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Witaj szkoło !!!

X nadzwyczajna sesja Rady Gminy Oleśnica

Fotorelacje z rozpoczęcia roku szkolnego z gimnazjum oraz kilku szkół podstawowych. Dla dzieci był to wyjątkowy dzień. Po krótkim programie artystycznym odbyło się uroczyste ślubowanie.
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Dożynki w Smardzowie

Festyn rodzinny

22 sierpnia w sołectwie Smardzów odbyły się dożynki. Święto rolników rozpoczęła uroczysta Masza
Św. w kościele w Smardzowie, następnie barwny korowód w asyście Straży Pożarnej OSP Borowa i
przy akompaniamencie muzycznym przeszedł na plac koło boiska.
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X sesja

X nadzwyczajna sesja Rady Gminy Oleśnica
W dniu 20 sierpnia 2015
r. odbyła się X nadzwyczajna sesja Rady Gminy
Oleśnica, podczas której
radni podjęli następujące
uchwały:
a)
w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławni-

ków;
b)
w sprawie zmiany uchwały nr VII/24/07
Rady Gminy Oleśnica z
dnia 20 kwietnia 2007
roku w sprawie określenia
zasad udzielania dotacji z
budżetu Gminy Oleśnica
na prace konserwatorskie, restauratorskie lub

roboty budowlane przy
zabytkach wpisanych do
rejestru zabytków;
c)
w sprawie przyznania dotacji na prace
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków:
prospekcie organowym
wraz z instrumentem muzycznym znajdującym
się w kościele p.w. NMP
Nieustającej Pomocy w
Boguszycach;
d)
zmieniająca
uchwałę Nr II/12/14 w
sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy
Oleśnica;
e)
w sprawie zmian
budżetu gminy na 2015
rok.
Opracowanie:
Agnieszka Kembłowska Inspektor ds. obsługi Rady
Gminy

X nadzwyczajna sesja Rady Gminy Oleśnica

aktualności
Pamięć o Powstaniu Warszawskim

Smolnej, Wszechświętego
i Sokołowic.

Na podstawie §11 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia
2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń
i powiadamiania o ich
wystąpieniu oraz właściwości organów w tych
sprawach ( Dz. U. 2013 r.
poz. 96 ) i zgodnie z zarządzeniem Nr 61/15 Szefa
Obrony Cywilnej Gminy
Wójta Gminy Oleśnica z
dnia 29 sierpnia 2015 r. w
sprawie przeprowadzenia
treningu systemu ostrzegania i alarmowania w
dniu 01 sierpnia 2015 r.
o godz.17.00 odbyło się
treningowe uruchomienie
systemu ostrzegania i alarmowania poprzez włącze-

Punktualnie o nakazanej
godzinie, donośny i ciągły
dźwięk syren dwukrotnie
rozdarł powietrze przez
regulaminowe 3 minuty
w tych miejscowościach, a
słyszany był w o wiele dalej położonych okolicach.

Kolejne sprawdzenie syren
nie syren w jednostkach
OSP w Gminie Oleśnica.
Ogłoszony został sygnał
„Ogłoszenie alarmu” – 3
min. przerywany, modulowany dźwięk syreny i jego
odwołanie - 3 min. dźwięk
ciągły.
Przed godziną rozpoczęcia treningu Komendant
Gminny OSP J. Kołomański
telefoniczne podał komendę do praktycznego
uruchomienia syren alarmowych. Gotowość do
ogłoszenia sygnału ogłoszenia alarmu wcześniej
potwierdzili strażacy z Ligoty Polskiej, Ligoty Małej,

Objazd oszarów dotknietych zagrozeniem

Walka z suszą
Region Dolnego Śląska
w tym i część obszaru

naszej gminy znalazł się
w strefie zagrożenia suszą.

Treningowe uruchomienie
syren było także wyrazem
hołdu i pamięci dla bohaterów Powstania Warszawskiego, w 71 rocznicę
jego wybuchu.
Po treningu strażacy, którzy uruchamiali syreny
alarmowe złożyli telefoniczne meldunki o przebiegu przedsięwzięcia.
Mieszkańcy naszej gminy
– rolnicy gospodarujący
w Poniatowicach i Ligocie
Polskiej złożyli wnioski o
ustalenie i ocenę skutków
panującej na ich polach
suszy. Powołana przez
Wójta Gminy Marcina Kasinę komisja przystąpiła do
działania.
W dniu 03 sierpnia br.
komisja w składzie: insp.
Łukasz Zaręba, ref. Katarzyna Koren i insp. Jerzy
Trzciński w towarzystwie
przedstawiciela ODR Oleśnica Jerzego Stańczyka
rozpoczęła działania.

Wszystkie syren alarmowe
będących w gminnym
systemie ostrzegania i
alarmowania zostały uruchomione i zadziałały one
tak jak tego oczekiwano.
Meldunek dotyczący przebiegu treningu został złożony pisemnie do Wydziału Spraw Obywatelskich i
Zarządzania Kryzysowego
Starostwa Powiatowego.
Reporterską podróż do
Jednostki OSP we Wszechświętem odbył i razem z
druhami: Dariuszem Ubą
oraz Krzysztofem Grudniem odbył oraz sygnałów wysłuchał:
		
Insp.
ds. wojskowych i OC Jerzy
Trzciński.
fot. Ludmiła M. Trzcińska

Nastąpił objazd dotkniętych suszą areałów i na
podstawie analizy faktycznego stanu dokonano
oszacowania strat.
Rolnicy i komisja podpisywali wykonane protokoły,
które teraz będą czekały
na kolejne decyzje, gdy
zostaną uznane warunki pozwalające pomóc
rolnikom w określonych
formach niskooprocentowanego kredytu, czy
zwolnienia z części podatków.
W czasie działania komisji
kontrowersje rolników

Kurier GO

wzbudzał fakt, że ubezpieczenia obowiązkowe nie
uwzględniają groźnego
dla produkcji rolnej czynnika, jakim jest susza.

Suche pola rolników w
kurzu objechał i zasuszone
kłosy oceniał: Insp. Jerzy
Trzciński.
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wakacyjne kolonie
Ja i Ty – zawsze bezpieczni

Kolonia profilaktyczna
W dniach od 10 do 19
sierpnia dzieci z terenu
gminy Oleśnica przebywały na kolonii edukacyjnej
„Ja i Ty – zawsze bezpieczni” w Domu Wczasowym
„DORKA” w Ustce. Wyjazd
był organizowany dla 59
dzieci z rodzin z problemem alkoholowym i zagrożonych uzależnieniami
w ramach realizacji zadania publicznego zawartego w Gminnym Programie
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym
Programie Przeciwdzia-

łania Narkomanii. Środki przeznaczone na ten
cel pochodziły z opłat za
wydawanie zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych.
Wójt Gminy Oleśnica powierzył to zadanie Polskiemu Towarzystwu Krajoznawczemu z Zielonej
Góry, które zostało wyłonione po rozstrzygnięciu
otwartego konkursu ofert.
Uczestnicy zostali wytypowani przez dyrektorów
szkół znajdujących się na

Akcja Stowarzyszenia dla Smardzowa

Półkolonie w Smardzowie
Tegoroczne lato było dla
najmłodszych ze Smardzowa, spędzając ych
wakacje w domu pełne
atrakcji, ponieważ w sierpniu Stowarzyszenie dla
Smardzowa przy wsparciu
Urzędu Gminy i Gminnego
Ośrodka Kultury zorganizowało dla dzieci półkolonie. Półkolonie skierowane
były do dzieci w wieku
szkolnym i trwały dwa
tygodnie tj. 10-21 sierpnia
w godzinach 10-16. Każdy
dzień spędzony na świetlicy pod opieką pani Urszuli

Stanisławczyk i Agnieszki
Podobińskiej obfitował w
ciekawe zajęcia prowadzone przez obie panie
lub zaproszonych gości.
Obecnie dzieci bardzo
dużo czasu spędzają przed
telewizorem czy komputerem dlatego podczas półkolonii panie prowadzące
zajęcia pokazały dzieciom
inny sposób spędzania
czasu, poprzez przybliżenie im gier i zabaw ich rodziców. Bawiono się m.in.
w : raz dwa trzy Baba Jaga
patrzy, państwa-miasta,

terenie Gminy Oleśnica
oraz przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w
Oleśnicy. Pobyt na kolonii
był dla dzieci dobrą okazją
do wypoczynku przed rozpoczęciem nowego roku
szkolnego. Podczas pobytu realizowano program
profilaktyki przeciwuzależnieniowej. Zorganizowano wycieczki do Słupska, „Krainy Słowińców” i
Słowińskiego Parku Narodowego gdzie czekało na
nich wiele atrakcji m.in.
zwiedzali Zamek Książąt
Pomorskich, Młyn Zamkowy, Basztę Czarownic czy
Ratusz. Poznawali również
okolice Ustki. Spacerowali
w poszukiwaniu historii,

zwiedzili bunkry – Bateria
Bluchera. Uczestniczyli w
rajdzie Nordic Walking nad
morzem oraz zwiedzali
latarnię morską.

bierki, domino, grę w klasy, grę w gumę, grę w dwa
ognie, skakanie przez “kabel”, urządzano również
wyścigi z torem przeszkód
i turniej gier planszowych.
Na półkolonii dzieci poznały podstawy decupage
oraz quillingu i zabaw z
papierem podczas zajęć z
panią Sylwią Dydułą.

czyć podstawowe chwyty
taekwon-do pod czujnym
okiem pana Piotra Dzieszuka z Klubu Sportowego
Sabun. Uczestnicy półkolonii brali udział w warsztatach tanecznych z panem Bartoszem Piaseckim
z Akademii Tańca Piasecki,
po tych zajęciach utworzył się w Smardzowie
dziecięcy zespół taneczny
“Czadersi”. Pani Ula i pani
Agnieszka zorganizowały
najmłodszym m.in. zajęcia kulinarne, na których
dzieci uczyły się o zdrowej
żywności i własnoręcznie
robiły smaczne sałatki na
pięknie przybranych talerzach. W kolejnym z dni

Uczestnicy półkolonii
uczyli się również recyklingu, w szczególności: butelek plastikowych, szklanych czy rolek po papierze
tworząc z nich ciekawe
zabawki i ozdoby. Dzieci
miały także okazję poćwi-

Rodzice oraz opiekunowie
dzieci biorących udział w
wyjeździe na kolonię do
Ustki, składają najserdeczniejsze podziękowania
dla Wójta Gminy Oleśnica
Marcina Kasiny za organizację tak wspaniałego
wypoczynku dla swoich
pociech.
Agnieszka Sanetra
Inspektor d/s promocji
PWiPF

Kurier GO

poprowadzono zajęcia z
robienia ozdób z darów
natury np. kwiatów z ziaren kukurydzy czy liści
kukurydzy.
Dwa tygodnie spędzone
na półkolonii obfitowały
również w zajęcia sportowe takie jak: badminton,
tenis stołowy czy siatkówka oraz zajęcia plastyczne,
dzieci malowały plakaty,
kolorowały, robiły dekoracje czy figurki z masy solnej. Ku uciesze starszych
uczestników półkolonii
jeden z dni poświęcony
był multimediom pod kierunkiem pana Roberta

Skowron. Zwieńczeniem
dwutygodniowych wakacji ze Stowarzyszeniem był
wyjazd do ZOO we Wrocławiu. Podczas półkolonii
dzieci miały zapewnione wyżywienie w postaci
obiadu gotowanego w
świetlicowej kuchni.
Czas spędzony wspólnie
na półkolonii Stowarzyszenia zaowocował nowymi
znajomościami, powstaniem zespołu tanecznego,
nabyciem nowych umiejętności i zaszczepieniu w
niektórych nowych pasji i
zainteresowań.
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fotorelacje z rozpoczęcia roku szkolnego

Witaj szkoło!
Kandydaci na uczniów klasy I Szkoły Podstawowej
w Ligocie Małej z dniem 1
września 2015 roku są już
Pierwszoklasistami, czyli
pełnoprawnymi uczniami
naszej szkoły.
To był dla dzieci wyjątkowy dzień. Po krótkim
programie artystycznym
odbyło się uroczyste ślu-

bowanie. Po odczytaniu
jego treści uczniowie złożyli uroczystą przysięgę.
Obiecali uczyć się pilnie,
być grzecznymi, szanować dobre imię szkoły,
być dobrymi Polakami.
Po ślubowaniu dyrektor
Agnieszka Chanusiak,
wspaniałym imponującym
ołówkiem pasowała dzieci

Witaj szkoło!

SP Ligota Mała
na uczniów w obecności
Radnego Gminy Oleśnica
Grzegorza Szymańskiego,
Grona Pedagogicznego,
rodziców oraz uczniów naszej szkoły, którzy zebrali
się w sali gimnastycznej,
aby uroczyście powitać
nowy rok szkolny.
Na zakończenie uroczystości uczniowie otrzymali od

Po wyjściu pocztu, odśpiewano hymn państwowy, a
przewodnicząca zgłosiła

dyrektorowi szkoły raport
o gotowości wszystkich
uczniów do rozpoczęcia
nowego roku szkolnego.
Uczniowie Oliwia Gabor,
Alicja Pomorska oraz Jakub Gabor przypomnieli
ważne wydarzenia historyczne z 1 września 1939
r. Minutą ciszy uczciliśmy
poległych w II Wojnie

wychowawca kl. I Elżbieta
Wróbel

SP Ligota Polska

Witaj szkoło!
W Szkole Podstawowej w
Smolnej uroczysty apel z
okazji Rozpoczęcia Roku
Szkolnego2015/ 2016
poprowadziła przewodnicząca szkoły Oliwia Gabor. Powitała wszystkich
zebranych.

pani Dyrektor dyplomy i
drobne upominki oraz od
rodziców - rożki obfitości
– symbolizujące pożegnanie beztroskiego dzieciństwa i przyjęcia przez
nich nowych szkolnych
obowiązków.

SP Smolna
Światowej.
Następnie głos zabrał
Dyrektor szkoły, powitał
wszystkich oraz odczytał
list od Rzecznika Praw
Dziecka. Głos zabrała również pani Marta Barska
– Przewodnicząca Komisji
Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej, życzyła
uczniom poszerzania wie-

dzy i zdobywania nowych
umiejętności, a nauczycielom sukcesów zawodowych. Po zakończeniu
akademii uczniowie udali
się do klas na spotkanie z
wychowawcami.
Barbara Witkowska-opiekun SU
wychowawca kl. I Elżbieta
Wróbel

Kurier GO
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fotorelacje z rozpoczęcia roku szkolnego

SP Sokołowice

Witaj szkoło!

Gimnazjum Gminy Oleśnica

Witaj szkoło!

Aktualny podział Gminy Oleśnica na obwody głosowania

Zmiana siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1
Aktualny podział Gminy Oleśnica na obwody
głosowania, który będzie
obowiązywał podczas referendum w dniu 06 wrze-

śnia 2015 r. oraz podczas
wyborów do Sejmu RP
i Senatu RP w dniu 25
października 2015 r.

Opracowanie: Agnieszka
Kembłowska - Inspektor ds.
obsługi Rady Gminy

Nr obwodu Granice obwodu głosogłosowania
wania (sołectwa)

1

Bystre, Jenkowice, Nieciszów, Smardzów

Siedziba Obwodowej Komisji
Wyborczej (opis budynku, adres,
miejscowość)
Hala Sportowa przy Gimnazjum Gminy Oleśnica im. Szarych Szeregów, ul.
Wileńska 32A, Oleśnica

2

Krzeczyn, Ligota Mała,
Piszkawa

Szkoła Podstawowa w Ligocie Małej,
Ligota Mała 15, Ligota Mała

3

Ligota Polska, Osada
Leśna, Poniatowice

Szkoła Podstawowa w Ligocie Polskiej, Ligota Polska 3, Ligota Polska

4
5
6
7
8
Budynek Hali Sportowej, do której przeniesiono siedzibę Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1

UWAGA!
ważna informacja dla wyborców

Kurier GO

Boguszyce, Boguszyce
Klub „Na Dole” Gminnego Ośrodka
Osiedle, Dąbrowa
Kultury, Boguszyce 118a, Boguszyce
Bogusławice, Nowoszy- Szkoła Podstawowa we Wszechświęce, Wszechświęte, Wyszo- tem, Wszechświęte 16b, Wszechświęte
gród, Zarzysko
Szkoła Podstawowa w Smolnej,
Gręboszyce, Ligota WielSmolna 70, Smolna
ka, Nowa Ligota, Smolna,
Świerzna, Zimnica
Cieśle, Sokołowice,
Szkoła Podstawowa w Sokołowicach,
Spalice
Sokołowice 24, Sokołowice
Brzezinka, Ostrowina
Powiatowy Dom Pomocy Społecznej
w Ostrowinie, Ostrowina 21, Ostrowina
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kultura
Dzięki środkom finansowym, pochodzącym ze środków UE

Otwarcie gminnej izby pamięci
Nadszedł długo oczekiwany dzień - 30 stycznia
2015 r. - Gminny Ośrodek
Kultury Oleśnica wraz z
mieszkańcami Boguszyc,
przywitali gości w nowo
otwartej Gminnej Izbie
Pamięci. Dzięki środkom finansowym, pochodzącym
ze środków UE (w ramach

PROW 2007-13 - projektu „Przekształcenia świetlicy
wiejskiej w Boguszycach
Wsi w Izbę Pamięci Gminy

Oleśnica”), po raz pierwszy mogliśmy podziwiać
zgromadzone w Izbie eksponaty, wyeksponowane
pięknie w nowych, profesjonalnych gablotach
muzealnych. Pozyskany
również w ramach projektu sprzęt multimedialny,
pozwolił zaprezentować

zgromadzonym gościom
projekty, jakie realizuje
Gminny OK Oleśnica z
sołectwem Boguszyce w

ramach zachowywania
tzw. „Kultury Pamięci”, oraz
zapoznać się z fragmentami zebranych wywiadów z
najstarszymi mieszkańcami Boguszyc.
Zaproszenie przyjęła również Kierownik Muzeum
Etnograficznego we Wrocławiu, Elżbieta Berendt,
która w krótkim wystąpieniu podkreśliła rolę
tradycji i pamięci w każdej
kulturze. Oprócz Muzeum
Etnograficznego we Wrocławiu, które objęło patronatem naszą inicjatywę,
instytucją wspierająca wydarzenie, była też Lokalna
Grupa Działania „Dobra
Widawa” z Oleśnicy.
Część oficjalną spotkania zakończył występ zespołu Boguszyczanie z
Boguszyc, a po występie,
uczestników spotkania
podjęto tradycyjnymi potrawami, przygotowanymi przez mieszkańców
Boguszyc według starych
receptur Kresowych. Po
poczęstunku wszyscy goście mogli podziwiać zgromadzone pamiątki, oraz
porozmawiać z właścicielami niektórych kolekcji...

Wśród zbiorów płyt gramofonowych, star ych
banknotów, książek i czasopism, znalazły się też
przedmioty codziennego
użytku oraz dawne narzędzia pracy, przywiezione
wraz z transportami Przesiedleńców z gospodarstw
wiejskich dawnych Kresów
Wschodnich II RP po 1945
roku, które teraz będą
świadectwem przeszłości
dostępnym dla wszystkich, Izba Pamięci Gminy
Oleśnica będzie miejscem
nie tylko„do odwiedzania”,
ale miejscem wielopokoleniowych spotkań, gdzie
podczas organizowanych
warsztatów (m.in. kulinarnych oraz rękodzielniczych), uczestnicy będą
mogli nawiązać i budować
dialog międzypokoleniow.
Dziękujemy wszystkim
zaangażowanym osobom
za pomoc w nieustannym
tworzeniu Izby Pamięci!
Dziękujemy za wszystkie skarby, którymi się
podzieliliście, oraz tymi,
które do nas jeszcze przyniesiecie…
Referent ds. Kultury
GOK Oleśnica
Monika Małobęcka

Kurier GO
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dożynki
Koncertowali Boguszyczanie, Wyszogrodzianie, Sąsiadeczki oraz Czadersi

Dożynki w Smardzowie
22 sierpnia w sołectwie
Smardzów odbyły się dożynki. Święto rolników

mieszkańców czekał poczęstunek przygotowany
przez rolników oraz wystę-

rozpoczęła uroczysta Masza Św. w kościele w Smardzowie, następnie barwny
korowód w asyście Straży
Pożarnej OSP Borowa i
przy akompaniamencie
muzycznym przeszedł na
plac koło boiska, gdzie na

py. Rolnicy przekazali Pani
Sołtys Agnieszce Podobińskiej oraz Radnemu Wiesławowi Podczaszyńskiemu symboliczny chleb wypieczony z tegorocznych
zbóż. Pani Sołtys dokonała
uroczystego otwarcia ob-

chodów święta plonów.
Tego dnia na scenie w
Smardzowie wystąpiły
dzieci ze Smardzowa w
mini koncercie skrzypcowym, zespół Boguszyczanie, Wyszogrodzianie oraz
Sąsiadeczki. Na scenie

przybyli mogli spróbować
wypieków ze Smardzowa
oraz swojskiego smalcu,
chleba czy wędlin przygotowanych przez rolników
na szwedzkim stole, dodatkowo kuchnia polowa
serwowała ciepłe dania z
kotła oraz pieczone kiełbaski z grilla. Po części
artystycznej mieszkańców

pojawił się również świeżo zawiązany dziecięcy
zespół taneczny ze Smardzowa “Czadersi”. Wszyscy

porwał do tańca zespól
Dynamic. Zabawa trwała
do białego rana. Tegorocz-

ne dożynki oraz wieniec
dożynkowy przygotowały
rodziny: Tadeusz i Henryka
Cieślak, Krzysztof i Iwona
Cieślak, Kamila i Tomasz
Jaroszewicz, Beata i Daniel
Pawlak, Mariusz i Paulina
Ochęccy, Jolanta i Sławomir Pytkiewicz oraz Sołtys
i Rada Sołecka. Starostami
Dożynek byli pan Krzysztof Cieślak i Jolanta Pytkiewicz. W przygotowania
uroczystości włączyli się
również mieszkańcy Smardzowa, pomagając przy

tworzeniu dekoracji czy
ustawianiu stołów i sceny.
Organizatorzy serdecznie
dziękują mieszkańcom,
zespołom i gościom: pani
dyrektor GOK Dorocie
Bartczak, panu Radnemu
Wiesławowi Podczaszyńskiemu, przewodniczącemu Rady Gminy Olesnica
Tadeuszowi Kunaj oraz
sponsorom za udział w
święcie naszej wioski.
Do zobaczenia za rok.

lokalna inicjatywa
Wspólna praca mieszkańców oraz Gminnego Ośrodka Kultury

Artystyczny przystanek w Ostrowinie

Sołtys Jan Zarecki, gospodyni świetlicy Teresa
Szczech oraz mieszkańcy
Ostrowiny przy pomocy
Gminnego Ośrodka Kul-

Kurier GO

tury Oleśnica odnowili
przystanek autobusowy
przy trasie ostrowskiej.
Na wrzesień zaplanowano
odnowienie przystanku na

„górce” w Ostrowinie.
ipO
fot. Iwona Pustelnik
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wakacje
Gry i zabawy integracyjne

Wakacje z GOK-iem 2015
Gminny Ośrodek Kultury
Oleśnica zakończył akcję
„WAKACJE Z GOK-iem”
zorganizowaną dla dzieci
z Gminy Oleśnica.
Od 3 do 7 sierpnia w świetlicach wiejskich w Ligocie
Polskiej i Sokołowicach,

a od 10 do 14 sierpnia w
Bystrem i Ligocie Wielkiej, pod okiem instruktorów GOK Oleśnica dzieci
uczestniczyły w przygotowanych grach i zabawach
integracyjnych. W specjalnie zaadaptowanych
pomieszczeniach świetlicy

wiejskiej najmłodsi poznawali tajniki wykonywania
fotografii techniką otworkową. W programie nie
zabrakło gier sportowo-rekreacyjnych, a także zajęć
artystycznych w tym m.in.
warsztaty tworzenia zwierzątek z baloników. Dużo
frajdy zapewniły uczestnikom zajęcia muzyczne i
taneczne. W ramach akcji,
dla dzieci uczestniczących

w zajęciach, GOK Oleśnica zorganizował również
dwa wyjazdy do wioski
indiańskiej POCAHONTAS.
Udział w zajęciach oraz
wyjazd był bezpłatny.
Tekst i zdjęcia: GOK Oleśnica
Staszek Król
Specjalista ds. marketingu
i PR
GOK Oleśnica

sport
Prezentacja składu w nowych strojach

Drużyna ŻAP w III lidze
22 sierpnia Żeńska Aka- Jerzy Dudek oraz Paweł
demia Piłkarska „Sukces” Kryszałowicz.
Gmina Oleśnica zaprezentowała III ligową drużynę. W oficjalnej prezentacja
zawodniczek III-ligowej juz
To dla niej duży awans. drużyny ŻAP Sukces oraz
Zawodniczki pokazały sie nowych strojów, uczestw nowych strojach. Już niczyli także wójt Gminy
niedługo rozegrają one Oleśnica Marcin Kasina,
swoje pierwsze mecze, w burmistrz Oleśnicy Michał
Kołaciński wraz ze swoim
nowej lidze.
zastępcą Jarosławem SaGośćmi specjalnymi tego dowskim, Wojtek Bartnik i
wydarzenia byli piłkarze trener Adam Maciejewski.

Prezentację prowadził prezes ŻAPu Jerzy Rogala.
Żeńska drużyna pozyskała
noweg partnera. Jest to
wrocławskia firma z branży kosmetycznej Clarena.
Dzięki współpracy z akademią bedzie ona promować linię przeciwtrądzikowych kosmetyków Zortex
a zespół zyskał sponsora.
Jej przedstawiciele również przyglądali się prezentacji.
nolesnica.pl

Kolejni małżonkowie odznaczeni Medalem
za Długoletnie Pożycie Małżeńskie
W dniu 20 sierpnia 2015
r., podczas X sesji Rady
Gminy Oleśnica, Państwo
Janina i Edward Foksowicz
otrzymali Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.
Odznaczenia wraz z legitymacjami, gratulacjami
i kwiatami wręczyli Wójt
Gminy Oleśnica Marcin
Kasina, Przewodniczący
Rady Tadeusz Kunaj oraz
Sekretarz Gminy Krzysztof

Skórzewski. W ostatnim
czasie Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej odznaczył również Państwa
Jadwigę i Stanisława Luty.
Przypominamy, że o odznaczenia mogą się ubiegać pary, które wspólnie
przeżyły co najmniej 50
lat w związku małżeńskim.
Wnioski można pobrać
w Urzędzie Gminy Oleśnica, ul. 11 Listopada 24

w pok. nr 12 (parter) lub
na stronie internetowej
www.olesnica.wroc.pl w
zakładce Druki. Szczegółowe informacje można
otrzymać pod numerem
telefonu 71 314 02 12.
Paulina Gieroń
podinspektor ds. ewidencji ludności, dowodów
osobistych i działalności
gospodarczej

Kurier GO

foto: Panorama Oleśnicka
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moda
Co nowego słychać w modzie

Krótkie ogrodniczki
Ogrodniczki to kwintesencja lat 90. Zarazem te
jeansowe jaki i wykonane
z wzorzystych tkanin stały
się bardzo pożądanym
kąskiem tego lata. Sama

a tworzymy przewiewną
i miłą dla oka stylizację.
Możemy również połączyć
je z luźną koszulką lecz taki
zestaw sprawdzi się lepiej
u szczupłych osób, gdyż

na pewno będzie sprawiał
wrażenie obszernego.
Krótkie ogrodniczki warto
ubrać kiedy wybieramy
się w podróż. Wygoda jest
ich największym atutem,
nie są obcisłe, a zatem nie
ograniczają ruchów, a to

przemawia za zakupem
nowej pary. Ważny jest też
fakt, że zazwyczaj posiadają wiele kieszeni, które
mogą przydać się w nie
jednej sytuacji. Poprzez
odpowiednio dobrane
dodatki możemy nadać
każdej ze stylizacji odpowiedniego charakteru.

Znakomicie jest do ogrodniczek dołożyć kapelusz,
gladiatorki, bądź botki i
pakowny worek. Wtedy
nasza stylizacja nabierze
klimatycznego stylu boho
lub przeniesie wyobraźnią
do westernowego miasteczka. Spokojnie możemy udać się w niej na
zakupy, czy wakacyjne
zwiedzanie. Natomiast zawiązując na głowie chustę
imitującą opaskę stworzymy stylizację typu ‘pin-up
girl’.

w szafie posiadam kilka
sztuk letnich, które możecie zobaczyć na zdjęciach oraz kilka z długimi
nogawkami, które idealnie sprawdzą się jesienną
porą.
Zapewne wielu z was
ogrodniczki przypominają niezgrabne stylizacje
z dzieciństwa. Chyba nie
ma nic bardziej mylnego! Znakomicie prezentują się one z obcisłym
body lub braletem, czy
krótkim topem. Są znakomitym rozwiązaniem
podczas upalnych dni,
gdyż właśnie ubierając
je w połączeniu z topem
nie odsłaniamy brzucha,

Trzeba jednak pamiętać
o intensywnym kolorze
ust i kolorach- czerwieni
lub nasyconego różu. To
połączenie jest moim zde-

Kurier GO

cydowanym faworytem
i czuję się w nim najlepiej. Kolejna stylizacja to
jeansowe ogrodniczki i
różowy top- najgrzeczniejsze połączenie. Wspaniale
sprawdziło się podczas
wakacyjnych wędrówek
na plażę. Jedynym niezbędnym dodatkiem był
tutaj pakowny kosz, który pomieścił niezbędne
przedmioty plażowicza.
Wybierając się właśnie nad
morze, czy basen możemy
śmiało ubrać ogrodniczki
na strój kąpielowy, tym samym nasza walizka stanie
się lżejsza.
Agata Rzepka, fashion-wonderland-by-b.blogspot.com
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na luzie

Krzyżówka panoramiczna

Na wesoło - dowcip
Zły niedźwiedź chodził po
lesie i tylko czekał, aby komuś przyłożyć. Zobaczył
zajączka:
- Ty, zając, czemu chodzisz
bez czapki?
I łup go!
Idzie dalej, zobaczył wilka.
- Wiesz co, mam ochotę
komuś przyłożyć...
- No to idziemy do zająca...
- Ale już dostał, głupio
jakoś...
- Pretekst zawsze się znaj-

dzie. Poprosisz go o papierosa. Jak da z filtrem,
to powiesz, że chciałeś
bez filtra. Jak da bez filtra,
to powiesz, że chciałeś z
filtrem.
Poszli do zajączka.
- Cześć zajączku, poczęstuj
mnie papierosem.
- Chcesz z filtrem czy bez
filtra?
- Zając, ty znowu bez czapki chodzisz...

Sudoku

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!
uzależniona jest od ulubionego smaku) rozpuścić
w wodzie, a następnie
zalać nią ogórki. Przykryć
garnek i pozostawić do
zakiszenia.

Spróbuj i Ty

Przepisy naszych czytelników
Ciasto z śliwkami

Miękkie i delikatne ciasto
ucierane z maślanym aromatem. Wybieraj dojrzałe,
ale nie za miękkie owoce.
skadniki:
-50 dag śliwek
-2 szklanki mąki pszennej
-20 dag masła lub margaryny
-4 jajka
-1 szklanka cukru pudru
-2 łyżeczki proszku do
pieczenia
-aromat waniliowy

Do formy: masło i bułka
tarta. Do posypania ciasta:
2 łyżki cukru pudru

Śliwki umyj, osusz, przekrój na pół i usuń pestki.
Formę do pieczenia wysmaruj masłem i wysyp
bułką tartą. Z białek ubij
pianę, dodaj cukier, ubijaj, aż będzie sztywna i
lśniąca. Nie przerywając
ubijania, kolejno dodawaj
po jednym żółtku. Proszek do pieczenia wymieszaj z mąką. Roztopione i
schłodzone masło doda-

Koktajl z nutą mięty
składniki:

waj do masy jajecznej na
przemian z mąką, ciągle
mieszając trzepaczką. Dodaj kilka kropli aromatu
waniliowego i wlej ciasto
do formy. Na wierzchu
ułóż śliwki skórką do dołu.
Piecz 50 minut w temp.
180°C. Upieczone ciasto
posyp przez sitko cukrem
pudrem.

Ogórki małosolne
składniki:
-1.1 kg ogórków do kiszenia
-2 papryczki chilli (można
mniej lub pominąć) -1

główka czosnku
-liść laurowy
-kilka ziaren ziela angielskiego
-sól morska
-przegotowana ostudzona
woda
-koper
Ogórki małosolne - sposób przygotowania: Ogórki dokładnie umyć, usunąć
ogonki i kwiatki. Ułożyć
w glinianym garnku. Czosnek obrać i wrzucić do
ogórków. Papryczki pozbawić ogonków, umyć i
pokroić na mniejsze kawałki i również dodać do
ogórków. Dodać pozostałe
przyprawy. Sól (jej ilość

Kurier GO

-truskawki
-lody o smaku owoców
leśnych
-rurki waflowe
-mięta
Koktajl z nutą mięty
- sposób przygotowania: Truskawki
rozgniatamy widelcem i mieszamy z lodami
o smaku owoców
leśnych. Przekładamy do szklanki i dekorujemy
ćwiartkami
truskawek,
rurkami
waflowymi i
miętą.

Rada: Koktajl lodowy będzie zdecydowanie mniej
kaloryczny, jeśli użyjemy
sorbetów.
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Przydatne informacje:

Chcesz zadzwonić do swojego sołtysa?
Tutaj znajdziesz do niego numer

Kilka wskazówek które warto wykorzystać

Bóle głowy - migreny
Bóle głowy z największym
nasileniem w okolicy skroniowej, czołowej lub w
szczycie głowy, o charak-

terze tępym lub tętniącym. Ból ten przybiera na
sile przy pochylaniu się,
lecz najczęściej ból pojawia się w nieokreślonych
porach dnia, najczęściej
przy przebudzeniu. W zasadzie nie towarzyszą im
żadne objawy dodatkowe.
Zdarzają się postaci przejściowe. Najczęściej chorują osoby w młodszym
wieku i średnim, niż w
starszym, u obojga płci.
Kobiety jednak odczuwają dolegliwości bardziej

niż mężczyźni. Występuje
najczęściej na zmianę pogody, brak snu, nadużycie
alkoholu, napięcia psychiczne.
Szczególną formą naczynioruchowego bólu głowy
przedstawia ból głowy
po zjedzeniu lodów. Zimne bodźce, działające na
podniebienie wywołują
po około 30 sekundach
silne bóle umiejscowione
w obu skroniach.

Prawdziwa migrena

Częstość migreny wśród
dzieci szkolnych oceniana
jest na około 5 procent,

wśród starszych dzieci
przeważają dziewczynki.
Badania wśród dorosłych
wykazują niespodziewanie duży odsetek ludzi
dotkniętych migreną: 25
procent wśród mężczyzn
i 17 procent wśród mężczyzn. Osoby z migreną
bardzo często są obciążone genetycznie.
Objawami charakterystyczne cechujące osoby
z migreną to specjalne
rysy charakterologiczne,
z cechami wskazującymi

na dążenie do doskonałości, jest ambitny i surowy
dla samego siebie, typ
człowieka czynu. Kobiety chorują częściej lub
przynajmniej częściej szukają pomocy lekarskiej.
Pierwsze objawy ujawniają się we wczesnym
dzieciństwie, najczęściej
występuje między 10- 30
rokiem życia. Migrenowy
ból głowy stanowi u około
połowy chorych jedyny

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

objaw chorobowy, tylko
u 65 procent przypadków
jest naprawdę połowiczy.
Przeważnie zaczyna się w
okolicy czołowo- skroniowej i rozszerza się na całą
połowę głowy. Ból migrenowy bardzo często bywa
pulsujący i świdrujący, a
dodatkowo wzmacniają
go takie bodźce jak światło i hałas.
Chorzy są bladzi, ból osiąga swoje szczytowe natężenie szybko i w ciągu
jednej do kilku godzin
prowadzi do mdłości i
wymiotów.

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
Zimnica
Hungier Ryszard
71 314 03 58
535 878 129

Postępowanie w przypadku
migreny

leków na migrenę, jak
tylko pojawią się pierwsze
objawy. Zażycie tabletki
Excedrin Migrasap TM zauważeniu objawów fazy
aury pomaga zahamować
rozwój ataku migreny. CEFALY to doskonałe rozwiązanie dla większość osób
cierpiących z powodu migreny. Urządzenie umożliwia redukcję zażywanych
leków przeciwbólowych
i poprawia, jakość życia.
Cefaly posiada certyfikat
medyczny CE i spełnia
standardy ISO dla urządzeń medycznych.

Jeśli migrena nie jest prawidłowo leczona może
zmienić się z epizodycznej
w przewlekłą. Eksperci
z Światowej Organizacji
Zdrowia oraz Europejskiej
Federacji Bulów Głowy
zalecają podejście etapowe do leczenia migreny,
tak żeby było najbardziej
skuteczne. Istnieją różne
sposoby na to, żeby atak
migreny przebiegał najmniej dotkliwie i najkrócej.
Najważniejsze jest zastosowanie odpowiednich

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. Wojska Polskiego 78
56-400 Oleśnica
tel. 71/715-68-85
tel. 71/715-68-84
tel. 71/715-68-81
tel. 71/715-68-80
tel. 71/715-68-86
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: 8.00 - 16.00

@ 2015 Kurier Gminy Oleśnica nakład - 1500 egzemplarzy
wydawca: Urząd Gminy Oleśnica skład: AXEN Group II
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aktualności
Pierwsza tego typu atrakcja w tym sołectwie

Festyn rodzinny w Nieciszowie
4 lipca na boisku w Nieciszowie odbył się Pierwszy
Festyn Rodzinny „ Dla każdego coś miłego”. Organizatorami byli sołtys i rada
sołecka a także Gminny
Ośrodek Kultury.
Zabawę rozpoczęliśmy o
godzinie 15 od przywitania mieszkańców pajdą
chleba ze smalcem i ogórkiem. Kolejnie rozpoczęły
się zabawy i konkurencje
sportowe dla najmłodszych. Każdy uczestnik
otrzymał nagrodę rzeczową m. in. zabawki, notesy ,
akcesoria rowerowe. W tak
upalny dzień, przy ponad
30 stopniowej temperaturze ulgę dla mieszkańców
zapewniła Ochotnicza
Straż Pożarna z Ligoty
Małej.
Rozstawiono kur t ynę
wodną, która była atrakcją
dla młodszych i starszych.
Strażacy demonstrowali
swój wóz i narzędzia, można było również poczuć się
jak policjant i posiedzieć za
kółkiem radiowozu. Dopisali Nam obecnością również ratownicy medyczni,
gdzie każdy mógł nauczyć

się RKO. Po godzinie 18
rozpoczęły się konkursy
dla dorosłych. Rozpoczęliśmy od przenoszenia
jajka narzędziami strażackimi. To właśnie strażacy
z OSP Ligota Mała podzielili się z Nami swoimi
doświadczeniami. Kolejne
konkurencje prowadził
niezawodny Dj Thomas, a
było to m.in. przeciąganie
liny, bieg workach czy po
skrzynkach.
Ogrom śmiechu i wspólnej
integracji to piękny widok
z boku. Oprócz tego dla
najmłodszych zapewniony był słodki poczęstunek, malowanie twarzy i
zwierzątka z balonów a
to wszystko w otoczeniu
dinozaurów 3D. Nie zapominajmy również o kolejnych atrakcjach takich jak
: dmuchańce, zabawki,
catering czy wystawa obrazów mieszkanki Nieciszowa.
Dziękujemy wszystkim za
obecność. W wyśmienitych nastrojach bawiliśmy
się do białego rana. Był to
nasz pierwszy festyn, dużo
włożonej pracy ale już dziś

wiemy, że było warto. Do
następnego razu!
Organizatorzy festynu
chcieli by wyrazić podziękowania dla :
1.Sklep „Yersa”
2. „Tani dom”
3. „Adacar” A. Szczepański
4. „Teren serwis 4x4” A.
Gadziała
5. „Promech” M. Proszkowski
6. Sklep „U Krystyny” K.
Naborczyk
7. „Catering na diecie”
8. Ranczo „Wiktoria”
9. „Moje auto”
10.„Brama nieruchomości”
11. Gospodarstwo szkółkarskie „Bocianie gniazdo”
12. „Dolmat”
13. Wójt Gminy Oleśnica
M.Kasina
T. Andreasik, A. Drozd,
R. Sokołowski, A. Dziankowska
oraz wszystkim, którzy
chcieli pozostać anonimowi. Dziękujemy również
wszystkim mieszkańcom,
którzy pomagali Nam w
organizacji festynu.
DZIĘKUJEMY!
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