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XI sesja

XII sesja

W związku ze zmianą usta-
wy o drogach publicznych 
i koniecznością rozpatrze-
nia przez Radę Gminy pro-
jektu uchwały w sprawie 

pozbawienia odcinków 
dróg kategorii dróg gmin-
nych, w dniu 10 września 
2015 r. odbyła się nadzwy-
czajna sesja Rady Gminy 

Oleśnica. Była to XI sesja 
Rady siódmej kadencji. 
Radni jednogłośnie pod-
jęli decyzję o zaliczeniu 
odcinków dawnych dróg 

krajowych nr 8 i nr 25 prze-
biegających przez teren 
gminy Oleśnica do kate-
gorii dróg wojewódzkich. 
Przedmiotowe  odcinki 
dróg położone są w ciągu  
dróg wojewódzkich łączą-

cych województwa. Pod-
czas posiedzenia w tym 
dniu rozpatrzono także 
projekti podjęto uchwałę 
w sprawie zasięgnięcia od 
Komendanta Wojewódz-
kiego Policji we Wrocławiu 

informacji o kandydatach 
na ławników.

Opracowanie: 
Agnieszka Kembłowska - 

Inspektor ds. obsługi Rady 
Gminy

W dniu 24 września odbyła 
się XII sesja Rady Gmi-
ny Oleśnica, dotycząca 
działalności Gminnego 
Przedsiębiorstwa Komu-
nalnego. Po otwarciu sesji, 
stwierdzeniu prawomoc-

ności obrad i wprowa-
dzeniu autopoprawek, 
przystąpiono do punktu 4, 
w którym Prezes GPK Sp. z 
o.o. Pan Jarosław Polański 
przedstawił  sprawozdanie 
z działalności jednostki 

za 2014 rok. Kolejnym 
zaproszonym gościem 
była Pani Marzena Gra-
czyk – dyrektor Zarządu 
Dróg Powiatowych, która 
omówiła stan dróg powia-
towych znajdujących się 

na terenie gminy Oleśnica.      
Następnie po krótkiej i rze-
czowej dyskusji przystą-
piono do podjęcia uchwał:

a.  w sprawie zatwierdze-
nia taryf dla zbiorowego 
zapatrzenia w wodę i zbio-
rowego odprowadzania 
ścieków;
b. w sprawie uchwale-
nia zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego dla dzia-
łek nr 99/7, 99/8, 99/2, 
99/17, 99/18, 99/19, 99/20, 
99/21, obręb Bystre, gmi-
na Oleśnica;
c. w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzen-
nego dla obrębu Osada 
Leśna, gmina Oleśnica;
d. w sprawie uchwale-
nia zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego dla ob-

rębu Poniatowice, gmina 
Oleśnica;
e.  w sprawie  uchwale-
nia zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego dla działki 
nr 1/3, obręb Spalice, gmi-
na Oleśnica;
f.  zmieniająca uchwałę Nr 
II/12/14 w sprawie wielo-
letniej prognozy finanso-
wej Gminy Oleśnica;
g.  w sprawie zmian budże-
tu gminy na 2015 rok; 
h.  w sprawie udzielenia z 
budżetu Gminy na 2015 
rok dotacji celowej Powia-
towi Oleśnickiemu;
i.  w sprawie wysokości i 
zasad udzielenia dotacji 
celowej dla podmiotów 
prowadzących żłobki, klu-
by dziecięce lub zatrud-
niających opiekuna dzien-
nego na terenie Gminy 
Oleśnica;
j.  zmieniająca uchwałę Nr 
VI/26/11 w sprawie zarzą-
dzenia poboru podatków 
od osób fizycznych w dro-

dze inkasa oraz określenia 
inkasentów i wysokości 
wynagrodzenia za inkaso;
k.  zmieniająca uchwałę 
Nr VI/27/11 w sprawie 
zarządzenia poboru opłat 
w drodze inkasa oraz okre-
ślenia inkasentów i wyso-
kości wynagrodzenia za 
inkaso.
W/w uchwały zostały 
podjęte jednogłośnie w 
obecności 13 radnych bio-
rących udział 
w głosowaniu.
W kolejnym punkcie po-
rządku obrad Wójt przed-
stawił sprawozdanie z pra-
cy między sesjami. Zakoń-
czenie sesji poprzedziło 
przyjęcie przez radnych 
protokołu z poprzednich 
obrad.

 Opracowanie: 
Agnieszka Kembłowska - 

Inspektor ds. obsługi Rady 
Gminy

XI nadzwyczajna sesja Rady Gminy Oleśnica

XI nadzwyczajna sesja Rady Gminy Oleśnica

XII sesja Rady Gminy Oleśnica

Działalność Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego 
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rozrywka

wydarzenia

30 września minął osta-
teczny termin, w którym 

sołectwa mogą składać 
wnioski o sfinansowanie 

zadań z funduszu sołec-
kiego.Przez okres września 
odbywały się zebrania 
wiejskie, na których za-
padały decyzje w sprawie 
przeznaczenia środków 

jakie zostały przydzielone 
mieszkańcom w danych 
sołectwach. Uczestniczą-
cy w spotkaniach miesz-
kańcy dyskutowali nad 
zadaniami, które chcieli 

by wykonać w ramach 
funduszu . W drodze gło-
sowania wybrano zadania 
do realizacji w 2016 roku. 
Wnioski zostały poddane 
analizie merytorycznej, a 

zadania poszczególnych 
sołectw zostaną zatwier-
dzone uchwałą budże-
tową przez Radę Gminy 
Oleśnica. 

fundusz sołecki

W ramach ustalania funduszu sołeckiego

Spotkania w sołectwach

Spotkanie - Ligota Polska Spotkanie - Ostrowina Spotkanie - Ligota Mała

Dzięki staraniom Sołtysa i 
Rady Sołeckiej 26 września 
Bogusławice pożegnały 
lato Dniem Pieczonego 
Ziemniaka. Był to także 

dzień, w którym wieś po-
chwalić się mogła zaku-
pionym właśnie ogrom-
nym namiotem. Dla dzieci 
przewidziano atrakcje w 

postaci : meczu piłki noż-
nej, dmuchanego zamku, 
konkursu przeciągania 
liny, puszczanie baniek 
mydlanych.  Jak zwykle 

dopisał GOK przeprowa-
dzając konkurencje spor-
towe dla najmłodszych. 
Dla dorosłych  przewi-
dziano m. in. turniej prze-
ciągania liny Wykazać się 
mogli też siłacze w próbie 

przetaczania opony. 

Największą atrakcją dnia 
okazały się jednak ziem-
niaki pieczone w ognisku. 
Zajadali się nimi dzieci i 
dorośli. Impreza, popro-
wadzona przez Zofię Ma-

tuszewską, zakończyła się 
zabawą taneczną.

Sołtys pragnie podzięko-
wać wszystkim sponso-
rom, osobom zaangażo-
wanym w organizację i 
przeprowadzenie festynu.

Dzien pieczonego ziemniak w Bogusławicach

Po krótkiej przerwie Bogu-
sławice wróciły do tradycji 

przygotowywania Wieńca 
Dożynkowego.I był to po-

wrót udany. Wspólna praca 
zaowocowała 3 miejscem 
w konkursie zorganizowa-
nym w ramach Gminnych 
Dożynek Sołtys pragnie 
podziękować wszystkim 
zaangażowanym w two-
rzenie wieńca. Specjalne 
podziękowania dla:

p. Barbary Zachwyc, p. Na-
talii Maślanki, Ewy i Mariu-
sza Maślanków, Wioletty 
Domal, Kazimerza Tokarka 
i  Stanisława Pomorskiego.

Bogusławice kontynuują tradycje

Cennik oraz informacje na stronie www.nolesnica.pl
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Europejskie Dni Dziedzic-
twa 2015, których  tego-
rocznym tematem odby-

wających się w całej Euro-
pie działań jest Utracone 
Dziedzictwo, miał również 
swoją odsłonę w gminie 
Oleśnica. Gminny Ośrodek 
Kultury Oleśnica przy-
gotował serię działań w 
Izbie Pamięci Gminy Ole-
śnica, odbywających się 
w ramach Europejskie Dni 
Dziedzictwa na Dolnym 
Śląsku, koordynowanych 
przez Muzeum Etnogra-
ficzne we Wrocławiu.

Już na długo przed zdarze-
niami, planowane spotka-

nia w Izbie cieszyły się tak 
ogromnym zainteresowa-
niem, że Gminny Ośrodek 

Kultury Oleśnica postano-
wił wydłużyć działania w 
ramach EDD 2015 w Izbie 
Pamięci o jeden dzień. W 
związku z tym pierwszą 
grupę uczestników gości-
liśmy już 17 września w 
czwartek. Byli to ucznio-
wie Szkoły Podstawowej 
w Sokołowicach. Kolejno 
18 września w piątek na-
szymi gośćmi byli ucznio-
wie Szkoły Podstawowej 
Gminy Oleśnica. Wszyscy 
uczestnicy z zaintereso-
waniem wysłuchali historii 
o powstaniu Izby oraz 

obejrzeli film z udziałem 
najstarszych mieszkań-
ców Boguszyc. W trakcie 
zwiedzania Izby, uczest-
nicy mogli zapoznać się z 
wybranymi przedmiotami 
codziennego użytku w 
dawnych gospodarstwach 
- dziś zgromadzonymi w 
naszej Izbie. Po prezen-
tacjach, uczniowie wzięli 
także udział w edukacyj-
nych warsztatach kulinar-
nych „z historią” w tle, za-
kończonych wspólna de-
gustacją: m.in. wyrabianiu 
masła tradycyjną metodą 
w maselnicy, przygotowa-
niu sałatki warzywnej oraz 
kiszeniu ogórków. „Gwoź-
dziem programu” okazały 
się ziemniaki pieczone 

w ognisku, przy którym 
zgromadzili się wszyscy 
goście na koniec zajęć 
warsztatowych. Wszystkie 
te wydarzenia okraszone 
były śpiewem zespołu 
Boguszyczanie - zwycięz-
ców zimowej edycji Ludo-
wej Listy Przebojów Radia 
Wrocław. 

W piątek 18 września w 
godzinach popołudnio-
wych dodatkowo odbyła 
się w Izbie Pamięci spo-
tkanie pt. „Przesiedlenia/
Migracje/Ludzie (45-15), 
w ramach którego pre-
zentowane były dwa filmy. 
Pierwszy z nich nosił tytuł 
„Z Marysina do Masindi” 
Piotra Michałowskiego o 
losach Leona Mireckiego, 
który w latach 1940-47 
przebył kilkanaście tysięcy 
kilometrów – po deporta-
cjach na Syberię z Kresów, 
ostatecznie, jako dziecko 
wojnę spędził w obozie 
dla uchodźców w Masindi 
w Ugandzie. Drugi film to 
gest dokamerowy „Ruch” 
- artysty Pawła Syposza, 
zadającego w swojej pra-
cy video pytania o bu-
dowanie tożsamości na 
poniemieckich ziemiach 
„zachodnich”, zasiedlo-
nych przez wysiedlonych 
Polaków z różnych stron II 
RP. Po prezentacji filmów 
goście zasiedli do stołów 
zastawionymi potrawami 
Kresowymi, przygotowa-
nymi przez mieszkańców, 

gdzie tradycyjnie wywią-
zała się dyskusja… Tym 
razem dotyczyła tożsamo-
ści, doświadczaniu wyko-

rzenienia, braku ciągłości, 
asymilacji i różnorodno-
ści – także w kontekście 
współczesnych migracji. 
Dyskusję poprowadził so-
cjolog kultury, dr Marcin 
Starnawski, związany z 
DSW we Wrocławiu. Spo-
tkanie prowadzili Monika 
Małobęcka i Piotr Micha-
łowski z GOK Oleśnica.

W sobotę 19 września od-
wiedzali nas mieszkańcy 
Boguszyc i innych oko-
licznych miejscowości, 
jak również Oleśnicy. Był 
to dzień wspomnień ro-
dzinnych, oraz tych, zwią-
zanych ze stuletnią już hi-
storią budynku, w którym 
dawniej mieściła się szkoła 
(obecnie znajduje się tam 
Izba Pamięci). Tego dnia 
powodzeniem cieszyły 
się klisze z bajkami, oraz 
slajdy i przezrocza uka-
zujące krajobrazy świata 
- dawniej wyświetlane 
rzutnikami na szkolnych 
ścianach podczas lekcji...

W niedzielę 20 września 
2015, na zakończenie dzia-
łań w ramach EDD 2015 
oraz w ramach Dni Europy 
w Oleśnicy, GOK Oleśnica 
przygotował wiele atrakcji 
dla mieszkańców miasta 
Oleśnica, między innymi 
ciekawe programy arty-
styczne, animacje, kon-
kursy, spektakle teatralne 
i kabaretowo, występy 

mimów, warsztaty ręko-
dzieła, wystawy, stoiska 
promocyjne, quizy wiedzy 
o Europie i wiele innych 
wydarzeń. Program dnia 
zainaugurował przejazd 
kapeli SMYKI konnym 
wozem ulicami Oleśnicy, 
grając muzyką tradycyjną 
i w ten sposób zapraszając 
do udziału w przygotowa-
nych wydarzeniach. Na 

scenie w Rynku wystąpiły 
zespoły z gminy Oleśnica, 
prezentując różnorodne 
tradycje, również europej-
skie. Wśród nich były: ze-
spół Boguszyczanie z Bo-
guszyc, zespół Wianki ze 
Wszechświętego, zespół 
Jarzębina z Sokołowic, 
zespół Wyszogrodzianie z 
Wyszogrodu oraz kapela 

folkowa „Każdy Sobie” z 
gminy Oleśnica. Koncerty 
prowadzili Piotr Balicki 
„BZIK” i Piotr Michałowski. 
Na zakończenie dnia wy-
stąpiła Kapela Brodów.

Dzięk ujemy serdecz-
nie wszystkim gościom 
za przybycie i aktywne 
uczestnictwo w wydarze-

niach. Tym razem odwie-
dziło nas około 350 osób. 
Zapraszamy na kolejne 
spotkania z historią!

Opracowanie
Monika Małobęcka
referent ds. kultury 

Gminny Ośrodek Kultury 
Oleśnica

wydarzenia

Europejskie dni dziedzictwa 2015 

Gminna Izbia Pamięci

historia
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wydarzenia

Tegorocznej jesieni w na-
szych szafach nie powin-
no zabraknąć grubych, 
oversizowych swetrów 
oraz kardiganów. Wiel-
kie swetry, a w zasadzie 
swetrzyska, to silnie zako-
rzeniony motyw, który od-
najdziemy wśród trendów 
nadchodzącej pory roku. 
Szał na tego rodzaju okry-
cia trwa nieprzerwanie od 
kilku jesienno-zimowych 
sezonów. 

To dobrze, bo po co roz-
stawać się z czymś, co daje 
ciepło, jest miękkie i przy-
jemne dla ciała. Kiedy na 
dworze wieje i pada chęt-
nie sięgamy po rzeczy, 
które nas otulą. Właśnie w 
grube swetry można się 
zawinąć, owinąć, wtulić, a 
nawet schować, by nie do-
padła nas aura panująca 
za oknem jesienną porą. 
Obecnie na półkach, czy  
wieszakach sklepowych 
znajdziemy szeroką gamę 
swetrów, które zawładnęły 

najnowszymi kolekcjami. 
Grube swetry znajdziemy 
niemal w każdym sklepie 
zajmującym się sprze-
dażą odzieży. Najlepsze 
są swetry wykonane z 
czystej wełny lub kasz-
miru, niestety kosztują za 
dużo! Można określić je 
mianem inwestycji, gdyż 
zapewne służyć nam będą 
przez kilka dobrych se-
zonów. Jednak znacznie 
większą popularnością 
cieszą się swetry wełnia-

ne z domieszkami akrylu 
czy wiskozy. Wybierając 
sweter warto spojrzeć na 
metkę ze składem, gdyż 
lepsze tkaniny będą służyć 
nam dłużej. Materiały nie 
będą się rozciągały, a same 
swetry nie będą podle-
gały wszelkiego rodzaju  
deformacjom.  Jak to za-
zwyczaj bywa jesienią, tak 
i w tym roku najbardziej 
pożądana paleta barw, to 
kolory ziemi oraz pastele. 
W obecnych kolekcjach 

znajdziemy sporo beżów, 
karmeli, owczą wełnę oraz 
niemal wszystkie odcienie 
brązów. I to właśnie brąz 
do spółki z szarościami 
będzie niekwestionowa-
nym królem, w dziedzinie 
grubych swetrów na nad-
chodzącą jesień i zimę.

Co do krojów na wiesza-
kach i półkach sklepo-
wych znajdziemy swetry 
o rozmaitych kształtach. 
Większość z nich może 
przypominać namioty 
przepasane w talii, ale 
niekoniecznie. Znajdzie-
my również takie, które 

podkreślą kształty, będą 
bardziej dopasowane, za-
pinane na guziki. Bardzo 
długie, przypominające 

płaszcze lub krótsze, się-
gające do pół uda- obie 
wersie świetnie zapre-
zentują się w połączeniu 
z legginsami i botkami, 
czy kozakami. Miłośnicy 
futerek znajdą też coś dla 
siebie, gdyż nie zabraknie 
tego elementu przy ob-
szyciach w tej wierzchniej 
części garderoby. Ostat-
nim elementem wśród 
swetrów będą kimona i 
poncza przemycające styl 
boho ostatnio silnie zako-
rzeniony w trendach. 

Opracowała:
Agata Rzepka

moda

Co nowego słychać w modzie

Grube swetry podbiją jesienne kolekcje!  

W dniu 05 września 2015 
r. delegacja z Gminy Ole-
śnica była gościem tego-
rocznych Dożynek Gmin-
no-Powiatowych w Twar-
dogórze, które odbywały 
się na placu przy OSP w 
Twardogórze. 

Gospodarzami dożynek 
byli  Starosta Powiatu Ole-
śnickiego, Wojciech Kociń-
ski oraz Burmistrz Miasta 
i Gminy Twardogóra, Zbi-
gniew Potyrała. Obowiązki 
starostów dożynkowych 

pełnili Jolanta i Marek 
Rusinkowie.

Gminę Oleśnica reprezen-
towało Sołectwo Ostro-
wina (współorganizator 
Dożynek Gminy Oleśnica 
2015) z sołtysami Janem 
Żareckim oraz Przewodni-
czący Rady Gminy Tadeusz 
Kunaj i Sekretarz Gminy 
Krzysztof Skórzewski. Wy-
darzenie otworzył uroczy-
sty korowód z wieńcami 
dożynkowymi oraz msza 
święta.  Rozstrz ygnię -

to również konkurs na 
najpiękniejszy wieniec.  
Pierwsze miejsce zdobyła 
gmina Twardogóra, która 
13 września br. reprezen-
towała powiat oleśnicki na 
Dożynkach Wojewódzkich 
w Miliczu. Gwiazdami do-
żynek były zespoły Kama-

sutra oraz After Party, a 
część taneczną poprowa-
dził zespół Chwalisz Band. 

Opracowanie
Monika Jankowska

organizator imprez kultu-
ralnych

GOK Oleśnica

Gmina Oleśnica na Dożynkach powiatowych 2015
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rozrywka

lokalna inicjatywa

Również w Zimnicy ukoń-
czono prace przy kolejnym 
kolorowym przystanku au-
tobusowym. Mieszkańcy 
tej miejscowości własnymi 
siłami odmalowali przy-
stanek, przyozdabiając 
go różnymi wzorkami i 
kogutkami. Tym samym 
przystanek z Zimnicy doła-
czył do grupy kolorowych 
przystanków w Gminie 
Oleśnica.

Zadanie koordynował soł-
tys Ryszadr Hungier. Uzy-
skał on od Wójta Gminy 
Oleśnica farby, a następ-
nie wraz z mieszkańca-
mi upiększyli swój przy-
stanek. w pracach brało 
udział razem 7 osób i za-
jeło to 50 roboczogodzin.

Osoby, które pracowały 
przy odnowieniu to:

- Ryszard Hungier
- Alina Matyjasik
- Maria Saban
- Marianna Marcinkiewicz
- Krzysztof i Piotr Kalinka
- Marek Cieślik

www.nolesnica.pl

W Gmine Oleśnica trwa 
społeczna akcja rewitaliza-
cji przystanków autobuso-
wych, koordynowana i fi-
nansowana przez Gminny 
Ośrodek Kultury Oleśnica. 
Niedawno odwiedziła nas 
red. Dorota Kaczor z TVP 
Wrocław, przygotowując 
krótki reportaż pt. „Wiel-
kie malowanie” na temat 
naszych działań, który 
był emitowany w Faktach 
TVP Wrocław. Wspólnie 
odwiedziliśmy Ostrowinę i 
Boguszyce, gdzie ostatnio 
trwały intensywne pra-
ce nad zmianą wyglądu 
szarych przystanków w 
kolorowe dzieła sztuki! 
Motywy nawiązują do 
specyfiki i charakteru miej-
scowości – dla przykładu 
w Boguszycach związane 
są  Izby Pamięci gminy 
Oleśnica, która znajduje 
się w świetlicy wiejskiej w 
Boguszycach.  

W gminie Oleśnica akcja 
zaczęła się równe dwa lata 

temu, kiedy realizowali-
śmy jako partner projekt 
„Świetlice wiejskie – Cen-
tra Aktywności Obywatel-
skiej” Fundacji Wspierania 
Rozwoju Lokalnego „Moja 
Przestrzeń” z Wrocławia (z 
funduszy Rządu Szwajca-
rii). Wtedy w sołectwie Li-
gota Mała powstał pomysł 
rewitalizacji przystanku. 

Najważniejszym założe-
niem było zaangażowanie 
mieszkańców we wspólne 
działania. Za tamtą, bar-
dzo udaną akcję odpo-
wiedzialna była Marzena 
Klimowicz, artysta plastyk, 
mieszkanka Ligoty Małej. 
Już po zakończeniu pro-
jektu mieszkańcy Ligoty 
Małej wyremontowali dru-
gi przystanek, nadając mu 
również folkowy charakter. 
Niedawno akcja powróciła 
- tym razem z inicjaty-
wy samych mieszkańców. 
Najważniejszy jest dla nas 
fakt, iż wspólne rewitaliza-
cje są również gwarancją 

dbania o wykonane efekty 
własnej pracy. 

Obecnie za koordyno-
wanie akcji rewitalizacji 
artystycznych odpowiada 
Marcin Mrowicki, artysta 
plastyk (instruktor GOK 
Oleśnica). Niedawno pro-
wadziliśmy działania w 
Smolnej, Ostrowinie, Bo-
guszycach i Zimnicy. Od-
nowionych jest już 7 przy-
stanków, a kolejne akcje 
są już zaplanowane. Akcja 
zostanie przerwana wraz 
z jesiennym załamaniem 
pogody i powróci wiosną 
2016 roku. Już niedługo 
zaprosimy mieszkańców 
i turystów na zwiedzanie 
gminy Oleśnica trasą ko-
lorowych przystanków 
(w tym celu powstanie 
również kreatywna mapa 
naszej gminy).

 Opracowanie
Piotr Michałowski

kierownik Domu Kultury 
GOK Oleśnica

Mszą Świętą odprawioną 
w miejscowym kościele 
rozpoczęły się obchody 
tegorocznych dożynek 
w Ligocie Wielkiej. Staro-
stami byli Dorota Drozd 
i Sebastian Kuriata . Po 
kościelnej uroczystości 
korowód przeszedł do 
świetlicy wiejskiej, gdzie 
odbyła się dalsza część 
Święta plonów. 

Uroczystego otwarcia do-
konała Sołtys Justyna Ba-
tog , następnie nadszedł 
czas na występy. Przed 
mieszkańcami zaprezęto-
wały się zespoły Karolinki, 
Jarzębina i Ligocianie. Ale 
to nie koniec atrakcji jakie 
przygotowała sołtys wraz 
z radą sołecką dla swojego 
Sołectwa. Odbył się pokaz 
tańca towarzyskiego, a w 
podróż dookoła świata 
mieszkańców zabrał Na-
der, który uczył tańca w 
rytmach Afrykańskich , 

Kubańskich i Bollywood. 
Na święcie plonów można 
było również obejrzeć po-

kaz Fireshow w wykona-
niu Ognistych Bananów.  
Wspólna zabawa trwała 

do białego rana.

Justyna Batog

Dożynki w Ligocie Wielkiej

Wspólna praca mieszkańców oraz Gminnego Ośrodka Kultury

Kolorowe przystanki w gminie
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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 Obywatel-
skich 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 Gospo-
darki 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, Współ-
pracy i Pozyskiwania Fun-
duszy
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
g o d z i ny  u r z ę d o w a n i a 
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
g o d z i ny  u r z ę d o w a n i a 
Ośrodka:
7.00 - 15.00 

Gminny Ośrodek Kultury 
Oleśnica
Ligota Polska 3a
56-400 Oleśnica
tel./fax. 71-314-02-38
g o d z i ny  u r z ę d o w a n i a 
Ośrodka: 8.00 - 16.00

Przydatne informacje: 
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informacje

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
Małgorzata Cisz
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
Zimnica
Hungier Ryszard
71 314 03 58
535 878 129

Chcesz zadzwonić do swojego sołtysa?
     Tutaj znajdziesz do niego numer 

Awans na stopień 
nauczyciela mianowanego

Nowy sołtys we wsi Bystre
W związku z rezygnacją 
ze sprawowania funkcji 
sołtysa Sołectwa Bystre, 
złożoną przez dotych-
czasowego sołtysa Panią 
Annę Rembak, w dniu 
16 września 2015 roku 
na świetlicy wiejskiej w 
Bystrem odbyły się wybo-
ry nowego gospodarza 
wsi. Zgodnie z uchwałą 
Zebrania Wiejskiego no-
wym Przewodniczącym 

Rady Sołeckiej została Pani 
Małgorzata Cisz.  Pani soł-
tys życzymy skutecznej 
i owocnej działalności, a 
przede wszystkim satys-
fakcji z pracy wykonywa-
nej dla dobra mieszkań-
ców sołectwa.

Opracowanie: 
Agnieszka Kembłowska - 

Inspektor ds. obsługi Rady 
Gminy

W dniu 24 września 2015 
r. przed sesją Rady Gminy 
Oleśnica miała miejsce 
ceremonia ślubowania i 
wręczenia aktów nadania 
stopnia awansu zawodo-
wego nauczycieli. Stopień 
nauczyciela mianowane-
go uzyskali: Pani Monika 
Mazur – nauczycielka języ-

ka angielskiego w Szkole 
Podstawowej w Ligocie 
Małej oraz Pani Justyna 
Słupek – nauczycielka ję-
zyka angielskiego w Szko-
le Podstawowej Gminy 
Oleśnica.

Beata Zbylut inspektor ds. 
oświaty i sportu

18 września udaliśmy się 
na nietypową lekcję do 
Izby Pamięci w Boguszy-
cach. W ramach Europej-
skich Dni Dziedzictwa pani 
sołtys Jadwiga Bodo, pani 

Monika Małobęcka i GOK 
przygotowali dla nas mnó-
stwo atrakcji. Obejrzeliśmy 
film – wywiad z dwiema 
babciami, mieszkankami 
Boguszyc, które przyje-

chały na ziemie zachodnie 
z Kresów i opowiadały o 
swoim życiu i o … praniu 
bez pralki Frani lub au-
tomatu. Sami „na sucho” 
próbowaliśmy prania na 
tarze i maglowania płótna 
na wałku. 

Zwiedziliśmy Izbę Pamięci, 
gdzie mieszkańcom Bogu-
szyc udało się zgromadzić 
mnóstwo eksponatów z 
ubiegłego wieku, a nawet 
starszych.  Przenieśliśmy 
się w odległe czasy, dlate-
go często padały pytania 
„A co to jest?”, „Do czego 
to służyło?”.  Ogromną 
atrakcją stała się izba z 
wyposażeniem z lat powo-
jennych, gdzie można było 
grać na pianinie, pisać na 
maszynie do pisania, wy-
kręcić numer na starym te-
lefonie z tarczą obrotową. 
Ogromną niespodziankę 
sprawiło nam przybycie 
zespołu ludowego „Bo-
guszyczanie”, który przy 
akompaniamencie pana 

Rafała Czepiżaka na akor-
deonie, zaśpiewał dla nas 
kilkanaście piosenek. 

Po artystycznych wraże-
niach przenieśliśmy się w 
świat kulinariów. Własno-
ręcznie ubiliśmy masło 
w maselnicy i przygoto-
waliśmy sałatkę jarzyno-
wą. Mieszkaniec Bogu-
szyc - pan Henryk Połeć 
rozpalił dla nas ognisko i 
upiekł w nim ziemniaki. 
Niektórzy po raz pierwszy 
mieli okazję spróbować 
takich rarytasów. Nie oby-
ło się również bez trady-
cyjnego żurku. Uczta na 
dziedzińcu naszej daw-
nej szkoły była wspania-
ła i wszystkim wszystko 

cudownie smakowało.                                                                       
Z całego mnóstwa wrażeń 
z pewnością wiele zosta-
nie w pamięci. Mamy na-
dzieję, że warsztaty te za-
intrygują i zmotywują do 
odkrywania rodzinnych 
historii, poszukiwania wła-
snych korzeni. Może już 
wkrótce obejrzymy kolej-
ne filmy z wywiadami ze 
starszymi ludźmi, którzy 
noszą w swych sercach 
wiele wspaniałych wspo-
mnień, tych radosnych i 
tych tragicznych. To prze-
cież nasze dziedzictwo, 
które musimy pielęgno-
wać.

                                                                                                                                                    
Monika Śliwińska

SP Gminy Oleśnica na Europejskich Dniach Dziedzictwa w Boguszycach

Babcine opowieści i ... tara do prania

@ 2015 Kurier Gminy Oleśnica nakład - 1500 egzemplarzy
    wydawca: Urząd Gminy Oleśnica skład: AXEN Group II
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aktualności

Z przyjemnością zawia-
damiamy, iż w dniu 24 

września br. reprezentant 
Gminnego Ośrodka Kul-
tury Oleśnica, Piotr Mi-

chałowski (w zastępstwie 
Doroty Bartczak, dyrektor 

GOK Oleśnica) uczestni-
czył w debacie „Prawo 
do kultury” w Sejmie RP. 

Panelistami byli: minister 
Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego, prof. Małgo-
rzata Omilanowska, Adam 
Bodnar, Rzecznik Praw 
Obywatelskich, Krzysztof 
Dudek, dyrektor Narodo-
we Centrum Kultury, Rafał 
Dutkiewicz, prezydent 
Wrocławia oraz Paweł No-
wacki, zastępca redaktora 
naczelnego Gazety Praw-
nej. Spotkanie prowadziła 
Iwona Śledzińska-Katara-
sińska, Przewodnicząca 
Komisji Kultury i Środków 
Przekazu. Piotr Michałow-
ski zabrał głos w tej istotnej 
dyskusji, dotyczącej kolej-
nych kroków prawnych w 
zakresie organizacji ‚życia 
kulturalnego’ w kolejnych 
dekadach w Polsce, m.in. 
o konieczności wspierania 
konkretnych zapisów legi-
slacyjnych kształceniem 
kompetencji miękkich w 
zakresie wdrażania tych 
przepisów. Posiadając wie-
loletnie doświadczenie 
w organizowaniu działań 
kulturalnych w skali lokal-
nej, regionalnej i między-
narodowej, stawiamy na 

rozwiązania systemowe, 
edukację, pakiet partycy-
pacji i facylitację lokalną. 
Jesteśmy gotowi konstruk-
tywnie zaangażować się w 
proces współtworzenia 
programu wsparcia samo-
rządów i grup oddolnych. 
Jednocześnie powoływali-
śmy się na doświadczenia 
wdrażania ratyfikowanej 
w 2011 roku przez Polskę 
Konwencji UNESCO nt. 
ochrony niematerialnego 
dziedzictwa kulturowego 
oraz konieczne wzmocnie-
nie procesu partycypacji i 
rozwiązań systemowych, 
wspierających samorzą-
dy (którym delegowano 
uprawnienia w zakresie 
ochrony dziedzictwa, ale 
bez przekazania kompe-

tencji w tym zakresie). 
Rozwiązania praktyczne 
będą naszym zdaniem 
konieczne również w przy-
padku formalnego wpisa-
nia „Prawa do kultury” do 
Protokołu Dodatkowego 
Europejskiej Konwencji o 
Ochronie Praw Człowieka 

i Podstawowych Wolności 
Rady Europy. Debata była 
bardzo celną inicjatywą, 
którą potraktowaliśmy 
jako uzupełnienie trwają-
cego procesu konsultacyj-
nego, w którym również 
bierzemy udział jako GOK 
Oleśnica, czyli Voices of 
Culture (dialogu Komisji 
Europejskiej z sektorem 
kultury nt. partycypacji w 
wielu obszarach społecz-
nych i kulturowych). Deba-
ta w Sejmie organizowana 
jest przez „Dziennik Gaze-
tę Prawną”.

Opracowanie
Piotr Michałowski

kierownik Domu Kultury 
Gminny Ośrodek Kultury 

Oleśnica

Reprezentant gminy uczestniczył w debacie „Prawo do kultury”

Ważny głos GOK Oleśnica w Sejmie RP

W dniu 22 września 2015 
w Brukseli roku odbyło się 
spotkanie dialogu pomię-
dzy Komisją Europejską a 
sektorem kultury. Z przy-
jemnością informujemy, 
iż reprezentant GOK Ole-
śnica, Piotr Michałowski  
został zaproszony przez KE 
do pracy w ramach grupy 
roboczej Voices of Culture 
(Głosy sektora kultury). 
Spotkanie w Brukseli było 
kolejnym etapem współ-
pracy po lipcowej sesji we 
Florencji, które miało na 
celu przygotowanie rapor-
tu opiniotwórczych środo-
wisk kulturalnych oraz eu-
ropejskich sieci kultury nt. 
rekomendacji w zakresie 
koniecznych zmian w „Par-
tycypacyjnym zarządzaniu 
dziedzictwem kulturo-
wym”. Obydwa wyjazdy 

były w pełni sfinansowane 
przez Komisję Europejską. 
Podczas niedawnego spo-
tkania w Centrum Flagey 
w Brukseli udało się nie 
tylko przedstawić sporzą-
dzony raport. Mogliśmy 
również go skomentować, 
wymienić się doświadcze-
niami i know-how z przed-
stawicielami KE. Komisja 
dostrzega konieczność 
wprowadzenia pewnych 
zmian, głównie w zakresie 
stosowania doradztwa 
i wsparcia w wymiarze 
legislacji i procedowania, 
gdyż praktyki partycypa-
cyjne stały się codzienny-
mi praktykami, a społecz-
na potrzeba partycypacji 
(udziału mieszkańców we 
współtworzeniu kultural-
nego, czy społecznego ob-
licza ich ‘lokalności’) stale 

się poszerza w sektorze 
kultury. Następnym kro-
kiem będzie przedstawie-
nie raportu przez zespół 
redakcyjny na posiedzeniu 
OMC (Otwartej Metody 
Koordynacji) w paździer-
niku 2015 roku przez KE, 
aby do udostępnić sobie 
na wzajem wyniki pracy 
i wypracowanie spójnych 
rekomendacji. Voices of 
Culture wspiera Otwartą 
Metodę Koordynacji - na-
rzędzie/grupę roboczę 
Komisji Europejskiej, wy-
pracowująca rekomenda-
cje dla Krajów Członkow-
skich w szerokim zakresie 
kulturowym: od legislacji, 
po procedowanie). Zde-
cydowaliśmy się również 
do pozostania w procesie 
dzielenia się spostrzeże-
niami, komentarze z KE, 

celem podjęcia długofa-
lowych działań wsparcia 
sektora kultury. 

Komisję Europejską pod-
czas spotkania Dialogue 
Meeting we Centrum Fla-
gey w Brukseli reprezento-
wali (między innymi):

Walter Zampieri, kierow-
nik działu: Polityka Kul-
turalna i dialog między-
kulturowy (DG Edukacja i 
Kultura)
Michel Magnier, dyrektor 
Wydziału Kultura i kre-
atywność (DG Edukacja i 
Kultura)
Erminia Sciacchitano, 
specjalista ds. polityki 
innowacji i kulturowej 
różnorodności w Komisji 
Europejskiej DG Edukacja 
i Kultura

Catherine Magnant, za-
stępca szefa polityki kul-
turalnej i dialogu między-
kulturowego, DG Edukacja 
i Kultura.

Podziękowania raz jeszcze 
dla wszystkich uczestni-
ków i dla KE możliwość 
bycia częścią tego zespo-
łu roboczego. Cieszymy 
się, iż GOK Oleśnica jest 
identyfikowany jako dy-
namiczny ośrodek kul-
tury, zaangażowany w 
wielowątkową, kulturalną 

współpracę międzynaro-
dową, realizujący w prak-
tyce założenia maksymy 
„Myśl globalnie, działaj 
lokalnie”. Zaproszenie do 
grupy roboczej przez Ko-
misję Europejską jest do-
wodem na dostrzeganie 
jakości podejmowanych 
przez nas działań. 

Opracowanie
Piotr Michałowski

kierownik Domu Kultury 
Gminny Ośrodek Kultury 

Oleśnica

Piotr Michałowski  został zaproszony przez KE do pracy w ramach grupy roboczej Voices of Culture 

Spotkanie GOK Oleśnica z przedstawicielami Komisji Europejskiej 


