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Przejeżdżając przez Gminę Oleśnica trudno nie zauważyć
ogromu inwestycji, które realizowane są przez Wójta Marcina
Kasinę na terenie gminy. Co kilkaset metrów widać ekipy
remontowo-budowlane, które prowadzą prace mające na celu
podniesienie standardu życia mieszkańców gminy.
O realizowanych inwestycjach więcej na str. 6,7,8.

Świetlica w Jenkowicach

Oczyszczalnia ścieków oraz sieć kanalizacji
sanitarnej w miejscowości Bystre

Droga w Sokołowicach

Pierwsze półrocze za nami!

Wójt realizuje plany inwestycyjne

na terenie Gminy Oleśnica

Inwestycje w gminie:

Więcej informacji na stronie www.olesnica.wroc.pl

Wójt Marcin Kasina podczas wizyty na terenie budowy SUW w miejscowości Zarzysko

Etapy realizacji inwestycji - stacja uzdatniania wody w miejscowości Zarzysko



Kwietniowa sesja absolutoryjna
30 kwietnia br. odbyła się XLVIII sesja Rady

Gminy Oleśnica V kadencji, podczas której Wójt
Marcin Kasina zreferował sprawozdanie
z wykonania budżetu za 2009 rok.

Po przedstawieniu pozytywnych opinii kontroli
przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną,
którą zaprezentował Czesław Kaczmarek oraz
opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej we
Wrocławiu, radni jednomyślnie udzielili Wójtowi
absolutorium.

Po przerwie podjęto następujące uchwały:
- w sprawie utworzenia odrębnego obwodu
głosowania na obszarze gminy Oleśnicaw
wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.;
- w sprawie wyrażenia zgody na nabycie
nieruchomości;
- w sprawie wyrażenia zgody na zamianę
nieruchomości stanowiących własność Gminy
Oleśnica na nieruchomości stanowiące własność
osoby fizycznej;
- zmieniająca uchwałę Nr XXIX/186/05
w spraw ie szczegó łowych warunków
przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze

Dochody bud etu Gminy na koniec okresu
sprawozdawczego zosta y wykonane w kwocie
26 016 914,73 z , tj. 97,9% planu, z czego
dochody bie ce stanowi kwot 24 692 683,29
z (94,91% dochodów ogó em), a dochody
maj tkowe kwot – 1 324 231,44z (5,09%
dochodów ogó em).
Plan wydatków gminy z uwzgl dnieniem
dokonanych zmian ostatecznie ustalony
w wysoko ci 32 072 035,93 wykonano w kwocie
29 827 469,12 z tj. 93,00%.

Ustalony deficyt bud etu gminy w wysoko ci
5.509.500,00z w toku realizacji bud etu zosta
zmieniony, w rezultacie czego bud et gminy
zamkn si deficytem na poziomie ni szym ni
planowano tj. kwot 3.810.554,39z .
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i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz
szczegó łowe warunki częściowego lub
c a ł k o w i t e g o z w o l n i e n i a
z opłat, trybu ich pobierania z wyłączeniem
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osóbz
zaburzeniami psychicznymi;
- w sprawie zatwierdzenia rocznego
sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka
Kultury z siedzibą w Boguszycach za 2009 rok;
- w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok.

Więcej informacji na stronie www.olesnica.wroc.pl

26 maja 2010 r. odby a się XLIX sesja Rady
Gminy Oleśnica V kadencji dotyczącą oceny
f u n k c j o n o w a n i a g m i n n y c h p l a c ó w e k
oświa towych oraz op iek i zdrowotne j
i społecznej mieszkańców gminy Oleśnica.
Po stwierdzeniu quorum, jako pierwszy zabra g os
cz onek Komisji O wiaty, Zdrowia i Pomocy
Stanis aw Dubas. Omówi dane dotycz ce
dzia alno ci szkó na terenie Gminy Ole nica.
Stwierdzi m. in., e o wiata jest jednym
z g ównych zada , które jest realizowane przez
gminny samorz d. Szko y podstawowe
to wydatek oko o 6 mln z , natomiast na gimnazjum
przeznacza si oko o 2 mln. Nast pnie wyst pi a
Ma gorzata Henglewska dyrektor Wydzia u
Nadzoru Pedagogicznego Wroc awskiego
Kuratorium O wiaty. Przedstawi a nowe koncepcje
nadzoru pedagogicznego, na które sk adaj si
kontrolowanie, wspomaganie oraz ewaluacja.
Kolejnym mówc by Stanis aw Ptak dyrektor
Samodzielnego Zespo u Publicznych Zak adów
Opieki Zdrowotnej. Mówi o braku kadry lekarskiej i
ró nicy, jaka jest w zyskach za wykonanie
konkretnych us ug pomi dzy placówkami
publicznymi a prywatnymi. Jako ostatnia zabra a
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g osAgnieszka Cholewi ska dyrektor Powiatowego
Zespo u Szpitali w Ole nicy, która przedstawi a
radnym dane podsumowuj ce dzia alno szpitala
w 2009 roku oraz jakie s zamierzenia na
najbli sze lata.

Po przerwie na obrady Rady Gminy przyby
Starosta Powiatu Ole nickiego Zbigniew Potyra a,
który z okazji dwudziestolecia samorz du
terytorialnego pogratulowa i podzi kowa radnym,
którzy przez pięć kadencji wybierani byli do Rady
Gminy Oleśnica tj. Czes awowi Kaczmarkowi,
Marianowi S otnickiemu oraz Jacentemu
Kaweckiemu.

Podczas sesji podj to uchwa y:
- w sprawie szczegó owych zasad, sposobu i trybu
udzielania ulg w sp acie nale no ci pieni nych o
charakterze cywilnoprawnym przypadaj cych
Gminie Ole nica lubjej jednostkom podleg ym,
warunków dopuszczalno ci pomocy publicznej w
przypadkach, w których ulga stanowi b dzie
pomoc publiczn oraz wskazania organu lub osoby
uprawnionej do udzielania ulg;
- w sprawie udzielenia z bud etu gminy na 2010 rok
pomocy finansowej Powiatowi Ole nickiemu;
- w sprawie zmian bud etu gminy na 2010r.
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Urz dniczki uhonorowaneę
26 maja br. z okazji dwudziestolecia Samorządu

Terytorialnego podczas obrad Rady Gminy, pięć Pań
z najdłuższym stażem pracy w Urzędzie Gminy
Oleśnica otrzymały z rąk Wójta okolicznościowe
wyróżnienia. Medale, gratulacje oraz kwiaty
otrzymały: Urszula Jamka, Zofia Graczyk,
Małgorzata Giełbutowicz, Urszula Skrobała oraz
Halina Maćkowiak.

22 czerwca br. odbyły się pięćdziesiąte obrady
Rady Gminy Oleśnica. Temat przewodni sesji
dotyczył działalności gospodarczej na terenie gminy
O l e ś n i c a . J a k o p i e r w s z y z a b r a ł g ł o s
przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów
Tadeusz Kunaj, który przybliżył radnym dane
statystyczne dotyczące bezrobocia oraz aktywnie
działających podmiotów gospodarczych na terenie
gminy. Kolejnym punktem posiedzenia było
wystąpienie Zygmunta Babiarza, właściciela
„Fabryki wikliny” w miejscowości Cieśle, który
przedstawił uczestnikom spotkania obecną
kondycję swojej firmy jak również ogólną sytuację
przedsiębiorców działających w Gminie Oleśnica.

Radni podjęli następujące uchwały:
- w sprawie wyrażenia zgody na nabycie
nieruchomości;
- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok;
- w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego
bilansu Gminy Oleśnica za 2009 rok;
- w sprawie określenia zakresu i formy informacj
o przebiegu wykonania budżetu Gminy Oleśnica
oraz informacji o przebiegu wykonania planu
finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za
pierwsze półrocze.

Prace społecznie użyteczne
Prace społecznie użyteczne są formą aktywizacji

bezrobotnych. Wykonywane są przez bezrobotnych
bez prawa do zasiłku oraz korzystających ze
świadczeń pomocy społecznej, w miejscu
zamieszkania lub pobytu,w wymiarze do 10 godzin
tygodniowo.

Na ternie Gminy Oleśnica prace społecznie
użyteczne rozpoczęły się 1 czerwca i potrwają do 31
sierpnia br.

Do programu przystąpiło 10 bezrobotnych
z miejscowości:
Brzezinka, Bystre, Cieśle, Ligota Polska, Nowa

Ligota, Poniatowice, Sokołowice, Wszechświęte,
Wyszogród.

Sesja majowa

Wieści z Rady...



Pomogli powodzianom
Po groźnych wiadomościach o skutkach powodzi

w województwie opolskim władze Gminy Oleśnica
postanowiły pomóc powodzianom z tego regionu.
W dniu 2 czerwca br. w rejon powodzi udała się
delegacja na rekonesans, który pozwolił ustalić
miejsce i zakres pomocy. Po telefonicznych
konsultacjach z przedstawicielami gminy wybrano
miejscowość Żelazna w gminie Dąbrowa niedaleko
Opola. Według uczestniczącego w tym rozpoznaniu
radnego Jacentego Kaweckiego, po rozmowach
z panią sołtys Gertrudą Ledwig i miejscowymi
gospodarzami ustalono, że oczekiwana pomoc to:
siano, słoma i zboża na paszę. Mając takie
informacje przekazany został apel do mieszkańców
gminy Oleśnica o przekazywanie darów dla
powodzian.

Wskutek apelu w różnych miejscowościach
naszej gminy zgromadzono 26 ton różnych zbóż,
1,5 tony wysłodków granulowanych, 400 kg paszy
i ok.700 kg ziemniaków, środki czystości i żywność.
Dary zbierali u siebie sołtysi, którzy następnie
przekazali je do wyznaczonych punktów
załadowczych. Z punktów załadowczych
w Smardzowie, Ligocie Wielkiej, Wszechświęte
i Poniatowicach dary załadowano na ciężarówkę
z naczepą z firmy „Euro-Transport G. Dłubak”
z Cieśli w dniu 22 bm. Tą akcją kierował insp. Jerzy
Trzciński, a realizowali ją rolnicy Tadeusz Cieślak,
Jan Ulanowski, Jacenty Kawecki i strażacy
dowodzeni przez Waldemar Ubę i Józefa
Kołomańskiego. Na drugi dzień po oznaczeniu
samochodu z darami i powiadomieniu policji
na trasie przejazdu, transport ruszył w drogę
asekurowany przez wóz strażacki z OSP w Ligocie
Polskiej. Po dwóch godzinach pomoc była już w m.
ŻELAZNA. Po spotkaniu z panią sołtys wyznaczony
został rejon rozładunku. Przybyli rolnicy i nasi
strażacy wraz z radnym Jacentym Kaweckim
i kierownikiem referatu promocji Maciejem Sytą
rozpoczęli przeładunek na podstawione przyczepy.
Po godzinie ciągniki i przyczepy załadowane darami
rozjechały się by dostarczyć je potrzebującym
rolnikom.

Delegacja gminy Oleśnica i strażacy spotkali się
z panią sołtys, podpisany został protokół
przekazania zebranych środków. Z-cą wójta Gminy
Dąbrowa Erwin Marcolek dziękował za udzieloną
pomoc.

Dla dopełnienia informacji o zakresie pomocy
należy dodać, że sołtysi i mieszkańcy naszej gminy
udzielili również pomocy finansowej wpłacając
różne kwoty na konta gminy Dąbrowa i Dobrzeń
Wielki. Zebrane artykuły żywnościowe, środki
czystości i inne dary, które są w magazynie
u sołtysów, przekazane zostaną w ramach pomocy
dla gminy Jelcz Laskowice. Natomiast ok. 3 tony
zboża zostaną przekazane miejscowości Bartniki
w gminie Milicz.

Władze Gminy Oleśnica i wójt Marcin Kasina
dziękują za pomoc i wielkie serce w solidarnym
i odpowiedzialnym działaniu zwłaszcza wszystkim
mieszkańcom za okazaną pomoc w formie
materialnej i rzeczowej, Grzegorzowi Dłubakowi
z firmy „Euro-Transport” za udostępnienie
transportu, wszystkim sołtysom zaangażowanym
w zbiórkę darów, Janowi Glanowskiemu,
Tadeuszowi Cieślakowi, Waldemarowi Ubie,
Jacentemu Kaweckiemu dzięki którym cała
rzeczowa pomoc mogła być przechowana do czasu
zorganizowania transportu oraz strażakom z OSP
Ligota Polska i Wszechświęte za pomoc
w załadunku i rozładunku darów dla powodzian.

Fot. Panorama Oleśnicka

Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym
W związku z przeprowadzonym postępowaniem w sprawie zwrotu podatku

akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji
rolnej, 31 marca 2010 roku zakończono przyjmowanie wniosków od producentów
rolnych o zwrot podatku akcyzowego. Był to pierwszy termin składania wniosków.
W marcu 2010 roku przyjęto 251 wniosków od ubiegających się o zwrot podatku
akcyzowego. Wszystkie wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie. W maju 2010 roku
gmina wypłaciła rolnikom łączną kwotę zwrotu podatku akcyzowego w wysokości
277.096,00 zł.,natomiast łączna kwota rocznego limitu zwrotu podatku przysługującego
producentom rolnym będącym w posiadaniu lub współposiadaniu użytków rolnych
położonych na obszarze Gminy Oleśnica została ustalona na 545.281,38 zł.

Rolnicy będą mieli jeszcze możliwość złożenia wniosku w drugim terminie, czyli
o 1 do 30 września 2010 roku. Wnioski należy składać wraz z załączonymi fakturami vat
(za okres 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku). Zwrot dokonywany
jest w ramach limitu zwrotu podatku określonego na dany rok.

Wnioski będzie można składać w Urzędzie Gminy w Oleśnicy, przy ul. 11 Listopada 24,
w pokoju nr 19.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2010r. wynosi: 73,10 zł. x ilość ha użytków
rolnych

Opracowała:Agnieszka Trojanowicz

Konkurs wiedzy o samorządzie i herbie

Gminy Oleśnica
Przed rozpoczęciem majowej sesji Wójt wręczył dyplomy,

wyróżnienia i drobne upominki laureatom konkursu wiedzy
o samorządzie terytorialnym i herbie Gminy Oleśnica, który był
adresowany do młodzieży z Gimnazjum Gminy Oleśnica.
Wyróżnienia otrzymali Jagoda Wierzbicka i Mateusz Rybczyński.
Trzecie miejsce zajęła Angelika Owoc, na drugim uplasował się
Patryk Sobieraj, pierwsze miejsce zdobyłaAndżelika Smardz.
Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy! as



Zawodnicy nagrodzeni
22 czerwca br. przed sesją wójt Marcin Kasina

wspólnie z przewodniczącą Rady Gminy
Aleksandrą Sierugą złożyli gratulacje oraz wręczyli
dyplomy i nagrody pieniężne uzdolnionym
sportowcom z terenu naszej gminy. Zawody,
w których młodzież brała udział odbyły się 11 i 24
kwietnia br. w Oleśnicy.

Trzecie miejsce w Mistrzostwach Europy
W.E.K.A.F. (World Eskrima Kali Arnis Federation)
otrzymali Jakub Nycek i Arkadiusz Zawierucha.
Drugie miejsce zdobyłw Mistrzostwach Polski
Kalaki Eskrima-Doce Pares-Wekaf Rafał Makulski.
Na trzecim (jako jedyna z dziewcząt) uplasowała się
Magda Surma.
Serdeczne podziękowania za wybitne osiągnięcia
zawodników złożył Wójt na ręce trenera Jana
Nycka.
Kolejnym nagrodzonym był zawodnik z WKS
„Oleśniczanka” Patryk Suchecki, który zdobył
trzecie miejsce w Halowych Mistrzostwach Dolnego
Śląska Juniorów w biegach.
W s z y s t k i m z a w o d n i k o m s e r d e c z n i e
gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
as

Pomoc materialna dla uczniów

na rok szkolny 2009/2010

W miesiącu czerwcu przyznano II transzę
stypendium szkolnego dla uczniów z terenu Gminy
Oleśnica. Dzięki staraniom wójta pieniądze zostały
wydane sprawnie, zgodnie z wytycznymi
zapisanymi w umowie z Wojewodą Dolnośląskim,
tj. do 30 czerwca br.

Pomoc materialna została przyznana 215
uczniom. Łączna kwota, na którą wydano decyzje
to 63 000 zł.

Przygotowała:Monika Galik

Dzień Wiosny w Europie 2010
23 kwietnia 2010 r. Szkoła Podstawowa

w Smolnej po raz kolejny przystąpiła do Dnia
Wiosny w Europie. Tegoroczna akcja przebiegała
pod hasłem: "Obywatelstwo i Prawa Podstawowe".
Rozpoczęliśmy od prezentacji multimedialnej
na temat praw człowieka oraz " Europa i Ja".
Następnie uczniowie przygotowywali plakaty
na temat wybranego prawa. Po prezentacji
wykonanych prac zostały one wywieszone
na szkolnym korytarzu.

Wieści ze Szkoły Podstawowej Gminy Oleśnica
Ostatnie miesiące roku szkolnego 2009/2010 w

Szkole Podstawowej Gminy Oleśnica w Oleśnicy
przyniosły dużo wrażeń i sukcesów. Nasi uczniowie
uczestniczyli w wielu konkursachi imprezach,
zarówno lokalnych, jak i wojewódzkich. „Wesołe
dzieciaki” z klasy 2a pod przewodnictwem swojej
wychowawczyni pani Agnieszki Dorobiały zdobyły
tytuł laureataw V Powiatowym Przeglądzie Grup
Teatralnych F-ART i brały udział w eliminacjach
wojewódzkichw Kłodzku. Uczniowie ci wystąpili
również na gminnym „Kogutku” i Festiwalu
Ekologicznym. Nie są to jedyne sukcesy na polu
humanistycznym. Magdalena Janiszyn, uczennica
klasy 6, przygotowana przez panią Bożenę Kulę
zdobyła II miejsce w VII Powiatowym Konkursie
Historycznym. Magda wykazała się również dużą
wiedzą na IX Pow ia towym Konkurs ie
Humanistycznym „W poetyckiej krainie Juliusza
Słowackiego”, w etapie gminnym zajęła bowiem I
miejsce. Z kolei Natalia Turek została jedną z
mistrzyń ortografii, bo zdobyła V miejsce w
konkursie „Piszemy poprawnie”. Razem ze swoją
siostrą Martą otrzymały też tytuł laureata za prace
plastyczne „ Spotkania z cudowną naturą”.
Oczywiście życie szkoły to nie tylko same konkursy.
Uczymy się również poprzez zabawę, wycieczki
oraz liczne wyjścia do kina i na spektakle teatralne.
W maju w naszej szkole zorganizowaliśmy Dzień
Europy, w którym poszczególne klasy znakomicie
prezentowały wybrane kraje Unii Europejskiej.
Mieliśmy pokazy mody, tańców i zwyczajów innych
narodów. Pojawiły się stroje ludowe, holenderski
rower, zawitał do nas również pan Andersen
ze swoimi baśniami. Dzieci zamieniły się
w poliglotówi świetnie reklamowały poszczególne
państwa, w tym także Polskę. Poza Dniem Europy

szukaliśmy talentów – konkurs „Mam talent” w
wydaniu szkolnym cieszył się ogromnym
powodzeniem. Ochoczo wyruszyliśmy też w
Polskę. Odbyła się bowiem wycieczka do Krakowa i
Wieliczki, do podziemnego miasta w Osówce oraz
,z okazji Dnia Dziecka, do Parku Wodnego we
Wrocławiu. Dzieci z pewnością mają co
wspominać.

M. Śliwińska

Sprawdzian klas VIumiejętności
W tym roku szkolnym Szkoła Podstawowa

w Smolnej osiągnęła 2 wynik w powiecie
na sprawdzianie ucznia kończącego szkołę
podstawową. Wynik szkoły to 27,4 pkt,
województwa i Polski to 24,3. Jest to poziom
7 czyli wysoki w 9 stopniowej skali Staninowa.

Wycieczka kulturalno-oświatowa
19 czerwca br. z inicjatywy sołtysa z Brzezinki

Przemysława Mamrota przy współudziale wójta
Gminy Oleśnica Marcina Kasiny oraz dyrektor GOK-u
Doroty Bartczak został zorganizowany jednodniowy
wyjazd do miejscowości Odolanów, Mikstat, Antonin
i Górecznik.W podróż uczestniczyły 44 osoby m.in.
Radni, urzędnicy oraz mieszkańcy Brzezinki. Celem
wyjazdu by ło zapoznanie się uczestników
z działalnością kulturalno-oświatową w danych
miejscowościach. Po Mikstacie wycieczkę
oprowadzał ks. Krzysztof Ordziniak. Spotkanie
przebiegało w bardzo przyjaznej atmosferze.

Chciałbym serdecznie podziękować
za współfinansowanie wyjazdu wójtowi Marcinowi
Kasinie, radnemu Czesławowi Kaczmarczykowi,
panu Krzysztofowi Lipie, dyrektor GOK-u Dorocie
Bartczak oraz mieszkańcom Brzezinki za liczne
przybycie.
as Sołtys Brzezinki

Przemysław Mamrot

Podróż studyjna pn. „Wsie tematyczne”

w ramach realizacji Odnowy Dolnośląskiej Wsi
W dniach 10-12 czerwca br. Wydział Rozwoju

Obszarów Wiejskich (Urząd Marszałkowski
Województwa Dolnośląskiego) zorganizował
3-dniową podróż studyjną dla liderów Odnowy
Wsi do wsi tematycznych w województwie
zachodniopomorskim. Wśród uczestników
podróży znaleźli się Radny Tadeusz Kunaj
i sołtys Brzezinki Przemysław Mamrot, którzy
odwiedzili pięć wsi. Celem podróży było
przybliżenie jej uczestnikom idei tworzenia wsi
tematycznych jako miejsca rozrywki, edukacji
i rozwoju kreatywności i co najważniejsze
–potencjalnym źródłem dodatkowych dochodów
dla mieszkańców tych wsi.
mr



Uroczyste podpisanie deklaracji współpracy

2 maja 2010 roku w oleśnickim ratuszu
spotkali się Wójt Gminy Oleśnica Marcin
Kasina, Starosta Powiatu Oleśnickiego
Zbigniew Potyrała oraz Burmistrz Miasta
Oleśnica Jan Bronś. Celem wizyty było
podpisanie deklaracja współpracy pomiędzy
gminą, miastemi powiatem.

Wspólnie liderzy samorządów uroczyście
złożyli podpisy na trzech egzemplarzach
deklaracji. Podczas spotkania podkreślano, że
współpraca pomiędzy samorządami jest od
dawna natomiast dziś zostaje nadany jej status
prawny. Wójt nadmieni ł , że jednym
z przedsięwzięć realizowanym wspólnie
z miastem to pozyskane środki na promocje
regionu, które przeznaczone będą na
zorganizowanie kampanii zachęcającej
turystów do odwiedzenia Gminy Oleśnica
i Miasta Oleśnica.

Planowanie przestrzenne

w Gminie Ole nicaś

Z przyjemnością informujemy Państwa,
że Rada Gminy Oleśnica dnia 30 marca 2010 r.
podjęła uchwałę Nr XXXIV/207/06 w sprawie
uchwalenia zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Oleśnica. Uchwała weszła w życie z dniem
podjęcia w związku z czym studium jest już
dokumentem obowiązującym.

Studium Uwarunkowań i Kierunków
Z a g o s p o d a r o w a n i a P r z e s t r z e n n e g o
opublikowane zostało na stronach internetowych
U  r  z ę d  u G  m  i  n  y O  l  e ś n  i  c  a
(www.olesnica.wroc.pl/programy.php).

Aktualnie działania nasze ukierunkowane są na
sukcesywne opracowywanie miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego dla wszystkich
miejscowości Gminy Oleśnica.

I tutaj, chcielibyśmy poinformować, że dnia
28 kwie tn ia 2009 r. pod ję to uchwały
o p r z y s t ą p i e n i u d o z m i a n y o b e c n i e
o b o w i ą z u j ą c y c h m i e j s c o w y c h p l a n ó w
zagospodarowania przestrzennego dla obrębów
Boguszyce (Uchwala Nr XXXV/159/09), Cieśle
(Uchwala Nr XXXV/160/09) i Spalice (Uchwala Nr
XXXV/161/09).

Do opracowania w/w planów przystąpiono już
w 2009 r., a prace są obecnie na etapie uzgodnień
i przygotowywania wniosków o wyłączenie
gruntów z produkcji rolniczej.

Dnia 30.03.2010 r. Rada Gminy Oleśnica
podjęła uchwałę Nr XLVII/225/10 w sprawie zmiany
mie jscowego p lanu zagospodarowan ia
przestrzennego dla obrębu wsi Nieciszów oraz
uchwały o przystąpieniu do sporządzenia
miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego dla obrębów: Bystre - uchwala
Nr XLVI I /222/10, Krzeczyn - uchwala
Nr XLVI I /223/10, P iszkawa - uchwala
Nr XLVII/226/10 i Ligota Mała uchwala-
Nr XLVII/224/10.

Przygotował Referat RGNIOŚ

P o d p i s a n y d o k u m e n t p r z e d s t a w i a
rozszerzenie współpracy w obszarach kultury
i sztuki, sportu oraz działalności samorządów
i ich instytucji.

„Herb mojej Gminy”
07 maja br. został rozstrzygnięty konkurs plastyczny pn

„Herb mojej Gminy”. Skierowany był do uczniów Szkół
Podstawowych z Gminy Oleśnica. Do konkursu przystąpiły
dzieci ze szkół: z Gminy Oleśnica, z Ligoty Polskiej,
z Sokołowic orazz miejscowości Wszechświęte. Prace
plastyczne były wykonane w dowolnej technice. Podczas
oceniania komisja brała pod uwagę oryginalność, estetykę
oraz merytoryczne potraktowanie tematu.
Zgodnie z regulaminem konkursu komisja przyznała 6
nagród głównych w dwóch kategoriach a także przyznano
16 wyróżnień.

1. Patryk Kołomański
2. Marta Fryczkowska
3. Marcin Wierzbicki

1.Alina Langa
2.Mateusz Misztal
3.Kamila Witkowska

Laureaci w kategorii wiekowej uczniów klas I-III

Zwycięzcy w kategorii wiekowej uczniów klas IV-VI

as

Rachmistrzów spisowych - kilka refleksji
Pojawiliśmy się w naszej gminie dokładnie

9 marca br. kiedy to po kilkudniowym szkoleniu
ruszyliśmy, aby realizować zadania Spisu
Próbnego do Narodowego Spisu Powszechnego
Ludności i Mieszkań 2011. Pierwszym etapem był
obchód przedwstępny czyli sprawdzenie
geog ra f i cznego po łożen ia budynków
mieszkalnych w wyznaczonych rejonach. Służył
do tego hand–held czyli komputer przenośny
z odpowiednim oprogramowaniemi aplikacjami.

Potem zaczęły się sprawy poważniejsze,
bo t r zeba by ło rea l i zować wyw iady
reprezentacyjne. Ankiety dotyczyły wybranej
grupy respondentów i były merytorycznie
rozbudowane. Na tym etapie pojawiały się pewne
problemy związane z techniką: znikały mapy
z adresami, zanikał zasięg, lub padały baterie
tych urządzeń . Tu spo tyka l iśmy s ię
z energicznym działaniem naszego lidera Piotra
Kędziory i współpracującymi z nim informatykami
z centrali GUS we Wroc ławiu. Część
respondentów mogła się spisać za pomocą
internetu bądź w systemie call center, czyli
poprzez operatora telefonicznego.

My byliśmy w terenie i nabieraliśmy
doświadczenia; błędy były rzadsze, technika
działała dobrze, tak, że dotarliśmy do drugiego
etapu spisu i rozpoczęliśmy wywiady pełne. Teraz
prace poszły szybciej i w ostatnim tygodniu maja
przed ustawowym terminem zakończyliśmy spis
próbny w czołówce województw i gmin
wytypowanychdo tego przedsięwzięcia.

Nadmienić też należy, że na szczeblu naszego
u rzędu p racam i sp i sowymi k i e rowa ł
z-ca wójta Krzysztof Skórzewski i kierownik
referatu rolnictwa pani Ewa Rachwał z panem
Mariuszem Ogrodnikiem.

Co nam dał spis próbny? Oprócz danych
przes łanych do GUS–u sprawdzi l iśmy
techniczną stronę przedsięwzięcia i siebie jako
ludzi potrafiących obsłużyć nowoczesne nośniki
informacji. Działania spisowe pozwoliły nam
pracować z ludźmi, z mieszkańcami naszej
gminy oraz widzieć jaki dokonał się postęp
i jakie ogromne są jeszcze ich potrzebyi

o c z e k i w a n i a . W c z a s i e s p o t k a n i a
p o d s u m o w u j ą c e g o s p i s w s p ó l n i e
z pracownikami wrocławskiego oddziału GUS
wymieniliśmy nasze uwagi i spostrzeżenia
i zdaliśmy sprzęt.

Na koniec spotkania każdy z rachmistrzów
otrzymał firmowy parasol z logo naszej gminy.
Część z nas zadeklarowała chęć działania
w czasie spisu rolnego we wrześniu
i październiku.

Spis Próbny do NSP Ludności i Mieszkań
2011 Gmina Oleśnica zakończyła jako jedna
z pierwszych w Polsce!

Przed nami kolejny spis - Powszechny Spis
Rolny. Już 1 czerwca zostało powołane Gminne
Biuro Spisowe i wyłonieni spośród wielu
chętnych Rachmistrzowie. Podobnie jak
w poprzednim spisie pracami będzie kierował
Komisarz Spisowy. Niebawem, bo 9 sierpnia
Rachmistrzowie zaczną pierwszy etap swojej
pracy- obchód przedspisowy, polegający
na weryfikacji usytuowania gospodarstw rolnych
w terenie. Powszechny Spis Rolny rozpocznie
się 1 września 2010 r. od tego dnia możliwy
będzie samospis internetowy, Rachmistrzowie
wyruszą do pracy 8 września. Tym razem celem
badania jest dostarczenie informacjiz dziedziny
ro ln ic twa, zapewnien ie bazy danych
o gospodarstwach rolnychi związanych z nimi
gospodarstwach domowych, koniecznej dla
realizacji krajowej, regionalnej i lokalnej polityki
rolnej i społecznej na wsi.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie
internetowej www.spis.gov.pl.Podobnie, jak
w poprzednim spisie liczymy na dobrą
współpracę z Państwem i mamy nadzieję,
że i tym razem będziemy mogli pochwalić się
sukcesem.

Przygotowa eferat RGNIO

Opracował: Rachmistrz nr 11z rewiru Boguszyce
Jerzy Tomasz Trzciński

ł ŚR



1. Gospodarka mieszkaniowa

- Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jenkowice

Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Dąbrowa Etap II

Remont świetlicy w Ligocie Wielkiej i Smolnej – w Ligocie Wielkiej

Remont świetlicy w Nieciszowie

Remont świetlicy w Ligocie Małej

- budowę rozpoczęto w drugiej
połowie 2009r.- trwają prace wykończeniowe przy elewacji budynku oraz zagospodarowanie
terenu wokół budynku.

- – Wykonywany jest II etap
remontu świetlicy - termin zakończenia robót 31.07.2010r. Remont obejmuje prace
wykończeniowe wewnątrz świetlicy.

- zakończono remont
sali głównej oraz holu. W Smolnej zostały pomalowane ściany oraz wymienione drzwi
ewakuacyjne

- – rozpoczęty został remont świetlicy - termin zakończenia
robót 15.07.2010 r. Remont obejmuje odnowienie ścian elewacyjnych, oraz utwardzenie wjazdu
do świetlicy.

- obejmuje remont holu i gruntowny remont kuchni
oraz wykonanie drzwi ewakuacyjnych. Termin realizacji zadania 31.07.2010 r.

- Przebudowa wietlicy w Ligocie Polskiejś – w bie cym roku planuje si wymian stolarki
okiennej, docieplenia stropu oraz instalacje wentylacji (sala wielofunkcyjna, sala przygotowania
posi ków). Termin zako czenia robót 31.08.2010r.

żą ę ę

ł ń

INWESTYCJE I REMONTY

- – zaplanowano
dwukrotne koszenie poboczy (pierwsze koszenie b dzie wykonane do 31.07.2010 r., Drugie
do 25.09.2010r.)

Rozpocz to wykaszanie poboczy wzd u dróg gminnych na terenie Gminyę ł ż
ę

3. Transport i łączność

- Przebudowywane są drogi w miejscowości Zimnica (Zimnica-Ligota Mała), Ostrowina
(Kolonia), Sokołowice, Brzezinka (Sokołowice–Małe Brzezie), Smolna (Smolna–Nowa
Ligota) za wartość 427 466,89 termin zakończenia 15.07.2010 r.

Brzezinka (Sokołowice-Małe Brzezie)

Droga w Sokołowicach

Droga w miejscowości Zimnica (Zimnica-Ligota Mała) Droga w Ostrowninie (Kolonia)

INWESTYCJE I REMONTY

2.Rolnictwo i łowiectwo

Budowa oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bystre- – w 2009r.
rozpoczęto budowę oczyszczalni ścieków zlokalizowane w miejscowości Bystre oraz sieć kanalizacji sanitarnej.
Termin zako czenia zaplanowano na drug po ow 2010 r. W przysz o ci planuje si dokona skanalizowania
oraz wpi cia do budowanej oczyszczalni innych miejscowo ci je li pozwol na to warunki techniczne.

- – budowa ma na celu spięcie sieci wodociągowej
oraz podniesienie ciśnienia w sieci termin zakończenia 31.07.2010r.

– przebudowa ma zmniejszyć awaryjność SUW, wodociągu oraz podniesieniu ciśnienia wody
w ujęciach na końcu sieci. Stacja zaopatruje ok 7000 mieszkańców w wodę. Termin zakończenia 30.09.2010 r.

– spięcie
jest wykonywane w celu podniesienia ciśnienia wody w sieci termin wykonania dokumentacji 15.08.2010 r.

ń ą ł ę ł ś ę ć
ę ś ś ą

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Świerzna

- Trwaj prace związane z przebudową stacji uzdatniania wody w miejscowości Zarzysko oraz części
wodociągu

- Wykonywana jest dokumentacja na spięcie sieci wodociągowej w miejscowości Gręboszyce

ą



Inwestycje i Oświata

Uczeń Szkoły Podstawowej z Ligoty Polskiej-Wojciech Kotwa

Pierwszy w Finale Dolnośląskiego Konkursu "Pierwsza Pomoc"

-
termin

zakończenia 31.12.2010 r. Zakres robót obejmuje:
profilowanie - wykonanie warstwy dolnej

podbudowy z kruszyw naturalnych lub łamanych
wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni

tłuczniowej, zagęszczenie tłucznia mechaniczne
remont cząstkowy z wycinką powierzchni

remont mieszanką grysowo-emulsyjną
remonterem typu patcher e) pojedyncze
powierzchniowe utrwalanie nawierzchni dróg

profilowanie wraz z rozłożeniem destruktu
bitumicznego układarką oraz zawałowani

za kwotę 1 827 880,01 zł
termin zakończenia 30.09.2010r. 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

–wykonana została
dokumentacja projektowa oraz złożony został
wniosek o dofinansowanie.

Tr w a j ą r e m o n t y d r ó g g m i n n y c h
i wewnętrznych na terenie Gminy

a)

b)

c)
d)

f)

4. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozpoczęto budowę oświetlenia drogowego
w miejscowości: Brzezinka, Bogusławice,
Boguszyce Osiedle, Boguszyce Wieś, Bystre
(Osada), Cieśle, Jenkowice, Ligota Mała, Ligota
Polska, Świerzna, Spalice, Wyszogród,
Niec iszów, Nowa Ligota , Ost rowina ,
Poniatowice, Smardzów, Smolna, Sokołowice,
Wszechświęte, Zarzysko

- Budowa placów zabaw w m. Boguszyce (koło
przedszkola), Zarzysko

Świerzna

Przygotował: Kierownik Budownictwa i Infrastruktury
Paweł Łobacz

W Szkole Podstawowej Nr 71 we Wrocławiu 9
czerwca 2010roku odbył się Finał Dolnośląskiego
Konkursu "Pierwsza Pomoc" dla uczniów szkół
podstawowych i gimnazjów. Jednocześnie został
przeprowadzony konkurs dla nauczycieli "Uczę -
Wymagam - Sam Potrafię"
w którym Pani Małgorzata Lenart wywalczyła
wyróżnienie.

Punktualnie o godzinie 10.00 nastąpiło
rozpoczęcie konkursu dla uczniów. Celem
konkursu było wyłonienie trzech najlepszych
zawodników w kategorii klas IV-VI szkoły
podstawowej i I-III gimnazjum. Konkurs składał
się z zadań praktycznych- rozwiązywanie
problemów ratowniczych. Zawodnicy-ratownicy
w y k o n y w a l i z a d a n i a n a 6 s t a c j a c h
rozmieszczonych na okrężnej trasie. Zawodnicy
wykonywali zadania ratownicze wynikające
z sytuacji, stanów i urazów poszkodowanego.
Zadania wykonywane przez zawodników były
oceniane według karty ocen.
Za popełniane błędy komisja sędziowska
odejmowała punkty co miało wpływ na końcowe
oceny. Po skończonych zadaniach wszyscy
niecierpliwie oczekiwali na ogłoszenie wyników

co nastąpiło o godz. 14.00. Wręczanie nagród
rozpoczęło się od miejsc końcowych, dlatego
najdłużej na wyczytanie swojego nazwiska
oczekiwał Wojciech Kotwa, który został
zwycięzcą. Za zajęcie I-go miejsca w nagrodę
otrzymał rower górski, który w imieniu
Dolnośląskiego Kuratora Oświaty wręczyła
Dyrektor Wydziału Rozwoju Edukacji Maria
Kramarczyk.
Wojtkowi i Pani Małgorzacie Lenart gratulujemy
sukcesu. L.W.

Dnia 28.05.2010 r. odbyła się XVI edycja
Powiatowego Turnieju „Prewencja, Ale Inaczej –
Policja i Ty”. W zawodach wzięły udział drużyny z
powiatu, które były najlepsze w eliminacjach
gminnych. Gminę Oleśnica reprezentowała Szkoła
Podstawowa z Ligoty Polskiej.

Celem turnieju było zwiększenie świadomości
wśród najmłodszych na temat zapobiegania
przestępczości i zagrożeń na jakie mogą być
narażone.
Turniej składał się z trzech części.Pierwsza
obejmowała test wiedzy, druga test sprawności,
trzecia przygotowanie plakatu. Uczniowie musieli
znać policyjne stopnie, wiedzieć jak się zachować w
trudnych sytuacjach. Potem przeszli ulicami miasta
w asyście policyjnej orkiestry. Ogłoszenie wyników
odbyło się na rynku. Pierwsze miejsce zajęli
uczniowie Szkoły Podstawowej w Ligocie Polskiej w
składzie:
Sebastian Tocha, Aneta Sadowska, Wojtek Ziętek,
Ola Szklarek, Paweł Lis, Ania Lisak, którzy okazali
się bezkonkurencyjni podobnie jak w roku ubiegłym.
Do turnieju drużynę przygotowała Pani Jolanta
Gawlik.

Zobacz galerię zdjęć:

Opracował: Dyrektor Szkoły
Leszek Witkowski

olesnica.naszemiasto.pl

S. .P z Ligoty Polskiej zwyciężyła po raz kolejny!

VII Regionalny Festiwal Ekologiczny

„Wszystko zależy od Ciebie”

Już po raz siódmy udało się z powodzeniem
zorganizować Festiwal Ekologiczny. Efektem
owocnej wspó łpracy dyrektora Szko ły
Podstawowej w Ligocie Małej Agnieszki
Chanusiak, wójta Gminy Oleśnica Marcina
Kasiny oraz dyrektora Miejskiego Ośrodka
Kultury i Sportu w Oleśnicy Agaty Szpiłyk była
impreza ściśle związana z problematyką
ekologiczną i troską najmłodszych i tych nieco
starszych o naszą planetę.

Festiwal zrealizowano przy wsparciu
finansowym: Dolnośląskiej Fundacji Ekorozwoju
„Eko-Raj” – prezesa Artura Ziemby, Starostwa
Powiatowego w Oleśnicy – starosty Zbigniewa
Potyrały oraz Naczelnika Wydziału Środowiska i
Rolnictwa Doroty Wojciechowskiej, Urzędu
Gminy Oleśnica – wójta Marcina Kasiny, Urzędu
Miasta i Gminy Twardogóra – burmistrza Jana
Dżugaja oraz inspektora ds. oświaty Wioletty
Cijki, Oddziału Związku Nauczycielstwa
Polskiego w Oleśnicy – prezesa Bogumiły
Marciniak, Wyższej Szkoły Zarządzania i
Finansów - Kanclerza Anny Manek, Wyższej
Szkoły Fizjoterapii - Kanclerza Andrzeja
Czamary oraz Wydawnictwa „Biały Kruk” z
Krakowa

Z roku na rok przedsięwzięcie cieszy się
bardzo dużą popularnością. W tym roku na
scenicznych deskach zaprezentowało się ok. 350
przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych z
terenu całego powiatu. W kategorii przedszkolnej
s w o j e u m i e j ę t n o ś c i z a p r e z e n t o w a l i
wychowankowie Przedszkoli nr 3 i 6 w Oleśnicy, a
także Przedszkoli w Twardogórze i Bierutowie. W
kategorii uczniów klas I-III oraz klas IV-VI
wystąpili reprezentanci szkół podstawowych z
Grabowna Wielkiego, Ligoty Małej, Sokołowic,
Drołtowic, Działoszy, S. P. Gminy Oleśnica oraz
S.P. nr 2 i S.P. nr 6 w Oleśnicy, S.P. nr 1 i S.P. nr 2
w Twardogórze, S.P. nr 1 w Sycowie.

Prezentacje teatralne i wokalne były
przygotowane na wysokim poziomie, były
oryginalne i niepowtarzalne. Każda z nich miała
swój charakter. Widoczny był ogromny wkład
pracy ze strony nie tylko dzieci i młodzieży, ale
także nauczycieli i rodziców. Rodzice i
dziadkowie towarzyszyl i nawet swoim

pociechom podczas występów. Tuż po występie
na każdego uczestnika czekał słodki
poczęstunek, sprawnie zorganizowany dzięki
zespołowi „Krzeczyniacy”. Poza tym każdy
zespół otrzymał pamiątkowy dyplom i puchar, a
najlepsi nagrody: radiomagnetofony, DVD,
albumy…

Nad oprawą akustyczną czuwał towarzyszący
Festiwalowi już od kilku lat Zbigniew Jakubowski
wraz z małżonką.

Spotkanie młodych artystów i ich opiekunów
podczas Festiwalu miało na celu przede
wszystkim: popularyzację tematyki ekologicznej,
p r e z e n t a c j ę u m i e j ę t n o ś c i i d o r o b k u
ar tys tycznego , wymianę pomys łów i
doświadczeń w pracy artystycznej, a także
promocję młodych wykonawców.

Dopisali uczestnicy, dopisywały humory, w tym
roku jedynie pogoda zawiodła!
Wszystkie prezentacje teatralne i wokalne
wnikliwie obserwowało i oceniało juryw składzie:
Edyta Szostak – Kirzyc – Dyrektor Państwowej
Szkoły Muzycznej I-go stopnia w Sycowie,
Jadwiga Maszorek – reżyser, instruktor, animator
kultury, kierownik Biblioteki Pedagogicznej w
Oleśnicy, Zofia Matuszewska – animator kultury
gminnego Ośrodka kultury w Boguszycach,
członkini zespołu „Każdy sobie”, Ryszard
Pietrzak – specjalista ds. ochrony lasu
Nadleśnictwa Oleśnica.
L a u r e a c i k o n k u r s u n a s t r o n i e
www.olesnica.wroc.pl



Międzygminne Wiosenne Biegi Przełajowe
Dnia 26.05.2010 na terenie stawów miejskich w Oleśnicy po raz kolejny odbyły się

Międzygminne Wiosenne Biegi Przełajowe. Organizatorem biegów był Gminny Ośrodek
Kultury Oleśnica oraz Miejski Ośrodek Kultury i Sportu przy współudziale Starostwa
Powiatowego w Oleśnicy

Jako pierwsi na starcie pojawili się uczniowie szkół podstawowych, którzy mieli do
przebiegnięcia 400 metrów (kl. I-IV) lub 800 metrów (kl. V-VI). Zawodnicy ze szkół
gimnazjalnych mieli do pokonania dystans 1000 metrów. Po zakończeniu każdego biegu
zwycięzcom wręczano medale, puchary oraz pamiątkowe dyplomy. Zawodnicy walczyli również
o zdobycie największej liczby punktów zarówno dla swoich szkół, jak i gmin.

Pierwsze miejsce wśród szkół podstawowych zdobyła Szkoła Podstawowa w Dziadowej
Kłodzie, druga była Szkoła Podstawowa w Ligocie Polskie trzecie miejsce przypadło w udziale
Szkole Podstawowej nr 7 w Oleśnicy.
Wśród szkół gimnazjalnych pierwsze miejsce zdobyło Gimnazjum Gminy Oleśnica w Oleśnicy,
drugie Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie a trzecie Gimnazjum nr 1 w Oleśnicy. W imprezie udział
wzięło 12 szkół podstawowych oraz 5 gimnazjów z terenu 4 gmin powiatu oleśnickiego.
Największą liczbę 416 punktów a zarazem pierwsze miejsce otrzymała Gmina Oleśnica, na
drugim miejscu znalazła się Gmina Dziadowa Kłoda, zdobywając 251 punktów a trzecie miejsce
zdobyło Miasto Oleśnica otrzymując 182 punkty.

Puchary dla szkół podstawowych, gimnazjów oraz najlepszych gmin a także medale
i dyplomy dla najlepszych zawodników wręczali: Marcin Kasina - Wójt Gminy Oleśnica, Dorota
Bartczak- Zastępca Przewodniczącego Rady Powiatu, Dyrektor GOK Oleśnica, Pan Walerian
Pietrzak- Członek Zarządu Powiatu, Pani Aleksandra Sieruga – Przewodnicząca Rady Gminy
Oleśnica oraz Pan Piotr Pawłowski - Zastępca Burmistrza Oleśnicy. Ogółem biegi ukończyło
445 uczestników, w tym 220 dziewcząt. Kolejne biegi przełajowe już jesienią tego roku.
Zapraszamy!

Opracowała Monika Jankowsk
GOK Oleśnica

Gotowi, do startu, start! Reprezentaci gminnych szkół nie wrócą z pustymi rękami!

W dniu 28 i 29 maja mieszkańcy Brzezinki mieli szanse
spróbować swoich sił w konkurencjach sportowych,
organizowanych przez GOK Oleśnica oraz sołtysa i radę
sołecką w Brzezince. Kilkanaście osób z Brzezinki
uczestniczyło w zawodach ping-ponga w Sokołowicach w
Piątek 28 maja. Wielu mieszkańców przyszło na zawody w
strzelaniu na boisko sportowe w Brzezince, gdzie odbyły się
również liczne konkurencje sprawnościowe. Dla
uczestników przygotowano słodkie nagrody, ufundowane
przez GOK Oleśnica. – Pogoda i frekwencja nam sprzyjały,
wszyscy zadowoleni – tak świętowaliśmy Europejski
Tydzień Sportu w Brzezince – komentuje sołtys Brzezinki, p.
Przemysław Mamrot.

Opracował Piotr Michałowski
GOK Oleśnica

Brzezinka na sportowo

Największa atrakcją było strzelanie do tarczy

Zawody ping-ponga w Soko owicach cieszyły się dużym powodzeniemł

Festyn rodzinny w Nieciszowie

30 maja 2010 r. odbył się festyn rodzinny pod hasłem
“ Dzień dziecka na sportowo"
W imprezie wzięło udział 30 dzieci i ich rodziców.
Na sali sportowej dzieci i te małe i starsze wzięły udział w
następujących konkurencjach sportowych:kopanie piłki do
bramki, wbijanie piłeczki hokejowej do bramki za pomocą
kijka hokejowego, rozgrywki w tenisa stołowego, wrzucanie
piłeczek do wiaderka, ringo, jazda hulajnogą na czas
omijając naprzemiennie pachołki, skakanie w workach na
czas. Wszystkie dzieci po rozegranych konkurencjach
otrzymały nagrody w postaci słodyczy oraz dyplomy
za uczestnictwo. Po zakończonych rozgrywkach dzieci
i rodzice zostali zaproszeni przez organizatorów
na ognisko i pieczenie kiełbasek. Na szczęście pogoda
dopisała więc wszystkie dzieci świetnie się bawiły.

Chcia łabym jeszcze raz wszystkim dzieciom
i rodzicom podziękować za uczestnictwo i świetną zabawę.

W imieniu organizatorów Danuta Sołtysiak - Sołtys
Sołectwa Nieciszów - Opiekun świetlicy.

Ostatnie wskazówki przed startem!

W związku z obchodami Dnia Dziecka i Mamy odbyły się w Piszkawie dwie imprezy.
Pierwszą zorganizowało w dniu 31.05.2010 stowarzyszenie Moja Piszkawa.pl oraz sołtys
Piszkawy. Był to bal przebierańców dla dzieci w świetlicy wiejskiej oraz bieg z nagrodami dla
młodzieży. Sponsorami nagród oraz słodkiego poczęstunku byli p. Maciej Tarkowski, p. Teresa
Przytuła, GOK Oleśnica i stowarzyszenie Moja Piszkawa.pl. Na imprezie obowiązywały
kolorowe stroje.–Dzieci bardzo fantazyjnie się poprzebierały, widać, że nad strojem pracowały
nieraz całe rodziny–mówi p. Janina Bednarska, sołtys i gospodarz świetlicy w Piszkawie.

Drugą imprezą w Piszkawie był piknik rodzinny, zorganizowany na boisku sportowym.
Impreza odbyła się 06 czerwca br. a organizatorem była Pani sołtys oraz rada sołecka w
Piszkawie. Głównym punktem imprezy był mecz żonaci–kawalerowie, który rozpoczął się o
godzinie 16.00. Potem było wspólne pieczenie kiełbasek i zabawa prawie do
północy…–Frekwencja dopisała, humory również–po porostu bardzo udana i dobrze
zorganizowana impreza – chciałabym podziękować osobom które pomagały w jej
przygotowaniu–komentuje p. Janina Bednarska, sołtys i gospodarz świetlicy w Piszkawie.

Opracował Piotr Michałowski
GOK Oleśnica

Rekreacyjnie i kulturalnie w Piszkawie

Pogoda sprzyjała i humor na pikniku dopisywałWspólne zdjęcie najmłodszych



Spotkanie z seniorami
Tradycyjnie organizowane w naszej gminie spotkania z seniorami odbyły się już dla mieszkańców

Brzezinki, Krzeczyna, Piszkawy, Nowoszyc, Wszechświętego, Zarzyska, Smardzowa, Nieciszowa,
Ligoty Wielkiej oraz Zimnicy. Organizatorem spotkań jest Gminny Ośrodek Kultury Oleśnica oraz
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Gospodarzem spotkań z seniorami jest Wójt Gminy Oleśnica,
Marcin Kasina.Poniżej foto-relacja z majowych i czerwcowych spotkań.

Tak bawili się seniorzy w:

Krzeczynie...

Nowoszycach...

Smardzowie...

Ligocie Wielkiej...

Opracował: Piotr Michałowski

Jest taki jeden dzień w roku, kiedy Szkoła
Podstawowa w Ligocie Polskiej dosłownie pęka
w szwach – tego dnia bowiem oprócz uczniów w jej
progach goszczą ich rodzice, młodsze rodzeństwo
a nawet dziadkowie. Jak co roku od lat 1 czerwca
obchodzone jest bowiem Święto Rodziny.

Pogoda nie była niestety łaskawa, jednak żadne
deszcze i wiatry nie mogły przeszkodzić
w świętowaniu – uroczystość została przeniesiona
do specjalnie na tę okazję pięknie udekorowanej
sali gimnastycznej. Podczas gdy goście
delektowali się słodkościami przygotowanymi
przez Radę Rodziców, scenę opanowały dzieci
z klas 0-III. Uczniowie zaprezentowali wzruszonym
rodzicom i dziadkom krótki program artystyczny–
deklamowano więc wiersze, śpiewano piosenki,
tańczono oraz odgrywano scenki rodzajowe.
Młodzi wykonawcy nagrodzeni zostali oczywiście
rzęsistymi oklaskami.

Kolejna część programu wymagała już od gości
czynnego uczestnictwa. Prowadząca imprezę p.
Hanna Jaremków zaprosiła wszystkie dzieci
i rodziców do wspólnego udziału w różnych
zabawach i konkursach. Uczestn ikom,
dopingowanym gorąco przez żywo reagującą
p u b l i c z n o ś ć , w r ę c z o n o n a p a m i ą t k ę
okolicznościowe dyplomy. Zarówno dzieciom jak i
dorosłym energii dodawały przygotowane przez
Radę Rodziców słodkości.

Kolejne atrakcje przygotował Samorząd
Uczniowski – w holu szkoły otworzono stoisko z
loterią, salonem makijażu i ciasteczkowymi
wróżbami. Uczniowie klas IV-VI oraz ich rodzice
mogli wykazać się również celnym okiem
w strzelaniu do tarczy z wiatrówki.

Rodzinne spotkanie było świetną okazją do
uroczystego otwarcia „Radosnej Szkoły” – sali,
dzięki której zajęcia szkolne będą mogły stać się
jeszcze bardziej atrakcyjne. Przecięcia wstęgi
dokonał p. Marcin Kasina, wójt Gminy Oleśnica
(który występował podczas Święta jednocześnie w
dwóch rolach: oficjalnej jako urzędnik państwowy
oraz tej mniej oficjalnej – jako tata), Dyrektor
Leszek Witkowski oraz uczennica kl. II Karolina
Kotwa. Po uroczystej inauguracji z wyposażeniem
nowego pomieszczenia mogli zapoznać się
wszyscy uczestnicy rodzinnej imprezy.

Bardzo liczne uczestnictwo w obchodach
Święta Rodziny to sygnał dla organizatorów, że
tradycja tych wielopokoleniowych spotkań spełnia
oczekiwania środowiska, ludzi w jakiś sposób ze
szkołą w Ligocie Polskiej związanych. Jedno jest
pewne – ten pełen emocji i radości dzień w pamięci
dzieci i ich rodziców zostanie zapewne na długo.
Aprzynajmniej do czasu kolejnego 1 czerwca…

Hanna Jaremków, Janina Szeliga

„Rodzina, ach rodzina…”

Brzezince...



Tegoroczne obchody „Dnia Działacza Kultury”
odbyły się w niedzielę 13 czerwca na boisku
sportowym w Boguszycach. Jest to święto
wszystkich tych, którzy przyczyniają się do rozwoju
kultury w gminie Oleśnica. Impreza ta była okazją
do wręczenia nagród i podziękowań wyróżnionym
radnym i sołtysom, opiekunom świetlic wiejskich,
kierownikom gminnych zespołów artystycznych
oraz sympatykom i sponsorom działalności
kulturalnej. Dyplomy wręczali: Dyrektor Gminnego
Ośrodka Kultury – Dorota Bartczak oraz Wójt
Gminy Oleśnica – Marcin Kasina.

Organizatorem imprezy był Gminny Ośrodek
Kultury Oleśnica oraz mieszkańcy Boguszyc,
którym należą się szczególne podziękowania za
wzorową organizację, pomoc i zaangażowanie
w imprezę.

W części artystycznej wystąpiły zespoły
działające przy Gminnym Ośrodku Kultury
Oleśnica:
-

Na scenie można było podziwiać również
młodych artystów–uczniów kl. IV Szkoły
Podstawowej Gminy Oleśnica w Oleśnicy, którzy
zaprezentowali spektakl teatralny „Spotkanie
z Panem Andersenem”, przygotowany przez
p. Monikę Śliwińską.

Na boisku sportowym w Boguszycach
prezentowała się również pracownia szkła
artystycznego GOK i twórcy lokalnych produktów
z naszej gminy. Dodatkowymi atrakcjami były
dmuchane zamki i trampoliny, wodny basen
z kulkami, możliwość udziału w konkurencjach
sportowo-rekracyjnych, stoiska z zabawkami,
watą, popcornem i słodyczami. Głównym punktem
imprezy była loteria fantowa, którą przygotowywali
mieszkańcy Boguszyc. - Udało się zebrać 1000
fantów, teraz będziemy musieli sprzedać 1000
losów… – mówiła przed imprezą p. Jadwiga Bodo,
gospodarz świetlicy w Boguszycach, jeden
z głównych organizatorów. Już około godziny
19.00 zabrakło losów. – Wszystkie zostały bardzo
szybko sprzedane, a dochód przeznaczymy na

zespół młodzieżowy„Contra” z Boguszyc,
- zespół młodzieżowy„Fantazja” z Boguszyc,
- zespół ludowy „Karolinki” z Bystrego,
- zespół ludowy „Wyszogrodzianie” z Wyszogrodu,
- zespół ludowy „Krzeczyniacy” z Krzeczyna,
- zespół ludowy „Ligocianie” z Ligoty Wielkiej,
- zespół ludowy „Zazula” z Poniatowic,
- kabaret ludowy „Smolniacy” ze Smolnej,
- zespół ludowy „Jarzębina” z Sokołowic,
- zespół ludowy „Wianki” ze Wszechświętego,
- zespół ludowy „Pokolenia” z Ligoty Małej,
- kapela folkowa „Każdy Sobie”

„DZIEŃ DZIAŁACZA KULTURY” 2010

Dyplomy wr czał Wójt Marcin Kasinaę "Niech Pan co zaradzi Panie doktorze..." - Kabaret Smolniacy ze Smolneś j

"Karolinki" z Bystrego

Najm odsi Dzia acze Kulturył ł

Biesiada góralska z kapel folkow "Ka dy Sobie"ą ą ż

Losowanie nagród g ównychł

d o f i n a n s o w a n i e r e m o n t u k o ś c i o ł a
w Boguszycach–komentowała po zakończeniu
loterii p. Jadwiga. Około godziny 21.30 nastąpiło
losowanie nagród głównych, a były to: blender
ufundowany przez p. Krzysztofa Lipę, odkurzacz
ufundowany przez p. Barbarę Czepiżak, sołtys
Boguszyc, wieża ufundowana przez p. Piotra
Śliwińskiego oraz rower ufundowany przez
p. Tadeusza Kunaja, radnego.

Główną atrakcją wieczoru był występ zespołu
Kris Band Show ze Strzelina,z programem
„Muzyczna Galeria Gwiazd”. Na scenie
zaprezentowało się wówczas 14 artystów estrady:
od Elvisa Presley’a po Kapitana i Stachurskiego.
Ostatnią częścią imprezy była zabawa taneczna,
która trwała do godziny 24.00. Boisko sportowe
w Boguszycach odwiedziło około 700 osób z całej
gminy Oleśnica.
-

– komentował po imprezie p.
Jan Machowski, kierownik sekcji sportowej
w Boguszycach Wsi. Dziękujemy za pomoc
i niezapomniane wrażenia!

Wszystko fajnie nam wyszło, pogoda była piękna,
mieszkańcy chętnie pomagali przy imprezie, a to
jest najważniejsze. Boguszyce się postarały – to
było nasze święto!

Piotr Michałowski
GOK Oleśnica

Tak zatytułowany jest projekt promocji idei odnowy wsi, jakiego realizacja rozpoczęła się w
Świerznej w czerwcu br. Środki na realizację projektu z Wydziału Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego pozyskał Gminny Ośrodek Kultury Oleśnica. W
ramach projektu przeprowadzone zostanie otwarte szkolenie na temat zakładania stowarzyszeń,
wykonane zostaną tzw. ‘witacze’ w miejscowości oraz przeprowadzone będą badania i wywiady
etnograficzne, dotyczące kultywowania ludowych tradycji, obrzędów wspólnych dla mieszkańców. W
tym celu profesjonalni badacze – etnografowie związani z Muzeum Etnograficznym we Wrocławiu
przygotują specjalne kwestionariusze i przeprowadzą tzw. ‘badania terenowe’ w Świerznej, przy
wsparciu sołtysa i rady sołeckiej.

W planach mieszkańców jest m.in. Reaktywacja kabaretu wiejskiego GMINOL, jako znakomitej
alternatywy twórczego spędzania wolnego czasu, organizacja kółek zainteresowań oraz organizacja
cyklu działań sportowo-rekreacyjnych w Świerznej. -

– mówi Dominik Nikody, lider
Wiejskiej Grupy Odnowy w Świerznej. Miejscowość ma swój plan i program odnowy wsi,
przeprowadzoną analizę zasobów oraz krótkoterminowy i długoterminowy program odnowy wsi. Teraz
przyszła kolej na badania etnograficzne. -

– dodaje Dominik
Nikody.
Zapraszamy na wrześniowe spotkanie dotyczące zakładania stowarzyszeń, które będzie dotyczyło
tematów praktycznych: jak założyć stowarzyszenie, ile osób jest niezbędnych, jakie są wady i zalety,
jakie są korzyści… Informacje o spotkaniu pojawią się w prasie, na plakatach i ulotkach promujących
projekt.

Myślimy również o zagospodarowaniu terenu za
świetlicą, rekultywacji stawu w Świerznej i wsparciu dla agroturystyki

Jest dużo do zrobienia, ale chciałbym już bardzo
podziękować za wsparcie niedawnej akcji porządkowania ronda w Świerznej!

Opracował Piotr Michałowski
GOK Oleśnica

„Zakładamy Stowarzyszenie
w Świerznej”…

Piłka nożna 2010
23 kwietnia w Szkole Podstawowej w Smolnej odbyły

się eliminacje do zawodów powiatowych w piłce nożnej
chłopców.Do turnieju zgłosiły się drużyny ze wszystkich
gminnych placówek. Wysoki poziom, wspaniałe bramki
i piękna pogoda towarzyszyły rozgrywkom. Zwycięzcami
turnieju, a jednocześnie reprezentantami gminy
w powiecie została drużyna z naszej szkoły wygrywając
wszystkie spotkania. Puchary, medale dla zwycięzców
oraz pamiątkowe dyplomy wręczył Zastępca Wójta
Gminy Oleśnica Krzysztof Skórzewski,który uczestniczył
w naszym piłkarskim pikniku.
Aoto wyniki, które przedstawiają się następująco:
I miejsce - Szkoła Podstawowa w Smolnej
II miejsce - Szkoła Podstawowa w Ligocie Małej



Dnia 27 maja 2010 r. w naszej szkole odbył się
konkurs czytelniczy pod tytułem "Świat Baśni
Andersena." Do konkursu przystapili uczniowie ze
szkół podstawowych naszej gminy: SP w Smolnej,
SP w Sokołowicach, SP w Ligocie Polskiej, SP
Gminy Oleśnica i SP w Wszechświętym.
W konkursie wzięło udział 13 uczniów. Dzieci
wykazały sie znajomością życiorysui wybranych
baśni H. Ch. Andersena, umiejętnością czytania
ze zrozumieniem oraz wyrażania mysli w formie
wypowiedzi pisemnych.

I miejsce - Wojciech Kurdybacha - Smolna
II miejsce-Kasandra Dobosz - Smolna
III miejsce - Monika Gwiazdowska

Wszyscy uczestnicy konkursu zostali nagrodzeni
książkami, dyplomami oraz upominkamii słodkim
poczęstunkiem.

Zwycięzcami konkursu zostali:
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Zawody Strażackie w Ligocie Polskiej
W sobotę 12 czerwca 2010 roku, na boisku sportowym przy Szkole

Podstawowej w Ligocie Polskiej odbyły się zawody strażackie jednostek
Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Oleśnica, podczas których można
było honorowo oddać krew oraz zostać dawcą szpiku kostnego.Jako
pierwszy oddał krew Komendant Gminny Ochotniczej Straży Pożarnej
Józef Kołomański.

Impreza rozpoczęła się o godz. 16.00. Organizatorem przedsięwzięcia
był Prezes Zarządu Miejsko-Gminnego w Oleśnicy Marcin Kasina.
Do rywalizacji przystąpiło 5 jednostek OSPz miejscowości Ligota Mała,
Ligota Polska, Wszechświęte, Smolna i Sokołowice. Z tzw. młodzieżówki
wystartowała drużyna ze Smolnej.

Zawody rozegrane zostały w konkurencjach: ćwiczenia bojowe oraz
sztafeta pożarnicza7 x 50m z przeszkodami. Całość zmagań ochotników
nadzorowała komisja z Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Oleśnicy w składzie: przewodniczący asp. Dariusz Panek, członkowie
asp. Łukasz Zadka, mł. ogn. Jarosław Kwieciński, st. sekc. Sławomir
Gierus, sekc. Wojciech Śliwiński oraz sekc. Magdalena Zagórska.
Wszystkie jednostki z ogromnym poświęceniem walczyły o tytuł najlepszej
drużyny.

Warto nadmienić, że w maju br. dzięki uprzejmości Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnejw Oleśnicy został przeprowadzony kurs dla
strażaków, ochotników z jednostek OSP z Gminy Oleśnica (tego typu
szkolenie musi przejść każdy strażak ochotnik, który chce brać udziałw
działaniach przy okazji pożarów, wypadków, czy innych akcji
ratunkowych). Kurs z wynikiem pozytywnym ukończyło 28 osób, w tym
zastępca Wójta Krzysztof Skórzewski.

Na podstawie przeprowadzonych konkurencji komisja ustaliła
następujące wyniki:

Na koniec zawodów dyrektor S.P. w Ligocie Polskiej Leszek Witkowski
przygotowa specjaln konkurencj dla Wójta Gminy Ole nica Marcina
Kasiny, zast pcy Wójta Krzysztofa Skórzewskiego oraz komendanta
PPSP w Ole nicy Jacka Noworyckigo. Celem rywalizacji by o
przetoczenie pi ki strumieniem wody do bramki. Konkurencj
bezapelacyjnie wygra Wójt.

I -   OSP Smolna

I -   OSP Soko owice
II -  OSP Smolna
III - OSP Ligota Polska
IV - OSP Wszech wi te
V -  OSP Ligota Ma a
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VI Gminny Konkurs Czytelniczy I miejsce dla Gminy Oleśnica!

Zakończył się XVI Sportowy Turniej Miast i Gmin 2010 w ramach
Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich. Gmina Oleśnica
w dniach 26 maja do 1 czerwca 2010 roku bardzo czynnie uczestniczyła
w rywalizacji sportowej gmin z całej Polski.
Ogółem odbyło się 36 imprez sportowo – rekreacyjnych w łącznej ilości
startujących 3611 co stanowiło 30,16 % liczby startujących do liczby
mieszkańców naszej gminy.

Imprezy w których brały udział dzieci jak i dorośli miały charakter
sportowy oraz rekreacyjny. Odbywały się w świetlicach wiejskich,
placach zabaw, boiskach oraz w gminnych szkołach. Celem głównym
Tygodnia było promowanie zdrowego stylu życia oraz aktywizacji
ruchowej jak największej liczby mieszkańców naszej gminy, szczególnie
tych, którzy dotychczas nie interesowali się rekreacją fizyczną, nie
uprawiali sportu, nie ćwiczyli codziennie, nie wyjeżdżali na weekendy
i wycieczki.
Należy nadmienić, że Gmina Oleśnica zgodnie z Regulaminem XVI
STMiG 2010 w klasyfikacji od 7501 do 15000 mieszkańców zajęła 24
miejsce w Polsce, natomiast spośród miast i gmin z województwa
dolnośląskiego uplasowała się na I miejsce!

Więcej zdjęć na stronie www.olesnica.wroc.pl


