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Absolutorium dla Wójta Gminy Oleśnica
Podczas VIII sesji Rady Gminy
Oleśnica, która odbyła się w
dniu 29 maja, Wójt Gminy
Oleśnica Pan Marcin Kasina
otrzymał absolutorium. Regionalna Izba Obrachunkowa
na wniosek Komisji Rewizyjnej przejrzała sprawozdania
z wykonania budżetu za
2014 i finansowe. Do zaprezentowanych dokumentów
nie miała zastrzeżeń, więc
radnym zarekomendowała
udzielenie absolutorium.
Wójt Marcin Kasina, zgodnie z
punktem 4.1 porządku obrad,
przedstawił sprawozdanie
z wykonania budżetu gminy za 2014 rok, do którego

radni nie wnieśli zastrzeżeń.
Należy wspomnieć, że jego
udzielenie oznacza, że Wójt
odpowiednio realizował swoje zadania, głównie w sferze
finansowej. Za udzieleniem
absolutorium głosowało
13 radnych, jeden głos był
wstrzymujący, w obecności
14 radnych biorących udział
w głosowaniu.

absolutorium, przy okazji złożył życzenia zgromadzonym
a na sesji samorządowcom
z okazji 25-lecia Samorządu
Terytorialnego.
W tym dniu podjęto także
następujące uchwały:

a. w sprawie wyrażenia woli
przystąpienia do prac nad
Lokalną Strategią Rozwoju
w okresie programowania
Przewodniczący Rady Gminy 2014-2020r.;
Pan Tadeusz Kunaj pogratulował Wójtowi, a do gratulacji b. w sprawie zatwierdzedołączyli się również pozo- nia rocznego sprawozdastali uczestnicy obrad. Wójt nia finansowego Gminnego
podziękował za udzielone Ośrodka Kultury Oleśnica za
2014 rok;
c. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę udziałów we
współwłasności nieruchomości;
d. zmieniająca uchwałę Nr
II/12/14 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Oleśnica;
e. w sprawie zmian budżetu
gminy na 2015 rok.
Agnieszka Kembłowska
Inspektor ds. obsługi Biura Rady

dzień dziecka

Atrakcje w
Ostrowinie
5 czerwca 2015 r. na boisku
w Ostrowinie odbyły się uroczyste obchody Dnia Dziecka
zorganizowane przez radnego Czesława Kaczmarka,
sołtysa Jana Zareckiego oraz
Radę Sołecką Ostrowiny.
Specjalny program z tej okazji przygotował i przedstawił
Kabaret „BZIK”. Strażacy wraz
z Policją zaprezentowali dzieciom podstawy udzielania
pierwszej pomocy przedmedycznej. Straż pożarna
zorganizowała pokaz gaszenia pożaru, a dzieciom towarzyszyła policyjna maskotka
„Lew Policjant”. W trakcie zabawy dzieci wraz z rodzicami
częstowani byli kiełbaskami
z rożna, ciastem, słodyczami
i napojami. Laureaci konkursów zorganizowanych przez
Piotra Balickiego i Donatę Strankowską z Kabaretu
„BZIK” otrzymali pamiątkowe
dyplomy i nagrody ufundowane przez p. Mariolę Wróbel
ze sklepu „Kangurek” w Oleśnicy. Wszyscy bawili sie do
późnego wieczora.
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II Gala Gimnazjalnych Oskarów

Szkolny Poliglota Roku:
Sara Banasik
Nie ma tego złego, co
Marta Dyk
by na dobre nie wyszło
Z sercem na dłoni
Metamorfoza Roku:
Gimnazjalny Wolontariusz Mateusz Złoty
Roku:
Intelekt z domieszką eleAgnieszka Zobek
gancji
W zdrowym ciele zdrowy Elegant Roku:
duch
Sebastian Tocha
Sportowiec Roku:
Intelekt z domieszką eleDrużyna dziewcząt piłki noż- gancji
nej
Elegantka Roku:
Po zielonej stronie mocy
Joanna Religa
EkoUczeń:
Informatyczny Omnibus
Patryk Tęcza
TIK-owiec roku:
Bursztynowy słowik
Dominik Orłowski
The Voice of GGO:
Złote Pióro Dziennikarz
Natalia Mezglewska
roku:
Lew parkietu
Sara Banasik, Klaudia Malicka
Tancerz Roku:
Na dobre i na złe Kolega
Aleksandra Fit
Roku:
Acta probant se ipsa - czyny Dawid Oleksyn
mówią same za siebie
Na dobre i na złe Koleżanka
Aktywista Roku:
Roku:
Michalina Majzner
Karolina Patyk
Czytam, więc jestem
Muzyka łagodzi obyczaje
Czytelnik Roku:
Artysta roku:
Wiktoria Chorąży
Szymon Śliwiński
Artysta sceny gimnazjalnej Mowa jest srebrem,
Aktor Roku:
milczenie złotem
Sebastian Tocha
Talent Ukryty:
Urodzony Picasso.
Patryk Baprawski
Artysta Plastyk Roku:
Przyjaciel Szkoły
Agnieszka Wrzaszczak
Propagator Talentów:
Szkolny Einstein
Wójt Gminy Oleśnica
Naukowiec Roku:
Marcin Kasina oraz
Katarzyna Kaplita
Maciej Syta
Władca języków

Wyróżnienia dla uczniów z talentem i postawą
12 czerwca w Gimnazjum
Gminy Oleśnica im. Szarych
Szeregów odbyła się II Gala
Gimnazjalnych Oskarów. Z
inicjatywy nauczycieli oraz
dyrekcji szkoły zorganizowano uroczystość, która miała
za zadanie wyróżnić uczniów,
którzy swoją postawą zaangażowaniem oraz różnorodnym talentem zasłużyli na
statuetkę OSKARA. W każdej
kategorii nominowano pięciu
wyróżnionych, spośród których jeden otrzymał z rąk wybranego nauczyciela kubek
z nominałem gimnazjalnego
zwycięzcy.
II Galę Gimnazjalnych Oskarów w mistrzowski sposób
poprowadzili uczniowie: Katarzyna Kaplita, Sebastian
Tocha, Weronika Kapka i Adrian Pach . Widowisko, które
rozmachem, dynamiczną,
dopasowaną do każdej kategorii muzyką oraz ciekawą
dekoracją, przypominało
profesjonalną galę rozdania
hollywoodzkich Oskarów, z
pewnością sprzyja motywowaniu uczniów do lepszej
pracy. Warto podkreślić, że
wspaniała oprawa uroczystości, tak odmienna od typowych szkolnych apeli, sprawiła, że uczestnictwo w niej
było dużym przeżyciem dla
uczniów jak i ich nauczycieli.
Swoją obecnością zaszczycił
społeczność GGO Wójt Gminy
Oleśnica Marcin Kasina, który
z rąk przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego wraz z
kolejnym wyróżnionym – panem Maciejem Sytą, otrzymał
Oskara i dyplom w kategorii:
Przyjaciel Szkoły. Propagator
Talentów.
Kapituła składająca się z dyrekcji, nauczycieli oraz gimnazjalistów po przeanalizowaniu wszystkich oddanych
głosów postanowiła przyznać dyplomy oraz Oskary
następującym uczniom:
W przerwie pomiędzy poszczególnymi nominacjami
swoimi niebywałymi talentami mieli okazję pochwalić się
: Szymon Śliwiński, Damian
Porębski, Zespół Magness,
Grupa taneczna Fan Vailes,
grupa teatralna języka angielskiego oraz Patryk Baprawski.

Agnieszka Grondowa/GGO

Żegnaj Szkoło!
Już za kilka dni długo oczekiwana chwila przez naszych
uczniów. Poniżej godziny zakończenia roku szkolnego w poszczególnych szkołach:
8:00 SP Gminy Oleśnica
8:30 GGO
9:00 SP w Sokołowicach
9:30 SP Ligocie Polskiej
10:00 SP w Smolnej
10:30 SP w Ligocie Małej
11:00 SP we Wszechświętem

Wyróżnione osoby:
Propagator Savoir Vivr`u
Mistrz dobrych manier:
Jakub Kaziów
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Rodzinne śpiewanie w GGO i Gimnazjum nr. 2
28 maja uczniowie Gimnazjum Gminy Oleśnica im.
Szarych Szeregów oraz Gimnazjum nr 2 im. Armii Krajowej w Oleśnicy wzięli udział w
koncercie patriotycznym „Rodzinne Śpiewanie” upamiętniającym bohaterów II wojny światowej. Inicjatorami
wydarzenia byli członkowie
Rodziny Szkół im. Armii Krajowej, której pomysłodawczynią jest dyr. G 2 w Oleśnicy
Dorota Rasała-Świtoń.
Tegoroczna, premierowa uroczystość miała miejsce w auli
VII Liceum Ogólnokształcącego im. K.K. Baczyńskiego we
Wrocławiu, które obok I LO
im. Armii Krajowej w Miliczu
oraz Gimnazjum im. Armii
Krajowej w Żurawinie, było
głównym organizatorem
przedsięwzięcia.
Pierwszą, oficjalną część spotkania otworzyła dyr. Rodziny
Szkół im. A K Dorota Rasała-Świtoń, która następnie
przekazała głos Wicedyrektor
Wydziału Rozwoju Edukacji
Janinie Jakubowskiej.
W koncercie „Rodzinne śpiewanie” wzięli udział uczniowie z kilku dolnośląskich
szkół. Na scenie można było
usłyszeć artystów reprezentujących: Szkołę Podstawowa
nr 2 w Trzebnicy, Zespół Szkół
Publicznych w Lubiążu, SP nr
93 im. Tradycji Orła Białego
we Wrocławiu, Gimnazjum
nr 2 im. Armii Krajowej w
Oleśnicy, Gimnazjum im.
AK w Żórawinie, Publiczną
Szkołę Podstawową nr 30 im.
Armii Krajowej w Wałbrzychu,
Gimnazjum Gminy Oleśnica
im Szarych Szeregów oraz
Szkołę Podstawową nr 23 im.
gen. Stefana ,,Grota” Roweckiego we Wrocławiu.
Gimnazjum Gminy Oleśnica
reprezentował zespół wokalny „Magness”, funkcjonujący
w szkole pod opieką Agnieszki Grondowej i Magdaleny
Stojko, który zaśpiewał cztery
piosenki o charakterze patriotycznym„Kocham wolność” z repertuaru Chłopców z Placu Broni,
„Balladę powstańca” Kazimierza Kowalskiego, „Idziemy w
noc” Mariki& Maleo Reggae
Rockers oraz „Jedną chwiz
„Warszawo ma”.
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Uwieńczeniem kilkugodzin- nych pieśni przejawiających
nej uroczystości było sym- nuty patriotyzmu i walki o
boliczne rozdanie dyplomów niepodległość.
wszystkim uczestnikom „RoGGO/ Agnieszka Grondowa
dzinnego śpiewania” i zapowiedź kolejnego koncertu,
którego głównym celem będzie popularyzacja różnorod-

www.olesnica.wroc.pl
historia

Projekt

„Archiwa Przełomu 1989-1991”
W związku z uroczystościami związanymi z 25-leciem
pierwszych po II wojnie światowej wolnych wyborów
samorządowych powstał
Projekt „Archiwa Przełomu”,
który realizowany jest wspólnie przez Kancelarię Senatu
i Kancelarię Prezydenta RP
pod Honorowym Patronatem
Prezydenta Rzeczypospolitej.

dentów, młodzieży i wszystkich zainteresowanych historią najnowszą. Będą oni
mogli znaleźć interesujące
ich dokumenty z lat 19891991 w jednym miejscu.

Projekt dąży do stworzenia w
Kancelarii Senatu i w Kancelarii Prezydenta RP centrum
informacji na temat historii
lat 1989–1991, przy współGłównym celem projektu jest udziale wszystkich polskich
stworzenie ogólnopolskiego archiwów, muzeów, bibliotek,
elektronicznego, interneto- ośrodków kultury, nauki i
wego katalogu zasobów na innych. Szefowie Kancelarii
potrzeby naukowców, stu- Senatu i Kancelarii Prezyden-

ta RP zwracają się z apelem
do działaczy samorządowych,
wójtów i pracowników gmin
zatrudnionych po wyborach
1990 roku o przeszukanie
swoich prywatnych archiwów i udostępnienie dokumentów, fotografii, filmów,
nagrań audio, plakatów, ulo-

tek, pamiątek, prasy, w których utrwalona została działalność w pierwszym okresie
odrodzonego samorządu.
Apel skierowany jest także do
przedstawicieli regionalnych
ośrodków kultury, nauki, pracowni dokumentacyjnych o
przeszukanie dokumentów

i pamiątek historii lat 19891991 w swoim regionie.
Zachęcamy do zapoznania
się z portalem internetowym
www.archiwaprzelomu.pl

rozrywka

Festyn Rodzinny w
Ligocie Wielkiej

W niedzielny, piękny słoneczny dzień 14 czerwca, za
świetlicą w Ligocie Wielkiej
odbył się festyn rodzinny, na
który przybyli również mieszkańcy z innych miejscowości.
Zorganizowano zabawy i
konkursy, które poprowadziła pani Gosia Zakrzewska
Biczysko z Gminnego Ośrodka Kultury. Wszystkie dzieci
zostały nagrodzone. Mieszkańców odwiedziła Pszczółka
Maja i Komisarz Lew.

przez Agnieszkę Rajkiewicz
z Nowoszyc, a malowaniem
twarzy zajęła się Sonia Lipiec.
Na koniec największą atrakcją, na którą wszyscy czekali
była Piana Party. Wzięli w niej
udział i mali i duzi . Była to
super zabawa dla wszystkich.

Festyn został przygotowany
przez sołtys Justynę Batog i
Radę Sołecką Irenę Tymańską,
Iwonę Rzepkę i Agnieszkę
Włodarczyk.
Policja oznakowała rowery. Każde dziecko dostało
Justyna Batog
balonowe cudo tworzone
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Przedwakacyjny festyn dla dzieci

12 czerwca przy Gminnej
Bibliotece Publicznej w Boguszycach odbył się Przedwakacyjny Festyn dla Dzieci.
Organizatorami imprezy był
GOK Oleśnica oraz GBP w
Boguszycach.
Organizatorzy przygotowali
dla dzieci wiele różnorodnych atrakcji. Uczestnicy Festynu wysłuchali m.in. pięciu
krótkich koncertów w wykonaniu zespołów dziecięcych
z terenu naszej gminy: „Star
Queens” z Dąbrowy, dzieci z
przedszkola „Bajkowy Ogród”
w Boguszycach, „Gwiazdeczki” z Bystrego, dzieci z Klubu
„Na Dole” oraz „Melodia Sióstr”
z Nowoszyc.
Uczestnicy świetnie bawili
się również podczas interak-

tywnego spektaklu „Jedzmy
zdrowo kolorowo” w wykonaniu kabaretu „Bzik”, rywalizowali w konkurencjach
sportowo - rekreacyjnych,
w Turnieju Gier Komputerowych oraz konkursach muzycznych. Wśród wszystkich
zabaw, konkursów, olbrzymich baniek i balonowych
zwierzaków największe zainteresowanie wzbudził jednak
pokaz Ochotniczej Straży
Pożarnej z Sokołowic. Na
zakończenie Festynu animatorki z GBP i GOK zachęciły
dzieci do wspólnych zabaw
muzycznych. Atrakcją były
również grillowane kiełbaski
dla każdego uczestnika oraz
słodkie upominki.
Tekst: Anna Łach
Gminna Biblioteka Publiczna w
Boguszycach

Konkurs Recytatorski - Kwiatów Czar
Maj oczarowuje nas tęczą
barw, zapachem kwitnących bzów, urodą tulipanów,
konwalii, niezapominajek.
Dlatego, w tym najpiękniejszym miesiącu w roku, w
Szkole Podstawowej Gminy
Oleśnica zorganizowano konkurs recytatorski poświęcony
kwiatom. Wystąpiło w nim 32
uczniów z klas 0 – VI. Przygotowali oni zarówno wiersze,
jak i fragmenty prozy, w których motywem przewodnim
był kwiat – jego czarodziejski
urok, woń, kolor, a także jego
ukryte znaczenia.
Organizatork i konkursu,
Agnieszka Dorobiała i Monika Śliwińska, zadbały o artystyczną oprawę, kwiatową
dekorację, dyplomy i nagrody dla każdego uczestnika.
Uroczystość poprowadziła
przewodnicząca Samorządu
Uczniowskiego – Patrycja
Czech. Recytację wierszy
oceniało nauczycielskie jury
w składzie: Barbara Mrowicka, Marta Skorek i Monika
Śliwińska.
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A oto wyniki VIII Szkolnego
Konkursu Recytatorskiego
„Kwiatów czar”:
W kategorii klas 0 – III:
I - Gabriela Wajerowska – kl.III
II– Jan Cichosz – oddz. 0 B
III – Oliwia Hes – kl. III
Wyróżnienia:
Zuzanna Pytko – oddz. 0 A
Wiktoria Furmańska– kl.I
Mateusz Szczepaniak - kl.III
Oliwia Małachowska – kl. III
W kategorii klas IV – VI:
I - Nikola Zalewska – kl. V
II – Joanna Śliwińska – kl. V
III – Lena Wójcik – kl. IV
Wyróżnienia:
Karmen Borkowska - kl.V
Gabriela Hreczuch - kl.IV
Barbara Pawluk - kl.III
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za wielkie zaangażowanie i piękną recytację.
Podziękowania kierujemy
również do nauczycielek i
rodziców, którzy pomagali
uczniom w doborze reper-

tuaru i przygotowaniach do
konkursu.
Organizatorki konkursu:
Agnieszka Dorobiała
Monika Śliwińska

www.olesnica.wroc.pl
wydarzenia

Krzyż dla Mariana Słotnickiego
27 maja 1990 roku w Polsce
odbyły sie pierwsze wolne
wybory do samorządu, które zapoczątkowały lokalną
demokrację.
Z okazji 25 lecia oraz obchodów Dnia Samorządu terytorialnego w Dolnośląskim
Urzędzie Wojewódzkim we
Wrocławiu odbyła sie ceremonia wręczenia odznaczeń
państwowych dolnośląskim
samorządowcom byłym i
obecnym szefom jednostek
samorządu terytorialnego,
prezydentom, burmistrzom,
wójtom, starostom, radnym
i sołtysom.

koracji dokonał Wojewoda lokalnej Srebrnym Krzyżem
Dolnośląski Tomasz Smolarz Zasługi uhonorowano Mai wręczył Krzyże Kawalerskie riana Słotnickiego. Od 25 lat
Orderu Odrodzenia Polski pełni funkcje radnego Gminy
oraz Złote, Srebrne i Brązowe Oleśnica natomiast sołtysem
Krzyże Zasług.
jest od 4 stycznia 1995 roku.
Wśród odznaczonych osób Oba stanowiska piastuję
był również przedstawiciel nieprzerwanie do dnia dziGminy Oleśnica. Za działal- siejszego.
ność na rzecz społeczności

W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego de-

Gmina otrzymała dotację na zakup wozu strażackiego
Zarząd Województwa Dolnośląskiego w marcu 2015 r.
ogłosił konkurs pn. „Poprawa
bezpieczeństwa w Woje wództwie Dolnośląskim w
roku 2015”.
Gmina Oleśnica złożyła wniosek o dofinansowanie zakupu
średniego wozu bojowego, w
wyniku którego Wójt Gminy
Oleśnica Marcin Kasina w
dniu 19 czerwca 2015 odebrał z rąk Marszałka Województwa Dolnośląskiego
Cezarego Przybylskiego decyzję o przyznaniu Gminie
Oleśnica 75 000 zł na zakup
wozu bojowego. Całkowity
koszt zakupu to 620000 zł.

Na wesoło...
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Mistrzostwa Gminy Oleśnica
Finałowe turnieje młodzików
i juniorów młodszych odbędą
się w sobotę 27 czerwca na
boisku „Orlik” przy ul. Wileńskiej.
-młodzik i - godz. 11.00
-juniorzy młodsi - godz.12.30
Tabela juniorów młodszych
Lp

Drużyna

M.

Pkt.

Bramki

1

Dziadowa Kłoda

22

45

54:14

2

Zarzysko

20

37

26:9

3

Sokołowice

21

28

33:44

4

Poniatowice

6

16

18:1

5

Boguszyce

19

16

16:37

6

Nowoszyce

9

10

5:15

7

Świerzna

6

6

9:7

8

Smardzów

7

3

5:22

9

Krzeczyn

6

3

2:18

Lp

Drużyna

M.

Pkt.

Bramki

1

Dziadowa Kłoda

21

54

72:18

2

Ligota Mała

18

29

33:16

3

Boguszyce

22

28

35:52

4

Świerzna

11

21

26:19

5

Krzeczyn

7

6

7:18

6

Bogusławice

15

3

14:63

Tabela młodzików

Rozgrywki seniorów Gminy
W niedzielę 14 czerwca rozegrano ostatnią kolejkę spotkań o mistrzostwo gminy
Oleśnica w piłce nożnej seniorów w sezonie 2014/2015.

Mistrzostwo gminy wywalczyła drużyna Zarzyska, a
królem strzelców został napastnik Krzeczyna Rafał Iwan
zdobywając 27 bramek.

Tabela seniorów
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Lp

Drużyna

M.

Pkt.

Bramki

1

Zarzysko

17

37

80:49

2

Świerzna

17

34

59:48

3

Nieciszów

17

33

60:29

4

Ligota Polska

17

33

85:32

5

Krzeczyn

17

31

68:58

6

Cieśle

17

22

49:54

7

Ostrowina

17

16

31:76

8

Nowoszyce

17

13

37:62

9

Jenkowice

9

10

28:37

10

Boguszyce

17

7

25:73

Wiosenne biegi przełajowe
„Polska Biega” z GOK - iem
W ramach ogólnopolskiej akcji „POLSKA BIEGA” w piątek
22 maja ponad 200 uczniów
z gminnych szkół podstawowych wzięło udział w wiosennych biegach przełajowych,
które po raz kolejny odbyły
się w parku szkolnym we
Wszechświętem.
Na zwycięzców w punktacji
drużynowej czekał puchar
wójta gminy Oleśnica, zdobywcy drugiego miejsca
otrzymali puchar dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
Oleśnica, za zajęcie trzeciego
miejsca przyznano puchar
przewodniczącego komisji
Kultury, Rekreacji, Sportu,
Ładu i Bezpieczeństwa Pu-

blicznego, dla czwartej szkoły
puchar przewodniczącego
Rady Gminy Oleśnica oraz za
miejsce piąte pamiątkowy
puchar.

Klasy V-VI dziewczęta i chłopcy - 800 metrów

Najlepsza czwórka biegaczy z wyżej wymienionych
grup została nagrodzona
Klasyfikacji drużynowa:
dyplomami i medalami, które
wręczali
wójt gminy Oleśni1.SP Ligota Polska
273
ca
p.
Marcin
Kasina, prze2.SP Sokołowice
150
3.SP Gminy Oleśnica 132 wodniczący Rady Gminy
4.SP Wszechświęte
62 Oleśnica p. Tadeusz Kunaj,
5.SP Smolna
38 przewodniczący komisji Kultury, Rekreacji, Sportu, Ładu i
Bezpieczeństwa Publicznego
Indywidualne zmagania po- p. Tadeusz Andreasik.
dzielone zostały na następujące biegi:
Dla wszystkich uczestników
zawodów przygotowano
K lasy I-IV dziewczęta i dyplomy oraz regenerujący
c h ł o p c y - 4 0 0 m e t ró w poczęstunek.
Wyniki biegów:

www.olesnica.wroc.pl
moda

Elektryzyjacy styl boho

Co nowego słychac w modzie
Wakacje to czas festiwali, a co za tym idzie, czas etnicznych
wzorów goszczących na ubraniach, frędzli, piór, kwiatów,
długich spódnic, koronek i wianków we włosach- to tylko
kilka elementów wpisujących się w styl boho, który od kilku
sezonów powraca wraz z piękną, letnią pogodą.
Pokochały go gwiazdy takie
jak Kate Moss, Cameron Diaz,
Nicole Richie oraz bliźniaczki
Olsen. Jego nazwa wywodzi
się od słowa bohema i odnosi
się do środowiska cyganerii
artystycznej. Sam styl wydaje
się być z nieco innej epoki.
Silnie nawiązuje do hipisowskiej stylistyki, jednak we
współczesnym wydaniu jest
bardziej nonszalancki i seksowny. Stanowi połączenie
folku z nutką romantyzmu.

ale wbrew pozorom każdy element jest dokładnie
przemyślany. Kreacje w stylu
boho przenoszą myślami
szalony świat artystów i wolnych ludzi lat 70. Jego fani
już nie tylko pokazują go w
stylizacjach, ale również decydują się na organizowanie
tematycznych imprez np. wesel, bowiem ciężko odnaleźć
drugi, tak elektryzujący trend.

Łączy on ze sobą wygodę, luz,
folklor, przemyca romantyzm
Stylizacje wyglądają, jakby i retro, wiele czerpie ze stylu
były tworzone od niechcenia, ubierania się hippisów.

Jak stworzyć stylizację w
stylu boho?
Styl ten jest przede wszystkim idealnym dla tych, którzy
cenią swobodę i wygodę.
Nie składa się on z tiulowych
warstw, ciężkich materiałów, czy ograniczających
ruchy ubrań. Natomiast z
długich, zwiewnych sukienek
wykonanych z delikatnych,
przewiewnych tkanin, luźno
opadających tunik, narzutek, spódnic ozdobionych
haftami, koronkami i piórami.
Żeby stworzyć kreacje w stylu
boho nie trzeba wydawać
mnóstwa pieniędzy, a sieciówki można potraktować
jako źródło dostarczające
wiele inspiracji dla kreatywnych. Zamiast kupować nowe
ubrania, można poszperać w
rodzinnej szafie. Może uda się

odnaleźć modową perełkę, nej grafice, kilka rodzajów
która zasługuje na „drugie koralików zakładanych jedne
życie”.
na drugie, kolczyki z piór oraz
bransoletki wykonane ze
Dodatki
sznurka lub rzemienia.
W stylizacji boho przewidzianej na co dzień świetnie sprawdzą się sandałki.
Natomiast na imprezę pod
gołym niebem lepiej wybrać
obuwie typu martens lub
worker boots. Obecnym hitem są sandały na szpilce lub
koturny ozdobione frędzlami,
bądź piórami. Prezentują się
one znakomicie zwłaszcza
podczas tańca. Torebki po
które sięgniemy to zdecydowanie worki, nerki lub plecaki
również bogato zdobione.
Świetnie wyglądają te, na
których widnieją ludowe
hafty o nasyconych barwach.
Dodają one odpowiedniego
klimatu i silnie nawiązują do
kultury folku. Biżuteria po
jaką sięgniemy będzie bardzo efektowna. Postawimy
na duże naszyjniki o etnicz-

Fryzura i makijaż
Najmodniejsze fryzury w stylu boho to włosy pozostawione w artystycznym nieładzie.
Wystarczy pozwolić włosom wyschnąć, ewentualnie
podkręcić kosmyki lokówką.
Fryzura może być upięta do
góry i rozwichrzona niczym
od wiatru lub można pozostawić włosy rozpuszczone,
lekko pofalowane. Boho to
mieszanka ekstrawagancji i
motywów hippie. Warto do
fryzur dodać ozdoby w postaci opasek, kwiatów, spinek,
które w tym roku przybiorą
nieco biżuteryjnego, wręcz
luksusowego charakteru.
Agata Rzepka

fashion-wonderland-by-b.blogspot.com

outlaws

W szrankach z zawodnikami Oleśnica Outlaws
SPGO gościła drużynę futbolu amerykańskiego Oleśnica
Outlaws. Ziściły się marzenia
niejednego ucznia – prawdziwy strój futbolisty, piłka,
zmagania na boisku.
Trener Tomasz Stępień przybliżył dzieciom zasady gry,
opowiedział o ekwipunku
piłkarza i uświadomił, że w
futbol amerykański mogą
grać nie tylko wysocy, potężni i silni, ale też mali i drobni
– dla nich również jest miejsce niesłychane emocje oraz bardzo się podobały i chłopcom,
w drużynie.
i dziewczynkom. Na zakończenie spotkania pan Tomasz
Zawodnicy zorganizowali Stępień wręczył legitymacje
uczniom atrakcyjne zajęcia pierwszoklasistom biorącym
praktyczne, które wzbudziły udział w programie Mały

Mistrz. Zajęcia z drużyną Oleśnica Outlaws były dobrą zabawą i na pewno zaowocują
nowymi zainteresowaniami.
Monika Śliwińska
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armwrestling

Silne ręce

w Oleśnicy
W sobotę 6 czerwca miała miejsce impreza, która ściągnęła
do Oleśnicy zawodników o mocnych ramieniach. To pierwsza tego typu impreza sportowa w Oleśnicy.
Kat. 90kg Mężczyzn
1. Marcin Struś
2. Karol Kania
3. Bartosz Peciak
4. Sebastian Reus
5. Michał Nowakowski
6. Oskar Kozak
7. Patryk Kania
8. Łukasz Dorszewicz
9. Paweł Kowal
Organizatorami zawodów 10. Daniel Bugaj
byli Urząd Gminy Oleśnica 11. Artem Zherdov
oraz portal nolesnica.pl, we 12. Remigiusz Słomski
wspólpracy z wrocławski
klubem Steelarm Wrocław - Kat. 90kg+ Mężczyzn
Armwrestling Club. Z tego co
wiemy, mają oni już pomysł 1. Waldemar Neryng
na kolejne tego typu zawo- 2. Mirosław Hertmanowski
dy, które odbyły by sie pod 3. Krzysztof Kłys
koniec lipca.
4. Mateusz Biernat
5. Łukasz Bauć
6. Marcin jastrzębski
W tym dniu odwiedzili nas 7. Grzegorz Kmieć
zawodnicy klubów z Kościa- 8. Remigiusz Słomski
na, Świebodzina, Dąbrowy 9. Andrzej Stadnik
Zielonej, Wrocławia a nawet 10. Jarosław Zdunek
ze słowackiej Orawy. Nie- 11. Artem Shtopenko
stety zabrakło amatorów z
Oleśnicy. Jednak impreza Kat. Open Mężczyzn
przyciągnęła znane nazwiska 1. Paweł Wręczycki
tej dyscypliny, jak Waldemar 2. Waldemar Neryng
Neryng, Mirosław Hertma- 3. Andrzej Stadnik
nowski czy reprezentanta 4. Mateusz Biernat
Polski - Pawła Wręczyckiego.
To własnie on został tryumfatorem kategorii Open wśród
mężczyzn. Impreza odbywała
się według zasad Federacji
WAF w trzech kategoriach
wagowych na prawą rękę.
W gminnej hali sportowej
przy ulicy Wileńskiej odbyły
sie pierwsze Amatorskie Zawody w Siłowaniu na Rękę o
Puchar Wójta Gminy Oleśnicy,
czyli Zawody Armwrestlingowe. To dyscyplina sportu,
która zyskuje coraz więcej
zwolenników i wzbudza spore zainteresowanie kibiców.

Okazuje sie, że nie jest to
typowa dyscyplina męska,
ponieważ nie zabrakło także
zawodniczek płci pięknej,
które również dzielnie rywalizowały ze sobą. Przybyła też
spora grupa dopingujących
kibiców.
Poniżej wyniki zawodów:
Kat. Open Kobiet
1. Dominika Gancarek
2. Angela Gancarek
5. Łukasz Bauć
6. Marcin Jastrzębski
Kat. 70kg Mężczyzn
1. Tomasz Krawiec
2. Piotr Wiśniewski
3. Oleksander Diachuk
4. Artem Zherdov
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5. Michał Nowakowski
6. Mirosław Hertmanowski
7. Oskar Kozak
8. Marcin Jastrzebski
9. Marcin Struś
10. Jarosław Zdunek
11. Tomasz Krawiec
12. Łukasz Bauć
13. Łukasz Dorszewicz
14. Piotr Wiśniewski

15. Sebastian Reus
16. Artem Zherdov
17. Artem Shtopenko

Zapraszamy wszystkich na
kolejne zmagania siłaczy.
nolesnica.pl

www.olesnica.wroc.pl
rozrywka

przydatne

Dzień dziecka w Bogusławicach
30 maja na boisku w Bogusławicach odbył się festyn z okazji Dnia Dziecka. Organizatorami imprezy byli: Gminny
Ośrodek Kultury oraz Sołtys i
Rada Sołecka Bogusławic

twarzy – ta atrakcja cieszyła
się powodzeniem też u tych
„większych” dzieci. Nie zapomniał o najmłodszych także
Marek Matyja. Pochodzący z
Bogusławic mistrz przekazał
na nagrodę rękawice bokserskie,
którymi walczył przez
Festyn rozpoczął się o godz.
kilka
lat
swojej kariery.
14 zaprezentowaniem nowo
powstałej drużyny młodzików: Orły Bogusławice, któ- Całą imprezę poprowadzili
rych opiekunem jest Ryszard Andrzej Szpak z zespołu
Potępa. Po tym do akcji wkro- Prestige i Zofia Matuszewska.
czyła straż pożarna z OSP Pod ich „batutą” zatańczono
Wszechświęte i OSP Ligota zumbę, a cały dzień zwieńPolska – w akcji gaszenie czyły tańce integracyjne. Sąpożaru i uwalniania osoby dząc po ilości uśmiechnięposzkodowanej z wraku auta. tych, dziecięcych buzi to był
Przez cały dzień instruktorzy bardzo udany dzień.
z GOK przeprowadzali konkursy sportowe dla dzieci.
Zwycięzcy poszczególnych Organizatorzy festynu chciedyscyplin otrzymali nagrody liby wyrazić szczególne podziękowania dla:
i pamiątkowe dyplomy.
Na brak atrakcji chyba nie
można było narzekać. Funkcjonariusze z KPP Oleśnica demonstrowali sprzęt policyjny,
żołnierze Regulacji Ruchu z
JW w Oleśnicy - przewoziły
chętnych wojskowym Tarpanem. Dla małych miłośników
koni mechanicznych motocykliści oferowali przejażdżki
na swoich maszynach. Miłośnicy tych prawdziwych koni
korzystali z bryczek, udostępnionych i powożonych przez
Stefana Tychańskiego, Marka
Choińskiego i Maćka Lisowskiewgo. Dzięki Agnieszce
Nowakowskiej dzieci miały możliwość dosiadnięcia
konia. Natalia Włodarczyk
proponowała malowanie

Bank Spółdzielczy- Aleksander Dachowski
Santander Bank- Ewa Maślanka
PSB Mrówka - Marta Wójcińska
Intermarche - Renata Sroka
CNC Plot- Beata Wójczak
Wójt Gminy Oleśnica- Marcin
Kasina
Sklep Marlux- Marcin Knapik
KM Policji we Wrocławiu
Apteka Pod Orłem - Anna
Garbowska,
Marek Matyja, Kazimierz Tokarek, Mirek Wysmyk, Tadeusz Wuczkowski, Marlena
Potępa, Krysztof Derefinka.

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

Po raz kolejny odbył się Piknik z Kulturą i Sportem
31maja spotkaliśmy się na mieszkanka Nieciszowa Ania
boisku sportowym by rodzin- Pękalska.
nie i piknikowo spędzić niedzielne popołudnie i wieczór.
Nie zabrakło działań sportowych. Na specjalnie przygoTego dnia przygotowaliśmy towanych boiskach odbył się
mnóstwo atrakcji. Na scenie Turniej Piłki Nożnej Młodzizaprezentowały się m.in. się ków i Juniorów. Na chętnych
zespoły młodzieżowe, gru- czekały gry sportowo-rekrepy teatralne, grupy tańca, acyjne, kolorowe dmuchańce
soliści i zespoły działające oraz odporna na uszkodzenia
przy GOK Oleśnica, a także podwójna kula „ZORBA”.
młode zespoły rockowe działające przy PCEiK w Oleśnicy,
prowadzone przez Tomasza Oprócz tego stoiska gastroZarębę . Dla dzieci ze spe- nomiczne, pokazy ratowniccjalnym programem wystąpił twa medycznego, prezentarównież Kabaret Bzik - Show. cja wozów strażackich, stoisko NATUR HOUSE i wspólne
zdjęcie grupowe wykonane
W namiocie animacyjnym z 37 metrowej drabiny strazorganizowano warsztaty żackiej!
plastyczne i rękodzielnicze
przygotowane przez Sylwię
Dydułę ze Smardzowa, Ja- Na koniec dnia odbyła się,
ninę Bednarską z Centrum tradycyjna już zabawa taRękodzieła Gminy Oleśnica neczna poprowadzona przez
z Piszkawy, Ewę Charemską Zofię Matuszewską i Gosię
z Nowoszyc oraz Gminną Zakrzewską-Biczysko z GOK
Bibliotekę Publiczną w Bo- Oleśnica.
guszycach i Sołectwo Bystre.
Imprezę prowadził Piotr
Michałowski.
W tym roku
Mieszkańcy Bystrego zapartnerem
organizacyjnym
prezentowali jak aktywnie
spędzają wolny czas w formie wydarzenia było Sołectwo
wystawy fotograficznej. Swo- Bystre
je obrazy zaprezentowała
Fot i tekst. GOK Oleśnica

muzykowanie

Muzyczna nuta
W maju w SPGO gościliśmy
uczniów z Państwowej Szkoły
Muzycznej I stopnia im. Fryderyka Chopina w Oleśnicy.
Towarzyszyli im opiekunowie
- nauczyciele gry na instrumencie: Danuta Jabłońska,
Beata Kurdybacha , Marcin
Kozieł oraz Ewa Stępień –

utwory Fryderyka Chopina,
polkę „Dziadek”, „Kukułeczkę”,
„Skrzypka na dachu”, melodie
Włuczkowska. Młodzi artyści rosyjskie i francuskie, a także
zaprezentowali instrumenty tango „Plegaria”.
oraz wykonali wiele ciekawych utworów.
Wystąpił zespół akordeonowy, który zdobył w tym roku
Dali półtoragodzinny koncert, tytuł laureata na VI Festiwalu
w czasie którego można było Kameralnych Zespołów Akorusłyszeć bardzo zróżnico- deonowych „Od duetu do
wany repertuar: klasyczne nonetu” w Oleśnie (skład zespołu: Katarzyna Gajos, Olga
Skirpan, Joanna Śliwińska,
Julia Hubicka, Szymon Śliwiński, Jacek Sułkowski, Kacper Tomaszewski, Dominik
Lisowski, Jan Stadniczenko,
Remigiusz Gierus i perkusista
Oskar Dorobiała).

brafonu, ksylofonu, perkusji
(Oskar Dorobiała, Wojciech
Kurdybacha). Na szkolnej
scenie wystąpiły uczennice
SPGO: Kinga Biegańska, która
pięknie zagrała na wiolonczeli oraz gitarzystka - Gabrysia
Akordeoniści zagrali też w Wajerowska, laureatka dolnoduetach z repertuarem, za śląskiej „Gitariady” i konkursu
który również otrzymali na- ogólnopolskiego. Wszyscy
grody we wspomnianym bawili się doskonale.
konkursie. Na tej niezwykłej
lekcji muzyki uczniowie mogli także posłuchać skrzy- Widownia reagowała żypiec (Małgorzta Torz), trąbki wiołowo, uczniowie tańczyli,
(Witold Włuczkowski), gitary klaskali w rytm muzyki, na(Maciej Szkaradowski), wi- gradzali młodych artystów
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owacjami i prosili o bisy. To
była muzyczna uczta, która
na długo pozostanie w pamięci. Dziękujemy uczniom
i nauczycielom za to, że
poświęcili swój czas i dla
nas zagrali.
Słowa wdzięczności kierujemy również w stronę
pani Agnieszki Dorobiały i
Zygmunta Maleszki, którzy
zorganizowali ten występ
i zadbali o przewiezienie
instrumentów.
Monika Śliwińska

