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Przebudowa drogi do Nieciszowa

Wójt powitał najmłodzych mieszkańców gminy

28 października  w Urzędzie Gminy po raz drugi Wójt Gminy Marcin Kasina powitał wyjątkowych gości, 
nowonarodzonych mieszkańców gminy. Zobacz fotorelację z tego wydarzenia             wiecej na str. 6 i 7
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XXIII sesja rady gminne inwestycje

gminna komisja rozwiazywania problemów alkoholowych

XXIV sesja rady

Dnia 28 października b.r. 
w sali narad w Urzędzie 
Gminy Oleśnica odby-
ła się XXIV sesja Rady 
Gminy, dotycząca funk-
cjonowania gminnych 

placówek oświatowych.
W pierwszej części wy-
stąpił Wójt Marcin Kasi-
na, przedstawiając infor-
mację o stanie realizacji 
zadań oświatowych za 

rok szkolny 2015/2016. 
Następnie osiągniecia 
swoich placówek oraz 
perspektywy rozwoju 
zaprezentowali Agniesz-
ka Dorobiała – Dyrek-
tor Szkoły Podstawowej 
Gminy Oleśnica oraz Le-
szek Witkowski – Dyrek-
tor Szkoły Podstawowej 
w Ligocie Polskiej.
Podsumowaniem wy-
stąpień ww. osób była 
dyskusja, koncentrująca 
się w głównej mierze na 
planowanej przez rząd 
reformie edukacji.
W tym dniu poddano 
pod głosowanie nastę-
pujące projekty uchwał:
a. w sprawie wyrażenia 
zgody na zawarcie poro-
zumienia międzygmin-
nego;
b. w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu za-
gospodarowania prze-
strzennego dla obrębu 
Brzezinka, gmina Ole-
śnica;
c. w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu za-
gospodarowania prze-
strzennego dla obrębu 
Nowa Ligota w gminie 

Oleśnica;
d. w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu za-
gospodarowania prze-
strzennego dla obrębu 
Ostrowina, gmina Ole-
śnica;
e. w sprawie przystą-
pienia do sporządzenia 
zmiany miejscowego 
planu zagospodarowa-
nia przestrzennego czę-
ści obrębu Nieciszów, 
gmina Oleśnica;
f. zmieniająca uchwałę 
Nr XIV/85/15 w sprawie 
określenia wysokości 
stawek podatku od nie-

ruchomości; 
g. w sprawie zmian bu-
dżetu gminy na 2016 rok;
h. zmieniająca uchwałę 
Nr VI/26/11 w sprawie za-
rządzenia poboru podat-
ków od osób fi zycznych 
w drodze inkasa oraz 
określenia inkasentów i 
wysokości wynagrodze-
nia za inkaso.
Przewodniczący Rady 
przedstawił także infor-
mację z dokonanej ana-
lizy oświadczeń majątko-
wych radnych oraz Wójta 
za 2015 rok. Z kolei Wójt 
odczytał informację do-

tyczącą analizy oświad-
czeń majątkowych pra-
cowników urzędu i jed-
nostek organizacyjnych, 
a następnie przedstawił 
sprawozdanie ze swojej 
pracy między sesjami.
Zakończenie sesji po-
przedziło przyjęcie przez 
radnych protokołu z po-
przednich obrad.

Opracowanie: 
Agnieszka Kembłowska - 

Inspektor ds. obsługi Rady 
Gminy

Gminne placówki oświatowe 

Obecnie trwa przebu-
dowa drogi gminnej w 
m. Nieciszów etap III o 
długości 439 mb   zakres 
robót obejmuje: 
- wykonanie wzmocnie-
nia podbudowy  z mie-
szanki MCE o grubości 
20cm (doziarnienie kru-
szywem 5cm)
- wykonanie warstwy 
wiążącej z mieszanki 

mineralno-asfaltowej 
AC16W gr. 4 cm
- wykonanie warstwy 
ścieralnej z mieszanki 
mineralno-asfaltowej 
AC11S gr. 4 cm
- odtworzenie rowów 
przydrożnych oraz zjaz-
dów
Koszt przebudowy drogi 
296 143,91 zł. Roboty 
prowadzi fi rma Strabag 

Infrastruktura Południe 
Sp. z o.o. , Wysoka, ul. 
Lipowa 5A, 52-200 Wro-
cław 
Koszt dofinansowania 
92 190,00 zł Budżetu 
Województwa Dolono-
śląskiego 

Przygotował 
Paweł Łobacz 

Kierownik Budownictwa 
i Infrastruktury

Przebudowa drogi do Nieciszowa
W dniu 29 września 2016 
r. odbyła się XXIII sesja 
Rady Gminy Oleśnica, 
dotycząca działalności 
Gminnego Przedsiębior-
stwa Komunalnego. Po 
otwarciu sesji i stwier-
dzeniu prawomocno-
ści obrad, przystąpiono 
do punktu 4, w którym 
Prezes GPK Sp. z o.o. Ja-
rosław Polański przed-
stawił  sprawozdanie z 
działalności jednostki za 
2015 rok. 
Następnie podczas dys-
kusji skupiono się nad te-
matem Ramowej Dyrek-
tywy Unijnej, za sprawą 
której prawdopodobnie 
od 1 stycznia 2017 r. cena 
wody zostanie podnie-
siona.  
W trakcie sesji podjęto 
następujące uchwały:

a. w sprawie zatwierdze-
nia taryf dla zbiorowego 
zapatrzenia w wodę i 
zbiorowego odprowa-
dzania ścieków;
b. zmieniająca uchwałę 
w sprawie regulaminu 
utrzymania czystości 
i porządku na terenie 
Gminy Oleśnica;
c. w sprawie przystą-
pienia do sporządzenia 
zmiany miejscowego 
planu zagospodarowa-
nia przestrzennego dla 
obrębu Cieśle, w gminie 
Oleśnica;
d. zmieniająca uchwałę 
o przystąpieniu do spo-
rządzenia miejscowego 
planu zagospodarowa-
nia przestrzennego dla 
obrębu Brzezinka, w gmi-
nie Oleśnica;
e. zmieniająca uchwałę 

o przystąpieniu do spo-
rządzenia miejscowego 
planu zagospodarowa-
nia przestrzennego dla 
obrębu Nowa Ligota, w 
gminie Oleśnica;
f. zmieniająca uchwałę 
o przystąpieniu do spo-
rządzenia miejscowego 
planu zagospodarowa-
nia przestrzennego dla 
obrębu Ostrowina, w 
gminie Oleśnica;
g. w sprawie uchwalenia 
zmiany miejscowego 
planu zagospodarowa-
nia przestrzennego dla 
działek nr 312/1, 312/2, 
315/2 i  315/3 obręb 
Smardzów, gmina Ole-
śnica;
h. w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu za-
gospodarowania prze-
strzennego dla obrębu 

Zimnica w gminie Ole-
śnica;
i. w sprawie wyrażenia 
zgody na najem w dro-
dze bezprzetargowej 
na okres 10 lat dwóch 
pomieszczeń w Wyszo-
grodzie 4, stanowiących 
własność Gminy Ole-
śnica;
j. w sprawie aktualiza-
cji „Założeń do planu 
zaopatrzenia w ciepło, 
energię elektryczną i pa-
liwa gazowe dla Gmi-
ny Oleśnica” przyjętych 
uchwałą nr XXVI/179/12 
Rady Gminy Oleśnica z 
dnia 29 listopada 2012 
r w sprawie uchwale-
nia Założeń do planu 
zaopatrzenia w ciepło, 
energię elektryczną i pa-
liwa gazowe dla Gminy 
Oleśnica;

k. w sprawie zawarcia 
porozumienia międzyg-
minnego z Gminą Do-
broszyce;
l. zmieniająca uchwałę 
nr XXI/141/16 w sprawie 
wstępnej lokalizacji no-
wego przystanku  komu-
nikacyjnego przy skrzy-
żowaniu dróg 1469D i 
1464D w miejscowości 
Wyszogród;
m. w sprawie udzielenia 
dotacji dla Samodzielne-
go Zespołu Publicznych 
Zakładów Opieki Zdro-
wotnej w Oleśnicy; 
n. w sprawie udzielenia 
pomocy rzeczowej Wo-
jewództwu Dolnoślą-
skiemu w zakresie doku-
mentacji projektowej na 
realizację zadania pn.”Bu-
dowa drogi rowerowej 
na odcinku od granicy 

powiatu Oleśnickiego do 
granicy miasta Oleśnica 
około 4,0 km”;
o. w sprawie zmian bu-
dżetu gminy na 2016 rok.
W/w uchwały zostały 
podjęte jednogłośnie w 
obecności 11 radnych 
biorących udział 
w głosowaniu. 
W kolejnym punkcie 
porządku obrad Wójt 
przedstawił sprawozda-
nie z pracy między se-
sjami. Zakończenie sesji 
poprzedziło przyjęcie 
przez radnych protokołu 
z poprzednich obrad.

Działalność Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego 

Każdy z nas ma różnego 
rodzaju zainteresowania, 
wykonuje zajęcia, które 
go odprężają. Obser-
wując siebie zwracaj-
my uwagę na to, czy nie 
pracujemy za dużo, czy 
każdej wolnej chwili nie 
poświęcamy np. na za-
kupy, internet. 

Uzależnienia nie dotyczą 
jedynie substancji takich, 
jak alkohol, czy narkoty-
ki. Część społeczeństwa 
boryka się z uzależnie-

niami behawioralnymi. 
Uzależnienia behawio-
ralne to uzależnienia 
dotyczące zachowania, 
wykonywania określo-
nych czynności. 

Najczęściej uzależnienia 
te dotyczą: hazardu, sie-
cioholizmu (uzależnienia 
od internetu), pracoho-
lizmu, zakupoholizmu, 
seksoholizmu, czy fono-
holizmu (uzależnienia 
od telefonu komórkowe-
go), a ich główne skutki 

można podzielić na 
sferę fizyczną (róż-

nego rodzaju bóle, czy 
przewlekłe zmęczenie), 
psychiczną (trudności w 
nawiązywaniu kontaktu 
z innymi ludźmi, rozkład 
życia rodzinnego) oraz 
materialną (popadanie 
w długi). 

W przypadku uzależnień 
behawioralnych, podob-
nie jak w przypadku uza-
leżnienia od alkoholu, 
należy jak najwcześniej 
podjąć leczenie. Dlatego 
tak istotna jest obserwa-

cja naszych najbliższych 
i szybka interwencja w 
przypadku zachowania 
budzącego nasz niepo-
kój. Obserwujmy rów-
nież swoje zachowanie, 
ilość czasu poświęca-
nego na pracę, relaks i 
rodzinę. Dbajmy o za-
chowanie równowagi we 
wszystkich tych sferach. 

Informację o placówkach 
udzielających pomocy 
można otrzymać kon-
taktując się z Gminną 
Komisją Rozwiązywania 
Problemów Alkoholo-

wych w Oleśnicy (tel. 71 
314 02 12,

e-mail: komisjarpa@ole-
snica.wroc.pl).

Uzależnienia behawioralne
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modasp smolna

Ramoneska to jedna z 
ulubionych kurtek ko-
biet. Znakomicie spraw-

dzi się jesienna porą, 
więc warto zainwesto-
wać w czarną, klasyczna 
skórę, która służyć będzie 

przez kilka o ile nie kilka-
naście sezonów. Ochroni 
przed chłodem podczas 

długich pochmurnych 
dni. Pasuje zarówno do 
sportowych, jak i ele-
ganckich stylizacji. Jest 

to jedna z najbardziej 
uniwersalnych kurtek, 
jakie podbiły światowe 
wybiegi. Sprawdza się 
w niemal każdej roli: do 
pracy, szkoły, na imprezę, 
czy randkę. 

Pierwsza skórzana kurt-
ka, nazwana potocznie 
ramoneską, została za-
projektowana w 1928 
roku przez amerykań-
skiego projektanta Irvin-
ga Schotta. Jego pierw-
sze modele były przede 
wszystkim elementem 
strojów motocyklistów. 
W latach 70tych stały się 
dopiero ważnym aspek-
tem wśród środowiska 
fascynującego się roc-
kową i heavy metalo-
wą muzyką. Co ciekawe 
sama nazwa „ramoneska” 
wywodzi się od zespołu 
muzycznego Ramones, 
który spopularyzował tą 
właśnie część garderoby. 
Obecnie kurtki te no-
szą nie tylko wielbiciele 
ciężkiej muzyki. Chętnie 

sięgają po nią kobiety, 
mężczyźni, jaki i dzieci, 
łącząc ją z codziennymi 
stylizacjami. 

Poniżej przedstawiam 
kilka moich pomysłów 
na połączenie klasycznej 

czarnej ramoneski, jak i 
jej siostry w kolorze złota. 
Najbardziej przypadła 
mi do gustu kombinacja 
ponadczasowej kurtki z 
koronkowymi sukienka-
mi. Z pozoru delikatne, 
romantyczne sukien-

ki zostają przełamane 
ciężkością skóry i tworzą 
idealny look. 

 Opracowała:
Agata Rzepka

Co nowego słychać w modzie

Rokowa Ramoneska 
W dniu 20 października w Szkole Podstawowej 

w Smolnej odbyło się 
uroczyste Pasowanie na 
ucznia.  Na ten szczegól-
ny dzień pierwszoklasi-
ści czekali z niecierpli-
wością. Zaprezentowali 
zgromadzonej publicz-
ności wiersze i piosenki . 

Pa n i  w r ó ż k a  , k t ó r a 
przybyła na spotkanie 
stwierdziła, że egzamin 
na ucznia mają zaliczony 
na szóstkę. Obdarowała 
ich darami: pracowitości, 
uśmiechu, życzliwości, 
przyjaźni, ostrożności, po 
czym uczniowie złożyli 
ślubowanie. 

Następnie Pan Dyrektor-
-Dariusz Rzepka , pa-
sował ich na uczniów 
i podarował każdemu 
kolorową książeczkę. Od 
tej chwili zostali oficjalnie 
przyjęci do społeczności 
szkolnej. W uroczysto-

ści wziął udział Wójt 
Gminy Oleśnica- Pan 
Marcin Kasina ,który 
życzył pierwszakom 
sukcesów w nauce oraz 
samych radosnych dni 
w murach naszej szkoły. 

Pan Wójt wręczył pierw-
szoklasistom  prezenty i  
słodycze.

SP Smolna

Pasowanie na ucznia

historia

Po raz siódmy 27 paź-
dziernika mimo jesien-
nego chłodu przy mogile 
żołnierza armii carskiej z 
1813 r. spotkała się mło-
dzież szkolna ze Szkoły 
Podstawowej w Soko-
łowicach z dyrektorem 
Arturem Mosiakiem i 
przedstawiciele władz  
Gminy  Oleśnica.

Na zaproszenie władz 
naszej gminy przybył 
proboszcz parafii w Bo-
guszycach ks. Andrzej 
Augustyn oraz księża 

Jerzy Szczur i Grzegorz 
Cebulski z parafii pra-
wosławnej p.w. Zaśnię-
cia Najświętszej Maryi 
Panny w Oleśnicy oraz 
goszczący w Polsce ks. 
Dymitryj Bołocki , który 
na co dzień pełni posłu-
gę kapłańską w Kijowie.

Władze Gminy reprezen-
towali : przewodniczący 
Rady Gminy Oleśnica 
Tadeusz Kunaj,  sekretarz 
Gminy Krzysztof Skó-
rzewski i inspektor Je-
rzy Trzciński. Na miejsce 

modlitwy przybyli też 
strażacy z jednostki OSP 
w Sokołowicach. 

Przy skromnym żołnier-
skim grobie po wstę-
pie Krzysztofa Skórzew-
skiego rozpoczęła się 
wspólna ekumeniczna 
modlitwa. W skupieniu 
wysłuchano  słów pra-
wosławnej modlitwy i 
pieśni oraz odmówiono 
dziesiątkę katolickiego 
różańca. Po modlitwie 
młodzież szkolna przy 
pomocy strażaków za-

paliła i ułożyła  znicze 
pamięci na grobie szer. 
Kalinika Rotczenki żoł-
nierza kawalergardy cara 
Aleksandra I.

Po zakończonej modli-
twie uczestnicy spotka-
nia przeszli do drew-
nianego wigwamu z 
ogniskiem w kompleksie 
Andrzejówki Pani Marii 
Gorzelak, gdzie czekały 
na nich kiełbaski, świeży 
chlebek, gorący barszcz, 
pierogi,  sałatka  oraz 
ciastka. Panowie: Maciej 
Syta, Marcin Rzeźnik  i 
Józef Rak sprawnie ob-
służyli uczestników spo-
tkania.

 Za docenianie idei eku-
menizmu inspektor Jerzy 
Trzciński. otrzymał  z rąk 
ks. Grzegorz Cebulskiego 
podziękowanie w po-
stacii haftowanego logo 
Ordynariatu Prawosław-
nego Wojska Polskiego.   

Spotkanie mogło odbyć 
się dzięki pomocy Kamili 

i Jakuba Kyrczów z So-
kołowic, Jacka Patykow-
skiego z Cieśli,  Edwar-
da Wilka z Oleśnicy. Za 
okazaną  pomoc i serce 
serdeczne dziękujemy.

 Po posiłku i rozmowach 
wszyscy z zadowoleniem 
wspominali spotkanie i 

deklarowali uczestnic-
two w kolejnym takim 
przedsięwzięciu. Do spo-
tkania za rok. 

Opracowanie: Jerzy 
Trzciński - Inspektor ds. 

zarządzania kryzysowego, 
OC i obronności.

foto: nolesnica.pl

Młodzież z SP Sokołowice oraz przedstawiciele władz 
Gminy Oleśnica przy grobie żołnierza armii carskiej z 1813r.

28 września wybraliśmy 
się na jednodniową wy-
cieczkę  w Rudawy Jano-
wickie. Przygodę z góra-
mi zaczęliśmy od zdoby-
cia szczytu Sokolnik. Po 
niełatwej wędrówce pod 
górę dotarliśmy do celu. 
Tu okazało się, że aby 
podziwiać piękne widoki 
na Kotlinę Jeleniogórską, 
musimy pokonać jeszcze 
kilkadziesiąt stromych 
stopni. Niejednemu z nas 

zakręciło się w głowie 
podczas pokonywania 
tej przeszkody. Gdy już 
wszyscy bezpiecznie ze-
szli, wyruszyliśmy do 
schroniska „Szwajcarka”, 
gdzie chwilę odpoczęli-
śmy i kupiliśmy pamiątki.
Następnym punktem 
w naszym programie 
były Kolorowe Jeziorka, 
do których prowadził 
malowniczy szlak przez 
las. Zauroczył nas widok 

różnokolorowych wód 
wśród gęstwiny drzew. 
Po smacznym obiedzie w 
Bolkowie wyruszyliśmy 
w drogę powrotną. Wie-
czorem, nieco zmęczeni, 
ale szczęśliwi, wróciliśmy 
do domu. W czasie całej 
wycieczki oprowadzał 
nasi barwnie opowiadał 
o wszystkim, co widzie-
liśmy, nasz przewodnik 
– Pan Walerian Pietrzak. 
Mamy nadzieję, że ko-
lejne wycieczki będą 
równie ciekawe i pełne 
atrakcji.

Górska wędrówka uczniów 
ze Szkoły Podstawowej w Sokołowicach
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najmłodsi mieszkańcy gminywydarze-

28 października  w Urzę-
dzie Gminy po raz drugi 
Wójt Gminy Marcin Ka-
sina powitał wyjątko-
wych gości, nowonaro-
dzonych mieszkańców 
gminy. Każde dziecko 
otrzymało od Wójta list 
gratulacyjny oraz paczkę, 
w której znalazł się m.in. 
kocyk i butelka z logiem 
Urzędu Gminy oraz bony 
o łącznej wartości 100 
zł do wykorzystania w 
supermarkecie E.Leclerc.
Przywitanie nowonaro-
dzonych mieszkańców 
ma odbywać się raz na 
kwartał, w zależności od 
ilości składanych formu-
larzy zgłoszeniowych

Wójt przywitał nowych 
mieszkańców:

Bielak Nikodem, Brod-
nicka Jessica, Cieślak An-
toni, Falkowski Antoni, 
Gajda Marta, Kuras Fran-
ciszek, Hoffman Tomasz, 
Juszczyk  Eliza, Maz- 
gaj Krzysztof, Nawrot 
Aleksander, Prokop Igor, 
Szpulak Lucyna, Tom-
czyk Aleksander, Wiącek 
Natalia, Wróbel Zofia, 
Wojtasińska Gabriela, 
Salamon Patryk, Tybiń-
ska Oliwia, Sielski Michał 
Szymon, Nowak Michał 
Szymon, Kowalczyk Mi-
chał, Grzyb Zuzanna, 
Bednarczyk Adrianna.

najmłodsi mieszkańcy gminy

Wójt Marcin Kasina przywitał nowych mieszkańców Gminy

str. 3
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spotkania z seniorami spotkania z seniorami

W piątek 28 października 
w świetlicy wiejskiej ba-
wili się Seniorzy z miej-
scowości Cieśle. Przed 
zgromadzonymi wystą-
pił zespół „Wyszogrodzia-
nie” z Wyszogrodu. 

Tradycyjnie Wójt Gminy 
Oleśnica rozdał upomin-
ki najstarszym Seniorom. 
W Cieślach była to Pani 
Genowefa Waszak oraz 
sołtys Cieśli - Pan Stani-
sław Mamrot.

W czwartekowe popo-
łudnie 3 listopada, Wójt 
Gminy Oleśnica zaprosił 

na wspólną biesiadę Se-
niorów z miejscowości 
Jenkowice. 

Na scenie dla gości za-
grali zespół „Rzędowia-
nie” z Boguszyc Osie-

dla i Teatrzyk „Retro” z 
Ostrowiny. Wójt Kasina 
tradycyjnie obdarował 
najstarszego mieszkańca 

i najstarszą mieszkankę 
drobnym upominkiem. 

Podczas czwartkowej za-

bawy byli to: Pani Wanda 
Mokrzycka i Pan Kazi-
mierz Wysmyk

Spotkanie z seniorami - Cieśle

20 października w „Zajeź-
dzie u Stefanii” (Dąbro-
wa) bawili się Seniorzy z 
trzech miejscowości!

Tradycyjnie Wójt Gminy 
Oleśnica uhonorował 
najstarszych Seniorów, 
którzy bawili się na bie-
siadzie. 

Drobny upominek do-
stali: Pani Teodozja Ka-
leta i Pan Tadeusz Zięba 
(Sokołowice) Pani Wero-
nika Sobczyńska i Pan 
Rainhold Fryczkowski 
(Brzezinka) Pani Leoka-
dia Kamińska, Pani Iza-
bela Żarecka i Pan Józef 
Michalczyk (Ostrowina).

Seniorom zagrał zespół 
„Jarzębina” z Sokołowic 
oraz Teatrzyk „Retro” z 
Ostrowiny. Imprezę po-
prowadził Piotr Balicki z 
kabaretu „Bzik”.

W piątek (21 październi-
ka) na biesiadzie bawili 
się Seniorzy z Krzeczy-

na i Nieciszowa.Zabawa 
odbyła się w „Zajeździe 
u Stefanii” (Dąbrowa). 
Gości, w zastępstwie za 
Wójta Gminy Oleśnica, 
powitał Pan Krzysztof 
Skórzewski - Sekretarz 
Gminy Oleśnica. Panie 
Katarzyna Chow (Krze-
cz yn) i  Miecz ysława 

Cmok (Nieciszów) oraz 
Panowie Stanisław Stroj-
ny (Krzeczyn) i Władysław 
Jankowski (Nieciszów) to 
najstarsi Seniorzy, którzy 
przybyli na to spotkanie. 

Sekretarz Gminy Oleśni-
ca symbolicznie wręczył 
im drobne upominki.

Dla Seniorów dwukrot-
nie zagrał zespół „Rzę-
dowianie” z Boguszyc 
Osiedla. 

Zabawę również popro-
wadził Piotr Balicki z ka-
baretu „Bzik”.

Spotkanie z seniorami - Sokołowice, Ostrowina, Brzezinka, Krzeczyn, Niecziszów

W piątkowe popołudnie 
14 paździenika  Wójt 
Gminy Oleśnica spotkał 
się z Seniorami z miejsco-
wości Bystre. 

Na tamtejszej świetli-
cy zorganizowano dla 
nich poczęstunek oraz 
zabawę, którą uświet-
nił występ „Karolinek” z 

Bystrego oraz 
grupy dziecię-

cej „Gwiazdeczki”

Specjalny upominek od 
Wójta Gminy Oleśnica 

tym razem dostały trzy 
osoby: 

Pani Helena Zińczuk, Pani 
Leokadia Rolka oraz Pan 
Jan Kuziak.

Spotkanie z seniorami - Bystre

W piątek 07.10.2016  
świetlicy wiejskiej w Bo-
guszycach odbyło się 
spotkanie Wójta z Senio-
rami Poczęstunek przy-
gotowały panie z Koła 
Gospodyń Wiejskich w 
Boguszycach a dla G

ości wystąpił zespół „Bo-
guszyczanie” z Bogu-
szyc.Tradycyjnie Wójt 
Gminy Oleśnica, Marcin 
Kasina, wręczył najstar-
szym Seniorom drobne 

upominki. Podczas tego 
spotkania otrzymali je: 

Antoni Wójcik i Janina 
Łakomiec.

Spotkanie z seniorami - Boguszyce

W czwartek 13.paździer-
nika Wójt Gminy Oleśni-
ca zaprosił na spotkanie 
Seniorów z miejscowości 
Smolna. Goście bawili 
się w tamtejszej świe-
tlicy wiejskiej, a czas 

umilił im poczęstunek 
oraz występy sceniczne 
(m.in. Teatrzyku „Retro” 
z Ostrowiny, kabaretu 
„Smolniacy” ze Smolnej, 
a także solowe występy 
Pani Władysławy Micha-
lik i jej wnuczki – Kornelii 

Kubicz. Tradycyjnie – naj-
starsi mieszkańcy, którzy 
przybyli w ten dzień na 
spotkanie, dostali upo-
minek od Wójta Gminy 
Oleśnica, Marcina Kasiny.  
Podczas tego spotkania 
byli to: Pani Maria Danik 

oraz Pan Józef Mikuła.

Oprócz tego rada so-
łectwa Smolna wraz z 
Sołtysem przygotowali 
słodką niespodziankę 
dla wszystkich Seniorów 
z miejscowości Smolna

Spotkanie z seniorami - Smolna

Spotkanie z seniorami - Jenkowice
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Urząd Gminy Oleśnica
ul. 11 Listopada 24
56-400 Oleśnica
mail:urzad@olesnica.wroc.pl
www.olesnica.wroc.pl

Wójt Gminy Oleśnica
Przyjmuje interesantów
w każdą środę
w godz. 10.00 - 16.30

Sekretariat:
tel. 71/314-02-00
tel. 71/314-02-01
fax. 71/314-02-04

Przewodniczący Rady Gminy
Przyjmuje interesantów
w każdą środę
w godz. 15.30 - 16.30

Referat Spraw Obywatelskich 
i Organizacyjnych
Sekretarz Gminy 
Krzysztof 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

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

komunikat policji

ggo

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

5 października 2016 r. na 
terenie województwa 
dolnośląskiego ruszyła 
Krajowa Mapa Zagrożeń 
Bezpieczeństwa. Każdy 
mieszkaniec poprzez to 
narzędzie internetowe 
może teraz przekazać 

policjantom informacje 
o zagrożeniach, jakie 
zaobserwował. Zostaną 
one sprawdzone przez 
funkcjonariuszy, którzy 
podejmą dalej działania. 
Uruchomienie mapy na 
Dolnym Śląsku ogłosił 

na zwołanej konferencji 
prasowej Komendant Po-
wiatowy Policji w Oleśni-
cy insp. Robert Wodejko. 

Krajowa Mapa Zagrożeń 
Bezpieczeństwa jest na-
rzędziem internetowym 
pozwalającym na prze-
kazywanie przez miesz-
kańców informacji o 
miejscach i zdarzeniach, 
które w ich ocenie są 
niebezpieczne. Każdy z 
sygnałów przekazanych 
w ten sposób policji zo-
stanie sprawdzony przez 
funkcjonariuszy.

Krajowa Mapa Zagrożeń 
Bezpieczeństwa opiera 
się o informacje skatalo-
gowane w trzech płasz-
czyznach:

- informacje gromadzone 
w policyjnych systemach 
informatycznych, 
- informacje pozyskiwa-
ne od społeczeństwa w 
trakcie bezpośrednich 
kontaktów z obywate-
lami, przedstawicielami 
samorządu terytorial-

nego i organizacji po-
zarządowych, a także w 
trakcie realizowanych 
debat społecznych po-
święconych bezpieczeń-
stwu publicznemu, 
- informacje pozyskiwa-
ne od obywateli (inter-
nautów) z wykorzysta-
niem platformy wymiany 
informacji. 

Informacje prezentowa-
ne na mapach uwzględ-
niają zarówno wybrane 
kategorie przestępstw i 
wykroczeń, jak i zagro-
żenia, które w subiektyw-
nym odczuciu mieszkań-
ców negatywnie wpły-
wają na ich poczucie 
bezpieczeństwa. 

Aby przekazać informa-
cję o danym miejscu, 
gdzie według subiektyw-
nej oceny zgłaszającego 
dochodzi do niepoko-
jących, naruszających 
prawo zjawisk, należy 
wejść na policyjną stronę 
internetową komendy 
wojewódzkiej, komendy 
miejskiej bądź powia-

towej. Baner z odnośni-
kiem do Krajowej Mapy 
Zagrożeń Bezpieczeń-
stwa widoczny będzie 
na stronie głównej. Za 
pierwszym razem po 
uruchomieniu Krajowej 
Mapy Zagrożeń Bezpie-
czeństwa użytkownikowi 
wyświetli się regulamin 
serwisu internetowego. 
Aby skorzystać z możli-
wości dodania na mapie 
miejsca zagrożonego ko-
nieczne jest zapoznanie 
się z nim i zaakceptowa-
nie jego zapisów.

Gdy już to uczynimy, 
pojawi się okno mapy 
zawierające wszystkie 
zgłoszenia dodane przez 
użytkowników serwi-
su. Korzystając z wirtu-
alnych narzędzi, jaki-
mi dysponuje Krajowa 
Mapa Zagrożeń Bezpie-
czeństwa, możemy za-
znaczyć miejsce, którym 
chcemy zainteresować 
policję, wskazując rodzaj 
zagrożenia, jaki według 
nas w nim występuje. 
W przypadku proble-

mów z obsługą, zawsze 
możemy skorzystać z 
instrukcji, która w wersji 
cyfrowej znajduje się w 
serwisie Krajowej Mapy 
Zagrożeń Bezpieczeń-
stwa. Takie zgłoszenie 
trafi  do funkcjonariuszy 
odpowiedniej komórki 
Policji. Zebrane informa-
cje zostaną następnie 
sprawdzone przez poli-
cjantów.

Należy pamiętać o tym, 
że zgłoszenia dokony-
wane poprzez Krajową 
Mapę Zagrożeń Bezpie-
czeństwa nie zastępują 
potrzeby pilnej inter-
wencji Policji. W tego 
typu przypadkach należy 
korzystać z numerów 
alarmowych 112, 997.

Z narzędzia należy ko-
rzystać w sposób roz-
sądny. Każde naniesione 
zagrożenie wywoła od-
powiednią reakcję Po-
licji. Z jednego łączna 
internetowego można 
zgłosić jedno zagrożenie 
na dobę. 

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa

13 października 2016 
r. w Gimnazjum Gminy 
Oleśnica im. Szarych 
Szeregów w Oleśnicy 
odbyła się uroczystość 
z okazji Dnia Edukacji 
Narodowej, na którą 
przybyła cała społecz-
ność szkoły, a także Wójt 
Gminy Oleśnica - Marcin 
Kasina. Program pod ha-
słem „Gdzie diabeł nie 
może, tam nauczyciela 
pośle” został przygoto-
wany przez kl. II d wraz 
z wychowawczynią – 
Agnieszką Grzesińską, 
we współpracy z panią 
Iwoną Brzęk oraz panią 
Agnieszką Grondową. 
Humorystyczny i odwo-
łujący się do współcze-

snej sytuacji w oświa-
cie występ rozbawił i 
wzruszył uczestników 
uroczystości. 

Okazało się, że pierw-
si ludzie mieli ogrom-
ny problem ze swoimi 
dziećmi, więc  Pan Bóg 
musiał stworzyć na-
uczyciela. Ten zaś radził 
sobie tak doskonale, że 
nawet diablątka stały się 
wzorowymi uczniami. W 
programie nie zabrakło 
zabawnych scenek z 
codziennego życia szko-
ły, a zbieżność imion, 
miejsc i faktów była w 
100% zamierzona.  W 
programie ważną rolę 

odegrała również stro-
na muzyczna, w tym 
trójgłosowe wykonanie 
znanych piosenek ze 
specjalnie zmienionym 
na tę okazję tekstem, 
a także występ Patrycji 
Porembskiej grającej 
na fl ecie poprzecznym. 
Uczniowie złożyli na-
uczycielom, pracow-
nikom szkoły oraz za-
proszonym gościom 
serdeczne życzenia, a 
także wręczyli kwiaty i 
zaprosili na tort. Wyko-
nawcy zostali nagrodze-
ni gromkimi brawami.

Agnieszka Grzesińska

aktualności w gminie

15 września 2016 r. w 
miejscowości Boguszy-
ce w Klubie  „Na Dole” 
odbyła się narada Wójta 
Marcina Kasiny z Sołtysa-
mi Gminy Oleśnica. 

Na sali obecny był rów-
nież Przewodniczący 
Rady Tadeusz Kunaj, 
d y re k to r  G m i n n e g o 
Ośrodka Kultury Dorota 
Bartczak, dyrektor Gmin-
nego Ośrodka Pomocy 
Społecznej Jarosław Tel-
ka, prezes Gminnego 
Przedsiębiorstwa Komu-
nalnego Jarosław Polań-
ski, kierownicy referatów 
Urzędu Gminy oraz spe-
cjalista Placówki Tere-
nowej KRUS w Oleśnicy 
Grzegorz Juskowiak.

Na wstępie Wójt przed-
stawił porządek spotka-
nia, do którego nie wnie-
siono uwag. Następnie 
głos zabrał przedstawi-

ciel KRUS, który omówił 
bieżącą działalność tej 
jednostki oraz informa-
cję o bezpieczeństwie 
przy pracy rolniczej.

Dalej w dyskusji głos 
zabrali:

• Jarosław Telka oraz Do-
rota Bartczak w sprawie 
organizacji Dni Seniora;
• Dorota Bartczak w spra-
wie organizacji imprez 
plenerowych;
•  k ierownik Referatu 
PWiPF Maciej Syta w 
sprawie dokumentacji 
oraz realizacji funduszu 
sołeckiego;
•  k ierownik Referatu 
RGNiOŚ Mariola Fluder 
w sprawie rozliczania 
zakupów z funduszu so-
łeckiego oraz kampanii 
informacyjnej dotyczącej 
segregacji odpadów.

Podczas narady sołtysi 
zadawali także pytania 

dotyczące bieżących 
spraw sołectw. Dyskuto-
wano między innymi na 
temat: stanu technicz-
nego boisk sportowych 
oraz wycinki drzew przy 
drogach powiatowych. 
Skupiono się również na 
omówieniu stanu przy-
stanków autobusowych. 
Dyrektor Dorota Bartczak 
zachęcała sołtysów do 
wzięcia udziału w akcji 
artystycznego malowa-
nia przystanków. 

Na zakończenie dyskusji 
Wójt Marcin Kasina za-
pewnił, że w budżecie 
gminy na 2017 rok zosta-
ną zabezpieczone środki 
na tablice informacyjne, 
które zostaną umieszczo-
ne na poszczególnych 
obiektach sportowych w 
gminie Oleśnica.

Opracowanie: Agnieszka 
Kembłowska - Inspektor ds. 

obsługi Rady Gminy

W związku z rezygnacją, 
jaką na ręce Wójta złożył 
dotychczasowy sołtys 
wsi Świerzna 

Łukasz Sosiński, w dniu 
20 października 2016 
r. na świetlicy wiejskiej 
odbyły się przedtermi-
nowe wybory nowego 
gospodarza wsi.

Wobec tego, iż zgłoszono 
tylko jednego kandyda-
ta, zgodnie z § 28 Sta-
tutu Sołectwa Świerzna, 
głosowania nie prze-
prowadzono. Sołtysem 
został wybrany Roman 
Strug. Nad prawidłowym 
przebiegiem wyborów 
czuwała Komisja Skru-
tacyjna w trzyosobo-

wym składzie, wybrana 
spośród mieszkańców 
uczestniczących w Ze-
braniu. 

Opracowanie: Agnieszka 
Kembłowska - Inspektor ds. 

obsługi Rady Gminy

foto: mojaolesnica.pl

Kwartalna narada Wójta z Sołtysami Nowy sołtys w sołectwie Świerzna

Gdzie diabeł nie może, tam nauczyciela pośle

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

koło gospodyń wiejskich

W dniach od 29 września 
do 2 października Kapela 
Folkowa „Każdy Sobie” 
(GOK Oleśnica) wzięła 
udział w XVI Międzyna-
rodowym Festiwalu Folk-
loru i Kulinariów,  orga-

nizowanym przez Dom 
Kultury w Mihálygerge 
na Węgrzech. Uczest-
nikami  festiwalu  były 
także zespoły z Węgier i 
Słowacji. 
Prezentacje zespołów  

rozpoczęły się w piątek 
29 września na Rynku w 
Salgótarján i zakończyły 
się w niedzielę 2 paź-
dziernika na dziedzińcu 
Ośrodka Kultury w Mi-
hálygerge.
W sobotnie przedpo-
łudnie miał  miejsce 
konkurs kulinarny, pod-
czas którego uczestnicy 
przygotowywali  swoje 
tradycyjne potrawy re-
gionalne. 
W konkursie tym Gminę 
Oleśnica reprezentowały 
przedstawicielki Koła Go-
spodyń Wiejskich w Bo-
guszycach, panie Alfreda 
Schmidt i Lucyna Połeć, 

które przygotowały  
trzy rodzaje pierogów, 
smalec domowy, ogórki 

kiszone oraz chleb wy-
pieczony  w tradycyjnym 
piecu chlebowym.
Ku naszemu zdziwieniu 
i radości nasze polskie 
pierogi zdobyły w kon-
kursie drugie miejsce, 
ustępując  jedynie  wę-
gierskiemu gulaszowi  z 
jelenia.
Wyjazd Kapeli  „Każdy 
Sobie”  na festiwal  w 
Mihálygerge  jest  kon-
tynuacją wieloletniej 
współpracy międzyna-
rodowej  GOK Oleśnica  
z  partnerami   z Węgier.                                                                                                                                          

Monika Małobęcka

Urząd Gminy Oleśni-
ca w ramach edukacji 
ekologicznej zorganizo-
wał konkursy dotyczą-
ce segregacji odpadów 
dla dzieci i młodzieży 
uczęszczających do szkół 
gminnych. Zadaniem 
konkursowym było przy-
gotowanie graficznego 
projektu propagującego 
selektywną zbiórkę od-
padów komunalnych. 
Konkurs plastyczny skie-
rowany był do uczniów 
ze szkół podstawowych 
i oddziałów przedszkol-
nych natomiast konkurs 
fotograficzny do gimna-
zjalistów. 
W konkursie plastycznym 
z oddziałów przedszkol-
nych wpłynęło 21 prac, 
ze szkół podstawowych 
223 prac, natomiast w 

konkursie fotograficz-
nym wzięło udział 69 
prac. Spośród wszystkich 
prac wyłoniono 36 lau-
reatów. 
Zwieńczeniem kampanii 
ekologicznej było wrę-
czenie przez Wójta Mar-
cina Kasinę w Sali Narad 
Urzędu Gminy Oleśnica 
nagród rzeczowych, któ-
re odbyło się w dniu 11 
października 2016 r.

Laureaci konkursów:
Oddziały przedszkolne - 
konkurs plastyczny
Wyłoniono laureatów 
najciekawszych prac po 
jednej z każdego oddzia-
łu przedszkolnego:
1 - Oddział Przedszkolny 
w Szkole Podstawowej 
w Ligocie Polskiej: Lau-
ra Zawada, Kacper Kra-

sinkiewicz, Lena Kurek, 
Antoni Kotwa, Marcelina 
Rogowska, Marcel Jaku-
bowski, Gabriella Afto-
wicz, Lena Korpowska,
2 - Oddział Przedszkolny 
w Szkole Podstawowej 
w Sokołowicach: Marcel 
Bełza, Wojciech Chomiń-
ski, Wiktoria Czub, Daria 
Gajda, Krzysztof Grze-
lak, Łukasz Jakubowski, 
Natalia Kawałek, Oliwier 
Kłosowski, Tymoteusz 
Kotlarz, Lena Krzysiek, 
Mikołej Lipiński, Jakub 
Łukowicz, Artur Marcin-
kowski, Zuzanna Madaj, 
Kacper Palacz, Pola Pom-
pała, Maja Pop, Jakub 
Słupik, Emilia Sokół, Szy-
mon Szczęch, Banjamin 
Szulc, Dominik Szczurek, 
Antoni Świeboda, Bartło-
miej Sieruga,
3 - Oddział Przedszkolny 
w Szkole Podstawowej 

w Ligocie Małej: Gabriela 
Rogozińska, Aleksander 
Cieciura,
4 - Oddział Przedszkolny 
w Szkole Podstawowej 
we Wszechświętem: Jan 
Stefański,
5 - Oddział Przedszkolny 
w Smolnej: Janusz Ku-
riata, Alicja Żyła, Dorian 
Nawrot, Liliana Zamojcin,
6 - Oddział Przedszkolny 
w Szkole Podstawowej 
Gminy Oleśnica: Maja 
Motyl, Wiktoria Kraszkie-
wicz, Julia Monasterska.
Szkoły podstawowe - 
konkurs plastyczny
Klasy I - III
Patryk Migniewicz - 1 
miejsce
Jan Cichosz - 2 miejsce
Marlena Marczak - 3 
miejsce
Marcelina Borkowska - 4 
miejsce
Maja Pawlik - 5 miejsce

Maksymilian Waszak - 6 
miejsce
Anna Ferdynus - 7 miej-
sce
Karol Korzępa - 8 miejsce
Alexander Malinowski - 9 
miejsce
Nikola Krzak - 10 miejsce
Klasy IV - VI
Jakub Sulikowski - 1 miej-
sce
Marcelina Banasik - 2 
miejsce
Katarzyna Śliwa - 3 miej-
sce
Szymon Rajkiewicz - 4 
miejsce
Gabriela Hreczuch - 5 
miejsce
Marcel Muszyński - 6 
miejsce
Wiktoria Banaś - 7 miej-
sce
Weronika Kwietniowska 
- 8 miejsce
Anna Karolak - 9 miejsce
Kornelia Kozera - 10 miej-

sce
Gimnazja - konkurs foto-
graficzny
Angelika Pietr - 1 miejsce
Maja Ligocka - 2 miejsce
Martyna Kwasek - 3 miej-
sce
Gabriela Uba - 4 miejsce
Łukasz Wojtuń - 5 miej-
sce
Maja Borysław - 6 miejsce
Mateusz Strójwąs - 7 
miejsce
Natalia Zobek - 8 miejsce
Nikola Ślazyk - 9 miejsce
Roksana Szyszka - 10 
miejsce
Konkursy zostały dofi-
nansowane ze środków 
Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej we 
Wrocławiu.

Przygotowała: 
Agnieszka Pawłowska

Insp. ds. promocji gminy

AS-y segregacja

Polskie pierogi wygrały z węgierską kuchnią


