
Każdy człowiek, firma czy jakikolwiek inny podmiot w tym
i samorząd realizując swoje zadania powinien wykonywać je najlepiej
jak tylko potrafi. W Gminie Oleśnica Rada Gminy jak i pracownicy
ze mną na czele bez podziału na tzw. "grupy własnych interesów”
realizują wyznaczone cele, które przejawiają się w ogromie inwestycji
oraz w jak najlepszym zaspokajaniu potrzeb społecznych
mieszkańców Naszej małej Ojczyzny. Gmina Oleśnica jest przykładem
lokalnego samorządu, który solidnie i efektywnie przepracował
minioną kadencję.
Pomimo, że moja kadencja na stanowisku Wójta Gminy Oleśnica
trwała tylko dwa lata nie mniej jednak uporczywie, krok po kroku
starałem się realizować obietnice jakie złożyłem Wam w 2008 roku.

Pozwólcie Państwo, że w skrócie podsumujemy moją kadencję
jednocześnie dziękuję Wszystkim moim pracownikom za ciężką pracę
oraz pozytywne kreowanie wizerunku Gminy Oleśnica.

Wi cej na str. 8-9.ę
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Zapraszam wszystkich do czynnego udziału w wyborach samorządowych, które odbędą
się 21 listopada 2010 roku. Głosujmy rozsądnie pamiętając, że ludzie których wybierzemy nadadzą
kierunek rozwoju Naszej Gminy na następne cztery lata. Pamiętajmy też, że sposób prowadzenia
kampani wyborczej może świadczyć o sposobie prowadzenia późniejszej polityki. Proszę
więc wszystkich kandydatów: oceniajcie siebie a nie innych.

Wójt Gminy Oleśnica
Marcin Kasina

Świetlica w Jenkowicach otwarta! Spotkania z Seniorami

Podsumowanie Kadencji 2008 - 2010

Szanowni mieszkańcy Gminy Oleśnica!

W bieżącym numerze:

Festiwal Ziemniaka 2010

Dary dla powodzian Bus dla Szkoły Podstawowej w SmolnejDożynki w Poniatowicach 2010
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Wójt Gminy Oleśnica
Marcin Kasina



Lipcowa sesja Rady Gminy Oleśnica
14 lipca br. o godzinie 12.00 w środę odbyła

się kolejna LI (pięćdziesiąta pierwsza) sesja Rady
Gminy Oleśnica V kadencji.

Głównym punktem obrad było przyjęcie
projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu
Odnowy Miejscowości Wszechświęte 2010-
2017”, która jest załącznikiem do złożonego
16 lipca 2010 r. wniosku o dofinansowanie
w kwocie 500 tysięcy złotych w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013.
Celem tej inicjatywy jest budowa wielofunkcyjnej
p lacówki , w sk ład które j wejdą sala
gimnastyczna, wiejska świetlica oraz siedziba
Ochotniczej Straży Pożarnej. Kosztorysowa
wartość inwestycji to ok. 4 mln. złotych. Zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi z dnia 14 lutego w sprawie szczegółowych
warunków i trybu przyznawania pomocy
finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój
wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007 – 2013 Plan ten winien być
zatwierdzony uchwałą Rady Gminy. Plan
Odnowy Miejscowości Wszechświęte został już
wcześniej przyjęty przez Zebranie Wiejskie
sołectwa Wszechświęte w dniu 28 czerwca
2010 r.

Tego dnia podjęto również uchwały:
- zmieniająca uchwałę Nr XXIX/186/05 w sprawie
szczegó łowych warunków przyznawania
i o d p ł a t n o ś c i z a u s ł u g i o p i e k u ń c z e
i spec j a l i s t y czne us ług i op iekuńcze
oraz szczegółowe warunki częściowego
lub całkowitego zwolnienia z opłat, trybu
ich pobierania z wyłączeniem specjalistycznych
usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi.
- w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok.

Następnie zgodnie z porządkiem obrad sesji
Wójt przedstawił sprawozdanie działalności
z okresu między sesjami.

W sprawach różnych dyskutowano nad
koniecznością wprowadzenia zakazu używania
wody do celów innych niż socjalno – bytowe.
Problem z dostawami wody do niektórych
miejscowości (Brzezinka, Osada Leśna,
Jenkowice Smardzów, cześć Ligoty Polskiej)
związany jest z długotrwałym brakiem opadów
atmosferycznych, a co za tym idzie dużym
poborem wody z sieci wodociągowej, nawet
3-krotnie większym niż przed falą upałów.

Przygotowała:Agnieszka Siednienko

LIII obrady Rady Gminy

Wieści z Rady...
Nadzwyczajne wieści z sesji Spotkanie z sołtysami

7 września br. odbyła się pierwsza w tym roku
nadzwyczajna sesja Rady Gminy Oleśnica.
Głównym punktem obrad było przyjęcie
przez radnych projektu uchwały dotyczącej
przystąpienia przez Gminę Oleśnica do spółki
‘INWESTOR – KĘPNO” Sp. z o.o. jak również
wniesienia przez Gminę udziałów do w/w spółki.
Celem tego przedsięwzięcia jest utworzenie
w ramach porozumienia międzygminnego
(do porozumienia przystąpiły gminy: Kępno,
Baranów, Bralin, Doruchów, Dziadowa Kłoda,
Łęka Opatowska, Międzybórz, Oleśnica, Perzów,
Rychtal, Syców, Miasto Oleśnica) wysypiska
śmieci, pn. „Budowa Zakładu Zagospodarowania
Odpadów w Olszowej ” , k tóre zosta ło
potwierdzone odpowiednimi planami gospodarki
odpadami dla województwa wielkopolskiego
i dolnośląskiego.

Podjęto również uchwały:
- w sprawie zatwierdzenia zarządzenia Nr 308/10
Wójta Gminy Oleśnica z dnia 15 lipca 2010 roku
w sprawie ograniczenia poboru wody na terenie
Gminy Oleśnica;
- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok;
- w sprawie trybu prac nad projektem uchwały
budżetowej Gminy Oleśnica;
- w sprawie udzielenia dotacji dla samodzielnego
publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

Przygotowa a:Agnieszka Sanetrał

Raz na kwartał w Urzędzie Gminy Oleśnica
odbywa się spotkanie Wójta z sołtysami.
7 września 2010 r odbyło się trzecie w tym roku
zebranie z sołtysami z terenu Gminy Oleśnica.
Głównym punktem obrad było wystąpienie
kierownika Referatu Promocji, Współpracy
i Pozyskiwaniu Funduszy Macieja Syta, który
przedstawił możliwości skorzystania z funduszu
sołeckiego oraz w jaki sposób należy poprawnie
wypełniać wnioski. Następnie kierownik
Referatu Budownictwa i Infrastruktury Paweł
Łobacz poinformowa ł o wykonanych
inwestycjach i remontach na terenie gminy.
Ponadto Wójt Marcin Kasina przedstawił
informację z realizacji wykonania budżetu
za pierwsze półrocze 2010 r.

Przygotowa a:Agnieszka Sanetrał

30 września br. o godzinie 14.00 w czwartek
odbyła się kolejna LIII (pięćdziesiąta trzecia) sesja
Rady Gminy Oleśnica V kadencji.
Głównym punktem obrad było przedstawienie
przez Wójta informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Oleśnica za I półrocze 2010 r.
oraz przedstawienie przez panią Dyrektorom
Gminnego Ośrodka Kultury Informacji o przebiegu
wykonania planu finansowego GOK za I półrocze
2010 r.
Tego dnia podjęto również uchwały:
- zmieniająca uchwałę Nr XLIII/199/09 z dnia
22 grudnia 2009 r. 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 przedłużenia obowiązywania taryf
dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków;
- w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok;
- w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad
ich zbywania, nabywania i wykupu przez wójta;
- w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji,
sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli
wykonywania zleconego zadania dla podmiotów
niezaliczanych do sektora finansów publicznych
i niedziałających w celu osiągnięcia zysku;
- w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i G o s p o d a r k i W o d n e j w e W r o c ł a w i u
na sfinansowanie wydatku inwestycyjnego;
- w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy
Miejscowości Piszkawa 20010 – 2017”;
- w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy
Miejscowości Świerzna 20010 – 2017”.
Następnie zgodnie z porządkiem obrad sesji Wójt
przedstawił sprawozdanie działalności z okresu
między sesjami.

Przygotowa a:Agnieszka Siednienkoł

15 października br. o godzinie 12.00 odbyła się
kolejna LIV (pięćdziesiąta czwarta) sesja Rady
Gminy Oleśnica V kadencji.
Głównym tematem obrad było „Bezpieczeństwo
mieszkańców Gminy Oleśnica”. W posiedzeniu
uczestniczyli zaproszeni goście: Pan Jacek
Noworycki Komendant Powiatowej Straży Pożarnej
w Oleśnicy oraz Pan Dariusz Kokornaczyk, Zastępca
Komendanta Powiatowej Policji w Oleśnicy, którzy
przedstawili Radzie krótkie wystąpienia dotyczące
w/w tematu sesji. Dodatkowym punktem obrad było
przedstawienie przez Pana Prezesa GPK Jarosława
Polańskiego sprawozdania
z dzia łalności Gminnego Przedsiębiorstwa
Komunalnego za 2010r.
Tego dnia podjęto również uchwały:
- w sprawie utworzenia odrębnego obwodu
głosowania na obszaze gminy Oleśnica w wyborach
do organów smorządu terytorialnego, zarządzonych
na dzień 21 listopada 2010 r;
- zmieniająca uchwałę Nr LII/250/10 z dnia 7
września 2010 roku w sprawie udzielenia dotacji dla
samodzielnego publicznego zakładu opieki
zdrowotnej
- w sprawie przystąpienia do sporządzenia
m i e j s c o w e g o p l a n u z a g o s p o d a r o w a n i a
przestrzennego dla obrębu Jenkowice, w gminie
Oleśnica;
- w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
m i e j s c o w e g o p l a n u z a g o s p o d a r o w a n i a
przestrzennego dla obrębu Smardzów, w gminie
Oleśnica;
- w sprawie udzielenia dotacji celowej dla GOK-u
z siedzibą w Boguszycach na realizację zadania
inwestycyjnego;
- w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok.
Następnie zgodnie z porządkiem obrad sesji Wójt
przedstawił sprawozdanie
działalności z okresu między sesjami.

Przygotowa a:Agnieszka Siednienkoł



06 lipca 2010 roku spod Urzędu Gminy Oleśnica
ruszył w trasę kolejny transport pomocy dla powodzian.
Dary serca od mieszkańców Gminy Oleśnica trafiły do
potrzebujący mieszkańców Jelcza-Laskowic. Wójt
Marcin Kasina, Jacenty Kawecki oraz Jacek Krzak
członkowie delegacji przekazali na ręce burmistrza
Kazimierza Putyra około 1500 kg darów w postaci
śpiworów, koców, pościeli, ręczników, ubrań, środków
czystości oraz żywności. Burmistrz Putyra nie krył
że największą pomoc podczas powodzi otrzymał
z terenów oleśnickich i złożył na ręce wójta Gminy
Oleśnica Marcina Kasiny serdeczne podziękowania
dla wszystkich mieszkańców, którzy pomogli sąsiadom
w tak trudnych chwilach. Akcja przebiegła sprawnie
pod okiem Jerzego Trzcińskiego.

Serdeczne podziękowania wójt Marcin Kasina składa
Jackowi Krzakowi, który udostępnił transport,
wszystkim mieszkańcom za okazaną pomoc oraz
wszystk im tym, którzy pomogl i przy tym
przedsięwzięciu.

Przygotował:Kierownik Referatu Promocji
Współpracy i Pozyskiwania Funduszy
Maciej Syta

Dary dla powodzian

z Jelcza - Laskowic

„Pomoc dla Bartników”
Niech nikogo nie myli tytuł, gdyż nie o miodzie będzie słów kilka. Bartniki to mała miejscowość

w gminie Milicz, leżąca na północno-wschodnim krańcu naszego województwa. Mieszkający tam
rolnicy doznali strat w wyniku powodziowej fali z Baryczy i Kumocha. Rzeki te na co dzień spokojne
zalały w czerwcu i lipcu łąki i pastwiska powodując trudności w wyżywieniu bydła mlecznego, które
jest tam hodowane.

Po telewizyjnym apelu o pomoc, zareagowało wielu rolników z najbliższych okolic. Mieliśmy
zebrane zboże, które pozostało z pierwszej akcji pomocy dla m. Żelazna w województwie opolskim.

Po załadowaniu ok.3 ton zboża i 500 kg wysłodków z punktów w Ligocie Polskiej i Ligocie Wielkiej,
transport dojechał do Wszechświętego. Tam sołtys Waldemar Uba osobiście załadował ok.3 ton
zbelowanego siana. Po krótkim postoju i zabezpieczeniu ładunku samochód Państwowej Straży
Pożarnej razem z przedstawicielem władz naszej gminy w osobach radnych: Tadeusza Cieślaka
i Jacentego Kaweckiego w asyście wozu ratownictwa drogowego ruszył w drogę.

Po ponad godzinnej jeździe dotarliśmy do Bartników, gdzie czekali już na nas rolnicy z Panią sołtys
Janina Krawczyk, burmistrzem Milicza Pawłem Wybierałą i Robertem Łukaszykiem pracownikiem
odpowiedzialnym za zarządzanie kryzysowe. Po krótkim spotkaniu sprawnie rozładowany został
nasz transport. Potem była wspólna kawa i ciastka u jednej z pań mieszkającej w pobliżu miejsca
rozładunku naszej pomocy. Kolejny raz mieszkańcy pokazali wielkie serce i zrozumienie dla ludzi
w trudnej sytuacji.

Składamy serdeczne podziękowania Komendantowi PSP w Oleśnicy za przydzielenie środka
transportu, kierowcy Jelcza Przemysławowi Kowalowi i jak zawsze niezawodnym strażakom z OSP
w Ligocie Polskiej z jej naczelnikiem Józefem Kołomańskim na czele. Słowa uznania należą się także
dla Jana Ulanowskiego za pomoc i wzorowe prowadzenie punktu załadowczego.

Notatkę spisał i towarzyszył w konwoju
Insp. Jerzy Tomasz Trzciński

26 pa dziernika br. o godzinie 12. 00 we wtorek odby a si kolejna LV (pi dziesi ta pi ta)
nadzwyczajna sesja Rady Gminy Ole nica V kadencji.
G ównym tematem obrad by o przedstawienie Radzie przez Przewodnicz c Rady Aleksandr
Sierug oraz przez Wójta Marcina Kasin informacji z dokonanej analizy o wiadcze maj tkowych
radnych oraz zobowi zanych pracowników urz du i jednostek organizacyjnych Gminy Ole nica za
2009 rok.

Tego dnia podj to równie uchwa y:
- w sprawie „Regulaminu konsultacji z organizacjami pozarz dowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o dzia alno ci po ytku publicznego i o wolontariacie”.
- w sprawie zmian bud etu gminy na 2010 rok.
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Przygotowa a:Agnieszka Siednienkoł

LV nadzwyczajna sesja Rady Gminy Oleśnica



Nowy bus dla Szkoły Podstawowej w Smolnej

Ligota Polska - BEZPIECZNA

Turniej sportowo-rekreacyjny dla uczniów klas II GGO

Dosan podbija Meksyk!
W Puerta Vallarta w Meksyku odbyły

się XI Mistrzostwa Świata w Kombat Kalakiw
walkach na kije World Eskrima Kali Arnis
Federation, w których uczestniczyło 250
zawodników z 16 krajów. Wśród startujących
znaleźli się również reprezentanci Polski, którzy
pod opieką trenera Jana Nycka zdobyli dwa złote
i jeden srebrny medal. Mistrzem świata w kategorii
juniorów został
z Nowoszyc, natomiast wicemistrzem -

. W kategorii junior młodszy mistrzostwo
w y w a l c z y ł
z miejscowości Bystre.

18 sierpnia br. młodzi sportowcy wraz z trenerem
złożyli wizytę Wójtowi Marcinowi Kasinie. Podczas
spotkania rozmawiano o sukcesach jakie odnieśli
zawodnicy w Meksyku jak również o kolejnych
Mistrzostwach Europy, które będą organizowane
w następnym roku w Polsce. W ramach
podziękowania za współpracę Wójt otrzymał
od oleśnickich medalistów sombrero oraz flagę
Meksyku.

Nie ma co ukrywać, zawodnicy trenujący
w Klubie Sportowym DOSAN, biorąc udziałw
jakichkolwiek zawodach nie pozostawiają żadnych
złudzeń konkurentom na zwycięstwo.

Arkadiusz Zawierucha
Adrian

Piasecki
J a k u b N y c e k

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych
sukcesów!

Przygotowa a:Agnieszka Sanetrał

Na parkingu przy Urzędzie Gminy Oleśnica wójt przekazał dyrektorowi Szkoły Podstawowej
w Smolnej Dariuszowi Rzepce kluczyki do dziewięcioosobowego samochodu marki Volkswagen
Transporter T5. Auto wyposażone jest między innymi w radioodtwarzacz, klimatyzację, elektryczne
szyby. Wójt na zakup busa przeznaczył około 50 tys. zł. ze środków własnych gminy. Docelowo auto
będzie wykorzystane do przewozu dzieci z miejscowości należących do obwodu szkoły tj. Ligota
Wielka, Gręboszyce, Nowa Ligota, Zimnica. Rok szkolny już się rozpoczął więc na pewno nowy
bus będzie sprawował się bez zarzutui służył kilka lat.

Przygotowała:Agnieszka Sanetra

Szkoła Podstawowa w Ligocie Polskiej pokazała co to znaczy "Jestem Bezpieczny w Domu,
w Szkole i na Drodze". Uczniowie tej szkoły na finale dolnośląskim rozegranym 27.10.2010r.
we Wrocławiu zaprezentowali, kto jest bezpieczny, kiedy i gdzie. Wśród finalistów z Jelenie Góry,
Wałbrzycha, Legnicy i Wrocławia
swoimi wiadomościami i umiejętnościami pokazali gdzie jest Ligota Polska.

Wykazanie się wiedzą z pierwszej pomocy przedmedycznej, prewencji ogólnej, zagrożenia
pożarami i umiejetnością zachowania się w ruchu drogowym dla uczniów tej szkoły jest tylko zwykłym
ludzkim działaniem. Sukces szkoły docenił Dolnośląski Kurator Oświaty, Wojewódzki Ośrodek
Ruchu Drogowego, Komenda Wojewódzka Policji, Straży Pożarnej i Ratownictwa Medycznego.

W imieniu Wojewody Dolnośląskiego nagrodę za I miejsce wręczyła Pani Ilona Antoniszyn-Klik.
Mistrzowie Dolnego Śląska wracając do domu cieszyli się sukcesem i nagrodami edukacyjnymi
ufundowanymi przez WORD-Wrocław i Wojewodę Dolnośląskiego.

Spontaniczne podziękowania uczniów dla Pani Małgorzaty Lenart pokazały, że nie tylko potrafią
być "bezpieczni", ale mają"wielkie serca"- za co serdecznie im dziękuję

Magdalena Machocka, Wojciech Kotwa i Wojciech Ziętek

Przygotował:Dyrektor Szkoły Leszek Witkowski

Dnia 15.10.2010 r. na boisku sportowym „Orlik” odbył się turniej sportowo-rekreacyjny dla uczniów
klas drugich Gimnazjum Gminy Oleśnica. Jest to już druga w tym miesiącu impreza w ramach
projektu „Euro 2012” realizowanego przez panią Izabelę Zamorską i panią Katarzynę Janowską.

Tak jak ostatnio, fundatorem atrakcyjnych nagród dla klas był Urząd Gminy Oleśnica. Na boisku
pojawiły się barwne korowody Polski, Hiszpanii, Niemiec i Finlandii. Wznoszono okrzyki
zagrzewające zawodników do walki. Były też kolorowe flagi, pompony i dowcipne transparenty.

Drugoklasiści rywalizowali ze sobą w następujących konkurencjach: przeciąganie liny, bieg
sztafetowy, piłka siatkowa dziewcząt oraz piłka nożna chłopców.

Tym razem zwycięstwo przypadło klasie II B, która otrzymała pamiątkowy dyplom i dużą tablicę
korkową do klasopracowni polonistycznej. Za miejsca II, III i IV również były atrakcyjne prezenty, a
oprócz tego każda klasa otrzymała przybory i materiały plastyczne do dekoracji oraz torbę cukierków.

Tego typu imprezy cieszą się ogromną popularnością wśród uczniów naszej szkoły. Są one nie tylko
okazją do wykazania się inwencją twórczą czy pokazania różnorodnych talentów, ale również
znakomicie integrują społeczność uczniowską i uczą, że w sporcie zwycięstwo nie jest
najważniejsze. Ważna jest „zdrowa i uczciwa walka aż do końca”.

Przygotował: Zespół Wychowania Fizycznego

Akcja "Nakrętka"
Zwracamy się z apelem do wszystkich uczniów, nauczycieli i pracowników Sszkoły Podstawowej

w Smolnej: W ten sposób pomożemy Fundacji “Na
ratunek dzieciom z chorobą nowotworową", która zajmuje się pozyskiwaniem funduszy na budowę
nowej Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej. Nakrętki (im większe
i cięższe tym lepiej) wrzucajcie do pojemnika na szkolnym korytarzu. Budowa nowej kliniki to koszt
70 mln zł. Kilogram nakrętek - 1 zł.

ZBIERAJCIE PLASTIKOWE NAKRĘTKI.

Awięc do dzieła!!!

Przygotował: Dyrektor Szkoły Dariusz Rzepka

Z a k o ń c z y l i ś m y p r a c e z w i ą z a n e
z przeprowadzeniem Powszechnego Spisu
Rolnego 2010.
Podkreślić tu trzeba, że w momencie rozpoczęcia
Spisu nie mieliśmy pojęcia, jak duże to będzie
wyzwanie. Mieliśmy mnóstwo problemów
z ł ą c z n o ś c i ą . J e d n a k ż e o g r o m n a
odpowiedzialność i poświęcenie ze strony tych,
którzy byli odpowiedzialni za przeprowadzenie
spisu na terenie Gminy Oleśnica – przyniosły
oczekiwane efekty. Zakończyliśmy sukcesem.
Szczególne podziękowania kierujemy w tym
miejscu do naszych Rachmistrzów: p. Aliny Zięcik,
p. Wioletty Nowak, p. Katarzyny Łozy-Prostak,
p. Marzeny Matyja, p. Małgorzaty Cebula
i p. Jerzego Trzcińskiego.
To właśnie oni odwiedzili ponad 800 gospodarstw
rolnych, w których dokonywali spisu. Dziękujemy
także rolnikom, którzy poświęcili swój cenny czas
na udzielanie odpowiedzi na pytania zadawane
przez Rachmistrzów. Dziękujemy serdecznie
za zrozumienie i współpracę przy tym ogromnym
przedsięwzięciu.

Powszechny Spis Rolny 2010

Przygotowa a:Kierownik Referatu RGNiOŚ Ewa Rachwałł



20 października, gdy jesień raczyła nas jeszcze
uroczą paletą swych barw, wyjechaliśmy
na wycieczkę w Sudety. Głównym punktem
programu było zwiedzanie najpiękniejszej polskiej
jaskini, która swą nazwę zawdzięcza znalezionym
w niej kościom niedźwiedzia jaskiniowego.
Po kilku godzinach w autokarze i krótkim marszu
przez piękny bór bukowo – świerkowy byliśmy
u celu. Tam czekali już na nas uśmiechnięci
przewodnicy i... potężny, ale przyjazny dzieciom
niedźwiedź. W jaskini było jak w baśniowej
krainie! Urocze stalaktyty, stalagmity i stalagnaty
(czyli „stare gnaty”, jak to mówił przewodnik)
pobudziły naszą wyobraźnię. Znakomita muzyka
i gra świateł w Sali Pałacowej wzmocniły
wrażenia, a liczne kości niedźwiedzia sprzed
kilkudziesięciu tysięcy lat przyniosły dreszczyk
emocji.

Zwiedzanie jaskini nie było jedyną atrakcją.
W pobliżu bowiem, w małym niepozornym domku,
znajduje się wspaniałe Muzeum Ziemi ,a w nim
rzecz niezwykła - aż trzy skamieniałe gniazda
z jajami dinozaurów sprzed 70 mln lat! I tu rodziły
się pytania: Czy czasami z tych jaj nie wyklują się
potwory ?...Czy historia z „Parku Jurajskiego”
może być prawdziwa?... Na szczęście można było
odreagować emocje w bliskim kontakcie ze
sztucznymi dinozaurami, które otaczają muzeum.

Wycieczka przyniosła wiele wrażeń, bo oprócz
podziwiania darów natury, mieliśmy również

Uczniowie S. .P Gminy Oleśnica śladami niedźwiedzia jaskiniowego
okazję poznać proces wytwarzania kryształów
w Hucie Szkła „Violetta” w Stroniu Śląskim.
Chodziliśmy po halach produkcyjnych, gdzie
pracownicy rysowali wzory na szkle, potem je
wycinali i polerowali. To bardzo trudna i ciężka
praca.

Na zakończenie naszej wyprawy udaliśmy się do
„ źródeł”, aby ukoić pragnienie i wzmocnić swoje
organizmy wodą mineralną. Wizyta w Zakładzie
Przyrodoleczniczym „Wojciech” w Lądku Zdroju
była naszym ostatnim punktem programu. Do
domu wróciliśmy szczęśliwi i wzbogaceni o nową
wiedzę, doświadczenia i wrażenia, które na długo
zostaną w naszej pamięci.

Przygotował:Dyrektor Szkoły Jan Leszek Rybiałek

Sprzątanie Świata 2010
Dnia 17 września 2010 roku w Szkole

Podstawowej w Smolnej obchodzil iśmy
"Sprzątanie świata - Polska 2010".Hasło
tegorocznej akcj i brzmia ło: "Chrońmy
bioróżnorodność- segregujmy odpady".Obchody
rozpoczęły się od przywitania i zapoznania
uczniów z tematyką ekologiczną, dotyczącą
historii obchodów "Sprzątania świata" w Polsce i
na świecie, inicjatorami akcji oraz tematami
przewodnimi dotyczącymi selekcjonowania
odpadów. W tym dniu w naszej szkole odbył się
apel wraz z pokazem multimedialnym,
dotyczącym akcji zbierania i segregowania
odpadów i ich rozkładu w środowisku naturalnym.
Bo, jak wiadomo, segregacja odpadów, a zaraz
po niej ich recykling doprowadza do zachowania
nieodnawialnych zasobów Ziemi, a od ich
obecności zależy przetrwanie gatunków. Dzięki
sortowaniu śmieci oszczędzamy drzewa i lasy
poprzez powtórne wykorzystanie makulatury i ich
wpływu na środowisko przyrodnicze. Chroniąc
przed wycinką lasy, ratujemy nie tylko same
drzewa, lecz cały ekosystem, który jest od nich
zależny. Ponadto ochronimy przyrodę prze
szkodliwym oddziaływaniem zanieczyszczeń.
Zyskają na tym przede wszystkim gatunki
wyjątkowo wrażliwe. Na zakończenie apelu
uczennice klasy V zaprezentowały wiersze
ekologiczne, których głównym tematem była
nasza planeta - Ziemia. W nich zostały zawarte
wszystkie problemy związane z ochroną
środowiska i ekologią.Po części artystycznej
odbyły się konkursy przyrodnicze w trzech
kategoriach wiekowych:klasy 0 wykonywały
prace plastyczne o tematyce przyrodniczej pt.
"Moje ulubione zwierzątko", uczniowie klas 1 - 3
indywidualnie tworzyli prace plastyczne różnymi

technikami pt. "Życie roślin, zwierząt i człowieka
na Ziemi",a klasy 4-6 pt. Moja planeta-Ziemia".Po
przeprowadzonych konkursach nagrodzono
najlepsze prace plastyczne i najlepszych uczniów
klas 0- 6. Następnie cała społeczność szkolna
pod nadzorem nauczycieli wyruszyła w teren, w
celu posprzątania środowiska. Posprzątaliśmy
teren naszej szkoły, pobocza głównej drogi, plac
zabaw i boisko koło świetlicy, a także przystanki
autobusowe. Zadowoleni wróciliśmy do szkoły,
wiedząc, że przyczyniliśmy się do poprawy
wizerunku naszego miejsca zamieszkania i tym
samym pomogliśmy naszej planecie-Ziemi.
Segregując odpady, oszczędzając wodę
i energię, zastępując samochód komunikacją
publiczną lub rowerem, chronimy zarówno
przyrodę, jak i nas samych! Uczniowie naszej
szkoły w ramach programu pt."Pracownia
przyrodnicza w każdej gminie" uczestniczyli w
darmowej wycieczce jednodniowej do Kletna.
Zwiedzali Jaskinię Niedźwiedzią, zabyki Lądka
zdroju , Muzeum Górnictwa w Złotym Stoku

Przygotował: Dyrektor Szkoły Dariusz Rzepka

D i awanse zawodowezień Edukacji Narodowej
Z okazji święta EdukacjI Narodowej Wójt

Marcin Kasina przyznał nagrody dyrektorom
szkół gminnych za szczególne osiągnięcia
dydaktyczno–wychowawcze w roku szkolnym
2009/2010. Uroczystego wręczenia nagród
dokonał przed otwarciem LIV sesji Rady Gminy
V kadencji, niżej wymienionym osobom:

1. Pani Annie Klimkowskiej Dyrektorowi
Gimnazjum Gminy Oleśnica,
2. Panu Leszkowi Witkowskiemu Dyrektorowi
Szkoły Podstawowej w Ligocie Polskiej,
3. Pani Agnieszce Chanusiak Dyrektorowi
Szkoły Podstawowej w Ligocie Małej,
4. Pani Marii Barańskiej Dyrektorowi Szkoły
Podstawowej w Sokołowicach,
5. Panu Janowi Leszkowi Rybiałkowi Dyrektorowi
Szkoły Podstawowej Gminy Oleśnica,
6. Panu Dariuszowi Rzepce- Dyrektorowi Szkoły
Podstawowej w Smolnej,
7. Panu Grzegorzowi Pfeifferowi Dyrektorowi
Szkoły Podstawowej we Wszechświętem.

W tym dniu Wójt Gminy Oleśnica wręczył
uroczyście także akty nadania stopnia awansu
zawodowego nauczycielom szkół gminnych,
którzy po pomyślnie zdanym egzaminie od 1-go
września br. otrzymali stopień nauczyciela
mianowanego. Byli to:

.

Galina Martynova,
Nadiyia Zavinska, Krystyna Ciesiołkiewicz,
Iwona Cybulska-Kania oraz Tomasz Bernacki

Życzymy wszystkim nauczycielom wytrwałości
i sukcesów w rozwoju oświaty samorządowej
oraz pomyślności w życiu osobistym.

Przygotowała: Monika Galik

Gmina Oleśnica jako organ prowadzący szkoły, złożyła wniosek o dofinansowanie dwóch placów zabaw z programu Radosna Szkoła, którego patronem jest
Ministerstwo Edukacji Narodowej. W 2011 roku powstaną place zabaw przy Szkole Podstawowej w Smolnej oraz przy Szkole Podstawowej w Ligocie Polskiej,
których łączy koszt wyniesie 358 600zł z czego 179 300zł pokryje MEN szkolne place zabaw umożliwią młodszym dzieciom podejmowanie aktywności fizycznej w
sposób pozwalający rozładować napięcia emocjonalne i fizyczne, wynikające z możliwego ograniczenia spontanicznej aktywności w trakcie zajęć prowadzonych
w klasach. Szkolne place zabaw będą przygotowane do prowadzenia z dziećmi różnych form zajęć ruchowych (na przykład pokonywania przeszkód, wspinania,
przeskoków, przeplotów czy zwisów). Będą wyposażony w różnorodne drabinki, drążki, ścianki wspinaczkowe, pomosty, zjeżdżalnie, równoważnie, przeplotnie
oraz kolorowe huśtawki. Place będą wyposażone w nowoczesną, bezpieczną nawierzchnię pod urządzeniami, właściwe rozmieszczenie sprzętu znajdującego
się na placu zabaw oraz przyjazne zagospodarowanie pozostałego terenu zielenią. Ze względu na dużą przydatność edukacyjną oraz ruchową funkcję placu
zabaw, wskazane jest umożliwienie dzieciom korzystania z placu zabaw po zakończeniu zajęć szkolnych oraz w soboty i niedziele, pod opieką rodziców lub
opiekunów. W ten sposób plac będzie mógł stać się miejscem spotkań rodzinnych, pozwalając jednocześnie na kreowanie właściwego sposobu spędzania czasu
wolnego przez dzieci i ich rodziny.

Przygotował: Podinspektor ds. pozyskiwania funduszy Marcin Rzeźnik

Nowoczesne place zabaw…



Pięknieją nasze wsie – Pięknieje Gmina

Ochotnicy z Ligoty Małej pomogli…W hołdzie obrońcom Ojczyzny i weteranom
Z inicjatywy strażaków z jednostki OSP w Ligocie Małej w dniach 20 i 21 sierpnia br. zrealizowana

została akcja pomocy dla poszkodowanej w ostatniej powodzi miejscowości Leśna w powiecie
lubańskim. To małe miasteczko ciągle walczy ze skutkiem wielkiej wody. Wypompowywana jest woda
z zalanych piwnic, czyszczone i myte są pomieszczenia, wynoszony zniszczony sprzęt i śmieci. Na hasło
pomocy strażacy z Ligoty Małej przygotowali sprzęt w postaci pomp, wiader, łopat i samochodu, który
użyczyło im Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne.

W skład strażackiej drużyny weszli: Tadeusz Gola, Sławomir i Marcin Sujeccy, Ryszard Humiński
i z-ca wójta Gminy Oleśnica Krzysztof Skórzewski, który jest członkiem tej jednostki OSP.

Kontakt z potrzebującymi pomocy nawiązał insp. Jerzy Trzciński, zapadły organizacyjne uzgodnienia,
przekazane zostały dane kontaktowe i ustalona trasa. Wyjazd nastąpił 20 sierpnia ok. godz. 4.30 rano
i po przyjeździe oraz rozlokowaniu nasi ochotnicy z marszu rozpoczęli realizację otrzymanego zadania.

Strażacy myli i czyścili zalane piwnice w szkole przy ul. Świerczewskiego. Działali w trudnych
warunkach, w wysokiej temperaturze, nieprzyjemnym zapachu i na śliskiej nawierzchni. Przez Piątek
i sobotę oczyścili ponad 1000 m kw. piwnic i korytarzy szkolnych.

Pomagający powodzianom chwalili dobrą organizację i zabezpieczenie prac przez władze miasta
i dyrekcję Administracji Budynków Komunalnych. Bazą strażaków był Ośrodek Wychowawczy w Leśnej,
a zaprowiantowanie zabezpieczyły władze miasta. Po zakończeniu działań nasi strażacy wrócili
do domów wieczorem w sobotę.

Pomimo zmęczenia drużyna odczuwała ogromne zadowolenie i satysfakcję z tego, że mogli pomóc
innym.

Opracował: Insp.ds. wojskowych i OC
Jerzy Tomasz Trzciński

Witacze na terenie Gminy Oleśnica
Jesienią ubiegłego roku zrodził się pomysł na

promocję Miasta Oleśnica i Gminy Oleśnica.
Wspólne rozmowy zaowocowały podpisaniem
01 grudnia 2009 roku umowy partnerskiej
na rzecz projektu "Rozwój turystyki aktywnej
poprzez wsparcie promocyjne Miasta i Gminy
Oleśnica”. Każda ze stron postanowiła wspólnie
ubiegać się o pozyskanie zewnętrznych
środków finansowychna realizację Projektu
w ramach Priorytetu 6 Wykorzystanie i promocja
potencjału turystycznegoi kulturowego Dolnego
Śląska („Turystyka i Kultura”), Działania
6.2 „Turystyka aktywna” Regionalnego
Programu Operacyjnego dla Województwa
Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Planowany
ogólny koszt realizacji projektu wyniósł
150 000,00 zł.
W ramach zadania powstaną m.in. strona
internetową plan
Miasta Oleśnica i Gminy Oleśnica z opisem
atrakcji turystycznych, 6 tematycznych ulotek

www.aktywnaolesnica.pl,

z m a p k ą , p u n k t a m i n o c l e g o w y m i
i gastronomicznymi, informator turystyczny,
witacze, tablice poliwęglanowe, spoty reklamowe,
gadżety reklamowe.

Jednym z pierwszych przedsięwzięć w ramach
Projektu było wykonanie kolorowych.

Przygotowała:Agnieszka Sanetra

Wrzesień jest g łęboko zakorzeniony
w pamięci Polaków. Szczególną datą dla nas
jest 1 września, czyli rocznica agresji hitlerowskiej
na Polskę i wybuchu II wojny światowej. Tak też
było w Oleśnicy 1 września br. Z inicjatywy
samorządów lokalnych odbyły się obchody
rocznicy z udziałem weteranów, byłych żołnierzy,
władz samorządowych, wojska, młodzieży
i duchowieństwa.

Tradycyjnie wszyscy uczestnicy spotkali
się w kościele Matki Bożej Miłosierdzia.
W równym szeregu stanęły sztandary organizacji
kombatanckich, harcerskich i szkół. Uroczystość
rozpoczęła msza święta w intencji Ojczyzny, którą
celebrował kapelan Garnizonu Oleśnica ks. mjr
Zbigniew Krzesiński, a asystowali mu ks.
Władysław Ozimek i ks. prob. Zdzisław Paduch.
Gospodarz parafii ks. prob. Zdzisław Paduch
przekazał słowa wstępu i przywitał wszystkich
uczestników uroczystości. Homilię wygłosił
kapelan naszego garnizonu. Padły słowa
przypomnienia naszej narodowej histori i
i powiązania jej z Ko ciołem. Była też mowa
o konieczności szacunku oraz pamięci dla ludzi
i historii, którą oni tworzyli i w której bezpośrednio
uczestniczyli. Po zakończeniu mszy znów pochyliły
się sztandary, odśpiewano wzruszającą pieśń
„Boże coś Polskę…”, a następnie uformowanym
s z y k i e m u c z e s t n i c y p r z e s z l i
pod obelisk kombatantów.

Tam na posterunku honorowym pełnili wartę
żołnierze naszego garnizonu wraz z kompanią
honorową, którą dowodził kpt. Sławomir Stefański.

Odczytano apel poleg ych, a burmistrz Ole nicy
Jan Bron wyg osi okoliczno ciowe przemówienie
nawi zuj ce do wydarze sprzed 71 lat.

Nast pnie oddano salwy honorowe ku czci
poleg ych. Delegacje w adz, organizacji, wojska
i szkó z o y y wie ce i wi zanki pod obeliskiem. W
imieniu w adz Gminy Ole nica, wi zank z o y a
delegacja w sk adzie: Aleksandra Sieruga
-przewodnicz ca Rady Gminy, Krzysztof
Skórzewski–z-ca wójta Gminy Ole nica i Jerzy
Trzci ski.
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Opracował:Inspektor ds. Wojskowych i OC Jerzy Tomasz Trzciński

Z satysfakcją chcemy poinformować, że duże zaangażowanie i dobra współpraca Mieszkańców Naszych Sołectw oraz pracowników Urzędu–może
przynieść zadowolenie i chlubę całej Gminie. Udało nam się doprowadzić do tego, że zostały przygotowane tereny w Cieślach i Poniatowicach, które będą
służyły jako boiska do gry w piłkę nożną. Dokończyliśmy również urządzanie boiska w Ostrowinie. Wykonano ogrodzenie i wyrównano płytę boiska. Ponadto,
dbając o nasze środowiska zakupiliśmy 150 sadzonek tuji, którymi mieszkańcy Gręboszyc obsadzili teren wokół placu zabaw i świetlicy. Już dzisiaj wygląda
to zachwycająco. Mamy nadzieję, że wiosną przyszłego roku zarówno dzieci, młodzież jak i dorośli Mieszkańcy tych miejscowości będą mieli swoje miejsc
do odpoczynku, zabawy i rozwijania tężyzny fizycznej.

Wszystkim Mieszkańcom dziękujemy za zrozumienie, pomoc i wsparcie przy wykonywanych pracach. Przygotowała:Kierownik Referatu RGNiOŚ Ewa Rachwał

Na podstawie art. 11 ust. 3 z dnia 21 sierpnia 1997
r. ustawy o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr
106, poz. 1002 z późn. zm.), w związku z Uchwałą
Nr XLVI/214/10 Rady Gminy Oleśnica z dnia
16 lutego 2010 r.,

Wyłapano 9 bezpańskich psów.
Podmiotem wykonującym wyłapywanie zwierząt

była firma PPHU MarMac, ul. 3 Maja 12, 56-400
Oleśnica, a wyłapane zwierzęta zostaną
przekazane do Ośrodka Pomocy dla Zwierząt
Niechcianych i Porzuconych w Uciechowie,
Os. Białe 7, 58-203 Dzierżoniów, z którym Gmina
Oleśnica ma podpisaną umowę.

w dniach 21 i 22 października
2010 r. na terenie Gminy Oleśnica
przeprowadzono wyłapywanie bezdomnych
zwierząt.

Przygotowa a:Kierownik Referatu RGNiO Ewa Rachwał Ś ł



Zgodnie z planem zamierzeń szkoleniowych Urzędu Gminy Oleśnica w dniu 29.09.2010 r. kolejny raz
odbyło się ćwiczenie praktyczne pod kryptonimem „Ogień". Miejscem ćwiczenia była Szkoła Podstawowa
w Ligocie Polskiej. Obserwatorami byli: wójt Gminy Marcin Kasina, przedstawiciel radnych Jacenty
Kawecki, nauczyciele i dyrektorzy szkół z terenu naszej gminy. Zewnętrzne bezpieczeństwo zapewniał i
wsparcia ćwiczącym udzielał samochodowy patrol policji dowodzony przez nadkomisarza Sławomira
Wylęgę.

Około godziny 10.00 jeden z uczniów zauważył wydobywający się dym z pomieszczenia, szybko
powiadomił ze swojego telefonu komórkowego dyżurnego PSP w Oleśnicy i dyrektora szkoły.

Dyrektor szkoły Leszek Witkowski po przyjęciu informacji o pożarze i zagrożeniu dla dzieci zarządził
pełną ewakuację uczniów z budynku szkoły uruchamiając sygnał dzwonkowy. Uczniowie po usłyszeniu
długiego dzwonka sygnalizującego zagrożenie pożarowe sprawnie opuścili budynek szkoły i przeszli do
bezpiecznej strefy wyznaczonej na boisku sportowym.

Wezwane telefonicznie jednostki OSP z Ligoty Polskiej i z Sokołowic przybyły na sygnale na miejsce
zdarzenia gdzie pod dowództwem Józefa Kołomańskiego i Romana Susidki rozpoczęto akcję
lokalizowania pożaru. Odłączone zostało zasilanie w energię elektryczną, sprawdzone zostały
pomieszczenia szkoły pod kątem możliwości działania bez masek i aparatów powietrznych. W związku z
silnym zadymieniem budynku szkoły do akcji przystąpiła sekcja z OSP z Ligoty Polskiej. Strażacy z tej
jednostki ze specjalnymi aparatami, w maskach weszli do budynku szkoły i rozpoczęli sprawdzanie
pomieszczeń. Źródła ognia zostały zlokalizowane, ale informacji przedstawionej przez dyrektora szkoły
okazało się, że brakuje uczniów po rozliczeniu ewakuowanych klas. Strażacy przystąpili więc
do poszukiwania odciętych od wyjść uczniów.

Po pewnym czasie trójkę poszkodowanych znaleźli strażacy. Poszkodowanych wyniesiono
na zewnątrz, tam ratownicy z pogotowia ratunkowego i strażacy udzielili pierwszej pomocy, a najciężej
poszkodowana uczennica została przewieziona do szpitala.

Po zakończeniu ewakuacji i przewietrzeniu pomieszczeń, gdy uczniowie mieli już wracać do klas
„zdarzył" się wypadek drogowy w pobliżu szkoły. Jadący z nadmierną szybkością kierowca golfa nie
opanował pojazdu i z impetem uderzył w betonowy słup oświetleniowy. Tu uznanie dla pozorujących
poszkodowanych Katarzyny Kołomańskiej i radnego Jacentego Kaweckiego.

W związku z zaangażowaniem jednostek OSP w opanowywaniu sytuacji na terenie szkoły wezwano
do akcji sekcję z PSP W Oleśnicy. Zawodowcy sprawnie otworzyli zaklinowane drzwi pojazdu i uwolnili
poszkodowanych, którym udzielono pomocy medycznej w karetce ambulansu pogotowia ratunkowego.

Całej akcji z bezpiecznej odległości przyglądali się uczniowie i nauczyciele. Miejsce na pozorowany
wypadek wybrane zostało nieprzypadkowo, albowiem codziennie rano w rejonie szkoły powstaje
zagrożenie w związku z natłokiem pojazdów gdy uczniowie przyjeżdżają do szkoły.

W czasie ćwiczenia praktycznie sprawdzone zostały umiejętności organizacji ewakuacji uczniów.
Na koniec ćwiczenia po przejrzeniu pomieszczeń, zapadła decyzja o wejściu do budynku

i kontynuowaniu nauki. Po zwinięciu sprzętu i jego sprawdzeniu uczestnicy spotkali się w remizie OSP. Tam
przy kawi i herbacie oraz smacznym poczęstunku omówiono przebieg ćwiczenia.

Powyższe fakty spisał inspektor Jerzy Tomasz Trzciński, a wspierali go organizacyjnie i skutecznie
zadymiali komendant gminnych OSP Józef Kołomański razem z mł. kpt. Robertem Gąsiorem z PSP
w Oleśnicy.

„Kolejna szkoła w ogniu...”
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Nowa świetlica w Jenkowicach (otwarta 25.09.2010) będzie służyć nie tylko mieszkańcom
tej miejscowości. Ze względu na wielkość, koszty utrzymania (m.in. ogrzewanie gazowe) oraz koszt
inwestycji (1,3 mln zł) jej funkcjonowanie będzie się nieco różnić od funkcjonowania pozostałych
20 gminnych świetlic, którymi zarządza GOK. O sprawność wszystkich skomplikowanych urządzeń, stan
wyposażenia oraz o ład i porządek w budynku i jego otoczeniu dbać będzie konserwator. Działalnością
merytoryczną: realizacją koncepcji rozwoju, promocją, pozyskiwaniem funduszy na działalność
i doposażenie oraz organizacją działalności (zajęcia, imprezy lokalne, gminne oraz wynajmy) zajmie się
stale urzędujący w Jenkowicach instruktor – menedżer. Zajęcia prowadzić będą instruktorzy GOK oraz inni
specjaliści.

Dziś już wiemy, że Jenkowice chcemy promować jako gminny ośrodek
Tej idei sprzyja choćby znajdująca się na posesji stodoła, którą z pomocą środków unijnych chcemy
przekształcić na galerię oraz pracownię sztuki, a w niej pracownie: rzeźby, malarstwa, rysunku, grafiki,
fotografii, szkła i ceramiki. Organizować będziemy plenery, warsztaty, wystawy, wernisaże, konkursy.
Z rozpoczęciem realizacji naszych planów nie czekaliśmy długo. Już w październiku „ruszyły” pierwsze
zajęcia plastyczne z rzeźby, malarstwa i decoupagu.

Pod okiem instruktora GOK swoje zajęcia kontynuują Panie z zespołu śpiewaczego „Jenkowianki”
a dzieci i młodzież przygotowują spektakl jasełkowy. W jesienne wieczory można będzie pograć
w popularnego „ping-ponga”, albo zadbać o kondycję i zgrabną sylwetkę na zajęciach fitness.

W dniach 3-5 grudnia w Jenkowicach odbędą się eliminacje gminne XIV Międzygminnego Przeglądu
Grup Kolędniczych „Pastorałka”. Podczas Przeglądu, na „Kiermaszu Bożonarodzeniowym” będzie można
kupić kartki i ozdoby świąteczne, wykonane m.in. przez uczestników warsztatów plastycznych.
O wszystkich naszych działaniach w Jenkowicach będziemy Państwa informować na bieżąco na naszej
stronie internetowej: .

sztuk plastycznych.

Serdecznie zapraszamy do świetlicy w Jenkowicach!!! Opracowanie: Dyrektor GOK Dorota Bartczak

www.gokboguszyce.pl

Nowa świetlica w Jenkowicach – zaprasza!!!

Klucze do nowej wietlicy wójt przekaza  dyrektor GOK Dorocie Bartczakś ł

Przy piewkami przywita  wszystkich zespó „Jenkowianki”ś ł ł

Przed wietlicą rozbrzmiewała muzyka kapeli „Smyki”ś

Kabaret „Formacja Chatelet” Gwiazda wieczoru - kabaret „Formacja Chatelet” rozbawi  nas do  ezł ł



KLUCZOWE ZADANIA INWESTYCYJNE ZREALIZOWANE W LATACH 2008 -2010 (KADENCJA WÓJTA MARCINA KASINY)

- remont ekologicznej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej w Ligocie Wielkiej – poniesiony koszt
7,3 tys. zł.

- wykonano dokumentację techniczną na budowę Wielofunkcyjnego Ośrodka Gminnego tj. salo-remizo-
świetlicy w miejscowości Wszechświęte – koszt ok 65 tys. zł. Całkowity koszt realizacji zadania wyniesie
5,6 mln zł. Został złożony wniosek w celu pozyskania środków z Unii, wyłoniono wykonawcę

- przygotowano program funkcjonalny na budowę hali sportowej przy budynku Gimnazjum Gminy
Oleśnica- koszt 25 tys. zł.

- umowa partnerska na rzecz projektu "Rozwój turystyki aktywnej poprzez wsparcie promocyjne Miasta i
Gminy Oleśnica”. Pozyskano zewnętrzne środki finansowe na realizację Projektu w ramach Priorytetu 6
Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska („Turystyka i Kultura”),
Działania 6.2 „Turystyka aktywna” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa
Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Planowany ogólny koszt realizacji projektu wyniósł 150 tys zł.

- projekt „Wykorzystaj szansę!” współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki, Priorytet VII w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Koszt projektu ok 210 tys. zł.

- projekt „Nowe umiejętności i kwalifikacje mieszkańców Gminy Oleśnica” (prawo jazdy kategorii B)
finansowany w całości przez Unię Europejską z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII,
Działanie 7.3 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. przy współpracy z firmą EuroConsultins
Polsko–Niemieckie Centrum Edukacji Biznesu s.c.

- projekt „Zakładamy Stowarzyszenie w Świerznej”- wsparcie dla aktywnych mieszkańców
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej oraz środków własnych Gminnego Ośrodka Kultury
Oleśnica - koszt projektu ok 6 tys. zł.

- projekt „Jesteśmy zdrowi i piękni po 60-tce” w ramach aktywizowania środowisk lokalnych na rzecz
rozwoju środowiskowych usług dla osób starszych w 2009 roku. Projekt dofinansowany przez
Departament Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego - łączny koszt
zadania ok 3 tys zł.

- projekt „Świetlica, Praca i Staż – socjoterapia w środowisku gminnym” w roku 2009 Gminny Ośrodek
Kultury Oleśnica z/s w Boguszycach otrzymał dofinansowanie w kwocie10 tys. zł. w Konkursie Ministra
Pracy i Polityki Społecznej na doposażenie placówki świetlicowej („Klub Kuźnia”) z programem
socjoterapeutycznym.

Ponadto warto nadmienić, iż w ostatnich latach wykonano wiele zadań a mianowicie w 100 %
zrealizowano plany dotyczące wodociągów oraz ku końcowi zmierza rozbudowa oświetlenia drogowego
na terenie całej Gminy Oleśnica – koszt inwestycji wyniesie ok 2 mln zł. (sfinalizowanie zadania 2010 roku).

Biorąc pod uwagę promocję inwestycji proekologicznych gmina w 2009 rokuz Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej refundacje poniesionych kosztów na realizację poniższych
zadań:

- budowa biologicznych oczyszczalni ścieków (86 wniosków) - łączny kwalifikowany koszt budowy
oczyszczalni - 438 tys. zł

- rozbudowa gminnej sieci wodociągowej – koszt inwestycji - 120 tys. zł

- zakup i montaż kotłów wykorzystujących odnawialne źródła energii (9 szt.) - koszt wykonania – 43 tys. zł

- termomodernizacja (5 budynków) - refundacja wyniosła 102 tys. zł

- utylizacja azbestu z pokrycia dachowego – ok. 16 tys zł.
Niestety z dniem 01 stycznia 2010 roku Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej został
zlikwidowany poprzez zmianę ustawy.

Program kadencyjny, mimo cedowanych na gminę coraz to nowych zadań, został zdecydowanie
zrealizowany a cele w nim zawarte – osiągnięte. Wójt, wybrany w listopadzie 2008 roku, podjął się realizacji
nowych zadań inwestycyjnych oraz zakończył zadania wcześniej rozpoczęte. Kadencja mimo, że trwał
tylko dwa lata to pokazała, że poprzez dyskusję z mieszkańcami gminy o wspólnych problemach można
wiele dobrego uczynić dla dobra wspólnoty lokalnej.

Działania władz Gminy Oleśnica w latach 2008-2010 (kadencja wójta Marcina Kasiny) nakierowane były i
są przede wszystkim na poprawę warunków życia mieszkańcówi stworzenie im jak najlepszych możliwości
rozwoju. Od lat samorząd stara się aby gmina dynamicznie się rozwijała, czego dowodem są liczne
inwestycje. Główny nacisk kładziony jest na pozyskiwanie środków finansowych z Unii Europejskiej na
realizacje programów zmierzających do podniesienia walorów życia na wsi. Z inicjatywy władz
samorządowych zrealizowano wiele ważnych przedsięwzięć.

- budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jenkowice – wartość inwestycji 1,3 mln zł. dofinansowanie z
Unii Europejskiej oraz środków własnych Gminy

- budowa biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz sieci
kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bystre – ok. 4 mln zł. Zadanie zostało sfinansowane ze środków
unijnych oraz własnych Gminy. Dzięki tej inwestycji przyłącze do sieci kanalizacyjnej zyskało prawie 900
mieszkańców,

- przebudowa Stacja Uzdatniania Wody w miejscowości Zarzysko oraz części wodociągu - 2,5 mln zł.
Inwestycja sfinansowana ze środków własnych Gminy. Stacja zaopatruje ok. 7000 mieszkańców w wodę,

- budowa kompleksu sportowego w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” przy Gimnazjum Gminy
Oleśnica w Oleśnicy. Zadanie zostało współfinansowane przez trzy źródła a mianowicie przez Ministerstwo
Sportu i Turystyki, przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego oraz wkład własny
Gminy–wartość zadania - 1,150 mln zł.

- inwestycje drogowe (drogi gminne i drogi wewnętrzne) – 2 mln zł.,

- remonty dróg gminnych – 500 tys. zł

- utworzono Pracownie przyrodniczą w Szkole Podstawowej w Smolnej - wartość inwestycji to 115 tys. zł.
dofinansowanie z Unii Europejskiej oraz środków własnych Gminy,

- zakup samochodu hakowo–kontenerowego do wywozu odpadów komunalnych wartość inwestycji to 280
tys. zł. - dofinansowanie z Unii Europejskiej oraz Środków własnych Gminy,

- budowa placów zabaw w miejscowościach Boguszyce i Zarzysko – wartość inwestycji ok 90 tys.zł
pozyskano dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego,

- otwarto przedszkole w Boguszycach – dostosowano pomieszczenia w celu możliwości prowadzenia zajęć
z przedszkolakami – wartość inwestycji 130 tys. zł.

- utworzenie Punktu przedszkolnego w Szkole Podstawowej we Wszechświętem - 129 tys zł.,

- remont dachów w Szkołach Podstawowych w Ligocie Małej i Ligocie Polskiej – koszt inwestycji ok 60 tys. zł

- remont pomieszczeń Szkoły Podstawowej w miejscowości Wszechświęte - łączny koszt 215 tys. zł

- zakup 2 busów do Szkół Podstawowych w Ligocie Polskiej oraz w Smolnej

- uruchomienie pomp ciepła oraz pieca olejowego w Ligocie Polskiej – koszt 15 tys. zł

- przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Świerznej na kwotę 60 tys. zł

- budowa sieci wodociągowej w Świerznej – poniesiony koszt to 138 tys. zł,

- wykonano spięcie sieci wodociągowej w Ligocie Małej – koszt wykonania 53 tys. zł.

- wykonano spięcie sieci wodociągowej w Gręboszycach – koszt 56 tys. zł

- rozbudowa świetlicy wiejskiej w Dąbrowie Oleśnickiej – koszt inwestycji ok 336 tys. zł,

- remonty w świetlicach wiejskich w Wyszogrodzie - 25 tys. zł., Ligocie Polskiej - 239 tys. zł.,
Wszechświętem - 215 tys zł., Brzezince - 40 tys zł., Ligocie Wielkiej - 40 tys. zł, Ligocie Małej - 50 tys zł.,
Nieciszów - 49 tys. zł., Smolnej - 51,1 tys. zł,

Kluczowe zadania inwestycyjne zrealizowane w latach 2008-2010:

Plac zabaw w BoguszycachPlac zabaw w miejscowo ci Zarzyskoś

Oczyszczalnia cieków w miejscowo ci Bystreś ś

Orlik 2012

Samochód ratownictwa drogowego w Ligocie Polskiej

Przedszkole w Boguszycach

Wyremontowana wietlica w BrzezinceśWielofunkcyjny O rodek Gminny we Wszech wientem -wizualizacjaś ś

Świetlica w Jenkowicach Samochodu hakowo–kontenerowego do wywozu odpadów komunalnych

Stacja Uzdatniania Wody w Zarzysku

Bus dla Szkoły Podstawowej w Ligocie Polskiej

Droga w Brzezince

Droga w Sokołowicach



Turniej Orlika o Puchar

Premiera Donalda Tuska
16 września 2010 roku odbył się Turniej Orlika

o Puchar Premiera Donalda Tuska. Celem
organizacji Turnieju było promowanie wśród dzieci
sportowej aktywności i zasad fair play, aktywizacja
społeczności oraz zachęta do wspólnego
organizowania różnych działań sportowych na
obiektach wybudowanych w ramach programu
„Moje boisko – ORLIK 2010”.
II etap został zorganizowany dla drużyn w kategorii
wiekowej 12 – 13 lat (roczniki 1997 – 1998 ).
W turnieju uczestniczyły 4 drużyny z terenu Gminy
Oleśnica. Zespoły grały w sześcioosobowym
składzie (5 zawodników + bramkarz). Mecze
rozgrywane były na zasadach 2 x10 min. + 5 min.
przerwy – każdy z każdym.

UKS Smolna przy Sp Smolna po zaciętej
i wyrównanej walce z Sp Ligota Polska zdobyła
I miejsce. Sp Ligota Polska nie przegrywając
żadnego meczu a jedynie różnicą bramek
uplasowała się na drugim miejscu. Trzecie miejsce
wywalczyła SP Gminy Oleśnica, a na miejscu
czwartym po ostrej walce znalazła się SP
Sokołowice. Królem strzelców został Bartosz
Lucer (SP Smolna).

Przygotował:Kierownik Referatu PWiPF Maciej Syta

Fotokonkurs rozstrzygnięty!
Przed rozpoczęciem wrześniowej sesji Wójt

wręczył dyplomy, wyróżnienia oraz nagrody
laureatom fotokonkursu pn. "Miejsca urokliwe w
Gminie Oleśnica". którego celem było promowanie
walorów przyrodniczo - krajobrazowych Gminy
Oleśnica. Uczestnikiem konkursu mógł być każdy
(bez względu na wiek) pod warunkiem, że zgłosi
zdjęcia własnego autorstwa.
Spośród wielu nadesłanych prac komisja
konkursowa wyłoniła następujących zwycięzców:

- Tęcza /Boguszyce
(wioska)

- Jesień Tudorów
/Boguszyce

- Droga
/Boguszyce

Wyróżnienia:

- Zima /park w Nowoszycach
- Droga /Leśna droga prowadząca do

stawów w Boguszycach

I miejsce - Joanna Sudoł

II miejsce - Zbigniew Podurgiel

III miejsce - Przemysław Woleńszczak

Justyna Rychlik
Łukasz Kłak

Wszys tk im uczes tn ikom serdeczn ie
gratulujemy!

Więcej zdjęć na stronie

Przygotowała:Agnieszka Sanetra

www.olesnica.wroc.pl

Podstawowym profilem działalności Przedsiębiorstwa jest zaopatrzenie w wodę wszystkich 29
miejscowości oraz odbiór i odprowadzenie ścieków
na terenie 4 miejscowości. Obsługujemy 4 stacje uzdatniania wody, blisko 200 km sieci
wodociągowych, oczyszczalnię ścieków, prawie 40 km sieci kanalizacyjnych oraz 8 przepompowni
ścieków.

GPK prowadzi działalność w zakresie innych usług komunalnych takich jak:
- letnie utrzymanie placów zabaw;
- utrzymanie czystości na przystankach przy drogach gminnych;
- zarządzanie cmentarzem komunalnym w miejscowości Poniatowice;
- wynajem sprzętu;
- budowa sieci i przyłączy wod - kan na zlecenia zewnętrzne. (Zapraszamy do zapoznania się z naszą
ofertą)

W roku 2010 na podstawie zleceń zewnętrznych wybudowaliśmy już 1568 mb sieci wodociągowych,
1505 mb przyłączy wodnych, 418 mb sieci i przyłączy kanalizacyjnych oraz kilka przydomowych
oczyszczalni ścieków.
- budowa szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków;
- opróżnianie zbiorników bezodpływowych.

(Gmina Oleśnica jest w 100 % zwodociągowana)

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o.
ul. Kopernika 13, 56-400 Oleśnica
tel. 071/3141562, 071/3140266
Internet: www.gpkolesnica.pl

Przygotował: Prezes GPK Sp. z o.o Jarosław Polański

Informacje G.P.K

Gminny Ośrodek Kultury Oleśnica z siedzibą w
Boguszycach

informuje o możliwości zorganizowania

zamieszkałych w gminie Oleśnica.
Termin rozpoczęcia zajęć uzależniony jest od

ilości chętnych.
Szczegółowe informacje uzyskać można

pod numerem telefonu 71-314-02-39
lub drogą mailową pod adresem:

sport@gokboguszyce.pl

zajęć z piłki siatkowej dla młodzików
i juniorów młodszych



Międzynarodowe Spotkania Muzyczne
Międzynarodowych spotkań z muzyką mieliśmy w tym roku wiele.

Pierwszym międzynarodowym akcentem był koncert Dziecięcego Chóru Państwowego Konserwatorium im. S.
Rachmaninowa z Rostowa nad Donem (Rosja), pod dyrekcją Siergieja Tarakanowa, który odbył się 23.07.2010
na dziedzińcu Zamku Książąt Oleśnickich w Oleśnicy. Koncert zorganizował GOK dzięki kontaktom i
współpracy z Fundacją „Muzyka Cerkiewna” z Hajnówki oraz dyrektorem Międzynarodowego Festiwalu
Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka”, Panem Mikołajem Buszko.
Dziecięcy Chór, w którym śpiewają uczniowie szkół ogólnych i muzycznych z regionu Rostowa, powstał w 1998
roku. Dziś w dwóch grupach wiekowych (4-7 i 8-16 lat) śpiewa ponad 100 dzieci. Chór prowadzi intensywną
działalność koncertując w Rosji i za granicą (Bułgaria, Niemcy, Włochy). Uczestniczył w wielu nabożeństwach i
jest laureatem rosyjskich i międzynarodowych festiwali chóralnych m.in.: w Rostowie, Moskwie, Niżnym
Nowgorodzie i dwukrotnie wAlezzo we Włoszech. Wydali CD z muzyką cerkiewną. Dyrygent i założyciel chóru -
Siergiej Tarakanow - jest profesorem Katedry Dyrygentury Chóralnej Konserwatorium w Rostowie. Tego dnia
na Zamku wystąpił również żeński zespół śpiewaczy a’ cappella „Wianki”, działający przy GOK od 1997 r. w
miejscowości Wszechświęte. Zespół wykonuje polskie pieśni ludowe i pieśni kresowe, kolędy i pastorałki w 3-4
głosowym układzie. Jest zdobywcą wielu nagród i wyróżnień, przede wszystkim na przeglądach i festiwalach
pieśni kresowych.
Współorganizatorem koncertu był Zamek Oleśnica, który zaoferował Chórowi nieodpłatnie noclegi oraz posiłki.
Jako organizatorów zaskoczyła nas bardzo wysoka, jak na tego typu koncert, frekwencja. Ale też było czego
słuchać! Chór zaskoczył wszystkich perfekcją i finezją wykonania, jakże trudnych, nawet dla dorosłych,
utworów. Nie bez znaczenia był też dobór repertuaru - od pieśni religijnych po utwory współczesnych
kompozytorów.

Kolejnym międzynarodowym spotkaniem z muzyką był udział kapeli „Smyki” w Międzynarodowym Festiwalu
Folklorystycznym w Bouxwiller we Francji, w dniach 16 – 20 lipca br. Zespół wyjechał na zaproszenie Grupy
Folklorystycznej „PAYS DE HANAU”, która obchodziła 30-lecie swojej działalności artystycznej. Podczas
pobytu zespoły wiele czasu spędzały wspólnie: na koncertach, zwiedzaniu wzajemnym poznawaniu swoich
zwyczajów (więcej informacji na stronie internetowej Moja Oleśnica.pl w artykule pt.: „Kapela Smyki zagrała we
Francji”)

Tradycyjne już spotkania z międzynarodowym folklorem miały miejsce podczas tegorocznych XIII
Międzynarodowych Konfrontacji Folklorystycznych, które trwały od 27 do 29 września 2010 r. W tym roku na
zaproszenie GOK-u odpowiedziały zespoły: „Modrenec” z Pragi (folk. czeski), „Vepor” z Klenovca (folk.
słowacki), „Beregyna” z Pragi (folk. ukraiński), kapela „TüCSöK” z Mihalygerge (folk. Węgierski), „Powiślanki” z
Kwidzyna (folk. polski – Kaszuby) oraz „Tyrolia Band” (folk. tyrolski i bawarski).
Zespoły koncertowały podczas Międzykulturowej Biesiady na Zamku w Oleśnicy, na festynie rodzinnym w
Boguszycach osiedlu oraz w Bystrem, Smolnej i Świerznej.
W niedzielę 29 września zespoły prezentowały swoje programy przed liczną publicznością podczas Dożynek
Gminy Oleśnica, które miały miejsce w Poniatowicach.

Tradycją już jest udział naszych zespołów w Międzynarodowym Festiwalu „Powroty do ludowych tradycji”, który
w dniach 24 – 26.09.2010 organizowali wspólnie Słowacy i Węgrzy. W słowackim miasteczku Klenovec i
węgierskim Mihalygerge polską kulturę prezentował zespół „Jarzębina” z Sokołowic. Program pobytu
przewidywał nie tylko prezentacje wokalne, ale także kulinarne. Jednym z obowiązkowych punktów sobotniego
przedpołudnia w Mihalygerge było przygotowanie regionalnej potrawy – tym razem była to „fasolka po polsku”,
czy jak nazywają ją Słowacy – „gulasz fasolowy”.
Najwięcej wzruszeń dostarczyły, zarówno paniom z zespołu „Jarzębina”, jak i gospodarzom festiwalu, koncerty
w kościołach, gdzie zespół obok kilku polskich pieśni religijnych wykonał „Barkę”, znaną i tam jako ulubioną
pieśń Ojca Świętego, Jana Pawła II.

Chór z Rostowa na Zamku

Kapela „Smyki” we Francji.

Czesi, Słowacy, Węgrzy, Ukraińcy w gminie Oleśnica.

„Jarzębina” na Węgrzech  i w Słowacji

Opracowanie: Dyrektor GOK-u Dorota Bartczak

Chór z Rostowa nad Donem z Wiankami z Wszechświętego na Zamku w Oleśnicy

Zespół Beregyna (folklor ukraiński) z Pragi

Smyki we Francji

Smyki we Francji

Powi lanki z Kwidzyna z repertuarem kaszubskim i niemieckimś Zespó  VEPOR (S owacja) zata czy  na dziedzi cu Zamku mimo padaj cego deszczuł ł ń ł ń ą

Tyrolia Band z folklorem bawarskim - podbi  serca publiczno ci!ł śFolklor Czeski w wykonaniu zespo u Modrenec z PragiłPami tkowe zdj cie w wierznej-Modrenec i mieszka cyą ę Ś ń

Najwi cej wzrusze dostarczy a "Barka" w wykonaniu Jarz biny w ko ciele na W grzechę ń ł ę ś ę
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DOŻYNKI GMINY OLEŚNICA 2010
Tegoroczne „Dożynki Gminy Oleśnica” 2010 odbyły się 29 sierpnia w Parku w Poniatowicach. Obchody
rozpoczęła uroczysta msza św., odprawiona w kościele p.w. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w
Poniatowicach. Następnie wszyscy uczestnicy mszy św. przeszli uroczystym i barwnym korowodem do parku
w Poniatowicach, gdzie ze sceny przywitała ich tradycyjnie kapela „Smyki”.

Uroczystego otwarcia Dożynek dokonał Wójt Gminy Oleśnica, Marcin Kasina, który życzył zebranym
wspaniałej zabawy.

Podczas Dożynek z polskim akcentem zaprezentowali się uczestnicy XIII Międzynarodowych Konfrontacji
Folklorystycznych. Muzycy z zagranicznych kapel i członkowie zespołów tanecznych z Czech, Słowacji i
Ukrainy zatańczyli i odegrali Poloneza, którego przygotowali pod kierunkiem instruktorów tańca i muzyki w
zaledwie dwie próby! Na warsztatach wykorzystano utwór skomponowany przez Wojciecha Kilara do filmu
„Pan Tadeusz”, w reż.Andrzeja Wajdy.

Bardzo interesującym punktem programu artystycznego był tradycyjny obrzęd dożynkowy, w wykonaniu
teatru ludowego "Smolniacy" ze Smolnej i kapeli folkowej "Każdy Sobie". –

– komentowała po przedstawieniu zadowolona p. Mieczysława Słotnicka ze
„Smolniaków”.

Następnie organizatorzy oddali scenę zagranicznym gościom – zespołowi „Modrenec” z Pragi, ukraińskiej
„Beregynie” z Pragi, „Powiślankom” z Kwidzyna, kapeli „Tucsok” z „Mihalygerge” na Węgrzech oraz
zespołowi tańca „Vepor” z towarzyszeniem kapeli Jana Demeho z Klenovca na Słowacji. Ich znakomite
występy oklaskiwała kilkusetosobowa publiczność. Wszystkie zespoły otrzymały pamiątkowe upominki,
związane tematycznie z Dożynkami i XIII Międzynarodowymi Konfrontacjami Folklorystycznymi.

Gośćmi honorowymi XIII Międzynarodowych Konfrontacji Folklorystycznych byli: Pan Zdeněk Opatřil z
Pragi, reprezentujący Czesko-Morawski Związek Słowian oraz Pan Tadeusz Sikorski z Warszawy,
reprezentujący Polski Komitet Słowiański. Z ich inicjatywy udało się zaprosić do Oleśnicy zespoły „Modrenec”
i „Beregyna”.

Następnie rozstrzygnięty został konkurs na wieniec Dożynkowy. Spośród 16 zgłoszonych wieńców, jury w
składzie: ks. Bogusław Stec, Tadeusz Sikorski i Krzysztof Skórzewski przyznało następujące miejsca:
- I miejsce - zespół „Krzeczyniacy” z Krzeczyna
- II miejsce - sołectwo Sokołowice
- III miejsce – ex aequo zespół "Ligocianie" z Ligoty Wielkiej i sołectwo Poniatowice.

Kolejnym punktem programu artystycznego były prezentacje gminnych zespołów folklorystycznych,
działających pod patronatem GOK Oleśnica.
Dodatkowymi atrakcjami były prezentacje:
- krajów i regionów gości XIII Międzynarodowych Konfrontacji Folklorystycznych
- rękodzieła i rękodzielników z Dolnego Śląska i Wielkopolski
- gatunków zboża (Centrala Nasienna w Oleśnicy)
- własnoręcznych wyrobów sołectwa z Piszkawy oraz dzieci ze świetlicy wiejskiej w Piszkawie
- wykonywania witraży w formie warsztatu
- stoisk z zabawkami - stoiska z wikliną
Oraz:
- dmuchane zamki i zjeżdżalnie - malowanie twarzy i włosów
- konkurencje sportowo-rekreacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych

O godzinie 20.30 wystąpił „KRIS – Książe Disco Polo”, czyli Krzysztof Wyka ze Strzelińskiego Ośrodka
Kultury, który porwał publiczność do tańca i wspólnej zabawy. Około 21.30 z rockowym repertuarem wystąpił
zespół „Hej” – Oleśnicka Legenda w składzie:
- Zdzisław Janiak – muzyk grający z Budką Suflera, gitara prowadząca,
- Bogdan Kośmider – gitara basowa,
- Ireneusz Szosta - wokal,
- Sylwester Ostrowski – wokal i harmonijka ustna,
- Barbara Krzyworzeka – wokal
- Kazimierz Marut – perkusja

Około godziny 22.50 zorganizowano pokaz sztucznych ogni, dedykowany wszystkim osobom bawiącym
się na Dożynkach.

Od 23.00 do 02.00 zabawę taneczną poprowadził „KRIS” – prezentując największe polskie i zagraniczne
przeboje. Publiczność bardzo dobrze bawiła się do końca Dożynek. O godzinie 02:00 dyrektor Gminnego
Ośrodka Kultury Oleśnica – p. Dorota Bartczak podziękowała wszystkim uczestnikom za świetną zabawę i
uroczyście zamknęła imprezę, dziękując również organizatorom.

•Ewa i Jerzy Rogala - P.P.H. „Rolimpex” w Oleśnicy
•Jerzy i Danuta Żyszkiewicz, Ryszard Kozłowski - „Jajo-lux” w Sokołowicach
•Spolmot - 5 Spółka w Oleśnicy
•Robert Karbowniczak, Mariusz Michalik - KM Tani Dom w Oleśnicy
•Roman Michalec - CHATEX w Oleśnicy
•Firma OSKAR Wieczorek Oleśnica
•Bartkowiak Włodzimierz „BART-MAR” Ferma drobiu w Sokołowicach
•Jolanta i Janusz Kucharscy – Gospodarstwo Rolne we Wszechświętem
•Iwona Czech - Pol-Plast-Trans w Poniatowicach
•Bolesław Chmielewski - "Betpol Bis" Phu w Poniatowicach
•Piekarnia „KYRCZ” S.C. w Sokołowicach
•GSR w Oleśnicy • PIWiOŚ w Oleśnicy
•Tomasz Wzgarda - Dido-Pol Trans w Ligocie Polskiej
•„Chel” Jerzy LechAuto Złom w Cieślach

Osobne podziękowania należą się Starostwu Powiatu Oleśnickiego w Oleśnicy, które wsparło obsługę
techniczną wydarzenia, finansując oświetlenie sceniczne podczas Dożynek i Banku Spółdzielczego w
Oleśnicy, który był sponsorem głównym imprezy. Bez udzielonego wsparcia finansowego organizatorzy nie
byliby w stanie zrealizować wielu własnych zamierzeń podczas planowania imprezy „Dożynek Gminy
Oleśnica 2010”.

Graliśmy niedawno ten spektakl
na Dożynkach w Strzelinie, ale zupełnie inaczej występuje się przed swoją publicznością – u nas jest po
prostu bardzo miła atmosfera

Podziękowania bezpośrednim sponsorom Dożynek Gminnych, które wsparli:

Dziękujemy bardzo!

Opracował Piotr Michałowski
GOK Oleśnica

Przej cie uroczystym korowodem do Parku w Poniatowicachś

Zespó  Vepor z kapel Jana Demeho ze S owacjił ą ł

Smolniacy z kapel folkow Ka dy Sobie zaprezentowali Obrz d Do ynkowyą ą ż ę ż

Kris, czyli Ksi e DISCO POLO zaprosi  wszystkich do wspólnej zabawyąż ł

Wójt odbiera tradycyjne dary

Zdenek Opatril z Pragi i Tadeusz Sikorski z Warszawy
dzi kuj za zaproszenie do Ole nicyę ą ś

Korowód dożynkowy
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Gospodarzem tegorocznej imprezy była Smolna, gdzie wokół Ziemniaka dużo się działo… W programie nie zabrakło stałych elementów Festiwalu, takich jak:
konkurs na potrawę i nalewkę z ziemniaka, najcięższego i najdziwniejszego ziemniaka oraz rywalizacje artystyczne na najlepszy poemat i piosenkę o ziemniaku. W
tym roku dodatkowymi atrakcjami były prezentacje multimedialne na temat ziemniaka i „Kącik dziecięcy”, w którym powstawały niezwykłe prace plastyczne, z
udziałem ziemniaków w różnej postaci pt.: „Ziemniaczane impresje”. Imprezę zakończyła zabawa taneczna, która poprowadziła Zofia Matuszewska – instruktor
GOK Oleśnica.

– komentuje p. Dorota Bartczak, Dyrektor GOK
Oleśnica.

Obok przedstawiamy listę laureatów konkursów i foto-relację z imprezy. Dziękujemy serdecznie osobom zaangażowanym w organizację Festiwalu i wszystkim
uczestnikom konkursów.

Niewątpliwą atrakcją Festiwalu był występ zespołu „Duszniczanka” z Dusznik Wielkopolskich, który przyjechał do Oleśnicy na zaproszenie GOK-u
w ramach współpracy z Gminnym Centrum Kultury w Dusznikach Wlkp. Zespół istniejący od 1985 roku był wielokrotnie nagradzany na wielu festiwalach w Polsce a
w 2008 roku zdobył II nagrodę na Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą

Wyniki konkursów

PIOSENKA O ZIEMNIAKU - zgłoszono 11 piosenek

POEMAT O ZIEMNIAKU - zgłoszono 10 poematów

NAJWIĘKSZY ZIEMNIAK - zgłoszono 8 sztuk

NAJDZIWNIEJSZY ZIEMNIAK - zgłoszono 41 sztuk

POTRAWA Z ZIEMNIAKA - zgłoszono 74 potraw

NALEWKA Z ZIEMNIAKA - zgłoszono 25 nalewek

Jury:
Tomasz Zaręba–PCEiK w Oleśnicy
Janusza Starosta–instruktor zespołu „Duszniczanka”
z Dusznik Wielkopolskich
Ewa Rachwał–kierownik referatu Rolnictwa Gospodarki
Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Oleśnica

I Dąbrowianie z Dąbrowej II Smolniacy ze Smolnej
III Pokolenia z Ligoty Małej
III Jarzębina z Sokołowic

Jury:
Tomasz Zaręba PCEiK w Oleśnicy
Janusza Starosta–instruktor zespołu „Duszniczanka”
z Dusznik Wielkopolskich
Ewa Rachwał–kierownik referatu RGNiOŚ Urzędu
Gminy Oleśnica

I Krzeczyniacy z Krzeczyna
II Sołectwo Ligota Mała
III Jarzębina z Sokołowic

Wyróżnienie Smolniacy ze Smolnej

Jury:
Monika Jankowska–GOK Oleśnica
I Joanna Domańska z Sokołowic–1708 g
II Stanisława Zięba z Ligoty Wielkiej–1464 g
III Jan Niczyj z Bystrego–980 g

Najmniejszy ziemniak miał 814 g.

Jury:
Henryk Śniegula–Zamek Oleśnica
Grażyna Bojanowsk-GOPS

I Natalia Maślanka z Bogusławic
I Tomasz Gmerek ze Smolnej
I Marian Kuriata ze Smolnej
II Szczepan Pietras z Jenkowic
II Wanda Gałyk z Ligoty Małej
III Joanna Domańska z Sokołowic

Jury:
Maria Ćwikła-Zamek Oleśnica
Halina Czajkowska–Zamek Oleśnica
Maciej Syta–kierownik referatu PWiPF Urzędu Gminy Oleśnica

I Zrazy ziemniaczane–Lucyna Niczyj z Bystrego–600 zł
II Kugiel warmiński–Barbara Ogrodnik z Piszkawy–400 zł
III Zalewajka–Władysława Michalik ze Smolnej–300 zł

Wyróżnienie
Pierogi z ziemniakami–Mirosława Pargieła ze Smolnej–100 zł
Pączki z ziemniaków-Bożena Kaczmarczyk ze Smolnej–100zł

Jury:
Jarosław Polański–Prezes GPK
Krzysztof Skórzewski–Zastępca Wójta Gminy Oleśnica
Maria Ćwikła i -Zamek Oleśnica

I Nalewka z aronii–Teresa Rybka z Ligoty Małej
II Nalewka z porzeczki–Marian Kuriata z Ligoty Wielkiej
III Markówka–Marek Tokarski ze Smolnej

Wyróżnienie
Nalewka z pigwy – Marian Kuriata z Ligoty Wielkiej
Sok z żuka – Jacenty Kawecki z Poniatowic

Halina Czajkowska

Festiwal Ziemniaka 2010

Opracowa :Piotr Micha owski
GOK Ole nica

ł ł

ś

Gospodarze, czyli "Smolniacy" ze Smolnej w popisowym skeczu z Bronią

Najm odsi "D browianie" otrzymali I miejsce kategorii piosenki o ziemniakuł ą

Z ziemniaczanych piecz tek powstawa y 'Ziemniaczane impresje'ą ł

Sto y ugian y si od potrawł ł ę

Estetyka idzie w parze ze smakiem

Pomys ów na potraw w tym roku by o ponad 70!ł ę ł

Jury mia o naprawd trudne zadanie...ł ę

Nalewki zg oszone do konkursuł

Zespó  Duszniczanka z Dusznik Wielkopolskich-go specjalny Festiwaluł ść



Spotkanie z seniorami

Świerznej...

Ligocie Małej...

Cieślach...

Sokołowicach (razem z Ostrowiną)...

Boguszycach Wsi...
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Tradycyjnie organizowane w naszej gminie, kolejne spotkania z seniorami odby y się już dla mieszkańców Boguszyc Wsi, Świerznej, Ligoty Małej, Cieśli,
Sokołowic i Ostrowiny. Organizatorem spotkań jest Gminny Ośrodek Kultury Oleśnica z siedzibą w Boguszycach oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
Gospodarzem spotkań z seniorami jest Wójt Gminy Oleśnica, Marcin Kasina. Poniżej foto-relacja z wrześniowych i październikowych spotkań.

Tak bawili si seniorzy w:

ł

ę



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

Szkolenie w Świerznej
i projekty GOK-u
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Eliminacje Gminne Przeglądu Grup Kolędniczych „Pastorałka” i Kiermasz Świąteczny
w Jenkowicach

Gminny Ośrodek Kultury Oleśnica organizuje na
początku każdego roku Międzygminny Przegląd Grup
Kolędniczych „Pastorałka”. W związku z wielkim
zainteresowaniem imprezą, w grudniu br. zostaną
zorganizowane eliminacje gminne Przeglądu, które
odbędą się w terminie 03-04.12.2010 w świetlicy
wiejskiej w Jenkowicach. W piątek 03 grudnia
zaprosimy do udziału dzieci i młodzież z gminnych
przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów. W
sobotę zaprezentują się dorosłe zespoły kolędników z
gminy Oleśnica. W niedzielę 05 grudnia odbędą się
prezentacje laureatów etapu gminnego, kiermasz
rękodzieła i ozdób świątecznych oraz prezentacja
spektaklu pt.: „Legenda o św. Mikołaju” w wykonaniu
teatru „Akademia Wyobraźni” z Wrocławia. Bliższe
informacje na temat eliminacji i kiermaszu zostaną
o p u b l i k o w a n e n a s t r o n i e i n t e r n e t o w e j

Z naszych ustaleń wynika, że w świetlicy w
Jenkowicach około godziny 17.00 pojawi się na chwilę
bardzo zapracowany św. Mikołaj, który w nocy będzie
musiał rozdać jeszcze wiele prezentów – 06 grudnia
są przecież jego imieniny, czyli tradycyjne Mikołajki.
Zapraszamy serdecznie!

Opracował Piotr Michałowski
GOK Oleśnca

www.gokboguszyce.pl

Realizacja projektu Zakładamy Stowarzyszenie w Świerznej – wsparcie dla aktywnych mieszkańców rozpoczęła się w
Świerznej w czerwcu br. W sobotę 09.10.2010 r. odbyło się otwarte szkolenie na temat zakładania stowarzyszeń, które było
jednym z elementów wspomnianego projektu, prowadzonego przez GOK Oleśnica przy wsparciu Wydziału Rozwoju
Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Na spotkaniu można było się dowiedzieć się
m.in. jak założyć stowarzyszenie, jak pozyskiwać fundusze, jaką rolę odgrywają stowarzyszenia w Odnowie Wsi oraz
zapoznać się z dokonaniami aktywnie działających stowarzyszeń wiejskich w województwie śląskim. Spotkanie poprowadzili:
moderator Odnowy Wsi z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego i lider programów Odnowy Wsi w
województwie śląskim.

W ramach projektu ustawiono w Świerznej trzy tzw. ‘witacze’ z mapą wsi oraz informacjami na temat ścieżek rowerowych i
zabytków w miejscowości. Ideą twórców projektu było również dotarcie do mieszańców, którzy pamiętają dawne zwyczaje i
obrzędy związane z dorocznymi świętami, np. z Bożym Narodzeniem. – Na naszą codzienność nie zwracamy często uwagi,
ale za 50 lat będzie to historia, która może zainteresować badaczy. Ponieważ nas interesują dawne zwyczaje na Dolnym
Śląsku i ile z nich przetrwało do czasów obecnych, przeprowadziliśmy badania etnograficzne w Świerznej – mówi p. Paulina
Suchecka, adiunkt Muzeum Etnograficznym we Wrocławiu, Oddziału Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Wyniki badań są
cennym opracowaniem dla gminy Oleśnica. – Jesteśmy dumni z tego, że Świerzna ma taki dokument – jest on istotny również
dla przyszłych pokoleń – komentuje p.Alina Zięcik, sołtys Świerznej.

Gminny Ośrodek Kultury Oleśnica we wrześniu i w październiku złożył również wnioski na dwa konkursy dotacyjne: „Dom
Kultury +” oraz „Równać Szanse” 2010. Pierwszy jest programem trzy-letnim, prowadzonym przez Narodowe Centrum
Kultury w Warszawie. Jak czytamy w wytycznych, celem programu jest zainicjowanie szeroko rozumianej zmiany w
funkcjonowaniu lokalnych instytucji kultury, współdziałanie z domami kultury, jednostkami samorządu terytorialnego,
organizacjami pozarządowymi w celu wykreowania nowoczesnego, mocno osadzonego w kontekście lokalnym i społecznym,
centrum kultury. Jeżeli wniosek GOK-u Oleśnica zostanie rozpatrzony pozytywnie, będziemy mieli możliwość skorzystania z
wsparcia w zakresie bezpłatnych szkoleń, rozszerzenia oferty zajęciowej oraz remontu i rozbudowy infrastruktury.

Drugi program dotacyjny pt.: „Równać szanse 2010” może rozszerzyć ofertę zajęciową w świetlicy wiejskiej w Jenkowicach.
Celem projektu „Jenkowickie Impresje”, jest stworzenie dla dzieci i młodzieży atrakcyjnego miejsca pracy twórczej w nowo-
otwartej świetlicy wiejskiej w Jenkowicach, przeprowadzenie nieodpłatnych warsztatów artystycznych z malarstwa i rzeźby,
zakupienie wyposażenia do pracowni plastycznej i uruchomienie serwisu internetowego świetlicy w Jenkowicach. Celem jest
również zaprojektowanie przez młodzież-uczestników warsztatów, logo świetlicy wiejskiej w Jenkowicach. Materiały
zgromadzone podczas realizacji projektu posłużą również do promocji gminy Oleśnica.

Misją programu „Równać szanse”, który prowadzi Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, jest wyrównywanie szans na
dobry start w dorosłe życie młodzieży z terenów wiejskich i małych miast, rozumiany jako realizowanie przez młodych ludzi
celów życiowych określonych samodzielnie i realistycznie. Mamy nadzieję, że będziemy mogli powyższe idee wcielić w życie
w naszej gminie!

Opracował:Piotr Michałowski GOK Oleśnica

Tematem szkolenia by o zakładanie stowarzyszeńł

Wieloletnimi do wiadczeniami dzieli a si Agnieszka Czapelka
z Chudowa na l sku
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Ba wanki z w óczki to specjalno Piszkawył ł ść

Anio y z Pracowni Szk a w Boguszycachł ł

M odzie z powodzeniem prezentuje biblijne sceny na Pastora ceł ż ł

Pastora ka 2010 w SP Ligota PolskałJenkowianki z Jenkowic-tegoroczni gospodarze Kiermaszu

Prace w zesz orocznym konkursie na Szopk Bo onarodzeniowł ę ż ą Kiermasz Bożonarodzeniowy w gminie Oleśnica przyci gą wielu wystawcówą
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14.00 – 16.00

Pracownia Plastyczna BOGUSZYCE decoupage (dzieci i młodzież)
–szkło (dorośli)

Pracownia Plastyczna (dzieci i młodzież) BOGUSZYCE - szkło

Pracownia Plastyczna BOGUSZYCE- decoupage (dzieci i młodzież)

BIBLIOTEKA GOK-u zaprasza!
(Boguszyce 102)
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– biblioteka, czytelnia
– stanowiska komputerowe

– biblioteka, czytelnia
– zaj cia biblioteczne dla dzieci i m odzie y

– biblioteka, czytelnia

– biblioteka, czytelnia
– zaj cia biblioteczne dla dzieci i m odzie y
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OTWARTA PRACOWNIA PLASTYCZNA GOK w Boguszycach

zaprasza na zajęcia!
(Boguszyce 102 przy Bibliotece GOK)

Międzygminne nne Biegi PrzełajoweJesie

Na terenie stawów miejskich w Oleśnicy odbyły się cykliczne już
zawody Międzygminnych Jesiennych Biegów Przełajowych.
Organizatorem imprezy był Gminny Ośrodek Kultury Oleśnica oraz
Miejski Ośrodek Kultury i Sportu w Oleśnicy przy udziale Starostwa
Powiatowego w Oleśnicy.
W środowy poranek 06.10.2010 na terenie oleśnickich stawów pojawiły
się reprezentacje 18 szkół podstawowych i 9 gimnazjów z terenu 6 gmin
naszego powiatu. Pogoda i humory dopisywały – bieg ukończyło 695
zawodników w tym 299 dziewcząt. W klasyfikacji generalnej szkół
podstawowych pierwsze miejsce zajęła SP nr 6 w Oleśnicy z liczbą 91
pkt, drugie zajęła SP z Dziadowej Kłody z liczbą pkt. 73, a trzecie szkoła
podstawowa z Ligoty Polskiej z liczbą 69 pkt. W klasyfikacji ogólnej
gimnazjów na pierwszym miejscu znalazło się Gimnazjum nr 3 w
Oleśnicy z liczbą 84 pkt, na drugim Gimnazjum Gminne w
Dobroszycach z dorobkiem 66 pkt, trzecie miejsce przypadło
Gimnazjum Gminy Oleśnica z liczbą 50 pkt.

1.Miasto Oleśnica- 361 pkt.
2.Gmina Oleśnica - 199 pkt.
3.Bierutów - 135 pkt.
4.Dziadowa Kłoda - 123 pkt.
5.Dobroszyce- 96 pkt.
6.Międzybórz- 69 pkt.

Puchary dla Szkół Podstawowych, Gimnazjów i Gmin, a także medale
dla najlepszych zawodniczek i zawodników wręczali Starosta Oleśnicki
- Zbigniew Potyrała, z-ca Wójta Gminy Oleśnica - Krzysztof Skórzewski,
Wiceburmistrz Oleśnicy - Henryk Bernacki, Dyrektor GOK Oleśnica,
radna powiatu - Dorota Bartczak,członek Zarządu Powiatu - Walerian
Pietrzak, Przewodnicząca Rady Gminy -Aleksandra Sieruga

Podsumowanie udziału gmin przedstawiało się następująco:

Wszystkim serdecznie gratulujemy!
Opracował: Artur Koziara
GOK Oleśnica

Pracownia Plastyczna w Jenkowicach już otwarta!
Zapraszamy na warsztaty:

Decoupage

Malarstwo, rzeźba, rysunek

Malarstwo, rzeźba, rysunek

- wtorki godz.16.00-18.00
(dzieci, młodzież, dorośli)

Zajęcia prowadzi artysta plastyk

- czwartki godz.15.00-17.00
(Dzieci)

Zajęcia prowadzi plastyk

- czwartki godz.17.00-19.00
(dorośli)

Zajęcia prowadzi artysta plastyk

Małgorzata Klimek-Chmielewska

Rafał Makulski

Małgorzata Klimek-Chmielewska

W Jenkowicach powstaj pierwsze praceąJakby tu uj perspektyw ...ąć ę

Zaj cia zaczynamy od rysowania martwej naturyę


