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Pożegnanie sołtysów VI kadencji
„Żyjesz tu i teraz. Masz jedno życie, jeden punkt. Co zdążysz zrobić, to zostanie …”
Czesław Miłosz
W dniu 15 stycznia 2015 r. odbyło się spotkanie z Sołtysami Gminy Oleśnica, którzy pełnili swoje funkcje w latach 2011 – 2015. Wójt Pan Marcin
Kasina wręczył pamiątkowe statuetki, składając wyrazy uznania za pełną zaangażowania pracę dla dobra społeczności lokalnej.
Przygotowała: Agnieszka Kembłowska
Biuro Rady

Radni uchwalili budżet na 2015 rok
Na drugiej sesji nowo wybranej Rady, która odbyła się 23
grudnia 2014 r., radni jednogłośnie uchwalili budżet na 2015 rok.
Uchwała określa:
1) dochody budżetu gminy na kwotę 35.415.097,079 zł w tym:
a) dochody bieżące w wysokości 32.908.097,79 zł;
b) dochody majątkowe w wysokości 2.507.000,00 zł;
2) wydatki budżetu gminy na kwotę 36.606.018,79 zł z tego:
a) wydatki bieżące w wysokości 32.354.025,81 zł,
b) wydatki majątkowe w wysokości 4.251.992,98 zł.
Wydatki bieżące gminy obejmują:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w wysokości 32.354.025,81
zł z czego:
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane –
14.148.957,08 zł;
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych – 28.899.473,81 zł;
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące w wysokości 3.017.000,00zł
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości
4.660.791,36zł;
4) wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej w
wysokości 0,00 zł w tym ze środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej – 0,00 zł;
5) wydatki na obsługę długu publicznego - 1.000.000,00 zł.
Wydatki majątkowe gminy obejmują wydatki na inwestycje i zakupy
inwestycyjne w wysokości 3.686.992,98 zł, z czego na wydatki na
programy finansowane z pomocy zagranicznej w wysokości 0,00 zł, w
tym ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 0,00 zł.
Planowany deficyt budżetu gminy wynosi 1.190.921,00 zł.
Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy będą przychody pochodzące
z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, na kwotę 1.190.921,00 zł.
Przychody budżetu gminy określa się na kwotę 2.205.711,00 zł i
rozchody budżetu określa się na kwotę 1.014.790,00zł.
W budżecie gminy tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 36.700,00
zł.
W budżecie gminy tworzy się rezerwę celową na realizację zadań
własnych z zakresu zarządzania kryzysowego wysokości 90.000,00 zł.
Określa się wysokość dotacji na realizację zadań publicznych na kwotę
3.307.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5, z tego:
1) dotacje podmiotowe w wysokości 2.250.000,00 zł, w tym:
a) dla samorządowej instytucji kultury w wysokości 1.980.000,00zł,
b) dla innych podmiotów w wysokości 270.000,00zł;
2) dotacje celowe w wysokości 1.057.000,00 zł, w tym :
a) na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, których
realizacja może być zlecona podmiotom niezaliczanym do sektora
finansów publicznych, w tym stowarzyszeniom i fundacjom, w
wysokości 772.000,00 zł,
b) na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w
wysokości 241.000,00zł,
c) na pomoc finansową na realizację zadań bieżących, inwestycyjnych
i zakupów inwestycyjnych realizowanych na podstawie porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 4.000,00 zł,
d) na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i
zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów
publicznych w wysokości 40.000,00 zł.
Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych na kwotę 160.000,00 zł i wydatki na realizację
zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych na kwotę 160.000,00 zł.
Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek
oraz emitowanych papierów wartościowych przeznaczonych na
pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu
budżetowego gminy do łącznej kwoty 2.000.000,00 zł.
Podczas sesji budżetowej podjęto także następujące uchwały:
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a.
w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Oleśnica na
2015 rok;
b.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Oleśnica na 2015 rok;
c.
w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady
Gminy Oleśnica oraz zwrotu kosztów podróży służbowych
przysługujących radnemu;
d.
w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczącego Rady Gminy
Oleśnica;
e.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Oleśnica;
f.
zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/272/13 w sprawie wieloletniej
prognozy finansowej Gminy Oleśnica;
g.
w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok;
h.
w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z
upływem roku budżetowego 2014.
Zapraszamy
na
stronę
BIP
Urzędu
Gminy
www.olesnica.nowoczesnagmina.pl, na której
w zakładce Prawo lokalne publikowane są Uchwały Rady Gminy
Oleśnica.
Przygotowała: Agnieszka Kembłowska, Biuro Rady

Nadzwyczajna sesja Rady Gminy Oleśnica VII kadencji
W dniu 19 lutego 2015 roku w sali narad Urzędu Gminy
Oleśnica odbyła się nadzwyczajna sesja Rady. Została ona zwołana w
związku z koniecznością zmiany osób wyznaczonych na inkasentów
podatku rolnego, leśnego, podatku od nieruchomości od osób
fizycznych oraz inkasentów opłaty targowej i opłaty od posiadania psów.
Inkasentem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka
organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana do pobrania
od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi
podatkowemu. Potrzeba ta zaistniała w związku z tym, iż w dniach od
27.01.2015 do 16.02.2015 r. odbyły się wybory sołtysów i rad sołeckich
jednostek pomocniczych na terenie Gminy Oleśnica, zgodnie z
obowiązującymi w tym zakresie przepisami statutów poszczególnych
sołectw. W związku z powyższym Rada jednogłośnie podjęła n/w
uchwały:
a.
zmieniająca uchwałę Nr VI/26/11 w sprawie zarządzenia
poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia
inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso;
b.
zmieniająca uchwałę Nr VI/27/11 w sprawie zarządzenia
poboru opłat w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości
wynagrodzenia za inkaso.
Agnieszka Kembłowska, Biuro Rady

Bezpieczeństwo i porządek publiczny - III sesja
Rady Gminy Oleśnica
W dniu 29 stycznia 2015 roku o godzinie 16:30 w sali narad
Urzędu Gminy Oleśnica odbyła się sesja dotycząca bezpieczeństwa i
porządku publicznego.
Zgodnie z porządkiem obrad w punkcie 4 wystąpili zaproszeni goście:
a. Komendant Powiatowy Policji
Pan Jacek Gałuszka;
b.
Komendant
Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej Pan
Jacek Noworycki;
c.
Gminny
Komendant
Ochotniczej Straży Pożarnej Pan
Józef Kołomański;
Podczas dyskusji głos zabrał Wójt
Pan
Marcin
Kasina,
który
podsumował 2014 rok pod kątem współpracy z policją i strażą pożarną.
Pan Tadeusz Andreasik zakomunikował, iż jednym
z punktów w planie pracy Komisji Kultury była wizytacja i zapoznanie się
z problemami OSP. Radny przedstawił wyniki wizji lokalnej. Po przerwie
podjęto następujące uchwały:
a. w sprawie przyjęcia do realizacji programu zdrowotnego na rok 2015;
b. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Oleśnica;
c. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok.
Następnie Wójt przedstawił sprawozdanie z pracy miedzy sesjami oraz
przyjęto protokół z poprzedniej sesji Rady.
Przygotowała: Agnieszka Kembłowska, Biuro Rady

Sołtysi Gminy Oleśnica VII kadencji

Pierwsze spotkanie Sołtysów

W dniach od 27.01.2015 r. do 16.02.2015 r. odbyły się
wybory sołtysów w Gminie Oleśnica. W dziesięciu sołectwach
mieszkańcy wybrali nowych gospodarzy swoich wsi. Frekwencja
podczas Zebrań Wiejskich była zróżnicowana, największa w
miejscowościach: Brzezinka – 56,7%, Świerzna - 51,1%,, Nowa
Ligota - 40,6%, najmniejsza w Boguszycach Osiedlu - 5%,
Spalicach - 5,5% oraz w Smolnej - 7,9%. Poniżej spis telefonów
służbowych do sołtysów poszczególnych sołectw:

W dniu 02 marca b.r. w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica odbyło
się pierwsze spotkanie sołtysów VII kadencji.
Zastępca Wójta Pan Krzysztof Skórzewski otworzył spotkanie o godz.
1400, przywitał zebranych i przedstawił porządek spotkania, do którego
sołtysi nie wnieśli uwag.
Na wstępie przedstawiono kadrę kierowniczą urzędu i pozostałych
pracowników uczestniczących w spotkaniu. Następnie poszczególni sołtysi
zostali poproszeni
o przedstawienie się.
Z kolei kierownicy poszczególnych Referatów omówili zakres obowiązków
swoich pracowników.
Sołtysi otrzymali informatory, w których ujęto najważniejsze informacje
dotyczące jednostek pomocniczych gminy.
W związku z tym, iż było to spotkanie dotyczące omówienia spraw
organizacyjnych, Sekretarz Gminy szczegółowo omówił temat telefonów
komórkowych, które sołtysi otrzymali w ramach pełnionych funkcji.
Po wyczerpaniu się listy tematów i zamknięciu dyskusji, Zastępca Wójta
podziękował za spotkanie i zamknął je o godz.1510.

L.p.

Miejscowość

Sołtys

1.

Brzezinka

Krzysztof Sztochel

Nr tel.
służbowe
314 0354
535 878 142

2.

Ostrowina

3.

Boguszyce
Wieś

Jadwiga Bodo

Sokołowice

Wiesław Bełza

Jan Żarecki

314 0267
535 878 154

4.

314 0244
535 878 258
314 0248
535 878 136

5.

Dąbrowa

Stanisław Bartosik

314 0341
535 878 107

6.

7.

Boguszyce
Osiedle

Elżbieta Wichtowska

Ligota Wielka

Justyna Batog

314 0245
535 878 117
314 0353
535 878 118

8.

Zimnica

Ryszard Hungier

314 0358
535 878 129

9,

Świerzna

Łukasz Sosiński

Gręboszyce

Zdzisław
Chrzanowski

314 0381
535 878 146

10.

11.

Smolna

Marian Słotnicki

314 0340
535 878 148
314 0265
535 878 158

12.

Nowa Ligota

Marzena
Gardzilewicz

314 0359
535 878 160
314 0352

13.

Piszkawa

Janina Bednarska

14.

Krzeczyn

Grzegorz Klat

534 655 510

Ligota Mała

Grzegorz Szymański

534 655 589

Wszechświęte

Waldemar Uba

535 878 162

15.
16.

314 0351
535 878 168

17.

Zarzysko

Andrzej Szymański

314 0269
535 878 170

18.

Cieśle

Stanisław Mamrot

314 0268
535 878 172
314 0350

19.

Wyszogród

Sławomir Zadka

20.

Bogusławice

Tomasz Domal

531 693 689

21.

Nowoszyce

Andrzej Hamarowski

534 655 557

22.

Osada Leśna

Sławomir Żuraw

535 878 189

314 0355
535 878 192

23.

Poniatowice

Andrzej Gołębiowski

314 0247
535 878 207
314 3620

24.

Ligota Polska

Józef Stefaniak

25.

Bystre

Anna Rembak

26.

Nieciszów

Wiktoria Migalska

535 878 210
534 655 504
314 0357
535 878 251
27.

Smardzów

Agnieszka
Podobińska

399 2692

28.

Spalice

Marcin Korzępa

534 655 501

Jenkowice

V sesja Rady Gminy – działalność Gminnego Ośrodka
Kultury

26 lutego 2015 r. odbyła się sesja, dotycząca działalności
Gminnego Ośrodka Kultury Oleśnica, tj. funkcjonowania świetlic wiejskich,
biblioteki, zespołów sportowych
oraz podsumowania wypoczynku
zimowego dla dzieci i młodzieży
z terenu Gminy.
Po otwarciu sesji i stwierdzeniu
prawomocności
obrad,
Przewodniczący
Rady
wprowadził autopoprawkę, która
została przyjęta jednogłośnie w
obecności 13 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 i bardzo interesującą prezentację Ośrodka,
dotyczącą działalności w 2014 roku. W ramach pokazu Pani Dyrektor
wystąpił także kierownik Domu Kultury Pan Piotr Michałowski, który
przedstawił
i omówił projekty, które zostały zrealizowane, są w trakcie realizacji oraz
które w przyszłości będą wdrażane. Następnie, zgodnie z porządkiem
obrad, przy mównicy stanął Przewodniczący Komisji Kultury, Rekreacji,
Sportu, Ładu i Bezpieczeństwa Publicznego Pan Tadeusz Andreasik.
Po przerwie przystąpiono do podjęcia uchwał:
a)
w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty;
b)
w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej
pojemności;
c)
zmieniająca uchwałę nr II/6/14 Rady Gminy Oleśnica z dnia 23
grudnia 2014 r.
w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Gminy
Oleśnica oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących
radnemu;
d)
w sprawie udzielenia dotacji dla Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej;
e)
w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli, innych
form wychowania przedszkolnego oraz oddziałów przedszkolnych w
szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina
Oleśnica;
f)
zmieniająca uchwałę Nr II/12/14 w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej Gminy Oleśnica;
g)
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.

535 878 257

314 0356
29.

Przygotowała: Agnieszka Kembłowska, Biuro Rady

Szczepan Pietras
535 878 294

Zakończenie sesji poprzedziło przyjęcie przez radnych protokołu z
poprzednich obrad.
Przygotowała: Agnieszka Kembłowska, Biuro Rady

Przygotowała: Agnieszka Kembłowska, Biuro Rady
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Szanowni Mieszkańcy Gminy Oleśnica
informujemy, że z dniem 01 kwietnia 2015 roku czekają na nas
zmiany w gospodarce odpadami komunalnymi.
Zmianie ulegną:
•
stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, od
właścicieli nieruchomości zamieszkałych jak i stawki opłat, które winny
być ponoszone przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na
których powstają odpady komunalne.
Zgodnie z art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2013.1399 j.t.) cyt.: ''W przypadku
uchwalenia nowej stawki opłaty za ospodarowanie odpadami
komunalnymi wójt, burmistrz lub prezydent miasta zawiadamia
właściciela nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i
danych podanych w deklaracji. W takim przypadku właściciel
nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej
w zawiadomieniu.
Poniżej przedstawiamy informację o wysokości opłat, jakie będą
obowiązywały od dnia 01 kwietnia 2015r.:
1) Zgodnie z Uchwałą Nr V/19/15 Rady Gminy Oleśnica z dnia 26 lutego
2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty:
•
przy prowadzeniu selektywnej zbiórki odpadów:
a) 12 zł - od gospodarstwa domowego jednoosobowego,
b) 24 zł – od gospodarstwa domowego dwuosobowego,
c) 36 zł – od gospodarstwa domowego trzyosobowego,
d) 48 zł – od gospodarstwa domowego czteroosobowego,
e) 54 zł – od gospodarstwa domowego pięcioosobowego,
f) 64 zł – od gospodarstwa domowego sześcioosobowego lub większego.
•
bez prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów
a) 22 zł – od gospodarstwa domowego jednoosobowego,
b) 44 zł – od gospodarstwa domowego dwuosobowego,
c) 66 zł – od gospodarstwa domowego trzyosobowego,
d) 88 zł – od gospodarstwa domowego czteroosobowego,
e) 99 zł – od gospodarstwa domowego pięcioosobowego,
f) 110 zł – od gospodarstwa domowego sześcioosobowego i większego.
2) Zgodnie z Uchwałą Nr V/20/15 Rady Gminy Oleśnica z dnia 26 lutego
2015r.
w sprawie ustalenia opłaty za pojemnik o określonej pojemności:
- przy prowadzeniu selektywnej zbiórki odpadów:
a) pojemnik o pojemności 110 l – 24,00 zł,
b) pojemnik o pojemności 120 l – 26,00 zł,
c) pojemnik o pojemności 240 l – 48,00 zł,
d) pojemnik o pojemności 1100 l – 155,00 zł,
e) pojemnik o pojemności 2,5 m³ – 255,00 zł,
f) kontener o pojemności 5,0 m³ – 355,00 zł,
g) kontener o pojemności 7,0 m³ – 455,00 zł.
- bez prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów:
a) pojemnik o pojemności 110 l – 40,00 zł,
b) pojemnik o pojemności 120 l – 45,00 zł,
c) pojemnik o pojemności 240 l – 75,00 zł,
d) pojemnik o pojemności 1100 l – 290,00 zł,
e) pojemnik o pojemności 2,5 m³ – 390,00 zł,
f) kontener o pojemności 5,0 m³ – 490,00 zł,
g) kontener o pojemności 7,0 m³ 590,00 zł.
Wyżej wymienione opłaty dotyczą nieruchomości niezamieszkałych, na
których powstają odpady komunalne.
Termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi nie uległ zmianie.
Zgodnie z Uchwałą Nr XXXVII/259/13 Rady Gminy Oleśnica z dnia 21
listopada 2013r.
w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi:
•
ustalono następującą częstotliwość wnoszenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi:
a) dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy 1
raz na trzy miesiące,
b) dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy,
a powstają odpady komunalne – 1 raz na trzy miesiące
•
ustalono następujące terminy płatności za gospodarowanie
odpadami komunalnymi:

a) dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy – przy częstotliwości 1 raz na trzy miesiące do dnia 20
marca, do 20 czerwca, do 20 września i do 20 grudnia,
b) dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne – przy częstotliwości 1
raz na trzy miesiące do dnia 20 marca, do 20 czerwca, do 20
września i do 20 grudnia.
Opłatę należy uiszczać na indywidualny rachunek bankowy
utworzony odrębnie dla każdego właściciela nieruchomości lub w
kasie Urzędu Gminy Oleśnica.
Kasa urzędu czynna jest do poniedziałku do piątku w godzinach
8.30 – 14.00.
Referat RGNiOŚ

Wyróżnienie w Dniu Sołtysa
11 marca br. w Dniu Sołtysa w Dolnośląskim Urzędzie
Wojewódzkim odbyła się
uroczystość podsumowująca
piątą edycję konkursu Sołtys
Roku 2014.
Ideą
konkursu
jest
promowanie i wyróżnienie
najbardziej
aktywnych
sołtysów, którzy pracują na
rzecz społeczności lokalnej.
Pierwszy etap konkursu to
nominacje – dokonują ich
wójtowie, burmistrzowie, ale
też i Rady poszczególnych
gmin. W tym roku wpłynęło
do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego sumie 78 kandydatur z
49 gmin. Wśród nominowanych do tytułu Sołtys Roku 2014
znalazło się 39 kobiet i 39 mężczyzn. Kolejny etap to obrady
Kapituły, która dokonuje wyboru 10 finalistów, z których ostatecznie
wybiera trójkę laureatów.
Podczas spotkania w sali kolumnowej, wojewoda Tomasz Smolarz
wręczył listy gratulacyjne sołtysom z Dolnego Śląska. Wśród
wyróżnionych zauważono i doceniono również przedstawiciela z
Gminy Oleśnica.
Sołtys Jadwiga Bodo z miejscowości Boguszyce odebrała
gratulacje i podziękowania za dotychczasowe osiągnięcia na rzecz
społeczności lokalnej.
Przygotował: Maciej Syta, Referat PWiPF

Tablety w GBP w Boguszycach
Z przyjemnością informujemy, iż Gminna Biblioteka
Publiczna w Boguszycach znalazła się w gronie laureatów ogólnopolskiego konkursu „Tablety w Twojej Bibliotece” organizowanego
przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w ramach
Programu Rozwoju Bibliotek. Spośród 651 bibliotek aplikujących
do projektu, 318 otrzymało tablety, a wśród nich i nasza biblioteka.
Do Boguszyc trafiły 3 tablety Apple iPad Air 2 wraz z akcesoriami o
łącznej wartości 6312,36 zł.
Celem projektu „Tablety w Twojej Bibliotece” jest dostarczenie
bibliotekom publicznym narzędzi, wiedzy i inspiracji niezbędnych
do wprowadzenia usług mobilnych dla użytkowników, które wspierają tworzenie, uczenie się i dzielenie z innymi oraz promowanie
wizerunku bibliotek publicznych jako instytucji nowoczesnych,
podążających za najnowszymi globalnymi trendami.
Korzystanie z tabletów w bibliotece jest bezpłatne. Można na nich
przeglądać strony internetowe, oglądać filmy, grać w gry, edytować
zdjęcia, robić zakupy online. Tablety są łatwe w użyciu, dają
natychmiastowy dostęp do wszystkich swoich funkcji i zainstalowanych programów. Zawierają także rozmaite aplikacje edukacyjne,
na przykład do nauki języków obcych, rysowania czy projektowania. Za pomocą tabletów, udostępnianych na miejscu w bibliotece
oraz wykorzystywanych podczas bibliotecznych zajęć, bibliotekarze będą zachęcać użytkowników do uczenia się, tworzenia treści
multimedialnych i dzielenia się nimi z innymi. Zachęcamy wszystkich do korzystania z tabletów, a dzieci i młodzież do udziału w
ciekawych zajęciach z tabletami.
Przygotowała: Anna Łach, Kierownik GBP
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Podsumowanie akcji charytatywnej UNICEF „Wszystkie Kolory Świata”
27 lutego 2015 r. w Szkole Podstawowej w Ligocie Małej odbył się finał akcji charytatywnej pod hasłem „Wszystkie kolory świata”. Jest to
międzynarodowy projekt UNICEF, aby pokazać dzieciom i nie tylko, że pomaganie sprawia przyjemność. Przede wszystkim jednak głównym celem
było zgromadzenie funduszy na pomoc dzieciom w Sudanie Płd. Koordynatorem
tejże akcji była nauczycielka języka angielskiego- p. Monika Mazur. W jej ramach
uczniowie naszej szkoły wspólnie z opiekunami przygotowali charytatywne laleczki.
W ten sposób cała społeczność włączyła się w akcję pomocy sudańskim dzieciom.
Z tej okazji został przygotowany apel, zaprezentowany przez klasę VI pod opieką
wyżej wymienionej nauczycielki, aby uczniowie naszej szkoły mogli się przekonać
jak bardzo potrzebna jest pomoc najmłodszym, mieszkającym w Afryce. Uczestnicy
dowiedzieli się dzięki prezentacjom multimedialnym jak tragiczna jest sytuacja
bytowa i zdrowotna tych dzieci. Wysłuchali również kilku piosenek Majki Jeżowskiej,
która jest polską ambasadorką Unicef i wspiera tegoroczną akcję. Dzięki temu uczniowie upewnili się, jak ważne było przygotowanie laleczek oraz
jak wielką wartością jest pomaganie innym ludziom.
Natomiast o godz. 13.00 odbył się apel dla zaproszonych gości – radnych gminy Oleśnica oraz rodziców naszych uczniów i mieszkańców Ligoty
Małej. Uczniowie przedstawili sytuację dzieci, żyjących w Sudanie, ich problemy związane z edukacją, sytuacją zdrowotną a nawet dostępem do
wody pitnej. Następnie goście mieli okazję przyjrzeć się laleczkom i wybrać te, którymi chcą się „zaopiekować”, ratując jednocześnie życie
prawdziwym dzieciom. Przybyli goście otworzyli szeroko swoje serca i bardzo hojnie wspomogli tegoroczną akcję. Dzięki hojności wszystkich
przybyłych udało się zebrać 2,730 zł. Kwota ta została przekazana na konto Unicef Polska.
Uczniowie naszej szkoły przygotowali 60 laleczek charytatywnych. Wszystkie były wspaniałe i kosztowały sporo pracy. Wszystkie laleczki znalazły
swoich opiekunów. Ale najważniejsze, że dzięki nim uratujemy życie i zdrowie dzieci w Sudanie.
Serdecznie dziękujemy za okazane serce i wsparcie akcji „Wszystkie kolory świata” wszystkim przybyłym gościom, a w szczególności
radnym gminy Oleśnica: p. Marcie Barskiej, p. Grzegorzowi Klatowi i p. Grzegorzowi Szymańskiemu, p. dyrektor A. Chanusiak, rodzicom
oraz uczniom.
mgr Izabela Stadnik mgr Monika Mazur, mgr Izabela Stadnik

Budowa chodnika w miejscowości Dąbrowa
Rozpoczęto II etap budowy chodnika wraz z wykonaniem warstwy ścieralnej oraz oczyszczeniem kanalizacji deszczowej w pasie drogi
gminnej w m. Dąbrowa. Zakres robót :budowę chodnika przy drodze gminnej na odcinku w km 0+000 – 0+760, wykonanie warstwy ścieralnnej gr.
5cm z betonu asfaltowego AC11S - do wykonania na całej szerokości istniejącej jezdni i na poszerzeniu na odcinku 0+000-0+760, czyszczenie
kanalizacji deszczowej 950 mb. Wykonanie zadania podzielono na 3 lata. Etap I – 2014, etap II – 2015, etap III- 2016. Wykonawcą robót jest FIRMA
90 Budownictwa Wodnego, Melior. I Robót Drog. BIOBUD Jerzy Schabikowski Sokołowice 109
56-400 Oleśnica Cena za którą wykonywane jest zadanie to 727 000,00 zł /brutto/
Budowa kanalizacji deszczowej , przebudowa dróg wewnętrznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Spalice ul.
Sosnowa gm. Oleśnica
Zakres robót: Budowa kanalizacji deszczowej , przebudowa dróg wewnętrznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Spalice ul.
Sosnowa gm. Oleśnica Zakres prac obejmuje wykonanie : 1) Kanalizacji deszczowej o dł. 770,5 mb , z rur PVC Ø 315, 2) Oświetlenia drogowego długość kabla ~674 mb. słupy oświetleniowe - 11 szt. 3) Przebudowę dróg wewnętrznych z kostki betonowej dł.~ 859 mb. o pow. ~5342 m2 4)
Docelowej organizacji ruchu - oznakowanie pionowe i poziome. Zadanie realizowane będzie w IV etapach od 2014r – 2017r. Wykonawca Tom
Trans Tomasz Walczak Energetyczna 2 Oleśnica. Cena za którą wykonywane jest zadanie to 1 119 102,63 zł /brutto/
Przygotował: Paweł Łobacz Referat Budownictwa i Infrastruktury

Spotkanie autorskie z Małgorzatą Żółtaszek
Uczniowie klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Sokołowicach gościli na zajęciach
bardzo miłego gościa. Dzieci odwiedziła wrocławska pisarka, autorka książek dla
najmłodszych - Małgorzata Żółtaszek. Pani Małgorzata wniosła do klasy wiele radości.
Poprowadziła ciekawe, inspirujące warsztaty, podczas których wszyscy świetnie bawili
się. W krótkim czasie na dywanie powstał minioddział chirurgiczny, który dzieci same
wyposażyły, wykorzystując kolorowe papiery, folie bąbelkowe, opakowania po serkach,
wytłaczanki po jajkach, kartony. Kolejny raz okazało się, że uwolniona wyobraźnia
dziecięca jest ogromna. Na zakończenie zajęć pierwszoklasistów spotkała duża
niespodzianka. Każde dziecko otrzymało egzemplarz książki
„O Mateuszku, który bał się ciemności, Basi, która nie lubiła buziaków i inne historyjki” z
dedykacją i autografem autorki. To duże przeżycie otrzymać książkę z rąk samego autora
i doskonały moment na rozpoczęcie czytelniczej przygody!
Było to wesołe, pełne energii i śmiechu spotkanie, które upłynęło w przemiłej atmosferze.
Elżbieta Węgrzynowska
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UWAGA MIESZKAŃCY GMINY OLEŚNICA!
Uprzejmie informuję, że od maja 2015 r. wznowi działalność Punkt Promocyjno – Informacyjny Wojskowej Komendy Uzupełnień we
Wrocławiu.
Przedsięwzięcie to realizowane będzie w ramach akcji „Przyjazny Urząd”.
Celem działania tego punktu jest ułatwienie mieszkańcom naszej gminy dostępu do szczegółowych i aktualnych informacji dotyczących nowych form
służby wojskowej, a także przyjmowanie wniosków lub próśb o wydanie zaświadczeń, bez konieczności przyjazdu osób zainteresowanych do WKU
we Wrocławiu.
Podczas dyżurów przedstawiciela WKU w urzędzie gminy Oleśnica można będzie zrealizować takie czynności jak:
1. złożyć wniosek do służby w Narodowych Siłach Rezerwowych, do którego należy dołączyć:
• kopię ostatniego świadectwa ukończenia szkoły;
• kopię posiadanego prawa jazdy lub innych dokumentów świadczących o posiadanych kwalifikacjach;
2. złożyć wniosek do służby przygotowawczej, do którego wymagane są następujące załączniki;
• kopia świadectwa (dyplomu) potwierdzającego posiadane wykształcenie;
• inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje;
3. złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia dotyczącego przebiegu służby wojskowej pełnionej podczas wykonywania zadań poza granicami
państwa w celu przyznania statusu weterana lub weterana poszkodowanego;
4. otrzymać wpis przeniesienia do rezerwy w książeczce wojskowej;
5. złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia:
- dotyczącego przebiegu służby wojskowej;
- uregulowanego stosunku do służby wojskowej;
6. złożyć wniosek o wydanie duplikatu książeczki wojskowej, do którego niezbędne jest załączenie:
• aktualnego zdjęcia o wymiarach 3x4 cm;
• informacji o uiszczeniu opłaty skarbowej w kwocie 28 zł wpłaconej na konto:
Gmina Wrocław pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław
PKO Bank Polski S.A. nr 82 1020 5226 0000 6102 0417 7895
Uwaga!
Personel punktu będzie pracował w pokoju nr 25 na II piętrze budynku Urzędu Gminy Oleśnica w następujących dniach: 21 maja; 14 lipca;
22 września; 24 listopada 2015 r. O godzinach pracy punktu poinformujemy na naszej stronie internetowej.
Zainteresowanych mieszkańców zapraszamy.
/ - / Wójt Gminy Oleśnica

Nowe dowody osobiste oraz zmiany dotyczące ewidencji ludności
Z dniem 1 marca 2015 r. ulegną zmianie przepisy dotyczące ewidencji ludności
oraz dowodów osobistych. Wszystkie urzędy obowiązane będą do pracy w aplikacji ŹRÓDŁO zasilającej System Rejestrów Państwowych.
Dotychczasowa ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z późn.
zm.) zostanie zastąpiona przez dwie nowe: ustawę z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst jedn. Dz. U.
z 2010 r. Nr 217, poz. 1427 z późn. zm.) oraz ustawę z dnia 6 sierpnia 2010 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 167, poz. 1131 z późn. zm.).
Najistotniejsze zmiany dotyczące dowodów osobistych:
- w dowodach osobistych wydanych po 1 marca 2015 r. nie będzie takich informacji jak: adres zameldowania, podpis, wzrost oraz kolor oczu,
- wniosek o wydanie dowodu osobistego będzie można złożyć w dowolnym urzędzie gminy. Należy pamiętać, że gotowy dokument będzie się
odbierać w urzędzie, w którym został złożony wniosek,
- do wniosku należy dołączyć aktualną, kolorową fotografię (wym. 35 x 45 mm), która powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
dniem złożenia wniosku, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą
wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała
70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z
ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami,
- wniosek będzie można złożyć nie wcześniej niż 30 dni przed datą 18 rodzin lub datą upływu terminu ważności dowodu,
- osoby, które nie ukończyły 5 roku życia, otrzymują dowód ważny przez okres 5 lat. A osoby, które ukończyły 5 rok życia otrzymują dowód ważny
przez okres 10 lat. Nie będzie już dowodów
z terminem ważności na czas nieoznaczony,
- wniosek o wydanie dowodu osobistego będzie można złożyć również w formie dokumentu elektronicznego na zasadach określonych w ustawie z
dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Wniosek w postaci elektronicznej, powinien być
opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym
profilem zaufanym ePUAP.
Zmiany dotyczące ewidencji ludności:
- nadal będzie istnieć obowiązek meldunkowy. Oznacza to, że każdy obywatel polski oraz cudzoziemiec jest obowiązany zameldować się w miejscu
pobytu stałego
lub czasowego,
- dla dzieci urodzonych po 1 marca 2015 r. o nadanie numeru PESEL, występuje kierownik urzędu stanu cywilnego,
- organ gminy będzie właściwy do wystąpienia o nadanie numeru PESEL dla obywateli polskich mieszkających poza granicami RP, którzy nie mają
jeszcze nadanego numeru PESEL oraz cudzoziemców zameldowanych na pobyt stały lub czasowy na terytorium RP,
- wniosek o wymeldowanie, zgłoszenie wyjazdu za granicę oraz zgłoszenie powrotu z wyjazdu będzie można złożyć również w formie dokumentu
elektronicznego na zasadach określonych
przy składaniu elektronicznego wniosku o wydanie dowodu osobistego.
Ponadto od 1 marca 2015 r. obowiązują nowe wzory wniosku zgłoszenia zameldowania, wymeldowania, udostępnienia danych oraz wniosku o
wydanie dowodu osobistego.
Z uwagi na powyższe zmiany oraz konieczność pracy w nowej aplikacji (ŹRÓDŁO) czas realizacji określonych zadań może ulec wydłużeniu.
Dodatkowe informacje uzyskać można
w pok. 12 tut. Urzędu oraz pod nr tel. 71 314 02 12.
Przygotowała: Paulina Gieroń, Referat SOO
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„Wędrówki teatralne”.

24.02.2015r. w Szkole Podstawowej w Smolnej odbyły się
gminne eliminacje do XIV Powiatowego Konkursu Humanistycznego
„Wędrówki teatralne”. W zmaganiach wzięło udział 17 uczestników ze
wszystkich szkół gminnych. Jury wyłoniło zwycięzców:
I miejsce - Maria Jaworska- SP w Smolnej (opiekun- Beata Narwoysz),
II
miejsceLena
Michalik- SP w Smolnej
(opiekunBeata
Narwoysz),
III
miejsceOliwia
Bartosik
(opiekunDanuta Stempniewicz),
- Agata Falentin
(opiekunDanuta
Stempniewicz).
Do
eliminacji
powiatowych,
które
odbędą się 28.04.2015r.
w PCEiK-u zakwalifikował się również Wojciech Petryszak ze SP w
Smolnej.
Przygotował: Dariusz Rzepka Dyrektor S.P. w Smolnej

Z ORTOGRAFIĄ ZA PAN BRAT

Patrycja Czech - szóstoklasistka ze Szkoły Podstawowej
Gminy Oleśnica w Oleśnicy zdobyła IV miejsce w powiecie w XI
Konkursie Ortograficznym "Piszemy poprawnie".
W etapie szkolnym Patrycja uzyskała najlepszy wynik. W długim i
trudnym dyktandzie pt. "Przyjęcie z niespodzianką" popełniła zaledwie
jeden błąd ortograficzny i jeden interpunkcyjny. Drugie miejsce zajął
Kacper Pytkiewicz (kl. V), a trzecie Nikola Zalewska (kl.V).
23
lutego,
wraz
z
dwadzieściorgiem
innych
najlepszych uczniów z całego
powiatu, Patrycja napisała
finałowe
dyktando
pt.
"Bezzębny
smakosz"
żartobliwy tekst o Ludwiku
XIV.
Od
podium,
czyli
trzeciego miejsca, uczennicę
oddzielił
zaledwie
jeden
przecinek - 0,25 punktu za
błąd interpunkcyjny.
Cieszymy się z dobrego wyniku, gratulujemy i życzymy dalszych
ortograficznych sukcesów.
Monika Śliwińska

25 lutego 2015 roku w auli Gimnazjum Gminy Oleśnica im. Szarych Szeregów odbyły się obchody Dnia Języka
Ojczystego.
A niechaj narodowie wżdy postronni znają, iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają.”
napisał Mikołaj Rej, który jako pierwszy tworzył przede wszystkim w języku polskim i głosił powyższe słowa, dla podkreślenia konieczności zerwania
z panującą nadal w okresie renesansu modą pisania po łacinie.
21 lutego obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego (ang. International Mother Language Day), ustanowiony przez UNESCO w
listopadzie 1999r. na wniosek Bangladeszu. Data ta upamiętnia wydarzenia z Pakistanu (w którego skład wchodziły wówczas terytoria zamieszkałe
przez Bengalczyków), gdzie w 1952r. zginęło 5 studentów domagających się nadania statusu języka urzędowego językowi bengalskiemu.
Uroczystość Dnia JĘZYKA OJCZYSTEGO została ustanowiona w 1999r. dla podkreślenia bogactwa różnorodności językowej świata, a także w celu
zwrócenia uwagi na liczbę języków zagrożonych i ginących.
Inicjatorkami szkolnego wydarzenia były Monika Śliwińska nauczycielka języka polskiego w Szkole Podstawowej Gminy Oleśnica w
Oleśnicy oraz nauczycielki GGO: Agnieszka Grondowa, Bożena Kula oraz Iwona Rosik.
Nadrzędnym celem spotkania było uwrażliwienie społeczności uczniowskiej na potrzebę dbałości o język ojczysty, zwrócenie uwagi na
konieczność ochrony dziedzictwa językowego, szczególnie narażonego na nadmierne zapożyczenia z języka angielskiego.
W obchodach wzięły udział pięcioosobowe grupy uczniów ze wszystkich gminnych szkół podstawowych oraz gimnazjaliści GGO. Uroczystość
rozpoczęła się od krótkiego wprowadzenia, w którym przebrani za postacie z lektur szkolnych uczniowie przedstawili publiczności ideę święta, a sam
Mikołaj Rej (w tę rolę wcielił się gimnazjalista Sebastian Tocha) wypowiadając słynny cytat, nakłaniał do pielęgnowania i szanowania języka
rodzimego nie tylko od święta, ale i na co dzień. Konferansjerzy: Karolina Patyk oraz Daniel Plewnia życzyli wszystkim uczestnikom powodzenia i
dobrej zabawy, natomiast uczeń I d - Szymon Śliwiński, zaprezentował najpiękniejsze melodie akordeonowe pochodzące z repertuaru polskich i
zagranicznych kompozytorów.
Kolejnym punktem programu była prezentacja bohaterów literackich. Wśród uczniów szkoły podstawowej mogliśmy podziwiać: Pana Kleksa,
Wróżkę, Jasia i Małgosię, Królewnę Śnieżkę, Białą Czarownicę, Czerwonego Kapturka i wilka, Anię z Zielonego Wzgórza, Nel, Feriego Acza oraz
Zuzannę z Opowieści z Narnii. Gimnazjaliści GGO zaprezentowali natomiast: Romea i Julię, Świteziankę i Strzelca, Czerwonego Kapturka, Małego
Księcia i lisa, bohaterów Kamieni na szaniec, greckie boginie, Adama Mickiewicza, duchy z Dziadów cz. II oraz Alinę i Balladynę.
Następnie rozpoczęły się zmagania zespołów z przygotowanymi konkurencjami polonistycznymi. Poszczególne zestawy zadań zawierały
zagadnienia z zakresu frazeologii, środków artystycznego wyrazu, ortografii, nauki o języku, czy historii literatury. Dużym zainteresowaniem cieszyła
się konkurencja Kalambury- czy znasz swoje lektury?, która kontrolowała znajomość lektur szkolnych. Na zakończenie zaproponowano uczestnikom
zabawę sprawdzającą dykcję; nie zabrakło wierszyków łamiących języki, ćwiczeń z korkiem usprawniających prawidłową wymowę i wspólnie
odśpiewanej piosenki z repertuaru Kabaretu OT.TO pod tyt. „Rzępolą żaby”.
Wszyscy uczestnicy zabawy z rok dyr. Gimnazjum Gminy Oleśnica im. Szarych Szeregów Anny Klimkowskiej oraz dyr. Szkoły Podstawowej Gminy
Oleśnica w Oleśnicy Jana Leszka Rybiałka otrzymali pamiątkowe dyplomy, kubeczki z logiem uroczystości, książki oraz inne nagrody rzeczowe.
Fundatorami nagród byli: Urząd Gminy Oleśnica, Dyrekcja GGO oraz SPGO oraz pomysłodawczynie uroczystości.
Intencją organizatorek było przede wszystkim to, by zmagania uczniów miały zarówno charakter edukacyjny jak i zabawowy. Wszystkie zadania
emitowane były w postaci pomysłowej prezentacji multimedialnej, w której na bieżąco przedstawiano prawidłowe odpowiedzi i wyjaśniano poruszany
problem.
Obchody Dnia Języka Ojczystego wspólnie przygotowane przez Gimnazjum Gminy Oleśnica im. Szarych Szeregów oraz Szkołę Podstawową Gminy
Oleśnica były nowatorską lekcją języka polskiego, w której klasyczne mądrości, by bawiąc, uczyć, przeplatały się z nowoczesnymi technikami
multimedialnymi. W przyszłym roku planowana jest kolejna uroczystość, na którą już teraz zapraszamy!
Lista laureatów i wyróżnionych.
W kategorii szkół podstawowych:
I miejsce- Szkoła Podstawowa we Wszechświętem- opiekun Helena Jakubowska
II miejsce- Szkoła Podstawowa Gminy Oleśnica w Oleśnicy - opiekun
Monika Śliwińska
III miejsce- Szkoła Podstawowa w Ligocie Polskiej- opiekun Małgorzata Furmanek
Wyróżnienia:
Szkoła Podstawowa w Sokołowicach- opiekun Danuta Stempniewicz
Szkoła Podstawowa w Smolnej- opiekun Beata Narwoysz
Szkoła Podstawowa w Ligocie Małej- opiekun Izabela Stadnik

W kategorii gimnazjum;
KLASY

I miejsce

PIERWSZE I c
DRUGIE
II b
TRZECIE
III b

II miejsce

III miejsce

Wyróżnienie

Id
II d
III c

Ib
II a
III a

Ia
II c
III d

Agnieszka Grondowa/GGO
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Drugoklasista pierwszy w powiecie
Z inicjatywy Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej zorganizowany został konkurs ,,Moje zdrowe
ferie zimowe" w ramach akcji ,,Bezpieczne ferie". Był on adresowany do uczniów szkół podstawowych z terenu całego
powiatu oleśnickiego. Komisja Konkursowa, powołana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w
Oleśnicy, oceniła 317 prac plastycznych, które wpłynęły na konkurs.
Po obradach wyłoniono 7 laureatów i przyznano I, II i III miejsce w klasach młodszych oraz w klasach starszych.
Ponadto przyznano jedno wyróżnienie.
Wśród tych 317 prac znalazła się ta jedna – praca Krystiana Poliszczuka – ucznia klasy II. Była wykonana ciekawą,
wyjątkowo czasochłonną techniką wymagającą dużej cierpliwości. Jednak trud włożony w jej wykonanie i poświęcony
jej czas przyniósł wymarzone efekty – I miejsce w powiecie. Gratulujemy!
Uroczyste wręczenie dyplomów i nagród laureatom powiatowego konkursu plastycznego pod hasłem „Moje zdrowe
ferie zimowe” odbyło się w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy. Nagrody wręczali starosta Wojciech Kociński oraz
dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej Urszula Kozioł.
Wszystkim uczniom gratulujemy talentu, pasji i zaangażowania. Życzymy wielu sukcesów!

Przygotowała: Agnieszka Chanusiak, Dyrektor S.P. w Ligocie Małej

Z ODYSEUSZEM I MARSEM W SZRANKACH
Uczniowie klas IV -VI Szkoły Podstawowej Gminy Oleśnica w Oleśnicy wzięli udział w III edycji Międzyszkolnego Konkursu Mitologicznego
zorganizowanego przez Zespół Szkół Urszulańskich we Wrocławiu. 27 lutego odbył się etap szkolny, w którym swoją wiedzę o wierzeniach starożytnych Greków i Rzymian sprawdziło 7 uczniów. Do etapu wojewódzkiego zakwalifikowali się: Basia Pawluk (kl.IV) i Kacper Pytkiewicz (kl.V).
13 marca oboje zmierzyli się ze 150 uczniów z 75 szkół z Dolnego Śląska. Kacper zdobył w etapie finałowym wyróżnienie. Gratulujemy!
Pobyt w Zespole Szkół Urszulańskich był niezwykłym przeżyciem. Poza samym konkursem siostry zakonne i nauczyciele wraz ze swoimi podopiecznymi przygotowali dla uczniów i opiekunów mnóstwo atrakcji, m.in.: zwiedzanie szkoły, lekcję historyczną w Mauzoleum Piastów Śląskich, zabawy
integracyjne, przedstawienie teatralne o Dedalu i Ikarze, a także słodki poczęstunek.
Na koniec uroczystości wszyscy uczestnicy i laureaci otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody z rąk dyrektor ZSzU - s. Agnieszki Młynarczykowskiej.
Monika Śliwińska

Zajęcia karate
Od kilku miesięcy spora grupa uczniów naszej szkoły aktywnie uczestniczy w popołudniowych zajęciach karate. Młodzi adepci sztuk walki
trenują pod okiem doświadczonego trenera Jerzego Urbana.
W czwartek 19 lutego uczniowie Ci mieli sposobność
zaprezentowania swoich umiejętności i pokazania całej
społeczności szkolnej wybranych układów. Spora grupa
uczniów w kimonach wykonywała na komendy polecenia
swojego Mistrza.
Wyjątkowym gościem tego spotkania był przybyły z Łukowa
Sensei Jarosław Malik, który posiada III Dan Karate, I Dan Kem
Vo Combat, III Dan Jaido. Sensei zaprezentował swoje
umiejętności, za co został nagrodzony ogromnymi brawami.
Trener Jerzy Urban prowadzi Bushidan Instytut Sztuk
Walki i wszystkie chętne osoby zaprasza na szkolenia, które
odbywają się dwa razy w tygodniu o godz. 16.00 w Szkole Podstawowej w Ligocie Małej.
Przygotowała: Agnieszka Chanusiak Dyrektor S.P. w Ligocie Małej

Noc Biologów.
Ligocianie na zajęciach uniwersyteckich. Kolejna Ogólnopolska Noc Biologów, która za sprawą dr Józefa Krawczyka miała miejsce na
Uniwersytecie Wrocławskim, już za nami. W pewne piątkowe popołudnie, uczniowie naszej szkoły, zamiast relaksować się po całym tygodniu pracy,
podjęli trud studiowania właśnie na Uniwersytecie Wrocławskim.
Przed uczestnikami zajęć - uczniami klas IV-VI swoje podwoje otworzyły Katedra Biologii Człowieka, Instytut Biologii Eksperymentalnej oraz Instytut
Biologii Środowiskowej. W ramach różnorodnych zajęć warsztatowych, laboratoryjnych oraz wykładów wzbogaconych w konkursy, quizy, wystawy,
prezentacje multimedialne młodzież zgłębiała tajniki przyrody.
Tematyka zajęć oscylowała wokół przemian fizycznych, chemicznych, budowy DNA, daktyloskopii, różnorodności świata zwierząt i roślin. Zajęcia
prowadzili wykładowcy i studenci Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Akademii Sztuk Pięknych.
Przyszli adepci nauk przyrodniczych mogli wykazać się znajomością polskich ssaków, analizując tropy, odchody, legowiska, wydawane odgłosy lub
po prostu odpowiadając na pytania testowe. I tu sporą wiedzą i odrobiną szczęścia w grach losowych, wykazali się: Bartek Marcinkowski i Kuba
Pończocha z klasy V oraz Dominik Batog z klasy VI. Duże zasoby wiedzy z
tego zakresu posiada również Przemek Obiegło z klasy V. Jednak tym razem
zamiast ocen szkolnych wiedza i aktywność nagradzana była słodkościami.
Zespół, który zgłębiał tajniki niezwykłego świata roślin oraz ich sposoby na
przetrwanie zimy, mógł wykazać się umiejętnościami rozpoznawania roślin,
owoców, nieprzebranej liczby nasion, oraz innych form przetrwalnikowych. I tu
najlepsi okazali się: Julia Herba z klasy IV i Dominik Batog z klasy VI, którzy
opuścili zajęcia z wyjątkowymi nagrodami.
Królestwo zwierząt, roślin i grzybów ma przed naszymi uczniami nieco mniej
tajemnic. Inicjatywy takie, jak min. Noc Biologów, sprzyjają rozwojowi uczniów,
zdobywaniu nowej wiedzy, systematyzowaniu czy sprawdzaniu wiedzy już
posiadanej, zdobywaniu nowych umiejętności. Jest to również okazja do
refleksji na temat wyboru dalszej drogi życiowej naszych wychowanków.
Przygotowała: Agnieszka Chanusiak, Dyrektor S.P. w Ligocie Małej
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Dzień Babci i Dziadka w Bibliotece
21 stycznia, podczas tegorocznych ferii Gminna Biblioteka Publiczna w Boguszycach zorganizowała spotkanie z okazji Dnia Babci i
Dziadka. Na uroczystość przybyło kilkanaście babć i dziadków
wraz z wnuczętami. Dzieci pod kierunkiem
bibliotekarza
przygotowały na tę okazję krótki program artystyczny, który został
niezwykle ciepło przyjęty przez zaproszonych gości. Wszyscy
dziadkowie i babie otrzymali prezenty, wykonane przez dzieci
kwiatki z papieru oraz barwne laurki. Po części artystycznej były
wspólne tańce i zabawy integracyjne, w których również babcie
brały chętnie udział. Spotkanie umilił słodki poczęstunek dla
wszystkich uczestników.
Przygotowała: Anna Łach, Kierownik GBP

Międzynarodowy projekt partnerski z udziałem GOK Oleśnica
Od 11 do 15 lutego 2015 grupa partnerów projektu „Bridging Generations” (w tym GOK Oleśnica) spotkała się w Dreźnie, przygotowując
konferencję Gedenken in Dresden (Pamięć w Dreźnie), która dotyczyła kultury pamięci i różnorodnych narracji historycznych o konfliktach w Europie.
"Bridging Generations” (Międzypokoleniowe pomosty/Łączenie pokoleń) w Dreźnie, finansowanego z programu Europa dla Obywateli (Fundusze
EU). Grupa brała również udział w obchodach 70 rocznicy bombardowania Drezna 13 lutego 1945 roku, gdzie spotkaliśmy się m.in. z Prezydentem
Wielunia, Pawłem Okrasą i Zofią Bucharcińską, ocalałą z niemieckich bombardowań miasta 01 września 1939 roku. Uczestnicy konferencji
wysłuchali również 15 minutowego, multimedialnego koncertu na solową gitarę, (w wykonaniu Piotra Michałowskiego), który był montażem starych
kronik filmowych, zdjęć, fonosfery (oryginalnych odgłosów). Celem było pokazanie jak zmieniło się nasze życie przez ostatnie 100 lat (i jaką „wyrwą”
w historii XX wieku była II wojna światowa).
Dwuletni projekt "Bridging Generations” (2014-2016) związany jest z artystyczną i
naukową refleksją na temat wspomnień wojennych. Jego celem jest badanie jak II wojna
światowa wpływała na tożsamości narodowe w Europie i jak wojna jest nadal obecna w
życiu europejskich obywateli. Projekt bada, w jaki sposób możemy wykorzystać
przykłady zbiorowej i indywidualnej pamięci w celu osiągnięcia wzajemnego zrozumienia
różnorodności kulturowej.
Partnerzy projektu:
1. Jugend- & Kulturprojekt e.V. Drezno, Niemcy – Koordynator
2. Landeshauptstadt Dresden – Niemcy
3. Kistarcsa Város Önkormányzata (Urząd Miasta Kistarcsa pod Budapesztem) – Węgry
4. GMINNY OŚRODEK KULTURY OLEŚNICA – Polska
5. Sieć kulturalna YouNet – Włochy
6. ARISTOTELIO PANEPISTIMIO THESSALONIKIS (Uniwersytet Arystotelesa) – Grecja
7. Stowarzyszenie ADDART, THESSALONIKI – Grecja
Projekt w gminie Oleśnica będzie kontynuował ideą dokumentowania pamięci i historii życia mieszkańców, zapoczątkowaną przez działanie
„2WARds-Europe” z funduszy programu GRUNDTVIG Unii Europejskiej, realizowane w latach 2012-14. Finał projektu w lutym 2016 r.
Piotr Michałowski: Kierownik Domu Kultury, Gminny Ośrodek Kultury Oleśnica

GOK Oleśnica członkiem Europejskiej Sieci Centrów Kultury
W piątek, 06 lutego 2015 w Brukseli, Walne Zgromadzenie sieci Europejskiej Sieci Centrów Kultury ENCC z siedzibą w Brukseli (European
Network of Cultural Centres, http://www.encc.eu/) wybrało nowy Zarząd. Wraz z świetnymi i skutecznymi menadżerami i operatorami kulturalnymi z
Europy, Piotr Michałowski z GOK Oleśnica ma przyjemność zasiadać w nim przez kolejne 4 lata, reprezentując Gminny Ośrodek Kultura Oleśnica,
będąc również jedyną osobą z Polski w 9-cio osobowym zarządzie. W skład zarządu wchodzą: Prezydent ENCC Ivo Peeters (Belgia), Jack Houssa
(Belgia), Antti Menninen (Finlandia), Lily Perisic (Chorwacja), Piotr Michałowski (Polska), Jesus de la Pena Sevilla (Hiszpania), Soren Soeborg
Ohlsen (Dania), Eleonore Hefner (Niemcy), Ilona Asare (Łotwa).
GOK Oleśnica rozpoczął współpracę z ENCC w 2011 roku. Musieliśmy spełnić kryteria związane z ubieganiem się o status członka. Kryteria polegały
na dużej aktywności projektowej i zawiązaniu dużej ilości partnerstw lokalnych i ponadlokalnych. Spełniliśmy je z powodzeniem inicjując oddolną sieć
instytucji kultury na Dolnym Śląsku: „Wędrujące Forum Kultury DOLNY ŚLĄSK” (www.wedrujaceforumkultury.pl). Nasze świetlice ujęliśmy również
wspólnie z mieszkańcami w sieć partnerskiej współpracy pod nazwą „Forum Edukacji Lokalnej”. Celem działań było wypracowanie jak najbardziej
obywatelskiego modelu współtworzenia instytucji kultury wraz z mieszkańcami.
GOK Oleśnica, którego Dyrektorem jest Dorota Bartczak, został również 06 lutego
2015 roku przyjęty jednogłośnie do grona członków przez sieć ENCC i jest obecną
jedną z 5 instytucji w Polsce, które do tej sieci należą. Tym samym znaleźliśmy się
w znakomitym gronie z Ośrodkiem Kultury Ochoty z Warszawy, Dorożkarnią z
Warszawy, Mazowieckim Instytutem Kultury oraz Miejskim Ośrodkiem Kultury w
Konstantynowie Łódzkim.
Sieć ENCC, która powstała w 1994 roku. Jest jedną z najbardziej znanych i
renomowanych sieci kulturalnych w Europie, skupiającą ponad 3000 instytucji
kultury. Korzyści z przystąpienia do sieci jest wiele, oprócz budowania marki i
zabierania głosu na arenie europejskiej, mamy możliwość jako GOK Oleśnica
uczestniczyć w wielu europejskich projektach w charakterze partnera, co
przekłada się bezpośrednio na udział mieszkańców gminy Oleśnica w ciekawych i
wartościowych wydarzeniach, wyjazdach, czy warsztatach.
Piotr Michałowski Kierownik Domu Kultury, Gminny Ośrodek Kultury Oleśnica
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Otwarcie IZBY PAMIĘCI GMINY OLEŚNICA

30 stycznia 2015 roku o godzinie 17.00 oficjalnie otworzono IZBĘ PAMIĘCI GMINY OLEŚNICA w świetlicy wiejskiej w Boguszycach.
Idea powstania Izby Pamięci pojawiła się w trakcie diagnozy potencjału lokalnego we wsi Boguszyce kiedy to okazało się, że wiele osób gromadzi w
domach pojedyncze przedmioty, a niektórzy nawet całe kolekcje. To właśnie historie zawarte w przedmiotach, którymi chętnie zaczęli dzielić się mieszkańcy, posłużyły za inspiracje do stworzenia przez
Gminny Ośrodek Kultury Oleśnica wspólnie z mieszkańcami aplikacji do Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013 Unii Europejskiej na przekształcenie świetlicy wiejskiej w Boguszycach w
Izbę Pamięci Gminy Oleśnica. Instytucją pośredniczącą w programie PROW jest LGD Dobra Widawa,
która wsparła nas doradztwem. Przy tworzeniu Izby Pamięci uzyskaliśmy również merytoryczną pomoc
od Muzeum Etnograficznego we Wrocławiu, które było naszym partnerem w projekcie (głównie w zakresie tworzenia profesjonalnych opisów zgromadzonych eksponatów). Wśród kolekcji kilkudziesięciu
małych samochodów, płyt gramofonowych, starych banknotów, książek, znalazły się też przedmioty
codziennego użytku, wiejskie narzędzia pracy, czy stare radia i maszyny do szycia, przywiezione wraz z
transportami Przesiedleńców z dawnych Kresów Wschodnich II RP po 1945 roku. Izba Pamięci będzie
miejscem nie tylko „do odwiedzania”, ale miejscem organizacji warsztatów kulinarnych oraz rękodzielniczych, współpracy i dialogu międzypokoleniowego. W ramach projektu wydaliśmy również dwujęzyczne ulotki (z tłumaczeniem na angielski), dzięki czemu będziemy promować Izbę zagranicą.
Piątkowemu otwarciu towarzyszyły prezentacje multimedialne, zwiedzanie Izby pamięci, występy zespołu BOGUSZYCZANIE, a także
poczęstunek.
GOK Oleśnica

Ferie zimowe 2015

Gminny Ośrodek Kultury Oleśnica w okresie ferii zimowych (w dniach 19.01.2015 – 30.01.2015) zorganizował dla dzieci i młodzieży z
Gminy Oleśnica wiele nteresujących form wypoczynku.
W ramach akcji Ferie 2015 zorganizowano m.in. 7 spotkań z Bzikiem (w Brzezince, Ostrowinie, Ligocie Wielkiej, Smolnej, Krzeczynie, Piszkawie i w
Jenkowicach).
Dużym zainteresowaniem cieszyła się akcja „FERIE Z GOK-IEM”. W dniach 19-23.01.2015 r. w świetlicy wiejskiej w Ligocie Polskiej, a w dniach
26-30.01.2015 r. w świetlicy wiejskiej w Sokołowicach GOK Oleśnica zorganizował cykl zajęć integracyjnych i muzycznych, warsztaty plastyczne
oraz fotograficzne, a także zajęcia taneczne. W ostatnim dniu zajęć dla uczestników zajęć
zorganizowano wyjazd do wrocławskiego Oceanarium. Każdemu uczestnikowi wyjazdu zapewniono: przejazd, bilet, ubezpieczenie, poczęstunek w restauracji McDonald oraz opiekę wykwalifikowanej kadry opiekunów. Wyjazd dla dzieci biorących udział w zajęciach był bezpłatny.
W okresie ferii odbywały się również:
•
Warsztaty gitarowe przeprowadzono w Nowoszycach i Dąbrowie. Zajęcia prowadził
instruktor GOK OLEŚNICA Pan Marcin Dudek.
•
Karaoke, gry i zabawy przy muzyce) organizowane były w świetlicach w miejscowościach: Jenkowice, Smolna, Boguszyce wieś, Nieciszów, Bogusławice, Nowoszyce, Bystre,
Dąbrowa, Wszechświęte/Zarzy
sko, Ligota Polska/Poniatowice, Cieśle, Sokołowice.
•
Wyjazd do Oceanarium dla dzieci i młodzież biorąca udział w zajęciach świetlicowych
prowadzonych w świetlicach we Wszechświętem.
•
Zajęcia plastyczne odbyły się w miejscowościach: Świerzna, Ligota Polska/Poniatowice, Wszechświęte/Zarzysko, Jenkowice, Smolna, Smolna, Sokołowice, Piszkawa, Krzeczyn,
Smardzów, Bogusławice.
•
Zajęcia fotograficzne odbywały się w następujących miejscowościach: Dąbrowa, Piszkawa, Ligota Wielka, Nowoszyce, Ligota Polska/Poniatowice i Sokołowice. Cieszą się one ogromnym zainteresowaniem uczestników w różnych grupach wiekowych.
•
Zajęcia taneczne – hip – hop – odbyły się w miejscowościach: Ligota Mała, Nowoszyce, Sokołowice, Wszechświęte, Bystre, Brzezinka,
Ligota Polska, Świerzna i Smolna.
•
Fitness: hala sportowa w Oleśnicy i Ligota Mała
•
Zajęcia teatralne odbywały się w Ligocie Polskiej. Prowadzone przez instruktora GOK Pana Andrzeja Kozłowskiego. Uczestnikami zajęć
była m.in. grupa, która debiutowała podczas zeszłorocznego XX Przeglądu Grup Kolędniczych PASTORAŁKA, który odbył się w grudniu 2014 roku.
W świetlicach wiejskich, oprócz zajęć prowadzonych przez instruktorów, dzieci i młodzież pod opieką gospodarzy świetlic mogła spędzać czas grając
w gry i zabawy świetlicowe, tenisa stołowego, szach, warcaby czy piłkarzyki.
GOK Oleśnica

Ferie z biblioteką

Podczas ferii zimowych Gminna Biblioteka Publiczna przygotowała dla dzieci bogaty program zajęć i konkursów. Działania podzielone były
na dwie lokalizacje. Pierwszy tydzień ferii to zajęcia głównie w bibliotece, drugi tydzień obejmował zajęcia w Klubie „Na Dole”. Dzieci mogły skorzystać w tym czasie z zajęć pn. Międzypokoleniowe Gminne Czytanie, które były wstępem do warsztatów twórczych. Podczas warsztatów uczestnicy
wykonali laurki, prezenty i kwiatki dla babci i dziadka, maski na bal karnawałowy oraz
ozdoby sali. Dużo uśmiechu wśród dzieci wywołały Muzyczne Przygody z Książką oraz
tańce integracyjne i zabawy z muzyką. Nie zabrakło podczas tegorocznych ferii również
zajęć sportowo-rekreacyjnych i turniejów. Dużym zainteresowaniem cieszył się Turniej gier
planszowych oraz zajęcia sportowo-rekreacyjne. Sportowa rywalizacja wzbudziła dużo
pozytywnych emocji także podczas zajęć oraz Turnieju tenisa stołowego, a drobne upominki
i słodycze otrzymali wszyscy uczestnicy turniejów. Niezmiennym zainteresowaniem cieszyły
się przedpołudniowe zajęcia komputerowe, podczas których dzieci nie tylko bawiły się na
komputerach ale również przy wsparciu bibliotekarza poznawały mniej sobie znane programy i zastosowania komputera.
Na zakończenie ferii biblioteka zorganizowała w Klubie „Na Dole” zabawę karnawałową dla
dzieci i dyskotekę dla młodzieży. Imprezę, na którą przybyło około 40 dzieci poprowadziła
instruktor GOK Małgorzata Zakrzewska-Biczysko. Dyskotekowo udekorowana i oświetlona
sala oraz muzyczne przeboje wprowadziły dzieci w taneczny nastrój, a zabawy integracyjne
i konkursy sprawiły wiele uśmiechu iradości.
Przygotowała: Anna Łach, Kierownik GBP
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ELIMINACJE GMINNE XX DOLNOŚLĄSKIEGO KONKURSU
RECYTATORSKIEGO „PEGAZIK”

W dniu 11 lutego 2015 r. w świetlicy wiejskiej w Jenkowicach odbyły się Eliminacje Gminne XX Dolnośląskiego
Konkursu Recytatorskiego „Pegazik”. W konkursie wzięło udział 22 recytatorów z 4 gminnych szkół (SP Sokołowice,
SP Ligota Polska, SP Smolna, SP Gminy Oleśnica w Oleśnicy).
Jury w składzie: Tomasz Zaręba – Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury, Karolina Jurek – Tygodnik „Oleśniczanin” , Zofia Matuszewska –
Gminna Biblioteka Publiczna w Boguszycach, po wysłuchaniu wszystkich prezentacji przyznało 4 tytuły laureata w kategorii „młodsi” oraz 6
wyróżnień. Do etapu powiatowego XX Dolnośląskiego Konkursu Recytatorskiego „Pegazik” w kategorii „młodsi” jury zakwalifikowało:
Klaudia Tomczyk - SP w Sokołowicach
Hubert Kulpaczyński - SP w Ligocie Polskiej
Lena Michalik - SP w Smolnej
Oliwia Gabor - SP w Smolnej
Ponadto wyróżnienia otrzymali:
Julia Jaworska - SP w Smolnej
Karmen Borkowska - SP Gminy Oleśnica w Oleśnicy
Weronika Myjkowska - SP w Sokołowicach
Joanna Śliwińska - SP Gminy Oleśnica w Oleśnicy
Alicja Pomorska – SP w Smolnej
Julia Pytel - SP w Ligocie Polskiej
Przygotowała: Anna Łach, Kierownik GBP
Dziękujemy wszystkim uczestnikom, gratulujemy laureatom i wyróżnionym.

Halowe Mistrzostwa gminy Oleśnica o „Puchar Wójta”

•
Mistrzostwa gminy Oleśnica w halowej piłce nożnej seniorów:
Do rozgrywek halowej piłki nożnej zgłosiły się drużyny z Sokołowic, Nowoszyc, Boguszyc, Poniatowic, Dąbrowy, Ostrowiny, Zarzyska, Jenkowic,
Krzeczyna, Ligoty Polskiej, Cieśli oraz Świerznej. Drużyny zostały podzielone na dwie grupy i swoje mecze rozgrywały w salach sportowych w
Sokołowicach i Ligocie Małej.
Finałowy turniej przeprowadzono w gminnej hali sportowej w Oleśnicy, a zakwalifikowały się do niego drużyny z Nowoszyc, Poniatowic, Dąbrowy i
Cieśli. Po zaciętych i emocjonujących meczach półfinałowych do finału awansowały reprezentacje Nowoszyc i Cieśli. W meczu o miejsce trzecie
zdecydowane zwycięstwo odniosła reprezentacja Dąbrowy, a mecz finałowy po bardzo zaciętym pojedynku na swoją korzyść rozstrzygnęła doświadczona drużyna z Nowoszyc wygrywając "Puchar Wójta" gminy Oleśnica. Królem strzelców "halówki" gminnej został Jan Krowicki z Nowoszyc strzelając we wszystkich meczach 26 bramek, a tytuł najlepszego bramkarza całych rozgrywek wywalczył Andrzej Hamarowski również z Nowoszyc.
Wyniki półfinałów i finałów:
Cieśle - Dąbrowa 4 : 2
Nowoszyce - Poniatowice 4 : 1
Finał: Nowoszyce - Cieśle 3 : 1
III miejsce: Poniatowice - Dąbrowa 2 : 7
Dla najlepszych drużyn puchary i nagrody wręczali
dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Oleśnica
p. Dorota Bartczak, przewodniczący rady gminy p.
Tadeusz Kunaj oraz przewodniczący komisji Kultury,
Rekreacji, Sportu, Ładu i Bezpieczeństwa Publicznego
p. Tadeusz Andreasik.
•
Mistrzostwa gminy Oleśnica w tenisie
stołowym.
W rozgrywkach tenisa stołowego udział wzięły zespoły z Cieśli, Sokołowic, Boguszyc, Nowoszyc oraz Dąbrowy.
W niedzielę 22 lutego w sali sportowej w Ligocie Polskiej odbył się turniej finałowy drużynowych
i indywidualnych zmagań tenisistów z naszej
gminy.
Rywalizację drużynową wygrała reprezentacja Nowoszyc, która w meczu finałowym pokonała drużynę z Sokołowic, a miejsce trzecie przypadło
reprezentacji Boguszyc. W turnieju indywidualnym po bardzo zaciętych i wyrównanych pojedynkach najlepszym tenisistą okazał się Mariusz Kucharzyszyn z Nowoszyc, miejsce drugie zajął Przemysław Trzópek z Sokołowic, a miejsce trzecie wywalczył Maksymilian Krowicki z Nowoszyc.
Dla najlepszych drużyn i zawodników puchary i nagrody wręczali dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Oleśnica p. Dorota Bartczak, przewodniczący
rady gminy p. Tadeusz Kunaj oraz przewodniczący komisji Kultury, Rekreacji, Sportu, Ładu i Bezpieczeństwa Publicznego p. Tadeusz Andreasik.
•
Mistrzostwa gminy Oleśnica w piłce siatkowej kobiet i mężczyzn:
W ostatni weekend lutego w gminnej hali sportowej w Oleśnicy odbyły się finałowe turnieje w piłce siatkowej kobiet i mężczyzn.
Do rozgrywek w piłce siatkowej mężczyzn zgłosiły się drużyny z Sokołowic, Nowoszyc, Boguszyc, Poniatowic, Dąbrowy, Wszechświętego, Zarzyska, Cieśli oraz Nieciszowa. Drużyny swoje mecze systemem „każdy z każdym” rozgrywały w salach sportowych w Sokołowicach, Ligocie Polskiej
i we Wszechświętem, a do turnieju finałowego awans zapewniły sobie drużyny z Sokołowic, Cieśli, Poniatowic oraz Nieciszowa. Finałowa rywalizacja
była bardzo zacięta i wyrównana, a po rozegraniu wszystkich meczy najlepsza okazała się drużyna Cieśli wygrywając wszystkie swoje mecze, drugie
miejsce wywalczyła reprezentacja panów z Poniatowic, a miejsce trzecie zajęła drużyna z Nieciszowa.
Dla najlepszych drużyn puchary i nagrody wręczali dyrektor GOK Oleśnica p. Dorota Bartczak, przewodniczący rady gminy p. Tadeusz Kunaj oraz
przewodniczący komisji Komisja Kultury, Rekreacji, Sportu, Ładu i Bezpieczeństwa Publicznego p. Tadeusz Andreasik.
W turniejach piłki siatkowej kobiet rywalizacja o mistrza gminy toczyła się do ostatniego meczu.
Po bardzo zaciętych i emocjonujących
meczach, które rozgrywano w trakcie czterech turniejów
w salach sportowych w Sokołowicach i Ligocie Małej do wyłonienia zwycięzców
potrzebny był finałowy turniej, który został rozegrany w nowej gminnej hali sportowej w Oleśnicy. W ostatnim turnieju zwyciężyła drużyna Nieciszowa
tuż przed reprezentacją Cieśli. Miejsce trzecie wywalczyły panie z Sokołowic, a tuż za podium znalazły się reprezentacje Nowoszyc oraz Bystrego.
Wszystkie drużyny otrzymały puchary i nagrody, które wręczali dyrektor GOK Oleśnica p. Dorota Bartczak, przewodniczący rady gminy p. Tadeusz
Kunaj oraz przewodniczący Komisji Kultury, Rekreacji, Sportu, Ładu i Bezpieczeństwa Publicznego p. Tadeusz Andreasik.
•
Turnieje piłki nożnej młodzików i juniorów młodszych.
Podczas rozgrywek „HALA 2015” organizowane były turnieje halowej piłki nożnej dla młodzików
i juniorów młodszych z terenu gminy Oleśnica. W turniejach uczestniczyły drużyny z Nowoszyc, Boguszyc, Poniatowic , Ligoty Małej, Zarzyska, Świerznej, Smardzowa, Sokołowic i Dziadowej
Kłody. Drużyny za udział w turniejach otrzymały nagrody rzeczowe ufundowane przez Gminny Ośrodek Kultury Oleśnica.
Przygotował: Artur Koziara, Kierownik Działu Sportu i Rekreacji
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Dziewczęta GGO mistrzyniami
powiatu w halowej piłce nożnej
20 lutego 2015r w Bierutowie
rozegrane zostały Mistrzostwa Powiatu w
Halowej Piłce Nożnej dziewcząt. W
zawodach wzięły udział gimnazja z
Dobroszyc, Bierutowa i Oleśnicy. Najlepsze
okazały się zawodniczki z Gimnazjum Gminy
Oleśnica pod opieką Izabeli Zamorskiej.
Skład drużyny: Ewa Nawrot, Magdalena
Mateusiak, Natalia Słotnicka, Karolina
Patyk, Alicja Gołda, Wiktoria Barzycka,
Karolina Sus.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

GGO organizatorem powiatowej
gimnzjady w piłce ręcznej
5 marca 2015r. w hali sportowej
przy Gimnazjum Gminy Oleśnica odbyły się
Mistrzostwa Powiatu w Piłce Ręcznej
Dziewcząt.
Do zawodów przystąpiły 4
zespoły: Gimnazjum nr 1 i Gimnazjum nr 2
z
Oleśnicy, Gimnazjum
Gminne
w
Dobroszycach i Gimnazjum Gminy Oleśnica,
które po raz pierwszy było gospodarzem
mistrzostw.

Zawody rozegrano systemem „każdy z każdym”.
Awans do kolejnego etapu gimnazjady z
kompletem zwycięstw wywalczyło Gimnazjum
Gminne w Dobroszycach. GGO rozegrało
emocjonujący mecz z G1, przejęło prowadzenie,
jednak w rezultacie ulegając w walce o brązowe
medale.
Ostateczna kolejność:
1.
Gimnazjum Gminne w Dobroszycach
2.
Gimnazjum nr 2 w Oleśnicy
3.
Gimnazjum nr 1 w Oleśnicy
4.
Gimnazjum Gminy Oleśnica.
REPREZENTACJA GGO:
Bramkarz – Alicja Gołda, Natalia Słotnicka, Sara
Łątka, Ewa Nawrot, Magdalena Mateusiak,
Patrycja Rzepecka, Marlena Malec, Natalia
Mezglewska, Aleksandra Fit, Wiktoria Krasuska.
Opiekun drużyny: Izabela Zamorska.
Najwięcej bramek (7) zdobyła Wiktoria Doziwska
(G2).
W zawodach wzięło udział 51 zawodniczek.
Zdobywcy trzech pierwszych miejsc zostali
nagrodzeni medalami,
a wszystkie drużyny
pamiątkowymi dyplomami. Wręczeniu medali
zwycięzcom towarzyszył utwór „We are the
champions” grupy Queen.
Organizatorzy stanęli na wysokości zadania i
bardzo dobrze wypełnili powierzone im obowiązki,
dzięki temu rywalizacja w tej grze zespołowej
będzie się odbywała w naszej szkole co roku.
Zawody zostały zorganizowane przez Magdalenę
Stojko, Izabelę Zamorską
i Roberta Nowosada,
który bardzo dobrze spisał się w roli sędziego.
Przygotowała: Magdalena Stojko

Urząd Gminy Oleśnica
ul. 11 Listopada 24
56-400 Oleśnica
e-mail:urzad@olesnica.wroc.pl
www.olesnica.wroc.pl
Wójt Gminy Oleśnica
Przyjmuje interesantów
w każdą środę
w godz. 10.00 - 16.30
Sekretariat:
tel. 71/314-02-00
tel. 71/314-02-01
fax. 71/314-02-04
Przewodniczący Rady Gminy
Przyjmuje interesantów
w każdą środę
w godz. 15.30 - 16.30
Referat Spraw Obywatelskich
i Organizacyjnych
Sekretarz Gminy Krzysztof Skórzewski
tel. 71/314-02-05
tel. 71/314-02-06
tel. 71/314-02-07
tel. 71/314-02-12
tel. 71/314-02-16
tel. 71/314-02-26
tel. 71/314-02-62
Referat Finansowy
Skarbnik Gminy Monika Warszawska
tel. 71/314-02-08
tel. 71/314-02-09
tel. 71/314-02-11
tel. 71/314-02-19
tel. 71/314-02-20
tel. 71/314-02-21
Referat Budownictwa i Infrastruktury
Kierownik: Paweł Łobacz
tel. 71/314-02-13
tel. 71/314-02-15
tel. 71/314-02-17
Referat Rolnictwa Gospodarki
Nieruchomościami
i Ochrony Środowiska
Kierownik: Ewa Rachwał
tel. 71/314-02-02
tel. 71/314-02-03
tel. 71/314-02-43
tel. 71/314-03-85
Referat Promocji, Współpracy
i Pozyskiwania Funduszy
Kierownik: Maciej Syta
tel. 71/314-02-22
tel. 71/314-02-23
tel. 71/314-02-24
Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne
Sp. z o.o.
Boguszyce 118a
56-400 Oleśnica
tel. 71/314-15-62
fax. 71/314-23-79
godziny urzędowania Przedsiębiorstwa:
7.00 - 15.00
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
Gminny Ośrodek Kultury Oleśnica
Ligota Polska 3a
56-400 Oleśnica
tel./fax. 71-314-02-38
godziny urzędowania Ośrodka:
pon.,śr.,czw.,pt. 8.00 - 20.00
wt. 8,00 - 22.00,
sobota 10.00 - 15.00

Druk: Drukarnia Urdruk, ul. Stolarska 5e, 56-400 Oleśnica

