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Gmina Oleśnica
Radni uchwalili budżet na 2012 rok
Na ostatniej sesji w 2011 roku, która odbyła się 29
grudnia, radni jednogłośnie uchwalili budżet na
2012 rok w obecności 14 radnych biorących udział
w głosowaniu.

6.147.053,19 zł, z czego na wydatki na programy
finansowane z pomocy zagranicznej w wysokości
420.000,00 zł, w tym ze środków pochodzących z
budżetu Unii Europejskiej – 301.693,00 zł.

Uchwała określa:
1) dochody budżetu gminy na kwotę 35.788.790,00
zł w tym:
a) dochody bieżące w wysokości 30.809.097,00 zł;
b) dochody majątkowe w wysokości 4.979.693,00
zł;
2) wydatki budżetu gminy na kwotę 34.991.000,00
zł z tego:
a) wydatki bieżące w wysokości 28.173.946,81 zł,
b) wydatki majątkowe w wysokości 6.817.053,19
zł.

Różnica między dochodami a wydatkami budżetu
stanowi planowaną nadwyżkę budżetu na kwotę
797.790,00 zł z przeznaczeniem na wykup
papierów wartościowych oraz spłatę kredytów i
pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.

Wydatki bieżące gminy obejmują:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w
wysokości 28.173.946,81 zł z czego:
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich
naliczane – 12.286.433,80 zł;
b) wydatki związane z realizacją zadań
statutowych jednostek budżetowych –
24.492.463,81 zł;
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące w
wysokości 2.910.450,00 zł;
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób
fizycznych w wysokości 4.733.088,63 zł;
4) wydatki bieżące na programy finansowane z
pomocy zagranicznej w wysokości 104.325,81 zł w
tym ze środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej – 88.676,94 zł;
5) wydatki na obsługę długu publicznego
790.768,00 zł.
Wydatki majątkowe gminy obejmują wydatki na
inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości

Rozchody budżetu gminy określa się na kwotę
797.790,00 zł.
W budżecie gminy tworzy się rezerwy w wysokości
116.000,00 zł w tym: rezerwę celową na realizację
zadań własnych z zakresu zarządzania
kryzysowego wysokości 80.000,00 zł.
Określa się wysokość dotacji na realizację zadań
publicznych na kwotę 3.260.450,00 zł, z tego:
1) dotacje podmiotowe w wysokości 2.147.050,00
zł, w tym:
a) dla samorządowej instytucji kultury w wysokości
1.907.050,00 zł,
b) dla innych podmiotów w wysokości 240.000,00
zł;
2) dotacje celowe w wysokości 1.113.400,00 zł, w
tym:
a) na cele publiczne związane z realizacją zadań
gminy, których realizacja może być zlecona
podmiotom niezaliczanym do sektora finansów
publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia
zysku w wysokości 849.000,00 zł,
b) na realizację zadań bieżących realizowanych
na podstawie porozumień między jednostkami
samorządu terytorialnego w wysokości
264.400,00 zł.

Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę
160.000,00 zł i wydatki na realizację zadań
określonych w programie profilaktyki i
rozwiązywania problemów alkoholowych na kwotę
160.000,00 zł.
Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych
kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów
wartościowych przeznaczonych na pokrycie
występującego w ciągu roku przejściowego
deficytu budżetowego gminy do łącznej kwoty
2.000.000,00 zł.
Na sesji budżetowej podjęto także następujące
uchwały:
a.w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Oleśnica
na 2012 rok;
b.w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu położonego w obrębie
wsi Boguszyce, gmina Oleśnica;
c.zmieniająca uchwałę Nr IV/15/10 w sprawie
wieloletniej prognozy finansowej Gminy Oleśnica;
d.w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok;
e.w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Oleśnica.
Zapraszamy na stronę BIP Urzędu Gminy
www.olesnica.nowoczesnagmina.pl, na której w
zakładce Prawo lokalne publikowane są Uchwały
Rady Gminy Oleśnica.
Przygotowała: Agnieszka Kembłowska

Cokwartalne spotkanie Wójta z sołtysami
12 stycznia 2012 r. w sali narad Urzędu Gminy
Oleśnica odbyło się spotkanie Wójta Pana Marcina
Kasiny z przewodniczącymi organu
wykonawczego jednostki pomocniczej gminy.
Porządek posiedzenia był następujący:
1. Otwarcie spotkania.
2. Przedstawienie porządku.
3. Dostarczanie korespondencji przez sołtysa.
4. Prace społecznie – użyteczne osób
bezrobotnych.
5. Fundusz sołecki w 2012 roku.
PRZERWA
6. Outsourcing, czyli oszczędności w zakresie opłat
za energię – wystąpienie Pani Katarzyny Szydziak.
7. Zapytania, sprawy różne, wolne wnioski.
8. Zamknięcie spotkania.
Po otwarciu spotkania i przedstawieniu porządku,
Wójt oddał głos dla Zastępcy Wójta Pana
Krzysztofa Skórzewskiego, który przypomniał
sołtysom zasady dostarczania korespondencji
oraz przedstawił zasady rekrutacji osób
bezrobotnych na prace społecznie – użyteczne.

Kierownik Referatu PWiPF Pan Maciej Syta
poinformował, że wnioski związane z funduszem
sołeckim zostały skierowane do Referatów
merytorycznie odpowiedzialnych za
poszczególne zadania ujęte w tych wnioskach.
W spotkaniu uczestniczył Dyrektor Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej Pan Jarosław Telka,
który poprosił sołtysów, aby do Ośrodka
niezwłocznie zgłaszać niepokojące sytuacje, jakie
mają miejsce w sołectwie np. możliwość
występowania alkoholizmu w rodzinie, zaniedbań
dzieci itp. Każdy sygnał będzie sprawdzany przez
pracownika Ośrodka. Dyrektor wyjaśnił także rolę
asystenta rodziny – pracownika, który będzie
pomagał rodzinom konfliktowym. W punkcie 6
porządku spotkania wystąpiła Pani Katarzyna
Szydziak, która przedstawiła zebranym
optymalizacje kosztów energii elektrycznej z
zastosowaniem:
- beznakładowego outsourcingu energetycznego,
- beznakładowej wymiany oświetlenia ulicznego
na energooszczędne oświetlenie LED,

- reduktorów ograniczających pobór energii
biernej.
W sprawach rożnych podjęto następujące tematy:
- dożywianie dzieci w szkołach;
- paczki na święta przygotowywane przez GOPS;
- formy pomocy dla bezrobotnych;
- dodatkowe zbiórki plastików;
- bezpańskie psy;
- Pan Stanisław Bartosik zasygnalizował brak
przejścia dla pieszych w Dąbrowie,
- Pan Stanisław Mamrot poprosił, aby przy
odbiorze inwestycji w sołectwie mógł uczestniczyć
także sołtys. Sołtysi otrzymali pisemną informację
o akcyzie do wywieszenia na tablicach
informacyjnych w sołectwach.
Na zakończenie spotkania Wójt pogratulował i
wręczył drobny upominek dla sołtysa
miejscowości Brzezinka Pana Przemysława
Mamrota za największy wkład przy realizacji
inkasa należności podatkowych.
Biuro Rady
Agnieszka Kembłowska

Gmina Oleśnica
Pierwsza sesja Rady Gminy w Nowym Roku
26 stycznia 2012 r. w sali narad Urzędu Gminy
Oleśnica odbyła się XVI sesja Rady Gminy.
Jedną z ważniejszych uchwał, jaką podjęli radni
była uchwała w sprawie przyjęcia planu pracy Rady
Gminy Oleśnica na 2012 rok.
PLAN PRACY RADY GMINY OLEŚNICA VI
KADENCJI NA 2012 ROK
1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny na terenie
gminy Oleśnica (Policja, PSP, OSP).
2. Przedsiębiorczość i działalność gospodarcza na
terenie gminy.
3. Ocena działalności GOK w zakresie
funkcjonowania świetlic wiejskich, biblioteki,

zespołów sportowych oraz podsumowanie
wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży z
terenu gminy.
4. Problemy rolnictwa na wsi i ekologia na terenie
gminy.
5. Ocena wykonania budżetu gminy za 2011 rok –
absolutorium.
6. Ocena działalności GPK, GOPS, gminnej
komisji rozwiązywania problemów alkoholowych
oraz zespołu interdyscyplinarnego.
7. Ocena funkcjonowania gminnych placówek
oświatowych.
8. Podjęcie uchwał okołobudżetowych na 2013
rok.
9. Uchwalenie budżetu gminy na 2013 rok.

Podjęto także następujące uchwały:
a. w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora
Szkoły Podstawowej we Wszechświętem;
b. w sprawie wyznaczenia podmiotu właściwego
do realizacji zadania administracji publicznej
w zakresie wspierania rodzin.
W kolejnej części sesji Przewodniczący
poszczególnych Komisji stałych przedstawili
sprawozdania z działalności Komisji za 2011 rok
oraz plany pracy Komisji na 2012 rok.
Następnie Wójt przedstawił sprawozdanie z pracy
między sesjami oraz jednogłośnie przyjęto
protokół z poprzedniej sesji.
Biuro Rady
Agnieszka Kembłowska

Bezpieczeństwo i porządek publiczny – XVII sesja Rady Gminy
28 lutego 2012 r. odbyła się XVII sesja Rady Gminy Oleśnica dotycząca bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Oleśnica.
Zgodnie z porządkiem obrad w pierwszej części sesji swoje przemówienia mięli zaprezentować zaproszeni goście: Komendant Powiatowy Policji Pan Dionizy
Dyjak, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej Pan Jacek Noworycki, Gminny Komendant Ochotniczej Straży Pożarnej Pan Józef Kołomański.
W imieniu Komendanta Policji wystąpił Zastępca Pan Karol Sojko, który przedstawił realizację zadań policji w roku bieżącym, analizę zdarzeń na terenie gminy,
realizację spraw dotyczących przestępczości narkotykowej oraz spraw kryminalnych i gospodarczych. Omówił także ukierunkowanie działań dzielnicowych w
gminie Oleśnica, a także przedstawił działania z zakresu Prewencji Kryminalnej wykonywane przez dzielnicowych.
Pana Jacka Noworyckiego reprezentował Kierownik Sekcji Wydziału Operacyjno – Szkoleniowego Pan Sławomir Pieprzyk, który omówił strukturę
organizacyjną Komendy, statystykę pożarów i miejscowych zagrożeń, działania ratownicze na terenie gminy Oleśnica, najczęstsze przyczyny powstawania
pożarów. Przedstawił także ilość osób poszkodowanych oraz śmiertelnych w wyniku miejscowych zagrożeń i pożarów zaistniałych na terenie gminy Oleśnica,
a także ocenę stanu przestrzegania przepisów przeciwpożarowych w gminie. Kolejnym mówcą był Pan Józef Kołomański, który szczegółowo zaprezentował
działalność Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy Oleśnica. Następnie podjęto dyskusję, w której poruszono m. in. temat
bezpieczeństwa na skrzyżowaniu w Ligocie Polskiej. Radni poprosili o patrolowanie bocznych uliczek w sołectwach oraz o skontrolowanie sprawności
hydrantów na terenie gminy.
Po przerwie przystąpiono do podjęcia następujących uchwał:
a) zmieniająca uchwałę Nr XV/112/04 Rady Gminy Oleśnica z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie Statutu Gminy Oleśnica;
b) w sprawie przyjęcia do realizacji programów zdrowotnych na rok 2012;
c) w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki;
d) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obrębu Ligota Mała;
e) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obrębu Nieciszów;
f) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Piszkawa;
g) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie wsi Ostrowina;
h) w sprawie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkownika wieczystego nieruchomości w prawo własności nieruchomości;
i) w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg wewnętrznych stanowiących własność Gminy Oleśnica;
j) zmieniająca uchwałę Nr XV/97/11 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Oleśnica;
k) w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok.
Następnie Wójt przedstawił sprawozdanie z pracy między sesjami oraz przyjęto protokół z poprzedniej sesji.
Biuro Rady Agnieszka Kembłowska
Obrady zakończyły się o godz. 1615.

Odśnieżanie w Gminie
Zimowe Utrzymanie Dróg w sezonie 2011/2012r. na terenie Gminy Oleśnica realizowane jest przez
wykonawców wyłonionych w drodze przetargu zgodnie z obowiązującymi przepisami dla zamówień
publicznych. Na drogach gminnych został wprowadzony V standard zimowego utrzymania dróg zgodnie
z którym jezdnia jest odśnieżona a w miejscach występowania zasp śnieżnych odśnieżony co najmniej
jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godz. od ustania
Opadów. Gmina Oleśnica została podzielona na 8 obrębów w których niezależnie prowadzone są prace
związane z odśnieżaniem dróg.:
Obręb 1 - Nowoszyce, Wszechświęte, Zarzysko, Bogusławice, Wyszogród
Obręb 2 - Nowa Ligota , Smolna, Ligota Wielka, Zimnica, Ligota Mała, Leśny Młyn
Obręb 3 - Dabrowa, Smardzów, Jenkowice, Boguszyce (osiedle + wieś),Spalice, Sokołowice (Gęsia Górka)
Obręb 4 - Osada Leśna
Obręb 5 - Świerzna, Greboszyce
Obręb 6 - Brzezinka, Sokołowice, Cieśle
Obręb 7 - Ligota Polska, Poniatowice (Jonas, Kolonia), Ostrowina
Obręb 8 - Nieciszów, Piszkawa, Krzeczyn, Bystre (wieś + osada)
Przygotował: Wojciech Drapała

Nowe terminy skadania wniosków o zwrot podatku akcyzowego w 2012 r. Przekaż nam swój 1%
Wójt Gminy Oleśnica informuje:
podatku
W 2012 r. producenci rolni mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej do wójta, burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu
Stowarzyszenie mojaPiszkawa.pl
na miejsce położenia gruntów, będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego (w tym
dzierżawcy) w dwóch terminach:
PKO Bank Polski SA Oddział1 W-w
od 1 lutego 2012 r. do 29 lutego 2012 r. - wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami potwierdzonymi za zgodność z
29 1020 5226 0000 6302 0331 3996
oryginałem) dokumentującymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 września 2011 r. do 31
KRS 0000342185
stycznia 2012 r.,
od 1 sierpnia 2012 r. do 31 sierpnia 2012 r. - wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami potwierdzonymi za zgodność z Jesteśmy młodym Stowarzyszeniem,
które opiera swoją działalność na
oryginałem) dokumentującymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2012 r. do 31 lipca
pracy społecznej. Staramy się swoimi
2012 r.
działaniami wyrównywać szanse
Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2012 roku wynosi:
dzieci i młodzieży z obszarów
81,70 zł. * ilość ha użytków rolnych
wiejskich. Polepszyć standard życia
Seniorom. Lecz nie uda się nam to
Pieniądze wypłacane będą w terminach:
bez Państwa pomocy. Wybierzcie nas
2-30 kwietnia 2012 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
i przekażcie nam swój 1% podatku.
1-31 października 2012 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie
Dziękujemy
Gotówką w kasie Urzędu Gminy lub przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Gmina Oleśnica

Radzimy sobie, pomimo trudności
W ramach zadań realizowanych przez Gminę, obejmujących m.in. ochronę
przed bezdomnymi zwierzętami, udało nam się uratować przed śmiercią aż 12
psów przebywających na terenie posesji w miejscowości Zarzysko. To jedno
działanie Gminy to koszt ok. 20.000,00 zł.
Mając na uwadze zarówno dobro zwierząt jak i ogromne koszty związane z
zapewnieniem ochrony szczególnie dla psów – apelujemy do wszystkich,
którzy są właścicielami zwierząt, by się o nie troszczyli, nie zaniedbywali i nie
zapominali o tym że to także żywe istoty, które potrzebują miłości.

„Wykorzystaj szansę”
W dniu 28 grudnia 2011r. odbyła się konferencja podsumowująca projekt
systemowy „Wykorzystaj szansę”, współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1
Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i
upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej,
realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnicy w
2011roku, której przewodniczył Wójt Gminy Oleśnica Marcin Kasina.

Przygotowała: Katarzyna Ściesielska

Szanowni Mieszkańcy
Przypominamy, że zgodnie z aktualnym brzmieniem 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 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.
Przygotowała: Małgorzata Cebula

KOMUNIKAT
Uprzejmie informujemy Mieszkańców Gminy Oleśnica, że w roku 2012
opróżnianie pojemników do selektywnego gromadzenia odpadów
segregowanych: szkło, papier, plastik (tworzywa sztuczne) oraz pojemników o
poj. 110 l z nieczystości stałych na przystankach autobusowych i boiskach
sportowych odbywać się będzie w następujących terminach:
w okresie od m-ca marca do kwietnia i od m-ca października do
grudnia 2012 r.
- jeden raz w miesiącu do 15 dnia każdego miesiąca
w okresie od m-ca maja do m-ca września 2012 r.
- dwa razy w miesiącu w drugim i czwartym tygodniu każdego
miesiąca
Referat RGNiOŚ

W ramach projektu zorganizowano dla ośmiu uczestników warsztaty
doradztwa zawodowego oraz trening umiejętności społecznych. Przez cały
okres trwania projektu swoją pomocą i doświadczeniem służyli
uczestnikom warsztatów pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Oleśnicy: Jadwiga Misiak, Teresa Ohnsorge-Nyklewicz,
Grażyna Leszczyńska, Urszula Stawicka, Marta Ozga, Kamila Zmarzły i
Aleksandra Hajduk. Koordynatorem projektu była Anna SzczuckaBolibrzuch.
Uczestnicy projektu zdobyli kwalifikacje w zakresie:
- operator wózków jezdniowych z wymianą butli gazowych 2 osoby;
-operator żurawi przeładunkowych oraz podestów ruchomych 1osoba;
- operatora koparko-ładowarki 2 osoby;
- uprawnienia elektroenergetyczne 1 osoba;
- mała gastronomia 3 osoby;
- obsługa kasy fiskalnej oraz terminali kart płatniczych 4 osoby;
- fryzjerstwo 2 osoby;
- opiekunka osób starszych 1 osoba;
- podstawy kroju i szycia 1 osoba.
Na zakończenie
spotkania Wójt
Marcin Kasina wraz
z Dyrektorem
Jarosławem
Telką wręczyli
uczestnikom projektu
certyfikaty ukończenia
szkoleń, życząc wielu
sukcesów poszukiwaniu
pracy i osiągnięć
zawodowych
oraz pomyślności
w życiu osobistym.
Przygotowała: Aleksandra Hajduk

Gmina Oleśnica
Iwona i Krzysztof Cieślak ze Smardzowa
finalistami XVIII edycji konkursu „Rolnik – Farmer Roku"
3 lutego br. w Warszawie, Kapituła Konkursu nagrodziła najlepszych rolników i przedsiębiorstwa rolne tytułem „Rolnika – Farmera Roku" Organizatorem
konkursu jest Stowarzyszenie „Polski Klub ROLNIK - FARMER ROKU”, natomiast partnerem – Agencja Nieruchomości Rolnych. Patronat honorowy nad
konkursem od lat sprawują: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Prezes Agencji Nieruchomości Rolnych, Rektor Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego
w Bydgoszczy. Patronat medialny nad konkursem objął Program 1 Telewizji Polskiej oraz Agencja Promocji Rolnictwa i Agrobiznesu APRA, wydawca m.in.
miesięcznika „Rolnik Dzierżawca”.
Państwo Iwona i Krzysztof Cieślak ze Smardzowa zostali zgłoszeni do konkursu przez Stowarzyszenie Polski Klub Rolnik Farmer Roku w kategorii
gospodarstwo rodzinne od 50-100 ha. Państwo Cieślak mają gospodarstwo liczące 60ha i uprawiają zboża, rzepak
i okopowe. Jako finaliści konkursu zostali zaproszeni do Warszawy na galę po odbiór pamiątkowych dyplomów
oraz tablicy informacyjnej, którą mogą umieścić na swoim gospodarstwie. Ponieważ celem konkursu
jest promowanie nowoczesnego rolnictwa i tych producentów rolnych, którzy dzięki pomysłowości, inicjatywie
i rozumnemu działaniu potrafią dostosować swój warsztat pracy do zmieniającego się rynku i nowych realiów,
w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, tym bardziej cieszy fakt, że to Państwo Cieślak ze Smardzowa znaleźli się
w gronie najlepszych. Potwierdzeniem wysokiej rangi konkursu jest coraz większa liczba uczestników ubiegających się
o zwycięstwo i coraz bardziej wyrównany poziom startujących
gospodarstw, niezależnie od regionu, potencjału produkcyjnego
i kierunku produkcji.
Przygotowała: Anna Skowron

Konwent Sołtysów Dolnego Śląska
Kilkudziesięciu najaktywniejszych sołtysów spośród kilku tysięcy z całego Dolnego Śląska zostało
nagrodzonych przez Wojewodę Dolnośląskiego Aleksandra Marka Skorupę podczas drugiego
„Konwentu Sołtysów Dolnego Śląska". Uroczystość miała miejsce w Dolnośląskim
UrzędzieWojewódzkim w dniu 12 marca 2012 roku. Kapituła wyróżniła osoby, które korzystają
z funduszy unijnych, dbają o rozwój najmłodszych mieszkańców oraz dokładają wszelkich starań aby
to ich wieś była nowoczesna. Aktywność, pomysłowość, a przede wszystkim skuteczność to cechy
sołtysów, którzy są tutaj podkreślał Wojewoda Dolnośląski. Wśród wyróżnionych znależli
sie przedstawiciele Gminy Oleśnica. Waldemar Uba z miejscowości Wszechświęte oraz Przemysław
Mamrot z Brzezinki, którzy odebrali gratulacje za dotychczasowe osiągnięcia.
Przygotował: Kierownik Referatu PWiPF Maciej Syta

Efekty akcji „Daj pluszaka dla dzieciaka”
Mały może dużo
Po raz drugi Szkoła Podstawowa we Wszechświętem postanowiła wspomóc dzieci z
wrocławskiej Kliniki Transplantacji Szpiku i Hematologii. Tym razem zebranych darów
wystarczyło dla dwóch placówek. Maskotki, gry planszowe, zabawki, książki, bajki, a nawet…
tornister – łącznie trzy ogromne worki prezentów przygotowali uczniowie i nauczyciele niewielkiej
szkoły podstawowej, by – jak mówią – wywołać uśmiech na dziecięcych twarzach. Efekty akcji
przebiegającej pod hasłem „Daj pluszaka dla dzieciaka” przerosły oczekiwania organizatorów. –
Kiedy okazało się, że zebraliśmy co najmniej dwa razy więcej prezentów niż w ubiegłym roku,
podjęliśmy decyzję, by ich część trafiła do innej placówki, pomagającej najmłodszym – mówi
koordynująca akcję Agata Faltin. Wybór padł na Świetlicę Profilaktyczno-Wychowawczą ATA,
prowadzoną przez elżbietanki w Świętej Katarzynie.
– Na zajęcia stałe mamy zapisanych 35 młodych osób, w wieku od czterech do kilkunastu lat,
jednak kiedy przygotowuje się paczki, liczba potrzebujących wzrasta do 140 – mówi s. Maristella
Bień, przełożona ze Świętej Katarzyny. Mówi, że większość
podopiecznych pochodzi z rodzin patologicznych, jednak
siostry nikogo nie odrzucają. – Przychodzą tu także dzieci
z tzw. dobrych domów, którym rodzice ze względu na pracę
nie mogą zorganizować czasu – dodaje. Poza pomocą
przy odrabianiu lekcji i korepetycjach mogą liczyć
na wspólne zabawy, zajęcia plastyczne i sportowe,
warsztaty muzyczne i teatralne. Ponieważ siostry
nie otrzymują żadnej dotacji, są wdzięczne za każdą pomoc.
Organizatorka akcji we Wszechświętem zwraca uwagę,
że sama świadomość, iż ktoś dzięki nam się uśmiecha, daje
wiele satysfakcji. – Zależy mi, by przez tego typu działania
wyrabiać w młodych ludziach wrażliwość na tych, którzy
mają mniej, oraz umiejętność dzielenia się z innymi
– mówi pani Agata. Podstawówka, w której uczy, jest
najmniejszą szkołą w gminie. Po raz kolejny okazuje się,
że wystarczą chęci, zapał i grupa ludzi, którym na czymś
zależy, by mały mógł wiele osiągnąć.
Tekst ukazał się w Gościu Niedzielnym nr 8/2012

„Kogutek” w Prima Aprilis
W tym roku Niedziela Palmowa przypada 1 kwietnia. Od
wielu już lat właśnie w niedzielę poprzedzającą Wielkanoc
GOK organizuje Przegląd Zwyczajów i Obrzędów
Wielkanocnych „Kogutek”.
Tym razem gospodarzem imprezy będą Sokołowice.
Tradycyjne rozpoczniemy Mszą Św., podczas której
zostaną poświęcone Palmy Wielkanocne. Następnie
barwny korowód przejdzie na teren przy szkole, gdzie
prezentowany będzie program.
Ważnymi
Elementami
programu będą
konkursy: na
najpiękniejszą
palmę
oraz „stół
wielkanocny”.
Spodziewamy się
również stoisk
Rękodzielniczych,
na których nie
Zabraknie
dekoracji
i ozdób
wielkanocnych.
I oby aura
„nie spłatała
nam fikusa”
Wszystkich
Serdecznie
Zapraszamy.
Dorota Bartczak (gok)

Gmina Oleśnica
Fundusze pozyskane w 20011 roku
Proces pozyskiwania funduszy, czy to z Unii Europejskiej czy z innych źródeł nie jest rzeczą prostą.
Jednym z ważniejszych etapów, które trzeba przejść w drodze po wsparcie finansowe jest znalezienie
odpowiedniego, dopasowanego programu lub funduszu na cel jaki chcemy realizować. Dalszymi
etapami są złożenie wniosku wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami, realizacja inwestycji, jej
rozliczenie, liczne kontrole i wywiązanie się z podpisanych umów, które często obligują Gminę do
promocji instytucji udzielającej dofinansowania bądź dotacji lub do utrzymania trwałości inwestycji
przez 5 lub 7 lat.
Od momentu podpisania umowy na dofinansowanie w większości przypadków mija wiele czasu
zanim środki znajdą się na koncie Gminy. W niniejszym artykule przedstawiamy źródła oraz wysokość
dofinansowań jakie wpłynęły w 2011 roku na konto Gminy Oleśnica a zostały pozyskane przez
Referat Promocji, Współpracy i Pozyskiwania Funduszy przy współpracy z pozostałymi referatami w
naszym Urzędzie. Łącznie 901 784,26 zł.
Wśród wielu zrealizowanych zadań znalazły się:
1. Utworzenie szkolnych placów zabaw przy szkołach w Ligocie Polskiej i Smolnej. Uzyskana dotacja
to odpowiednio 109 500,00 zł na plac w Ligocie Polskiej (powierzchnia placu zabaw 500 m2) oraz
59 500,00zł na plac zabaw w Smolnej (powierzchnia placu zabaw 240 m2). Dotacja została uzyskana
z Ministerstwa Edukacji Narodowej z Rządowego Programu „Radosna Szkoła”. Są to obecnie jedyne
place na terenie naszej gminy, które posiadają bezpieczną nawierzchnię spełniająca wszystkie
wymogi bezpieczeństwa w trosce o użytkowników placów zabaw.
2. „Przebudowa i rozbudowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w celu poprawy bezpieczeństwa w
Sokołowicach w Gminie Oleśnica”. Środki zostały pozyskane w ramach Dolnośląskiego Funduszu
Pomocy Rozwojowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego. Uzyskana dotacja wyniosła
253 564,00zł. W ramach inwestycji wymieniona zostanie m. in.: stolarka okienna i drzwiowa, wylane
zostaną nowe posadzki, wymienione bramy garażowe, instalacja elektryczna i odgromowa oraz
wykonana zostanie wentylacja mechaniczna.
3. „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Ligota Polska”. Dotacja w wysokości 35 000,00zł
uzyskana z budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”.
W ramach dofinansowania została wyremontowana kuchnia i pomieszczenie za kuchnią, toalety,
wejście do świetlicy oraz hol, wymieniono również instalacje sanitarne i kanalizacyjne w świetlicy.
4. „Przebudowa świetlic wiejskich w miejscowościach Dąbrowa i Ligota Polska”. Dofinansowanie
uzyskane z Unii Europejskiej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 osi
LEADER w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” wyniosło 128 036,05 zł. Wniosek o środki unijne
został złożony poprzez Lokalna Grupę Działania Dobra Widawa, której jedną z gmin członkowskich
jest Gmina Oleśnica. W miejscowości Dąbrowa powiększono świetlicę, jest ona teraz większa i
przestronniejsza. Ponadto wymieniono stolarkę okienna i drzwiową, wykonano tynki wewnętrzne
wraz z malowaniem świetlicy oraz wykonano instalacje kanalizacyjną i wodna. W świetlicy w Ligocie
Polskiej wykonaliśmy prace rozbiórkowe i budowlane, wymieniliśmy stolarkę okienna i drzwiową wraz
z pracami wykończeniowymi.
5. Fundusz Sołecki. W 2011 roku zrealizowaliśmy wiele zadań w 28 sołectwach z terenu naszej
Gminy. Zadania były bardzo zróżnicowane i obejmowały min.: doposażenie świetlic wiejskich, kupno
kosiarek do koszenia trawy, zakup sprzętu sportowego czy odwodnienie terenu, na którym znajduje
się plac zabaw. Wszystkie zadania wykonane z funduszu sołeckiego kosztowały 328 672,42 zł - z
czego Dolnośląski Urząd Wojewódzki zwróci na konto Gminy 50 795,21 zł.
6. Budowa świetlicy w Jenkowicach. W 2011 otrzymaliśmy II transzę w wysokości 254 889,00 zł
(całość dofinansowania 500 000,00 zł, I transze otrzymaliśmy w roku 2010 r.). Dofinansowanie
otrzymaliśmy ze środków Unii Europejskiej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20072013 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.
7. 9 000,00 zł to wysokość wsparcia finansowego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
(Ministerstwo Sportu i Turystyki w ramach projektu pilotażowego „Animator – Moje Boisko Orlik
2012”). Wsparcie finansowe jest przeznaczone dla osoby, która pełni na obiekcie Orlik 2012, który
znajduje się przy Gimnazjum Gminy Oleśnica w Oleśnicy, funkcję Animatora.
8. W 2011 w partnerstwie z Komendą Powiatową Policji w Oleśnicy zorganizowaliśmy dla dzieci i
młodzieży z terenu Gminy Oleśnica prelekcje dotyczące bezpieczeństwa na drogach. W ramach
warsztatów „Jestem bezpieczny na drodze” dzieci otrzymały odblaskowe gadżety zwiększające
bezpieczeństwo uczestników ruchu podczas zmroku. Wartość zakupionego sprzętu odblaskowego
wyniosła 1 499,46 zł i została sfinansowana przez PZU S.A.
9. W 2011 roku w partnerstwie z Miejskim Klubem Sportowym Pogoń Oleśnica zrealizowaliśmy
program o wartości 80 000,00 zł, który polegał na nauce i doskonaleniu pływania dla dzieci i
młodzieży z terenu Gminy Oleśnica. Środki na ten cel pochodziły z Funduszu Zajęć Sportowo –
Rekreacyjnych dla Uczniów (Ministerstwo Sportu i Turystyki). W programie udział wzięło ok. 300 osób
z terenu Gminy Oleśnica.
Przygotował inspektor ds. pozyskiwania funduszy
Marcin Rzeźnik

W dniu 28 lutego 2012 roku wybraliśmy się na
wycieczkę do Wrocławia.
Spod szkoły wyruszyliśmy o ósmej rano. Na
początku wyprawy udaliśmy się do Panoramy
Racławickiej. Lektor bardzo ciekawie opowiadał
nam o bitwie pod Racławicami. Największe
ważenie zrobił na nas obraz, który odzwierciedlał
tamtą rzeczywistość. Jest on tak realistyczny, że
większości z nas wydawało się, iż znajdujemy się
w samym centrum wydarzeń pod Racławicami.
W następnej kolejności udaliśmy się do teatru.
Obejrzeliśmy tam spektakl pt: „Pan Twardowski”.
Wszyscy dobrze się tam bawiliśmy, ponieważ
sztuka była przedstawiona w bardzo ciekawy i
humorystyczny sposób.

Wycieczka do Wrocławia
Niesprzyjające warunki atmosferyczne nie
pozwoliły nam na pospacerowanie po Wrocławiu.
Ostatnim etapem naszej wycieczki był wspólny
posiłek w restauracji. Po zakończeniu
biesiadowania udaliśmy się w drogę powrotną.
Około godziny szesnastej dotarliśmy do
Sokołowic. Uczestnicy zmęczeni, ale zadowoleni
wrócili ze swoimi opiekunami do domów.
Uważam, że to była fascynująca wycieczka. Mam
nadzieję, że kolejne wycieczki będą równie
udane.
Przygotowała: Klaudia Ziółkowska uczennica klasy V

Gmina Oleśnica
Recytowali wiersze o przyrodzie
we

Uczniowie Szkoły Podstawowej
Wszechświętem uczestniczyli w kolejnej odsłonie
kameralnych „Spotkań z poezją”. Inicjatorką
przedsięwzięcia jest nauczycielka Agata Faltin.
Spotkania mają formę konkursu recytatorskiego
adresowanego do uczniów z klas 0-III. Każdą klasę
reprezentuje po trzech najlepszych recytatorów
zgłoszonych przez wychowawców klas. W tym
roku do etapu szkolnego nominowani zostali:
Dominika Bęben, Kacper Gordziałkowski, Szymon
Rajkiewicz - z oddziału przedszkolnego (wych.
Alina Wojtowicz), Klaudia Filipowiak, Natalia
Olszewska, Natalia Religa z kl. I (wych. Danuta
Michalak), Julia Bednarska, Wiktoria Rainczak,
Julia Wojewodzic z kl. II (wych. Agata Faltin) oraz
Wiktor Adamczyk, Kamila Serwata i Gabriela Uba z
kl. III (wych. Renata Boruta). Zadaniem
uczestników było wyrecytowanie wybranego

„Góra Grosza”
Od 25 listopada 2010 r. w Szkole Podstawowej w
Smolnej Samorząd Uczniowski przeprowadzał
akcję „Góra Grosza”. Każda klasa organizowała
zbiórkę monet do specjalnie przygotowanych
pojemników na pomoc dla dzieci osieroconych.
12 stycznia 2012 r. powołana komisja policzyła
wszystkie zebrane pieniądze. Razem zebraliśmy
266,58 zł.
Dzięki Naszym uczniom pomogliśmy dzieciom,
które utraciły własnych rodziców i marzą o nowym,
rodzinnym domu.
Opiekun SU: Barbara Witkowska

wiersza o tematyce przyrodniczej.
Uczniowie najczęściej sięgali po utwory Ewy
Szelburg-Zarębiny i Doroty Gellner. Recytacje
oceniała komisja konkursowa, w której zasiadali:
dyrektor szkoły Grzegorz Pfeiffer, nauczycielka
języka polskiego Helena Jakubowska i
nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej Agata
Faltin. Po krótkiej naradzie komisja wyłoniła
zwycięzców. Zostali nimi: Dominika Bęben (oddział
przedszkolny), Natalia Religa (kl. I), Wiktoria
Rainczak (kl. II) i Gabriela Uba (kl. III). Wszyscy
uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i
atrakcyjne nagrody rzeczowe, a wśród nich
multimedialne wydania encyklopedii przyrody.
Laureaci obdarowani zostali ponadto tomikami
wierszy Jana Brzechwy i Juliana Tuwima oraz
najnowszymi wydaniami czasopisma Mały Gość.

Zwycięzcy reprezentować będą szkołę w konkursie
„Przyroda wokół nas” na szczeblu
międzygminnym.
Przygotował: Dyrektor SP we Wszechświętem
Grzegorz Pfeiffer

XI Szkolny Przegląd Kolęd i Pastorałek - Smolna 2011/2012
W dniu 2 lutego 2012 r. odbył się XI Szkolny
Przegląd Kolęd i Pastorałek – Smolna 2011/2012.
W konkursie wzięło udział 8 solistów oraz 12
zespołów.
Jury w składzie:
p. Dorota Ignasiak– przewodnicząca,
p. Maria Woźna p. Ewa Matyszczak,
p. Barbara Witkowska,
p. Teresa Milewicz – przedstawiciel rodziców,
Julia Michalik – przewodnicząca SU.

W kategorii zespół:
I m-ce Zespół w składzie: Alicja Pomorska, Oliwia
Gabor ,
Oliwia Hajduk, Lena Michalik, Maciej Styczeń
II m-ce klasa II w składzie: Julia Kędra i Katarzyna
Dyrka
oraz klasa V w składzie: Ewa Nawrot i Katarzyna
Kaplita
III m-ce Grupa „0 – 5 latki”
Wyróżnienie: klasa III: Dawid Pelczarski – Czub
i Kamil Pelczarski – Czub
Organizatorzy: Barbara Witkowska
Dorota Ignasiak

oceniło występujących w dwóch kategoriach:
solista i zespół. Brano pod uwagę: znajomość
kolędy lub pastorałki, dobór stroju, wykorzystanie
instrumentu lub podkładu muzycznego oraz ogólne
wrażenie artystyczne. Po występach jury udało się
na obrady, podsumowano przyznane punkty oraz
wybrano zwycięzców:
W kategorii solista:
I m-ce – Kornelia Kubicz – klasa I
II m-ce – Monika Choińska – klasa I
III m-ce – Maria Jaworska i Patrycja Kuźma
– klasa III

Stypendia szklone

Siatka
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Smolnej
uczestniczyli w zawodach piłki siatkowej
dziewcząt i chłopców wynikających z kalendarza
imprez Szkolnego Związku Sportowego.
Eliminacje gminne odbyły się w Ligocie Małej
gdzie po wyrównanej walce zwyciężyli nasi
reprezentanci. W zawodach powiatowych
czwórek dziewcząt nasza ekipa zajęła III miejsce
przegrywając w walce o wejście do ścisłego finału
ze Szkołą Podstawową nr 4 w Oleśnicy ( 2:1)
Skład drużyny dziewcząt:
Kinga Kozar
Karolina Sus
Ewa Nawrot
Natalia Słotnicka

Natalia Sus
Julia Michalik
Magdalena Mateusiak
Katarzyna Cichosz
Opiekunowie: Tomasz Bernacki,
Dariusz Rzepka

W grudniu 2011 r. przyznane zostały stypendia szkolne na rok szkolny 2011/2012. Wpłynęło 103
wnioski, z czego uwzględniono 102. Jeden wniosek odrzucono, ponieważ został przekroczony dochód
uprawniający do otrzymania tej pomocy finansowej. Stypendium przyznano 177 dzieciom z terenu
Gminy Oleśnica.
Przygotowała: Beata Zbylut

Jazda figurowa…
„Nauka jazdy na łyżwach dzieci i młodzieży z
Gminy Oleśnica” to zajęcia dla dzieci
uczęszczających do szkół z terenu Gminy
Oleśnica. Zajęcia są częścią programu mającego
na celu upowszechnianie sportów zimowych, pod
patronatem Ministerstwa Sportu i Turystyki, z
którego udało nam się pozyskać 30 000 zł na ten
cel. Z programu korzysta 108 uczestników a
zajęcia odbywają się pod okiem instruktora na
lodowisku w Oleśnicy.
Przygotował: inspektor ds. pozyskiwania funduszy
Marcin Rzeźnik

Teatr
W dniu 1 marca br. uczniowie z koła teatralnego
przy Szkole Podstawowej w Smolnej uczestniczyli
w przeglądzie powiatowym grup teatralnych ze
spektaklem pt.: „Czapla, ryby i rak”.
Dzieci w składzie: Magdalena Mateusiak,
Katarzyna Kaplita, Natalia Słotnicka, Ewa Nawrot,
Aleksandra Mikuła, Alicja Misztal, Damian
Dąbrowski zostały przygotowane przez p. Marię
Woźną.
Przygotował: Dyrektor SP w Smolnej Dariusz Rzepka

Gmina Oleśnica
Informacje z GPK
Do końca 2011 udało nam się wprowadzić i uruchomić system
„monitoringu powiadamiającego”. Służy on nam do powiadamiania
o wszelkich nieprawidłowościach, awariach pomp i innych urządzeń
technicznych oraz brakach zasilania na wszystkich naszych
obiektach czyli 2 oczyszczalniach ścieków, 13 pompowni wody i
ścieków, ujęciach i stacjach uzdatniania wody Usługa ta pozwala
nam na całodobowe śledzenie pracy urządzeń poprzez wizualizację
internetową oraz poprzez otrzymywanie na alarmowy telefon
powiadomień o awariach w postaci wiadomości sms. Wprowadzony
monitoring przyczynia się do usprawnienia pracy Przedsiębiorstwa
ze względu na możliwości szybkiego reagowania na ewentualne
awarie i szybkiego ich usuwania.
Zdjęcie wizualizacji jednego z obiektów poniżej:

A oto nasz najnowszy nabytek VOLKSWAGEN CRAFTER służący
do pracy w GPK Sp. z o.o.

Karnawał ze Stowarzyszeniem w Smardzowie
W sobotę 14 stycznia 2012 w
świetlicy wiejskiej w Smardzowie z
inicjatywy Stowarzyszenia dla
Smardzowa zorganizowano bal
karnawałowy. Od godziny 14 do 18
świetlica była zarezerwowana dla
najmłodszych, przez ten czas
dzieci bawiły się z klaunami i
orkiestrą. Od godziny 20
Stowarzyszenie rozpoczęło bal
karnawałowy dla dorosłych na
którym bawiło się prawie 100 osób.
Gości przywitała Prezes
Stowarzyszenia Pani Agnieszka
Podobińska i zaprosiła do wspólnej
zabawy do białego rana. Na
uczestników balu czekały
tradycyjne specjały polskiej kuchni
oraz swojskie wyroby wędlinirskie,
do tańca przygrywał zespół Effect,
organizatorzy zadbali również o
gry i zabawy z nagrodami dla
odważnych biesiadników.
Już za tydzień 21 stycznia
Stowarzyszenie dla Smardzowa
organizuje w świetlicy wejskiej w
Smardzowie spotkanie dla
seniorów z okzaji Dnia Babci i
Dziadka, na którym dzieci ze
Smardzowa pod kierunkiem pani
Sylwi Dyduły przedstawią Jasełka,
swoją obecność zapowiedział Wójt
Gminy Marcin Kasina. Wieczorem
zaś Stowarzyszenie organizuje
drugi bal karnawałowy. Wszystkie
szczegóły można znaleść na
stronie internetowej
S t o w a r z y s z e n i a
www.dlasmardzowa.org.pl
Przygotowała:Anna Skowron - Kronikarz Stowarzyszenia dla
Smardzowa

Dzień Babci i Dziadka
ze Stowarzyszeniem w Smardzowie
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
Gminne Przedsiębiorstwo
Komunalne Sp. z o.o.
ul. Kopernika 13,
56-400 Oleśnica
tel. 071 314 15 62
fax 071 314 23 79
www.gpkolesnica.pl

Przygotował: Prezes GPK
Jarosław Polański

Dni 21 i 22 stycznia są dniami szczególnymi, w tym czasie obchodzimy święto
naszych Babć i Dziadków. Stowarzyszenie dla Smardzowa chcąc uczcić seniorów
zorganizowało dla nich 21 stycznia w świetlicy wiejskiej w Smardzowie wiele atrakcji.
Pierwszą z nich były wystawiane przez dzieci i młodzież ze Smardzowa Jasełka. Grupa
młodych artystów odpowiednio ucharakteryzowana i przygotowana przez Panią Sylwię
Dydułę odegrała sceny z narodzenia Pańskiego. Licznie zebrana publiczność
nagrodziła występy gromkimi brawami. Wielu wzruszeń dostarczyły też
okolicznościowe wiersze i piosenki wykonane przez najmłodszych. Po części
artystycznej Pani Sołtys w imieniu wszystkich babć i dziadków podziękowała dzieciom
za ich trud i pracę włożoną w przygotowanie przedstawienia oraz nagrodziła młodych
aktorów słodyczami, dzieci zaś rozdały wszystkim seniorom symboliczne róże. Nie był
to jednak koniec uroczystości, ponieważ Organizatorzy zaprosili wszystkich na
wspólny poczęstunek i dalszą zabawę. Niespodzianką dla Szanownych Gości
Stowarzyszenia był Góral, który wraz z seniorami śpiewał biesiadne piosenki przy
akompaniamencie akordeonu, następnie swój mały recital zaprezentował sobowtór
Krzysztofa Krawczyka z uroczym chórem J Babciom i Dziadkom do tańca przygrywał
zespól Rytmix. A wieczorem od godziny 20 Stowarzyszenie dla Smardzowa rozpoczęło
w Świetlicy drugi bal karnawałowy, na który przybyło 100 osób. Przy wejściu każda z
Pań dostała od Organizatorów kwiaty z życzeniami dobrej zabawy. Na stołach znów
zagościły specjały kuchni polskiej, domowe wypieki oraz swojskie wyroby
wędliniarskie. Spośród Gości podczas balu wyłoniono Miss Gracji, Króla Sprawności i
Najczulej obejmującą się parę, wszystkich zwycięzców nagrodzono. Szampańska
zabawa trwała do rana. Na relację z działalności Stowarzyszenia zapraszamy na
stronę internetową www.dlasmardzowa.org.pl
Przygotowała:Anna Skowron - Kronikarz Stowarzyszenia dla Smardzowa

Gmina Oleśnica
Ferie zimowe 2012r. w Piszkawie
Ferie zimowe 2012r. w Piszkawie pod hasłem: „Wszystko jest możliwe” zorganizowały opiekun
świetlicy Jadwiga Wojcieszak i rękodzielniczka Agnieszka Szulc-Gontarek. Rozegrane zostały dwa
turnieje: warcaby i tenis stołowy.
Dzieci i młodzież grali w różnorodne gry planszowe, które poprzez zabawę uczą myślenia, planowania
i podejmowania trafnych decyzji. Michał Gontarek, Bartek Górski i Grzegorz Tarociński zaprojektowali i
wykonali dom zdobiony techniką collage. W czasie tegorocznych ferii świętowaliśmy Dzień Babci.
Starsze dzieci mówiły dla swoich Babć wierszyki, a młodsze wspólnie z Panią Jadwigą tańczyły
i śpiewały.
Każda Babcia otrzymała od swojej wnuczki lub wnuka pudełeczko z niespodzianką, które zostały
wykonane przez dzieci. Agnieszka Szulc-Gontarek prowadziła warsztaty „Czerpanie papieru”
„Wykonanie pieczątek z pianki i ziemniaków” oraz „Wykonanie laurki lub serca na Walentynki”.
Z wykonanych serc Janina Bednarska zorganizowała wystawę prac pt. „Serce – najpiękniejsze słowo
świata”. Jest to już druga wystawa w Piszkawie, myślimy, że w przyszłości będzie to wystawa serc
wykonanych różnymi technikami z całej Gminy Oleśnica i nie tylko.
Jadwiga Wojcieszak wraz z dziećmi robiła i ozdabiała figurki z masy solnej.
W ostatnim dniu ferii świetlica pachniała ciastem. Dzieci pod nadzorem Pani Jadwigi Wojcieszak piekły
ciasteczka i ozdabiały je lukrem, czekoladą i kolorową posypką. Smakowały wyśmienicie!
Młodzież również brała udział w kulinarnych zabawach i upiekła pizzę, która zyskała szerokie grono
smakoszy i została zjedzona do ostatniego okruszka.
Ferie zimowe 2012r. Zostały zakończone westchnieniem: „szkoda, że już koniec...”

Bal Walentynkowy w Smardzowie
W sobotę 18 lutego z inicjatywy Stowarzyszenia dla Smardzowa
w świetlicy wiejskiej w Smardzowie na Balu Walentynkowym
bawiło się 50 par. To już trzeci i za pewne nie ostatni Bal w
Smardzowie. Na przybyłych gości czekały suto zastawione stoły,
zespół Rytmix, śpiewniki z logo Stowarzyszenia oraz konkursy z
nagrodami przygotowane przez Organizatorów. Bal oficjalnie
otworzyła Pani Prezes Stowarzyszenia Agnieszka Podobińska
parę minut po godzinie 20 witając wszystkich i życząc udanego
wieczoru.
Po tradycyjnym obiedzie zaserwowanym jako pierwsze z
czterech ciepłych dań rozpoczęła się zabawa taneczna i już
podczas pierwszego tańca parkiet wypełnił się po brzegi.
Kulminacyjną atrakcją wieczoru był konkurs śpiewu – Stolikowa
Bitwa na Głosy, w którym udział wzięli wszyscy goście.
Rywalizacja o najlepiej śpiewających była bardzo zacięta, ale jury
w skład którego weszli członkowie zespołu Rytmix i przedstawiciel
Zarządu Stowarzyszenia udało się wyłonić zwycięzców, którzy w
nagrodę otrzymali walentynkową bieliznę. Organizatorzy zadbali
również o osoby utalentowane tanecznie organizując
Walentynowy Taniec Przytulaniec, w którym pary rywalizowały ze
sobą tańcząc na coraz mniejszej gazecie, finał zabawy był bardzo
emocjonujący ponieważ wynik był niejednoznaczny i trzeba było
rozegrać dogrywkę. Popisy taneczne i wokalne trwały do białego
rana.
Przygotowała:Anna Skowron - Kronikarz Stowarzyszenia dla Smardzowa

Rozgrywki sportowe „HALA 2012”.
W niedzielę 19 lutego w sali sportowej w Ligocie
Polskiej odbył się finał drużynowych i
indywidualnych Mistrzostw Gminy Oleśnica w
tenisie stołowym. W turnieju wystartowały
drużyny: z Nowoszyc, Poniatowic i Sokołowic. W
rywalizacji drużynowej najlepsza okazała sie
drużyna Nowoszyc, która wygrała wszystkie
mecze. Na drugim miejscu uplasowała się
reprezentacja Sokołowic, a miejsce trzecie
przypadło zawodnikom z Poniatowic.
W turnieju indywidualnym najlepszym okazał się
Szymon Płaneta z Nowoszyc, miejsce drugie zajął
Przemysław Trzópek z Sokołowic, a miejsce
trzecie Jan Krowicki z Nowoszyc.

Dla najlepszych drużyn puchary i nagrody
wręczyła dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
Oleśnica z/s w Boguszycach pani Dorota
Bartczak.
Tabela finałowa turnieju drużynowego:
1.Nowoszyce
2.Sokołowice
3.Poniatowice

pkt.
6
3
0

Set
9:4
8:5
4:10

Klasyfikacja turnieju indywidualnego:
1.Szymon Płaneta
(Nowoszyce)

2.Przemysław Trzópek
3. Jan Krowicki

(Sokołowice)
(Nowoszyce)

Podczas rozgrywek „HALA 2012” organizowane
były turnieje halowej piłki nożnej dla młodzików i
juniorów młodszych z terenu gminy Oleśnica. W
turniejach uczestniczyły drużyny: z Nowoszyc,
Smolnej, Boguszyc, Ligoty Polskiej, Poniatowic,
Ligoty Małej, Ligoty Wielkiej, Bystrego, Świerznej,
Dąbrowy i Sokołowic.
Drużyny za udział w turniejach otrzymały
nagrody rzeczowe ufundowane przez Gminny
Ośrodek Kultury Oleśnica.
Przygotował: Artur Koziara (gok)

Gmina Oleśnica
Regionalna współpraca projektowa GOK Oleśnica
GOK Oleśnica współpracuje również z Fundacja Wspierania Rozwoju Lokalnego "Moja Przestrzeń" z Wrocławia, z którą zrealizowane zostały już dwa
projekty warsztatowe: „Gry i zabawy edukacyjne w świetlicy wiejskiej” – warsztaty dla animatorów kultury i gospodarzy świetlic wiejskich w gminie Oleśnica (maj
2011, Piasek k/Pszczyny) oraz „Aktywne metody pracy w świetlicy wiejskiej” – szkolenie dla animatorów kultury (listopad 2011, siedziba GOK Oleśnica w
ramach Szkoleń uzupełniających – 100% dofinansowanie Narodowego Centrum Kultury). Warsztaty dla animatorów kultury i gospodarzy świetlic, dotyczyły
głównie pedagogiki zabawy, ale również metod radzenia sobie z konfliktami w grupie.
Kontynuacją naszej współpracy jest kolejny wniosek pod nazwą Przestrzenie Aktywności Obywatelskiej - szansa rozwoju Świetlic Wiejskich, złożony do
Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (FIO) w lutym 2012. GOK Oleśnica występuje we wniosku (obok Gminnego Centrum Informacji w Żmigrodzie) w
charakterze partnera wnioskodawcy, Fundacji „Moja Przestrzeń”. Celem projektu będzie przeprowadzenie kilkunastu cykli warsztatowych – objęcie wsparciem
wybranych świetlic wiejskich z gminy Oleśnica i Żmigród. Łączny koszt projektu to 70 000 zł.
Aby zwiększyć szanse realizacji projektu, Fundacja „Moja Przestrzeń”, GOK Oleśnica i gmina Żmigród, złożyły wspólnie podobny wniosek do tzw. Grantu
Blokowego Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Poniżej informacja, czym są owe Fundusze.
Szwajcarsko-Polski Program Współpracy, zwany Funduszami Szwajcarskimi, jest częścią programu bezzwrotnej pomocy finansowej dla rozszerzonej Unii
Europejskiej. Państwami beneficjentami są Polska oraz 11 innych państw członkowskich Unii Europejskiej, które przystąpiły do niej w latach 2004–2007
(materiał informacyjny Funduszy Szwajcarskich). Wyniki naboru poznamy prawdopodobnie w lipcu br
Opracował: Piotr Michałowski
specjalista ds. Kultury GOK Oleśnica

Budowa świetlicy wiejskiej w Piszkawie
i „Małe projekty” PROW 2007-13
Sporą inwestycją w gminie Oleśnica jest budowa świetlicy wiejskiej w
Piszkawie. Na ten cel udało się pozyskać dofinansowanie w wysokości 410 890
zł z Programu „Odnowa Wsi” (PROW 2007-13). Procedura rozpatrywania
wniosku znacznie się przedłużyła w UMWD. Wniosek był składany przez GOK
Oleśnica do instytucji pośredniczącej LGD Dobra Widawa w listopadzie 2010
roku. Umowa na realizację projektu została ostatecznie podpisana z Urzędem
Marszałkowskim w styczniu 2012. GOK Oleśnica jest obecnie na etapie
przygotowywania dokumentacji potrzebnej do przeprowadzenia przetargu na
roboty budowlane. Świetlica będzie miejscem spotkań oraz zapleczem do
organizacji turniejów oraz wszelkiego rodzaju cyklicznych imprez
okolicznościowych i lokalnych, co wpłynie w bardzo dużym stopniu na integrację
lokalną oraz regionalną.
Jednym z czterech projektów, składanych w ramach naboru wniosku „Małe
projekty” do LGD Dobra Widawa w I kwartale 2012 roku, jest projekt zakupu
strojów i instrumentów dla kapeli SMYKI z gminy Oleśnica (PROW). Oprócz
zakupu kompletnych strojów wraz butami i kapeluszami, zakupione zostaną
instrumenty: klarnet i skrzypce. Stroje dla zespołu nie będą kopią starych strojów
SMYKÓW. Będą wzorowane na typowych strojach Śląskich (Rozbarskich), ale
ostateczny kształt i wygląd zostanie dopasowany do wizji zespołu, który chce
mieć stroje oryginalne (reprezentujące kapelę SMYKI, a nie dany region
etnograficzny). Łączny koszt projektu to około 25 000 zł.
Kolejnym wnioskiem w ramach „Małych projektów” PROW 2007-13 jest
dofinansowanie remontu świetlicy wiejskiej w Ligocie Polskiej. Celem projektu
jest adaptacja i remont pomieszczeń, które nie były objęte planem remontowym,
zakończonym w świetlicy wiejskiej w 2011 roku. W chwili obecnej stan techniczny
pomieszczeń świetlicy nie spełnia współczesnych oczekiwań społeczności
lokalnej, dlatego projekt przewiduje m.in. zaadaptowanie pomieszczeń na
pokoje instruktorów, siłownie i sale. Łączny koszt projektu to około 66 000 zł.
GOK Oleśnica wnioskuje również do PROW 2007-13 o dofinansowanie remontu
Klubu „Kuźnia”, działającego w siedzibie GOK Oleśnica w Boguszycach. Zakres
zadania obejmuje remont schodów od strony ulicy, remont schodów od strony
parkingu, remont schodów od strony garaży, roboty remontowe wewnętrzne,
przebudowę pomieszczeń sanitarnych. Budynek po remoncie będzie w lepszym
stopniu odpowiadał na potrzeby mieszkańców.
Łączny koszt remontu to około 56 000 zł.
Czwarty wniosek składany w ramach „Małych projektów” to dofinansowanie
organizacji tegorocznych Dożynek Gminnych w Boguszycach. Doroczne Święto
Plonów połączone będzie z Międzynarodowym Festiwalem Folkloru (imprezą,
na którą zostaną zamienione Międzynarodowe Konfrontacje Folklorystyczne).
We współorganizację imprezy zaangażowane jest Muzeum Etnograficzne we
Wrocławiu oraz Zespół KALINA (AWF Wrocław) – partner organizacyjny
Festiwalu WARSFOLK w Warszawie. W ramach współpracy zaproszone
zostaną do gminy Oleśnica ciekawe zespoły folklorystyczne, prezentujące
różnorodne tradycje. W ramach MFF, zorganizowany zostanie Piknik
Folklorystyczny w sobotę 01 września w Muzeum Etnograficznym we Wrocławiu.
Finałem Festiwalu będą wspólne występy na Dożynkach w dniu 02 września w
Boguszycach. Wkładem własnym na potrzebę realizacji projektu będzie
zatwierdzony budżet, którym dysponuje GOK Oleśnica na obydwie imprezy.
Łączny koszt to około 70 000 zł.

Gminny „PEGAZIK”
Eliminacje Gminne XVII Dolnośląskiego Konkursu Recytatorskiego
odbyły się dnia 15.02.2012 r. w świetlicy wiejskiej w Jenkowicach. W
konkursie udział wzięło 26 uczestników – uczniów gminnych szkół
podstawowych z Sokołowic, Ligoty Małej, Ligoty Polskiej, Smolnej i SP
Gminy Oleśnica w Oleśnicy . Prezentacje odbyły się w jednej kategorii
wiekowej : „młodsi” (uczniowie kl. IV, V, VI szkoły podstawowej)
Jury w składzie:
p. Monika Śliwińska (SP Gminy Oleśnica w Oleśnicy)
p. Danuta Stempniewicz (SP Sokołowice)
p. Izabela Stadnik (SP Ligota Mała)
p.Małgorzata Furmanek (SP Ligota) p. Tomasz Zaręba (PCEiK Oleśnica)
– przewodniczący jury
po wysłuchaniu wszystkich prezentacji przyznało:
Nagrody i tytuł
Laureata uczniom:
Klaudia Ziółkowska
- SP Sokołowice
Adrian Malczewski
- SP Ligota Polska
Alicja Misztal
- SP Smolna
Kamila Skuza
- SP Gminy Oleśnica
w Oleśnicy
Wyróżnienie:
Natalia Słotnicka
- SP Smolna
Sandra Herbuś
- SP Ligota Mała
Bogumła Marczewska
- SP Gminy Oleśnica
w Oleśnicy
Karolina Kotwa
- SP Ligota Polska
W etapie
Powiatowym
XVII
WOJEWÓDZKIEGO
KONKURSU
RECYTATORSKIEGO
„PEGAZIK”
Organizowanego
przez Powiatowe
Centrum Edukacji i
Kultury w Oleśnicy,
gminę Oleśnica
reprezentować będą:
W kategorii „młodsi”
- Klaudia Ziółkowska,
Adrian Malczewski,
Alicja Misztal,
Kamila Skuza

Opracował: Piotr Michałowski
specjalista ds. Kultury GOK Oleśnica
Małgorzata Klimek – Chmielewska (gok)

Gmina Oleśnica
FERIE 2012 z GOKiem
Tegoroczne ferie zimowe przyszło nam organizować dużo wcześniej niż w latach ubiegłych, bo już w połowie stycznia, tj. w dniach 14 – 29.01.2012. W
pierwszym tygodniu ferii (14 – 21.01) 30 dzieci i młodzież z gminy Oleśnica wzięła w 7 – dniowym zimowisku zorganizowanym w Ośrodku Wypoczynkowym
„Rajski Dom” w Kudowie Zdrój. Pełny koszt wyjazdu wynosił 600 zł ale dzięki dofinansowaniu GOK uczestnicy ponieśli koszt w wysokości 350 zł. Jak zawsze
dołożyliśmy wszelkich starań, by pobyt był atrakcyjny. Oprócz bardzo dobrych warunków lokalowych (pokoje 2-3 osobowe z pełnym węzłem sanitarnym) oraz
smacznego wyżywienia na uczestników czekało wiele atrakcji:
wyjścia do aquaparku, zajęcia w sali sportowej, wycieczki piesze, dyskoteki, zabawy i konkursy. Dzięki doskonałemu usytuowaniu obiektu w centrum miasta
dzieci mogły korzystać ze spacerów w parku zdrojowym oraz zdrowotnych walorów pitnych wód zdrojowych. Pogoda i górzysty teren sprzyjały zabawom na
„górkach” i zjeżdżaniu na ślizgach.
Zadbaliśmy również o bezpieczeństwo uczestników zimowiska spełniając wszystkie wymogi określone dla organizatorów wypoczynku przez Dolnośląskie
Kuratorium Oświaty: obiekt spełniał wszystkie kryteria, kadra (instruktorzy, trenerzy, wychowawcy) posiadali wymagane kwalifikacje, uczestnicy zimowiska
objęci byli ubezpieczeniem. W drugim tygodniu ferii dla dzieci pozostających w domu organizowane były zajęcia w świetlicach wiejskich.
Po raz pierwszy od wielu lat ferie zorganizowane były w wyremontowanej świetlicy w Ligocie Polskiej. Codziennie w godz. 10.00 – 16.00 w różnorodnych
zajęciach wzięło udział ok. 40 dzieci i młodzieży z Ligoty Polskiej, Poniatowic oraz okolicznych sołectw.
Oprócz zajęć plastycznych, muzycznych, sportowych, gier i zabaw integracyjnych uczestnicy zajęć mogli skorzystać z wyjazdu do oleśnickiego parku wodnego
„Atol” oraz do kina we wrocławskiej „Koronie”.
Piątkowe popołudnie zakończyła wspólna zabawa z kabaretem „Bzik”, który właśnie obchodził swoje 15 – te urodziny, a tygodniową zabawę w świetlicy
uwieńczyła wspólna zabawa z Babcią i Dziadkiem.
Codziennie dzieci otrzymywały słodki poczęstunek (pączek, bułka) oraz napoje. Zajęcia prowadzili instruktorzy GOK oraz gospodarz świetlicy Jan Makulski.
Odpłatność z 6-dniowy pobyt oraz wyjazdy do kina i na basen wyniosła 50 zł.
Z podobnej oferty wypoczynku mogły skorzystać dzieci oraz młodzież ze Smardzowa i sąsiednich miejscowości. Pod czujnym okiem Sylwii Dyduły –
gospodarza i instruktora świetlicy, przy wsparciu merytorycznym pracowników GOK z wypoczynku skorzystało ok. 40 dzieci.
Z kilkugodzinnej oferty zajęć, które odbywały się w „Klubie Kuźnia”, w bibliotece oraz pracowni plastycznej codziennie mogły skorzystać również młodzi
mieszkańcy Boguszyc Osiedla. W pozostałych świetlicach wiejskich działających na trenie gminy Oleśnica w okresie ferii zimowych, gospodarze świetlic i
instruktorzy GOK również prowadzili różnorodne formy zajęć.
Dużym zainteresowaniem cieszyły się spotkania i zabawy z okazji Dnia Babci i Dziadka,w których oprócz dzieci i młodzieży uczestniczyły całe rodziny.
Jak zawsze dużą popularnością cieszyły się zajęcia sportowo – rekreacyjne:
- bloki sportowo – rekreacyjne organizowane w świetlicach wiejskich
Dorota Bartczak (gok)
- treningi piłki nożnej - turnieje w różnych dyscyplinach (piłki nożnej, tenisa stołowego,warcacb)
Łącznie we wszystkich formach zajęć organizowanych w okresie ferii zimowych wzięło udzia ponad 1 000 dzieci i młodzieży z gminy Oleśnica.

„PASTORAŁKA 2012”
GOK zorganizował w dniach 07 – 08 stycznia 2012 w odnowionej świetlicy wiejskiej w Ligocie Polskiej. Gminę Oleśnica licznie reprezentowały te grupy,
które pomyślnie przeszły eliminacje gminne, zorganizowane w dniach 9-10 grudnia 2011 r. w świetlicy wiejskiej w Jenkowicach.
W sobotę 07 stycznia odbyły się przesłuchania 21 uczestników (solistów, zespołów wokalnych, grup teatralnych, instrumentalno – wokalnych, zespołów
ludowych). Rada Artystyczna XVII Międzygminnego Przeglądu Grup Kolędniczych „PASTORAŁKA” w składzie:
1. Paweł Pawlik – reżyser teatralny, kulturoznawca, pedagog - przewodniczący Rady Artystycznej
2. Marcin Lićwinko – teatrolog, animator kultury, etnograf
3. Michał Dawidowicz – dyplomowany aktor – mim, reżyser filmowy i teatralny,
po wysłuchaniu wszystkich prezentacji przyznała wyróżnienia i nagrody:
WYRÓŻNIENIA
1. Grupa wokalna ze Szkoły Podstawowej w Sokołowicach – nagrodę ufundował GOK Oleśnica
2. Milena Gawin z Twardogóry - nagrodę ufundował GOK Oleśnica z s w Boguszycach
3.Zespół wokalny „Melodia Sióstr” z Nowoszyc - nagrodę ufundował GOK Oleśnica
4.Zespół śpiewaczy „Wianki” z Wszechświętego” – nagrodę ufundował GOK Oleśnica
5.Zespół „Sąsiadeczki” z Dobrzenia – nagrodę ufundował GOK Oleśnica
6. Zespół śpiewaczy „Karolinki” z Bystrego - nagrodę ufundował GOKOleśnica
7. Zespół „Ligocianie” z Ligoty Wielkiej – nagrodę ufundował Przewodniczący Rady Gminy Oleśnica Jacenty Kawecki
NAGRODY oraz TYTUŁ LAUREATA:
1.Maria Paszkowska z Sokołowic – za odwagę, autentyczność i przekaz prawdziwych emocji w wykonanej kolędzie.
- Nagrodę ufundowała Firma HURTEX z Oleśnicy – Pan Bogdan Sabat
2.Zespół śpiewaczy „Smardzowianki” ze Smardzowa – za naturalną i czystą formę śpiewu ludowego oraz udany dobór repertuaru.
- Nagrodę ufundowała Firma RESPIT z Oleśnicy – Pan Ryszard Pstrocki
3.Chór„Arkadia” z Oławy – za wysoki poziom artystyczny oraz popularyzację muzyki chóralnej.
- Nagrodę ufundował Prezes Banku Spółdzielczego w Oleśnicy – Pan Aleksander Dachowski
4.Teatr Ludowy „Smolniacy” ze Smolnej – za rozwój artystyczny, dużą dyscyplinę na poziomie literackim oraz dobrą, naturalną interpretację tekstu.
- Nagrodę ufundował Starosta Powiatu Oleśnickiego – Pan Zbigniew Potyrała.
5.Teatr ze Szkoły Podstawowej w Smolnej – za wzorowy przykład teatru dziecięcego w zderzeniu z tradycją jasełek.
- Nagrodę ufundował Wójt Gminy Oleśnica – Pan Marcin Kasina
Podsumowując tegoroczny przegląd, Rada Artystyczna podkreśliła, że nagradzając uczestników tegorocznego Przeglądu, w sposób szczególny zwracała
uwagę na prezentacje nawiązujące do tradycyjnych form bożonarodzeniowych oraz doceniała poszukiwanie i czerpanie z polskiej tradycji ludowej.
W niedzielę 8 stycznia odbyło się uroczyste wręczenie nagród oraz prezentacje najciekawszych, zdaniem Rady Artystycznej, wykonawców.
Dzięki hojności sponsorów i fundatorów nagród organizatorzy mogli zapewnić uczestnikom nie tylko atrakcyjne nagrody rzeczowe, ale także smaczny
poczęstunek.
Oto osoby i firmy, którym w sposób szczególny chcemy podziękować za wsparcie:
Pan Marcin Kasina – Wójt Gminy Oleśnica
Dorota Bartczak (gok)
Pan Jacenty Kawecki – Przewodniczący Rady Gminy Oleśnica
Pan Zbigniew Potyrała - Starosta Powiatu Oleśnickiego
Pan Aleksander Dachowski – Prezes Banku Spółdzielczego w Oleśnicy Pan Ryszard Pstrocki - Firma Usługowo-Handlowa "RESPIT"
Pan Bogdan Sabat – P.H.U. HURTEX w Oleśnicy Państwo Wiesława i Jerzy Markiewicz – MARON w Boguszycach Rada Sołecka w Ligocie Polskiej
Rada Sołecka w Poniatowicach.
Wszystkim serdecznie dziękujemy, nagrodzonym gratulujemy a sympatyków „tradycji bożonarodzeniowej” już dziś zapraszamy na „Pastorałkę 2013”.

APEL O POMOC DLA POGORZELCÓW!
Komitet ds. Pomocy dla Pogorzelców z miejscowości Krzeczyn organizuje zbiórkę publiczną, której celem jest
zgromadzenie środków finansowych dla Pogorzelcówz miejscowości Krzeczyn 52. Zbiórka prowadzana jest w formie
dobrowolnych wpłat na rachunek bankowy nr 08 9584 0008 2001 0012 4591 0001,
do dnia 30 kwietnia 2012 r.
Komitet ds. Pomocy dla Pogorzelców z miejscowości Ligota Polska organizuje zbiórkę publiczną, której celem jest
zgromadzenie środków finansowych dla Pogorzelcówz miejscowości Ligota Polska 60 A/D. Zbiórka prowadzana jest
w formie dobrowolnych wpłat na rachunek bankowy nr 16 9584 0008 2001 0012 4575 0001,
do dnia 30 kwietnia 2012 r.

„HALA 2012”.
5 grudnia 2011 r. rozpoczęły się zmagania sportowe drużyn gminnych w
halowych rozgrywkach w piłce nożnej, piłce siatkowej kobiet i mężczyzn
oraz w tenisie stołowym. Dodatkowo dla dzieci szkół podstawowych i
gimnazjum organizowano turnieje halowej piłki nożnej.
W rozgrywkach tenisa stołowego udział wzięły zespoły z Poniatowic,
Cieśli, Ostrowiny, Sokołowic, Boguszyc, Brzezinki, Nowoszyc, Ligoty Małej,
Gręboszyc, Smolnej, Wszechświętego, Bogusławic oraz Świerznej.
W niedzielę 19 lutego w sali sportowej w Ligocie Polskiej odbył się finał
drużynowych i indywidualnych Mistrzostw Gminy Oleśnica w tenisie
stołowym. W turnieju wystartowały drużyny z Nowoszyc, Poniatowic i
Sokołowic. W rywalizacji drużynowej najlepsza okazała sie drużyna
Nowoszyc, która wygrała wszystkie mecze. Na drugim miejscu uplasowała
się reprezentacja Sokołowic, a miejsce trzecie przypadło zawodnikom
Poniatowic.
W turnieju indywidualnym najlepszy okazał się Szymon Płaneta z
Nowoszyc, miejsce drugie zajął Przemysław Trzópek z Sokołowic, a miejsce
trzecie Jan Krowicki z Nowoszyc.
Do rozgrywek halowej piłki nożnej zgłosiły się drużyny z Sokołowic,
Nowoszyc, Boguszyc, Poniatowic, Dąbrowy, Bogusławic,Ostrowiny,
Zarzyska, Smolnej, Krzeczyna, Cieśli, Ligoty Małej, Zimnicy, Nieciszowa,
Bystrego oraz Świerznej. Drużyny zostały podzielone na dwie grupy i swoje
mecze rozgrywały w salach sportowych w Sokołowicah i Ligocie Małej. Po
rozegraniu wszystkich meczy w grupach do turnieju finałowego awans
zapewniły sobie drużyny z Sokołowic, Nowoszyc, Smolnej i Krzeczyna.
Turniej finałowy przeprowadzono 25 lutego 2012r. w sali sportowej w
Sokołowicach. Mistrzostwo gminy Oleśnica wywalczyła drużyna ze
Smolnej, miejsce drugie zajął zespół z Sokołowic, a trzecie miejsce
przypadło drużynie z Nowoszyc. Królem strzelców został Jan Krowicki z
Nowoszyc .
Zmagania kobiet w piłce siatkowej o Mistrzostwo gminy Oleśnica
zakończyły się 26 lutego 2012r.
podczas finałowego turnieju w
Sokołowicach. Do rozgrywek zgłosiło się 5 zespołów: z Sokołowic,
Nieciszowa, Bystrego, Smolnej i Ligoty Małej. Po rozegraniu czterech
turniejów najlepszą drużyną w gminie została ekipa z Sokołowic, drugie
miejsce zajęły dziewczyny z Nieciszowa, a miejsce trzecie przypadło
drużynie Smolnej. W turniejach o Mistrzostwo gminy Oleśnica w piłce
siatkowej mężczyzn rywalizowały między sobą drużyny z Poniatowic,
Boguszyc, Ostrowiny, Smolnej, Wszechświętego, Nowoszyc, Świerznej,
Cieśli, Nieciszowa, Sokołowic oraz Ligoty Małej. Drużyny podzielono na trzy
grupy, które uczestniczył w turniejach przeprowadzanych w salach
sportowych na terenie gminy Oleśnica. Do turnieju finałowego, który odbył
się w Smolnej 4 marca 2012 r. awansowały zespoły ze Smolnej, Cieśli i
Poniatowic. Mistrzostwo gminy Oleśnica wywalczyła drużyna z Cieśli,
miejsce drugie zajął zespół z Poniatowic, a trzecie miejsce przypadło
drużynie ze Smolnej. W turniejach finałowych dla najlepszych drużyn
puchary i nagrody wręczyła dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Oleśnica
z/s w Boguszycach pani Dorota Bartczak Podczas rozgrywek „HALA 2012”
organizowane były turnieje halowej piłki nożnej dla młodzików i juniorów
młodszych z terenu gminy Oleśnica. W turniejach uczestniczyły drużyny z
Nowoszyc, Smolnej, Boguszyc, Ligoty Polskiej, Poniatowic, Ligoty Małej,
Zarzyska, Ligoty Wielkiej, Bystrego, Świerznej, Dąbrowy i Sokołowic.
Drużyny za udział w turniejach otrzymały nagrody rzeczowe ufundowane
przez Gminny Ośrodek Kultury Oleśnica.
W okresie zimowym GOK Oleśnica organizował treningi piłkarskie dla
dzieci szkół podstawowych i gimnazjum. Treningi odbywają się od listopada
do końca marca na salach sportowych w Sokołowicah, Ligocie Małej,
Smolnej oraz w Ligocie Polskiej. Od kwietnia treningi będą przeprowadzane
na boiskach sportowych w Boguszycach, Smolnej, Nowoszycach, Ligocie
Polskiej, Poniatowicach, Ligocie Wielkiej, Świerznej, Dąbrowie, Krzeczynie,
Zarzysku i Ligocie Małej.
Chętnych serdecznie zapraszamy!
Gminny Ośrodek Kultury Oleśnica z/s w Boguszycach informuje że na
przełomie miesiąca marca i kwietnia zorganizowane zostaną :
- drużynowe i indywidualne Mistrzostwa Gminny Oleśnica w warcabach,
- turnieje piłki siatkowej kobiet i mężczyzn,
- rozpoczęcie rundy wiosennej I i II Ligi gminnej w piłce nożnej seniorów,
- rozpoczęcie ligi młodzików i juniorów młodszych w piłce nożnej,
- wiosenne biegi przełajowe szkół podstawowych.
KOMUNIKAT
GOK Oleśnica zaprasza dzieci i młodzież do lat 16, na zajęcia sportowe
(piłka siatkowa, koszykowa lub ręczna).
Zajęcia prowadzić będą wykwalifikowani instruktorzy.
Zainteresowanych prosimy o kontakt z biurem GOK Oleśnica z/s w
Boguszycach.
Koziara Artur
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