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Chcemy złożyć wszystkim mieszkańcom Gminy Oleśnica
najlepsze życzenia pogodnych, zdrowych i radosnych dni
oraz pewnosci i zaufania w tym nadchodzącym 2012 Roku.
Przewodniczy Rady Gminy Oleśnica

Wójt Gminy Oleśnica

/-/ Jacenty Kawecki

/-/ Marcin Kasina

W numerze:
Inwestycje i remonty - grudzień 2011

Warsztaty bożonarodzeniowe

15 lat minęło…

str. 3

str. 11

str. 10

Gmina Oleśnica
XII sesja Rady Gminy Oleśnica
W dniu 26 października 2011 r. odbyła się XII
sesja Rady Gminy Oleśnica, która dotyczyła oceny
funkcjonowania gimnazjum, szkół podstawowych,
przedszkoli na terenie gminy Oleśnica oraz
bezpieczeństwa mieszkańców w gminie.
Po otwarciu obrad, stwierdzeniu prawomocności
oraz przyjęciu porządku spotkania
Przewodniczący Rady Pan Jacenty Kawecki
przystąpił do punktu 4. Swoje wystąpienie
zaprezentował Wójt Pan Marcin Kasina, który
omówił:
- organizację roku szkolnego 2010/2011, w tym
dane i ilości uczniów, oddziałów oraz kadry
pedagogicznej wg awansu zawodowego;
- opis realizacji zadań przypisanych gminie w
odniesieniu do prowadzonych szkół i placówek,
koszt utrzymania szkół;
- wyniki sprawdzianu klas szóstych oraz egzaminu
gimnazjalnego.
Kolejna część sesji dotyczyła bezpieczeństwa
mieszkańców w gminie. Zastępca Komendanta
Powiatowego Policji Pan Karol Sojko przedstawił
realizację zadań Komendy w Oleśnicy, analizę
zdarzeń na terenie Gminy, realizację spraw
dotyczących przestępczości narkotykowej oraz
spraw kryminalnych i gospodarczych, a także
prewencję. Komendant Powiatowy Państwowej
Straży Pożarnej Pan Jacek Noworycki omówił
obecną strukturę organizacyjną Komendy,
statystykę pożarów i miejscowych zdarzeń,

najczęstsze przyczyny powstawania pożarów.
Komendant przedstawił także pożary zaistniałe na
terenie gminy w 2011 roku oraz ocenę stanu
przestrzegania przepisów przeciwpożarowych od
01.01.2011 do 30.09.2011 r. na terenie gminy.
Podjęto dyskusję, w której poruszono przede
wszystkim następujące tematy: radny Pan
Tadeusz Andreasik: brak zaangażowania policji w
sprawie organizacji zebrania dotyczącego
obcowania mieszkańców Smardzowa z drogą nr
8, radny zapytał także w jaki sposób policja stara
się ulżyć mieszkańcom Smardzowa, Nieciszowa i
mieszkańcom południowych rejonów Oleśnicy,
którzy przez Nieciszów włączają się drogą
powiatową w drogę nr 8, zwłaszcza, że w ostatnim
czasie ruch bardzo się zwiększył. Natomiast radny
Pan Tadeusz Kunaj zapytał o likwidację radarów
atrap oraz o wykrywanie fałszywych zgłoszeń. Po
przerwie podjęto n/w uchwały:
a. w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika,
które pozostawia się bez dalszego biegu;
b. w sprawie wyboru ławników na lata 2012 – 2015
z Gminy Oleśnica
C.zmieniająca uchwałę Nr I/3/10 w sprawie
powołania stałych komisji Rady Gminy Oleśnica
oraz wyboru
ich składów osobowych;
d.w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu położonego w obrębie

wsi Cieśle;
e.zmieniająca uchwałę Nr IV/15/10 w sprawie
wieloletniej prognozy finansowej Gminy Oleśnica;
f.w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok;
W punkcie 8 porządku obrad Przewodniczący
Rady przedstawił informację z dokonanej analizy
oświadczeń majątkowych radnych za 2010 rok,
natomiast Wójt przedstawił informację z
dokonanej analizy oświadczeń majątkowych
zobowiązanych pracowników urzędu i jednostek
organizacyjnych Gminy Oleśnica za 2010 rok.
Następnie, zgodnie z porządkiem obrad, Wójt
omówił sprawozdanie z pracy między sesjami, a
radni przyjęli protokół z poprzedniej sesji.
Przygotowała: Agnieszka Kembłowska

Sesja okołobudżetowa na 2012 rok
29 listopada 2011 r. odbyła się XIII sesja Rady Gminy Oleśnica, podczas której Rada podjęła uchwały dotyczące m. in. podatków w gminie Oleśnica na 2012
rok. Po otwarciu obrad, stwierdzeniu prawomocności oraz wprowadzeniu zmiany do porządku, przystąpiono do podjęcia następujących uchwał:
a.w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego;
b.sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;
c.w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych;
d.w sprawie określenia wzorów formularza informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości;
e.w sprawie określenia wzorów formularza informacji o lasach oraz deklaracji na podatek leśny;
f.zmieniająca uchwałę Nr V/17/11 Rady Gminy Oleśnica z dnia 27 stycznia 2011 r. 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;
g.w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym, działki
oznaczonej w ewidencji gruntów nr 181/19 o pow. 0,0036 ha, położonej w miejscowości Smardzów,
Gmina Oleśnica;
h.w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym, działki
oznaczonej w ewidencji gruntów nr 297/14 o pow. 0,0234 ha, zabudowanej budynkiem o pow. 17 m2,
położonej w miejscowości Ligota Polska, Gmina Oleśnica;
i.w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym, części
zabudowanej nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 235/3, położonej w
miejscowości Nieciszów, Gmina Oleśnica;
j.w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Oleśnica z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012;
k.zmieniająca uchwałę Nr IV/15/10 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Oleśnica;
l.w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok;
m.w sprawie udzielenia z budżetu Gminy na 2011 rok dotacji celowej Powiatowi Oleśnickiemu.
W/w uchwały zostały podjęte jednogłośnie w obecności 14 radnych biorących udział w głosowaniu.
Po przedstawieniu przez Wójta sprawozdania z pracy między sesjami, przystąpiono do kolejnego punktu
sesji: Zapytania, sprawy różne, wolne wnioski: radny Pan Jacek Bartosik poprosił o wsparcie Pana Wójta
w sprawie przejścia dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr 370 w Dąbrowie, radny Pan Tadeusz
Jaroszewski przedstawił pismo jednego z mieszkańców miejscowości Bystre w sprawie oznakowania
drogi, a także zapytał kiedy Komisja Statutowa rozpocznie prace. Przewodniczący Rady Pan Jacenty
Kawecki podziękował Panu Wójtowi oraz pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz
Gminnego Ośrodka Kultury za profesjonalne przeprowadzenie i bardzo duże zaangażowanie przy
organizacji Dnia Seniora.
Przygotowała: Agnieszka Kembłowska

Nadzwyczajna sesja Rady Gminy Oleśnica VI kadencji
14 grudnia 2011 r. w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica odbyła się XIV nadzwyczajna sesja Rady Gminy.
W tym dniu podjęto uchwałę zmieniającą uchwałę Nr IV/15/10 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Oleśnica oraz uchwałę w sprawie zmian
budżetu gminy na 2011 rok.
W sprawach różnych, wolnych wnioskach radny Pan Tadeusz Andreasik przedstawił wniosek Komisji Kultury, Rekreacji, Sportu, Ładu i Bezpieczeństwa
Publicznego dotyczący zasad wynajmu świetlic wiejskich w gminie Oleśnica, zapoznał zebranych z pismem skierowanym do Wójta Pana Marcina Kasiny
w sprawie braku dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury na zimowy wypoczynek dzieci i zajęcia prowadzone na świetlicach wiejskich podczas ferii zimowych, a
także brak dotacji na spotkania z seniorami. Przewodniczący Komisji odczytał także stanowisko w sprawie okradania mieszkańców Brzezinki przez
zorganizowaną grupę przestępczą.
Sesja zakończyła się głosowaniem radnych nad protokołem z XIII sesji.
Przygotowała: Agnieszka Kembłowska

Gmina Oleśnica
Inwestycje i remonty - grudzień 2011
1. Gospodarka mieszkaniowa
- zakończono I etap budowy salo-remizo-świetlicy we Wszechświętem – trwają odbiory świetlicy
- wykonano I etap budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Zimnica
- wykonano I etap przebudowy remizy OSP w Sokołowicach
- wykonano częściowy remont świetlicy w Ligocie Polskiej
2. Rolnictwo i łowiectwo
- wykonany został projekt na budowę sieci wodociągowej w Ligocie Wielkiej.
3. Transport i łączność
- wykonano przebudowę dróg w Ligocie Polskiej i Krzeczynie -80,20 %
- zostały podpisane umowy na odśnieżanie dróg gminnych na terenie Gminy Oleśnica
4. Oświata i wychowanie
- wykonana została dokumentacja na budowę hali sportowej przy Gminnym Gimnazjum w Oleśnicy ul.
Wileńska
- wykonano plac zabaw w ramach rządowego programu Radosna Szkoła w miejscowości Ligota Polska
i Smolna
- wykonano remonty budynków mieszkalnych w Krzeczynie tzw. Pałac i Leśny Młyn. Gmina otrzymała
dofinansowanie z ANR na remont Pałacu w 100%, a na remont Leśnego Młyna w 90%.
Przygotował: Kierownik Budownictwa i Infrastruktury
Paweł Łobacz

Podatki
Każdy z nas czyni starania, aby w miarę posiadanych środków finansowych polepszyć warunki swojego życia. Nie inaczej jest w przypadku funkcjonowania
gminy. Mamy wiele potrzeb. Dla ich zaspokojenia niezbędne są pieniądze zarówno z podatków jak i subwencji oraz dotacji i wpływów z majątku.
Gospodarowanie budżetem domowym bądź budżetem firmy jest zbliżone do gospodarowania budżetem gminy, z tą tylko różnicą, że spoczywa na nas większa
odpowiedzialność, bowiem gospodarowanie to dotyczy środków publicznych.
Każdy kto jest właścicielem nieruchomości ( budynku lub gruntu ) jest zobowiązany do płacenia podatków. Jakim podatkiem będziemy opodatkowani za
posiadane grunty, decyduje jego sposób skwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków. Natomiast budynki zawsze podlegają opodatkowaniu podatkiem
od nieruchomości od 1 m2 powierzchni użytkowej.

Podatek od nieruchomości
- osoby fizyczne obowiązane są do składania informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych na formularzu IN-1,
- osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nie mające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa a
także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe obowiązane są składać deklaracje na podatek od nieruchomości na
formularzu DN-1,
- obowiązek składania informacji i deklaracji o których mowa wyżej dotyczy również tych którzy są zwolnieni z podatku od nieruchomości na mocy przepisów
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
- osoby fizyczne będące współwłaścicielami nieruchomości wraz z osobami prawnymi także obowiązane są do złożenia deklaracji.
Odpowiedzialność solidarna za zobowiązania podatkowe oznacza, że wierzyciel (organ podatkowy) może żądać całości lub części uiszczenia należnego
podatku od wszystkich dłużników łącznie, od kilku z nich lub od każdego z osobna. Uregulowanie zobowiązania przez któregokolwiek z dłużników zwalnia
pozostałych z obowiązku podatkowego.

1. Grunty :

Stawki w podatku od nieruchomości w 2012 roku:

- związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów budynków od 1 m2 powierzchni - 0,80 zł
- pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni - 4,33 zł
- grunty pozostałe w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2
powierzchni - 0,43 zł
2. Budynki lub ich części :
a

- mieszkalne od 1 m2 powierzchni użytkowej - 0,61 zł
- związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od
1 m2 powierzchni użytkowej - 20,00 zł
- zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej - 10,24 zł
- związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1
m2 powierzchni użytkowej - 4,45 zł
- pozostałych w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2
powierzchni użytkowej - 7,12 zł
3. Budowle - wg wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7. - 2 %

Gmina Oleśnica
Terminy płatności podatku od nieruchomości
Kto i kiedy powinien poinformować urząd
- do kiedy można zapłacić podatek ?
o zmianach dotyczących podatku
Terminy dla osób fizycznych
Każdy z nas, kto ma np. dom, działkę , własne mieszkanie czy garaż, otrzyma
decyzję w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości na bieżący rok.
Dla osób fizycznych zobowiązanych do zapłaty przedmiotowego podatku
niezmiennie od lat obowiązują cztery ustawowe terminy płatności, i przypadają
one: 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.
Terminy dla osób prawnych
Natomiast osoby prawne, w terminie do 15 stycznia składają organowi
podatkowemu deklarację DN-1 na podatek od nieruchomości na dany rok
podatkowy i zgodnie z nią-bez wezwania-dokonują wpłat w ratach
proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie do 15
każdego miesiąca, a za miesiąc styczeń do 30 stycznia-na rachunek budżetu
gminy. Jeżeli ostatni dzień terminu płatności przypada na sobotę lub dzień
ustawowo wolny od pracy, terminem płatności jest następny dzień po dniu lub
dniach wolnych od pracy.

Podatek rolny
Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w
ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione,
zakrzewione na użytkach rolnych z wyjątkiem gruntów zajętych na
prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.
Oznacza to, że podatek rolny zapłacą również podatnicy, którzy posiadają
grunty o powierzchni nie przekraczającej 1 ha.
- osoby fizyczne obowiązane są do składania informacji o gruntach na
formularzu IR-1,
- osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym, spółki nie posiadające
osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu
Państwa, a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych obowiązane są
składać do dnia 15 stycznia deklaracje na podatek rolny na formularzu DR-1,
- obowiązek składania informacji i deklaracji o których mowa wyżej dotyczy
również podatników korzystających ze zwolnień i ulg na podstawie przepisów
ustawy o podatku rolnym- jeżeli grunty stanowią współwłasność lub znajdują
się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek
organizacyjnych, w tym spółek nie posiadających osobowości prawnej - osoby
fizyczne składają deklarację na podatek rolny oraz opłacają podatek na
zasadach obowiązujących osoby prawne.
Stawka podatku rolnego w 2012r.
- w gospodarstwie rolnym powyżej 1 ha-150,00 zł od 1 hektara
przeliczeniowego
- od gruntów rolnych nie stanowiących gospodarstwa rolnego ( do 1 ha)
– 300,00 zł od 1 ha przeliczeniowego
Terminy płatności podatku rolnego - do kiedy można zapłacić podatek
Terminy dla osób fizycznych
Obowiązują cztery terminy płatności, które przypadają na dzień: 15 marca, 15
maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.
Terminy dla osób prawnych
Analogicznie jak w podatku od nieruchomości osoby prawne nie otrzymują
decyzji i w terminie do 15 stycznia składają organowi podatkowemu deklarację
DR-1 na podatek rolny na dany rok podatkowy i zgodnie z nią obliczony w
deklaracji podatek obowiązane są wpłacać w 4 ratach proporcjonalnych do
czasu trwania obowiązku podatkowego w terminach wskazanych wyżej.
Kto i kiedy powinien poinformować urząd o zmianach dotyczących
podatku
Wszyscy u których powstał obowiązek podatkowy (nowi podatnicy) lub
zaistniały zmiany mające wpływ na wysokość podatku rolnego obowiązani są
do składania informacji na formularzu IR-1 (dot. osób fizycznych) bądź
deklaracji na formularz DR-1 (dot. pozostałych podatników) w terminie 14 dni
od dnia wystąpienia takich okoliczności

Podatek od środków transportu
Które środki transportowe podlegają opodatkowaniu?
- samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 ton,
- ciągniki siodłowe i balastowe, przystosowane do używania łącznie z naczepą
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 ton,
- przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają
dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z
działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
- autobusy

Wszyscy u których powstał obowiązek podatkowy (nowi podatnicy) lub
zaistniały zmiany mające wpływ na wysokość podatku od nieruchomości
obowiązani są do składania informacji na formularzu IN-1 (dot. osób fizycznych)
bądź deklaracji na formularzu DN-1 (dot. pozostałych podatników) w terminie
14 dni od dnia wystąpienia takich okoliczności.
Formularze informacji IN-1, deklaracji DN-1 dostępne są, w Referacie
Finansowym – pokój nr 10, 11 lub można je pobrać ze strony internetowej
Urzędu Gminy Oleśnica http://www.olesnica.wroc.pl
Dla zainteresowanych - podstawy prawne regulujące sprawy podatku od
nieruchomości - podstawy prawne
- Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst
jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr95, poz. 613),
- UCHWAŁA Nr XIII/79/11 Rady Gminy Oleśnica z dnia 29 listopada 2011 roku w
sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości .
- UCHWAŁA Nr XXIII/81/11Rady Gminy Oleśnica z dnia 29 listopada 2011 roku
w sprawie ustalenia wzoru wykazu formularza informacji o nieruchomościach i
obiektach budowlanych oraz wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości
obowiązującego na terenie Gminy Oleśnica

Podatek leśny
Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają określone w ustawie lasy, z
wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż
działalność leśna. Lasem w rozumieniu ustawy są grunty leśne sklasyfikowane
w ewidencji gruntów i budynków jako lasy - Ls.
- podstawę opodatkowania stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach
fizycznych, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków,
- osoby fizyczne obowiązane są do składania informacji o lasach na formularzu
IL-1,
- osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej,
jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, a także jednostki organizacyjne
Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa obowiązane są składać do dnia 15
stycznia deklaracje na podatek leśny na dany rok podatkowy na formularzu DL1,
- obowiązek składania informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny dotyczy
również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy o
podatku leśnym
Terminy płatności podatku leśnego-do kiedy można zapłacić podatek?
Terminy dla osób fizycznych
Dla osób fizycznych zobowiązanych do zapłaty przedmiotowego podatku
niezmiennie od lat obowiązują cztery ustawowe terminy płatności, i przypadają
one: 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.
Terminy dla osób prawnych
Natomiast pozostali podatnicy, w terminie do 15 stycznia składają organowi
podatkowemu deklarację DL-1 na podatek leśny na dany rok podatkowy i
zgodnie z nią - bez wezwania - dokonują wpłat w ratach proporcjonalnych do
czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie do 15 każdego miesiąca na
rachunek budżetu gminy. Jeżeli ostatni dzień terminu płatności przypada na
sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, terminem płatności jest następny
dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy.

Zwrot podatku akcyzowego
producentom rolnym
W związku z przeprowadzonym postępowaniem w sprawie zwrotu podatku
akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do
produkcji rolnej, 30 września 2011 roku zakończono przyjmowanie wniosków o
zwrot podatku akcyzowego. Był to drugi termin składania wniosków. W roku
2011 przyjęto 494 wnioski od ubiegających się o zwrot podatku akcyzowego.
Wszystkie wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie. Kwota wszystkich
wypłaconych dotacji producentom rolnym w 2011 roku wyniosła: 546.519,02 zł.
Przypominamy, że kolejny termin składania wniosków przypada na marzec.
Wnioski należy składać od 01.03 do 31.03.2012r., wraz z załączonymi
fakturami vat.

Gmina Oleśnica walczy o plac zabaw dla Wyszogrodu!

Podatnicy niniejszego podatku są obowiązani składać w terminie do dnia 15
lutego deklaracje na podatek od środków transportowych na dany rok
podatkowy sporządzone na formularzu DT-1 wraz z załącznikiem DT1/A (wzory te ustalił Minister Finansów
Osoby fizyczne mogą dokonywać wpłat należnych podatków w kasie Urzędu
Gminy codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 8.30 do 14.00.

Zwrot dokonywany jest w ramach limitu zwrotu podatku określonego na dany
rok. Rada Ministrów przygotowała projekt rozporządzenia zmieniającego
stawkę zwrotu podatku akcyzowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na
1 ltr. oleju w 2012 r. Od 2012 roku stawka zwrotu akcyzy ma wynieść 0,95 zł na 1
litr oleju, a zatem ma wzrosnąć o 10gr w porównaniu do obecnie obowiązującej.
Limit zwrotu podatku akcyzowego na 1 ha użytków rolnych ma wynosić 81,70
zł.

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.

Gmina Oleśnica
Ośrodek Wypoczynkowo-Turystyczny RELAKS w Boguszycach na sprzedaż
Informujemy, że 09 grudnia 2011 r. Gmina Oleśnica ogłosiła przetarg na sprzedaż działek wydzielonych na
terenie byłego Ośrodka Wypoczynkowo – Turystycznego „Relaks”w Boguszycach, położonego około 7 km od
Oleśnicy, obejmującego działki o numerach 192/1, 192/11, 192/12, 192/14, 192/18 oraz 192/21 o łącznej
powierzchni 16,3065 ha. Przetarg odbędzie się 10 lutego 2012 roku, natomiast wpłaty wadium przyjmowane są
do 03 lutego 2012 r.
Działka nr 192/1 niezabudowana; na fragmencie pod wodą z lokalnej rzeczki; na większości bez wody –
zarośnięta trzcinami i tatarakiem. Na powierzchni ok. 0,17 ha teren zadrzewiony: drzewostan bez większej
wartości użytkowej. Dojazd do nieruchomości drogą gruntową. Nieruchomość sąsiaduje z terenem kompleksu
Lasów Państwowych, stawem oraz z terenem ośrodka wypoczynkowego Relaks z kąpieliskiem odkrytym,
restauracją, hotelikiem i kempingiem z polem namiotowym.
Działki nr 192/11, 192/12, 192/18, 192/21 wraz z udziałem po 1/10 części w dz. nr 192/14 znajdują się na
obszarze dawnego ośrodka wypoczynkowego Relaks z kąpieliskiem odkrytym, restauracją, hotelikiem oraz
kempingiem z polem namiotowym. Teren w pobliżu nieruchomości uzbrojony: w drodze gruntowej przebiegają:
wodociąg, energia elektryczna, kanalizacja sanitarna. Teren działki częściowo zabudowany domkami
letniskowymi. Teren działki z samosiejkami brzóz, sosen i innymi – bez wartości użytkowej. Dojazd do
nieruchomości drogą gruntową i z płyt betonowych (około 800 m) do drogi lokalnej o nawierzchni asfaltowej.
Nieruchomości sąsiadują z terenem zabudowy kempingowej, w pobliżu duży kompleks Lasów Państwowych.
Na terenie działki 192/18 znajdują się ponadto: kontenery sanitarne, jednak z uwagi, że nie są one trwale
związane z gruntem – nie zostały uwzględnione w wycenie.
Teren działki 192/21 częściowo zabudowany restauracją i hotelikiem, małymi budynkami pomocniczymi typu:
garaże, magazynki, wiaty, grill. Na terenie działki kąpielisko odkryte, obecnie tylko w części napełnione wodą z
potoku. Działka częściowo pokryta lasem.
Działka 192/14 stanowi wewnętrzną drogę dojazdową, poprzez którą działki 192/11, 192/12, 192/18 i 192/21
mają zapewniony dostęp do drogi publicznej.
Zgodnie z rysunkiem planu przedmiotowe działki znajdują się w Proponowanym Specjalnym Obszarze Ochrony
Siedlisk Natura 2000 „Dolina Oleśnicy i Potoku Boguszyckiego”.
Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Oleśnica przy ul. 11 Listopada 24 w Referacie Rolnictwa,
Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska, pok. nr 23 lub pod nr tel. (71) 314-02-23.
Pracownicy Referatu RGNiOŚ

Zmiana dotacji
Informujemy wszystkie osoby zainteresowane uzyskaniem dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki
wodnej o zmianie uchwały Nr V/17/11 z dnia 27 stycznia 2011 roku 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.
Zmianie podlega termin składania wniosków oraz procedura udzielania dotacji. Zgodnie z brzmieniem nowej uchwały nr XIII/83/11 ustala się
nieprzekraczalny termin składania wniosków do 31 marca każdego roku budżetowego. Umowy dotacji z wnioskodawcami podpisywane będą według kolejności
ustalonej w oparciu o datę wystawienia faktury potwierdzającej poniesienie kosztów realizacji inwestycji, począwszy od najstarszej faktury, do wyczerpania
środków przeznaczonych na ten cel w planie wydatków budżetowych na dany rok.
Wnioski przyjmowane będą od 2 stycznia 2012 roku.
Przygotowała: Małgorzata Cebula

Planowanie przestrzenne
Z przyjemnością informuję, że trwają prace nad zmianą obecnie obowiązujących miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego dla obrębów:
- Nieciszów (Uchwala Nr XLVII/225/10 Rady Gminy Oleśnica z dnia 30.03.2010 r.),
- Ostrowina – dotyczy działek nr 211/14, 211/13 (Uchwała Nr VIII/33/07 Rady Gminy Oleśnica z dnia 29
czerwca 2007 r.),
- Smardzów (Uchwala Nr LIV/262/10 Rady Gminy Oleśnica z dnia 15.10.2010 r.).
oraz nad sporządzeniem nowych mpzp dla obrębów:
- Bystre (Uchwala Nr XLVII/222/10 Rady Gminy Oleśnica z dnia 30.03.2010 r.),
- Krzeczyn (Uchwala Nr XLVII/223/10 Rady Gminy Oleśnica z dnia 30.03.2010 r.),
- Piszkawa (Uchwala Nr XLVII/226/10 Rady Gminy Oleśnica z dnia 30.03.2010 r.),
- Ligota Mała (Uchwala Nr XLVII/224/10 Rady Gminy Oleśnica z dnia 30.03.2010 r.),
- Jenkowice (Uchwala Nr LIV/261/10 Rady Gminy Oleśnica z dnia 15.10.2010 r.).
Opracowanie planów miejscowych wsi Jenkowice i Smardzów jest na etapie sporządzania projektu planu
miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko a dla miejscowości Bystre i Krzeczyn jest na etapie
uzyskanie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolne i nieleśne.
W dniu 26 października 2011 r. ukazało się w prasie ogłoszenie i obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego
wglądu projektów planów dla wsi Ligota Mała, Piszkawa, Nieciszów i Ostrowina (dla działek nr 211/14, 211/13)
wraz z prognozami oddziaływania na środowisko a dyskusja publiczna nad przyjętymi w tych projektach
rozwiązaniami odbyła się w dniu 25.11.2011 r. Każdy, kto kwestionował ustalenia przyjęte w projektach planów,
mógł wnieść uwagi w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.12.2011 r.
Przygotował Referat RGNIOŚ

Rada Gminy Oleśnica podjęła uchwałę o ustanowieniu znaku graficznego – logoGminy Oleśnica
Podjęcie uchwały jest uwieńczeniem wcześniejszych zamiarów gospodarzy naszej gminy, dotyczących wzbogacenia jej o
nowy symbol o charakterze marketingowym. Należy zauważyć, że logo w żaden sposób nie zastępuje naszego herbu, który
winien być stosowanyw sposób szczególny i z należytym szacunkiem.
Logo ma służyć szerokim celom promocyjno - reklamowym. Stosować je mogą organy gminy, jednostki organizacyjne i
samorządowe osoby prawne gminy Oleśnica oraz inne osoby zamieszkałe lub działające w naszej gminie zainteresowane
promocją naszego regionu. Zachęcamy wszystkich do używania tego znaku w celach promocyjnych.
Uchwała nr X/58/11 Rady Gminy Oleśnica w sprawie przyjęcia logo Gminy Oleśnica oraz zasad używania logo Gminy
Oleśnica.

Gmina Oleśnica
APEL do mieszkańców Gminy Oleśnica
Szanowni Państwo!

W związku z nadchodzącym okresem zimowym, Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Oleśnicy, zwraca się z prośbą o wspomaganie działań Ośrodka
w zakresie udzielania pomocy osobom potrzebującym, tj. samotnym,
niepełnosprawnym, chorym psychicznie, uzależnionym od alkoholu. Proszę
o przekazywanie do Ośrodka informacji, sygnałów o osobach potrzebujących
niezbędnej pomocy w zakresie zakupu opału, dostarczenia ciepłej odzieży i
żywności, umieszczenia w schronisku dla bezdomnych, reagowania na
każdy sygnał o osobie potrzebującej pomocy oraz wyczulenie na przypadki
osób będących pod wpływem alkoholu, narażonych na działanie niskich
temperatur, zamarznięcia.
Wszelkie sytuacje wymagające interwencji Ośrodka proszę zgłaszać do
GOPS w Oleśnicy ul. M. Kopernika 13, 56-400 Oleśnica.Tel. pracowników
socjalnych (71)314-03-86, (71)314-03-87.
Przygotował: Dyrektor Jarosław Telka

Dożywianie w szkole
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnicy, w ramach programu
wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” uprzejmie informuje,
że kontynuuje w 2012 roku pomoc w zakresie dożywiania uczniów w
szkołach. Pomoc przyznawana jest nieodpłatnie, jeżeli dochód na członka
rodziny nie przekracza 150% kryterium dochodowego, określonego w
ustawie o pomocy społecznej tj. 526,50 zł. na osobę. Przyznanie pomocy
poprzedzone jest złożeniem podania w Ośrodku przez rodzinę
zainteresowaną, następnie przeprowadzeniem wywiadu środowiskowego
przez pracownika socjalnego i wydaniem decyzji w sprawie dożywianiu.
Podania proszę kierować do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Oleśnicy ul. Kopernika 13, 56-400 Oleśnica. Bliższych informacji udzielają
pracownicy socjalni, nr tel: 71 314 03 86, 71 314 03 87, 71 314 03 88.
Przygotowała: Jadwiga Misiak- specjalista pracy socjalnej

Światowy Dzień Zwierząt w Szkole Podstawowej w Smolnej
4.10. w ramach Światowego Dnia Zwierząt gościliśmy w naszej szkole lekarza weterynarii p. Jarosława
Mazura. Na początku poznaliśmy historię święta-ustanowionego w 1931r. na konwencji ekologicznej we
Florencji, w Polsce obchodzonego od 1993 roku. W tym dniu szczególnie zwracamy uwagę na los
bezdomnych zwierząt, znęcanie się nad zwierzętami, warunki w schroniskach. Obchody Dnia mają na celu
zmienić zachowanie ludzi w stosunku do zwierząt i uświadomienie im, że zwierzę to istota żywa, a nie rzecz
i ma swoje prawa .Następnie nasz gość opowiedział nam o swojej pracy, podopiecznych odwiedzających
jego lecznicę, również tych egzotycznych. Przypomniał też o tak ważnej dla każdego zwierzaka
profilaktyce. Na koniec mogliśmy zapoznać się z dwoma pupilami, które przybyły razem z lekarzem: psem
(wyżeł weimarski) i kotem (pers czekoladowy).Zwierzęta okazały się niezwykle sympatyczne, dały się nam
głaskać do woli. To było dla nas niezwykle interesujące spotkanie!
Przygotował: Samorząd kl VI

„ Lekcja w kinie”
Uczniowie kl. I i III ze Szkoły Podstawowej w Ligocie Małej uczestniczyli w
atrakcyjnym dla dzisiejszego młodego widza spotkaniu edukacyjnym
poświęconym tematyce filmowej we Wrocławiu. Każdy uczeń wiedział, że
przed projekcją filmu odbędzie się „niezwykła lekcja”. I tak też się stało. Dzieci
zaciekawiły się interaktywną prezentacją, która obfitowała w bogate
fragmenty filmowe, animacje, stopklatki, fotosy, reportaże i plansze.
Spotkanie charakteryzowało się dynamicznym prowadzeniem w wykonaniu
zawodowego aktora. Prowadzący kontaktował się na ekranie z Joanną
Jabłczyńską, aktorką dobrze znaną dzieciom, która opowiadała w
szczegółach o tajemnicach tworzenia filmów animowanych. Po lekcji
przygotowawczej w innowacyjnej formule nastąpiła projekcja bajek.
Uwieńczeniem całej wycieczki było spotkanie z księdzem, który oprowadził
dzieci po katedrze wrocławskiej. Przedstawił im wiele wiadomości mówiąc w
bardzo przystępny sposób o różnych ciekawostkach związanych z tym
miejscem.
Ta wycieczka dostarczyła uczniom wielu wzruszeń, przeżyć i nowych,
nieznanych dotąd wiadomości.

„Powitanie Świętego Mikołaja”
O wizycie św. Mikołaja marzą wszystkie dzieci. Udało się to uczniom klasy
I i III ze Szkoły Podstawowej w Ligocie Małej, którzy 6 grudnia wybrali się na
wycieczkę do „Zabawolandii” we Wrocławiu. Zorganizowana przez
wychowawczynie E. Wróbel i K. Jelonek, wyprawa obfitowała w niezwykłe
atrakcje . Po przybyciu na miejsce dzieci zostały serdecznie przywitane
przez śnieżynki. Potem udały się na wesołą zabawę w Sali rozrywki.
Korzystali z 40-metrowych tubowych przejść, kąpieli w 20 tysiącach piłek,
skoków w dmuchanym zamku oraz z gier na interaktywnym ekranie
dotykowym. Najwięcej jednak przeżyć dostarczyła dzieciom wizyta św.
Mikołaja. Wszedł na salę ukradkiem i przechadzał się po niej ściskając i
obdarowując wszystkich słodyczami. Spotkanie z Mikołajem zakończono
wręczeniem upominków i wykonaniem pamiątkowych fotografii. Wychodząc
z „Zabawolandii” z ogromną radością Mikołaj jeszcze długo, długo machał
dzieciom na pożegnanie do przyszłego roku.
Pobyt w tej niezwykłej krainie był wyjątkowa i niezapomnianą przygodą.
Przygotowała: Dyrektor SP w Ligocie Małej Agnieszka Chanusiak

Przygotowała: Dyrektor SP w Ligocie Małej Agnieszka Chanusiak

Jak co roku w Ligocie Polskiej
Szkoła Podstawowa w Ligocie Polskiej jak co roku przystąpiła do obchodów ŚWIĘTA DRZEWA.
Przeprowadzono lekcje tematyczne, debaty ekologiczne, wykonano makiety "drzewka szczęścia" w ramach
konkursu plastycznego (miniaturowe drzewka oraz galeria prac plastycznych zdobią korytarz szkolny), odbyła
się również edukacja filmowa związana z rolą drzew dla człowieka i środowiska. Święto Drzewa
zorganizowano w dniu pasowania pierwszoklasistów na uczniów. W uroczystościach brał udział Wójt Gminy
Oleśnica Pan Marcin Kasina i Przewodniczący Rady Gminy Oleśnica Pan Jacenty Kawecki, którzy po
wręczeniu upominków pierwszoklasistom wzięli udział z dyrektorem szkoły i uczniami klasy pierwszej w
symbolicznym sadzeniu "Drzewa dla Pokoju" - dąb czerwony.
Starsi uczniowie zasadzili 20 brzóz, 15 dębów, 15 buków wokół placu "Radosnej Szkoły" - będą ozdobą
miejsca zabaw i odpoczynku. Rodzic uczennicy p. Jan Zobek, przyjaciel szkoły otrzymał te sadzonki z
Arboretum Leśnego w Stradomii Wierzchniej.
Uczniowie klasy szóstej wykonali niezbędną pielęgnację zasadzonego w ubiegłym roku żywopłotu Ligustra
Pospolitego. Uczniowie klasy pierwszej i piątej przeprowadzili zajęcia terenowe w pobliskim lesie. Jesienny
las zachwycił uczniów kolorami i różnorodnością leśnych organizmów.
P.S.
Sukcesy naszej szkoły w obchodach "Święta Drzewa" są znane już w całej
Polsce. Zauważono nas również i w tym roku 10.10.2011r. na Centralnej
Inauguracji Święta Drzewa w Warszawie. Uczniowie i Pani Małgorzata Lenart
odpowiedzialna za całość przedsięwzięcia po konferencji prasowej podczas,
której udzielili wywiadów do Polskiego Radia i Prasy wzięli udział w sadzeniu
drzew na Polu Mokotowskim. w asyście Jacka Michałowskiego - szefa
Kancelarii Prezydenta RP, Jana Zalewskiego - Podsekretarza Stanu w
Ministerstwie Środowiska, Anny Paszkiewicz - zastępcy Dyrektora
Generalnego Lasów Państwowych i Jacka Bożka - Prezesa Klubu Gaja. Akcja
"Święto Drzewa" została wpisana w Światową Kampanię Miliarda Drzew,
UNEP (Program Narodów Zjednoczonych ds. Ochrony Środowiska), w ramach której w 155 krajach posadzono 2 miliardy drzew.
Tak o nas pisze prasa centralna:
"Wyróżniono też Szkołę Podstawową w Ligocie Polskiej, współpracującą z Nadleśnictwem Oleśnica Śląska (RDLP Wrocław).
Nowe ogrodzenie szkoły obsadzono 2600 krzewami ligustru, które przekazał urząd gminy. W dowód uznania uczniów z Ligoty
Polskiej zaproszono na tegoroczną inaugurację święta. Nie oszczędzali się także i tym razem, sadząc drzewa na Polu
Mokotowskim".
Uczniowie z Ligoty Polskiej sadzą drzewa na Polu Mokotowskim
Przygotował: Dyrektor SP w Ligocie Polskiej Leszek Witkowski
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Krótkie notki o wydarzeniach w SP Ligota Mała:
We wrześniu odbyły się demokratyczne wybory do Samorządu Uczniowskiego- uczniowie mieli
możliwość wysłuchania i przeczytania programów wyborczych kandydatów, zagłosować wrzucając
swój głos do urny. Och jakie to było trudne wybrać tego najlepszego ( skąd My to znamy???)
W październiku kl. IV miała szansę odwiedzić Szklarską Porębę, gdyż wyjechała na dwudniową
wycieczkę z p. K. Jelonek i p. I. Stadnik. Najpierw wjeżdżaliśmy kolejką linową na Szrenicę, gdzie
zaskoczyły nas opady śniegu- pierwsze w tym czasie i na tej wysokości. Następnie zwiedziliśmy
Wodospad Kamieńczyk i Szklarkę, Muzeum Mineralogiczne. W drugim dniu odwiedziliśmy Chatę
Walońską, poznaliśmy zwyczaje Walończyków, a panie nauczycielki przemieniły się nawet w
wiedźmy. Okazją do szaleństw były zjazdy na torze saneczkowym.
Mimo złej pogody humory dopisywały przez cały czas. Wróciliśmy zadowoleni z pamiątkami i
oscypkami.
Dnia 24.11.2011 r. klasa IV wraz z wychowawczynią- p. I. Stadnik miała szansę odwiedzić miejską
bibliotekę przy ul. Reja z okazji obchodów Dnia Misia. Nasi uczniowie zostali poddani wielu zadaniom
konkursowym sprawdzającym najpierw ich wiedzę na temat znanych misiów literackich i bajkowych,
zwyczajów tych prawdziwych zwierząt. Nie zabrakło także zadań sprawnościowych na szybkość i
refleks, np.: zbieranie zapałek kuchenną rękawicą, zjadanie miodu na czas. Dwugodzinny pobyt minął
bardzo szybko, gdyż konkurencje były ciekawe. Na zakończenie otrzymaliśmy pyszny cukierkowy
upominek.
Jak co roku uczniowie Szkoły Podstawowej w L. Malej obchodzą rocznicę Dnia Odzyskania
Niepodległości. Z tej okazji S. U. wraz z opiekunami- p. M. Mazur i I. Stadnik przygotował uroczysty
apel, który przybliżył historię naszego państwa i losy Polaków pod zaborami. Ośpiewano pieśni
patriotyczne, które dodały całości podniosłego nastroju. Dodatkowo dzięki pomocy p. A. Konarskiej
udało się przedstawić te wydarzenia w postaci multimedialnej.
Listopad to okazja do zabawy andrzejkowej, w związku z tym S. U. SP w L. Małej zorganizował
dyskotekę dla uczniów klas starszych. Natomiast młodszym dzieciom przygotowano dzień wróżb
andrzejkowych, udekorowano specjalnie jedną salę, ustawiono stoliki, przy których próbowali poznać
przyszłość.
Przygotowała: Dyrektor SP w Ligocie Małej Agnieszka Chanusiak

Rok Francuski w Oleśnicy
Dnia 26.10.2011 roku, w ramach obchodów w
Oleśnicy Roku Francuskiego, odbyły się
Międzyszkolne Zawody w Petanque. Impreza
zorganizowana została przez Gimnazjum nr 3 w
Oleśnicy. Zawodom towarzyszyła miła atmosfera.
Gimnazjum Gminy Oleśnica reprezentowała
drużyna w składzie: Paweł Kotwa, Piotr Kotwa,
Grzegorz Mochocki i Rafał Małasiński. Nasza
szkoła zajęła I miejsce.
Przygotowała: Izabela Zamorska - opiekun drużyny

Jesteśmy w finale wojewódzkim !!!
Dnia 8.11.2011r. na Polach Marsowych we Wrocławiu odbyła
się II runda eliminacyjna Coca Cola Cup 2012 szkół
gimnazjalnych Dolnego Śląska, do której zakwalifikowało się
Gimnazjum Gminy Oleśnica. Zawody zostały przeprowadzone w
grupach liczących po trzy zespoły. Zwycięzcy grup grali między
sobą o wejście do finału dolnośląskiego.
Bardzo dobrze zaprezentowali się uczniowie Gimnazjum
Gminy Oleśnica, pokonując w decydującym meczu rzutami
karnymi gimnazjum bierutowskie, a tym samym zakwalifikowali
się do Finału Wojewódzkiego, który odbędzie się na przełomie
kwietnia i maja 2012r. we Wrocławiu.
Gimnazjum Gminy Oleśnica reprezentowali:
Paweł Kotwa,
Piotr Kotwa,
Przemysław Kucharski,
Wojciech Maliszewski,
Rafał Małasiński,
Jakub Witkowski,
Grzegorz Mochocki,
Maciej Strójwąs, opiekunem zespołu był Zbigniew Olszewski.

Przygotował: Zbigniew Olszewski - opiekun drużyny

„Warszawskie kolorowe dni...”
W październiku uczniowie Szkoły Podstawowej
Gminy Oleśnica w Oleśnicy udali się na wycieczkę
do Warszawy. Dzieciom towarzyszyły panie
wychowawczynie: Agnieszka Dorobiała, Dorota
Lemiech, Justyna Słupek i Monika Śliwińska.
Pierwszy dzień poświęcony był poznawaniu
stolicy i zwiedzaniu zabytków Starego Miasta.
Podziwialiśmy kolumnę Zygmunta III Wazy,
Zamek Królewski, warszawską Syrenkę i Grób
Nieznanego Żołnierza. Spacerowaliśmy po
Ogrodzie Saskim mieniącym się barwami złotej
jesieni. Zwiedziliśmy katedrę św. Jana Chrzciciela,
w której spoczywają m.in. prymas Polski –
kardynał S. Wyszyński oraz nasz noblista H.
Sienkiewicz. Dla wielu osób ogromnym
przeżyciem było zobaczenie symbolicznych
miejsc znanych dotąd jedynie z książek i telewizji.
Szczególne wrażenie zrobił ustawiony w cieniu
Barbakanu pomnik Małego Powstańca.
Byliśmy również blisko polityków, czyli przed
Pałacem Prezydenckim, Sejmem i Senatem.
Poznaliśmy Warszawę nie tylko z ziemi, ale też
prawie z nieba, wjechaliśmy bowiem na platformę
widokową Pałacu Kultury i Nauki, która znajduje
się na 30. piętrze budynku. W pałacu mieliśmy
okazję zobaczyć interesującą wystawę „Człowiek
– ewolucja niezwykła”.
Dzień zakończyliśmy spacerem po Łazienkach
Królewskich i sesją fotograficzną przed
pomnikiem Fryderyka Chopina, którego muzyka
towarzyszyła nam podczas zwiedzania stolicy. Jak
to możliwe?... W Warszawie z okazji 200. rocznicy
urodzin kompozytora powstało 15 kamiennych
multimedialnych ławeczek. Wystarczyło wcisnąć
guzik, by ławeczka, niczym grająca szafa,
zabrzmiała polonezami, mazurkami i walcami.
Drugiego dnia przenieśliśmy się we wspaniały
świat wiedzy i doświadczenia, czyli do Centrum
Nauki „Kopernik”, miejsca, które powinien
zobaczyć każdy uczeń. Tam oddaliśmy się nauce
poprzez zabawę. Mogliśmy poznać prawa fizyki,
przeżyć trzęsienie ziemi, grać na instrumentach,
zapisywać swoje imiona w starożytnych językach,
zobaczyć ogniste tornado, usłyszeć bęben bijący
w rytmie naszego serca, bawić się w lekarza,
ekologa, architekta... i tak bez końca ! Wyszliśmy z
Centrum Nauki zmęczeni, ale pełni wrażeń i
wzbogaceni nową, praktyczną wiedzą.
To była prawdziwa przygoda, którą z pewnością
będziemy długo wspominać.
Przygotowała: M. Śliwińsk

Gmina Oleśnica
Sukcesy Szkoły w Ligocie Polskiej w konkursach
7 grudnia 2011roku, w sali teatralnej Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu, odbył
się finał dolnośląski 15. „Turnieju Słowa Literatury Patriotycznej i Religijnej”. Wśród uczestników, laureatów
konkursów powiatowych, znalazła się Karolina Kotwa, uczennica Szkoły Podstawowej w Ligocie Polskiej.
Czwartoklasistka wystąpiła w kategorii recytacja.
Przygotowała wiersz Jerzego Ficowskiego pt. „Modlitwa do dobrego Boga”. Już na etapie powiatowym
jury zwróciło uwagę na naturalny, mający dziecięcy urok, optymistyczny sposób, w jaki Karolina
przedstawiła utwór. W finale dolnośląskim konkursu było podobnie. Jury złożone z aktorki, dziennikarza i
wrocławskiej artystki, przyznało uczennicy trzecie miejsce. Wywołało to wielką radość zarówno samej
Karoliny, jak i kibicującego jej taty oraz opiekunki, przygotowującej uczennicę do występu - Małgorzaty
Furmanek.
Młoda recytatorka została zaproszona na uroczystą galę, w kwietniu przyszłego roku, na której będą
wręczone dyplomy i nagrody.

**

Najmłodsi uczniowie ze SP w Ligocie Polskiej uczestniczyli w Gminnym Konkursie Plastycznym pt. "Jesienne nastroje". Jednym z najmłodszych
uczestników był Jakub Stępień z grupy pięciolatków, który otrzymał wyróżnienie. Nagrodą była piękna książka oraz dyplom. Jakub jest wychowankiem Pani
Dagmary Mieszały.

**

Na powiatowym turnieju organizowanym przez KPP w Oleśnicy. "Prewencja, ale inaczej - Policja i Ty", który odbył się 28.10.2011 r. w Oleśnicy Reprezentacja
naszej szkoły w składzie: Karolina Kotwa, Miłosz Kapka, Wiktoria Stempin, Kamil Perliński, Aneta Sadowska, Sebastian Tocha, Patrycja Świder
i Weronika Kapka po raz trzeci z rzędu zajęła I miejsce. Do konkursu uczniów przygotowała Pani Jolanta
Gawlik.
W turnieju finałowym rywalizowały miedzy sobą zwycięskie drużyny ze szkół podstawowych z 8 gmin
naszego powiatu. W pięciu punktowanych konkurencjach:
- test wiedzy teoretycznej dotyczący Policji, prewencji kryminalnej, narkomanii, alkoholizmu i innych
zagrożeń,
- konkurs na najciekawszy plakat,
- konkurencje sportowe,
- test na spostrzegawczość - rysopis przestępcy,
- scenka z zakresu bezpieczeństwa.
Dzieci poprzez zabawę i sport poznawały pracę Policji oraz sytuacje życiowe stwarzające dla nich
zagrożenie. Nasi uczniowie po raz kolejny udowodnili, że w zakresie bezpieczeństwa są najlepsi. Po
kilkugodzinnych zmaganiach konkursowych wręczono atrakcyjne nagrody, a atrakcją dnia niespodzianką dla dzieci była nagroda dyrektora szkoły - wypoczynek na oleśnickim basenie.

**

Zarząd Rejonowy PCK i Sekcja Szkoleniowa PSS-E w Oleśnicy byli organizatorami konkursów: z zakresu wiedzy prozdrowotnej oraz propagowaniu
działalności PCK. "Krew - Krwiodawstwo - Krwiolecznictwo".
Po eliminacjach szkolnych nasi uczniowie w Finale Rejonowym zajęli
"KREW-KRWIODAWSTWO - KRWIOLECZNICTWO": I miejsce - Aneta Sadowska
IV miejsce - Patrycja Szafrańska
"O ZDROWIU CZŁOWIEKA": I miejsce - Dominik Orłowski
Do konkursów uczniów przygotowała Pani Małgorzata Lenart.
P.S. Na zaproszenie dyrektora szkoły i opiekuna SK PCK odbyło się spotkanie uczniów klas IV - VI z honorowym dawcą krwi Panem Andrzejem Krzemińskim przedstawicielem Rejonowego Zarządu PCK, wyróżnionym odznakami "Honorowy Dawca Krwi PCK I, II, i III " stopnia oraz "Kryształowym Sercem".

**

23.09.2011r. uczniowie klas IV - VI wzięli udział w konkursie plastycznym pt. "Jesienią też świeci słońce". Celem konkursu było zwrócenie uwagi na radość
życia ludzi starszych. Organizatorem konkursu była Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Oleśnicy. Uczeń naszej szkoły Grzegorz Kowalski został
laureatem tego konkursu. Nagrodę odebrał na uroczystej gali w MOKiSie. Nad całością czuwała Pani Katarzyna Kowalczyk.

Muzyka klasyczna w świetlicy wiejskiej w Jenkowicach …
13 listopada do świetlicy wiejskiej w Jenkowicach zawitał wirtuoz fortepianu i dowcipu Waldemar Malicki.
Koncert zorganizowany przez Gminny Ośrodek Kultury Oleśnica z. s w Boguszycach jak magnez
przyciągnął tego dnia do świetlicy ok. 100 osób.
Bezpośrednio przed koncertem gwiazdy wieczoru na zaprezentował się zespół „Mauris” (z łaciny
„niesamowite”), który wykonał piosenkę „It’s raining man” z repertuaru Geri Halliwell (słowa i muzyka Paul
Jabara i Paul Shaffer). Zespół powstał tym roku w Smolnej, a tworzą go: Katarzyna Kruczek, Magdalena
Strójwąs, Joanna Gabor i Natalia Rak. Tuż po występie zespołu Mauris na scenie pojawił się Waldemar
Malicki. Artysta został przyjęty z wielkim aplauzem, kiedy wchodził na scenę. Schodząc publiczność klaskała
na stojąco! Malicki w zabawny i ciekawy sposób przybliżył słuchaczom muzykę klasyczną. Jego błyskotliwe
poczucie humoru do łez rozbawiło publiczność zgromadzoną tego dnia w świetlicy. Artysta tuż po koncercie
tłumaczył ideę swojego autorskiego programu koncertowego: „chcę wzbudzić ciekawość widza, łamiąc
konwencje, mieszając style, epoki, koloryzując przy tym znacznie – moim celem jest, aby uczestnik koncertu po powrocie do domu sprawdził, czy aby ten Malicki
głupot nie opowiadał! Ja puszczam perskie oko do widzów – chodzi o dobrą zabawę. Ale bawiąc się, również się uczymy… może wtedy nawet najwięcej!”.
W. Malicki udowodnił również, że jest w znakomitej formie pianistycznej. Niezwykła lekkość jego gry, wirtuozowskie popisy przy klawiaturze i świetne
brzmienie sprawiły, że była to nie tylko doskonała porcja humoru, ale także wspaniała, muzyczna uczta!
Dziękujemy wszystkim przybyłym na koncert słuchaczom!

Opracował: Piotr Michałowski GOK Oleśnica

Pasowanie na ucznia
S. P. w Smolnej
20 października 2011 r. 19 dzieci klasy I zostało
pasowanych na uczniów. Aktu pasowania dokonał
dyrektor szkoły p. Dariusz Rzepka którywręczył
dzieciom upominki i dyplomy.Klasa II przekazała
Pierwszakom Klucz do Wiedzy.

Gmina Oleśnica
Dzień Odzyskania Niepodległości
Dnia 10 listopada o godz. 9.00 odbył się uroczysty
apel z okazji Odzyskania Niepodległości. Apel
rozpoczęła przewodnicząca szkoły – Julia Michalik,
wprowadzono flagę i odśpiewano hymn państwowy.
Część artystyczną przygotowała klasa VI pod opieką
Beaty Narwoysz. W apelu uczestniczyli: Dyrektor
szkoły, nauczyciele, pracownicy administracji oraz
uczniowie naszej szkoły.

Szklany Świat
W dniu 8 grudnia odwiedziliśmy fabrykę bombek
w Krośnicach. Zobaczyliśmy jak powstaje
bombka od kawałka szkła aż do ręcznego
malowania. Każdy uczeń otrzymał na pamiątkę
bombkę ze swoim imieniem.

Akcja
Edukacyjna
“Śniadanie Daje Moc"
8 listopada 2011 r. przyłączyliśmy się do akcji,
której organizatorem jest Partnerstwo dla
Zdrowia.Uczniowie naszej szkoły szykowali
wspólne śniadanie. Przygotowali kolorowe
kanapki, sałatki warzywne i owocowe. Następnie
zasiedliśmy do wspólnego posiłku.

Mikołajki
Kiedy za oknami
w śniegu zasną drzewa,
kiedy nad polami
wiatr o zimie śpiewa,
Przyjedź do nas Mikołaju, Mikołaju
z workiem jak to niebo.
Przywieź radość i zabawki,
i zabawki dla nas, dla każdego.
Przyjedź do nas, Mikołaju, Mikołaju
na saniach srebrzystych,
niech ci gwiazdy drogę wskażą,
gdzie czekamy wszyscy.
Usiądź pod choinką,
porozmawiaj z nami
i tak, jak się śniło
obdziel podarkami.
Cały długi rok czekamy,
cieszymy się wszyscy.
Chcemy Ciebie tu przywitać
w dzień tak uroczysty.
Witaj święty Mikołaju!
upragniony gościu z nieba.
Racz udzielić swoich darów,
daj nam co potrzeba.
6 grudnia zagościł w naszej szkole Święty Mikołaj. Odwiedził wszystkie klasy obdarowując
dzieci podarkami. Uczniowie śpiewali mu piosenki i recytowali wierszyki.
Z okazji tego dnia w naszej szkole zorganizowany został dzień z dmuchanymi zabawkami ,na
których dzieci bawiły się przez cały dzień.

“Tydzień Wolontariatu"
Od 5 do 9 grudnia
odbył się w naszej
szkole Tydzień
Wolontariatu w ramach
programu Szkoła Bez
Przemocy. Zbieraliśmy
paczki dla rodaków
mieszkających za
wschodnia granicą. Do
stycznia będziemy
zbierać drobne pieniążki
w ramach akcji „Góra
G r o s z a ” p o d
patronatem fundacji
Nasz Dom.

Gmina Oleśnica
Spotkania z seniorami
Tradycją już stały się w Gminie Oleśnica spotkania Wójta z najstarszymi mieszkańcami. Tegoroczne spotkania odbyły się w okresie jesiennym, tj. na przełomie
października i listopada. 27 października 2011 r. w spotkaniu zorganizowanym w Zajeździe „U Stefanii” w Dąbrowie uczestniczyli seniorzy (Panie i Panowie
powyżej 65 roku życia) z miejscowości: Jenkowice, Dąbrowa, Smardzów, Nieciszów, Krzeczyn, Piszkawa i Ligota Mała.
Kolejne spotkanie odbyło się 10 listopada 2011 r. dla seniorów z miejscowości: Bystre, Ligota Wielka, Zimnica, Gręboszyce, Świerzna, Smolna i Nowa Ligota.
17 listopada 2011 r. na spotkanie zostali
zaproszeni mieszkańcy Nowoszyc,
Wszechświętego, Zarzyska, Wyszogrodu,
Bogusławic, Cieśli, Boguszyc, Spalic i Boguszyc –
osiedla.
W wyremontowanej świetlicy wiejskiej GOK w
Ligocie Polskiej, 24 listopada 2011 r. bawili się
seniorzy z Poniatowic, Ligoty Polskiej, Osady
Leśnej, Sokołowic, Brzezinki i Ostrowiny.
W programie spotkań był poczęstunek, występy
zespołów artystycznych oraz wspólna zabawa.
Kwiatami i życzeniami „200 lat niech żyją nam”
zostali uhonorowani najstarsi mieszkańcy gminy,
obecni na spotkaniach.
W części artystycznej spotkań wzięły udział zespoły
artystyczne działające pod patronatem GOK oraz
instruktorzy GOK.
W spotkaniach obok Gospodarza - Wójta Marcin
Kasina uczestniczyli także sołtysi i radni z
Przewodniczącym Rady Gminy Oleśnica Jacentym
Kaweckim.
Organizatorami spotkań byli: Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej oraz Gminny Ośrodek Kultury
Oleśnica z siedzibą w Boguszycach.
„Jak to miło Panie Wójcie, że wy, młodzi, pamiętacie
o nas starych” powiedziała na jednym ze spotkań
pani Maria, ściskając Gospodarza na pożegnanie.
Opracowała: Dyrektor GOK Dorota Bartczak

Odbyły się kolejne szkolenia dla animatorów kultury

Warsztaty bożonarodzeniowe

W dniach 24 i 25 listopada 2011 r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury Oleśnica odbyły się warsztaty
pod nazwą „Aktywne metody pracy w świetlicy wiejskiej – szkolenie dla animatorów i gospodarzy świetlic”.
Warsztaty poprowadzili doświadczeni animatorzy z Fundacji Wspierania Rozwoju Lokalnego "Moja
Przestrzeń" z Wrocławia pod kierownictwem Damiana Deca, którzy także w swojej codziennej pracy
wykorzystują omawiane techniki i metody. Realizacja przedsięwzięcia była bezpośrednią kontynuacją
działań podjętych przez GOK Oleśnica w celu uzupełnienia wiedzy i narzędzi stosowanych przez
gospodarzy świetlic/animatorów, działających w świetlicach wiejskich. W maju br. w Pszczynie
zorganizowane zostało szkolenie wyjazdowe dla osób pracujących w świetlicach wiejskich z zakresu
pedagogiki zabawy. Uczestnicy mieli możliwość w większości po raz pierwszy poznać nowoczesne
metody pracy z grupą. Niniejszy warsztat zaprojektowany został na podstawie zdiagnozowanych potrzeb
pracowników świetlic – potrzeba uzupełnienia warsztatu metodycznego, skierowanego do różnorodnych
grup odbiorców.
„Warsztaty to była dla mnie świetna zabawa, pozwoliły również zapomnieć na te kilka godzin o
codziennych zmartwieniach. Gry i zabawy, które są atrakcyjne dla mnie, będą z pewnością ciekawe dla
młodzieży przychodzącej do naszej świetlicy” – mówiła p. Dorota Susidko, animator pracujący w świetlicy
wiejskiej w Sokołowiach. Organizacja dwudniowych szkoleń była możliwa dzięki pełnemu dofinansowaniu
ze środków Narodowego Centrum Kultury – działanie: „Realizacja szkoleń uzupełniających w ramach
Programu Dom Kultury+”
Udział w szkoleniu był bezpłatny.
Opracował:Piotr Michałowsk GOK Oleśnica

W atmosferę świąt Bożego Narodzenia już w
ostatnich dniach listopada wprowadziły nas
Warsztaty Bożonarodzeniowe.
W Boguszycach, w sali GOK, w dniach od 29.11 –
01.12.2011 r. , w godz. 15.00 – 19.00 odbyły się
warsztaty: Pieczenia i dekorowania pierników,
Projektowania i wykonywania kartek
świątecznych oraz Malowania szklanych
bombek.
W świetlicy wiejskiej w Jenkowicach, w dniach 05
– 07.12.2011, w godz. 15.00 – 19.00 odbyły się
warsztaty: Pieczenia i dekorowania pierników,
Wyrabiania stroików bożonarodzeniowych z
papierowej „wikliny” oraz Malowania szklanych
bombek.
Warsztaty, które GOK zorganizował dla
mieszkańców gminy były nieodpłatne. Łącznie
wzięło w nich udział 110 uczestników - dzieci,
młodzież i dorośli.
Opracowała: Dyrektor GOK Dorota Bartczak

Gmina Oleśnica
„Mogę wszystko”
W dniu 22.11.2011 zakończyła się realizacja projektu „Mogę wszystko” – innowacyjne warsztaty
artystyczne dla mieszkańców gminy Oleśnica. Projekt był dofinansowany przez Narodowe Centrum
Kultury w ramach programu Dom Kultury+.
Dla mieszkańców gminy przeprowadzono następujące cykle warsztatowe:
- Szczudła dla początkujących (Stowarzyszenie Praktyków Kultury z Warszawy) 14-15.09.2011
- Warsztaty pieśni tradycyjnych (Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”) 19-21.10.2011
- Warsztaty fotografii otworkowej (TIT „ę”) 24-26.10.2011
- Warsztaty teatralne – Teatr wielopokoleniowy (TIT „ę”) 27-29.10.2011
- Arteterapia tańcem (Centrum ŁOWICKA z Warszawy) 17.11.2011
Łączny koszt projektu to 12 209,92 zł. Kwota dofinansowania NCK 9 505,00 zł.
Warsztaty spotkały się z bardzo dobrym przyjęciem. We wszystkich działaniach wzięło udział łącznie ponad 360 osób! Same warsztaty chodzenia na szczudłach
i fotografii otworkowej skupiły blisko 150 uczestników, a były działaniami po raz pierwszy proponowanymi w gminie Oleśnica. Szczudła skutecznie przełamały
bariery wśród osób w różnym wieku. Ważnym elementem była również współpraca międzypokoleniowa. Starsi pomagali młodszym, animatorzy z gminy
Oleśnica również bardzo aktywnie włączyli się w ich współprowadzenie.
Animator Marcin Lićwinko z Lipska pod Augustowem, wytyczył nowe kierunki rozwoju dla zespołów folklorystycznych, działających w gminie Oleśnica. Jako
praktyk pieśni, zaproponował nowe i inne podejście do repertuaru folklorystycznego, śpiewanego przez zespoły. Zainteresował odszukiwaniem osób, które
pamiętają stare pieśni, przyśpiewki, ciekawe historie, aby utwory śpiewane przez zespoły były wiązanez tradycją i pochodzeniem mieszkańców danej wsi,
danego zespołu, gminy Oleśnica. Bezpośrednią kontynuacją projektu „Mogę wszystko” będą dodatkowe warsztaty, które poprowadzi Marcin Lićwinko w
styczniu 2012 roku. Zasiądzie on w jury Międzygminnego Przeglądu Grup Kolędniczych „Pastorałka 2012” (organizator GOK Oleśnica). Potem poprowadzi
warsztaty dla wybranych zespołów. Będą one prowadzone równolegle z badaniami terenowymi i nagraniami pieśni i ciekawych opowieści. Celem jest włączenie
niektórych z nich do repertuaru zespołów z gminy.
Warsztaty teatru wielopokoleniowego z Mirką Gad, odpowiedziały w 100% na zapotrzebowanie środowiska lokalnego. Teatr ludowy Smolniacy ze Smolnej
gościł animatorkę i wiele nowych, młodych osób, które zechciały spróbować swoich sił w teatrze, nie bojąc się bariery pokoleniowej… Warsztaty teatralne w
Dąbrowej i Smardzowie to modelowe przykłady współpracy dzieci z dorosłymi. Uczestnicy zrozumieli również, ile cierpliwości i zaangażowania potrzeba, aby
stworzyć teatr naprawdę wielopokoleniowy.
Warsztaty arteterapii tańcem i plastyką były niezwykle inspirujące dla uczestników, wielopokoleniowej grupy w miejscowości Bystre. Animatorki z Centrum
Łowicka z Warszawy poprowadziły również bardzo interesującą zabawę/ćwiczenie ze zdjęciami, które przynieśli ze sobą uczestnicy. Znakomicie integrujący
pomysł stworzenia wystawy fotografii z pytaniami i odpowiedziami do zdjęć, został podchwycony przez Panią Sołtys Sołectwa Bystre, która już planuje
zorganizowanie podobnej zabawy podczas wiejskich Dożynek.
Podsumowując: projekt bardzo udany i wynikający z dobrej diagnozy środowiska lokalnego, skierowany również do grupy animatorów kultury, mogących
uzyskać wsparcie w teorii i praktyce. Projekt (jego idea) będzie kontynuowany w przyszłości. Pierwszym działaniem były już zrealizowane szkolenia
uzupełniające dla animatorów pracujących w świetlicach wiejskich (dotacja NCK) w terminie 24-25.11.2011 oraz planowany tydzień warsztatów i badań
terenowych Marcina Lićwinko w styczniu 2012.
Wszystkim osobom zaangażowanym w realizację projektu serdecznie dziękujemy!
Opracował: Piotr Michałowski GOK Oleśnica

15 lat minęło…
W tym roku 15-lecie swojego istnienia obchodził teatr ludowy i kabaret „Smolniacy” ze Smolnej.
Okazją do wspólnego świętowania były Dożynki wiejskie w Smolnej zorganizowane 11 września 2011 r.
Zespół zawiązał się jesienią 1996 roku, tuż przed Dożynkami Gminy Oleśnica. „Smolniacy” to ponad 20
osobowy wielopokoleniowy amatorski teatr ludowy, prezentujący zarówno duże formy obrzędowe, jak i
małe scenki kabaretowe. W swoim repertuarze posiada m.in. spektakle obrzędowe o tematyce wiosennej
i bożonarodzeniowej, programy rozrywkowe, kabaretowe i biesiadne. Jest to jedyna tego typu grupa
działająca na terenie naszej gminy. Zespół regularnie występuje na wszystkich gminnych imprezach
organizowanych przez GOK Oleśnica. Wielokrotnie zdobywał tytuł laureata na międzygminnych
przeglądach artystycznych. Kierownikiem teatru ludowego „Smolniacy” ze Smolnej jest Barbara Kowalik
a opiekunem artystycznym Piotr Michałowski.
Opracował: Piotr Michałowski GOK Oleśnica

„Grają skocznie Dzieciąteczku na lirze”– czyli Eliminacje Gminne XVII Międzygminnego
Przeglądu Grup Kolędniczych „PASTORAŁKA”
Eliminacje odbyły się dnia 09.12.2011 r. (piątek) w świetlicy wiejskiej w Jenkowicach. Udział w nich wzięło 21 wykonawców: grupy śpiewacze i teatralne,
działające w świetlicach wiejskich, pod patronatem GOK oraz w gminnych szkołach. Celem eliminacji było wyłonienie uczestników, którzy reprezentować będą
Gminę Oleśnica na XVII Międzygminnym Przeglądzie Grup Kolędniczych „PASTORAŁKA”, który odbędzie się w dniach 07- 08.01.2012 r. w świetlicy wiejskiej
w Ligocie Polskiej. W niedzielę 11.12.2011 r. podczas Kiermaszu Świątecznego zostały wręczone dyplomy oraz nominacje do reprezentowania Gminy
Oleśnica na przeglądzie międzygminnym. (Nominacje – patrz ramka).Atrakcją niedzielnego spotkania przedświątecznego były warsztaty wykonywania
„Sycowskich Pierników Książęcych”, które poprowadzili rękodzielnicy z Sycowa, współpracujący z LGD „Dobra Widawa”.
I.Kategoria: dzieci i młodzież
1.Grupa ze Szkoły Podstawowej w Smolnej
2.Grupa ze Szkoły Podstawowej w Sokołowicach
3.Grupa ze Szkoły Podstawowej w Ligocie Małej
4.Zespół „Dąbrowianie” z Dąbrowy
5.Maria Paszkowska z Sokołowic
6.Aleksandra Trzópek z Sokołowic
7.Zespół „Melodia Sióstr” z Nowoszyc
II.Kategoria: dorośli
1.Zespół „Smardzowianki” ze Smardzowa
2.Zespół „Wyszogrodzianie” z Wyszogrodu
3.Zespół „Wianki” ze Wszechświętego
4.Zespół „Karolinki” z Bystrego
5.Zespół „Zazula” z Poniatowic
6.Zespół „Ligocianie” z Ligoty Wielkiej
7.Zespół „Pokolenia” z Ligoty Małej
8.Zespół „Jarzębina” z Sokołowic
9.Teatr ludowy „Smolniacy” ze Smolnej
Opracował: Piotr Michałowski GOK Oleśnica

Poszukujemy Św. Mikołaja”
W tym roku dzięki zaangażowaniu Rady Sołeckiej Sołectwa Bystre oraz rodziców udało się nam zorganizować wycieczkę
autokarową do Hubertówki w Ligocie Małej Poszukujemy Św. Mikołaja".
Po przybyciu na miejsce dzieci wyruszyły do lasu na poszukiwanie Św. Mikołaja, jednak w trakcie okazało się że znalezienie
Św. Mikołaja nie jest takie łatwe, gdyż dzieci zostały zobowiązane do wykonania zadań opisanych na drzewach i odnalezienia
ukrytych części garderoby św. Mikołaja brody, paska, szalika...Po odnalezieniu Św. Mikołaja wszystkie dzieci otrzymały od
niego słodkie prezenty i wspólnie z Św. Mikołajem zjadły gorącą kiełbaskę z ogniska.
Bardzo serdecznie pragnę podziękować Kołu Łowieckiemu Sokół z siedzibą w Oleśnicy za udostępnienie terenu Hubertówki
w Ligocie Małej oraz rodzicom, którzy włączyli się w organizację tego przedsięwzięcia i mam nadzieję, że następnym razem
będzie nas więcej.
Przygotowała: Marta Barska
Szanowni Państwo !!!

Szanowni Państwo !!!

Drodzy Mieszkańcy !!!

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego
Roku pragnę w imieniu swoim i Rady Sołeckiej Sołectwa Bystre
złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia:
Niechaj magiczna noc Wigilijnego Wieczoru,
Przyniesie spokój i radość.
Niech każda chwila Świąt Bożego Narodzenia,
Żyje własnym pięknem.
A Nowy Rok 2012 obdaruje, pomyślnością i szczęściem.
Życzę najpiękniejszych Świąt Bożego Narodzenia
i Niech spełniają się Wasze wszystkie marzenia.

Wszystkim mieszkańcom Brzezinki, Wójtom,
pracownikom Urzędu Gminy Oleśnica, GPK,
GOPS, oraz GOK życzę wszystkiego najlepszego
z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Dużo
uśmiechu, siły i wytrwałości w dążeniu do celu,
samych sukcesów, tylko słonecznych dni w
nadchodzącym Nowym 2012 Roku.
Sołys Sołectwa Brzezinka Przemysław Mamrot

Sołtys Sołectwa Bystre Marta Barska

Bogata sportowa jesień 2011 w Gimnazjum Gminy Oleśnica
Niezwykle udanie nasi uczniowie rozpoczęli zmagania sportowe w roku szkolnym 2011 \ 2012 na wielu arenach sportowych.
Bardzo prestiżowo w roku Mistrzostw Euro 2012 szkoły potraktowały rozgrywki piłkarskie. Do rozgrywek organizowanych przez
Szkolny Związek Sportowy przystąpiła zdecydowana większość gimnazjów. Poziom sportowy rozgrywanych turniejów
piłkarskich był bardzo wysoki, widać to po indywidualnej technice poszczególnych zawodników, a także umiejętnościach
taktycznych i motorycznych. Widać pracę włożoną w wyszkoloną młodzież, trenującą na wielu boiskach typu „Orlik”. Jesień
2011 okazała się bardzo owocna w piłkarskie sukcesy drużyny chłopców GGO. Drużyna przeszła 4 trudne etapy rozgrywek. I
tak w pierwszej rundzie – półfinale mistrzostw Powiatu Oleśnica uczniowie GGO pozostawili pokonane 5 drużyn: G1, G2, G3 z
Oleśnicy oraz gimnazja z Bierutowa i Dobroszyc. Następnie już w finale powiatowym pokonaliśmy gimnazja z Sycowa i
Twardogóry. Następną rundę rozgrywek eliminacje międzypowiatowe rozegraliśmy w Oławie, pokonując bardzo dobrą drużynę
gospodarzy oraz gimnazjum z Borowa.
Finał międzypowiatowy odbył się w Trzebnicy, gdzie zajęliśmy drugie miejsce pokonując drużynę ze Szczepanowa i ulegając
gimnazjum z Trzebnicy. Dwie najlepsze drużyny z tego finału czyli Gimnazjum nr 1 z Trzebnicy i Gimnazjum Gminy Oleśnica
zakwalifikowały się do wiosennych decydujących rozgrywek dolnośląskich.
W składzie naszej drużyny znaleźli się: Piotr Kotwa, Paweł Kotwa, Grzegorz Mochocki, Wojciech Maliszewski, Rafał
Małasiński, Przemysław Kucharski, Maciej Strójwąs i Jakub Witkowski. Opiekunem zespołu był pan Robert Nowosad.
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Podtrzymując dobre siatkarskie tradycje naszej szkoły świetny występ zanotowały nasze siatkarki w półfinale Mistrzostw
Powiatu Oleśnica zajmując I miejsce w zawodach rozegranych 06.12.2011r w hali MOKIS-u w Oleśnicy. W decydującym
spotkaniu uczennice GGO pokonały bardzo dobry zespół z Gimnazjum nr 2 z Oleśnicy. Swoim zwycięstwem dziewczęta
zapewniły sobie udział w ścisłym finale powiatowym w Sycowie. Oto skład naszej drużyny: Magdalena Strójwąs, Natalia Rak,
Pamela Łuszczyńska, Klaudia Paszkowska, Anna Łoza, Justyna Gabor. Drużyna została przygotowana przez panią
Izabelę Zamorską i pana Roberta Nowosada.
Jesień to także zawody lekkoatletyczne. W pięknej scenerii parku miejskiego 28.09.2011r. przy ulicy Kruczej w Oleśnicy wokół
stawu odbyły się przełaje. Drużyna chłopców naszego gimnazjum zameldowała się trzecia na mecie Sztafetowych Biegów
Przełajowych o Mistrzostwo Powiatu Oleśnica. Skład drużyny: Piotr Kotwa, Paweł Kotwa, Grzegorz Mochocki, Dariusz
Hoffman, Radosław Psuja, Patryk, Mateusz Smolak, Mateusz Wójcik, Paweł Lis, Przemysław Kucharski. Opiekunem
zespołu był pan Robert Nowosad.
Świetny wynik uzyskała w kolejnym Międzynarodowym Ulicznym Biegu o Memoriał Bogusława Psujka nasza uczennica
Monika Hoffman wygrywając bieg w kategorii dziewcząt klas II.
Znakomicie prezentują się nasi uczniowie reprezentując klub lekkoatletyczny WKS Oleśniczanka. Dariusz Hoffman – I
miejsce w kategorii młodzików na dystansie 2000m w Mistrzostwach Międzywojewódzkich (Wrocław), VIII miejsce w
Mistrzostwach Polski na dystansie 2000m (Kielce)
Paweł Lis – VIII miejsce w mistrzostwach międzywojewódzkich na dystansie 600m (Wrocław)

**

Dzięki zaangażowaniu nauczycieli wychowania fizycznego GGO udało się zmobilizować chłopców klas pierwszych do udziału
w kolejnej edycji Piłkarskiego Turnieju o Puchar Premiera Donalda Tuska. W zmaganiach turniejowych 29.09.2011r. wystąpiły
4 drużyny w skład, których wchodzili uczniowie tylko naszego gimnazjum. Impreza przyniosła wiele zadowolenia uczestnikom i
utwierdziła ich w potrzebie systematycznego doskonalenia umiejętności. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe koszulki
turniejowe. Zawody odbyły się na boisku „Orlik” przy ul.Wileńskiej. Główni organizatorzy imprezy to: p.W.Matosz,
p.I.Zamorska, p.Z Olszewski, p.R.Nowosad.
Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
ul. Kopernika 13,
56-400 Oleśnica
tel. 071 314 15 62
fax 071 314 23 79
internet: www.gpkolesnica.pl
Świadczymy usługi:
-Budowa sieci wod-kan
-budowa przyłączy wod-kan
-wynajem koparki
-wydwanie warunków technicznych wod-kan
-uzgadnianie projektów przyłączy/sieci wod-kan
-wywóz nieczystości płynnych
-zarządzanie cmentarzem komunalnym w Poniatowicach
-wykonanie szkicu sytuacyjnego przyłączy oraz przydomowych oczyszczalni
-fachowa kadra i doradztwo

Szanowni Państwo,
w imieniu Zarządu, oraz wszystkich
członków Stowarzyszenia
„mojaPiszkawa.pl” pragniemy złożyć
życzenia spokojnych ,zdrowych,
pogodnych Świąt Bożego Narodzenia,
niech nowonarodzone Dziecię wniesie w
Życie Wasze i Waszych rodzin obfitość łask
Bożych, radość, miłość i szczęście. Niech
składany pokłon u żłóbka doda sił do
realizacji marzeń i planów zawodowych i
osobistych.Oby nadchodzące Święta były
dla nas wszystkich czasem szczęścia
dzielonego z bliskimi, radości i nadziei na
Nowy 2012 Rok.
Stowarzyszenie „mojaPiszkawa.pl”
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Społecznej
ul. Kopernika 13
56-400 Oleśnica
tel. 71/314-03-80
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tel. 71/314-03-87
tel. 71/314-03-88
tel. 71/314-77-21
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Oleśnica
Boguszyce 118a
56-400 Oleśnica
tel./fax. 71-314-02-37
Godziny urzędowania Ośrodka:
Pon.,śr.,czw.,pt. 8.00 - 20.00
wt. 8,00 - 22.00,
sobota 10,00 - 15.00
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