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Wesołych Świąt!
Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych
składamy serdeczne życzenia wszystkim
mieszkańcom Gminy Oleśnica.
Niech te Święta będą czasem wyjątkowym,
który przyniesie wytchnienie i zapomnienie trudów
dnia codziennego,
czasem odnalezienia spokoju wewnętrznego,
siły i optymizmu.
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Inwestycje w gminie
1.Gospodarka mieszkaniowa
- Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości
Jenkowice - budowę rozpoczęto w drugiej
połowie 2009r. Planowane zakończenie całej
inwestycji czerwiec 2010r. Zainteresowanie
możliwością korzystania z obiektu jest ogromne,
zarówno ze strony młodzieży jak i mieszkańców
Gminy Oleśnica. Świetlica będzie spełniać rolę
integracyjna zarówno mieszkańców
miejscowości Jenkowice jak i społeczność
Gminy Oleśnica koszt 1 357 690,96 zł.

- Rozbudowa świetlicy wiejskiej
w miejscowości Dąbrowa Etap II
Urząd Gminy zaplanował przetarg dwustopniowy na
rozbudowę świetlicy. Etap pierwszy wykonano w
pierwszej połowie 2009r. - dobudowana została
część sali wielofunkcyjnej wraz z pomieszczeniami
sanitarnymi oraz wykonano elewację zewnętrzna
całego obiektu. Etap drugi (ogłoszony został
przetarg)
termin zakończenia robót pierwsza
połowa 2010r. Remont będzie obejmował prace
wykończeniowe wewnątrz świetlicy.
- Remont świetlicy w Ligocie Wielkiej i Smolnej –
w Ligocie Wielkiej rozpoczęto remont sali głównej
oraz hollu. W Smolnej odświeżane są ściany oraz
wymienione drzwi ewakuacyjne.
2. Rolnictwo i łowiectwo
- Budowa oczyszczalni ścieków oraz sieci
kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bystre
– w 2009r. rozpoczęto budowę oczyszczalni
ścieków zlokalizowanej w miejscowości Bystre
oraz sieć kanalizacji sanitarnej. Termin zakończenia
zaplanowano na drugą połowę 2010r. W przyszłości
planuje się dokonać skanalizowania oraz wpięcia
do budowanej oczyszczalni innych miejscowości
jeśli pozwolą na to warunki techniczne
kwota 4 161 724,79 zł.
- Podpisana została umowa na przebudowę
stacji uzdatniania wody w miejscowości
Zarzysko oraz część wodociągu – rozpoczęta
została przebudowa SUW Z w celu zmniejszenia
awaryjności SUW, wodociągu oraz podniesieniu
ciśnienia wody w ujęciach na końcu sieci. Stacja
zaopatruje ok 7000 mieszkańców w wodę.

Wieści z Rady Gminy
26 stycznia 2010 roku w sali narad
Urzędu Gminy, odbyła się pierwsza w tym roku sesja
Rady Gminy. Poświęcona była zagrożeniom i
przeciwdziałaniu uzależnieniom od alkoholu,
nikotyny oraz narkotyków na jakie narażeni są
mieszkańcy gminy Oleśnica.
Zgodnie z porządkiem obrad pierwszy
zabrał głos przewodniczący Komisji Oświaty,
Zdrowia i Pomocy Społecznej Tadeusz Jaroszewski.
Przedstawił problem uzależnień jaki dotyka gminną
społeczność oraz wymienił jakie przeciwdziałania
prowadzane są w tym kierunku przez gminę (zajęcia
profilaktyczne z dziećmi i młodzieżą, kampanie
edukacyjne). Kolejnym punktem posiedzenia było
wystąpienie Karola Sojko zastępcy Komendanta
Powiatowego Policji w Oleśnicy. Przedstawił
uczestnikom spotkania dane statystyczne
dotyczące przestępczości wśród małoletnich z
terenu naszej gminy nadużywających alkoholu.
Wspomniał również o szeregu przeprowadzanych
policyjnych akcjach mających na celu zmniejszenia
skali uzależnień wśród młodzieży i dzieci.
Po przerwie przedstawione zostały przez
przewodniczących komisji sprawozdania z
działalności komisji stałych Rady Gminy za 2009 rok
oraz zaprezentowali plany pracy na 2010 rok.
Podjęto następujące uchwały:
- w sprawie aktualności miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego w gminie
Oleśnica;
- w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok.
- w sprawie „Planu Odnowy Miejscowości Bystre
2010-2017”.
Przygotowała:
Agnieszka Sanetra

3. Transport i łączność
Zostały Podpisane umowy na wykonanie
dokumentacji projektowej na przebudowę dróg w
miejscowościach Smardzów, Spalice, Ligota Mała,
Smolna, Brzezinka oraz został ogłoszony przetarg
na przebudowę dróg w miejscowości Zimnica
(Zimnica- Ligota Mała), Ostrowina (Kolonia),
Sokołowice, Brzezinka (Sokołowice – Małe
Brzezie), Smolna (Smolna – Nowa Ligota)
4. Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
- Został ogłoszony przetarg na budowę
oświetlenia drogowego w miejscowości:
Brzezinka, Bogusławice, Boguszyce Osiedle,
Boguszyce Wieś, Bystre (Osada) Cieśle,
Jenkowice, Ligota Mała, Ligota Polska,
N i e c i s z ó w, N o w a L i g o t a , O s t r o w i n a ,
Poniatowice, Smardzów, Smolna, Sokołowice
dobudowa wykonana zostanie na podstawie
dokumentacji projektowej z 2006r. Przy budowie
nowych punktów świetlnych zastosowane będą
energooszczędne żarówki, nowe oprawy oraz
bezpieczniki. Budowa ma na celu zwiększenie
bezpieczeństwa mieszkańców oraz
wyeliminowanie wandalizmu tj. np. niszczenia wiat
przystankowych

Przygotował: Kierownik Budownictwa
Paweł Łobacz

Zajęliśmy 10 miejsce w plebiscycie
Śląska SuperGmina
15 lutego br. w restaurcji „Vapiano” we
Wrocławiu odbyło się oficjalne ogłoszenie
wyników sms- owego plebiscytu czytelników
„Wrocławianina” - Śląska SuperGmina. Spośród
240 gmin z województwa dolnośląskiego i
opolskiego Gmina Oleśnica zajęła 10 miejsce!.
Od kwietnia do grudnia 2009 roku w
magazynie „Wrocławianin”została ogłoszona
pierwsza edycja plebiscytu . Patronat honorowy
objął marszałek województwa opolskiego Józef
Sebesta, wojewoda dolnośląski Rafał
Jurkowlaniec oraz patronat medialny - portal
internetowy www.ziemiaklodzka.pl.
W spotkaniu uczestniczyli m. in.
marszałek województwa opolskiego, wojewoda
dolnośląski, redaktor naczelny „Wrocławianina”
Maciej Woźny, którzy gratulowali sukcesu
pierwszym dziesięciu nagrodzonym
przedstawicielom samorządów Dolnego Śląska i
Opolszczyzny.
„Śląska SuperGmina” – to taka gmina,
w której prężnie działa władza samorządowa,
dobrze się żyje i pracuje. Tu dobrze
wykorzystywane są walory turystyczne i
logistyczne, samorząd umiejętnie pozyskuje
dotacje unijne i wykorzystuje je dla dobra
społeczności lokalnej. W takiej gminie panuje
atmosfera przyjazna dla mieszkańców,
inwestorów i gości.

Pragniemy gorąco podziękować wszystkim tym,
którzy głosowali i uznali,że w naszej gminie żyje się
lepiej niż w innych.
Przygotowała:
Agnieszka Sanetra

LXVI sesja Rady Gminy
16 lutego br. odbyła się kolejna LXVI sesja
Rady Gminy Oleśnica V kadencji. Przed
rozpoczęciem obrad wszyscy obecni na sali
uczcili minuta ciszy zmarłego radnego Zenona
Szczegielniaka.
Głównym punktem obrad była ocena
działalności Gminnego Ośrodka Kultury Oleśnica
z s. w Boguszycach. Dyrektor GOK-u Oleśnica
Dorota Bartczak przedstawiła sprawozdanie z
działalności świetlic wiejskich, sekcji sportowych
oraz bibliotek. Zaprezentowała również
informacje dotyczące organizacji ferii zimowych
w 2010 roku dla dzieci i młodzieży z terenu naszej
gminy.

Po przerwie podjęto następujące uchwały:
- w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy
miejscowości Dąbrowa 2010 – 2017”;
- w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy
miejscowości Ligota Polska 2010 – 2017”;
- w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na
terenie Gminy Oleśnica oraz rozstrzyganiu
o dalszym postępowaniu z nimi;
- zmieniająca uchwałę Nr XLIII/199/09 z dnia 22
grudnia 2009r. w sprawie trybu udzielania
i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli
oraz niepublicznych innych form wychowania
przedszkolnego działających na terenie Gminy
Oleśnica prowadzonych przez osoby fizyczne lub
osoby prawne inne niż jednostka samorządu
terytorialnego;

- w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok.
Zgodnie z porządkiem obrad Wójt przedstawił
sprawozdanie ze swojej działalności z okresu
między sesjami oraz przedstawił wizualizację
wizualizacja wielofunkcyjnego ośrodka gminnego
we Wszechświęte.
Przygotowała:
Agnieszka Sanetra

Gmina Oleśnica pozyskuje środki z Unii Europejskiej
Zarząd Województwa Dolnośląskiego
zatwierdził listy operacji w ramach działania
„Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności
wiejskiej” objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW) w
ramach Europejskiego Funduszu Rolnego
Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).
Pieniądze zostały podzielone pomiędzy trzy grupy
usług - z zakresu gospodarki wodno-ściekowej,
tworzenia systemu zbiórki, segregacji lub wywozu
odpadów komunalnych oraz wytwarzania lub
dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych. Gmina
Oleśnica skutecznie aplikowała o środki Unijne w
zakresie gospodarki wodno - ściekowej, tworzenia
systemu zbiórki na zadanie „Budowa
biologiczno-mechanicznej oczyszczalni
ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą
oraz sieci kanalizacji sanitarnej” w
miejscowości Bystre.
Wartość zadania 5 619 730,86 zł., uzyskane
dofinansowanie z UE 3 303 048,00 zł. z budżetu
gminy 2 316 682,86 zł.
Pozyskaliśmy również środki na
wniosek z zakresu tworzenia systemu zbiórki,
segregacji lub wywozu odpadów komunalnych pn:
„Zakup samochodu hakowo–kontenerowego
do wywozu odpadów komunalnych” .
Wa r t o ś ć i n w e s t y c j i t o 2 8 0 0 0 0 , 0 0 z ł .
dofinansowanie z UE 172 131 zł., z budżetu gminy
107 869,00 zł.
Ponadto, złożyliśmy wnioski w ramach
Osi 4 Leader w ramach PROW 2007-2013 na
„Remont świetlicy wiejskiej w Ligocie Małej”.

Całkowita wartość inwestycji 47 653,72zł.,
dofinansowanie z UE 24 999,00 zł., środki gminy 22
654,72 zł.

http://www.umwd.dolnyslask.pl/rozwoj-obszarowwiejskich/aktualnosci-i-ogloszenia/singleview/artykul/pieniadze-na-rozwoj-obszarowwiejskich/

Jak również aplikowaliśmy z tego samego
programu na projekt „Przebudowa świetlic
wiejskich w miejscowościach Dąbrowa i Ligota
Polska”.
Całkowity koszt 451 148,44 zł., dofinansowanie
277 345,00 zł. a z budżetu gminy 173 803,44 zł.
W ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego
na lata 2007-2012 pozyskaliśmy dofinansowanie
na realizację Projektu pn. „Pracownia
przyrodnicza w każdej gminie”, z którego
skorzystała Szkoła Podstawowa w Smolnej.
Wartość inwestycji to 115 000,00 zł.
dofinansowanie z UE 100 000,00 zł., z budżetu
gminy 15 000,00 zł.

Pracownia przyrodnicza w Smolnej

Kolejnym ubiegłorocznym zadaniem
było podpisanie umowy o przyznanie środków w
ramach działania „Odnowy i Rozwoju Wsi”
objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW) w ramach
Europejskiego Funduszu Rolnego Rozwoju
Obszarów Wiejskich (EFRROW). Przyznane
środki zostały przeznaczone na „Budowę
świetlicy wiejskiej w miejscowości Jenkowice”.
Wa r t o ś ć p r o j e k t u 1 3 3 4 3 4 0 , 0 1 z ł ,
dofinansowanie z UE 500 000,00 zł., z budżetu
gminy 834 340,01 zł.
Przygotowali:
Marcin Rzeźnik, Agnieszka Sanetra

Pracownia przyrodnicza w Smolnej

Finanse Gminy Oleśnica
Rok budżetowy 2009 już się zakończył,
a okres ten przebiegał pod znakiem bardzo
zintensyfikowanej pracy w zakresie realizacji
zadań własnych Gminy, co spowodowało, że
większość zaplanowanych przedsięwzięć została
zrealizowana. Podsumowując krótko miniony rok
należy posłużyć się pewnymi wskaźnikami
ekonomicznymi:
1).dochody budżetu zostały wykonane w
97,95%, tj. w kwocie 26.016.915 zł;
2).wydatki budżetu wykonano w 93,00%, tj. w
wysokości 29.827.469 zł.
W efekcie osiągnięcia tak wysokich
wskaźników deficyt budżetu zaplanowany w
kwocie 5.509.500 zł wykonany został na poziomie
3.810.554 zł i został pokryty zaciągniętymi z
WFOŚiGW pożyczkami oraz wyemitowanymi
obligacjami.
Na podkreślenie zasługuje fakt, że wydatki
majątkowe, które stanowią o tempie rozwoju
Gminy, zostały zrealizowane w 87,31%, co jest
bardzo dobrym prognostykiem na przyszłość.
Szczegółowe informacje dotyczące
wykonania budżetu Gminy za 2009 rok ukażą się
w następnym kwartalniku.
Opracowała:Skarbnik Gminy
Monika Warszawska

Szanowni Państwo!
Z przyjemnością informujemy, że
Mieszkańcy Cieśli doczekają się w końcu
boiska sportowego.
11 marca 2010 roku Gmina Oleśnica zakupiła
od Państwa Lisieckich teren o powierzchni 1
ha, na którym zostanie urządzone boisko.
Mamy nadzieję, że dlugoletnie
oczekiwania Mieszkańców, a przede
wszystkim dzieci i młodzieży zostaną
spełnione już w tym roku.
Przygotowała: Kierownik Referatu RGNiOŚ
Ewa Rachwał

Wyłapywanie bezdomnych zwierząt
Wójt Gminy Oleśnica informuje, że dnia
16 lutego 2010 r. została podjęta Uchwała Rady
Gminy Oleśnica Nr XLVI/214/10 w sprawie
wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie
Gminy Oleśnica oraz rozstrzyganiu o dalszym
postępowaniu z nimi.
W związku z powyższym psy będą
wyłapywane okresowo w terminie wskazanym
przez Urząd Gminy Oleśnica, a jedynie zgodnie z
§ 3 ust. 2 „w uzasadnionych przypadkach, a w
szczególności ze względu na agresywność
zwierząt stwarzających bezpośrednie zagrożenie
dla zdrowia i życia ludzi, podejrzenia o chorobę
zakaźną, zwierzęta bezdomne mogą być
wyłapywane doraźnie bez podania informacji do
publicznej wiadomości. W razie zaistnienia
podejrzenia o chorobę zakaźną, o wyłapywaniu
zwierząt zostanie bezzwłocznie powiadomiony
Powiatowy Lekarz Weterynarii.”
Tylko w przypadku stwierdzenia, że
dany pies stwarza bezpośrednie zagrożenie,
zgłoszenie o takim fakcie może być przyjęte przez
Urząd Gminy Oleśnica.

PRZYPOMINAMY!
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach właściciele nieruchomości
zapewniają utrzymanie czystości i porządku
przez:
- wyposażenie nieruchomości w urządzenia
służące do zbierania odpadów komunalnych,
gromadzenia nieczystości ciekłych w zbiornikach
bezodpływowych
oraz utrzymywanie tych
urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym,
porządkowym i technicznym – wywóz
nieczystości ciekłych i stałych świadczy
przedsiębiorca posiadający zezwolenie Wójta
Gminy - właściciele mają obowiązek
przedstawić do wglądu Wójtowi (lub
upoważnionemu pracownikowi) dowody wpłat
za wywóz nieczystości lub za składowanie
odpadów na wysypisku oraz umożliwić wstęp
na teren posesji w celu kontroli.
Zgodnie z art. 10 ust 2, 2a i 3 ustawy z
dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz.
2008 ze zm.):
- Kto nie wykonuje powyższych obowiązków
podlega karze grzywny.
- Karze określonej w ust. 2 podlega także ten, kto
nie wykonuje obowiązków określonych w uchwale
rady gminy wydanej na podstawie art. 4 ustawy.

Zwrot podatku akcyzowego
Przypominamy, że także w tym roku
producenci rolni mają możliwość odzyskania
części wartości nakładów poniesionych na zakup
oleju napędowego przeznaczonego na produkcję
rolną w postaci zwrotu podatku akcyzowego.
W tym celu producent rolny w terminie od 1 marca
2010 roku do 31 marca 2010 roku powinien złożyć
odpowiedni wniosek o zwrot podatku akcyzowego
do wójta (burmistrza lub prezydenta miasta)
właściwego ze względu na miejsce położenia
gruntów gospodarstwa rolnego będącego w
posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta
rolnego. Do wniosku należy dołączyć faktury VAT
za zakup oleju napędowego, które obejmują okres
od 1 września 2009 roku do 28 lutego 2010 roku.
W momencie składania wniosku
producent rolny musi być posiadaczem
gospodarstwa rolnego, a grunty powinny być
wykazane w ewidencji gruntów i budynków na
dzień 1 kwietnia danego roku jako użytki rolne.
Zwrot podatku nie przysługuje w odniesieniu do
użytków rolnych na których zaprzestano produkcji
rolnej.
W przypadku gdy grunty gospodarstwa
rolnego stanowią przedmiot współposiadania,
zwrot podatku akcyzowego przysługuje temu
współposiadaczowi, co do którego pozostali
współposiadacze wyrazili pisemną zgodę. Nie
dotyczy to współposiadania gospodarstwa rolnego
przez współmałżonków.
Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2010 roku
wynosi:
73,10 zł * ilość ha użytków rolnych
Pieniądze będą wypłacane w terminie
od 4 maja 2010 roku do 31 maja 2010 roku,
gotówką w kasie urzędu gminy lub przelewem na
rachunek bankowy podany we wniosku.
Drugi termin składania wniosków to 1-30 wrzesień
2010 roku.
Przygotowała:
Agnieszka Trojanowicz

- Postępowanie w sprawach, o których mowa w
ust 2, toczy się według przepisów Kodeksu
postępowania w sprawach o wykroczenia.
1. Na osoby utrzymujące zwierzęta domowe
nakłada się następujące obowiązki:
- zgłosić psa do rejestracji
- poddać psa szczepieniu ochronnemu
- o pojawieniu się objawów zachorowania
zwierząt na chorobę zakaźną powiadomić
właściwą jednostkę weterynaryjną
- odizolować i oddać obserwacji zwierzęta, które
pogryzły człowieka
- usuwać zanieczyszczenia spowodowane przez
psa lub kota na klatkach schodowych i
innychpomieszczeniach użytku publicznego
- psy należy prowadzić na smyczy i zaopatrzyć w
znaczek rejestracyjny.
2. Zabrania się wypuszczania psów bez uwięzi
poza teren ogrodzenia posesji.
3. Zwierzęta nie mogą w miejscach publicznych
utrudniać ruchu przechodniom i rowerzystom.
4 .Zabrania się wprowadzania zwierząt do
obiektów użyteczności publicznej.
Przygotowała: Kierownik Referatu OŚ....
Ewa Rachwał

Wypalania traw
Przypominamy, że zgodnie z art. 45
ustawy z dnia 16.10. 1991 r. o ochronie
przyrody, zabrania się wypalania roślinności
na łąkach, pastwiskach, nieużytkach, rowach,
pasach przy szlakach kolejowych i w strefie
trzcin i oczeretów. Wykroczenie to podlega
karze aresztu albo grzywny o czym mówi art.
59 pkt 1 wspomnianej wyżej ustawy.
Przygotowała: Kierownik Referatu RGNiOŚ
Ewa Rachwał

Fundusz Sołecki
23 czerwca 2009r. Uchwałą nr
XXXVII/168/09 Rada Gminy Oleśnica podjęła
uchwałę o wyodrębnieniu funduszu
sołeckiego na rok 2010. Z możliwości złożenia
wniosku do 30 września 2009r. skorzystało 21
z 29 uprawnionych sołectw naszej gminy.
Kwota przypadająca na 21 sołectw wyliczona
według wzoru z Ustawy o funduszu sołeckim
wyniosiła 235 558,72 zł.
Nasi mieszkańcy wnioskowali między innymi
o odmalowanie placu zabaw, doposażenie
świetlic wiejskich, bądź zakup ławek by
mieszkańcy mieli gdzie usiąść i odpocząć.
30 marca 2010 roku Rada Gminy
Oleśnicy podczas sesji będzie głosowała nad
wyodrębnieniem w budżecie gminy środków
stanowiących fundusz sołecki na rok 2011 i
jeśli projekt Uchwały zostanie uchwalony
sołtysi będą mieli czas do 30 września 2010r.
na składanie wniosków do Wójta Gminy.
Opracował:
Marcin Rzeźnik

Kwalifikacja wojskowa 2010r.
N a p od staw i e ro zpo rzą dze ni a
Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji
oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 24
listopada 2009 r. w sprawie kwalifikacji
wojskowej w 2010 r. (Dz.U. Nr 207, poz. 1601)
oraz rozporządzenia Ministrów Spraw
Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra
Obrony Narodowej z dnia 24 grudnia 2009 r. w
sprawie kwalifikacji wojskowej w 2010 r. (Dz.U.
Nr 226, poz. 1834), termin przeprowadzenia tego
przedsięwzięcia został ustalony na okres od dnia
8 lutego do dnia 30 kwietnia 2010 r. Zgodnie z
rozporządzeniem do stawienia się do kwalifikacji
wojskowej wzywają osoby wojewodowie za
pomocą obwieszczeń o kwalifikacji.
Wójtowie lub burmistrzowie
(prezydenci miast) wzywają osoby do zgłoszenia
się do kwalifikacji wojskowej za pomocą wezwań
imiennych. Wezwania należy doręczyć osobie na
co najmniej 7 dni przed wyznaczonym terminem
stawienia się do kwalifikacji wojskowej.
UWAGA! Nieotrzymanie wezwania nie
zwalnia osoby, podlegającej stawiennictwu
do kwalifikacji wojskowej, od obowiązku
stawienia się w terminie i miejscu wskazanym
w obwieszczeniu.
Spełnienie obowiązku stawienia się do
kwalifikacji wojskowej oznacza zgłoszenie się
przed Powiatową Komisją Lekarską w terminie i
miejscu określonym w obwieszczeniu i
wezwaniu.

Nowy sztandar dla harcerzy
18 lutego br. w sali widowiskowej w
MOKiS-ie odbyło się uroczyste przekazanie
nowego sztandaru harcerzom z Hufca ZHP im.
Bohaterskich Lotników Polskich w Oleśnicy. W
uroczystości uczestniczyli między innymi
przedstawiciele władz samorządowych
burmistrz Jan Bronś, wójt Gminy Oleśnica Marcin
Kasina, wójt Dobroszyc Jan Głowa, starosta
Zbigniew Potyrała, jak również przedstawiciele
instytucji oświatowych, środowiska harcerskiego
komendantka Chorągwi Dolnośląskiej hm.
Barbara Matuszewska oraz fundatorzy nowego
sztandaru.
Przed odczytaniem aktu
fundacyjnego, poświęceniem i przekazaniem
nowego sztandaru oleśnickim harcerzom,
fundatorzy składali pamiątkowe wpisy do kroniki
jak również odbierali certyfikaty fundatora z rąk
hm. Łukasza Binkowskiego.
Po części oficjalnej komendant
oleśnickiego hufca zaprosił obecnych do
Korelatu na poczęstunek oraz na wystawę ze
zdjęciami, które przedstawiały harcerską
działalność na przestrzeni lat.
Przygotowała:
Agnieszka Sanetra

Osoba, która z ważnych przyczyn nie
może stawić się do kwalifikacji wojskowej w
wyznaczonym terminie i miejscu, obowiązana
jest zawiadomić o tym wójta lub burmistrza
właściwego ze względu na miejsce pobytu
stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad
3 miesiące dołączając jednocześnie dokumenty
potwierdzające przyczyny niestawienia się.
W 2010 r. obowiązkowi stawienia się
do kwalifikacji wojskowej będą podlegali
mężczyźni, urodzeni w 1991 r. ujęci w rejestrze
osób objętych kwalifikacją wojskową oraz
mężczyźni urodzeni w latach 1986–1990, którzy
nie posiadają określonej kategorii zdolności do
czynnej służby wojskowej.
Ponadto kobiety urodzone w latach 1986–1991,
posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej
służby wojskowej oraz kobiety pobierające
naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w
roku szkolnym lub akademickim 2009/2010
kończą naukę w szkołach medycznych i
weterynaryjnych oraz na kierunkach
psychologicznych albo będące studentkami lub
absolwentkami tych szkół lub kierunków, o
których mowa w §2 rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 16 maja 2006 r. w sprawie
poddania kobiet obowiązkowi stawienia się do
poboru (Dz.U. Nr 95, poz.660).

Kwalifikacji wojskowej podlegają
także osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się
ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli
nie posiadają określonej kategorii zdolności do
czynnej służby wojskowej.
Osoby wezwane do stawienia się
do kwalifikacji wojskowej powinny zabrać ze
sobą: dowód osobisty lub inny dokument
pozwalający na ustalenie tożsamości,
dokumenty lekarskie dotyczące stanu
zdrowia, w tym wyniki badań
specjalistycznych, aktualną fotografię o
wymiarach 3x4cm bez nakrycia głowy,
dokumenty potwierdzające poziom
wykształcenia lub pobieranie nauki i
potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji.
Uwaga! Mieszkańcy Gminy Oleśnica
podlegający kwalifikacji wojskowej.
Kwalifikacja wojskowa w bieżącym
roku realizowana będzie w dniach 25, 26 i 29
marca przez Powiatową Komisję Lekarską w
budynku Starostwa Powiatowego w Oleśnicy
przy ul. Słowackiego 10 /przyziemie/w
godzinach podanych na wezwaniach imiennych
dostarczonych pocztą lub poprzez sołtysów.
Prosimy o punktualne przybycie i zabranie z
sobą wymaganych dokumentów.
Przygotował: Inspektor ds..wojskowych i OC
Jerzy Tomasz Trzciński

“I przydało się kolejny raz...”
Na terenie naszej Gminy w ub. roku
wyznaczone zostało miejsce przeznaczone na
lądowisko dla śmigłowców sanitarnych.
Miejsce to wytypowane zostało przez
pracowników Urzędu Gminy w m. Smardzów.
Znajdujące się za budynkiem wiejskiej świetlicy
boisko sportowe spełnia minimum warunków, by
w sytuacji zagrożenia życia w warunkach dobrej
widoczności mógł tam lądować śmigłowiec.
W dniu 5 lutego br. ok. godziny 9.30
inspektor ds. wojskowych i OC Jerzy Trzciński
otrzymał wiadomość od dyspozytorki Pogotowia
ratunkowego w Oleśnicy o planowanym
przylocie śmigłowca Lotniczego Pogotowia
Ratunkowego z Warszawy, po ciężko
poparzonego pacjenta przebywającego w
oleśnickim szpitalu.
Po powiadomieniu
o sytuacji
rozpoczęło się koordynowanie i organizowanie
przedsięwzięcia na poziomie naszej gminy. Do
akcji przystąpił jak zawsze solidny i pracowity
sołtys Smardzowa Tadeusz Cieślak wraz z
synem Krzysztofem. Sprawnie domowym
sposobem odśnieżyli płaszczyznę, gdzie miał
lądować śmigłowiec oraz drogę dojazdową do
lądowiska.

Gdy wylądował śmigłowiec Mi – 2 w wersji
sanitarnej ratownicy medyczni pobrali z niego
potrzebny sprzęt i pojechali po pacjenta. Po
powrocie karetki poszkodowany pacjent został
sprawnie mimo śniegu i mrozu
przetransportowany do śmigłowca.
Po przeprowadzeniu pełnej procedury
startowej śmigłowiec z pacjentem i ratownikami
bezpiecznie wzniósł się na określony pułap i
odleciał do szpitala w Nowej Soli, gdzie na
specjalistycznym oddziale będzie kontynuowane
leczenie poszkodowanego. Kolejny raz sprawnie
zadziałały służby odpowiedzialne za
bezpieczeństwo i troskę o mieszkańców naszego
powiatu. Akcję prowadziła i koordynowała
dyspozytor Pogotowia Ratunkowego w Oleśnicy
pani Lidia Dębowska. Zabezpieczenie decyzyjno
– medyczne prowadziła panin doktor Jolanta
Szymańska – Frankiewicz.
Obserwujący to zdarzenie sołtys
Smardzowa Tadeusz Cieślak wraz z okolicznymi
mieszkańcami z satysfakcją patrzyli na sprawne
działanie ratowników i pilotów. Kolejny raz i oni
sami przyczynili się do pomocy
poszkodowanemu pacjentowi. Lądowisko w
naszej gminie ponownie zdało dobrze swój
praktyczny egzamin.
Wszystkim uczestnikom tej sprawnej akcji
serdecznie dziękujemy.
Przygotował: Inspektor ds. wojskowych i OC
Jerzy Tomasz Trzciński

Lądowaniu i ponownemu startowi zgodnie z
procedurami towarzyszyli zabezpieczający akcję
strażacy z PSP w Oleśnicy i patrol policji.

Mammobus w Urzędzie Gminy
26 lutego br. za budynkiem Urzędu
Gminy w Oleśnicy stanął mammobus NZOZ
Medica z Łodzi, w którym od wczesnych godzin
rannych wykwalifikowana kadra przeprowadzała
badania mammograficzne. Pani Ewa Fabjańska
sprawnie rejestrowała panie, które wcześniej
telefonicznie zapisywały się na poszczególne
g o d z i n y, n a t o m i a s t p r z y p o m o c y
specjalistycznego sprzętu mammograficznego
technik Tomasz Rykowski przeprowadzał
profesjonalne badanie. Nad obsługą techniczną
czuwał pan Ryszard Swaczyna.
Podczas rozmowy Pani Ewa przyznała, że jest
mile zaskoczona tak dużą frekwencją pań. W
sumie zapisało się 103 osoby.
Przypomnijmy, że bezpłatne badanie
mammograficzne przysługuje kobietom w wieku
od 50 do 69 lat (w roku 2010 roczniki od 1941 do
1960), które przez dwa ostatnie lata nie miały
wykonywanego ww. badania.
Kobiety, które nie mieściły się w
przedziale wiekowym od 50 do 69 lat, a wyraziły
chęć poddania się badaniom lub miały wskazania
do wcześniejszego wykonania mammografii,
mogły ją wykonać po uiszczeniu opłaty równej 60
zł.
W przypadku dalszego
zainteresowania bezpłatnymi badaniami
mammograficznymi, Urząd Gminy poczyni
starania zorganizowania kolejnego badania.
NZOZ Medica jest placówką służby
zdrowia z siedzibą w Łodzi, realizującą kontrakty z
Narodowym Funduszem Zdrowia na bezpłatne,
profilaktyczne badania mammograficzne na
terenie całej Polski. Posiadają certyfikat ISO.
Dysponują nowoczesnym, serwisowanym
sprzętem i wykwalifikowaną kadrą. Otrzymali
certyfikat "Pracownia ze sprawdzoną
jakością".

Dzień Kobiet w Nieciszowie
7 marca 2010 r. w niedzielę, odbyło sie
uroczyste spotkanie Pań z okazji
Międzynarodowego Dnia Kobiet.
Uroczystość zorganizowały Panie Sylwia
Proszkowska, Marta Lużyńska i Barbara
Semkijasz.
Ponad 70 pań uczestniczących w spotkaniu w
świetlicy miała okazję posłuchać i pośpiewać
piosenki inicjowane zarówno przez panie jak i
przez Pana Mirka Jankowskiego z GOK-u, który
zajął sie oprawą muzyczną. Można było
zasięgnąć porady wizażystki czy modnie się
uczesać. Były konkursy i niespodzianki.
Chciałabym jako sołtys wsi Nieciszów
serdecznie podziękować wspomnianym Paniom
za inicjatywę i zaangażowanie a także wszystkim
tym Paniom, które przygotowały pyszne ciasta i
pomogły w zorganizowaniu tej uroczystości.
Sołtys Sołectwa Nieciszów
Danuta Sołtysiak

Jak zostać odbiorcą wody/dostawcą ścieków
Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp.z
o.o. przypomina, jakie czynności należy
wykonać, aby zostać odbiorcą wody i dostawcą
ścieków:
I. Uzyskać zapewnienie dostawy
wody/odbioru ścieków - warunki przyłączenia
Dla otrzymania zapewnienia – warunków należy
złożyć dokumenty:
- wniosek /wypełnić druk, do pobrania w G.P.K.
lub na stronie internetowej/,
- aktualna mapa sytuacyjna z naniesionym
uzbrojeniem /Starostwo Powiatowe/,
- akt własności /akt notarialny wypis z księgi
wieczystej z ewidencji gruntów/,
- w przypadku przejścia przez działki obce:
zgoda właścicieli
- w przypadku włączenia do sieci wodociągowej
wybudowanej przez inwestora prywatnego
/zgoda pisemna Inwestora/
II. Wykonać projekt budowlany
Projekt winien być sporządzony przez
uprawnionego projektanta zgodnie z uzyskanymi
warunkami i obowiązującymi przepisami.
III. Uzgodnić projekt w tut. spółce w zakresie
przyjętych rozwiązań projektowych.

I. Uzyskać zgodę na włączenie przyłączy/sieci
wod./kan. do sieci gminnej
II. Wykonać przyłącze wody/sieć wod./kan.
- zgodnie z projektem wykonanym przez
osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia
budowlane.
Wpięcie do sieci następuje pod nadzorem
przedstawiciela G.P.K.
- informujemy, że GPK wykonuje przyłącza i
sieci wod-kan na zlecenie Inwestora.
III. Zlecić do GPK Sp. z o.o. dokonanie odbioru
technicznego i próby szczelności.
Odbiór następuje przed zasypaniem. Po
pozytywnej próbie dokonuje się włączenia do
sieci. Następnie przysypuje 20 cm warstwą ziemi
i układa taśmę ostrzegawczą z tworzywa koloru
niebieskiego z wtopioną wkładką sygnalizacyjną.
Przyłącze lub sieć należy dokładnie przepłukać.
Odbiorowi (plombowaniu) podlega również
węzeł wodomierzowy na konsoli, składający się z
zaworu odcinającego(kulowego), wodomierza
oraz zaworu antyskażeniowego
(uniemożliwiający wtórne zanieczyszczenie
wody).
IV. Zawrzeć umowę
Przygotowuje Gminne Przedsiębiorstwo
Komunalne Sp. z o.o. w Oleśnicy.
Prezes Zarządu
Jarosław Polański

“Młodzież w działaniu”
Europejskie Forum Młodzieży z Bystrzycy
Kłodzkiej serdecznie zaprasza młodzież od 18 do 30
roku życia do uczestniczenia w projekcie
Wolontariatu Europejskiego w ramach Programu UE
,,Młodzież w działaniu”.
Wolontariat Europejski jest szansą dla
młodzieży na zdobycie między innymi nowych
doświadczeń zawodowych, poznanie kultury innego
kraju, naukę języka czy rozwinięcie własnej
osobowości.
Wolontariusz nie ponosi żadnych
kosztów takich jak: podróż międzynarodowa,
zakwaterowanie, ubezpieczenie, wyżywienie.
Ponadto otrzymuje kieszonkowe na własne wydatki,
uczestniczy w bezpłatnych szkoleniach i kursach.
W ramach Wolontariatu Europejskiego można
wyjechać na okres od 2 do 12 miesięcy.
Więcej informacji na temat projektu można uzyskać
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w
Oleśnicy, ul. M. Kopernika 13,
nr tel. (71) 314 71 21.
Przygotował:Dyrektor GOPS
Jarosław Telka

Wynagrodzenia nauczycieli
Zgodnie z nowelizacją ustawy Karta
Nauczyciela samorządy, jako organy prowadzące
szkoły, miały czas do 20 stycznia 2010 roku na
przeprowadzenie analizy poniesionych w
poprzednim roku kalendarzowym wydatków na
wynagrodzenia nauczycieli. W przypadku gdy
dany samorząd wypłacił mniej niż wynikało to z
średnich wynagrodzeń określonych w Karcie,
obowiązkiem danego organu było wypłacenie
nauczycielom do końca stycznia bieżącego roku
wyrównania w postaci jednorazowego dodatku
uzupełniającego.
W Gminie Oleśnica wynagrodzenia nauczycieli
na poszczególnych stopniach awansu
zawodowego w 2009 roku zostały wypłacone z
zachowaniem wskażników określonych w
ustawie Karta Nauczyciela i z uwzględnieniem
kwot bazowych zapisanych w ustawie
budżetowej. Łączna kwota poniesionych w 2009 r.
wydatków na wynagrodzenia nauczycieli
zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez
Gminę Oleśnica wyniosła ok. 4.436.000,00zł.

Liga Naukowa 2010
Uczniowie Gimnazjum Gminy Oleśnica uczestniczyli w niezwykle popularnym i
prestiżowym konkursie Liga Naukowa – Matematyczna 2010, którego organizatorem jest:
Dolnośląskie Kuratorium Oświaty, Liceum Ogólnokształcące Nr XIV im. Polonii Belgijskiej we
Wrocławiu oraz Dolnośląskie Stowarzyszenie na Rzecz Uzdolnionych. Honorowy Patronat nad
konkursem objął Wiceprezydent Miasta Wrocławia.
Liga Matematyczna w odróżnieniu od wielu innych konkursów matematycznych stoi na
wysokim poziomie merytorycznym a zadania opracowywane są przez pracowników naukowych
Uniwersytetu Wrocławskiego.
Konkurs obok pracy indywidualnej proponuje pracę drużynową a także nowoczesne
technologie w edukacji. W tym roku wzięło w nim udział 9 200 uczniów z całego województwa. W I
etapie – szkolnym, 17 grudnia 2009r. Zwycięzcami zostali: Paweł Tąta z klasy III C, Michał Kiela z klasy
III D, Bartłomiej Wester z klasy III B oraz Konrad Pleban z klasy III B.
Jako drużyna 4 – osobowa reprezentowali nasze gimnazjum 28 stycznia 2010r. w II etapie –
rejonowym, który odbywał się przez Internet.
Do finału wojewódzkiego zakwalifikowano 50 najlepszych drużyn.
Nasza drużyna przeszła do finału i 25 lutego 2010r. w siedzibie XIV LO we Wrocławiu uczniowie
zmagali się indywidualnie i zespołowo z rozwiązaniem zadań finałowych.
Do konkursu przygotowała uczniów nauczycielka matematyki mgr Grażyna Kwasiborska.
Lista nagrodzonych szkół i uczniów zostanie ogłoszona 31 marca 2010r.
Czekamy z niecierpliwością!!
Grażyna Kwasiborska

Przygotowała:
Monika Galik

Pomoc materialna
Do dnia 15 września 2009 roku rodzice uczniów
zamieszkałych na terenie Gminy Oleśnica i
uczęszczających do szkół podstawowych,
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych mogli
składać wnioski o przyznanie stypendium
szkolnego na rok szkolny 2009/2010. Do Urzędu w
efekcie naboru wpłynęło 107 wniosków na 228
uczniów. Wydano 104 decyzje pozytywne dla 223
uczniów, na kwotę 80.261,00 zł oraz 3 decyzje
odmowne, ponieważ uczniowie nie spełniali
kryteriów określonych w uchwale w sprawie
regulaminu udzielania pomocy materialnej o
charakterze socjalnym oraz ustawie o systemie
oświaty.
Przygotowała:
Monika Galik

Jeden z dwunastu
W Gimnazjum Nr 1 im. Książąt
Oleśnickich odbył się VIII Powiatowy Konkurs
Matematyczny pt. „Jeden z dwunastu” pod
honorowym patronatem Burmistrza Miasta
Oleśnica; brały w nim udział gimnazja z powiatu
oleśnickiego m.in. Gimnazjum G m i n y
Oleśnica.
W I etapie szkolnym, 28 stycznia
2010r. zwycięzcami zostali: Paweł Tąta z klasy
III C oraz Michał Kiela z klasy III D. Także II,
powiatowy etap konkursu nie odbył się bez
uczestnictwa uczniów GGO. „Wywalczyli” oni
zasłużone miejsca finałowe, mianowicie II
miejsce zajął Paweł Tąta oraz III miejsce Michał
Kiela.
Zwycięzcom wręczono dyplomy oraz
nagrody rzeczowe za szczególne wykazanie się
wiedzą matematyczną. Upominki wręczyły
zwycięzcom:
Pani Małgorzata Iwańska Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu
Starostwa Powiatowego w Oleśnicy oraz Pani
Maria Susidko – Dyrektor Zespołu Oświaty
Samorządowej i Pani Maria Kaczmarek –
Dyrektor Gimnazjum Nr 1.
Pieczę nad matematycznymi „orłami” trzymały
Pani mgr Grażyna Kwasiborska oraz Pani mgr
Bernadetta Smerd, które także zostały
nagrodzone dyplomami z podziękowaniami.
Grażyna Kwasiborsk

Kultura i sport
Było Letko Młotkiem…
W sobotę 06 lutego w świetlicy wiejskiej w
Smolnej odbyło się I-wsze Pionierskie Spotkanie
Kabaretów Wiejskich, które zorganizował Gminny
Ośrodek Kultury Oleśnica z siedzibą w Boguszycach
i Rada Sołecka w Smolnej. W świetlicy wiejskiej
wystąpili „Zawadiacy” z Zawady (gm. Syców), kabaret
„Kociuba” z Sycowa (gm. Syców), kabaret „EWG
Doruchów” (gm. Doruchów, woj. wielkopolskie),
„Smolniacy” ze Smolnej (gm. Oleśnica) i „Ligocianie”
z Ligoty Wielkiej (gm. Oleśnica). Cieszy mnie fakt, że
ruch kabaretów wiejskich nie zanika i cieszy się dużą
popularnością, ale nic w tym dziwnego, skoro tworzą
go tak wspaniali ludzie jak Wy - komentował obecny
na imprezie Wójt Gminy Oleśnica, Marcin Kasina.
Gminny Ośrodek Kultury przygotował
multimedialną prezentację o historii kabaretu w
gminie Oleśnica. W 1996 roku w Poniatowicach odbył
się ogólnopolski przegląd kabaretów wiejskich „Ostra
Kosa”, zarejestrowany przez TVP1. Udało nam się
dotrzeć do materiałów archiwalnych Telewizji
Wrocław i TVP1. W kronice znalazły się również
fragmenty występów kabaretu „Gminol”, który działał
w Świerznej w latach 90-tych. Chcemy pokazać, że
‘kabaret’ jest nie jest rzeczą nową w naszej gminie.
Mamy nadzieję, że projekcja będzie interesująca dla
widzów, jak i dla samych kabaretów, które będą mogły
siebie rozpoznać sprzed prawie 15 lat – mówiła przez
spotkaniem Dorota Bartczak, dyrektor GOK Oleśnica.
Po ciekawej prezentacji było jeszcze ciekawiej i…
śmieszniej! Sceną zawładnęły kabarety, których
programy, mimo wielu różnic, miały pewne
podobieństwa: wszystkie obśmiewały ludzką głupotę,
zakłamanie, poruszały tematykę aktualną i bliską
współczesnemu mieszkańcowi polskiej wsi.
Kabaret „Kociuba” na początku występu szukał
domniemanej bomby na sali w Smolnej…
Nikomu jednak nic się nie stało, a jedynym
niebezpieczeństwem były nagłe wybuchy śmiechu!
Kabaret „Smolniacy” zaprezentował aż trzy skecze, w
których bohaterem był posterunkowy Policji,
„Zawadiacy” przeprowadzili ‘Kastring’ na artystę do
kabaretu, a „Ligocianie” pokazali służbę zdrowia w
krzywym zwierciadle. Jeden ze skeczów kabaretu
EWG (Eksportowy Wytwór Gminny) z Doruchowa
dotyczył unijnych dotacji dla rolników. Artysta grający
rolnika przyszedł do lokalnego specjalisty od
przyznawania dotacji i powiedział: jak ta durna Unia
daje, to trzeba brać, a jak masz Pan dla mnie te 50
tysięcy, to dawaj Pan do tej reklamówki – bezpieczniej
będzie! A na pytanie, ‘kiedy młode cielaki osiągają
dojrzałość płciową?’ Odpowiedział, że jak ukończą 18
lat!

Artyści podziękowali za gościnę w
Smolnej, a w podziękowaniu za występ otrzymali od
organizatorów szklane młotki na pamiątkę,
wykonane w pracowni szkła artystycznego GOK-u w
Boguszycach przez artystę plastyka, Małgorzatę
Klimek-Chmielewską.
Pierwsza edycja „Poznajmy się” udała się
bardzo… po prostu poznaliśmy siebie nawzajem i
swój dorobek i już teraz zaczniemy planowanie
kolejnej kabaretowej imprezy w gminie Oleśnica.
Dziękując Wam za przyjazd i świetne występy, myślę
kochani, że takie miłe spotkanie możemy niedługo
powtórzyć w Waszych gminach, o ile nas do siebie
zaprosicie! - z humorem zakończyła imprezę Dorota
Bartczak, dyrektor GOK Oleśnica.

Coś piliśmy! Smolniacy

Publiczność dopisała. Było dużo znakomitych gości

Eksportowy Wytwór Gminny z Doruchowa

Jezioro Łabędzie... Smolniacy

Hej Kolęda!
W niedzielę 07 lutego w Smolnej odbyła
się impreza „Hej Kolęda, czyli Zabawy pomiędzy
Bzikiem, Herodem a Smolnej Narodem w świetlicy
wiejskiej rozgrywane…”. Organizatorem był sołtys,
rada sołecka oraz Gminny Ośrodek Kultury Oleśnica.
- Tej pięknej, zimowej niedzieli nie narzekaliśmy na
frekwencję – do świetlicy przyszło około 150 osób w
różnym wieku. Bawili się wszyscy, najstarsi i
najmłodsi. Pragnę podziękować mieszkańcom
Smolnej za zaangażowanie i pomoc w organizacji
naszej imprezy – opowiadał sołtys i radny, Marian
Słotnicki. W programie artystycznym znalazły się
występy dzieci i młodzieży z SP Smolna i pokaz
spektaklu „Herody” w wykonaniu kabaretu
Smolniacy. Przedstawienie zostało nagrodzone na
XV Międzygminnym Przeglądzie Grup Kolędniczych
„Pastorałka 2010”.
– Ale nam dzisiaj świetnie wyszło – komentowali
Smolniacy tuż po występie – To również zasługa
widowni. Nie ma to, jak grać u siebie – dodawali.
Wielką atrakcją dla dzieci były gry, zabawy i konkursy,
przygotowane przez kabaret BZIK. Niespodzianką
były również paczki, przygotowane przez radę
sołecką. Rozdano ich około 100!

Brzuszek od piwa...nie, na piwo!Kabaret Kociuba

Piotr Michałowski
GOK Oleśnica

Na zakończenie dyskotekę dla uczestników imprezy
poprowadziła DJ ‘OLA’ ze Smolnej. Zabawa trwała
do godz. 20.00. Wszyscy uczestnicy idąc do domu
zapowiadali, że na drugi raz też przyjdą… Szkoda,
że będzie to dopiero na ‘drugi’ rok. Ale już teraz
zapraszamy!
Piotr Michałowski
GOK Oleśnica

Podsumowanie Turnieju Oleśnickie Wsie 2009
W sobotę 30 stycznia 2010 r. w Dąbrowie
(„Zajazd u Stefanii”) odbyło się uroczyste
podsumowanie Turnieju "Oleśnickie Wsie 2009", który
trwa od początku stycznia do końca grudnia każdego
roku. Rozpoczęliśmy od prezentacji muzycznej, którą
przygotowała kapela ludowa „Smyki”. Po jej występie
nastąpiło oficjalne otwarcie spotkania. Imprezę
poprowadziła p. Dorota Bartczak, dyrektor Gminnego
Ośrodka Kultury Oleśnica z siedzibą w Boguszycach.
W części artystycznej, obok kapeli „Smyki”, wystąpił
również taneczno-wokalny zespół „Dąbrowianie” z
Dąbrowy, który zaprezentował piosenki mikołajkowoświąteczne. Kolejnym punktem programu było
rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród. Ta część
imprezy ilustrowana była projekcją multimedialną,
przygotowaną przez GOK Oleśnica.
Działania w ramach Turnieju objęte były
punktacją w trzech kategoriach: „Aktywność
kulturalna” „Sportowe Współzawodnictwo Wsi” i
konkurs „Czysta Wieś”.
Wyniki konkursu:
1. Działalność kulturalna
I. Bystre – 1000 zł
II. Smolna – 1000 zł
III Sokołowice – 1000 zł
IV (ex aequo) Świerzna, Ligota Mała, Ligota Wielka,
Krzeczyn, Wyszogród, Wszechświęte
V Jenkowice, V Boguszyce, VI Dąbrowa

Zdobyte nagrody:
Smolna – 8500zł
Sokołowice – 6000zł
Boguszyce – 4000zł
Poniatowice – 1200zł
Bystre – 1000zł
Nowoszyce – 1000zł
Bogusławie – 1000zł
Łączna pula nagród – 22 700 zł
Dumni sołtysi po odebraniu nagród za w kategorii "Czysta Wieś”

Po części oficjalnej zaprezentowała się raz jeszcze
kapela „Smyki”. Zabawę taneczną do godziny 02.00
w nocy poprowadził zespół „GOKUSIE” w składzie:
Zofia Matuszewska – klawisze, wokal; Mirosław
Jankowski – klawisze, wokal oraz Piotr Michałowski
– gitara elektryczna.
Serdecznie gratulujemy wszystkim zwycięzcom i
życzymy równie imponujących wyników na polu
wiejskiej aktywności w 2010 roku!
Piotr Michałowski
GOK Oleśnica
Duża impreza w Gminie nie może odbyc sie bez "Smyków”

2. Konkurs „Czysta Wieś”
I. Smolna – 1500 zł
II Poniatowice – 1200 zł
III Bogusławice – 1000 zł
IV Sokołowice V Ligota Wielka VI Smardzów
3. Sportowe Współzawodnictwo Wsi
I Smolna – 1000 zł
II Nowoszyce – 1000 zł
III-IV Boguszyce – 1000 zł
III-IV Sokołowice – 1000 zł
V Ligota Mała
VI Świerzna
Zwycięzcami w punktacji ogólnej Turnieju „Oleśnickie
Wsie” są miejscowości, które we wszystkich trzech
kategoriach łącznie uzyskały największe lokaty.
Dyplomy i nagrody dla przedstawicieli
najaktywniejszych miejscowości wręczył Wójt Gminy
Oleśnica, Marcin Kasina.
Punktacja ogólna TOW 2009
I Smolna - 5000 zł
II Sokołowice - 4000 zł
III Boguszyce - 3000 zł

Nasze Zimowisko
2010
W dniach 07.02 – 14.02.2010 w Dusznikach Zdrój w
Domu Wczasów Dziecięcych wypoczywało 37 uczestników
zimowiska z Gminy Oleśnica.
Duszniki powitały nas piękną zimową pogodą. Po zakwaterowaniu
w Domu Wypoczynkowym Wisła zwiedziliśmy miasteczko i zdrój.
W trakcie pobytu na zimowisku spacerowaliśmy po
parku zdrojowym, popijaliśmy wodę w pijalni wód i zwiedziliśmy
niezwykle interesujące Muzeum Papiernictwa. W sanatorium Jan
Kazimierz korzystaliśmy z groty solnej GALOS. Spacerując po
Górach Bystrzyckich doszliśmy do schroniska pod Muflonem, które
znajduje się na wysokości 744 m n.p.m.
Byliśmy również z naszą grupą na Jamrozowej Polanie, gdzie
odbywała się Olimpiada Młodzieżowych Sportów Zimowych w
Biathlonie.
Korzystając z uroków zimy dużo przebywaliśmy na
świeżym powietrzu, zjeżdżając na sankach z górki,
spacerowaliśmy po Dusznikach, wieczorami bawiliśmy się na
wieczorkach tanecznych, rozegraliśmy turnieje warcabów,
piłkarzyków oraz tenisa stołowego.
Po zakończeniu turnusu wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe
dyplomy a najlepsi w turniejach otrzymali dodatkowo oprócz
dyplomów – nagrody.
Cały nasz pobyt uwieczniliśmy na pamiątkowych
zdjęciach.
Henryk Puczkowski

Dąbrowianie z Dąbrowej wprowadzili gości w wesoły nastrój

Smolna w tym roku najlepsza

Nagrody wręczał osobiście Wójt Marcin Kasina

Po cześci oficjalnej była zabawa

PEGAZIK 2010
W dniu 04.03.2010 r. odbyły się Eliminacje Gminne XV Dolnośląskiego Konkursu
Recytatorskiego "PEGAZIK 2010". W konkursie udział wzięło 26 uczestników – uczniów gminnych szkół
podstawowych z miejscowości: SP Sokołowice, SP Ligota Mała, SP Ligota Polska i SP Gminy Oleśnica w
Oleśnicy oraz Gimnazjum Gminy Oleśnica w Oleśnicy. Prezentacje odbyły się w dwóch kategoriach
wiekowych: „młodsi” (uczniowie kl. IV, V, VI szkoły podstawowej) oraz. „starsi” (uczniowie gimnazjum):
Jury w składzie:

Pełne skupienia prezentacje wprowadzały dostojny nastrój

1. p. Monika Śliwińska (SP Gminy Oleśnica)
2. p. Danuta Stempniewicz (SP Sokołowice)
3. p. Izabela Stadnik (SP Ligota Mała)
4. p. Janina Szeliga (SP Ligota Polska)
5. p. Barbara Adamczyk (SP Ligota Polska)
6. p. Iwona Rosik (Gimnazjum Gminy Oleśnica)
7. p. Tomasz Zaręba (PCEiK Oleśnica) – przewodniczący jury
po wysłuchaniu wszystkich prezentacji przyznało tytuł laureata:
W kategorii „młodsi”
Klaudia Długosz - SP Sokołowice
Karolina Bielak - SP Ligota Polska
Aleksandra Krzysztofik - SP Ligota Polska
Bartłomiej Kulpaczyński - SP Ligota Polska
Wyróżnienie:
Roksana Malczewska - SP Sokołowice
Maria Paszkowska - SP Sokołowice
Malwina Janik - SP Ligota Mała
Dominika Pończocha - SP Ligota Mała

Oczekiwanie na werdykt jury zawsze jest pełne emocji

W kategorii „starsi”
Klaudia Paszkowsk - Gimnazjum Gminy Oleśnica w Oleśnicy
Joanna Szymańska - Gimnazjum Gminy Oleśnica w Oleśnicy
Ewa Wójcik - Gimnazjum Gminy Oleśnica w Oleśnicy
Anna Zwierz - Gimnazjum Gminy Oleśnica w Oleśnicy

Laureaci wraz dyplomem otrzymali przepustki do dalszego etapu

Szczęśliwa chwila i odbiór nagrody z rąk prowadzącego konkurs Piotra Michałowskiego

Wyróżnienie:
Maciej Strójwąs - Gimnazjum Gminy Oleśnica w Oleśnicy
W etapie powiatowym konkursu recytatorskiego „PEGAZIK 2010” gminę Oleśnica
reprezentować będą:
W kategorii „młodsi” - Klaudia Długosz, Karolina Bielak, Aleksandra Krzysztofik, Bartłomiej Kulpaczyński .
W kategorii „starsi” - Klaudia Paszkowska, Joanna Szymańska, Ewa Wójcik , Anna Zwierz
Wszyscy uczestnicy zaprezentowali wysoki poziom wykonawczy. Uczestnikom życzymy wielu
sukcesów i dalszej pracy nad doskonaleniem swojego recytatorskiego warsztatu.
Piotr Michałowski
specjalista ds. Kultury
GOK Oleśnica

Zapraszamy na Kogutka 2010
Zapraszamy serdecznie na XIII
Przegląd Zwyczajów i Obrzędów Wiosennych i
Wielkanocnych „Kogutek“, organizowany przez
Gminny Ośrodek Kultury Oleśnica z siedzibą w
Boguszycach. Impreza odbędzie się 28.03.2010 r.
w Boguszycach (w siedzibie Gminnego Ośrodka
Kultury Oleśnica).
Rozpoczynamy o godz. 14.00 mszą św.
w kościele filialnym w Boguszycach Osiedlu,
podczas której nastąpi uroczyste poświęcenie
palm wielkanocnych. Następnie uroczystym
korowodem z palmami wyruszymy do siedziby
Gminnego Ośrodka Kultury Oleśnica (Boguszyce
118 A), aby o godz. 15.00 rozpocząć prezentacje.
W programie tegorocznego Przeglądu
znalazły się przedstawienia zespołów
artystycznych o tematyce wiosennej i
wielkanocnej, konkurs na najpiękniejszą „Palmę
Wielkanocną” oraz Kiermasz rękodzieła
wiosennego i wielkanocnego. „Kogutkowi 2010”
towarzyszyć będą warsztaty tradycyjnego
rękodzieła ludowego: wytwarzania kwiatów do
palm z bibuły, zdobienia jajek metodą decoupage,
tuszem, akrylem i techniką szydełkową oraz
wyrabiania ozdób świątecznych na szydełku.

Warsztaty organizowane będą w
tygodniu 22-26 marca w siedzibie Gminnego
Ośrodka Kultury Oleśnica. Bliższe informacje pod
nr telefonu: 71 314 02 37 oraz na stronie
www.gokboguszyce.pl

Dla wyróżnonych również były upominki

Gmina na wesoło
Kim jesteście w cywilu?
Sierżant Uśmiech pyta
szeregowego Kowalskiego.
Po chwili żołnierz odpowiada.
W cywilu panie sierżancie to ja
jestem pan Kowalski…

Zapraszamy!!!
- Czym żołnierz myje zęby?
- żołnierz myje zęby Czym
prędzej.
Sierżant pyta rekruta:
- Słyszałem, że lubicie muzykę? A
co najbardziej?
- Melduję, że najbardziej lubię
sygnały na posiłki!

TERMINARZ
Rozgrywek piłki nożnej o Mistrzostwo Gminy O L E Ś N I C A
Sezon 2009/2010 I Liga Gminna – Runda Wiosenna
I. 28.03.2010
1. Zarzysko - Boguszyce
2. Radzowice - Bogusławice
3. Sokołowice - Bystre
4. Poniatowice - Cieśle
5. Nieciszów – Dziadów Most
6. Miłowice - Dąbrowa

VII. 16.05.2010
1. Zarzysko - Cieśle
2. Bystre – Dziadów Most
3. Bogusławice - Dąbrowa
4.. Boguszyce - Miłowice
5. Radzowice - Nieciszów
6. Sokołowice - Poniatowice

II. 11.04.2010
1. Miłowice - Zarzysko
2. Dąbrowa - Nieciszów
3. Dziadów Most - Poniatowice
4. Cieśle - Sokołowice
5. Bystre - Radzowice
6. Bogusławice - Boguszyce

VIII. 23.05.2010
1. Sokołowice - Zarzysko
2. Poniatowice - Radzowice
3. Nieciszów - Boguszyce
4. Miłowice - Bogusławice
5. Dąbrowa - Bystre
6. Dziadów Most - Cieśle

III. 18.04.2010
1. Zarzysko - Bogusławice
2. Boguszyce - Bystre
3. Radzowice - Cieśle
4. Sokołowice – Dziadów Most
5. Poniatowice - Dąbrowa
6. Nieciszów - Miłowice

IX. 30.05.2010
1. Zarzysko – Dziadów Most
2. Cieśle - Dąbrowa
3. Bystre - Miłowice
4. Bogusławice - Nieciszów
5. Boguszyce - Poniatowice
6. Radzowice - Sokolowice

IV. 25.04.2010
1. Nieciszów - Zarzysko
2. Miłowice - Poniatowice
3. Dąbrowa - Sokołowice
4. Dziadów Most - Radzowice
5. Cieśle - Boguszyce
6. Bystre- Bogusławice

X. 06.06.2010
1. Radzowice - Zarzysko
2. Sokołowice - Boguszyce
3. Poniatowice - Bogusławice
4. Nieciszów - Bystre
5. Miłowice - Cieśle
6. Dąbrowa – Dziadów Most

V. 02.05.2010
1.Zarzysko- Bystre
2. Bogusławice - Cieśle
3. Boguszyce – Dziadów Most
4. Radzowice - Dąbrowa
5. Sokołowice - Miłowice
6. Poniatowice - Nieciszów

XI. 13.06.2010
1. Zarzysko - Dąbrowa
2. Dziadów Most - Miłowice
3. Cieśle - Nieciszów
4. Bystre - Poniatowice
5. Bogusławice - Sokołowice
6. Boguszyce - Radzowice

VI. 09.05.2010
1. Poniatowice - Zarzysko
2. Nieciszów - Sokołowice
3. Miłowice - Radzowice
4. Dąbrowa - Boguszyce
5. Dziadów Most - Bogusławice
6. Cieśle - Bystre

UWAGA
1. Rozpoczęcie zawodów ustala się na
godz.15.00
2. Gospodarze zawodów wymienieni
są na I miejscu
3. Mecze z drużyną Cieśli należy
rozgrywać na boisku w Wyszogrodzie
4. Obowiązują przepisy PZPN oraz
regulamin GOK.

TERMINARZ
Rozgrywek piłki nożnej o Mistrzostwo Gminy O L E Ś N I C A Sezon 2009/2010 II Liga Gminna – Runda Wiosenna
I. 11.04.2010
1. Zimnica – Brzezinka
2. Wszechświete – Gręboszyce
3. Świerzna – Krzeczyn
4. Smardzów – Ligota Polska
5. Ostrowina – Nowoszyc

V. 09.05.2010
1. Zimnica - Krzeczyn
2. Gręboszyce – Ligota Polska
3. Brzezinka - Nowoszyce
4. Wszechświęte - Ostrowina
5. Świerzna – Smardzów

VIII. 30.05.2010
1. Wszechświęte - Zimnica
2. Świerzna - Brzezinka
3. Smardzów - Gręboszyce
4. Ostrowina - Krzeczyn
5. Nowoszyce – Ligota Polska

II. 18.04.2010
1. Ostrowina – Zimnica – godz.15.00
2. Nowoszyce - Smardzów
3. Ligota Polska - Świerzna
4. Krzeczyn - Wszechświęte
5. Gręboszyce – Brzezinka

VI. 16.05.2010
1. Świerzna - Zimnica
2. Smardzów - Wszechświęte
3. Ostrowina – Brzezinka
–godz.15.00
4. Nowoszyce - Gręboszyce
5. Ligota Polska – Krzeczyn

IV. 02.05.2010
1. Smardzów - Zimnica
2. Ostrowina – Świerzna –
godz.15.00
3. Nowoszyce - Wszechświęte
4. Ligota Polska - Brzezinka
5. Krzeczyn – Gręboszyce

VII. 23.05.2010
1. Zimnica – Ligota Polska
2. Krzeczyn- Nowoszyce
3. Gręboszyce - Ostrowina
4. Brzezinka - Smardzów
5. Wszechświęte - Świerzna

IX. 06.06.2010
1. Zimnica - Nowoszyce
2. Ligota Polska - Ostrowina
3. Krzeczyn - Smardzów
4. Gręboszyce - Świerzna
5. Brzezinka - Wszechświęte

III. 25.04.2010
1. Zimnica - Gręboszyce
2. Brzezinka - Krzeczyn
3. Wszechświęte – Ligota Polska
4. Świerzna - Nowoszyce
5. Smardzów – Ostrowina

UWAGA
1. Rozpoczęcie zawodów ustala się na
godz.13.00
2. Gospodarze zawodów wymienieni
są na I miejscu
3. Obowiązują przepisy PZPN oraz
regulamin GOK
4. Mecze z drużyną Ostrowiny należy
rozgrywać na boisku w Ligocie
Polskiej o godzinie 13.00 lub o
godzinie 15.00 gdy na boisku
rozgrywane są dwa mecze.

Urząd Gminy Oleśnica
ul. 11 Listopada 24
56-400 Oleśnica
e-mail:
urzad@olesnica.wroc.pl
strona internetowa
www.olesnica.wroc.pl
Wójt Gminy Oleśnica
Przyjmuje interesantów
w każdą środę
w godz. 10.00 - 16.30
Sekretariat:
tel. 071/314-02-00
tel. 071/314-02-01
fax.071/314-02-04
Biuro Rady Gminy
Tel. 071/314-02-07
Przewodnicząca Rady
Gminy
Przyjmuje interesantów
w każdą środę
w godz. 15.30 - 16.30
Referat Spraw
Obywatelskich i
Organizacyjnych
tel. 071/314-02-62
tel. 071/314-02-12
tel. 071/314-02-16
Kancelaria Główna
tel. 071/314-02-06
tel. 071/314-02-26

Referat Finansowy
Skarbnik Gminy
Monika Warszawska
tel. 071/314-02-21
tel. 071/314-02-09
tel. 071/314-02-10
tel. 071/314-02-11
tel. 071/314-02-19
Referat Budownictwa i
Infrastruktury
Kierownik
Paweł Łobacz
tel. 071/314-02-15
tel. 071/314-02-13
tel. 071/314-02-17
Referat Rolnictwa
Gospodarki
Nieruchomościami i
Ochrony Środowiska
Kierownik
Ewa Rachwał
tel. 071/314-02-24
tel. 071/314-02-22
tel. 071/314-02-23
Referat Promocji,
Współpracy i
Pozyskiwania Funduszy
Kierownik
Maciej Syta
tel. 071/314-02-03
tel. 071/314-02-02

Z okazji Świąt Wielkanocnych
miłego świętowania w gronie rodzinnym
oraz obfitości koszyczka wielkanocnego
życzy sołtys wsi Świerzna
Alina Zieciak.

Gminne Przedsiębiorstwo
Komunalne Sp. z o.o.
ul. Kopernika 13
56-400 Oleśnica
tel. 071-314 23-79
tel. 071-314-15-62
Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej
ul. Kopernika 13
56-400 Oleśnica
tel. 071/314-03-87
tel. 071/314-71-21
tel. 071/314-77-21
Godziny urzędowania
Ośrodka: 7.00 - 15.00
Gminny Ośrodek Kultury
Oleśnica
Boguszyce 118a
56-400 Oleśnica
tel./fax. 071-314-02-37
Godziny urzędowania
Ośrodka:
Pon.,śr.,czw.,pt. 8.00 - 20.00
wtorek 8,00 - 22.00
sobota 10,00 - 15.00
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