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nadzwyczajna sesja rady

inwestycje

inwestycje

W dniu 31 sierpnia 2016 
roku w Gimnazjum Gmi-
ny Oleśnica im. Szarych 
Szeregów przy ulicy Wi-
leńskiej w Oleśnicy od-
była się nadzwyczajna 

sesja Rady Gminy Oleśni-
ca. Została ona zwołana 
w związku z potrzebą 
zwiększenia planu wy-
datków inwestycyjnych 
dotyczących zadania 

pn. „przebudowa drogi 
gminnej G102148D w 
miejscowości Jenkowi-
ce”.
Konieczność zabezpie-
czenia środków w budże-

cie wynikła z otrzymania 
przez gminę Oleśnica do-
finansowania z Progra-
mu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014 – 
2020 – na operację typu 
budowa lub moderniza-
cja dróg lokalnych.
W związku z powyższym 

Rada jednogłośnie, w 
obecności 14 radnych 
biorących udział
w głosowaniu, podjęła 
n/w uchwały:
a. w sprawie zmian w 
budżecie gminy na 2016 
rok;
b. zmieniająca uchwałę 

Nr XV/103/15 w sprawie 
wieloletniej prognozy 
finansowej Gminy Ole-
śnica.

Opracowanie: 
Agnieszka Kembłowska - 

Inspektor ds. obsługi Rady 
Gminy

XXII nadzwyczajna sesja

Rady Gminy Oleśnica VII kadencji 

31.08.2016 Gmina Ole-
śnica podpisała z Samo-
rządem Województwa 
Dolnośląskiego umo-
wę Nr 00045-65151-
UM0100103/16 na zada-
nie „Przebudowa drogi 

gminnej G102148D w m. 
Jenkowice (osiedle)”.

Droga będzie przebu-
dowana  na odcinku 
586mb, w celu poprawy 
bezpieczeństwa.

Wartość kosztorysowa to 
417 088,42 zł, dofinanso-
wanie z Unii Europejskiej 
wynosi 215 766 zł co 
stanowi 63,63% war-
tości kwoty netto (Pro-
gram Rozwoju Obszarów 

Wiejskich - Budowa lub 
modernizacja dróg lo-
kalnych).

Kolejne 63 000 zł dofi-
nansowania w formie 
dotacji celowej na w/w 

drogę pochodzić bę-
dzie z budżetu Woje-
wództwa Dolnośląskie-
go na mocy umowy Nr 
MGW/303/2016 z dnia 
06.07.2016 r.

W wyniku ogłoszone-
go w dniu 5.09.2016 r. 

przetargu najkorzystniej-
szą ofertę na wykonanie 
zadania złożyła firma 
POL-DRÓG Drawsko Po-
morskie S.A. Mieszkańcy 
z nowej drogi będą mogli 
korzystać jeszcze w tym 
roku.

Dofinansowanie na przebudowę drogi w Jenkowicach

31 sierpnia br. dyrek-
tor Szkoły Podstawowej 
Gminy Oleśnica w Ole-
śnicy Jan Leszek Rybiałek 
odszedł na zasłużoną 
emeryturę. Od 1 wrze-
śnia br. jego stanowisko 
objęła Agnieszka Do-

robiała, która od 2007 
roku była zatrudniona 
w tejże szkole jako na-
uczycielka wychowania 
przedszkolnego. Nowy 
dyrektor szkoły, wybrany 
w drodze konkursu jest 
nauczycielem dyplomo-

wanym posiadającym 
wykształcenie wyższe 
magisterskie oraz ma 
ukończony kurs z zakresu 
organizacji i zarządzania 
oświatą. Panu Janowi 
życzymy wspaniałych 
dni w życiu osobistym, 
niezawodnego zdrowia 
i czasu na realizację wła-

snych pasji natomiast 
Pani Agnieszce życzymy 
wytrwałości, spektaku-
larnych sukcesów,  a tak-
że  satysfakcji w jakże 
niełatwej pracy pedago-
gicznej.

Przygotowała: Beata Zbylut 
inspektor ds. oświaty i sportu

Nowy dyrektor w SP GO
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co nowego w szkole

komunikat policji

Trzecioklasiści ze Szko-
ły Podstawowej w So-
kołowicach przez cały 
ubiegły  rok szkolny 
uczestniczyli w między-
narodowym projekcie 
eTwinning „Świat do-
okoła nas – pory roku”. 
Uczniowie pod opieką 
wychowawcy p. Elżbiety 
Węgrzynowskiej i na-
uczyciela języka angiel-
skiego p.Justyny Ploty 
z dużym zaangażowa-
niem współpracowali ze 
swoimi rówieśnikami z 
innych krajów. 
W lipcu projekt został wy-
różniony Krajową Odzna-
ką Jakości e-Twinning.

Przygoda rozpoczęła 
się w październiku 2015 
roku i trwała do końca 
czerwca 2016 roku. Praca 
podzielona była na dwu-
miesięczne cykle, a do 
wspólnych działań przy-
stąpiło aż osiem szkół: 
trzy z Polski oraz szkoły 
z Turcji, Litwy, Rumunii, 
Grecji i Mołdawii. Dzieci 
poznały rówieśników 
z krajów partnerskich, 
ich zwyczaje, dary na-
tury, śledziły pogodę w 
kolejnych porach roku. 
Nauczyły się nowego 
słownictwa w języku an-
gielskim i stworzyły spe-
cjalne słowniczki  w tym 

celu. Zaprezentowały 
swoje zdolności teatral-
ne w języku angielskim. 
Podziwiały także te-
atralne zainteresowania 
kolegów z poszczegól-
nych krajów. W ramach 
współpracy powstało 
wiele ciekawych prac 
plastycznych, prezentacji 
i gier, zamieszczanych na 
platformie projektu.

Wykorzystując nowocze-
sne technologie ucznio-
wie mieli  możliwość 
wirtualnego spotkania 
z kolegami ze Szkoły 
Podstawowej w Pogwiz-
dowie. Przez cały okres 

trwania międzynarodo-
wej przygody towarzy-
szył dzieciom Vivaldi, 
poznały jego sylwetkę i 
utwór „Cztery pory roku”. 
Uczestnictwo w projek-

cie z pewnością rozbu-
dziło motywację do na-
uki języka angielskiego. 
Uczniowie wiele się na-
uczyli, nawiązali nowe 
znajomości i wzbogacili 

swoją wiedzę o otacza-
jącym świecie. 

Justyna Plota
Elżbieta Węgrzynowska

SP Sokołowice

Uczniowie z Sokołowic w projekcie eTwinning

1 września zawsze zwią-
zany jest z nostalgią. 
Wspominamy tragedię, 
która zapoczątkowała 

wiele lat temu II Wojnę 
Światową, ze smutkiem 
zdajemy sobie sprawę 
z upływającego czasu, 
kolejnych wakacji, które 
są za nami. Gdy w per-
spektywie najbliższych 
tygodni kryje się jesień 
– dzieci powracają do 
szkół.  To od dziś droga 
z domu do szkoły stanie 
się nieodłącznym ele-

mentem codzienności 
każdego dziecka, tak 
samo jak popołudniowe 
powroty. Ulice będą jesz-

cze bardziej zakorkowa-
ne, bo przecież niektórzy 
z nas odwożą swoje po-
ciechy samochodem. Na 
drogach pojawi się też 
więcej rowerzystów.
Apelujemy, zatem o roz-
wagę i ostrożność. Dzie-
ci najczęściej ulegają 
wypadkom na terenie 
obszarów zabudowa-
nych. Nie zawsze są wy-

czulone na czyhające 
na nie zagrożenia – idąc 
do szkoły, rozmawiają z 
przyjaciółmi, używają te-
lefonów komórkowych, 
słuchają muzyki, czyta-

ją komiksy – często nie 
widzą nadjeżdżającego 
auta. Uczniowie, któ-
rzy do szkół dojeżdżają 
rowerami, nie zawsze 
używają kasków, prze-
jeżdżają na drugą stronę 
ulicy w niedozwolonych 
miejscach, rano często 
bywają roztargnieni, nie 
patrzą na znaki drogowe, 
sygnalizację świetlną i in-

nych uczestników ruchu 
drogowego.
Szczególną ostrożność 
należy zachować przede 
wszystkim, gdy w po-
bliżu jest przejście dla 

pieszych lub placówka 
edukacyjna (szkoła, bi-
blioteka, dom kultury), 
ale kierowca ZAWSZE 
musi mieć „oczy szeroko 
otwarte”. Obrazek dziec-
ka, które, spóźnione do 
szkoły, przebiega przez 
środek drogi, nie zwa-
żając kompletnie na nic, 
chyba nikomu nie jest 
już obcy. Tym bardziej, 

że dziecko nie zawsze 
jest w stanie prawidłowo 
ocenić odległość, jaka 
dzieli je od pojazdu oraz 
źródła dźwięku. Rodzice, 
starsze rodzeństwo, ro-

dzina, przyjaciele zawsze 
mogą pomóc – uczu-
lajmy podopiecznych 
na niebezpieczeństwo, 
które może je spotkać w 
drodze do szkoły, biblio-
teki czy domu. 
Uczmy, jak odczytywać 
znaki drogowe, jak pra-
widłowo przechodzić 
przez jezdnię. I choć to 
uczniowie najczęściej 

nie przestrzegają zasad 
ruchu drogowego, o za-
chowanie ostrożności, 
wolniejszą jazdę w ob-
szarze zabudowanym i 
koncentrację, apelujemy 
właśnie do kierowców. 

Dziecko, ze względu 
na swój wiek i brak do-
świadczenia, nie jest w 
stanie przewidzieć wielu 
zagrożeń – prowadzą-
cy pojazd zaś, poprzez 
odpowiedzialną, spokoj-
ną jazdę, może chronić 
najmłodszych. To my, 
dorośli, odpowiadamy za 
bezpieczeństwo dzieci.

Wszystkim uczniom, któ-
rzy rozpoczęli rok szkolny 
życzymy wielu sukcesów 
w nauce. Pamiętajcie- 
szkoła to nie tylko lekcje 
i sprawdziany – szkoła 
to także zabawa, nowe 
znajomości i wiele ra-
dosnych chwil w gronie 
przyjaciół! Do kierowców 
zaś, jeszcze raz kierujemy 
prośbę – bądźcie ostroż-
ni, pomóżcie dzieciom 
bezpiecznie dojść do 
szkół.

asp.sztab. Sławomir 
Gierlach

Policja przestrzega
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co słychać w GOKu

W tym roku Gminny 
Ośrodek Kultury Ole-
śnica organizował letni 

wypoczynek dla dzieci w 
pierwszej połowie sierp-
nia. W pierwszym tygo-
dniu zajęcia odbywały 
się w Ligocie Polskiej i So-
kołowicach, a w drugim 
w Piszkawie i Bystrym. 
Na dzieci czekało mnó-
stwo atrakcji – warsztaty 
taneczne

(prowadzący: Bartłomiej 
Piasecki), warsztaty graf-

fiti (prowadzący: 

Marcin Mrowicki), zajęcia 
„Muzyczne przygody z 
książką” (prowadząca: 

Zofia Matuszewska), 
warsztaty plastyczne 
(prowadząca: Małgorza-
ta Puszczyńska), bloki 
rekreacyjno – sportowe. 
Dużą niespodzianką była 
wycieczka do Gminnej 

Izby Pamięci w Boguszy-
cach. Uczestnicy uczyli 
się historii swojego re-
gionu poprzez zabawę 
– w tradycyjny sposób 
przygotowali masło, pie-
kli chleb w specjalnym 
piecu, a nawet prali na 
tarze. Zajęcia przygoto-
wały – opiekun Izby – 
Monika Małobęcka oraz 
Sołtys Boguszyc – Jadwi-
ga Bodo.

Wakacje z GOKiem

W maju 2016 roku, pod 
patronatem Wójta Gminy 
Oleśnica został ogłoszo-
ny gminny konkurs na 
„NAJCZYSTSZE SOŁEC-
TWO”. I edycja konkursu 
miała na celu propago-
wanie czystości i porząd-
ku w każdej wsi. 
Pozytywna mobiliza-
cja mieszkańców jest 
najwyższą war tością 
społeczną. Dlatego też 
wspólne działanie ku po-
prawie wizerunku swojej 
miejscowości doskonale 
kształtuje świadomość 
obywatelską i kulturową 
mieszkańców. 
Konkurs miał także na 
celu kształtowanie, roz-
wijanie i pielęgnowanie 
tożsamości lokalnej.
Konkurs swoim zasię-
giem obejmował wszyst-
kie sołectwa znajdujące 
się na terenie Gminy Ole-
śnica. Powołana komisja 
konkursowa dokonała 
przeglądu miejscowości, 

podczas którego brała 
pod uwagę następujące 
kryteria: 
- Ilość złożonych dekla-
racji na odbiór i zago-
spodarowanie odpadów 
przez mieszkańców da-
nej miejscowości;
- wskaźnik wpłat za od-
pady;
- praca własna włożona w 
czysty i schludny wygląd 
miejscowości;
- pomysłowość w jak naj-
lepszym ukazaniu wsi a 
przez to jej promowanie;
- ogólny wygląd, ład, po-
rządek i estetyka miejsc 
publicznych (placów, 
przystanków, skwerów, 
szkół, dróg, tereny wokół 
sklepów, tablic informa-
cyjnych);
- ogólna estetyka i czy-
stość posesji, budynków 
mieszkalnych i gospo-
darczych, płotów, ogro-
dów, sadów). 
28 sierpnia 2016 r. pod-
czas święta plonów, 

ogłoszono wyniki kon-
kursu. 
Komisja konkursowa 
miała nie lada zadanie, 
aby wyłonić najczyst-
sze sołectwo, ponieważ 
wszystkie startujące so-
łectwa zaprezentowały 

swoje wioski wysprząta-
ne i zadbane.
Spośród 29 sołectw wy-
brano trzy, które zdo-
były największą liczbę 
punktów. 
Zwycięzcą konkursu zo-
stało Sołectwo Bogu-

sławice, które otrzyma-
ło nagrodę rzeczową o 
wartości  1500 zł. Na II 
miejscu uplasowało się 
Sołectwo Ligota Wielka i 
wygrało nagrodę o war-
tości 1000 zł. 
Natomiast III miejsce uzy-

skało Sołectwo Dąbrowa 
i otrzymało nagroda o 
wartości 500 zł. 
Gratulujemy i dzięku-
jemy wszystkim sołec-
twom za udział w kon-
kursie.

Gminny konkurs

Najczystsze Sołectwo
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moda

Jako, że lato mamy w 
pełni, pogoda za oknem 
jest wyśmienita, a naj-
lepszym przyjacielem 
kobiety podczas upal-
nych dni jest sukienka 
dziś kilka słów o tym, jak 
dopasować tą idealną dla 
swojej figury. Dobrze do-
brana sukienka zamasku-
je to, czego nie chcemy 
pokazywać, a podkreśli 
to, co jest naszym atu-

tem. Wyróżniamy pięć 
podstawowych kobie-
cych figur. Analizując je 
zobaczcie, która najlepiej 
przypomina Was, wtedy 
bez problemu dobierze-
cie sukienkę idealną.

GRUSZKA

Jeżeli górna część twojej 
sylwetki jest szczuplej-
sza, niż jej dolna połowa, 

jesteś posiadaczką figury 
o typie gruszki. Twoją 
figurę idealnie podkreślą 
sukienki: bez ramiączek, 
wiązana szyi, z głębokim 
dekoltem w kształcie 
litery V. Dodatkowo je-
żeli masz szczupłą talię 
możesz podkreślić ją np. 
paskiem.

JABŁKO

Kobiety o sylwetce jabł-

ka mają bardziej krągłe 
środkowe partie ciała, 
mniej zarysowaną talię, 
za to zazwyczaj pełny 
biust. Kluczową kwestią 
w przypadku takiego 
typu figury jest nadanie 
jej opływowego kształ-
tu przy jednoczesnym 
unikaniu luźnych, bez-
kształtnych sukienek. 
Najlepiej wybieraj su-
kienki koktajlowe z leją-
cych tkanin oraz drapo-
wane. Unikaj obcisłych 
materiałów z dodatkiem 
stretchu. Najlepszym 
wyborem w twoim przy-
padku będą sukienki 
kopertowe, ponieważ 
podkreślają one biust i 
tworzą wcięcie w talii.

FIGURA CHŁOPIĘCA

Prosta, pozbawiona krą-
głości sylwetka to typo-
wa chłopięca figura. Jej 
posiadaczki powinny 
szukać sukienek koktaj-
lowych, które „stworzą” 
krągłości tam, gdzie ich 
brak. Wybierając sukienki 
z dekoltem w kształcie 
łódki lub serca dodasz 
nieco objętości w gór-
nych partiach ciała. Po-
dobny efekt osiągniesz 
stawiając na sukienkę z 
kołnierzykiem. Idealny 

fason dla chłopięcej fi-
gury, to sukienka z ba-
skinką. 

KLEPSYDRA

Jeżeli twój biust i biodra 
mają mniej więcej taki 
sam obwód oraz posia-
dasz wyraźne wcięcie 
w talii jesteś prawdziwą 
szczęściarą. Posiadasz 
figurę klepsydry – marze-
nie wielu kobiet, które na 
zawsze marzeniem po-
zostanie. Twoja sylwetka 
posiada idealną symetrię. 
Unikaj sukienek luźnych, 
workowatych, z zabudo-
wanym dekoltem oraz 
golfem. Za to wybieraj 
te dopasowane, koktaj-

lowe, najlepiej krótkie i 
uszyte blisko ciała. Twoją 
sylwetkę pięknie podkre-
ślą również sukienki o 
ołówkowym kroju.

ROŻEK

Jeżeli naturalnie zostałaś 
obdarzona dużym biu-
stem lub masz szerokie 
ramiona, a szczupłe bio-
dra i nogi, oznacza to, że 
jesteś właścicielką figury 
o nazwie rożek. Sukienki 
z dekoltem w kształcie 
litery V idealnie sprawdzą 

się przy twojej figurze. 
Wybieraj również takie, 
które mają lejący dół, są 
skrojone na kształt litery 
A lub są plisowane od 
pasa w dół. Natomiast 

unikaj sukienek bez ra-
miączek i tych z długimi 
lub bufiastymi rękawami.

Mam nadzieję, iż ten 
krótki przewodnik bę-
dzie Wam pomocny.

 Opracowała:
Agata Rzepka

Co nowego słychać w modzie

Jak dobrać sukienkę do figury?
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wydarze-

W niedzielę 28 sierpnia 
boisko sportowe w Bo-

gusławicach zamieniło 
się w wielki plac dożyn-

kowy. Na scenie wystą-
pili:  kabaret „Nowaki”, 

rockowy zespół „Czwar-
ty Poziom” z  Oleśnicy, 
a także Di Dżej Mietek 
(znany z programu, „Kto 
poślubi mojego syna”). 

Publiczność mogła zo-
baczyć również wystę-
py słowackiego zespołu 
„Vepor” oraz węgierskiej 
kapeli „TüCSöK” i zespołu 

tanecznego Ipoly.

Dożynki rozpoczęły się 
polową Mszą Świętą, 
następnie na scenie za-

dożynki gminne

Gminne Dożynki w Bogusławicach

dożynkowa fotorelacja
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dożynkowe fotorelacja

prezentowała się kapela 
„Smyki”, chór „Una Voce”, 
część obrzędową popro-
wadził zespół „Rzędowia-
nie” z Boguszyc Osiedla.  

Oprócz tego na scenie 
wystąpiły lokalne zespo-
ły: „Wianki” z Wszech-
świętego, „Ligocianie” z 
Ligoty Wielkiej, „Zazula” 
z Poniatowic, teatrzyk 
„Retro” z Ostrowiny”, „Po-
kolenia” z Ligoty Małej, 
„Krzeczyniacy z Krzeczy-

na”, „Jarzębina” z Sokoło-
wic, „Wyszogrodzianie” 
z Wyszogrodu, Kabaret 
Ludowy „Smolniacy” ze 
Smolnej, „Boguszycza-
nie” z Boguszyc, „Karo-
linki” z Bystrego, kabaret 
„Bzik.

Wśród atrakcji nie zabra-
kło zabaw i gier spor-
towo – rekreacyjnych, 
„Swojskiej zagrody” z 
żywymi zwierzętami, 
dmuchanych zjeżdżalni 

i zamków, stosika z po-
częstunkiem, pokazu 
maszyn rolniczych, wio-
ski łuczniczej, namiotu 
animacyjnego GOKu, 
stoiska radcy prawnego, 
który nieodpłatnie udzie-
lił mieszkańcom Gmi-
ny porad, stoiska LGD 
Dobrej Widawy, stoiska 
KRUS, pokazu rzeźbienia 
w drewnie firmy Stihl, po-
kazu fajerwerków i wielu 
innych atrakcji

Podczas Dożynek zostały 
rozstrzygnięte konkursy: 
na „Najładniejszą Wieś 
w gminie Oleśnica” oraz 
„Najpiękniejszy wieniec 
dożynkowy”.

Zwycięzcami pierwszego 
konkursu są miejscowo-
ści Bogusławice, Ligota 
Wielka i Dąbrowa.

Do drugiej rywalizacji zo-
stało zgłoszone 17 wień-
ców. Za najładniejszy, 

Wójt Gminy Oleśnica –  
Marcin Kasina, przyznał 
nagrody pieniężne: 500 
zł za I miejsce, 400 zł za II 
miejsce i 300 zł za III miej-
sce. Prócz tego, wszyscy 
uczestnicy konkursu do-
stali dyplom i 150 zł. Za 
najładniejsze rękodzieło 
uznano wieniec sołec-
twa Bogusławice. II i III 
miejsce zajęły kolejno 
sołectwa: Sokołowice i 
Nowoszyce.

Wszystkim, którzy to-
warzyszyli nam podczas 
V Międzynarodowego 
Festiwalu Folkloru i Do-
żynek Gminy Oleśnica, 
dziękujemy za włożo-
ny trud, pracę, pomoc, 
a przede wszystkim za 
to, że z nami byliście – 
bez Was nigdy by się nie 
udało.
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dożynki w sołectwach

Tegoroczne Doż ynki 
2016  sołectwa Smar-
dzów pr z ygotowal i : 
Sołtys Agnieszka Podo-
bińska, Rada Sołecka, 
rodzina Pani Doroty 
Czech, Pani Eweliny Kity, 

Pani Ireny Czech oraz 
Pana Kazimierza Staronia 
(mieszkańcy Smardzo-
wa). Funkcję Starostów 
Dożynkowych pełnili 
pani Ewelina Kita oraz 
Kazimierz Staroń. Gośćmi 

specjalnymi byli Zastęp-
ca Wójta Krzysztof Skó-
rzewski, Przewodniczący 
Rady Gminy – Tadeusz. 
Kunaj. Podczas dożynek 
wystąpiły zespoły: Są-
siadeczki z Dobrzenia, 
Lejwoda z Pasikurowic, 
Kultywator z Brzeziej 
Łąki, rozegrano dwa me-

cze piłkarskie: młodzież 
Smardzów - Bogusławice 
(1:3) oraz żonaci - kawa-
lerowie (wygrali żonaci). 

Dla dzieci przygotowano 
konkurencje sportowo-
-rekreacyjne z upomin-
kami, animacje taneczne 
z Centrum Tanecznym 

Arko, zamek dmuchany, 
trampolinę, zjeżdżalnię. 
Na wszystkich gości cze-
kało stoisko z miodem, 
popcornem, watą cu-
krową, zabawkami i ba-
lonami. Organizatorzy 
zadbali o poczęstunek 
a kuchnia z kotła serwo-
wała strogonowa, bigos 

i żurek. 

Na zakończenie zorgani-
zowano tradycyjną bie-
siadę i tańce przy akom-
paniamencie zespołu 
Duo Plus. 

Dożynki poprowadził 
Aleksander Chrzanowski.

fotorelacja

Dożynki w Smardzowie

W tym roku dożynki w 
Ostrowinie odbyły się 
27.08.2016 r. Wyjątkwo 
obchody święta plonów 
były połączone z V Mię-
dzynarodowym Festiwa-

lem Folkloru - na scenie 
zagościł słowacki zespół 
Vepor oraz węgierska 
kapela  TüCSöK wraz z 
zespołem tanecznym 
Ipoly. O godzinie

14.00 rozpoczęła się 
Msza Święta, następnie 
korowód przeszedł na 
boisko szkolne, gdzie 
zespół „Rzędowianie” z 
Boguszyc Osiedla popro-
wadził część obrzędową. 
Podczas dożynek debiu-
tował teatrzyk „Retro” z 

Ostrowiny, który swoim 
wyjątowym spektaklem 
pozwolił wszystkim zgro-
madzonym poczuć nie-
samowity klimat lat 50-
tych ubiegłego wieku.
Radny Gminy Oleśnica, 
Czesław Kaczmarek, wrę-
czył aktorom teatrzyku 

specjaną nagrodę, która 
ma zachęcić do dalszej 
działalności artystycznej. 
Nie zabrakło również 
atrakcji dla dzieci; spe-
cjalnie dla najmłodszych 
były przygotowane: 

dmuchana zjeżdżalnia, 

karuzele, stoisko z za-
bawkami, a także specja-
ny program przygotowa-
ny przez kabaret „BZIK”. 
Imprezę poprowadzil 
Piotr Balicki.

Dożynki poprowadził 
Aleksander Chrzanowski.

fotorelacja

Dożynki w Ostrowinie
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szkoła

Udział chóru Una Voce 
na Singing Europe 2016 
Chórzyści, którzy w so-

botę 23 czerwca repre-
zentowali Gminę Oleśni-
ca na Stadionie Miejskim 

we Wrocławiu, nie kryją 
dumy z uczestnictwa w 
tym ważnym wydarze-

niu: „Możliwość czynne-
go udziału w koncercie 
z towarzyszeniem orkie-

stry dla kilkunastu tysię-
cy osób z pewnością dla 
chórzystów UNA VOCE 
będzie niezapomnianym 
przeżyciem i ogromnym 
doświadczeniem” – sko-
mentował Pan Andrzej 
Prus, kierownik artystycz-
ny i zespołu.

Chór Una Voce powstał 
dopiero w 2013 roku 
z inicjatywy Andrze-
ja Prusa – instruktora 
Gminnego Ośrodka Kul-
tury Oleśnica. Jego idea 
zawiera się w nazwie 
– „zjednoczone głosy”. 
Występ dla tak „młodego 
ugrupowania” był nie 
tylko zaszczytem, wią-
zał się również z ciężką 
pracą, by zaprezentować 
się jak najlepiej przed 
tak dużą publicznością. 
„Dla stosunkowo mło-
dego chóru, jakim jest 
chór UNA VOCE, każdy 
publiczny występ to wy-
zwanie i mnóstwo pozy-
tywnych emocji. Mieli-
śmy pełną świadomość, 
że deklaracja udziału w 

projekcje będzie wiązała 
się z wytężoną pracą 
przed koncertem. Przy-
gotowanie trzynastu 
utworów w różnych ję-
zykach, wymagało od 
chórzystów pracy nie 
tylko podczas prób, ale 
również w domu. Efek-
tem przygotowań było 
dwudniowe spotkanie 
blisko tysiąca ludzi całej 
Europy kochających mu-
zykę, a przede wszystkim 
wspólny śpiew” – ko-
mentuje kierownik Una 
Voce.

Ciężka praca nie poszła 
jednak na marne, bo-
wiem członkowie chóru 
spisali się na medal, re-
prezentując swe umie-
jętności na najwyższym 
poziomie.

Przypominamy, że wy-
darzenie Singign Europe 
odbyło się w ramach Eu-
ropejskiej Stolicy Kultury 
2016.

Chórzyści reprezentowali Gminę Oleśnica na Stadionie Miejskim we Wrocławiu

Una Voce na Singing Europe 2016

Chór Una Voce w sobotę 
23 lipca 2016 wziął udział 
w wydarzeniu SINGING 
EUROPE, które odbyło się 
w ramach Europejskiej 
Stolicy Kultury Wrocław 
2016 na Stadionie Miej-
skim we Wrocławiu. Kie-
rownikiem artystycznym 
grupy jest pan Andrzej 
Prus, instruktor Gmin-
nego Ośrodka Kultury 
Oleśnica. 

Chórzyści z całej Europy 
(łącznie do stolicy Dol-
nego Śląska przybyło 35 
chórów z różnych kra-

jów) połączyli swe pasje 
i talenty, śpiewając ra-
zem popularne, europej-
skiej motywy muzyczne. 
Dyrygentem orkiestry i 
chórów była Agnieszka 
Franków-Żelazny. Nie 
zabrakło znanych prze-
bojów, ale pojawiły się 
też mniej znane utwory 
w bardzo wymagających 
aranżacjach. 

Ideą spotkania była wy-
miana doświadczeń i po-
znanie kultury różnych 
państw oraz regionów 
Europy. Gwiazdą wieczo-

ru była Siostra Cristina 
Scuccia – mistrzyni 2 
edycji programy „The 
Voice of Italy”.

Wielkie gratulacje dla 
chóru Una Voce z gminy 
Oleśnica i dyrygenta An-
drzeja Prusa! Cały zespół 
wykazał się pełnym pro-
fesjonalizmem, niezwy-
kłym talentem, a także 
determinacją, ćwicząc 
na wielogodzinnych pró-
bach - możemy być dum-
ni z takiej reprezentacji 
naszej gminy!
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ważne informacje

tekst

Uwaga! Sprawdź, jak prawidłowo segregować śmieci na terenie gminy

Ziemniaki stanowią pod-
stawę kuchni Polskiej 
wielu regionów. Zastąpi-
ły one w znacznej mierze 
dawniej spożywane ka-
sze. Ziemniaki są popu-
larne zarówno w kuchni 
Wielkopolski, Pomorza, 
Kujaw, Śląska, Podlasia 
czy Podhala. Smażono 
je wraz wcześniej ze sto-
pionym boczkiem, bądź 
słoniną oraz zeszkloną 
cebulą .  Obowiązko -
wo ziemniaki smażone 
podawano z kubkiem 
zsiadłego mleka albo 
maślanki. Ziemniaki są 
określane w zależności 
od regionu jako karto-
fl e pyry, pyrki albo kar-
toszki. Nawet w kuchni 
mieszczańskiej obiad bez 
kartofl i był nie do pomy-
ślenia. Do dziś ziemniaki 

zajmują ważne miejsce 
w tradycji kulinarnej wie-
lu Polaków. Pewna go-
spodyni zapytana przez 
etnografa, co gotować 
odpowiedziała krótko:
Ziemniaki najpierw go-
towano w łupinach, stu-
dzono, a potem obierano 
ze skórki. Ja gotowa-
łam ziemniaki w sposób 
tradycyjny, bez skórki, 
pokrojone na mniejsze 
kawałki. Osobiście lubię 
ugotować porcję kartofl i 
poprzedniego dnia, prze-
chowując je potem w 
lodówce. Zaoszczędzam 
wtedy czas przygoto-
wania posiłku. Ponadto 
mam wrażenie, iż dobrze 
schłodzone ziemniaki 
mniej się potem kru-
szą na patelni podczas 
smażenia. Najsmacz-

niejsze są takie dobrze 
wysmażone, wyraźnie 
zarumienione. Przyrzą-
dzając sobie takie ziem-
niaczki, możecie poczuć 
się jak na na wiosce albo 
w przytulnej gospodzie.

Składniki:
– 1 kg ziemniaków
– 20 dag boczku wędzo-
nego (parzonego)
– 1 duża cebula
– 1 łyżka smalcu
– świeży koper

– sól, pieprz
Dodatkowo: zsiadłe mle-
ko
Ziemniaki ugotować. 
Ostudzić. Można je ugo-
tować dzień wcześniej i 
przechować w lodówce. 

Pokroić w talarki. Boczek 
pokroić w małą kostkę. 
Stopić na patelni, aby 
nabrał złotego koloru. 
Jeśli jest bardzo tłusty, 
nie ma potrzeby doda-
wania smalcu. Ja dodaję 
zwykle ok.1 łyżki. Cebulę 
posiekać i dodać do pod-
smażonego boczku. Ze-
szklić. Następnie dodać 
ziemniaki i smażyć na 
średnim ogniu, ostrożnie 
przewracając łopatką, 
aby się nie pokruszyły. 
Smażyć do momentu, aż 
się zezłocą. Dodać nieco 
pieprzu i ewentualnie 
posolić. Ja tego nie ro-
bię, gdyż solę wodę do 
gotowania. Poza tym 
boczek też jest słony. Da-
nie przełożyć na talerze 
i posypać posiekanym 
koprem. Ziemniaki poda-
wać z kubkiem zsiadłego 
mleka.

Ziemniaki smażone
Tradycyjnie z boczkiem

G
Opakowania

z tworzyw sztucznych
Opakowania

metalowe i Tetra Pak
Papier i opakowania

z papieru/tektury
Opakowania

szklane
Odpady ulegające 

biodegradacji
Inne odpady

(zmieszane)
ZSEE

(sprzęt elektroniczny
i elektryczny)

Odpady
niebezpieczne

Odpady 
wielkogabarytowe

i poremontowe

siatki i torby  z tworzyw 
sztucznych

puszki po konserwach

metalowe korki i kapsle

metalowe zakrętki

plastikowe zakrętki

puszki po napojach,
metalowe pudełka itp.

opakowania z folii 
aluminiowej

prasa

słoiki ze szkła
kolorowego i bezbarwnego

.. ....

................. ........................................... ............ ....... .....
.. .. ...................

............. ..

obierki, skórki, ogryzki,
zgniłe owoce

filtry do kawy,
torebki z herbatą

ryby i owoce morza

skorupki jaj

ręczniki papierowe i serwetki

łupiny orzechów

trawa

liście

gałązki krzewów

kwiaty ogrodowe

choinki

pieluchy jednorazowe,
chusteczki higieniczne

niedopałki papierosów

.
... .. .. ... ..

..
.

..
. .

.
... ...

.... .... ........
............ .. .........

chłodny popiół (także z grilla)
resztki mięsa i kości

zepsute zabawki 
(wielomateriałowe)

odzież, tekstylia, butydługopisy

zabawki elektroniczne
i elektryczne

telefony komórkowe

golarki i trymery

suszarki do włosów

sprzęt komputerowy

zegarki

kable i przewody elektryczne

impregnowane drewno

farby, lakiery i kleje

zużyte oleje i smary

substancje chemiczne

baterie i akumulatory

żarówki energooszczędne

rozpuszczalniki i 
rozcieńczalniki

opony samochodowe
(pochodzące z pojazdów o całkowitej 

masie do 3,5 tony i o średnicy do 1,1m)

plastikowe krzesła i stoliki

duże lustra, szyby okienne
i samochodowe

dywany i wykładziny

foldery reklamowe, ulotki

TYTUŁ 01/5TYGODNIK MIESIĘCZNIK

czasopisma

książki (bez foliowanych okładek)

koperty

opakowania papierowe 
i kartony np. po pizzy

rolki papieru i gilzy

papier pakowy i dekoracyjny

opakowania Tetra Pak
np. po napojach i mleku

plastikowe doniczki opakowania po kawie, 
słodyczach, chipsach i innych 

przekąskach

plastikowe opakowania
 po chemii gospodarczej

i kosmetykach

styropian opakowaniowy

butelki ze szkła
kolorowego i bezbarwnego

szklane opakowania po 
kosmetykach

rośliny doniczkowe i kwiaty

przeterminowane leki

Opakowania szklane 
powinny być opróżnione

z zawartości i pozbawione 
nakrętek

Opakowania kartonowe
powinny być złożone.

Papier powinien być suchy
i niezatłuszczony

Odpady opakowaniowe
powinny być opróżnione
z zawartości i zgniecione

Do pojemnika na odpady 
zmieszane powinno trafić
tylko to czego nie uda się 

wysegregować w celu
odzysku lub recyklingu

duży złom żelazny

szkło stołowe, kryształowe, 
fajans i porcelana

tubki po pastach itp.

płyty CD, DVD itp.

wszelkie opakowania po 
produktach spożywczych

plastikowe butelki i baniaki

Odpady zielone powinny 
być tak rozdrobnione, aby 
mieściły się w pojemniku 

lub worku

znicze z zawartością wosku

sprzęt RTV i AGD

meble

odpady poremontowe

PSZOK (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych)
lub specjalne pojemniki, mobilne zbiórki, sklep.

GMINA OLEŚNICAGMINA OLEŚNICA

URZĄD GMINY OLEŚNICA
ul. 11 Listopada 24, 56-400 Oleśnica
Tel. +48 71 314 02 43
Fax +48 71 314 02 04
E-Mail: urzad@olesnica.wroc.pl
www.olesnica.wroc.pl

ZASADY SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI NA TERENIE GMINY OLEŚNICA Masz jakieś pytania? 
Zadzwoń do nas +48 71 314 02 43



11www.olesnica.wroc.pl

K����� �O 

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
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 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 

czas na krzyżówkę

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
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12 www.olesnica.wroc.pl

K����� �O 

nr 4 | Sierpień - Wrzesień 2016

wydarzenia

sport w gminie

gok dla dzieci

W piątek 12 sierpnia na 
gminnym  boisku „orlik” 
w Oleśnicy przeprowa-
dzono II edycję  nocne-
go turnieju piłki nożnej 
seniorów. 
Do rywalizacji zgłosiło się 
8 drużyn, które podzielo-
no na dwie grupy: Grupa 
I: Cieśle, Ligota Mała, 
Nowoszyce, Ligota Pol-
ska i Grupa II: Dąbrowa, 
Gręboszyce, Boguszyce, 
Nieciszów. Po zaciętej i 
wyrównanej rywalizacji 
w poszczególnych gru-

pach do fazy finałowej 
awansowały drużyny z 
Ligoty Małej, Dąbrowy, 
Nieciszowa oraz Ligoty 
Polskiej. 
Mecz o trzecie miejsce 
pomiędzy Dabrową i 
Ligotą Małą na swoją 
korzyść rozstrzygnęła 
Dąbrowa wygrywając 
2:0. W meczu fi nałowym 
pomiędzy Ligotą Polską 
i Nieciszowem zwycię-
stwo w rzutach karnych 
4:3 odniosła reprezenta-
cja Ligoty Polskiej.  

21 sierpnia zainauguro-
wano rozgrywki piłkar-
skie seniorów w sezo-
nie 2016/2017 w gmi-
nie Oleśnica. W trakcie 
wakacyjnej przerwy z 
naszymi rozgrywkami 
pożegnały się drużyny 
z Nowoszyc oraz Jenko-
wic. W obecnym sezonie 
do rywalizacji o Mistrza 
gminy Oleśnica i Puchar 

Wójta zgłosiło się 14 dru-
żyn:  Boguszyce, Cieśle, 
Gręboszyce, Krzeczyn, 
Nieciszów,  Ligota Pol-
ska, Ostrowina,  Smolna, 
Świerzna, Zarzysko i Wa-
bienice oraz nowe dru-
żyny z Boguszyc Osiedla, 
Dąbrowy i Ligoty Małej.  
Runda jesienna zakończy 
się 13 listopada. 

3 września rozpoczęto 
rozgrywki w piłce noż-
nej dla najmłodszych 
piłkarzy z terenu Gminy 
Oleśnica. 
Na „orliku” przy gimna-
zjum gminy Oleśnica 
organizowane są turnieje 
piłkarskie dla uczniów 
szkół podstawowych 
(młodzik i )  i  g imna-
zjum (junior młodszy).                                                                                                                                

- Młodziki - Boguszy-
ce,  Ligota Mała,  Bo-
gusławice, Krzeczyn, 
D z i a d o w a  K ł o d a .                                                                              
- Juniorzy młodsi - Bo-
guszyce, Zarzysko, Smar-
dzów, Krzeczyn, Bogusła-
wice, Dziadowa Kłoda.

W dniach od 8 do 15 lipca Gminny Ośrodek Kultury 

Oleśnica zorganizował 
obóz sportowy dla dzieci 
z terenów gminy Oleśni-
ca, które w minionym 
roku szkolnym uczest-

niczyły w zajęciach pro-
wadzonych przez nasz 
ośrodek. 
Tym razem odwiedzili-
śmy ośrodek wczasowo - 

kolonijny „ Marysieńka” w 
nadmorskim Jarosławcu. 
Obozowicze podzieleni 
zostali na dwie grupy: 
• chłopcy, którzy co-
dziennie uczestniczyli w 
treningach piłkarskich 
prowadzonych przez 
pana Artura Koziara  
•  dziewcz ynki,  które 
doskonaliły taneczne 
umiejętności prowadzo-
ne przez panią Ritę Wło-
darczyk.
Oprócz wspomnianych 
zajęć dzieci miały okazję 
zregenerować swoje siły 
w Aquaparku „Panora-
ma Morska”. Słoneczna 
pogoda sprzyjała  także 
plażowaniu i kąpielom 
morskim, co  wszystkim 
sprawiało wiele radości.
Odwiedziliśmy również 

park linowy,  w którym 
oprócz wspinaczki i prze-
jażdżki tyrolką mogliśmy 
zaznać naprawdę wiele 
śmiechu, obserwując 
akrobatyczne wyczyny 
kolonistów. W ostatni 
dzień przed wyjazdem 
podopieczne pani Rity 
zaprezentowały profe-
sjonalnie przygotowany 
układ taneczny oraz zor-
ganizowano wieczorek 
podsumowujący, na któ-
rym rozdano pamiątko-
we dyplomy i upominki 
dla wszystkich uczestni-
ków oraz zwycięzców w 
poszczególnych obozo-
wych konkursach.
Wracaliśmy do domu w 
dobrych humorach z na-
dzieją na kolejne wakacje 
i obozowe przygody!                                                                            

26.08.2016 r. (piątek) od-
była się Biesiada Między-
kulturowa W tym roku 

mieliśmy zaszczyt gościć 
na niej zespoły V Między-
narodowego Festiwalu 

Folkloru. Na scenie we 
Wszechświetem wystą-
pili: Kapela „Smyki” 
i Chór „Una Voce” (Gmin-
ny Ośrodek Kultury Ole-

śnica), Zespół „Czerwona 
Kalina” (Twardogóra), 
zespół taneczno – wo-
klany Vepor” (Słowacja), 
kapela TüCSöK wraz z ze-

społem tanecznym Ipoly 
(Węgry). Po występach 
zespołów wszyscy zgro-
madzeni goście zostali 
zaproszeni do wspól-

nej biesiady. Spotkanie 
poprowadził Kierownik 
Domu Kultury - Piotr 
Michałowski

Biesiada we Wszechświętym

Podsumowanie obozu 
sportowego w Jarosławcu

II Nocny turniej 
piłki nożnej seniorów

 Turnieje piłkarskie 
młodzików i juniorów 
młodszych o Puchar 
Wójta Gminy Oleśnica 

Mistrzostwa w piłce nożnej 
seniorów o „Puchar Wójta” 
Gminy Oleśnica
 sezon 2016/2017


