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Z okazji letnich wakacji życzymy dyrektorom szkół,
nauczycielom, wychowawcom
I wszystkim pracownikom
wypoczynku obfitującego w słońce,
prawdziwego relaksu pozwalającego
na zdobywanie pokładów pozytywnej energii
do pracy.
Natomiast wszystkim młodym mieszkańcom
naszej gminy życzymy,
by czas wypoczynku przyniósł wiele
radości i dobrej zabawy, tak abyście mogli
we wrześniu z pełnią sił rozpocząć
nowy rok szkolny.
Przewodniczy Rady Gminy Oleśnica

Wójt Gminy Oleśnica

/-/ Jacenty Kawecki

/-/ Marcin Kasina
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Gmina Oleśnica
Przedsiębiorczość i działalność gospodarcza na terenie Gminy Oleśnica – XVIII sesja Rady Gminy
29 marca 2012 r. odbyła się XVIII sesja Rady
Gminy Oleśnica, dotycząca przedsiębiorczości i
działalności gospodarczej na terenie gminy.
W punkcie 4 porządku obrad przewidziano
wystąpienie zaproszonych gości: Pan Włodzimierz
Gajewski z PPH MEGA Sp. z o. o. przedstawił profil
działalności kierowanej firmy oraz zaproponował
utworzenie lotniczego centrum nauki na terenie
lotniska. Natomiast Pan Grzegorza Dłubak z
Eurotransport Dłubak Sp.J. w swoim wystąpieniu
zaznaczył, co znaczy codzienność dla
przedsiębiorcy, co zrobić, aby gospodarka
postępowała dynamicznie do przodu.
Zaproponował także utworzenie Rady
Gospodarczej przy Radzie Gminy Oleśnica.
Podczas dyskusji Wójt Pan Marcin Kasina
zaznaczył, iż podane przez przedmówców pomysły
są bardzo ciekawe: Rada Gospodarcza mogłaby
być ciałem doradczym, gdzie na cyklicznych
spotkaniach można by było porozmawiać na
zasadzie wymiany wiedzy. Stworzenie parku
technicznego, lotniczego centrum nauki poprzez
bliskość Wrocławia, logistyczne połączenie przez
powstającą S-8 jest bardzo dobrym pomysłem, tym
bardziej, że lada chwila jedynymi środkami
możliwymi do pozyskania będą „innowacja i
gospodarka”, ponieważ pozostałe dotychczasowe
programy kończą się. Wójt podziękował
zaproszonym gościom za uczestniczenie w sesji i
dodał, że Marszałek Województwa organizuje
konkurs „Dolnośląski Klucz Gospodarczy”. Jeśli

przedstawiciele firm wyrażą na to zgodę, to Wójt
przedstawi ich kandydatury w tym konkursie.
Następnie przystąpiono do podjęcia uchwał:
a) w sprawie przyjęcia programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Oleśnica
w 2012 roku;
b) w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy
Miejscowości Boguszyce 2011 – 2017”;
c) w sprawie zawarcia porozumienia
międzygminnego pomiędzy Miastem Oleśnica,
a Gminą Oleśnica;
d) zmieniająca uchwałę Nr XV/97/11 w sprawie
wieloletniej prognozy finansowej Gminy Oleśnica;
e) w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok.
Uchwały zostały podjęte jednomyślnie
w obecności 14 radnych biorących udział
w głosowaniu.
Po przedstawieniu przez Wójta sprawozdanie
z okresu między sesjami, przystąpiono do punktu
7. zapytania, sprawy różne, wolne wnioski.
Głównym wątkiem dyskusji była uchwała podjęta
na poprzedniej sesji, a dotycząca przyjęcia do
realizacji programów zdrowotnych na rok 2012.
Radni złożyli także swoje podpisy pod
stanowiskiem w sprawie szkód spowodowanych
ujemnymi skutkami przezimowania –
wymarznięciami, które zostało następnie
przekazane dla Wojewody Dolnośląskiego.
Po zamknięciu dyskusji przyjęto protokół z XVII
sesji. Obrady zakończyły się o godz. 13.00.

Przygotowała: Agnieszka Kembłowska

Spotkanie Wójta z sołtysami
12 kwietnia 2012 r. w sali narad Urzędu Gminy
Oleśnica odbyło się spotkanie Wójta Pana Marcina
Kasiny z przewodniczącymi organu
wykonawczego jednostki pomocniczej gminy.
Po otwarciu spotkania i przedstawieniu porządku,
Wójt oddał głos dla pana Jerzego Stańczyka z
Ośrodka Doradztwa Rolniczego – PZD w Oleśnicy,
który zreferował temat obszarów szczególnie
narażonych w gminie Oleśnica. Następnie głos
zabrał Pan Kazimierz Zima z Rejonowego Związku
Spółek Wodnych w sprawie melioracji. W punkcie 5
porządku obrad otworzono dyskusję, w której

udział wzięli: kierownik dzielnicowych Pan
Sławomir Gierlach, dzielnicowy Pan Przemysław
Nawrot oraz pełniąca obowiązki dzielnicowego
Pani Kinga Niedziela, a dotyczył on współpracy
sołtysów z dzielnicowymi. Z kolei o sołtysie jako
funkcjonariuszu publicznym wypowiedział się
Zastępca Wójta Pan Krzysztof Skórzewski.
W sprawach różnych dyskutowano m. in. na
temat stanu technicznego hydrantów na terenie
Gminy Oleśnica oraz zaśmiecania przystanków
autobusowych, poboczy dróg i lasów.
Przygotowała: Agnieszka Kembłowska

XIX sesja Rady Gminy – problemy rolnictwa na wsi i ekologia na terenie gminy
26 kwietnia 2012 r. odbyła się XIX sesja Rady
Gminy Oleśnica, dotycząca problemów rolnictwa
na wsi i ekologii na terenie gminy. W punkcie 4
porządku obrad swoje wystąpienie zaprezentował
Przewodniczący Komisji Rolnej, Ochrony
Środowiska i Rozwoju Gminy Pan Marian Słotnicki.
W dyskusji radny Tadeusz Andreasik poruszył
temat środków pomocowych dla rolników
dotyczących utylizacji azbestu.
Następnie przystąpiono do podjęcia uchwał:
a) w sprawie zwolnienia od podatku od
nieruchomości dla przedsiębiorców w ramach
pomocy de minimis
b) w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy
społecznej dla Gminy Oleśnica;
c) w sprawie opłaty adiacenckiej;
d) w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Oleśnica;
e) w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy
Oleśnica;
f) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obrębu Dąbrowa, w gminie
Oleśnica;
g) w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego dla obrębu Ligota Wielka, w
gminie Oleśnica;
h) w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obrębu Nowa Ligota, w gminie
Oleśnica;
i) w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obrębu Smolna, w gminie
Oleśnica;
j) w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obrębu Zimnica, w gminie
Oleśnica;

k) w sprawie przystąpienia do zmiany
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obrębu Poniatowice w gminie
Oleśnica
l) w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla
obrębu Ligota Polska w gminie Oleśnica
m) w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obrębu Osada Leśna w gminie
Oleśnica
n) zmieniająca uchwałę Nr XV/97/11 w sprawie
wieloletniej prognozy finansowej Gminy Oleśnica;
o) w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok.
Przygotowała: Agnieszka Kembłowska

Gmina Oleśnica
Ocena działalności GOKO z siedzibą w Boguszychach – XX sesja Rady Gminy
31 maja 2012 r. odbyła się XX sesja, której
tematem była działalność Gminnego Ośrodka
Kultury.
Po otwarciu sesji, stwierdzeniu prawomocności
obrad i przedstawieniu porządku, przystąpiono do
punktu 4, w którym Dyrektor GOK Pani Dorota
Bartczak przedstawiła sprawozdanie z działalności
merytorycznej w roku 2011, informację z
działalności świetlic wiejskich, sekcji sportowych i
biblioteki w 2011 roku oraz informację z organizacji
wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży –
ferie 2012. Podczas dyskusji radny Jacek Bartosik
podjął temat funkcjonowania sportu w gminie
Oleśnica.
Następnie przystąpiono do podjęcia uchwał:
a) w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla obrębu
Bystre;
b) w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenu
położonego w obrębie wsi Cieśle;
c) w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenu
obrębu Krzeczyn;

d) w sprawie określenia warunków i trybu
finansowania zadania własnego Gminy Oleśnica
w zakresie tworzenia warunków sprzyjających
rozwojowi sportu;
e) w sprawie zatwierdzenia rocznego
sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka
Kultury Oleśnica z siedzibą w Boguszycach za
2011 rok;
f) zmieniająca uchwałę Nr LIII/255/10 w sprawie
trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu
jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania
zleconego zadania dla podmiotów niezaliczanych
do sektora finansów publicznych i niedziałających
w celu osiągnięcia zysku;
g) w sprawie udzielenia dotacji dla samodzielnego
publicznego zakładu opieki zdrowotnej;
h) zmieniająca uchwałę Nr XV/97/11 w sprawie
wieloletniej prognozy finansowej Gminy Oleśnica;
i) w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok.
W kolejnej części sesji Wójt zapoznał Radę ze
sprawozdaniem z okresu między sesjami.
W sprawach różnych Przewodniczący Pan
Jacenty Kawecki odczytał Akt Założycielski Klubu

Absolutorium dla Wójta za 2011 rok
15 czerwca 2012 r. odbyła się XXI sesja Rady Gminy Oleśnica VI kadencji, dotycząca absolutorium dla
Wójta Gminy Oleśnica za 2011 rok.
Po otwarciu sesji, stwierdzeniu prawomocności obrad i przedstawieniu porządku, przystąpiono do
punktu 4:
- Wójt Pan Marcin Kasina omówił sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2011 rok oraz odczytał
uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie opinii o
przedłożonym sprawozdaniu;
- Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Czesław Kaczmarek przedstawił opinię Komisji Rewizyjnej
dotyczącą wykonania budżetu;
- Przewodniczący Rady Pan Jacenty Kawecki odczytał uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej.
Następnie przystąpiono do głosowania:
- Uchwała Nr XXI/142/12 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok została
podjęta jednogłośnie w obecności 13 radnych biorących udział w głosowaniu
- Uchwała Nr XXI/143/12 w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Oleśnica za 2011 rok została podjęta
jednogłośnie w obecności 13 radnych biorących udział w głosowaniu.
W tym dniu podjęto także uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Oleśnica
porozumienia dotyczącego założenia i prowadzenia przez Powiat Oleśnicki przedszkola specjalnego
oraz w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Oleśnica za 2011 rok.
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

Informacje z Gminnego Przrdsiebiorstwa Komunalnego
Rozpoczęliśmy II etap modernizacji oczyszczalni ścieków w Ligocie
Polskiej. Obiekt został przejęty w czerwcu 2011 roku.
Po modernizacji technologii oczyszczania przyszedł czas na wygląd
zewnętrzny.
Nasz obiekt bezpośrednio sąsiaduje z nowo budowaną trasą S8.
Dołożymy wszelkich starań aby budynek był naszą wizytówką. Jak widać
na zdjęciach nie było to łatwe. Przed nami została już tylko kosmetyka
(dach, elewacja, barierki) i do otwarcia trasy z pewnością zdążymy.
Przygotował: Prezes GPK
Jarosław Polański

Radnych Nasza Gmina Nasz Dom, natomiast
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i
Pomocy Społecznej przedstawił skorygowany
plan pracy Komisji na 2012 rok w związku z tym, że
gmina przystąpiła do opracowania Strategii
Rozwoju Oświaty Gminy Oleśnica na lata 2012 –
2018.
Obrady zakończyły się o godz. 1515.
Przygotowała: Agnieszka Kembłowska

Gmina Oleśnica
Inwestujemy, remontujemy, budujemy....
1. Gospodarka mieszkaniowa
- trwają prace wykończeniowe oraz porządkowe przy Wielofunkcyjnym Ośrodku Gminnym (salo-remizoświetlicy) w miejscowości Wszechświęte
- trwają prace wykończeniowe i porządkowe przy przebudowie i rozbudowie remizy OSP w Sokołowicach
a) trwają remonty i budowy:
- świetlicy wiejskiej w Ligocie Polskiej
- świetlicy wiejskiej w Ligocie Wielkiej
- świetlicy wiejskiej w miejscowości Zimnica – budowa realizowana jest z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich działanie Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji w ramach Odnowa i Rozwój Wsi
- świetlicy wiejskiej w Piszkawie - Budowa realizowana jest w Ramach działania Odnowa i Rozwój Wsi na
obszarze LSR realizowanej przez Lokalną Grupę Działania - Stowarzyszenie LGD Dobra Widawa Oleśnica
b) wykonywane są dokumentacje na:
- rozbudowę świetlicy wiejskiej w Smolnej
- rozbudowę świetlicy wiejskiej w Cieślach
- budowę kontenerowej świetlicy wiejskiej w Ligocie Nowej
- rozbudowę remizy strażackiej w Ligocie Małej
- remont dachu nad świetlica wiejską w Wyszogrodzie

Wielofunkcyjny Ośrodek Gminny we Wszechświetem

2. Rolnictwo i łowiectwo
- trwa budowa sieci wodociągowej w Ligocie Wielkiej
- wykonywana jest dokumentacja projektowa na budowę oczyszczalni ścieków dla części miejscowości
Brzezinka, rozpoczęte zostaną prace budowlane w w/w oczyszczalni.
3. Transport i łączność
- wykonywane są remonty dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Oleśnica - zakres robót
obejmuje utwardzanie dróg kruszywem łamanym, profilowanie dróg, powierzchniowe utrwalenie dróg,
cząstkowe remonty asfaltów
- wykonywane są przebudowy dróg w miejscowościach Spalice i Smardzów – utwardzenie kosatką
betonową, oraz utwardzenie mieszanka mineralno asfaltową w miejscowościach: Brzezinka, Smolna Nowa Ligota, Ligota Mała, Nieciszów, Boguszyce
- odtworzono rowy oraz udrożniono przepusty wzdłuż drogi gminnej w Osadzie Leśnej
- wykonywana jest dokumentacja projektowa na budowę i odwodnienie części dróg wewnętrznych w
miejscowości Bystre (Osada)
4. Oświata i wychowanie
- ogłoszony został przetarg na budowę sali sportowej przy Gimnazjum Gminny Oleśnica w Oleśnicy
- wykonano dwa place zabaw w Dąbrowie Oleśnickiej i Nieciszowie
- wykonywana jest dokumentacja projektowa na remont dachu oraz elewacji w Gimnazjum Gminny
Oleśnica w Oleśnicy
- zakończono budowę pomieszczeń pomocniczych na boisku sportowym w Smolnej
- wykonano utwardzenie placów na boiskach sportowych kostką betonowo brukową w Ostrowinie i
Osadzie Leśnej

Droga w Brzezince

Pomieszczenia pomocnicze na boisku sportowym w Smolnej

5. Wykonano zadania w ramach Funduszu Sołeckiego w miejscowościach:
- Bystre – zagospodarowanie terenu wokół witacza kostką betonoweo brukową
- Ligota Małą – utwardzenie placu za świetlica wiejską kostką betonoweo brukową
- Nieciszów – utwardzenie terenu kostką betonoweo brukową pod pojemniki na odpady
- Smardzów - utwardzenie terenu kostką betonoweo brukową pod pojemniki na odpady
- Ostrowina - wykonano przyłącze wody do szatni na boisku sportowym
6. Urząd Gminy Oleśnica przystąpił do programu "Bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony
przeciwpowodziowej". Program ten będzie realizowany przez 5 miesięcy tj.: do 06.10.2012 r. Zatrudniono 5
osób bezrobotnych w ramach robót publicznych, które będą realizowały prace związane z melioracją:
oczyszczanie rzek, kanałów, rowów melioracyjnych itp. Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
zajmuje się koordynacją i nadzorem technicznym w zakresie realizacji programu.
Przygotował: Kierownik Budownictwa Paweł Łobacz

Nie zapomnij o mnie...
15 maja to ważna data w Szkole Podstawowej Gminy Oleśnica w Oleśnicy. Podtrzymujemy bowiem
polską tradycję wysyłania w tym dniu niezapominajek - listów i kartek do osób, które lubimy, szanujemy,
kochamy. Wzorując się na panu Andrzeju Zalewskim, zmarłym przed rokiem prezenterze Polskiego
Radia, próbujemy ocalić od zapomnienia piękne Święto Polskiej Niezapominajki.
W tym roku Samorząd Uczniowski przy wsparciu pani Moniki Śliwińskiej przygotował program
artystyczny, w którym pojawiła się romantyczna pantomima obrazująca historię powstania tego święta.
Była więc królewna Niezapominajka, zakochany w niej młodzieniec, nieszczęśliwa miłość i niebieskie
kwiaty nad potokiem, w którym zatonął rycerz. Potem zrobiło się już weselej. Z odległych czasów
przenieśliśmy się w świat współczesny, a dokładnie w szkolne realia. Klasa VI zaprezentowała zabawne
przedstawienie pt. „Niezapominajkowy kogel – mogel”, w którym pokazała perypetie zakochanych
nastolatków, zamieszanie spowodowane kilkoma miłosnymi listami i zemstę dziewczyn na
matrymonialnym oszuście. Wszystko oczywiście dobrze się skończyło, bo niezapominajkowe kartki mają
przecież magiczną moc i potrafią połączyć zagubione serca.
Przedstawienie było wstępem do kolejnego dużego przedsięwzięcia - Szkolnego Przeglądu Poezji i
Piosenki Przyrodniczej, którego inicjatorką była pani Elżbieta Rosiak. 15 maja należy dużo mówić o
przyrodzie i jej urokach. W przeglądzie wzięli udział zarówno uczniowie starszych klas, jak i najmłodsi
miłośnicy Matki Natury(zerówka, pięciolatki, kl. III), którzy recytowali wiersze (oczywiście też o
niezapominajkach!), a także prezentowali piosenki przygotowane przez panią Ewę Stępień –
Włuczkowską. Wszyscy chętnie włączali się w śpiewanie znanych polskich przebojów.
Na zakończenie nasz szkolny listonosz Fryderyk (Damian Leśny z klasy VI) dostarczył do adresatów
niezapominajkową pocztę, na którą wszyscy z niecierpliwością czekali. Każdy chciał przecież otrzymać
dowód sympatii od drugiej osoby.
Cała szkoła zakwitła niezapominajkami!
Przygotowała: Monika Śliwińska

Wyczyszczony rów melioracyjny

Gmina Oleśnica
Pamiętają o historii...
W 2009 r. z inicjatywy władz Gminy Oleśnica
i przy współpracy sołtysa wsi Sokołowice, dyrekcji
i młodzieży z miejscowej Szkoły Podstawowej,
Nadleśnictwa Oleśnica i Leśnictwa Ostrowina oraz
strażaków, miejsce pochowania rosyjskiego
żołnierza zostało uporządkowane. Narzucono
warstwę nowego kamienia, uporządkowano
roślinność, wykonano chodnik umożliwiający
dojście oraz tabliczki informacyjne i tablicę
z historią miejsca. Strażacy z OSP w Sokołowicach
z drewna przekazanego przez Nadleśnictwo
Oleśnica Śląska wykonali tablice i ogrodzenie.
Z drzewa modrzewiowego wykonany został krzyż
prawosławny o ośmiu końcach.
Opieki nad mogiłą podjęli się uczniowie Szkoły
Podstawowej w Sokołowicach. Podpisana została
umowa pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim
i Wójtem Gminy Oleśnica o realizowaniu opieki nad
grobem wojennym. Na to zadanie Urząd Gminy
otrzymuje stosowna dotację celową z Wydziału
Infrastruktury Dolnośląskiego Urzędu
Wojewódzkiego.

ekumenicznym w Sokołowicach na adres mailowy
Jerzego Trzcińskiego pracownika Urzędu Gminy
Oleśnica nadeszła informacja od ks. Grzegorza
C e b u l s k i e g o i P a n i J e l e n y F i e d u k i n y.
Korespondencja zawierała informację, że w
Rosyjskim Państwowym Archiwum Wojskowo –
Historycznym w Moskwie w zbiorze 3535, spis 3,
akta 365 znaleziona została przez wspomnianą już
Panią Jelenę Fiedukinę wiadomość o zmianach
kadrowych oficerów i żołnierzy z 1813 – 1814 r.
W wiadomości tej pod datą wpisano pod datą
15.03.1813 r. informację o śmierci żołnierza
kawalergardy szeregowca Kalinika Rotczenki.
Pułk Kawalergardów Jego Cesarskiej Mości,
któremu patronowała Cesarzowa Maria
Fiodorowna, towarzyszył najprawdopodobniej
jako ochrona carowi Aleksandrowi I w podróży na
spotkanie z cesarzem Niemiec Fryderykiem
Wilhelmem. Przyczyną śmierci Kalinika Rotczenki
był najprawdopodobniej zawał serca, w związku z
ogromnym wysiłkiem jaki towarzyszył żołnierzom
eskorty cara podczas przepraw przez zalane i
grząskie tereny przez jakie jechał władca Rosji.
Eskorty cara podczas przepraw przez zalane i
grząskie tereny przez jakie jechał władca Rosji.

Wiosną 2011 r. najstarszy krzyż został skradziony
przez nieznanego sprawcę. Pomimo wszczęcia
śledztwa przez policję nie udało się ustalić sprawcy Właśnie jemu obok drogi w dawnym Katiuscher
ani odzyskać pamiątkowego przedmiotu. We Walde (dziś Kolonia Sokołowice) wzniesiono
wrześniu tego samego roku została wykonana
replika z drzewa pochodzącego z rozbiórki
przedwojennej stodoły podarowanego przez Pana
Stanisława Kasinę z Ligoty Polskiej. Krzyż wykonał
Pan Andrzej Szkudlarek stolarz z Sokołowic, a
konserwację i malowanie przeprowadził pracownik
Urzędu Gminy Pan Józef Rak. Po zamontowaniu
został poświęcony przez ks. Jerzego Szczura
proboszcza parafii prawosławnej pod wezwaniem
Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny w Oleśnicy i
ks. Andrzeja Augustyna proboszcza parafii pod
wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Nieustającej
Pomocy w Boguszycach podczas nabożeństwa
ekumenicznego w dniu 27 listopada 2011 r.
W październiku 2011 r. po corocznym spotkaniu

pomnik. Na zbudowanej z kamieni niewysokiej
pryzmie ustawiony został drewniany krzyż, na
którym z obu stron umieszczono napis
informujący, że znajduje się tutaj mogiła
„bohaterskiego żołnierza rosyjskiego zmarłego w
1813 roku podczas marszu do Francji”.
Odrestaurowany dziś grób rosyjskiego żołnierza
jest jednym z kilku miejsc znajdujących się na
Dolnym Śląsku dokumentującym historię epoki
napoleońskiej.
W maju br. zaktualizowana została tablica
informacyjna dotycząca historii mogiły i danych o
spoczywającym tu żołnierzu.
Na prawosławnym krzyżu pojawiła się tabliczka
z nazwiskiem żołnierza, a poprzednia została
zwieszona na tablicy krzyży. Pamiątkowe miejsce
jest utrzymywane na bieżąco w czystości przez
młodzież ze Szkoły Podstawowej w
Sokołowicach, strażaków miejscowej OSP i przez
pracowników Urzędu Gminy. Nawiązując do
wspólnych ekumenicznych spotkań w tym
historycznym miejscu chcę poinformować, że w br.
planowane jest takie przedsięwzięcie w dniu 26
października o godzinie 13.00.
Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy.
Opracowanie i zdjęcia: insp. Jerzy Tomasz Trzciński

„Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia” 2012
Młodzież Gimnazjum Gminy Oleśnica, wraz z opiekunem – Bożeną Kulą, dołączy do grupy wolontariuszy z kilku dolnośląskich szkół, aby uporządkować i
wyremontować zabytkowe polskie nekropolie znajdujące się na Ukrainie. Wyjazd jest organizowany w ramach akcji „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”.
Głównym organizatorem akcji jest Telewizja Wrocław, a patronują jej: Kuratorium Oświaty, Ambasada RP, konsulaty na Ukrainie oraz stowarzyszenia
kresowian. Projekt organizowany jest po raz 12, a uczniowie z naszego Gimnazjum biorą w nim udział po raz pierwszy. 7 uczniów wraz z opiekunem wyruszy 8
lipca. Gimnazjaliści będą pracować około 6-7 godzin dziennie przy sprzątaniu i odnawianiu cmentarza, a w wolnym czasie wezmą udział w spotkaniach z
miejscowymi grupami polonijnymi. Około 40 nekropolii czeka jeszcze na odnowienie. Dzięki tego typu akcjom udało się uratować kilkanaście cmentarzy, w tym
zabytkowy w Kołomyi, który przeznaczony był do zaorania.
Przygotowała: Paulina Gieroń

Kolejny sukces uczniów
z S.P. w Sokołowicach
16 maja odbył się Powiatowy Konkurs
Matematyczny "Wesołe Myślenie", w którym
uczennica Szkoły Podstawowej w Sokołowicach
Agata Falentin zajęła III miejsce. Jest to olbrzymi
sukces, zważywszy na to, że jako jedyna
reprezentowała gminę Oleśnica. Doskonały
rezultat osiągnięto dzięki ciężkiej pracy Agatki,
rodziców i wychowawczyni Alicji Kubik.
Przygotowała: Monika Marzec

Nasze laureatki na Powiatowej Gali
14.06. br. w sali widowiskowej MOKiS-u w Oleśnicy odbyło się podsumowanie powiatowych
konkursów przedmiotowych organizowanych w mijającym roku szkolnym przez Powiatowe Centrum
Edukacji i Kultury. Na uroczystość zaproszone zostały laureatki: Julia Płuciennik (I miejsce w
Powiatowym Konkursie Ortograficznym kl. IV-VI) i Agata Falentin (III miejsce w Powiatowym
Kokursie Matematycznym "Wesołe Myślenie" dla kl. III ) wraz z opiekunkami (p. D.Stempniewicz i A.
Kubik) i rodzicami. W gali uczestniczyli także p. wicekurator D. Leśniewska, przedstawiceiele władz
samorządowych gmin i powiatu, dyrektorzy szkół oraz reprezentanci instytucji współpracujących z
PCEiK-iem.
Uczennice uhoronowane zostały
pamiątkowymi dyplomami i nagrodami
książkowymi, a ich opiekunom wręczono
podziękowania za trud włożony w
przygotowanie podopiecznych do
powiatowych rywalizacji z najlepszymi.
Jesteśmy dumni z osiągnięć naszych
dziewcząt. Życzymy im, aby zawsze
ambitnie realizowały swoje marzenia, a ich
postawa niech stanie się wzorem dla
pozostałych uczniów naszej szkoły.
Gratulujemy także Rodzicom tak
mądrych córek!
Przygotowała: Monika Marzec

Gmina Oleśnica
Informacje z GPK
Dobra wiadomość dla naszych odbiorców
W miesiącu maju br zakupiliśmy dwa nowe
agregaty prądotwórcze. Pracują na stacjach
uzdatniania wody w Zarzysku i Świerznej.
Agregaty są urządzeniami w pełni
automatycznymi - po zaniku napięcia
elektrycznego uruchamiają się
automatycznie.
Zakup ten to kolejny krok do poprawy
funkcjonalności naszego przedsiębiorstwa i
podniesienia jakości naszych usług. Już
wszystkie cztery nasze Stacje Uzdatniania
Wody są wyposażone w alternatywne źródło
energii elektrycznej.

Świadczymy usługi:
-budowa sieci wod-kan
-budowa przyłączy wod-kan
-wynajem koparki
-wydwanie warunków technicznych wod-kan
-uzgadnianie projektów przyłączy/sieci wodkan
-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

Wycieczka do Kłodzka
Dnia 12 czerwca w godzinach porannych, uczniowie zs Szkoły Podstawowej w Ligocie
Polskiej z klas IIIab, IVab i V wyruszyli na poszukiwanie skarbów i przygód.
Autokar obrał kierunek na Złoty Stok i Kłodzko, a pani pilot wycieczki umilała nam czas
jazdy organizująć różne konkursy oraz wspólne śpiewy. Największym powodzeniem
cieszylo się oczywiście "Koko koko Euro spoko".
W doskonałych humorach dotarliśmy na miejsce i nawet padający deszcz nie zepsuł
nam nastrojów. Wiedzieliśmy, że czekają na nas liczne atrakcje. Zwiedziliśmy kopalnię
zlota i zachwycaliśmy się pięknem jedynego w Polsce podziemnego wodospadu. Z
bijącymi sercami, w ciemności, przeszliśmy przez tunel śmierci, z którego wydobyliśmy się
zjeżdżając rynną-zjeżdżalnią w dół kopalni.
Na wyprawę po złoto i przygodę udaliśmy się Podziemnym Tramwajem. Na powierzchni
mieliśmy okazję poznać tajemniczą sztukę wypłukiwania cennego kruszcu. Niektórzy z nas
okazali się pawdziwymi
poszukiwaczami złota, wypłukali go
sporo.Szczęściarze!
Po pysznym obiedzie, pełłni sił
udaliśmy się do Kłodzka. Mieliśmy
możliwość przejścia po gotyckim
moście,będącym miniaturą słynnego
mostu Karola w Pradze, a potem
czekała na nas Twierdza Kłodzka ze
swoimi atrakcjami. Pełni wrażeń,
zmęczeni ale szczęśliwi i zadowoleni
dotarliśmy w godzinach wieczornych
do naszych domów.
S.P. Ligota Polska

Gmina Oleśnica
Dzień Rodziny w Smardzowie
23 czerwca 2012r. Stowarzyszenie dla Smardzowa na boisku za świetlicą zorganizowało Piknik z
okazji Dnia Rodziny, który powstał z połączenia Dnia Dziecka i Dnia Ojca. Organizatorzy przy
współpracy ze sponsorami przygotowali dla dużych i małych moc atrakcji. świętowanie rozpoczęło
uroczyste otarcie placu do tańca, który został wykonany wspólnie przez Stowarzyszenie i Gminę
Oleśnica, przecięcia wstęgi dokonali prezes Stowarzyszenia Agnieszka Podobińska oraz zastępca
wójta Krzysztof Skórzewski. Już od godziny 14 dzieci mogły korzystać za darmo z dmuchanych
zamków, zjeżdżalni, trampoliny, ścianki wspinaczkowej, zajadać się watą cukrową, popcornem i
kukurydzą a także pomalować twarze.
Na terenie boiska w Smardzowie swój obóz militarny rozbiła grupa MILITARY CAMP, a w nim można
było znaleźć: wojskowy namiot medyczny, działko przeciwlotnicze, strzelnicę, wóz bojowy BTR40,
klasyczne motocykle, kantynę serwującą prawdziwa grochówkę i flaczki z kotła oraz sklepik militarny.
Na terenie obozu militarnego organizowane były konkursy z nagrodami: Trening Snajpera, Tor
Przeszkód, Rzut Granatem, Pole Minowe. Podczas Dnia Rodziny w Smardzowie wystąpiły dzieci ze
Smardzowa, oraz wokalista pod pseudonimem Zenek B. Pokaz swoich umiejętności zaprezentowali
Strażacy z Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy, organizując również konkursy dla dzieci oraz
młodzież z Centrum Sztuk Walki "SABUN" Combat Kalaki. Z policyjną eskortą przyjechał Lew Policjant
z Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy. W tym dniu zaprezentowano również pokaz puszczania
baniek mydlanych w rozmiarze XXL, po którym dzieci mogły same nauczyć się tej trudnej sztuki.
Wieczorem odbyło się wręczenie nagród w konkursie rodzinnym. Podczas pikniku podziękowania,
osobom zaangażowanym w pracę przy placu do Tańca a niezrzeszonym w Stowarzyszeniu, wręczali
Prezes Stowarzyszenia Agnieszka Podobińska, Rady Tadeusz Andreasik oraz zastępca wójta
Krzysztof Skórzewski. Organizatorzy zaprezentowali również koszulkę klubu piłkarskiego WKS Śląska
Wrocław z numerem 23 przekazaną na cele statutowe Stowarzyszenia przez Jarosława Fojut, która
zostanie wystawiona na licytację w serwisie Allegro. Całość imprezy poprowadził znany konferansjer i
aktor Wojtek Heliński a nagłośnienie zapewnił Piotr "dj polomski" Dzieszuk. Na zakończenie Dnia
Rodziny Organizatorzy zaprosili do wspólnej zabawy tanecznej przy zespole Aneks, podczas której
karnetami do groty solnej w centrum Venus nagrodzona została pierwsza tańcząca para oraz
zwycięzcy konkursu krzesełkowego. Niespodzianką dla wszystkich uczestników imprezy było nocne
puszczanie lampionów. Biesiadowanie ze Stowarzyszeniem dla Smardzowa trwało do czwartej
rano.
Przygotowała: Anna Skowron-kronikarz Stowarzyszenia
www.dlasmardzowa.org.pl

Powiatowy konkurs
przyrodniczo-plastyczny
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Ligocie Małej
wzięli udział w Powiatowym Konkursie
Przyrodniczo–Plastycznym pod hasłem „Zjawiska
przyrodnicze w środowisku leśnym”. Na konkurs
wpłynęło 29 prac naszych uczniów.
W dniu 14 czerwca w Arboretum Leśnym w
Stradomii Wierzchniej odbyła się uroczystość
wręczenia nagród laureatom konkursu.
W powiecie I równoległe miejsca zajęli:
Jakub Kaspryszyn 6-latki
Zuzanna Zwierzak kl. I
Julia Kowalczyk kl. II
Klaudia Niewiarowska kl. II
Emilia Iwaśko kl. II
Oliwia Zaręba kl. II
Kamila Rozmysłowska kl. V
Laureaci otrzymali pamiątkowe dyplomy i
nagrody książkowe.
Gratulujemy!

Przygotowała: Anita Krzekotowska

II Powiatowy Konkurs Matematyczny "Trójkolandia
-podróż po krainie niezwykłej matematyki"
19 kwietnia 2012 r. uczniowie klas pierwszych, którzy interesują się matematyką, wzięli udział I etapie II
Powiatowego Konkursu Matematycznego dla uczniów klas pierwszych "Trójkolandia - podróż po
krainie niezwykłej matematyki" pod honorowym patronatem Burmistrza Oleśnicy Jana Bronsia.
Matematyczne potyczki miały miejsce w Gimnazjum Gminy Oleśnica w Oleśnicy. W konkursie wzięło
udział 25 uczniów, a do finału zakwalifikowały się dwie uczennice klasy I c, Paulina Jabłońska i Klaudia
Rejak. Niektóre z zadań były bardzo trudne, więc uczniowie maksymalnie wykorzystali dany im czas i
pracowali nad matematycznymi zadaniami aż do końca trwania konkursu. Nad prawidłowym
przebiegiem rywalizacji i przygotowaniem uczniów czuwała nauczycielka matematyki - Bernadetta
Smerd.
10 maja 2012 r. w Gimnazjum nr 3 im. Podróżników i Odkrywców Polskich w Oleśnicy odbył się finał
II Powiatowego Konkursu Matematycznego dla uczniów klas pierwszych "Trójkolandia - podróż po
krainie niezwykłej matematyki". W konkursie wzięło udział 12 uczniów z 6 gimnazjów powiatu
oleśnickiego. Każdy uczeń w ciągu 90 minut musiał zmierzyć się z zestawem siedmiu zadań. Uczniowie
próbowali swoich sił w rozwiązywaniu nietypowych, wymagających kreatywności i twórczego myślenia
zadań, wśród których znalazły się zadania logiczne, rebusy matematyczne oraz związane z zapałkami.
Zwycięzcami konkursu zostali: I miejsce – Paulina Jabłońska – uczennica Gimnazjum Gminy Oleśnica
w Oleśnicy, II miejsce – Barbara Kudzia – uczennica Gimnazjum nr 2 w Oleśnicy, III miejsce – Szymon
Rejak – uczeń Gimnazjum z Dobroszyc Każdy z uczestników otrzymał drobny upominek. Laureaci
zostali uhonorowani grami logicznymi. Wszystkim uczestnikom gratulujemy otwartego umysłu i
konsekwencji w działaniu.
Przygotowała: Bernadetta Smerd

Gmina Oleśnica
Stowarzyszenie mojaPiszkawa.pl – I półrocze 2012 rok
Stowarzyszenie mojaPiszkawa.pl to młoda organizacja pozarządowa. Wśród wielu celów
działalności statutowej Stowarzyszenia jest upowszechnianie i wspieranie rozwoju kultury i sztuki na
obszarach wiejskich, wspieranie kultu religijnego, rozwijanie aktywności społeczności lokalnej poprzez
organizowanie aktywnego trybu życia (zwłaszcza dzieci i starszych mieszkańców sołectwa Piszkawa).
Stowarzyszenie mojaPiszkawa.pl wdraża w życie ideę niezwykła szansa dla zwykłych ludzi, czyli
pozyskiwanie środków pomocowych oferowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa
Dolnośląskiego (złożenie wniosku luty 2012, czerwiec- sierpień 2012 zawarcie umowy z UMWD na
sfinansowanie realizacji w/w celów działalności statutowej). Stowarzyszenie to grupa ludzi
zaangażowanych w działania na rzecz wspierania tradycji i zwyczajów na obszarach wiejskich. Tak
więc Styczeń to kolędowanie, przedłużenie Bożego Narodzenia.
Odwołanie do tradycji obecnych w życiu społeczności lokalnej to piszkawski bal karnawałowy
(zorganizowany po raz trzeci dla dzieci). W ostatnie dni zapustów zabawom i jedzeniu nie było umiaru.
Raczono się słodkościami faworkami i pączkami (m.in. Pani Marii Górskiej). Szczyt zabaw
karnawałowych to śledzik zorganizowany dla dorosłych, a koziołek dla dzieci. Tegoroczna przerwa
zimowa to aktywny wypoczynek zorganizowany dla dzieci z piszkawskiej grupy twórczej (zajęcia z
tańca nowoczesnego w oleśnickim MOKI-się oraz w GOK w Bykowie).
Topienie Marzanny to szczególny charakter obyczajów- dorośli i dzieci przygotowały kukłę, którą
ozdobiono. Dziecięcy orszak niosący Marzannę obszedł część wsi. Topienie Marzanny w piszkawskim
„bajorku” niesie ze sobą dużo radości i dobrą zabawę. Dzieci z piszkawskiej grupy twórczej i seniorzy
przygotowali palmę wielkanocną, kury i zające z siana- to element dorocznych zwyczajów
wielkanocnych. Poraz trzeci zorganizowano drogę krzyżową (wielki wtorek – dzieci piszkawskie niosły
krzyż- 14 stacji).
Patriotyzm jest również kultywowany. Tegoroczne obchody 3-majowe zakończono występami dzieci z
piszkawskiej grupy twórczej. Zielone Światki to okazja do odwołania się do tradycji obrzędów ludowych
( chleb z tatarakiem, ajerówka itp.). Obrzędy nocy świętojańskiej- to bogactwo tradycji: plecenie
wianków, rzucanie wianków na dachy domów, szukanie kwiatu paproci- to to obrzędowość
piszkawskiej grupy twórczej, która w naszym przekonaniu decyduje o jakości życia lokalnej
społeczności. Organizowane przez Stowarzyszenie imprezy są powtarzane cyklicznie, co umożliwia
rozwój tożsamości społeczności lokalnej.
Przygotowała: Barbara Ogrodnik
Stowarzyszenie mojaPiszkawa.pl

Od Powiatowych Indywidualnych Zawodów w Lekkiej Atletyce poprzez Strefę Wrocławską
do Finału Dolnośląskiej Gimnazjady Młodzieży w Lekkiej Atletyce
Dnia 15.05.2012 r. w Twardogórze odbyły się Powiatowe Indywidualne Zawody w Lekkiej Atletyce Dziewcząt i Chłopców.
Uczniowie Gimnazjum Gminy Oleśnica zajęli wysokie lokaty:
- Paweł Lis – 1 miejsce, bieg na dystansie 300m (czas 41,0s),
- Dariusz Hoffman – 1 miejsce, bieg na dystansie 1000m (czas 2.50,9s),
- Monika Hoffman – 2 miejsce, bieg na dystansie 1000m (czas 3.42,4s),
- Mateusz Wójcik – 3 miejsce, bieg na dystansie 300m (czas 45,35s,)
- Paweł Lis, Mateusz Wójcik, Radosław Psuja, Mateusz Smolak – 1 miejsce, Sztafeta Szwedzka (czas 2.21,7s).
Gimnazjaliści dzięki osiągniętym wynikom zakwalifikowali się do udziału w Finale Strefy Wrocławskiej Gimnazjady Młodzieży w Lekkiej Atletyce, który
odbył się tydzień później, tj. 23.05.2012 r. Uczniowie powtórzyli swój poprzedni sukces i potwierdzili, że są w bardzo wysokiej formie startowej, zajmując
miejsca medalowe:
- Dariusz Hoffman– 1 miejsce, bieg na dystansie 1000m,
- Paweł Lis – 2 miejsce, bieg na dystansie 300m,
- Paweł Lis, Mateusz Wójcik, Radosław Psuja, Mateusz Smolak – 3 miejsce w biegu sztafetowym 4x100m,
- Monika Hoffman – 5 miejsce, bieg na dystansie 300m.
Wszyscy zawodnicy awansowali do Finału Dolnośląskiej Gimnazjady Młodzieży w Lekkiej Atletyce, który odbył się 30.05.2012 r. W zawodach wystąpił
tylko Dariusz Hoffman, zajmując 1 miejsce w biegu na dystansie 1000m, inni zawodnicy z przyczyn zdrowotnych nie wystartowali.
Przygotowała: Opiekun - Izabela Zamorska

Gmina Oleśnica
EUROPIKNIK
Z KULTURĄ
Smardzów
17.06.2012r.
Fotoreportaż

Fot. z archiwum GOK

Gmina Oleśnica
Kolonie w Turawie
W okresie wakacji, w terminach 17.07. –
23.07.2012r., oraz 23.07. – 29.07.2012r.
Gminny Ośrodek Kultury Oleśnica z
siedzibą w Boguszycach organizuje
kolonie letnie w Turawie, na terenie
zajazdu „JOWISZ”.
Zajazd usytuowany jest w lesie, nad
samym jeziorem. Na ogrodzonym terenie
znajduje się plaża z dostępem do jeziora,
sprzęt wodny (rowery, łódki, kajaki), boisko
do siatkówki, plac zabaw, mini zoo oraz
stołówka, na której organizowane są
również dyskoteki dla uczestników kolonii.
Uczestnicy zakwaterowani są w
murowanych domkach z pełnym węzłem
sanitarnym.
Koszt wyjazdu wynosi 450 zł i zawiera:
przejazd autokarem w obie strony, pełne
wyżywienie, zakwaterowanie,
ubezpieczenie, opiekę medyczną oraz
ratownika, bogaty program wypoczynku, w
tym wycieczka do Opola.
Wypoczynek został zarejestrowany w
Kuratorium Oświaty w Opolu.
Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież
w wieku 8 – 16 lat.
Są jeszcze wolne miejsca na oba turnusy.
Serdecznie zapraszamy!

Wakacje :)
"Każdy z Was mi przyzna rację, że najlepsze są wakacje,
można jechać na Mazury lub nad morze albo w góry.
Można w lesie biwakować i w namiocie przenocować,
można w cieniu odpoczywać lub w jeziorze "żabką" pływać.
Można też całymi dniami kopać piłkę z kolegami,
można z tatą łowić ryby albo w lesie zbierać grzyby.
Można sobie leniuchować, nocą gwiazdy obserwować,
można także długo spać, bo nie trzeba rano wstać.
Powróciłem już z biwaku, było "super" mówię Wam,
piękną, lśniącą , złotą rybkę, wyłowiłem z wody sam.
Była jeszcze bardzo mała, myślę, że prosiła mnie
bym zostawił ją w jeziorze, bo bez mamy jest jej źle.
Wypuściłem ją do wody mówiąc jej: do zobaczenia,
myśląc, że jak rybka z bajki spełni moje trzy życzenia.
Dwa życzenia się spełniły: odwiedziłem już Mazury,
teraz wspólnie z rodzicami pojechałem w polskie góry."
Zespół Szkolnastrona.pl życzy Wam dużo słońca
oraz wspaniałego odpoczynku, okraszonego szczęściem!
S.P.Ligota Polska

*Fotografia pochodzi ze źródła:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Beach_Children_@_Kasai_Rinkai_Park.jpg
*Wiersz pochodzi ze źródła: http://www.kobieta.pl/wiersze/najlepsze-sa-wakacjenwiersz1069211083.html

Gmina Oleśnica
Wiosenny bieg przełajowy
23 maja 2012 na terenie Sokołowickich lasów
odbyły się wiosenne gminne biegi przełajowe
szkół podstawowych z terenu gminy Oleśnica.
Indywidualne zmagania podzielone zostały
według następujących kryteriów:
Klasy I-IV dziewczęta i chłopcy, na dystansie 400
metrów
Klasy V-VI dziewczęta i chłopcy, na dystansie 800
metrów.
Najlepsza czwórka biegaczy z wyżej
wymienionych grup została nagrodzona
medalami, które wręczali : Wójt Gminy Oleśnica
Marcin Kasina, Dyrektor GOK Oleśnica Dorota
Bartczak, Przewodniczący Rady Gminy Oleśnica
Jacenty Kawecki oraz przedstawiciele Komisji
Kultury, Rekreacji, Sportu, Ładu i Bezpieczeństwa
Publicznego Radni Janina Bednarska i Ryszard
Hungier.
W klasyfikacji drużynowej wyniki ukształtowały
się następująco:
I miejsce Ligota Polska
II miejsce Ligota Mała
III miejsce Sokołowice
IV miejsce Smolna
V miejsce Wszechświęte
VI miejsce Szkoła Podstawowa Gminy Oleśnica
Dla wszystkich uczestników zawodów
przygotowano dyplomy oraz regenerujący
poczęstunek. Organizatorem biegów był Gminny
Ośrodek Kultury Oleśnica z siedzibą w
Boguszycach.

"Świąteczne jajo"
W dniach 24-25 marca 2012 r. w salach sportowych w
Sokołowicach i Ligocie Małej Gminny Ośrodek Kultury Oleśnica z
siedzibą w Boguszycach zorganizował turnieje o "ŚWIĄTECZNE
JAJO" w piłce siatkowej mężczyzn i kobiet .
W finałowej rywalizacji mężczyzn najlepsza okazała sie drużyna
z Cieśli, drugie miejsce zajęły Sokołowice. W turnieju kobiet
najlepsza okazała się drużyna z Nieciszowa, drugie miejsce
przypadło ekipie z Sokołowic, a trzecie miejsce zajęła drużyna z
Dobroszyc.
Drużynom za udział w turnieju wręczono okolicznościowe
upominki.
Przygotował: Artur Koziara (GOK)

Finał rozgrywek juniorów młodszych
23 czerwca 2012 r. na gminnym „Orliku” w Oleśnicy odbył się
finałowy X Turniej w piłce nożnej juniorów młodszych sezonu
2011/2012 z terenu naszej gminy. W rozgrywkach uczestniczyło 8
drużyn.
Drużynom puchary i nagrody wręczali: dyrektor Gminnego
Ośrodka Kultury Oleśnica z/s w Boguszycach pani Dorota
Bartczak oraz przewodniczący Komisji Kultury, Rekreacji, Sportu,
Ładu i Bezpieczeństwa Publicznego radny Tadeusz Andreasik.
Poniżej tabela wyników.
TABELA końcowa juniorów młodszych:

Przygotował: Artur Koziara (GOK)

Królem strzelców został Piotr Kotwa z Poniatowic.
Organizatorem imprezy był Gminny Ośrodek Kultury Oleśnica z
siedzibą w Boguszycach.
Przygotował: Artur Koziara (GOK)

EUROPIKNIK Z KULTURĄ I SPORTEM
W organizowanym przez GOK 17 czerwca 2012 roku w Smardzowie EURO PIKNIKU Z KULTURĄ odbył się finałowy X turniej
w piłce nożnej młodzików sezonu 2011/2012, w którym to wzięło udział 5 drużyn z terenu gminy Oleśnica. Wyniki zmagań
znajdują się w tabeli poniżej
TABELA końcowa młodzików:

Urząd Gminy Oleśnica
ul. 11 Listopada 24
56-400 Oleśnica
e-mail:urzad@olesnica.wroc.pl
strona internetowa
www.olesnica.wroc.pl
Wójt Gminy Oleśnica
Przyjmuje interesantów
w każdą środę
w godz. 10.00 - 16.30
Sekretariat:
tel. 71/314-02-00
tel. 71/314-02-01
Fax.71/314-02-04

Królem strzelców został Kacper Sikora z Zarzyska.
Po zakończeniu rywalizacji młodzików boisko piłkarskie zajęły
młodzieżowe drużyny MKS "Pogoń" Oleśnica i MSP "Rataje" Oleśnica,
prezentując pokazowe ćwiczenia piłkarskie oraz rozgrywając mecze
towarzyskie z gospodarzami pikniku i drużynami młodzików z gminy
Oleśnica.
Wszystkie dzieci biorące udział w meczach piłkarskich otrzymały
podarunki ze zdrową regenerującą żywnością i drobnymi upominkami. O
tak przygotowany zastrzyk energetyczny zadbali: Dolnośląska Federacja
Sportu, sklep Intermarche Oleśnica oraz GOK Oleśnica.
Spotkanie plenerowe w atmosferze trwającego Euro 2012 było
doskonałym momentem na uroczyste podsumowanie rozgrywek
piłkarskich seniorów i młodzików z gminy Oleśnica. Dla najlepszych
drużyn i zawodników przygotowane puchary oraz nagrody wręczali:
przewodniczący Rady Gminy radny Jacenty Kawecki oraz zastępca
przewodniczącego Komisji Kultury, Rekreacji, Sportu, Ładu i
Bezpieczeństwa Publicznego radna Janina Bednarska.
Na liście zwycięzców znaleźli się:

Biuro Rady Gminy
Tel.071/314-02-07
Przewodniczący Rady Gminy
Przyjmuje interesantów
w każdą środę
w godz. 15.30 - 16.30
Referat Spraw Obywatelskich
i Organizacyjnych
tel. 71/314-02-62
tel. 71/314-02-12
tel. 71/314-02-16
Kancelaria Główna
tel. 71/314-02-05
Referat Finansowy
Skarbnik Gminy
Monika Warszawska
tel. 71/314-02-21
tel. 71/314-02-20
tel. 71/314-02-09
tel. 71/314-02-10
tel. 71/314-02-11
tel. 71/314-02-19
Referat Budownictwa
i Infrastruktury
Kierownik: Paweł Łobacz
tel. 71/314-02-15
tel. 71/314-02-13
tel. 71/314-02-17

TABELA KOŃCOWA I Ligi Gminnej

Referat Rolnictwa Gospodarki
Nieruchomościami i Ochrony
Środowiska
Kierownik: Ewa Rachwał
tel. 71/314-02-24
tel. 71/314-02-22
tel. 71/314-02-23
Referat Promocji, Współpracy
i Pozyskiwania Funduszy
Kierownik: Maciej Syta
tel. 71/314-02-08
tel. 71/314-02-02
tel. 71/314-02-03

- I miejsca puchar wójta - drużyna Dąbrowy,
- II miejsca puchar dyrektor GOK Oleśnica - drużyna Cieśli,
- III miejsca puchar przewodniczącego Rady Gminy - drużyna Zarzyska.
Tytuł najlepszego strzelca I ligi z ilością 48 bramek zdobył Adrian
Załachowski z Dąbrowy,
TABELA KOŃCOWA II Ligi Gminnej

- I miejsca Puchar Wójta - drużyna z Zimnicy,
- II miejsca Puchar Dyrektor GOK Oleśnica - drużyna z Nowoszyc,
- III miejsca Puchar Przewodniczącego Komisji Kultury, Rekreacji, Sportu, Ładu i Bezpieczeństwa Publicznego - drużyna z
Wszechświętego,
Tytuł najlepszego strzelca w rozgrywkach II Ligi otrzymał Emil Pawlik z Zimnicy, zdobywając 18 bramek.
Puchary Fair Play w całym cyklu rozgrywek otrzymały drużyny z Zarzyska i Wszechświętego.

Gminne Przedsiębiorstwo
Komunalne Sp. z o.o.
ul. Kopernika 13
56-400 Oleśnica
tel. 71/314-23-79
tel. 71/314-15-62
Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej
ul. Kopernika 13
56-400 Oleśnica
tel. 71/314-03-80
tel. 71/314-03-86
tel. 71/314-03-87
tel. 71/314-03-88
tel. 71/314-77-21
Godziny urzędowania Ośrodka:
7.00 - 15.00
Dyrektor przyjmuje interesantów
w każdy czwartek
w godz. 14.00 - 15.30
Gminny Ośrodek Kultury
Oleśnica
Boguszyce 118a
56-400 Oleśnica
tel./fax. 71-314-02-37
Godziny urzędowania Ośrodka:
Pon.,śr.,czw.,pt. 8.00 - 20.00
wt. 8,00 - 22.00,
sobota 10,00 - 15.00

W trakcie trwania Euro Pikniku przeprowadzane były również konkurencje sportowo-rekreacyjne oraz konkursy sprawdzające
umiejętności piłkarskie.
Informator Gminy Oleśnica
Duży zainteresowaniem wśród uczestników imprezy cieszyła się możliwość sprawdzenia swoich umiejętności strzałów do Redakcja:
Urząd Gminy Oleśnica
bramki w ALKO GOGLACH.
Przygotował: Artur Koziara (GOK)

Podziękowanie
Serdecznie dziękuję Panu Arkadiuszowi Zagrodnikowi, dyrektorowi Dolnośląskiej Federacji Sportu we Wrocławiu, za
okazane wsparcie, udostępnienie logo oraz przekazanie gadżetów na organizowaną w dniu 17 czerwca 2012 r. w Smardzowie
przez nasz Ośrodek imprezę pn. Euro Piknik z Kulturą. Mamy nadzieję na dalszą współpracę z Dolnośląską Federacją Sportu w
zakresie promocji sportu i zdrowego stylu życia.
Dyrektor GOK Dorota Bartczak

ul.11 Listopada 24
56-400 Oleśnica
Referat PWiPF

Druk:
Drukarnia Szmydt
ul.Legionów Polskich 27A
09-500 Gostynin

