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NA WSI LEPIEJ NIŻ W MIEŚCIE !!!
„Oddziały przedszkolne jak z bajki”

„Modernizacja oddziałów przedszkolnych w gminie Oleśnica”
Dofinansowanie, jakie otrzymały szkoły w gminie, wyniosło aż 689.818,44 zł. Projekt w 100 % finansowany jest ze
środków europejskich – Europejskiego Funduszu Społecznego (85 %) oraz ze środków budżetu państwa (15 %).
Programem objętych zostało 5 szkół podstawowych, w których funkcjonuje 10 oddziałów przedszkolnych: SP Ligota
Polska (3 oddziały), SP Smolna (2 oddziały), SP Sokołowice (2 oddziały), SP Ligota Mała (2 oddziały), SP Wszechświęte
(1 oddział). Modernizacja zakłada stworzenie jak najlepszych warunków dla rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym.
Zakończenie projektu planowane jest na 31 lipca 2014 r. więc dzieci od nowego roku szkolnego zastaną nową bardziej
kolorową i przyjazną rzeczywistość.
c.d. str 6

W numerze:
Absolutorium dls Wójta za 2013 rok

Piknik z Kulturą i Sportem wraz z 722 rocznicą Urodzin Brzezinki

Zakończenie roku szkolnego w Gminie Oleśnica
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Gmina Oleśnica
XLIII sesja – działalność Gminnego Ośrodka Kultury
27 marca 2014 r. odbyła się XLIII sesja Rady
Gminy Oleśnica, dotycząca działalności
Gminnego Ośrodka Kultury Oleśnica, tj.
funkcjonowania świetlic wiejskich, bibliotek,
zespołów sportowych oraz podsumowania
wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży z
terenu Gminy.
Po otwarciu sesji i stwierdzeniu prawomocności
obrad, Przewodniczący Rady wniósł o
wprowadzenie dwóch autopoprawek do porządku
obrad. Zostały one przyjęte jednogłośnie, w
obecności 14 radnych biorących udział w
glosowaniu.
Po akceptacji proponowanego porządku obrad,
przystąpiono do punktu 4, w którym Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury Pani Dorota Bartczak
przedstawiła obszerną prezentację Ośrodka
dotyczącą działalności w 2013 roku.
W trakcie wystąpienia Wójt Pan Marcin Kasina
wyraził zadowolenie wzrostem zysku
osiągniętego w roku 2013 przez GOK, w
porównaniu do roku 2012. Wzrost ten, jak
wynikało z wypowiedzi, spowodowany był
realizacją projektu inwestycyjnego dotyczącego
budowy świetlicy.
Po wystąpieniu Przewodniczący otworzył
dyskusje, w której poruszono m. in. temat
wielkości środków przeznaczonych na
działalność sportowo – rekreacyjną, zadań
wykonywanych przez Ośrodek, obejmujących
działalność kulturalną, bardzo dobrej współpracy
z kadrą Ośrodka oraz wysokiego poziomu sportu
w gminie Oleśnica. Następnie glos zabrał

Przewodniczący Rady, który wskazał m. in. na
profesjonalnie przeprowadzony
Międzynarodowy Festiwal Folkloru. Z kolei Wójt
podziękował dyrekcji Ośrodka za pracę w 2013
roku, mając nadzieje, że rok 2014 będzie bardziej
obfity nie tylko w imprezy ale również w spotkania
i w realizację projektów unijnych. Po krótkiej
przerwie przystąpiono do podjęcia uchwał:
a) w sprawie zmiany siedziby Obwodowej Komisji
Wyborczej Nr 4;
b) w sprawie utworzenia odrębnego obwodu
głosowania na obszarze Gminy Oleśnica w
wyborach do Parlamentu Europejskiego,
zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.;
c) w sprawie przekazania w2014 roku środków
finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia
Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie
zakupu samochodu osobowego dla Komendy
Powiatowej Policji w Oleśnicy;
d) w sprawie udzielenia dotacji dla
samodzielnego publicznego zakładu opieki
zdrowotnej;
e) w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi Oleśnickiemu w roku 2014;
f) zmieniająca uchwałę Nr XVIII/76/08 w sprawie
zaciągnięcia w 2008 roku pożyczki z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na
sfinansowanie zadania pn.: „Zakup pojemników
do selektywnej zbiórki odpadów na tere-nie
gminy Oleśnica”;
g) zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/272/13 w
sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy

Oleśnica;
h) w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok;
i) w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w
budżecie gminy środków stanowiących fundusz
sołecki;
J) w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla działek 240, 241/1, 241/2,
242, 243, 241/3 i 407, obręb Smardzów, gmina
Oleśnica;
Punkt 6 porządku obrad dotyczył spraw
różnych, w których Wójt, na prośbę radnego Pana
Tadeusza Kunaja przedstawił stanowisko
dotyczące energii odnawialnej. Podjęto także
temat odbioru pojemników po środkach
chemicznych oraz kruszywa przeznaczonego na
polne drogi.
Zakończenie sesji poprzedziło przyjęcie przez
radnych protokołu z poprzednich obrad.
Przygotowała: Agnieszka Kembłowska
Referat SSO

XLIV sesja – działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
W dniu 24 kwietnia 2014 r. odbyła się sesja dotycząca działalności
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Zespołu Interdyscyplinarnego.
Po otwarciu obrad i stwierdzeniu prawomocności, Przewodniczący Rady
wniósł o wprowadzenie autopoprawki, która została przyjęta jednogłośnie, w
obecności 14 radnych biorących udział w glosowaniu.
Po akceptacji proponowanego porządku obrad, przystąpiono do wystąpień
zaproszonych gości:
a) dyrektor GOPS Pan Jarosław Telka przedstawił sprawozdanie z
działalności Ośrodka, a w nim: - podstawy prawne działania,
- strukturę organizacyjną,
- realizację świadczeń pomocy społecznej,
- rzeczywistą liczbę rodzin i osób objętych pomocą społeczną,
- świadczenia z zakresu zadań własnych gminy oraz dofinansowania zadań
własnych,
- pomoc przyznaną w ramach Programów,
- realizację zadań związanych z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej,
- świadczenia rodzinne,
- fundusz alimentacyjny,
- dodatki mieszkaniowe,
- potrzeby w zakresie pomocy społecznej.
b) przewodnicząca Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Zespołu Interdyscyplinarnego Pani Teresa Ohnsorge –
Nyklewicz omówiła zadania i skład Zespołu oraz podjęte procedury w 2013
roku. Rozmówczyni przedstawiła także informację z działalności w/w
Komisji. Podczas dyskusji podjęto m. in. temat sądowych skierowań na
leczenie odwykowe, czasu oczekiwania na pobyt w ośrodku, profilaktyki
uzależnień dla dzieci i młodzieży oraz procedury funkcjonowania funduszu
alimentacyjnego.
Po przerwie przystąpiono do podjęcia uchwał:
a) w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający

30 maja Gminna Biblioteka Publiczna w
Boguszycach zorganizowała na swoim terenie
plenerową imprezę, w formie festynu dla dzieci,
pod nazwą „Gry i zabawy z biblioteką”.
Imprezę rozpoczęły dzieci z przedszkola
„Bajkowy Ogród” przedstawieniem p.t. „Kogucik
Śpioszek”, po którym nagrodzone gromkimi
brawami i pluszowymi przytulankami ruszyły do
wspólnej zabawy z dziećmi z SP Wszechświęte
oraz mieszkańcami osiedla.
Dzieci wzięły udział w grach sportoworekreacyjnych oraz zabawach i konkursach

się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi
zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także
grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy
Oleśnica; b) w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca
ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w
zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości
ciekłych na terenie Gminy Oleśnica;
c) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla obrębu wsi Jenkowice;
d) w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Brzezinka;
e) w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Bystre;
f) w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Nieciszów;
g) w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Piszkawa;
h) w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Świerzna
i) zmieniająca uchwałę Nr XLI/287/14 z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie
udzielenia z budżetu gminy na 2014 rok dotacji celowej Powiatowi
Oleśnickiemu;
j) w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego
Ośrodka Kultury Oleśnica z siedzibą w Boguszycach za 2013 rok;
k) zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/272/13 w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej Gminy Oleśnica;
l) w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok;
m) w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Kultury Oleśnica z siedzibą
w Boguszycach.
Przewodniczący Rady Pan Jacenty Kawecki otworzył kolejny punkt obrad,
w którym Wójt przedstawił sprawozdanie z okresu między sesjami.
Następnie w sprawach różnych podjęto temat projektu dotyczącego
rozwiązań komunikacyjnych na terenie gminy, przejęcia przez gminę
nieruchomości na cele budownictwa socjalnego oraz wykupu mieszkań
przez lokatorów. Po zakończeniu dyskusji i przyjęciu protokołu z poprzedniej
sesji, Przewodniczący zamknął obrady o godz. 13.40.
Przygotowała: Agnieszka Kembłowska
Referat SOO

Festyn z biblioteką
muzycznych. Dla najmłodszych przygotowano
również inne atrakcje: bańki mydlane w rozmiarze
XXL, balonowe zwierzaczki, malowanie twarzy,
zabawy z chustą KLANZA oraz słodkie
niespodzianki. Dzieci mogły również
zaprezentować swe wokalne i recytatorskie
talenty na wolnej scenie.
Festyn zakończył około godziny 17.00 wspólny
taniec integracyjny, a dzieci z drobnymi
upominkami i uśmiechami na twarzy opuściły plac
biblioteki.
Przygotowała: Anna Łach
GOK Oleśnica

Gmina Oleśnica
Absolutorium dla Wójta za 2013 rok
Obwody głosowania i okręgi wyborcze w Gminie Oleśnica.
30 maja 2014 r. odbyła się XLV sesja Rady Gminy Oleśnica VI
kadencji, dotycząca oceny wykonania budżetu gminy za 2013 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 2013 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 XLV/326/14
w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego
za 2013 rok została podjęta
jednogłośnie w obecności
15 radnych biorących
udział w głosowaniu.
- Uchwała Nr XLV/327/14
w sprawie absolutorium dla
Wójta Gminy Oleśnica za 2013 rok została podjęta jednogłośnie w
obecności 15 radnych biorących udział w głosowaniu.
W tym dniu podjęto także uchwałę w sprawie zmian budżetu gminy na
2014 rok.
Zapraszamy na stronę BIP Urzędu Gminy
www.olesnica.nowoczesnagmina.pl, na której w zakładce Prawo lokalne
publikowane są Uchwały Rady Gminy Oleśnica.

Frekwencja wyborcza w Gminie Oleśnica w wyborach do Parlamentu
Europejskiego, które zostały przeprowadzone w dniu 25 maja 2014 r., wyniosła
15,04%. Gmina Oleśnica była jedną z dwóch gmin w powiecie (Gmina Oleśnica i
Gmina Dobroszyce), w której do lokali wyborczych przyszło więcej uprawnionych
do głosowania w porównaniu do wyborów do Parlamentu Europejskiego
przeprowadzonych w 2009 roku (frekwencja 14,1%).
Pomimo wyższej frekwencji podczas ostatnich wyborów zdarzały się
przypadki, kiedy to mieszkańcy, nie znający aktualnego podziału gminy na
obwody głosowania, mieli trudności z dotarciem do właściwego, dla ich miejsca
zamieszkania, lokalu wyborczego (obwodowej komisji wyborczej). Dotyczy to
zwłaszcza mieszkańców sołectwa Dąbrowa, którzy nie głosują już w Urzędzie
Gminy Oleśnica, a w Klubie ”Kuźnia„ Gminnego Ośrodka Kultury w Boguszycach,
mieszkańców sołectwa Cieśle, którzy nie głosują w Szkole Podstawowej we
Wszechświętem, a w Szkole Podstawowej w Sokołowicach oraz mieszkańców
sołectwa Sokołowice i Spalice, którzy nie głosują w Gminnym Ośrodku Kultury w
Boguszycach, a w Szkole Podstawowej w Sokołowicach.
Mając na uwadze uniknięcie podobnych sytuacji w przyszłości ponownie
publikujemy aktualny podział gminy na obwody głosowania i okręgi wyborcze,
który został uchwalony przez Radę Gminy Oleśnica w 2013 roku.
Podział Gminy Oleśnica na obwody głosowania

Przygotowała: Agnieszka Kembłowska
Referat SSO

Kolonia profilaktyczna dla dzieci z terenu gminy Oleśnica
W dniu 28 czerwca b. r. o godz. 23.00 miała miejsce zbiórka dzieci z
terenu gminy Oleśnica, które wyjechały na kolonię profilaktyczną do
miejscowości Łazy. Pobyt ma trwać dziesięć dni i jest organizowany w
ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii przez
Polskie Towarzystwo
Krajoznawcze.
Ś r o d k i
przeznaczone na ten
cel pochodzą z opłat
za wydawanie
zezwoleń na
sprzedaż alkoholu w
p u n k t a c h
znajdujących się na
terenie gminy
Oleśnica. W tym

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 wyznaczona jest dla celów
głosowania korespondencyjnego dla wyborców niepełnosprawnych o
znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w
rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Lokale obwodowych komisji wyborczych nr: 2, 3, 5, 6, 7 i 8
są dostosowane do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.
Podział Gminy Oleśnica na okręgi wyborcze

roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wytypował 26 uczestników w
wieku od 7 do 16 lat.
Wójt Gminy
Oleśnica życzy
w s z y s t k i m
rozpoczynającym
wypoczynek dużo
słońca, które
p o m a g a
w
z d o b y w a n i u
pozytywnej energii
na kolejne dni roku.
Przygotowała: Paulina Gieroń
Referat SOO

Przygotował: Krzysztof Skórzewski
Referat SOO

Gmina Oleśnica
Szanowni Państwo
Uprzejmie informujemy, że na wniosek MGK. Sp. z o.o. zmieniono:
- termin wywozu odpadów segregowanych od właścicieli nieruchomości położonych w miejscowości:
Boguszyce i Spalice.
Zmiany dotyczą również wywozu odpadów segregowanych z pojemników o pojemności 1100l.
Poniżej przedstawiamy harmonogram wywozu odpadów segregowanych z terenu Gminy Oleśnica:

Spotkanie Wójta z zawodnikami
Klubu Sportowego DOSAN
W dniu 18 czerwca 2014 roku w siedzibie
Urzędu Gminy Oleśnica odbyło się spotkanie
Wójta Gminy Oleśnica Marcina Kasiny z
zawodnikami Klubu Sportowego Dosan oraz
trenerem Janem Nyckiem.
Goście złożyli na ręce Wójta podziękowania za
pomoc i wsparcie przy organizacji Mistrzostw
Dolnego Śląska Taekwondo, które odbyły się w
Sokołowicach w dniu 08.06.2014 oraz za
wspieranie rozwoju sportu i sztuk walki na terenie
Gminy Oleśnica. Poprzez długofalową
współpracę, zawodnicy klubu i mieszkańcy
Gminy Olesnica sięgają po najwyższe trofea i
tytuły Mistrzów Świata, Mistrzów Europy i
Mistrzów Polski. W ostatnich Mistrzostwach
Polski Taekwondo - Kalaki, aż 5 zawodników
mieszkających na terenie Gminy Oleśnica
zdobyło tytuły Mistrzów Polski, 3 zawodników
Vice Mistrza.
Poniżej nazwiska uczestników spotkania Karol
Muskała, Marcel Wojdat, Arkadiusz Zawierucha,
Oliwia Smolińska, Hanna Żeglińska.
Przygotowała: Patrycja Marzec
Referat PWiPF

Przypominamy również, że od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Oleśnica od
miesiąca lipca do miesiąca października 2014r. będą odbierane odpady ulegające biodegradacji czyli
odpady zielone.
Zgodnie z Uchwał ą Nr XXVII/186/12 Rady Gminy Oleśnica z dnia 12 grudnia 2012r. W sprawie
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Oleśnica na podstawie §19 ust. 1. cyt.:
''Właściciele nieruchomości obowiązani są do umieszczania odpadów zielonych w zielonych workach z
folii LDPE o pojemności 120l''.
Poniżej przedstawiamy harmonogram odbioru odpadów zielonych z terenu Gminy Oleśnica:

Przygotowała: Patrycja Cieplik, Angelina Kowal
Referat RGNiOŚ

Zakończenie roku szkolnego
w Szkołach Gminy Oleśnica
W dniu 27 czerwca 2014 uczniowie i
nauczyciele w całym kraju uroczyście zakończyli
rok szkolny 2013/2014. Z tej okazji Wójt Gminy
Oleśnica Marcin Kasina odwiedził gminne Szkoły
Podstawowe oraz Gimnazjum Gminy Oleśnica
na uroczystych zakończeniach roku szkolnego,
gdzie zgromadzili się nauczyciele i uczniowie
wraz z rodzicami by świętować rozpoczęcie
wakacji. Podsumowano kolejny rok ciężkiej pracy
uczniów oraz grona pedagogicznego. W każdej
ze szkół Wójt Marcin Kasina wręczył stypendia
dla najlepszych uczniów klas I-III oraz IV-VI,
ponadto przyznane zostały nagrody specjalne w
postaci ciekawych książek dla najwybitniejszych
wychowanków gminnych placówek. W każdej ze
szkół najlepsza klasa otrzymała nagrodę w
postaci wycieczki.
Pan Wójt w swoich wystąpieniach gratulował
uczniom naszych szkół sukcesów w nauce oraz
życzył udanych i przede wszystkim
bezpiecznych wakacji.
Przygotowała: Patrycja Marzec
Referat PWiPF

Gmina Oleśnica
„ Z serca płynące życzenia…”
Dnia 04 czerwca 2014r. odbyło się w Szkole
Podstawowej Gminy Oleśnica bardzo uroczyste i
doniosłe spotkanie. Tego dnia społeczność szkolna
z klas 0-III uczciła święto wszystkich Mam i
Tatusiów. Spotkanie rozpoczął przewodniczący
szkoły, który przywitał wszystkich przybyłych
rodziców i przybliżył historię obchodów Dnia Matki
w Polsce. Następnie odbyła się wspaniała część
artystyczna przygotowana przez wychowawczynie
klas 0-III. Uczniowie klas młodszych i oddziału
przedszkolnego wykonali znakomity montaż
słowno-muzyczny, przeplatany tańcem i piosenką.
Dla naszych dzieci akademia ta była znakomitą
okazją, aby zaprezentować się z jak najlepszej
strony oraz pochwalić się swym talentem
muzycznym, recytatorskim oraz grą na
instrumentach. Dzieci w pięknych strojach, w
odświętnie udekorowanej sali zrobiły na rodzicach
ogromne wrażenie.
Po zakończonej części oficjalnej każda mama
otrzymała prezent zrobiony przez swoją pociechę,
a następnie wszyscy przybyli rodzice udali się na
słodki poczęstunek do swoich klas. Rodzice byli
dumni ze swoich pociech. Występujące dzieci
wzbudziły wśród nich duże wzruszenie i emocje,
niejednokrotnie widoczne były łzy szczęścia.
Słowa uznania kierujemy również do
wychowawczyń, które zadbały nie tylko o część
artystyczną, ale również samodzielnie
przygotowały dekorację oraz poczęstunek dla
rodziców. W tym dniu zapanowała w naszej szkole
serdeczna i odświętna atmosfera.
Przygotowała: Agnieszka Dorobiała
Szkoła Podstawowa Gminy Oleśnica

Sukces trzecioklasistów z Sokołowica

SOKOŁOWICKI SZACH 2014
W sobotę 5 kwietnia o godz. 11.00 w Szkole
Podstawowej w Sokołowicach odbył się Turniej
Szachowy pod nazwą „Sokołowicki Szach 2014”. W
turnieju brało udział 12 osób w różnych grupach
wiekowych. W kategorii uczniów Szkół Gminy
Oleśnica rocznik 2003 - 2001 – pierwsze miejsce
zdobył Marcin Wierzbicki, drugie miejsce zajęła
Wioletta Grabowska a trzecie Alicja Rogoż. W
kategorii uczniów szkół Gminy Oleśnica rocznik
2004 i młodszych – pierwsze miejsce zdobył
Bartosz Kasina, drugi był Leonard Baliński. W
kategorii „Przyjaciół Szkoły”, niezależnie od wieku,
pierwsze miejsce zdobył Łukasz Łambucki, drugi
był Radek Pająk, a trzecie miejsce przypadło
Robertowi Balińskiemu. Organizatorami turnieju
byli:
1. Szkoła Podstawowa w Sokołowicach.
2. Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w
Sokołowicach.
3. Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w
Oleśnicy.
4. MKS Pogoń Oleśnica – sekcja szachowa.
5. Gminny Ośrodek Kultury w Oleśnicy.
Po turnieju nastąpiła miła chwila dla każdego
uczestnika. Każdy otrzymał pamiątkowy dyplom
oraz nagrodę, a zwycięzcą zostały wręczone
puchary. Nagrody wręczał dyrektor Szkoły
Podstawowej w Sokołowicach pan Artur Mosiak.
Turniej odbył się pod honorowym patronatem Wójta
Gminy Oleśnica pana Marcina Kasiny, który
podczas turnieju rozegrał mecze pokazowe z
kibicami. Sędzią turnieju był pan Artur Paprocki.
- Pragnę podziękować Panu Wójtowi za wsparcie w
promocje szachów wśród mieszkańców gminy.
Szachy, jako zabawa, sposób na rozwój umysłowy
oraz dziedzina sportu nie wymagają wielkich
nakładów finansowych, a przynoszą wymierne
korzyści. Turniej odbył się w świetnej, nie
pozbawianej emocji atmosferze, a to między innym
dzięki przedstawicielom sekcji szachowej MKS
Pogoń Oleśnica pod kierunkiem Pana Artura
Paprockiego, którzy profesjonalnie obsługiwali
zmagania oraz służyli radą i wsparciem dla mniej
doświadczonych zawodników. Poczyniliśmy kroki,
które przyniosą wzrost zainteresowania, sposobem
spędzania czasu w szachami w tle.
Przygotował:Artur Mosiak
Szkoła Podstawowa w Sokołowicach

Uczniowie klasy III Szkoły Podstawowej w
Sokołowicach z zaangażowaniem uczestniczyli w
ogólnopolskim projekcie „ Zdrowo jem, więcej
wiem”. Projekt realizowany przez Fundację Banku
Ochrony Środowiska ma charakter ogólnopolskiej
rywalizacji zespołowej, przebiegającej w trzech
etapach: jesiennym, zimowym i wiosennym.
Trzecioklasiści promowali zdrowy styl życia. Pod
opieką nauczyciela i przy dużym wsparciu
rodziców wykonywali różnorodne zadania.
Zachęcali do rezygnowania ze słodkich napojów na

Stypendia szkolne 2013/2014
W czerwcu 2014 r. wypłacono II część
stypendium szkolnego na rok szkolny 2013/2014
za okres od stycznia do czerwca 2014 r.
Stypendium przyznano 176 dzieciom
zamieszkałym na terenie gminy Oleśnica.
Przyznano również 1 zasiłek szkolny dla dziecka
w związku z nagłym zdarzeniem losowym, które
wystąpiło w rodzinie.

Dotacje dla klubów sportowych
W roku 2014 przyznano dotacje z budżetu
gminy na realizację celu publicznego w zakresie
rozwoju sportu na terenie Gminy Oleśnica dla
klubów sportowych tj. Klub Sportowy „SOKÓŁSokołowice” w wysokości 5000 zł, Klub Piłkarski
Bystre w wysokości 6000 zł oraz Klub Sportowy
„DOSAN” w wysokości 5500 zł.
Przygotowała: Beata Zbylut
Referat PWiPF

rzecz wody, ze słodyczy na rzecz owoców i warzyw.
Wykonali wiele ciekawych plakatów, książeczek,
albumów ze zdrowymi przepisami, zorganizowali
kampanię i apel promujący zdrowe nawyki. Wiedzą
już, że lepiej zjeść owoc i pochrupać marchewkę,
niż objadać się batonikami. Wszystkie działania
uczniów zostały wysoko ocenione przez komisję
konkursową. W etapie zimowym uczniowie zdobyli
III miejsce, natomiast w etapie wiosennym zajęli
miejsce I. W podsumowaniu wszystkich etapów –
Grand Prix, uczniowie z Sokołowic uplasowali się
na II miejscu w Polsce, pokonując 180 zespołów.

Drużynę, która uzyskała tak wysokie wyniki, stanowili
następujący uczniowie: Marcelina Banasik, Patrycja
Bielecka, Patryk Bochnacki, Kacper Bożek, Marek
Chotnicki, Wojciech Graczyk, Kordian Kaleta,
Bartosz Karkulowski, Szymon Kieres, Karolina
Kostrzewa, Wiktor Lamentowicz, Oliwia Łukowicz,
Grzegorz Piasta, Angelika Sołtowska, Klaudia
Tomczyk, Magdalena Trzópek, Maja Urbanowicz.
Przygotowała:Elżbieta Węgrzynowska
Szkoła Podstawowa w Sokołowicach

Gmina Oleśnica
„Oddziały przedszkolne jak z bajki - Modernizacja oddziałów przedszkolnych w gminie Oleśnica”
Działania związane z tym projektem
rozpoczęliśmy w połowie 2013 roku, co
zaowocowało złożeniem wniosku w październiku
ubiegłego roku.
Projekt był tworzony w porozumieniu z
dyrektorami szkół i zgodnie z ich
zapotrzebowaniem i stanem faktycznym
panującym w ich oddziałach przedszkolnych.
Gmina skorzystała z Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki; Priorytet IX. Rozwój wykształcenia
i kompetencji w regionach; Działanie 9.1
Wyrównywanie szans edukacyjnych i
zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych
świadczonych w systemie oświaty; Poddziałanie:
9.1.1. Zmniejszenie nierówności w stopniu
upowszechnienia edukacji przedszkolnej.
Dofinansowanie, jakie otrzymały szkoły w
gminie, wyniosło aż 689.818,44 zł. Projekt
w 100% finansowany jest ze środków
europejskich – Europejskiego Funduszu
Społecznego (85 %) oraz ze środków budżetu
państwa (15 %).
Programem objętych zostało 5 szkół
podstawowych, w których funkcjonuje 10
oddziałów przedszkolnych : SP Ligota Polska (3
oddziały), SP Smolna (2 oddziały), SP Sokołowice
(2 oddziały), SP Ligota Mała (2 oddziały), SP
Wszechświęte (1 oddział). Modernizacja zakłada
stworzenie jak najlepszych warunków dla rozwoju
dzieci w wieku przedszkolnym.
Początek realizacji projektu przypadł na luty 2013
a zakończenie projektu planowane jest na 31 lipca
2014 r. więc dzieci od nowego roku szkolnego
zastaną nową bardziej kolorową i przyjazną
rzeczywistość.
Głównymi założeniami programu są: utworzenie

placów zabaw dostosowanych dla dzieci w wieku
przedszkolnym, dostosowanie pomieszczeń (sal,
w których odbywają się zajęcia, szatni,
pomieszczeń sanitarnych dla dzieci oraz kadry
szkolnej), wyposażenie oddziałów przedszkolnych
w sprzęt do prowadzenia zajęć.
W ramach utworzenia placów zabaw powstanie
5 zewnętrznych placów zabaw z bezpieczną
nawierzchnią wraz z urządzeniami. 3 place
zabaw będą miały powierzchnię ok. 140 m2 a
pozostałe place będą o powierzchni ok. 90m2.
Urządzenia zamontowane na placach zabaw
spełniają wszelkie normy i atesty oraz są
dostosowane dla dzieci w wieku przedszkolnym, a
zamontowane zostaną min. zabawki na
sprężynach, huśtawki, zjeżdżalnie, oraz
urządzenia wielofunkcyjne.
Dostosowanie pomieszczeń polega na
dostosowaniu i podniesieniu standardu
pomieszczeń sanitarnych z których korzystają
dzieci oraz personel szkoły. Zamontowane
zostaną miski ustępowe dopasowane swoją
wysokością do dzieci w wieku od lat 3.
Zadanie obejmuje również zakup i montaż
umywalek wraz z bateriami i syfonami, luster,
przepływowych podgrzewaczy wody, podajników
na papier, podajników na mydło, elektrycznych
suszarek do rąk, koszów na śmieci ze stali
nierdzewnej.
Dostosowanie pomieszczeń sanitarnych dla
personelu polega na zakupie i montażu umywalek
wraz z bateriami i syfonami, misek ustępowych,
luster, podajników na mydło, suszarek do rąk,
koszów na śmieci ze stali nierdzewnej.
W skład zakupionego wyposażenia do każdej z sal
wchodzą telewizory o rozmiarach 40 i 50 cali, radia
wraz z odtwarzaczem CD, urządzenia
wielofunkcyjne (ksero, drukarka, faks), DVD,
tablice interaktywne wraz z oprogramowaniem,
rzutniki krótkoogniskowe a także po jednym
laptopie dla nauczyciela uczącego w oddziałach
przedszkolnych.
Ponadto dzieci na przyszły rok szkolny zostaną
wyposażone w elementy edukacyjne - kartki, dużą
ilość zabawek edukacyjnych ( min. 101 elementów
kulinarnych, kształty i wielkości, lalki, drewniane
zabawki, klocki, logiczne układanki, warsztat
stolarski, akcesoria kuchenne waz z kącikiem
kuchennym), materiały do nauczania rytmiki, wiele

instrumentów muzycznych dla najmłodszych,
specjalne tematyczne kąciki zabaw, komplet
artykułów plastycznych potrzebnych do realizacji
zajęć w jednej grupie przedszkolnej (m.in. Farbki,
farby do malowania palcami, szablony
tematyczne, masy plastyczne, dziurkacze,
naklejki, pędzle, kleje) W salach będą nowe
kolorowe dywany.
W oddziałach przedszkolnych pojawią się również
nowe krzesełka i stoły dostosowane do wzrostu i
potrzeb dzieci, biurka i krzesła dla nauczycieli
prowadzących zajęcia, rolety okienne
zaciemniające pomieszczenie w razie potrzeby,
gąsienice do spacerów.
Dokonano też zakupu mebli do szatni aby każde
dziecko miało swoje miejsce na pozostawienie
rzeczy, asortymentu znaczącego szatnie w celu
łatwiejszego identyfikowania swoich szafek, a
także szaf gospodarczych zwiększających
powierzchnię magazynową. Każda grupa w
szkole, która funkcjonowała jako oddział
przedszkolny, w ramach tego projektu otrzymała
ok. 90 tysięcy złotych z konkretnym
przeznaczeniem.
“...Wprowadzamy wyższy standard i poziom
edukacji. Projekt ułatwi zdecydowanie
edukację dzieciom w wieku przedszkolnym,
poprawi jakość usług edukacyjnych
świadczonych przez szkoły gminy Oleśnica,
oraz mam nadzieje wpłynie korzystnie na ilość
dzieci, które będą korzystały z tej formy
edukacji. Jest to projekt na bardzo dużą skalę,
nic podobnego nigdy wcześniej nie miało
miejsca w naszej gminie. Jestem przekonany,
że skorzystamy na tym wszyscy, i że efekty
trwających właśnie zmian w szkołach będą
odczuwalne już wkrótce...” mówi Wójt Marcin
Kasina.
Przygotował: Marcin Rzeźnik
Referat PWiPF

Gmina Oleśnica
SOBOTNIE SPOTKANIE PEŁNE PRZYJEMNOŚCI
.W ostatnią sobotę maja o godz. 10.00 dyrektor
Szkoły Podstawowej w Sokołowicach Artur Mosiak
gorąco powitał wszystkich zgromadzonych na
dziedzińcu, rozpoczynając II Festyn Rodzinny
„Rodzina z pasją”.
W naszej szkole wielkie święto, mama z buzią
uśmiechniętą,/ Tata też zadowolony, śle uśmiechy
w różne strony./ Hej, hej, hej rodzina dziś zabawę
wspólną rozpoczyna,/ Mama, tata, syn i córka
wszyscy piękni jak laurka – popłynęły po chwili
słowa i melodia pierwszej zwrotki piosenki
napisanej specjalnie na tę okazję. Wykonała ją
grupa wokalna naszych uczniów. Martwiliśmy się ,
choć nieco na wyrost, czy dopisze pogoda. O
resztę nie mieliśmy obaw. Tłumnie zgromadzeni
uczniowie, ich młodsze rodzeństwo, rodzice,
dziadkowie, ciocie, wujkowie, nauczyciele mieli
ochotę na wspólne spędzenie sobotniego,
wolnego czasu.

Dzieci klas 0-VI zaprezentował y swoje
umiejętności nabywane nie tylko w szkole, ale i na
zajęciach w świetlicach wiejskich czy
indywidualnie. Wysłuchaliśmy piosenek, recytacji,
p o d z i w i a l i ś m y p o p i s y t a n c e r z y, d u e t u
kabaretowego szóstoklasistów, kibicowaliśmy
dzieciom i rodzicom uczestniczącym w grach i
zabawach ruchowo – sportowych.
Najbardziej tłoczno było przy stoisku quizu
wiedzy. Tutaj uczestnicy mogli popisać się swoją
inteligencją i wiadomościami z różnych dziedzin
życia. Nie bez powodu, ponieważ każdy los
wygrywał, a dodatkowo w części finałowej imprezy
można było zdobyć nagrodę główną – tablet oraz
kilka pendrive’ów, kamerę internetową,
„wypasione” słuchawki, a nawet słoiki
ekologicznego dolnośląskiego miodu.
Szczęśliwców spośród uczestników festynu
wybierała poprzez losowanie sześcioletnia
Wiktoria.
Długie kolejki ustawiały się też przed
nadmuchiwanym zamkiem, w którym maluchy
mogły dać upust nagromadzonej w nich energii.
Ci, których co nieco zmęczyły skoki i zjazdy, z
zainteresowaniem penetrowali wnętrza pojazdów
wojskowych II Kompanii Regulacji Ruchu w
Oleśnicy. Spory tłum gromadził się również przy
stanowisku strzeleckim. Miłośnicy książek mieli
możliwość gratisowego wzbogacenia domowego
księgozbioru o pozycje z literatury pięknej.
W czasie całej imprezy uczestnicy mogli nabyć
przepyszne domowe ciasta wypieczone przez
rodziców, grillowane kiełbaski. Zarobione
fundusze zasilą konto Rady Rodziców i zostaną

wykorzystane w celu dofinansowania zakupu
kolejnej tablicy interaktywnej.
Podczas wspólnego świętowania dyrektor
szkoły pogratulował także tegorocznym
absolwentom doskonałego wyniku z
ogólnopolskiego sprawdzianu szóstoklasisty.
Imprezę poprowadziła instruktorka GOK-u Zofia
Matuszewska.
W organizację tego radosnego święta włączyli
się wszyscy lokalni partnerzy SP w Sokołowicach:
Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w
Boguszycach, Rada Sołecka, OSP Sokołowice,
KS „Sokół” w Sokołowicach i aktywni mieszkańcy
wsi leżących w obwodzie naszej szkoły.
Dziękujemy za współpracę!
Festyn „Rodzina z pasją” stanowił kolejną okazję
integracji lokalnej społeczności oraz aktywnego
spędzania wolnego czasu. Do zobaczenia na
trzecim festynie!
Przygotowała:Danuta Stempniewicz
Szkoła Podstawowa w Sokołowicach

„Od najmłodszych lat uczymy się zawodu...” ;) -wizyta w gabinecie stomatologicznym
Dnia 23.06.2014r. grupa "Przedszkolaków Misiaków "z oddziału przedszkolnego w Smolnej pod opieką Pani Eweliny Wydmuch wybrała się z wizytą do
gabinetu stomatologicznego w Bierutowie. Celem tej dydaktycznej wycieczki było przede wszystkim przełamanie obawy przed wizytą u stomatologa, a także
kształtowanie nawyków prozdrowotnych. Pani doktor przyjęła dzieci bardzo serdecznie, zapoznała z wyposażeniem gabinetu stomatologicznego, wyjaśniła jak
leczy się zęby, pokazała dzieciom działanie sprzętu medycznego. Następnie pani stomatolog przeprowadziła pogadankę na temat mycia zębów, a także
skontrolowała zęby ochotników. Na zakończenie dzieci otrzymały szczoteczki do zębów obiecały, że będą dbały o swoje ząbki. Dzieci były bardzo
zainteresowane wizytą w gabinecie i obiecały, że wrócą do niego odważnie z rodzicami.
Przygotowała Ewelina Wydmuch
Szkoła Podstawowa w Smolnej

Tradycyjnie jak co roku Wójt uczestniczy w
cyklu spotkań z Seniorami z terenu Gminy
Oleśnica. Organizatorami uroczystości był
Gminny Ośrodek Kultury Oleśnica wraz z
Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej.
Podczas każdego spotkania przygotowywany był
poczęstunek oraz część artystyczna.
„Dzień seniora to symbol prawdziwie ludzkiej
pamięci, szacunku i miłości do ludzi starszych.
Dzisiejsza uroczystość jest żywym przykładem
troski o starsze pokolenie żyjące wśród nas. Nie
tylko w starszym wieku doświadczamy tego, że
życie jest piękne ale i kruche. Dlatego każdy dzień

Dzień Seniora
warto przeżywać dobrze, dzielić się miłością,
szczęściem i serdecznością. Nasze coroczne
spotkania są i niech będą przykładem pamięci dla
młodego pokolenia. Z całego serce życzę
wszystkim seniorom pogodnej, złotej jesieni życia,
by każdego dnia mieli powód do uśmiechu i
radości. Życzę aby w kolejnych latach seniorom
towarzyszyło zdrowie oraz szacunek bliskich.” –
mówił, otwierając spotkania Wójt Gminy Oleśnica,
Marcin Kasina.
Po przywitaniu wszystkich gości przyszedł czas
na część artystyczną. Przy kawie i dobrym cieście

zaproszonych gości zabawiały między innymi:
Te a t r L u d o w y „ S m o l n i a c y ” , z e s p o ł y
„Boguszyczanie”, „Jarzębina”, „Zazula”, “Wianki”,
“Wyszogrodzianie”, „Mauris” oraz młodzieżowy
zespół taneczny. Następnie po części artystycznej
Wójt wręczał słodkie upominki "najstarszym"
uczestnikom spotkania, którzy znajdowali się na
sali.
Seniorzy jak zwykle byli niezawodni, pełni
radości i energii bawili się do późnych godzin
wieczornych, zaskakując wielokrotnie swoimi
umiejętnościami wokalnymi czy też tanecznymi..
Przygotowała:Agnieszka Sanetra
Referat PWiPF

Dzień Otwarty
Dnia 27.03.2014 odbył się w Szkole
Podstawowej w Smolnej dzień otwarty dla dzieci
przychodzących od września do oddziałów
przedszkolnych.
Przybyłym na spotkanie dzieciom i rodzicom
zaprezentowali się uczniowie z koła teatralnego i
oraz dzieci z oddziałów przedszkolnych.
Prowadzone były warsztaty plastyczne i zabawy
ruchowe. Dzieci bawiły się na placu zabaw i na
klockach „Radosna Szkoła”.
Rodzice wraz z pociechami obejrzeli naszą
szkołę: sale lekcyjne, pracownie informatyczną i
przyrodniczą, sale oddziałów przedszkolnych,
szatnie, kolorowy plac zabaw. Dzień zakończył się
słodkim poczęstunkiem dla przybyłych gości.
Przygotowały: Katarzyna Pusz, Ewelina Wydmuch,Barbara Witkowska
Szkoła Podstawowa w Smolnej

Wycieczka - Góry Stołowe
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Smolnej w
dniach 17 – 18 czerwca wyjechali na wycieczkę w
Góry Stołowe. W pierwszym dniu pod opieką
przewodnika górskiego weszli na najwyższy
szczyt Gór Stołowych – Szczeliniec, zwiedzili
wambierzycką Bazylikę oraz ruchomą szopkę i
Skansen – Mini ZOO. Wieczorem była biesiada
przy ognisku. W drugim dniu w siedzibie Dyrekcji
Narodowego Parku Gór Stołowych w Kudowie
Zdrój odbyła się lekcja dydaktyczna, która
przybliżyła uczniom jakie zwierzęta i rośliny żyją w
Narodowym Parku Gór Stołowych oraz że jest to
jedyny park w Europie, w którym chronione są
skały. Następnie przeszli przez labirynt Błędnych
Skał. Odwiedzili Muzeum Papiernictwa w
Dusznikach Zdrój, gdzie poznali historię papieru,
jego kolejne etapy produkcji oraz wykorzystanie w
życiu codziennym człowieka.

Pożegnanie Absolwentów
W dniu 14 czerwca odbyła się uroczystość
pożegnania Absolwentów naszej szkoły, która
zaczęła się od narodowego tańca – Poloneza. 18
uczniów podziękowało Dyrektorowi i
Nauczycielom w montażu słowno – muzycznym za
trud włożony w ich edukację i wychowanie. Od
Rady Rodziców otrzymali upominek oraz pyszny
tort. Rodzice przygotowali poczęstunek dla
wszystkich gości. Po części oficjalnej odbyła się
zabawa taneczna.
Przygotowała: Barbara Witkowska
Szkoła Podstawowa w Smolnej

Gmina Oleśnica
Konkurs wiedzy ekologicznej
Konkurs wiedzy ekologicznej był częścią
projektu WANiR pn.: „Modernizacja systemu
gospodarki odpadami na terenie południowej
Wielkopolski oraz części powiatu
Oleśnickiego”.Z naszej szkoły wzięło w nim
udział 40 uczestników. Uczniów do konkursu
przygotowywały : kl. II – mgr A. Dorobiała, kl. III –
mgr A. Cieślińska, kl. IV-VI – mgr E. Rosiak.
Wyniki konkursu :
Etap gminny
Klasy I-III
M. Gliszczyńska
I miejsce
G. Wajerowska
I miejsce
A. Małachowska
I miejsce
K. Biegańska
II miejsce
M. Jabłoński
II miejsce
Klasy IV-VI
J. Śliwińska
II miejsce
A. Stępień
III miejsce
K. Borkowska
III miejsce
P. Wajerowski
III miejsce
Etap powiatowy
Klasy I-III
M. Gliszczyńska
G. Wajerowska
Klasy IV-VI
J. Śliwińska
P. Wajerowski

III miejsce
II miejsce
II miejsce
III miejsce

Etap finałowy
Klasy I-III
Gabrysia Wajerowska II miejsce
Magda Gliszczyńska
III miejsce
Klasy IV-VI
Patryk Wajerowski
III miejsce
Przygotowała: Elżbieta Rosiak
Szkoła Podstawowa Gminy Oleśnica

Sportowy duch w Szkole
Podstawowej Gminy Oleśnica
Ostatnie miesiące obfitowały w wiele zwycięstw.
Rozpoczęło się od dziewcząt, które 6 maja zajęły I
miejsce w rozgrywkach gminnych w piłkę nożną.
Dodatkowo Wiktoria Barzycka została najlepszym
strzelcem, a Ula Błach najlepszym bramkarzem
zawodów. Dzień później chłopcy byli blisko
powtórzenia sukcesu dziewcząt, jednak w
rezultacie zajęli III miejsce, a Kuba Majzner został
uznany za najlepszego strzelca zawodów.
Dziewczęta, w związku z wygraną, reprezentowały
naszą gminę na szczeblu powiatowym, gdzie
zmierzyły się z gospodyniami z Bierutowa. Niestety
rywalki nie dały nam szans i w rezultacie nasze
reprezentantki zajęły II miejsce w powiecie
oleśnickim.
23 maja roku odbyły się zawody w biegach
przełajowych we Wszechświętem. Nasza szkoła
osiągnęła wielki sukces zdobywając II miejsce w
całej gminie Oleśnica, otrzymując Puchar Dyrektora
GOK. Na ten sukces zapracowała cała
reprezentacja, a w szczególności: Nikodem Jurasz
– I miejsce, Joanna Śliwińska – I miejsce, Klaudia
Malinowska – II miejsce, Oliwia Panaś – II miejsce,
Magdalena Gliszczyńska – III miejsce, Jan
Ropuszyński – III miejsce, Jowita Szydełko – IV
miejsce.
Z kolei 27 maja w trójboju lekkoatletycznym
rywalizowały klasy I i II. W końcowym rezultacie
klasa I z naszej szkoły zajęła III miejsce, a klasa II –
IV miejsce. Podobne wyniki zostały osiągnięte w
trójboju lekkoatletycznym klas III i IV. W końcowej
klasyfikacji nasza klasa III zajęła III miejsce a klasa
IV – IV miejsce.
Wszystkim sportowcom gratulujemy i życzymy
dalszych sukcesów.
Przygotowała:Marta Skorek
Szkoła Podstawowa Gminy Oleśnica

Uczniowie z Sokołowic najlepsi w powiecie
5 czerwca w Szkole Podstawowej nr 4 w
Oleśnicy odbył się powiatowy etap ligii
zadaniowej. W finale matematycznych zawodów
starli się najzdolniejsi matematycy z klas III,
wyłonieni w toku eliminacji międzyszkolnych, w
których brało udział 12 szkół. Uczestnicy musieli
zmierzyć się z presją czasu i rozwiązać osiem
zadań zamkniętych oraz pięć złożonych zadań
otwartych, wymagających umiejętności
logicznego myślenia. Uczniowie Szkoły
Podstawowej w Sokołowicach - Marek
Chotnicki, Wojciech Graczyk, Karolina
Kostrzewa - udowodnili, że są zdolnymi
matematykami i w powiecie nie ma im równych.
Zajęli drużynowo I miejsce. W rywalizacji
indywidualnej Marek Chotnicki zdobył I miejsce
w powiecie, uzyskując maksymalną ilość
punktów, Wojtek Graczyk uplasował się na III
miejscu, a Karolina Kostrzewa na miejscu IV.
Przygotowała: Elżbieta Węgrzynowska
Szkoła Podstawowa w Sokołowicach

Dzień Dziecka z łabędziami
Z okazji Dnia Dziecka uczniowie Szkoły
Podstawowej Gminy Oleśnica w Oleśnicy wybrali
się na wycieczkę do Arboretum Leśnego im.
Profesora S. Białoboka w Stradomii. Mimo niezbyt
sprzyjającej pogody udało się obejrzeć najbardziej
unikatowe rośliny, jak np. metasekwoję chińską –
drzewo uważane za wymarłe, odkryte w 1941r.,
ciekawy gatunek sosny z szyszkami rosnącymi na
pniu, czy też dąb Jana Pawła II.
Największą jednak atrakcją było dokarmianie
potężnych karpi oraz spotkanie z łabędzią rodziną,
która przybyła na mały staw po usłyszeniu
dziecięcych głosów. Widok „brzydkich kaczątek”
wzbudził wielkie emocje, maleństwa miały sesję
fotograficzną jak prawdziwe gwiazdy. Pobyt w
przepięknym arboretum zakończył się piknikiem z
grillowaniem kiełbasek.
Przygotowała:Monika Śliwińska
Szkoła Podstawowa Gminy Oleśnica

W przyjaznym kręgu z Kaliną Jerzykowską
i zakochaną sową
Mieć okazję porozmawiać ze sławną pisarką,
poetką, dziennikarką i miłośniczką
Makuszyńskiego... to wspaniałe wyróżnienie.
Dostąpiło go kilkoro uczniów ze Szkoły
Podstawowej Gminy Oleśnica w Oleśnicy wraz z
panią Moniką Śliwińską. W ramach dolnośląskiej
akcji „Z książką na walizkach”, której celem jest
propagowanie czytelnictwa wśród młodego
pokolenia, w bibliotece „Pod Sową” odbyło się
spotkanie z panią Kaliną Jerzykowską. Wzięło w
nim udział wielu przedszkolaków, dla których jeden
z naszych uczniów, Patryk Wajerowski,
wyrecytował ulubiony wiersz poetki pt. „Zakochana
sowa”. Pani Kalina tryskała humorem, jak na
Kawalera Orderu Uśmiechu przystało.
Opowiadała o swojej pracy, ukochanych psach i
czarodzieju, który uprawia magię w jej ogrodzie.
Nawiązywała również do twórczości ulubionego
pisarza – twórcy „Szatana z siódmej klasy” (
autorka jest laureatką Nagrody Literackiej im.
Kornela Makuszyńskiego). Po oficjalnym
spotkaniu pani Kalina Jerzykowska zaprosiła
naszych uczniów na pogadankę w kameralnym
gronie. Było to niesamowite przeżycie. Poetka
chętnie odpowiadała na wszystkie pytania,
powróciła do przeszłości, swojej pracy w Radiu
Łódź i teatrze. Wyjawiła też tajemnice powstania
znakomitego zbiorku „Wierszy trochę
zakręconych”, w których stare, rodzinne fotografie
łączą się z wesołymi, kolorowymi akwarelami. Na
zakończenie każdy z uczniów otrzymał tomik tych
wierszy opatrzony autografem z zabawną
rymowanką.
Przygotowała: Monika Śliwińska
Szkoła Podstawowa Gminy Oleśnica

Gmina Oleśnica
Gminny Konkurs Recytatorski
Dnia 2 kwietnia 2014r. w Szkole Podstawowej w
Ligocie Małej odbył się Gminny Konkurs
Recytatorski – „Kolorowe wiersze Danuty Wawiłow”
dla uczniów klas młodszych i dzieci z oddziałów
przedszkolnych pod patronatem Wójta Gminy
Oleśnica Marcina Kasiny.
Pani Dyrektor Agnieszka Chanusiak powitała
zaproszonych gości, nauczycieli, rodziców i
uczniów, którym życzyła powodzenia w konkursie.
Po przepięknych recytacjach uczestnicy i ich
opiekunowie udali się na przygotowany słodki
poczęstunek, aby osłodzić sobie chwile
oczekiwania na wyniki konkursu.
Jury w składzie : Pani Anna Łach, Pani Kamila Łętos
oraz zastępca Wójta Pan Krzysztof Skórzewski
stanęło przed bardzo trudnym zadaniem wyłonienia
Laureatów konkursu, ponieważ wszyscy „Młodzi
Recytatorzy” wykazali się indywidualnym,
twórczym, kreatywnym podejściem do interpretacji
wybranych wierszy oraz wspaniałą pamięcią.
Po obradach Jury wyłoniło Laureatów w
poszczególnych kategoriach. Zostali nimi:
Oddział przedszkolny:
5-latki - Nikola Nowak ze Szkoły Podstawowej we
Wszechświętem
6-latki - Hanna Rendarczyk ze Szkoły Podstawowej
w Ligocie Polskiej
Uczniowie klas I-III:
Klasa I - Marcel Hoffman ze Szkoły Podstawowej
Gminy Oleśnica
Klasa II - Szymon Rajkiewicz ze Szkoły
Podstawowej we Wszechświętem
Klasa III - Marek Chotnicki ze Szkoły Podstawowej w
Sokołowicach
Wyróżnienie Jury otrzymała uczennica klasy II
Gabrysia Wajerowska ze Szkoły Podstawowej
Gminy Oleśnica.
Dzięki hojności Wójta Gminy Oleśnica oraz Pani

Dyrektor naszej szkoły, każdy Laureat i uczestnik –
a było nas aż 28, otrzymał wspaniałą nagrodę w
postaci kolorowych maskotek, piłek oraz pięknych
książek z bajkami. Uśmiech na twarzach dzieci był
bezcenny.
Organizatorzy: Elżbieta Wróbel, Katarzyna
Jelonek i Alicja Konarska serdecznie dziękują
Wójtowi Gminy Oleśnica Panu Marcinowi Kasinie,
zastępcy Wójta Panu Krzysztofowi
Skórzewskiemu oraz Pani Dyrektor Szkoły
Podstawowej w Ligocie Małej za możliwość
wznowienia tak wspaniałej tradycji jaką jest
Gminny Konkurs Recytatorski dla uczniów klas
młodszych.
Pani Annie Łach reprezentującej GOK i Pani Kamili
Łętos z Gimnazjum Gminy Oleśnica za pracę w
jury. Dziękujemy Pani Kindze Tokarskiej i Pani
Elżbiecie Rzepce, które wsparły nas swoją
pomocą w przygotowaniach do konkursu oraz
Paniom z obsługi.
Widząc radość dzieci, dumę ich rodziców i
zadowolenie nauczycieli uważamy, że warto w
następnych latach organizować taki konkurs, aby
uczniowie szkół naszej Gminy mogli integrować się
i spotykać w tak miłych okolicznościach.
Przygotowała: Alicja Konarska
Szkoła Podstawowa w Ligocie Małej

Piknik z Kulturą i Sportem wraz z 722 rocznicą Urodzin Brzezinki

Dzień talentów
5 czerwca odbył się Szkolny Dzień Talentów.
Zaprezentowała się grupa Teakwoondo, w której
ćwiczą nasi uczniowie, następnie wystąpiła
grupa teatralna z naszej szkoły z
przedstawieniem „Lis i cztery łasiczki”.
Uczniowie przygotowali się do występu z
różnych dziedzin: gra na instrumencie (flet
poprzeczny), taniec, śpiew, recytacja w języku
polskim i angielskim, akrobatyka, gimnastyka
artystyczna, pokaz cheerleaderek, zabawy na
skakance. Część uczniów zaprezentowała się z
przedmiotami, które zbierają , przybliżając nam
swoje pasje, np. wędkowanie, skamieliny, misie,
kamienie ozdobne, figurki, wykonane
własnoręcznie ozdoby i kartki świąteczne oraz
k o l e k c j ę k o l c z y k ó w. R a d a R o d z i c ó w
przygotowała dla wszystkich występujących
słodki poczęstunek. To był bardzo miły dzień
ponieważ, każdy kryje w sobie jakiś talent.
Przygotowały: Barbara Witkowska i Dorota Ignasiak
Szkoła Podstawowa w Smolnej

15.06.2014 r. w Brzezince odbył się PIKNIK Z
KULTURĄ i SPORTEM oraz 722 ROCZNICA
URODZIN BRZEZINKI. Wydarzenie zostało
zorganizowane przez Gminny Ośrodek Kultury
Oleśnica wraz z sołtysem, mieszkańcami i Radą
Sołecką sołectwa Brzezinka.
By uczcić 722 rocznicę powstania mieszkańcy
Brzezinki spotkali się o godz. 14.00 w Kościele pw.
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny aby na
uroczystej Mszy Świętej. Następnie korowodem
prowadzonym przez Stowarzyszenie Kawaleryjskie
im. 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich oraz Kapelę
SMYKI udali się na ceremonię odsłonięcia
pamiątkowego obelisku. Po ceremonii korowód
ruszył na boisko sportowe przy świetlicy wiejskiej,
gdzie oficjalnie rozpoczęto kolejny już PIKNIK Z
KULTURĄ I SPORTEM połączony z obchodami 722
ROCZNICY URODZIN BRZEZINKI.
W tym roku GOK Oleśnica "przekazał" scenę
młodym wykonawcom z terenu Gminy Oleśnica i
Powiatu Oleśnickiego. Wystąpili m.in. soliści i
zespoły muzyczne działające przy GOK Oleśnica
oraz zespoły młodzieżowe z Powiatowego Centrum
Edukacji i Kultury Oleśnica. Miejsce przed sceną
było doskonałe na prezentacje efektów pracy grup
tańca HIP-HOP działających w świetlicach
wiejskich. W tym roku zainaugurowano również
akcję bicia rekordu w grze na gitarze. Oczywiście na
placu nie zabrakło atrakcji dla dzieci w postaci

kolorowych dmuchańców. W trakcie trwania
całego wydarzenia odbywały się pokazy i
szkolenia z przeprowadzania pierwszej pomocy.
Jedną z atrakcji PIKNIKU Z KULTURĄ i
SPORTEM oraz 722-LECIA BRZEZINKI były
pokazy musztry kawaleryjskiej oraz pokazy
władania białą bronią w wykonaniu
Stowarzyszenia Kawaleryjskiego im. 14 Pułku
Ułanów Jazłowieckich.
Natomiast o dobre humory (i małych i dużych) w
Brzezince zadbali artyści z TEATRU NA
WALIZKACH!
PIKNIK Z KULTURĄ i SPORTEM to również
TURNIEJE FINAŁOWE PIŁKI NOŻNEJ oraz
ceremonia zakończenia sezonu 2013/2014 przez
młodzików, juniorów młodszych i seniorów. Dział
Sportu i Rekreacji Gminnego Ośrodka Kultury
Oleśnica przygotował na zakończenie sezonu
pamiątkowe dyplomy, puchary i nagrody dla
najlepszych drużyn oraz strzelców.
Imprezę zakończyła zabawa taneczna
poprowadzona przez Instruktorów GOK Małgorzatę Zakrzewską-Biczysko oraz Zofię
Matuszewską.
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Oleśnica
składa serdeczne podziękowania wszystkim
mieszkańcom Brzezinki za pomoc w organizacji
wydarzenia.
Przygotował: Staszek Król
GOK Oleśnica

Gmina Oleśnica
Smaki Wielkanocy z Gminnym Ośrodkiem Kultury Oleśnica
W sobotę 12 kwietnia 2014 r. w świetlicy
wiejskiej we Wszechświętem odbyła się Domówka
Wielkanocna. Domówka jest kontynuacją
Przeglądu Zwyczajów i Obrzędów Wiosennych i
Wielkanocnych KOGUTEK, ale od tegorocznej
edycji GOK Oleśnica zmienił formułę tego
wydarzenia skupiając się na integracji i wspólnym
świętowaniu i zabawie. Dlatego w tym roku
postawiono na zorganizowanie otwartych dla
mieszkańców warsztatów rękodzielniczych i
kulinarnych. Wielkanocne specjały kulinarne, na
przygotowanej hali sportowej przygotowywały
zespoły ludowe m.in. Boguszyczanie z Boguszyc,
Pokolenia z Ligoty Małej, Smardzowianki ze
Smardzowa, Jarzębina z Sokołowic oraz
Ligocianie z Ligoty Wielkiej. Każdy mógł
spróbować wielkanocnych sałatek, piramidek z
serem lub wiosennych zup. Z dużym
zainteresowaniem i zaangażowaniem,
odwiedzający w ten dzień świetlicę wiejską brali
udział w warsztatach dekorowania jajek, tworzenia
palm wielkanocnych czy robienia kwiatów z bibuły.
Warsztaty te przygotowały Panie z zespołu Wianki
ze Wszechświętego oraz Panie z zespołu Karolinki

z Bystrego. Młodzież chętnie uczestniczyła w
pokazach technik malarskich przygotowanych
przez artystkę z Nieciszowa – Panią Anie
Pękalską. Swoje rękodzieło prezentowała również
Gminna Biblioteka Publiczna oraz Punkt
biblioteczny z Nowoszyc.
Nie zabrakło oczywiście tradycyjnych już
prezentacji artystycznych. W specjalnie
przygotowanej sali świetlicy wiejskiej,
udekorowanej pracami Pań z pracowni plastycznej
ze Wszechświętego występowały m.in. Kapela
Smyki, Koło Teatralne ze Szkoły Podstawowej ze
Smolnej, Wesołe Dzieciaki ze Szkoły Podstawowej
Gminy Oleśnica z Oleśnicy, Daria Englot z
Bystrego, Zespół Metamorfoza z Bogusławic, Duet
Contra z Boguszyc, Kornelia Kubicz ze Smolnej,
Smardzowianki ze Smardzowa, Wyszogrodzianie
z Wyszogrodu, Jarzębina z Sokołowic,
Jenkoiwanki z Jenkowic, Zazula z Poniatowic,
Pokolenia z Ligoty Małej, Karolinki z Bystrego,
Boguszycianie z Boguszyc oraz Ligocianie z Ligoty
Wielkiej. Cieszymy się z dużego zainteresowania
wydarzeniem i dziękujemy wszystkim za
obecność.
Przygotował: Staszek Król
GOK Oleśnica

Realacja - Drezno
Gminny Ośrodek Kultury Oleśnica zakończył
kolejny etap działań w ramach projektu 2WARdSEurope. Przedstawiciele Ośrodka wraz z grupą
seniorów z Ligoty Wielkiej oraz opiekunami wzięli
udział w przedostatnim spotkaniu,
zorganizowanym tym razem przez Jugend&Kulturprojekte e.V. w Dreźnie. Dla naszych
seniorów i wolontariuszy była to kolejna szansa
zobaczyć się i dalej współpracować z partnerami
projektu, po niezwykle udanym spotkaniu
zorganizowanym w Gminie Oleśnica we wrześniu
2013 r.
Zgodnie z programem wyjazdu, zaplanowanym
od 19 do 22 marca 2014 grupa „uczących się”
dorosłych uczestników zwiedziła m.in.:
• Miejskie Muzeum, gdzie poznać można historię i
najważniejsze wydarzenia, które ukształtowały
Drezno,
• Kościół Marii Panny (Frauenkirche), to
znajdująca się na drezdeńskim Rynku
monumentalna świątynia, która jest jednym z
najbardziej znanych i rozpoznawalnych w Europie
zabytków protestanckiej architektury sakralnej, a
odbudowany w 2005 roku po zniszczeniach II
wojny światowej, stał się symbolem pokoju
• Muzeum Wojskowo-Historyczne
Bundeswehry, którego początki sięgają lat 1873 1877. Imponujących rozmiarów przebudowę
obiektu zakończono 15 października 2011 roku,
• Zwinger - pałacowy zespół architektoniczny
znajdujący się w centrum Drezna. Jest zaliczany
do najbardziej znaczących budowli późnego
baroku w Europie.
Niezwykle ważnym punktem programu była
wizyta w siedzibie Departamentu Kultury
drezdeńskiego Ratusza. Uczestnicy i partnerzy
projektu mieli możliwość spotkania z Dyrektorem
Departamentu, Panem Manfredem Wiemerem
oraz szansę na ocenę dotychczasowo podjętych
działań i zrealizowanych projektów filmowych.
Dla grupy seniorów bardzo intensywny był dzień
warsztatowy, czyli piątek. Podczas wizyty w
drezdeńskim Gimnazjum Buhlau, grupie
dorosłych zaproponowano m.in. warsztaty

fotograficzne (podczas których skanowano stare
fotografie i przygotowywano materiał do publikacji
„Albumu Pamięci”), warsztaty muzyczne (w
trakcie warsztatów zaproponowano naukę
tradycyjnej pieśni w języku niemieckim), warsztaty
lepienia z gliny (bardzo twórcze zajęcia, na
których z pomocą uczniów i w odpowiednio
wyposażonej sali, uczestnicy mieli możliwość
stworzenia swojego własnego symbolu pokoju) i
warsztaty malarskie (zorganizowane z młodzieżą
zajęcia, na których przy pomocy pędzli, farb i
ołówków można było namalować prace związane
z tematyka projektu).
Zarówno dla koordynatorów, jak i dla grupy
„uczących się” dorosłych były to niezwykle
intensywne 4 dni. Cieszymy się, że po raz kolejny
nasze starania i praca zostały docenione przez
partnerów z Europy.
Wyjazd był w pełni finansowany ze środków
projektu „2WARdS Europe”, który łączy działania
11 partnerów z 10 krajów (Belgii, Francji, Niemiec,
Czech, Węgier, Łotwy, Chorwacji, Austrii, Finlandii
i Polski) w ramach dotacji z tzw. Projektu
Partnerskiego GRUNDTVIGA. Dotyczy on
współpracy międzypokoleniowej, rejestrowania
wspomnień seniorów i organizowania
dodatkowych form spędzania wolnego czasu.
Wa ż n y m c e l e m p r o j e k t u j e s t r ó w n i e ż
udokumentowanie innowacyjnych i kreatywnych
metod i procesów uczenia się w pracy
międzypokoleniowej. Tytuł projektu "2WARdSEurope" to gra słów: "dwie wojny w Europie" i "w
kierunku Europy".
Przygotował: Staszek Król S
GOK Oleśnica

Ruszył konkurs
„Piękna Wieś Dolnośląska 2014”
Miło nam poinformować, że projekt „Budowy
świetlicy wiejskiej w miejscowości Piszkawa” jako
jeden z 18 zgłoszonych projektów i jako jedyny z
Powiatu Oleśnickiego, walczy o miano
„Najlepszego przedsięwzięcia Odnowy Wsi”.
Konkurs „Piękna Wieś Dolnośląska 2014” jest
organizowany w naszym Województwie już po raz
szósty i jest jedną z form wsparcia jakie Urząd
Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
oferuje społecznościom lokalnym uczestniczącym
w Odnowie Dolnośląskiej Wsi.
Do tegorocznej edycji konkursu zgłoszono ogółem
47 wsi z 33 gmin, które prezentują się w IV
kategoriach:
1. „Najpiękniejsza Wieś”
2. „Najpiękniejsza Zagroda”
3. „Najlepsze przedsięwzięcie Odnowy Wsi”
4. „Najlepszy start w Odnowie Wsi”.
26 maja 2014 r. odbyła się wizyta członków
Komisji konkursowej, którzy odwiedzili świetlicę
wiejską w Piszkawie. Dzięki przygotowanej przez
Gminny Ośrodek Kultury Oleśnica prezentacji
multimedialnej komisja mogła zapoznać się z
historią i zasobami samej miejscowości, prześledzić
proces budowy świetlicy oraz dowiedzieć się o
działaniach projektowych realizowanych przez
GOK we współpracy z sołectwem Piszkawa.
Obowiązkowym punktem wizyty była prezentacja
samej świetlicy i jej działań. W jednej z sal
członkowie komisji mieli możliwość zobaczenia
m.in. efektów, realizowanego przez GOK projektu
„Przekształcenia świetlicy wiejskiej w Piszkawie w
Centrum Rękodzieła gminy Oleśnica”.
Zapraszamy do oglądania fotorelacji z tego
spotkania oraz trzymania kciuków za Piszkawę.
„Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości
Piszkawa” była projektem realizowanym przez
Gminny Ośrodek Kultury Oleśnica z . Celem
projektu była budowa świetlica służącej jako
miejsce spotkań oraz zaplecze do organizacji
festynów, turniejów oraz wszelkiego rodzaju
cyklicznych imprez okolicznościowych i lokalnych.
Inwestycja dofinansowana była w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013 ".
Kwota pomocy: 284 792 zł. Koszty całkowite: 437
867,70 zł
Przygotował: Staszek Król
GOK Oleśnica

Gmina Oleśnica
Autorka książek dla dzieci
Grupa tańca HIP HOP w Gminie Oleśnica
Tancerze z Gminnego Ośrodka Kultury Oleśnica pod opieką Rity
Renata Piątkowska w Gminie Oleśnica
Włodarczyk działają nie tylko na zawodach. Oprócz występów na
Powiatowym Turnieju w Oleśnicy w lutym, gdzie zdobyli mnóstwo
wyróżnień grupa „Fun Crew” z Sokołowic po wyodrębnieniu ich układu
przez komisję pojawiła się na Bitwie na Taniec w Magnolia Park.
Planują brać udział
w następnych
edycjach wraz z
„Wyczilałtowanymi
” z Ligoty Polskiej
oraz kilkoma
solistami.
Ostatnim
wydarzeniem, w
którym wspólnie
wzięły udział grupy
Rity był flash mob
na otwarciu galerii
Pogodne Centrum.
Młodzież i dzieci wraz z instruktorką umiliły dzień czterema minutami
tańca. Był to trzeci flash mob ( niespodziewany pokaz taneczny ) grup.
To nie koniec ich tanecznych działań. 1 czerwca z okazji dnia dziecka
kilkoro tancerzy wybiera się do Wrocławia aby charytatywnie „przybić
piątkę” choremu
Filipkowi na
Królewskim
Kinderbalu.
Przyjęcie to będzie
o f i c j a l n y m
rozpoczęciem
działalności
Fundacji „Król i
Smok”. Oprócz
p o k a z u
prowadzone będą
warsztaty hip – hop
przez Ritę.

6 czerwca o godzinie 9.00 odbyło się w świetlicy wiejskiej we Wszechświętem
spotkanie autorskie z Panią Renatą Piątkowską, jedną z czołowych współczesnych
pisarek dla dzieci, która jest laureatką wielu prestiżowych nagród, a kilka Jej książek

znajduje się na Złotej Liście
Fundacji ABC „Cała Polska czyta
dzieciom”.
W spotkaniu, w ramach akcji „Z
książką na walizkach”,
zorganizowanym przez Gminny
Ośrodek Kultury Oleśnica oraz
Gminną Bibliotekę Publiczną w
Boguszycach przy współpracy SP
Wszechświęte, wzięły udział
dzieci ze Szkoły podstawowej we
Wszechświętem.
Autorka niezwykle ciekawie
opowiadała o swojej twórczości
literackiej, w której opisuje codzienne sytuacje, a jej bohaterowie to dzieci, które mają
poczucie humoru i zwariowane pomysły. Dzieci z dużym zainteresowaniem słuchały
przygód ulubionych bohaterów i z zaciekawieniem wsłuchiwały się w to, o czym
mówiła Pani Renata Piątkowska.
Zadawały też wiele pytań.
Bardzo udane spotkanie, które
przebiegło w miłej atmosferze,
pozwoliło również przybliżyć
dzieciom proces tworzenia książki
od momentu pomysłu aż po
księgarskie półki.
Na zakończenie spotkania
dzieci mogły zakupić książeczki
oraz zdobyć autograf autorki.
Przygotowała: Anna Łach
GOK Oleśnica

Na terenach wsi
tancerze mają ogrom
p r a c y, g d y ż s ą
ważnym punktem w
prawie każdej
uroczystości. Dzień
przed dniem dziecka
w Sokołowicach na
pikniku z kulturą „Fun
Crew” będzie uczyło
resztę mieszkańców
choreografii.
Taniec w GOKu to
takie grupy jak: Black
Crew, Hip Girlz, Fun Crew, Wyczilałtowani, Gods of dance, NO I? niektóre z nich niedługo pod innymi nazwami.
O wszystkich nowych akcjach tancerzy oraz o skutkach poprzednich
możemy dowiedzieć się na funpage'u Hip – Hop Family, gdzie znajdują
się filmy, zdjęcia i informacje o nowych zbliżających się atrakcjach. O
flash mobach, w których udział może wziąć każdy, można zostać
poinformowanym po polubieniu grupy na facebook'u Flash Moby.
Przygotowała: Rita Włodarczyk
GOK Oleśnica

Nagroda od Sołtysa z Brzezinki
Sołtys wsi Brzezinka Przemyslaw Mamrot ufundował nagrodę
pieniężna w kwocie 300 zł oraz pamiątkową tabliczkę za najlepsze
wyniki w nauce w roku szkolnym 2013/2014 w klasach IV - VI uczennicy
Marcie Fryczkowskiej uczęszczającej do Szkoły Podstawowej w
Sokołowicach, zamieszkałej w Brzezince.
Przemysław Mamrot

„OSWOIĆ NOWOCZESNOŚĆ”
Gminna Biblioteka Publiczna w
Boguszycach uczestniczy w III edycji
Programie Rozwoju Bibliotek,
realizowanym w Polsce przez FRSI.
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa
Informacyjnego realizuje Program
Rozwoju Bibliotek, który ma ułatwić
polskim bibliotekom publicznym dostęp
do komputerów, Internetu i szkoleń.
Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest
wspólnym przedsięwzięciem Fundacji
Billa i Melindy Gates oraz
PolskoAmerykańskiej Fundacji
Wolności. W ostatnich miesiącach,
biblioteka, działając w PRB została
laureatem konkursu grantowego
„Aktywna Biblioteka”. W ramach tego
konkursu rozpoczęliśmy działania
projektowe „Oswoić Nowoczesność” w 4
gminnych miejscowościach (Boguszyce
Osiedle, Brzezinka, Nowoszyce i
Wszechświęte).
Projekt skierowany jest do mieszkańców
wsi Gminy Oleśnica, zarówno tych,
którzy są już użytkownikami Biblioteki i
jej punktów, jak i nie korzystających
dotychczas z jej usług. Grupę docelową
projektu stanowią osoby dorosłe, w tym
bezrobotni, seniorzy, osoby zagrożone
wykluczeniem cyfrowym oraz wszyscy
zgłaszający chęć podniesienia
kompetencji lub poszerzenia
zainteresowań poprzez nabycie
umiejętności obsługi nowoczesnych
urządzeń, w tym komputer, skaner,
drukarka, tablet, telefon komórkowy,
cyfrowy aparat fotograficzny.
Osoby zainteresowane uczestniczą w
cyklu warsztatów, podczas których
pracując w grupie i indywidualnie
nabywają umiejętności podstawowej
obsługi komputera oraz urządzeń
peryferyjnych; poznają możliwości, jakie

daje Internet; uczą się korzystania z
poczty elektronicznej; obsługi prostego
programu do edycji zdjęć oraz urządzeń
mobilnych.
Podczas warsztatów uczestnicy
własnoręcznie, przy wsparciu instruktora
oraz grupy młodych ludzi polepszą
jakość starych fotografii i zapiszą je w
formacie cyfrowym.
Przygotowane prace będą udostępnione
w formie opracowanej przez uczestników
i organizatorów, wystawy w każdej z
wymienionych miejscowości oraz
wystawy on-line.
Odbędą się również 4 wizyty studyjne w
GBP i punktach bibliotecznych w każdej
z miejscowości, w której projekt jest
realizowany. Jest to nie tylko doskonały
sposób integracji środowiska, ale
również okazja zapoznania się z pracami
wykonanymi w ramach warsztatów przez
innych mieszkańców gminy. Biblioteka
tworzy przestrzeń do dyskusji, dzielenia
się doświadczeniami i sposobami
rozwiązywania problemów powstałych
podczas prac warsztatowych.
Po raz pierwszy Biblioteka podejmuje
temat nowoczesnych technologii i ich
wykorzystania oraz wychodzi z
działaniami dla dorosłych poza bramy
swojej siedziby w celu dotarcia do
szerszej grupy odbiorców, pozyskania
nowych użytkowników, zintegrowania
społeczności lokalnej i ożywienia
działalności punktów bibliotecznych.
Dzięki przeprowadzonym warsztatom
nastąpi zwiększenie w środowisku
lokalnym liczby osób posiadających
umiejętności obsługi nowoczesnych
urządzeń multimedialnych, co pozwoli
uczestnikom na łatwiejszy i szybszy
kontakt z innymi ludźmi, instytucjami,
urzędami.
Przygotowała:Anna Łach
GOK Oleśnica

"POLSKA BIEGA" z GOK-iem
W piątek 23 maja we Wszechświętem w ramach ogólnopolskiej akcji
"POLSKA BIEGA" odbyły się wiosenne gminne biegi przełajowe choć w
związku z piękną słoneczną pogodą i wysoką temperaturą spokojnie
można by je nazwać „letnimi biegami”. W rywalizacji udział wzięło ponad
200 uczniów reprezentujących wszystkie szkoły podstawowe z gminy
Oleśnica.
Na zwycięzców czekał puchar wójta gminy Oleśnica, zdobywcy
drugiego miejsca otrzymali puchar dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
Ol e śnic a, za zajęcie trzec i ego m iej s ca przyznano p uchar
przewo d ni c zącego k o mis j i Kultury, Re k reacji, Sportu, Ł a du i
B ezp i e c zeńs t wa Publicznego, dla c zw a rt e j szk o ł y puc h ar
przewodniczącego Rady Gminy Oleśnica oraz za miejsca piąte i szóste
pamiątkowe pucharki.
Klasyfikacji drużynowa:
1.SP Ligota Polska 248
2.SP Gminy Oleśnica 114
3.SP Sokołowice 107
4.SP Smolna 75
5.SP Ligota Mała 61
6.SP Wszechświęte 54
Indywidualne zmagania podzielone zostały na następujące biegi:
Klasy I-IV dziewczęta i chłopcy - 400 metrów
Klasy V-VI dziewczęta i chłopcy - 800 metrów
Najlepsza czwórka biegaczy z wyżej wymienionych grup została
nagrodzona dyplomami i medalami, które wręczali: dyrektor GOK
Oleśnica p. Dorota Bartczak, przewodniczący Rady Gminy Oleśnica
p.Jacenty Kawecki, przewodniczący komisji Kultury, Rekreacji, Sportu,
Ładu i Bezpieczeństwa Publicznego p.Tadeusz Andreasik oraz dyrektor
SP Wszechświęte p.Iwona Noworycka.
Dla wszystkich uczestników zawodów przygotowano dyplomy oraz
regenerujący poczęstunek.
Wyniki poszczególnych biegów:
I.Rocznik 2006 - 400M.
1.Gajda Andżelika - Ligota Polska
2.Malinowska Klaudia - Sp Gminy Olesnica
3.Myjkowska Aleksandra - Sokołowice
4.Szydełko Jowita - Sp Gminy Oleśnica
Przygotował: Artur Koziara
1.Janeczek Jakub - Wszechświęte
GOK Oleśnica
2.Słaby Hubert - Ligota Polska
3.Piotrowski Krystian - Wszechświęte
4.Kowal Kacper - Ligota Polska
II.Rocznik 2005 - 400M
1.Przyślak Hanna - Ligota Polska
W dniach 8 - 10.04.2014 w Gminnej Bibliotece Publicznej w
2.Gabor Natalia - Smolna
Boguszycach odbyły się zajęcia warsztatowe w ramach cyklu "Książka na
3.Gruszczyńska Magdalena - Sp Gminy Olesnica
każdy temat". Zajęcia poświęcone były tradycjom wiosennym i
4.Zusan Natalia - Sokołowice
wielkanocnym. Uczestnicy podczas 3 dni warsztatów zapoznali się z
1.Choroszy Ksawier - Sokołowice
literaturą dotyczącą świąt, obrzędów i tradycji oraz wykonali
2.Ratajski Radosław - Ligota Polska
własnoręcznie ozdoby wielkanocne.
3.Szafrański Dawid - Ligota Polska
Przygotowała: Anna Łach
GOK Oleśnica
4.Nowak Damian - Ligota Polska
III.Rocznik 2004 - 400 m.
1.Banasik Marcelina - Sokołowice
2.Mierzwa Wiktoria – Ligota Polska
3.Łukowicz Oliwia - Sokołowice
4.Forma Kinga - Wszechświęte
1.Jurasz Nikodem - Sp Gminy Olesnica
2.Kukuczka Krzysztof - Ligota Polska
3.Kuświk Kacper - Ligota Polska
4.Brocki Filip - Ligota Mała
IV.Rocznik 2003 - 400 M.
1.Śliwińska Joanna - Sp Gminy Olesnica
2.Panaś Oliwia - Sp Gminy Olesnica
3.Okoń Wiktoria - Ligota Polska
4.Bednarska Julia - Wszechświęte
1.Kałwiński Dawid - Sokołowice
2.Piątek Kacper - Sokołowice
3.Obiegło Przemysław - Ligota Mała
4.Cieciura Adrian - Ligota Mała
V.Rocznik 2002 - 800 M.
1.Wilgosz Wiktoria - Ligota Mała
2.Piątek Martyna - Ligota Mała
3.Wysocka Hanna - Ligota Polska
4.Betka Wiktoria - Ligota Polska
1.Warszawski Sławomir - Ligota Polska
2.Ratajski Szymon - Ligota Polska
3.Poręba Rafał - Ligota Polska
Serdeczne podziękowania dla Wójta Gminy Oleśnica Marcina Kasiny,
4.Krysiak Dawid - Sokołowice
Sekretarza Gminy Oleśnica Krzysztofa Skórzewskiego, Pana Lipy i
VI.Rocznik 2001 - 800 M.
Tereszkiewicza oraz ich pracownikom, Czesława Kaczmarczyka, Rafała
1.Dobosz Kasandra - Smolna
Dubanowicza - GAMA, firmie GANT, Państwu Dymińskim, Dyrektor GOK
2.Matuszak Natalia - Ligota Polska
Dorocie Bartczak oraz współpracownikom, Ułanom Jazłowieckim
3.Rzepecka Patrycja - Sokołowice
stacjonującym w Brzezince, Karolowi Fryczkowskiemu, Ks. Andrzejowi
4.Flis Daria - Ligota Polska
Augustynowi, Jackowi Kościarzowi i Robertowi Parkitnemu, paniom
1.Kuś Krzysztof - Ligota Polska
przygotowującym wypieki wraz z rodzinami za pomoc w zorganizowaniu
2.Porębski Patryk - Smolna
Uroczystości 722 - lecia lokacji Wsi Brzezinka, która odbyła się 15.06.2014 r.
3.Ropuszyński Jan - Sp Gminy Olesnica
Sołtys Przemysław Mamrot
Polska
4.Kamiński Karol - Ligota

WARSZTATY WIELKANOCNE
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