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IX sesja Rady Gminy Oleśnica

w tym numerze dodatek - ogłoszenia przetargów działek w gminie str.10

Międzynarodowe Targi Projektowe w Łotwie
W dniach 3-5 czerwca 2015 w Rydze – odbyła się międzynarodowa konferencja w ramach projektu ENCC RIGA
PROJECT FAIR 2015, w którym wzięło udział ponad 70 uczestników z 11 krajów europejskich, w tym także z
Gminnego Ośrodka Kultury w Oleśnicy: Piotr Michałowski (kierownik domu kultury) oraz Monika Małobęcka
(specjalista ds. kultury).
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Tegoroczny bal gimnazjalny - zabawa trzecioklasistów

Festiwal Folkloru

19 czerwca 2015 r. trzecioklasiści z GGO świętowali ukończenie szkoły na balu gimnazjalnym, który
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IX sesja
Infrastruktura drogowa i pozyskane środki w Gminie Oleśnica

IX sesja Rady Gminy Oleśnica
W dniu 25 czerwca 2015
r. odbyła się IX sesja Rady
Gminy Oleśnica, doty-

cząca infrastruktury drogowej na terenie gminy
Oleśnica oraz informacji o

wysokości zewnętrznych
środków pozyskanych na
rzecz gminy.

Po otwarciu sesji i stwierdzeniu prawomocności
obrad, przystąpiono do
prezentacji filmu, który
zobrazował stan dróg w
gminie oraz przedstawił
inwestycje sfinansowane
z pozyskanych środków.
Multimedialny pokaz został przygotowany przez
Pana Pawła Łobacza Kierownika Referatu Budownictwa i Infrastruktury oraz
Pana Macieja Syta Kierownika Referatu Promocji,
Współpracy i Pozyskiwania Funduszy. Następnie
zaproszony na obrady
Kierownik Rejonu Oleśnica
z Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad Pan
Krzysztof Balicki omówił
stan dróg w naszej gminie,
stanowiących własność
Skarbu Państwa.

sztuka
Wyznania malarki Anny Haniszewskiej

Malarstwo to moja pasja

N ie znoszę stagnacji
dlatego tworzę otwarte
kompozycje, które można
dowolnie przestawiać,
odmieniając dzięki temu
wnętrze.

a) w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Oleśnicy;
b) w sprawie zmiany siedziby Obwodowej Komisji
Wyborczej Nr 1;
c) w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego
bilansu Gminy Oleśnica
za 2014 r.;
d) zmieniająca uchwałę Nr
II/12/14 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Oleśnica;
e) w sprawie zmian budże-

IX sesja Rady Gminy Oleśnica

Świat nie jest prosty ani
złożony, jest różny, tak
samo jak moja twórczość.
Inspiracją dla mnie jest
wszystko i nic. Nagle pojawia się impulsrozbudzający moją wyobraźnię,
którym może być czyjeś
spojrzenie, kolorsukienki
czy chmur na niebie. Innym razem obraz dojrzewa powoli gdy patrzęna
niego przez parę dni, tygodni, czerpiąc przyjemność
z dobierania barw, ich
nasycenia, temperatury.

W dalszej części obrad
Rada Gminy rozpatrzyła
projekty i podjęła uchwały
w następujących sprawach:

niającego się oświetlenia
– obraz „żyje”. Tej techniki
nauczyłam się praktykując
u Anny Marii Kramm.

Malując na zamówienie
dobieram barwy, kształty
i formę obrazów do osobowości człowieka, jego
wnętrza. Tworzę, łącząc
rzeczywistość z tym co
duchowe, świat nazwany
z ulotnością. Dlatego efekt
dotyka najbardziej czułych
stref, czasami pobudza, a
czasami daje ukojenie.

Od Ani nauczyłam się, że
wystarczy jedno pociągnięcie pędzlem, niewielkie, prawie nic nie znaczące, ledwo widoczne, a
cały obraz zmienia się w
mgnieniu oka, wydobywa
się z niego coś, co było
głęboko ukryte.

Uważam, że obraz ręcznie
malowany ma swoją duszę, aurę, wpływającą na
samopoczucie ludzi.

Malarstwo to moja pasja,
to mój sposób na wyciszenie, na zmianę spojrzenia
na otaczającą nas rzeczywistość. To mój sposób na
życie – życie w zgodzie z
powołaniem.

W swojej twórczości stosuję więc technikę malarstwa wielowarstwowego i
walorowego, dzięki czemu
obraz wydaje się być„inny”
w zależności od zmie-

Anna Haniszewska
www.pracownia-artystyczna-anna-haniszewska.pl

Kurier GO

tu gminy na 2015 rok.
W/w uchwały zostały podjęte jednogłośnie w obecności 12 radnych biorących udział w głosowaniu.
Następnie Wójt przedstawił sprawozdanie z pracy
między sesjami, natomiast
w sprawach różnych radni
dyskutowali m. in. na temat odbioru śmieci wielkogabarytowych sprzed
posesji mieszkańców gminy Oleśnica oraz dalszych
losów szpitala.
Zakończenie sesji poprzedziło przyjęcie przez radnych protokołu z poprzednich obrad.
Opracowanie:
Agnieszka Kembłowska Inspektor ds. obsługi Rady
Gminy
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wydarzenia
Relacja z międzynarodowej konferencji w ramach projektu ENCC RIGA PROJECT FAIR 2015

Międzynarodowe Targi Projektowe w Stolicy Łotwy z udziałem GOK Oleśnica
W dniach 3-5 czerwca
2015 w Rydze – odbyła się międzynarodowa
konferencja w ramach
projektu ENCC RIGA PROJECT FAIR 2015, w którym
wzięło udział ponad 70
uczestników z 11 krajów
europejskich, w tym także z Gminnego Ośrodka
Kultury w Oleśnicy: Piotr
Michałowski (kierownik
domu kultury) oraz Monika Małobęcka (specjalista
ds. kultury). Trzydniowe
spotkanie zapoczątkował
bogaty i ciekawy program
przygotowany m.in. przez
Europejską Sieć Centrów
Kultury (ENCC), której
członkiem jest również
Gminny Ośrodek Kultury
Oleśnica, Łotewskie Centrum Kultury oraz Stowarzyszenie Łotewskich
Centrów Kultury.
Tematem przewodnim
wydarzenia była myśl o
roli i miejscu różnorodności kultur lokalnych,
dziedzictwa i tradycji w
naszym nowoczesnym i
wielokulturowym świecie

oraz czy dialog pomiędzy
przeszłością i teraźniejszością w wymiarze lokalnym
i globalnym, jednostkową
i zbiorową może być źródłem kreatywności na-

szych europejskich społeczeństw oraz jak wykorzystać ich różnorodność,
biorąc uwagę szanse, jakie
dają instytucje kulturalne.
Tematy wielu warsztatów
towarzyszącym konferencji dotyczyły też procesu
odkrywania roli tradycyjnej kultury, pielęgnowania tradycji ustnych
przekazów oraz wszelkich
tradycyjnych praktyk towarzyszących współczesnym społeczeństwom
europejskim z perspektywy zarówno z lokalnej, jak
i międzynarodowej.
Dużym zainteresowaniem
cieszyły się również przygotowane przez mówców
prezentacje ukazujące w
szerokiej perspektywie
temat kultury i tradycji, m.
in. Dyrektor Łotewskiego
Centrum Kultury (Latvian
National Center for Culture) – Signe Pujate, dyrektora Muzeum Dziedzictwa
Kultury w Crato w Brazylii
(Museum of Cultural Heritage in Crato) Ricky Seabra

oraz Floortje Vantomme
– przedstawicielki organizacji Tapis Plein z Brukseli.

Oprócz planów na dalszą
współpracę projektową
z organizacjami z Łotwy
Belgii, Danii i Hiszpanii,

udało się również zbudować więź przyjaźni z
dyrektorem Muzeum Dziedzictwa Kultury w Crato
w Brazylii Rickim Seabra,
który z ogromnym en-

tuzjazmem przyjął informację na temat powstania naszej Gminnej Izby
Pamięci i wyraził szczerą

chęć na nawiązanie trwałej współpracy pomiędzy
Muzeum w Crato a naszą
Izbą Pamięci, dzieląc się
doświadczeniem i pomysłami.Spotkanie ewalu-

Kurier GO

acyjne, w którym czynny udział wzięła również
delegacja z Gminnego
Ośrodka Kultury, dotyczyło tematów tworzenia
projektów lokalnych i międzynarodowych związanych z kulturą tradycyjną,
oraz przygotowywania
wymiany pracowników
instytucji kultury w Europie w ramach Programu
(BECC).
Gminny Ośrodek Kultury
Oleśnica jest uczestnikiem
projektu i jeszcze w tym
roku w ramach wymiany
pracowników BECC wyśle swojego pracownika
na zagraniczną wymianę.Ostatni dzień spotkania projektu RIGA 2015,
był istną uczą dla oczu

i ducha. Ten wspaniały
dzień uczestnicy projektu spędzili w otwartym
Łotewskim Muzeum Etnograficznym w Rydze,
położonym w przepięknej
leśnej scenerii tuż nad
jeziorem, gdzie odbywały
się największe na Łotwie
Targi Rękodzieła Tradycyjnego, gromadzące tysiące
własnoręcznie wykonanych prac rzemieślników
przybyłych ze wszystkich
regionów Łotwy – kowali, grawerów, mistrzów
wikliniarstwa, garncarzy,
krawców, hafciarek, rzeźbiarzy, stolarzy, szlifierzy,
garbarzy i tkaczy.
Monika Małobęcka
Specjalista ds. kultury
GOK Oleśnica
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historia
Zanim otwarto Gminną Izbę Pamięci…

Izba pamięci w Boguszycach
Jak każda historia, która
zawsze ma gdzieś swój
początek tak i historia
Gminnej Izby Pamięci
sięga dalej niż pamięć
większości mieszkańców
naszej gminy a jej cenne
treści ukryte są w zgromadzonych w niej przedmiotach. Opowieści właścicieli zgromadzonych
eksponatów nadają im

Historie te posłużyły za
inspiracje do stworzenia
przez Gminny Ośrodek
Kultury Oleśnica wspólnie
z mieszkańcami - aplikacji
do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (środki
UE) na przekształcenie
świetlicy wiejskiej w Boguszycach w Izbę Pamięci Gminy Oleśnica (przy
wsparciu merytorycznym

cje płyt gramofonowych,
starych banknotów, wiejskie narzędzia pracy, stare
radia, maszyny do pisania
czy maszyny do szycia.
Dużą część stanowią także
pamiątki z czasów PRL-u,
które przywołują pamięć
o już nie tak odległych
czasach, często wywołując uśmiech na twarzach
zwiedzających i ułatwiając

znaczeń oraz wymiaru,
które sprawiają, że stają się
one interesującą częścią
naszej wspólnej przeszłości, o której nierzadko pamiętają już tylko najstarsi
mieszkańcy naszej gminy,
którzy po latach przywołują ją do życia ze skrytek
swej pamięci i dziś chętnie
się nimi dzielą, chroniąc je
od zapomnienia…

Muzeum Etnograficznego
we Wrocławiu). Wśród cennych eksponatów – przedmiotów codziennego
użytku, przywiezionych
przez ich właścicieli przybyłych niegdyś z transportami przesiedleńców
z Kresów Wschodnich po
1945 roku w następstwie
Konferencji w Jałcie w
1945 roku. Znajdziemy tu
także cenne dokumenty,
pamiątki rodzinne, kolek-

znacznie dialog międzypokoleniowy…
Proces tworzenia
Izby Pamięci miał niewymierny wpływ na budowanie wspólnej tożsamości oraz więzi i poczucia
przynależności do grupy,
która jak się okazuje, ma
ze sobą wiele wspólnego… Chociaż w procesie
tym głównie udział biorą

nieliczne jednostki osobowe, to z czasem tych osób
przybywa i widać coraz
to większe zaangażowanie również i młodszych
członków naszej gminy.
Uważam, że na szczególną
uwagę zasługuje osoba
Pani sołtys Boguszyc Jadwigi Bodo, która włożyła
wiele wysiłku i poświęciła
wiele własnego czasu. Angażowała w prace zarówno członków swej rodziny,
sąsiadów jak i wielu innych
mieszkańców, rozumiejąc
jednocześnie, jakie znaczenie ma proces odtwarzania wspólnej pamięci
oraz budowania wspólnej
tożsamości dla całej społeczności lokalnej.
Na rezultaty nie trzeba
było długo czekać, gdyż
niemal k ażdego dnia
mieszkańcy gminy przynosili i wciąż przynoszą kolejne odnalezione przedmioty, które ukrywane
przez lata gdzieś w zakątkach domostw, skazane

Kurier GO

były na zapomnienie. Teraz są prawdziwymi skarbami. Jedne większe inne
mniejsze, lecz każdy z nich
kryje w sobie jakąś ważną
historię i często cenne
osobiste wspomnienia.
Teraz pozostało już tylko
znaleźć miejsce dla każdej
z tych historii i każdego

wspomnienia w naszej
Izbie Pamięci, by jutro były
dostępne dla wszystkich i
pamiętały o nich kolejne
pokolenia...
opracowała
Monika Małobęcka
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wydarzenia
Rodzinny festyn w szkole podstawowej

Zabawa w Sokołowicach
W ostatnią sobotę maja
uczniowie naszej szkoły
razem z rodzicami, dziadkami, młodszym i starszym rodzeństwem przybyli do szkoły na festyn
rodzinny zorganizowany
przez Radę Rodziców przy
współudziale Rady Sołeckiej, Gminnego Ośrodka
Kultury, OSP Sokołowice i
aktywnych mieszkańców
naszych wiosek.
Celem festynu była integracja uczniów, ich ro-

dziców oraz nauczycieli.
O godzinie 10.00 pan dyrektor oficjalnie powitał
zgromadzonych i zaprosił
do udziału we wspólnej
zabawie. Najdłuższa kolejka ustawiła się do punktu,
w którym można było
wykazać się swoją wiedzą
z różnych dziedzin, a za
prawidłową odpowiedź
wybrać dla siebie drobny
upominek. Kolejną atrakcją była dmuchana zjeżdżalnia, na której hasały
młodsze dzieci. Nieopodal
rywalizowały ze sobą w

konkurencjach sportowych dwuosobowe zespoły rodzic – dziecko. Na
placu za szkołą odbył się
wielki pokaz wozów straży
pożarnej i wojskowych
oraz umiejętności panów
w mundurach, który wywarł na widzach ogromne
wrażenie.
Przez całą imprezę można
było częstować się smacznymi jabłkami, domowym
ciastem, grillowaną kiełbaską. Na scenie odby-

wały się występy uczniów
naszej szkoły. Przeważały
prezentacje wokalne, ale
można było również podziwiać wyjątkowo piękne

układy taneczne.
Festyn wszystkim bardzo
się podobał. Mam nadzieję, że za rok, już jako absol-

wentka mojej szkoły, będę
mogła w nim uczestniczyć.
Oliwia Bartosik
uczennica kl.VI

wydarzenia
Prace nad Lokalną Strategią Rozwoju

Zaproszenie do wspólpracy
Lokalna Strategia Rozwoju
Stowarzyszenia Lokalna
Grupa Działania Dobra
Widawa obejmuje obszar
10 gmin z województw
dolnośląskiego i opolskiego: Bierutów, Czernica,
Długołęka, Dobroszyce,
Dziadowa Kłoda, Międzybórz, Jelcz – Laskowice,
Oleśnica, Syców i Wilków.
Dzięki zaangażowaniu
w i e l u m i e s z k a ń c ó w,
przedsiębiorców, radnych,
wójtów, burmistrzów i
sołtysów powstało Part-

nerstwo Dobra Widawa,
którego najważniejszym
celem jest praca na rzecz
rozwoju regionu. Aby
określić właściwe cele,
aby nasze działania były
sprawne i przebiegały
zgodnie z wcześniej założonymi planami należy
przygotować bardzo ważny dokument – Lokalną
Strategię Rozwoju.
Na podstawie zapisów w
strategii wdrażane będą
projekty łączące zasoby
ludzkie, naturalne, kultu-

rowe, historyczne, wiedzę
i umiejętności przedstawicieli trzech sektorów: publicznego, gospodarczego
i społecznego. Zapisy zawarte w strategii posłużą
nam do właściwego zarządzania i podejmowania
kroków, których celem
będzie poprawa warunków życia i zrównoważony rozwój na obszarach
wiejskich.

w realizację zawartych w
tym dokumencie działań.

Będziemy również mogli
uczestniczyć w programie LEADER w nowym
okresie programowania
na lata 2014-2020 wdrażanym przez Lokalną Grupę Działania na obszarze
partnerstwa i Samorząd
Województwa na terenie
Dolnego Śląska.

Poniżej przedstawiamy
Państwu „Program spotkań” oraz „Harmonogram
spotkań” w poszczególnych gminach naszego
Partnerstwa:

Mamy nadzieję, że nasza
partnerska współpraca w
dużej mierze przyczyni
się do rozwoju naszego
regionu.
Aby wszystkie nasze działania przyniosły zamierzone efekty, konieczne jest
osobiste zaangażowanie
się wszystkich mieszkańców w stworzenie tego
dokumentu, a następnie

Zapraszamy przede
wszystkim mieszkańców
Partnerstwa Dobra Widawa oraz wszystkich
przedsiębiorców, radnych,
wójtów, burmistrzów i
sołtysów Partnerstwa do
udziału w budowie Lokalnej Strategii Rozwoju.

Program spotkań w gminach:
1. Przedstawienie działalności LGD Dobra Widawa;
2. „Dobre Praktyki”, czyli
projekty zrealizowane w
Gminie.
3. Czym jest Lokalna Strategia Rozwoju. Rola mieszkańców w tworzeniu LSR.
Możliwość pozyskania
środków za pośrednictwem LGD Dobra Widawa.

K����� �O

4. Analiza mocnych i słabych stron oraz szans i
zagrożeń (analiza SWOT).
5. Propozycje mieszkań-

ców dotyczące przyszłych
projektów.
6. Wolne głosy mieszkańców.

Harmonogram spotkań w ramach przygotowywania
Lokalnej Strategii Rozwoju
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kultura
W tym roku ze wsparciem z Funduszu Wyszehradzkiego

Międzynarodowy Festiwal Folkloru

Z radością informuję, iż
projekt pod nazwą “International Folklore FestiV4all – integrative power
of folklore” złożony przez
Gminny Ośrodek Kultury Oleśnica do naboru
Standard Grant Funduszu Wyszehradzkiego w
marcu br. został kilka dni
temu pomyślnie zaakceptowany! Dzięki wsparciu
grantowym będziemy w
stanie zaprosić na nasz IV
Międzynarodowy Festiwal
Folkloru (organizowany
przez Gminny Ośrodek
Kultury Oleśnica):
-Zespół pieśni i tańca ZO
Csemadok Nesvady z m.
Nesvady ze Słowacji
-Zespół pieśni i tańca Pannónia Néptáncegyüttes z
m. Kistarcsa k/Budapesztu
(Węgry)
-Zespół pieśni i tańca Motak z Pragi (Rep. Czeska)

GOK Oleśnica na warsztatach

ARTEXPRESS w Dreźnie

W dniach od 2 do 9 lipca 2015 r., pracownicy
Gminnego Ośrodka Kultury Oleśnica wzięli udział w
artystycznych warsztatach
zorganizowanych w Dreźnie, w ramach międzynarodowego projektu ArtExpress. Szkolenie adresowane było do młodzieży,
pracowników instytucji
kultury, trenerów, działaczy społecznych, artystów
i nauczycieli sztuki.

Udział w warsztatach
wzięli przedstawiciele z
12 krajów – Polski, Czech,
Węgier, Wielkiej Brytanii,
Irlandii, Hiszpanii, Turcji,
Włoch, Estonii, Grecji,
Francji i Niemiec. Uczestnicy zapoznawali się z tajnikami sztuk wizualnych
m.in. procesem tworzenia
filmu, technikami animacji
poklatkowej, pikselacji
– fotoanimacji, które stanowią cenne narzędzia
do pracy w instytucjach

kultury.

Podczas tygodniowych
warsztatów, uczestnicy
zapoznali się nie tylko z
teorią i historią filmu, ale
także z procesem kreowania bohaterów i tworzenia
ich charakterystyki. Dzięki
doświadczonym trenerom
dowiedzieli się również,
jak ważne w animacji są:
dźwięk, znajomość praw
fizyki oraz umiejętność
obserwacji i cierpliwość. W
praktycznej części warsztatów grupy pracowały
nad swoimi animacjami.
Pod okiem trenerów prowadzących Dimitrisa Savvaidisa i Yannisa Texisa
(artystów i twórców komiksów z greckiej organizacji Add Art.) oraz Cedrica
Magnien (filmowca z Francji) powstawały ciekawe i
inspirujące pomysły.
W programie znalazł się
również czas na prezen-

tacje organizacji partnerskich, biorących udział w
projekcie, w tym prezentacja działalności Gminnego Ośrodka Kultury
Oleśnica oraz działającej
w gminie Oleśnica Izby
Pamięci w Boguszycach.
W przerwach pomiędzy
zajęciami nie zabrakło
też chwil na zwiedzanie
Drezna, a także czasu na
twórcze rozmowy i wymianę pomysłów i tworzenie wspólnych planów na
przyszłość.

W programie Festiwalu
znajdą się koncerty, prezentacje, edukacja międzykulturowa, dzielenie
się tradycyjnymi potrawami, występy w gminie Oleśnica i we Wrocławiu. Bogaty program w tym roku
to Biesiada Międzykulturowa we Wszechświętem
w dniu 28 sierpnia 2015.
W sobotę 29 sierpnia zaprosimy wszystkich na
„Foklore&Cuisine” (Folklor
i tradycyjna kuchnia) na
dziedzińcu Muzeum Etnograficznego we Wrocławiu
(połączony z degustacjami
potraw). W niedzielę 30
sierpnia nasi goście wystąpią na Dożynkach Gminy
Oleśnica w Ostrowinie. Na
naszym IV Międzynarodowym Festiwalu Folkloru
wystąpią również m.in.:
Kapela SMYKI z gminy
Oleśnica, Kapela Krzywa
Grzywa z Wrocławia oraz
grupa taneczna Ipoly wraz
z kapelą Tucsok, Mihaly-

Ostatni dzień zakończył
się projekcją filmów animowanych powstałych
w trakcie warsztatów i
wręczeniem certyfikatów
Youthpass potwierdzających nowo zdobyte kwalifikacje.
Wyjazd zorganizowany
został przez Jugend- & Kulturprojekte e.V w ramach
projektu ArtExpress dofinansowanego z programu
Erasmus+.

Kurier GO

gerge (Węgry). Już teraz
gorąco zapraszamy na
nasz Festiwal w dniach

28-30 sierpnia 2015.
Piotr Michałowski

7

nr 3 | Lipiec - Sierpień 2015
www.olesnica.wroc.pl

Trzecioklasiści na balu gimnazjalnym

Tegoroczny bal gimnazjalny

19 czerwca 2015 r. trzecioklasiści z GGO świętowali ukończenie szkoły na
balu gimnazjalnym, który

odbył się w Oleśnicy, w
restauracji „Pod Lipami”.
Uroczystość, którą poprowadzili Karolina Patyk z kl. III D oraz Jakub
Kaziów z kl. III C rozpoczęła się od powitania
przybyłych gości oraz w
ramach podziękowania za
zaangażowanie w pracę
pedagogiczną, wręczenia
kwiatów pani dyrektor
Annie Klimkowskiej, pani
wicedyrektor Alicji Złośnik
Wójtowi Gminy Oleśnica
Marcinowi Kasinie, kierownikowi działu oświaty
w UG Maciejowi Sycie,
wychowawcom klas trzecich- Lucynie Kollinger,
Aurelii Fabjan, Agnieszce
Grondowej, Zbigniewowi Olszewskiemu oraz
paniom Katarzynie Janowskiej oraz Magdalenie
Stojko w podziękowaniu
za przygotowanie choreografii do poloneza.
Poproszona o zabranie
głosu p. dyrektor szkoły
życzyła wszystkim gimnazjalistom dobrej zabawy,
po czym, cytując fragment
„Pana Tadeusza” Adama

Kurier GO

Mickiewicza „Poloneza
czas zacząć (…)”, konferansjerzy dali znać trzecioklasistom, by na wzór
ceremoniału dworskiego
rozpoczęli uroczystość
tradycyjnym tańcem polonezem.
Tuż po obiedzie gimnazjaliści zaprosili zaproszonych gości na program
artystyczny przygotowany
przez p. Agnieszkę Grondową, który wprowadził
wszystkich do świata baśni- świata, „gdzie wśród
krasnali żyje szczęśliwie
Królewna Śmieszka…”.
Przedstawienie konwencją
przypominało komediowy
minimusical, który w farmie pastiszu opowiadał o
zawiłych losach Królewny
Śmieszki. Na ogromne
uznanie zasługuje imponująca gra młodych aktorów, ich choreografia oraz
widowiskowe kostiumy.
W baśniowe postacie
wcielili się:
Krasnale - Sebastina Tocha, Błażej Miarka, Daniel
Plewnia, Piotr Michalski,

Królewna Śmieszka - Marta Dyk,
Książę - Patryk Baprawski,
Macocha - Karolina Patyk,
Król - Paweł Kuświk,
Kat - Maciej Krzysiek,
Myśliwi - Dominik Nowak
i Dominik Zimoch,
Motyle - Aneta Sadowska,
Dominika Kowalska,
Biedronka - Agnieszka
Wrzaszczak,
Lis - Roksana Wszoła,
Lustro - Paulina Skiba,
Wilk - Justyna Grabowska,
Wrona - Patrycja Szafrańska,
Drzewo - Szymon Mieszała
Pustelnicy - Rafał Sikora,
Kamil Szczurek, Sebastian
Tocha, Dominik Nowak,
Daniel Plewnia, Patryk
Baprawski,
Akordeonista - Szymon
Śliwiński
a także Klaudia Malicka,
Michalina Majzner i Patryk
Patyk. Dalej były już tylko
szalone tańce i wyśmienita
zabawa, która potrwała do
godziny 24:30. O dobry
nastrój i oprawę muzyczną zadbał pan Zbigniew
Jakubowski.
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sport
Lipcowy Obóz sportowy w Stroniu Śląskim

Wakacje z GOK-iem 2015
W dniach 10 - 17 lipca br.
Gminny Ośrodek Kultury
Oleśnica zorganizował
obóz sportowy dla dzieci
z gminy Oleśnica, które w
minionym roku szkolnym
uczestniczyły
w zajęciach sportowych prowadzonych przez nasz ośro-

dek.Wzorem roku ubiegłego wakacyjny tydzień
spędziliśmy w Ośrodku
Wypoczynkowym
„
Lew Jaskiniowy” w Stroniu
Śląskim, który położony
jest w malowniczym otoczeniu gór Kotliny Kłodzkiej. Ośrodek, w którym

czekały na nas wspaniale
wyposażone pokoje
i
dobra kuchnia zlokalizowany jest w pobliżu boiska
Orlik, na którym chłopcy
doskonalili swoje umiejętności piłkarskie pod okiem
trenerów Mirosława Mularczyka i Artura Koziary.
Słoneczna pogoda sprzyjała kąpielom w pięknie

położonym, wśród gór i
lasów, zbiorniku wodnym
Stara Morawa, a w dni pochmurne odwiedzaliśmy
basen kryty.
Codzienne treningi urozmaicane były również wyprawami pieszymi na górę
Borówkową czy też do nieczynnej już podziemnej
kopalni Uranu, Muzeum
Ziemi oraz najpiękniejszej
w Polsce Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie.
Obóz zakończyliśmy pożegnalnym ogniskiem
z pieczoną kiełbaską, a
uczestnicy oraz zwycięzcy przeprowadzanych w
trakcie obozu konkursów
otrzymali pamiątkowe
dyplomy i upominki.
Kierownik obozu
Artur Koziara

Informacja dla mieszkańców miejscowości: Bystre, Jenkowice, Nieciszów i Smardzów

Zmiana siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1
Dotychczasowa siedziba
Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1, która mieściła
się w Urzędzie Gminy Oleśnica przy ul. 11 Listopada
24 w Oleśnicy, zgodnie z

uchwałą nr IX/51/15 Rady
Gminy Oleśnica z dnia 25
czerwca 2015 r., została przeniesiona do Hali
Sportowej Gimnazjum
Gminy Oleśnica przy ul.

UWAGA!
ważna informacja dla wyborców

Wileńskiej 32A w Oleśnicy.
Powyższa zmiana spowodowana jest przeniesieniem lokalu do budynku
dostosowanego dla osób
niepełnosprawnych.

Budynek Hali Sportowej, do której przeniesiono siedzibę Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1

Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie Spotkanie Wójta z Sołtysami
Państwo Józefa i Zygmunt
Drobnikowscy zostali odznaczeni przez Prezydenta
RP Medalem za Długolet-

nie Pożycie Małżeńskie.
Wójt Gminy Oleśnica Marcin Kasina wręczył małżonkom medale w dniu 25

czerwca 2015 r. podczas IX W dniu 29 czerwca 2015
sesji Rady Gminy Oleśnica. r. w Urzędzie Gminy Oleśnica w sali narad, jak co
kwartał, odbyło się spotkanie Wójta Pana Marcina
Kasiny z Sołtysami Gminy
Oleśnica, które dotyczyło
omówienia spraw bieżących i organizacyjnych
oraz analizy dotychczasowej współpracy.
W obradach, oprócz kierowników poszczególnych Referatów Urzędu i
pracowników jednostek
organizacyjnych, uczest-

Kurier GO

niczyli przedstawiciele
Policji w osobach: Pan
Sławomir Gierlach – Kierownik Rewiru Dzielnicowych, a także dzielnicowi:
Pan Paweł Łuszczyński
(rejon patrolowania: Bogusławice, Bystre, Gręboszyce, Krzeczyn, Ligota
Mała, Ligota Nowa, Ligota
Wielka, Nieciszów, Nowoszyce, Piszkawa, Smolna,
Świerzna, Wszechświęte, Wyszogród, Zarzysko,
Zimnica) oraz Pan Leszek
Stępień (rejon patrolowania: Boguszyce, Brzezinka,
Cieśle, Dąbrowa, Jenkowi-

ce, Ligota Polska, Osada
Leśna, Ostrowina, Poniatowice, Smardzów, Sokołowice). Podczas dyskusji
poddano pod rozważenie
możliwość stworzenia stałych punktów, na terenie
gminy Oleśnica, w których
dzielnicowi pełnili by raz
w miesiącu dyżury, umożliwiając mieszkańcom
lepszy dostęp do funkcjonariuszy w celu rozwiązywania problemów.
Agnieszka Kembłowska Inspektor ds. obsługi Rady
Gminy
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moda

Co nowego słychać w modzie

ZEBRA- czyli czarno-białe paski
Pierwsze skojarzenia, jakie przywodzi mi na myśl

hasło „paski w modzie”, to
styl marynistyczny i Coco
Chanel, która dała mu się
oczarować, po czym wprowadziła go do magicznego świata, kierującego
się swoimi zasadami, czyli
świata mody. Od tamtej
pory paski na wybiegach
pojawiają się cyklicznie, a
od kilku sezonów nie schodzą z modowego szczytu.
Prawdę mówiąc nie ma
się czemu dziwić, gdyż
to naprawdę niezwykle
urokliwy motyw.
Zwłaszcza te czarno-białe
są trendem najsilniej zakorzenionym, który chyba nigdy nie wyjdzie z
mody. Czołowi projektanci
zawsze przemycą go w

swoich kreacjach. Motyw
ten niezwykłą popular-

ność zawdzięcza swojemu
uniwersalnemu charak-

terowi. Przede wszystkim
kojarzone są ze stylem

marynarskim, ale równie
chętnie goszczą w wersjach casualowych, czy
hippie. Znacznie rzadziej,
ale też pojawiają się w stylizacjach oldschoolowych
i folkowych, a także w klasyce. Intensywna moda na
paski powraca cyklicznie,
jednak zawsze zauważalna jest ich obecność.
Przy wyborze pasiaków
musimy zachować dużą
ostrożność, ponieważ ten
niewinny na pozór wzór,
może przysporzyć sylwetce mnóstwo nieprzyjemnych niespodzianek.
Wybierając więc pasiaka
musimy zwrócić uwagę
czy dla naszej figury odpowiednie są paski poziome,
czy może te pionowe. W

Kurier GO

poprzednich sezonach
bardzo gorącym trendem
było łączenie pasków z
przeróżnymi innymi printami: kwiatami, kropkami,
wzorami geometrycznymi. Latem 2015 najlepiej
łączyć paski ze sobą. Ten
swoisty mix stworzy szałowy „total look”. Zatem
ubieramy się w paski od
stóp do głów. Nie jest to
oczywiście trudne, gdyż
sklepowe półki przepełnione są elementami garderoby w tej wersji. Dodatkowym atutem pasiastego
motywu jest, iż ma charakter odmładzający, dodaje
szyku i charakteru.
Zazwyczaj tworzy niebanalną kompozycję –
sukienka w paski, z romantyczną kokardką z
koronki, do tego delikatne
rzymianki, mała torebka
i subtelny kardigan, albo

rurki, bluzka w marynarskie paski, czerwone szpilki i pakowna shopperka.
W krainie pasków nie ma
nudy. Te, w zależności od
fantazji projektantów,
bywają różnokolorowe
i klasyczne czarno-białe, poprzeczne, pionowe i ukośne, wąskie, ale i
całkiem szerokie, a także
przełamane aplikacjami i
nadrukami, choćby w stylu
vintage.
Paski, choć tak charakterystyczne, są szalenie
uniwersalne – nie boją się
ani sportowych akcentów,
ani kobiecych dodatków:
broszek czy kokardek, a
także czerwieni: paznokci,
ust, butów, torebek.
Agata Rzepka, fashion-wonderland-by-b.blogspot.
com
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przetargi - dodatek
ogłoszenie o przetargu

Wójt Gminy Oleśnica ogłasza drugi ustny przetarg
nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej
nieruchomości położonej we wsi Cieśle
1. Nieruchomość położona jest w obrębie Cieśle,
w odległości około 6,5
km od centrum miasta
Oleśnica. Dojazd do nieruchomości drogą lokalną
o nawierzchni asfaltowej;
w odległości ok. 0,8 km
wjazd na drogę ekspresową S-8 do Wrocławia.

W okolicy nieruchomości
tereny zabudowy jednorodzinnej, użytki rolne. W
pobliżu częściowe uzbrojenie: energia elektryczna,
wodociąg. Teren działki niezabudowany. Na
działce znajduje się jedno
drzewo daglezji o średnicy
Ø 50 cm i wartości 574,80

zł netto. W sąsiedztwie
nieruchomości nie ma
zakładów przemysłowych
szkodliwych dla środowiska, a także emitujących
pyły lub zanieczyszczenia.
2. W/w nieruchomość
uregulowana jest w
księdze wiecz ystej nr
WR1E/00075358/4.

3. W przypadku potrzeby okazania granic działki gruntu, wygrywający
przetarg wykonuje okazanie na własny koszt.
4. Działka nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma
przeszkód prawnych w jej
rozporządzaniu. Działka

nie podlega żadnym zobowiązaniom wobec osób
trzecich.
5. Przetarg odbędzie się
w dniu 20.08.2015 r. w
pokoju nr 18 w Urzędzie
Gminy Oleśnica przy ul.
11 Listopada 24 o godz.
13:00.
6. Warunkiem uczestnic-

Wójt Gminy Oleśnica ogłasza drugi ustny przetarg
nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej
nieruchomości położonej we wsi Piszkawa

dowej oraz użytkami rolnymi. Teren w pobliżu
nieruchomości częściowo
uzbrojony: energia elektryczna, wodociąg. Teren
działki niezabudowany.
Nad działką przebiega
linia elektroenergetyczna
średniego napięcia wraz
ze znajdującym się na te-

renie działki żelbetowym,
dwunożnym słupem do
zawieszenia sieci. W sąsiedztwie nieruchomości
nie ma zakładów przemysłowych szkodliwych
dla środowiska, a także
emitujących pyły lub zanieczyszczenia.
2. W/w nieruchomość

uregulowana jest w
księdze wiecz ystej nr
WR1E/00077239/8.
3. W przypadku potrzeby okazania granic działki gruntu, wygrywający
przetarg wykonuje okazanie na własny koszt.
4. Działka nie jest obciążona ograniczonymi pra-

targ od zawarcia umowy
notarialnej, wadium ulega przepadkowi na rzecz
organizatora przetargu, a
przetarg czyni niebyłym.
10. Koszty sporządzenia
umowy notarialnej ponosi
wygrywający przetarg.
11. Zawarcie umowy notarialnej nastąpi po dokonaniu wpłaty całej kwoty
należnej za nabycie nieruchomości.
12. Wójt zastrzega sobie
możliwość odwołania
ogłoszonego przetargu
zgodnie z art. 38 ust. 4
ugn.
13. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym
przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości
na podstawie art. 34 ust.
1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z
dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2015
r., poz. 782) upłynął dnia

26.02.2015 r.
14. Do ceny sprzedaży
osiągniętej w przetargu
zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
15. Ogłoszenie wywiesza
się na okres od 15.07.2015
r. do 20.08.2015 r.
16. Termin zagospodarowania nieruchomości – nie
dotyczy.
17. Poprzedni przetarg
na zbycie przedmiotowej
nieruchomości odbył się
15.04.2015 r.

(włącznie).
7. Wadium wpłacone przez
uczestnika, wygrywającego przetarg zostanie
zaliczone na poczet ceny
nabycia nieruchomości.
Pozostałym uczestnikom
przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po rozstrzygnięciu
przetargu, nie później niż
przed upływem 3 dni od
dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem
negatywnym.
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika
przetargu podlega przedłożeniu Przewodniczącemu komisji przetargowej
przed otwarciem przetargu.
8. Termin podpisania aktu
notarialnego zostanie
określony w ciągu 21 dni
od dnia rozstrzygnięcia
przetargu.

9. W przypadku uchylenia
się wygrywającego przetarg od zawarcia umowy
notarialnej, wadium ulega przepadkowi na rzecz
organizatora przetargu, a
przetarg czyni niebyłym.
10. Koszty sporządzenia
umowy notarialnej ponosi
wygrywający przetarg.
11. Zawarcie umowy notarialnej nastąpi po dokonaniu wpłaty całej kwoty
należnej za nabycie nieruchomości.
12. Wójt zastrzega sobie
możliwość odwołania
ogłoszonego przetargu
zgodnie z art. 38 ust. 4
ugn.
13. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym
przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości
na podstawie art. 34 ust.
1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z
dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2015

r., poz. 782) upłynął dnia
26.02.2015 r.
14. Do ceny sprzedaży
osiągniętej w przetargu
zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
15. Ogłoszenie wywiesza
się na okres od 15.07.2015
r. do 20.08.2015 r.
16. Termin zagospodarowania nieruchomości – nie
dotyczy.
17. Poprzednie przetargi
na zbycie przedmiotowej
nieruchomości odbyły się
15.04.2015 r. i 09.06.2015 r.

Bliższe informacje można
uzyskać w Urzędzie Gminy
Oleśnica przy ul. 11 Listopada 24, w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony
Środowiska, pokój nr 2
lub pod numerem tel. (71)
314-02-02.
Wójt
(-) Marcin Kasina

twa w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu
w kasie tut. Urzędu lub na
konto Bank Spółdzielczy w
Oleśnicy nr 32 9584 0008
2001 0000 0954 0003 do
dnia 13.08.2015 r. (włącznie).
7. Wadium wpłacone przez
uczestnika, wygrywają-

ogłoszenie o przetargu

1. Nieruchomość położona jest w obrębie Piszkawa, w odległości około
10 km od centrum miasta
Oleśnica. Dojazd do nieruchomości drogą lokalną o
nawierzchni asfaltowej.
Nieruchomość sąsiaduje z terenem zabudowy
jednorodzinnej i zagro-

cego przetarg zostanie
zaliczone na poczet ceny
nabycia nieruchomości.
Pozostałym uczestnikom
przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po rozstrzygnięciu
przetargu, nie później niż
przed upływem 3 dni od
dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem
negatywnym.
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika
przetargu podlega przedłożeniu Przewodniczącemu komisji przetargowej
przed otwarciem przetargu.
8. Termin podpisania aktu
notarialnego zostanie
określony w ciągu 21 dni
od dnia rozstrzygnięcia
przetargu.
9. W przypadku uchylenia
się wygrywającego prze-

wami rzeczowymi i nie ma
przeszkód prawnych w jej
rozporządzaniu. Działka
nie podlega żadnym zobowiązaniom wobec osób
trzecich.
5. Przetarg odbędzie się
w dniu 20.08.2015 r. w
pokoju nr 18 w Urzędzie
Gminy Oleśnica przy ul.

11 Listopada 24 o godz.
11:30.
6. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu
w kasie tut. Urzędu
lub na konto Bank Spółdzielczy w Oleśnicy nr 32
9584 0008 2001 0000 0954
0003 do dnia 13.08.2015 r.

Kurier GO

Bliższe informacje można
uzyskać w Urzędzie Gminy
Oleśnica przy ul. 11 Listopada 24, w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony
Środowiska, pokój nr 2
lub pod numerem tel. (71)
314-02-02.
Wójt
(-) Marcin Kasina
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przetargi - dodatek
ogłoszenie o przetargu

Wójt Gminy Oleśnica ogłasza drugi ustny przetarg
nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej
nieruchomości położonej we wsi Poniatowice dz.308
1. Nieruchomość położona jest w miejscowości
Poniatowice, w odległości
około 11 km od centrum
miasta Oleśnica i około 0,4
km od drogi Oleśnica-Syców. Dojazd do nieruchomości drogą gruntową.
Nieruchomość sąsiaduje
z terenem zabudowy jed-

norodzinnej i zagrodowej
oraz użytkami rolnymi.
Teren w pobliżu nieruchomości częściowo uzbrojony: w odległości ok. 140 m
energia elektryczna oraz
wodociąg. Teren działki
niezabudowany. W sąsiedztwie nieruchomości
nie ma zakładów przemy-

słowych szkodliwych dla
środowiska,
a także emitujących pyły
lub zanieczyszczenia.
2. W/w nieruchomość
uregulowana jest w
księdze wiecz ystej nr
WR1E/00051921/8.
3. W przypadku potrzeby okazania granic dział-

ki gruntu, wygrywający
przetarg wykonuje okazanie na własny koszt.
4. Działka nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma
przeszkód prawnych w jej
rozporządzaniu. Działka
nie podlega żadnym zobowiązaniom wobec osób

trzecich.
5. Przetarg odbędzie się
w dniu 20.08.2015 r. w
pokoju nr 18 w Urzędzie
Gminy Oleśnica przy ul.
11 Listopada 24 o godz.
10:00.
6. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu

Wójt Gminy Oleśnica ogłasza drugi ustny przetarg
nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej
nieruchomości położonej we wsi Poniatowice dz.311

budowy jednorodzinnej i
zagrodowej oraz użytkami
rolnymi. Teren w pobliżu
nieruchomości częściowo
uzbrojony: w odległości
ok. 60 m energia elektryczna oraz w odległości
ok. 120 m wodociąg. Teren
działki niezabudowany.
W sąsiedztwie nierucho-

mości nie ma zakładów
przemysłowych szkodliwych dla środowiska, a
także emitujących pyły lub
zanieczyszczenia.
2. W/w nieruchomość
uregulowana jest w
księdze wiecz ystej nr
WR1E/00051921/8.
3. W przypadku potrze-

by okazania granic działki gruntu, wygrywający
przetarg wykonuje okazanie na własny koszt.
4. Działka nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma
przeszkód prawnych w jej
rozporządzaniu. Działka
nie podlega żadnym zo-

ga przepadkowi na rzecz
organizatora przetargu, a
przetarg czyni niebyłym.
10. Koszty sporządzenia
umowy notarialnej ponosi
wygrywający przetarg.
11. Zawarcie umowy notarialnej nastąpi po dokonaniu wpłaty całej kwoty
należnej za nabycie nieruchomości.
12. Wójt zastrzega sobie
możliwość odwołania
ogłoszonego przetargu
zgodnie z art. 38 ust. 4
ugn.
13. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym
przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości
na podstawie art. 34 ust.
1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z
dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2015
r., poz. 782) upłynął dnia
26.02.2015 r.
14. Do ceny sprzedaży

osiągniętej w przetargu
zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
15. Ogłoszenie wywiesza
się na okres od 15.07.2015
r. do 20.08.2015 r.
16. Termin zagospodarowania nieruchomości – nie
dotyczy.
17. Poprzedni przetarg
na zbycie przedmiotowej
nieruchomości odbył się
09.06.2015 r.

zaliczone na poczet ceny
nabycia nieruchomości.
Pozostałym uczestnikom
przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po rozstrzygnięciu
przetargu, nie później niż
przed upływem 3 dni od
dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem
negatywnym.
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika
przetargu podlega przedłożeniu Przewodniczącemu komisji przetargowej
przed otwarciem przetargu.
8. Termin podpisania aktu
notarialnego zostanie
określony w ciągu 21 dni
od dnia rozstrzygnięcia
przetargu.
9. W przypadku uchylenia
się wygrywającego przetarg od zawarcia umowy

notarialnej, wadium ulega przepadkowi na rzecz
organizatora przetargu, a
przetarg czyni niebyłym.
10. Koszty sporządzenia
umowy notarialnej ponosi
wygrywający przetarg.
11. Zawarcie umowy notarialnej nastąpi po dokonaniu wpłaty całej kwoty
należnej za nabycie nieruchomości.
12. Wójt zastrzega sobie
możliwość odwołania
ogłoszonego przetargu
zgodnie z art. 38 ust. 4
ugn.
13. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym
przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości
na podstawie art. 34 ust.
1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z
dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2015
r., poz. 782) upłynął dnia
26.02.2015 r.

14. Do ceny sprzedaży
osiągniętej w przetargu
zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
15. Ogłoszenie wywiesza
się na okres od 15.07.2015
r. do 20.08.2015 r.
16. Termin zagospodarowania nieruchomości – nie
dotyczy.
17. Poprzedni przetarg
na zbycie przedmiotowej
nieruchomości odbył się
09.06.2015 r.

Bliższe informacje można
uzyskać w Urzędzie Gminy
Oleśnica przy ul. 11 Listopada 24, w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony
Środowiska, pokój nr 2
lub pod numerem tel. (71)
314-02-02.
Wójt
(-) Marcin Kasina

w kasie tut. Urzędu
lub na konto Bank Spółdzielczy w Oleśnicy nr 32
9584 0008 2001 0000 0954
0003 do dnia 13.08.2015 r.
(włącznie).
7. Wadium wpłacone przez
uczestnika, wygrywającego przetarg zostanie
zaliczone na poczet ceny

ogłoszenie o przetargu

1. Nieruchomość położona jest w miejscowości
Poniatowice, w odległości około 11 km od centrum miasta Oleśnica i
około 0,4 km od drogi
Oleśnica-Syców. Dojazd
do nieruchomości drogą
gruntową. Nieruchomość
sąsiaduje z terenem za-

nabycia nieruchomości.
Pozostałym uczestnikom
przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po rozstrzygnięciu
przetargu, nie później niż
przed upływem 3 dni od
dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem
negatywnym.
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika
przetargu podlega przedłożeniu Przewodniczącemu komisji przetargowej
przed otwarciem przetargu.
8. Termin podpisania aktu
notarialnego zostanie
określony w ciągu 21 dni
od dnia rozstrzygnięcia
przetargu.
9. W przypadku uchylenia
się wygrywającego przetarg od zawarcia umowy
notarialnej, wadium ule-

bowiązaniom wobec osób
trzecich.
5. Przetarg odbędzie się
w dniu 20.08.2015 r. w
pokoju nr 18 w Urzędzie
Gminy Oleśnica przy ul.
11 Listopada 24 o godz.
10:45.
6. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpła-

cenie wadium w pieniądzu
w kasie tut. Urzędu
lub na konto Bank Spółdzielczy w Oleśnicy nr 32
9584 0008 2001 0000 0954
0003 do dnia 13.08.2015 r.
(włącznie).
7. Wadium wpłacone przez
uczestnika, wygrywającego przetarg zostanie

Kurier GO

Bliższe informacje można
uzyskać w Urzędzie Gminy
Oleśnica przy ul. 11 Listopada 24, w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony
Środowiska, pokój nr 2
lub pod numerem tel. (71)
314-02-02.
Wójt
(-) Marcin Kasina
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przetargi - dodatek
ogłoszenie o przetargu

Wójt Gminy Oleśnica ogłasza drugi ustny przetarg
nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej
nieruchomości położonej we wsi Zimnica
1. Nieruchomość położona jest w miejscowości Zimnica, w odległości
około 5,5 km od centrum
miasta Oleśnica. Dojazd
do nieruchomości drogą
lokalną o nawierzchni asfaltowej. Nieruchomość
sąsiaduje z terenem zabudowy jednorodzinnej i

także emitujących pyły lub
zanieczyszczenia.
2. W/w nieruchomość
uregulowana jest w
księdze wiecz ystej nr
WR1E/00053701/4.
3. W przypadku potrzeby okazania granic działki gruntu, wygrywający
przetarg wykonuje okaza-

w dniu 20.08.2015 r. w
pokoju nr 18 w Urzędzie
Gminy Oleśnica przy ul.
11 Listopada 24 o godz.
12:15.
6. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu
w kasie tut. Urzędu
lub na konto Bank Spół-

zagrodowej oraz użytkami
rolnymi. Teren w pobliżu
nieruchomości częściowo uzbrojony: wodociąg,
energia elektryczna. Teren
działki niezabudowany.
W sąsiedztwie nieruchomości nie ma zakładów
przemysłowych szkodliwych dla środowiska, a

nie na własny koszt.
4. Działka nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma
przeszkód prawnych w jej
rozporządzaniu. Działka
nie podlega żadnym zobowiązaniom wobec osób
trzecich.
5. Przetarg odbędzie się

dzielczy w Oleśnicy nr 32
9584 0008 2001 0000 0954
0003 do dnia 13.08.2015 r.
(włącznie).
7. Wadium wpłacone przez
uczestnika, wygrywającego przetarg zostanie
zaliczone na poczet ceny
nabycia nieruchomości.
Pozostałym uczestnikom

Wybory do
izb rolniczych

Dzień książki w SP Smolna

W dniu 31 maja 2015 r. w
lokalu Okręgowej Komisji
Wyborczej, który mieścił
się w Szkole Podstawowej w Ligocie Polskiej,
odbyły się wybory do
izb rolniczych V kadencji. Uprawnieni wyborcy
mogli oddać swój głos
w godzinach od 8.00 do
18.00. Reprezentantami
interesów rolników prowadzących gospodarstwa
na terenie Gminy Oleśnica zostali wybrani: Pan
Krzysztof Polański oraz
Pan Maciej Uba – członkowie Rady Powiatowej
Dolnośląskiej Izby Rolniczej Powiatu Oleśnickiego,
która ukonstytuowała się
w czerwcu b.r.Należy zaznaczyć, że województwo
dolnośląskie było jednym
z dwóch województw w
kraju (drugim było woj.
lubelskie), gdzie odnotowano najwyższą w kraju
frekwencję głosujących.
Liczba ta przekroczyła
trzykrotnie ilość rolników
głosujących w innych regionach Polski.

11 maja książki przejęły
władzę w Szkole Podstawowej w Ligocie Polskiej.
Tego dnia uczniowie obchodzili Dzień Książki, podczas którego wzięli udział
w dwugodzinnej imprezie.
Mieli okazję zaprezentować się w konkurencjach
sprawdzających technikę
czytania, umiejętności
krasomówcze, plastyczne oraz refleks i dobrą
pamięć. Jako pierwszy
przeprowadzono konkurs
pięknego czytania. Wyłonieni w klasowych konkursach przedstawiciele
walczyli o tytuł najlepiej
czytającego ucznia. Laureatami w tej konkurencji
zostali: Julia Darczuk, Kornelia Burłatenko, Klaudia
Graba i Paulina Nowak.
Wyróżniono Wojtka Pytla
i Kajetana Darczuka. W
drugiej konkurencji, która
cieszyła się dużym zainteresowaniem, uczniowie
mieli za zadanie zaprezentować, najciekawiej jak
potrafią, swoją ulubioną
książkę. Najlepsze prezentacje przygotowali:
Karina Bartosik, Wiktoria
Banaś, Hanna Przyślak i
Zofia Kaczorek. Wyróż-

nienia trafiły do: Karoliny
Nowak, Magdy Jankowicz
i Oli Grudzień. Podczas
uroczystości uczniowie
poznali również osoby wyróżnione w konkursie plastycznym na okładkę ich
przyszłej książki. Dyplomy
trafiły do: Julii Mamrot,
Amelii Brojanowskiej, Zofii
Kaczorek, Oktawii Stempin, Julii Pytel, Kacpra Matuszaka, Natalii Perlińskiej,
Marceliny Borkowskiej,
Nikoli Krzak, Jowity Raczkowskiej, Wiktorii Chudy,
Oli Dudek, Natalii Dwojak,
Kajetana Darczuka, Wojtka
Pytla, Kornelii Burłatenko, Kingi Wielichowskiej
i Tomasza Raczkowskiego. Ostatnia konkurencja
spodobała się wszystkim
znawcom lektur szkolnych. Prowadzące imprezę piątoklasistki Paulina
Nowak i Oktawia Stempin
czytały fragmenty lektur, a
uczniowie ustalali, z jakich
książek pochodzą. Impreza dowiodła, że wiedza
na temat literatury dla
dzieci i młodzieży w SP w
Ligocie Polskiej jest duża,
podobnie jak ich zapał i zainteresowanie nowinkami
czytelniczymi.

Agnieszka Kembłowska Inspektor ds. obsługi Rady
Gminy

Książki rządzą!

przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po rozstrzygnięciu
przetargu, nie później niż
przed upływem 3 dni od
dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem
negatywnym.
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika
przetargu podlega przedłożeniu Przewodniczącemu komisji przetargowej
przed otwarciem przetargu.
8. Termin podpisania aktu
notarialnego zostanie
określony w ciągu 21 dni
od dnia rozstrzygnięcia
przetargu.
9. W przypadku uchylenia
się wygrywającego przetarg od zawarcia umowy

notarialnej, wadium ulega przepadkowi na rzecz
organizatora przetargu, a
przetarg czyni niebyłym.
10. Koszty sporządzenia
umowy notarialnej ponosi
wygrywający przetarg.
11. Zawarcie umowy notarialnej nastąpi po dokonaniu wpłaty całej kwoty
należnej za nabycie nieruchomości.
12. Wójt zastrzega sobie
możliwość odwołania
ogłoszonego przetargu
zgodnie z art. 38 ust. 4
ugn.
13. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym
przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości
na podstawie art. 34 ust.
1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z
dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nierucho-

mościami (t.j. Dz.U. z 2015
r., poz. 782) upłynął dnia
26.02.2015 r.
14. Ogłoszenie wywiesza
się na okres od 15.07.2015
r. do 20.08.2015 r.
15. Termin zagospodarowania nieruchomości – nie
dotyczy.
16. Poprzedni przetarg
na zbycie przedmiotowej
nieruchomości odbył się
15.04.2015 r.
Bliższe informacje można
uzyskać w Urzędzie Gminy
Oleśnica przy ul. 11 Listopada 24, w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony
Środowiska, pokój nr 2
lub pod numerem tel. (71)
314-02-02.
Wójt
(-) Marcin Kasina

Pod takim hasłem i w tak
piękny, słoneczny dzień 1
czerwca 2015r. w naszej
szkole cała społeczność
obchodziła kolejny „Dzień
Rodziny”. Celem przedsięwzięcia było zacieśnienie
więzi między dziećmi a rodzicami, poprzez aktywne
spędzanie wolnego czasu.

1 czerwca w Smolnej
Dzień Rodzinny

Małgorzata
Furmanek

K����� �O

Mama, Tata jak i Dzieci mogli znaleźć na tej
imprezie coś dla siebie.
Niespodzianek było sporo:
Występ kabaretu „BZIK”,
część artystyczna „Dla
Mamy i Taty” w wykonaniu
przedszkolaków i pierwszoklasistów, występ grupy pantomimicznej „LIGOTKI”, sportowy tor przeszkód, gorące kiełbaski,
malowanie twarzy, loteria
fantowa, „Bańkowe czary
mary”, samochody Straży
Pożarnej, przejażdżka motocyklami, rozstrzygnięcie
konkursów plastycznych.
Wokół widać było roześmiane buzie nie tylko
dziecięce, lecz także te
nieco starsze. Czas płynął bardzo szybko. To był
dzień pełen niezwykłych
wrażeń.
do zobaczenia w przyszłym
roku!

13

nr 3 | Lipiec - Sierpień 2015
www.olesnica.wroc.pl

inwestycje - dodatek
Sprawozdanie z wykonanychinwestycji w ubiegłym roku

Inwestycje Gminne 2014

W 2014r. Wykonano :
- Budowę Drogi wewnętrznej w miejscowości Bystre
(Osada) ul. Kwiatowa, Liliowa, Makowa i Chabrowa
ETAP II
-Budowa drogi wewnętrznej wraz z kanalizacja

deszczową w miejscowości Bystre o długości
517,60 mb poprzez wykonanie stabilizacji gruntu betonem, wykonanie
podbudowy z kruszywa
łamanego oraz nawierzchni z kostki betonowej
Wykonanie zadania podzielono na etapy. Całość
inwestycji wyniosła 828

640,22 Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo
Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. ul. Oławska
26a, 49-300 Brzeg
- Budowę chodnika w m.
Dąbrowa ETAP I
Zakres robót obejmuje
: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/
- Budowę kanalizacji deszczowej , przebudowa dróg
wewnętrznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą
w miejscowości Spalice
ul. Sosnowa gm. Oleśnica

ETAP I:
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/
-Przebudowę dróg i chodników w m. KRZECZYN
- Budowa chodnika z kostki betonowej przy drodze gminnej o długości
365mb - pow. 474,5 m2
- etap I – 2014r. - 127 m2,
etap II - 176,5 m2, etap III
- 171 m2, SOKOŁOWICE -

Budowa chodnika z kostki
betonowej przy drodze
gminnej o długości 80mb
- pow. - 128,5 m2, BYSTRE
- Budowa miejsc postojowych z kostki betonowej
o powierzchni 575,5 m2,
GRĘBOSZYCE - Przebudowa drogi gminnej z kostki betonowej o długości
281 mb. - pow. 913,25
m2 - etap I - 325 m2, etap
II - 588,25 m2, BOGUSZYCE - Przebudowa drogi z
kostki betonowej o długości 37mb i chodnika
na długości 69mb.- pow.
-197,63 m2 za kwotę 588
213,36 zł

- Wykonano drogi o nawierzchni asfaltowej w m.
Boguszyce dz. Nr 353, 378
~ 110 mb., 2) Ligota Mała
dz. Nr 455, 463 ~ 150 mb. ,
Nieciszów dz. nr 175 ~260
mb., Nieciszów dz. nr 293

ce, Spalice ul. Wierzbowa, Ostrowina, Piszkawa,
Poniatowice, Zarzysko,
Cieśle, Sokołowice Gęsia
Górka, Ligota Mała, Sokołowice, Brzezinka, Ligota
Polska zdjęcia TFOGR

dróg. W 2010 r udało nam
się zakończyć budowę
rozbudowę i przebudowę
oświetlenia drogowego
zgodnie z projektami z
2006r. na łączną kwotę
ok 1 900 000zł przybyło

~240 mb., Ostrowina dz.
nr 249 ~ 210 mb., Brzezinka dz. nr 139 ~ 125 mb.,
Smardzów dz. Nr 374, 371,
154/1 ~ 150 mb za kwotę
797 835,74 zł oraz drogi
utwardzonie kostką beto-

Dzięki współpracy z powiatem Oleśnickim poprawiliśmy bezpieczeństwo w miejscowościach:
Boguszyce(osiedle), Bogusławice, Ligota Polska,
Nieciszów, Wyszogród,

na 560 punktów świetlnych łącznie na terenie
gminy posiadamy 2100
punktów świetlnych stan
oświetlenia oceniam jako
bardzo dobry, ponieważ
wszystkie oprawy mamy

nową z pełną podbudową
w m. Spalice dz. Nr 123/1,
124/1, 124/18, 342/2, 349
~ 120 mb., Świerzna dz. Nr
109 ~ 220 mb. za kwotę
217 710,00 zł
- Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy
Oleśnica za kwotę 356
720,69 zł , o nawierzchni z mieszanek mineralno- bitumicznych z pełną
podbudową z kruszywa
kamiennego w m. Ligota
Polska - 225 mb., Zarzysko
- 180 mb., Cieśle- 120 mb.,
Smolna - 150 mb.,
Gmina Oleśnica pozyskała
z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu
530 500,00 zł za co wykonaliśmy utwardzenia
trwałe tj z masy mineralno
asfaltowej i kostki betonowej oraz remonty dróg
kruszywem łamanym w
m. Nieciszów, Boguszy-

Sokołowice, Ligota Wielka, Poniatowice (Kolonia),
Gręboszyce poprzez budowę chodników oraz
nakładek z masy mineralno asfaltowej na terenie
gminy Oleśnica.

nowe i źródła światła które
są energooszczędne. W
2014 roku opracowano
koncepcję rozbudowy
oświetlenia na terenie
Gminy Oleśnica o kolejne 1250 słupów w 2015r.
przystąpiono do opracowywania dokumentacji
projektowej.
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Gmina również dba o poprawę bezpieczeństwa na
drogach i wygodę ruchu,
poprzez budowę nowych
odcinków oświetlenia

opracował Paweł Łobacz
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na luzie

Krzyżówka panoramiczna

PODZIEL SIĘ SWOIM PRZEPISEM
Przyślij do nas przepis na swoja ulubioną potrawę, a my umieścimy go w kolejnym numerze kuriera Gminy Oleśnica.
Przepis wyślij na adres poczty elektonicznej: pwipf@olesnica.wroc.pl i nie zapomnij podać swojego imienia i numeru telefonu.
Na najciekawsze przepisy czekają nagrody!
Spróbuj i Ty

Przepisy naszych czytelników
Sałatka z jajek (wiosenna)
składniki:
-5 jajek
-5 dużych pieczarek
-szczypior, sól, pieprz do
smaku
-majonez
Sposób przygotowania:
Jajka ugotować na twardo
i pokroić w kostkę. Pieczarki lekko podgotować i
również pokroić w kostkę,
dodać do jajek. D tego
dodać posiekany szczypior. Wszystko wymieszać
z majonezem, dodać sól i
pieprz do smaku.
Ryba po grecku
składniki:

-1/2kg morskich ryb (filety)
-duża cebula
-duża marchewka
-pietruszka
-kawałek selera
-olej do smażenia
-mała puszka koncentratu

pomidorowego
-listki laurowe
-2 ziarnka ziela angielskiego
-2 łyżki octu
-sól i pieprz - do smaku
Sposób przygotowania:
Ryby usmażyć na oleju.
Cebulę obrać i pokroić w
drobną kostkę, po czym
gotować 5 min w wodzie z
octem po czym Odcedzić.
Jarzyny utrzeć na tarce
na dużych oczkach, zalać
wodą i dodać łyżeczkę
oleju. Przyprawy dusić, aż
bedą miękkie. Ryby, cebulę i warzywa wymieszać z
koncentratem. Schłodzić
przed podaniem.

Ryba z warzywami
Składniki na 4 porcje:
-1/2 kg filetów z ulubionej
ryby morskiej
-sok z 1/2 cytryny
-mąka
-1 cebula
-3 ząbki czosnku
-1/2 papryki źółtej
-1/2 papryki czerwonej
-4 łyżki oliwy z oliwek
-3 pomidory
-szklanka zielonego groszku
-tymianek, świeża bazylia,
sół i pieprz - do smaku
Sposób przygotowania:
Filety pokroić na kawałki,
polać sokiem z cytryny,
obtoczyć w mące i usmażyć. Cebulę pokroić w
półplastry a paprykę
w paseczki. Włożyć na rozgrzaną oliwę i dodać pokrojone pomidory,
rozgnieciony
czosnek, rybę
i groszek. Przyprawić solą i pieprzem - do smaku,
dodać bazylię i ty-
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mianek. Duśić wszystko
przez 15 min. Podawać z
ulubionymi dodatkami,
ziemniakami, makaronem,
ryżem.
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Kolejne zwycięstwo w gminnych biegach przełajowych
Jak co roku na wiosnę
odbyły się Gminne Wiosenne Biegi Przełajowe we
Wszechświętem.
Tradycje szkoły zostały
podtrzymane, szkoła zajęła kolejny raz I miejsce w
punktacji drużynowej. Na
sukces szkoły zapracowała
cała reprezentacja z klas
I-VI. Na szczególne wyróżnienie zasłużyli medaliści.
I miejsce zajęli: Katarzyna
Kosińska z kl.I, Gajda Andrzelika z kl.II, Kukuczka

Kacper z kl.IV. Miejsce drugie zajęli: Kowal Kacper
z kl.IV, Przyślak Hanna z
kl.III, Ratajski Radosław z
kl.III, Kuświk Kacper z kl.IV,
Świder Karolina i Ratajski
Szymon z kl.VI Na najniższym stopniu podium stanęli :Kotniewicz Martyna
z kl.I, Szafrański Dawid z
kl.III, Kosińska Kinga z kl.IV,
Okoń Wiktoria Ii Mateusz
Mikołajczyk z kl.V oraz
Hanna Wysocka i Kacper
Perliński z kl.VI.

Dwukrotne srebro
za bezpieczeństwo
22 maja uczniowie Szkoły
Podstawowej w Ligocie
Polskiej, Oktawia Stempin, Zofia Kaczorek i Wiktor Kotwa, wyruszyli do
Wrocławia na Dolnośląski Finałowy konkursu
bezpieczeństwa „Uczę się
bezpiecznie żyć”. Rywalizacje organizowane przez
Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Nysa,
odbyły się na Uniwersytecie Wrocławskim. Jedenasta już odsłona tej imprezy
zgromadziła najlepszych
uczestników subregionalnego półfinału z zerówek,
klas I-III, IV-VI oraz szkół
gimnazjalnych.
Przedstawiciele Ligoty Polskiej, z piątej i szóstej klasy,
byli skrupulatnie przepytywani z zasad bezpieczeństwa oraz pierwszej
pomocy. Podczas zadań
teoretycznych i praktycznych wykazali się dużą
wiedzą, a w konsekwencji Zostali Wicemisrzami
Dolnego Śląska w edukacji dla Bezpieczeństwa,
w minimalnym stopniu
ustępując zwycięzcom o
0,2 pkt. Ekipa w podobnym składzie: Oktawia

Leszek Witkowski

Stempin, Wiktor Kotwa
i Paulina Nowak,6 maja
zdobyła pierwsze miejsce
w rejonowym konkursie
bezpieczeństwa „Jestem
bezpieczny w domu, szkole i na drodze”, zorganizowanym przez Kuratorium
Oświaty we Wrocławiu.
Dało to drużynie szansę
wykazania się umiejętnościami praktycznymi i
teoretycznymi podczas
finału. Dolnośląskiego.
Miał on miejsce 9. czerwca
w Gimnazjum nr 21 we
Wrocławiu.
Uczniowie wykonywali zadania przy stacjach
sprawdzających wiedzę
na temat prewencji ogólnej, pierwszej pomocy,
straży pożarnej, ochrony
cywilnej i bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Zdobyta ilość punktów
doprowadziła drużynę do
tytułu Wicemistrza Dolnego Śląska.

Uczniów do konkursów
przygotowała wicedyrektor Małgorzata
Lenart.

Małgorzata Furmanek

Przydatne informacje:

Chcesz zadzwonić do swojego sołtysa?
Tutaj znajdziesz do niego numer

Bogusławice
Domal Tomasz
531 693 689
Boguszyce
Bodo Jadwiga
71 314 02 44
535 878 258
Brzezinka
Sztochel Krzysztof
71 314 03 54
535 878 142
Bystre
Rembak Anna
534 655 504
Cieśle
Mamrot Stanisław
71 314 02 68
535 878 172
Dąbrowa
Bartosik Stanisław
71 314 03 41
535 878 107
Gręboszyce
Chrzanowski Zdzisław
71 314 03 40
535 878 148
Jenkowice
Pietras Szczepan
71 314 03 56
535 878 294
Krzeczyn
Klat Grzegorz
534 655 510
Ligota Mała
Szymański Grzegorz

534 655 589
Ligota Polska
Stefaniak Józef
71 314 36 20
535 878 210
Ligota Wielka
Batog Justyna
71 314 03 53
535 878 118
Nieciszów
Migalska Wiktoria
71 314 03 57
535 878 251
Nowa Ligota
Gardzilewicz Marzena
71 314 03 59
535 878 160
Nowoszyce
Hamarowski Andrzej
534 655 557
Osada Leśna
Żuraw Sławomir
71 314 03 55
535 878 192
Boguszyce Osiedle
Wichtowska Elżbieta
71 314 02 45
535 878 117
Ostrowina
Żarecki Jan
71 314 02 67
535 878 154
Piszkawa
Bednarska Janina
71 314 03 52

535 878 162
Poniatowice
Gołębiowski Andrzej
71 314 02 47
535 878 207
Smardzów
Podobińska Agnieszka
71 399 26 92
535 878 257
Smolna
Słotnicki Marian
71 314 02 65
535 878 158
Sokołowice
Bełza Wiesław
71 314 02 48
535 878 136
Spalice
Korzępa Marcin
534 655 501
Świerzna
Sosiński Łukasz
71 314 03 81
535 878 146
Wszechświęte
Uba Waldemar
71 314 03 51
535 878 168
Wyszogród
Zadka Sławomir
71 314 03 50
535 878 189
Zarzysko
Szymański Andrzej
71 314 02 69
535 878 170

informacje GOPS

Informacja o zmianie siedziby

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Oleśnicy
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informuję, że z
dniem 1 września 2015r.
ulega zmianie adres siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Oleśnicy.
Nowym adresem Ośrodka

będzie:
Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Oleśnicy
ul. Wojska Polskiego 78,
56-400 Oleśnica
W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości pozostaję do Państwa

Jarosław Telka
Dyrektor

O ustalenie prawa do świadczeń
rodzinnych i funduszu alimentacyjnego
ul. M. Kopernika 13 pok.
nr 5, natomiast od dnia 1
września 2015r. w nowej
siedzibie Ośrodka przy
ul. Wojska Polskiego 78 w
Oleśnicy.
- wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego
oraz dodatków do zasiłku
rodzinnego na okres zasiłkowy 2015/2016 przyj-

@ 2015 Kurier Gminy Oleśnica nakład - 1500 egzemplarzy
wydawca: Urząd Gminy Oleśnica skład: AXEN Group II
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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
dyspozycji.
Kierownik: Maciej Syta
Informacje można uzyskać tel. 71/314-02-22
tel. 71/314-02-23
pod nr tel. 71 314 03 80
tel. 71/314-02-24

Informacja dotycząca przyjmowania wniosków

Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Oleśnicy
informuje, że:
- wniosk i o ustalenie
prawa do świadczenia z
funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy
2015/2016 przyjmowane
będą od dnia 1 sierpnia
2015r.
w siedzibie Ośrodka przy

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

mowane będą od dnia 1
września 2015r. w nowej
siedzibie Ośrodka przy
ul. Wojska Polskiego 78 w
Oleśnicy.
Jarosław Telka
Dyrektor

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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zdrowie
Fakty i mity o mammografii

Sprawdź, dlaczego warto się badać
Rak piersi stanowi jeden
z najważniejszych problemów zdrowotnych kobiet
w Polsce. Statystki medyczne wskazują na tendencje wzrostową zachorowalności wśród Polek.
I niestety nowotwory złośliwe są główną przyczyną
zgonów kobiet do 65. roku
życia.
Strach i krążące mity powstrzymują wiele z nas
przed wykonaniem badań
profilaktycznych. Ze strachem każda musi poradzić
sobie sama, a z mitami
spróbujemy rozprawić się
w tym artykule.
Zbyt dojrzały wiek stanowi
barierę dostępności do badań
profilaktycznych.

Mit: Nic bardziej mylnego.
Program profilaktyczny
został skonstruowany dla
kobiet w wieku 50–69
lat, ale nie oznacza to, że
pozostałe kobiety będą
bez opieki. Kobiety po 69.
roku życia również mogą
korzystać z badań profilaktycznych, takich jak np.
mammografia. Potrzebne
jest do tego skierowanie
od lekarza prowadzącego,
co uprawnia do bezpłatnego badania. Kobiety
przed 50. rokiem życia
również mogą wykonywać
mammografię również na
podstawie skierowania
od lekarza prowadzącego.
Lekarze rekomendują wykonywanie mammografii
po 40. roku życia.
Badanie mammograficzne
można wykonać tylko raz na 2
lata.

Mit: Badanie wykonywane
raz na 2 lata przysługuje
bezpłatnie według programu NFZ, co oznacza, że
raz na 2 lata dla większości
kobiet w tym wieku wystarczy do właściwej diagnozy. Oczywiście, lekarz
z poradni onkologicznej
lub pierwszego kontaktu,
może zalecić częstsze wykonywanie mammografii

w uzasadnionych przypadkach.
Właściwa diagnostyka.

Prawda: Kobieta w wieku
50–69 lat może zgłosić się
na profilaktyczne badanie
mammograficzne. Bardzo
ważne jest, że każda kobieta może zgłosić się bez
skierowania do poradni
onkologicznej! Bezpłatnie! Lekarz onkolog zaleci
indywidualną, właściwą
diagnostykę. Dobra diagnostyka polega na kompleksowości. Nie wystarczy sama mammografia
lub USG, czy samobadanie, czasem dla potwierdzenia jej wiarygodności,
wymagany jest rezonans
magnetyczny piersi (takie badanie można wykonać w NZOZ MEDICA
w Łodzi, ul. Szparagowa
10). Wszystkie te badania
należy dostosować do
wieku i indywidualnych
uwarunkowań.
Dziedziczenie nowotworów.

Mit: Nie dziedziczy się konkretnego nowotworu, ale
dziedziczy się skłonność
do ich powstawania. Jeśli
matka zachoruje na nowotwór piersi, nie oznacza to,
że córka zachoruje na ten
nowotwór. Dziedziczy się
predyspozycje do zachorowania na nowotwory, a
nie konkretny rodzaj. Na
przykład kobiety z mutacją genu BRCA1 w 80 proc.
zapadają na raka piersi, a
w 65 proc. na raka jajnika.
Natomiast kobiety z mutacją genu BRCA2 w 60 proc.
mogą zachorować na raka
sutka, a w 40–50 proc. na
raka jajnika.
Zbyt częste badania
mammograficzne mogą
wywołać nowotwór.

Specjaliści z Wielk iej
Brytanii i USA wykonują
wstępne prace badawcze
na temat wpływu promieniowania X podczas
częstych mammografii.
Badania naukowe w tym
zakresie pokazują, że pro-

cent wykrytych zmian u
kobiet podczas mammografii jest nieporównanie
wyższy od liczby kobiet,
u których promieniowanie mogło spowodować
wystąpienie nowotworu,
stąd tego typu obawy nie
powinny mieć najmniejszego wpływu na decyzje
kobiet o słuszności wykonywania profilaktycznych
badań. Przedstawianie
niekorzystnej statystyki w
tym zakresie może jedynie zaszkodzić szybkiej i
właściwej diagnostyce, co
może skutkować brakiem
wczesnej diagnozy.
Sama mammografia nie
wystarcza.

Prawda: Dlatego w ramach
profilaktyki NFZ kobiety
w wieku 50–69 lat mogą
wykonać bezpłatnie mammografię, ale uzupełniająco powinny wykonać USG
piersi. W związku z tym
należy zgłosić się do lekarza pierwszego kontaktu,
który zobowiązany jest
udzielić informacji, wydać
skierowanie i doradzić do
jakiego lekarza specjalisty
należy się udać. Poza tym,
jeśli panie cokolwiek zaniepokoi w obrębie piersi,
należy bez skierowania
zgłosić się do poradni onkologicznej.
Lekarz może nie zauważyć
zmiany podczas oceny badań
mammograficznych.

Nieprawda. Wynik po badaniu mammograficznym
w ramach przesiewowych
badań mammograficznych zawiera jedynie informację, czy dana kobieta jest zdrowa lub też
zagrożona nowotworem
złośliwym. Program zakłada wskazanie kobiet,
u których wystąpił nowotwór złośliwy w możliwie najwcześniejszym
stadium (nie dającym żadnych objawów), dlatego
otrzymywany wynik zawiera jedynie informacje,
że nie wykryto zmian, lub
wykryta zmiana wymaga
dalszych badań w celu

wykluczenia nowotworu
złośliwego.
Błędne nazewnictwo.

Nowotwory dzielą się na
łagodne i złośliwe. Do tej
drugiej grupy zaliczamy
raki, mięsaki i chłoniaki.
Dlatego jeśli ktoś mówi,
że ma raka, oznacza to, że
zmiana jest złośliwa, ale
nie oznacza, że nie da się z
tej choroby wyjść obronną
ręką. Hasło „guz” lub „nowotwór” nie zawsze oznacza raka, czy inną formę
nowotworu złośliwego.
Mammografy w mammobusach
są zużyte lub złej jakości.

Mit: Przed laty, kiedy program profilaktyki startował, stan techniczny
mammografów na pokładzie mammobusów pozostawiał wiele do życzenia.
W pracowniach stacjonarnych i mammobusach
należących do Medici
mamy wszędzie ten sam
sprzęt mammograficzny,
który wykonuje badanie
w najnowszej technologii
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cyfrowej, który zapewnia
minimalną dawkę promieniowania porównywalną z
dawką przyjmowaną podczas prześwietlenia zęba,
jak również archiwizację
badań do analizy porównawczej przy następnym.
Mężczyźni nie chorują na raka
piersi.

Mit: Choć faktycznie niewielu z nich, jedynie około
1 proc. populacji mężczyzn może zapaść na raka
piersi, ale w porównaniu z
kobietami jest to bardzo
nieliczna grupa.
Badanie mammograficzne jest
bardzo bolesne.

Mit: Kobiety po 50. roku
życia często narzekają na
bolesność piersi. Niestety,
podczas mammografii
należy ucisnąć piersi, w
związku z tym z pewnością
nie należy to badanie do
przyjemnych. Natomiast
dla większości kobiet ucisk
ten jest do zaakceptowania i nazywany jest
dyskomfortem, dla zniko-

mej grupy pań wiąże się
z odczuwalnym bólem.
Ucisk podczas badania
jest konieczny do tego,
aby powstałe podczas badania zdjęcia obrazowały
dokładnie całą strukturę
piersi. Dzięki temu lekarze
mogą postawić właściwą
diagnozę. W sytuacji wyjątkowej tkliwości piersi
należy badanie wykonywać czwartego lub piątego dnia cyklu krwawienia
miesięcznego lub przyjąć
lek przeciwbólowy około
30 minut przed samym
badaniem, aby kobiety z
bardzo niskim progiem
odczuwania bólu, bez
zbędnego stresu mogły
przejść przez to badanie.
BEZPŁATNE BADANIA
MAMMOGRAFICZNE dostępne są dla kobiet w
wieku 50-69 lat, które w
ciągu dwóch ostatnich lat
nie korzystały z profilaktyki w tym zakresie.
Upewnij się, że jesteś
ZDROWA! To tylko kilka
minut

