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V sesja Rady Gminy Oleśnica

W dniu 27 stycznia 2011 r. odbyła się V sesja
Rady Gminy Oleśnica VI kadencji, która
poświęcona była zagrożeniom narkomanią,
alkoholizmem i nikotyną dzieci, młodzieży
i dorosłych w gminie Oleśnica.
Przy przyjęciu porządku obrad Wójt wprowadził
autopoprawkę dotyczącą wprowadzenia
do porządku uchwały w sprawie przejęcia
pojazdu na własność Gminy Oleśnica.

W punkcie 4 sesji wystąpili: przewodniczący
Komisji Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej
Pan Tadeusz Jaroszewski, dyrektor Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej Pan Jarosław
Telka, Komendant Powiatowy Policji Pan Dionizy
Dyjak oraz Specjalista Terapii Uzależnień Pani
Małgorzata Kryszczyńska.

Po zamknięciu dyskusji Przewodniczący Rady
Pan Jacenty Kawecki ogłosił przerwę, po której
przystąpiono do podjęcia następujących uchwał:
- w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na
dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu
ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania,
trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i
sposobu jej rozliczania

W trakcie dyskusji nad w/w uchwałą złożono
dwa wnioski formalne:
1. o wniesienie w art. 2 pkt 2 podpunkt 5
„termomodernizację budynków”. Wniosek został
odrzucony przy 2 głosach radnych za, 11
głosach radnych przeciw i 2 głosach
wstrzymujących się w obecności 15 radnych
biorących udział w głosowaniu.
2. o wydłużenie terminu składania wniosków o
przyznanie dotacji na dofinansowanie inwestycji
do 30 maja każdego roku budżetowego.
Wniosek został przyjęty jednogłośnie w
obecności 15 radnych biorących udział w
głosowaniu.
- upoważniająca Przewodniczącego Rady
Gminy Oleśnica do wykonywania czynności w
sprawach z zakresu prawa pracy wobec Wójta
Gminy Oleśnica;
- w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy
Oleśnica na 2011 rok;
- w sprawie zasad wypłacania diet oraz zwrotów
kosztów podróży służbowej przysługujących
przewodniczącemu organu wykonawczego
jednostki pomocniczej;
- zmieniająca uchwałę Nr IV/15/10 w sprawie
wieloletniej prognozy finansowej Gminy
Oleśnica;

Przed rozpoczęciem VI sesji Rady Gminy Oleśnica w dniu 24 lutego 2011 r. Wójt Pan Marcin Kasina
w związku z zakończeniem pełnienia funkcji Sołtysa złożył

Podziękowania otrzymali:
1. Pani Sołtys Sołectwa Świerzna
2. Pani Sołtys Sołectwa Nieciszów
3. Pan Sołtys Sołectwa Smardzów
4. Pani Sołtys Sołectwa Boguszyce
5. Pan Sołtys Sołectwa Spalice
6. Pan Sołtys Sołectwa Nowoszyce
7. Pani Sołtys Sołectwa Wyszogród
8. Pani Sołtys Sołectwa Ligota Polska
9. Pani Sołtys Sołectwa Krzeczyn
10. Pan Sołtys Sołectwa Ostrowina
11. Pani Sołtys Sołectwa Ligota Wielka
12. Pan Sołtys Sołectwa Dąbrowa
13. Pan Sołtys Sołectwa Bystre
14. Pan Sołtys Sołectwa Ligota Mała

Do życzeń realizacji dalszych zamierzeń w pracy na rzecz gminy, sukcesów, zadowolenia
i pomyślności w życiu osobistym i zawodowym przyłączył się także Przewodniczący Rady Pan
Jacenty Kawecki.

Wójt wręczył także medale

Sesja, której przewodniczył Pan Jacenty Kawecki – Przewodniczący Rady rozpoczęła się o godz.
13.00. Po otwarciu obrad, stwierdzeniu prawomocności oraz przyjęciu porządku spotkania
przystąpiono do omówienia tematu dróg i oświetlenia w gminie Oleśnica.
W temacie tym wystąpili: kierownik referatu BI Pan Paweł Łobacz, dyrektor Zarządu Dróg
Powiatowych Pan Grzegorz Zagórny oraz dyrektor GDDKiA oddział Wrocław rejon Oleśnica Pan
Mieczysław Efinowicz. Podczas dyskusji poruszono temat oświetlenia i stanu dróg gminnych, stanu
dróg powiatowych znajdujących się na terenie gminy Oleśnica oraz dróg będących własnością
Skarbu Państwa zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych iAutostrad o/Oleśnica.
Przystąpiono do podjęcia następujących uchwał:
- w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz
sołecki;
- w sprawie zarządzenia poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia
inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso;
- w sprawie zarządzenia poboru opłat w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości
wynagrodzenia za inkaso;
- w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok;
- zmieniająca uchwałę Nr IV/15/10 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Oleśnica.
W sprawach różnych poruszono m. in. temat wyłapywania bezdomnych psów oraz sprawę budowy
sali sportowej przy SP Gminy Oleśnica w Oleśnicy i Gimnazjum Gminy Oleśnica .
Następnie, zgodnie z porządkiem obrad, radni jednogłośnie przyjęli protokół z V sesji.

serdeczne podziękowania za współpracę
z władzami samorządowymi gminy Oleśnica, za sumienne dbanie o dobro lokalnej społeczności we
wszystkich dziedzinach życia, za troskę w podejmowaniu działań i skutecznym ich realizowaniu oraz
podejmowaniu inicjatyw służących rozwojowi wsi, sołectw a tym samym całej Gminy Oleśnica.

Alina Zięcik
Danuta Sołtysiak
Tadeusz Cieślak
Barbara Czepiżak
Jerzy Wierzchołek
Stanisław Toporowski
Anna Wysocka
Elżbieta Kotwa
Władysława Mieczkowska
Janusz Stępień
Halina Bielec
Piotr Długosz
Jan Niczyj
Włodzimierz Oleksyn

w dowód uznania za XXX-lecie pracy w Samorządzie Terytorialnym
dla Pani Władysławy Mieczkowskiej, Pana Tadeusza Cieślaka oraz Pana Władysława
Paciorkowskiego.

Przygotowa a:Agnieszka Kembłowskał

- w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok;
- zmieniająca uchwałę Nr LIII/255/10 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 przejęcia pojazdu na własność Gminy
Oleśnica.
W punkcie 6 porządku obrad poszczególni
przewodniczący przedstawili plany pracy komisji
stałych Rady Gminy Oleśnica na 2011 rok. Następnie
Wójt złożył sprawozdanie z pracy miedzy sesjami.

W sprawach różnych radni dyskutowali na temat
częstotliwości wywozów zawartości pojemników na
selektywną zbiórkę odpadów oraz dożywiania dzieci
w szkołach. Zasygnalizowano także sprawę
zalewania mieszkańców przy ulicy Jesionowej w
Boguszycach przez brak kanalizacji burzowej.
Kierownik RGNiOŚ przedstawiła podstawy prawne
regulujące funkcjonowanie świetlic wiejskich na
obszarze Gminy Oleśnica.
Następnie, zgodnie z porządkiem obrad, radni
jednogłośnie przyjęli protokół z IV sesji.

Przygotowa a:Agnieszka Kembłowskał

Sołtysie, Sołtysie drogi
Czemu zostawiasz nas
My Cię wybraliśmy
A Ty opuszczasz dziś nas

Choć małe dzieci miałeś
Ojcem tej wioski się stałeś
Dla młodych tyś tatem
Dla starszych kamratem
Dla dzieci dziadziusiem był

Dzieci i ludzi wspierałeś
O dobro wioski nam dbałes
Dziś Ci dziękujemy
I tęsknić będziemy
Gdyż dla nas zawsze czas miałeś

Trzydzieści lat już minęło
Trzydzieści i jeszcze dwa
Sołtys nam odchodzi
A nowy przychodzi
W oku zakręci się łza

Dziś będą kwiaty, życzenia
Lecz dla nas nic się nie zmienia
W sercach zostaniesz
Przy boku staniesz
I zawsze będziesz wśród nas

Słowa piosenki dla Tadeusza Cieślaka na pożegnanie
od mieszkańców Smardzowa



Nagrodzeni Sołtysi z Gminy Oleśnica
Kilkudziesięciu najaktywniejszych sołtysów spośród kilku tysięcy z całego Dolnego

Śląska zostało nagrodzonych przez Wojewodę Dolnośląskiego Aleksandra Marka
Skorupę podczas pierwszego w historii „Konwentu Sołtysów Dolnego Śląska".

Uroczystość miała miejsce w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim w dniu 11 marca
2011 roku. Kapituła wyróżniła osoby, które korzystają z funduszy unijnych, dbają o
rozwój najmłodszych mieszkańców oraz dokładają wszelkich starań aby to ich wieś
była nowoczesna.

Z powiatu oleśnickiego tego zaszczytu dostąpiło dwóch sołtysów
z Poniatowic oraz ze Smolnej. Podczas uroczystości wyróżniono
także czterech sołtysów z terenu naszego województwa za długoletnią służbę oraz
wkład w rozwój wsi, a tym samym całego Województwa Dolnośląskiego.
Jednym z wyróżnionych był były sołtys wsi Smardzów, który funkcję
sołtysa sprawował przez 32 lata.

Jacenty Kawecki
Marian Słotnicki

Tadeusz Cieślak

Przygotował:Kierownik Referatu Promocji
Współpracy i Pozyskiwania Funduszy
Maciej Syta

Statystyka w natarciu, czyli Powszechny Spis Ludności i Mieszkań 2011 r.

Dzieje się tak za sprawą Powszechnego Spisu
Ludności i Mieszkań 2011, który właśnie rozpoczął
się w naszej gminie i w całej Polsce. Po próbnym
spisie ludności i mieszkań na wiosnę ub. roku i
jesiennym spisie rolnym rozpoczyna się kolejne
liczenie i opisywanie mieszkańców naszego kraju.
. Co tu dużo ukrywać, temat jest poważny i
merytorycznie złożony.

Jako rachmistrze wyłonieni przez Urząd Gminy
w Oleśnicy zostaliśmy przeszkoleni przez
p r a c o w n i k ó w Wo j e w ó d z k i e g o U r z ę d u
Statystycznego. Po podpisaniu stosownych
dokumentów i przyrzeczenia o zachowaniu
tajemnicy statystycznej, z identyfikatorami na
szyjach, z początkiem marca 4 rachmistrzów
ruszyło do wyznaczonych rewirów w naszej
gminie. Rozpoczął się obchód przed spisowy czyli
sprawdzenie geograficznego położenia budynków
mieszkalnych w wyznaczonych rejonach.

Obchód ten pozwoli nam poznać dokładnie całą
gminę. Od 8 kwietnia do 30 czerwca br. zacznie
się kolejny etap spisu, czyli realizacja wywiadów z
respondentami. Wywiady zawierają ankiety, które
dotyczą respondentów i są merytorycznie

rozbudowane. Uczestnictwo w spisie i udzielanie
odpowiedzi na pytania są obowiązkowe.
Odpowiedzi powinny być prawdziwe i zgodne ze
stanem faktycznym.

Podobnie jak w czasie spisu próbnego i rolnego
część respondentów może się spisać za pomocą
internetu bądź w systemie call center, czyli poprzez
operatora telefonicznego.

Realizując wywiady mamy nadzieję spotkać się
z uprzejmym i otwartym przyjęciem przez
mieszkańców naszej gminy. Pragnę nadmienić, że
na część pytań respondenci nie muszą
odpowiadać gdyż są one dobrowolne np. pytania
dotyczące wyznania i niesprawności.

Na szczeblu naszego urzędu pracami
spisowymi kierować będzie zespół w składzie: wójt
Marcin Kasina, z-ca wójta Krzysztof Skórzewski
oraz kierownik referatu rolnictwa pani Ewa
Rachwał z inspektorem Mariuszem Ogrodnikiem.

Jak zwykle energicznie działa nasz informatyk
lider spisowy Piotr Kędziora, który współpracując z
dyspozytorami GUS we Wrocławiu będzie nas
wspierał merytorycznie i technicznie.

Rachmist rze mogą pojawiać s ię w

miejscowościach naszej gminy w godzinach od
8.00 do 20.00 również w dni wolne i święta.
Liczymy na cierpliwość i wyrozumiałość dla
rachmistrzów i poświęcenie im swojego czasu dla
jak najlepszego zrealizowania zadań spisowych.

Do spotkania w Waszych mieszkaniach Drodzy
Mieszkańcy naszej gminy.

Przygotował: Rachmistrz spisowy Jerzy Tomasz Trzciński

1.

- w związku z nie działaniem grzejników w budynku komunalnym przy Szkole Podstawowej w Ligocie
Polskiej wykonano częściowy remont instalacji CO

- wymienione zostały wszystkie oprawy w klasach w Szkole Podstawowej w miejscowości
Wszechświete na kwotę 16 000,00 zł.

- - obecnie zakończono
wznoszenie ścian i zalewanie stropów.

- - w związku z bardzo złym
stanem oczyszczalni rozpoczęto jej modernizacje.

Rozstrzygnięto przetarg na remonty dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Oleśnica zakres
robót obejmować będzie: utwardzanie dróg kruszywem łamanym, profilowanie dróg, powierzchniowe
utrwalenie dróg, cząstkowe remonty asfaltów.

-
Gmina przygotowuje porozumienia w celu dofinansowania w/w inwestycji.

Gospodarka mieszkaniowa

trwa budowa salo-remizo-świetlicy w miejscowości Wszechświete

2. Rolnictwo i łowiectwo

modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Ligota Polska

3.Transport i łączność

Zatoczki przy drogach powiatowych w miejscowości Bogusławice, Ligota Polska, Boguszyce

Przygotował:Kierownik Referatu Budownictwa i Infrastruktury
Paweł Łobacz

Sprawozdanie z działalności inwestycyjnej i remontowej

marzec 2011

Salo-remizo-świetlica we Wszechświętem

Budowa salo-remizo-świetlicy we Wszechświętem



Strategia Rozwoju Lokalnego to dokument
planistyczny, który w sposób spójny i przejrzysty
określa najważniejsze kierunki i cele rozwoju
gminy wraz z ich interwałem czasowym.
Planowanie strategiczne jest nieodłącznym
elementem zarządzania. Potrzebę starannego
wyboru kierunku rozwoju wspólnoty gminnej
idealnie obrazują słowa stoickiego filozofa
Seneki Młodszego: Kto nie wie do jakiego portu
chce przybyć, dla tego żaden wiatr nie jest dobry.
Mając świadomość tego, że wysoką jakość życia
mieszkańców łatwiej osiągają samorządy
posiadające jasno sprecyzowaną wizję swojego
rozwoju, władze gminy Oleśnica podjęły pracę
nad aktualizacją Strategii Rozwoju Lokalnego
Gminy na lata 2011 – 2020. Fundacja Rozwoju
Demokracji Lokalnej – Centrum Dolnośląskie
została wyłoniona jako wykonawca zlecenia.

Strategia Rozwoju Lokalnego jest
długofalowym planem, określającym w sposób
metodyczny i spójny działania w gminie.
Odpowiednio poprowadzony proces tworzenia
lub aktualizacji dokumentu strategicznego,
pozwala władzom lokalnym przeanalizować
istniejące problemy i potrzeby, dokonać oceny
zasobów którymi dysponują oraz zidentyfikować
szanse i zagrożenia leżące w otoczeniu gminy.
Proces ten pozwala na zaprojektowanie
niezbędnych do realizacji zadań.

Chcąc poznać uwarunkowania i sytuację
społeczno-ekonomiczną w gminie Oleśnica, w
listopadzie 2010 roku zaczęliśmy prace od
gromadzenia danych statystycznych oraz
dokumentów opisujących gminę w różnych
aspektach jej funkcjonowania. Zgromadzone
dane posłużyły do przygotowania Diagnozy
społeczno-gospodarczej gminy Oleśnica,
obszernego dokumentu charakteryzującego
gminę oraz zauważalne w niej trendy społeczne i
ekonomiczne. Powstała diagnoza będzie
stanowić załącznik do finalnej wersji dokumentu
strategicznego.

Doświadczenie w pracy związanej z
planowaniem strategicznym w samorządach
nauczyło nas, że analiza danych statystycznych,
choć niezwykle istotna, nie zawsze daje
możliwość całościowego spojrzenia na gminę.
Dlatego tak ważne są dla nas spotkania z
przedstawicielami społeczności lokalnej,
podczas których możemy zapoznać się z
mieszkańcami gminy, porozmawiać o ich
bolączkach i problemach, ale też zasobach i
pozytywach życia w gminie. Nikt nie potrafi
przedstawić atutów gminy tak, jak mieszkający w
niej ludzie, prawdziwi eksperci codziennych
spraw życia społeczności. Odbyliśmy trzy takie
spotkania, 12 stycznia w Urzędzie Gminy
Oleśnica, 13 stycznia w miejscowości Brzezinka i
14 stycznia w Smolnej. Na spotkania zaproszeni
byli wszyscy chętni mieszkańcy gminy. Aby
umożliwić im dotarcie na miejsce, odbywały się
one w godzinach popołudniowych. Spotkania
były owocne, pozwoliły nam poznać problemy i

Praca nad Strategią Rozwoju Gminy Oleśnica na lata 2011 - 2020

oczekiwania mieszkańców, oraz zapoznać ich z
przebiegiem procesu opracowywania strategii.

Chcąc poznać stopień realizacji dotychczas
obowiązującej Strategii Rozwoju Gminy Oleśnica
na lata 2000 – 2010 (dokument taki powstał w
maju 2000 roku), przeprowadziliśmy proces
ewaluacji strategii. W tym celu, w dniu 19 grudnia
2010 roku spotkaliśmy się z władzami gminy
Oleśnica oraz kierownikami i przedstawicielami
wszystkich wydziałów Urzędu Gminy Oleśnica
wraz z jednostkami pomocniczymi. Rozmawiając
zapoznaliśmy się ze stopniem realizacji
sformułowanych w strategii celów oraz zadań.
Zyskana w ten sposób wiedza pozwoli w
racjonalny sposób zaplanować działania na
następny okres strategiczny.

Najistotniejszą częścią prac nad strategią są
warsztaty strategiczne z udziałem Konwentu
Strategicznego Gminy Oleśnica. W skład
Konwentu wchodzą zaproszeni przez władze
gminy przedstawiciele Urzędu Gminy, organizacji
pozarządowych, przedsiębiorców oraz liderów
społecznych, aktywnych w społeczności lokalnej.
Rezultatem pracy Konwentu Strategicznego
będzie wypracowanie projektu za łożeń
strategicznego rozwoju gminy do 2020 roku.
Zajęcia Konwentu przebiegają z wykorzystaniem
metod warsztatowych, aktywnie angażujących
uczestników do pracy. Do tej pory odbyły się trzy
spotkania Konwentu Strategicznego Gminy
Oleśnica:

- 18 stycznia 2011 roku – celem spotkania było
przeprowadzenie analizy SWOT gminy Oleśnica,
czyli zapoznanie się z mocnymi i słabymi
stronami gminy oraz szansami i zagrożeniami
leżącymi w jej otoczeniu zewnętrznym. Czynniki
strategiczne analizowane były w podziale na
obszary funkcjonowania gminy.

- 16 lutego 2011 roku – podczas spotkania
kontynuowaliśmy pracę nad analizą SWOT
gminy; następnie przedstawione zostały możliwe
ścieżki rozwoju gminy Oleśnica oraz opracowane
wstępne pomysły uczestników na sformułowanie
wizji gminy.
- 9 marca 2011 roku – przedyskutowana została
wybrana ścieżka rozwoju gminy Oleśnica oraz
wstępnie rozpoczęły się prace nad misją gminy

W toku opracowania strategii określona została
ścieżka rozwoju gminy Oleśnica, którą opierać
s i ę b ę d z i e o d y n a m i c z n y r o z w ó j
przedsiębiorczości, z wykorzystaniem terenów
by łego lo tn iska wojskowego. Rozwój
przedsiębiorczości powinien zostać uzupełniony
o wspomaganie rozwoju również innych funkcji
gminy.

Wspólnie z uczestnikami konwentu
wypracowaliśmy również wizję gminy Oleśnica:
Gmina Oleśnica to miejsce, w którym dzięki silnej
gospodarce lokalnej, będącej motorem
zrównoważonego rozwoju gminy, aktywni i
zintegrowani mieszkańcy, we współpracy z

samorządem, realizują swoje marzenia,
aspiracje i potrzeby. Tak sformułowana wizja
zaakceptowana zosta ła przez cz łonków
Konwentu Strategicznego i władze gminy.

Istotną częścią pracy nad strategią, mającą na
celu poszerzenie obszaru diagnozy gminy oraz
poznanie opinii mieszkańców na temat jakości
życia w gminie są badania ankietowe,
realizowane wśród mieszkańców, organizacji
p o z a r z ą d o w y c h i p r z e d s i ę b i o r c ó w.
Kwestionariusze ankiet, dostępne w Urzędzie
Gminy Oleśnica i jednostkach pomocniczych,
szkołach gminnych oraz u sołtysów, zawierały
szereg pytań o najważniejsze, z punkty widzenia
mieszkańca, potrzeby i zasoby gminy. Wyniki
badań ankietowych opublikowane będą w
finalnej wersji dokumentu.

Opracowując dokument strategiczny gminy
Oleśnica, chcieliśmy zwrócić uwagę również na
element promocyjno-edukacyjny, skierowany do
najmłodszych mieszkańców gminy – dzieci i
młodzieży. Czując potrzebę zainteresowania
najmłodszych mieszkańców a w przyszłości
pracowników, przedsiębiorców czy po prostu
mieszkańców gminy, zaproponowaliśmy
działania, mające na celu rozwinąć poziom
integracji i poczucia tożsamości z gminą jako
miejscem zamieszkania. Te działania to konkursy
plastyczne i informatyczne (na przygotowanie
prezentacji własnej miejscowości oraz strony
www, promującej miejscowość), jakie zostały
ogłoszone w szkołach. Wyniki konkursów
poznamy na początku maja.

W marcu i kwietniu planujemy dokończenie
prac nad planistyczną częścią dokumentu
strategicznego, czyli opracowanie misji gminy a
także celów strategicznych i zadań, jakie zostaną
sformułowane w ramach dokumentu. Projekt
Strategii Rozwoju Gminy Oleśnica na lata 2011 –
2020 poddany zostanie konsul tac jom
społecznym. Mieszkańcy gminy będą mogli
zapoznać się z projektem dokumentu i wyrazić
swoje opinie co do kształtu strategii, a więc i
przyszłości swojej miejsca życia.

W momencie, gdy prace nad dokumentem
Strategii Rozwoju Gminy Oleśnica na lata 2011 –
2020 zostaną ukończone, pozostanie jeszcze
jeden, zdecydowanie najważniejszy etap
zarządzania strategicznego – wdrażanie strategii
i jej stopniowa, systematyczna realizacja.
Zadanie to należeć będzie do władz gminy ale i
całą wspólnotą lokalną, na którą składają się
organizacje pozarządowe, liderzy lokalni, od
których partnerstwa i współpracy w dużej mierze
zależy sukces gminy. Zadanie, który z
pewnością ułatwi starannie przygotowany
dokument Strategii Rozwoju Gminy Oleśnica na
lata 2011 – 2020.

Zespół Działu Doradztwa
Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej –Centrum Dolnośląskiego



Na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie kwalifikacji
wojskowej (Dz. U. Nr 40, poz. 209), termin przeprowadzenia tego przedsięwzięcia został ustalony na okres od dnia 04 kwietnia do dnia 30 czerwca 2011 r. .
Zgodnie z rozporządzeniem do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywają osoby wojewodowie za pomocą obwieszczeń o kwalifikacji.

Wójtowie lub burmistrzowie (prezydenci miast) wzywają osoby do zgłoszenia się do kwalifikacji wojskowej za pomocą wezwań imiennych. Wezwania
należy doręczyć osobie na co najmniej 7 dni przed wyznaczonym terminem stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

Nieotrzymanie wezwania nie zwalnia osoby, podlegającej stawiennictwu do kwalifikacji wojskowej, od obowiązku stawienia się w terminie i
miejscu wskazanym w obwieszczeniu.

Spełnienie obowiązku stawienia się do kwalifikacji wojskowej oznacza zgłoszenie się przed Powiatową Komisją Lekarską w terminie i miejscu określonym
w obwieszczeniu i wezwaniu.

Osoba, która z ważnych przyczyn nie może stawić się do kwalifikacji wojskowej w wyznaczonym terminie i miejscu, obowiązana jest zawiadomić o tym
wójta lub burmistrza właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące dołączając jednocześnie
dokumenty potwierdzające przyczyny niestawienia się.

W 2011 r. obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej będą podlegali mężczyźni, urodzeni w 1992 r. ujęci w rejestrze osób objętych kwalifikacją
wojskową oraz mężczyźni urodzeni w latach 1986 – 1991, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Ponadto kobiety urodzone w latach 1986 – 1991, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu
uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2010/2011 kończą naukę w szkołach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach
psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16
maja 2006 r. w sprawie poddania kobiet obowiązkowi stawienia się do poboru (Dz.U. Nr 95, poz.660). Kwalifikacji wojskowej podlegają także osoby, które
ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Osoby wezwane do stawienia się do kwalifikacji wojskowej powinny zabrać ze sobą: dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie
tożsamości, dokumenty lekarskie dotyczące stanu zdrowia, w tym wyniki badań specjalistycznych, aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia
głowy, dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki i potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji.

Kwalifikacja wojskowa w bieżącym roku realizowana będzie w dniach 21, 22 i 26 kwietnia przez Powiatową Komisję Lekarską w budynku Starostwa
Powiatowego w Oleśnicy przy ul. Słowackiego 10 /przyziemie/ w godzinach podanych na wezwaniach imiennych dostarczonych pocztą lub poprzez sołtysów.
Prosimy o punktualne przybycie i zabranie z sobą wymaganych dokumentów.

Na koniec tradycyjnie coś z humoru wojskowego:

Co powinien zrobić żołnierz, będąc w składzie amunicji, kiedy wybuchnie pożar?
- Powinien wylecieć w powietrze!
Po co ma żołnierz płaszcz? Po kolana!

UWAGA!

Uwaga! Mieszkańcy Gminy Oleśnica podlegający kwalifikacji wojskowej.

Opracował: Inspektor ds. wojskowych i OC Jerzy Tomasz Trzciński

Mieszkańcy Gminy Oleśnica!
Informujemy, że na terenie każdej miejscowości Gminy Oleśnica odbywa się całkowicie bezpłatna

selektywna zbiórka odpadów. Na terenie Gminy ustawiono pojemniki na papier, szkło i plastik. Ponadto przy
przystankach autobusowych i placach zabaw ustawione zostały pojemniki do zbiórki odpadów
komunalnych.

W tym miejscu chcielibyśmy zaapelować do wszystkich tych, którym leży na sercu dobro gminy a także
potrzeba życia w zdrowym i przyjaznym środowisku o respektowanie zasad selektywnej zbiórki odpadów.
Dlatego też :

Segregując odpady odzyskujemy surowce, chronimy środowisko i zmniejszamy ilość odpadów
przeznaczonych do składowania na wysypiskach.

Zachęcamy wszystkich do segregowania śmieci !!!

Opracowanie: Referat Rolnictwa Gospodarki
Nieruchomościami i Ochrony Środowiska

Nareszcie możemy udzielać dotacji

na dofinansowanie inwestycji

z zakresu ochrony środowiska

i gospodarki wodnej.

Dnia 27 stycznia 2011 r. Rada Gminy
Oleśnica podjęła uchwałę Nr V/17/11 w
sprawie zasad udzielania dotacji celowej na
dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu
ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
k r y t e r i ó w w y b o r u i n w e s t y c j i d o
dofinansowania, trybu postępowania w
sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej
rozliczania.

Zgodnie z brzmieniem uchwały dotacja może
być przyznana na dofinansowanie realizacji
następujących zadań:
1) budowę oczyszczalni ścieków,
2) likwidację szamba bezodpływowego i
budowę oczyszczalni ścieków w miejsce
zlikwidowanego szamba,
3) zakup i montaż pomp ciepła lub kolektorów
słonecznych, jako urządzeń wykorzystujących
odnawialne źródła energii,
4) utylizację azbestu pochodzącego z rozbiórki
pokryć dachowych.

Wnioski wraz z dokumentacją określoną w
uchwale przyjmowane będą w Sekretariacie
Urzędu Gminy Oleśnica (ul. 11 Listopada 24;
56-400 Oleśnica) od dnia 1 marca 2011 r. do
dnia 30 maja 2011 r.

Więcej informacji dotyczących Uchwały
Nr V/17/11 Rady Gminy Oleśnica z dnia
27 stycznia 2011 r. znajdą Państwo na stronie

Opracowanie: Referat Rolnictwa Gospodarki
Nieruchomościami i Ochrony Środowiska

www.olesnica.wroc.pl

Informacja dla mieszkańców Gminy Oleśnica podlegających

kwalifikacji wojskowej w 2011 r.



Tragiczny wypadek ... Ratujemy i uczymy ratować
… w Szkole Podstawowej w Ligocie Malej, podczas apelu, w obecności wszystkich uczniów, piątoklasistka zdążyła jedynie wypowiedzieć
słowa: „słabo mi" i bezwładnie osunęła się na podłogę. Wśród tłumu gapiów zapanowała zupełna cisza, każdy stał w osłupieniu obserwując,

co się dzieje. Nikt nie rzucił się na ratunek…
Na szczęście dla poszkodowanej, dalej wszystko potoczyło się sprawnie i szybko. Sprawdzono przytomność, wezwano karetkę pogotowia, sprawdzono

oddech, ułożono nieprzytomną w pozycji bocznej…

Na szczęście zaistniała sytuacja okazała się jedynie prowokacją, a przyjazd karetki pogotowia nie był konieczny.

Akcję ratunkową koordynowały nauczycielki Anita Krzekotowska i Elżbieta Wróbel. Obie nauczycielki w lutym bieżącego roku uczestniczyły w szkoleniu
,,Ratujemy i uczymy ratować'' prowadzonym przez wykwalifikowanych instruktorów. Z warsztatów, oprócz umiejętności udzielania pierwszej pomocy,
przywiozły podręczniki, „telefony komórkowe" dla uczniów i fantomy do nauki udzielania pomocy przedmedycznej. Same stały się koordynatorkami
programu w szkole.

Mistrzostwa Gminy w mini piłce siatkowej
W lutym i w marcu 2011r. odbyły się w Szkole Podstawowej w Ligocie Polskiej gminne zawody

w mini piłkę siatkową klas IV i V. Zwycięskie zespoły dziewczęta i chłopcy klas V i chłopcy z klas
IV zaprezentują naszą gminę w mistrzostwach powiatu, które odbędą się w Sycowie.

Przygotował:Dyrektor SPw Ligocie Polskiej Leszek Witkowski

Akcja miała na celu zainteresowanie uczniów programem medycznym Fundacji Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy . Program ten realizowany jest dzięki
wolontariuszom Pokojowego Patrolu z uprawnieniami AHA, którzy ukończyli specjalne kursy
instruktorskie prowadzone przez amerykańskich instruktorów zAHA(American HeartAssociation).

Program swym zakresem obejmuje: bezpieczeństwo, sprawdzanie przytomności, wzywanie
pomocy, sprawdzanie oddechu, układanie nieprzytomnego w pozycji bocznej, oddechy ratownicze i
uciskanie klatki piersiowej, łańcuch przeżycia. Ma na celu przygotowanie dzieci do bezpiecznego
przebywania w środowisku, radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia, wyrobienie umiejętności
udzielenia pierwszej pomocy poszkodowanemu w rzeczywistym wypadku, utrwalenie telefonów
alarmowych i umiejętne powiadamiane służb ratunkowych.

Przygotowanie uczniów do wykonywania prostych czynności ratowniczych stało się dla nas
jednym z priorytetowych działań. Edukacja ratownicza staje się nieodzowna we współczesnym
świecie.

,,Ratujemy i uczymy ratować''

Opracowanie:Anita Krzekotowska, Elżbieta Wróbel

HERMES
Z Hermesem po poplątanych ścieżkach polskiej

ortografii wędrowa ły reprezentantki Szko ły
Podstawowej w Sokołowicach Aleksandra Joniec i
Julia Płuciennik podczas VII Powiatowego Konkursu
Ortograficznego. Do zmagań ortograficzno-
interpunkcyjnych uczennice przygotowywała pani
Danuta Stempniewicz.

11 marca 2011 roku wiatronogi bóg okazał się
łaskawszy dla piątoklasistki Julii Płuciennik, która
wywalczyła w finale powiatowym II miejsce.
Gratulujemy sukcesu! Pozostałych uczniów
zachęcamy do codziennego stawiania czoła
zawiłościom polskiej pisowni!

Przygotowanie:SP w Sokołowicach

Pegazik11 lutego 2011r. Natalia Mezglewska i
Klaudia Zió łkowska z klasy IV oraz
szóstoklasistki Natalia Chrzanowska,
Aleksandra Joniec, Roksana Malczewska i
Maria Paszkowska-zwyciężczynie szkolnego
konkursu recytatorskiego-reprezentowały
Szkołę Podstawową w Sokołowicach w etapie
gminnym „Pegazika”. Opiekunem w/w
uczestniczek jest pani Danuta Stempniewicz.

Jury konkursu gminnego doceniło talent
Marysi Paszkowskiej i zakwalifikowało
u c z e n n i c ę d o e t a p u p o w i a t o w e g o
Dolnośląskiego Konkursu Recytatorskiego
„Pegazik”.

Cieszymy się z sukcesu laureatki i mocno
ściskamy za nią kciuki podczas przesłuchań
powiatowych, które odbędą się w PCEiK-u 29
marca bieżącego roku.

Przygotowanie:SPw Soko owicachł

Danuta Stempniewicz i Julia Płuciennik

Od lewej Klaudia Ziółkowska, Natalia Mezglewska,
Marysia Paszkowska, Roksana Malczewska i Aleksandra Joniec

Konkursy dla dzieci i młodzieży z gminy Oleśnica,

w ramach opracowywania Strategii Rozwoju Gminy Oleśnica

na lata 2011 - 2020

Jednym z elementów towarzyszących obecnie trwającym pracom nad
aktualizacją Strategii Rozwoju Gminy Oleśnica na lata 2011 – 2020, są działania
promocyjno-edukacyjne, skierowane do dzieci i młodzieży.

Chcemy, aby najmłodsi mieszkańcy, którzy w niedalekiej przyszłości będą
studentami, pracownikami, przedsiębiorcami, aktywnymi liderami lokalnymi,
pogłębiali swoją poczucie tożsamości gminnej a także poznawali
uwarunkowania, mające wpływ na funkcjonowanie gminy, tak w obszarze
administracyjno-prawnym, jak i społeczno-kulturowym.

Gmina to wspólnota mieszkańców, wobec tego istotne jest promowanie idei
społeczeństwa obywatelskiego, w którym mieszkańcy włączają się w
kształtowanie życia lokalnego.

Więcej informacji na stronie www.olesnica.wroc.pl



Zespół Beregyna (folklor ukraiński) z Pragi

Tyrolia Band z folklorem bawarskim - podbi  serca publiczno ci!ł ś

Zapraszamy serdecznie na XIV Przegląd Zwyczajów i Obrzędów
Wiosennych Wielkanocnych „Kogutek” 2011, który odbędzie się 17.04.2011 r.
w Boguszycach Wsi.

Organizatorami tego wydarzenia są: Gminny Ośrodek Kultury Oleśnica
z siedzibą w Boguszycach oraz Rada Sołecka i mieszkańcy wsi Boguszyce.
Imprezę rozpocznie msza św. w kościele p.w. NMP Nieustającej Pomocy
w Boguszycach Wsi o godz. 12.30.

KOGUTEK 2011

Oko o godziny 13.40 nast pi
u r o c z y s t e p o w i e c e n i e p a l m
wielkanocnych, a po nim przemarsz
korowodem na boisko sportowe w
Boguszycach Wsi, gdzie na scenie
plenerowej zaprezentuj si w formie
teatralnej i wokalnej, zespo y zg oszone
do Przegl du zwyczajów i obrz dów
wiosennych i wielkanocnych.

Imprezie towarzyszyć będą: konkurs na
palmę wielkanocną, prezentacje stołów
wie lkanocnych oraz k ie rmasz
wielkanocny.
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Projekty dofinansowane ze źródeł pozabudżetowych, w tym ze środków Unii Europejskiej

1. Tytuł projektu:

Źródła finansowania:
Ministerstwo Sportu i Turystyki : 333 000,00 zł
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego: 333 000,00 zł
Budżet Gminy: 484 000,00 zł

2. Tytuł projektu:

Źródła finansowania:
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie
„Podstawowe usługi dla ludności i gospodarki wiejskiej” : 2 146 180,00 zł
Budżet Gminy : 1 846 503,47 zł

3. Tytuł projektu:
Źródła finansowania:
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie
„Odnowa i rozwój wsi” : 500 000,00 zł
Budżet Gminy : 865 771,20 zł

4. Tytuł projektu:

Źródła finansowania:
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie „Podstawowe usługi
dla ludności i gospodarki wiejskiej”: 172 131,00 zł
Budżet Gminy Oleśnica : 165 809,00 zł

5. Tytuł projektu:

Źródła finansowania:
Ministerstwo Edukacji Narodowej : 12 000,00 zł
Budżet Gminy : 3 163,03 zł

6. Tytuł projektu:

Źródła finansowania:
Ministerstwo Edukacji Narodowej : 18 000,00 zł
Budżet Gminy : 14,00 zł

7. Tytuł projektu:

Źródła finansowania:
Budżetu Województwa Dolnośląskiego : 13 750,00 zł
Gmina Oleśnica : 54 170,12 zł

Budowa kompleksu sportowego „MOJE BOISKO-
ORLIK 2012” Oleśnica ul. Wileńska 32

Budowa biologiczno-mechanicznej oczyszczalni
ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz sieci kanalizacji
sanitarnej w m. Bystre

Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jenkowice

„Zakup samochodu hakowo – kontenerowego
do wywozu odpadów komunalnych

Zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw
w szkole Szkoła Podstawowa w Sokołowicach i Szkoła Podstawowa
w Ligocie Małej

Zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw
w szkole Szkoła Podstawowa w Ligocie Polskiej i Szkoła Podstawowa

w Smolnej

Wymiana instalacji elektrycznej w budynku świetlicy
wiejskiej w Ligocie Polskiej.

8. Tytu projektu:

ród a finansowania:
Bud etu Województwa Dolno l skiego : 9 790,00 z
Bud et Gminy : 43 000,33 z
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Remont dachu wietlicy wiejskiej w miejscowo ci
Brzezinka.
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9.Tytuł projektu:

Źródła finansowania:
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie Wdrażanie Lokalnych
strategii Rozwoju dla operacji w ramach Odnowa i Rozwój Wsi :
150 148,00 zł
Budżet Gminy : 94 093,10 zł

10. Tytuł projektu:

Źródła finansowania:
Budżetu Województwa Dolnośląskiego: 16 094,00 zł
Budżet Gminy: 17 156,58 zł

11.Tytuł projektu:
.

Źródła finansowania:
Budżetu Województwa Dolnośląskiego: 18 550,00 zł
Budżet Gminy : 37 987,76 zł

12.Tytuł projektu:

Źródła finansowania:
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata
2007-2013, działanie 6.2 „Turystyka aktywna”: 48 660,16 zł
Budżet Gminy: 12 096,86 zł, Budżet Miasta Oleśnica: 24 050,68 zł

13. Tytuł projektu:

a). z kryterium VIII dotyczącego dofinansowania remontów bieżących
obiektów szkół ogólnodostępnych mających na celu likwidację barier
architektonicznych w odniesieniu do uczniów niepełnosprawnych pozyskano
kwotę 20 000,00 zł na wykonanie podjazdu dla uczniów niepełnosprawnych
poruszających się na wózkach inwalidzkich, uczęszczających do Szkoły
Podstawowej we Wszechświętem.

b). z kryterium VII dotyczącego dofinansowania remontów bieżących.
Pozyskano kwotę 30 000,00 zł na wymianę pokrycia dachowego w starej
części Szkoły Podstawowej w Smolnej.

Przebudowa świetlic wiejskich w miejscowościach
Dąbrowa i Ligota Polska

Stworzenie dodatkowych możliwości wypoczynku
i spędzania czasu wolnego w miejscowości Zarzysko.

Stworzenie dodatkowych możliwości wypoczynku
i spędzania czasu wolnego w miejscowości Boguszyce

„Rozwój turystyki aktywnej poprzez wsparcie
promocyjne Miasta i gminy Oleśnica”

roku

Dodatkowe środki finansowe z 0,6% rezerwy części oświatowej
subwencji ogólnej w 2010 roku

Dodatkowe rodki finansowe z 0,6% rezerwy cz ci
o wiatowej subwencji ogólnej w 2009

ś ęś
ś

a). z kryterium VIII dotycz cego dofinansowania remontów bie cych
obiektów szkó ogólnodost pnych maj cych na celu likwidacj barier
architektonicznych w odniesieniu do uczniów niepe nosprawnych pozyskano
kwot 30 000,00 z dla Szko y Podstawowej we Wszech wi tem.

ą żą
ł ę ą ę

ł
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Opracowanie: Marcin Rzeźnik, Monika Galik
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Zapraszamy bardzo serdecznie!!!

Przekaż 1% dla gminnej szkoły
Chcielibyśmy zainteresować Państwa unikalną ofertą wsparcia

finansowego, placówek edukacyjnych na terenie naszej gminy, przy
wykorzystaniu mechanizmu przekazywania podatku.
Stowarzyszenie zajmuje się wspieraniem rozwoju
edukacji i budowaniem społeczeństwa obywatelskiego. Pomaga
szkołom na wszystkich poziomach edukacji - zaczynając od
przedszkola, poprzez nauczanie podstawowe, gimnazjalne od wielu lat.

Wyjątkowość tej akcji nie polega na tym, że pomagamy dzięki niej
szkołom i organizacjom - robimy to przecież na co dzień, lecz na tym że
dajemy ludziom możliwość wspierania szkół z pieniędzy budżetu
państwa, o których sami decydują.

Pozyskane środki mogą być wydatkowane w wygodny sposób na
dowolny cel, poprawiający jakosć edukacji. Można je przeznaczyć na
remony, doposażenia placówek, szkolenie kadry, warsztaty rozwijajace
zdolności dzieci itp. To znakomite, alternatywne żródła pozyskania
nięzbednych środków finansowych.

Dla szkół jest to niecodzienna możliwość pozyskania pieniędzy, na
wzbogacenie swojej oferty edukacyjnej i zapewnienie dzieciom
ciekawych zajęć pozalekcyjnych. Rodzice i sympatycy szkół mogą
dzięki Stowarzyszeniu dać szanse swoim dzieciom na lepszy rozwój
i wypełnienie im wolnego czasu ciekawymi zajęciami pozalekcyjnymi,
których tak bardzo brakuje w naszym systemie oświatowym.
Więcej informacji na

1%
Przyjazna Szkoła

www.ps.org.pl
Numer KRS 0000031762
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NOC Z MITOLOGIĄ
Spędzić noc w szkole?... Czytać i bawić się z kolegami i koleżankami prawie do białego rana?...Oczywiście, że tak! Pomysł ten bardzo spodobał się uczniom

klas 4-6 Szkoły Podstawowej Gminy Oleśnica w Oleśnicy i większość z nich wzięła udział w tym niecodziennym wydarzeniu.
27 stycznia, tuż po zabawie karnawałowej, dzieci rozpoczęły swoją przygodę ze starożytnością. Towarzyszyły im wychowawczynie - panie: Justyna Słupek,

Dorota Lemiech i Monika Śliwińska. Na początku była zabawa ruchowa, która pomogła każdemu serdecznie powitać się ze swoimi kolegami, koleżankami
i nauczycielkami. Potem wszyscy zasiedli w kręgu, zgasły światła i w nastrojowym półmroku pani Monika Śliwińska zaczęła opowiadać o czasach antycznych

I powstawaniu mitów. Nocne czytanie rozpoczęła od początkowych fragmentów „Mitologii"
J. Parandowskiego. Następnie chętni uczniowie mieli okazję zaprezentować przygotowane przez siebie
teksty. Czytanie mitów było przeplatane licznymi zabawami nawiązującymi do ich treści. Szkolni siłacze
z impetem wtaczali syzyfowy kamień (tu: szkolny plecak) na szczyt góry. Odważni marzyciele brali udział
w pantomimie przedstawiającej lot Dedala i Ikara. Bardzo podobała się również zabawa w tworzenie
papierowych kul za pomocą jednej ręki. Wykonane w ten sposób „kamienie" posłużyły do wielkiej bitwy,
w której sędziowała pani Dorota Lemiech.

Ważnym wydarzeniem tej nocy był również spektakl o Demeter i Persefonie. Przedstawienie zostało
przygotowane przez klasę V i panią Monikę Śliwińską. Uczniowie znakomicie wczuli się w swoje role
i bardzo obrazowo przybliżyli wszystkim mit wyjaśniający zmianę pór roku.

Zwieńczeniem spotkania z mitologią była praca w zespołach, które wspólnie rozwiązywały krzyżówki
i rebusy oraz tworzyły piękne plakaty, oczywiście tematycznie związane z poznanymi historiami.

Mimo późnej godziny większość uczniów obejrzała jeszcze „do poduszki" film p.t. „Koń wodny". Dopiero
po tym nocnym seansie wszyscy spoczęli w objęciach Morfeusza.

To była wyjątkowa noc, która na długo pozostanie w pamięci! Przygotowała: Monika Śliwińska

Jasełka oraz koncert kolęd i pastorałek

W dniu 30 stycznia (w niedzielę) o godz. 15.00 na świetlicy wiejskiej w Ligocie Małej odbyło się spotkanie ze społecznością lokalną. Dla ludzi, którzy niedzielne
popołudnie chcieli spędzić miło i atrakcyjnie, uczniowie naszej szkoły wystawili oraz zorganizowali . Sala
wypełniona była „po brzegi" a uczniowie perfekcyjnie wykorzystali szansę uprzyjemnienia rodzicom, dziadkom i sąsiadom tego mroźnego i szarego dnia.
W ramach współpracy na scenie wystąpił zespół POKOLENIA, który z profesjonalizmem zaśpiewał kolędy i tym samym zakończył nasze występy. Zespołowi
serdecznie dziękujemy i mamy nadzieję na dalszą współpracę. Przyjemnym akcentem było stwierdzenie mieszkanki Ligoty Małej, która wychodząc powiedziała

przedstawienie jasełkowe koncert kolęd i pastorałek

„takich niedziel powinno być więcej w Ligocie. Dziękuję.”
Przygotowała: Dyrektor SPw Ligocie MałejAgnieszka Chanusiak

Dokarmianie zwierząt

Z notatnika młodego przyrodnika ...

„Mam na imię Przemek i chodzę do I klasy.
Razem z Maćkiem z kl.III, którego tata jest
leśnikiem wpadliśmy na pomysł zorganizowania
pożytecznej akcji.

W naszej szkole nadaje uczniowskie Radio
RMF LM i w każdy Piątek pani dyrektor pozwala
nam wyrazić siebie i jest otwarta na pomysły
uczniów. Ogłosiliśmy więc pilną potrzebę
dokarmiania mieszkańców ligockich lasów. Odzew
był szybki. Przez tydzień zbieraliśmy suchy chleb i
warzywa, aż trudno było biegać po klasie między
torbami z prowiantem. Tata mojej koleżanki Klaudii
nawet przyniósł worek zboża na plecach.

W lutym uczniowie Szkoły Podstawowej w Ligocie Małej zorganizowali akcję dokarmiania zwierząt. Zbierali suchy chleb, warzywa i ziarno zbóż. Po tygodniu
pod nadzorem pana leśniczego wyruszyli pod paśnik dokarmić uzbieranym prowiantem zwierzęta.

Potem pan leśnik Tomek Kaliński przyjechał swoją szaloną Ładą Niwą z przyczepką, miał uśmiech od ucha do ucha i załadował obiadek dla zwierzyny. A pan
Robert, który jest Życzliwym naszej szkoły, zawiózł wszystkich przyrodników busem pod paśnik.Atam już płonie ognisko w lesie, wiatr zapach kiełbasek niesie…

Kiedy wypaśliśmy paśnik smakołykami, zaczęliśmy poszukiwania trofeów. Znaleźliśmy dzicze kły, a na drzewach duże porosty. Pan Tomek z pasją opowiadał
nam, że duże porosty są oznaką czystego powietrza. Dzięki zmniejszeniu przemysłu, który zatruwał chmury, w naszej okolicy zrobił się mikroklimat sprzyjający
pojawianiu się roślin i zwierząt, których dawniej nie było. Można spotkać rzadkie ptaki jak orły bieliki, dudki, jest gniazdo czarnego bociana. Takie miejsca zostawia
się w naturalnej formie, aby były ostoją dla gatunków chronionych. Ostatnio można także zaobserwować zwiększenie liczby miłośników przyrody, szczególnie
w naszej szkole.”

Młodzi przyrodnicy z SPw Ligocie Małej

W myśl słów Wisławy Szymborskiej, iż "niektórzy lubią poezję" laureaci szkolnego etapu XVI Dolnośląskiego Konkursu Recytatorskiego "Pegazik"
w osobach: Wojciech Kotwa, Magdalena Machocka, Patrycja Mordal, Klaudia Rejak, Aleksandra Szklarek i Sebastian Tocha 9.02.2011r. zaprezentowali
przygotowane utwory poetyckie i fragmenty prozy w II etapie w/w konkursie. Recytatorów przygotowały polonistki p. BarbaraAdamczyk i p. Janina Szeliga.

Jedną z czterech laureatek konkursu została Klaudia Rejak z kl. VI b, która będzie reprezentowała naszą - Szkołę w etapie powiatowym; a Sebastian Tocha
otrzymał wyróżnienie.

Zwycięzcy zostali nagrodzeni wartościowymi książkami. Przygotował:Dyrektor SP w Ligocie Polskiej Leszek Witkowski

„Niektórzy lubią poezję”
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Eliminacje Gminne XVI Dolnośląskiego Konkursu Recytatorskiego, którego organizatorem był Gminny Ośrodek Kultury Oleśnica z siedzibą w Boguszycach
odbyły się 09.02.2011 r. w sali świetlicy wiejskiej w Jenkowicach.

W konkursie udział wzięło 30 uczestników – uczniów gminnych szkół podstawowych w Sokołowicch, Ligocie Małej, Ligocie Polskiej, Smolnej oraz w Oleśnicy.
Prezentacje odbyły się w jednej kategorii wiekowej: „młodsi” (uczniowie kl. IV, V, VI szkoły podstawowej).

Jury w składzie:
1. p. Monika Śliwińska
2. p. Danuta Stempniewicz
3. p. Izabela Stadnik
4. p. Janina Szeliga
5. p. Helena Jakubowska
6. p. Beata Narwoysz
7. p. Małgorzata Klimek-Chmielewska– przewodniczący jury

Po wysłuchaniu wszystkich prezentacji wyłoniło laureatów: Maria Paszkowska (SP Sokołowice), Alicja
Misztal (SP Smolna), Agnieszka Wrzaszczak (SP Gminy Oleśnica w Oleśnicy), Klaudia Rejak (SP Ligota
Polska).

Jury postanowiło również przyznać wyróżnienia uczniom: Natalii Słotnickiej (SP Smolna), Paulinie
Oleksyn (SP Ligota Mała), Malwinie Mróz (SP Wszechświęte) oraz Sebastianowi Tocha (SP Ligota Polska).
Zwycięzcy konkursu otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatora oraz pamiątkowe
dyplomy.

Gminny „Pegazik”

Na Eliminacjach Powiatowych XVI Dolno l skiego Konkursu Recytatorskiego „Pegazik”, organizowanego przez Powiatowe Centrum Kultury i Edukacji
w Ole nicy, gmin Ole nica reprezentowa b d : Maria Paszkowska,Alicja Misztal,Agnieszka Wrzaszczak oraz Klaudia Rejak.

ś ą
ś ę ś ć ę ą

Opracowanie: GOK Oleśnica

W rozegranych 4.03.2011 r. w Obornikach Śląskich eliminacjach strefy wrocławskiej Igrzysk Młodzieży
Szkolnej w minipiłce ręcznej chłopców reprezentanci Szkoły Podstawowej w Sokołowicach zajęli III miejsce.

Zanim do tego doszło, szczypiorniści z Sokołowic musieli wygrać etap gminny, a następnie zawody
powiatowe rozegrane w Dobroszycach, pokonując między innymi SP 2 z Twardogóry, SP 6 z Oleśnicy
i w finale SP 2 również z Oleśnicy.
Druzyna wystapiła w składzie: Bartosz Zięba, Kamil Jaroszek, Patryk Pietr, Brajan Walczyk, Jakub Nowicki,
Robert Bęben, Dawid Uba, Radosław Gąsior, Kamil Pawlak, Mateusz Wierzbiński, Tymoteusz Grzyb.

Drużynę przygotował Wojciech Ługowski.
Opracowanie: SPw Sokołowicach

Szkoła Podstawowa w Sokołowicach wśród najlepszych

w minipiłce ręcznej w Powiecie

Sportowe ferie na „Orliku" gminnym

Dzięki wsparciu Szkolnego Związku Sportowego Wrocław, Wójta Gminy Oleśnica Marcina Kasiny
oraz nauczycieli Gimnazjum Gminy Oleśnica ( R. Nowosad, Z. Olszewski i W. Matosz) w I tygodniu ferii
zimowych odbyły się otwarte turnieje w unihokeja oraz w piłce nożnej grup sportowych chłopców w wieku
13 - 16 lat. Ogółem w zawodach wzięło udział 85 uczestników z terenu gminy i miasta Oleśnica.

Najlepszym drużynom, strzelcom i bramkarzom zostały ufundowane nagrody rzeczowe i pamiątkowe
dyplomy.
Firma „Boramex" dla wszystkich uczestników ufundowała smaczne chrupki i napoje.

Dziękujemy wszystkim za uczestnictwo, dobra zabawę i pomoc przy organizacji turniejów.

Przygotował:Kierownik Referatu Promocji
Współpracy i Pozyskiwania Funduszy
Maciej Syta

Tradycyjnie w dniu 8 marca, z okazji Dnia Kobiet, odbył się w naszej szkole konkurs na „Dziewczynę na
102". O tytuł najlepszej dziewczyny roku szkolnego 2010/2011 walczyły uczennice klas I - VI: Nikola
Zalewska, Aleksandra Proszkowska, Małgorzata Wrzaszczak, Natalia Kotlarz, Karolina Szczepaniak,
Adrianna Rabulińska i Weronika Wrzaszczak. Na początku każda uczestniczka musiała się przedstawić i
ciekawie o sobie opowiedzieć. Potem uczennice prezentowały przygotowane przez siebie ekologiczne stroje
z surowców wtórnych. Sukienki z makulatury i worków foliowych, oryginalne kolczyki z zakrętek i eleganckie
przezroczyste torebki pełne skarbów „z odzysku" to najnowsze trendy mody XXI wieku. Pokaz wzbudził
ogromny aplauz wśród zachwyconej widowni. Małe miss musiały również wykazać się zręcznością i
spostrzegawczością. Kolejne konkurencje bowiem to układanie drewnianych puzzli i składanie chłopięcych
koszul. Zmagania uczestniczek konkursu oceniało jury w składzie: pan dyrektor Jan Leszek Rybiałek, pani
Elżbieta Rosiak i pani Beata Borecka. Tytuł „Dziewczyny na 102" otrzymały:
- w kategorii klas I - III Aleksandra Proszkowska
- w kategorii klas IV - VI Weronika Wrzaszczak
Zwyciężczyniom wręczono atrakcyjne nagrody, o które zadbała organizatorka konkursu pani Justyna
Słupek.

W ramach tej uroczystości odbyło się także przedstawienie pt. „Być kobietą", w którym humorystycznie
zostały zaprezentowane sposoby świętowania Dnia Kobiet w różnych czasach, począwszy od Adama i Ewy,
poprzez epokę kamienną, średniowiecze , aż do współczesności.

Na koniec pan dyrektor Jan Leszek Rybiałek złożył życzenia wszystkim paniom i dziewczynkom
a uczniowie wręczyli kwiaty swoim nauczycielkom i cukierki koleżankom.

Przygotowała: Monika Śliwińska

„DZIEWCZYNA NA 102"
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W okresie tegorocznych ferii zimowych, tj. w dniach 12 - 26.02.2011r. GOK przygotowa dla dzieci i m odzieży z gminy Oleśnica ofertę spędzania czasu
wolnego.
Oprócz zaj artystycznych, wietlicowych i rekreacyjno – sportowych zorganizowano tak e w dniach 12 – 19.02.2011r. wyjazd na Zimowy Obóz Sportowy w
G ucho azach Miejscem wypoczynku by O rodek Wypoczynkowy BANDEROZA w G ucho azach. Wzi o w nim udzia 40 uczestników – g ównie zawodników
bior cych udzia w zaj ciach sportowo – rekreacyjnych organizowanych przez GOK. W trakcie pobytu m odzie pod opiek trenera oraz wychowawców
uczestniczy a w zaj ciach sportowych:

ł ł

ęć ś ż
ł ł ł ś ł ł ęł ł ł
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- w hali sportowej w Głuchołazach -12 zajęć sportowych po 1,5 godz.
- na boisku ze sztuczną murawą na terenie Czech - 2 treningi po 1,5 godz.
- biegi na terenie Parku Zdrojowego w Głuchołazach – 2 x dziennie
Uczestnicy zimowiska korzystali także z wielu atrakcji, takich jak:
- wycieczka do Czech na kryty basen - wyjścia do jaskini solnej - 4 seanse po 0,5. godz.
- wycieczka krajoznawcza do Nysy.
W wolnym czasie udostępniana była sala komputerowa, która znajdowała się na terenie ośrodka.
Wieczorami młodzież bawiła się na dyskotekach.

Pełny koszt pobytu wynosił 600,00 zł. Odpłatność jednego uczestnika - 300,00 zł. Pozostałą część
kosztów tj. kwotę w wys. 10 800,00 zł pokrył GOK ze środków przekazanych przez Urząd Gminy na
organizację wypoczynku zimowego.
Cena pobytu zawierała:
- noclegi
- całodzienne wyżywienie
- opiekę wykwalifikowanej kadry
- opiekę medyczną
- transport w obie strony
- ubezpieczenie
- ciekawy program pobytu

W trakcie pobytu dzieci na zimowisku miała miejsce kontrola Kuratorium Oświaty w Opolu. Ocena wypadła
bardzo pozytywnie - nie było żadnych uwag ani zaleceń zarówno w zakresie warunków zakwaterowania i
żywienia i bezpieczeństwa, jak i spraw organizacyjno – programowych.

Dla dzieci i młodzieży pozostających w miejscu zamieszkania zorganizowano zajęcia w 20 świetlicach
wiejskich.
Zajęcia prowadzili gospodarze świetlic, instruktorzy GOK oraz inne osoby zaangażowane w organizację
zajęć dla dzieci.

Świetlice czynne były dłużej i częściej a propozycje zajęć były bogatsze i atrakcyjniejsze niż w pozostałym
okresie roku. Ze środków przekazanych GOK przez Urząd Gminy na organizację ferii w wysokości 4 200,00
zł zakupiono do świetlic gry stolikowe oraz materiały i przybory do zajęć.
W 10 świetlicach wiejskich odbyły się spektakle o tematyce profilaktycznej pn. „Zimowe zabawy i ważne
sprawy” w wykonaniu Kabaretu „Bzik”. Spektakle zostały sfinansowane z budżetu gminy, ze środków
przeznaczonych na profilaktykę.
W ramach zajęć profilaktycznych zorganizowano również cykl zabaw w świetlicach, które również
sfinansowane były ze środków przeznaczonych na profilaktykę.

W siedzibie GOK w Boguszycach zajęcia dla dzieci i młodzieży prowadzone były codziennie w godz.
12.00 – 20.00. Oprócz zajęć muzycznych, plastycznych, zabaw i konkursów odbywały się zajęcia sportowe
– tenis stołowy, zajęcia na siłowni oraz aerobik.

Pracownia plastyczna w Boguszycach prowadziła zajęcia dla dzieci i młodzieży w poniedziałki w
godz.11.00-13.00 i środy w godz.14.00-18.00. Uczestnicy wykonywali prace ze szkła, które ostateczną
formę przybierały po wypaleniu w specjalistycznym piecu. Biblioteka GOK podczas całego roku, w tym
także w okresie ferii pełniła również funkcję świetlicy, szczególnie dla dzieci młodszych. W okresie ferii brały
udział w różnego rodzajach grach, zabawach, zajęciach, w tym także komputerowych.

W ramach zajęć sportowo - rekreacyjnych prowadzone były w świetlicach wiejskich następujące
konkurencje: turnieje tenisa stołowego, warcaby oraz zawody strzeleckie .
Zajęcia prowadzone były w 16 świetlicach. W pierwszym tygodniu ferii prowadzone były eliminacje, w
drugim tygodniu odbyły się finały w poszczególnych konkurencjach:
w Sokołowicach - 22.02.(wtorek) – finał tenisa stołowego i 26.02 – (sobota) – finał warcab oraz w
Boguszycach - 24.02.(czwartek) – finał zawodów strzeleckich

Ogółem w zajęciach sportowych podczas ferii uczestniczyło 534 dzieci i młodzieży.
W zajęciach organizowanych przez GOK w okresie ferii zimowych, we wszystkich proponowanych formach
wypoczynku wzięło udział ok. 2 000 dzieci i młodzieży.

Opracowanie: GOK Oleśnica

FERIE Z GOK - iem

Bal karnawalowy i dyskoteka w Nieciszowie

Bal przebierancow w Piszkawie

Feryjne warsztaty muzyczne

Warsztaty wokalne w Smardzowie

Zajęcia świetlicowe w Cieślach

Zimowe zabawy i wazne sprawy - Kabaret BzikZimowy Obóz Sportowy w Glucholazach



Dyplomy wr czał Wójt Marcin Kasinaę

Finałowy mecz damskiej siatkówkiNajm odsi Dzia acze Kulturył ł

Finałowy mecz gminnej"halówki"

Podsumowanie rozgrywek sportowych „HALA 2011".
W niedzielę 20 lutego na sali w Sokołowicach odbył się finał piłki siatkowej mężczyzn z terenu

gminy Oleśnica. W turnieju wystartowały drużyny: Nieciszowa, Poniatowic, Smolnej i Sokołowic. W
finałowej rywalizacji najlepsza okazała się drużyna Sokołowic wygrywając  wszystkie mecze, drugie
miejsce zajęły Poniatowice, a miejsce trzecie Nieciszów.

TABELA KOŃCOWA LIGI HALOWEJ W PIŁCE SIATKOWEJ MĘŻCZYZN
Nazwa           pkt.    Set

1.Sokołowice       3       6:0
2.Poniatowice      2       4:2
3.Nieciszów         1       2:4
4.Smolna             0       0:6
W dniu 26 lutego na sali sportowej w Sokołowicach odbył się finałowy turniej piłki siatkowej kobiet z
terenu gminy Oleśnica. W szranki stanęły reprezentacje drużyn z Nieciszowa, Bystrego, Smolnej,
Ligoty Małej i Sokołowic. W końcowym rozrachunku najlepsza okazała się drużyna Nieciszowa,
uzyskując komplet zwycięstw. Drugie miejsce przypadło ekipie ze Smolnej, a trzecie Sokołowicom. Dla
najlepszych drużyn puchary i nagrody wręczyli Wójt Gminy Oleśnica, Marcin Kasina oraz Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury Oleśnica z/s w Boguszycach, Dorota Bartczak.

TABELA KOŃCOWA LIGI HALOWEJ W PIŁCE SIATKOWEJ KOBIET
Nazwa               pkt.     Set

1.Nieciszów          9       18-0
2.Smolna              5       14-8
3.Sokołowice        4       8-10
4.Bystre                3       8-12
5.Ligota Mała       0       0-18

W niedzielę 27 lutego na sali w Ligocie Małej odbył się finałowy turniej halowej piłki nożnej drużyn z
terenu gminy Oleśnica. W turnieju wystartowały drużyny: Nieciszowa, Poniatowic, Smolnej i
Sokołowic. W rywalizacji tej najlepsza okazała się drużyna Smolnej, która wygrała wszystkie mecze.
Na drugim miejscu podium uplasowała się reprezentacja Sokołowic, a miejsce trzecie przypadło
zawodnikom Nieciszowa.
Królem strzelców halowej LIGI GMINNEJ został Jan Krowicki z Nowoszyc strzelając 28 bramek.
Dla najlepszych drużyn puchary i nagrody wręczyli: Wójt Gminy Oleśnica, Marcin Kasina, Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury Oleśnica z/s w Boguszycach, Dorota Bartczak oraz Przewodniczący Komisji
Kultury, Rekreacji, Sportu, Ładu i Bezpieczeństwa Publicznego, TadeuszAndreasik.

TABELA FINAŁOWA HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ
Nazwa                  pkt.    br.
1.Smolna                9     16:4
2.Sokołowice          4     11:10
3.Nieciszów            3     9:14
4.Poniatowice        1      6:14

W niedzielę 06 marca na sali w Ligocie Małej odbył się finał drużynowych i indywidualnych
Mistrzostw Gminy Oleśnica w tenisie stołowym. W turnieju wystartowały drużyny: Nowoszyc,
Poniatowic, Smolnej i Sokołowic. W rywalizacji drużynowej najlepsza okazała sie drużyna Nowoszyc,
która wygrała wszystkie mecze. Na drugim miejscu podium uplasowała się reprezentacja Sokołowic, a
miejsce trzecie przypadło zawodnikom Poniatowic.

W turnieju indywidualnym najlepszy okazał się Przemysław Trzópek z Sokołowic, miejsce drugie
zajął Jan Krowicki z Nowoszyc, a miejsce trzecie Krzysztof Wojtuń z Poniatowic. Najlepsze drużyny i
zawodnicy zostali nagrodzeni pucharami i nagrodami.

TABELA FINAŁOWA TURNIEJU DRUŻYNOWEGO
Nazwa              pkt.    Set

1.Nowoszyce        3       11:6
2.Sokołowice        2       15:5
3.Poniatowice       1       10:10
4.Smolna              0       0:18

KLASYFIKACJA TURNIEJU INDYWIDUALNEGO
1.TRZÓPEK PRZEMYSŁAW  (Sokołowice)
2.KROWICKI JAN                   (Nowoszyce)
3.WOJTUŃ KRZYSZTOF       (Poniatowice)
4.WEIGNER STANISŁAW      (Sokołowice)
Podczas rozgrywek „HALA 2011" organizowane były turnieje halowej piłki nożnej dla młodzików i
juniorów młodszych z terenu gminy Oleśnica. W turniejach uczestniczyły drużyny z: Nowoszyc,
Smolnej, Boguszyc, Ligoty Polskiej, Poniatowic oraz Ligoty Małej. Zwycięskim drużynom zostały
wręczone nagrody rzeczowe.

Opracownie GOK Oleśnca

Podczas tegorocznych ferii Gminny Ośrodek Kultury Oleśnica z s. w Boguszycach
przygotował jak co roku, wiele ciekawych propozycji spędzenia wolnego czasu dla dzieci i
młodzieży. W ramach bloku sportowo-rekreacyjnego przeprowadzone zostały konkurencje:
turnieje tenisa stołowego, warcabów oraz zawody strzeleckie. Zajęcia prowadzone były w
świetlicach wiejskich. Razem w zawodach sportowych uczestniczyło 266 dzieci ze szkół
podstawowych i gimnazjum. Wszystkie dzieci otrzymały upominki oraz słodycze ufundowane
przez Gminny Ośrodek Kultury Oleśnica z s. w Boguszycach.

Opracowanie: GOK Oleśnica

Wręczenie pucharów i nagród dla najlepszych futbolistów

Zwycięskie drużyny piłki siatkowej kobiet

Finałowy mecz damskiej siatkówki

„FERIE  NA SPORTOWO” 2011

Zmagania najmłodszych w warcabach - Ferie 2011
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III
"WITRYNA INTERNETOWA MOJEJ MIEJSCOWOŚCI"

Zapraszamy do udziału w Konkursie Plastycznym
– przeznaczonym dla dzieci ze szkół

podstawowych na terenie gminy.

Temat konkursu: Przygotowanie przez uczniów szkół podstawowych pracy plastycznej na temat obrazu swojej miejscowości
w przyszłości, w 2020 roku.

Termin nadsyłania prac: 7 kwietnia 2011 roku

Konkurs realizują szkoły podstawowe w gminie Oleśnica.

Zapraszamy do udziału w Konkursie Informatycznym
– przeznaczonym dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej

Temat konkursu:
Przygotowanie witryny internetowej miejscowości położonej w gminie Oleśnica.

Termin oddawania prac: 29 kwietnia 2011 roku

Konkurs ogłoszony jest przez Gimnazjum Gminy Oleśnica, nauczyciele informatyki są opiekunami konkursu.

II
"MULTIMEDIALNA PREZENTACJA MOJEJ MIEJSCOWOŚCI”

Zapraszamy do udzia u w Konkursie Informatycznym
– przeznaczonym dla m odzie y gimnazjalnej i

ponadgimnazjalnej

Temat konkursu:
Przygotowanie prezentacji multimedialnej miejscowo ci po o onej w gminie Ole nica

Termin oddawania prac: 29 kwietnia 2011 roku

Konkurs og oszony jest przez Gimnazjum Gminy Ole nica, nauczyciele informatyki s opiekunami konkursu.
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"POCZTÓWKA Z PRZYSZŁOŚCI - MOJA MIEJSCOWOŚĆ W 2020 ROKU”

Konkursy dla dzieci i młodzieży z gminy Oleśnica,

w ramach opracowywania Strategii Rozwoju Gminy Oleśnica na lata 2011 - 2020

Bus dla Szkoły Podstawowej

w Ligocie Małej

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Ligocie Małej
Agnieszka Chanusiak z pieniędzy zaoszczędzonych
z wynajmu sali gimnastycznej oraz częściowego
dofinansowania Urzędu Gminy zakupiła pod koniec
października 2010 r. dziewięcioosobowego busa.

Samochód marki Volkswagen Transporter T5 z 2007
roku wyposażony jest między innymi w radioodtwarzacz,
dwie poduszki powietrzne, klimatyzację, ABS oraz każde
z siedzeń posiada pasy bezpieczeństwa. Dokupione
zostały również pokrowce na siedzenia. Docelowo auto
będzie wykorzystywane do przewozu dzieci ze szkoły
na zawody, konkursy, przedstawienia oraz turnieje.

Mamy nadzieję, że bus będzie sprawował się bez
zarzutu i służył kilka lat.


