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XIII sesja Rady Gminy Oleśnica

Masz azbest? Te informacje są dla Ciebie

W październiku w sali narad w Urzędzie odbyła się XIII sesja Rady Gminy Oleśnica, dotycząca funkcjonowania
gminnych placówek oświatowych
więcej str. 2

str. 12
Pasowanie pierwszoklasitów
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w tym numerze dodatek - ogłoszenia przetargów działek w gminie
oraz ważne informacje dla właścicieli psów
str. 2
Dzień Zdrowego Śniadania

Patriotycznie w Smolnej

Pamieć o żołnierzu...
Po raz szósty mimo jesiennego chłodu przy mogile żołnierza armii carskiej spotkała się młodzież
szkolna ze Szkoły Podstawowej w Sokołowicach oraz przedstawiciele UG Oleśnicy więcej str.3

str. 9
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szkoła
Nowi uczniowie w SP Smolna

Pasowanie pierwszoklasitów
22 października w Szkole
Podstawowej w Smolnej, odbyło się pasowanie
uczniów klasy pierwszej.
Uroczystość rozpoczęła

się o godz. 9.00 w sali
gimnastycznej. Na ślubowanie przybyli zaproszeni
goście , tj. Wójt Gminy
Oleśnica Marcin Kasina,

dyrektor szkoły Dariusz
Rzepka, Grono Pedagogiczne, uczniowie, rodzice, babcie i dziadkowie.
Pierwszoklasiści ubrani
na galowo zostali wprowadzeni przez uczniów kl.
IV. Uroczystość rozpoczęła
się przedstawieniem w
wykonaniu uczniów kl. I i
IV. Zaprezentowali w nim
na powitanie taniec, a
następnie montaż słowno- muzyczny w którym
maluchy zdały egzamin na
ucznia. Następnie odbyła
się druga część uroczystości – ślubowanie i pasowanie. Wszyscy goście
wręczyli prezenty. Boha-

terowie tego dnia wraz z
Wójtem i Dyrektorem, rodzicami zasadzili drzewko

w ogródku szkolnym. Rodzice zaprosili wszystkich
obecnych na uroczystości

na słodki poczęstunek.

312/1, 312/2, 315/2 i 315/3
obręb Smardzów, gmina
Oleśnica;

oświadczeń majątkowych
radnych oraz Wójta za
2014 rok. Z kolei Wójt odczytał informację dotyczącą analizy oświadczeń majątkowych pracowników
urzędu i jednostek organizacyjnych, a następnie
przedstawił sprawozdanie
ze swojej pracy między

sesjami. Zakończenie sesji poprzedziło przyjęcie
przez radnych protokołu
z poprzednich obrad.

SP Smolna

sesja
XIII sesja Rady Gminy

Gminne placówki oświatowe

emisyjnej dla Gminy Oleśnica”;

Dnia 29 października b.r.
w sali narad w Urzędzie
odbyła się XIII sesja Rady
Gminy Oleśnica, dotycząca funkcjonowania gminnych placówek oświatowych.

c. w sprawie wyrażenia
zgody na wydzierżawienie
w drodze bezprzetargowej na okres 10 lat działki
nr 117/1 o pow. 0,8400
ha położonej w obrębie
Jenkowice, dla której Sąd
Rejonowy w Oleśnicy prowadzi księgę wieczystąnr
WR1E/00051371/7, stanowiącej własność Gminy
Oleśnica;

W pierwszej części wystąpił Wójt Pan Marcin Kasina,
przedstawiając informację
o stanie realizacji zadań
oświatowych za rok szkolny 2014/2015. Następnie
osiągniecia swoich placówek oraz perspektywy
rozwoju zaprezentowali
Pani Agnieszka Chanusiak
– Dyrektor Szkoły Podstawowej w Ligocie Małej
oraz Pan Jan Leszek Rybiałek – Dyrektor Szkoły Podstawowej Gminy Oleśnica
w Oleśnicy.
Na zakończenie pierwszej

części narady Wójt podziękował tym dyrektorom
za przedstawione prezentacje oraz wszystkim
dyrektorom gminnych
jednostek oświatowych
za dobrą pracę i zaangażowanie:
- Machina jedzie sama w
dobrym kierunku. Dziękuje Wam za wyrozumiałość
i za dobrą komunikację z
organem prowadzącym
i z feferatem odpowiedzialnym za oświatę - powiedział.
W tym dniu poddano pod
głosowanie poniższe projekty uchwał:
a. w sprawie wyboru ławników na lata 2016-2019 z
gminy Oleśnica;
b. w sprawie przyjęcia
„Planu gospodarki nisko-

d. w sprawie przystąpienia
do sporządzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki 36, 382,
406/18 i 682/11 obręb Boguszyce, gmina Oleśnica;
e. w sprawie przystąpienia
do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla działek nr

f. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok.
Przewodnicząc y Rady
przedstawił także informację z dokonanej analizy

Kurier GO

Opracowanie:
Agnieszka Kembłowska Inspektor ds. obsługi Rady
Gminy
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wybory ławników z Gminy Oleśnica

Nowi ławnicy
na kadencję 2016-2019

§

Zgodnie z ustawą Prawo o
ustroju sądów
powszechnych,
do końca października 2015 roku, rady

gmin zobowiązane były
do wyboru ławników do
sądów rejonowych i okręgowych na kadencję 2016
– 2019. Jednocześnie Prezes Sądu Okręgowego we

Wrocławiu określił liczbę
ławników z terenu Gminy
Oleśnica do rozpoznawania spraw rodzinnych
w Sądzie Rejonowym w
Oleśnicy w ilości 2 osób.
Do dnia 30 czerwca do
Rady Gminy Oleśnica
wpłynęły 3 zgłoszenia.

Powołany przez Radę Zespół Opiniujący dokonał
weryfikacji zgłoszeń, a
następnie przedstawił na
sesji opinię o zgłoszonych
kandydatach, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów
określonych w ustawie.
Wszyscy kandydaci otrzy-

mali pozytywną opinię
Zespołu.
Następnie podczas sesji
wyłoniono Komisję Skrutacyjną, która przeprowadziła tajne głosowanie, w
wyniku którego na ławników do Sądu Rejonowego
w Oleśnicy do rozpozna-

wania spraw rodzinnych
zostali wybrani Pani Teresa
Danuta Mysiorek oraz Pan
Jacenty Kawecki.

Opracowanie:
Agnieszka Kembłowska Inspektor ds. obsługi Rady
Gminy

historia

„Pamięć o żołnierzu…”
Po raz szósty 22 października mimo jesiennego
chłodu przy mogile żołnierza armii carskiej z 1813
r. spotkała się młodzież
szkolna ze Szkoły Podstawowej w Sokołowicach
z dyrektorem Arturem
Mosiakiem oraz przedstawicielami władz Gminy
Oleśnica.

modlitwy przybyli strażacy z jednostki OSP w Sokołowicach, mieszkańcy tej
miejscowości i radni. Przy
skromnym żołnierskim
grobie po wstępie Tade-

oraz odmówiono dziesiątkę katolickiego różańca.
Po modlitwie młodzież
szkolna przy pomocy strażaków zapaliła i ułożyła
znicze pamięci na grobie
szer. Kalinika Rotczenki
żołnierza kawalergardy

dzone przy grobie. Duchowni obydwu wyznań
podkreślali rolę młodzieży
szkolnej w kontynuowaniu tradycji szacunku
o poległych i zmarłych
żołnierzach niezależnie
od ich wyznania. Po za-

Andrzejówki Pani Marii
Gorzelak. Tam czekały na
nich kiełbaski, świeży chlebek, gorący barszcz, ruskie
pierogi i sałatka jarzynowa
, bigos oraz ciastka.. Kucharze – kelnerzy: Maciej
Syta i Marcin Rzeźnik oraz
paleniskowy Józef Rak
sprawnie obsłużyli uczestników spotkania.

Na zaproszenie władz naszej gminy przybył proboszcz parafii w Boguszycach ks. Andrzej Augustyn
oraz księża Jerzy Szczur i
Grzegorz Cebulski z parafii
prawosławnej p.w. Zaśnięcia Najświętszej Maryi
Panny w Oleśnicy.
Władze Gminy reprezentował przewodniczący Rady
Gminy Tadeusz Kunaj, kierownik referatu promocji
Maciej Syta i inspektor
Jerzy Trzciński. Na miejsce

usza Kunaja rozpoczęła
się wspólna ekumeniczna
modlitwa. W skupieniu
wysłuchano słów prawosławnej modlitwy i pieśni

cara Aleksandra I.
Po modlitwie obecni na
spotkaniu obejrzeli kolejny raz pamiątki zgroma-

kończonej modlitwie przy
asyście strażaków uczestnicy spotkania przeszli do
drewnianego wigwamu z
ogniskiem w kompleksie

Kurier GO

Spotkanie mogło odbyć
się dzięki pomocy Kamili
i Jakuba Kyrczów z Sokołowic, Jacka Patykowskiego z hotelu „Amber” w
Cieślach i Edwarda Wilka
z Oleśnicy. Za okazaną

pomoc i zrozumienie serdeczne dziękujemy.
Po posiłku i rozmowach
wszyscy z zadowoleniem
wspominali spotkanie i
deklarowali uczestnictwo
w kolejnym takim przedsięwzięciu. Do spotkania
za rok.
Potraw próbował i okoliczności dla potomnych
opisał:
Insp. ds. wojskowych i
OC Jerzy Tomasz Trzciński
Foto: Dariusz Skrobała

Cennik oraz informacje na stronie www.nolesnica.pl
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wydarzenia
sport
w gminie

Mistrzostwa Gminy Oleśnica

Piłka nożna młodzików i
juniorów młodszych
W sobotę 24 października
na gminnym boisku „Orlik”
przy ul. Wileńskiej przeprowadzone zostały ostatnie

jesienne turnieje w piłce
nożnej młodzików i juniorów młodszych o Mistrzostwo Gminy Oleśnica.

Tabela juniorów młodszych

Tabela młodzików

Lp

Drużyna

M. Pkt. Bramki

Lp

Drużyna

M.

1

Boguszyce

16

36

47:14

1

Zarzysko

14

34

28:8

2

Ligota Mała

11

26

30:8

2

Poniatowice

9

25

31:3

3

Dziadowa Kłoda

8

18

24:5

3

Boguszyce

14

15

16:24

4

Krzeczyn

13

10

10:42

4

Krzeczyn

11

6

5:27

5

Bogusławice

13

3

4:46

5

Bogusławice

8

5

6:13

Gmina Oleśnica zaprasza na treningi
piłkarskie dla najmłodszych
Treningi piłkarskie dla
dzieci i młodzieży szkolnej od 26 października
do końca marca przeprowadzane są w salach
sportowych na terenie
Gminy Oleśnica:

Grafik zajęć

Pkt. Bramki

Miejscowość

Godzina

Dzień tygodnia

Trener

Ligota Mała

16:00

Poniedziałek

Mirosław Mularczyk

Wszechświęte

16:45

Poniedziałek

Artur Koziara

Sokołowice

16:30

Wtorek

Sławomir Morawski

Ligota Mała

16:00

Środa

Sławomir Morawski

Wszechświęte

16:30

Środa

Artur Koziara

Ligota Polska

16:00

Czwartek

Mirosław Mularczyk

Sokołowice

18:00

Czwartek

Mirosław Mularczyk

Nieciszów

16:00

Piątek

Artur Koziara

Jesienne Biegi Przełajowe szkół podstawowych
Wyniki biegów:

30 września odbyły się
jesienne biegi przełajowe
szkół podstawowych z
gminy Oleśnica zorganizowane przez Gminny
Ośrodek Kultury Oleśnica
oraz WKS Oleśniczanka.
Tegoroczne zmagania po
raz kolejny przeprowadzono na terenie parku przy
szkole podstawowej we
Wszechświętem.
Do tegorocznych biegów
zgłoszono ok.300 uczniów
reprezentujących wszystkie szkoły podstawowe z
gminy Oleśnica. W trakcie
jesiennych biegów dzieci
wykazały się ogromnym
zaangażowaniem i ogromną wolą walki.
Indywidualne zmagania
podzielone zostały według następujących kryteriów:
Klasy I-IV dziewczęta i
chłopcy - 400 metrów
Klasy V-VI dziewczęta i
chłopcy - 800 metrów.
Najlepsza czwórka biegaczy z wyżej wymienionych
grup została nagrodzona

medalami, które wręczali:
sekretarz gminy p. Krzysztof Skórzewski, dyrektor
GOK Oleśnica p. Dorota
Bartczak, przewodniczący
Rady Gminy p. Tadeusz Kunaj oraz przewodniczący
komisji Kultury, Rekreacji,
Sportu, Ładu i Bezpieczeństwa Publicznego p.
Tadeusz Andreasik.
Na zwycięzców w klasyfikacji drużynowej czekał puchar wójta gminy
Oleśnica, zdobywcy drugiego miejsca otrzymali
puchar dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Oleśnica, za zajęcie trzeciego
miejsca przyznano puchar przewodniczącego
Rady Gminy Oleśnica, dla
czwartej szkoły puchar
przewodniczącego komisji Kultury, Rekreacji, Sportu, Ładu i Bezpieczeństwa
Publicznego, a za miejsca
piąte i szóste puchary pamiątkowe.
Punktacja ogólna:
1. Ligota Polska - 235
2. Ligota Mała - 106
3. Sokołowice - 101
4. Gmina Oleśnica - 91
5. Wszechświęte - 88
6. Smolna - 41

Kurier GO
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moda
Co nowego słychać w modzie

modyfikują i pokazują na
wybiegach jej nowe wcielenia. Zwłaszcza jesienią
i zimą czarne kamizelki
i okrycia wierzchnie w
tym kolorze, urozmaicone
futrami będą dodawały
uroku niejednej stylizacji.

praktyczne. Dzięki nim
możemy urozmaić jesienne stylizacje i nadawać
stylu prostym zestawom.
Zatem kamizelki nosimy
na kurtki, swetry i płaszcze. W zależności od długości możemy parować je
z innymi ubraniami tworząc przykuwające wzrok
zestawy.

Wyszczupla, dodaje charakteru i jest synonimem
klasy i elegancji. W tym
sezonie nie zabrało jej
w kreacjach czołowych

Futrzane kamizelki to kolejny punkt z listy must-have. Ważne żeby były wykonane z futrzaka lub nim

Bezrękawniki bez większych problemów znajdziecie zarówno w znanych sieciówkach jak i

K am izel k i i nar zut k i ,
zwłaszcza te futrzane, to
niekwestionowany po-

projektantów. Nic w tym
dziwnego, bo to jedna z
ulubionych barw, którą
projektanci nieustannie

obszyte. Mile widziane
będą również ocieplacze
pikowane. Są one modne,
a do tego niesamowicie

w kolekcjach bardziej
selektywnych marek. Zarówno jedne jak i drugie
będą przypominały te z

wrót do stylu retro, dlatego warto nosić je w
towarzystwie plisowanych spódnic lub bluzki

Elegancja jesienną porą
Nie ma drugiego równie
ponadczasowego koloru
jak czerń. Jest odpowiednia na każdą okazję, nosimy ją o każdej porze dnia
i roku, czy to w dodatkach
czy też jako total look.

wybiegów. Wybierając
kamizelkę ze sztucznego
futra nie musimy martwić
się zasadą, że co sztuczne,
to niepożądane, gdyż w
tym przypadku zasada ta
nie obowiązuje. Dodatkowo ciekawie prezentują
się połączone z zamszem,
lakierowaną skórą i jedwabiem tworzą zjawiskowe
stylizacje.

Kurier GO

z kwiatowym printem.
Ważne, aby kolory, które
wybieramy były stonowane i przypominały kolory
ziemi.
Kierujemy się tutaj
prostą zasadom:
im bardziej
naturalnie
t y m
lepiej.
J e -

żeli futrzana kurtka lub
kamizelka to dla kogoś
zbyt odważny krok, może
postawić wyłącznie na
dodatki, których w sklepach znajdziemy naprawdę wiele.
Opracowała:
Agata Rzepka
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przetargi - dodatek
ogłoszenie o przetargu

Wójt Gminy Oleśnica ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej
nieruchomości położonej we wsi Ligota Polska

1. Nieruchomości położone są w miejscowości
Ligota Polska, w odległości około 13,5 km od
centrum miasta Oleśnica.
Działki są niezabudowane,
nieużytkowane rolniczo,
położone w sąsiedztwie
terenów zabudowanych
pojedyncz ymi budynkami mieszkalnymi oraz
gruntów rolnych niezabudowanych. Dojazd do
nieruchomości około 200
metrowym odcinkiem
drogi gruntowej utwardzanej, która dochodzi do
gminnej drogi asfaltowej.
Wyceniane nieruchomości
mają kształt zbliżony do
prostokąta. Teren działek
jest płaski. Nieruchomości
mają dostęp do sieci energetycznej i sieci wodociągowej, które znajdują się
w drodze gruntowej.
Działka nr 6/14 stanowi
wewnętrzną drogę dojazdową, poprzez którą
działki nr 6/7, 6/8, 6/10,
6/16 oraz 6/17 mają zapewniony dostęp do drogi
publicznej.
2. Działki 6/7, 6/8, 6/10,
6/16 i 6/17 uregulowane są w księdze wieczystej WR1E/00050749/1,
natomiast działka 6/14
uregulowana jest w
księdze wiecz ystej nr
WR1E/00094419/9.
3. W przypadku potrze-

by okazania granic działek gruntu, wygrywający
przetarg wykonuje okazanie na własny koszt.
4. Działki nie są obciążone
ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma
przeszkód prawnych w ich
rozporządzaniu. Działki
nie podlegają żadnym
zobowiązaniom wobec
osób trzecich.
5. Przetargi odbędą się w
dniu 9.12.2015 r. w pokoju
nr 18 w Urzędzie Gminy
Oleśnica przy ul. 11 Listopada 24 o godz.: 10:00
– dz. nr 6/7 + 1/11 udziału
w dz. nr 6/14, 10:45 – dz. nr
6/8 + 1/11 udziału w dz. nr
6/14, 11:30 – dz. nr 6/10 +
1/11 udziału w dz. nr 6/14,
12:15 – dz. nr 6/16 + 1/11
udziału w dz. nr 6/14 oraz
13:00 – dz. nr 6/17 + 1/11
udziału w dz. nr 6/14.
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 03.12.2015 r.
(włącznie).
7. Wadium wpłacone przez
uczestnika, wygrywającego przetarg zostanie
zaliczone na poczet ceny
nabycia nieruchomości.
Pozostałym uczestnikom
przetargu wadium zosta-

nie 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 przeL.p.

Miejscowość

Nr
działki

Ligota
Polska

6/7+1/11
udziału
w 6/14

targu.
8. Termin podpisania aktu
notarialnego zostanie
określony w ciągu 21 dni
od dnia rozstrzygnięcia

12. Wójt zastrzega sobie
możliwość odwołania
ogłoszonego przetargu
zgodnie z art. 38 ust. 4
ugn.

15. Ogłoszenie wywiesza
się na okres od 04.11.2015
r. do 09.12.2015 r.
16. Termin zagospodarowania nieruchomości – nie

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.

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 ze zm.) upłynął
dnia 17.09.2015 r.
14. Do ceny sprzedaży
osiągniętej w przetargu
zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

dotyczy.

Powierzchnia
działki (ha)

Przeznaczenie w planie miejscowym

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

Wartość
gruntu
netto (zł)

Cena wywoławcza
netto (zł)

Wadium
(zł)

29.506,00

29.506,00

2.900,00

29.530,00

29.530,00

3.000,00

29.530,00

29.530,00

3.000,00

28.554,00

28.554,00

2.800,00

28.554,00

28.554,00

2.800,00

Działki 6/7, 6/8, 6/16 - 5 MR – tereny zabudowy

1

0,1070 + 1/11
0,1873

zagrodowej. Rozumie się przez to tereny przeznaczone pod zabudowę i zagospodarowanie
związane bezpośrednio z prowadzeniem gospodarstwa rolnego,
1) tereny zabudowy zagrodowej

2

Ligota
Polska

6/7+1/11
udziału
w 6/14

0,1070 + 1/11
0,1873

2) dopuszcza się przekształcenie funkcji rolniczej
w kierunku funkcji terenów sąsiednich, a co za tym
idzie zmiana przeznaczenia terenu
3) standardy zabudowy jak w ustaleniach ogólnych
dla terenów zabudowy mieszkaniowej.

3

Ligota
Polska

6/7+1/11
udziału
w 6/14

0,1070 + 1/11
0,1873

Działki 6/10 - 8 MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Rozumie się przez to
tereny przeznaczone pod zabudowę o dominującej funkcji mieszkaniowej o niskiej intensywności.
Dopuszcza się na tych terenach budowę obiektów

4

Ligota
Polska

6/7+1/11
udziału
w 6/14

o innej funkcji (usługowej, drobnej wytwórczości,

0,1070 + 1/11
0,1873

infrastruktury technicznej, itp.) pod warunkiem,
że nie wpłyną one ujemnie na jakość funkcji
mieszkaniowej poprzez wywoływanie jakiejkolwiek
uciążliwości w rozumieniu przepisów ustawy o

5

Ligota
Polska

6/7+1/11
udziału
w 6/14

ochronie i kształtowaniu środowiska.

0,1070 + 1/11
0,1873

Działka 6/14, 6/17 – w części 5 MR i 8 MN.
Część działki 6/14 leży w strefie ochrony konserwatorskiej „B”.
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Przydatne
informacje:
przetargi
- dodatek

ogłoszenie o przetargu

Wójt Gminy Oleśnica ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej
nieruchomości położonej we wsi Smolna
1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona jest w północnej
części miejscowości Smolna, w odległości około 8,5
km od centrum miasta
Oleśnica. Działka położona jest w sąsiedztwie
terenów zabudowanych
budynkami mieszkalnymi,
terenu stawu rekreacyjnego oraz lasu. Dojazd
do nieruchomości drogą
asfaltową – drogą gminną,
z oświetleniem ulicznym i
chodnikiem. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej.
Działka posiada kształt
zbliżony do trapezu. Teren
działki płaski, w obniżeniu
Miejscowość

Nr
działki

terenu. Działka jest niezabudowana, niezagospodarowana. Nieruchomość
posiada dostęp do sieci
energetycznej i sieci wodociągowej, kanalizacji
deszczowej.
2. W/w nieruchomość
uregulowana jest w
księdze wiecz ystej nr
WR1E/00012734/5.
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

Powierzchnia działki
(ha)

nie podlega żadnym zobowiązaniom wobec osób
trzecich.
5. Przetarg odbędzie się
w dniu 08.12.2015 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
w kasie tut. Urzędu
lub na konto Bank Spółdzielczy w Oleśnicy nr 32
9584 0008 2001 0000 0954
0003 do dnia 02.12.2015 r.
(włącznie).
7. Wadium wpłacone przez
uczestnika, wygrywającego przetarg zostanie

Przeznaczenie w planie miejscowym

Wartość
gruntu netto
(zł)

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.
Cena wywoławcza netto
(zł)

Wadium (zł)

Dla obszaru rozpatrywanej działki brak aktualnego
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
W dniu 26 kwietnia 2012 r. została podjęta uchwała w
sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu
Smolna.

Smolna

W obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków

28/13 0,0664

zagospodarowania przestrzennego Gminy Oleśnica

17.211,00 17.211,00

1.700,00

przyjętym uchwałą nr III/15/15 Rady Gminy Oleśnica
z dnia 29.01.2015 r. teren rozpatrywanej działki
oznaczony jest symbolem: M – tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej i/lub zagrodowej.
Zgodnie z rysunkiem studium działka znajduje się w
granicach strefy konserwatorskiej „OW” dla zabytków
archeologicznych.

ogłoszenie o przetargu

Wójt Gminy Oleśnica pierwszy drugi ustny przetarg
nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej
nieruchomości położonej we wsi Smolna
1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona jest w północnej
części miejscowości Smolna, w odległości około 8,5
km od centrum miasta
Oleśnica. Działka poło-

żona jest w sąsiedztwie
terenów zabudowanych
budynkami mieszkalnymi,
terenu stawu rekreacyjnego oraz lasu. Dojazd
do nieruchomości drogą
asfaltową – drogą gminną,

z oświetleniem ulicznym i
chodnikiem. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej.
Działka posiada kształt
zbliżony do trapezu. Teren
działki płaski, w obniżeniu

terenu. Działka jest niezabudowana, niezagospodarowana. Nieruchomość
posiada dostęp do sieci
energetycznej i sieci wodociągowej, kanalizacji
deszczowej.
2. W/w nieruchomość
uregulowana jest w
księdze wiecz ystej nr
WR1E/00012734/5.
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

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 ze zm.) upłynął
dnia 17.09.2015 r.
14. Ogłoszenie wywiesza
się na okres od 04.11.2015
r. do 08.12.2015 r.
15. Termin zagospodarowania nieruchomości – nie
dotyczy.

w dniu 08.12.2015 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
w kasie tut. Urzędu
lub na konto Bank Spółdzielczy w Oleśnicy nr 32
9584 0008 2001 0000 0954
0003 do dnia 02.12.2015 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.

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

dalszy ciąg - czytaj na stronie 8
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przetargi - dodatek

Smolna - działka
nr 297/10 c.d.
Miejscowość

Nr
działki

10. Koszty sporządzenia
umowy notarialnej ponosi

Powierzchnia działki
(ha)

wygrywający przetarg.
11. Zawarcie umowy no-

Przeznaczenie w planie miejscowym

Wartość
gruntu netto
(zł)

tarialnej nastąpi po dokonaniu wpłaty całej kwoty
Cena wywoławcza netto
(zł)

Wadium (zł)

Dla obszaru rozpatrywanej działki brak aktualnego
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
W dniu 26 kwietnia 2012 r. została podjęta uchwała w
sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu
Smolna.

Smolna

297/13

W obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków

0,1800

zagospodarowania przestrzennego Gminy Oleśnica

52.110,00 52.110,00

5.000,00

przyjętym uchwałą nr III/15/15 Rady Gminy Oleśnica z
dnia 29.01.2015 r. teren rozpatrywanej działki oznaczony jest symbolem: M – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i/lub zagrodowej. Zgodnie z rysunkiem studium działka znajduje się w granicach strefy
konserwatorskiej „OW” dla zabytków archeologicznych
oraz granicach strefy „B” ochrony konserwatorskiej.

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 ze zm.) upłynął
dnia 17.09.2015 r.
14. Ogłoszenie wywiesza

się na okres od 04.11.2015
r. do 08.12.2015 r.
15. Termin zagospodarowania nieruchomości – nie
dotyczy.

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.
10. Termin podpisania
aktu notarialnego zostanie określony w ciągu 21
dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
11. W przypadku uchylenia się wygrywającego
przetarg od zawarcia umowy notarialnej, wadium
ulega przepadkowi na
rzecz organizatora przetargu, a przetarg czyni
niebyłym.
12. Koszty sporządzenia
umowy notarialnej ponosi
wygrywający przetarg.
13. Zawarcie umowy notarialnej nastąpi po dokonaniu wpłaty całej kwoty

należnej za nabycie nieruchomości.
14. Wójt zastrzega sobie
możliwość odwołania
ogłoszonego przetargu
zgodnie z art. 38 ust. 4
ugn.
15. 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 ze zm.) upłynął
dnia 30.07.2015 r.
16. Ogłoszenie wywiesza
się na okres od 04.11.2015
r. do 08.12.2015 r.
17. Termin zagospodarowania nieruchomości – nie
dotyczy.

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

ogłoszenie o przetargu

Wójt Gminy Oleśnica ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej
nieruchomości położonej we wsi Ligota Wielka
1. Nieruchomość gruntowa zabudowana położona jest w centralnej
części miejscowości Ligota Wielka, w odległości
około 5 km od Oleśnicy.
Działka położona jest w
sąsiedztwie terenów zabudowanych budynkami
mieszkalnymi, gruntów
rolnych niezabudowanych
oraz placu zabaw. W odległości ok. 150 m znajduje
się budynek kościoła, a w
bezpośrednim sąsiedztwie świetlica wiejska.
Dojazd do nieruchomości
50-metrowym odcinkiem
drogi asfaltowej, która dochodzi do drogi gminnej.
Wyceniana nieruchomość
Miejscowość

Nr
działki

zniszczone bez szyb, wrota
i drzwi kompletne. Dach:
więźba dachowa drewniana, pokryta dachówką,
rynny i rury spustowe niekompletne, zniszczone.
Nieruchomość ma dostęp
do sieci energetycznej i
sieci wodociągowej.
2. W/w nieruchomość
uregulowana jest w
księdze wiecz ystej nr
WR1E/00055098/7.
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

Powierzchnia działki
(ha)

Gminy Oleśnica przy ul. 11
Listopada 24
o godz. 11:30.
6. Warunkiem uczestnictwa w przetargu są:
1) 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
02.12.2015 r. (włącznie).
2) posiadanie tytułu prawnego w postaci prawa
własności nieruchomości
znajdującej się w najbliższym sąsiedztwie działki nr
107/3 w Ligocie Wielkiej,
czego dowodem będzie
pisemne oświadczenie
złożone przez właściciela.

Przeznaczenie w planie miejscowym

Wartość
gruntu netto
(zł)

w przetargu należy złożyć
w sekretariacie Urzędu
Gminy Oleśnica przy ul. 11
Listopada 24 do godziny
15:30.
8. Komisja przetargowa
po sprawdzeniu dowodów, o których mowa w
pkt 7 dokona kwalifikacji
osób do uczestnictwa w
przetargu, wywieszając
listę osób zakwalifikowanych na tablicy ogłoszeń
Cena wywoławcza netto
(zł)

Wadium (zł)

Dla obszaru działki brak obowiązującego planu
miejscowego. W dniu 26.04.2012 r. Rada Gminy
Oleśnica podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Ligota Wielka. W
obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków

Ligota
Wielka

107/3 0,0408

zagospodarowania przestrzennego Gminy Oleśnica
przyjętym uchwałą nr III/15/15 Rady Gminy Oleśnica

15.724,00 15.724,00

1.500,00

z dnia 29.01.2015 r. omawiana działka oznaczona
jest symbolem: U – tereny usług komercyjnych.
Zgodnie z rysunkiem studium działka znajduje się w
granicach strefy konserwatorskiej „OW” dla zabytków
archeologicznych oraz w granicach strefy „B” ochrony
konserwatorskiej.

ma kształt zbliżony do prostokąta. Teren działki jest
płaski. Działka zabudowana jest budynkiem gospodarczym wolnostojącym
o pow. użytkowej 57,60
m2. Budynek murowany
z cegły, otynkowany. Okna

przeszkód prawnych w jej
rozporządzaniu. Działka
nie podlega żadnym zobowiązaniom wobec osób
trzecich.
5. Przetarg odbędzie się
w dniu 08.12.2015 r. w
pokoju nr 18 w Urzędzie

7. Ter m in zg ł o s zenia
uczestnictwa w przetargu
wyznacza się na dzień
02.12.2015 r. Zgłoszenie
uczestnictwa w przetargu wraz z dowodami potwierdzającymi spełnienie
warunków uczestnictwa

Urzędu Gminy Oleśnica
w dniu 04.12.2015 roku o
godz. 14.00.
9. Wadium wpłacone przez
uczestnika, wygrywającego przetarg zostanie
zaliczone na poczet ceny
nabycia nieruchomości.

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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szkoła
Program edukacyjny w SP Smolna

Dzień Zdrowego Śniadania

8 listopada to Światowy
Dzień Zdrowego Śniadania. W tym roku po raz
piąty nasza szkoła przyłączyła się do programu
edukacyjnego „Śniadanie
daje moc”.
Spotkanie rozpoczęli-

śmy apelem, na którym
uczniowie klasy V przedstawili całej społeczności uczniowskiej zasady
zdrowego odżywiania.
W szkolnym studio Pani
„Doktor Zdrowego Odżywiania” omówiła do czego
są nam potrzebne witami-

W piastowskim zamku i tajemniczych sztolniach

Nagroda za „Najlepszą Klasę”

W jesiennej aurze klasa IV
Szkoły Podstawowej Gminy Oleśnica w Oleśnicy
wybrała się na wycieczkę
w okolice Zagórza Śląskiego. Była to nagroda za
zdobycie tytułu „Najlepszej klasy” przyznawanego
przez Wójta Gminy Oleśnica. Czwartoklasistom

towarzyszyli inni uczniowie z klas III – VI. Pogoda
nawet dopisała. Wyprawa
rozpoczęła się od spaceru w kierunku zapory na
rzece Bystrzycy. To piękny
zabytek techniki sprzed
100 lat. Mimo małej przejrzystości powietrza (było
trochę mgliście) można

Samochód dostawczy wjechał pod pociągi

Śmierć pod Dąbrową
W czwartek 12 listopada, po godzinie 4:00 doszło do wypadku na niestrzeżonym przejeździe
w Dąbrowie Oleśnickiej.
Samochód dostawcz y
wjechał pod pociąg Intercity relacji Gdynia - Jelenia Góra. Samochodem
jechały dwie osoby, jedna

z nich zginęła na miejscu,
drugą - śmigłowcem LPR
przetransportowano do
szpitala. Miało to miejsce
na odcinku między Dąbrową a Miodarami. Kierowca
dostawczego lublina został uderzony przez dwa
rozpędzone pociągi. Pociąg ciągnał wrak pojazdu

ny, białka, cukry i w jakich
produktach możemy je
znaleźć. Ponadto nasze
przedszkolaki z grupy 4
i 5 latków prezentowały
piosenki pt.: „Owocowy
blues”, „Witaminki”. Całość
przedstawienia uświetniła prezentacja multimedialna o tematyce witaminowej. Zakończyliśmy
przedstawienie wspólną

piosenką pt.: „Pijmy soki,
bo są zdrowe”.

było podziwiać piękne widoki z malowniczym Jeziorem Bystrzyckim, a także
hydroelektrownię, która
do dzisiaj wytwarza prąd.
Następnie uczniowie udali
się do Zamku Grodno, w
którym, dzięki barwnym
opowieściom przewodnika, łatwo było przenieść
się w bardzo odległe czasy
pełne legend i tajemnic.
Dużym zainteresowaniem

cieszyła się sala tortur i
studnia na zamkowym
dziedzińcu.

Po części artystycznej
przeprowadziliśmy „Zagadkowy quiz o warzywach i owocach”. Po zgłębieniu wiedzy na temat
zdrowego odżywiania
prz ystąpiliśmy wraz z
uczniami i wychowawcami do przygotowywa-

Po spotkaniu z historią
sprzed kilkuset lat wycieczka dotarła do Sztolni Walimskich będących
częścią hitlerowskiego
projektu „Riese”. To już
czasy współczesne, bliskie
naszym dziadkom: wojna, niewola, praca ponad

przez 30 metrów. Ruch
wstrzymany był w obu
kierunkach. Siła uderzenia
była bardzo duża. Części
samochodu porozrzucane zostały w promieniu
kikludziesięciu metrów.
Nikt z pasażerów pociągu
nie doznał obrażeń. Przed
godziną 7:00 podstawiono zastępcze autokary.
www.nolesnica.pl

Kurier GO

nia wspólnego szkolnego
śniadania. W zespołach
klasowych wykonaliśmy
kolorowe kanapki, sałatki
warzywne i owocowe,
szaszłyki oraz desery, soki
i koktajle.
Wszystkie potrawy ustawiliśmy na wspólnym stole
w holu szkoły, a następnie
udaliśmy się na pyszne i

siły i śmierć czyhająca na
każdym kroku. Pobyt w
sztolniach był mocnym
przeżyciem, które zostało spotęgowane przez
multimedialne efekty. W
ciemnych, wilgotnych
korytarzach można było
poczuć powiew grozy i
atmosferę bliskości z utrudzonymi, pełnymi bólu
i lęku więźniami. To była
dobra, bardzo realistyczna

zdrowe śniadanko.
Serdeczne podziękowania kierujemy do Rady
Rodziców naszej szkoły
za ufundowanie jogurtu
dla każdego dziecka oraz
nagród w quizie.
Organizatorzy:
Barbara Witkowska,
Dorota Ignasiak

lekcja historii.
Wycieczka zakończyła się
jesiennym spacerem w
kierunku Chaty Bukowej
położonej na Przełęczy
Jugowskiej. Wszyscy wrócili bardzo zadowoleni,
z głową pełną wrażeń i
nowych wiadomości.

Monika Śliwińska
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krzyżówka

zdrowie
Twoje stopy też mogą chorować

Kilka słów o podologii
„Podologia jest dziedziną
medycyny zajmującą się
diagnozowaniem, leczeniem i profilaktyką chorób
stopy i stawu skokowo-goleniowego.”

Podologia w naszym kraju
rozwija sie coraz szybciej
i dynamiczniej. To bardzo
dobry kierunek rozwoju,
bo wiele osób potrzebuje dobrych podologów.
Szkoły wyższe, uczelnie i
wiele innych proponują
kierunek podologii jako

nową, bardzo potrzebną
dziedzinę uzupełniającą
kierunki pielęgniarskie i
lekarskie. Jak widać i co
wydaje sie bardzo istot-

ne podolog nie jest lekarzem. Ma również niewiele
wspólnego z kosmetyczką
czy kosmetologiem. Specjalista do spraw podologii
współpracuje z lekarzami i
służbą zdrowia. Uzupełnia
ich działania i wykonuje
zabiegi, których lekarze

i pielęgniarki nie oferują. Podolog pozostaje w
stałym kontakcie z chirurgiem, diabetologiem,
dermatologiem, ortopedą
i innymi specjalistami, po
to by zapewnić pacjentowi pełną i profesjonalną
opiekę. Czym więc do-

kładnie zajmuje się podolog? Przede wszystkim
pomaga utrzymać stopy
w dobrym stanie zdrowia.
Jego podstawowe zadanie
to profilaktyka na stopach.
Podolog okresowo kontroluje i pomaga dbać o to,
aby taki stan pozostał jak

najdłużej. Jeśli już doszło
do powstania zaniedbań
to podolog może wykonać
zabiegi lub terapie służące
niesieniu ulgi pacjentom
cierpiącym z powodu procesów chorobowych w
obrębie stóp.
Kilka przykładowych zabiegów wykonywanych
w gabinecie podologicznym:
• stopa cukrzycowa – profilaktyka i leczenie
• fachowe skracanie paznokci
• zabiegi na paznokciach
grzybiczych i zgrubiałych
• badanie chorób płytki
paznokciowej
• zabiegi na paznokciach
wrastających i wkręcających
• ortonyksja, czyli sporządzanie indywidualnych
klamer korygujących na
wrastający lub wkręcający
paznokieć
• zabiegi na zrogowaciałym naskórku czyli usuwanie hiperkeratoz
• fachowe rozpoznanie

Kurier GO

i usuwanie odcisków i
kurzajek
• odciążanie bolesnych
miejsc
• protetyka paznokci, czyli
odbudowa paznokcia zastępczego
• opatrunki ran na stopach,
na pękających piętach
• dobór ortez
• porady ogólne i indywidualne.
Podolog przygotowany
jest do fachowej obsługi
pacjentów z grup ryzyka,
takich jak chorzy na cukrzycę, chorzy na hemofilię czy reumatycy. Wywiad
i badanie podologiczne
umożliwiają wczesne rozpoznanie zagrożeń i szyb-

kie podjęcie odpowiedniego leczenia.
Podolog jest kompetentną osobą, która pomoże
pacjentowi w ścisłym wykonywaniu zaleceń lekarza, dotyczących specjalistycznej pielęgnacji stóp.
Posiada również wiedzę
w zakresie stosowania
podstawowych środków
farmaceutycznych, protetycznego odciążania
szczególnie zagrożonych
miejsc za pomocą specjalistycznych opatrunków
i ortez.
Więcej o zdrowiu stóp w
kolejnym numerze oraz na
www.nolesnica.pl

11

nr 6 | Listopad 2015
www.olesnica.wroc.pl
ważne informacje

Chcesz zadzwonić do swojego sołtysa?
Tutaj znajdziesz do niego numer

Zakaz spalania odpadów!!!
Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach właściciele nieruchomości
zapewniają utrzymanie
czystości i porządku przez
wyposażenie nieruchomości w urządzenia służące
do zbierania odpadów
komunalnych oraz utrzymanie tych urządzeń w
odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym
i technicznym Obowiązkiem właściciela jest pozbywanie się zebranych
na terenie nieruchomości
odpadów komunalnych
oraz nieczystości ciekłych
w sposób zgodny z przepisami. Zgodnie z brzmieniem art. 10 ust. 2 w/w
ustawy – kto nie wykonuje
obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1 podlega
karze grzywny na podstawie przepisów Kodeksu
Wykroczeń.
Zgodnie z obowiązują-

cymi na terenie Gminy
Oleśnica przepisami – tj.
Regulaminem utrzymania
czystości i porządku na
terenie Gminy Oleśnica –
właściciele nieruchomości
zobowiązani są do zbierania odpadów i umieszczania poszczególnych
frakcji odpadów komunalnych w pojemnikach
bądź workach, według ich
przeznaczenia. Obowiązek
selektywnego zbierania
odpadów obejmuje m.in.
papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne jak również odpady zielone ! W
związku z tym zabrania
się spalania liści i gałęzi
na terenie nieruchomości.
Spalając odpady łamiemy
prawo, szkodzimy środowisku, a przede wszystkim
szkodzimy sobie.
Wójt
Gminy Oleśnica
Marcin Kasina

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

PSZOK zmienia swoją siedzibę Obowiązki właścicieli psów
Z dniem 02 listopada -2015
roku Punkt Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych zostaje przeniesiony na teren składowiska
odpadów w miejscowości
Smolna 150. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych będzie
otwarty w dni robocze od
poniedziałku do piątku w
godzinach 07.00-15.00.
Do Punktu Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych każdy właściciel
nieruchomości będzie
mógł bezpłatnie przekazać między innymi następujące frakcje odpadów:

- odpady opakowaniowe
- odpady budowlane
- opony
- odpady wielkogabarytowe
- odpady biodegradowalne
- zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny
- szkło
- tworzywa sztuczne
- papier i tekturę
-baterie i akumulatory

Posiadanie psa wiąże się z posiadające właściciela!
obowiązkami jakie nakłada prawo na właściciela Każdy właściciel psa powiczworonoga.
nien pamiętać o obowiązkowych szczepieniach
Zgodnie z § 30 Regulami- ochronnych. Zgodnie z art.
nu utrzymania czystości i 56 ustawy o ochronie zdroporządku na terenie Gmi- wia zwierząt oraz zwalczany Oleśnica
niu chorób zakaźnych u
zwierząt – właściciel ma
,,Właściciele lub opieku- obowiązek zaszczepienowie zwierząt domo- nia czworonoga przeciw
wych są zobowiązani do wściekliźnie. Szczepienie
sprawowania właściwej powinno nastąpić najdaopieki nad tymi zwierzętami, a w szczególności
nie pozostawiania ich bez
dozoru, jeżeli zwierzę nie
znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym lub
na terenie ogrodzonym w
sposób uniemożliwiający
samodzielne wydostanie
się z niego’’.
lej 30 dni po ukończeniu
przez psa 3 miesiąca żyNiejednokrotnie z powo- cia. Szczepienie należy
du braku nadzoru nad powtarzać każdego roku.
zwierzęciem, wyłapaniu Zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt
przez hycla podlegają psy 1a w/w ustawy, niedopeł@ 2015 Kurier Gminy Oleśnica nakład - 1500 egzemplarzy
wydawca: Urząd Gminy Oleśnica skład: AXEN Group II

Kurier GO

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
nienie obowiązku szczepienia psa jest zagrożone
grzywną, a nawet karą
aresztu lub pozbawienia
wolności !
Za zachowanie psa zawsze odpowiada jego
właściciel. Szkody, które
czynią psy, wynikają z błędów popełnianych przez
ludzi- np. posiadanie psa
rasy uznanej za niebezpieczną bez zezwolenia
odpowiedniego organu,
nieprzestrzeganie obowiązku szczepień, niewłaściwe warunki bytowe dla
psa oraz brak nadzoru.
Jeżeli jesteś właścicielem
psa, pamiętaj, że spoczywają na Tobie obowiązki
związane z jego posiadaniem, a brak dozoru i
wyobraźni może doprowadzić do tragedii.
Wójt
Gminy Oleśnica
Marcin Kasina

Przydatne informacje:
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
Twój dzielnicowy
797 306 464, 797 306 463
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ważne informacje - azbest w gminie
Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest

oraz 35% z WFOŚiGW.

Informacja Urzędu Gminy Oleśnica
Gmina Oleśnica informuje,
że realizacja zadania pn.

Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest

z terenu Gminy Oleśnica w
roku 2015 była dotowana
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej we
Wrocławiu oraz Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Kwota dofinansowania
85% kosztów kwalifikowalnych, w tym 50% kosztów ze środków NFOŚiGW

Inwentaryzacjiai ocena stanu technicznego

przeprowadzi aktualizację
inwentaryzacji i oceny stanu technicznego ustalenia
ilości i stanu technicznego
użytkowanych wyrobów
zawierających azbest w
obiektach osób fizycznych.

danej nieruchomość.
Wszystkich użytkowników, zarządców, właścicieli wyrobów zawierających
azbest proszę o udzielenie
informacji osobom prowadzącym inwentaryzację
dotyczących ilości i stanu
technicznego użytkowanych wyrobów zawierających azbest.

Wszystkich Mieszkańców
Gminy, użytkowników
wyrobów zawierających
azbest proszę o udzielenie
informacji osobom prowadzącym inwentaryzację w
tym umożliwienie dokonania stosownych pomiarów i oględzin na terenie

Gmina przygotowuje „Program usuwania wyrobów
zawierających azbest na
terenie Gminy Oleśnica” ,
który będzie po uchwaleniu podstawą do pozyskania środków do usuwania
wyrobów zawierających
azbest , tj. na unieszkodli-

Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Firma Rot Recycling Odpady Technologie S.C. Gli-

wice w miesiącu listopadzie 2015r. przeprowadzi

Wartość zadania - 166
721,22 ZŁ
Dotacja z NFOŚiGW - 83
361,61 ZŁ
Dotacja z WFOŚiGW - 58
352,43 ZŁ
W ramach drugiej umowy z wykonawcą Eko-M ix Wrocław z dnia
1.10.2015r., na w/w zadanie realizowane w terminie od 1.10.2015r. do
30.10.2015r., finansowane
było w 100% ze środków

budżetu Gminy Oleśnica.
Wartość zadania - 23
129,06 ZŁ

UG Oleśnica

wianie odpadów zawierających azbest pochodzących z rozbiórki pokryć
dachowych.

obchody dnia niepodległośći
Uroczysty apel z okazji Święta Niepodległości

Patriotycznie w Smolnej
12 listopada w Szkole Podstawowej w Smolnej odbył
się uroczysty apel z okazji

Dnia Święta Niepodległości, przygotowany przez
uczniów klasy IV. W trakcie

Ilość zebranego azbestu 43,89 Mg

Wójt Gminy Oleśnica
Marcin Kasina

rozrywka
akademii dzieci przedstawiły historię Polski od założenia państwa polskiego
poprzez rozbiory, I wojnę
światową, aż do roku 1918.
Jednocześnie zastanawiały się, co współcześnie
oznacza słowo „patriota”.
Podczas apelu powstała
tablica, na której czwartoklasiści umieszczali hasła
związane z naszymi symbolami narodowymi, czy
też cechy wyróżniające
dobrego Polaka. W scenariusz wplecione były
piosenki: „ Przybyli ułani
pod okienko”, „Wojenko,
wojenko”. Ostatnią sceną
było wspólne odśpiewanie refrenu piosenki pochodzącej z telewizyjnego
programu rozrywkowego
„Kocham Cię, Polsko”. Podniosłości i uroczystości
apelu dodali odświętnie
ubrani uczniowie całej
szkoły z przypiętymi kotylionami oraz dekoracja,
w przygotowaniu której
pomagali rodzice kllasy IV.

Z przymrużeniem oka...

Stara wdowa i wdowiec
spotykają się od pięciu lat.
Facet w końcu zdecydował
się jej oświadczyć. Szybko

SP Smolna

Kurier GO

odpowiedziała: „Tak”. Następnego ranka facet się
budzi, ale nie pamięta, co
odpowiedziała! Zastanawia się:
- Była uszczęśliwiona?
Chyba tak. Nie. Wyśmiała
mnie.
Po godzinie daremnych

prób przypomnienia sobie, jak to było, dzwoni do
niej. Zawstydzony przyznaje, że nie pamięta jej
odpowiedzi na propozycję
małżeństwa.
- Och - odpowiedziała - Tak
się cieszę, że dzwonisz.
Pamiętałam, że powiedziałam„tak”, ale zapomniałam
komu...

