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Gmina Oleśnica
XXII zwyczajna sesja Rady Gminy
19 lipca 2012 r. odbyła się XXII zwyczajna sesja
Rady Gminy Oleśnica, która nie była
przewidziana w planie pracy Rady.
Po otwarciu sesji i stwierdzeniu prawomocności
obrad, przedstawiono porządek, do którego radni
nie wnieśli uwag. Następnie przystąpiono do
punktu 4, w którym podjęto następujące uchwały:
a) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia
programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Oleśnica w 2012 roku;
b) w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia

nieruchomości w drodze przetargu;
c) zmieniająca uchwałę Nr XV/97/11 w sprawie
wieloletniej prognozy finansowej Gminy Oleśnica;
d) w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok;
e) w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad
ich zbywania, nabywania i wykupu przez wójta.
W sprawach różnych podjęto m. in. temat
wykupionych gruntów w Osadzie Leśnej, zakupu
materiałów promocyjnych z logo Gminy Oleśnica
oraz etapów przygotowań i wdrażania się do
ustawy śmieciowej
Biuro Rady: Agnieszka Kembłowska

Spotkanie Wójta z sołtysami
W dniu 10 września 2012 r. w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica odbyło się spotkanie Wójta Pana
Marcina Kasiny z Sołtysami Gminy Oleśnica.
Tematem spotkania było omówienie dokumentacji jaka powinna być przygotowana i wypełniona
podczas Zebrania Wiejskiego, dotyczącego funduszu sołeckiego.
Sołtysi zostali także poinformowani o rozpoczęciu prac nad budżetem sołectw na 2013 rok.
Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Pan Jarosław Telka poprosił o informacje, czy w
sołectwach potrzebna jest pomoc finansowa dla rodzin przy zakupie opału na zimę oraz poinformował,
aby pilnie kontaktować się z Ośrodkiem w przypadku, gdy pojawiają się sygnały o tym, że dziecko w
rodzinie potrzebuje pomocy.
Biuro Rady: Agnieszka Kembłowska

XXIII sesja Rady Gminy Oleśnica VI kadencji
14 września 2012 r. odbyła się XXIII sesja,
dotycząca
oceny działalności Gminnego
Przedsiębiorstwa Komunalnego, Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Zespołu Interdyscyplinarnego.
W punkcie 4 porządku obrad wystąpił:
a. Prezes GPK Pan Jarosław Polański, który
przedstawił sprawozdanie, a w nim: informacje
ogólne, działalność podstawową spółki, strukturę
organizacyjną spółki oraz majątek i wyposażenie;
b. Dyrektor GOPS Pan Jarosław Telka
przedstawił sprawozdanie, w którym omówił
podstawy prawne działania Ośrodka, strukturę
organizacyjną i kadrową, klientów Ośrodka oraz
realizację świadczeń pomocy społecznej,
świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny,
dodatki mieszkaniowe. Na zakończenie swojego
wystąpienia dyrektor przedstawił cztery zasady,
jakie stosują pracownicy socjalni w swojej pracy;
c. Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego
Pani Teresa Ohnsorge – Niklewicz.
Następnie Wójt Pan Marcin Kasina przedstawił
informację o przebiegu wykonania budżetu gminy
Oleśnica za I półrocze 2012 roku,
Przewodniczący Rady Pan Jacenty Kawecki
odczytał opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej
w sprawie w/w sprawozdania, natomiast
Przewodniczący Pan Tadeusz Kunaj przedstawił
opinię Komisji Budżetu i Finansów.
Po przerwie przystąpiono do podjęcia uchwał:
a) w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków;

b) w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenu
położonego w obrębie Boguszyce;

k) zmieniająca uchwałę Nr XV/97/11 w sprawie
wieloletniej prognozy finansowej Gminy
Oleśnica;

c) w sprawie wyrażenia zgody na
wydzierżawienie na okres 10 lat w drodze
bezprzetargowej lokalu użytkowego o
powierzchni 15,73 m2 położonego w budynku nr
47c w Dąbrowie, na działce nr 76/4, stanowiącej
własność Gminy Oleśnica;

l) w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok.
W kolejnym punkcie porządku obrad, Wójt
odczytał sprawozdanie z okresu między sesjami
oraz przyjęto protokół z XXII sesji.
Biuro Rady: Agnieszka Kembłowska

d) w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie z
wnioskiem do Wojewody Dolnośląskiego o
nieodpłatne nabycie mienia na rzecz gminy;
e) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie
darowizny niezabudowanych nieruchomości,
oznaczonych jako działki nr 23/2 i 23/3,
położonych w obrębie Piszkawa, gmina Oleśnica;
f) w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Oleśnicy;
g) w sprawie przyjęcia Gminnego programu
wspierania rodziny na lata 2012- 2014;
h) w sprawie określenia warunków odpłatności za
pomoc w formie posiłków;
I) w sprawie szczegółowych warunków
przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i
specjalistyczne usługi opiekuńcze, z
wyłączeniem specjalistycznych usług
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi;
j) w sprawie zasad zwrotu wydatków za
świadczenia z pomocy społecznej przyznawane
pod warunkiem zwrotu w części lub całości w
ramach zadań własnych Gminy;

Nadzwyczajna sesja Rady Gminy
27 września 2012 r. odbyła się XXIV
nadzwyczajna sesja Rady Gminy Oleśnica.
Po otwarciu sesji, stwierdzeniu prawomocności
obrad, przedstawieniu porządku przystąpiono do
punktu 4, w którym podjęto następujące uchwały:
a) zmieniająca uchwałę Nr XV/97/11 w sprawie
wieloletniej prognozy finansowej Gminy
Oleśnica;
b) w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012
rok.
Biuro Rady: Agnieszka Kembłowska

Gmina Oleśnica
Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym
Gmina Oleśnica w 2012 roku przyjęła łącznie 499 wniosków od osób
ubiegających się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego. W lutym producenci rolni złożyli 249 wniosków na łączną kwotę
360.779,20 zł, w sierpniu 250 wniosków na kwotę 245.743,70 zł, tym samym
wysokość zwrotu w 2012 r. wyniosła 606.522,90 zł.
W porównaniu z ubiegłym rokiem nastąpił wzrost kwoty wypłaty o 11 %. W II
półroczu 2012 r. wydano 250 decyzji, w tym 249 przyznających zwrot podatku
akcyzowego oraz 1 decyzję odmawiającą zwrotu. Pieniądze zostaną wypłacone
producentom rolnym w terminie do 31 października 2012 r. po przyznaniu Gminie
Oleśnica dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę zwrotu podatku
akcyzowego.
Urząd Gminy Oleśnica przypomina, że producenci rolni mogą składać wnioski o
zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego
do produkcji rolnej do Wójta Gminy Oleśnica będąc w posiadaniu lub współposiadaniu użytków rolnych położonych w obrębie Gminy Oleśnica. Do wniosku
należy dołączyć faktury VAT dokumentujące zakup oleju napędowego przez producenta rolnego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia
wniosku. Zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji
rolnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 52, poz. 379 z późn. zm.) wniosek o zwrot podatku składa się w terminach od dnia 1 lutego do ostatniego dnia lutego i od dnia 1
sierpnia do dnia 31 sierpnia danego roku.
Przygotowała:Małgorzata Bąk

Zagospodarowanie przestrzenne
Z przyjemnością informuję, że w bieżącym roku weszły w życie miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego dla obrębów: Ostrowina obejmujący swoimi ustaleniami działki nr 211/13 i 211/14, Ligota Mała,
Nieciszów, Piszkawa i Cieśle.
W Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego opublikowano miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego dla obrębów Bystre i Krzeczyn. Niniejsze plany wejdą w życiu po 30 dniach od ich publikacji i
nastąpi to 1 października 2012 roku dla obrębu Bystre i 20 października 2012 roku dla obrębu Krzeczyn.
W dniu 14.09.2012 roku Rada Gminy Oleśnica uchwaliła zmianę planu dla obrębu Boguszyce. W połowie
września plan został złożony w Wydziale Nadzoru i Kontroli w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim, skąd zostanie
przekazany do publikacji.
Opracowanie planów miejscowych wsi Jenkowice i Smardzów jest na etapie uzgodnień i uzyskania zgody na
zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolne i nieleśne.
Na XIX sesji Rady Gminy Oleśnica VI kadencji z dnia 26 kwietnia 2012 r. radni podjęli uchwały o przystąpieniu do
sporządzenia lub zmiany planów miejscowych dla następujących miejscowości: - Dąbrowa (Uchwala Nr
XIX/123/12 Rady Gminy Oleśnica z dnia 26.04.2012 r.),
- Poniatowice (Uchwala Nr XIX/128/12 Rady Gminy Oleśnica z dnia 26.04.2012 r),
- Ligota Polska (Uchwala Nr XIX/129/12 Rady Gminy Oleśnica z dnia 26.04.2012 r),
- Ligota Wielka (Uchwala Nr XIX/124/12 Rady Gminy Oleśnica z dnia 26.04.2012 r),
- Nowa Ligota (Uchwala Nr XIX/125/12 Rady Gminy Oleśnica z dnia 26.04.2012 r),
- Smolna (Uchwala Nr XIX/126/12 Rady Gminy Oleśnica z dnia 26.04.2012 r),
- Zimnica (Uchwala Nr XIX/127/12 Rady Gminy Oleśnica z dnia 26.04.2012 r),
- Osada Leśna (Uchwala Nr XIX/129/12 Rady Gminy Oleśnica z dnia 26.04.2012 r).
Dnia 25.09.2012 ogłoszono przetarg na opracowanie w/w miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gm. Oleśnica. Po przeprowadzonym
postępowaniu przetargowym wyłoniony zostanie wykonawca którego zadaniem będzie sporządzenie przedmiotowych planów.
Podjęto również uchwałę o przystąpieniu do zmiany obecnie obowiązującego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania przestrzennego
Gminy Oleśnica (Uchwala Nr XIX/122/12 Rady Gminy Oleśnica z dnia 26.04.2012 r). Na dzień 27.09.2012 prace są na etapie rozpatrzenia wniosków.
Ponadto informuję, że zgodnie z art. 30 ust. 1. ustawy o planowaniui zagospodarowaniu przestrzennym, cyt.: „Każdy ma prawo wglądu do studium lub
planu miejscowego oraz otrzymania z nich wypisów i wyrysów”.
Przygotował referat RGNIOŚ

Informacje z GPK
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

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
Przygotował: Prezes GPK
Jarosław Polański

Gmina Oleśnica
Inwestujemy, remontujemy, budujemy....
1. Gospodarka mieszkaniowa
- oddano do użytkowania Wielofunkcyjny Ośrodek Gminny (salo-remizo-świetlicę) w miejscowości
Wszechświete
- oddano do użytkowania remizę Ochotniczej Straży Pożarnej w Sokołowicach
a) zakończono remonty:
- świetlicy wiejskiej w miejscowości Ligota Polska
- świetlicy wiejskiej w miejscowości Ligota Wielka
- świetlicy wiejskiej w miejscowości Bystre
b) trwają remonty i budowy:
- świetlicy wiejskiej w miejscowości Gręboszyce
- 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 miejscowości Piszkawa - budowa realizowana jest w Ramach działania Odnowa i
Rozwój Wsi na obszarze LSR realizowanej przez Lokalną Grupę Działania - Stowarzyszenie LGD Dobra
Widawa Oleśnica
c) wykonywane są dokumentacje na:
- rozbudowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Smolna
- rozbudowę remizy strażackiej w miejscowości Ligota Mała

Remiza OSP w Sokolowicach

2. Rolnictwo i łowiectwo
Zakończono budowę sieci wodociągowej w Ligocie Wielkiej
Zakończono budowę sieci wodociągowej w miejscowości Ostrowina
3. Transport i łączność
- wykonano remonty dróg gminnych i wewnętrznych na terenie
Gminy Oleśnica. Zakres robót obejmuje utwardzanie dróg
kruszywem łamanym, profilowanie dróg, powierzchniowe utrwalenie
dróg, cząstkowe remonty asfaltów.
- wykonana została dokumentacja projektowa na budowę i
odwodnienie części dróg wewnętrznych w miejscowości Bystre
(Osada)
- wykonywana jest dokumentacja projektowa na budowę drogi ul.
Sosnowa w miejscowosci Spalice
W RAMACH DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
DOLNOŚLASKIEGO Gmina Oleśnica otrzymała dotację na
budowę dróg w kwocie 315 200,00 zł zgodnie z tabelą:

Świetlica w Poniatowicach

Czyszczenie rowu melioracyjnego

Droga w Ligocie Małej

Droga w Smolnej

Droga w Nieciszowie

Droga w Cieślach

Droga w miejscowości Spalice

4. Oświata i wychowanie
Rozpoczęto prace budowlane Sali Sportowej przy Gminnym Gimnazjum Oleśnica w Oleśnicy – realizacja zadania została podzielona na trzy etapy,
zakończenie zadania nastąpi w pierwszej połowie 2014r.Budowa dofinansowywana jest przez Ministerstwo Sportu i Turystyki z Funduszu Rozwoju Kultury
Fizycznej.
6. Gmina Oleśnica realizowała program "Bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej". Program ten był realizowany przez 5 miesięcy tj.: do
06.10.2012 r. Jednostka Gminy, jako pracodawca zatrudnia 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

Gmina Oleśnica
„Sprzątanie świata – Polska 2012”w Szkole Podstawowej w Smolnej
„Kocham, lubię, szanuję … nie śmiecę” – pod takim hasłem ruszyła akcja „Sprzątanie Świata – Polska 2012”. Rozpoczął ją apel, na którym uczniowie poznali
jej historię, usłyszeli wiersze o tematyce ekologicznej, wzięli udział w quizie wiedzy. Zostali zachęceni do refleksji nad stosunkiem do otaczającego świata i tego
konsekwencjami. Cudownie jest kochać przyrodę, pięknie lubić, wystarczy szacunek – to on nie pozwala wyrzucać śmieci do lasu czy na pobocze drogi. Klasy
IV – VI były na wysypisku śmieci. Dzieci miały okazję zobaczyć jak ono funkcjonuje, co dzieje się z odpadami, które pochodzą z ich domów. Młodsi uczniowie
wykonali prace plastyczne z surowców wtórnych. Mamy nadzieję, że takie akcje doprowadzą do zmiany mentalności na bardziej nastawioną na troskę o
środowisko.
Organizatorzy: Maria Woźna, Barbara Witkowska

MOGIŁĘ PRADZIADA OCAL OD ZAPOMNIENIA AKCJA 2012
W lipcu br. siedmioosobowa grupa uczniów z Gimnazjum Gminy Oleśnica pod opieką p. Bożeny Kula wzięła udział w akcji
„Mogiłę Pradziada Ocal Od Zapomnienia”. Nasi uczniowie wraz z młodzieżą z Gimnazjum nr 3 w Oleśnicy przebywali na
Ukrainie, aby porządkować polski cmentarz w miejscowości Zasław. Natomiast grupa uczniów z Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy zajmowała się cmentarzem w Szepietówce.
Zasław to niewielkie, kilkunastotysięczne miasteczko w obwodzie chmielnickim o ponad tysiącletniej historii. Dziś główną
postacią miasta jest mer Walenty Pańkowski posiadający polskie pochodzenie. To właśnie dzięki jego osobistemu
zaangażowaniu do miasteczka przyjechała grupa gimnazjalistów wraz z opiekunami. Polski cmentarz, którego ratowaniem
zajęła się młodzież był w opłakanym stanie: zarośnięty przez krzewy, chwasty, drzewa, dzikie wino, zasypany hałdami
śmieci, wśród tego wszystkiego poprzewracane, zakopane w ziemi grobowce, pomniki, resztki nagrobków, rdzewiejące
krzyże. Podczas pobytu w Zasławiu młodzi wolontariusze wykonywali prace polegające na karczowaniu zarośli, wycinaniu
krzewów, zbieraniu ogromnych ilości śmieci, czyszczeniu granitowych i piaskowcowych pomników malowaniu krzyży,
grabieniu, plewieniu. Uczniowie pracowali ok. 8 godzin dziennie. Z czasem do prac przyłączyła się miejscowa młodzież i
dorośli, w tym mieszkający tam Polacy. Praca ta dawała uczniom ogromna satysfakcję – odkrywanie nowych mogił XIXwiecznych, odczytywanie napisów zatartych przez czas, oczyszczenie, naprawienie nagrobków, budowało w nich poczucie
spełnienia czegoś bardzo ważnego, potrzebnego, czego nikt przed nimi nie robił. Pracując odkrywali
polską historię na tych ziemiach. Wieczorem, ostatniego dnia pobytu w Zasławiu gimnazjaliści poszli na
„swój” jak go już nazywali, cmentarz. Było już ciemno – na oczyszczonych grobach i grobowcach zapalili
znicze. Palące się ognie rozświetlały w ciemności pomalowane krzyże, odbijały widoczne napisy. Do
wszystkich dotarło znaczenie i wartość wykonanej pracy. Jednak wszyscy stwierdzili, że sens będzie to
miało pełny wtedy, gdy będą mogli wrócić za rok, aby dokończyć rozpoczętą pracę.
Pobyt w Zasławiu to była nie tylko praca. W godzinach wieczornych młodzież realizowała program
przygotowany przez miejscowe szkoły i instytucje kulturalne. Grupa zwiedziła najstarsze części miasta,
w tym ruiny pałacu Sanguszków, dawnych właścicieli Zasławia, zobaczyła pomnik Lenina będącego
pamiątką nowszej historii Ukrainy, odwiedziła szkołę średnią i muzeum jej patrona, centrum sportu i
rekreacji. W domu kultury zorganizowano dla nas przedstawienie wokalno-taneczne, w którym lokalna
młodzież prezentowała swoje talenty artystyczne. Młodzież bawiła się również na dyskotece w
miejscowym klubie Tornado. A poza tym przygotowano dla nas ognisko, grilla i wspaniałą atmosferę. W
codziennych pracach jak i wieczorem towarzyszyła nam grupa ukraińskiej młodzieży razem z opiekunką
panią Larysą. Dużą atrakcją była wspólna wycieczka do Krzemieńca – miasta królowej Bony i Juliusza
Słowackiego oraz Ławry Poczajowskiej będącej świętym, szczególnym miejscem dla prawosławnych.
W czasie pobytu w Zasławiu udało się spełnić główne przesłanie akcji czyli ocalić kolejną polską
nekropolię, ale poza tym rozbudzić zainteresowanie młodzieży historią tych ziem i naszych przodków. I
niezmiernie ważne – udało się zawiązać nic przyjaźni między polską i ukraińską młodzieżą, która bardzo
się ze sobą zżyła. Uczestnicy wyjazdu chętnie widzieliby swoich nowych przyjaciół u nas jako gości, aby
pokazać im nasz piękny region i zrewanżować się za sympatię i serdeczność, którą otrzymali na
Ukrainie. Wszystko to dzięki redaktor Grażynie Orłowskiej z TVP Wrocław, która jest główną
organizatorką akcji, kurator dolnośląskiej Beacie Pawłowicz będącej patronem przedsięwzięcia,
Konsulowi Generalnemu Rzeczpospolitej Polskiej w Winnicy- Krzysztofowi Świderkowi, pomysłodawcy
tego przedsięwzięcia oraz władzom Gminy Oleśnica, miasta Oleśnica i Powiatu Oleśnickiego, które
sfinansowały podróż wolontariuszy, jak również dzięki ogromnemu zaangażowaniu i wsparciu ze strony
dyrekcji Gimnazjum Gminy Oleśnica i Gimnazjum nr 3 w Oleśnicy. Dużą pomocą byli także sponsorzy i
rodzice oraz oleśnickie parafie, które poparły przeprowadzaną w czerwcu zbiórkę pieniędzy.
Przygotowała: Bożena Kula

PODZIĘKOWANIE
Mieszkańcy budynku wielorodzinnego
w miejscowości Ligota Polska, którzy w wyniku
pożaru w dniu 5 lutego 2012 roku stracili dach nad
głową, serdecznie dziękują wszystkim, którzy
pomogli w odbudowaniu naszych mieszkań.
W szczególności dziękujemy Wójtowi Gminy
Oleśnica Panu Marcinowi Kasinie, Komitetowi
ds. Pomocy dla Pogorzelców, Radnym, Sołtysom
i Radom Sołeckim oraz pracownikom urzędu
i jednostek organizacyjnych Gminy Oleśnica, jak
również wszystkim ludziom dobrej woli, którzy nas
wsparli, abyśmy mogli powrócić do swoich
mieszkań.
Wdzięczni mieszkańcy

Gmina Oleśnica
Ligota Polska sprząta swój świat
“Kocham, lubię, szanuję...
nie śmiecę"
Prawie dwustu uczniów Szkoły Podstawowej w
Ligocie Polskiej jak co roku odpowiedziało na apel
Fundacji Nasza Ziemia, organizującej akcję
Sprzątania Świata. 17 września młodzi ekolodzy z
zapałem wzięli się za oczyszczanie terenu Ligoty
Polskiej i Poniatowic. Gdzie ich nie było. Zaglądali
pod każdy krzak, penetrowali sięgającą po kolana
trawę, rowy i opuszczone zakątki. Zadbali także o
czystość w okolicach przystanków autobusowych.
Uczniowie, dzięki pomocy Urzędu Gminy, byli
zaopatrzeni w mocne worki i rękawiczki. Niektórzy
skorzystali również z mocniejszego oręża szkolnych grabi, mioteł i łopat. Całej akcji z
zaciekawieniem przyglądali się mieszkańcy
okolic. Sołtys z Poniatowic - Jacenty Kawecki
wyszedł do grupy sprzątającej w pobliżu jego
posesji. Uczniowie usłyszeli miłe słowa
podziękowania i zostali poczęstowani cukierkami.
Cała akcja trwała dwie godziny. Pozytywne
spostrzeżenie, jakie nasunęło się ekipom
sprzątającym jest takie, że w tym roku śmieci w
naszym lokalnym środowisku było znacznie mniej
niż w ubiegłych latach. Edukacja ekologiczna nie
poszła w las.
Przygotowała:Małgorzata Furmanek

,,Egzamin na wzorowego pieszego”
Jednym z celów edukacji dziecka w okresie
przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz
priorytetem na ten rok szkolny jest uwrażliwianie
na kwestię własnego bezpieczeństwa. Dlatego
też uczniowie klasy 1a ,b kl. 0 ab oraz 5-latki
spotkali się z przedstawicielami policji. W ramach
tego spotkania dzieci utrwaliły wiadomości o
ruchu drogowym, dowiedziały się również
ciekawych rzeczy o pracy policjanta. Odbyły się
także ćwiczenia praktyczne. Pod czujnym okiem
pana policjanta maluchy uczyły się przechodzenia
po pasach przez jezdnię. ,,Egzamin na
wzorowego pieszego" wszyscy zdali na szóstkę.
Teraz na spotkanie z policjantami, które odbędzie
się już w przyszłym tygodniu, czekają uczniowie
klas 2 i 3.
Przygotowała:Małgorzata Furmanek

Ligota Polska biega najlepiej
W piękne sobotnie przedpołudnie 22 września, grupa czterdziestu uczniów Szkoły Podstawowej w
Ligocie Polskiej, stawiła się na starcie XXVIII Międzynarodowego Biegu Ulicznego o Memoriał
Bogusława Psujka. Dopingowani przez rodziców i nauczycieli, najlepsi szkolni lekkoatleci po raz
kolejny udowodnili, że lubią i potrafią szybko biegać.
Przydały się rady szkolnych nauczycieli wuefu -Jolanty Gawlik i dyrektora Leszka Witkowskiego. Aż
siedmiu startujących stanęło na podium. Wielu z uczniów otarła się o medal. Z klasy pierwszej
najlepszy wśród chłopców był Bartosz Kasina, który zajął trzecie miejsce. W kategorii „klasy drugie”
srebro w biegu dziewczyn zdobyła Kinga Kosińska, wśród chłopców trzeci był Kacper Kukuczka.
Medalowe złoto trafiło do uczennicy klasy trzeciej Wiktorii Okoń i czwartoklasisty Sławomira
Warszawskiego, natomiast brąz do piątoklasistki Natalii Hołdy. Te wysokie lokaty przyniosły szkole w
Ligocie Polskiej piąte miejsce wśród wszystkich startujących szkół podstawowych. W gminie Oleśnica
Przygotowała: Małgorzata Furmanek
sportowcy z Ligoty okazali się najlepsi.

Światowo z tabliczką mnożenia
"Młodsi sprawdzają, jak starsi tabliczkę mnożenia znają"
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Ligocie Polskiej przyłączyli się do ogólnoświatowej akcji
edukacyjnej w ramach obchodzonego po raz drugi Dnia Tabliczki Mnożenia. 28 września na twarzach
wszystkich uczniów i pracowników szkoły było widać skupienie. Każdy dwoił się i troił, żeby jak najlepiej
odpowiedzieć na pytania z mnożenia. Mogły one paść w najmniej oczekiwanym czasie i miejscu.
Niejeden przygotowywał się do tej walki na cyfry od przeszło tygodnia. Finałowy dzień został
poprzedzony różnorodnymi czynnościami. Koordynatorka akcji, wicedyrektor Małgorzata Lenart,
zawiesiła w holu szkoły wiele tablic z działaniami sprawdzającymi znajomość tabliczki mnożenia.
Każdy na własną rękę mógł sprawdzić swoje siły. Następnie kolejne koordynatorki – Irena Boryczka i
Ewa Pawelec przeprowadziły klasowe konkursy wyłaniające mistrzów mnożenia. Każdy z uczniów
losował kartkę z pięcioma zagadkami, np. 14=2·? , ?= 7·3. Najlepsi rachmistrzowie przechodzili dalej i
walczyli o tytuł najlepszego w klasie. Tym razem losowane przez nich zadania były zdecydowanie
trudniejsze, np. 12·12=?, 304=?·8.
Zwycięzcy:Piotr Mierzwa, Kacper Perliński, Miłosz Kapka, Natalia Matuszak i weronika Kapka
wzięli udział w ostatecznym starciu 28 września. Mistrzem szkoły okazała się Natalia Matuszak i Miłosz
Kapka.Tego dnia rozdano również wiele certyfikatów MT Ekspert uczniom wyróżniającym się
znajomościom działań matematycznych. Certyfikaty upoważniają do wzięcia udziału w konkursie
internetowym na początku października. Cała akcja z przypominaniem i oswajaniem niezbyt słodkiej
tabliczki okazała się dobrą zabawą.
Przygotowała: Małgorzata Furmanek

Dożynki Wiejskie 2012 w Smardzowie
26 sierpnia 2012 na boisku w Smardzowie
odbyły się Dożynki Wiejskie 2012. Gościmy
honorowymi byli Wójt Gminy Marcin Kasina,
Radny Tadeusz Andreasik, Dyrektor GOK
Dorota Bartczak oraz proboszcz Jacek Bigoń.
Obchody Dożynek rozpoczęła uroczysta Msza
Św. Podczas Mszy Św. Pani Sołtys Małgorzata
Święch oraz Starosta wraz ze Starościną
dożynkową podzielili się z mieszkańcami
symbolicznym chlebem dożynkowym. Wieniec
dożynkowy upletli Państwo: Sylwia i Dariusz
Dyduła, Małgorzata i Bogusław Chajęccy,
Agnieszka i Kamil Chajęccy, Małgorzata i
Sylwester Sorys oraz Ewa i Jerzy Parylak.
Część artystyczną prowadzili młodzi
mieszkańcy Smardzowa Magdalena Głowacz i
Patryk Duduła. Oprócz Smardzowianek, które
ułożyły przyśpiewkę dożynkową, w której
"obśpiewały" niektórych mieszkańców
Smardzowa i ważniejsze wydarzenia z życia
wioski, wystąpiły jeszcze panie z zespołu
ludowego Karolinki oraz w przedstawieniu o
tematyce dożynkowej dzieci ze Smardzowa
przygotowane przez Sylwię Dudułę.
Było
wiele konkursów sportowych dla dzieci i
dorosłych, oczywiście z nagrodami. Wielkim
powodzeniem cieszył się kiermasz ciast
upieczonych przez mieszkanki Smardzowa
oraz loteria fantowa na której każdy los
wygrywał (np. worek ziemniaków, żywą kurę,
drobne upominki) i brał udział w losowaniu 4
nagród głównych, którymi były: lekcje jazdy
konnej w stadninie Państwa Obiegły w
Smardzowie, Drewno kominkowe od Firmy
Piotra i Pawła Wrzaszczak, grzejnik od Firmy
Altom, oraz wymiana oleju w Zakładzie
Mechanicznym Pana Piasecznego.
Rozstrzygnięło również konkursy na
najpiękniejszy bukiet dożynkowy i najlepszy
wypiek z tegorocznej mąki. Przed zabawą
taneczną z zespołem Forte, Pani Sołtys
wręczyła wszystkim sponsorom i osobom
zaangażowanym w przygotowanie dożynek
symboliczne dyplomy z podziękowaniami.
Przygotowała:Anna Skowron

Gmina Oleśnica
Z okazji zakończenia zbiorów, pod koniec
sierpnia br. z inicjatywy Pani Sołtys Marty
Barskiej, Rady Sołeckiej Bystre, Zespołu Karolinki
oraz zaangażowanych mieszkańców
zorganizowano dożynki wiejskie. Impreza
rozpoczęła się barwnym korowodem
dożynkowym, który przeszedł do Kościoła, gdzie
została odprawiona Msza Święta. Po południu na
boisku sportowym na mieszkańców oraz
zaproszonych gości czekało mnóstwo atrakcji
między innymi wystąpiły zespoły ludowe takie jak
Wyszogrodzianie, Karolinki, dzieci uczęszczające
na świetlicę wiejską oraz maluchy z miKlubu
Przedszkolaka działającego w Bystrem. Podczas
dożynek można było obejrzeć wystawę sekcji
Hodowców Gołębi Bystre oraz przejechać się
konno (stadnina koni "Wietrzna Stajnia" w
Świerznej). Można było również spróbować
kiełbasy z grilla,pysznego ciasta upieczonego
specjalnie na tę okazję przez mieszkanki
sołectwa. Pomyślano również o dzieciach i
zorganizowano dla nich liczne gry i zabawy.
Ostatnim punktem imprezy była zabawa taneczna
pod gwiazdami, którą poprowadził zespół
Prestige.
Przygotowała: Marta Barska

Parada ulicą Świdnicką
do Rynku we Wrocławiu
I MIĘDZYNARODOWY
FESTIWAL FOLKLORU
Fotoreportaż
Opracowała: Monika Jankowska GOK Oleśnica

"Nabór do zespołu zostanie ogłoszony już
w październiku 2012.
Zespół będzie składał się z trzech sekcji:
- sekcja taneczna,
- sekcja wokalna,
- sekcja muzyczna.
Więcej informacji pod numerem
tel. 71 314 02 38
Lub w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury
Oleśnica
z s. w Boguszycach”

Gmina Oleśnica
To już 15 lat …
Już od 15 lat gmina Oleśnica jest miejscem spotkań dla zespołów folklorystycznych z różnych części
Europy. Tegoroczna edycja Międzynarodowych Konfrontacji Folklorystycznych odbyła się pod nową
nazwą – I Międzynarodowy Festiwal Folkloru. Jest to jedno z najważniejszych wydarzeń kulturalnych w
kalendarzu imprez Gminnego Ośrodka Kultury Oleśnica.
I DZIEŃ - piątek 31.08.2012 r.
Pierwszym dniem festiwalu był piątek. Późnym wieczorem na dziedzińcu Zamku Książąt Oleśnickich
odbyła się Biesiada Międzykulturowa, w trakcie której zaprezentowały się wszystkie zespoły biorące
udział w Festiwalu, a byli to:
- kapela TüCSöK i zespół IPOLY (Węgry)
- zespół IL CONTADO (Włochy)
- zespół KUD ŠUMADIJA (Serbia)
- zespół Slovácký Krúžek (Czechy)
- Zespół Tańca Ludowego KALINAAWF Wrocław (Polska)
- kapela SMYKI GOK Oleśnica (Polska)
Tuż po prezentacjach uczestników festiwalu na scenie pojawił się zespół Jig&Reel MANIACS, który
wraz z zespołem tanecznym „Ellorien” zaprosił wszystkich uczestników biesiady do wspólnej zabawy.
Impreza trwała do późnych godzin nocnych.
II DZIEŃ - 01.09.2012 r.
Drugiego dnia festiwal przeniósł się do Wrocławia, gdzie ulicą Świdnicką przemaszerował nasz barwny
korowód. Artyści przeszli do rynku we Wrocławiu. Każdy z zespołów zaprezentował krótki program
artystyczny, który przyciągnął wielu widzów. Parada była promocją idei Festiwalu, ale także Pikniku w
Muzeum Etnograficznym i Dożynek Gminy Oleśnica. Dzięki współpracy GOK Oleśnica z Muzeum
Etnograficznym we Wrocławiu udało się zorganizować kolejne sobotnie wydarzenia, którym był Piknik
Folklorystyczny. Równolegle odbywały się tam występy taneczne i muzyczne oraz degustacje
kulinarne. Każdy z przybyłych tego dnia gości spróbować tradycyjnego gulaszu węgierskiego (Perkelt)
oraz spaghetti, przygotowanego przez rodowitych Włochów. Piknik cieszył się ogromnym
zainteresowaniem.
Po zakończeniu Pikniku część zespołów skorzystała z możliwości zwiedzania Wrocławia
(zorganizowanego bezpłatnie przez wolontariuszy z zespołu tańca ludowego KALINA AWF
WROCŁAW). Kapela TüCSöK wzięła udział w wieczorze węgierskim w Sport Barze w Oleśnicy a
zespół IL CONTADO wraz z zespołem Wianki ze Wszechświętego swoim występem uświetnił
uroczystość otwarcia Wielofunkcyjnego Ośrodka Gminnego we Wszechświętem.
III DZIEŃ - 02.09.2012 r.
„Dożynki Powiatu i Gminy Oleśnica” odbyły się 02 września 2012 r. na boisku sportowym w
Boguszycach. Dożynkowe obchody rozpoczęła uroczysta msza św. odprawiona w miejscowym
kościele. Po mszy św. uroczysty korowód z akompaniamentem kapeli „Smyki” przemaszerował na
boisko sportowe, gdzie czekali zgromadzeni goście dożynkowe.
Po występie kapeli „Smyki”, Starostowie dożynek z Boguszyc – Pani Ewa Sejud i Pan Tadeusz Kunaj
zaprosili na scenę Starostę Powiatu Oleśnickiego, Zbigniewa Potyrałę oraz Wójta Gminy Oleśnica
Marcina Kasinę.
Część artystyczną rozpoczął zespół „Karolinki”, następnie na scenie zaprezentowali się: - zespół
Slovácký Krúžek (Czechy)
- kapela TüCSöK i zespół IPOLY (Węgry)
- zespół KUD ŠUMADIJA (Serbia)
- zespół IL CONTADO (Włochy)
Kolejnym punktem programu były występy zespołów folklorystycznych, działających na terenie gminy
Oleśnica.
Podczas Dożynek rozstrzygnięto również konkurs na „Najpiękniejszy wieniec dożynkowy”. Spośród
14 zgłoszonych wieńców z terenu gminy Oleśnica, jury w składzie:
Jolanta Hodera (rękodzielnik)
Alicja Krasny (rękodzielnik)
Roman Szynol (rękodzielnik)
Krzysztof Skórzewski (zastępca wójta gminy Oleśnica)
Przyznało następujące nagrody:
I miejsce Sołectwo Boguszyce II miejsce - Sołectwo Krzeczyn III miejsce – zespół „Jarzębina” z
Sokołowic III miejsce – zespół „Wyszogrodzianie” z Wyszogrodu - Pozostali uczestnicy otrzymali po
100 zł.
Około godziny 19.00 na scenie pojawił się zespół „Punto Latino”, który zaprezentował największe hity
muzyki latynoskiej. Jego występ zgromadził pod sceną liczną widownię, bawiącą się znakomicie w
rytm takich hitów jak La Camisa Negra czy Samba Pa Ti.
Około godziny 21.15 wystąpiła kolejna gwiazda wieczoru – zespół NO TO CO, przypominają
publiczności swoje największe przeboje. Po tym koncercie odbył się pokaz sztucznych ogni,
dedykowany wszystkim osobom bawiącym się na Dożynkach. Zabawę taneczną poprowadził zespół
„DEXTER”, prezentując największe polskie i zagraniczne przeboje muzyki rozrywkowej i disco polo.
Publiczność bardzo dobrze bawiła się przy ich występie. O godzinie 02:00 wraz z podziękowaniami ze
sceny dla wszystkich osób i instytucji zaangażowanych w organizację imprezy, oficjalnie zamknięto
obchody Dożynek Gminy Oleśnica 2012. Dodatkową atrakcją Dożynek był również Jarmark Produktu
Lokalnego - LGD Dobra Widawa, na którym można było podziwiać rękodzieło. Imprezę poprowadzili
Piotr „BZIK” Balicki (Kabaret BZIK) oraz Piotr Michałowski (GOK Oleśnica).
Podziękowania kierujemy do sponsorów tegorocznych dożynek oraz w stronę mieszkańców
Boguszyc, którzy byli bardzo zaangażowani w ich organizację. Dziękujemy!
Opracowała: Monika Jankowska GOK Oleśnica

Gmina Oleśnica
Pozytywne wyniki konkursów dotacyjnych dla GOK-u
Uprzejmie informujemy, iż GOK Oleśnica we współpracy z Fundacją Wspierania Rozwoju
Lokalnego "Moja Przestrzeń" z Wrocławia, otrzymał dofinansowanie dwóch projektów, które będą
realizowane w partnerstwie. Pierwszym z nich jest projekt „Centra Edukacji Lokalnej – Gmina
Oleśnica w stronę rozwoju” (dofinansowanie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki). Projekt będzie
trwał od października br. do lutego 2013 i zakłada przeprowadzenie kompleksowego cyklu szkoleń dla
animatorów i gospodarzy świetlic wiejskich a także realizacje własnych przedsięwzięć przez sołectwa
(wspartych środkami z projektu). Programem objętych zostanie 6 świetlic z gminy Oleśnica.
Szczegóły niebawem.
Otrzymaliśmy również informację o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku „Świetlice Wiejskie - Centra
Aktywności Obywatelskiej”, złożonego wspólnie przez Fundację, GOK Oleśnica i Gminę Żmigród do
tzw. Grantu Blokowego Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Wniosek został bardzo
wysoko oceniony merytorycznie przez sprawdzających go specjalistów. Wsparciem objętych będzie 5
świetlic wiejskich z gminy Oleśnica. Okres realizacji projektu to styczeń-październik 2013. Celem
projektu jest m.in.:- zwiększenie wiedzy i umiejętności osób zaangażowanych w prowadzenie świetlic
z zakresu animacji lokalnej, metod angażowania mieszkańców, edukacji obywatelskiej, planowania,
realizacji i finansowania działań w świetlicach, wolontariatu;- zwiększenie udziału społeczności
lokalnej z terenu gminy Oleśnica i gminy Żmigród w działalność świetlic środowiskowych;
Obydwa projekty odpowiadają na podobne potrzeby, dlatego ich realizacja będzie ze sobą ściśle
powiązana. Zdobyta wiedza i doświadczenie zaprocentują również podczas realizacji projektu
partnerskiego GRUNDTVIG (w latach 2012-14). O szczegółach będziemy informować Państwa w
prasie lokalnej, na stronie www.gokolesnica.pl oraz na profilu GOK Oleśnica na Facebook:
www.facebook.com/gminnyosrodekkultury.olesnica.
Opracował: Piotr Michałowski
Specjalista ds. Kultury
GOK Oleśnica
Zachęcamy do udziału!

PIKNIK FOLKLORYSTYCZNY
w Muzeum Etnograficznym
we Wrocławiu
I Międzynarodowy
Festiwal Folkloru
Fotoreportaż
Opracowała: Monika Jankowska GOK Oleśnica

Zazule w Operze
Tegoroczny, V Festiwal Tradycji Dolnego Śląska w Operze Wrocławskiej był dla gminy
Oleśnica szczególny. W niedzielę 23 września 2012 r. na deskach opery wrocławskiej,
zaprezentowało się 29 zespołów taneczno-śpiewaczych, z przekrojowym repertuarem
ludowych tradycji muzycznych, które po wojnie egzystują wspólnie na terenie Dolnego Śląsk.
Gminę Oleśnica reprezentował w tym roku zespół Zazula z Poniatowic, który zaśpiewał trzy
tradycyjne pieśni:
1. Jedzie Jasio w pole
2. Widzisz Ty Maryjo
3. Pod okienkiem zieleni się rutka
Publiczność bardzo ciepło przyjęła
występ zespołu. Gospodarzem imprezy
organizowanej przez Urząd
Marszałkowski Województwa
Dolnośląskiego był Pan Włodzimierz
Chlebosz, Członek Zarządu
Województwa Dolnośląskiego.
Imprezę poprowadziła Pani Maja
Majewska z Polskiego Radia Wrocław.
Opracowała: Monika Jankowska GOK Oleśnica

Gmina Oleśnica
Fotoreportaż

Biesiada Międzykulturowa na Zamku w Oleśnicy

Opracowała: Monika Jankowska GOK Oleśnica

Mobilny Punkt Informacji Funduszy Europejskich
7 listopada 2012 r. w Urzędzie Gminy Oleśnica odbędą się konsultacje na temat możliwości pozyskania wsparcia z Funduszy Europejskich. W godzinach
10.00-13.00 dyżur będą pełnić pracownicy Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich działającego przy Urzędzie Marszałkowskim
Województwa Dolnośląskiego.
Podczas konsultacji będzie można dowiedzieć się czy planowany projekt ma szansę na dofinansowanie, jakie są podstawowe zasady ubiegania się o
wsparcie oraz gdzie szukać szczegółowych informacji o dotacjach na Dolnym Śląsku.
Zapraszamy zainteresowanych tematyką Funduszy Europejskich, a w szczególności osoby, które planują założenie działalności gospodarczej oraz
przedsiębiorców.
Mobilny Punkt Informacji będzie funkcjonował w godzinach 10.00-13.00, w sali nr 4 Urzędu Gminy Oleśnica.
Przgotował: Marcin Rzeźnik

Otwarcie Wielofunkcyjnego Ośrodka Gminnego we Wszechświętem
1 września br. uroczyście otwarto Wielofunkcyjny
Ośrodek Gminny we Wszechświętem, który został
wybudowany przy szkole podstawowej. W skład
ośrodka wchodzą:
1. świetlica wiejska: powierzchnia zabudowy
198,50 m2 oraz pomieszczenia towarzyszące ok
100 m2
2. sala sportowa: powierzchnia zabudowy to 387
m2 oraz pomieszczenia towarzyszące ok 105 m2
mini koszykówka – boisko 10,0 m x 19.0 m
pełnowymiarowe boisko do siatkówki – boisko
9,0m x 18,0m. Przy podziale areny kurtyną
siatkową na 2 części – boiska do siatkówki
obustronnie 13,95m x 6,95m

Fot.Archigra

3. remiza strażacka: powierzchnia zabudowy to
72 m2.
Symbolicznego przeciecia wstęgi dokonali wójt
Marcin Kasina, prezes OSP we Wszechświętem i
gminny radny Waldemar Uba, nowa dyrektor
Szkoły Podstawowej Iwona Noworycka,
poprzedni dyrektor Grzegorz Pfeiffer oraz dyrektor
GOK Dorota Bartczak. Następnie wnętrze
ośrodka poświęcił ks. Wojciech Kopeć. Uroczyste
otwarcie nowoczewsnego obiektu uświetniły
występ zespołu Il Contando z Włoch oraz Wianki i
Optymiści.
Projekt koncepcyjny inwestycji opracowany
został przez Biuro Projektowe ARCHIGRA

Grażyny Rajewskiej. Wykonawcą było
Przedsiębiorstwo REM- BUD, Krzysztofa KowalaGąski natomiast nadzór inwestorski prowadziła
Firma AD-BUD Doroty Okrzei. Całkowity koszt
zadania wyniósł ok. 5,9 mln zł. Na świetlicę
uzyskaliśmy dofinansowanie z Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich ok 480 tys zł. natomiast
pozostała kwota została pokryta ze środków
własnych Gminy. Inwestycję podzielono na trzy
etapy. Zostały zrealizowane dwa etapy, możemy
korzystać z remizy strażackiej oraz świetlicy.
Czekamy jeszcze na pozwolenie użytkowania sali
sportowej.
Przgotował: Referat PWiPF
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Foto. GOK Oleśnica

Gmina Oleśnica
Wizyta w Brukseli w ramach projektu GOK-u
Miło nam poinformować Państwa, iż GOK Oleśnica otrzymał dotację na tzw. Projekt Partnerski
GRUNDTVIGA (Fundusze Unii Europejskiej) na działania dla rozwoju nieformalnej edukacji osób
dorosłych z gminy Oleśnica. Dotacja wynosi 23 000 Euro. Program GRUNDTVIG jest częścią
programu Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme). Projekt będzie realizowany
równolegle w 9 europejskich krajach w latach 2012-14. Naszymi partnerami są ośrodki kultury, centra
socjalne i organizacje pozarządowe z Austrii, Belgii, Finlandii, Łotwy, Francji, Niemiec, Węgier i
Chorwacji. GOK Oleśnica jest jedynym polskim partnerem projektu. Nawiązanie tak owocnej
współpracy było możliwe dzięki przystąpieniu GOK Oleśnica w 2010 roku do Europejskiej Sieci
Ośrodków Kultury (European Network of Cultural Centrem – ENCC).
Spotkanie koordynatorów w Brukseli było pierwszym, roboczym spotkaniem, poświęconym na
dyskusje nad kształtem dwuletniego projektu. Było również okazją do wymiany dobrych praktyk w
zakresie nieformalnej edukacji. My potraktowaliśmy to spotkanie jako dodatkową szansę na
nawiązanie przyszłych partnerstw europejskich. Z tego względu w delegacji udział wzięli:
przedstawiciel GOK Oleśnica, Piotr Michałowski (koordynator projektu) oraz Krzysztof Skórzewski
(Zastępca Wójta Gminy Oleśnica). Wyjazd był w pełni sfinansowany ze środków projektu.
Projekt będzie dotyczył m.in. współpracy międzypokoleniowej, rejestrowania wspomnień seniorów i
organizowania dodatkowych form spędzania wolnego czasu. Jednym z głównych elementów projektu
będą wyjazdy zagraniczne do krajów naszych partnerów. Niedługo zaproponujemy mieszkańcom
różnorodne, ciekawe warsztaty w ramach naszego projektu, który nosi nazwę "2WARdS-Europe".
Jest to gra słów: "dwie wojny w Europie" i "w kierunku Europy"), która ma kilka konotacji z głównymi
celami projektu:
- Rozpatrujemy dwie wojny światowe jako historycznie ważne narracje, - chcemy zbudować narrację
pamięci na temat tych konfliktów, poprzez pracę z różnymi grupami wiekowymi.
- Pokazujemy jak od lokalnego kryzysu może dojść do ogólno-europejskiego, czy światowego
załamania, a w konsekwencji często do wojny. - Chcemy wykorzystać projekt do tworzenia bardziej
obywatelskiego społeczeństwa w Europie.
Głównym dziedzictwem symbolicznym Dolnego Śląska jest repatriacja po II Wojnie Światowej.
Chcielibyśmy podzielić się z innymi naszymi doświadczeniami, które są bardzo osobiste i bardzo
cenne. W 2014 roku będziemy uczestniczyć w Belgii w obchodach setnej rocznicy wybuchu I Wojny
Światowej. Zaprezentowane wtedy efekty projektu będą naszym przesłaniem dla pokoju.
Wątkiem oleśnickim niniejszego projektu jest kontynuowanie działań dokumentowania i
rejestrowania pieśni oraz różnych ciekawych historii, opowiadanych przez dorosłych mieszkańców
gminy Oleśnica. Projekt pod roboczą nazwą „Świadkowie Kresów” realizowany jest od 2011 roku
przez GOK Oleśnica we współpracy z etnografem, Marcinem Lićwinko z Podlasia. Efektami projektu
jest już zainteresowane m.in. Polskie Radio i Muzeum Etnograficzne we Wrocławiu.
Opracował: Piotr Michałowski
specjalista ds. Kultury GOK Oleśnica

Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie
Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przyznawany jest od 1960 roku. Otrzymują go pary, które
przeżyły wspólnie co najmniej 50 lat w jednym związku małżeńskim. O odznaczenie mogą się ubiegać
bliscy małżonków oraz sami Jubilaci.
Aby otrzymać Medal wystarczy:
- wniosek o nadanie Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie,
wypełniony komputerowo lub maszynowo,
- odpis skrócony aktu małżeństwa,
- kserokopie dowodów osobistych małżonków.
Komplet dokumentów składamy w Urzędzie Stanu Cywilnego w Oleśnicy - Rynek-Ratusz
(tel. 71 798 21 74) lub w tutejszym Urzędzie Gminyw biurze ewidencji ludności (tel. 71 314 02 12),
który następnie zostanie przekazany do Wojewody Dolnośląskiego. Przyznany medal w imieniu
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wręczy Wójt.

Irena i Marian Niewiadomy

Przygotowała: Paulina Gieroń

Turnieje piłkarskie młodzików
i juniorów młodszych
- sezon 2012/2013
15 września rozpoczęto rozgrywki w piłce nożnej dla
najmłodszych piłkarzy z terenu Gminy Oleśnica. Na
"orliku" przy gimnazjum gminy Oleśnica organizowane
są turnieje piłkarskie w których łącznie bierze udział 13
drużyn.
Turnieje przeprowadzane są dla uczniów szkół
podstawowych (młodziki) i gimnazjum (junior młodszy).
Drużyny biorące udział w rozgrywkach uczestniczą w
treningach piłkarskich przeprowadzanych w ich
miejscowościach.
Harmonogram turniejów: 15.09, 22.09, 29.09 , 13.10,
27.10 :
- Młodziki - Boguszyce, Smardzów, Bystre, Świerzna,
Dziadowa Kłoda.
- Juniorzy młodsi - Boguszyce, Zarzysko, Ligota Wielka,
Ligota Polska, Poniatowice, Nowoszyce, Dziadowa
Kłoda.
Przygotował: Artur Koziara GOK Oleśnica

Piłkarskie rozgrywki
seniorów o Mistrzostwo
Gminy Oleśnica
- sezon 2012/2013
16 września zainaugurowano rozgrywki
piłkarskie seniorów sezon 2012/2013 w gminie
Oleśnica.
Do rozgrywek drużyn 11-osobowych (grupa
„A”) w której w obecnym sezonie wystartuje 9
drużyn, zgłosiły się:
Boguszyce, Cieśle, Dąbrowa, Krzeczyn,
Nieciszów, Ostrowina, Poniatowice, Ligota
Polska, Zarzysko. Runda jesienna grupy „A”
zakończy się 11 listopada.
Do rozgrywek drużyn 6 - osobowych (grupa
„B”) zgłosiło się 6 drużyn: Gręboszyce,
Nowoszyce, Ligota Mała, Świerzna,
Wszechświęte, Bogusławice. Runda jesienna
grupy „B” zakończy się 30 października.
Przygotował: Artur Koziara GOK Oleśnica

Harmonogram treningów
piłkarskich
Treningi piłkarskie dla dzieci i młodzieży
szkolnej od miesiąca września
przeprowadzane będą na boiskach
sportowych na terenie gminy Oleśnica:
Bystre - godz.15.30 ( poniedziałek )
Krzeczyn - godz.16.00 (poniedziałek)
Smolna - godz.15.30 (wtorek)
Świerzna - godz.17.00 (wtorek)
Zarzysko - godz.15.30 (środa)
Nowoszyce - godz.17.00 (środa)
Ligota Mała - godz.15.30 (środa)
Ligota Wielka - godz.17.00 (środa)
Ligota Polska -godz. 16.00 (piątek)
Dąbrowa - godz.15.30 (piątek)
Boguszyce - godz.17.00 (piątek)
Przygotował: Artur Koziara GOK Oleśnica

Jesienne biegi przełajowe
3 października 2012 na terenie Sokołowickich lasów przeprowadzono 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 Przewodniczący Komisji Kultury, Rekreacji, Sportu, Ładu i Bezpieczeństwa
Publicznego Tadeusz Andreasik.
Dla wszystkich uczestników zawodów przygotowano dyplomy oraz regenerujący
poczęstunek.
W klasyfikacji drużynowej wyniki ukształtowały się następująco:
I
II
III
IV
V

SP Ligota Polska
SP Sokołowice
SP Ligota Mała
SP Smolna
SP Gminy Oleśnica

287
121
102
90
32

PKT
PKT
PKT
PKT
PKT

Sekretariat:
tel. 71/314-02-00
tel. 71/314-02-01
Fax.71/314-02-04
Biuro Rady Gminy
Tel.071/314-02-07
Przewodniczący Rady Gminy
Przyjmuje interesantów
w każdą środę
w godz. 15.30 - 16.30

Kancelaria Główna
tel. 71/314-02-05

1.Ksawier Choroszy – Sokołowice
2. Radosław Ratajski – Ligota Polska
3. Bartek Kasina – Ligota Polska
4. Damian Nowak – Ligota Polska

II. Rocznik 2004 - 400M.
1.Marcelina Banasik – Sokołowice
2.Kinga Kosińska – Ligota Polska
3.Karolina Kostrzewa – Sokołowice
4.Wiktoria Mierzwa – Ligota Polska

1. Nikodem Jurasz – SP Gminy Oleśnica
2. Kacper Kukuczka – Ligota Polska
3. Mateusz Szczygieł – Ligota Mała
4. Marcin Kulka – Sokołowice

III. Rocznik 2003 - 400 m.
1. Kornelia Pogwizd – Ligota Mała
2. Urszula Stempin – Ligota Polska
3.Oliwia Hajduk – Smolna
4.Wiktoria Okoń – Ligota Polska

1.Warszawski Sławomir – Ligota Polska
2. Wiktor Kotwa – Ligota Polska
3. Kacper Piątek - Sokołowice
4. Mateusz Mikołajczyk – Ligota Polska

IV. Rocznik 2002 - 400 M.
1. Martyna Piątek – Ligota Mała
2. Patrycja Latos – Ligota Polska
3. Lara Michalak – Smolna
4. Wiktoria Wilgosz – Ligota Mała

1. Sławomir Warszawski – Ligota Polska
2. Kewin Kotlarz – SP Gminy Oleśnica
3. Kacper Perliński – Ligota Polska
4. Rafał Poręba – Ligota Polska

V. Rocznik 2001 - 800 M.
1. Kasandra Dobosz- Smolna
2.Patrcja Rzepecka –Sokołowice
3. Natalia Matuszak – Ligota Polska
4. Daria Flis – Ligota Polska

1. Patryk Porębski – Smolna
2. Damian Jankowicz – Ligota Polska
3.Paszkowski Karol – Sokołowice
4. Przemek Mazur – Ligota Mała

VI. Rocznik 2000 - 800 M.
1. Marta Okoń – Ligota Polska
2. Kamila Rozmysłowska –Ligota Mała
3. Magda Mateusiak – Smolna
4. Ewa Nawrot – Smolna

Wójt Gminy Oleśnica
Przyjmuje interesantów
w każdą środę
w godz. 10.00 - 16.30

Referat Spraw Obywatelskich
i Organizacyjnych
tel. 71/314-02-62
tel. 71/314-02-12
tel. 71/314-02-16

Wyniki poszczególnych biegów:
I. Rocznik 2005 - 400M.
1. Wiktoria Kansy – Ligota Mała
2. Magdalena Jankowicz – Ligota Polska
3. Hanna Przyślak –Ligota Polska
4. Jowita Raczkowska – Ligota Polska

Urząd Gminy Oleśnica
ul. 11 Listopada 24
56-400 Oleśnica
e-mail:urzad@olesnica.wroc.pl
strona internetowa
www.olesnica.wroc.pl

1. Dawid Domasiewicz – Ligota Polska
2. Karol Paszkowski – Sokołowice
3. Kamil Perliński – Ligota Polska
4. Adrian Pach – Ligota Polska
Przygotował: Artur Koziara GOK Oleśnica

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
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
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
Informator Gminy Oleśnica
Redakcja:
Urząd Gminy Oleśnica
ul.11 Listopada 24
56-400 Oleśnica
Referat PWiPF
Druk:
Drukarnia Szmydt
ul.Legionów Polskich 27A
09-500 Gostynin

