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sesja rady
XX sesja Rady Gminy

Absolutorium dla Wójta Gminy Oleśnica
Zwołana na dzień 20
maja 2016 r. XX sesja
Rady Gminy Oleśnica
miała szczególny charakter. Poświęcona była
zatwierdzeniu sprawoz-

dania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok.
W części dotyczącej ab-

solutorium Wójt Marcin
Kasina, omówił sprawozdanie, pokazując na
slajdach podstawowe
wskaźniki w części dochodowej oraz wydat-

kowej zrealizowanego
budżetu. Następnie odczytał pozytywną opi-

nię Regionalnej Izby
Obrachunkowej o tym
sprawozdaniu. Z kolei
Przewodniczący Komisji
Rewizyjnej Czesław Kaczmarek zapoznał wszyst-

kich z opinią, w której
Komisja poz yty wnie
oceniła przedstawione

sprawozdanie
i zawnioskowała o udzielenie absolutorium dla
Wójta za 2015 rok.
Regionalna Izba Obrachunkowa, na wniosek
Komisji Rewizyjnej, przejrzała sprawozdania z wykonania budżetu oraz
finansowe. Do zaprezentowanych dokumentów nie miała zastrzeżeń,
więc radnym zarekomendowała udzielenie absolutorium.
Należy wspomnieć, że
udzielenie absolutorium
oznacza, że Wójt realizując zadania związane
z wykonaniem budżetu, kierował się zasadą
celowości, legalności,
rzetelności
i oszczędności w gospodarowaniu środkami publicznymi. Przyjęty na
2015 rok plan wydatków

nie został przekroczony
w żadnym dziale klasyfikacji budżetowej.
Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania finansowego za
2015 rok oraz w sprawie
absolutorium dla Wójta
Gminy Oleśnica za 2015
rok.
Obie ww. uchwały podjęto jednogłośnie, w
obecności 14 radnych
biorących udział
w głosowaniu.
Przewodniczący Rady
Gminy Pan Tadeusz Kunaj
pogratulował Wójtowi, a
do gratulacji dołączyli się
również pozostali radni
oraz uczestnicy obrad.
W dalszej części sesji
Rada Gminy rozpatrzyła
projekty i podjęła uchwały w następujących sprawach:

a. w sprawie emisji obligacji oraz określenia
zasad ich zbywania, nabywania
i wykupu przez wójta;
b. zmieniająca uchwałę
Nr XV/103/15 w sprawie
wieloletniej prognozy
finansowej Gminy Oleśnica;
c. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok.

Kachowka oraz Mikołajów. Fundacja Aktywne
Bogusławice składa po-

dziękowania Wójtowi
Gminy Oleśnica - Marcinowi Kasinie, za wspar-

cie w przygotowaniu tej
imprezy.

Przedstawione na sesji
materiały dostępne są w
Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) w zakładce
„Sesje Rady Gminy”, natomiast podjęte uchwały – w zakładce „Prawo
lokalne”.
Opracowanie:
Agnieszka Kembłowska Inspektor ds. obsługi Rady
Gminy

wydarzenia

Piknik sportowy w Bogusławicach
Fundacja Aktywne Bogusławice przygotowała dla młodzieży piknik
sportowy, na którym bawiły się dzieci i młodzież
z Ukrainy i Polski.
2 lipca Fundacja Aktywne Bogusławice zorganizowała piknik sportowy,
w którym udział wzięły dzieci oraz młodzież
z Polski oraz Ukrainy.
Uczestnic y rozegrali
mecz piłki nożej oraz
siatkówki. Można było
także postrzelać do celu

z paitballa oraz posilić się
kiełbaską z grilla.

„Domu Polskiego”. Jest
to organizacja społeczna,

Organizatorzy Pikniku
otrz ymali pamiątko we podziękowania od

która zrzesza ukraińców
pochodzenia polskiego
z miejscowości Nowa

Kurier GO
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sesja rady
XXI sesja Rady Gminy

Drogi i pozyskane środki - sprawozdanie
W dniu 30 czerwca 2016
r. odbyła się XXI sesja
Rady Gminy Oleśnica,
dotycząca stanu infrastruktury drogowej w
gminie Oleśnica oraz
informacji o wysokości
zewnętrznych środków
pozyskanych na rzecz
gminy.
Po otwarciu sesji i stwierdzeniu prawomocności
obrad, przystąpiono do
prezentacji filmu, który
zobrazował stan dróg w
gminie oraz przedstawił
inwestycje sfinansowane
z pozyskanych środków.
Multimedialny pokaz został przygotowany przez
Pana Pawła Łobacza kierownika Referatu Budownictwa i Infrastruktury oraz Pana Macieja
Syta kierownika Referatu
Promocji, Współpracy i
Pozyskiwania Funduszy.
W dalszej części obrad
Rada Gminy rozpatrzyła
projekty i podjęła uchwały w następujących sprawach:
a. w sprawie aktualności
„Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego
oraz miejscowych pla-

nów zagospodarowania
przestrzennego gminy
Oleśnica”;
b. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania
przestrzennego gminy
Oleśnica dla terenu położonego w obrębie Dąbrowa i Jenkowice;
c. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla
części obrębu Jenkowice,
w gminie Oleśnica;
d. w sprawie wyrażenia
zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości - działki nr 46/6
o pow. 0,0800 ha położonej w obrębie Ostrowina,
stanowiącej własność
Gminy Oleśnica;
e. w sprawie wyrażenia
zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej na okres 12
lat zabudowanej działki
nr 86/1 o pow. 0,0417
ha położonej w obrębie
Ostrowina, stanowiącej
własność Gminy Oleśnica;

f. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody;
g. w sprawie regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie
Gminy Oleśnica;
h. w sprawie określenia
szczegółowego sposobu
i zakresu świadczenia
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości;
i. w sprawie ustalenia
ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi dla nieruchomości,
na których znajdują się
domki letniskowe lub
innych nieruchomości
wykorzystywanych na
cele rekreacyjno-wypoczynkowe;
j. w sprawie określenia
terminu, częstotliwości
i trybu uiszczania opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
k. w sprawie ustalenia
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz warunków i trybu składania
deklaracji za pomocą
środków komunikacji

elektronicznej;
l. w sprawie wstępnej
lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego przy skrzyżowaniu
dróg 1469D i 1464D w
miejscowości Wyszogród;
m. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego
bilansu Gminy Oleśnica
za 2015 rok;
n. zmieniająca uchwałę
Nr XV/103/15 w sprawie
wieloletniej prognozy
finansowej Gminy Oleśnica;
o. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok;
p. zmieniająca uchwałę nr XVIII/115/16 Rady
Gminy Oleśnica z dnia 22
marca 2016 r. w sprawie

zasad wypłacania diet
oraz zwrotów kosztów
podróży służbowej przysługujących przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki
pomocniczej;
r. w sprawie stanowiska
Rady Gminy Oleśnica w
sprawach sołectwa Bystre poruszonych w piśmie z dnia 27.04.2016 r.
W/w uchwały zostały
podjęte w obecności 13
radnych biorących udział
w głosowaniu.
Następnie Wójt przedstawił sprawozdanie z
pracy między sesjami,
natomiast w sprawach
różnych Radni wraz z
Wójtem dyskutowali m.
in. na temat działań zwią-

zanych z budową schroniska dla zwierząt na
terenie gminy Oleśnica,
rozmów z przedstawicielami Agencji Mienia
Wojskowego w sprawie
zagospodarowania terenów po byłym lotnisku,
zmian w prawie oświatowym oraz o sprzedaży
Pałacu w Krzeczynie i
wstępnych planach nowego inwestora.
Zakończenie sesji poprzedziło przyjęcie przez
radnych protokołu z poprzednich obrad.
Opracowanie:
Agnieszka Kembłowska Inspektor ds. obsługi Rady
Gminy

urząd gminy

Narada Wójta z Sołtysami
W dniu 30 czerwca 2016
r. w Urzędzie Gminy Oleśnica w sali narad odbyła
się narada Wójta Pana
Marcina Kasiny z Sołtysami Gminy Oleśnica. Na

sali obecny był również
Przewodniczący Rady
Gminy Oleśnica Tadeusz
Kunaj, dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej Jarosław Tel-

ka oraz zaproszeni goście
w osobach: Zbigniew
Knapek – Koło Łowieckie
„JELEŃ”, Jacek Kucułyma
– Koło Łowieckie „SOKÓŁ”, Krzysztof Maleszka
– Koło Łowieckie „KNIEJA” oraz Piotr Szewczyk

– Koło Łowieckie„KSZYK”.
Na wstępie Wójt przedstawił porządek spotkania, do którego nie
wniesiono uwag. Następnie głos zabrali
przedstawiciele kół łowieckich. Skupiono się
przede wszystkim na
omówieniu nowelizacji
ustawy Prawo łowieckie.
Głównym powodem była
konieczność dopracowania przepisów w zakresie
szkód wyrządzonych w
uprawach i płodach rolnych oraz funduszu odszkodowawczym. Dalej
w dyskusji głos zabrali:
• Przewodniczący Rady
Tadeusz Kunaj w sprawie gazyfikacji gminy

Kurier GO

Oleśnica;
• kierownik Referatu
Promocji, Współpracy i
Pozyskiwania Funduszy
Maciej Syta w sprawie
wniosków dotyczących
funduszu sołeckiego;
• dyrektor Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej Jarosław Telka
w sprawie ostatecznego
terminu składania wniosków z Programu 500+
oraz dożywiania dzieci
w szkołach;
• Sekretarz Gminy Krzysztof Skórzewski w sprawie
zmiany uchwały Rady
Gminy Oleśnica dotyczącej zasad wypłacania
diet sołtysów oraz wydawania mebli biurowych i

sprzętu komputerowego z remontowanych
pomieszczeń urzędu do
świetlic wiejskich.
Podczas narady sołtysi
zadawali także pytania
dotyczące bieżących
spraw sołectw. Dyskutowano między innymi na
temat: porządkowania
przystanków autobusowych, możliwości dostawienia pojemników na
odpady komunalne na
czas wakacji oraz wywozu z posesji gminnych
nieczystości płynnych.
Opracowanie:
Agnieszka Kembłowska Inspektor ds. obsługi Rady
Gminy
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aktualności

Wójt Gminy Oleśnica Marcin Kasina spotkał się z wykonawcami realizacji
przebudowy ulicy Sosnowej w miejscowości Spalice.

z ramienia gminy Ryszard
Potoczny. Ze strony wykonawcy uczestniczyli
panowie Tomasz Walczak
i Remigiusz Śliwka z firmy
Tom Trans z Oleśnicy.
Komisja stwierdziła, że
roboty zostały wykonane
zgodnie z umową.
Przypomnijmy, zakres
robót obejmował wykonanie kanalizacji deszczowej o długości 770,5
mb z rur PVC O 315, ustawienie oświetlenia drogowego (długość kabla
674 mb.; słupy oświetleniowe – 11 szt.), przebudowy dróg z kostki
betonowej (długość 859
mb. o pow. 5342 mkw.).
Końcowym etapem jest
nowa organizacja ruchu
tzn. oznakowanie pionowe i poziome.

W środę 8 czerwca br. nastąpił częściowy odbiór
techniczny utwardzonej

w ostatnich tygodniach
na długości 770,5 metrów ulicy Sosnowej. In-

westycje odbierali Wójt
Gminy Oleśnica Marcin
Kasina, Radny Gminy

Oleśnica oraz sołtys sołectwa Spalice Marcin
Korzępa, kierownik Refe-

Wręczenie Medali za
Długoletnie Pożycie Małżeńskie
W dniu 20 maja 2016
r. trzy pary otrzymały
Medale za Długoletnie
Pożycie Małżeńskie. Wyróżnieni zostali Państwo:
Stanisława i Stanisław
Kwieciasz z Cieśli, Zofia
i Czesław Trzciańscy ze
Spalic oraz Maria i Anatol
Lizun z Boguszyc. W imieniu Prezydenta RP medale wręczył Wójt Gminy
Oleśnica Marcin Kasina,
któremu towarzyszyli

Przewodniczący Rady
Tadeusz Kunaj oraz Sekretarz Gminy Krzysztof
Skórzewski. Uroczystość
miała miejsce podczas
XX sesji Rady Gminy Oleśnica VII kadencji.
Przygotowała:
Paulina Gieroń
inspektor ds. ewidencji
ludności, dowodów
osobistych i działalności
gospodarczej

Kurier GO

ratu Budownictwa i Infrastruktury Paweł Łobacz
oraz inspektor nadzoru

Zadanie realizowane jest
w IV etapach, od 2014 do
2017 r. Koszt realizacji
zadania to 1.119.102 zł
brutto.
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moda
Co nowego słychać w modzie

garderoby.

Bluzki z odkrytymi ramionami
Bluzki z odkrytymi ramionami stały się prawdziwym hitem tego lata.
Charakteryzuje je subtelność, nuta romantyzmu,
a przede wszystkim kobiecość.
Jesteśmy świadk ami
wielkiego powrotu lat
70. W charakteryzującym je stylu hippie oraz
dzieci kwiatów. Sięgając do zdjęć właśnie z
tamtych lat zapewne
zauważymy odkryte ramiona symbolizujące
elegancję, klasę, kobiecość i nieoczywistość.
Pod żadnym względem
nie są one wyzywające,
a raczej delikatne i subtelne. Obecnie są bardzo
pożądanym elementem

Jak nosić bluzki z odkrytymi ramionami?
Najmodniejsze bluzki
z odkrytymi ramionami będą miały dekolt w
łódkę, który swobodnie naciągniemy na ręce
oraz wykończenia w formie falban na rękawach.
Najbardziej pożądanymi
fasonami będą bluzki
z koronkami, frędzlami oraz plisami na wysokości biustu. Są one
idealnym wyborem dla
kobiet, które nie mają
obfitych walorów.
Dzięki takim urozmaiceniom, biust wydaje się
optycznie większy. Bluzki
z odkrytymi ramionami
znakomicie prezentują
się w wydaniu hippie

Z okazji Dnia Dziecka

Rajd rowerowy do Stadniny koni w Świerznej
W sobotnie przedpołudnie dzięki wsparciu Policji wyruszyliśmy spod
świetlicy wiejskiej w Bystrem na jednośladach
do Stadniny Koni„Wietrzna Stajnia” w Świerznej.
Po przybyciu na miejsce

na dzieci i ich rodziców
czekało wiele atrakcji
takich jak przejażdżka
konna, rzut podkową ,
przeciąganie liny , strzelanie z łuku , strzelanie
do tarczy , mini golf. Tegoroczny rajd rowerowy

został zorganizowany dla
dzieci w ramach Dnia
Dziecka przez Radę Sołecką Sołectwa Bystre.
Korzystając z okazji pragnę bardzo serdecznie
podziękować Komendzie Powiatowej Policji
w Oleśnicy za pomoc w
organizacji oraz rodzicom za zaangażowanie i
świetną zabawę.
Radna Gminy Oleśnica
Sołtys Sołectwa Bystre
Marta Barska

Kurier GO

z potarganymi jeansami lub szortami, które
również są hitem tego
sezonu, a także z dopa-

sowanymi spódnicami.
Opracowała:
Agata Rzepka
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wydarzeszkoła
Noc w szkole w SPGO

Kraina Narnii

3 czerwca Szkoła Podstawowa Gminy Oleśnica
zamieniła się w krainę
Narnii, a uczniowie klas
IV – VI wcielili się w prawdziwych Narnijczyków.
Już po raz trzeci odbyła
się bowiem upragniona i oczekiwana „Noc w
szkole”. Rozpoczęła się
o godzinie 20.00 inscenizacją w wykonaniu
poszczególnych grup z
klas V i VI. Przygotowania do tego wielkiego
wydarzenia zaczęły się
kilka tygodni wcześniej.

Na podstawie pierwszej
części „Opowieści z Narnii” uczniowie tworzyli
scenariusze teatralne
i radiowe, nagrywali
słuchowiska oraz przygotowywali scenografię
i kostiumy. Finałem tych
wszystkich działań był
spektakl przepleciony
dwoma słuchowiskami.
Wszyscy znakomicie się
bawili, zarówno jako aktorzy, jak i widzowie. Po
cudownej strawie dla ducha przyszedł czas na pokrzepienie ciała – uczestnicy projektu zasiedli do
wspólnej, uroczystej kolacji stworzonej przez na-

rnijskie kucharki: Justynę
Słupek, Kamilę Jabłońską
oraz kilka dziewczynek
– pomocnic. Potem były
zajęcia z terapii śmiechem, na których pani
Dorota Lemiech zadbała
o to, by wszyscy zostali
uleczeni nawet z najmniejszych smutków. W
programie znalazły się
także „nocne pogaduchy” oraz pokaz gimnastycznych i tanecznych
talentów. Mimo późnej
pory uczniom starczyło
jeszcze sił na tworzenie
plakatów oraz wesołych,
narnijskich wierszy i piosenek. Trudno określić

początek ciszy nocnej (w
grupie zawsze jest chęć
do rozmowy i zabawy)
- z pewnością był to
środek nocy, gdy słowiki
za oknem uspokoiły dzia-

twę swym pięknym trelem… Krótki, ale mocny
sen przywrócił Narnijczykom siły i już o poranku
magicznymi sztuczkami
zaprowadzili ład w całej

szkole. To była radosna i
twórcza noc w szkole. Już
za rok następna!!!

gotowali poczęstunek:
grochówkę, kiełbasę i
karkówkę z grilla, słodycze oraz napoje. Józef Bartnicki, właściciel
sklepu spożywczego w
W ramach akcji „Bez- Ostrowinie ufundował
p i e c z n a O s t r o w i n a” lody, a radny Czesław
wszystkie dzieci otrzy- Kaczmarek – nagrody.
mały opaski oraz kamiWielką niespodzianką
zelki odblaskowe.
był miły gest właściciela
Dla uczestników Pikni- „Gościńca pod zającem”
ku organizatorzy przy- w Ostrowinie, który za-

prosił dzieci do „Gościńca” na lody.

nowi Kasinie, Kierownikowi Referatu Promocji,
Współpracy i Pozyskiwania Funduszy Maciejowi Sycie oraz Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury Oleśnica Dorocie
Bartczak za wsparcie finansowe i organizacyjne.

Monika Śliwińska
SPGO

wydarzewydarzenia
Dzień Dziecka w Ostrowinie

Piknik bezpieczna Ostrowina
W sobotę 28 maja br. boisko sportowe w Ostrowinie zamieniło się w wielki
plac zabaw.

Piknik rozpoczął się o
godz. 16.00 meczem towarzyskim piłki nożnej
Mamy kontra Dzieci.

Sołtys Ostrowiny, Jan
Żarecki, przy udziale
mieszkańców i Gminnego Ośrodka Kultury
Oleśnica, zorganizowali
Piknik Rodzinny z Okazji Dnia Dziecka i Dnia
Matki, pt. Bezpieczna
Ostrowina.

O godz. 16.30 kabaret
BZIK (Piotr Balicki) przedstawił spektakl profilaktyczny „Trudy i mozoły
w drodze do i ze szkoły”,
który w zabawowej formie uwrażliwiał dzieci
na przestrzeganie zasad bezpiecznego po-

ruszania się po drogach,
zawiadamiania służb
ratowniczych (straży,
pogotowia, policji) oraz
udzielania pierwszej pomocy.
Wielką atrakcją dla dzieci były liczne zabawy i
konkursy z nagrodami
przeprowadzone przez
BZIKA i Strażaków z OSP
Ligota Mała (wielkie podziękowania dla prezesa Piotra Kaspryszyna),
zwiedzanie samochodu
bojowego oraz pokaz akcji ratowniczej z użyciem
wraku samochodu (podziękowania dla Jerzego
Lecha „CHEL” w Cieślach).

Kurier GO

Impreza sfinansowana
została ze środków funduszu sołeckiego oraz
ze środków uzyskanych
na wydanie zezwoleń
na sprzedaż napojów
alkoholowych. Organizatorzy, z sołtysem na
czele, składają serdeczne
podziękowania Wójtowi
Gminy Oleśnica, Marci-

Dziękujemy również
wszystkim mieszkańcom, którzy zaangażowali się w organizację.
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wydarzenia
Swojski chleb ze specjalnego chleba

Wiejska Kuchnia Plenerowa
25 czerwca 2016 przy
Gminnej Izbie Pamięci
w Boguszycach odbyło
się zamknięcie projektu budowy plenerowej
kuchni z piecem chlebowym i wędzarnią - „Pod
niebem o pracy, tradycji
i chlebie….”, który GOK
realizuje w ramach II edycji konkursu grantowego
„Tu mieszkam tu zmieniam” Fundacji Banku Zachodniego WBK i Banku
Zachodniego WBK Grupy
Santander. W imieniu
Dyrektor GOKu - Doroty
Bartczak - przybyłych
powitał Kierownik Domu
Kultury - Piotr Michałowski. Na zebranych Gości
czekało mnóstwo atrakcji. Główną częścią programu była inauguracja
pieca chlebowego, którego uroczystego otwarcia
dokonali: Wójt Gminy
Oleśnica Marcin Kasina,
Przewodniczący Rady
Gminy Oleśnica Tadeusz
Kunaj, Kierownik Domu
Kultury GOK Oleśnica
Piotr Michałowski, Sołtys
Boguszyc i Przewodnicząca Koła Gospodyń
Wiejskich Jadwiga Bodo
oraz Monika Małobęcka
– autorka i koordynatorka projektu.
Wśród atrakcji były także występy zespołów
(Wianki, Wyszogrodzia-

nie, Boguszyczanie, Rzędowianie oraz występ
naszych gości – młodzieży z Ukrainy). Ogromnym
powodzeniem cieszyły
się warsztaty wyrabiania
chleba oraz masła, w których wzięli udział przedstawiciele wszystkich
pokoleń, całość zwieńczyła przepyszna biesiada przygotowana przez
Koło Gospodyń Wiejskich
(szczególne podziękowania należą się Jadwidze Bodo, Piotrowi Bodo,
Tadeuszowi Kunajowi ,
Janowi Machowskiemu,
Lucynie Połeć, Małgorzacie Pajdzie, Alfredzie
Schmidt, Józefie Dudzie,
Zdzisławowi Polowemu,
Adamowi Artemiukowi,
Sylwii i Robertowi Kozioł
i wszystkim innym zaangażowanym osobom) .
Wieczorem odbyła się
wspólna zabawa!
Dzień Kuchni Tradycyjnej już na stałe wejdzie
do kalendarza wydarzeń Gminnego Ośrodka
Kultury. Nieodłącznym
elementem będzie konkurs o tytuł Mistrza Roku
Kuchni Tradycyjnej, którego nie zabrakło również podczas sobotniego
spotkania. Do konkursu
zgłoszono 10 potraw,
a Jury w składzie Wójt
Gminy Oleśnica Marcin

Kasina, sołtys Wyszogrodu Sławomir Zadka,
sołtys Zimnicy i Radny
Gminy Oleśnica Ryszard
Hungier oraz Państwo
Jerzy i Wiesława Markiewicz jednogłośnie przyznało tytuł Pani Annie
Kowalczyk.

tradycji przodków. Dom
Chleba z piecem chlebowym jest sercem Gminnej Izby Pamięci, w której
mile widziani są wszyscy

Decyzją komisji przyznano także 3 wyróżnienia.
Zdobywcami są Alfreda Schmidt, członkowie
zespołu Rzędowianie i
reprezentantki Koła Gospodyń Wiejskich.
Monika Małobęcka podkreśla, że jest to dopiero
początek działań mających na celu pielęgnowanie i kultywowanie

Kurier GO

zainteresowani historią
i kreowaniem poczucia tożsamości społecznej naszego regionu.
Serdecznie zapraszamy

wszystkich do odwiedzin
tego miejsca.
GOK Oleśnica
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aktualności spgo
Dzień sienkiewiczowski w SPGO

Sienkiewicza warto znać!
S z k o ł a Po d s t awow a
Gminy Oleśnica włączyła się w obchody Roku
Henryka Sienkiewicza.
Panie Barbara Mrowicka
i Monika Śliwińska zorganizowały Dzień Sienkiewiczowski. Na to święto
zostały przygotowane
projekty literacko – pla-

styczne, program artystyczny, a także konkurs
wiedzy. W Dniu Sienkiewiczowskim wzięły
udział klasy IV – VI. Przez
2 tygodnie uczniowie
zdobywali wiedzę o życiu
pisarza i jego twórczości,
gromadzili materiały.
Owocem tego były cieka-

O Orlętach Lwowskich w SPGO

Spotkania z ciekawymi ludźmi
W ramach projektu „Spotkania z ciekawymi ludźmi” Szkoła Podstawowa
Gminy Oleśnica gościła
prezesa oleśnickiego
oddziału Towarzystwa
Miłośników Lwowa –
pana Leszka Mulkę. W
uroczystości wzięli udział
uczniowie klas IV – VI
wraz z nauczycielami i
dyrektorem Janem Leszkiem Rybiałkiem. Pan

Mulka przygotował dla
dzieci prezentację multimedialną o historii Lwowa i jego obrońcach. W
bardzo interesujący sposób opowiadał o znaczeniu miasta, losach mieszkańców i bohaterskiej
walce. W piękną gawędę
o Lwowie wplatał różne
ciekawostki i anegdoty.
Dla uczniów najbardziej
przejmująca była część

we projekty wystawione
na szkolnym korytarzu.
Został także zaprezentowany program artystyczny, w którym znalazła się
zarówno ciekawa prezentacja multimedialna,
jak i zabawne wiersze
a także piosenki o pisarzu oraz wykreowanych
przez niego postaciach.
Całość wzbogaciły fragmenty słynnych ekrani-

zacji powieści naszego
Noblisty. Zwieńczeniem
projektu był szkolny konkurs „Sienkiewicza warto
znać!”, w którym swoją
ogromną wiedzą i bardzo dobrą znajomością
lektur wykazało się aż 15
uczniów.
Oto wyniki konkursu: I
miejsce – Dominik Wester; II miejsce – Joan-

o Orlętach Lwowskich,
czyli młodych ludziach,
którzy Ojczyznę postawili ponad wartość swojego życia. Pan Leszek
Mulka przybliżył życiorys
trzech postaci: Andrzeja
Battaglii (zginął w wieku
23 lat), Jurka Bitschana
(14 lat) i Antosia Petrykiewicza (13 lat). Wstrząsającą historię ich życia
dopełniła poezja: wiersz
„Orlątko” przytoczony
przez prezesa TML oraz
„Ballada o Jurku Bitschanie” wyrecytowana przez
ucznia klasy IV Mateusza
Szczepaniaka. Opowieść
o Orlętach wzbogaciły
także wyświetlane obrazy Wojciecha Kossaka
oraz zdjęcia miasta Semper Fidelis i Cmentarza
Obrońców Lwowa. Na zakończenie uczniowie zadawali pytania, na które
szanowny gość z chęcią
odpowiadał. Spotkanie
było wspaniałą lekcją
historii opowiedzianą
ustami prawdziwego
lwowianina.
Monika Śliwińska
SPGO

Kurier GO

na Śliwińska; III miejsce
– Kacper Pytkiewicz i
Maciej Szynal; wyróżnienia: Michał Lizun, Barbara Pawluk i Magdalena
Gliszczyńska.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy
i małe upominki, a laureaci nagrody książkowe,
oczywiście autorstwa
Henryka Sienkiewicza.

To wydarzenie z pewnością przybliżyło uczniom
postać naszego wielkiego pisarza. Jednak
obchodów Roku Sienkiewiczowskiego na tym
nie zakończymy, bowiem
już we wrześniu przed
nami wielkie Narodowe
Czytanie „Quo vadis”.
Monika Śliwińska
SPGO
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szkoła
„Polska! Mnie ta ziemia od innych droższa”

Patriotycznie w SP w Smolnej
15 czerwca 2016r. w SP
w Smolnej odbyło się
podsumowanie działań
całorocznego projektu
„Polska! Mnie ta ziemia
od innych droższa” zatytułowane „Dzień Polski”.
Głównym założeniem
realizowanego od września 2015r. projektu było
odrodzenie patriotyzmu
wyrażającego się w kultywowaniu najważniejszych świąt, przywiązaniu do barw i symboli

narodowych oraz dumy
z Ojczyzny. W trakcie
roku szkolnego uczniowie: poznawali polską
literaturę piękną, uczyli
się pieśni patriotycznych
i tańców narodowych,
wykonywali flagi, godła,
proporce, sztandary, dekoracje, którymi ozdobili
szkołę. Odbyły się również szkolne konkursy:
recytatorski pod hasłem
„Moja Ojczyzna” i fotograficzny „Mamo, Tato,

wywieś flagę”. Podczas
uroczystego spotkania
dzieci zaprezentowały efekty swojej pracy:
inscenizacje teatralne
przedstawiające ważne wydarzenia z historii
Polski, tańce narodowe,
pieśni patriotyczne, postacie sławnych Polaków.
Widzowie wysłuchali także laureatów konkursu
recytatorskiego.
A wszystko to działo się z
udziałem zaproszonych
gości: przewodniczącego
Rady Gminy p. Tadeusza

Kunaja, przedstawicieli
Rady Rodziców i społecz-

Kurier GO

ności lokalnej. Koordynatorkami całego projektu

były: p. Ewa Matyszczak,
p. Beata Narwoysz.
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wydarzenia
Piknik z Kulturą i Sportem 2016 w Dąbrowie

Sportowe i kulturalne atrakcje
Na przybyłych gości czekało mnóstwo atrakcji
– finałowe turnieje

Młodzików i Juniorów
Młodszych, strzelanie
z łuków i broni sportowej, rzuty do kosza,
pokazy taneczne, występy zespołów muzycznych, mecz piłkarski z
udziałem gwiazd TV oraz
gwiazd sportu. Finałowe
turnieje piłki nożnej młodzików oraz juniorów
młodszych - wyniki:
W rywalizacji Młodzików
w końcowym rozrachunku najlepszą drużyną
okazała się reprezentacja
Boguszyc, miejsce drugie
zajęła drużyna z Ligoty
Małej, a miejsce trzecie
przypadło dla zawodników Dziadowej Kłody.

Poza podium znalazły się
kolejno drużyny z Krzeczyna oraz Bogusławic.
Gościnnie w finałowym
turnieju uczestniczyli reprezentanci gospodarza
całego turnieju chłopcy z
Dąbrowy. Królem strzelców został Dworniczak
Wojtek z Boguszyc.
Finałową rywalizację
wśród Juniorów Młodszych wygrała drużyna z
Zarzyska, miejsce drugie
wywalczyła drużyna z
Poniatowic, a miejsce
trzecie zdobyła drużyna z
Boguszyc. Tuż za podium
znalazły się drużyny z
Bogusławic, Sokołowic,
Krzeczyna oraz Dziadowej Kłody. W finałowymturnieju uczestniczyła
również reprezentacja
S m a rd zowa . K ró l e m

strzelców został Jakub
Nowicki z Sokołowic.
Dla wszystkich drużyn i
zawodników przygotowane puchary, statuetki
oraz nagrody wręczali
Wójt Gminy Oleśnica p.
Marcin Kasina, Dyrektor
GOK Oleśnica p. Dorota
Bartczak oraz Przewodniczący Rady Gminy Oleśnica p. Tadeusz Kunaj.
Na scenie zaśpiewali:
Zespół Wesołe Nutki z
Ligoty Polskiej
Zespół Star Queen z Dąbrowy
Zespół Akord z PDPS
Ostrowina
Zespół Rzędowianie z
Boguszyc Osiedla
Zespół Melodia Sióstr z
Nowoszyc
Grupa Artystyczna Rzepka z Boguszyc Wsi
Zespoły z Powiatowego
Centrum Kultury i Edukacji, których opiekunem

jest
Pan Tomasz Zaręba:
Nieaktualne
Fresh Mint
Chain Reaction
No signal
Street Mobsters
Forehead
Zatańczyli:
solo Zuzanna Wieczorek
z Bystrego duet „Super
Sandra i Ola” z Bystrego
oraz grupa dorosłych
tancerzy Return z Oleśnicy.
W specjalnie przygotowanym namiocie można
było podziwiać galerię
zdjęć w dużym formacie
(z IV Międzynarodowego
Festiwalu Folkloru oraz
działalności Izby Pamięci), animatorzy GOK oraz
pracownicy GBP w Boguszycach zadbali o rozrywkę dla najmłodszych
( m a l ow a n i e t w a r z y,
zwierzątka z balonów,

wyplatanie kolorowych
warkoczyków), a pracownicy
Izby Pamięci przygotowali warsztaty kulinarne
oraz przepyszny poczęstunek nawiązujący do
kuchni staropolskiej oraz
tradycyjnych metod wyrabiania.
O godzinie 17.00 odbył się mecz z udziałem
gwiazd TV i oleśnickiego
sportu oraz przedstawicieli Gminy Oleśnica(Marcin Mroczek, Rafał
Mroczek, Tomek Kalczyński, Marek Matyja,
Andrzej Szczypkowski,
Adam Maciejewski, Dominika Krawczyńska, Julia Mularczyk, Arkadiusz

Zawierucha, Sebastian
Idziorek, Andrzej Hamarowski, Jan Bochnacki,
Patryk Strug, Krzysztof
Kłys, Sylwester Lisiecki,
Damian Kotwa, Łukasz
Kiela, Dominik Potępa,
Grzegorz Klat), który zakończył się wynikiem
4:4 (rozstrzygnięto w
karnych 4:2), a o 20.00
na scenie wystąpił zespół
Oli Ost. Piknik zakończył
się zabawą taneczną.
Dziękujemy wszystkim,
którzy pomagali w przygotowaniach i byli z nami
tej niedzieli.
Przygotowała:
Anna GierlachReferent
ds. Komunikacji i Promocji
GOK Oleśnica

wydarzenia
Przegląd Zespołów Ludowych

Wyróżnienie dla Wianków

IV Przegląd Zespołów
Ludowych „Biskupicki
Złoty Kłos” – wyróżnienie
zespołu „Wianki”.
Zespół a cappella dzia-

łający przy Gminnym
Ośrodku Kultury Oleśnica może pochwalić się
kolejnym sukcesem. Podczas Przeglądu Zespołów
Ludowych „Biskupicki

Kurier GO

Złoty kłos” , który odbywał się w Biskupicach
Oławskich (gmina Jelcz
Laskowice) 12 czerwca
2016r. (niedziela) „Wianki” zdobyły I wyróżnienie.
Konkurencja była duża

– na przeglądzie zaprezentowały się
23 zespoły. Jury oceniało
m.in. sposób wykonania
utworu, dobór kompozycji, a także stroje.
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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 Barska
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
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
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
Smolna
Słotnicki Marian
71 314 02 65
Sokołowice
Bełza Wiesław
71 314 02 48
535 878 136

Spalice
Korzępa Marcin
534 655 501
Świerzna
Sosiński Łukasz
71 314 03 81
Wszechświęte
Uba Waldemar
71 314 03 51
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

wydarzenia
XV edycja Festynu Rodzinnego „Mama, Tata i Ja”.

Na sportowo w Smolnej
3 czerwca uczniowie ze

Szkoły Podstawowej w
Smolnej wraz ze swoimi
rodzicami i opiekunami
mieli okazję do wspólnej zabawy podczas
festynu rodzinnego. Tegoroczna XV już impreza związana była m.in.

z tematyką aktywnego

spędzania czasu wolnego w gronie rodziny
i najbliższych.
Wszyscy zebrani obejrzeli występy naszych
uczniów, w wykonaniu
słowno -muz ycznym

„Piosenk i i wiersze
o mamie i tacie”, zaprezentowało się koło

li udział w Szkolnym
Dniu Talentów. Dla dzieci zostały przygotowane
różne atrakcje takie jak
czesanie fryzur co było
hitem dnia, wytwarzanie balonowych figurek,
zdobienie pierniczków,
dmuchany plac zabaw,
konk ursy spor towe
dla najmłodszych oraz
mecz piłki nożnej dla
nieco starszych. Nad
prawidłowością rozgrywek piłkarskich oraz
przestrzeganiem zasad
fair play czuwał sędzia
piłkarski Mateusz Napieraj. Pod czujnym okiem
nauczycieli wychowania
fizycznego odbył się
turniej piłki siatkowej

teatralne w spektaklu
„Calineczka” oraz wykonany był walc przez
parę taneczną z grupy
sześciolatków.
Wystąpili również
uczniowie, którzy bra-

@ 2016 Kurier Gminy Oleśnica nakład - 4500 egzemplarzy
wydawca: Urząd Gminy Oleśnica skład oraz druk: AXEN Group II
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pomiędzy rodzicami
(mamami), uczennicami
i nauczycielami tejże
szkoły. Na zakończenie
wszyscy uczestnicy dostali medale i pozytywnie zmęczeni wrócili do
dalszej zabawy.
Rada rodziców zadbała
o słodki poczęstunek,
pizzę oraz napoje.
Organizatorzy: Katarzyna Pusz, Dorota Ignasiak, Dagmara Jaworska-Drewniak, Emilia
Kamińska.
Autor tekstu: Dagmara
Jaworska-Drewniak.

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
Referat Rolnictwa Gospodarki
Nieruchomościami i Ochrony
Środowiska
Kierownik: Mariola Fluder
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 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
Twój dzielnicowy
797 306 464, 797 306 463
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spotkania z seniorami

Dąbrowa i Zimnica

Boguszyc.
Najstarsi mieszkańcy tradycyjnie dostali upominki od Wójta Gminy Oleśnica, Marcina Kasiny:

Pani Maria Ropuszyńska
i Pan Mieczysław Gąsior
z Dąbrowy, Państwo Marianna i Józef Sobczyk z
Zimnicy.

Świerzna, Nowa Ligota i Ligota Wielka

Zofia Hamarowska i Pan
Stanisław Jarosiński ze
Świerznej Dla Seniorów
zaśpiewał zespół Ligocianie z Ligoty Wielkiej i
zagrała 11-letnia Weronika Drożdżal przy akom-

16 czerwca 2016r. w „Zajeździe u Stefanii” bawili
się Seniorzy z miejsco-

W piątek (17 czerwca
2016r. ) w świetlicy w
Ligocie Wielkiej bawili
się Seniorzy ze Świerznej,
Nowej Ligoty i Ligoty

wości Dąbrowa i Zimnica.
Spotkanie umilił występ
zespołu Boguszyczanie z

Wielkiej.
Najstarsi Seniorzy dostali
drobny upominek od
Wójta Gminy Oleśnica
Marcina Kasiny:

Pani Krystyna Marzec i
Pan Jan Sobora z Nowej
Ligoty Pani Stefania Lipiec i Pan Leon Mirecki
z Ligoty Wielkiej, Pani

paniamencie swojego
wujka Edwarda Kurzawy. Dziewczynka gra na
skrzypcach już 4 lata, a

Wszechświęte, Nowoszyce, Zarzysko, Bogusławice i Wyszogród
Kolejne dwa Spotkania
z Seniorami, na które
mieszkańców zaprosił
Wójt Gminy Oleśnica
Marcin Kasina.
8 czerwca 2016r. spotkali się Seniorzy z miejscowości Wszechświęte,
Nowoszyce, Zarzysko.
Gościom czas umilił występ zespołu Wianki.
Dzień później bawili się

mieszkańcy Bogusławic
i Wyszogrodu. Podczas
tego spotkania wystąpił
zespół Wyszogrodzianie,
a także Państwo Krystyna
i Jan Jednoróg, którzy
zaśpiewali „Świteziankę”
Adama Mickiewicza. W
ten sposób chcieli uczcić
pamięć o swojej dawnej
szkole (SP we Wszechświętem), która w tym

roku obchodzi 70 – lecie.
Nie bez znaczenia jest
fakt, że Państwo Jednoróg należeli do pierwszego rocznika, który
rozpoczął edukację w tej
placówce zaraz po II Wojnie Światowej.Tradycyjnie Wójt Gminy Oleśnica
Marcin Kasina, rozdał najstarszym mieszkańcom
drobne upominki:

Pani Irenie Jednoróg oraz
Panu Janowi Grudniowi z Wszechświętego,
Pani Czesławie Grab oraz
Panu Stanisławowi Mazurkowi z Zarzyska Pani
Marii Michalak oraz Panu
Adamowi Sikorze z Nowoszyc, Pani Kazimierze
Wiącek i Panu Stefanowi
Pomorskiemu z Bogusławic, Pani Bronisławie

Kurier GO

Dobrowolskiej oraz Panu
Michałowi Jednorogowi
z Wyszogrodu.
Podczas spotkań obecni
byli także: Przewodniczący Rady Gminy Oleśnica
Tadeusz Kunaj, Dyrektor Gminnego Ośrodka

swoje niebywałe zdolności zaprezentuje w
programie Mam Talent.

Kultury Oleśnica Dorota
Bartczak, Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Oleśnicy
Jarosław Telka, sołtysi:
Waldemar Uba, Andrzej
Hamarowski, Andrzej
Szymański, Sławomir Zadka, Tomasz Domal.

