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sesja rady
XVIII sesja Rady Gminy

Działalność GOK
22 marca 2016 r. odbyła się sesja poświęcona
działalności Gminnego
Ośrodka Kultury Oleśnica z siedzibą w Ligocie
Polskiej.
Obrady rozpoczęły się od
wystąpienia dyrektora
GOK-u Pani Doroty Bartczak, która szczegółowo
przedstawiła informacje dotyczące sytuacji
finansowej jednostki.
Następnie głos zabrała
Anna Łach prezentując działalność Gminnej
Biblioteki Publicznej w
Boguszycach, która jest
jednostką organizacyjną

GOK-u.
W dalszej części obrad
Rada Gminy rozpatrzyła
projekty i podjęła uchwały w następujących sprawach:
a) w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnicy;
b) w sprawie przyjęcia
programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Oleśnica w 2016 roku;
c) w sprawie zmiany
Uchwały Nr XXXI/141/09

Rady gminy Oleśnica z
dnia 30 stycznia 2009 r.
w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami;
d) w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania
przestrzennego gminy
Oleśnica dla terenu położonego w obrębie Nieciszów;
e) w sprawie zasad wypłacania diet oraz zwrotów kosztów podróży
służbowej przysługujących przewodniczącemu
organu wykonawczego
jednostki pomocniczej;
f ) w sprawie udzielenia z

budżetu gminy na 2016
rok dotacji celowej Powiatowi Oleśnickiemu;
g) w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok.
Prezentowane przez zaproszonych gości materiały dostępne są w

Biuletynie Informacji
Publicznej (BIP) w zakładce „Sesje Rady Gminy”, natomiast podjęte
przez Radę uchwały – w
zakładce „Prawo lokalne”.
Zakończenie sesji poprzedziło przyjęcie przez

radnych protokołu z poprzednich obrad.

sprawie szczegółowych
zasad, sposobu i trybu
udzielania ulg w spłacie
należności pieniężnych
o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Oleśnica lub
jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach,
w których ulga stanowić
będzie pomoc publiczną
oraz wskazania organu
lub osoby uprawnionych
do udzielania ulg;

f ) w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok;
g) w sprawie udzielenia
pomocy rzeczowej Powiatowi Oleśnickiemu w
zakresie dokumentacji
projektowej na realizację
zadania pn.”Budowa drogi rowerowej od granicy
z Miastem Oleśnica do
granicy z Gminą Długołęka w pasie byłej drogi
DK8 oraz częściowo w
pasie drogi technicznej”.
Podjęte na sesji uchwały
dostępne są w BIP Urzę-

du, w zakładce „Prawo
lokalne”.
Przed zakończeniem
sesji Wójt przedstawił
sprawozdanie z okresu
między sesjami, natomiast radni jednogłośnie
przyjęli protokół z poprzednich obrad.

Opracowanie:
Agnieszka Kembłowska Inspektor ds. obsługi Rady
Gminy

XIX sesja Rady Gminy

Sprawozdanie z działalności GOPS
28 kwietnia 2016 r. odbyła się, kolejna w tej
kadencji, XIX sesja Rady
Gminy Oleśnica, której
tematem była działalność Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej. Po
otwarciu sesji, stwierdzeniu quorum i zatwierdzeniu proponowanego porządku obrad, Przewodniczący Rady Tadeusz
Kunaj oddał głos dyrektorowi GOPS Jarosławowi Telka. Wystąpienie dyrektora GOPS dotyczyło
struktury organizacyjnej
i form działalności Ośrodka, oraz sprawozdania z

działalności jednostki za
2015 rok.
Zaprezentowane materiały dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Gminy
Oleśnica www.olesnica.
nowoczesnagmina.pl,
w zakładce „Sesje Rady
Gminy”.
Na kwietniowej sesji radni podjęli następujące
uchwały:
a) w sprawie wyrażenia
zgody na przystąpienie
Gminy Oleśnica do Programu Odnowa Wsi;
b) w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Po-

wiatowi Oleśnickiemu w
roku 2016;
c) zmieniającej uchwałę
nr XLIII/311/14 z dnia 27
marca 2014 r. w sprawie
wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie
gminy środków stanowiących fundusz sołecki;
d) zmieniająca uchwałę
Nr VI/26/11 w sprawie zarządzenia poboru podatków od osób fizycznych
w drodze inkasa oraz
określenia inkasentów i
wysokości wynagrodzenia za inkaso;
e) zmieniająca uchwałę Nr XLIX/235/10 w

Opracowanie:
Agnieszka Kembłowska Inspektor ds. obsługi Rady
Gminy

Policja dostała nowe alkomaty od Gminy
W trakcje kwietniowej
sesji gminnej, wójt Marcin Kasina przekazał komendantowi KPP Robertowi Wodejce dwa nowe
alkomaty.
Ten prezent od Gminy
Oleśnica sprawi, że na
drogach zwiększy się

Kurier GO

liczba policyjnych kontroli.
– Zależy nam na zwiększeniu liczby kontroli
prewencyjnej – powiedział radnym zadowolony komendant Wodejko,
dziękując za użyteczny w
pracy drogówki prezent.

Z prezentu zadowolona
jest policja.
A co na to kierowcy? Zapewne zastanowią sie Ci,
którzy wsiadają za kółko
po kielichu.
nOlesnica.pl
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wydarzenia

Narada Wójta z Sołtysami
11 marca 2016 r. w Urzędzie Gminy Oleśnica w
sali narad odbyła się narada Wójta Pana Marcina
Kasiny z Sołtysami Gminy
Oleśnica. Tradycyjnie w
naradzie uczestniczył
również Przewodniczący
Rady Gminy Oleśnica.
Spotkanie rozpoczęło
się od życzeń i słodkiego poczęstunku z okazji
obchodów Dnia Sołtysa.
Po części uroczystej rozpoczęła się dyskusja z
dzielnicowym, podczas
której sołtysi przedstawili problemy w swoich

downictwa i Infrastruktury Pan Paweł Łobacz
przekazał informacje
dotyczące przeglądów
placów zabaw. Jest to
nowe zadanie, które zostanie przekazane w części sołtysom. Kierownik
poprosił o systematyczne odbieranie poczty.
Wydawane są decyzje
na lokalizację celu publicznego, terminy przy
wydawaniu takich decyzji są określone i nie
można ich przekraczać.
Kolejna informacja dotyczyła koszenia placów

siębiorstwa Komunalnego Pan Jarosław Polański
poprosił o współpracę
sołtysów przy przekazywaniu mieszkańcom
aneksów do umów o
dostarczanie wody. Kontrola UOKiK zobowiązała
spółkę do sporządzenia
takich aneksów;
• kierownik Referatu Promocji, Współpracy i Pozyskiwania Funduszy Maciej Syta przedstawił kilka
istotnych informacji:
1) opracowywany jest
regulamin konkursu promującego czystą wieś
w gminie Oleśnica. W
teren wyjedzie niezapo-

Spotkanie rozpoczeło się od życzeń, słodkiego poczęstunku oraz pamiątkowego zdjęcia z okazji Dnia Sołtysa

sołectwach, które wymagają interwencji ze
strony Policji. Następnie
głos zabrali kierownicy
Referatów Urzędu oraz
szefowie jednostek organizacyjnych gminy, GOK
i GPK:
• kierownik Referatu Bu-

zabaw. Zmieniony będzie system koszenia na
dwa razy w miesiącu. Zakupione zostaną kosiarki
ręczne. Zadanie to będą
wykonywać pracownicy
urzędu zatrudnieni do
pracy w terenie;
• prezes Gminnego Przed-

wiedziana komisja, która
wybierze także najbrudniejszą wieś;
2) sukcesywnie realizowane są zadania wskaz a n e we w n i o s k a c h
dotyczących funduszu
sołeckiego;
3) na wiosnę rusza pro-

gram pod nazwą „Nowo
Narodzone Dzieci w Gminie Oleśnica”. Prośba do
sołtysów o dotarcie do
rodziców w celu podpisania deklaracji o chęci
uczestniczenia w tym
projekcie;
4) firma Nestle ogłosiła
konkurs „Nestle porusza
Polskę!”. Jest to konkurs
dla gmin, do wygrania
jest 16 siłowni na świeżym powietrzu, które
Nestle wybuduje w wybranych przez gminy
lokalizacjach. Wójt wskazał Brzezinkę. Prośba o
wysyłanie smsów w celu
promocji Brzezinki;
• dyrektor Gminnego
Ośrodka Kultury Pani
Dorota Bartczak poinformowała, iż w tym roku
dożynki gminne odbędą
się prawdopodobnie w
miejscowości Bogusławice. Na wniosek Wójta
zostaną wznowione także spotkania z Seniorami. Zostało wystoso-

wane pismo z czterema
propozycjami. Sołtysi
mają wyznaczony czas
na ustosunkowanie się
w tej sprawie. Dyrektor
zaprosiła i zachęciła zgromadzonych do uczestniczenia w XIX Przeglądzie
Zwyczajów i Obrzędów
Wiosennych i Wielkanocnych „Kogutek”;
• dyrektor Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej Pan Jarosław
Telka wyjaśnił na jakich
zasadach będą przyjmowane wnioski dotyczące
500+. Formularze wniosku zostaną udostępnione na stronie internetowej. Środki będą wypłacane z wyrównaniem
od 1 kwietnia b.r. Dyrektor poinformował także,
iż od 01.01.2016 r. istnieje
możliwość wypłaty macierzyńskiego dla osób,
które nie pracują;
• Sekretarz Gminy Pan
Krzysztof Skórzewski
omówił projekt uchwały

w sprawie zmiany wysokości diety sołtysów
oraz przekazał informacje o programie z Urzędu
Pracy dotyczącym prac
społecznie – użytecznych wykonywanych na
terenie gminy Oleśnica.
Podczas narady sołtysi
zadawali także pytania
dotyczące bieżących
spraw sołectw. Dyskutowano między innymi na
temat: złej widoczności
znaków przy drogach
powiatowych, systematyczności wywozu nieczystości przez nową
firmę oraz wznowienia
akcji malowania przystanków. Na zakończenie
narady sołtysi zaproponowali, aby na kolejne
zaprosić przedstawicieli
kół łowieckich.
Opracowanie:
Agnieszka Kembłowska Inspektor ds. obsługi Rady
Gminy

aktualności
6 edycja konkursu

Sołtys Roku 2015

11 marca w Dniu Sołtysa
w Dolnośląskim Urzędzie
Wojewódzkim odbyła
się uroczystość podsumowująca szóstą edycję
konkursu Sołtys Roku
2015.
Nagroda jest przyznawana sołtyskom i sołtysom
z Dolnego Śląska za ich
działalność i osiągnięcia
w takich obszarach jak:
zaangażowanie w sprawy społeczne, organizację inicjatyw związanych

z aktywizacją mieszkańców, działalność na rzecz
wsparcia kultury i miejscowego folkloru.
Podczas spotkania w sali
kolumnowej, wojewoda
Paweł Hreniak wręczył
listy gratulacyjne sołtysom z Dolnego Śląska.
Wśród wyróżnionych
zauważono i doceniono
również przedstawiciela
z Gminy Oleśnica.
Sołtys Justyna Batog

Kurier GO

z miejscowości Ligota
Wielka odebrała gratulacje i podziękowania

za dotychczasowe osiągnięcia na rzecz społeczności lokalnej.
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komunikaty gminne

dzień kobiet w gminie

Dzień kobiet w Ostrowinie
Nie ma wątpliwości co
do tego, że najpopularniejszym podarunkiem
z okazji Dnia Kobiet są
oczywiście kwiaty. Bez
nich ani rusz. Nie ma
chyba kobiety, która nie
lubiłaby być obdarowywana kwiatami.
Dlatego też dnia 5 marca
2016 r.Sołtys z Ostrowiny wraz z Radą Sołecką
przywitał mieszkanki wsi

Gmina Oleśnica Gminą Fair Play

na świetlicy wiosennymi
kwiatami oraz serdecznymi życzeniami z okazji
Ich święta. Impprezę prowadził pan Piotr Balicki
oraz pani Maria Byzia.
Nie zabrakło gorącej
kawy czy słodkich wypieków, którym towarzyszyły miłe rozmowy.

Dzień kobiet w Ligocie Wielkiej
5 marca w świetlicy w
Ligocie Wielkiej odbyło
się wspólne świętowanie
Dnia Kobiet i Dnia Mężczyzn. Atrakcją spotkania
było karaoke prowadzone przez pana Zbyszka Jakubowskiego oraz
profesjonalny pokaz
barmański zaprezentowany przez Dariusza
Owczarek.

Przy pysznych domowych wypiekach mieszkańcy wspólnie spędzili
miły wieczór.Impreza
została przygotowana
przez sołtys Justynę
Batog i Radę Sołecką
Irenę Tymańską,Iwonę
Rzepkę,Agnieszkę Włodarczyk,Krystiana Lipiec
oraz przy pomocy Anetty
Kitzol.

Kurier GO
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moda
Co nowego słychać w modzie

Kurtka rodem z amerykańskiego college`u
Lubimy amerykańskie
filmy, muzykę i kulturę.
To z nich dowiadujemy
się o amerykańskim stylu
życia, który też lubimy.
Oprócz tych podstawowych czynności jak: jedzenie, praca, czy sposoby spędzania wolnego
czasu, ten styl życia to
również obejmuje szerokie zagadnienie jakim
jest moda. W postaci
dżinsów, czapeczek z
daszkiem, adidasów i
oczywiście kurtek bejsbolówek. Wszystkie te
rzeczy lubimy i chętnie
kupujemy, upodabniając

się do naszych popkulturowych idoli. Ostatni
z tych elementów amerykańskiego uniformu
stał się popularny już
kilka lat temu, jednakże
ewaluował i bejsbolówki
nie są wykorzystywane
tylko w sportowych stylizacjach, jak wyglądało to
pierwotnie. Dodatkowo
tradycyjne kurtki przeobraziły się w bomber
jacket, o którym pisałam
w poprzednim numerze.
Teraz możemy spotkać
różne wariacje kurtki
odbiegające kolorystyka, materiałem, a nawet

minimalnie krojem od tej
kultowej. Jak nosić bejsbolówkę? Najbardziej
popularny, a za razem
klasyczny sposób noszenia kurtki to łączenie jej z
t-shirtem, spranymi dżinsami i trampkami. Takie
połączenie nawiązuje do
lat osiemdziesiątych, jest
uniwersalne i na luzie.
Możemy się tak ubrać
na co dzień, gdy zależy
nam na wygodzie. Tę uniwersalną wersję można
jednak sporo urozmaicić. W miejscu trampek
znakomicie sprawdzą się
szpilki, jeansy zastąpimy

opiętą spódnicą lub sukienką, do tego mała
kopertówka i stylizacja
glamour gotowa. Kolejna
alternatywa to zwiewna sukienka i sandały,
najlepiej wiązane wokół
kostki. Taką stylizację
możemy ozdobić kolczykami z piór, rzemykami
i kwiecistą opaska do
włosów. Idealnie sprawdzi się podczas festiwalu.
Moją ostatnią propozycją
jest wersja na sportowo,
czyli legginsy, sportowy top, adidasy, czapka z daszkiem i plecak.
Znakomicie sprawdzi

się podczas wycieczki
rowerowej, czy wypadu
w góry.

Opracowała:
Agata Rzepka

wydarzenia
Spotkanie Wójta z byłymi pracownikami Urzędu Gminy Oleśnica

Zakładowy Fundusz Świadczeń
Socjalnych tworzy się z
corocznego odpisu podstawowego naliczanego
w sposób określony aktualnie obowiązującymi
przepisami.
Wójt w porozumieniu z
przedstawicielem załogi,
jak co roku, zwiększył
wysokość odpisu podstawowego na każdego
emeryta – byłego pracownika urzędu.

Środki pieniężne, przedstawione w preliminarzu
na 2015 rok, pozwoliły na
zorganizowanie w dniu
15 kwietnia 2015 roku w
sali narad urzędu spotkania wielkanocnego. Pracownicy, którzy bezpośrednio z urzędu odeszli
na emeryturę spotkali się
z Zastępcą Wójta Panem
Krzysztofem Skórzewskim, Przewodniczącym
Rady Panem Tadeuszem
Kunajem i starsz ymi
stażem pracownikami

urzędu. Była to okazja
na wspólną rozmowę
w miłej i sympatycznej
atmosferze, przy kawie i
poczęstunku.
Siedemnastu emerytów
otrzymało także od Gospodarza Gminy bony
towarowe na zakupy w
jednym z oleśnickich supermarketów oraz drobne upominki.
Przygotowała:
Agnieszka Kembłowska

ważne informacje

Uwaga: Azbest
W związku z obowiązkami wynikającymi z wieloletniego programu pn.
„Program Oczyszczania
Kraju z Azbestu na lata
2008-2032 a także w ramach programu:„Usuwa-

nie wyrobów zawierających azbest w roku 2016”,
Wójt Gminy Oleśnica
informuję, że realizacja
zadania nastąpi w terminie 27 czerwca – 20
sierpnia 2016r., o czym
mieszkańcy ujęci w roku
2016 - zostaną poinformowani przez Urząd.

Dyżur Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Od 1 marca 2016 r. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Oleśnicy
funkcjonuje w zmienionym składzie. Zgodnie z
Zarządzeniem Nr 13/16
Wójta Gminy Oleśnica
w Komisji pracują: Przewodnicząca Komisji –

Grażyna Leszczyńska,
Sekretarz Komisji – Paulina Gieroń, Członkowie
Komisji: Agnieszka Sanetra, Dorota Kotwicka,
Alicja Złośnik, Anna Baran, Przemysław Mamrot,
Sławomir Gierlach.
Ponadto informujemy,
że Członkowie Gminnej

Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Oleśnicy pełnią
dyżur w Urzędzie Gminy
Oleśnica ul. 11 Listopada 24) w godzinach od
15.45 do 16.45, w następujących dniach:
1, 15 i 29 czerwca

Informujemy, że planowany jest dalszy odbiór
wyrobów zawierających
azbest, w związku z tym
właściciele nieruchomości, którzy mają zamiar
przystąpić w 2017 roku
i latach późniejszych do
wymiany pokrycia dachowego z eternitu lub

chcą zutylizować składowane wyroby z azbestu,
proszeni są o zgłoszenie
się do Urzędu Gminy
Oleśnica w Oleśnicy, ul.
11 Listopada 24, pok. 4 w
godzinach pracy urzędu.
UWAGA! Ze środków pozyskanych przez Gminę
Oleśnica pokryte w 100%

zostaną wyłącznie koszty usunięcia i utylizacji
azbestu. Działanie to nie
obejmuje zakupu i montażu nowego pokrycia
dachowego.

13 i 27 lipca
10 i 24 sierpnia
7 i 21 września
5 i 19 października
9 i 23 listopada
7 i 14 grudnia

walce z uzależnieniem.

od alkoholu.

Zapraszamy osoby uzależnione oraz członków
ich rodzin szukających
wsparcia i pomocy w

Kurier GO

Przygotowała:
Małgorzata Cebula
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wydarze- policji
komunikat
Policja ostrzega

ceny produktów są niebagatelne. Dodatkowo
w okresach wypoczynku
zimowego oraz letniego
biura podróży prześcigają się w ofertach kuszącego wypoczynku. Na tym
polu „popisać się” mogą
również oszuści.

Oszuści i ich metody działania
Oszusta bez wahania
można nazwać pasożytem. Żeruje na naszej naiwności i zaufaniu. Jego
łupem padają nie tylko
pieniądze, ale również
inne rzeczy o wartości
materialnej (a dla nas
często sentymentalnej).
Ponadto oszust pozostawia swą ofiarę w poczuciu zagrożenia – gdy
nasze bezpieczeństwo
raz zostanie zachwiane,
trudno nam wrócić do
codziennego, normalnego życia. Przed oszustami oczywiście można
się bronić. Należy poznać
metody ich działania, by
zapobiec nieuczciwym
zamiarom nieznajomego.
Pierwszą z metod po-

zwolę sobie nazwać „na
specjalistę”. Złodziej podaje się za pracownika
gazowni lub przedstawiciela telekomunikacji.
Chętnie wpuszczamy ich
do mieszkać, w dodatku
nie podejrzewając nic
złego. Przecież chcą tylko naprawić instalację,
która, jak przekonują, jest
wadliwa.

Słyszeliście o dotacjach
unijnych? Któż z nas nie
Kolejna z metod została widział tabliczki głosząniechlubnie rozsławiona cej „realizacja planu z
już kilka lat temu, a mimo funduszy UE”. No właśnie
tego nadal możemy zna- – złodzieje też o tym
leźć jej amatorów. Ofiara- słyszeli. Bez skrupułów
mi sposobu„na wnuczka” więc podszywają się pod
są z reguły starsze osoby. urzędników, pukają do
Oszuści podają się za ich mieszkań i proszą Seniobliskich i proszą o pomoc rów o zaliczki na poczet
finansową. Po odbiór np. wyremontowania
gotówki ma przyjść zna- dzielnicy, pomalowajomy członka rodziny.
nia klatek schodowych

czy naprawy pobliskiego placu zabaw. Osoby
starsze często są bezradne wobec stanowczych urzędników i bez
protestów oddają w ich
ręce swoje oszczędności.
Wśród oszustów bywają
i tacy, którzy są wykwalifikowanymi handlowcami. Sprzedają „najlepszej
jakości” garnki, lampy,
które „leczą”, „wyjątkową” pościel. Oczywiście

Często proponują bardzo
atrakcyjną wycieczkę,
która nigdy się nie odbędzie.Statystyki mówią, że
ofiarami takich oszustw
najczęściej padają osoby starsze. Chociaż w
tym przypadku liczby
nie kłamią, pamiętajcie,
że złodziej może zapukać
do każdego mieszkania. Strach pomyśleć, co
stanie się, jeżeli otworzy mu dziecko. Przed
rabusiami można się
chronić. Przestrzeżmy
najmłodszych, by nigdy
nie otwierali drzwi nie-

znajomym. Nawet jeśli
ten miły pan podaje się
tylko za listonosza. Sami
zaś sprawdzajmy kogo
wpuszczamy do domu.
Wystarczy poprosić, by
obca osoba wylegitymowała się lub podała
nazwę firmy, którą reprezentuje. Sam fakt, że
mamy świadomą postawę może już odstraszyć
złodzieja. Definitywnie
zaś przeciwstawiajmy
się oddawaniu naszego
majątku w obce ręce.
Na koniec tylko jedna
uwaga – niech nie zwiedzie nas płeć rzekomego
złodzieja. Nieuczciwe
zamiary bowiem nie są
tylko domeną oszustów
płci męskiej.
asp. sztab.
Sławomir Gierlach
KPP Oleśnica

wydarze- GOK
wydarzenia
Remembering the Past Building the Future

Wizyta partnerów projektu

o minionych wydarzeniach, pomoże zbudować lepszy świat.

Wizyta partnerów projektu Remembering the
Past Building the Future

Program zwiedzania

W dniach 6 – 9 maja
odbyło się II spotkanie

międzynarodowego programu Remembering
the Past Building the
Future. Przedstawiciele
z Węgier (Gmina Kistarca pod Budapesztem),
Bługarii, Niemiec, Grecji
(Uniwersytet Arystotelesa w Salonikach) i Anglii
(Uniwersytet w Greenwich) uczestniczyli w

warsztatach, wykładach
oraz występach przygotowanych lub zorganizowanych przez polską
grupę reprezentującą
Gminny Ośrodek Kultury

Oleśnica.
RtPBtF to projekt międzypokoleniowy, który
w głównej mierze bazuje
na tematyce II Wojny
Światowej i jej następstwach. Partnerzy projektu wierzą w ideę, że
historia jest najlepszą
nauczycielką: pamięć

W sobotni poranek partnerzy udali się do Izby
Pamięci w Boguszycach,
gdzie wysłuchali dwóch
wykładów przygotowanych przez kierownika
Domu Kultury Piotra
Michałowskiego oraz
kustosza Izby Monikę
Małobęcką. Później udali się na poczęstunek
przygotowany wg receptur pochodzących
z Kresów Wschodnich i
Polski Środkowej. Szczególne podziękowania
dla Pań: Alfredy Schmidt,
Heleny Mąkosy, Lucyny
Połeć, Zdzisławy Bielańskiej oraz Jadwigi Bodo,
mieszkanek Boguszyc,
które przygotowały wyśmienite dania.
W dalszej części programu było zaplanowane
z wiedzanie muzeum
byłego obozu Gross Ro-

sen, które zakończyło
się wykładem dr Jacka
Małczyńskiego z UWr.
Koniec dnia uwieńczył
spektakl Cymes, oparty
na twórczości Leopolda
Kozłowskiego w Centrum Inicjatyw Artystycznych.
Niedziela rozpoczęła się
od zwiedzania Synagogi
pod Białym Bocianem,
a następnie Wrocławia.
Uczestnicy projektu mieli możliwość zobaczyć
stolicę Dolnego Śląska
z perspektywy detektywa Eberharda Mocka,
znanego z kryminałów
Mark a K rajewsk iego
oraz poczuć międzywojenny klimat miasta. Po
historycznym Breslau
oprowadzał dr Wojciech
Zalewski.
W Instytucie Muzykologii
Uwr odbyły się kolejne
dwa wykłady przygotowane przez dr Sławomira
Wieczorka oraz doktorantkę Kamilę Staśko
– Mazur.

Kurier GO

Końcowym punktem
programu była instalacja
Passage w Narodowym
Forum Muzyki zaprojektowana przez kompozytora Pierra Jodlowskiego.

Historie zamknięte w
dźwiękach .Projekt koordynowany jest przez
organizację Jugend- und
Kulturprojekt e.V. z Drezna

Jak już pisałam Państwu
w poprzednich wiadomościach, spotkanie
zostało zatytułowane:

Referent ds. Komunikacji
i Promocji
GOK Oleśnica
Anna Gierlach
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sport w gminie
Piłkarze amatorzy wrócili na boiska

Czy wiecie, że...
Drodzy Czytelnicy, czy
wiecie, że po zimowej
przerwie na boiska w
naszej gminie wrócili piłkarze amatorzy, zarówno
seniorzy jak i młodzież
piłkarska. W ramach rozgrywek o mistrzostwo
gminy Oleśnica rozgrywane są kolejne tury
meczów.
W dniu 10 kwietnia br. o
godz. 12.00 na boisku w
Nowoszycach spotkała
się miejscowa, na zielono ubrana jedenastka
piłkarska i granatowa

drużyna z Gręboszyc.
Spotkanie prowadził sędzia w żółtym polo z
długim rękawem i czarnych spodenkach, a na
nogach miał buty sportowe „korki”, czyli jak to
się kiedyś mówiło „tepy”.
Dodatkowym wyposażeniem arbitra był solidny
przyrząd do sygnalizacji
dźwiękowej - gwizdek
t ypu pneumat yczno
-płucnego i podręczny
zestaw biurowy z kartkami i długopisem. Po
sprawdzeniu warunków
przygotowania meczu

pod względem technicznym na murawę boiska
wybiegły rywalizujące ze
sobą drużyny. Po gwizdku sędziego zawodnicy
biegając po mokrej, śliskiej nawierzchni i przy
podającej mżawce ruszyli do walki o gole. Kibice,
a było ich około trzydziestu rozpoczęli nieśmiały
doping i komentarze po
pierwszych zagraniach
swoich drużyn. Mecz
toczył się spokojnie do
czasu gdy zawodnik„granatowych” z Gręboszyc
nie strzelił w dwudziestej
minucie gola bramkarzowi z Nowoszyc. Tempo
zagrań zwiększyło się i

mimo rosnącej taktycznej przewagi drużyny
miejscowych nie padła
żadna bramka.
W drugiej połowie meczu dramatycznym wyjątkiem była bramka
strzelona z podania przez
pomocnika Endriu ( to
sołtys Nowoszyc Andrzej
Hamarowski ) z rzutu rożnego. Piękny technicznie
lob, podany wprost na
głowę napastnika zakończył się umieszczeniem
piłki w siatce drużyny z
Gręboszyc. Jednak sędzia
tej bramki nie uznał, ze
względu jak twierdził
pozycji spalonej piłkarza
z Nowoszyc. Akcję zakończył jęk zawodu kibiców.
Natomiast komentarzy
jakie padły wobec sędziego ze względu na
wrażliwość czytelników,
nie będę przytaczał. Podobne reakcje obserwowałem po tym, gdy
sędzia nie ukarał czerwoną kartką brutalnego
zawodnika z numerem
3 z drużyny Gręboszyc
mimo iż faul był oczy-

wydarze-

W dalszej części meczu
pr zewaga takt yczna
utrzymała się po stronie
drużyny z Nowoszyc,
ale wynik do końca nie
uległ zmianie i cyferki
0:1 satysfakcjonowały
drużynę z Gręboszyc. Po
meczu kibice i zawodnicy wymienili się uwagami, przebrali się w szatni
i ich rola w tej kolejce rozgrywek zakończyła się.

czas i siły, by w sobotę
lub niedzielę pobiegać
na boisku, a jak się zdarzy to i strzelić bramkę
ku uciesze kibiców. Na
koniec z łamów naszej
gminnej gazety pozdrawiam bardzo zaangażowanych zawodników
z Nowoszyc: „Dekielka”,
„Samuraja” i anonimowego bramkarza, który
specjalizował się w lotach po piłkę i miękkie
lądowania.

Z kronikarskiego obowiązku dodam, że wśród
kibiców drużyny z Gręboszyc widziano przynajmniej w pierwszej
połowie sołtysa Łoltersa
- Zdzisława Chrzanowskiego z grupą wiernych
mu pretorian. Natomiast
stan kibiców z Nowoszyc
był zmienny ze względu
na to, że część przyjeżdżała i odjeżdżała po
krótkiej obserwacji meczu.

Teraz słowo do menadżera„Endriu” Hamarowskiego: Andrzejku tak trzymaj, bo na boisku jesteś
pomocnikiem, tak jak i w
życiu codziennym, gdyż
pomagasz w wielu, wielu sprawach. Życzymy
Tobie i drużynie zdrowia,
wytrwałości i FORMY w
kolejnych meczach, na
które zapraszam miłośników lokalnego futbolu, a
ja przyjadę ponownie z
przyjemnością...

Osobiście podziwiam
amatorów cz ynnego
sportu, którzy znajdują

Przyjechał, obserwował,
kibicował i opisał: Insp.
Jerzy Tomasz Trzciński

wydarzenia w GGO

Gimnazjum gościło uczniów podstawówek

Dzień otwarty w Gminnym Gimnazjum
13 kwietnia 2016 r. społeczność Gimnazjum
Gminy Oleśnica im. Szarych Szeregów gościła

wisty.

uczniów szkół podstawowych, którzy przybyli
wraz ze swoimi opiekunami na Dzień Drzwi

Otwartych GGO. Młodzież miała okazję wysłuchać wielu ciekawych
historii, związanych z bogatą działalnością szkoły
. Spotkanie otworzyła
dyrektor gimnazjum p.
Anna Klimkowska, która
przywitała gości i opowiedziała przyszłym gimnazjalistom o zasadach
rekrutacji. Dalszą część
uroczystości poprowadzili Agnieszka Grondowa- nauczycielka języka
polskiego oraz Robert
Nowosad nauczyciel wychowania fizycznego
a zarazem opiekun samorządu uczniowskiego. Prelegenci zapoznali
szóstoklasistów z ofertę
GGO, opowiedzieli o sukcesach wychowanków,

organizowanych przedsięwzięciach i bazie szkoły. Następnie członkowie
samorządu uczniowskiego ( Tymoteusz Kowalczyk, Dawid Oleksyn,
Maciej Kaliński, Mateusz Stójwąs, Natalia Kitel
oraz Natalia Mezglewska) oprowadzili gości po
szkole, prezentując sale
lekcyjne, boisko Orlik
oraz halę sportową.
Podczas DDO swoje
umiejętności zaprezentowali artyści szkolnej
grupy wokalnej Magness
(Natalia Mezglewska,
Natalia Kitel, Emilia Charemska, Joanna Religa,
Patrycja Porembska oraz
Mateusz Strójwąs), a także nasze gwiazdy sportu- zespół taneczny z II
C, duet taneczny- Maria
Paszkowska & Aleksan-

Kurier GO

dra Fit, akrobatki z SPGO
oraz kwartet gimnastyczny z III A- Daniel Wilgosz,
Patryk Bukowski, Daniel

Piotrowski oraz Brayan
Domin.
A.G./GGO
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przetargi
ogłoszenie o przetargu

Wójt Gminy Oleśnica ogłasza drugi ustny przetarg
nieograniczony na sprzedaż częściowo zabudowanej nieruchomości położonej we wsi Krzeczyn
1. Nieruchomość położona jest w Gminie
Oleśnica w miejscowości
Krzeczyn, w odległości
około 8,5 km od centrum
Oleśnicy i około 30 km
od centrum Wrocławia.
Działka stanowi grunt zabudowany, położona jest
w północno-wschodniej
części wsi, w sąsiedztwie terenów zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej,
terenów zielonych.
Dojazd do nieruchomości drogą gminną o nawierzchni asfaltowej. Na
terenie nieruchomości
są pozostałości drogi
utwardzonej tłuczniem
kamiennym, stanowiącej
dojazd do budynku pałacu. Działka ma kształt
zbliżony do prostokąta
z wyciętym trójkątem w
północno – wschodnim
narożniku. Teren działki
falisty.
Nieruchomość stanowi fragment dawnego
zespołu pałacowo-folwarcznego. Działka w
centralnej części zabudowana jest budynkiem
dawnego pałacu oraz
współcześnie dobudowanymi budynkami gospodarczymi.
Działka jest zadrzewiona, zakrzewiona i zachwaszczona, z licznymi
samosiewami drzew.
Miejscowość

Nr
działki

Nieruchomość ma dostęp do sieci energetycznej i wodociągowej. W
północnej części działki
znajduje się park wpisany do rejestru zabytków
pod nr A/3535/532/W z
dnia 31.01.1984 r.
Na podstawie art. 68 ust.
3 ugo udzielono bonifikaty w wysokości 50%
na część nieruchomości
wpisaną do rejestru zabytków – park. Budynek
dawnego dworu.
Budynek powstał ok
1820 – 1830 roku. Dwór
jest prostokątny, wysoko podpiwniczony, parterowy, z poddaszem
użytkowym. Obecnie
budynek nieużytkowany
(po pożarze w 2012 r.).
Powierzchnia zabudowy
444,00 m2.
Elementy konstrukcyjne
i wykończeniowe:
- fundamenty ceglane,
- ściany piwnic z cegły,
- strop nad piwnicą: sklepienia łukowe ceglane,
- ściany zewnętrzne i
wewnętrzne murowane
z cegły,
- stropy międzypiętrowe
drewniane,
- dach wielospadowy, naczółkowy, więźba drewniana, pokrycie dachu z
dachówki ceramicznej
karpiówki w koronkę,
- elewacja otynkowana,
- klatka schodowa drew-

Powierzchnia działki
(ha)

niana,
- stolarka okienna z PCV
oraz drewniane,
- stolark a drz wiowa
drewniana,
- sufity na podsufitkach
trzcinowych,
- tynki wewnętrzne cementowo-wapienne i
wapienne,
- malowanie olejne (lamperie) i emulsyjne,
- podłogi i posadzki: w
piwnicach posadzki betonowe, podłogi z desek;
Instalacje:
- wodno-kanalizacyjna,
- elektryczna;
Stan techniczny budynku:
- budynek jest nieużytkowany – pustostan,
spalony,
- brak sprawnych instalacji, zostały w większości
zdemontowane,
- więźba dachowa w stanie awaryjnym: widoczne ślady próchnicy,
- pokrycie dachu w większości zniszczone, liczne
ubytki spowodowane
pożarem,
- rynny, rury spustowe z
blachy ocynkowanej w
stanie zadowalającym,
- elewacja w złym stanie,
tynk odchodzi płatami,
na większości powierzchni brak tynku,
- piwnice znacznie zawilgocone,
- brak okien w piwnicach,

Przeznaczenie w planie miejscowym

Wartość
gruntu netto
(zł)

- stolark a ok ienna i
drzwiowa w zadowalającym stanie,
- główne elementy konstrukcyjne budynku: fundamenty, stropy, ściany
zawilgocone, popękane,
odkształcone, w stanie
awaryjnym,
Stopień zużycia technicznego pałacu oszacowano na 75%. Budynek
jest w awaryjnym stanie
technicznym. Budynek
nadaje się do rozbiórki.
Budynek gospodarczy
Budynek wolnostojący,
1-kondygnacyjny. Funkcja budynku: komórki
gospodarcze najemców.
Elementy konstrukcyjne
i wykończeniowe:
- fundamenty betonowe,
- ściany murowane z cegły,
- dach jednospadowy, o
konstrukcji drewnianej,
pokryty papą,
- tynki zewnętrzne cementowo-wapienne,
- tynki wewnętrzne cementowo-wapienne,
- posadzka betonowa,
- otwory okienne
Stan techniczny budynku:
- stropodach w złym stanie, pokrycie dachu z
papy,
- ściany z niebezpiecznymi spękaniami,
- brak drzwi,
- budynek nieużytkowany.
Stopień zużycia technicznego pałacu oszacowano na 71%. Budynek
jest w awaryjnym stanie
technicznym. Budynek
Cena wywoławcza netto
(zł)

Wadium (zł)

W części MN/14 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej, szeregowej lub
bliźniaczej. Na terenie działki nr 249/39 dopuszcza
się istniejącą zabudowę wielorodzinną; w części
ZP/1 – tereny zieleni parkowej.
Nieruchomość znajduje się w strefie „OW” ochrony

Krzeczyn 249/39 1,6304

konserwatorskiej dla zabytków archeologicznych,
w strefie „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej

269.488,00 269,488,00 30.000,00

oraz w strefie ochrony historycznego układu ruralistycznego wsi.
Na działce znajduje się obiekt wpisany do ewidencji zabytków oraz obiekt wpisany do rejestru zabytków (park – nr A/3535/532/W z dnia 31.01.1984 r.).

Kurier GO

nadaje się do rozbiórki.
2. W/w nieruchomość
uregulowana jest w
księdze wieczystej nr
WR1E/00076817/7.
3. W przypadku potrzeby
okazania granic działki
gruntu, wygrywający
przetarg wykonuje okazanie na własny koszt.
4. Działka nie jest obciążona ograniczonymi
prawami rzeczowymi i
nie ma przeszkód prawnych w jej rozporządzaniu. Działka nie podlega
żadnym zobowiązaniom
wobec osób trzecich.
5. Przetarg odbędzie się
w dniu 10.05.2016 r. w
pokoju nr 18 w Urzędzie
Gminy Oleśnica przy ul.
11 Listopada 24 o godz.
10:00.
6. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest
wpłacenie wadium w
pieniądzu w kasie tut.
Urzędu lub na konto
Bank Spółdzielczy w Oleśnicy nr 32 9584 0008
2001 0000 0954 0003
do dnia 05.05.2016 r.
(włącznie).
7. Wadium wpłacone
przez uczestnika, wygrywającego przetarg
zostanie zaliczone na
poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym
uczestnikom przetargu
wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po
rozstrzygnięciu przetargu, nie później niż przed
upływem 3 dni od dnia
odpowiednio: odwołania
przetargu, zamknięcia
przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem
negatywnym.
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega
przedłożeniu Przewodniczącemu komisji przetargowej przed otwarciem
przetargu.
8. Termin podpisania
aktu notarialnego zostanie określony w ciągu 21
dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
9. W przypadku uchyle-

nia się wygrywającego
przetarg od zawarcia
umowy notarialnej, wadium ulega przepadkowi
na rzecz organizatora
przetargu, a przetarg
czyni niebyłym.
10. Koszty sporządzenia
umowy notarialnej ponosi wygrywający przetarg.
11. Zawarcie umowy
notarialnej nastąpi po
dokonaniu wpłaty całej
kwoty należnej za nabycie nieruchomości.
12. Wójt zastrzega sobie
możliwość odwołania
ogłoszonego przetargu
zgodnie z art. 38 ust. 4
ugn.
13. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym
przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości
na podstawie art. 34 ust.
1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z
dnia 21 sierpnia 1997
r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U.
z 2015 r. poz. 1774 z
późn. zm.) upłynął dnia
19.11.2015 r.
14. Do ceny sprzedaży
osiągniętej w przetargu
zostanie doliczony podatek VAT w wysokości
23%.
15. Ogłoszenie wywiesza
się na okres od 06.04.2016
r. do 10.05.2016 r.
16. Termin zagospodarowania nieruchomości
– nie dotyczy.
17. Poprzedni przetarg
na zbycie przedmiotowej
nieruchomości odbył się
w dniu 22.03.2016 r.
Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie
Gminy Oleśnica przy ul.
11 Listopada 24, w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami
i Ochrony Środowiska,
pokój nr 2 lub pod numerem tel. (71) 314-02-02.

Wójt Gminy Oleśnica
Marcin Kasina
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przetargi
ogłoszenie o przetargu

Wójt Gminy Oleśnica ogłasza drugi ustny przetarg
nieograniczony na sprzedaż częściowo zabudowanej nieruchomości położonej we wsi Ligota Wielka
1. Działka znajduje się w
południowej części obrębu Ligota Wielka, w rejonie upraw rolnych i zabudowy mieszkaniowej
oraz zagrodowej. Teren
działki niezabudowany,
nieużytkowany rolniczo. Zapis w rejestrze
gruntów: RIVa – 0,2408

Miejscowość

Nr
działki

ha, S-PsIII – 0,1573 ha, S-RIVa – 0,0221 ha, W-RIVa
– 0,0119 ha.
2. Okres umowy dzierżawy: 4 lata.
3. Cel dzierżawy: produkcja rolna.
4. W/w nieruchomość
uregulowana jest w
księdze wieczystej nr

Powierzchnia działki
(ha)

WR1E/00088844/2.
5. W przypadku potrzeby
okazania granic działki
gruntu, wygrywający
przetarg wykonuje okazanie na własny koszt.
6. Działka nie jest obciążona ograniczonymi
prawami rzeczowymi i
nie ma przeszkód praw-

Przeznaczenie w planie miejscowym

nych w jej rozporządzaniu. Działka nie podlega
żadnym zobowiązaniom
wobec osób trzecich.
7. Przetarg odbędzie się
w dniu 24.05.2016 r. w
pokoju nr 18 w Urzędzie
Gminy Oleśnica przy ul.
11 Listopada 24 o godz.
10:00.
8. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest
wpłacenie wadium w
pieniądzu w kasie tut.
Urzędu lub na konto
Bank Spółdzielczy w Ole-

Cena wywoławcza (zł)
– wysokość
stawki czynszu
rocznego

Wadium
(zł)

Wadium (zł)

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

Ligota
Wielka

1253/2

0,4321

Gminy Oleśnica przyjętym Uchwałą nr III/15/15
Rady Gminy Oleśnica z dnia 29.01.2015 r. omawia-

550,00/ha

50,00

30.000,00

na działka oznaczona jest symbolem: M – tereny
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i/lub
zagrodowej. Zgodnie z rysunkiem studium działka
znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej
„OW” dla zabytków archeologicznych oraz w części
w granicach strefy „B” ochrony konserwatorskiej
tożsamej z granicami historycznych układów
ruralistycznych.

śnicy nr 32 9584 0008
2001 0000 0954 0003
do dnia 19.05.2016 r.
(włącznie).
9. Wadium wpłacone
przez uczestnika, wygrywającego przetarg zostanie zaliczone na poczet
czynszu za dzierżawę
nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie
zwrócone niezwłocznie
po rozstrzygnięciu przetargu, nie później niż
przed upływem 3 dni
od dnia odpowiednio:
odwołania przetargu,
zamknięcia przetargu,
unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Dowód wniesienia
wadium przez uczestnika przetargu podlega
przedłożeniu Przewodniczącemu komisji przetargowej przed otwarciem
przetargu.
10. Postąpienie – o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie
nie może wynosić mniej
niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w
górę do pełnych dziesią-

tek złotych.
11. Podpisanie umowy
dzierżawy nastąpi w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
12. W przypadku uchylenia się wygrywającego
przetarg od zawarcia
umowy dzierżawy, wadium ulega przepadkowi
na rzecz organizatora
przetargu, a przetarg
czyni niebyłym.
13. Wójt zastrzega sobie
możliwość odwołania
ogłoszonego przetargu
zgodnie z art. 38 ust. 4
ugn.
14. Ogłoszenie wywiesza
się na okres od 20.04.2016
r. do 24.05.2016 r.
15. Termin zagospodarowania nieruchomości
– nie dotyczy.
Bliższe informacje można
uzyskać w Urzędzie Gminy Oleśnica przy ul. 11
Listopada 24, w Referacie
Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i
Ochrony Środowiska,
pokój nr 2 lub pod numerem tel. (71) 314-02-02.
Wójt Gminy Oleśnica
(-) Marcin Kasina

wieści z SP Smolna

Apel Wielkanocny w Smolnej
W dniu 23 marca br. w
Szkole Podstawowej w
Smolnej odbył się uroczysty apel związany ze
Świętami Wielkiej Nocy
p r z yg o t o w a n e p r z e z

naucz ycielk i Ewelinę
Skórzewską i Dagmarę
Jaworską- Drewniak. W
uroczystości uczestniczyli uczniowie szkoły, nauczyciele oraz rodzice.

Wiersze, piosenki w wykonaniu przedszkolaków
oraz uczniów przybliżyły
wszystkim piękne polskie
zwyczaje i tradycje związane z tymi najważniejszymi w roku świętami.

Urozmaiceniem programu
artystycznego były piękne
stroje pisanek, zajączków,
baranków oraz stroje ludowe. Barwne dekoracje oraz stół wielkanocny
przystrojony pisankami,
kurczaczkami, bukszpanem oraz wielkanocnymi
babami dodawał kolorytu
i wprowadzał w nastrój
Świąt Zmartwychwstania
Pańskiego.
Na zakończenie spotkana Dyrektor Szkoły Dariusz Rzepka podziękował
wszystkim zaangażowanym w przygotowanie
uroczystości oraz złożył
całej społeczności szkolnej i przybyłym gościom
najserdeczniejsze życzenia świąteczne.
Ewelina Skórzewska
Dagmara Jaworska-Drewniak

Kurier GO

XI Powiatowy Przegląd
Grup Teatralnych

Dnia 12.04.2016r. zespół
teatralny ze Szkoły Podstawowej w Smolnej wziął
udział w XI Powiatowym
Przeglądzie Grup Teatralnych, który odbył się w Dobroszycach. Młodzi aktorzy
zaprezentowali spektakl pt.
„Calineczka” .
Scenariusz przedstawienia
nawiązywał treścią do baśni H.Ch.Andersena o tym
tytule. Opowiadał o maleńkiej dziewczynce marzącej
o wolności, obdarzonej
wrażliwą duszą i wielkim
sercem. Jej marzeń nie rozumiały zwierzęta, które
spotkała na swej drodze.
Dobroć Calineczki została
nagrodzona, dziewczynka
pozostała w krainie elfów.
Umiejętności aktorskie tj.
gra aktorska ,ruch, scenografia zostały wysoko
nagrodzone. Jury przyznało

naszemu zespołowi tytuł
laureata przeglądu. 17 maja
reprezentować będziemy
nasz powiat w XVII Dolnośląskim Przeglądzie Form
Teatralnych F-ART., który
odbędzie się w Kłodzku.
Serdecznie gratulujemy
naszym małym aktorom i
życzymy dalszych sukcesów na deskach teatru.
Zwycięski skład to: Julia Jaworska, Natalia Pasternak,
Łukasz Jaworski, Konrad
Kuras, Wojciech Danik, Julia
Kuriata, Alicja Pomorska,
Jakub Krzysiek, Gracjan
Biegański, Emilia Gzowska,
Hubert Kuświk, Kornelia
Kubicz, Natalia Biegańska,
Oliwia Siuś, Natalia Gabor
,Emilia Kuras.d
Dorota Ignasiak,
Maria Woźna
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ważne informacje

Jak segregować odpady
Pr z y p o m i n a my, że
pojemniki na odpady
zmieszane oraz worki z
odpadami segregowanymi należy udostępnić odbiorcy odpadów,
w dniu wyznaczonym
w harmonogramie.
Pojemniki oraz worki
z odpadami należy
ustawić w miejscu widocznym i dostępnym
dla pracowników podmiotu uprawnionego
bez konieczności otwierania wejścia na teren
nieruchomości. W przypadku nie wystawienia
odpadów przed posesję przedsiębiorca nie
dokona odbioru odpadów. Nieprawidłowości
w odbiorze odpadów
komunalnych prosimy
zgłaszać telefonicznie
w ciągu 48 godzin pod
numerem telefonu 71
314 02 43 lub drogą mailową na adres: odpady@
olesnica.wroc.pl
Informujemy również,
że zgodnie z Zarządzeniem nr 14/2015 Prezesa
Zarządu Zakładu Zagospodarowania Odpadów

Olszowa Sp. z o.o. z dnia
11 września 2015r., w
sprawie wprowadzenia
Regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w
miejscowości Smolna
zgodnie z § 3 ust. 3 cyt.:
‚’ W Punkcie Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych przyjmowane są
wyłącznie wskazane poniżej selektywne, komunalne rodzaje odpadów:
a) odpady selektywnie
zebrane (papier, opakowania ze szkła kolorowego i bezbarwnego,
tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metal);
b) odpady zielone;
c) drewno;
d) przeterminowane leki;
e) chemikalia;
f ) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
g) urządzenia zawierające freon;
h) odpady wielkogabarytowe;
i) komunalne odpady budowlane i rozbiórkowe
pochodzące z prowadzenia drobnych prac;

j) odpadowa papa;
k) smoła i produkty smołowe;
l) usunięte tynki, tapety
i okleiny;
m) odpady innych materiałów ceramicznych
i elementów wyposażenia;
n) ziemia;
o) zużyte opony;
p) lampy, świetlówki,
lampy fluorescencyjne;
q) zużyte akumulatory i
baterie;
r) mineralne i syntetyczne oleje silnikowe;
s) filtry olejowe;
t) rozpuszczalniki, kwasy,
alkalia, odczynniki fotograficzne;
u) środki ochrony roślin I i
II klasy toksyczności;
v) oleje i tłuszcze jadalne;
w) farby, tusze, farby drukarskie;
x) kleje, lepiszcze i żywice;
y) detergenty, w tym
detergenty zawierające
substancje niebezpieczne;
z) odzież’’.
Zgodnie z § 4 ust. 1 i 2
w/w zarządzenia odpady wymagające opakowania przyjmowane są

wyłącznie w szczelnych i
niecieknących pojemnikach, zawierającyh informację o rodzaju odpadu.
Odapdy ulegające biodegradacji, o których mowa
w § 3, przyjmowane będą
jadnorazowo w ilości do
5m3. Na podstawie § 9
Zarządzenia nr 14/2015
Prezesa Zarządu Zakładu
Zagospodarowania Odpadów Olszowa Sp. z o.o.
z dnia 11 września 2015r.,
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Punktu
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w
miejscowości Smolna,
w Punkcie Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych nie będą przyjmowane:
1) odpady dostarczone
w sposób nieselektywny;
2) zmieszane odpady
komunalne;
3) odpady budowlane
zawierające azbest;
4) odpady wełny mineralnej i szklanej;
5) odpady styropianu
budowlanego;
6) stłuczka szklana, szyby
okienne i samochodowe;
7) części samochodowe;
8) odpady od osób fizycz-

nych w ilościach wskazujących na pochodzenie z
innego źródła niż gospodarstwo domowe;
9) odpady nieprawidłowo zabezpieczone,
odbiegające właściwościami od odpadów wymienionych w § 3 ust. 3
luz zanieczyszczone w
sposób uniemożliwiający klasyfikacje odpadów.
Palenie śmieci szkod z i Tw o j e m u z d r o wiu i zdrowiu Twoich
najbliższ ych, zanie czyszcza środowisko,
w którym mieszkasz !!!
Paląc śmieci uwalniasz do
środowiska wiele szkodliwych substancji, które rozprzestrzeniają się
w sposób niekontrolowany i są wdychane przez
Ciebie i Twoje dzieci. Substancje te kumulują się
w organizmie uszkadzając komórki oraz narządy
wewnętrzne i wcześniej
czy później dadzą o sobie
znać np. w postaci chorób nowotworowych.
Pamiętaj! W piecu domowym nie wolno palić
śmieci. Szczególnie niebezpieczne dla zdrowia

jest spalanie odpadów z
tworzyw sztucznych np.
butelek typu PET, worków foliowych a także
opakowań po sokach,
mleku, odpadów z gumy,
lakierowanego drewna,
mebli.
W piecu domowym możesz spalać tylko: węgiel,
koks,
drewno, trociny, wióry pod warunkiem, że
nie są zanieczyszczone impregnatami
i powłokami ochronnymi,
odpady z kory i korka,
papier i tekturę, karton.
Uwaga! W przypadku
stwierdzenia termicznego przekształcania
odpadów w instalacji do
tego nie przeznaczonej
podejmowane są sankcje
karne wynikające z art.
191 ustawy o odpadach.
Postępowanie o ukaranie sprawcy następuje
w trybie określonym w
Kodeksie postępowania
w sprawach o wykroczenia.
Przygotowała:
Patrycja Cieplik

Do worka lub pojemnika koloru żółtego wrzucamy

Do worka lub pojemnika koloru niebieskiego wrzucamy

Do worka lub pojemnika koloru zielonego wrzucamy

• zgniecione plastikowe opakowania po napojach i
olejach spożywczych,
• butelki po płynach do mycia,
• plastikowe zakrętki,
• plastikowe torebki, worki, reklamówki,
• pojemniki po wyrobach garmażeryjnych,
• plastikowe koszyczki po owocach,
• zgniecione plastikowe opakowania po kosmetykach
i chemii gospodarczej

• tekturę,
• pudełka kartonowe i tekturowe,
• książki w miękkich okładkach lub z usuniętymi
twardymi okładkami,
• papier pakowy,
• torebki kolorowe,
• papier szkolny i biurowy,
• gazety i czasopisma,
• koperty,
• katalogi i prospekty.

Do worka lub pojemnika koloru zielonego wrzucamy:
• bezbarwne i kolorowe butelki i słoiki po napojach
i żywności,
• bezbarwne i kolorowe szklane opakowania po
kosmetykach,
• bezbarwne i kolorowe butelki po napojach alkoholowych.

Nie wrzucamy
pampersów,
zużytych artykułów higienicznych,
butelek po olejach silnikowych,
płynach chłodniczych.

Nie wrzucamy:
tłustego i zabrudzonego papieru,
pojemników styropianowych.

Pozostałe zmieszane odpady komunalne wrzucamy

• resztki pożywienia,
• tłusty i zabrudzony papier,
• pampersy i zabrudzone artykuły higieniczne,
• szkło kryształowe,
• zimny popiół i żużel,
• ceramikę,
• porcelanę.

Nie wrzucamy:
szklanych talerzy,
luster,
doniczek,
żarówek,
lamp neonowych,
szkła okiennego,
porcelany,
ceramiki,
ekranów i lamp telewizyjnych,
szkła ognioodpornego,
reflektorów.

Wytnij i
zachowaj!

K����� �O
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Przydatne informacje:

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
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

Wygrajmy plac zabaw dla Nowoszyc
W konkursie NIVEA Nowoszyce mogą zdobyć
plac zabaw

Gmina Oleśnica przystąpiła do konkursu
„Podwórko NIVEA”, jako
lokalizację placu zabaw
zgłosiliśmy teren przy
świetlicy wiejskiej w

miejscowości Nowoszyce.
Konkursowa rywalizacja
polega na aktywnym
głosowaniu na zgłoszoną lokalizację za pośrednictwem strony: www.
nivea.pl/podworko2016
bądź przez mobilną

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
aplikację. Codziennie
każdy ma możliwość
oddania jednego głosu,
a im więcej głosów, tym
większa szansa na wygraną i wspólną zabawę.

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 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

Konkurs Podwórko NIVEA składa się z dwóch
etapów głosowania:

Referat Rolnictwa Gospodarki
Nieruchomościami i Ochrony
Środowiska

• Etap I od dnia 5 maja
2016 r. do 2 czerwca r.
do godziny 23:59:59

tel. 71/314-02-02
tel. 71/314-02-03
tel. 71/314-02-43
tel. 71/314-03-85

• Etap II od dnia 3 czerwca 2016r. do 30 czerwca 2016r. do godziny
23:59:59

Referat Promocji, Współpracy i
Pozyskiwania Funduszy
Kierownik: Maciej Syta
tel. 71/314-02-22
tel. 71/314-02-23
tel. 71/314-02-24

W każdym etapie głosowania zostanie wyłonionych 20 Zwycięskich
Lokalizacji.
Mieszkańcy Nowoszyc
liczą na głosy Wasze i
Waszych przyjaciół

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 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
czynny w godz. 7.00 - 15.00
Gminny Ośrodek Kultury Oleśnica
Ligota Polska 3a
56-400 Oleśnica
tel./fax. 71-314-02-38
czynny w godz. 8.00 - 16.00

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

Kartka Wielkanocna w Paint
21 kwietnia w Szkole
Podstawowej w Smolnej odbyło się uroczyste
wręczenie nagród przyznanych w V Gminnym

Konkursie Informatycznym dla klas IV – VI pt.:
„Kartka Wielkanocna w
Paint”. Do konkursu zgłosiło się pięć szkół z naszej

gminy.
Komisja konkursowaa
oceniła prace uczniów
uwzględniając samodzielność pracy, pomysł,
estetykę i staranność
wykonania.
Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:
I miejsce : Nikola Zalewska – SP Gmina Oleśnica
II miejsce : Oliwia Gabor
– SP Smolna
III miejsce : Gabriela Wajerowska – SP Gmina
Oleśnica
Wyróżnienia:
Kornelia Kubicz – SP
Smolna
Wanesa Topolska – SP

Ligota Mała
N at a l i a R e l i g a – S P
Wszechświęte
Dyrektor szkoły p. Dariusz Rzepka wręczył
l a u re a t o m d y p l o my
oraz nagrody, a pozosta-

łym uczniom dyplomy
uczestnictwa wraz z upominkami, które zostały
ufundowane przez Wójta
Gminy Oleśnica p. Marcina Kasinę.
Dla uczniów i opiekunów

został przygotowany
słodki poczęstunek.
Wszystkim uczestnikom
serdecznie gratulujemy.

nie siadał za kierownicą – zawiadom policję.
Zadzwoń na numer 112.
W ten sposób możesz zapobiec tragedii, która dotknęłaby kierowcę oraz
osoby, którym zagraża.

obojętny – reaguj.

Więcej informacji
na stronie internetowej:
www.powstrzymaj.pl

Organizator:
Barbara Witkowska

komunikat policji

Policja przestrzega

Zero tolerancji dla nietrzeźwych kierowców

K ażdy uczestnik ruchu drogowego – bez
względu na to, czy jest
kierowcą, pasażerem,
rowerzystą, czy pieszym
chce dotrzeć do celu bezpiecznie, bez utrudnień.
Dlatego tak ważne jest
reagowanie na sytuacje,
które mogą stwarzać
zagrożenie jak np. jazda
pod wpływem alkoholu.
Należy być świadomym
swoich działań i pamiętać o podstawowych zasadach:
- NIGDY NIE PROWADŹ
PO ALKOHOLU,

- jeżeli idziesz na imprezę, na której zamierzasz
spożywać alkohol, zapewnij sobie transport.

Przede wszystkim weź ze
sobą numer telefonu do
firmy taksówkowej lub
rozkład jazdy autobusów, albo poproś kogoś
znajomego/ rodzinę o
odwiezienie,
- nie spożywaj i nie proponuj alkoholu osobie,
która zamierza kierować
pojazdem,
- nie wsiadaj do samochodu z nietrzeźwym

kierowcą,
- reaguj w sytuacji, gdy
widzisz, że osoba nietrzeźwa zamierza kierować pojazdem.
Pamiętaj, że najważniejsze w tej sytuacji jest
również Twoje bezpieczeństwo. Nie używaj siły
wobec osoby będącej
pod wpływem alkoholu –
szczególnie gdy ma nad
Tobą przewagę fizyczną
lub jest pobudzona. Jeżeli nie jesteś w stanie
przekonać nietrzeźwego,
żeby

Nie bierz na siebie odpowiedzialności za pijanego kierowcę. To on wsiadając do samochodu
po alkoholu sam siebie
naraża na ryzyko otrzymania mandatu lub utraty prawa jazdy.
Przede wszystkim skazuje siebie i innych uczestników ruchu drogowego
na ryzyko utraty życia
lub zdrowia. Nie bądź

komunikat gminy
Gmina przypomina

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe i gospodarskie
Przypominamy właścicielom zwierząt domowych i gospodarskich o
ich obowiązkach wynikających z Regulaminu
utrzymania czystości
i porządku na terenie
Gminy Oleśnica.
Właściciele lub opiekunowie zwierząt domo-

wych są zobowiązani do
sprawowania właściwej
opieki nad tymi zwierzętami, a w szczególności
do nie pozostawiania
ich bez dozoru, jeżeli
zwierzę nie znajduje się
w pomieszczeniu zamkniętym lub na terenie
ogrodzonym w sposób
uniemożliwiający samodzielne wydostanie się
z niego.
Utrzymujący gady, ptaki i owady w lokalach
mieszkalnych lub użytkowych zobowiązani są

zabezpieczyć je przed
wydostaniem się z pomieszczenia.
Właściciel nieruchomości ma obowiązek
oznakowania tabliczką
ostrzegawczą bramy lub
furtki wejściowej na teren ogrodzonej posesji
na której utrzymywane
jest zwierzę mogące stanowić zagrożenie dla
zdrowia lub życia ludzkiego.
Na terenach użytku publicznego psy mogą być
wyprowadzane tylko na

smyczy, natomiast psy
należące do rasy psów
dużych mogą być wyprowadzane tylko na smyczy
i w kagańcu.
W przypadku zastosowania odpowiedniego
oznakowania nieruchomości przez właściciela
nieruchomości zakazuje
się wprowadzania psów
lub innych zwierząt do
obiektów użyteczności
publicznej, placówek
handlowych lub gastronomicznych. Zakazu nie
stosuje się w stosunku do
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psów przewodników dla
osób niewidomych.
Właściciele lub opiekunowie zwierząt są zobowiązani do niezwłocznego usuwania zanieczysz-

czeń spowodowanych
przez zwierzęta na terenach użytku publicznego, takich jak parki,
chodniki, ulice, skwery i
zieleńce.
Przygotowała:
Małgorzata Cebula

