanych działań i złożoność struktury budżetu. 
Skarbnik miasta Joanna Jarosiewicz zajęła przy tym III 
miejsce w ogólnopolskim Rankingu Skarbników przepro-
wadzonym przez Dziennik Gazetę Prawną. Ocenie pod-

legały m.in. kompetencje skarbników, opinie Regionalnej 
Izby Obrachunkowej dotyczące budżetu oraz zadłużenie 
gminy.

Warto zaznaczyć, że na koniec 2014 r. zobowiązania 
Oleśnicy wynosiły 23.001.637 zł, zaś na koniec roku 
2017 wyniosły już tylko 15.011.503 zł. Jednocześnie rok 
2017 był najlepszym pod względem wydatków majątkowych 
miasta od 2012 roku, kiedy to kończono wykonanie fi tnesso-
wej części Atola.

Bezpieczna fi nansowo Oleśnica wyróżniona

Kolejny informator miejski trafi a do Państwa rąk. 
Wakacyjne wydanie zawiera informacje związane z częścią planowanych w tym czasie wydarzeń, przybliża również niektóre zagadnienia fi nansowe związane z funkcjono-
waniem miasta.
Rodzicom dzieci uczących się polecamy w szczególności lekturę instrukcji dotyczącej sposobów starania się o 300 zł w programie „Dobry Start”.
Sporą ciekawostką dla fanów motoryzacji może być informacja o odrestaurowanym przez MGK Liazie z 1989 roku, który nadal jeździ i… polewa oleśnickie ulice!
Oprócz tego zachęcamy do przeczytania artykułu o społeczeństwie obywatelskim. Warto korzystać ze stworzonych mechanizmów – nie wszystkie miasta mogą się nimi 
poszczycić.
Dziękujemy także za wspólnie spędzone Dni Oleśnicy 2018. Było muzycznie, kolorowo i bajkowo, co chyba widać też na powyższej fotografi i.
Przy okazji życzymy Państwu ze wszech miar udanych wakacji. Prosimy przy tym o szczególną ostrożność podczas wojaży. 
Miłej lektury!
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Ratusz dzieciom
W czerwcu burmistrza Oleśnicy Micha-

ła Kołacińskiego odwiedzili najmłodsi 
obywatele naszego miasta. 

Z zaproszenia do udziału w tym radosnym 
wydarzeniu korzysta coraz więcej rodziców, 
co jest powodem ogromnej radości władz 
miasta. Szczęśliwi rodzice odebrali z rąk 
burmistrza gratulacje oraz drobne upominki. 
Swoją obecnością włodarza zaszczycili:

Michalina Stanisława Janicka
Zuzanna Paulina Mikuśkiewicz
Natalia Woźniak
Wiktoria Anna Morawska
Aleksandra Stolarczyk
Jagoda Pytel
Amelia Błońska
Maria Filipiak
Laura Musiał
Martyna Furtak
Maria Małgorzata Grela
Kaja Bargiel
Antonina Wiśniewska
Antonina Siwonia
Klara Danuta Grzeszczakowska
Zuzanna Cieśla
Hanna Bloch
Laura Łucja Chmielewska
Zofia Zawadzka
Angelika Piątek
Aniela Maria Dudek
Artur Marcin Wiącek
Szymon Sochacki
Eryk Zarecki
Ignacy Russ
Franciszek Jezierski
Tadeusz Puk
Jakub Królik
Franciszek Poliszczuk
Michał Tomasz Herbik
Marcel Łokietko
Kajetan Kozica
Tymoteusz Wiśniewski
Artur Jankowski
Filip Marcin Larysz
Marcel Andrzejczuk
Jan Panek
Mikołaj Józef Drab

Rozalia Małgorzata Daniewska
Emilia Hanna Mazgaj
Klaudia Telega
Hanna Biernacka
Hanna Bojkowska
Wiktoria Słowik
Jagoda Szczypczyk
Alicja Urbaniak
Dagna Ada Maliga
Pola Anna Szeliga
Anna Szymańska
Hanna Wilk
Amelia Kraus
Nadia Wójcik
Michał Natan Zimny
Adam Trzaska
Artur Świtoń
Jakub Wojciechowski
Miłosz Jamroz
Bartosz Piotr Wojtasik
Tomasz Banaś
Wiktor Oszczygieł
Ignacy Kisiel
Maciej Małyś
Błażej Leśniowski
Oskar Słowik
Mieszko Mateusz Hanzel
Franciszek Prus
Michał Mastalerz
Aleksander Falkowski
Oliwier Kokot
Podstawą do zaproszenia najmłodszych 

obywateli naszego miasta na spotkanie po-
witalne z burmistrzem jest złożenie w Urzę-
dzie Miasta Oleśnicy formularza - deklaracji 
z danymi dziecka i numerem telefonu do ro-
dzica/opiekuna. Wypełnienie formularza jest 
dobrowolne, otrzymuje się go m.in. w Urzę-
dzie Stanu Cywilnego. Można także pobrać 
formularz ze strony www.olesnica.pl i złożyć 
w biurze podawczym (parter Urzędu Miasta 
Oleśnicy). Dziecko musi być zameldowane 
w Oleśnicy. Złożenie deklaracji jest jedno-
znaczne ze zgodą na przetwarzanie da-
nych osobowych w celach związanych z 
organizacją wydarzenia. Prosimy o wypeł-
nianie DRUKOWANYMI LITERAMI.

Profil zaufany i kilka minut - to wszyst-
ko czego potrzeba, by zarejestrować 
narodziny dziecka online. Nowa usługa 
ruszyła 1 czerwca 2018 r. Rodzicu, już nie 
musisz spieszyć się do urzędu. Wszyst-
ko czego potrzebujesz to Profil Zaufany 
i kilka minut.

Na zarejestrowanie narodzin dziecka ro-
dzice mają 21 dni od dnia wystawienia karty 
urodzenia. Do tej pory mieli tylko jedną opcję 
– wizyta w Urzędzie. Od 1 czerwca mają wy-
bór – pędzić do urzędu czy spędzić ten czas 
z nowym członkiem rodziny.

Zdążysz w trakcie drzemki
Prościej, szybciej i wygodniej – to najkrót-

szy opis uruchomionej usługi. Jak z niej sko-
rzystać? Cały proces to 5 prostych kroków.

WAŻNE: rodzic, który będzie rejestro-
wał narodziny (może to być zarówno 
mama, jak i tata) musi mieć aktualny Pro-
fil Zaufany. Jeśli go nie masz, sprawdź 
jak to zmienić.

Co dalej? Wejdź na stronę www.obywatel.
gov.pl i tam wybierz usługę, z której chcesz 
skorzystać. Po zalogowaniu system poprosi 
Cię o potwierdzenie, że jesteś matką/ojcem 
dziecka. Następnie – o zweryfikowanie Two-
ich danych.

Jak tylko to zrobisz, przejdziesz do zare-
jestrowania narodzin potomka. To, czego 
potrzebujesz na tym etapie, to m.in. nazwa 
szpitala, w którym dziecko przyszło na świat 
oraz imię dziecka. Dobrze, by było uzgodnio-
ne przez oboje rodziców ;-) Ustal także nu-

mer Twojego aktu małżeństwa lub urodzenia 
(jeśli nie jesteś w związku małżeńskim) - to 
znacznie ułatwi weryfikację Twoich danych 
w Urzędzie Stanu Cywilnego. Kilka kliknięć 
i gotowe.

Kolejny krok to wybór adresu, pod którym 
chcesz zameldować dziecko oraz sposobu 
odebrania dokumentów. Do wyboru masz 
skrzynkę na ePUAP, odbiór osobisty lub 
przesyłkę tradycyjną pocztą. Ostatni krok to 
podgląd wniosku i podpis (Profilem Zaufa-
nym).

Gotowe! Wszystko powinno potrwać kró-
cej, niż poobiednia drzemka malucha. 

Rejestracja w 5 krokach
Tak to wygląda w skrócie:
Krok 1: oświadczasz, że jesteś matką/
ojcem dziecka
Krok 2: sprawdzasz poprawność swoich 
danych, wprowadzasz dane drugiego ro-
dzica
Krok 3: wpisujesz dane dziecka
Krok 4: wybierasz adres zameldowania 
dziecka i sposób, w który chcesz odebrać 
dokumenty (elektronicznie - skrzynka na 
ePUAP, osobiście, pocztą tradycyjną)
Krok 5: podgląd wniosku i… podpis (Pro-
filem Zaufanym).
Odpis aktu urodzenia, w zależności od 

wybranej przez Ciebie opcji, zostanie prze-
słany w wersji papierowej lub elektronicznej. 
Razem z nim otrzymasz powiadomienie o 
nadanym numerze PESEL oraz zaświad-
czenie o zameldowaniu.

To nie koniec zmian
To nie jedyne zmiany, które wkrótce za-

czną obowiązywać, a które dotyczą ro-
dziców. W funkcjonujących dotychczas 
przepisach i rejestrach publicznych brakuje 
mechanizmów jednoznacznie łączących 
dziecko z rodzicami (tzw. parentyzacja). 
Gromadzone w aktach imiona, nazwiska i 
nazwiska rodowe rodziców nie zawsze jed-
noznacznie ich wskazują. Utrudnia to nie 
tylko prowadzenie rozmaitych statystyk pu-
blicznych, ale też np. realizację programów 
pomocowych państwa, takich jak Rodzi-
na 500 plus.

Dlatego Ministerstwo Cyfryzacji 
przygotowało również takie zmiany:

n jednoznaczne powiązanie danych ro-
dziców i dzieci w rejestrze PESEL (tzw. 
parentyzacja):

Numery PESEL rodziców pojawią się 
w danych gromadzonych przy akcie uro-
dzenia dziecka oraz w rejestrze PESEL. 
Planowane wejście w życie - od 1 grud-
nia 2018 r.,
n szybsze poprawianie niezgodnych z 
prawdą informacji zgromadzonych w re-
jestrze PESEL:

Organy korzystające z dostępu do re-
jestru PESEL będą mogły zgłaszać nie-
zgodność bezpośrednio do właściwego 
kierownika Urzędu Stanu Cywilnego za 
pomocą dedykowanej do tego e-usłu-
gi. Planowane wejście w życie - 1 maja 
2019 r.

UWAGA!
Urząd Miasta Oleśnicy informuje jedno-

cześnie, że aby wziąć udział w organizowa-
nym przez miasto powitaniu najmłodszych 
oleśniczan, należy wypełnić osobny formu-
larz i złożyć go w Urzędzie Miasta Oleśnicy. 
Wzór formularza dostępny jest w Urzędzie 
Stanu Cywilnego w Urzędzie Miasta Oleśni-
cy oraz do pobrania ze strony miasta www.
olesnica.pl

Miejskie liczby

2.092.871 zł: 
Unia Europejska

Tyle miasto pozyskało 
na przedszkole 

dla ok. 90 dzieci, 
które powstaje 

w ramach Centrum 
Usług Społecznych

Macie szczęście - urodziliście się w pięknym mieście

Rejestrujmy dzieci online
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Ratusz dzieciom

Macie szczęście - urodziliście się w pięknym mieście

Jak sfi nansujemy modernizację ul. Dobroszyckiej (DK 340)
od ul. Wojska Polskiego do węzła Oleśnica Zachód?

Tak potrzebne rondo uda się zbudować!

Samorząd Województwa i Miasto Oleśnica zmierzają do podpisania przez DSDiK 
umowy z wykonawcą na tak długo oczekiwaną przez uczestników ruchu drogowego 
modernizację ul. Dobroszyckiej, w wyniku której powstanie rondo na skrzyżowaniu 
z ul. Wojska Polskiego. W ramach inwestycji wybudowane zostanie także drugie ron-
do: na skrzyżowaniu z ul. Jarzynową. Prace powinny się zakończyć do połowy maja 
2020 r.

Na czerwcową sesję Rady Miasta burmistrz wniósł projekty uchwał, które ostateczne 
fi nansowanie tego zadania przedstawiają następująco:

WYDATKI KWALIFIKOWANE – 4 mln zł, w tym:

- środki  unijne - EFRR w ramach RP WD 2014-2020 3,4 mln zł

- budżet państwa 200 tys. zł

- budżet Miasta Oleśnicy 400 tys. zł

WYDATKI NIEKWALIFIKOWANE – 12.149.428 zł, w tym:

- Miasto Oleśnica 6.074.714 zł

- Województwo Dolnośląskie 6.074.714 zł

Z powyższego zestawienia wynika, iż udział fi nansowy Miasta w całym zadaniu to jedynie 
ok. 40 %, a ok. 60 % stanowią środki zewnętrzne.  

Warto wspomnieć, iż pierwotne porozumienie zakładało, że za wszystkie wy-
datki niekwalifi kowane zapłaci Miasto, jednak wskutek podjętych przez władze 
Oleśnicy starań ostatecznie aż 50% tych wydatków sfi nansuje Województwo Dol-
nośląskie.

Inwestycja zdecydowanie podniesie bezpieczeństwo kierowców i poprawi płynność wjazdu 
do Oleśnicy od strony Dobroszyc.

Skończył się pracowity rok szkolny 2017/18. Serdecznie gratuluję 
wszystkim uczniom osiągnięć i stypendiów. Miło było mi gościć lau-
reatów olimpiad i konkursów, z przyjemnością spotykałem się także z 
medalistami imprez sportowych. Słowa podziękowania kieruję również 
do rodziców: to bez wątpienia też Państwa zasługa, że młodzież tak 
wspaniale reprezentuje swoje miasto!
Zakończony właśnie rok szkolny był też dla władz miasta ważny ze względu 
na ogólnopolską reformę edukacji. Od września weszliśmy w nową rzeczywi-
stość: pojawiły się ośmiooddziałowe szkoły podstawowe. Dzięki znakomitej 
współpracy z dyrektorami i nauczycielami reformę w Oleśnicy wprowadziliśmy 
bezpiecznie i efektywnie. Nie udałoby się to bez Państwa wsparcia i czynnego 
udziału w konsultacjach, podczas których dyskutowaliśmy z Państwem wady i 
zalety poszczególnych wariantów. Bardzo za to dziękuję.
Do szkół trafi ło też zupełnie nowe wyposażenie: kupiliśmy ponad sześćset 
laptopów dla uczniów, multimedialne tablice, wizualizery, czy specjalne szafki 
– w realny sposób wprowadziliśmy właśnie oleśnickie szkolnictwo w XXI 
wiek, a to jeszcze nie koniec inwestycji w uczniów! Pracujemy bowiem nad 
platformą edukacyjną i kolejnymi rozwiązaniami na najwyższym poziomie. 
Warto tu wspomnieć o podłączeniu naszych szkół do sieci światłowodowej. Poza SP 8 (ta szkoła zostanie podłączona 
po wakacjach) wszystkie szkoły mają już bezpośrednie łącze. Robimy zatem w Oleśnicy więcej i szybciej, niż wynika z 
ofi cjalnych zapowiedzi resortu oświaty.
Drugi kwartał 2018 roku obfi tował w ogrom wydarzeń kulturalnych i sportowych, a to dopiero początek sezonu imprez 
plenerowych. Będą się mieli Państwo okazję przekonać, co miasto przygotowało na wakacje i dla młodszych, i dla 
starszych. A jest tego sporo. 
Wracając jednak do tego, co za nami, warto podkreślić wyjątkowość tegorocznych Dni Oleśnicy. Wydarzenie nie udało-
by się, gdyby nie Państwa wsparcie przy jego organizacji i liczny udział. Dziękuję przy okazji całemu zespołowi Biblioteki 
i Forum Kultury za kreatywność i zaangażowanie.
Powodem do satysfakcji jest także wysoka pozycja Oleśnicy w rankingach wiarygodności ekonomicznej. Konsekwent-
nie realizowana odpowiedzialna polityka fi nansowa przyniosła efekty w postaci poprawy oceny pre-ratingowej miasta, 
zajęliśmy też 14. miejsce na 237 miejskich gmin w kraju. Indywidualną nagrodę otrzymała również pani skarbnik Joanna 
Jarosiewicz.
Miło mi też poinformować, że oddajemy do zasiedlenia drugi już budynek z mieszkaniami socjalnymi dla potrzebujących 
oleśniczan. Kolejne kilkanaście rodzin znajdzie swoje miejsce do życia. Kończą się także prace związane z budową tak 
potrzebnego Centrum Usług Społecznych. Będzie w nim zarówno przedszkole, jak i dom dziennego pobytu dla osób 
starszych, mieszkania chronione i Klub Integracji Społecznej. Otwarcie planowane jest jesienią tego roku.
Sukcesywnie realizujemy także przedsięwzięcia drogowe. Już teraz mogą się Państwo poczuć bezpieczniej na ulicy 
Wrocławskiej, Dobroszyckiej, czy Grabskiego. Niebawem wystartuje budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Krzywo-
ustego. Dokończony zostanie też remont chodnika wzdłuż dalszej części ulicy Ogrodowej.
Miasto systematycznie się rozwija, dbając zarówno o najmłodszych, jak i o najstarszych swoich obywateli. Oprócz 
wspomnianej inwestycji w szkoły i uczniów pozyskaliśmy dofi nansowanie w ramach programu Senior PLUS. Pieniądze 
przeznaczymy na doposażenie Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Centrum Usług Społecznych. Umowę w tej 
sprawie podpisałem z minister Elżbietą Rafalską w marcu.
Zaczynają się wakacje. Życzę Państwu udanego wypoczynku i samych dobrych dni! I co najważniejsze: oby wyjazdy i 
powroty były bezpieczne. 
Tym zaś, którzy spędzą ten czas w Oleśnicy, polecam ofertę kulturalną i sportową oraz szereg zajęć realizowanych w 
ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Wszystkiego dobrego!

Michał Kołaciński
Burmistrz Oleśnicy
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W marcu i kwietniu miało w Oleśnicy wy-
jątkowe wydarzenie: I Oleśnicki Festiwal 
Gitarowy. Pomysłodawcą festiwalu jest dr 
Waldemar Gromolak W ramach imprezy 
wystąpili znakomici artyści, którzy w sali 
widowiskowej BiFK zaprezentowali gitarę w 
trzech odsłonach: akustycznej, flamenco i 
klasycznej. I tak dla oleśniczan zagrali: Ja-
cek Królik z zespołem, prezentująca muzykę 
flamenco grupa Por Fiesta/Fuente i wielo-
krotnie nagradzany Erlendis Quartet.

u
Dzięki bliskiej współpracy naszego miasta 

z Piotrem Rojkiem (współtwórcą Między-
narodowego Festiwalu Organowego), ole-
śniczanie mieli okazję usłyszeć w kwietniu 
największe dzieła rosyjskiego kompozytora  
Modesta Musorgskiego (1839-1881). Wy-
konawcą utworów była Orkiestra Symfo-
niczna Akademii Muzycznej im. Karola 
Lipińskiego we Wrocławiu pod batutą To-
masza Zwolińskiego. W programie znalazły 
się zaliczane do największych dzieł kompo-
zytora „Noc na Łysej Górze” oraz „ Obrazki 
z Wystawy” w orkiestracji Maurice’a Ravela.  

u
Ogromnym zainteresowaniem cieszył się 

spektakl „Mężczyzna Idealny”, który odbył 
się 19 maja. Dla oleśnickiej publiczności wy-
stąpili Adrianna Biedrzyńska, Jacek Kawa-
lec, Artur Dziurman i Andrzej Zaborski.

u
Znakomicie został przyjęty także I Ole-

śnicki Festiwal Food Trucków, który miał 
miejsce w Rynku w połowie maja. Smako-
sze mogli spróbować dań różnych kuchni, 
w tym m.in. meksykańskiej czy azjatyckiej. 
Nie zabrakło napojów i deserów oraz atrak-
cji dla dzieci. Dla oleśniczan w ten weekend 
gotowała także finalistka V edycji programu 
Hell’s Kitchen Maja Jońska.

u
W niezapomniane chwile obfitowały 

Dni Oleśnicy. Liczny udział oleśniczan w 
przygotowaniach i samej realizacji, a także 
zaaranżowanie na potrzeby święta wielu 
miejsc, w tym Rynku, Podzamcza, czy Bra-
my Wrocławskiej i amfiteatru spowodowa-
ło, że ostatni weekend maja był radosny, 
kolorowy i niezapomniany. Ilość i jakość 

koncertów również spotkała się z bardzo 
pozytywnym odbiorem. Mimo gwiazd po-
kroju Margaret czy Izabeli Trojanowskiej, 
szczególnym wydarzeniem była reaktywa-
cja i występ oleśnickiej grupy Hej, która 
powstała 51 lat temu. Przy okazji uroczyste 
zakończenie kariery miał Zdzisław Janiak, 
gitarzysta m.in. Budki Suflera, który właśnie 
w Heju zaczynał swoją karierę. Podczas Dni 
Oleśnicy zagrał także z Romualdem Lipko, 
Felicjanem Andrzejczakiem i Izabelą Troja-
nowską. 

u
W czerwcu wystąpił w Oleśnicy Leszek 

Długosz, poeta, pieśniarz i kompozytor. Za 
całokształt twórczości artystycznej został 
nagrodzony w 2017 r. Honorowym Złotym 
Mikrofonem Polskiego Radia.

u
Za nami także druga edycja Festiwalu 

Słowiańskiej Muzyki Sakralnej „Głagoli-
ca”. Impreza, która odbyła się w sobotę 9 
czerwca, przyciągnęła rzesze melomanów. 
Festiwal jest realizowany w formule konkur-
sowej z udziałem chórów, które dokonały 

wcześniejszego zgłoszenia. Złotego Kliro-
sa zdobył Chór Ars Cantandi z Wrocławia, 
drugiego Złotego Klirosa otrzymał Chór 
Polirytmia z Zielonej Góry, a Srebrny Kliros 
trafił do Chóru Basilica Cantans z Wrocła-
wia. Zespołu Pauza ze Zbąszynia otrzymał 
wyróżnienie. Pomysł Festiwalu Słowiańskiej 
Muzyki  Sakralnej „Głagolica” wiąże się z hi-
storią Oleśnicy, a dokładnie z historią jed-
nego z kościołów, w którym obecnie mieści 
się cerkiew prawosławna p.w. Zaśnięcia 
Przenajświętszej Bogarodzicy. W roku 
1380 książę Konrad II ufundował w Oleśni-
cy opactwo benedyktynów słowiańskich pod 
wezwaniem Bożego Ciała. Benedyktyńscy 
„bracia słowiańscy” byli zwani też „głago-
laszami” - stąd nazwa tego wyjątkowego 
wydarzenia. Festiwal organizowany jest od 
2016 roku co dwa lata.

u
Świetną okazją do wspólnej zabawy był 

drugi Dzień Baniek Mydlanych w Oleśnicy. 
W niedzielę 10 czerwca dzieci brały udział 
w animacjach i zabawach zorganizowanych 
w Rynku, a całości towarzyszyły pokazy 

Atrakcje, koncerty, festiwale: 
tak minęły ostatnie miesiące

Lata dwudzieste, lata trzydzieste, czyli oleśniczanie w barwnej paradzie Rynek pełen baniek - jedna z atrakcji przygotowanych dla najmłodszych

Widowiska historyczne stają się oleśnicką specjalnością Sentymentalna podróż ze Zdzisławem Janiakiem i grupą Hej w lata 70.
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Z miasta

Atrakcje, koncerty, festiwale: 
tak minęły ostatnie miesiące

Rynek pełen baniek - jedna z atrakcji przygotowanych dla najmłodszych

puszczania baniek i... zamykania w 
bańkach ludzi!

u
W sobotę 16 czerwca do Ole-

śnicy powrócili rycerze! Odbyło się 
wówczas widowisko historyczne 
„Powrót Księcia Konrada VII z 
niewoli”. Książę oleśnicki Konrad 
VII Biały z dynastii Piastów wsławił 
się między innymi tym, że... brał 
udział w bitwie pod Grunwaldem 
po stronie krzyżackiej, mimo że 
wcześniej był paziem na dworze 
Jagiełły. Trafił do niewoli, jednak 
szczęśliwie z niej powrócił i już w 
niedalekiej przyszłości walczył z 
Krzyżakami u boku rycerstwa pol-
skiego. Epizod powrotu z niewoli 
odtworzyli w miniony weekend re-
konstruktorzy z Chorągwi Konra-
da VII Białego oraz Chorągwi Św. 
Jana. Nie zabrakło zarządzonego 
przez ojca młodego księcia - Kon-
rada III - turnieju rycerskiego oraz 
wieczornej potyczki. 

Sentymentalna podróż ze Zdzisławem Janiakiem i grupą Hej w lata 70.

Mieszkańcy ulicy Grabskiego mogą czuć 
się bezpieczniej: powstał nowy chodnik.
Inwestycja dobiega końca, miejscy drogowcy prze-
niosą się niebawem na ul. Ogrodową. W zeszłym 
roku chodnik na ul. Ogrodowej wyremontowano od 
ul. Wrocławskiej do skrzyżowania z ul. Spokojną. Uli-
cę Ogrodową miasto przejęło od powiatu na prośbę 
mieszkańców osiedla Rataje. Deklaracja remontów 
padła podczas spotkania mieszkańców z burmi-
strzem Oleśnicy. W latach 2019-20 przewiduje się re-
mont nawierzchni ul. Ogrodowej i docelowo Łąkowej.

Trwa realizacja zadań wybranych przez 
oleśniczan w ramach  budżetu obywatel-
skiego. 
W malowniczym zakątku podwórka Szkoły Podsta-
wowej nr 1 powstaje plac zabaw i ćwiczeń. Podob-
nie wygląda montaż zielonej siłowni przy ul. Krótkiej 
obok SP 7 i I LO. Kilka tygodni temu rozświetlono 
natomiast Park Kopernika, czyniąc go jeszcze bar-
dziej przyjaznym i dostępnym, także po zmroku!

Ułatwienia dla rowerzystów i kierowców na uli-
cy Wrocławskiej!
Kończy się inwestycja w projekt Park&Ride, która 
polegała na stworzeniu miejsc przeznaczonych do 

parkowania rowerów oraz samochodów w okoli-
cach stacji Oleśnica Rataje i na ul. Wrocławskiej. 
Dodatkowo wyremontowano chodniki przy stacji 
Rataje i wyznaczono ścieżki rowerowe oraz prze-
jazdy dla rowerzystów aż do Ronda Miast Partner-
skich. Jednocześnie utworzono bezpieczną ścieżkę 
rowerową na ul. Dobroszyckiej. W tej chwili rowe-
rzyści, zjeżdżający od strony ul. Wojska Polskiego, 
bez zagrożenia dotrą do ul. Wrocławskiej.
Realizacja tego zadania znacznie podniosła bez-
pieczeństwo użytkowników wspomnianych dróg i 
poprawiła komfort poruszania się tym ruchliwym 
szlakiem. Jednocześnie obniżono tam dopuszczal-
ną prędkość do 40 km/h.

Nowy chodnik na Grabskiego Plac zabaw i ćwiczeń przy SP1 Będzie bezpieczniej na Dobroszyckiej
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Z przedsiębiorcami  
o strefie i nie tylko

Wymiana urządzeń pomiarowych jest 
konieczna ze względu na obowiązek 
przestrzegania pięcioletnich okresów 
legalizacji.  Dotychczas zdemontowane 
wodomierze remontowano, wymieniając 
ruchome i wyeksploatowane części, na-
stępnie  ponownie je legalizowano. Był to 
jednak proces kosztowny i długotrwały.

Dlatego MGK instaluje wodomierze 
ultradźwiękowe: nie ma w nich części ru-
chomych, zatem przy kolejnej legalizacji (po 
5 latach) nie będziemy ponosić kosztów re-
montu.

Dodatkowo takie nowoczesne urządze-
nia umożliwiają przeprowadzanie pomiarów 
zdalnie, bez potrzeby dojścia do wodomie-
rza. Jest to duże ułatwienie zarówno dla 
pracowników MGK jak i właścicieli nieru-
chomości.

Cały system działa w oparciu o specjalne 
oprogramowanie (READyManager) wgrane 
na tablecie lub smartfonie. Obecnie spółka 
korzysta z mobilnego systemu odczytu, który 
polega na objechaniu terenu samochodem z 
włączonym na tablecie systemem odczytu. 
System odbiera kodowane sygnały radiowe 
z wodomierzy (aktualny stan i kody alarmo-
we) i je zapisuje. Na ekranie widać wszystkie 
punkty z wodomierzami do odczytu. Punkt 
wodomierza odczytanego znika z ekranu.

Montowane wodomierze ultradźwiękowe 
gwarantują wyjątkową dokładność i dłu-
gi okres eksploatacji, a system radiowy 
działa niezawodnie i przesyła również infor-
macje o nieprawidłowościach i stanach awa-
ryjnych. Dodatkowo urządzenia te posiadają 
pamięć rejestrów danych (stany z ostatnich 
460 dni, 36 miesięcy, przepływy max, min, 
przepływ wsteczny itp.), które można odczy-
tać za pomocą złącza optycznego. Ułatwia 
to rozstrzyganie wątpliwości i sporów z 
klientami.

Docelowo wszystkie wodomierze główne 
powinny być ultradźwiękowe. Na dziś pracu-
je ich już  2.197 (tj. 56%). 

Zakończone zostały roboty bu-
dowlane związane z utworzeniem 
przy ul. Kopernika drugiego już bu-
dynku z mieszkaniami socjalnymi  w 
Oleśnicy. 

Wartość przedsięwzięcia wyniosła 
1.624.723 zł. Oprócz robót zostało 
wykonane przyłącze energetyczne za 
kwotę 4.697 zł  oraz przyłącze ciepłow-
nicze za kwotę 9.304 zł. 

Inwestycja objęła ogólne roboty 
budowlane, budowlane roboty kon-
strukcyjne tj. (roboty fundamentowe, 
stropowe, żelbetowe), roboty instala-
cyjne w pełnym zakresie tj. (instalacja 
wod.-kan., elektryczna, grzewcza), 
roboty ociepleniowe, wykończeniowe, 
dekarskie, roboty w zakresie zakłada-
nia stolarki budowlanej, instalowanie 
urządzeń grzewczych oraz urządzeń 
instalacji wod.-kan., wykonanie  przy-
łącza wodnego, kanalizacji sanitarnej 
oraz  deszczowej oraz zagospodaro-
wanie terenu. 

W budynku powstało 16 nowych 
mieszkalnych lokali socjalnych (3-8 
osobowych), z aneksami kuchennymi 
i z pełnym węzłem sanitarnym w każ-
dym z mieszkań. Wszystkie lokale wy-
posażono w zlewozmywaki z bateriami 
oraz elektryczne kuchenki z piekarni-
kami. 

Dużym udogodnieniem dla lokatorów 
są niezależne wejścia do mieszkań 
(bez wspólnego korytarza). 

Zakład Budynków Komunalnych w Oleśnicy informuje, że w celu ułatwienia 
mieszkańcom spłaty zadłużenia z tytułu należności za korzystanie z lokali miesz-
kalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta Oleśnicy, dopuszcza się możli-
wość uregulowania zaległości w formie świadczenia rzeczowego. 

Świadczenie rzeczowe będzie wykonywane przez dłużnika na podstawie umowy, do-
tyczącej zamiany formy zapłaty zadłużenia z tytułu należności za korzystanie z lokali - ze 
świadczenia pieniężnego na świadczenie rzeczowe, zawartej z Gminą Miasto Oleśnica 
reprezentowanym przez Zakład Budynków Komunalnych w Oleśnicy. 

Przedmiotem świadczenia rzeczowego mogą być wyłącznie drobne prace porządkowe, 
drobne prace remontowo-konserwatorskie oraz pomocnicze prace administracyjne i usłu-
gowe świadczone na rzecz Miasta Oleśnicy lub jej jednostek organizacyjnych. 

Wniosek o umożliwienie spłaty zadłużenia można pobrać w Zakładzie Budynków Ko-
munalnych w Oleśnicy ul. Wojska Polskiego 13, pokój nr 106 (I piętro) w godz. 7:30-15:30. 

Kilkunastu przedstawicieli mi-
kro, małych i średnich przed-
siębiorstw z całego powiatu 
oleśnickiego wzięło udział w spo-
tkaniu dla przedsiębiorców, które-
go organizatorem była Wałbrzyska 
Specjalna Strefa Ekonomiczna 
„INVEST-PARK”. Partnerami wyda-
rzenia byli Urząd Miasta Oleśnicy 
i Dolnośląski Wojewódzki Urząd 
Pracy.

Jakie zmiany prawne, związane z 
funkcjonowaniem specjalnych stref 
ekonomicznych, zostały zawarte w 
nowej ustawie? Wedle jakich kryteriów 
będzie można teraz zainwestować w 
całej Polsce? Jak wygląda proces ob-
sługi inwestora w wałbrzyskiej strefie? 
Między innymi na te pytania odpowia-
dała Katarzyna Prociak, Project Mana-
ger Departamentu Obsługi Inwestora 
WSSE „Invest-Park”.

Ofer tę inwestycyjną Oleśnicy, 
przedstawił burmistrz Oleśnicy 
Michał Kołaciński. Przedsiębiorcy 
dowiedzieli się także, jakie możliwo-

Miejskie liczby

17 mln zł:  
ZIT WrOF 

Tyle miasto pozyskało na 
“wschodnią obwodnicę  

Oleśnicy”

Miejskie liczby

4.223.979 zł
Tyle miasto pozyskało 
na termomodernizację 
szkół SP1, SP2 i SP4

Dlaczego miasto 
wymienia 
wodomierze?

16 nowych lokali 
socjalnych przy Kopernika

Budynek został wyposażony w instala-
cje wewnętrzne: wodną, kanalizacyjną, 
elektryczną, centralnego ogrzewania i 
ciepłej wody użytkowej z pojemnościowe-
go ogrzewacza wody, telewizyjną i telefo-
niczną. W obiekcie zamieszka 16 rodzin. 
Pierwsze osoby otrzymają  klucze latem 
2018 roku. 

Zrealizowany obiekt spełnia wymagania 
dla lokali socjalnych wynikające z obowią-
zujących przepisów.

Na realizację przedsięwzięcia miasto po-
zyskało od Banku Gospodarstwa Krajowe-
go dofinansowanie w kwocie do 591.976 zł. 

To już drugi budynek z lokalami socjal-
nymi udostępniony potrzebującym miesz-
kańcom Oleśnicy w ostatnim czasie. Oba 
mieszczą się przy ulicy Kopernika w Ole-
śnicy. Poprzednia tak duża inwestycja w 
budownictwo socjalne w naszym mieście 
miała miejsce w 2010 roku.

W przyszłym roku planowane jest wyko-
nanie projektu przebudowy ul. Kopernika, 
uwzględniającego wymianę nawierzchni. 
Aktualnie trwają prace projektowe dotyczą-
ce budowy tzw. prawoskrętu z ul. Koperni-
ka w ul. Wojska Polskiego.

Na ekranie widać wszystkie wodomierze

Zamieszka tu 16 rodzin

ści wsparcia przedsiębiorców oferują Cen-
trum Aktywizacji Zawodowej Powiatowego 
Urzędu Pracy w Oleśnicy i Dolnośląski Wo-
jewódzki Urząd Pracy. Informacje przed-
stawiły kolejno kierownik Iwona Urbaniak 
i dyrektor Ewa Grzebieniak. Spotkanie zo-
stało zorganizowane w Bibliotece i Forum 
Kultury w Oleśnicy.

Miejskie liczby

1.649.637 zł
Tyle miasto pozyskało na 

rozwój systemu informatycz-
nego Urzędu Miasta Oleśnicy

Miejskie liczby

3,4 mln zł
Tyle miasto pozyskało  

na przebudowę  
ul. Dobroszyckiej z budową 

ronda na skrzyżowaniu 
z ul. Wojska Polskiego

Ofertę inwestycyjną przedstawił burmistrz
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Obywatelska Oleśnica: 
wysłuchani mieszkańcy

Od 2015 roku w Oleśnicy mieszkańcy 
są konsekwentnie zapraszani przez wła-
dze do współdecydowania w kwestiach 
dla nich najistotniejszych.

Samorząd miasta sukcesywnie tworzy i 
rozwija narzędzia społeczeństwa obywatel-
skiego i konsultuje z oleśniczanami dotyczą-
ce ich działania.

Oto podstawowe narzędzia społeczeństwa 
obywatelskiego w Oleśnicy:

1. Oleśnicki Budżet  
Obywatelski 

Budżet obywatelski to proces decyzyjny, 
w ramach którego od 2015 roku mieszkań-
cy współtworzą budżet Oleśnicy, decydując 
o przeznaczaniu określonej części środków 
publicznych na realizację wybranych do re-
alizacji przez samych siebie zadań własnych 
Miasta.

Mechanizm zgłaszania propozycji i głoso-
wania jest mieszkańcom dobrze znany.

Zgłoszenia realizacji zadań w ramach bu-
dżetu obywatelskiego mogą dotyczyć wydat-
ków na realizację zadań własnych gminy, tj. 
Miasta Oleśnicy oraz wydatków na realizację 
zadań, które miasto może ponieść na pod-
stawie obowiązujących przepisów. Zadanie 
do zrealizowania w ramach budżetu obywa-
telskiego może zgłosić każdy oleśniczanin. 
Wystarczy uzyskanie na specjalnym formula-
rzu poparcia od co najmniej 15 mieszkańców 
Oleśnicy. 

Zgłaszane zadanie w celu wstępnej we-
ryfikacji konsultowane jest z wyznaczonymi 
pracownikami Urzędu Miasta Oleśnicy, co 
odnotowywane jest na formularzu zgłosze-
nia. Jeśli projekt spełnia kryteria Uchwały 
regulującej funkcjonowanie OBO, przechodzi 
do fazy kontroli pod względem formalnym i 
prawnym. Zadania, które przejdą taką wery-
fikację pomyślnie trafiają do etapu głosowa-
nia.

Zadania należy zgłaszać na formularzu 
według wzoru, który (podobnie jak formularz 
poparcia) dostępny jest na stronie interneto-
wej miasta www.olesnica.pl, można pobrać 
go także z Punktu Informacyjnego lub Se-
kretariatu Urzędu Miasta Oleśnicy. Wraz ze 
zgłoszeniem zadania należy przedłożyć kal-
kulację szacunkową kosztów jego realizacji, 
jeśli zgłaszający jest w stanie takiej kalkulacji 
dokonać. 

Formularze zgłoszenia zadań wraz z lista-
mi poparcia dla projektu składa się w Urzę-
dzie Miasta Oleśnicy. Termin zgłaszania 
zadań do Oleśnickiego Budżetu Obywa-
telskiego 2019 mija 31 sierpnia 2018 r.

Głosowanie odbywa się elektronicznie po-
przez specjalną platformę na stronie www.
olesnica.pl, po weryfikacji zamieszkania 
w Oleśnicy na podstawie numeru PESEL. 
Głosować można wyłącznie osobiście i tylko 
jeden raz na jedno wybrane zadanie. Bur-
mistrz wskaże na czas głosowania miejsca 
w instytucjach, w których osoby nie posiada-
jące komputera lub innego urządzenia będą 
mogły zagłosować. Dotychczasowo były to 
miejskie biblioteki oraz Urząd Miasta.

Ze względu na olbrzymie zainteresowanie 
budżetem obywatelskim podjęto uchwałę o 
zwiększeniu puli środków na realizację za-
dań wskazanych przez mieszkańców Ole-
śnicy aż do 600.000 zł.

Obliczenie wyniku głosowania polega na 
zsumowaniu liczby głosów oddanych na każ-
de ze zgłoszonych zadań, przy czym oddane 
głosy grupuje się według poniższych zasad:

1)  zadania, których szacowany koszt mie-
ści się w przedziale powyżej 100.000 zł do 
150.000 zł włącznie: łączna kwota przezna-
czona na tę grupę - do 300.000 zł;

2) zadania, których szacowany koszt mie-
ści się w przedziale od 1 zł do 100.000 zł 
włącznie: łączna  kwota przeznaczona na tę 
grupę – do 240.000 zł;

3) zadania, których szacowany koszt 
mieści się w przedziale od 1 zł do 60.000 zł 
włącznie i dotyczą, w szczególności, wyda-
rzeń kulturalnych, społecznych, patriotycz-
nych, sportowych: łączna kwota przeznaczo-
na na tę grupę – do 60.000 zł.

Niewykorzystane wskutek głosowania 
środki z kwoty 600.000 zł przeznaczone zo-
staną w projekcie budżetu 2019 na inne ini-
cjatywy lokalne.

Realizacja zadań wskazanych przez 
mieszkańców w ramach budżetu obywatel-
skiego nastąpi po uchwaleniu budżetu Ole-
śnicy na rok 2019.

Niezbędne informacje na temat Oleśnic-
kiego Budżetu Obywatelskiego udzielane są 
przez Skarbnika Miasta Oleśnicy, numer tel. 
71-798-21-30.

2. Inicjatywa lokalna
Najnowsze udogodnienie obywatelskie dla 

oleśniczan. Inicjatywa Lokalna jest jedną z 
form współpracy samorządu z mieszkańcami 
w celu realizacji zadań publicznych na rzecz 
lokalnej społeczności. To praktycznie wspól-
ne – samorządu i mieszkańców – przedsię-
wzięcia takie, jak budowa, remont, moder-
nizacja budynków, obiektów architektury, 
dróg, sieci kanalizacyjnej lub wodociągowej, 
a także wspólna działalność charytatywna, 
kulturalna czy edukacyjna. Z takimi pomy-
słami mogą wystąpić bezpośrednio sami 
mieszkańcy, nawet pojedyncze osoby czy 
nieformalne grupy i miejskie organizacje 
pozarządowe. W ramach inicjatywy miesz-
kańcy nie otrzymują pieniędzy, ale w celu 
realizacji ich pomysłu za uzgodnione usługi, 
nakłady czy wyposażenie płaci miasto. 

Najważniejsze jest jednak to, że w ramach 
Inicjatywy Lokalnej mieszkańcy nie tylko 

przedstawiają pomysł na konkretne przedsię-
wzięcie, ale również deklarują udział w jego 
realizacji. Jako wkład własny mogą wnieść 
np. swoją pracę (niejednokrotnie fizyczną), 
narzędzia, bądź inne świadczenia rzeczowe 
czy pieniężne.

W ramach pierwszych realizacji opartych 
na Inicjatywie Lokalnej powstanie plac za-
baw na Wądołach, przeprowadzone zosta-
ną też warsztaty dla wolontariuszy, w wyniku 
których powstaną plenerowe mini-trybuny, 
które miasto będzie mogło wykorzystywać 
podczas różnych wydarzeń kulturalnych. 
Zasady funkcjonowania Inicjatywy Lokalnej 
w Oleśnicy reguluje uchwała Rady Miasta z 
października 2017 roku. Wnioski można skła-
dać co roku do końca maja.

3. Obywatelska Inicjatywa 
Uchwałodawcza

W 2016 roku, wraz z nowym Statutem Mia-
sta, oleśniczanie otrzymali też narzędzie w 
postaci Obywatelskiej Inicjatywy Uchwa-
łodawczej. Wystarczy, że 200 osób posiada-
jących prawo wyborcze do organów miasta 
złoży podpis poparcia przy przygotowanym 
przez grupę minimum 5 mieszkańców pro-
jektem uchwały. Przewodniczący Rady 
Miasta, gdy otrzyma poprawny zestaw wy-
maganych dokumentów, bada je w zakresie 
poprawności formalno-prawnej i jeśli wszyst-
ko jest w porządku, ma obowiązek najpóźniej 
w ciągu trzech miesięcy wprowadzić go do 
porządku obrad Rady Miasta! Potem już tylko 
od radnych zależy, czy obywatelski projekt 
wejdzie w życie, czy nie.

4. Rady Osiedlowe
Mieszkańcy od dwóch lat mają możliwość 

tworzenia tzw. jednostek pomocniczych 

– osiedli. Podobnie jak w przypadku Oby-
watelskiej Inicjatywy Uchwałodawczej wy-
starczy pięcioosobowa „grupa inicjatywna” 
i wniosek poparty przez min. 200 miesz-
kańców danego rejonu. Dokumenty muszą 
trafić do burmistrza i jeśli nie ma co do nich 
zastrzeżeń, jest on zobowiązany przygoto-
wać projekt uchwały o powołaniu jednostki 
pomocniczej w danym rejonie miasta. 

W ramach osiedla można potem wyłonić 
organ wykonawczy – Radę Osiedla. To 
istotny element lokalnej demokracji i spo-
łeczeństwa obywatelskiego, uwzględnia 
bowiem naturalne uwarunkowania prze-
strzenne oraz istniejące więzi między miesz-
kańcami.

Szczegółowe zasady funkcjonowania 
inicjatywy uchwałodawczej i powoływania 
jednostek pomocniczych określa przyjęty 
26 sierpnia 2016 roku nowy Statut Oleśnicy.

5. Rady Społeczne
W Oleśnicy z powodzeniem funkcjonują 

nowe organy doradczo-opiniujące w posta-
ci Miejskiej Rady Sportu i Miejskiej Rady 
Działalności Pożytku Publicznego. Ich 
zalecenia dotyczące różnych płaszczyzn 
działalności miasta są dla jego władz istotną 
wskazówką. O powołanie Rady Senioralnej 
zwrócili się do burmistrza także przedstawi-
ciele organizacji seniorów. Taka powstanie w 
2018 roku, projekt uchwały został przygoto-
wany przez MOPS. 

6. Konsultacje z mieszkańcami
W określonych przypadkach samorządy 

są zobowiązane do przeprowadzenia kon-
sultacji z lokalną społecznością, jednak real-
ne uzgadnianie istotnych dla oleśniczan pro-
jektów z nimi samymi stanowi nową jakość 
w nowoczesnym i otwartym zarządzaniu 
miastem. Co ciekawe większość z postu-
latów mieszkańców znajduje uznanie u 
władz. 

W ten sposób – wspólnie z rodzicami i 
dziadkami uczniów -  w obliczu ogólnopol-
skiej reformy edukacji wypracowano w 
trybie wielu otwartych spotkań z burmi-
strzem i urzędnikami nową sieć szkół. 

Podobnie konsultowano przebieg tzw. 
obwodnicy wschodniej. W efekcie spo-
tkania z mieszkańcami przeprojektowano 
drogę tak, by wyprowadzić ją jak najdalej za 
miasto i zminimalizować ewentualne przej-
ście przez ogrody działkowe. 

Oleśniccy przedsiębiorcy podczas spo-
tkania w sali konferencyjnej BiFK wystąpili 
natomiast o zablokowanie możliwości bu-
dowy wielkopowierzchniowych sklepów, 
apelowali także o zlikwidowanie opłat za 
parkowanie w soboty. Oba postulaty wła-
dze uwzględniły.

Mieszkańcy Serbinowa podczas spotkań 
z radnymi i burmistrzem konsultowali kon-
cepcję sprzedaży jednej z działek przy ul. 
Wojska Polskiego pod zabudowę wieloro-
dzinną. W efekcie kilku spotkań władze 
zmieniły przeznaczenie działki, być może 
w perspektywie pojawią się tam nowe miej-
sca parkingowe.

7. Spotkania bezpośrednie
Niektórzy radni oraz burmistrz regularnie 

pełnią dyżury, podczas których spotykają 
się indywidualnie z oleśniczanami. Burmistrz 
Michał Kołaciński oraz jego zastępca 
Jarosław Sadowski dyżurują w środy w 
godzinach 14-16.15 (wymagane są zapisy 
przez sekretariat Urzędu: tel. 71 79 82 103 
w poniedziałki od godz. 8.00 lub osobiście).

Spotkania z radnymi organizowane są in-
dywidualnie przez nich samych, ale też przy-
noszą pozytywne efekty: to właśnie podczas 
takich spotkań powstały pomysły oświetlenia 
Parku Kopernika, czy montażu zwalniających 
progów wyspowych na ul. Podchorążych.

Te piękne szafki w SP2 to też efekt OBO

W ramach OBO został oświetlony Park Kopernika
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O Oleśnicy głośno w Poznaniu!

Oleśniccy bibliotekarze chętnie dostar-
czą książki do domu tym osobom, które 
nie są w stanie samodzielnie przyjść do 
biblioteki. Przy okazji wizyty odbiorą tak-
że przeczytane pozycje.

Biblioteki oferują przy tym książki z dużą 
czcionką i audiobooki – książki do słuchania 
na płytach CD.

Usługa jest bezpłatna, dostępna w go-
dzinach pracy biblioteki, poniedziałek-piątek 
9.00 - 19.00.

Wystarczy wcześniej zgłosić się tele-
fonicznie do jednej z naszych Bibliotek:

Biblioteka centralna, ul. M. Reja 10
Wypożyczalnia dla Dorosłych 

tel. 533-351-404
lub

Biblioteka „Pod Pegazem” i Fonoteka
ul. Kleeberga 4

tel. 533-351-406

Poznań Motor Show to jedno z 
największych wydarzeń motoryza-
cyjnych w Europie. Tym razem im-
prezie towarzyszył mocny oleśnicki 
akcent.

Miasto znane jest ze swojej miłości 
do samochodów. I nie idzie tu o moż-
nych inwestorów tego sektora w po-
staci GKN czy Alucrom, a o regularnie 
organizowane w Oleśnicy wydarzenia 
związane z automobilizmem.

W 2015 i 2016 roku oleśniczanie ak-
tywnie kibicowali uczestnikom Oleśnic-
kiej Automobilówki. Rok 2017 przy-
niósł ogólnopolski zlot posiadaczy 
mercedesów.

Informujemy, że od 1 lipca 2018 r. moż-
na składać wnioski na nowe świadczenie 
– „Dobry start”. 

Świadczenie w wysokości 300 zł przysłu-
giwać będzie na każde uczące się dziec-
ko – bez względu na dochody rodziców. 
Świadczenie przysługuje raz w roku na 
rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukoń-
czenia 20 roku życia, zaś dzieci niepełno-
sprawne uczące się w szkole otrzymają je 
do ukończenia 24 roku życia.

Wnioski o przyznanie świadczenia moż-
na składać drogą elektroniczną za pomocą 
platformy empatia.mrpips.gov.pl lub przez 
bankowość elektroniczną. Podobne zasady 
stosowane są przy przyznawaniu świadcze-
nia wychowawczego (500+).

We wniosku prosimy wskazać aktualny 
adres e-mailowy, w celu możliwości po-
twierdzenia przyznania świadczenia.

Od 1 sierpnia 2018 r. wnioski o przy-
znanie świadczenia „Dobry start” przyj-
mowane będą w formie tradycyjnej (pa-
pierowej) w następujących miejscach:

n MOPS Oleśnica, ul. Kilińskiego 2
n MOPS Oleśnica, Wojska Polskiego

       13 (sekretariat).
n Szkoła Podstawowa nr 6 

       ul. Kleeberga 4

Wnioski przyjmowane będą do 30 listo-
pada, a ustalenie prawa do świadczenia i 
wypłata nastąpi w terminie dwóch miesięcy.

Uwaga: Jeśli wniosek zostanie złożony w 
lipcu i sierpniu, pieniądze będą wypłacone 
najpóźniej do końca września.

Świadczenie „Dobry start” jest zwolnione 
z podatku, nie podlegać też będzie egze-
kucji komorniczej, nie będzie też wliczane 
do dochodu uprawniającego do wszelkich 
świadczeń i dodatków przysługujących na 
podstawie przepisów odrębnych.

Gdy w Polsce trwały jeszcze obrady 
Okrągłego Stołu, w 1989 roku z taśmy 
produkcyjnej zjechała… polewaczka 
Liaz!

To najstarszy środek trwały Zakładu 
Oczyszczania Miasta. „Dziadek” pojawia 
się na oleśnickich ulicach od kwietnia do 
września i zmywa je wodą pod ciśnieniem. 
Pojazd jest wyposażony zbiornik o pojemno-
ści 7.000 litrów. Wydajność sprzętu wynosi  
14.000 m2 na godzinę. 

Pojazd w tym roku został odrestauro-
wany własnymi siłami zakładu, w myśl 
zasady „stare ma duszę i też może być 
piękne” co - mamy nadzieję - pozwoli na 
jego użytkowanie jeszcze przez długie 
lata!

Zabłocone i zniszczone podwór-
ko pomiędzy Rynkiem a ul. Okręż-
ną przeszło do historii. Mieszkańcy 
mają już wybrukowaną drogę i miej-
sca parkingowe. Miasto sfi nansowało 
przedsięwzięcie przy okazji kończe-
nia budowy nowej kamienicy.

W tym roku Oleśnica stanie się mekką dla 
fanów motoryzacji amerykańskiej. Na po-
lotniskowym terenie odbędzie się w dniach 
29, 30 czerwca i 1 lipca American Cars 
Mania! Właśnie na kanwie tego wydarzenia 
promowano miasto na specjalnie przygoto-
wanym stoisku, które odwiedzali m.in. popu-
larny „Jankes”, czyli prezenter Radia ESKA, 
Włodzimierz Zientarski, czy Kuba Bielak 
z TVN Turbo. Ustawione na stoisku pojazdy 
budziły powszechne zainteresowanie i po-
dziw.

American Cars Mania jest wydarzeniem 
trzydniowym, biletowanym. Każdy dzień 
obfi tuje w atrakcje i koncerty. Zagrają m.in. 
Oddział Zamknięty i Ewelina Lisowska. 

Całodzienny bilet kosztuje 20 zł, dzieci do 
lat 10 wchodzą bezpłatnie. Miasto Oleśnica 
jest partnerem przedsięwzięcia.

To było zaproszenie nie do odrzucenia To będzie gratka dla fanów motoryzacji

Nie idzie jednak o plenerowe wy-
stępy śpiewaków operowych, lecz 
o nowość, która pojawiła się na wy-
posażeniu Zakładu Oczyszczania 
Miasta.

ARIA 240 jest to pierwszy elektrycz-
ny odkurzacz miejski i kolejny krok w 
ciągłym rozwoju taboru MGK.

Charakteryzuje się bardzo cichą 
pracą, zerową emisją zanieczysz-

ARIA na ulicy

Nowoczesna technologia pomoże w dbaniu o czystość

Zabytkowy 
Liaz nadal 
w służbie 
Oleśnicy!

Stary jak nowy!

czeń i łatwością obsługi. Jest prze-
znaczony do czyszczenia zarówno 
ulic i placów, jak i zatok parkingo-
wych naszego miasta.

Mobilność oraz swoboda i bezpie-
czeństwo użytkowania gwarantuje szyb-
kość reakcji, a także kilkukrotną popra-
wę wydajności w utrzymaniu czystości 
na terenach miejskich, obsługiwanych 
przez miejską spółkę. 

„Wyprawka 
PLUS” 
w Oleśnicy. 
Zachowaj 
instrukcję!

Z miasta

Miejskie liczby

3.470.646 zł: 
budżet państwa
Tyle miasto pozyskało 
na DDPS i mieszkania 

chronione w Centrum Usług 
Społecznych

Miejskie liczby
3.860.010 zł: 
Unia Europejska

514.736: 
budżet państwa

Razem: 4.374.747
Tyle miasto pozyskało 

na Dzienny Dom Pomocy 
Społecznej i Klub Integra-
cji Społecznej, które po-

wstają 
w ramach Centrum Usług 

Społecznych 

Książki 
dostarczymy 
do domu

Podwórko wypiękniało

Materiały pochodzą od jednostek Miasta 
Oleśnicy oraz ze strony internetowej 

www.olesnica.pl. 
Druk: drukarnia Agora Tychy.


