
Zbliżający się Nowy Rok niesie wszystkim nadzieję na uspokojenie,
życzliwość i spełnienie marzeń. Z tej okazji życzę Państwu w imieniu
własnym i Samorządu Gminy Oleśnica, aby Nowy 2011 Rok był
szczęśliwy i obfitował w osobiste sukcesy, spełnił zamierzenia
zawodowe i społeczne, a także przyniósł wiele satysfakcji z podjętych
wyzwań.

Korzystając z możliwości składam serdeczne podziękowania
wszystkim, którzy w samorządowych wyborach w 2010 roku oddali
na mnie swój głos. Wdzięczny za udzielone mi poparcie, na kolejną
kadencję, zapewniam Państwa, że zrobię wszystko, by nie zawieść
Waszego zaufania.

Z najwyższą powagą, rzetelnością i osobistym oddaniem będę
traktował powierzoną mi funkcję. Wierzę, że we współpracy z wybraną
Radą Gminy Oleśnica jeszcze efektywniejszym stanie się nasz rozwój
zarówno gospodarczy jak i społeczny, a wszelkie problemy będą
rozwiązywane z korzyścią dla nas wszystkich.

Wójt Gminy Oleśnica
/-/ Marcin Kasina
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LVI sesja Rady Gminy Oleśnica V Kadencji

12 listopada br. o godzinie 11.00 w piątek na
świetlicy wiejskiej w miejscowości Jenkowice
odbyła się ostatnia LVI (pięćdziesiąta szósta)
sesja Rady Gminy Oleśnica V kadencji.

Głównym punktem obrad było podjęcie uchwały
w sprawie nawiązania współpracy między Gminą
Niemenczyn Administracji Samorządu Rejonu
Wileńskiego Republiki Litewskiej a Gminą
Oleśnica w Rzeczypospolitej Polskiej oraz
p o d p i s a n i e u m o w y p a r t n e r s k i e j z
przedstawicielami w/w gminy.
Tego dnia podjęto również uchwały:
- zmieniająca uchwałę Nr XL/189/09 w sprawie
zwolnienia od podatku od nieruchomości na
terenie gminy Oleśnica;
- w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok,
- w sprawie udzielenia z budżetu gminy na 2010
rok pomocy finansowej Powiatowi Oleśnickiemu,
- w sprawie określenia wysokości stawek podatku
od nieruchomości.
- w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy
Miejscowości Zimnica 2010 – 2017”
- w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy
Miejscowości Wszechświęte 2010 – 2017”
- w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy
Miejscowości Piszkawa 2010 – 2017”
- w sprawie: ”Programu współpracy Gminy

Oleśnicy z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na rok 2011”.

Następnie zgodnie z porządkiem obrad sesji
Wójt przedstawił sprawozdanie z działalności z
okresu między sesjami oraz przystąpiono do
głosowania w sprawie przyjęcia protokołów z
poprzednich sesji. W punkcie „sprawozdania
sprawy różne wolne wnioski” Wójt podziękował
Przewodniczącej Rady Aleksandrze Sierudze
oraz całej Radzie za trud i zaangażowanie w
pracę podczas twania V kadencji.

Przygotowała:Agnieszka Siednienko

I sesja Rady Gminy Oleśnica VI kadencji

Gmina podpisała umowę partnerską

12 listopada br. w świetlicy wiejskiej w miejscowości Jenkowice po ostatniej sesji V kadencji Rady
Gminy Oleśnicy, odbyło się uroczyste podpisane umowy partnerskiej pomiędzy Gminą Oleśnica
reprezentowaną przez Wójta Marcina Kasinę a Samorządem Rejonu Wileńskiego reprezentowanym
przez Mer Samorządu Wileńskiego Marię Rekść oraz Starostę Gminy Niemenczyn Administracji
Samorządu Rejonu Wileńskiego Edwardem Puncewiczem.

Wspomniana współpraca między zaprzyjaźnionymi gminami istniała już od dłuższego czasu,
natomiast nie była w ten sposób sformalizowana. Dzięki tej umowie będzie możliwa dalsza
współpraca partnerska obu narodów w następujących dziedzinach:
- wymiana doświadczeń i wiedzy w zakresie samorządności lokalnej;
- współpraca kulturalno-oświatowa;
- sport i turystyka;
- nauka i oświata, współpraca pomiędzy szkołami;
- ochrona środowiska;
- wymiana młodzieży i innych grup mieszkańców Gminy Oleśnica i Samorządu Rejonu Wileńskiego;
- współpraca gospodarcza pomiędzy firmami oraz organizacjami z terenu gmin;
- wspólne zabieganie w Unii Europejskiej o środki finansowe w ramach wspólnych projektów.

Przygotowa a:Agnieszka Sanetrał

W dniu 6 grudnia br. na II sesji Rady Gminy Pan
Marcin Kasina – Wójt Gminy Oleśnica w obecności
całego składu Rady oraz zaproszonych gości złożył
ślubowanie.

Przygotowa a:AgnieszkaKembłowskał

1 grudnia br. o godz. 13.00 w Urzędzie Gminy
Oleśnica odbyła się I sesja Rady Gminy Oleśnica VI
kadencji.

Przed rozpoczęciem sesji Przewodnicząca
Gminnej Komisji Wyborczej Pani Zofia Graczyk
wręczyła radnym zaświadczenia o wyborze.

Obrady otworzył radny Senior Pan Stanisław
Mamrot. Po złożeniu ślubowania przez radnych i
przyjęciu porządku obrad przystąpiono do wyboru
Przewodniczącego Rady Gminy Oleśnica. Odbyło
się tajne głosowanie. Przewodniczący Komisji
Skrutacyjnej Pani Elżbieta Kotwa odczytała protokół,
a następnie radni, jednogłośnie, podjęli uchwałę w
sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy
Oleśnica. Został nim radny Jacenty Kawecki.
Kolejnym punktem obrad było podjęcie uchwały w
sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady
Gminy Oleśnica. Radni w głosowaniu tajnym,
zadecydowali, że funkcję tą będzie pełniła radna Pani
Aleksandra Sieruga.
Tego dnia podjęto także uchwały:
- w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy
Oleśnica oraz wyboru ich składów osobowych,
- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

Następnie, zgodnie z porządkiem obrad, Wójt
przedstawił sprawozdanie o stanie gminy, w którym
zawarł informacje o stanie mienia komunalnego,
gminnych inwestycjach, źródłach finansowania tych
inwestycji, stanie należności i zobowiązań budżetu
gminy oraz sytuacji społeczno – gospodarczej na
terenie gminy. W sprawach różnych poruszono m. in.
temat dotyczący dalszego funkcjonowania ośrodka
Relaks w Boguszycach.

Przygotowa a:Agnieszka Kembłowskał

Ślubowanie Wójta Gminy Oleśnica



Mieszkańcy miejscowości Bystre mogą się od
niedawna cieszyć nowoczesną oczyszczalnią
ścieków. Całość inwestycji wyniosła blisko 4 mln zł, z
czego prawie 2,3 mln zł to dofinansowanie z funduszy
Unii Europejskiej (Program Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013).

5 listopada w obecności marszałka województwa
dolnośląskiego Marka Łapińskiego, starosty Powiatu
Oleśnickiego Zbigniewa Potyrały, wójta Marcina
Kasiny, prezesa GPK Jarosława Polańskiego, sołtysa
Jana Niczyj, radnych gminnych, pracowników
gminnych jednostek i mieszkańców Bystrego, odbyło
się uroczyste otwarcie oczyszczalni. Głównym
wykonawcą było Przedsiębiorstwo Inżynierii Wodnej i
Ochrony Środowiska Sp. z o.o. z Oleśnicy a
podwykonawcą : Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
ENEKO Sp. z o.o. z Gliwic.

Przygotował:Kierownik Referatu PWiPF Maciej Syta

Bystre z nową oczyszczalnią

Ruszyła budowa we Wszechświętym

13 listopada obok Szkoły Podstawowej we
Wszechświętem miało miejsce podpisanie aktu
erekcyjnego oraz wbudowanie kamienia
węgielnego w fundamenty nowo rozpoczętej
inwestycji. Wlelofunkcyjny obiekt jaki powstanie
będzie spe łnia ł funkcje świet l icy, sal i
gimnastycznej oraz remizy strażackiej. Koszt
inwestycji wyniesie około 5,5 miliona, a
dofinansowanie ze środków unijnych w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 -
2013 może wynieść 500 tysięcy złotych.

Podpisania aktu erekcyjnego dokonał wójt
Gminy Oleśnica Marcin Kasina, przewodnicząca
Rady GminyAleksandra Sieruga, radny Waldemar
Uba, dyrektor Szko ły Podstawowej we
Wszechświętem Grzegorz Pfeiffer, prezes GPK
Jarosław Polański, sołtys wsi Zarzysko Andrzej
Szymańki oraz wielu zaproszonych gości a także
ks. Wojciech Kopeć, który dokonał również
poświęcenia obiektu. Budynek zaprojektowało
biuro projektów "Archigra" - Grażyna Rajewska z
Oleśnicy a wykonywać będzie Przedsiębiorstwo
"REM-BUD" Krzysztof Kowal-Gąska

Przygotował: Kierownik Referatu PWiPF Maciej Syta

Wieści z Rady...
23 grudnia br. o godz. 12.00 w Urzędzie Gminy Oleśnica

odbyła się III sesja Rady Gminy Oleśnica VI kadencji.
Obrady otworzył Przewodniczący Rady Jacenty

Kawecki. Po stwierdzeniu prawomocności obrad i
przedstawieniu porządku, do którego radni nie wnieśli
zastrzeżeń, przystąpiono do podjęcia następujących
uchwał:
- w sprawie określenia dochodów gromadzonych na
wydzielonym rachunku przez gminne
jednostki budżetowe;
- w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok;
- w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Oleśnica;
- w sprawie przyznania miesięcznego limitu kilometrów na
jazdy lokalne Wójtowi Gminy Oleśnica;
- w sprawie zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów
podróży służbowych przysługujących radnemu.
Następnie, zgodnie z porządkiem obrad, Wójt przedstawił
sprawozdanie o z pracy między sesjami. Radni przyjęli
także jednogłośnie protokół z I i II sesji.

Przygotowa a:Agnieszka Kembłowskał

Pomoc materialna dla uczniów na rok szkolny 2010/2011

Do dnia 15 września 2010 r. rodzice oraz pełnoletni uczniowie zamieszkujący na terenie Gminy
Oleśnica i uczęszczający do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych mogli
składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2010/2011. Do urzędu w efekcie
naboru wpłynęło 108 wniosków na 199 uczniów. Wydano 105 decyzji przyznających stypendium dla
194 uczniów, na kwotę 39.982,50 zł oraz 3 decyzje odmowne, ponieważ uczniowie nie spełniali
kryteriów określonych w uchwale w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze
socjalnym oraz ustawie o systemie oświaty.

Przygotowała: Monika Galik

Program „Wyprawka szkolna”

W okresie od września do grudnia 2010 r. Wójt
Gminy Oleśnica przyznał pracodawcom zwrot
kosztów kształcenia pracowników młodocianych
mieszkających na terenie gminy, na łączną kwotę
293.490,00 zł. Wnioski złożyło 20 pracodawców,
którzy wyszkolili i „wypuścili”spod swoich skrzydeł 41
rzemieślników i mistrzów. Młodzi kształcili się przede
wszystkim w zawodach: fryzjera, blacharza
samochodowego, sprzedawcy, elektryka oraz
stolarza.

Przygotowała:Monika Galik

Po raz kolejny Gmina Oleśnica przystąpiła do
realizacji Rządowego programu pomocy uczniom w
2010 r. „Wyprawka szkolna” w zakresie
dofinansowania zakupu podręczników.

Z programu skorzystało 193 uczniów klas I-III szkół
podstawowych oraz klasy II gimnazjum na łączną
kwotę 18.534,00 zł.

Przygotował:Monika Galik

Dofinansowanie kosztów kształcenia

pracowników młodocianych



Moment dekoracji laureatów poprzedził wspólny
występ dzieci z punktu przedszkolnego i oddziału
przedszkolnego we Wszechświętem pod
kierunkiem nauczycielek Iwony Palko, Urszuli
Szurgut i Aliny Wojtowicz. Dzieci przedstawiły
jesienną improwizację ruchową do muzyki Antonio
Vivaldiego.

Park nie przypadkiem stał się tematem naszego
konkursu wyjaśnia dyrektor szkoły Grzegorz
Pfeiffer. Należymy bowiem do nielicznych szkół, a
być może jesteśmy nawet jedyną taką szkołą w
powiecie, która może pochwalić się zabytkowym
XIX-wiecznym parkiem.

A o tym, jak inspirujący może być jesienny
spacer po parku, zawłaszcza dla przedszkolaków,
możemy się przekonać oglądając ich prace
plastyczne wyeksponowane na wystawie w holu
Urzędu Gminy Oleśnica.

(Wszech-press)

Co 8 sekund umiera cz owiek wskutek chorób, b d cych nast pstwem palenia tytoniu. Równie
szybko kolejna osoba pada ofiar tego zgubnego na ogu. Papieros jest jedynym legalnym narkotykiem,
którego u ywanie prowadzi do przedwczesnej mierci palacza i jego bliskich.... Problem dotyczy
doros ych, ale jego ofiarami padaj dzieci. Dlatego te uczniowie Szko y Podstawowej w Ligocie Ma ej w
„Dniu bez Papierosa” nie pozostali bierni - postanowili zabra g os i oficjalnie zaprotestowa .

Wr czane wszystkim rano ulotki informowa y: „Na drugiej przerwie co si wydarzy! Przyjd zobacz!”.
Licznie zgromadzeni i zaintrygowani uczniowie oraz pracownicy szko y mieli okazj obejrze
przera aj ce scenki rodzajowe z ycia na ogowych palaczy przygotowane przez uczniów klasy I oraz
uczniów klas IV – VI, wys ucha faktów o zgubnych skutkach palenia tytoniu. Po czym przedszkolaki i
dzieci z klas I-III z maseczkami na twarzach wysz y w teren edukowa doros ych.

Uczestnicz ce w przemarszu dzieci g o no skandowa y has a zra aj ce palaczy do ich na ogu.
Wysoko nad g owami uniesione by y transparenty przygotowane przez uczniów. Widnia y na nich has a
u wiadamiaj ce palaczom szkodliwo palenia tytoniu. Uczniowie Maciek Kali ski i Dawid Oleksyn
sprawnie rozprowadzali przygotowane ulotki informacyjne wr czaj c je okolicznym mieszka com. Nad
bezpiecze stwem demonstruj cej m odzie y czuwali nauczyciele oraz policjanci z Komendy
Powiatowej Policji w Ole nicy.

Akcja przebiega a spontanicznie i ywio owo. Uczestniczy o w niej prawie sto osób. Przy pe nej
akceptacji dyrektora szko y przygotowa y j i przeprowadzi y: Izabela Stadnik,
Monika Mazur,Anita Krzekotowska.

Papieros zabija oko o 4 milionów osób rocznie.
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Agnieszki Chanusiak

MUSIMY TEMU ZAPOBIEC!

Przygotowali: Organizatorzy akcji

MOŻEMY TEMU ZAPOBIEC!

W parku we Wszechświętem wciąż jesień

Chociaż tematem miejsko-gminnego konkursu
plastycznego zorganizowanego przez Szkołę
Podstawową we Wszechświętem był „Park w
barwach jesieni", to jego finał przypadł już na aurę
typowo zimową.

W środę 1 grudnia odbyła się uroczystość
wręczenia nagród przygotowana przez
nauczycielki punktu przedszkolnego Iwonę Palko
i Urszulę Szurgut z udziałem rodziców. Konkurs
choć była to dopiero jego pierwsza edycja -
cieszył się dużym zainteresowaniem. Wzięli w
nim udzia ł wychowankowie oleśnickich
przedszkoli nr 1, 4, 6 i „Czarodziejskiego Ogrodu"
oraz oddziałów przedszkolnych, popularnie
zwanych zerówkami, działających w szkołach
podstawowych w Smolnej, Ligocie Małej, szkole
podstawowej gminy Oleśnica i nr 2 w Oleśnicy.
Spośród kilkudziesięciu prac jury wybrało trzy,
które uhonorowane zosta ły nagrodami

ufundowanymi przez wójta Marcina Kasinę. W
jego imieniu nagrody wręczała inspektor ds.
oświaty Monika Galik. Laureatką I miejsca została
5-letnia Emilia Gzowska ze Szkoły Podstawowej
w Smolnej, II miejsca 4-letnia Michalina
Szczesiak z Niepublicznego Przedszkola
„Czarodziejski Ogród", a III miejsca 6-letni Marek
Milewicz ze Szkoły Podstawowej w Ligocie Małej.
W koszyku nagród znalazły się m.in. atrakcyjne
wydawnictwa książkowe, zestawy kredek, gry
edukacyjne, a nawet laptop (oczywiście w wersji
zabawkowej). Dyplomy gratulacyjne trafiły także
do rąk nauczycielek - Eweliny Wydmuch ze szkoły
w Smolnej, Edyty Gajewskiej z Niepublicznego
Przedszkola „Czarodziejski Ogród" i Elżbiety
Rzepki ze szkoły w Ligocie Małej.



Pracownia przyrodnicza w Smolnej…

Test Ortograficzny

Pierwszaki z Ligoty Małej Eksperymentowali w Centrum Nauki Kopernik

18 listopada 2010r w Szkole Podstawowej w Smolnej odbyło się uroczyste otwarcie pracowni
przyrodniczej, którego dokonał Wójt Gminy Oleśnica pan Marcin Kasina wraz z Dyrektorem Szkoły
Dariuszem Rzepką i Przewodniczącą Rady Uczniów Karoliną Karczyńską. Poświęcił ją Proboszcz
Parafii ks. Piotr Semeniuk.

Uczniowie Koła Młodego Ekologa zaprezentowali zebranym scenkę pt. „ Jak uczyliśmy Damiana
szanowac przyrodę”. Po uroczystym otwarciu zaproszeni goście uczestniczyli w prezentacji i stawiali
pierwsze kroki w obsłudze nowo otrzymanego sprzętu.
Szkoła w Smolnej realizuje projekt „Dolnośląska szkoła liderem projakościowych zmian w polskim
systemie edukacji „ , który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego. Szkolny zespół wdrożeniowy wraz z radą pedagogiczną opracował szkolny
program rozwojowy, który umożliwia uczniom uczestnictwo w dodatkowych formach rozwijających ich
umiejętnosci, zainteresowania oraz wyrównujących szanse edukacyjne. Dzieci wezmą udział w trzech
wycieczkach edukacyjnych na terenie Dolnego Śląska oraz w trzech wjazdach do Multicentrum.
Zwiedziły już Jaskinię Niedźwiedzią , zabytki Lądka Zdroju i Muzeum Górnictwa w Złotym Stoku.

W ramach projektu „ Pracownia przyrodnicza w każdej gminie” szkoła pozyskała nowoczesną
klasopracownię, w której odbywają się zajecia z przyrody i matematyki. Łączny koszt inwestycji to około
170 tyś z czego pozyskano około 140 tyś.

Przygotował: Kierownik PWiPF Maciej Syta

Zwykły listopadowy piątek dostarczył pierwszoklasistom z Ligoty Malej niezwykłych doświadczeń, w
pełnym tego słowa znaczeniu. Wyjazd zapowiadał się niewinnie, a zakończył się wielką eksplozją.

Celem wyprawy były zajęcia w ramach interaktywnej wystawy „Eksperymentuj”, przygotowanej przez
naukowców z nowo otwartego Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

Uczniowie bez żadnych oporów opanowali wszystkie stanowiska doświadczalne. Zawieszona piłka,
wirujące krzesło, oszukaj swój wzrok, jak powstaje film to stanowiska tematyczne, które cieszyły się
największym zainteresowaniem.

Największy podziw wzbudziły eksperymenty z ciekłym azotem. Podczas nich naukowcy w bardzo
przystępny sposób wyjaśniali prawa fizyki i chemii: tworzyli chmury, unicestwiali różne przedmioty,
zbudowali armatę, a w końcu doprowadzili do wielkiej eksplozji. Wyprawę ponadto niespodziewanie
urozmaicił alarm przeciwpożarowy. Na szczęście był to tylko alarm próbny. Wszyscy w porę zdążyli się
ewakuować. Nasi uczniowie i rodzice byli pełni podziwu, jak sprawnie ewakuowała się tak duża szkoła
–S. P. nr 2 w Twardogórze. To właśnie w niej gościliśmy dzięki życzliwości dyrektora szkoły Elżbiety
Stępień. Wystawa była po prostu „bombowa”. Stanowiła niezwykle interesującą alternatywę dla
tradycyjnych zajęć szkolnych. A dyrektorowi naszej szkoły Agnieszce Chanusiak oraz rodzicom:
państwu Makowieckim i państwu Obiegło dziękujemy za możliwość nieodpłatnego skorzystania z
wyjazdu.

Przygotował: Wychowawca kl. IAnita Krzekotowska

Zarząd Rejonowy PCK w Oleśnicy i Sekcja
Szkolenia PSS-E w ramach zadania publicznego
Urzędu Miasta Oleśnica zorganizował na terenie
oleśnickiego zamku 24.11.2010r. konkurs z
zakresu wiedzy prozdrowotnej i zasad udzielania
pierwszej pomocy przedmedycznej.

Celem konkursu było:
- upowszechnianie podstawowej wiedzy z
zakresu niesienia pierwszej pomocy w różnych
sytuacjach,
- wzbogacenie programów szkolnych z
powyższej tematyki przez zaangażowanie
Opiekunek Szkolnych Kół PCK, wychowawców,
nauczycieli WF i pedagogów,
- poszerzenie grupy osób posiadających
niezbędną wiedzę o zachowaniu się w razie
wypadków, katastrof itp. niebezpieczeństw.

O godz. 9.00 reprezentanci szkół z powiatu
oleśnickiego przystąpili do testów. Po zliczeniu
punktów przez komisję konkursową okazało się,
że najlepiej testy napisał Wojciech Kotwa - uczeń
Szkoły Podstawowej w Ligocie Polskiej. Do
drugiej, praktycznej części konkursu jury
dopuściło czterech najlepszych uczniów. Na
stacjach praktycznych liczyła się prawidłowość i
kompletność wykonania poszczególnych
czynności. Oceny obu testów zostały zsumowane
i w łącznej punktacji zdecydowanie zwyciężył
Wojciech Kotwa uczeń klasy VIa Szkoły
Podstawowej w Ligocie Polskiej.

Przy wręczaniu nagród członek jury Pani
Dorota Mączka pochwaliła Wojtka za bardzo
dobre przygotowanie się do konkursu i
perfekcyjne postępowanie przy udzielaniu
pierwszej pomocy przedmedycznej w działaniach
praktycznych.

Fundatorami nagród byli Burmistrz Miasta
Oleśnicy, Wójt Gminy Oleśnica, Zarząd Rejonowy
PCK.

Wojtkowi i Pani Małgorzacie Lenart, która
przygotowała ucznia do konkursu gratulujemy
sukcesu.

Przygotował: Dyrektor Leszek Witkowski

Sukcesy zkoły odstawowej

w igocie olskiej

S P
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Dnia 28.X.2010r. odbył się Powiatowy Konkurs
Recytatorski w Oleśnicy (14 Turniej Słowa i
Literatury Patriotycznej - recytacja tekstów o F.
Chopinie).

Uczennica naszej szkoły z klasy VIb Klaudia
Rejak została laureatką i 8.XII.2010r. będzie
reprezentowała powiat na Konkursie Rejonowym
we Wrocławiu.
Recytacja na tle muzyki F. Chopina mocno
oddziaływuje na emocje słuchaczy.

Uczennicę przygotowała nauczycielka języka
polskiego Janina Szeliga.
P.S. Wiadomość z ostatniej chwili: Na finale
wojewódzkimi w/w konkursu Klaudia Rejak zajęła
III miejsce.

Klaudii i Pani Janinie Szelidze gratulujemy
sukcesu.

Przygotowa :Dyrektor Leszek Witkowskił

Konkurs recytatorski

28.10.2010 roku odbył się Ogólnopolski Test
Ortograficzny. Na 2988 uczestników uczeń z klasy
II S.P. W Smolnej Wojciech Kurdybacha
zdobywając 7 miejsce otrzymał tytuł Mistrza
ortografii.



Już po raz czwarty sportowcy Gminy Oleśnica
uczcili Święto Niepodległości na sportowo w
turnieju piłki nożnej który odbył się na sali w Ligocie
Małej. Uczestniczyło 9 drużyn rywalizując w
grupach po trzy zespoły. Rywalizacja była zacieta i
stała na dobrym poziomie. Zwyciężcami turnieju
została drużyna ZIMNIC, która z rąk wójta gminy
Marcina Kasiny odebrała nagrodę w postaci
kompletu strojów piłkarskich. Drugie miejsce
zajęła drużyna CIEŚLI, a na trzeciej pozycji
uplasowała sie LIGOTA MAŁA. Najlepszym
strzelcem został zawodnik zwycięskiej drużyny
Pawlik Emil strzelająć 11 bramek. Najlepszy
bramkarz Potępa Ryszard z Cieśli.
Po turnieju gminnym odbył się turniej OPEN w
którym I miejsce zajęła drużyna MOKiS-u,
II miejsce KERRY, a III PENNY GONDEK

Przygotował:Kierownik Referatu PWiPF Maciej Syta

Programy w S.P. Smolna

Punkt przedszkolny w Szkole Podstawowej we Wszechświętem ogłosił konkurs pod hasłem „Park w
barwach jesieni” pod patronatem Wójta Gminy Oleśnica.

Celem konkursu było:
- rozwijanie wyobraźni i zainteresowań plastycznych dzieci ,
- ukazanie różnorodnych technik plastycznych i zdolności plastycznych dzieci ,
- wzbudzanie zainteresowań przyrodą i jej darami ,
- zachęcanie dzieci do zajęć twórczych z materiałem przyrodniczym,
- wymiana doświadczeń w zakresie edukacji artystycznej,
- umożliwienie prezentacji uzdolnionych dzieci na szerszym forum.
Uczestnikami konkursu mogły być dzieci w wieku 4-6 lat z przedszkoli i oddziałów przedszkolnych z
miasta gminy Oleśnica. Prace musiały nawiązywać do tematu konkursu. Inspiracją mogło być
poszukiwanie śladów jesieni podczas spaceru w parku. Technika prac była dowolna szczególnie była
brana pod uwagę pomysłowość w doborze materiałów plastycznych, estetyczne wykonanie pracy,
oryginalność , samodzielność.
Prace były indywidualne w formacieA4.
Z naszego oddziału przedszkolnego wzięło udział w konkursie czworo dzieci:
1.Alicja Pomorska;

Emilia Gzowska;
Jakub Gabor;
Dominik Wincentowicz.

1 grudnia 2010r.pojechaliśmy do Szkoły Podstawowej we Wszechświętem na uroczyste ogłoszenie
wyników i wręczenie nagród. Na miejscu mieliśmy możliwość obejrzenia galerii prac wykonanych przez
dzieci biorących udział w konkursie oraz zobaczyć występ przedszkolaków wprowadzających nas w
nastrój barwnej jesieni. Laureatką konkursu została Emilia Gzowska 5 lat. Nagroda jaką otrzymała to
laptop edukacyjny, książkę, kredki pastelowe oraz dyplom.

Troje dzieci biorących udział w konkursie otrzymało dyplomy oraz słodki poczęstunek. Dla Szkoły
Podstawowej w Smolnej otrzymaliśmy dyplom za udział w miejsko - gminnym konkursie plastycznym.
Bardzo cieszymy się z wygranej oraz jesteśmy pozytywnie zmotywowani do udziału w kolejnych
konkursach.
Gratulujemy dzieciom oraz życzymy dalszych sukcesów artystycznych.

2.

3.

4.

Przygotowała: Opiekun Ewelina Wydmuch

Konkurs plastyczny „Park w barwach Jesieni”

Sportowe zmagania w Ligocie Małej Konkurs “zDolny Ślązak Gimnazjalista” - część matematyczno-fizyczna

20 października 2010 r. uczniowie Gimnazjum Gminy Oleśnica wzięli udział w XI Dolnośląskim
Konkursie dla Gimnazjalistów „zDolny Ślązak Gimnazjalista”.

W tym dniu młodzież zmagała się z zadaniami z części matematyczno – fizycznej. W konkursie wzięło
udział 37 gimnazjalistów z klas I – III. Uczestniczyli w nim uczniowie, których fascynuje świat matematyk
i fizyki. Konkurs przebiegał w sympatycznej atmosferze, choć przez cały czas obecny był duch
rywalizacji.

Red. Nauczyciele matematyki

Szko a Podstawowa w Smolnej przyst pi a do programów:
Owoce w szkole - uczniowie klas I-III otrzymuj w ci gu tygonia wie e owoce i warzywa tj. jab ka,

gruszki, marchewk i soczki.
5 porcji warzyw, owoców lub soku - celem programu jest kszta towanie od najm odszych lat

wiadomo ci i w a ciwych nawyków ywieniowych, polegaj cych na regularnym spo ywaniu warzyw,
owoców i soków. Chcemy pokaza rodzicom i przede wszystkim dzieciom z klas I-III, e owocowo-
warzywne porcje s niezb dne w ich diecie i stanowi naturalne ród o cennych witamin oraz sk adników
mineralnych. Wed ug zalece ekspertów, warzywa, owoce i soki nale y spo ywa co najmniej 5 razy
dziennie – ka dego dnia. Jest to niezb dne minimum w codziennej trosce o zdrowie.

Klub Bezpiecznego Puchatka - 8 wrze nia ruszy w naszej szkole ogólnopolski program edukacyjny
"Klub Bezpiecznego Puchatka" pod honorowym patronatem Komendanta G ównego Policji skierowany
do klas pierwszych szkó podstawowych. Celem akcji jest uczenie dzieci bezpiecznych zachowa nie
tylko na drodze, ale i w innych sferach ich aktywno ci: w domu, w szkole, czy w czasie zabawy.

Szko a przyst pi a do akcji Paczka wi teczna - w ramach akcji „ wi teczne Dary dla Rodaków na
Wschodzie” Telewizja Wroc awska we wspó pracy z Kuratorium O wiaty we Wroc awiu organizuje
zbiórk darów wi tecznych dla naszych rodaków na Kresach.
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Przygotował: Dyrektor Dariusz Rzepka
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X Dzień Papieski w S P w Smolnej. .

Dnia 15 października 2010r. w Szkole Podstawowej w Smolnej obchodziliśmy jubileuszowy X Dzień
Papieski. Tegoroczny Dzień Papieski przebiegał pod hasłem „Jan Paweł II – Odwaga Świętości”.
Z tej okazji uczniowie kl. IV pod opieką p. Doroty Ignasiak przygotowały uroczysty apel poświęcony
temu Wielkiemu Polakowi. Mottem były słowa Jana Pawła II „Nie lękajcie się być świętymi! Uczyńcie
kończący się wiek i nowe tysiąclecie erą ludzi świętych!”. Zebrani uczniowie wraz z wychowawcami
wysłuchali wielu ciekawych zdarzeń z życia papieża, wyrecytowano wiersze napisane przez Jana
Pawła II. Chłopcy zaprezentowali piosenkę „Lolek” - rapowaną biografię Karola Wojtyły. Wszyscy
zaśpiewali pieśń o Wadowicach – ukochanym mieście naszego papieża oraz bliską sercu nigdy
niezapomnianą „Barkę”. Równocześnie z inscenizacją odbywał się pokaz multimedialny przygotowany
przez p. Barbarę Witkowską, w którym zawarte były wydarzenia z życia i pontyfikatu Jana Pawła II.

Przygotował:Dyrektor Dariusz Rzepka

Dnia 29. 11. 2010 roku w Gimnazjum Gminy
Oleśnica odbył się Konkurs Wiedzy o Krajach
Niemieckojęzycznych. Wzięło w nim udział 57
uczniów klas od I do III.

Głównym celem przeprowadzonego konkursu
było wzbudzenie zainteresowania młodzieży
historią, tradycjami oraz kulturą krajów
niemieckojęzycznych. Uczniowie, przygotowując
się do rywalizacji, oprócz wiedzy z lekcji języka
niemieckiego, musieli wykazać się umiejętnością
samodzielnego zdobywania wiedzy oraz
korzystania z różnych źródeł informacji.

Gimnazjaliści mieli za zadanie w ciągu jednej
godziny lekcyjnej rozwiązać test, składający się z
trzydziestu pytań, za który mogli otrzymać
maksymaln ie 30 punktów. Naj lepszym
uczestnikiem konkursu okazał się uczeń klasy II „b”
Dawid Kłys, który zdobył 27 punktów. Drugie
miejsce ex aequo zajęli: Anna Łoza z II „d” oraz
Mateusz Grudzień z II „b”, którzy uzyskali 26
punktów. Na trzecim miejscu, zdobywając 25
punktów, znalazły się uczennice: Klaudia
Paszkowska z klasy II „d” i Kornelia Serwata z klasy
II „a”. Laureaci trzech pierwszych miejsc otrzymali
nagrody oraz pamiątkowe dyplomy.

Przygotowały: Justyna Misiak, Marta Buczak

Najlepsi gimnazjaliści w Konkursie Wiedzy

o Krajach Niemieckojęzycznych

Od samego rana 6 grudnia dzieci czekały w szkole w Smolnej na Świętego Mikołaja. Zaprosiły Go okrzykiem „ …przyjdź do nas Święty Mikołaju…”
Oczywiście przyszedł z workiem pełnym niespodzianek. Dzieci rozmawiały z gościem, zadawały pytania dotyczące oczywiście osoby Świętego,

śpiewały piosenki, recytowały wiersze. Później Mikołaj wręczał upominki, a dzieci z radością i uśmiechem podziękowały za przybycie.

Przygotowa :Dyrektor Dariusz Rzepkał

Dnia 23 listopada 2010 r. odbył się konkurs pod hasłem
„Krew, krwiodawstwo, krwiolecznictwo”, jak co roku
zorganizowany przez Rejonowy Zarząd PCK w Oleśnicy.
Reprezentantkami Gimnazjum Gminy Oleśnica były:
uczennica kl. II A – Malwina Charemska i uczennica kl. III D –
Marzena Charemska.

Głównym celem konkursu jest propagowanie idei
czerwonokrzyskich, poszerzanie wiedzy o honorowym
krwiodawstwie i historii PCK. W tym roku do konkursu
przystąpili uczniowie szkół podstawowych oraz gimnazjów
oleśnickich.

I miejsce oraz nagrodę rzeczową wywalczyła Marzena
Charemska z Gimnazjum Gminy Oleśnica.

Przygotowała: Opiekun Szkolnego Koła PCK Katarzyna Janowska

I i II miejsce uczennic GGO w konkursie "Pierwsza pomoc przedmedyczna"

Do etapu drugiego zakwalifikowało się czterech
gimnazjalistów. Wśród finalistek znalazły się
również nasze uczennice.W tym etapie zadanie
było o wiele trudniejsze - należało wykorzystać
wiedzę teoretyczną w praktyce. Najlepiej
poradziła sobie z tym zadaniem Małgorzata
Stepaniuk, która po podliczeniu punktów z obu
etapów zdobyła I miejsce i otrzymała nagrodę
rzeczową. Tuż za nią na II miejscu ulokowała się
jej koleżanka - Sylwia Klat, która również
otrzymała nagrodę.

Przygotowała: Opiekun Szkolnego Koła PCK Katarzyna Janowska

I miejsce uczennicy GGO w konkursie

„Krew, krwiodawstwo, krwiolecznictwo”

Święt Mikołajy w Smolnej

Dnia 24 listopada 2010 r. w zabytkowej sali rycerskiej Zamku Piastowskiego w Oleśnicy odbył się
konkurs pod hasłem „Pierwsza pomoc przedmedyczna”.

Gimnazjum Gminy Oleśnica reprezentowały uczennice kl. III D – Sylwia Klat i Małgorzata Stepaniuk.
W pierwszym etapie uczniowie pisali test dotyczący podstawowych zagadnień z ratownictwa
medycznego.
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Pionierskie działania, są liryczne i energetyczne
tak twierdzą sympatycy i cz łonkowie
S t o w a r z y s z e n i a . S t o w a r z y s z e n i e
„mojaPiszkawa.pl" to jedna z organizacji
pozarządowych działających w Oleśnicy. Cele
działania Stowarzyszenia (jak i każdej organizacji
pozarządowej) mają charakter publiczny, a ich
realizacja stanowi tzw. działalność statutową
Stowarzyszenia. Jednym z wielu celów
działalności statutowej Stowarzyszenia jest: m. in.
upowszechnianie i wspieranie rozwoju kultury i
sztuki na obszarach wiejskich, wspieranie
rozwoju kultu religijnego.
. Stowarzyszenie „mojaPiszkawa.pl" pomimo
krótkiego okresu działania (formalnie 9 m-cy) ma
powody do zadowolenia, a najważniejszym jest
fakt integracji mieszkańców. Mieszkańcy
Piszkawy to wielokulturowa „mieszanka" typowa
dla wsi na tzw. ziemiach odzyskanych. Ta
różnorodność, to szansa na „utworzenie" małej
Ojczyzny, tworzenie Jej tożsamości. Jest to
niewątpliwie ambitny cel, wymagający pokonania
wielu trudności, przekonań, np. a po co?
biblioteka?, po co? klub fitness? itp. może
przecież być tak jak było przez wiele lat. Pierwsze
spotkanie integrujące mieszkańców, to koncert
Bożonarodzeniowy, 19 grudnia 2009 roku
pomimo temperatury 20 C w Ranczo zgromadziło
się ponad 70 osób. Po raz pierwszy w Piszkawie
zawodowi muzycy z orkiestry Harmonica zagrali
utwory Mozarta, Chopina i pastorałki. Koło
świetlicy postawiono pierwszą piszkawską
choinkę. Podstawowym miejscem spotkań był
sklep albo przystanek autobusowy. Jak
wspominają członkowie Stowarzyszenia od tych
miejsc rozpoczęło się działanie poszczególnych
członków Stowarzyszenia. Pomysł Pani Ewy
Cebrat na zmianę wizerunku wiejskiego sklepu,
jak i przystanku autobusowego zosta ł
zrealizowany z sukcesem. Przede wszystkim
przystanek autobusowy zyskał na użyteczności.
Pan Krzysztof Cebrat wyposażył go w „uroczy"
kosz na śmieci, co zdeterminowało konieczność
odnowienia wiaty. Dokonał tego Pan Wiesław
Wolski. Pani Ewa i Krzysztof Cebrat „użyczyli"
swoich umiejętności plastycznych, powstał piękny
napis „mojaPiszkawa.pl". Tak się zaczęło. Później
kolejne działania, sympatycy i członkowie

Stowarzyszenie “mojaPiszkawa.pl”
Stowarzyszenia określają je mianem działań z
kawałkiem serca. Był: kulig dla dzieciaków,
młodzieży z dokarmianiem zwierząt i ogniskiem.
Comber babski, śledzik. Pierwsza droga krzyżowa
z koncertem Wielkanocnym (muzycy z
wrocławskiej orkiestry kameralnej Leopoldinum).
Koncert okolicznościowy tragedia smoleńska.
Akcja Lato 2010 zarządzanie wolnym czasem, to
„najdziwniejsze" spotkania m.in. Truskawka party
zabawa dla dzieciaków, młodzieży na placu
zabaw. Warzywa party (kapusta, bób itp.) to
kolejna zabawa ale wielopokoleniowa w Ranczo.
Efekty warsztatów plastycznych, fotograficznych
były prezentowane na pierwszym zielniku
piszkawskim. Było to wydarzenie 120 osób
odwiedziło tę wystawę, przedłużono ją o cztery dni.
Kolejna niespodzianka dla mieszkańców
Piszkawy to pierwszy festiwal jesieni w programie:
rodzinne sadzenie drzew (przy placu zabaw w
Piszkawie) degustacja potraw z dyni i ziemniaków,
występ zespołu Viva Flamenco. Wójt Gminy
Oleśnica Marcin Kasina wręczył nagrodę (cyfrowy
aparat fotograf iczny marki Panasonic)
piszkawskiej grupie twórczej działającej przy
Stowarzyszeniu. Jest to grupa piszkawskich
dzieciaków i m łodzieży, która aktywnie
uczestniczy w zajęciach plastycznych i
reporterskich. Trudno było wyłonić finalistę
przyjęto więc następujące rozwiązanie. Aparat
fotograficzny będzie „s łuży ł" wszystkim
uczestnikom grupy twórczej (obecnym i kolejnym)
tak więc piszkawska grupa twórcza to laureat
konkursów Akcji Lato 2010. Ponadto uczestnicy
Akcja Lato 2010 otrzymali nagrody książkowe
(które ufundowali sympatycy i członkowie
Stowarzyszenia).

Występ zespołu Viva flamenco uświetnił
piszkawski festiwal jesieni. Niech ktoś teraz powie,
że oryginalne asocjacje kulturowe trzymają się
tylko mieszkańców wielkich aglomeracji.
Stowarzyszenie „mojaPiszkawa.pl", mieszkańcy
Piszkawy udowodnili w piszkawskim Ranczo, że
bawić się potrafią naprawdę od serca. To była
wspaniała wielopokoleniowa zabawa.
Kolejny sukces Stowarzyszenia to utworzenie
chóru mojaPiszkawa. Wieczór z pieśniami w
wykonaniu chóru (znowu w Ranczo piszkawskim
w dniu święta narodowego 11 listopada) to dowód

na to, że sympatycy Stowarzyszenia Panie:
Jagoda Bestry, Maria Górska, Ewa Smółka,
Janina Kowalczyk, Sabina Wojcieszak, Teresa
Ciechańska, Małgosia Patyk, Pan Bogusław
Ciechański, jak i jego członkowie, czyli: Panie:
Patrycja Ciechańska, Agnieszka Kozyra,
Mirosława Kwiecień i Pan Łukasz Ogrodnik
potrafią się integrować. Stowarzyszenie, nie jest
lekiem na wszystkie problemy mieszkańców wsi.
Czas, doświadczenie zawodowe, kontakty
międzyludzkie to kapitał intelektualny, którym
d y s p o n u j e S t o w a r z y s z e n i e . J e s t o n
wykorzystywany w formie: pomysłów np. droga
krzyżowa, zielnik piszkawski, festiwal jesieni itp.
(razem 10 imprez integrujących mieszkańców),
organizacji np. wycieczek (18) itp. albo prac np.
remont pomieszczeń w wiejskiej piszkawskiej
świetlicy wykonany przede wszystkim przez Pana
Jerzego Bestrego wraz z kolegami (wolny czas,
niezbędne materiały do remontu to wkład w zasób
gminy jakim jest świetlica). Ludzie dobrej woli
czyli, członkowie Stowarzyszenia m.in. Mirosława
Kwiecień, Łukasz Ogrodnik, Krzysztof, Ewa,
Dominika Cebrat, Jagoda Bestry, Jerzy Bestry, jak
i sympatycy Stowarzyszenia: Barbara Ogrodnik,
Monika Górska, Maria Górska, Teresa, Bogusław
Ciechańscy, Ewa Smółka, Janina Kowalczyk,
Ewa Wontor, Magdalena Kołacz, Anna Żabińska,
Alicja Okrojek tworzą tożsamość Piszkawy.
Stowarzyszenie, korzysta z prywatnych środków
(z darowizn, op łat w formie sk ładek
członkowskich). Obecnie Stowarzyszenie (Pan
Jerzy Bestry) przygotował wniosek o pozyskanie
środków publicznych ponadto Stowarzyszenie
przygotowuje się do pozyskania środków z Unii
Europejskiej. Ludzie dobrej woli, entuzjaści
społecznej działalności w ciągu kilku miesięcy
swojej działaności, bez środków publicznych,
realizują swoje i innych mieszkańców marzenia.
1 8 g r u d n i a w R a n c z o d r u g i k o n e r t
Bożonarodzeniowy, ubieranie po raz drugi
piszkawskiej choinki.
Warto mieć marzenia warto czytać wiersze
k s i ę d z a J a n a T w a r d o w s k i e g o .
A kto wie, czy za rogiem, nie stoją Anioł z
Bogiem i warto mieć marzenia doczekać ich
spełnienia.

Stowarzyszenie ”mojaPiszkawa.pl”.
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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
Losowanie nagród g ównychł

Eliminacje Gminne XVI Międzygminnego Przeglądu Grup Kolędniczych „Pastorałka” Jenkowice, 03-05.12.2010 r.

Międzygminny Przegląd Grup Kolędniczych „Pastorałka” organizowany przez Gminny Ośrodek Kultury
Oleśnica z s. w Boguszycach od lat cieszy wielkim zainteresowaniem, dlatego w dniach 03-04 grudnia
2010 r. w świetlicy wiejskiej w Jenkowicach zorganizowano Eliminacje Gminne XVI Przeglądu Grup
Kolędniczych „Pastorałka”. Podczas dwudniowych eliminacji na scenie zaprezentowało się łącznie 25
zespołów z terenu gminy Oleśnica. W imprezie udział wzięło ponad 250 osób. Występom przysłuchiwała
się Rada Artystyczna w składzie: Dorota Bartczak – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Oleśnica z
siedzibą w Boguszycach (Przewodnicząca Rady Artystycznej), Małgorzata Klimek-Chmielewska - gł.
specjalista d/s. sztuki, instruktor Zofia Matuszewska - instruktor Małgorzata Zakrzewska-Biczysko –
instruktor Marcin Dudek – instruktor Piotr Michałowski - specjalista d/s. kultury, instruktor Po przesłuchaniu
wszystkich uczestników Rada Artystyczna przyznała NOMINACJĘ do reprezentowania Gminy Oleśnica
następującym zespołom:

1. Zespół kolędników ze Szkoły Podstawowej w Sokołowicach
2. Zespół „Dąbrowianie” z Dąbrowej
3. Zespół „Ventus” z Bystrego
4. Zespół „CREED” z Nowoszyc
5. Zespół O.N.I. z Ostrowiny
6. Zespół „Wesołe nutki” z Jenkowic
7. Zespół „LUMEN” z Powiatowego Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy
8. Zespół „Zazula” z Poniatowic
9. Zespół „Pokolenia” z Ligoty Małej
10. Zespół „Ligocianie” z Ligoty Wielkiej
11. Zespół „Karolinki” z Bystrego
12. Zespół „Jarzębina” z Sokołowic
13. Zespół „Wyszogrodzianie” z Wyszogrodu
14. Zespół „Krzeczyniacy” z Krzeczyna
15. Teatr ludowy „Smolniacy” ze Smolnej
16. Zespół „Wianki” ze Wszechświętego
17. Zespół „Jenkowianki” z Jenkowic

Impreza nie miała charakteru konkursu, celem imprezy było wyłonienie zespołów, które będą
reprezentować gminę Oleśnica na przeglądzie międzygminnym w dniach 28-29 stycznia 2011 r.
Eliminacje gminne zakończyły się niedzielnym Kiermaszem Świątecznym, na którym ogłoszono wyniki i
rozdano Nominacje. Rada Artystyczna poprosiła zespoły: „Smolniacy ze Smolnej” (spektakl „Jasełka
Tradycyjne”), „Wyszogrodzianie” z Wyszogrodu, „Zazula” z Poniatowice oraz „Ventus” z Bystrego o
występ w części artystycznej imprezy. Impreza była także okazją do rozstrzygnięcia konkursu
plastycznego na Ozdobę bożonarodzeniową, organizowanego przez Bibliotekę i Pracownię Plastyczną
Gminnego Ośrodka Kultury Oleśnica. Konkurs przeznaczony był dla dzieci i młodzieży do lat 16, z terenu
gminy Oleśnica, uczestniczących w zajęciach w świetlicach wiejskich. Do konkursu zgłoszono 33 prace z
gminnych miejscowości. Sponsorem nagród był Gminny Ośrodek Kultury Oleśnica.

Małgorzata Klimek-Chmielewska
Anna Łach
Rafał Makulski

Michałowi Gontarkowi z Piszkawy (9 lat)
Bartkowi Górskiemu z Piszkawy (8 lat)
Agacie Sobieraj z Jenkowic (12 lat)
Paulinie Skibie z Jenkowic (11 lat)
oraz wyróżnienie i nagrodę:
- Justynie Cieślak ze Smardzowa (12 lat)
- Patrykowi Patykowi z Boguszyc Osiedla (11 lat)
- Krystianowi Dydule ze Smardzowa (8 lat)

Kolejnym punktem imprezy był spektakl pt. „Legenda o św. Mikołaju” w wykonaniu teatru Akademia
Wyobraźni z Wrocławia. Przedstawienie opowiadało o chłopcu imieniem Mikołaj, który rozdał swój
majątek wszystkim potrzebującym. Jego pomoc była bezinteresowna, pomagał i obdarowywał biednych.
Po śmierci został świętym. Na pamiątkę jego wspaniałej działalności ochłodzimy w dniu 06 grudnia
tradycyjne Mikołajki. Każdy może wtedy zostać św. Mikołajem!
Na specjalne zaproszenie organizatorów do świetlicy wiejskiej w Jenkowicach przybył także św. Mikołaj
pod postacią Biskupa, którym został jeszcze w młodym wieku w miejscowości Mira w Azji Mniejszej.
Mikołaj wszystkim dzieciom rozdawał cukierki. Jego wizyta nie trwała zbyt długo, ponieważ tej nocy
czekało na niego jeszcze sporo pracy – musiał przecież dotrzeć do wszystkich grzecznych dzieci.
Gratulujemy wszystkim opiekunom, instruktorom, kierownikom i członkom zespołów, które
zaprezentowały się na wysokim poziomie!

Już dziś zapraszamy Państwa na XVI Międzygminny Przegląd Grup Kolędniczych „Pastorałka”. W
dniach 28-29 stycznia w Auli Zamku Książąt Oleśnickich w Oleśnicy, będą trwały przesłuchania zespoły
biorących udział w etapie międzygminnym. Na finał i koncert laureatów Przeglądu zapraszamy w sobotę
29 stycznia 2011 r., na godzinę 18.00 do sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Oleśnicy,
przy ul. Kochanowskiego 4.

Jury w składzie:

Przyznało tytuł laureata i nagrodę:

Na kiermaszu mo na by o podziwia ró norodne praceż ł ć ż

Opracowa :
Piotr Micha owski
GOK Ole nica

ł
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Zapraszamy serdecznie!

Coraz liczniejszy zespó  "Sokółki" z Sokołowicł

"Pokolenia" z Ligoty Ma ejł

Zespó  "Jarz bina" z Soko owicł ę ł

"Smolniacy" z tradycyjnymi jase kamił

Anio eczki na codzie i... na scenieł ń

Sam w. Miko aj odwiedzi  na chwil nasz wietlic !ś ł ł ę ą ś ę

Zespó  Zazula z PoniatowicłW Jenkowicach poznali my losy ch opca Miko aja, który zosta wi tymś ł ł ł Ś ę



Gminny Ośrodek Kultury Oleśnica wraz z Pracownią Plastyczną w Jenkowicach i Biblioteką Gminnego Ośrodka Kultury
zorganizował nieodpłatne warsztaty wykonywania ozdób bożonarodzeniowych, które odbywały się w świetlicy w
Jenkowicach w dniach 29.11 - 04.12.2010.

Warsztaty prowadzone były przez rękodzielników i artystów plastyków. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem
– łącznie w warsztatach uczestniczyło ponad 60 osób. Tematem spotkań warsztatowych było malowanie szklanych
bombek, zdobienie bombek metodą „decoupage”, projektowanie i wykonywanie kart świątecznych oraz wyrabianie ozdób
techniką szydełkową. Warsztaty organizowane były w cyklu cztero- godzinnym, od 15.00-19.00.

W dniu 29 listopada zorganizowano warsztaty zdobienia bombek, które poprowadziła Małgorzata Klimek-Chmielewska
– artysta plastyk i instruktor GOK

We wtorek 30 listopada odbyły się warsztaty malowania bombek, które poprowadziła Małgorzata Klimek-Chmielewska
– artysta plastyk i instruktor GOK
W środę 1 grudnia przeprowadzono warsztaty projektowania i wykonywania kart świątecznych, które poprowadziła pani

Anna Łach instruktor GOK Oleśnica,
2 grudnia odbyły się warsztaty wykonywania ozdób na szydełku – poprowadziła je p. Janina Bednarska, radna, sołtys

i gospodarz świetlicy w Piszkawie. Tematem spotkania były różne techniki szydełkowania, uczestnicy mogli wykonać
własnoręcznie aniołka, gwiazdkę lub bombkę.

Osoby uczestniczące w warsztatach były bardzo zadowolone z samodzielnego wykonania oryginalnej dekoracji
świątecznego stołu i choinki lub przygotowanie swoim bliskim niepowtarzalnego prezentu czy wysłania osobiście
przygotowanej kartki świątecznej. Gminny Ośrodek Kultury Oleśnica wraz z Pracownią Plastyczną w Jenkowicach
i Biblioteką Gminnego Ośrodka Kultury zapewnił uczestnikom warsztatów możliwość poznania nowych technik i metod
plastycznych, które ułatwiły osobom biorącym udział w zajęciach.

Odkrywanie swoich uzdolnień artystycznych obudziło wyobraźnię i zachęciło do własnej twórczości. W dobie masowej
produkcji szukamy przedmiotów unikatowych. Warto spróbować swoich sił i własnoręcznie wykonać świąteczne dekoracje.

Opracowała: Małgorzata Klimek-Chmielewsk

Warsztaty Bożonarodzeniowe w Jenkowicach w dniach 29.11- 04.12 2010

Takie pi kne kartki powstawały na warsztatach z p. Anną Łach (instruktor GOK Oleśnica)ę

Uczestnicy pochłonięci pracą

Do zdobienia bombek trzeba wiele cierpliwości

Bombki w szyde kowych "ubrankach"ł

Takie ozdoby szyde kowe powsta y na warsztatach z p. Janin Bednarsk z Piszkawył ł ą ą

Powarsztatowa wystawa

Powarsztatowa wystawa

Powarsztatowa wystawa
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Piłkarskie podsumowanie w Sokołowicach

Dobiegły końca piłkarskie rozgrywki gminne w sezonie 2009/2010. Piłkarze zrzeszeni byli w 22 drużynach seniorów oraz 8 drużynach młodzików i
juniorów. W sezonie 2009/10 rozegrano łącznie 264 mecze, w których strzelono aż 1176 bramek.
Nie obyło się oczywiście bez „ostrej walki w polu”,  której konsekwencją było 148 żółtych i 13 czerwonych kartek. Poniżej przedstawiamy klasyfikację
generalną dla I i II ligi gminnej:

Słowa uznania należą się drużynie z Ligoty Polskiej, kierowanej przez Roberta Sucheckiego, której udało się zachować ducha sportowego i z bilansem
jednej żółtej kartki zdobyła nagrodę Fair Play. Niechlubną listę kar otwiera drużyna Zarzyska z 20 żółtymi i 2 czerwonymi kartkami.

Najlepszym strzelec sezonu okazał się zawodnik Nowoszyc, Jan Krowicki, który z imponującą liczbą 37 bramek wyprzedził drugiego w klasyfikacji
Macieja Konopkę z Sokołowic, mającego na koncie 33 bramki oraz trzeciego na podium Piotra Waszaka z Cieśli z liczbą 25 bramek.

NAJLEPSI STRZELCY BRAMEK W SEZONIE 2009/2010

Nie zapomniano również o młodszych fanach piłki nożnej – zorganizowano 14 turniejów piłkarskich dla młodzików i juniorów młodszych. Za systematyczny
udział i wyniki wyróżnione zostały sekcje piłkarskie w Smolnej, Boguszycach i Nowoszycach.
Na zakończenie sezonu Gminnych Rozgrywek Piłkarskich, odbyło się oficjalne podsumowanie w Sokołowicach, zorganizowane przez Gminny Ośrodek Kultury
Oleśnica, w którym wzięło udział ponad 40 działaczy i zawodników z terenu Gminy Oleśnica. Nagrody dla zawodników i puchary dla drużyn wręczyli:
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra Sieruga, Wójt Gminy Oleśnica Pan Marcin Kasina oraz dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Oleśnica, Pani
Dorota Bartczak. Okolicznościowe statuetki otrzymali również najstarsi zawodnicy, czynnie grający w sezonie 2009/2010: Stanisław Weigner z Sokołowic, Jan
Machowski z Boguszyc orazAndrzej Fojna z Nowoszyc.

Sędziowie, czyli „strażnicy” porządku na boisku, również otrzymali statuetki i dyplomy: ZbigniewAdamczyk, Jerzy Maksymczak, Mieczysław Głowaczewski,
Czesław Szczepaniak oraz Andrzej Nasiadek. Oprawę muzyczną spotkania przygotowała Zofia Matuszewska (instruktor GOK), a w części artystycznej
wystąpił zespół „Jarzębina” z Sokołowic, który przygotował również poczęstunek dla uczestników. Napoje ufundował tradycyjnie sklep SPORT EDUKATOR z
Oleśnicy.

I LIGA II LIGA

1.Nowoszyce           39       52:23
2.Zimnica                 35       54:12
3.Gr boszyce          31       40:19
4.Wszech wi te      25       42:37
5.Ligota Polska       24       37:33
6.Brzezinka             18       25:41
7.Ostrowina             17       33:49
8. wierzna              15       31:55
9.Smardzów              3        8:29
10.Krzeczyn              0        0:24
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Opracował:Artur Koziara
GOK Oleśnica

1.Sokołowice       58      126:35
2.Cieśle                48     109:41
3.Zarzysko           48     107:66
3.Radzowice         41      37:45
4.Dąbrowa            38      88:69
5.Boguszyce         31      51:65
6.Poniatowice       22      46:89
7.Bogusławice      21      57:99
8.Bystre                21      36:26
9.Miłowice            19       46:90
10.Nieciszów       12       39:90
11.Dziadów Mos    3       11:75

TABELA KAR DYSCYPLINARNYCH SEZONU 2009/2010

Lp. MIEJSCOWOŚĆ KARTKI
CZERWON

E

KARTKI
ŻÓŁTE

1. Zarzysko 2 20
2. Świerzna 2 4
3. Sokołowice 1 10
4. Dąbrowa 1 8
- Bogusławice 1 8
5. Wszechświęte 1 7
6. Nowoszyce 1 6
7. Zimnica 1 5
8. Ostrowina 1 16
9. Radzowice - 16
10. Bystre - 12
11. Miłowice - 10
12. Cieśle - 9
- Poniatowice - 9
13. Boguszyce - 7
14. Nieciszów - 4
- Gręboszyce - 4
- Smardzów - 4
15. Brzezinka - 2
16. Ligota Polska - 1

Lp. NAZWISKO I IMIĘ MIEJSCOWOŚĆ BRAMKI
1. Krowicki Jan Nowoszyce 37
2. Konopka Maciej Sokołowice 33
3. Waszak Piotr Cieśle 25
4. Dwojak Mateusz Poniatowice 23
- Pawlikowski Marcin Cieśle 23
5. Borysław Bartłomiej Sokołowice 22
6. Potępa Dominik Cieśle 21
7. Kwiecień Przemysław Sokołowice 20
8. Tobiasz Grzegorz Sokołowice 19
9. Rogaliński Karol Radzowice 17
10. Dyrka Grzegorz Zimnica 15
- Doniec Paweł Zarzysko 15
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ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

14.00 – 16.00

16.00 – 18.00

14.00 – 16.00

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)

WTOREK

RODA

CZWARTEK

PI TEK

12.00-16.00
12.00-16.00

12.00-17.00
14.00-15.00

12.00-16.00

12.00-16.00
14.00-15.00

– 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)

Mamy przyjemność poinformować, że rozpoczęły się prace nad aktualizacją Strategii Rozwoju Gminy Oleśnica na lata 2011 –
2020. Wykonawcą usługi jest Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej – Centrum Dolnośląskie, z siedzibą we Wrocławiu.

Działania rozpoczęliśmy w grudniu roku bieżącego, ewaluacją zapisów obecnie obowiązującej strategii. Zakończenie prac
przewidziane jest na czerwiec 2011 r.

Prace te polegać będą m.in. na identyfikacji celów i zadań, mających zapewnić długofalowy rozwój gospodarczy oraz
realizację aspiracji naszej społeczności lokalnej. Chcemy dokonać diagnozy sytuacji społeczno-gospodarcze, w jakiej znajduje
się obecnie gmina Oleśnica, a następnie zaprojektować jej wizję, misję oraz cele strategiczne na okres planistyczny lat 2011 –
2020. Projekt strategii zostanie poddany konsultacjom społecznym. W ramach prac przewidywane są również badania ankietowe
wśród mieszkańców gminy a także działania informacyjno-edukacyjne, których celem będzie włączenie mieszkańców gminy w
proces opracowywania strategii.

Kontakt do zespołu roboczego Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej:

Dział Doradztwa
tel. 71 372-41-21 w. 4
e-mail: iwaniurski@frdl-cd.org.pl mdec@frdl-cd.org.pl

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

Strategia rozwoju Gminy Oleśnica

Przygotował:Kierownik Referatu PWiP F Maciej Syta


