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sesja rady

szkolni wokaliści

Julia Leśniowska oraz Kac-
per Polka – uczniowie IV 

klasy Szkoły Podstawowej 
w Ligocie Małej zajęli II 

miejsce w XIII Powiato-
wym Festiwalu Pieśni Żoł-
nierskiej i Patriotycznej. 
Pieśń ułańską przy akom-
paniamencie gitary zapre-

zentowali radnym przed 
rozpoczęciem sesji w dniu 
26 listopada 2015 r. Uta-
lentowany wokalnie duet 
przygotowały nauczycielki 
Pani Kinga Tokarska oraz 
Pani Elżbieta Wróbel. Na 
zakończenie występu lau-
reaci oraz towarzysząca 
im wychowawczyni zostali 
obdarowani drobnymi 
upominkami przez Wójta 
Pana Marcina Kasinę.

Opracowanie: 
Agnieszka Kembłowska - 

Inspektor ds. obsługi Rady 
Gminy

foto: Julia Leśniowska, Kacper 
Polka oraz towarzysząca im na 
gitarze Kinga Tokarska

XIV sesja Rady Gminy, 
przeprowadzona w dniu 
26 listopada 2015 r., roz-
poczęła się od wystąpienia 
Przewodniczącego Komi-
sji Rolnej, Ochrony Śro-
dowiska i Rozwoju Gminy 
Pana Mariana Słotnickie-
go, który przedstawił kilka 
faktów z przeprowadzonej 
wizytacji wszystkich miej-
scowości z terenu gminy.
Następnie Rada Gminy 
rozpatrzyła projekty i pod-
jęła uchwały w następują-
cych sprawach:
a. w sprawie przyjęcia 
„Programu współpracy 
Gminy Oleśnica z organi-
zacjami pozarządowymi 
oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na 
rok 2016”;

b. w sprawie przyjęcia pro-
gramu opieki nad zwierzę-
tami bezdomnymi oraz za-
pobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy 
Oleśnica w 2015 roku;
c. uchylająca uchwałę w 
sprawie ustalenia wyso-
kości stawek podatku od 
posiadania psów, zasad 
ustalania i poboru oraz 
terminu płatności tego 
podatku na terenie Gminy 
Oleśnica oraz uchwałę w 
sprawie zwolnienia z po-
datku od posiadania psów 
na terenie Gminy Oleśnica;
d. uchylająca uchwałę w 
sprawie wysokości staw-
ki opłaty targowej, za-
sad ustalania i poboru 
oraz terminu płatności tej 
opłaty na terenie Gminy 
Oleśnica oraz uchwałę w 

sprawie zwolnienia od 
opłaty targowej na terenie 
Gminy Oleśnica;
e. w sprawie określenia 
wzorów formularzy infor-
macji i deklaracji podat-
kowych;
f. w sprawie określenia 
wysokości stawek podat-
ku od środków transpor-
towych;
g. w sprawie określenia 
wysokości stawek podat-
ku od nieruchomości;
h. zmieniająca uchwałę Nr 
II/12/14 w sprawie wielo-
letniej prognozy finanso-
wej Gminy Oleśnica;
i. w sprawie zmian budże-
tu gminy na 2015 rok;
j. w sprawie ustalenia try-
bu udzielania i rozliczania 
dotacji dla niepublicznych 
przedszkoli oraz niepu-
blicznych innych form 
wychowania przedszkol-
nego prowadzonych na 

terenie Gminy Oleśnica 
przez osoby fizyczne lub 
osoby prawne inne niż 
jednostki samorządu tery-
torialnego oraz ustalenia 
trybu i zakresu kontroli 
prawidłowości ich pobra-
nia i wykorzystania oraz 
termin i sposób rozliczenia 
dotacji;
k. uchylająca uchwałę 

w sprawie zarządzenia 
poboru opłat w drodze 
inkasa oraz określenia 
inkasentów i wysokości 
wynagrodzenia za inkaso.
Wszystkie uchwały podję-
te na sesji zamieszczone 
zostały w BIP Urzędu Gmi-
ny Oleśnica www.olesnica.
nowoczesnagmina.pl, w 
zakładce „Prawo lokalne”.

W dalszej części obrad 
Wójt przedstawił spra-
wozdanie z pracy miedzy 
sesjami, a Rada jednogło-
śnie przyjęła protokół z 
poprzedniej sesji.

Opracowanie: 
Agnieszka Kembłowska - 

Inspektor ds. obsługi Rady 
Gminy

XIV sesja Rady Gminy

Rolnictwo i podatki 

Przewodniczący Komisji Rolnej, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gminy Marian Słotnicki

Laureaci Powiatowego Festiwalu Pieśni

Żołnierskiej i Patriotycznej 
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OSP Ligota Mała

Pod koniec listopada br. 
przed budynek Urzędu 
Gminy Oleśnica zajechał 
pachnący nowością wóz 
bojowy IVECO. Koszt za-
kupu tego supernowo-
czesnego samochodu ra-
towniczo-gaśniczego to 
kwota 679 320 złotych.

Dzięki staraniom wójta 
Gminy Oleśnica Marci-
na Kasiny, komendanta 
gminnego OSP Józefa Ko-
łomańskiego, strażaków 
z OSP w Ligocie Małej 
oraz przy wsparciu Ko-
mendy PSP w Oleśnicy 

uzyskano niebagatelne 
dofinansowanie zewnętrz-
ne. Krajowy System Ra-
towniczo-Gaśniczy prze-

znaczył na ten cel 157 
379 zł, Dolnośląski Urząd 
Marszałkowski przekazał 
w ramach programu „Po-
prawa bezpieczeństwa w 
województwie dolnoślą-
skim” 75 000. zł, dotacja 
z Urzędu Miasta Oleśni-
cy wyniosła 50 000 zł., a 
wkład własny z budżetu 
gminy na zakup tego auta 
wyniósł 322 001 zł. 

Zakupiony IVECO EURO-
CARGO to średni samo-
chód specjalny typu ra-
towniczo-gaśniczego, z sil-
nikiem wysokoprężnym o 
mocy 278 KM, z napędem 
na dwie osie. Operacyjne 
oznaczenie tego wozu to 
oznaczenie: GBA 3,5/27, a 
tłumaczy się to następują-
co: wóz gaśniczy, bojowy 
ze zbiornikiem na wodę 
o pojemności 3,5 m3 i 
wydajności autopompy 
2700 litrów na minutę. 
Dodatkowo dysponuje on 
350 litrami środka piano-
twórczego, linią szybkiego 

natarcia długości 60 m, z 
możliwością podawania 
piany, działkiem wodno-
-pianowym zamontowa-

nym na dachu, z regulacją 
wydajności 800 oraz 1600 
litrów na minutę, sprzętem 
przydatnym w zwalczaniu 
skażeń, tj. 4 zraszaczami 
– 2 z przodu i 2 na środ-
ku pojazdu, elektryczną 
wyciągarką, pneumatycz-
nym masztem oświetle-
niowym z najaśnicami i 
sprzętem łączności radio-
wej. Wszystkie skrytki oraz 

pole pracy wokół wozu 
doświetla oświetlenie LED.

Producent pojazdów spe-
cjalnych z Bielska Białej 
zamontował na podwoziu 
IVECO również standardo-
wy sprzęt gaśniczy oraz 
inny, będący już na wypo-
sażeniu OSP Ligota Mała, 
tj. aparaty oddechowe, 
pompę pływającą i szla-
mową, sprzęt hydrauliczny 
do ratownictwa drogowe-
go, agregat prądotwórczy, 
wentylator oddymiający, 
piłę spalinową do drewna 
i piłę spalinową do beto-
nu i stali. Kierowca dzięki 
systemowi wspomaga-
nia kieruje samochodem 
bez wysiłku, a załoga ma 
doskonałe warunki do 
przejazdu. Na fabrycznym 
wyposażeniu jest kamera 
do monitorowania sytu-
acji w tylnej strefie pojaz-
du. Wszystkie wskaźniki 
i parametry pracy silnika 
są kontrolowane kompu-
terowo.

W aspekcie ogólnego 
bezpieczeństwa po tym 
zakupie wzbogacił się 
również potencjał bojo-
wy Krajowego Systemu 
Ratowniczo – Gaśniczego. 
Po wszelkich procedurach 
nasz pojazd został ujęty 
w rozliczeniu/ podziale 
bojowym jakie prowadzi 
komenda powiatowa PSP 
i w razie potrzeby /oby jak 
najrzadziej/ ruszy do akcji 
ratowniczych.

Bojowy wóz gaśniczy na 
podwoziu STAR, którym 
dotychczas dysponowała 
jednostka z Ligoty Małej 
został, po małym remon-
cie i przeglądzie, przeka-
zany do OSP w Sokoło-
wicach.

W dniu 11 grudnia na 
placu przy remizie w Li-
gocie Małej odbyło się 
oficjalne przekazanie i po-
święcenie nowego wozu 
bojowego. Poświęcenia 
dokonał ks. Tomasz Ba-
giński proboszcz parafii w 
Ligocie Małej. W uroczy-
stości wzięli udział m.in. 
przedstawiciel ZW PSP we 
Wrocławiu st. bryg. Jerzy 
Łabowski, Komendant 

Powiatowy PSP w Oleśnicy 
bryg. Jacek Noworycki, 
burmistrz Oleśnicy Michał 
Kołaciński, wójt gminy 
Oleśnica Marcin Kasina, 
przewodniczący Rady 
Gminy Tadeusz Kunaj, sze-
fowie gminnych jednostek 
oraz pracownicy urzędu 
i strażacy z miejscowej 
jednostki OSP. Uroczystość 

zakończyła się przeciągły-
mi sygnałami pokładowej 
syreny i błyskami lamp 
ostrzegawczych.

Na koniec był smaczny po-
częstunek przygotowany 
staraniem druhów z OSP, 
którzy w ten sposób dzię-
kowali za nowy nabytek.

Nowy wóz strażacki takiej 
klasy to znakomita wia-
domość dla mieszkańców 
naszego regionu – będzie 
przecież służył temu, aby 
nie tylko w gminie Oleśni-
ca żyło się bezpieczniej.

 Opracował: Insp. 
Jerzy Tomasz Trzciński

Foto: Insp. Marcin Rzeźnik

Oficjalne przekazanie i poświęcenie nowego wozu bojowego

Nowy wóz bojowy dla OSP w Ligocie Małej
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wydarzenia

Gmina przekazuje niszczarki policji

Podarunek dla Policji
7 grudnia Wójt Gminy 
Oleśnica Marcin Kasina 
przekazał na ręce Komen-

danta Powiatowego Policji 
w Oleśnicy insp. Roberta 
Wodejko oraz jego I z-cy 

podinsp. Sławomira Tra-
cza dwie fabrycznie nowe 
niszczarki Fellowes 73Ci. 
To już kolejne wsparcie 
udzielone przez Wójta 
Gminy Oleśnica w ostat-

nim czasie mundurowym.
Spotkanie stało się okazją 
do złożenia podziękowań 
oraz zapewnień o dalszej 
owocnej współpracy. Ko-
mendant podkreślił jed-

nocześnie, iż komisariat 
policji oraz funkcjonariu-
sze tam pracujący mogą 
zawsze liczyć na życzli-
wość i wsparcie ze strony 
Gminy Oleśnica.

Przekazany sprzęt bę-
dzie wykorz ystywany 
przez policjantów peł-
niąc ych służbę w tu-
tejsz ym komisariacie.                                                                                                                                    
                                     PWiPF

Pierwsze gminne Koło Go-
spodyń Wiejskich stało sie 
faktem. Wczoraj z inicjaty-
wy mieszkańców sołectwa 
Boguszyce Wieś zostało 
zawiązane Koło Gospodyń 
Wiejskich. 

Jest to pierwsza taka re-
aktywowana organizacja 
w Gminie Oleśnica. W in-

auguracyjnym spotkaniu 
uczestniczyli Wójt Gminy 
Oleśnica Marcin Kasina, 
przewodniczący Rady 
Gminy Oleśnica Tadeusz 
Kunaj oraz członkowie 
Komisji Kultury, Rekreacji, 
Sportu, Ładu i Bezpieczeń-
stwa Publicznego: Tade-
usz Andreasik, Ryszard 
Hungier, Grzegorz Klat, 

Grzegorz Szymański

Na spotkaniu zapadły 
decyzje odnośnie Regu-
laminu KGW w Boguszy-
cach oraz został wybrany 
skład Zarządu do które-
go weszły: Korzeniow-
ska Monika, Małobęcka 
Monika, Bodo Jadwiga, 
Tadeusz Kunaj, Kazimie-

ra Dunajewska. Na prze-
wodniczącą koła Zarząd 
wybrał Bodo Jadwigę. 
Cele jakie postawiły sobie 
panie są bardzo ambitne i 
zakładają między innymi 
integrację społeczności 
lokalnej, propagowanie 
i podtrzymywanie daw-
nych i obecnych tradycji 
ludowych, prowadzenie 
działalności na rzecz od-
nowy i rozwoju wsi Bo-

guszyce, rozwój przed-
siębiorczości kobiet.Te i 
wiele innych zadań panie 
z miejscowości Boguszyce 
chcą realizować w przy-
szłości przy współpracy z 
Urzędem Gminy Oleśnica 
oraz Gminnym Ośrodkiem 
Kultury. Uczestniczki spo-
tkanie miały dużo pytań 
odnośnie funduszy, które 
można wykorzystać w 
realizacji zaplanowanych 

celów. Szczegółowo na 
wszystkie zadane pyta-
nia odpowiadał gospo-
darz gminy Wójt Marcin 
Kasina. Podkreślił dużą 
rolę inicjatyw oddolnych i 
obiecał pomoc w działal-
ności KGW. Życzył również 
wytrwałości i powodzenia 
podczas realizacji zadań. 

Opracowanie: 
PWiPF

Spotkanie założycielskie pierwszego gminnego koła

Koło Gospodyń Wiejskich w Boguszycach

wydarzenia

wydarzeniakoło gospodyń wiejskich
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szkoła i sport

moda

Zmora świąt, najgorszy 
prezent jaki możesz do-
stać, najbardziej obciacho-
we wdzianko na wigilię – 
świąteczny sweterek! Czy 
aby na pewno są aż tak 
straszne? Moim zdaniem 
zdecydowanie  NIE! Wręcz 
przeciwnie, można w nich 
wyglądać naprawdę zna-
komicie. 

Swetry z choinkami, reni-
ferami, czy bałwankami to 
pomysł wywodzący się z 
USA. Kiedyś takie aplikacje 

ozdabiały jedynie odzież 
dziecięcą. Kiedy trafiły 
na ubrania dla dorosłych 
wzbudziły mieszane uczu-
cia- jedni je pokochali i 
nie wyobrażali sobie bez 
nich świąt, dla innych stały 
się symbolem kiczu i nie-
chcianych prezentów.

M imo pr zejawianych 
skrajnych odczuć trafiły 
one również do Europy 
i też nie od razu skradły 
serca ludności. Pierwot-
nie uznawane były za zły 

gust, jednak od kilku lat 
możemy zaobserwować 
wielkie zapotrzebowanie 
na ten rodzaj garderoby. 
Regularnie pojawiają się 
w kolekcjach znanych ma-
rek, a w tym roku jest ich 
wyjątkowo dużo. Powró-
ciły tak jak wiele innych 
elementów. O modzie 
można powiedzieć, że za-
tacza koła i cyklicznie ob-
serwujemy powrót tego, 
co było trendem kilka, czy 
kilkanaście lat temu. Stąd  
ponowne zainteresowanie 
motywem świątecznym 
na ubraniach, które kiedyś 
uznawane było za obcia-
chowe, a jeszcze wcześniej 
bardzo pożądane. Wydaje 
się, że swetry świąteczne 
pozbyły się negatywnych 
skojarzeń i po cichu stały 
się cooltową częścią gar-
deroby, po którą coraz 
częściej sięgamy zimową 
porą, a zwłaszcza w okre-
sie Świąt Bożego Narodze-
nia. Duży wpływ na wy-

lansowanie tego trendu 
miały filmy oraz projektan-
ci mody, którzy w swoich 
kolekcjach wykorzystali 
motywy zimowe. Bowiem 
swetry z reniferami, ze 
śniegiem i  bałwanami 
można były zobaczyć w 
kolekcjach marek takich 
jak: Burberry, Paul Smith, 
Stella McCartney, czy Marc 
Jacobs. Skoro tak zna-
ne marki w to weszły, to 
kwestią czasu było aż pod-
chwycą to duże sieciówki i 
tak też się stało. 

W tym sezonie praktycznie 
każda popularna mar-
ka ma co najmniej jeden 
model świątecznego swe-
tra. Tym akcentem życzę 
wszystkim czytelnikom 
zdrowych, spokojnych i 
radosnych świąt spędzo-
nych z ukochanymi. 

Opracowała:
Agata Rzepka

Co nowego słychać w modzie

Elegancja jesienną porą 

23 listopada w ramach 
programu „Mały Mistrz”  
Szkołę Podstawową w 
Smolnej odwiedził Pan 
Paweł Rańda -  polski wio-
ślarz, wicemistrz olimpij-
ski, medalista mistrzostw 
świata i Europy.

Trenował w klubie AZS 
Politechnika Wrocławska. 
Na igrzyskach olimpijskich 

w Pekinie zdobył wraz z 
Miłoszem Bernatajtysem, 
Bartłomiejem Pawełcza-
kiem i Łukaszem Paw-
łowskim srebrny medal 
w konkurencji czwórek 
bez sternika wagi lekkiej. 
Wywalczył brązowe me-
dale mistrzostw świata w 
2005 w Gifu oraz w 2009 
w Poznaniu w czwórkach 
bez sternika wagi lekkiej. 

W 2008 roku odznaczony 
Złotym Krzyżem Zasługi.

Największe sukcesy:
- Igrzyska olimpijskie
Pekin 2008
•  2. miejsce – czwórka bez 
sternika wagi lekkiej
- Mistrzostwa świata
• 3. miejsce – dwójka po-
dwójna wagi lekkiej (2005)
• 3. miejsce – czwórka 
bez sternika wagi lekkiej 
(2009)
- Mistrzostwa Europy

• 2. miejsce – czwórka 
bez sternika wagi lekkiej 
(Montemor-o-Velho 2010)
Puchar Świata
• 3. miejsce – czwórka bez 
sternika wagi lekkiej (Lu-
cerna 2005)

Nasz gość przeprowadził 
wyjątkowe zajęcia z wy-
chowania fizycznego dla  
uczniów z klasy I i II. Opo-
wiedział nam o własnych 
sukcesach i o tym jak zo-
stać wzorowym i zdyscy-

plinowanym sportowcem.
Na zakończenie zajęć Pan 
Paweł Rańda wszystkim 
chętnym dzieciom roz-
dawał autografy i wziął 
udział w sesji zdjęciowej.

Opracowały:
Dagmara Jaworska – 

Drewniak
Ewa Matyszczak

Lucyna Orzechowska.

Paweł Rańda

Lekcja z Mistrzem w Smolnej
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szkoła i natura

ważna informacja

To była niecodzienna 
lekcja. Uczniowie klasy 
drugiej ze Szkoły Podsta-
wowej w Sokołowicach 
wybrali się na nią do po-
bliskiego lasu. Dopisała 
piękna słoneczna pogoda. 
Zajęcia poprowadziła pani 
Joanna Oleszyńska-Niż-
niowska z Nadleśnictwa 
w Oleśnicy. Drugoklasiści 
rozpoznawali drzewa, słu-
chali odgłosów lasu, zbie-
rali jesienne dary i ułożyli z 

nich na leśnej dróżce oka-
załe drzewo, utrwalając 
przy okazji wiadomości 
o budowie i roli drzew w 
naszym życiu. Pani pod-
leśniczy,  wykorzystując 
elementy zabawy i śpie-
wu, przekazała dzieciom 
dużą porcję wiedzy. Zwró-
ciła uwagę na koniecz-
ność ochrony środowiska 
leśnego i rozsądnego ko-
rzystania z jego uroków.  
Na zakończenie spotkania 

pokazała, w jaki sposób 
można zrobić zręcznościo-

wą zabawkę z plastikowej 
butelki i szyszki. Dzieci 
z dużym zainteresowa-
niem słuchały i zadawały 
mnóstwo pytań. Lekcja w  

takiej scenerii  sprawiła im 
wiele radości. Las zauro-
czył wszystkich swoimi 
pięknymi barwami. Dzię-
kujemy pani Joannie za 

ciekawe zajęcia połączone 
ze wspaniałą zabawą.  

Elżbieta Węgrzynowska

Lekcja w lesie

Uczniowie z SP Sokołowice poznawali naturę

„Jest zakątek na tej ziemi, 
gdzie powracać każdy 
chce…”  Są miejsca w na-
szym kraju, które trzeba 
zobaczyć, bo tam rodziła 
się historia i duch narodu. 
Jasna Góra z pewnością 
do takich miejsc należy, 
dlatego powstał pomysł 
wyjazdu do Częstochowy. 
W wycieczce wzięli udział 
uczniowie klas III – VI pod 
opieką pań: Doroty Le-
miech, Moniki Śliwińskiej, 
Elżbiety Rosiak i księdza 
Andrzeja Augustyna. Był 
to wspaniały, słoneczny 
dzień, w dodatku środek 
tygodnia, kiedy na Jasnej 
Górze nie ma zbyt wie-
lu pielgrzymów. W ciszy, 
bez tłumów, w pięknej 
zimowej aurze przeszliśmy 
przez mury obronne, z 
których rozciąga się widok 
na błonia i całe miasto. 
Zwiedziliśmy Muzeum 

600-lecia, gdzie przewod-
nik przybliżył nam historię 
obrazu Czarnej Madonny, 
utworzenia zakonu Pau-
linów, którzy opiekują 
się tym miejscem oraz 
historię naszego narodu 
ściśle powiązaną z dzie-
jami Jasnej Góry. Tu duże 
zainteresowanie wzbu-
dziły misternie wykonane 
„sukienki” Matki Boskiej, 
a także wota ofiarowa-
ne przez znanych ludzi, 
m.in. kierowcę rajdowego 
Krzysztofa Hołowczyca. 
Zwiedziliśmy też Bastion, 
gdzie uwagę przykuła „Po-
lonia” – potężne malowi-
dło Antoniego Tańskiego, 
przedstawiające historię 
Polski. Zobaczyliśmy ma-
kietę obrony Jasnej Góry, 
wiele ciekawych ekspona-
tów i pamiątki po ofi arach 
katastrofy smoleńskiej. O 
godzinie 13.30  udaliśmy 

się na odsłonięcie obrazu 
i mszę świętą, którą w 
intencji całej szkoły od-
prawił ks. Andrzej Augu-
styn. Było to niesamowite, 
głębokie przeżycie. Do 
domu wracaliśmy roz-

śpiewani i szczęśliwi, z 
sercami przepełnionymi 
radością. Wszyscy zgod-
nie stwierdzili, że chcą 
do tego cudownego za-
kątka jeszcze powrócić.                                                                                                                                        
                         Monika Śliwińska

SPGO przed obliczem Czarnej Madonny

Uczniowie w Częstochowie

Gminna Komisja Rozwią-
zywania Problemów Al-
koholowych w Oleśnicy 
informuje o możliwości 
otrzymania wsparcia dla 
osób, które dotyka pro-
blem uzależnienia od alko-
holu. W sytuacji, gdy Pań-
stwo, albo ktoś z Państwa 
najbliższego otoczenia 
pije w sposób ryzykowny 
i chcą Państwo pomóc 
sobie lub bliskim w walce z 
nałogiem, swoje pierwsze 
kroki można skierować 
właśnie do Gminnej Komi-
sji Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowychw Ole-
śnicy. Uzyskacie Państwo 

informacje o tym gdzie 
można zwrócić się w celu 
otrzymania dalszej pomo-
cy i wsparcia - w zależności 
od indywidualnej sytuacji 
każdej osoby i jej rodziny. 
Picie w sposób ryzykowny 
oznacza takie zachowanie 
osoby nadużywającej al-
koholu, które negatywnie 
wpływa na jej najbliższe 
otoczenie. W szczegól-
ności prowadzido: roz-
kładu życia rodzinnego, 
demoralizacji małoletnich, 
uchylania się od pracy 
albo systematycznego 
zakłócania spokoju lub 
porządku publicznego. 

Gminną Komisję Rozwią-
zywania Problemów Al-
koholowych powołuje 
Wójt a w jej skład wchodzą 
osoby z różnych instytucji, 
związanych z terenem 
danej gminy (sąd, policja, 
szkoła, Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej). Do 
zadań Komisji należy m.in. 
opiniowanie wniosków o 
wydawanie zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoho-
lowych w zakresie zgod-
ności lokalizacji punktu 
sprzedaży z uchwałami 
rady gminy, dokonywanie 
kontroli przestrzegania 
zasad i warunków korzy-
stania z ww. zezwoleń, 
przeprowadzanie rozmów 
motywujących do podję-
cia leczenia z osobami uza-
leżnionymi od alkoholu 
oraz kierowanie wniosków 

Gminna Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Oleśnicy

do sądu o zobowiązanie-
do poddania się leczeniu 
odwykowemu. Wniosek o 
wszczęcie postępowania 
zmierzającego do usta-
lenia czy dana osoba jest 
uzależniona od alkoholu 
oraz podjęcia wobec niej 
dalszych przewidzianych 
prawem kroków jest do-
stępny na stronie Urzędu 
Gminy Oleśnica: www.
olesnica.wroc.pl.

Dane kontaktowe:
Gminna Komisja Rozwiązy-
wania Problemów Alkoho-
lowych w Oleśnicy
ul. 11 Listopada 24
56-400 Oleśnica
tel. 71 314 02 12, 
fax. 71 314 02 04
e-mail: komisjarpa@olesni-
ca.wroc.pl

11 listopada w gminnej 
sali sportowej w Oleśni-
cy odbyły się turnieje o 
Puchar Niepodległości w 
piłce siatkowej kobiet i 
mężczyzn. W stojącej na 
wysokim poziomie rywa-
lizacji pań udział wzięły 
drużyny z Sokołowic, Nie-
ciszowa oraz Nowoszyc. 
Po rozegraniu wszystkich 
meczy na pierwszym miej-
scu podium stanęły panie 
z Nieciszowa wygrywając 
wszystkie swoje mecze, 
tuż za nimi uplasowała 
się reprezentacja Sokoło-
wic, a na najniższym miej-
scu podium uplasowała 

się drużyna Nowoszyc. 
Rywalizację siatkarzy po 
bardzo zaciętych meczach 
rozstrzygnęli na swoją ko-
rzyść zawodnicy z Poniato-
wic wygrywając w fi nale z 
reprezentacją Nieciszowa. 
Na najniższym stopniu 
podium uplasowała się 
drużyna z Cieśli pokonując 
w małym finale drużynę                
z Dziadowej Kłody.                                                                                                                         

Sport w Gminie
Turnieje o Puchar Niepodległości 

wydarzeniawydarzenia gminy
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Mikołajki w Smardzowie
6 grudnia do Smardzowa 
przyjechał Mikołaj, ponie-
waż nie było śniegu Miko-
łaj przyjechał na motorze. 
Dzieci przed przyjazdem 

Mikołaja bawiły się w świe-
tlicy z panią Urszulą Sta-
nisławczyk w świąteczne 
gry, malowały twarze oraz 
przygotowywały kartki 

imieninowe dla Mikoła-
ja, bo przecież 6 grudnia 
to jego imieniny. Mikołaj 
przywiózł dla dzieci pre-
zenty i bardzo ucieszył się 
z niespodzianki przygo-
towanej dla niego przez 

dzieci, wybuchom radości 
nie było końca. W tego-
rocznych Mikołajowych 
odwiedzinach pomagali 
rodzice, Rada Sołecka, Soł-
tys oraz opiekun świetlicy 
Urszula Stanisławczyk.

W dniach 10 - 11 listo-
pada 33 zespoły ludowe 
z Dolnego Śląska zapre-
zentowały się podczas VIII 
edycji Festiwalu Tradycji 
Dolnego Śląska, organizo-
wanym przez Urząd Mar-
szałkowski Województwa 
Dolnośląskiego w Operze 
Wrocławskiej.
Wśród nich Zespół ZAZU-
LA z Poniatowic, który 10 
listopada zaprezentował 

cztery utwory:
„O ziemio dolnośląska” 
„A za lasem wołki moje”
„Kucharz” 
oraz wiązankę pieśni dol-
nośląskich.
Prezentacja zespołu zosta-
ła nagrodzona gromkimi 
brawami!
Celem Festiwalu Tradycji 
jest kultywowanie tradycji, 
pobudzenie aktywności 
społeczności lokalnej, in-

tegracja środowisk ludo-
wej twórczości artystycz-
nej oraz dążenie do posze-

rzenia kręgu wspólnych 
działań w oparciu o folklor 
i tradycje prowadzące do 

upowszechniania dzie-
dzictwa kulturowego Dol-
nego Śląska.

Zespół brał udział również 
w V edycji Festiwalu, w 
2012 roku.

ZAZULA z Poniatowic ponownie 
w Operze Wrocławskiej
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W dniach 28-31 paździer-
nika odbyło się w Saloni-
kach w Grecji spotkanie 
partnerów dwuletniego 
projektu Bridging Genera-
tions („Łączenie pokoleń”), 
realizowanego przez 8 
organizacji kulturalnych 
w Europie (wśród nich 
Gminny Ośrodek Kultury 
Oleśnica) z dofinansowa-
niem programu UE Europa 
dla Obywateli. W ramach 
projektu każdy partner 
przygotowuje min. 4 fil-
my / lokalne rejestracje 
wspomnień seniorów 

(naocznych świadków 
„historii” – II wojny świa-
towej, następstw działań 
totalitaryzmów w Euro-
pie). GOK Oleśnica przy-
gotował już 2 z 4 filmów, 

w których narratorami są 
Janina Bodo, Bolesława 
Kozioł, Józefa Biegańska 
z Boguszyc – osoby, który 
przyjechały po 1945 roku 
do gminy Oleśnica trans-
portami Przesiedlonych. 
Dodatkowo na zakończe-
nie projektu w lutym 2016 
w Dreźnie przygotujemy 
międzypokoleniowy spek-
takl teatralny z udziałem 
seniorów i młodzieży z 
gminy Oleśnica, z projek-
cjami multimedialnymi i 
muzyką na żywo. Reży-
serem spektaklu będzie 

Ewa Staroń z Centrum 
Inicjatyw Artystycznych 
we Wrocławiu. Działania 
międzypokoleniowe i fil-
mowe realizuje Monika 
Małobęcka z GOK Oleśni-

ca. W Salonikach pozna-
waliśmy bardzo złożoną i 
wielowarstwową historię 
miasta. Wiele informacji 
przekazano nam również 
o zagładzie Żydów miesz-
kających w mieście przed 
wojną i o nazistowskiej 
okupacji trwającej do 30 
października 1944 roku.

Partnerzy projektu:
1. Jugend- & Kulturprojekt 
e.V. – organizacja poza-
rządowa, Drezno, Niemcy 
– koordynator główny
2. Landeshauptstadt Dres-
den – Urząd Miejski w 
Dreźnie (Wydział kultury), 
Niemcy

3. IG 13. Februar 1945 
Dresden – organizacja 
pozarządowa z Drezna, 
zajmująca się dialogiem 
m i ę d z y k u l t u r o w y c h 
i projektami nt. pokoju 

(upamiętniając rocznice 
alianckich nalotów dywa-
nowych na Drezno)
4. Kistarcsa Varos Onkor-
manyzata – (Gmina Kistar-
ca k/Budapesztu), Węgry
5. Gminny Ośrodek Kultu-
ry Oleśnica, województwo 
dolnośląskie, Polska 
6. YouNet – organizacja 
pozarządowa i sieć kultu-
ralna, Bolonia, Włochy
7 . Α ρ ι σ τ ο τ έ λ ε ι ο 
Π α ν ε π ι σ τ ή μ ι ο 
Θεσσαλονίκης – Uniwer-
sytet Arystotelesa w Salo-
nikach, Grecja
8. AddArt – artystyczna 
organizacja pozarządo-
wa, prowadząca edukację 

kulturalną i artystyczną, 
Saloniki, Grecja.

Do współpracy przy pro-
jekcie zaprosiliśmy rów-
nież Uczelnię – Dolno-

śląską Szkołę Wyższą. 
Cieszymy się z przyjęcia 
zaproszenia i możliwości 
uczestnictwa w spotkaniu 
w Grecji prof. Mirosławy 
Nowak-Dziemianowicz, 

Dziekan Wydziału Nauk 
Pedagogicznych DSW oraz 
dr Marcina Starnawskiego, 
socjologa, wykładowcę 
DSW. Podczas spotkania 
powstała idea napisania i 

złożenia kolejnego projek-
tu dotyczącego Pamięci 
europejskiej, w którym 
partnerami byłby m.in. 
Uniwersytet Arystotele-
sa, Uczelnia DSW oraz 

Gminny Ośrodek Kultury 
Oleśnica.

Opracował:
Piotr Michałowski

GOK Oleśnica

Spotkanie partnerskie w Salonikach

GOK w Grecji

Gminny Ośrodek Kultu-
ry Oleśnica przyjął za-
proszenie Prezesa Sto-
warzyszenia Kulturalne 
„Krajobrazy”, Tadeusza 
Samborskiego, członka 
zarządu Województwa 

Dolnośląskiego do udzia-
łu w koncercie galowym 
Legnickich Dni Kultury 
Kresowej. Wydarzenie od-
było się 18 października 
2015. Zaprezentowaliśmy 
stoisko promujące Izbę 

Pamięci Gminy Oleśnica, 
jednocześnie częstując 
uczestników koncertu 
galowego lokalnymi, go-
spodarskimi produktami. 
Informowaliśmy o na-
szym lokalnym muzeum, 
gromadzącym nie tylko 
przedmioty, ale także reje-

strującym lokalne historie, 
narracje nt. przeszłości i te-
raźniejszości, „zamykane” 
w krótkich formach doku-
mentalnych. Najważniej-
sza jest dla nas praca mię-
dzypokoleniowa i z tego 
względu organizujemy 
różnorodne warsztaty, od 
kulturoznawczych metod 
gromadzenia informacji, 
po wspólne gotowanie.
Stowarzyszenie Kulturalne 

„Krajobrazy” przygoto-
wało program koncertu 
galowego w taki sposób, 
aby odtworzyć atmosferę 
dawnych czasów, z jednej 
strony Międzywojnia i 
salonowych bali, z dru-
giej małomiasteczkowych, 
Kresowych zespołów wo-
kalno-instrumentalnych 
i kapel podwórkowych. 
Miejscem koncertu było 
Szkolne Schronisko Mło-
dzieżowe w Legnicy.

W programie koncertu 
galowego wystąpili: Bia-
łoruski Ludowy Zespół Ta-
neczny „Prialica” z Grodna, 
Zespół „Rycki Kuferek” z 
Małoryty, Leonid Vołodko, 
Barbara Twardosz-Droź-
dzińska, kwartet wokalny 
„Sweet Four”,zespół instru-
mentalny „Ostatnie Takie 
Trio”, Stanisław Górka, To-
masz Kuba Kozłowski. 

Reżyserem i prowadzącą 
była aktorka, Aurelia Sob-
czak.W trakcie wydarzenia 
mieliśmy okazję porozma-
wiać o bliższej współpracy 
warsztatowej Izby Pamięci 

Gminy Oleśnica z organi-
zacjami i instytucjami z 
Legnicy (i nie tylko), m.in. z 
Dyrektor Szkolnego Schro-
niska Młodzieżowego w 
Legnicy, Jolantą Jucewicz, 
nauczycielem Jerzym Ser-
ko, czy przedstawicielami 
instytucji kultury miasta 
stołecznego Warszawy 
„Dom Spotkań z Historią” 
(Agnieszką Wróblewską i 
Tomaszem Kubą Kozłow-
skim). 

Wśród gości koncertu 
galowego był również 
Krzysztof Kułacz, Sekretarz 
Fundacji KGHM Polska 
Miedź S.A., która była jed-
ną z organizacji wspie-
rających finansowo Dni 
Kultury Kresowej. Projekt 
był dofinansowany rów-
nież m.in. przez Minister-
stwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego i Legnicka 
Specjalna Strefa Ekono-
miczna.

Opracował:
Piotr Michałowski

GOK Oleśnica

XIV Legnickie Dni Kultury Kresowej

GOK zaprezentował Izbę Pamięci
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W siedzibie GOK Oleśnica 
w Ligocie Polskiej święto-
waliśmy 14 listopada 2015 
roku Jubileusz 40-lecia 
pracy twórczej zespołu 
ZAZULA z Poniatowic.  
Zgromadzona publicz-
ność oglądnęła film pt. 
„40 lat na scenie. Zespół 
ZAZULA – sami o sobie”, w 
reż. Piotra Michałowskie-
go. Dwudziestominutowy 

dokument jest zbiorem 
wywiadów z wieloletnimi 
członkami zespołu, nt. 
repertuaru, początków 
działalności, własnych 
przemyśleń i muzycznych 
pasji (bardzo uniwersalny 
zapis o lokalnej twórczości 
artystycznej, silnie inte-
grującej wiele pokoleń). 
Film powstawał głównie 
podczas wyjazdu zespo-

łu do Dusznik Zdroju w 
październiku 2015. Część 
zdjęć powstawała w gmi-
nie Oleśnica. Po projekcji 
filmu z sali rozległy dłu-
gie oklaski na stojąco i 
brawami zespół ZAZULA 
został wywołany na scenę, 
aby zaprezentować swój 
Jubileuszowy program 
koncertowy (prezento-
wany wcześniej 10 listo-
pada 2015 na Festiwalu 
Tradycji Dolnego Śląska 
w Operze Wrocławskiej). 

Zespół odebrał wiele gra-
tulacji, prezentów i życzeń, 
a przy skandowanym „100 
lat!”, pojawiła się jeszcze 
jedna niespodzianka – 
jubileuszowy tort i szam-
pan.Dziękujemy bardzo 
wszystkim uczestnikom 
tego wydarzenia, a zespo-
łowi ZAZULA gratulujemy 
Jubileuszu i życzymy ko-
lejnych sukcesów. Film 
„Sami o sobie” o zespole 
ZAZULA z Poniatowic bę-
dzie niedługo dostępny 

w internecie (link opubli-
kujemy na naszym profilu 
na Facebook’u). 

Opracował:
Piotr Michałowski

GOK Oleśnica

40-leciecie zespołu z Poniatowic 

Jubileusz ZAZULA

Europejskie Dni Dziedzictwa 

Uroczyste podsumowanie 
W piątek 02 października 
2015 w Muzeum Etnogra-
ficznym we Wrocławiu, 
które było dolnośląskim 
koordynatorem akcji EDD 
2015 odbyło się podsumo-
wanie akcji. Gminny Ośro-
dek Kultury Oleśnica ode-
brał List Gratulacyjny od 
Marszałka Województwa 
Dolnośląskiego Cezarego 
Przybylskiego z rąk Tade-

usza Samborskiego, człon-
ka zarządu Województwa 
Dolnośląskiego, dr Bar-
bary Banaś, zastępcy Dy-
rektora Muzeum Narodo-
wego we Wrocławiu, Elż-
biety Berendt, kierownik 
Muzeum Etnograficznego 
we Wrocławiu (Oddział 
Muzeum Narodowe we 
Wrocławiu) oraz Agnieszki 

Szepetiuk-Barańskiej, Ad-
iunkta Działu Folkloru Mu-
zeum Etnograficznego we 
Wrocławiu (jednocześnie 
koordynatora akcji EDD 
2015 na Dolnym Śląsku). 

W tegoroczne EDD za-
angażowanych było kil-
kadziesiąt organizacji z 
Dolnego Śląska, a w skali 
Kraju – kilkaset. Ogólno-

polskim koordynatorem 
działań był Narodowy In-
stytut Dziedzictwa. Sama 
inicjatywa pod nazwą Eu-
ropejskie Dni Dziedzictwa 
powstała w 1985 roku i 
odbywa się równolegle w 
całej Europie. Polska dołą-
czyła do akcji w 1993 roku.

Uroczystemu podsumo-

waniu akcji EDD 2015 na 
Dolnym Śląsku w Mu-
zeum Etnograficznym we 
Wrocławiu towarzyszył 
wzruszający występ p. 
Stanisławy Latawiec ze wsi 
Zebrzydowa w Powiecie 
Bolesławieckim – Reemi-
grantki z Bośni, która po 
1945 roku przyjechała 
wraz z transportami do 
Polski i osiedliła się w oko-
licach Bolesławca. Pani 
Stanisława zaprezento-

wała pieśni, które „przy-
wędrowały” razem z nią, 
a posiada ona w swojej 
pamięci bardzo bogaty 
repertuar: od pieśni wo-
jackich, przez pieśni zalot-
ne, miłosne i religijne, po 
Patriotyczne, ale mające 
ponad 200-letnią histo-
rię. To również dowód na 
nieustanne wędrowanie 

pieśni, motywów, tekstów 
kultury, które stale poja-
wiają się ciągle w nowych 
kontekstach (co akcento-
wał w swoim komentarzu 
Tadeusz Samborski).

Pragniemy podziękować 
wszystkim osobom, które 
były zaangażowane w 
działania organizowane 
w gminie Oleśnica, gdzie 
w dniach 17-19 września 
br. odbywały się wielowąt-
kowe warsztaty dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych. 

Dziedzic t wo pamięci 
prezentowane było w 
formie filmowej, ustnej, 
czy wspólnego przygo-
towywania tradycyjnych 
potraw, wg. przepisów 
przywiezionych na tere-
ny gminy Oleśnica przez 
Przesiedleńców po 1945 
roku (głównie z tzw. Kre-

sów Wschodnich II RP).

Finałem akcji były prezen-
tacje artystyczne i warszta-
ty tradycyjnego rękodzieła 
20 września 2015 roku 
na oleśnickim Rynku w 
ramach Dni Europy, orga-
nizowanych przez part-
nerstwo lokalne: Miasto 
Oleśnica, MOKiS Oleśnica, 
Miejską i Powiatową Bi-

bliotekę Publiczną, Powia-
towe Zrzeszenie Pszcze-
larzy, LGD Dobra Widawa 
oraz Gminny Ośrodek 
Kultury Oleśnica. W or-
ganizowanych przez nas 
działaniach wzięło udział 
łącznie ponad 350 osób

Opracował:
Piotr Michałowski

GOK Oleśnica
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wydarzenia - GOK

zdrowie

W rozwoju Zespołu Stopy 
Cukrzycowej kilka czyn-
ników odgrywa kluczową 
rolę. Jako cztery główne 
wymienia się: neuropatię 
cukrzycową, makroangio-
patię z niedokrwieniem, 
czynniki mechaniczne i 
infekcje.
Wszystkie te czynniki są 

ze sobą ściśle powiązane i 
wynikają jedne z drugich. 
Neuropatia obwodowa i 
autonomiczna skutkuje 
zaburzeniami czucia. Pa-
cjenci słabo lub wcale nie 
odczuwają bólu, zmian 

temperatur, itd. Należy 
przy tym pamiętać, iż neu-
ropatia dotyczy niemal 
połowy osób chorujących 
na cukrzycę typu 2.
M a k r o a n g i o p a t i a  t o 
uszkodzenia i zaburzenia 
przepływu w dużych na-
czyniach krwionośnych 
w stopie i podudziu. W 

ich wyniku tkanki mięk-
kie w obrębie stopy są 
niewłaściwie dotlenione 
i odżywione. Czynnik na-
czyniowy jest zazwyczaj 
wynikiem występowania 
nadciśnienia tętniczego 

(występuje ono u 80% 
chorych na cukrzycę!) lub 
miażdżycy tętnic kończyn 
dolnych. Nieprawidło-
wości w przepływie krwi 
mogą prowadzić do po-
wstawania owrzodzeń i 
martwic w obrębie zra-
nień, skaleczeń i uszko-
dzeń na stopach.
Czynniki ryzyka możemy 
podzielić również na te 
wewnętrzne i zewnętrz-
ne. Pierwsze z nich zwią-
zane są bezpośrednio z 
kondycją naszego organi-
zmu oraz czasem trwania 
i przebiegiem cukrzycy. 
Wśród nich wymienia się:
1. Obwodową neuropatię:
- czuciowo-ruchową
- autonomiczną
2. Przebyte owrzodzenie 
lub amputacje
3. Złe wyrównanie me-
taboliczne cukrzycy (za 
wysoki/za niski poziom 

cukru we krwi)
4. Czas trwania cukrzycy 
(po 10 latach choroby 
ryzyko powikłań gwałtwo-
nie wzrasta)
5. Choroby naczyń obwo-
dowych:
- duże naczynia - makro-
angiopatia
- małe naczynia - mikroan-
giopatia
6. Immunopatię (zabu-
rzenia ze strony układu 
odpornościowego, podat-
ność na infekcje)
7. Strukturalne deformacje 
stóp
8. Dysfunkcje biomecha-
niczne
9. Ograniczenie ruchomo-
ści stawów
10. Utratę wzroku lub za-
burzenia widzenia (wzra-
sta ryzyko urazów stóp)
11. Przewlekłe choroby 
nerek (i związane z tym 
obrzęki oraz problemy 
naczyniowo-limfatyczne)
12. Nagniotki i modzele
Czynniki zewnętrzne to 
wszystkie czynniki, które 

niebezpośrednio wpływa-
ją na rozwinięcie się Ze-
społu Stopy Cukrzycowej, 
ale to również czynniki na 
które mamy zdecydowa-
nie większy wpływ. Wśród 
nich wymienia się:
1. Minimalne powtarzają-
ce się mechaniczne uszko-
dzenia:
- nacisk na podeszwy
- niewygodne, uciskające 
obuwie
- bieganie, zbyt intensyw-
ne spacerowanie
2. Uszkodzenia termiczne
- przegrzanie, moczenie w 
zbyt gorącej wodzie
- odmrożenia
3. Zabiegi kosmetyczne/
dermatologiczne:
- niewłaściwe obcinanie 
paznokci
- uszkodzenia modzeli, 
ścieranie ich zamiast ści-
nania, zbyt głębokie ich 
usuwanie
- wymrażanie odcisków
- źle dobrane kosmetyki/
preparaty do skóry stóp
4. Niedostateczną wiedzę 

o cukrzycy / Brak zaintere-
sowania własnym stanem 
zdrowia
5. Palenie tytoniu
6. Nadużywanie alkoholu 
lub innych środków psy-
choaktywnych
7. Samotne życie
Zespół Stopy Cukrzycowej 
ma więc etiologię wielo-
czynnikową a przebieg 
choroby u poszczególnych 
pacjentów bywa często 
bardzo różny. Chyba naj-
istotniejsze wydają się 
dwa czynniki, a mianowi-
cie zaburzenia czucia (neu-
ropatie) i brak zaintereso-
wania własnym stanem 
zdrowia. W pierwszym 
przypadku pacjent nie 
wie o powtarzających się 
mikrourazach, a w drugim 
nie chce i nie kontroluje 
stanu swoich stóp. To pro-
sta droga do poważnych 
problemów zdrowotnych.

Więcej o zdrowiu stóp na 
www.nolesnica.pl

Zespół Stopy Cukrzycowej - czynniki ryzyka

Problemy trapiące nasze stopy

W dniach 12-13 listopada 
2015 odbyła się wizyta 
studyjna pracowników 
Centrum Kultury i Sztuki w 
Sępólnie Krajeńskim (woj. 
kujawsko-pomorskie) w 
gminie Oleśnica i świetli-
cach prowadzonych przez 
Gminny Ośrodek Kultury 
Oleśnica. W czwartek 12 
listopada 2015 byliśmy 
wspólnie w Centrum Rę-
kodzieła Gminy Oleśnica w 
Piszkawie (prowadzonym 

przez opiekuna i ręko-
dzielnika - Janinę Bed-
narską z Piszkawy), gdzie 
oprócz prezentacji multi-
medialnej Piotra Micha-
łowskiego o projektach 
oraz współpracy lokalnej, 
regionalnej i międzynaro-
dowej prowadzonej przez 
GOK Oleśnica, podpatry-
waliśmy powstawanie ce-

ramicznych dzieł sztuki na 
cotygodniowych warszta-
tach prowadzonych przez 
Gosia Puszczyńska, artystę 
plastyk, instruktora GOK 
Oleśnica. 
Rozmawialiśmy również o 
wielu inspirujących dzia-
łaniach animacyjnych i 
edukacyjnych, zapocząt-
kowanych i prowadzo-
ny przez wiele lat przez 
Dyrektor GOK Oleśnica, 
Dorotę Bartczak.

Bardzo interesująca grupa 
z bardzo interesującego 
centrum kultury w Sępól-
nie Krajeńskim odwiedzi 
jeszcze w piątek w gmi-
nie Oleśnica Izba Pamięci 
Gminy Oleśnica/Chamber 
Of Memories Community 
of Oleśnicaoraz Multicen-
trum we Wszechświętem.
Dodatkowo na Dolnym 

Śląsku odwiedzili już Ze-
spół Placówek Kultury 
w Żmigrodzie, a odwie-
dzą jeszcze MOKSiAL w 
Szklarskiej Porębie oraz 
OKSiT Wleń – a wszystkie 
4 odwiedzane ośrodki 
wraz z GOK Oleśnica są 
członkami sieci kulturalnej 
Wędrujące Forum Kultury 
Dolnego Śląska – bardzo 
cieszymy się z wizyt u nas!
Grupa miała również spo-
tkanie z Biurem Europej-

skiej Stolicy Kultury Wro-
cław 2016, dyskutując o 
programie Mikrograntów. 
Koordynatorem i współ-
organizatorem, a zarazem 
uczestnikiem tej wizyty 
studyjnej była Ewa Anna 
Zbroja z Narodowe Cen-
trum Kultury.
W piątek 13 listopada 2015 
odwiedziliśmy wspólnie 

Izbę Pamięci Gminy Ole-
śnica w Boguszycach. 
Oprowadzały nas: Jadwi-
ga Bodo, sołtys i opiekun 
świetlicy w Boguszycach 
oraz Monika Małobęcka 
z GOK Oleśnica – opiekun 
Izby Pamięci. 
Uczestnicy mieli okazję 
zobaczyć nasze bogate 
zbiory przedmiotów (w 
tym kolekcję starych zaba-
wek, którą w Izbie zorgani-
zowała Monika Jankowska 
z GOK Oleśnica). Dodat-
kowo zaprezentowaliśmy 

filmy dokumentalne z na-
szego archiwum – reje-
stracje wspomnień miesz-
kańców gminy Oleśnica, 
które prowadzimy już od 
kilku lat w Boguszycach 
w ramach różnorodnych 
projektów.
Mieszkańcy Boguszyc zor-
ganizowali również poczę-
stunek, złożony z trady-

cyjnych potraw, głównie 
wg. rodzinnych receptur, 
przywiezionych „z różnych 
stron” po wojnie do gminy 
Oleśnica. Na zakończenie 
„swojski” chleb z ubijanym 
w trakcie spotkania ma-
słem z wiejskiej śmietany. 
W piątek 13 listopada 2015 
odwiedziliśmy również 
Multicentrum we Wszech-
świętem (Świetlica We 
Wszechświętem), gdzie 
naszym gościom o dzia-
łaniach świetlicy opowia-
dała Jolanta Kucharska, 

opiekun świetlicy, pra-
cowni plastycznej oraz 
kierownik zespołu „Wianki” 
ze Wszechświętego. Wraz z 
mieszkankami miejscowo-
ści (członkiniami zespołu 
„Wianki”) opowiadała o 
działaniach plastycznych 
muzycznych, prowadzo-
nych w świetlicy, która 
dla wielu z nich stała się 

autentycznie „drugim do-
mem”, ponieważ podej-
mowane działania zajmują 
im twórczo wiele godzin 
każdego dnia. 
Uczestnicy wizyty studyj-
nej z Sępólna Krajeńskiego 
również podzielili się infor-
macjami o swoich boga-
tych działaniach animacyj-
nych i edukacyjnych.
Koordynatorem i współ-
organizatorem, a zarazem 
uczestnikiem tej wizyty 
studyjnej była Ewa Zbro-
ja z Narodowe Centrum 

Kultury.
Wizyta odbywała się w 
ramach autorskiego pro-
jektu „AKCJA INSPIRACJA 
- wspieranie pracowników 
instytucji kultury”.

Opracował:
Piotr Michałowski

GOK Oleśnica

Wizyta studyjna w GOK Oleśnica
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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

Twój dzielnicowy
797 306 464, 797 306 463

Przydatne informacje: 
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Chcesz zadzwonić do swojego sołtysa?
     Tutaj znajdziesz do niego numer 

Bogusławice
Domal Tomasz
531 693 689
Boguszyce
Bodo Jadwiga
71 314 02 44
535 878 258
Brzezinka
Sztochel Krzysztof
71 314 03 54
535 878 142
Bystre
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

Powstaje piec chlebowy

Plenerowy piec chlebowy w Gminie
Przy gminnej Izbie Pamięci 
w Boguszycach powstaje 
piec chlebowy z wędzar-
nią. 

Projekt Gminnego Ośrod-

ka Kultury Oleśnica pt.: 
„Pod niebem o pracy, tra-
dycji i chlebie...”- został do-
fi nansowany maksymalną 
kwotą 10 000 zł w ogólno-
polskim Konkursie Gran-

towym „Tu mieszkam, tu 
zmieniam” Fundacji Banku 
Zachodniego WBK. Koor-

dynatorem tego projektu 
jest Monika Małobęcka z 
GOK Oleśnica. 

Trwają jeszcze prace wy-
kończeniowe, ale niedługo 
nasz piec będzie w pełni 
gotowy do wspólnych 
warsztatów i wypieków. 
Jesteśmy cały czas w pro-

cesie przygotowywania 
strategii edukacyjnej, zbie-
ramy oryginalne przepisy, 

jak również nawiązaliśmy 
2 lata temu współpracę 
z Międzykontynentalną 
Siecią Domów Chleba 
(http://www.breadho-
usesnetwork.org/), czer-
piąc wiele inspiracji do 
działań. Jeśli czytelnicy 
chcieliby podzielić się z 
nami własnymi przepi-
sami i radami, z chęcią 
ich wszystkich wysłucha-
my. Zapraszamy do Izby 
Pamięci w Boguszycach 
lub prosimy o kontakt do 
siedziby GOK Oleśnica 
w Ligocie Polskiej. A już 
niedługo będziemy mogli 
posmakować chleba z 
„gminnego” wypieku.

Opracował:
Piotr Michałowski

GOK Oleśnica

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

obchody dnia niepodległośći sport

Tym razem pod okiem 
instruktora GOK Oleśni-
ca Marcina Mrowickie-
go przystanki malowali 
mieszkańcy Bystrego i 
Smolnej.Inicjatorem re-

witalizacji przystanku w 
Bystrem była Radna - Pani 
Marta Barska.

Artystyczna rewitalizacja 
została przeprowadzona 

w dniach 17-18 paździer-
nika. Temat graficzny na-
wiązuje do znajdującej 
się w Bystrem siedziby 
Sekcji Hodowców Gołę-
bi. Malowanie kolejnego 

przystanku w Bystrem 
zaplanowano na wiosnę 
2016. Już teraz zachęcamy 
do zgłaszania własnych 
pomysłów graficznych.

W kolejny weekend
24 października dzieci, 
młodzież oraz Sołtys i 
Rada Sołecka Smolnej 
przeprowadzili artystycz-

ną rewitalizację. Temat 
graficzny nawiązuje do 
lasu znajdującego się w tej 
miejscowości. To już drugi 
kolorowy przystanek w tej 
miejscowości. Pierwszy z 
nich został pomalowany 
5 września 2015. Grafika 
pierwszego z nich nawią-
zuje do znajdującego się w 
bliskim sąsiedztwie boiska 

sportowego.Dziękujemy 
wszystkim zaangażowa-
nym osobom.
Zachęcamy pozostałe So-
łectwa do włączenia się do 
naszej akcji KOLOROWE 
PRZYSTANKI W GMINIE 
OLEŚNICA, która ruszy 

ponownie wiosną 2016 
rokułectwa do włączenia 
się do naszej akcji Koloro-

we Przystanki w Gminie 
Oleśnica, która ruszy po-
nownie wiosną 2016 roku.

W gminie Oleśnica w dniu 
14 listopada świętowa-
liśmy Dzień Animatora 
Kultury i Sportu, połączo-
ny z Jubileuszem 40-lecia 
pracy artystycznej zespo-
łu ZAZULA z Poniatowic. 
Wydarzenie odbyło się w 

siedzibie Gminny Ośrodek 
Kultury Oleśnica w Ligocie 
Polskiej. Dyrektor GOK 
Oleśnica, Dorota Bartczak 
wręczyła kilkadziesiąt dy-
plomów i podziękowań za 
całoroczną pracę, a otrzy-
mali je: kierownicy zespo-

łów ludowych, animato-
rzy kultury, gospodarze 
świetlic, opiekunowie dru-
żyn sportowych, lokalne 
media, przedstawiciele 
gminnych jednostek oraz 
osoby, przyczyniające się 
rozwoju kultury i tradycji 
oraz wspierania sportu i 
rekreacji w gminie Oleśni-
ca. Dyplom oraz podzię-
kowania otrzymał również 
Wójt Gminy Oleśnica, Mar-
cin Kasina oraz Przewod-
niczący Rady Gminy Ole-
śnica, Tadeusz Kunaj. W 
programie artystycznym 
wystąpiła kapela SMYKI z 
GOK Oleśnica, zespół Za-
zula z Poniatowic oraz Di-
mistris Devetzis Zorbas z 
zespołem (muzyka grecka 
we własnych aranżacjach). 
Zabawę taneczną popro-
wadził Piotr Balicki „BZIK”. 
Dziękujemy wszystkim 
za wspólną zabawę tego 
dnia, a najbardziej dzięku-
jemy mieszkańcom gminy 
Oleśnica za całoroczną 
działalność, zarówno kul-
turalną, jak i sportową.                                                                                                                                        
                              Opracował:                                                                                                                                       
                       Piotr Michałowski                                                                                                                                      
                              GOK Oleśnica

Dzień Animatora 
Kultury i Sportu 2015

Konkurs Poezji i Prozy 

Lwowskie Laury
17 listopada Gabriela Wa-
jerowska ze Szkoły Pod-
stawowej Gminy Oleśnica 
zdobyła I miejsce w jubi-
leuszowym X Oleśnickim 
Konkursie Poezji i Prozy 
Lwowskiej i Kresowej im. 
Mariana Hemara. Swoją 
piękną interpretacją „Ko-
lędy lwowskiej” M. He-
mara podbiła serca jury i 

publiczności. Atmosfera 
konkursu była niezwykła. 
Świetnie przygotowani 
uczestnicy przenieśli wi-

downię w kresowe prze-
strzenie. W repertuarze 
znalazły się zarówno wier-
sze przesycone tęsknotą 
za rodzinnymi stronami, 
pięknymi widokami i ku-
likowskim chlebem, jak 
i pełne dramatu utwory 
o walce za Ojczyznę. W 
konkursie wzięło udział 
51 uczestników: uczniów 
szkół podstawowych, 
gimnazjów i liceów. Szkołę 
gminną godnie reprezen-
towali także: Nikola Zalew-
ska, Joanna Śliwińska, Oli-
wia Panaś i Mateusz Szcze-
paniak. Wszyscy otrzymali 
pamiątkowe dyplomy, a 
laureatka nagrodę książ-
kową i kalendarz lwowski 
z rąk burmistrza Oleśnicy 
Michała Kołacińskiego i 
starosty Wojciecha Kociń-
skiego.       Monika Śliwińska 
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Kolorowe przystanki w gminie cz.2


