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sesja rady

Na XV sesji Rady Gminy 
Oleśnica, która odbyła 
się 22 grudnia 2015 r., 
radni uchwalili budżet na 
2016 rok.
Uchwała określa:
1.  dochody budżetu 
gminy na kwotę 38 061 
881,28 zł  a w tym:
a) dochody bieżące w 
wysokości 35.672.381,28 
zł;
b) dochody majątkowe w 
wysokości 2.389.500,00 
zł;
2.wydatki budżetu gminy 
na kwotę 38.757.091,28 
zł z tego:
a) wydatki bieżące w wy-
sokości  34.085.272,77 zł,
b) wydatki majątkowe w 
wysokości 4.671.818,51 
zł.
Wydatki bieżące gminy 
obejmują:
1) wydatki bieżące jed-
nostek budżetowych w 
wysokości 24.719.690,26 
zł z czego:
a) wydatki na wynagro-
dzenia i składki od nich 
naliczane – 14.723.132,69 
zł;
b) wydatki związane z 
realizacją zadań statuto-
wych jednostek budże-
towych – 9.996.557,57 zł;
2) wydatki na dotacje na 
zadania bieżące w wyso-
kości 3.494.900,00zł;
3) wydatki na świad-
czenia na rzecz osób fi-
zycznych w wysokości 
4.970.682,51 zł;
4) wydatki bieżące na 
programy finansowane 
z pomocy zagranicznej 
w wysokości 0,00 zł, w 
tym ze środków pocho-
dzących z budżetu Unii 
Europejskiej – 0,00 zł;
5) wydatki na obsługę 
długu publicznego -  
900.000,00 zł.
Wydatki majątkowe gmi-
ny obejmują wydatki 
na inwestycje i zakupy 
inwestycyjne 
w wysokości 4.131.818,51 
zł, z czego na wydatki na 
programy finansowane 
z pomocy zagranicznej 

w wysokości 0,00 zł, w 
tym ze środków pocho-
dzących z budżetu Unii 
Europejskiej – 0,00 zł.
Planowany deficyt bu-
dżetu gminy wynosi 
695.210,00 zł.
Źródłem pokrycia deficy-
tu budżetu gminy będą 
przychody pochodzące 
ze sprzedaży papierów 
wartościowych wyemi-
towanych przez gminę 
na kwotę 695.210,00 zł.
Przychody budżetu gmi-
ny określa się na kwotę 
2.120.000,00 zł i rozcho-
dy budżetu określa się 
na kwotę 1.424.790,00 zł.
W budżecie gminy two-
rzy się rezerwę ogólną w 
wysokości 38.760,00 zł.
W budżecie gminy two-
rzy się rezerwę celową 
na realizację zadań wła-
snych z zakresu zarzą-
dzania kryzysowego wy-
sokości 94.900,00 zł.
Określa się wysokość do-
tacji na realizację zadań 
publicznych na kwotę 
3.884.900,00 zł, 
z tego:
1) dotacje podmiotowe w 
wysokości 2.350.000,00 
zł, w tym:
a) dla samorządowej in-
stytucji kultury w wyso-
kości 1.900.000,00 zł;
b) dla innych podmiotów 
w wysokości 450.000,00 
zł;
2) dotacje celowe w wy-
sokości 1.534.900,00 zł, 
w tym:
a) na cele publiczne zwią-
zane z realizacją zadań 
gminy, których realizacja 
może być zlecona pod-
miotom niezaliczanym 
do sektora finansów pu-
blicznych, w tym stowa-
rzyszeniom 
i fundacjom, w wysoko-
ści 600.500,00 zł;
b) na realizację zadań 
bieżących realizowanych 
na podstawie porozu-
mień (umów) między 
jednostkami samorządu 
terytorialnego w wyso-
kości 685.400,00 zł;

c) na pomoc finansową 
na realizację zadań bie-
żących, inwestycyjnych 
i zakupów inwestycyj-
nych realizowanych na 
podstawie porozumień 
między jednostkami sa-
morządu terytorialnego 
w wysokości 204.000,00 
zł;
d) na finansowanie lub 
dofinansowanie prac 
remontowych i konser-
watorskich obiektów za-
bytkowych przekazane 
jednostkom niezalicza-
nym do sektora finansów 
publicznych 
w wysokości 15.000,00 zł;
e) na finansowanie lub 
dofinansowanie kosztów 
realizacji inwestycji i za-
kupów inwestycyjnych 
innych jednostek sektora 
finansów publicznych w 
wysokości 30.000,00 zł.
Określa się dochody z ty-
tułu wydawania zezwo-
leń na sprzedaż napojów 
alkoholowych na kwotę 
158.200,00 zł i wydatki 
na realizację zadań okre-
ślonych w programie 
profilaktyki 
i rozwiązywania proble-
mów alkoholowych na 
kwotę 158.200,00 zł.
Określa się limit zobowią-
zań z tytułu zaciągnię-
tych kredytów i pożyczek 
oraz emitowanych pa-
pierów wartościowych 
przeznaczonych na:
1) pokrycie występu-
jącego w ciągu roku 
przejściowego deficy-
tu budżetowego gmi-
ny do łącznej kwoty 
2.000.000,00 zł;
2) spłatę wcześniej za-
ciągniętych zobowiązań 
z tytułu emisji papierów 
wartościowych oraz za-
ciągniętych pożyczek 
i kredytów do łącznej 
kwoty 1.424.790,00 zł;
3) finansowanie plano-
wanego deficytu budże-
towego gminy do łącznej 
kwoty 695.210,00 zł.
Podczas sesji budżeto-
wej podjęto także nastę-
pujące uchwały:
a. w sprawie przyjęcia 
planu pracy Rady Gminy 

Oleśnica na 2016 rok;
b. w sprawie przyjęcia 
Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązy-

wania Problemów Alko-
holowych oraz Gminne-
go Programu Przeciw-
działania Narkomanii 
dla Gminy Oleśnica na 
2016 rok;
c. zmieniająca uchwa-
łę w sprawie przyjęcia 
Programu opieki nad 
zwierzętami bezdom-
nymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt 
na terenie Gminy Oleśni-
ca w 2015 roku;
d. w sprawie po-
wierzenia Spółce Zakład 
Zagospodarowania Od-
padów Olszowa Spółka 
z ograniczoną odpowie-
dzialnością z siedzibą w 
Olszowie wykonywania 
zadania własnego gmi-
ny Oleśnica w zakresie 
gospodarki odpadami 
komunalnymi;
e. w sprawie uchwalenia 
zmiany miejscowego 
planu zagospodarowa-
nia przestrzennego dla 
obrębu Ligota Polska, 
gmina Oleśnica;
f. w sprawie wyrażenia 
zgody na wykreślenie 
prawa służebności z księ-
gi wieczystej 
nr WR1E/00002218/9, 
dotyczącego działki nr 
83/5, obręb Ostrowina, 
stanowiącej własność 
Powiatu Oleśnickiego;
g. w sprawie wyrażenia 
zgody na wydzierżawie-
nie w drodze bezprze-
targowej na okres 5 lat 

nieruchomości oznaczo-
nej w ewidencji gruntów 
jako działka nr 404/7, ob-
ręb Sokołowice, gmina 

Oleśnica, zabudowanej 
budynkiem remizy stra-
żackiej o pow. zabudowy 
199,10 m2, dla której Sąd 
Rejonowy w Oleśnicy 
prowadzi księgę wieczy-
stą nr WR1E/00076633/3;
h. w sprawie wyrażenia 
zgody na najem w dro-
dze bezprzetargowej na 
okres 5 lat części nieru-
chomości zabudowanej 
położonej we Wszech-
świętem, na działce nr 
21/8, dla której Sąd Re-
jonowy w Oleśnicy pro-
wadzi księgę wieczystą 
nr WR1E/00050601/2, 
tj. budynku wielofunk-
cyjnego kompleksu, w 
skład którego wchodzi 
m.in. remiza strażacka, 
o pow. 50,46 m2, wraz z 
pomieszczeniami przy-
należnymi – łazienką o 
pow. 5,74 m2 i przebie-
ralnią o pow. 16,43 m2;
i. w sprawie wyrażenia 
zgody na wydzierżawie-
nie w drodze bezprze-
targowej na okres 5 lat 
części nieruchomości 
zabudowanej położonej 
we Wszechświętem, na 
działce nr 21/8, dla której 
Sąd Rejonowy w Oleśnicy 
prowadzi księgę wieczy-
stą nr WR1E/00050601/2, 
tj. budynku wielofunkcyj-
nego kompleksu, w skład 
którego wchodzi m.in. 
sala sportowa, o łącznej 
powierzchni 387,57 m² 
wraz z pomieszczeniami 

przynależnymi;
j. zmieniająca uchwałę 
Nr XXXVI/283/06 Rady 
Gminy Oleśnica z dnia 12 

kwietnia 2006 r. 
w sprawie nadania nazw 
ulic w miejscowości Spa-
lice;
k. zmieniająca uchwałę 
Nr II/12/14 w sprawie 
wieloletniej prognozy 
finansowej Gminy Ole-
śnica;
l. w sprawie zmian bu-
dżetu gminy na 2015 rok;
m. zmieniająca uchwa-
łę w sprawie ustalenia 
trybu udzielania i roz-
liczania dotacji dla nie-
publicznych przedszkoli 
oraz niepublicznych in-
nych form wychowania 
przedszkolnego prowa-
dzonych na terenie Gmi-
ny Oleśnica przez osoby 
fizyczne lub osoby praw-
ne inne niż jednostki sa-
morządu terytorialnego 
oraz ustalenia trybu i 
zakresu kontroli prawi-
dłowości ich pobrania i 
wykorzystania oraz ter-
min i sposób rozliczenia 
dotacji.
Wszystkie uchwały pod-
jęte na sesji zamieszczo-
ne zostały w Biuletynie 
Informacji Publicznej 
(BIP) Urzędu Gminy Ole-
śnica www.olesnica.no-
woczesnagmina.pl, w 
zakładce „Prawo lokalne”.

Opracowanie: 
Agnieszka Kembłowska - 

Inspektor ds. obsługi Rady 
Gminy

XV sesja Rady Gminy

Budżet na rok 2016 
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sesja rady

aktualności

XVI sesja Rady Gminy 
Oleśnica zwołana na 
dzień 28 stycznia 2016 
roku, rozpoczęła się od 
wystąpienia zaproszo-
nych gości. Komendant 
Powiatowy Policji Pan 
Robert Wodejko zapo-

znał radnych ze stanem 
zagrożenia przestęp-
czością i skutecznością 
ścigania sprawców prze-
stępstw w 2015 roku oraz 
z głównymi kierunkami 
pracy Policji w najbliż-
szym czasie. Komen-

dant Powiatowy Pań-
stwowej Straży Pożarnej 
Pan Jacek Noworycki 
przedstawił działania 
organizacyjne i praw-
ne jednostki, statystykę 
pożarów i miejscowych 
zagrożeń. Szczegółowo 
omówił także charakte-
rystyczne zdarzenia na 
terenie gminy Oleśnica, 

przeprowadzone szko-
lenia dla członków OSP, 
ocenę stanu przestrzega-
nia przepisów przeciw-
pożarowych na terenie 
gminy Oleśnica w roku 
2015 oraz doposażenie 
jednostek 
w sprzęt ratowniczy z 
otrzymanych dotacji. 
Następnie Pan Józef Ko-
łomański – Komendant 
Gminny Ochotniczych 
Straży Pożarnych Gminy 
Oleśnica zaprezentował 
sprawozdanie 
z działalności OSP w 
2015 roku.
Przedstawione wyżej 
materiały są dostępne 
w Biuletynie Informacji 
Publicznej (BIP) 
w zakładce „Sesje Rady 
Gminy”.
Po przerwie Rada Gminy 
podjęła uchwały w nastę-
pujących sprawach:

a. w sprawie udzie-
lenia dotacji dla samo-
dzielnego publicznego 
zakładu opieki zdrowot-
nej;
b. w sprawie przy-
jęcia do realizacji progra-
mu zdrowotnego na rok 
2016;
c. w sprawie usta-
lenia kryteriów rekrutacji 
do publicznych szkół 
podstawow ych oraz 
gimnazjum, dla których 
organem prowadzącym 
jest Gmina Oleśnica;
d. w sprawie przy-
jęcia aktualizacji „Progra-
mu usuwania azbestu i 
wyrobów zawierających 
azbest Gminy Oleśnica”;
e. w sprawie zmian 
w budżecie gminy na 
2016 rok.
Wszystkie uchwały pod-
jęte na sesji zamieszczo-
ne zostały w BIP Urzędu 

Gminy Oleśnica www.
olesnica.nowoczesnag-
mina.pl, w zakładce „Pra-
wo lokalne”.

Następnie, zgodnie z 
porządkiem obrad, prze-
wodniczący poszcze-
gólnych komisji stałych 
przedstawili sprawozda-
nia z działalności komisji 
za 2015 rok oraz plany 
pracy na 2016 rok.

W dalszej części sesji 
Wójt Gminy przedstawił 
sprawozdanie z pracy 
między sesjami. 
Przed zakończeniem ob-
rad przyjęto protokół 
z XV sesji Rady Gminy 
Oleśnica.

 Opracowanie: 
Agnieszka Kembłowska - 

Inspektor ds. obsługi Rady 
Gminy

XVI sesja Rady Gminy

Bezpieczeństwo w gminie 

Ustawa o pomocy pań-
stwa w wychowywa-
niu dzieci wprowadza 
w życie program „Rodzi-
na 500 plus”, w ramach 
którego rodzice będą 
otrzymywać świadczenie 
wychowawcze w wyso-
kości 500 zł co miesiąc na 
drugie i kolejne dziecko 

niezależnie od docho-
du. Rodziny, w których 
dochód nie przekracza 
800 zł netto na osobę 
lub 1200 zł netto (w ro-
dzinach wychowujących 
niepełnosprawne dziec-
ko) - otrzymają je rów-
nież na pierwsze dziecko. 

Programem „Rodzina 500 
plus” objęci zostaną ro-

dzice oraz opiekunowie 
dzieci do ukończenia 
przez nie 18 lat. Jego ce-
lem jest poprawa sytuacji 
życiowej rodzin oraz od-
wrócenie negatywnego 
trendu demograficznego 
w Polsce.

500 zł to kwota netto, 

zwolniona z podatku 
dochodowego i nie bę-
dzie podlegać egzeku-
cji, podobnie jak inne 
świadczenia dla rodzin. 
Świadczenie wychowaw-
cze nie będzie liczone 
do dochodu przy usta-
laniu prawa do innych 
świadczeń dla rodzin 
m.in. z pomocy społecz-
nej, funduszu alimen-

tacyjnego, świadczeń 
rodzinnych. O wsparcie 
ubiegać będą mogli się 
także samotni rodzice, 
rodziny patchworkowe 
oraz rodziny zastępcze, 
rodzinne domy dziecka 
oraz placówki opiekuń-
czo-wychowawcze typu 
rodzinnego.

Wniosek o świadczenie 
wychowawcze będzie 

można złożyć w Gmin-
nym Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Oleśnicy, za 
pośrednictwem Poczty 
Polskiej oraz przez inter-
net. E-wniosek o świad-
czenie wychowawcze 
będzie można złożyć za 
pomocą portalu empa-
tia.mrpips.gov.pl, PUE 
ZUS oraz bankowości 
elektronicznej. Wnioski 

należy składać raz do 
roku od momentu uru-
chomienia programu, 
czyli od 1 kwietnia 2016 
r. Ośrodek będzie miał 
3 miesiące na wydanie 
decyzji i wypłatę świad-
czenia. Jeśli wniosek zo-
stanie złożony do końca 
czerwca 2016 r. świad-
czenie zostanie wypła-
cone z wyrównaniem od 
kwietnia 2016 r. Prawo 
do świadczenia ustala-
ne będzie do dnia 30 
września 2017 r.  Wnio-
ski mieszkańców Gminy 
Oleśnica przyjmowane 
będą od dnia 1 kwietnia 
2016 r. przez Gminny 
Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Oleśnicy przy 
ul. Wojska Polskiego 78 w 
godzinach pracy Ośrod-
ka, tj. 7:00-15:00 w Dziale 
Świadczeń Rodzinnych i 
Funduszu Alimentacyj-
nego - pokój nr 3 

W przypadku pytań za-
praszamy do kontaktu na 
nr tel. 71 715 68 85

Dyrektor
Jarosław Telka

Państwo Krystyna i Sta-
nisław Adamscy z Zarzy-
ska zostali odznaczeni 
Medalem za Długolet-
nie Pożycie Małżeńskie. 
Małżonkowie odebrali 
odznaczenia w dniu 28 
stycznia 2016 r. podczas 
XVI Sesji Rady Gminy 
Oleśnica VII kadencji. 
Medale wraz z legity-

macjami, gratulacjami i 
kwiatami wręczyli Wójt 
Gminy Oleśnica Marcin 
Kasina, Przewodniczący 
Rady Tadeusz Kunaj oraz 
Sekretarz Gminy Krzysz-
tof Skórzewski. Gratulu-
jemy odznaczonej parze i 
życzymy pomyślności na 
dalsze wspólne lata.

Informacje dla rodziców

Program Rodzina 500+ 
Medale za 
Długoletnie Pożycie Małżeńskie
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komunikat gminny

komunikat gminny

wydarzenia

Szanowni Państwo,
Mieszkańcy Gminy Ole-
śnica!
Gmina Oleśnica jest jed-
ną z nielicznych gmin 
w powiecie oleśnickim, 
która od kilku lat odnoto-
wuje stały wzrost liczby 
ludności. 

Sytuacja ta jest dla mnie 
powodem do zadowo-
lenia, ponieważ oznacza 
to, że nasza gmina jest 
uważana za atrakcyjne 
miejsce do zamieszkania.
Wraz ze wzrostem licz-
by mieszkańców rosną 
Państwa potrzeby i ocze-
kiwania.

Aby je wszystkie zaspo-
koić potrzebne są środki 
finansowe, które można 
przeznaczyćna realizację 
różnego rodzaju inwe-
stycji w każdej z naszych 
miejscowości.
Mimo rosnącej liczby 
osób meldujących się 
na terenie gminy nadal 
pozostaje spora grupa 
mieszkańców, która ni-
gdzie nie zgłosiła swo-
jego aktualnego miejsca 
pobytu.

Powinniście Państwo 
wiedzieć, iż budżet na-
szej gminy jest częścio-
wo zasilany z podatków 
(na podstawie rocznej 
deklaracji PIT) osób za-
meldowanych na terenie 
gminy, bądź też osób, 
które nie są zameldowa-
ne, ale które wskazały 
swój aktualny adres za-
mieszkania na terenie 
gminy Oleśnica podczas 
rozliczania podatku w 
Urzędzie Skarbowym.

Wiem, że nie wszyscy 
mieszkańcy mogą, z 
różnych powodów, za-
meldować się w miejscu 
swojego stałego pobytu. 
Zatem tych właśnie z 
Państwa zachęcam do 
każdorazowego wpisy-
wania w formularzach 
rocznej deklaracji podat-
kowej aktualnego adresu 
zamieszkania na terenie 
gminy Oleśnica. 

Możecie Państwo rów-
nież zaktualizować swój 
adres zamieszkania w 
złożonej już w Urzędzie 
Skarbowym deklaracji 
PIT na drukach ZAP-3 

lub NIP-7. Deklarowanie 
na powyższych formula-
rzach miejsca zamiesz-
kania w jednej z miejsco-
wości znajdujących się 
na terenie naszej gminy, 
w odróżnieniu od mel-
dunku, nie wiąże się np. 
z obowiązkiem wymiany 
dokumentów.

Dzięki Państwa podat-
kom, które trafią do bu-
dżetu gminy, gminy w 
której Państwo zamiesz-
kujecie, będziemy mogli 
zrealizować ważne za-
dania dotyczące takich 
potrzebjak m. in.: rozbu-
dowa dróg, chodników, 
kanalizacji, oświetlenia, 
czy też zwiększyć na-
kłady na oświatę, sport 
i kulturę.

Zachęcam Państwa do 
współpracy i uaktual-
nienia swojego adresu 
zamieszkania, czy to w 
Urzędzie Gminy, czy w 
Urzędzie Skarbowym. Ja 
ze swojej strony obiecu-
ję, iż Państwa zaangażo-
wanie przyczyni się do 
dalszego rozwoju naszej 
gminy.

Wójt Gminy Oleśnica
Marcin Kasina

Komunikat Wójta Gminy Oleśnica

Akcja meldunkowa

Od 2014 r. Gminy Ole-
śnica przy współpracy 
ze spółką GEO-SYSTEM 
udostępnia publicznie 
system eGmina z dwoma 
modułami:
- Internetowy Manager 

Punktów Adresowych,
- System Informacji Prze-
strzennej.
Opracowane moduły 
umożliwiają dostęp do 
miejscowych planów 
zagospodarowania prze-

strzennego, studium 
uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy 
Oleśnica, aktualnej bazy 
adresów porządkowych 
oraz kilkunastu innych 
zbiorów jak np. bank 
danych o lasach, zdjęć 
lotniczych gminy czy 

map hydrologicznych i 
innych.
Prosty sposób wyszuki-
wania po adresie, nume-
rze działki lub współrzęd-
nych geograficznych po-
zwoli szybko i sprawnie 
uzyskań szereg informa-
cji o nieruchomościach.
Zachęcam do korzysta-

nia z wyżej wymienio-
nych serwisów pod adre-
sami: http://olesnicaole-
snicki.punktyadresowe.
pl/ i http://olesnicaole-
snicki.e-mapa.net.
Link do portalu jest rów-
nież dostępny bezpo-
średnio na naszej stronie 
internetowej www.ole-

snica.wroc.pl pod ba-
nerem przedstawionym 
poniżej. 

Opracował: 
Mariusz Ogrodnik

Referat RGNiOŚ

Geoportal Gminy Oleśnica

Informator Plany Miejscowe

Skrzypaczki ze Smardzo-
wa, wychowanki szkoły 
Muzyczny Zakątek, przy-

gotowały recital kolęd, 
było wspólne śpiewanie 
z babciami i dziadkami

W dzień babci i dziadka

Skrzypaczki  w Smardzowie
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Wolontariusze  ze Szkoły 
Podstawowej w Ligo-
cie Polskiej 10.01.2016 
r. ruszyło od wczesnych 

godzin rannych w te-
ren, aby wesprzeć konto 
WOŚP podczas 24 FINA-
ŁU tej akcji.

Byli to:  Kacper Kowal-
czyk, Dawid Potępa, Ni-
kola Wierzchołek, Okta-
wia Stempin, Wiktoria   
Wzgarda, Nikola Ślazyk, 
Amelia Brojanowska, 
Kacper Nowak, Natalia 
Perlńska, Wiktor Kotwa,
Kacper Kuświk, Kinga Ko-
sińska, Miłosz Żurawski, 
Julia Pach, Dawid Kowal, 
Nikola Matla,
Klaudia Juszczak, Wikto-
ria Mierzwa, Julia Pytel, 
Julia Machocka, Nikola 
Kapała.
Kwestowali na terenie 

Gminy Oleśnica zbierając 
w sumie 5305,49 zł – 
nowy rekord szkoły.
Mieszkańcy  miejsco-
wości z Gminy Oleśnica  
okazali się bardzo hojni. 
W poszczególnych
puszkach zgromadzono:
- Poniatowice, Ligota 
Polska, Osada Leśna – 
2688,87 zł
- Cieśle – 981,82 zł
- Boguszyce – 839,97 zł
- Smolna – 647,37 zł
Mieszkańcy dla wolonta-
riuszy byli bardzo życz-
liwi , za co serdecznie 
dziękujemy.
Szczególne słowa po-
dziękowania za okazaną 

pomoc podczas akcji 
kierujemy dla Państwa:
Tadeusza Kunaja, Ma-
riana Słotnickiego, Sta-
nisława Mamrota, Klau-
dii i Grzegorza Potępy, 
Jolanty Miezrwy, Anny 
Kapały i Magdaleny Pytel 
oraz Księży Proboszczy 

ze Smolnej ,Boguszyc i 
Poniatowic.
Nad całą akcją i wolon-
tariuszami czuwali opie-
kunowie: M.Lenart, E. 
Lenart i L. Witkowski.

Do zobaczenia za rok.

Połączenie bieli i czer-
wieni, czyli naszych naro-
dowych barw sprawdza 
się nie tylko na fladze. 
Kolory te świetnie kom-
ponują się w stylizacjach 
na co dzień, jak i podczas 
wydarzeń sportowych. 
Uwielbiam widok jaki 
tworzą polscy kibice 
dopingujący naszych 
sportowców. Przed nami 
jeszcze dużo sportowych 
emocji w tym roku, któ-
r ych doświadcz ymy 
dzięki siatkarzom, szczy-
piornistom i piłkarzom. 
Także wielkie sportowe 
imprezy i wiele ekscytacji 
przed nami. Miejmy na-
dzieję, że również wspa-
niałe i niezapomniane 

chwile, które na zawsze 
wpiszą się w naszą histo-
rię. Wypełniając stadiony, 
hale, czy strefy kibica 
pamiętajmy o barwach- 
„Tylko Biel i Czerwień”. 
Już teraz warto zaopa-
trzyć się w takie gadżety 
jak szale, czapeczki, czy 
koszulki z motywem orła. 

Oprócz dodatków całą 
stylizację możemy utrzy-
mać w biało-czerwonej 
kolorystyce. W wiosen-
nych kolekcjach znaj-
dziemy całą masę kulto-
wych koszule robionych 
na wzór tej od Roberta 
Kupisza. Białe spodnie, 
czy spódnice również 
będą łatwymi elemen-

tami do znalezienia na 
sklepowych półkach. 
Koszulki np. piłkarskie 
częściej znajdziemy na 
dziale męskim, niż na 
damski, ale i to nie jest 
problemem, gdyż mę-
ską koszulkę możemy w 
bardzo ciekawy sposób 
przerobić, tym samym 
nadając jej nowego cha-
rakteru. Stylizacja prze-
znaczona na sportowe 
wydarzenie nie musi być 
nudna, czy pozbawiona 
pazura. Taki outfit spo-
kojnie może wpisywać 
się w obecnie panujące 
trendy, wystarczy tylko 
dobrze pokombinować. 
Najważniejsze żebyśmy 
w takim ubraniu czuli się 

wygodnie. 

Zdjęcia pokazują moje 
biało-czerwone styliza-
cje. Zarówno te na co 
dzień, czyli kiedy wy-
bieracie się do pracy, 
szkoły, na uczelnię, czy 
na zakupy. Jak również 
zestawy stworzone z 
myślą o kibicowaniu. 
Zobaczyć możecie letnie 
stylizacje, które idealne 
wpasują się w klimat 
Euro. Ponadczasowe, rip-
ped (podarte) jeans w 
połączeniu z koszulką, 
właśnie przerobioną z 
męskiej zakupionej w 
sportowym sklepie. 

Osobiście jestem wielką 
fanką skoków narciar-
skich zatem regularnie 
kibicuję na skoczni w Za-

kopanem. Na taka okazję 
pozwolić sobie można 
raczej jedynie na gadże-
ty związane z naszymi 
krajem, bo całe ubra-

nie musi być typowo na 
przysłowiową „cebulkę”. 

Opracowała:
Agata Rzepka

Co nowego słychać w modzie

Biało-Czerwona moda narodowa

Szkoła Podstawowa w Ligocie Polskiej grała mocno

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
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GOK Oleśnica na zakończeniu

Projektu Brigding Generations
12-15 Lutego w Dreź-
nie zakończył się mię-
dzynarodowy projekt 
par tnersk i  „Bridging 
Generations”, którego 
koordynatorem jest Ju-
gend- & Kulturprojekt 
e.V. z Drezna.
W ramach projektu, 
Gminny Ośrodek Kultu-
ry Oleśnica jako jeden z 
partnerów projektowych 
- przygotował 4 filmy 
video z udziałem miesz-
kańców gminy Oleśnica, 
które są osobistymi nar-
racjami na temat II Wojny 
Światowej i zasiedlania 
Dolnego Śląska i gminy 
Oleśnica po 1945 roku. 
Autorem filmów i opera-
torem kamery jest Mo-
nika Małobęcka, edycją 
filmu zajął się mieszka-

niec Boguszyc Arkadiusz 
Cichosz.
Bohaterami filmów są:
Janina Bodo z Boguszy-
cach z Boguszyc - „Wró-
ble w Śmietanie”
Bolesława Kozioł i Józefa 
Biegańska z Boguszyc - „ 
Zielony Chleb”
Rainhold Fryczkowski – z 
Brzezinki „ Nowy język, 
Nowe życie”
Stanisława i Antoni Wój-
cik z Boguszyc - „Wspólna 
Praca”
Dodatkowo na wydarze-
nia zakończenia projektu 
„Bridging Generations” 
(Łączenie pokoleń),
Izba Pamięci Gminy Ole-
śnica w Boguszycach 
przygotowała między-
pokoleniowy spektakl te-
atralny, także z udziałem 

przedstawicieli wszyst-
kich pokoleń mieszkań-
ców Gminy Oleśnica. 
Spektakl związany jest 
tematycznie z zareje-
strowanymi f i lmami 
nosi tytuł „MOMENTS” / 
CHWILE - reżyserowa-
ny przez Ewę Staroń, 
twórczynię i założycielkę 
teatru tańca Niezależna 
Manufaktura Taneczna 
oraz twórczynię Centrum 
Inicjatyw Artystycznych 
we Wrocławiu. Muzykę 
na żywo tworzył Piotr 
Michałowski. Koordyna-
torem grupy była Monika 
Małobęcka. 
Spektakl był prezento-
wany na zakończenie 
projektu 14 lutego 2016 
roku w Dreźnie.

W spektaklu wzięli udział:
Helena Mąkosa
Alfreda Schmidt

Ewa Staroń
Monika Małobęcka
Nikola Ślazyk
Dorota Chrzanowska
Wiktoria Bodo

Piotr Michałowski
Marek Chotnicki
Więcej informacji na stro-
nie: http://bridging-ge-
nerations.de/

Opracowanie: 
Monika Małobęcka

GOK Oleśnica

We wtorek 16 lutego w 
barze Barbara: infopunkt 
/ kawiarnia / kultura  od-
była się konferencja pra-
sowa, podczas której 
został zaprezentowany 
program Kultura małych i 
średnich miast – Otwarta 
Grupa Robocza.
Program Kultura małych i 
średnich miast jest reali-

zowany w ramach Dolno-
śląskiej Platformy ESK+. 

Par tnerz y współpra-
cujący z Wroclaw 2016 
pracują nad poniższymi 
tematami:
1. Współpraca (strategia 
dobra na czasy hossy i 
bessy - partnerzy:
Gminny Ośrodek Kultury 

Oleśnica oraz Wędrujące 
Forum Kultury Dolnego 
Śląska)
2. Bariery rozwojowe i 
ukryte potencjały lokal-
nych instytucji kultury. 
Rekomendacje zmian 
systemowych (partner: 
Stowarzyszenie Dyrek-
torów Samorządowych 
Instytucji Kultury)
3. Rewitalizacja przez 
kulturę i dla kultury (part-
ner: Fundacja Rozwoju 
Ekonomii Społecznej z 
Wałbrzycha)
4. Prywatne, społeczne, 
rodzinne instytucje kul-
tury – kierunki rozwoju 
(partner: Fundacja Ari 
Ari, współpraca: Mazo-
wiecki Instytut Kultury).

W ramach ESK+, w paź-
dzierniku 2016 Gminny 
Ośrodek Kultury Oleśnica 
organizuje dwudniową 

międzynarodową konfe-
rencję Open Space  „Siła 
kultury w niwelowaniu 
barier pomiędzy miasta-
mi a regionami”. Współ-
praca – strategia dobra 
na czasy hossy i bessy.
Tematyka konferencji: 

lokalne, regionalne i 
międzynarodowe sie-
ciowania i współpraca 
lokalnych instytucji kul-
tury, wychodzenie poza 
własną gminę/region/
kraj, poszukiwanie szans 
rozwojowych i szans na 

pozyskiwanie środków z 
różnorodnych funduszy, 
współpraca – strategia 
dobra na czasy hossy i 
bessy.

Opracowanie: 
Monika Małobęcka

GOK Oleśnica

Rusza program „Kultura małych i średnich miast

ESK 2016 - Otwarta grupa robocza

aktualności GOK
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Dzieci z Gminy Oleśni-
ca, które podczas ferii 
2016 pozostały w domu, 
nie mogły narzekać na 
nudę. Gminny Ośrodek 
Kultury Oleśnica zorga-
nizował dla uczniów za-
jęcia i warsztaty, które 
odbywały się podczas 
pierwszego i drugiego 
tygodnia zimowego wy-

poczynku. W tym roku 
GOK zapraszał uczest-
ników do świetlic wiej-
skich w Ligocie Wielkiej 
i Smardzowie (I tydzień) 
oraz Sokołowicach i Li-
gocie Polskiej (II tydzień). 
Dzieci mogły rozwijać 
swe pasje taneczne, mu-
zyczne oraz plastyczne. 
Gminny Ośrodek Kultury 

Oleśnica zapraszał na:

1. Warsztaty taneczne 
(prowadzący – Bartek 
Piasecki)

2. Warsztaty plastyczne 
(prowadząca – Małgorza-
ta Puszczyńska)

3. Warsztaty grafitti (pro-
wadzący Marcin Mro-
wicki)

4. Warsztaty muzyczne 
(prowadząca Małgorzata 
Zakrzewska – Biczysko)

Dodatkową atrakcją były 
zabawy karnawałowe 
oraz gry walentynko-
we przygotowane przez 
Zofię Matuszewską i 
Małgorzatę Zakrzewską 
– Biczysko. Dla uczestni-
ków został zaplanowany 
także blok rekreacyjno 

– sportowy (organizato-
rem był Artur Koziara).

Gminny Ośrodek Kultury 
gościł również aktorów 
kabaretu Bzik. Spektakl 
był teatralną formą roz-
rywki, która w głównej 
mierze bazowała na 
kontakcie z widzem. Ak-
tywny udział dzieci w 
pokazie służył nie tylko 
rozrywce, ale także edu-

kacji widzów

Wszystkim uczestnikom 
dziękujemy za wspólną 
zabawę. Wierzymy, że 
powrócili do szkół pełni 
pozytywnego nastawie-
nia. 

Do zobaczenia w przy-
szłym roku.

Ferie z GOKiem

W dniu 27 grudnia w 
świetlicy wiejskiej w Bo-
gusławicach odbyło się 
wspólne kolędowanie.

Podczas niemal dwu-
godzinnego spotkania 
mieszkańcy i zaproszeni 
goście odśpiewali bożo-
narodzeniowe pieśni.

Ak o m p a n i a m e nt  n a 
akordeonie zapewnił 
Andrzej Szpak. 

Spotkanie zakończył 
sołtys Tomasz Domal 

który złożył wszystkim w 
imieniu swoim oraz rady 

sołeckiej, świąteczne ży-
czenia.Kolendowanie w Bogusławicach
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W roku 2015 GOK nie 
umieścił  Smardzowa 
na liście miejscowości, 

w których organizował 
warsztaty bożonarodze-
niowe, pomimo tego w 

grudniu z inicjatywy pani 
Urszuli Stanisławczyk – 
opiekuna świetlicy, oraz 
przy pomocy pani Syl-
wii Dyduły odbyły się w 
Smardzowie warsztaty 

bożonarodzeniowe. W 
każdy czwartek grudnia 
na zajęciach plastycz-
nych w świetlicy można 
było nauczyć się robić 
kartki świąteczne, mi-

kołaje metodą curlin-
gu, bombki decupage, 
bombki curling oraz 
inne ozdoby choinkowe. 
Ostatnie zajęcia podczas 
warsztatów miały piękny 

korzenny zapach ponie-
waż uczestnicy uczyli 
się piec i zdobić pyszne 
pierniczki. W zajęciach 
uczestniczyły dzieci i do-
rośli.

Wieści ze Smardzowa

W Szkole Podstawo-
wej Gminy Oleśnica, w 
świątecznej atmosfe-
rze odbyło się spotkanie 
uczniów klas IV – VI z 
naszym rodzimym poetą 
Jerzym Woldańskim. 

Na zaproszonego go-
ścia czekała mała nie-
spodzianka w formie 

recytacji kilku jego naj-
nowszych wierszy, m.in. 
tych związanych z Bożym 
Narodzeniem. W trakcie 
spotkania oleśnicki po-
eta również czytał wła-
sne ulubione utwory. 
Ciekawie opowiadał o 
swoim życiu, miłości do 
literatury oraz o twór-
czości. Uczniowie przez prawie dwie godziny słuchali z uwagą i zada-

wali mnóstwo pytań, na 
które nasz gość z chęcią 
odpowiadał. Uczestni-
cy tej poetyckiej uczty 
dowiedzieli się, jak i kie-
dy powstały pierwsze 
utwory, skąd bierze się 
natchnienie, o czym pan 
Woldański lubi pisać, z 
kim współpracuje, gdzie 
można przeczytać jego 
wiersze i wiele, wiele 
innych rzeczy. Poeta roz-
dawał autografy, a dla 
wszystkich uczniów i 
grona pedagogicznego 
pozostawił pamiątkę w 
formie listu oraz zbioru 

wybranych wierszy i in-
formacji o swojej działal-
ności artystycznej. 

To było bardzo miłe, cie-

kawe spotkanie, które z 
pewnością zaowocuje 
zainteresowaniem liryką.  

Monika Śliwińska

Jerzy Woldański w SPGO
Spotkanie z poetą

aktualności SPGO
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XXIV Świdnicki Przegląd Zespołów Kolędniczych 

Sukces grupy „Ligotki” z Ligoty Polskiej 
Zespół Ligotki działa przy 
Gminny Ośrodku Kul-
tury Oleśnica w Ligocie 
Polskiej. 

Tworzą go dzieci w wieku 
od 6 do 11 lat, które spo-
tykają się i wspólnie tre-
nują już od października 
2014 roku.  Grupa prowa-
dzona jest przez zawo-
dowego mima Andrzeja 
Kozłowskiego, byłego 
aktora Wrocławskiego 
Teatru Pantomimy Hen-

ryka Tomaszewskiego. 

Ostatni sukces Ligotki 
odniosły na XXIV Świd-
nickim Przeglądzie Ze-
społów Kolędniczych. 
Dzieci znalazły się w gro-
nie laureatów i zdobyły 
jedną z głównych nagród 
w wysokości 500 zł. Kon-
kurencja była duża. O 
nagrodę walczyło 35 ze-
społów, czyli około 2000 
uczestników (przedszko-
laki, uczniowie i osoby 

dorosłe). Ligotki podbiły 
serca widzów spekta-

klem „Jasełka bez słów”. 
Było to przedstawienie 
teatralno – pantomimicz-
ne, wyrażające głęboką 
symbolikę prawd wiary 

z zaskakującą narracją 
w formie ruchu i gestu. 
Jasełka w całości były 
opowiedziane bez słów, 
według własnego pomy-

słu i scenariusza. 

Opracowała:
Anna Gierlach 
GOK Oleśnica

W dniu 17 lutego 2016 
r. w świetlicy wiejskiej 
w Jenkowicach odbyły 
się Eliminacje Gminne 
XXI Dolnośląskiego Kon-
kursu Recytatorskiego 
„Pegazik” zorganizo-
wanego przez Gminny 
Ośrodek Kultury Oleśnica 
oraz Gminną Bibliotekę 
Publiczną w Boguszy-
cach W konkursie wzięło 
udział 27 recytatorów 
z 5 gminnych szkół (SP 
Sokołowice, SP Ligota 
Polska, SP Smolna, SP 
Gminy Oleśnica w Ole-
śnicy, SP Wszechświęte).

Jury w składzie
- Tomasz Zaręba – na-
uczyciel Powiatowego 
Centrum Edukacji i Kul-
tury
- Anna Gierlach– absol-
wentka Filologii Polskiej 
Uniwersytetu Wrocław-
skiego
- Zofia Matuszewska – 
animator kultury, instruk-
tor muzyczny i teatralny 

Wszyscy uczestnicy za-
prezentowali bardzo 
wysoki poziom umie-
jętności.Do etapu po-
wiatowego XXI Dolno-

śląskiego Konkursu Re-
cytatorskiego „Pegazik” 
w kategorii „młodsi” jury 
zakwalifikowało
- Gabrielę Wajerowską 
- SP Gminy Oleśnica w 
Oleśnicy
- Oktawię Stempin - SP w 
Ligocie Polskiej
- Kajetana Darczuka - SP 
w Ligocie Polskiej
- Dominikę Bęben - SP we 
Wszechświętem. Ponad-
to jury przyznało osiem 
wyróżnień.
Dziękujemy wszystkim 
uczestnikom, gratuluje-
my laureatom i wyróż-
nionym.

Konkurs Recytatorski „Pegazik”
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W związku z wieloma 
wątpliwościami i pyta-
niami mieszkańców na-
szej gminy dotyczącymi 
zmiany usługodawcy 
odbierającego odpady z 
terenu gminy Oleśnica, 
pragniemy Państwu od-
powiedzieć na kilka naj-
częściej pojawiających 
się pytań: 

1.Dlaczego gminę nie 
obsługuje już Przedsię-
biorstwo ALBA? 

Wyjaśniamy, że na pod-
stawie ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. - Prawo 
zamówień publicznych 
(Dz. U. z  2015, nr 2164, 
ze zm.), Wójt Gminy Ole-
śnica zawarł umowę na 
okres od 01.01.2015 roku 
do 31.12.2015 roku z 
Wrocławskim Przedsię-
biorstwem Oczyszczania 
ALBA S.A. ul. Szczecińska 
5; 54-517 Wrocław na za-
danie „Odbiór i transport 
odpadów komunalnych 
od właścicieli nierucho-
mości zamieszkałych i 
niezamieszkałych, poło-
żonychw granicach ad-

ministracyjnych gminy 
Oleśnica w roku 2015”. 
W związku z powyższym 
umowa z Przedsiębior-
stwem ALBA wygasła z 
dniem 31.12.2015 rok. 

2. Dlaczego gminę ob-
sługuje Przedsiębior-
stwo KOMUNALNIK a nie 
Przedsiębiorstwo ALBA?

Gmina Oleśnica jest zo-
bowiązana do odbio-
ru odpadów od miesz-
kańców gminy dlatego 
został ogłoszony nie-
ograniczony przetarg 
na zadanie pn. „Odbiór 
i transport odpadów 
komunalnych od wła-
ścicieli nieruchomości 
zamieszkałych i nieza-
mieszkałych, położonych 
w granicach administra-
cyjnych gminy Oleśni-
ca w roku 2016”. Oferty 
można było składać do 
dnia 07.12.2015 roku. 
W wyznaczonym termi-
nie do Urzędu wpłynęły 
dwie oferty, Przedsię-
biorstwa KOMUNALNIK 
oraz Przedsiębiorstwa 
ALBA. Zgodnie ze spe-

cyfikacją przetargową 
wybrano najkorzystniej-
szą ofertę tj. ofertę Przed-
siębiorstwa KOMUNAL-
NIK. Istotnym kryterium 
jakim kierowaliśmy się 
przy wyborze oferty była 
cena brutto za realizację 
zamówienia oraz terminy 
płatności. 

3. Na jaki okres czasu 
została zawarta umowa 
z Przedsiębiorstwem KO-
MUNALNIK?

Umowa została zawarta 
na okres od 01.02.2016 
roku do 31.12.2016 roku. 

4. Kto odbierał odpady w 
styczniu 2016 roku?

Za okres od 01.01.2016 
roku do 31.01.2016 roku 
za  odbiór  odpadów 
było odpowiedzialne 
Przedsiębiorstwo ALBA 
w związku z postępo-
waniem wyjaśniającym 
wobec Przedsiębiorstwa 
KOMUNALNIK.

5. Dlaczego Przedsię-
biorstwo KOMUNALNIK 

nie odbiera odpadów 
włożonych do worków 
lub pojemników z ALBY?

Zgodnie z  zapisami 
umowy Przedsiębior-
stwo KOMUNALNIK jest 
zobowiązane do odbioru 
wszystkich odpadów 
znajdujących się w miej-
scu na to przeznaczonym 
bez względu na to w 
czym zostały umieszczo-
ne (worek, pojemnik z 
ALBY lub pojemnik wła-
sny) a nie tylko z pojem-
ników KOMUNALNIKA. 

Jeżeli nie zostaną zabra-
ne odpady sprzed posesji 
bardzo prosimy zgłaszać 
niewykonanie usługi do 
Urzędu Gminy Oleśnica 
do Referatu Rolnictwa, 
Gospodarki Nierucho-
mościami i Ochrony Śro-
dowiska do pokoju nr 4, 
telefonicznie pod nr tel. 
71 314 02 43 lub drogą 
elektroniczną na adres 
odpady@olesnica.wroc.
pl w celu naliczenia kar 
umownych przewidzia-
nych w zawartej umowie.

6. Dlaczego Przedsię-
biorstwo KOMUNALNIK 
przekazało za mało po-
jemników?

Każda rodzina z gminy 
Oleśnica otrzymała po-
jemniki w ilości i o takiej 
pojemności na ile zade-
klarowano w deklaracji 
złożonej przez właścicie-
la nieruchomości. 

Zmiana wielkości po-
jemnika w trakcie obo-
wiązywania umowy z 
P r z e d s i ę b i o r s t w e m 
KOMUNALNIK jest nie-
możliwa, ponieważ takie 
zmiany będzie można 
dokonać poprzez złoże-
nie korekty deklaracji od 
października bieżącego 
roku. Jednakże każdy 
właściciel nieruchomości 
może dokupić pojemnik 
na swój koszt.

7. Od kwietnia 2016 roku 

wchodzi w życie Formuła 
Zamówienia Wewnętrz-
nego Spółki in-house.

Gmina Oleśnica od na-
stępnego roku kalen-
dar zowego roz waża 
możliwość powierzenia 
odbioru i transportu od-
padów komunalnych 
Gminnemu Przedsiębior-
stwu Komunalnemu Sp. 
z o.o.

Mając na uwadze dobro 
mieszkańców, Gmina 
Oleśnica dołoży wszel-
kich starań aby każdy 
mieszkaniec bez wyjąt-
ku był zadowolony ze 
współpracy z Przedsię-
biorstwem KOMUNAL-
NIK.

Agnieszka Sanetra
Inspektor ds. promocji 

gminy

Odbiór odpadów przejmuje KOMUNALNIK

Zmiany w gospodarce odpadami komunalnymi
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Urząd Gminy Oleśnica
ul. 11 Listopada 24
56-400 Oleśnica
mail:urzad@olesnica.wroc.pl
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 Skó-
rzewski
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 War-
szawska
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 Infra-
struktury
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

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
czynne w godz. 7.00 - 15.00

Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej
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
czynny w godz. 7.00 - 15.00

Gminny Ośrodek Kultury Ole-
śnica
Ligota Polska 3a
56-400 Oleśnica
tel./fax. 71-314-02-38
czynny w godz. 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 

ważne informacje

pomoc dla Dominiki

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
Marta Lipska
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

Dominik a K aspr zak 
urodziła się 16.10.2005 
roku. Ma prawie 11 lat 
i jest mieszkanką Krze-
czyna. W wieku 7 lat 
rozpoznano u niej gle-
jaka wielopostaciowe-

go o wysokim stopniu 
złośliwości. Od czasu 
diagnozy dziewczynka 
przeszła wiele zabiegów 
i operacji.
Obecnie potrzebuje 
specjalistycznego le-

czenia za granicą.
Rodziny Dominiki nie-
stety nie stać na jej le-
czenie. 
Bardzo prosimy wszyst-
kich ludzi dobrej woli o 
wsparcie.

Wpłaty na konto i 1% 
podatku Fundacja „Na 
ratunek dzieciom z cho-
robą nowotworową”
ul. O. Bujwida 42
50-368 Wrocław
Nr konta: 11 1160 2202 

0000 0001 0214 2867
Tytuł wpłaty: DOMINIKA 
KASPRZAK

1%
KRS: 0000086210

z dopiskiem: 
DOMINIKA KASPRZAK

      @ 2016 Kurier Gminy Oleśnica nakład - 4500 egzemplarzy
wydawca: Urząd Gminy Oleśnica   skład oraz druk: AXEN Group II

Dąbrowa, Świerzna, Smardzów, 
Nowa Ligota, Wyszogród, 
Zarzysko, Wszechświęte, 
Poniatowice, Gręboszyce

16.04.2016 29.10.2016

Jenkowice, Sokołowice, Cieśle, 
Ostrowina, Osada Leśna, Ligota 

Polska, Ligota Mała
09.04.2016 22.10.2016

Termin odbioru odpadów wielkogabarytowych

Brzezinka, Boguszyce, 
Bogusławice, Bystre, Spalice 19.03.2016 08.10.2016

Nieciszów, Piszkawa, Krzeczyn, 
Ligota Wielka, Zimnica, Smolna, 

Nowoszyce
26.03.2016 15.10.2016

Termin odbioru odpadów biodegradowalnych

13.08.201611.06.201629.04.2016

Jenkowice, Sokołowice, Cieśle, 
Ostrowina, Osada Leśna, Ligota 
Polska, Ligota Mała, Dąbrowa, 
Świerzna, Smardzów, Nowa 

Ligota, Wyszogród, Zarzysko, 
Wszechświęte, Poniatowice, 

Gręboszyce

06.08.201604.06.201623.04.2016

Brzezinka, Boguszyce, 
Bogusławice, Bystre, 

Spalice,Nieciszów, Piszkawa, 
Krzeczyn, Ligota Wielka, Zimnica, 

Smolna, Nowoszyce
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szkoła

urząd

urząd

Program profilaktyczno - sportowy

Zimowisko w Tleniu
Od 05.02.2016 r.  do 
14.02.2016 r. dzieci z 
terenu gminy Oleśnica 
przebywały na zimowi-
sku z programem profi-
laktyczno - sportowym 
w „perle Borów Tuchol-
skich” w Ośrodku „PA-
TRIA” w Tleniu. 

Wypoczynek był zorga-
nizowany przez Towa-
rzystwo „Nasze Szwede-
rowo” z Bydgoszczy dla 
100 dzieci w wieku od 8 
do 16 lat z województwa 
dolnośląskiego, z gmin 
wiejskich do 20 tysięcy 
mieszkańców. 

Z Gminy Oleśnica zostało 
wytypowanych sześcioro 
dzieci z rodzin z pro-
blemem alkoholowym i 
zagrożonych uzależnie-
niami w ramach realiza-
cji zadania publicznego 
zawartego w Gminnym 
Programie Profilaktyki i 
Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych oraz 
w Gminnym Programie 

Przeciwdziałania Narko-
manii.
Pobyt na zimowisku był 
dla dzieci dobrą okazją 
do wypoczynku oraz do 
zapoznania się z dziećmi 
z gmin ościennych na-
szego województwa jak 
również do naładowania 
„baterii” przed rozpoczę-
ciem kolejnego semestru 
w szkole. Podczas pobytu 

realizowano program 
wychowawczo – opie-
kuńczy i socjoterapeu-
tyczny. Zorganizowa-
no dla dzieci wycieczki 
na Kaszuby (Szymbark, 
Wieżyca) oraz całodnio-
wą wycieczkę na źródła 
termalne w Grudziądzu. 
Uczestnicy zwiedzili Za-
mek Krzyżacki w Kwi-
dzynie oraz korzystali z 

kompleksu basenów w 
Fojutowie.
Kolonia została sfinanso-
wana ze środków z opłat 
za wydawanie zezwoleń 
na sprzedaż napojów 
alkoholowych. 

Agnieszka Sanetra
Inspektor ds. promocji 

gminy

Stypendia oraz
zasiłki szkolne w roku 2015

W roku 2015 na wypłatę 
zasiłków szkolnych otrzy-
maliśmy z budżetu pań-
stwa kwotę w wysokości 
96 850 zł. 
Zgodnie z umową w bu-
dżecie Gminy Oleśnica 
zabezpieczyliśmy min. 

20% wartości zadania. 
Wydatkowanie ogółem 
wyniosło 121 062,50 zł. 
Stypendia wypłacane 
były w dwóch transzach. 
Z pierwszej transzy sty-
pendium skorzystało 141 
dzieci, natomiast z dru-

giej 131 dzieci. 
Dotacje dla klubów spor-
towych w 2016 roku
W wyniku przeprowa-
dzonego konkursu ofert 
o udzielnie dotacji z bu-
dżetu gminy na realizację 
celu publicznego w za-
kresie rozwoju sportu na 
terenie Gminy Oleśnica, 
zgodnie z wyznaczo-
nym terminem składania 

ofert, który upłynął w 
dniu 25 stycznia 2016 r., 
wpłynęło 6 ofert. Dwie 
oferty klubów:  „Cała Ole-
śnica Biega” oraz „Żeń-
ska Akademia Piłkarska 
Sukces Gminy Oleśnica” 
zostały odrzucone, gdyż 
nie spełniały wymogów 
formalnych. 
Wójt Gminy Oleśnica 
wraz z Komisją Kultury, 

Rekreacji, Sportu, Ładu i 
Bezpieczeństwa Publicz-
nego wybrał na realiza-
cję powyższego zadania 
ofertę Klubu Sportowe-
go Poniatowice  ”KS Po-
niatowice” przyznając 
dotację w wysokości 
7000 zł, ofertę  Klubu 
Sportowego „Sokół So-
kołowice” przyznając do-
tację w wysokości 7000 

zł, Klubu Sportowego 
„Dosan” przyznając do-
tację w wysokości 5000 
zł oraz Klubu Piłkarskiego 
Bystre przyznając dota-
cję w wysokości 7000 zł.

Referent ds. oświatowych
Katarzyna Koreń 

W trakcie cz war tko-
wej sesji Rady Gminy 
Oleśnica miało miejsce 
uroczyscie pożegnano 
wieloletnią przewodni-
czącą Zespołu Interdy-
scyplinarnego i Gminnej 
Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholo-
wych Teresy Ohnsorge-
-Nyklewicz.

Odchodząca na emery-

turę urzędniczka z rąk 
wójta Marcina Kasiny 
otrzymała okazały bu-
kiet kwiatów oraz po-
dziękowania za swoja 
dotychczasową pracę a 
także życzenia realizacji 
marzeń, na które do tej 
pory brakowało czasu.

- Może jakaś daleka po-
dróż? - proponował wój 
Marcin Kasina

30 stycznia w Ligocie Ma-
łej odbyło się zebranie 
sprawozdawczo - wybor-
cze tutejszej jednostki 
OSP, połączone z wybo-
rami nowego zarządu 
oraz prezesa. Nowym 
prezesem został Piotr 
Kaspryszyn natomiast 
wiceprezesem i jedno-
cześniem Naczelnikiem 
jednostki - Wojciech Śli-
wiński. Andrzej Gnatkie-
wicz to nowy zastępca 
naczelnika.

W składzie zarządu zna-
leźli się:
- Sekretarz/członek za-
rządu - Marcin Sujecki
- Skarbnik/członek zarzą-
du - Grzegorz Szymański
- Członkowie zarządu - 
Krzysztof Skórzewski i 
Łukasz Drabowski 
W skład komisji rewizyj-
nej weszli:
- Włodzimierz Oleksyn
- Łukasz Szymański - 
Bogdan Oleś

Zmiany w Ligockiej OSP

Kwiaty i podziękowania

Pożegnanie urzędnika


