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Żegnaj szkoło! Witajcie wakacje!
Zakończył się rok szkolny, rok wytężonej pracy uczniów,
nauczycieli oraz rodziców. Rozpoczynające się wakacje
będą dla wszystkich czasem wypoczynku i zbierania
energii na kolejny rok szkolny.
Drodzy uczniowie!
Życzę Wam dużo słońca, uśmiechu na twarzy,
dużo pozytywnych wrażeń i wspaniałych przeżyć!
Niech te wakacje będą dla Was udane i bezpieczne,
aby nie zabrakło Wam wspomnień na długi czas!
Do zobaczenia w nowym roku szkolnym.
Wójt Gminy Oleśnica
/-/ Marcin Kasina
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Wieści z Rady
30 marca br. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Oleśnica odbyła się VII sesja Rady Gminy Oleśnica. Obrady poprowadził Przewodniczący Rady Jacenty
Kawecki. Tematem sesji była ocena działalności Gminnego Ośrodka Kultury w zakresie zespołów sportowych oraz podsumowanie wypoczynku zimowego
dla dzieci i młodzieży z terenu gminy.
W punkcie 4 porządku obrad swoje wystąpienie zaprezentowali kolejno: Dorota Bartczak Dyrektor - GOK, która przedstawiła informację z organizacji
wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży z Gminy Oleśnica, Artur Koziara przedstawił informację z działalności rekreacyjno-sportowej w 2011 roku
oraz Przewodniczący Komisji Kultury, Rekreacji, Sportu, Ładu i Bezpieczeństwa Publicznego Tadeusz
Andreasik przedstawił stanowisko komisji w w/w temacie.
Po przerwie przystąpiono do podjęcia uchwał:
- w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie
wsi Boguszyce oraz Cieśle,
- zmieniająca uchwałę Nr IV/15/10 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Oleśnica,
- w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok,
- w sprawie udzielenia dotacji dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.
Następnie, zgodnie z porządkiem obrad, Wójt przedstawił sprawozdanie z pracy między sesjami,
a radni przyjęli jednogłośnie protokół z VI sesji Rady Gminy Oleśnica VI kadencji.
Przygotowała: Agnieszka Kembłowska

VII Sesja Rady Gminy
VIII sesja Rady Gminy Oleśnica, której
przewodniczył Pan Jacenty Kawecki rozpoczęła
się o godz. 10.00. Po otwarciu obrad, stwierdzeniu
prawomocności oraz przyjęciu porządku
spotkania przystąpiono do punktu 4. Rolnictwo
i ochrona środowiska w gminie Oleśnica. Swoje
wystąpienia zaprezentowali Pan Marian Słotnicki
– Przewodniczący Komisji Rolnej, Ochrony
Środowiska i Rozwoju Gminy, Pan Marcin Kasina
– Wójt Gminy oraz zaproszeni goście w osobach
Pana Zenona Czerniaka z Powiatowego Zespołu
Doradców Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa
Rolniczego oraz Pani Barbary Muzol z Biura
Powiatowego Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa.
Radni czynnie wzięli udział w dyskusji, w której
poruszyli następujące sprawy:
- zasady przyjmowania wniosków na zalesienie;
- wydatkowanie środków na przydomowe
oczyszczalnie ścieków, ilość wniosków złożonych
na dofinansowanie oraz konieczność podłączania
się do kanalizacji; - podpisywanie umów na odbiór
przydomowych kontenerów na śmieci oraz
kontrola udokumentowania podpisanych umów;
- dopłaty obszarowe;
- przepełnione śmietniki na przystankach
autobusowych;
- sprzątanie rowów przy drogach krajowych,
gminnych oraz powiatowych;

- sposób podawania wielkości działek przy
składaniu wniosków;
- porządkowanie przystanku w Ostrowinie;
- wytyczenie dróg lokalnych - drogi są orane przez
rolników;
- organizacja pracy MGK i wysypiska śmieci
w Smolnej;
- należności w płatności bezpośredniej;
- dodatkowe środki na modernizację gospodarstw
rolnych.
W kolejnej części sesji podjęto następujące
uchwały:
- w sprawie powołania zespołu opiniującego
kandydatów na ławników;
- w sprawie udzielenia dotacji dla samodzielnego
publicznego zakładu opieki zdrowotnej;
- zmieniająca uchwałę Nr VI/26/11 w sprawie
zarządzenia poboru podatków od osób fizycznych
w drodze inkasa oraz określenia inkasentów
i wysokości wynagrodzenia za inkaso;
- zmieniająca uchwałę Nr VI/27/11 w sprawie
zarządzenia poboru opłat w drodze inkasa oraz
określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia
za inkaso;
- zmieniająca uchwałę Nr IV/15/10 w sprawie
wieloletniej prognozy finansowej Gminy Oleśnica;
- w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok.
Przygotowała: Agnieszka Kembłowska

Spotkanie z sołtysami
7 czerwca 2011 r. w sali narad w Urzędzie Gminy Oleśnica odbyło się spotkanie Wójta Pana Marcina Kasiny z przewodniczącymi organu wykonawczego
jednostki pomocniczej gminy. W napiętym harmonogramie spotkania swoje wystąpienia zaprezentowali między innymi:
1. przedstawiciele Lokalnej Grupy Działania Dobra Widawa, którzy zapoznali zebranych z inicjatywą opracowania słownika historyczno– geograficznego
wszystkich miejscowości obszaru objętego działaniem tej organizacji w tym gminy Oleśnica;
2. przedstawiciele z Centrum Kształcenia i Wychowania OHP, którzy omówili i zachęcili do uczestniczenia w nowym projekcie unijnym skierowanym do kobiet
SUKCES NA OBCASACH oraz projekcie skierowanym do nie pracujących osób w wieku od 15 do 24 lat Wolontariusz EURO 2012;
3. Prezes Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Dolnośląskiego Pani Maria Konarzewska przedstawiła zakres działania Stowarzyszenia;
4. przedstawiciele banku zapoznali zebranych z możliwościami uzyskania kredytów z dotacją na zakup kolektorów słonecznych, a reprezentanci firm ALTOM
ze Smardzowa oraz WATT z Bystrego zaprezentowali oferty dotyczące odnawialnych źródeł ciepła.
W sprawach różnych Wójt zaprosił sołtysów do uczestniczenia w sesji absolutoryjnej, a kierownik referatu Budownictwa i Infrastruktury Pan Paweł Łobacz
przedstawił bieżące inwestycje, które są realizowane na terenie gminy.
Przygotowała: Agnieszka Kembłowska

Absolutorium dla Wójta
W dniu 10 czerwca 2011 r. odbyła się IX sesja
Rady Gminy Oleśnica, dotycząca absolutorium
dla Wójta Gminy Oleśnica za 2010 rok.
Po otwarciu sesji, stwierdzeniu prawomocności
obrad i przedstawieniu porządku, przystąpiono do
punktu 4. Rozpatrzenie sprawozdania
z wykonania budżetu gminy za 2010 rok.
Wójt Marcin Kasina przedstawił sprawozdanie
z wykonania budżetu, Przewodniczący Komisji
Rewizyjnej Czesław Kaczmarek odczytał opinię
dotyczącą wykonania budżetu, natomiast
Przewodniczący Rady Jacenty Kawecki
przedstawił opinię Regionalnej Izby
Obrachunkowej o przedłożonym sprawozdaniu
oraz o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie
udzielenia absolutorium dla Wójta.
Przystąpiono do dyskusji. Głos zabrali radny
Tadeusz Jaroszewski, który w imieniu Komisji
Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej odczytał
opinię w sprawie wykonania budżetu gminy
za 2010 rok, radny Tadeusz Kunaj, który w swojej
wypowiedzi zaznaczył, że: „aby pozyskać
pieniądze ze środków Unii Europejskiej musimy
sami zainwestować grube pieniądze”
oraz Przewodniczący Rady Jacenty Kawecki,
który zwrócił się do Wójta: „Panie Wójcie,
uważam, że statek którym płyniemy jest pod
wodzą bardzo dobrego Kapitana !”.
W kolejnej części sesji podjęto dwie
najważniejsze w tym dniu uchwały:
- Uchwała Nr IX/41/11 w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego za 2010 rok została
podjęta przy 12 głosach radnych za podjęciem
uchwały i 2 głosach radnych wstrzymujących
się w obecności 14 radnych biorących udział
w głosowaniu.

- Uchwała Nr IX/42/11 w sprawie absolutorium
dla Wójta Gminy Oleśnica za 2010 rok została
podjęta przy 12 głosach radnych za podjęciem
uchwały i 2 głosach radnych wstrzymujących
się w obecności 14 radnych biorących udział
w głosowaniu.
Po przerwie przystąpiono do podjęcia
następujących uchwał:
a) w sprawie trybu i sposobu powoływania
i odwoływania członków Zespołu
Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki
jego funkcjonowania;
b) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata
2011 – 2016;
c) w sprawie wyrażenia zgody na zamianę
nieruchomości;
d) w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIV/208/06
Rady
Po przedstawieniu przez Wójta sprawozdania
z pracy między sesjami, przystąpiono do punktu
7. Zapytania, sprawy różne, wolne wnioski.
Radni dyskutowali na temat oświetlenia
obwodnicy oraz na temat drogi nr 340 Boguszyce
- Dąbrowa zniszczonej podczas budowy drogi S8.
Następnie, zgodnie z porządkiem obrad,
radni jednogłośnie przyjęli protokół z VIII sesji.
Przygotowała: Agnieszka Kembłowska

INWESTYCJE I REMONTY
czerwiec 2011
1. Gospodarka mieszkaniowa
- trwa budowa wielofunkcyjnego ośrodka gminnego w miejscowości Wszechświete - obecnie
wykonywane jest pokrycie dachowe
- został ogłoszony przetarg na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Zimnica
- wykonano aktualizację dokumentacji projektowej i wystąpiono o pozwolenie na przebudowę
z rozbudową remizy OSP w Sokołowicach
2.Rolnictwo i łowiectwo
- modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Ligota Polska
3.Transport i łączność
- wykonywane są remonty dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Oleśnica; zakres robót
obejmuje utwardzanie dróg kruszywem łamanym, profilowanie dróg, powierzchniowe utrwalenie dróg,
cząstkowe remonty asfaltów: koszt realizacji około 160 000 zł
- wykonywane są przebudowy dróg w miejscowości Bogusławice i Spalice ul. Wierzbowa – utwardzenie
kosatką betonową, Brzezinka – utwardzenie masą mineralno asfaltową.
- wykonano przebudowę drogi w miejscowości Smardzów etap II – utwardzono kostką betonową
- wykonano chodnik przy drodze gminnej w Krzeczynie – etap II
- wykonano poszerzenie zjazdu z drogi wojewódzkiej na drogę gminną w miejscowości Świerzna
4. Oświata i wychowanie
- został ogłoszony przetarg na wykonanie dokumentacji na budowę sali sportowej przy Gminnym
Gimnazjum w Oleśnicy
Przygotował: Kierownik Budownictwa i Infrastruktury
Paweł Łobacz

Zgodnie z rozporządzeniem 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.
Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej
Wojewoda Dolnośląski wezwał osoby za pomocą
obwieszczeń.
Wójt naszej gminy wezwał osoby do zgłoszenia
się do kwalifikacji wojskowej za pomocą wezwań
imiennych. Wezwania doręczone zostały osobom
ujętym na liście na co najmniej 7 dni przed
wyznaczonym terminem stawienia się
do kwalifikacji wojskowe poprzez sołtysów
jak i również przez pocztę.
Kwalifikacja wojskowa w bieżącym roku
realizowano w dniach 21, 22 i 26 kwietnia przez
Powiatową Komisję Lekarską w budynku
Starostwa
Powiatowego w Oleśnicy przy ul. Słowackiego
10. W bieżącym roku stawiennictwu przed komisją
lekarską podlegało 116 osób w tym 8 ze starszych
roczników.
Młodzi ludzie mieszkający na terenie naszej
gminy zjawiali się przez wyznaczone dni
terminowo i z określonymi dokumentami
w pojedynczych przypadkach zdarzyło się,
że zainteresowani kwalifikacją nie dostarczyli
zdjęć lub zaświadczeń o kontynuowaniu nauki.

Obsługa przybyłych realizowana była sprawnie
i bez przestojów. Po sprawdzeniu danych
i wpisaniu do ewidencji wojskowej młodzi ludzie
poddawani byli badaniom lekarskim.
W przypadkach poważniejszych schorzeń
realizowane były ekspertyzy lekarskie u lekarzy
specjalistów. Najogólniejszy wniosek z tej części
kwalifikacji to fakt, że najwięcej przypadłości
zdrowotnych u młodych ludzi związanych było
ze wzrokiem.
Po przebadaniu osoby przybyłe do kwalifikacji
decyzją komisji otrzymywały określone kategorie
w zależności od stanu zdrowia. Ostatni etap
stanowił odbiór książeczki wojskowej, w której
znalazły się najważniejsze zapisy dotyczące
zdolności do służby wojskowej.
W związku z tym, że nie prowadzi się już poboru
do wojska, po uprawomocnieniu się decyzji komisji
po 14 dniach w książeczkach wojskowych pojawiał
się zapis o przeniesieniu do rezerwy.
Zgodnie z art. 32 ust 10 ustawy o powszechnym
obowiązku obrony RP pojęte zostały kroki
zmierzające do przymusowego doprowadzenia
osób, które nie stawiły się przed komisją
kwalifikacyjną. W bieżącym roku takie działania
podjęte zostały wobec 6 osób.
Poza tym nasze przedsięwzięcie realizowane
było bez zakłóceń i wypada w tym miejscu
podziękować tym wszystkim osobom, których
dotyczyło za punktualne przybycie i kulturalne
zachowanie.

Foto. G.Huk

Kolejna kwalifikacja wojskowa zrealizowana

Jednocześnie informujemy, że osoby, które
nie mają z różnych przyczyn potwierdzenia
przeniesienia do rezerwy mogą to zrobić
zgłaszając się osobiście do Wojskowej Komendy
Uzupełnień we Wrocławiu przy ul. Obornickiej
nr 130.
Na koniec tradycyjny łyk humoru wojskowego:
Szeregowy Flis znacie się na rybach?
- Tak jest Panie sierżancie! Łowiłem płocie,
okonie, szczupaki…
- A kartę wędkarską macie?
- Tak jest!
- To skoczcie do kantyny po puszkę sardynek…
Opracował: Inspektor ds. wojskowych i OC
Jerzy Tomasz Trzciński

By w szkole było bezpieczniej…
Zgodnie z planem zamierzeń szkoleniowych
Urzędu Gminy Oleśnica w dniu 18.05.2011r.
odbyło się ćwiczenie praktyczne pod kryptonimem
„Ogień”. Miejscem ćwiczenia była Szkoła
Podstawowa w Sokołowicach.
Obserwatorami ćwiczenia byli: wójt Gminy
Oleśnica Marcin Kasina i jego zastępca Krzysztof
Skórzewski. Zewnętrzne bezpieczeństwo
zapewniał i wsparcia ćwiczącym udzielał
samochodowy patrol policji pod dowództwem
nadkom. Sławomira Wylęgi i mł. asp. Artur
Szewczyka.
Około godziny 9.10 jeden z uczniów zauważył
wydobywający się dym z pomieszczenia
na piętrze, szybko powiadomił swoją panią
i dyrektor szkoły. Pani dyrektor Maria Barańska,
telefonicznie zgłosiła dyżurnemu PSP w Oleśnicy
informację o pożarze i zagrożeniu dla dzieci.
Zarządziła także pełną ewakuację uczniów
z budynku szkoły.
Na sygnale przybyła na miejsce jednostka OSP
z Sokołowic i strażacy pod dowództwem Romana

Susidki rozpoczęli działania.Odłączone zostało
zasilanie w energię elektryczną, sprawdzone
zostały pomieszczenia szkoły pod kątem
możliwości działania bez masek i aparatów
powietrznych.W związku z pojawieniem się dymu
na parterze szkoły koniecznym okazało
się działania strażaków z aparatami tlenowymi.
Źródła ognia zostały zlokalizowane skutecznymi
prądami wody, a na dachu budynku otworzyły się
klapy oddymiające, które skutecznie zadziałały
zmniejszając zadymienie.
W czasie akcji gaśniczej okazało się, że brakuje
uczniów po rozliczeniu ewakuowanych klas.
Nastąpił kolejny etap działań i strażacy przystąpili
do poszukiwania odciętych od wyjść uczniów.
Wszystkich trzech znaleźli strażacy i przekazali
po wstępnym zaopatrzeniu ratownikom
z Pogotowia Ratunkowego. Poszkodowanym
udzielono pierwszej pomocy i przekazano
opiekunom klas.
Na koniec strażacy dokładnie przejrzeli
pomieszczenia i zapadła decyzja o wejściu

do budynku i kontynuowaniu nauki po pełnym
oddymieniu. Na boisku szkolnym stojący
po użyciu sprzęt strażaków, policjantów
i ratowników medycznych wzbudzał ogromne
zainteresowanie uczestników szkolnego
ćwiczenia.
Po zwinięciu sprzętu i jego sprawdzeniu
uczestnicy spotkali się w świetlicy gdzie
miejscowe gospodynie przygotowały smaczny
poczęstunek. W toku rozmów omówiono przebieg
ćwiczenia i drobne do nich uwagi.
Opisane ćwiczenie kończy cykl szkolenia
w zakresie ewakuacji instytucji użytku
publicznego, którym w naszej gminie objęte były
szkoły i przedszkola. Kolejny cykl rozpoczniemy
w nowym roku szkolnym w nowych
uwarunkowaniach i zakresach.
Powyższe fakty spisał podinspektor Jerzy
To m a s z T r z c i ń s k i , a w s p i e r a ł
go organizacyjnie i skutecznie zadymiał
komendant Gminnych OSP Józef Kołomański.

Gmina Oleśnica walczy o plac zabaw dla Wyszogrodu!
Plac zabaw w Wyszogrodzie ufundowany przez Nivea?
Tak, to możliwe!. Pomóż nam i głosuj codziennie na plac w Wyszogrodzie
na stronie www.100latnivea.pl
Konkurencja jest duża, głosuj sam oraz zachęć do udziału znajomych,
rodzinę i przyjaciół bo jest o co walczyć.
Głosowanie trwa do 31 października 2011 r.
Intrukcja głosowania na www.olesnica.wroc.pl

Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym

Profilaktyka ratuje życie

W związku z przeprowadzonym postępowaniem w sprawie zwrotu podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, 31 marca 2011 roku
zakończono przyjmowanie wniosków o zwrot podatku akcyzowego. Był to pierwszy termin
składania wniosków.
W marcu 2011 roku przyjęto 253 wnioski od ubiegających się o zwrot podatku akcyzowego.
Wszystkie wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie. Pieniądze wypłacane były do końca maja.
Kwota wszystkich wypłaconych dotacji producentom rolnym w maju 2011 roku wyniosła:
291.059,19 zł.
Przypominamy, że drugi termin składania wniosków przypada
na wrzesień. Wnioski należy składać od 01.09 do 30.09.2011r.,
wraz z załączonymi fakturami vat.
Zwrot dokonywany jest w ramach limitu zwrotu podatku określonego
na dany rok.
Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2011 r. wynosi: 73,10 zł. * ilość ha użytków rolnych
Wnioski można składać w pokoju nr 19 w Urzędzie Gminy w Oleśnicy przy ul. 11 Listopada 24,
w godzinach od 7.45 do 15.45.

Kolejny raz przy Urzędzie Gminy w Oleśnicy stanął
mammobus NZOZ Medica z Łodzi. 31 maja i 1
czerwca br. od rana wykwalifikowana kadrą
przeprowadzała badania mammograficzne. Pani
Maria Matusiak sprawnie rejestrowała panie, które
wcześniej telefonicznie rejestrowały się
na poszczególne godziny, natomiast przy pomocy
specjalistycznego sprzętu mammograficznego
elektroladiolog pan Mariusz Michalak przeprowadzał
profesjonalne badanie. Nad obsługą techniczną
czuwał pan Eugeniusz Szubert.
W pierwszym dniu na badania zapisało się 106 kobiet
z czego przyszło 98 natomiast dzisiaj czyli 1 czerwca
zarejestrowały się 22 panie, dotarło 30 osób.
Większość kobiet, które postanowiły się przebadać
pochodziły z miejscowości między innymi Ligota
Wielka, Ligota Mała, Boguszyce, Cieśle, Nieciszów
i Krzeczyn.
P r z y p o m n i j m y, ż e b e z p ł a t n e b a d a n i e
mammograficzne przysługuje kobietom w wieku
od 50 do 69 lat (w roku 2011 roczniki od 1942
do 1961), które przez dwa ostatnie lata nie miały
wykonywanego ww. badania.
Kobiety, które nie mieściły się w przedziale
wiekowym od 50 do 69 lat, a wyraziły chęć poddania
się badaniom lub miały wskazania
do wcześniejszego wykonania mammografii, mogły ją
wykonać po uiszczeniu opłaty równej 60 zł.
(koniecznie ze skierowaniem od specjalisty).
Jeżeli panie będą nadal zainteresowane bezpłatnymi
badaniami mammograficznymi, Urząd Gminy poczyni
wszelkie starania aby zorganizować ponownie
badania.
Pamiętajmy o tym, że rak piersi jest jednym
z najczęstszych powodów umieralności kobiet
w Polsce, a każdego roku notuje się około 12 tysięcy
nowych zachorowań.

Przygotowała: Agnieszka Trojanowicz

Żegnaj szkoło!…
Społeczność Szkoły Podstawowej we Wszechświętem żegnała rok szkolny na uroczystej
akademii. W części artystycznej zaprezentował się szkolny chór i zespół instrumentalny
prowadzony przez nauczycielkę Barbarę Szyndler. Szczególne wrażenie wywarła na publiczności
melodia grana unisono na 10 dzwonkach i ksylofonie. Najwięcej wzruszeń dostarczył natomiast
moment pożegnania tegorocznych absolwentów. Szóstoklasiści drżącym głosem dziękowali
nauczycielom i każdego z nich obdarowali różą. Najlepsi uczniowie oraz rodzice zaangażowani
w pracę na rzecz szkoły otrzymali dyplomy.
Dyrektor Grzegorz Pfeiffer w towarzystwie radnego Waldemara Uby wręczyli stypendia wójta
dla najlepszych uczniów. Otrzymali je Zuzanna Rzepecka z klasy III i Joanna Religa z klasy IV.
W tym roku z inicjatywy wójta grono nagrodzonych zostało poszerzone o uczniów, którzy uzyskali
drugi i trzeci wynik w rankingu średniej ocen. Karnety do parku wodnego Atol trafiły do rąk Wiktorii
Rainczak z klasy I, Kamili Serwaty z klasy II, Michała Greli z klasy IV i Julii Rychlik z klasy V.
Wszyscy laureaci otrzymali pamiątkowe dyplomy podpisane przez wójta Marcina Kasinę.
Przygotował: Dyrektor SP we Wszechświętem Grzegorz Pfaiffer

Przygotowała: Agnieszka Sanetra

Festyn Rodzinny i Przegląd Kapel w Boguszycach Osiedlu
W dniu 28.05.2011 r. w Parku przy Bibliotece GOK na Osiedlu Boguszyce odbył się Festyn Rodzinny
z okazji Dnia Matki i Dnia Dziecka, Organizatorami imprezy byli: Gminny Ośrodek Kultury Oleśnica
z siedzibą w Boguszycach oraz Sołectwo „Osiedle” Boguszyce. Imprezie towarzyszyły gry sportoworekreacyjne, prowadzone przez trenerów GOK Oleśnica, zabawy plenerowe z ‘magiczną’, kolorową
chustą, konkursy, karaoke oraz loteria fantowa przygotowana przez sołectwo „Osiedle” Boguszyce.
Częścią imprezy był również „Przegląd Kapel Nieznanych” z terenu powiatu oleśnickiego, którego
organizatorami byli: Gminny Ośrodek Kultury Oleśnica z siedzibą w Boguszycach oraz Powiatowe
Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy. Celem Przeglądu była aktywizacja środowiska młodzieży
z terenu powiatu oleśnickiego, promocja nieznanych szerzej zespołów muzycznych oraz integracja
mieszkańców powiatu oleśnickiego. Do Przeglądu mogły przystąpić zespoły wokalne i kapele, grające
muzykę związaną ze stylem ROCKOWYM, REGGAE, SKA, POEZJA ŚPIEWANA. Kapela nieznana
rozumiana była jako taka, która nie wydała własnej płyty, nie ma popisanego kontraktu płytowego
oraz głównym źródłem utrzymania członków zespołu nie jest muzyka.
Ostatecznie zgłosiły się do nas 4 zespoły: „Bad Tomato”, „Mustache”, „The Barn” i „Jeszcze raz”.
Wykonały one własne kompozycje oraz covery. Zgromadzonej publiczności występy bardzo
się spodobały a po mini-recitalach pozostał pożądany niedosyt. Organizatorzy śmiali się, że kapele
zgłoszone do Przeglądu były nieznane do dzisiaj, czyli do dnia organizacji Festynu... Wójt Gminy
Oleśnica życzył uczestnikom wielu sukcesów. Do życzeń dołączyły się również Dyrektor GOK
Oleśnica, Dorota Bartczak oraz Dyrektor PCEiK w Oleśnicy, Marzena Helińska.
Nagrody w Przeglądzie Kapel Nieznanych ufundował Wójt Gminy Oleśnica, Marcin Kasina
oraz Dyrektor GOK Oleśnica, Dorota Bartczak.
Sponsorem dodatkowym był sklep muzyczny RAGTIME z Wrocławia.
Za pomoc i wsparcie przy organizacji Przeglądu Kapel Nieznanych dziękujemy w szczególności
Dyrektor PCEiK w Oleśnicy, Marzenie Helińskiej oraz instruktorowi PCEiK, Tomaszowi Zarębie.
Za pomoc we współorganizacji Festynu Rodzinnego dziękujemy Pani Sołtys Elżbiecie Wichtowskiej,
Radnemu Maciejowi Sycianko oraz Radzie Sołeckiej, Radzie Parafialnej i mieszkańcom „Osiedla”
Boguszyce.
Opracował:Piotr Michałowski

Pamiątkowe zdjęcie uczestników Przeglądu Kapel Nieznanych

GOK Oleśnica
Pamiątkowe dyplomy dla młodych artystów wręczył Wójt Marcin Kasina

Dzień Ziemi
Dnia 22 kwietnia w Szkole Podstawowej
w Sokołowicach obchodzono Dzień Ziemi.
Najpierw uczniowie obejrzeli występy zespołu
„Słoneczne Rytmy”. Wesołe piosenki i konkursy
wprowadziły wszystkich w tematykę ochrony
środowiska, w którym żyjemy. Następnie
uczennica klasy szóstej Marysia Paszkowska
odczytała krótki referat na temat ochrony lasów.
Temat ten był tegorocznym hasłem Dnia Ziemi.
Na koniec uczniowie klasy piątej pod opieką
wychowawcy Małgorzaty Krasinkiewicz
przedstawili teatrzyk kukiełkowy pt.”Królewna
Śmieszka i ekoludki”.Zabawni bohaterowie
z bajki podobali się najmłodszym uczniom
ale sens przekazu o konieczności ochrony
naszej planety dotarł na pewno do wszystkich.

Koncert w szkole
19 maja uczniowie Szkoły Podstawowej
w Sokołowicach mogli wysłuchać muzyki z
bajek Disney’a oraz tańców różnych narodów,
takich jak zorbę z Grecji czy sambę z Brazylii.
Wszystko to dzięki koncertowi, jaki przedstawił
pan Maciej Malec grający na instrumentach
dętych
Dodatkową atrakcją dla naszych
„milusińskich” były konkursy oraz możliwość
zmierzenia się z grą na puzonie, co okazało się
dla niektórych nie lada wyczynem. Wszyscy
bawili się świetnie i z uwagą słuchali granych
przez artystę utworów.
Przygotowała: Monika Marzec

Wieści ze Szkoły
Podstawowej w Smolnej
W kwietniu w Szkole Podstawowej w Smolnej
odbyły się eliminacje do powiatowego konkursu
matematycznego klas III „Wesołe myślenie".
Z naszej szkoły z drugiego miejsca awansował
Wojciech Kurdybacha, a z trzeciego Paulina
Kurdziel.
10 maja w PCEiKu w Oleśnicy odbył się
Powiatowy Konkurs Ornitologiczny, w który
uczestniczyli nasi uczniowie. Zwycięzcą został
Wojciech Kurdybacha uczeń klasy IIIgratulujemy.

Przygotowała: Małgorzata Krasinkiewicz

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Smolnej
- klasa I uczestniczyła w konkursie
przyrodniczym ŚWIETLIK. Uczniowie pod
opieką p. Marii Woźnej zdobyli trzy nagrody
książkowe. Nagrodzeni uczniowie to: Dominik
Wójcik, Oliwia Gabor i Oliwia Hajduk.

Z Wszechświętego na beatyfikację
„Jan Paweł II - papież dobroci” – pod takim hasłem w Szkole Podstawowej we Wszechświętem w
dniach od 1 lutego do 31 marca przeprowadzony został konkurs plastyczny dla uczniów klas I-III szkół
podstawowych. Dzięki zaangażowaniu w organizację konkursu wrocławskiej redakcji tygodnika
„Gość Niedzielny” konkurs zyskał rangę wojewódzką. Honorowy patronat nad nim sprawował abp
Marian Gołębiewski, metropolita wrocławski.
Do Szkoły Podstawowej we Wszechświętem nadeszło w sumie 296 prac z niemal 100 szkół.
Konkurs wygrała uczennica Szkoły Podstawowej w Sicinach Alicja Ciszewska. W nagrodę pojedzie –
wraz z mamą lub tatą – do Rzymu na beatyfikację Jana Pawła II. Fundatorem wycieczki jest
wrocławskie Biuro Podróży „Panorama”. Drugie miejsce zdobył uczeń Szkoły Podstawowej w
Ujeźdźcu Wielkim Marcel Nowak. Nagrodą dla niego jest weekend w Hotelu „Gołębiewski” (do wyboru
– w Mikołajkach, Karpaczu, bądź Wiśle), który spędzi z rodzicami.
Pozostałym laureatom organizatorzy konkursu przyznali nagrody w postaci: odtwarzaczy MP4
(ufundowali je wójt gminy Oleśnicy, burmistrz Oleśnicy i starosta oleśnicki), talonów na zakupy w
Media Markt we Wrocławiu oraz biletów do Teatru Lalek i aquaparku we Wrocławiu. Nagrodami były
również książki i albumy ufundowane przez wydawnictwa WAM i „Salwator” oraz redakcję „Gościa
Niedzielnego”.
W gronie laureatów znaleźli się m.in.: Martyna Biszczanik (SP Wszechświęte), Julia Kędra (SP
Smolna) i Miłosz Żurawski (SP Ligota Polska).
Na galę rozdania nagród, która odbyła się w piątek 15 kwietnia w miejskiej sali widowiskowej w
Oleśnicy, zjechali wszyscy laureaci – w liczbie 30 - wraz z rodzicami i nauczycielami. Nagrody wręczali
m.in.: wicewojewoda Ilona Antoniszyn-Klik, starosta oleśnicki Zbigniew Potyrała, wiceburmistrz
Oleśnicy Henryk Bernacki, wójt gminy Oleśnicy Marcin Kasina i ks. inf. Władysław Ozimek.
– Jesteśmy dzisiaj świadkami wydarzenia bez precedensu – podkreślał Grzegorz Pfeiffer, dyrektor
Szkoły Podstawowej we Wszechświętem. Jestem przekonany, że konkursu szkolnego w takim
wydaniu, o takim zasięgu, z nagrodami tak dużego formatu, z galą zorganizowaną z takim rozmachem
dotąd nie było ani w gminie Oleśnicy, ani w mieście Oleśnicy, ani nawet w powiecie oleśnickim.
Wręczanie nagród poprzedzały występy chóru szkoły we Wszechświętem pod dyrekcją nauczycielki
Barbary Szyndler oraz zespołu wokalno-instrumentalnego pod kierownictwem księdza Jacka
Hołowacza. Wiersze o Janie Pawle II recytowali uczniowie z Wszechświetego: Sławomir Partyka,
Wiktoria Rainczak i Joanna Religa Galę poprowadziła nauczycielka szkoły we Wszechświętem,
pomysłodawczyni konkursu, Agata Faltin.
Przygotował: Dyrektor SP we Wszechświętem Grzegorz Pfaiffer

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Smolnej
czynnie uczestniczyli w KOGUCIKU
organizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury
Oleśnica z siedzibą w Boguszycach. Uczniowie
pod opieką p. Marii Woźnej i p. Eweliny
Wydmuch wystąpili z przedstawieniem pt.
„Wielkanocne zwyczaje”. Pod opieką p. Doroty
Ignasiak brały udział w konkursie na Palmę
Wielkanocną oraz zaprezentowały na stoisku
wykonane przez dzieci ozdoby świąteczne.
Przygotował: Dyrektor SP w Smolnej
Dariusz Rzepka

Pożegnanie roku szkolnego w SP Ligota Mała
W dniu 22.06.2011r odbyła się uroczysta
Akademia kończąca rok szkolny 2010/2011.
O godzinie 9.40 zebraliśmy się wszyscy
na dziedzińcu szkoły, ponieważ pogoda
zaskoczyła nas pozytywnie - piękne słońce
i rześkie powietrze sprzyjały występom
na podwórku.
Po odśpiewaniu hymnu, krótkim występie
artystycznym i przemówieniach pani dyrektor
Agnieszki Chanusiak i zastępcy wójta Gminy
Oleśnica Krzysztofa Skórzewskiego; przyszedł
czas na nagrody, które wspólnie z p. dyrektor
rozdawał gość szczególny – zastępca wójta.
A nagród w postaci tylko publikacji książkowych
było w tym roku ponad 100. Oprócz pięknie
wydanych albumów i książek dzieci otrzymały
dyplomy, a rodzice listy gratulacyjnei
podziękowania. Nie zabrakło również
specjalnych nagród – Wójta Gminy Oleśnica
dla najlepszych uczni w szkole. W tym roku
otrzymali je:
1.W klasach I-III:
*Roksana Kiścińska – I miejsce i nagroda
w postaci stypendium ( 380 zł)
*Magdalena Pitek – II miejsce i nagroda
w postaci karnetu na basen
*Nikodem Ryba – III miejsce i nagroda w postaci
karnetu na basen

Najlepsi z klas I-III

2.W klasach IV-VI:
*Paulina Oleksyn - I miejsce i nagroda w postaci
stypendium ( 380 zł)
*Bartłomiej Śliwiński - II miejsce i nagroda
w postaci karnetu na basen
*Jan Karolewski - III miejsce i nagroda w postaci
karnetu na basen
3.Najlepsza klasa w roku szkolnym 2010/2011
to klasa III z wychowawcą mgr Katarzyną
Jelonek.
Podczas apelu nie tylko dzieci zostały
nagrodzone. Statuetkę „Przyjaciela Szkoły
Podstawowej w Ligocie Małej”, która od tego roku
b ę dzie oficjaln ą nagrod ą dla najbardziej
zasłużonych otrzymali: zastępca wójta Gminy
Oleśnica Krzysztof Skórzewski, który
wielokrotnie wspiera ł nasz ą szko łę oraz
proboszcz parafii w Ligocie Małej ks.Piotr
Semeniuk, który nigdy nie odmawia nam pomocy.
Za współpracę serdecznie dziękujemy i prosimy
o jeszcze. W ten oto sposób uczniowie rozpoczęli
zasłużony odpoczynek. Życzymy im beztroskich,
radosnych, słonecznych i przede wszystkim
bezpiecznych wakacji.
Przygotowała: Dyrektor SP w Ligocie Małej Agnieszka Chanusiak

Najlepsi z klas IV-VI

Zakończenie roku szkolnego w Gimnazjum Gminy Oleśnica
22 czerwca 2011 o godz. 9 00 w Gimnazjum
Gminy Ole ś nica odbyło się uroczyste
zakończenie roku szkolnego 2010/2011.
Tradycyjnie już rozpoczęło się ono od apelu
przygotowanego przez uczniów klas III. Były
wiersze, piosenki, wspomnienia i podziękowania.
Absolwenci uroczyście obiecali także godnie
reprezentować swoje gimnazjum w nowych
szkołach gdzie będą kontynuowali edukację.
W tak uroczystym dniu nie zabrakło także gości.
Na zakończenie roku szkolnego przybyli
przedstawiciele organu prowadzącego szkołę:
Przewodniczący Rady Gminy Oleśnica Pan
Jacenty Kawecki a także Przewodniczący Komisji
Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej – Tadeusz
Jaroszewski. Na zaproszenie dyrekcji, grona
pedagogicznego i uczniów przybył również
Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w
Oleśnicy Pan Aleksander Dachowski. Goście
życzyli wszystkim miłych wakacji i obiecali dalszą
współpracę.
Następnie dyrektor Gimnazjum Anna

Klimkowska poprosiła Przewodniczącego Rady o
wręczenie nagród Wójta Gminy Oleśnica dla
najlepszej klasy w szkole i najlepszych uczniów.
Pan Jacenty Kawecki na ręce wychowawczyni
Pani Grażyny Kwasiborskiej wręczył dyplom dla
klasy IA – najlepszej klasy w szkole w roku
szkolnym 2010/2011, której to uczniowie w
nagrodę pojadą we wrześniu na dwudniową
wycieczkę.
Nagrody pieniężne za najlepsze wyniki w nauce
z rąk Przewodniczącego Rady otrzymali: Alina
Langa z klasy IB, Agnieszka Humińska z klasy IIC i
Małgorzata Stepaniuk z klasy IIID. Ponadto Pan J.
Kawecki wręczył także nagrody za uzyskanie II i III
miejsc, jeśli chodzi o średnią uzyskanych ocen.
Nagrody w postaci karnetów wstępu na basen
otrzymali: Ilona Klat z klasy IC, Marlena Herman IIC, Paweł Dawidziak – IIID, Natalia Warszawska
– IE, Anna Łoza – IID i Marzena Charemska – IIID.
Następnie Pani dyrektor A. Klimkowska wręczyła
najlepszym uczniom nagrody i świadectwa z
wyróżnieniem.

W tym roku 19 uczniów gimnazjum otrzymało
świadectwa z wyróżnieniem i nagrody książkowe.
Nagrodzeni zostali także uczniowie, którzy
wykazali się 100% frekwencją: Borek Klaudia z
klasy 1 A, Marciniak Agata z klasy 1 D, Szult
Milena z klasy 1 D, Rak Natalia z klasy 2 D,
Chojecki Hubert z klasy 3 D uczeń, który przez 3
lata nauki w gimnazjum nie opuścił ani jednej
godziny zajęć szkolnych. Na zakończenie
dyrektor gimnazjum podziękowała nauczycielom,
pracownikom szkoły i rodzicom za trud, wysiłek i
zaangażowanie w całoroczną pracę a także za
życzliwość i wyrozumiałość.
Dziękując uczniom powiedziała, że jest
spokojna o losy absolwentów, którzy otrzymali w
naszym gimnazjum solidne podstawy i wiedzę,
które pozwolą zrealizować ich plany i marzenia.
Na koniec Pani dyrektor życzyła wszystkim
aktywnych, ciekawych, słonecznych i
bezpiecznych wakacji.

Koniec roku szkolnego
w Smolnej
22 czerwca 2011r. o godz. 9.00 rozpoczęło się
w Szkole Podstawowej w Smolnej uroczyste
zakończenie roku szkolnego 2010/2011.
Uroczystość rozpoczęła się hymnem
państwowym odśpiewanym przez społeczność
szkolną. Po krótkiej części artystycznej
wykonanej przez klasę VI dyrektor wręczył
wszystkim uczniom nagrodzonym upominki
książkowe, listy gratulacyjne dla rodziców oraz
podziękowania rodzicom za okazaną pomoc w
roku szkolnym 2010/2011.
W konkursie „Uczeń na medal” i nagrody
ufundowane przez Wójta Gminy Oleśnica
p. Marcina Kasinę otrzymali:
- w pionie klas I-III:
I m. uczeń klasy III Wojciech Kurdybacha
II m. uczennica klasy II Maria Jaworska
III m. uczennica klasy I Oliwia Gabor
- w pionie klas IV – VI :
I m. uczennica klasy V Sara Maria Banasik
II m. uczennica klasy VI Diana Dobosz
III m. uczennica klasy IV Natalia Słotnicka
W wystąpieniu, dyrektor pogratulował wszystkim
nagodzonym, a następnie życzył całej
społeczności szkolnej wspaniałych, aktywnych
wakacji pamiętając o zasadach bezpieczeństwa.
Przygotował: Dyrektor SP w Smolnej Dariusz Rzepka

Zakończenie roku szkolnego 2010/2011
w Ligocie Polskiej
O godzinie 9.00 w sali sportowej rozpoczęła się uroczysta
akademia kończąca rok szkolny 2010/2011. Występ przygotowali
i przeprowadzili tegoroczni absolwenci Szkoły Podstawowej
w Ligocie Polskiej. Następnie głos zabrał dyrektor szkoły Leszek
Witkowski, który życząc uczniom wspaniałych wakacji, interesująco
spędzonego czasu, nowych przyjaźni i niezapomnianych przygód
przestrzegał przed wakacyjnymi niebezpieczeństwami i apelował
o zachowanie bezpieczeństwa w każdej sytuacji.
Wręczanie nagród rozpoczął Wójt Gminy Oleśnica Marcin Kasina,
który ufundował stypendia za najlepsze wyniki w nauce. Wśród
uczniów otrzymali je Marcin Wierzbicki z klasy IIIB i Wojciech Kotwa
z klasy VIA ( po 380 zł). W konkursie na najlepszą klasę przyznano
dwie równorzędne nagrody ( po 1500 zł) dla klasy IIIA i IIIB. Nagrody
te odebrały wychowawczynie p. Bożena Tyniów i p.Mgdalena Kryłat.
Dla czterech uczniów za sukcesy w ciągu roku szkolnego Wójt
wręczył karnety na basen "ATOL" wartości 200 zł każdy.
Otrzymali je Patryk Jakubik, Wiktoria Stempin,
Patrycja Świder i Weronika Kapka. W ostatnim
punkcie swego wystąpienia za zdobycie Mistrza
Dolnego Śląska w Edukacji dla Bezpieczeństwa
Wójt wręczył nagrodę-rower p. Małgorzacie Lenart,
która przygotowywa ł a swoich wychowanków
do zdobycia tego cennego trofeum. Uczniowie
Wojciech Kotwa, Magdalena Machocka i Wojciech
Zi ę tek na w/w konkursie otrzymali równie ż
wartościowe rowery.
Po wystąpieniu Wójta dyrekcja szkoły przystąpiła
do wręczania nagród za sukcesy w minionym roku
szkolnym. Wręczono uczniom 39 nagród za bardzo
dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie, a ich
rodzicom listy gratulacyjne. Za sukcesy w konkursach, sporcie i 100% frekwencję nagrodami
i dyplomami wyróżniono "setkę" uczniów, a za działalność na rzecz szkoły liczną grupę rodziców.
Również ksiądz proboszcz Bogusław Stec i p. katechetka D.Pytel wyróżnili nagrodami liczną grupę
uczniów za zwycięstwa w konkursach religijnych i zaangażowanie w życie parafii.
Na zakończenie apelu dyrektor wręczył nauczycielom dyplomy podziękowania za osiągnięcia
w pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej.
W tak miłej atmosferze uczniowie zadowoleni z nagród udali się na ostatnie w tym roku szkolnym
spotkanie z wychowawcami. Radosne były również dzieci z grupy pięciolatków i sześciolatków,
które otrzymały piękne dyplomy ukończenia edukacji przedszkolnej i udziału w katechezie.
Przygotował: Dyrektor SP w Ligocie Polskiej Leszek Witkowski

Żegnaj szkoło, witajcie wakacje !!!
Po dziesięciu miesiącach ciężkiej pracy nadszedł czas podsumowań i pożegnania ze szkołą.
Na uroczyste zakończenie roku szkolnego 2010/2011 w Szkole Podstawowej Gminy Oleśnica
w Oleśnicy przybyli wszyscy uczniowie, wielu rodziców oraz nauczyciele. Swoją obecnością
zaszczycił nas również przedstawiciel rady gminy – Pan Tadeusz Jaroszewski – przewodniczący
Komisji Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej.
Na początku był oczywiście hymn i serdeczne powitanie przez przewodniczącego szkoły - Kacpra
Leśnego. Potem zabrał głos Pan Dyrektor - Jan Leszek Rybiałek, który dokonał podsumowania
całego roku szkolnego. Pan Dyrektor mówił o sukcesach osiągniętych przez uczniów oraz
najważniejszych wydarzeniach tego roku. Następnie uczniowie klasy szóstej zatańczyli uroczystego
poloneza, którego przygotowała pani Elżbieta Rosiak. Absolwentów pożegnała klasa piąta wręczając
poszczególnym osobom najwyższe odznaczenia za zasługi np. Nagrodę Nobla w dziedzinie kaligrafii,
order za bujanie w obłokach na lekcjach języka polskiego, nagrodę „Marudera”, Super Wiktora i wiele
innych. Odpowiednio dopasowane wyróżnienia wywołały wielką wesołość. Na koniec klasa piąta
zaprezentowała taniec belgijski przygotowany przez panią Ewę Stępień – Włuczkowską oraz panią
Elżbietę Rosiak. Po części artystycznej Pan Dyrektor wręczył nagrody ufundowane przez Wójta
Gminy Oleśnica: dla najlepszej klasy – III a, dla najlepszych uczniów: Kacpra Leśnego i Szymona
Śliwińskiego. Wyróżnienia w formie karnetu na basen otrzymali: Alicja Stępień, Patryk Wajerowski,
Julia Marczewska i Klaudia Malicka. Następnie odbyło się wręczenie świadectw z czerwonym
paskiem oraz nagród za bardzo dobre wyniki w nauce oraz godne reprezentowanie naszej szkoły w
rozmaitych konkursach, zawodach. Były też podziękowania dla rodziców i nauczycieli.
Na zakończenie Pan Dyrektor przypomniał o bezpieczeństwie w czasie wakacji i życzył wszystkim
wiele słońca, radości i beztroskiego wypoczynku.
Do zobaczenia za dwa miesiące!
Przygotowała: Monika Śliwińska

SP Smolna wiceliderem w powiecie
29 kwietnia 2011r. Szkoła Podstawowa w Smolnej była gospodarzem zawodów wynikających
z kalendarza Szkolnego Związku Sportowego w piłce nożnej chłopców – eliminacje gminne.
Do turnieju przystąpiło pięć szkół. Po wspaniałej walce, strzałach do bramki i zwrotnych akcjach
w finale spotkały się drużyny z Ligoty Polskiej i ze Smolnej. Mecz do końca trzymał w napięciu.
W ostatniej minucie gry uczniowie z Ligoty Polskiej nie wykorzystali rzutu karnego. Mecz zakończył się
remisem i o zwycięstwie zadecydowały rzuty karne. Zwycięsko z tej potyczki wyszli sportowcy ze
Smolnej, którzy reprezentowali Gminę Oleśnica w turnieju powiatowym. Uczniowie ze Smolnej ulegli
w finale uczniom ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Oleśnicy i zostali wiceliderami powiatu.
Drużyna wystąpiła w składzie:
1.Jakub Kędra
2.Lucer Bartosz
3.Dawid Nogaj
4.Przemysław Lankamer
5.Daniel Dyrka
6.Sebastian Piekarski
7.Brajan Grześkowiak
8.Marcin Jaros
9.Mateusz Krzysiek
Opiekunowie: Tomasz Bernacki, Dariusz Rzepka
Przygotował: Dyrektor SP w Smolnej Dariusz Rzepka

Dzień Dziecka w Gminie Oleśnica
Pod koniec maja i na początku czerwca odbyło się wiele imprez organizowanych z okazji Dnia
Matki i Dnia Dziecka. Poniżej przedstawiamy zdjęcia z niektórych imprez.

Turniej piłkarski
Dnia 12 czerwca na polach marsowych
we Wrocławiu odbył się turniej piłkarski dla szkółek
Śląska Wrocław. W turnieju wystartowały drużyny
z miejscowości: Prusice, Syców oraz Oleśnica.
Do owych fili Wksu dołączyły dwie ekipy Śląska
Wrocław i Parasol Wrocław. Uczestniczyli
w niej chłppcy z klas III do VI. Filia Oleśnicy znalazła
się w grupie z Filią z Prusic oraz z jedną drużyną
Śląska Wrocław. Pierwszy mecz przyszło nam grać
ze starszymy chłopakami z Prusic. Oleśnica
przegrała w swoim debiucie z "o głowę wyższym"
przeciwniek 4 do 0. Chłopaki się jednak nie
podłamali i w kolejnym meczu ze Śląskiem grali jak
równy z równym i dwa razy wychodząc na
prowadzenie ulegli jednak bardziej doświadczonej
drużynie z Wrocławia 2 do 3. Po dwóch
niepowodzeniach przyszło nam zmierzyć się z
drużyną z Sycowa. Tutaj już nasi zawodnicy widać,
że weszli w turniej i gładko zwyciężyli 3 do 0. Każda
z drużyn otrzymała nagrody w postaci dyplomów,
plakatów Sląska Wrocław oraz koszulek dla
każdego zawodnika. Trener Maciej Krajka po
zawodach powiedział: "Był to nasz debiut w tego
typu rozgrywkach. Ważną rzeczą jest to, że
zagraliśmy bez możliwości zmiany co mogło na
starcie podłamać chłopaków. Turniej był nierówny
jeśli chodzi o wiek zawodników. Troche to dziwne bo
wśród tak młodych graczy różnice wiekowe są
bardzo ważne. Cieszyć się jednak należy iż nasi
chłopcy wytrzymali kondycyjnie zawody i
momentami pokazali naprawde dobry kawałek piłki.
Warto podkreślić postawę Przemka Lankamer z
Nieciszowa (zdobywcy 2 trafień ze Śląskiem) o
którego pytali się trenerzy z Wrocławia.

Ligota Wielka

Mecz Filia WKS Oleśnica vs Śląsk Wrocław.

Jenkowice

Skład drużyny:
1. Przemek Lankamer (Nieciszów),
2. Damian Lankamer (Nieciszów),
3. Dawid Nogaj (Nieciszów),
4.Brian Grześkowiak (Smolna),
5. Sylwek Pietryszak (Smolna),
6. Adrian Wojcik (Smolna),
7.Maciej Materac (Oleśnica)

Przygotował: Maciej Krajka

Wielkanocne turnieje piłki siatkowej
kobiet i mężczyzn

Nieciszów

W sobotę 16 kwietnia przeprowadzono turnieje
drużyn z terenu gminy Oleśnica o "ŚWIĄTECZNE
JAJO" w piłce siatkowej kobiet i mężczyzn.
Turniej kobiet zorganizowano w sali sportowej
w Sokołowicach, a do rywalizacji wystartowały
reprezentacje z Nieciszowa, Bystrego i Sokołowic.
W końcowym rozrachunku najlepsza okazała
się drużyna Nieciszowa, uzyskując komplet
zwycięstw. Drugie miejsce przypadło ekipie
z Sokołowic, a trzecie miejsce zajęła drużyna
z Bystrego.
Turniej mężczyzn przeprowadzono w sali sportowej
w Ligocie Małej. W turnieju wystartowały trzy
drużyny. W finałowej rywalizacji najlepsza okazała
się drużyna Nieciszowa, wygrywając wszystkie
meze, drugie miejsce zajęły Nowoszyce, a miejsce
trzecie zajęły Boguszyce.
Zwycięskim drużynom wręczono puchary i nagrody,
ufundowane przez GOK Oleśnica.
Opracował: Artur Koziara GOK Oleśnica

Rozgrywki piłkarskie w gminie Oleśnica
3 kwietnia w gminie Oleśnica wznowiono rozgrywki piłkarskie I i II ligi gminnej w piłce nożnej. Z rozgrywek I ligi wycofała się drużyna z Bogusławic,
a do rozgrywek II ligi dołączyła drużyna z Krzeczyna.
Mistrzem II LIGI została drużyna z WSZECHŚWIĘTEGO, a jej zawodnik KUCHARSKI ADRIAN strzelając 18 bramek, został królem strzelców. Zwycięska
drużyna występowała w składzie: Frątczak Wojciech, Pustuła Roman, Moś Paweł, Kucharski Adrian, Sobieraj Dariusz, Głód Damian, Telega Damian, Bezak
Patryk, Janczur Jacek, Dzieszuk Damian, Jakubowski Sebastian, Bednarski Rafał, Jednoróg Grzegorz, Janczur Adrian.
Opiekunem drużyny jest Dariusz Sobieraj.
TABELA końcowa II LIGI GMINNEJ

TABELA I LIGI GMINNEJ

Lp. Drużyna
1.Wszechświęte
2.Gręboszyce
3.Nowoszyce
4.Ligota Polska
5.Brzezinka
6.Zimnica
7.Ostrowina
8.Krzeczyn
9.Smardzów
10.Świerzna

Lp. Drużyna
1.Cieśle
2.Dąbrowa
3.Sokołowice
4.Radzowice
5.Siekierowice
6.Bystre
7.Zarzysko
8.Poniatowice
9.Ligota Mała
10.Boguszyce
11.Nieciszów
12.Bogusławice

M.
17
17
17
17
17
17
17
9
17
17

Pkt.
43
43
37
23
22
15
14
14
10
9

Bramki
61:25
55:22
47:20
34:39
37:49
33:32
25:44
26:23
21:60
18:49

M.
19
19
19
19
19
19
20
19
19
20
19
11

Pkt.
47
46
43
31
30
24
24
20
20
12
12
11

Bramki
96:38
74:38
86:40
71:59
45:46
46:49
59:76
35:62
44:53
39:73
34:73
21:40

Rozgrywki I LIGI GMINNEJ zakończyły się 26 czerwca.

Opracował: Artur Koziara GOK Oleśnica

Turnieje piłki nożnej dla dzieci i młodzieży
Od kwietnia rozpoczęto cykl turniejów piłki nożnej dla najmłodszych piłkarzy z terenu gminy Oleśnica. Dwa razy w miesiącu na "Orliku" przy Gimnazjum
Gminy Oleśnica w Oleśnicy organizowane są turnieje w których łącznie bierze udział 13 drużyn. Turnieje przeprowadzane są dla uczniów szkół podstawowych
(młodziki) i gimnazjum (juniorów młodszych). Drużyny biorące udział w rozgrywkach uczestniczą w treningach piłkarskich przeprowadzanych w ich
miejscowościach.
TABELA juniorów młodszych
Lp. Drużyna
M. Pkt. Bramki
1.Poniatowice
8 18 18:9
2.Smolna
8 15 20:8
3.Ligota Mała
8 13 16:10
4.Boguszyce
8 9 14:18
5.Nowoszyce
8 6
7:13
6.Dąbrowa
8 6 12:28
TABELA młodzików
Lp. Drużyna
1.Ligota Polska
2.Boguszyce
3.Nowoszyce
4.Smolna
5.Zarzysko
6.Ligota Mała
7.Ligota Wielka

M. Pkt. Bramki
8 17 24:6
8 16 19:7
8 12 13:16
8 10 16:16
8 10 9:14
8 7 9:18
8 5 9:28

Turniej młodzików na orliku Gminnym

Najmłodsi piłkarze gminy Oleśnica
Opracował: Artur Koziara GOK Oleśnica

Mistrzostwa Gminy Oleśnica w Warcabach
26 marca na sali Gminnego Ośrodka Kultury Oleśnica w Boguszycach odbyły się Mistrzostwa Gminy Oleśnica w warcabach. W turnieju drużynowym
mężczyzn wystartowały drużyny: Nowoszyc, Sokołowic i Ligoty Małej. W rywalizacji drużynowej najlepsza okazała się drużyna Nowoszyc, która wygrała
wszystkie mecze. Na drugim miejscu podium uplasowała się reprezentacja Sokołowic, a miejsce trzecie przypadło zawodnikom z Ligoty Małej. W turniejach
indywidualnych po zaciętych pojedynkach w kategorii szkół podstawowych, gimnazjum i seniorów, padły następujące rozstrzygnięcia:
DZIEWCZĘTA – szkoły podstawowe i gimnazjum
1.Schmit Dominika –Ligota Mała
2.Ślazyk Nikola –Sokołowice
3.Słapek Paulina -Ligota Mała
CHŁOPCY - szkoły podstawowe i gimnazjum
1.Andrzejczuk Damian –Sokołowice
2.Wiewiór Dominik –Sokołowice
3.Wiewiór Krystian –Sokołowice
SENIORKI
1.Krakowiak Agata –Ligota Mała
2.Schmit Daria-Ligota Mała
3.Krawczyk Zofia-Ligota Mała
SENIORZY
1.Tąta Paweł – Nowoszyce
Finałowy pojedynek najmłodszych
Tturniej warcab - finał
2.Krowicki Max – Nowoszyce
3.Krowicki Jan – Nowoszyce
Za zajęcie miejsc I-III drużyny i zawodnicy otrzymali nagrody i pucharki ufundowane przez Gminny Ośrodek Kultury Oleśnica. Dodatkowe nagrody
dla najmłodszej zawodniczki otrzymała Ślazyk Nikola z Sokołowic i najbardziej doświadczony zawodnik turnieju, Pitra Stanisław z Sokołowic.
Opracował: Artur Koziara GOK Oleśnica

„DZIEŃ DZIAŁACZA KULTURY” 2011
Tegoroczne obchody „Dnia Działacza Kultury” odbyły się w niedzielę 12 czerwca na terenie przy świetlicy wiejskiej w Ligocie Małej. Dzień Działacza Kultury
jest świętem wszystkich aktywnie działających na rzecz rozwoju kultury i sztuki w gminie Oleśnica. Impreza ta była okazją do wręczenia nagród i dyplomów
z podziękowaniami wszystkim, którzy razem z nami tworzą gminną kulturę i przyczyniają się do naszych organizacyjnych i kulturalnych sukcesów.
Imprezę tradycyjnie rozpoczął występ kapeli SMYKI. Następnie zgromadzanych gości przywitała Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury - Dorota Bartczak.
Pamiątkowe upominki i podziękowania z rąk Wójta Gminy Oleśnica - Marcina Kasiny otrzymali wyróżnieni radni gminy Oleśnica, sołtysi, opiekunowie świetlic
wiejskich, kierownicy gminnych zespołów artystycznych oraz lokalni działacze. Podziękowania skierowano także w stronę sponsorów i sympatyków działalności
kulturalnej. Wszystkie zespoły otrzymały nagrody rzeczowe: aparaty cyfrowe lub sprzęt muzyczny. W części artystycznej wystąpiły gminne zespoły artystyczne,
które działają przy GOK-u Oleśnica:
- kapela „Smyki”,
-zespół ludowy „Wyszogrodzianie” z Wyszogrodu,
- zespół dziecięcy „Dąbrowianie” z Dąbrowy,
- zespół dziecięcy „O.N.I.” z Ostrowiny,
- zespół „CREED” z Nowoszyc,
- zespół ludowy „Karolinki” z Bystrego,
- zespół ludowy „Zazula” z Poniatowic,
- zespół ludowy „Jenkowianki” z Jenkowic,
- kabaret „Smolniacy” ze Smolnej,
- zespół ludowy „Krzeczyniacy” z Krzeczyna,
- zespół ludowy „Jarzębina” z Sokołowic,
- zespół ludowy „Wianki” ze Wszechświętego
- zespół ludowy „Ligocianie” z Ligoty Wielkiej,
- zespół ludowy „Pokolenia” z Ligoty Małej.

Dyplomy dla animatorów kultury i sponsorów wręczał Wójt Marcin Kasina

Gospodarze festynu zespół Pokolenia z Ligoty Małej

Wśród atrakcji znalazły się także stoiska z rękodziełem i produktami lokalnymi naszej gminy, swoje wyroby zaprezentowały m.in. pracownia plastyczna GOK
– szkło artystyczne. Ozdoby z papieru, z wikliny papierowej, wyszywanki i robótki ręczne przedstawiła Piszkawa.

Były piękne wokalistki z egzotycznych tercetów

Najlepszy sołtys w Gminie Zenek Bochenek za zasługi pojechał na urlop długi

Imprezę tradycyjnie rozpoczęła Kapela Smyki

Słynne papierowe kwiaty z Piszkawy

Najmłodszy zespół imprezy czyli Dąbrowianie z Dąbrowy

Przy skocznej muzyce dobrze się tańczyło

W trakcie trwania imprezy dzieci mogły brać udział w konkurencjach sportowo-rekracyjnych przygotowanych przez sędziów sportowych z Gminnego Ośrodka
Kultury w Oleśnicy.
Wyniki poszczególnych konkurencji:
STRZELANIE DO TARCZY:
KOSZYCZEK:
WIADERKO:
SERSO:
RZUT DO TARCZY

I
I
I
I
I

Paulina Oleksyn z Ligoty Małej
Aleksandra Sawczak z Ligoty Małej
Oliwia Szczepańska z Nieciszowa
Aleksandra Matuszewska z Oleśnicy
Dominika Dyrka z Ligoty Wielkiej

II
II
II
II
II

Damian Dąbrowski ze Smolnej
Rafał Soboń z Ligoty Nowej
Magda Pitek z Ligoty Małej
Szymon Gardzilewicz z Ligoty Małej
Kuba Mąkosa z Boguszyc

III Klaudia Szczurek z Dąbrowy
III Sylwia Malus z Ligoty Nowej
III Janik Malwina z Ligoty Małej
III Dominik Kania z Wrocławia
III Szymon Gardzilewicz z Ligoty
Małej

Imprezę zakończyła impreza taneczna, która trwała do godziny 24.00. Imprezę prowadzili instruktorzy GOK Oleśnica, Zofia Matuszewska, Mirosław Jankowski
oraz Piotr Michałowski.
Dziękujemy za pomoc sołectwu Ligota Mała, a w szczególności Pani Sołtys Joannie Sujeckiej, Radnemu Grzegorzowi Szymańskiemu, Prezesowi OSP
Ligota Mała Tadeuszowi Gola, Naczelnikowi OSP Ligota Mała Sławomirowi Sujeckiemu, Sylwestrowi Krawczykowi za użyczenie transportu
oraz wszystkim zaangażowanym w przygotowanie imprezy i pomoc organizacyjną.
Opracował:Piotr Michałowski GOK Oleśnica

Dożynki Powiatowe 2011
Miło nam poinformować Państwa, iż Gmina Oleśnica będzie tegorocznym gospodarzem Dożynek Powiatowych. Na miejsce organizacji imprezy zostały
wybrane Jenkowice (boisko sportowe).
Dożynki odbędą się 04.09.2011 r.
Imprezę rozpocznie o godzinie 12.00 Msza św. Dożynkowa (plenerowa). W programie znajdą się m.in. prezentacje zespołów z terenu Powiatu Oleśnickiego,
rozstrzygnięcie konkursu na wieniec dożynkowy oraz występy gwiazd: BEUNOS AMIGOS, DŻIANI TOP oraz FOKUS – Disco Polo Show. Wkrótce
opublikujemy na stronach internetowych Gminy Oleśnica oraz GOK Oleśnica bliższe informacje na temat Dożynek Powiatowych 2011.

Wykaz rejonów pracy socjalnej na terenie Gminy Oleśnica
Nr rejonu

Pracownik socjalny

Nazwa miejscowości

I

Jadwiga Misiak

Boguszyce,Brzezinka, Bystre, Jenkowice, Smardzów

II

Teresa Ohnsorge-Nyklewicz

Krzeczyn, Ligota Mała, Nowa Ligota, Nowoszyce, Piszkawa,
Smolna, Zimnica

III

Grażyna Leszczyńska

Bogusławice, Cieśle, Świerzna, Wyszogród

IV

Urszula Stawicka

Dąbrowa, Ligota Wielka, Nieciszów, Spalice

V

Kamila Mezglewska

Ligota Polska, Osada Leśna, Ostrowina, Poniatowice

VI

Marta Ozga

Gręboszyce, Sokołowice, Wszechświęte, Zarzysko

Urząd Gminy Oleśnica
ul. 11 Listopada 24
56-400 Oleśnica
e-mail:
urzad@olesnica.wroc.pl
strona internetowa
www.olesnica.wroc.pl
Wójt Gminy Oleśnica
Przyjmuje interesantów
w każdą środę
w godz. 10.00 - 16.30
Sekretariat:
tel. 71/314-02-00
tel. 71/314-02-01
Fax.71/314-02-04
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Stowarzyszenie mojaPiszkawa.pl
Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym trwałym zrzeszeniem o celach nie zarobkowych. Opiera swa działalność
na pracy społecznej (ludzi dobrej woli), czyli członków zwyczajnych, wspierających i honorowych, deklarujących na rzecz
innych mieszkańców swój wolny czas, pomoc finansową albo rzeczową. Stowarzyszenie działa zgodnie z porządkiem prawnym
określonym w ustawach m.in. o rachunkowości, wolontariacie i organizacjach pożytku publicznego. Stowarzyszenie umożliwia
mieszkańcom Piszkawy ( i nie tylko) równy bez względu na przekonania, czynny udział w życiu publicznym Piszkawy i
wyrażania zróżnicowanych poglądów (np. wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych albo świetlica wiejska, albo centrum
integracji wsi dwie różne możliwości rozwoju) oraz realizacji indywidualnych zainteresowań ( założono chór mojaPiszkawa.pl,
piszkawską grupę twórczą itp.) uwzględniając tradycje i polskie zwyczaje. W pierwszym półroczu 2011roku Stowarzyszenie
mojaPiszkawa.pl zorganizowało: ferie zimowe (12 luty- 27 luty2011) umożliwiając dzieciakom cykliczne spotkania 3 razy w
tygodniu ( prace plastyczne, reporterskie) oraz wyjazdy na spektakle teatralne dla dzieci (m.in. Kot w butach. Och Tośka)
Efektem spotkań piszkawskiej grupy twórczej jest Makieta Piszkawskiej Wioski Dziecięcej. Dzieciaki, młodzież wykorzystując
wiklinę, trawę, plastelinę wyraziła swoje marzenia, czyli zbudowania w Piszkawie „zakątka”, w którym mogliby realizować się
podczas wspólnych zabaw, zwłaszcza podczas wakacji spędzając je w Piszkawie. Najmłodsza uczestniczka piszkawskiej
grupy twórczej Zuzia Ogrodnik prowadziła rozmowy negocjacyjne z Wójtem Panem Marcinem Kasiną. Przedmiot negocjacji to:
udostępnienie działki gminnej itp. Mamy nadzieje, że wkrótce zrealizujemy marzenia piszkawskich dzieciaków i młodzieży.
Zgodnie z tradycją i dorocznymi zwyczajami w marcu, w piszkawskim Ranczo odbył się śledzik, czyli zabawa zapustna.
Wspólne śpiewy (pod kierownictwem Bogusława Ciechańskiego) to początek integracji „starych” mieszkańców Piszkawy z tymi
„nowoprzybyłymi”. Zgodnie z tradycją w pierwszy dzień wiosny wyprowadzono Marzannę poza „granice” wsi. Orszak dzieci,
młodzieży niosący gałązki jałowca i świerku, obchodził z marzanną część domów w Piszkawie. Po drodze dzieci podtopiły
Marzannę w napotkanej wodzie. W kwietniu (09.04.2011) po raz pierwszy w Piszkawie obchodzono Światowy Dzień Ziemi –
dzieci piszkawskie i nie tylko (wrocławianie, czyli wnukowie J.J. Bestrych) porządkowali Piszkawę. Efektem wiosennych
porządków, czyli zbiórki śmieci- był pełny kontener o największej dostępnej pojemności. Dziękujemy Urzędowi Gminy Oleśnica
za współprace w tym zakresie (sfinansowanie wywozu śmieci, terminowe „podstawienie” kontenera). Dzięki podjęciu przez
Pana Wójta Marcina Kasiny i Pani Ewy Rachwał współpracy w zakresie porządkowania naszej wsi- mamy obecnie w Piszkawie
„skwerek” wiejski (uporządkowany przez Panią Sołtys i kilku mieszkańców Piszkawy) dziękujemy za podjęcie naszej inicjatywy.
Stowarzyszenie mojaPiszkawa.pl swoim działaniem wspiera rozwój kultu religijnego. „Zorganizowano” po raz drugi Drogę
Krzyżową Od dębów piszkawskich (pamiętających wiele wydarzeń piszkawskich) uczestnicy Drogi Krzyżowej przeszli z
płonącymi pochodniami „obwodnicą” piszkawska na piszkawską Golgotę – umieszczając duży krzyż brzozowy. Dziękujemy
Panie Ewie Smółce i jej rodzinie za udostępnienie swojej posesji. Stowarzyszenie mojaPiszkawa.pl – „zbudowało” Grób Pański
w kościele Św. Mikołaja w Brzezie Łące. 02 maja – w piszkawskim Ranczo po raz pierwszy obchodzono Święto 03 maja. Odbyła
się z tej okazji msza polowa, po mszy chór mojaPiszkawa.pl uświetnił tę uroczystość śpiewami patriotycznymi. Podjęto również
inicjatywę obchodów Międzynarodowego Dnia Rodziny (15 maj) odbyło się nabożeństwo majowe pod krzyżem na piszkawskiej
Golgocie. 29 maja – znowu w Ranczo ( dzięki dobrej woli Stanisława i Janinie Patyk) dzieci i młodzież piszkawska obchodziła
swój dzień. Wyświetlano bajki, filmy, przeprowadzano konkursy sprawnościowe m.in. tor przeszkód, rzut ringo itp. Dzieciaki i
młodzież piszkawska była niezmordowana bawili się aż 7 godzin „wykańczając” organizatorów. Po raz pierwszy, bo w wigilię
Zielonych Świąt, czyli 11 czerwca – obchodzono uroczyście: msza polowa (19;00) później konkursy wieś kontra wieś, aukcja
prac piszkawskiej grupy twórczej, rękodzieła piszkawskiego, kulinariów piszkawskich chleba z tatarakiem, konfitury z tataraku,
nalewki – tatarakówki itp. Noc świętojańska to ostatnie obrzędowe ukoronowanie działalności Stowarzyszenia mojaPiszkawa.pl
(w pierwszym półroczu 2011) Drugie półrocze będzie równie intensywne. Bukiet najpiękniejszych polnych kwiatów: maków,
chabrów, róż polnych i traw dla:„kapelmistrza” Bogusława Ciechańskiego, „organisty” Łukasza Ogrodnika, chórzystek: Teresy i
Patrycji Ciechańskich, Marii Górskiej, Janiny Kowalczyk, Agnieszki Kozyra, Mirosławy Kwiecień, Ewy Smółki, Sabiny
Wojcieszak, dzieciom: Zuzi
Ogrodnik Natalii Ciechańskiej,
Alusi Kozyra, Nikoli Górskiej.
Szczególne podziękowanie
dla: Pani Janiny Kowalczyk za
udostępnienie pomieszczeń
dla chóru, Pani Barbary
Ogrodnik za niezwykłe
zdolności i umiejętności pracy
z dziećmi i młodzieżą, Pani
Ewy Niewczas za pomysły
oraz rzeczową pomoc, Pani
Ewie Wontor za rzeczową
pomoc, Pani Mirosławie
Kwiecień za entuzjazm,
dzielenie się wiedzą i
doświadczeniem, Panu
Krzysztofowi Cebrat za
„zorganizowanie” od strony
prawnej Stowarzyszenia za
ogromny wkład pracy, mam
nadzieje, że powróci do nas,
Pani Dominice Cebrat za
u p i ę k s z a n i e P i s z k a w y,
p r z y k ł a d g o d n y
naśladowania, Pani Marii
Górskiej za opiekę nad
drzewami rodzinnymi.
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Biuro Rady Gminy
Tel.071/314-02-07
Przewodniczący Rady Gminy
Przyjmuje interesantów
w każdą środę
w godz. 15.30 - 16.30
Referat Spraw Obywatelskich
i Organizacyjnych
tel. 71/314-02-62
tel. 71/314-02-12
tel. 71/314-02-16
Kancelaria Główna
tel. 71/314-02-06
tel. 71/314-02-26
Referat Finansowy
Skarbnik Gminy
Monika Warszawska
tel. 71/314-02-21
tel. 71/314-02-09
tel. 71/314-02-10
tel. 71/314-02-11
tel. 71/314-02-19
Referat Budownictwa
i Infrastruktury
Kierownik: Paweł Łobacz
tel. 71/314-02-15
tel. 71/314-02-13
tel. 71/314-02-17
Referat Rolnictwa Gospodarki
Nieruchomościami i Ochrony
Środowiska
Kierownik: Ewa Rachwał
tel. 71/314-02-24
tel. 71/314-02-22
tel. 71/314-02-23
Referat Promocji, Współpracy
i Pozyskiwania Funduszy
Kierownik: Maciej Syta
tel. 71/314-02-03
tel. 71/314-02-02
Gminne Przedsiębiorstwo
Komunalne Sp. z o.o.
ul. Kopernika 13
56-400 Oleśnica
tel. 71/314-23-79
tel. 71/314-15-62
Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej
ul. Kopernika 13
56-400 Oleśnica
tel. 71/314-03-80
tel. 71/314-03-86
tel. 71/314-03-87
tel. 71/314-03-88
tel. 71/314-77-21
Godziny urzędowania Ośrodka:
7.00 - 15.00
Dyrektor przyjmuje interesantów
w każdy czwartek
w godz. 14.00 - 15.30
Gminny Ośrodek Kultury
Oleśnica
Boguszyce 118a
56-400 Oleśnica
tel./fax. 71-314-02-37
Godziny urzędowania Ośrodka:
Pon.,śr.,czw.,pt. 8.00 - 20.00
wtorek 8,00 - 22.00
sobota 10,00 - 15.00
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