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XXV sesja rady

Rolnictwo w gminie Oleśnica

W dniu 24 listopada 2016
r. odbyła się XXV sesja
Rady Gminy Oleśnica,
dotycząca problemów
rolnictwa na wsi. Po
otwarciu sesji, stwierdzeniu quorum i przedstawieniu proponowa-

nego porządku obrad,
Przewodniczący Rady
Tadeusz Kunaj oddał głos
Marianowi Słotnickiemu
– Przewodniczącemu
Komisji Rolnej, Ochrony
Środowiska i Rozwoju
Gminy. Wystąpienie Prze-

wodniczącego Komisji
Rolnej koncentrowało
się na uciążliwościach
jakie niesie za sobą praca
na roli.
Następnie, w imieniu
dyrektora Oddziału Dolnośląskiego Agencji Re-

strukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa,
głos zabrał Paweł Hawrylewicz p.o. kierownika
Biura Działań Społecznych i Środowiskowych
oraz Płatności Bezpośrednich. Przedstawił
on koperty finansowe
oraz stawki płatności
bezpośrednich za rok
2016, zmiany w zakresie
płatności obowiązujące
od 2017 roku oraz możliwości w zakresie modernizacji gospodarstw
rolnych.
W dalszej części obrad
Rada Gminy rozpatrzyła
projekty i podjęła uchwały w następujących sprawach:
a. w sprawie przyjęcia

„Programu współpracy
Gminy Oleśnica z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017”;
b. w sprawie przystąpienia do zamiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla obrębu Krzeczyn z
wyłączeniem działki nr
250/2, w gminie Oleśnica;
c. w sprawie przystąpienia do zamiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla działek nr 2/3, 76,
158/9, 260/1 i 388/1 obręb Spalice, gm. Oleśnica;
d. w sprawie wyboru

sposobu prowadzenia
gospodarki komunalnej
w zakresie zadań własnych gminy.
Sesję zakończyło sprawozdanie Wójta z pracy między sesjami oraz
jednogłośne przyjęcie
przez radnych protokołu
z poprzednich obrad.
Uchwały podjęte na sesji
zamieszczone zostały na
stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu
Gminy Oleśnica www.
olesnica.nowoczesnagmina.pl, w zakładce „Prawo lokalne”.

my wychowawcze do
Zespołu ds. Nieletnich
działającym w KPP.

widualnego nauczania.
Nadmieniła również o
tym, że poradnia prowadzi także szkolenia
dla nauczycieli, które
przygotowują do pracy
z dziećmi z autyzmem,
zespołem Aspergera.

W dalszym ciągu spotkania dyrektorzy szkół
przedstawili bieżące
sprawy w swoich placówkach Wójtowi oraz
dyskutowali na temat
nadchodzących zmian
dotyczących reformy
oświatowej.

Opracowanie:
Agnieszka Kembłowska Inspektor ds. obsługi Rady
Gminy

urząd - wydarzenia

Spotkanie Wójta z dyrektorami szkół
Pr z e d p o ł u d n i e m 6
grudnia br. w sali narad
Urzędu Gminy Oleśnica odbyło się spotkanie
Wójta Gminy Oleśnica z
dyrektorami szkół znajdujących się na terenie
gminy. Spotkanie rozpoczęło się od wystąpienia

policjantów Aleksandry
Pieprzyckiej i Marcina
Wilińskiego z Komendy
Powiatowej Policji w Oleśnicy, którzy przedstawili
nowy projekt dotyczący działań antyterrorystycznych w szkołach.
W ramach powyższego

projektu zostaną przeszkoleni nauczyciele, a
następnie uczniowie z
wszystkich szkół gminnych. Policjanci przypomnieli również o możliwości zgłaszania przez
dyrektorów uczniów, z
którymi mają proble-

Następnie wystąpiła Danuta Aulich dyrektor Zespołu Placówek Specjalnych w Oleśnicy, która
zaprezentowała działalność placówki oraz
przedstawiła wszystkie
oddziały dla dzieci niepełnosprawnych.
Z kolei Małgorzata Nowak dyrektor Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznych przybliżyła
dyrektorom, jakie rodzice
muszą złożyć dokumenty, aby ich dziecko mogło
otrzymać orzeczenie o
potrzebie kształcenia
specjalnego lub orzeczenie o potrzebie indy-

Kurier GO
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mikołajkowy prezent dla policji

Brama dla oleśnickiej policji
Na terenie oleśnickiej
jednostki Policji, odbyło
się przekazanie pilotów
do nowej bramy wjazdowej, która została zamontowana od strony ul.
Żeromskiego.
Przecięcia symbolicznej wstęgi dokonał Wójt
Gminy Oleśnica - Marcin
Kasina wraz z Komendantem KPP Robertem

Wodejko.
- Nowa automatyczna
brama od strony Żeromskiego, znacznie ułatwi
funkcjonowanie jednostki. Piloty nowej bramy,
będą teraz w każdym radiowozie i kierowcy sami
będą mogli ją otwierać.
Mogą one otwierać również główną bramę od
strony ul. Hallera. Do-

tychczas to dyżurny obsługiwał bramę i czasem
czekające na jej otwarcie
radiowozy, przyczyniały
się do blokowania ulicy
- mówił R.Wodejko.
Koszt zakupu bramy,
wraz z 30 piolotami oraz
jej montażu, to 10 tyś.
zł. Środki pochodziły z
budżetu Gminy Oleśnica.

narada z sołtysami

Kwartalna narada Wójta z Sołtysami
06 grudnia 2016 r. w
Urzędzie Gminy Oleśnica w sali narad odbyła
się narada Wójta Marcina
Kasiny z Sołtysami Gminy Oleśnica. Na spotkaniu obecny był również
Przewodniczący Rady
Tadeusz Kunaj, dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Jarosław Telka, prezes
Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Jarosław Polański, kierow-

nicy Referatów Urzędu
oraz zaproszeni goście:
Aleksandra Pieprzycka
i Sławomir Gierlach z
Komendy Powiatowej
Policji w Oleśnicy, a także
Paweł Krzyżanowski z
firmy ZPKSoft.
Na wstępie Wójt przedstawił porządek spotkania, do którego nie
wniesiono uwag. Dalej
Aleksandra Pieprzycka
z KPP Oleśnica omówiła

program Krajowej Mapy
Zagrożeń Bezpieczeństwa. To innowacyjne
narzędzie, mające służyć
poprawie bezpieczeństwa mieszkańców. Podczas dyskusji kierownik
Rewiru Dzielnicowych
Sławomir Gierlach odpowiadał na pytania dotyczące bieżących spraw
w poszczególnych sołectwach.
Z kolei przedstawiciel

firmy ZPKSoft zapoznał
zebranych z multimedialnym rozwiązaniem informatycznym, dotyczącym
internetowych tablic sołeckich. Wójt zachęcił sołtysów do przemyślenia
decyzji, zapewniając, że
gmina poniesie koszty
utrzymania tablic.
Dalej w dyskusji głos
zabrali:
• kierownik Referatu
PWiPF Maciej Syta w
sprawie dokumentacji
oraz realizacji zadań ze

Kurier GO

środków funduszu sołeckiego;
• kierownik Referatu BI
w sprawie współpracy
gminy z Zarządem Dróg
Powiatowych podczas
dofinansowań i realizacji inwestycji, których
zarządcą jest powiat oleśnicki. W tej sprawie głos
zabrał obecny na sali radny powiatowy Jarosław
Polański, wyjaśniając założenia budżetu powiatu
na 2016 rok.
Podczas narady sołtysi
zadawali także pytania

dotyczące bieżących
spraw dotyczących ich
sołectw. Dyskutowano
między innymi na temat:
rozstrzygnięcia przetargów dotyczących odśnieżania dróg gminnych
oraz powierzenia Gminnemu Przedsiębiorstwu
Komunalnemu wykonywania zadań własnych
w zakresie utrzymania
czystości i porządku na
terenach gminnych.
Opracowanie: Agnieszka
Kembłowska - Inspektor ds.
obsługi Rady Gminy
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urząd - wydarzenia

Przedszkolaki opanowały gminę
Pod koniec listopada
grupa przedszkolaków
„Ekoludki” z Przedszkola
nr 6 w Oleśnicy wraz z
opiekunkami odwiedziła
Urząd Gminy w Oleśnicy

Spotkanie z dziećmi było
w ramach realizowanego
cyklu zajęć „Ekoludki poznają zawody”.

Wiz yta pr zedszkolaków rozpoczęła się od
zwiedzania Sali Narad
w której odbywają się
Sesje Rady Gminy oraz
spotkania z sołtysami. W

sali konferencyjnej dzieci
przywitał Wójt Gminy
Oleśnica Marcin Kasina
wraz z pracownikami Referatu Rolnictwa, Gospo-

darki Nieruchomościami
i Ochroną Środowiska
oraz Referatu Promocji,
Współpracy i Pozyskiwania Funduszy. Pracownicy Referatu Rolnictwa

chętnie opowiedzieli jak
wygląda praca urzędnika
w Referacie ochrony środowiska oraz jak należy
segregować śmieci. Po

prelekcji dzieci oglądnęły bajkę dotyczącą segregacji śmieci po czym
udały się na zwiedzanie
Urzędu.
Zwieńczeniem pobytu
była wizyta w gabinecie Wójta. Dzieci szczególnie zainteresowane
były specyfiką pełnienia roli włodarza gminy. Wójt pomimo swych
licznych obowiązków
znalazł czas, aby przyjąć
dzieci i opowiedział im
o pracy urzędników i
funkcji urzędu w gminie.
Chętnie odpowiadał na
wszystkie pytania przedszkolaków, m.in. „czy pan
wójt lubi swoją pracę?”.
Na zakończenie spotkania przedszkolaki otrzymały od Wójta kamizelki
odblaskowe, opaski odblaskowe, pamiątkowe
monety Gminy Oleśnica, słodycze, jabłka oraz
kolorowe balony, które

Kurier GO

sprawiły bardzo wiele
radości. Dzieci serdecznie podziękowały panu
Wójtowi oraz pracownikom Urzędu Gminy za

to ciekawe i wartościowe
spotkanie.
PWIPF
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moda
Co nowego słychać w modzie

Jak dobrze ubrać się w święta
Niemal wszystkie kobiety chciałyby, aby ich
świąteczne stylizacje

był wyjątkowe i niepowtarzalne. Jednak należy pamiętać o tym,

aby zachować umiar,
gdyż święta spędza się
przeważnie w domach,
a zbyt ekstrawagancki
outfit może po prostu nie
pasować do świątecznej
atmosfery i okazać się nie
wygodnym.
Świąteczny zestaw powinien opierać na trzech
zasadach:
• Wygoda
• Dopasowanie do charakteru święta
• Dopasowanie do figury
Przydatne wskazówki
Jeżeli zdecydowałaś się
na sukienkę, powinnaś
rozglądać się za taką z
długim rękawem. Najlepiej z grubszego materiału, obecnie najbardziej
pożądaną tkaniną jest
aksamit- niesamowicie
elegancji i szykowny.
Gładką sukienkę możesz
połączyć z rajstopami we
wzorki lub powracającymi kabaretkami. Dzięki

XVI Dzień Papieski w SP w Smolnej
18 października w Szkole
Podstawowej w Smolnej obchodziliśmy XVI
Dzień Papieski. Przebiegał pod hasłem,, Bądźcie
świadkami miłosierdzia’’.
Z tej okazji uczniowie
kl.VI przedstawili montaż słowno – muzyczny
poświęcony nauczaniu
Świętego Jana Pawła II.
Zebrani uczniowie wraz
z wychowawcami wysłuchali wielu zdarzeń
z życia papieża związa-

nych z miłosierdziem
Bożym oraz wskazań
dotyczących naszego
życia. Jan Paweł II wzywa
nas do bycia świadkami
miłosierdzia – dawania
świadectwa, czyli potwierdzania i przekonywania innych, że miłość
Boga do ludzi nie ma
granic.
Wszyscy uczniowie zaśpiewali pieśni dla Ojca
Świętego: ,,Barkę”, ,,Ko-

temu stylizacja nabierze
charakteru i będzie niebanalna. Jeżeli stawiasz
na spodnie lub spódnicę,
ważne aby jeden z elementów był gładki, czyli
do wzorzystej spódnicy
ubieramy gładką górę
lub na odwrót. Do cygaretek warto dobrać
cienki glolfik lub koszulę z kokarda pod szyją,
aby przełamać szykowną
stylizację warto zarzucić
długi kardigan, który

chamy Cię Janie Pawle”,
,,Jezu ufam Tobie”, ,,Pozdrów nas jeszcze raz”.
Równocześnie z inscenizacją odbywał się pokaz
multimedialny, w którym
zawarte było przesłanie
miłosierdzia Bożego.
23 października nasi
uczniowie zaprezentowali Dzień Papieski wiernym w czasie niedzielnej
Eucharystii w Kościele
filialnym w Smolnej.
Dorota Ignasiak

Kurier GO

doda nieco luzu. Świetną
alternatywą dla połączeń, które mogą być
oczywiste jest kombinezon. Podczas ostatnich
sezonów wrócił on do
łask i będzie na pewno
ciekawą odmianą od klasycznych połączeń. Strój
ten nie tylko jest wygodny, ale nada świątecznej
stylizacji tego czegoś,
czego każda z nasz szuka. Najczęściej jednak
spotykane są kombine-

zony na ramiączkach
dlatego warto połączyć
je z zapinanym swetrem
lub wiązaną marynarka.
Mówi się, że diabeł tkwi
w szczegółach, więc nie
zapomnijmy o biżuterii,
która wzbogaci każdy
outfit i sprawi, że będzie
bardziej eleganci.
Opracowała:
Agata Rzepka
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wydarze-nowych mieszkańców gminy
powitanie
W ubiegły poniedziałek 12 grudnia, 17 najmłodszych mieszkańców
gminy spotkało się dziś
z Wójtem Marcinem Kasiną w Urzędzie Gminy
Oleśnica.
W tym roku była to ostatnia tego typu uroczystość w Urzędzie Gminy.
Następne odbędą się, już
w przyszłym roku.
Tradycyjnie maluchy
otrzymały od Wójta listy
gratulacyjne, welurowe
kocyki i butelki antykolkowe z czujnikiem ciepła
oraz bony upominkowe
o wartości 100,00 zł do

wykorzystania w supermarkecie E.Leclerc.
Wójt przywitał nowych
mieszkańców:

Najmłodsi mieszkańcy Gm

Falkowski Piotr
Dzieszuk Antonii
Idzik Stanisław
Gronczewski Kacper
Terlicki Bartosz
Bełza Cezar
Szuleta Michał
Piątek Szymon
Salamon Hanna
Gudzelak Antonina
Walaszczyk Gabriela
Salik Gabriela
Kudła Lena
Malinowska Amelia
Szweda Julia
Kłys Helena
Przyślak Adam

Kurier GO
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powitanie nowych mieszkańców gminy

miny z wizytą u Wójta Marcin Kasiny

Kurier GO

str. 3
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Wózek sportowy

dla Kewina Stępnia
W dniu 23.11.2016 r. państwo Mariola i Leszek
Stępień, mieszk ańc y
Bogusławic złożyli serdeczne podziękowania
Wójtowi Gminy Oleśnica
Marcinowi Kasinie za
pomoc w zakupie specjalnego trzyfunkcyjnego wózka sportowego
Kozlik - Benecykl dla niepełnosprawnego syna
Kewina Stępnia. Kewin
Stępień, w wyniku błędu
lekarzy i niedotlenienia

podczas porodu, cierpi
na porażenie mózgowe
spastyczne czterokończynowe i jest niezdolny
do samodzielnej egzystencji.
Do akcji dołączyli się
również Fundacja Aktywne Bogusławice, która
na swojej stronie internetowej www.fundacjaboguslawice.pl ma
nadal umieszczony apel

o wsparcie dla Kewina,
Prezes Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalne-

go, p. Jarosław Polański
oraz Dyrektor Gminnego
Ośrodka Pomocy Spo-

łecznej p. Jarosław Telka.
Wspólnymi siłami udało
się zebrać całą niezbędną

kwotę tj. 8.500,00 zł.

od 50 000 zł do 300 000
zł i będzie zobowiązany
do utworzenia przynajmniej jednego nowego
miejsca pracy. Wsparcie
to adresowane jest do
osób pełnoletnich, będących obywatelami UE
oraz prowadzących działalność gospodarczą, a
adres, pod którym rozwijana działalność będzie
wykonywana, znajduje
się na terenie LGD Dobra
Widawa.
W ramach I projektu
grantowego z zakresu
wzmacniania kapitału
społecznego, którego

pula dostępnych środków to 300 000 zł (w
całym okresie 1 200 000
zł) przeprowadzony zostanie nabór na wsparcie
projektów organizacji
pozarządowych i samorządów na rzecz realizacji
programów doradczych,
edukacyjnych i aktywizacyjnych dla mieszkańców obszaru, szczególnie
dla młodzieży oraz seniorów. Grantobiorcy będą
mogli otrzymać wsparcie
od 5 000 zł do 30 000 zł,
a limit na beneficjenta
to 100 000 zł w całym
okresie programowania.

Finansowane będzie do
100% kosztów kwalifikowalnych.
W ramach zakresu dot.
Infrastruktury będzie
można pozyskać środki
na budowę bądź przebudowę ogólnodostępnej,
niekomercyjnej infrastruktury turystycznej
lub rekreacyjnej.
Więcej informacji na stronie internetowej www.
dobrawidawa.pl lub w
biurze LGD.

lgd dobra widawa

Znamy już terminy naborów wniosków!
„Otrzymaliśmy pismo z
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, które potwierdza terminy naborów
wniosków w Lokalnej
Grupie Działania Dobra
Widawa”- informuje Stowarzyszenie.
Nabór wniosków ze
względu na spodziewaną dużą ilość projektów
podzielono na „2 etapy”,
pierwszy dla podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej (konkurs) od 27.12.2016r. do
10.01.2017 r., a drugi dla
infrastruktury (konkurs) i
dla wzmocnienia kapitału społecznego (projekt
grantowy) od 23.01.2017
r. do 08.02.2017 r.

Pula środków przeznaczonych w I naborze na
podejmowanie działalności gospodarczej
wyniesie 2 300 000 zł
(w całym okresie 4 300
000 zł), przy czym jedna
osoba może otrzymać
nie więcej niż 100 000
zł. Środki te wypłacane
będą w dwóch transzach.
Na I transzę wynosząca 80% wnioskowanej
kwoty będzie wpływało
m.in. zarejestrowanie
firmy, a II transza – 20%
- wypłacona zostanie po
zrealizowaniu operacji
zgodnie z biznesplanem.
Kwalifikowalnych będzie
100% kosztów.
O pomoc może ubiegać
się osoba pełnoletnia,

będąca obywatelem UE,
zamieszkująca oraz zamierzająca prowadzić
działalność na terenie
LGD Dobra Widawa.
Na rozwijanie działalności gospodarczej przeznaczono w I naborze
1700 000 zł (w całym
okresie 2 700 000 zł). Co
istotne, limit na operacje
i beneficjenta w okresie
realizacji LSR to 300 000
zł, a refundowane będzie
do 70% kosztów kwalifikowalnych. Beneficjent
może się starać o środki

Kurier GO

Europejski Fundusz Rolny
na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w
ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020,poddziałania 19.4
„Wsparcie na rzecz kosztów
bieżących i aktywizacji”.
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spotkania z seniorami

Spotkanie z seniorami - Smardzów
W czwartek 24 listopada
na świetlicy wiejskiej w
Smardzowie bawili się
seniorzy z tamtejszej
miejscowości. Wójt Gminy Oleśnica- Marcin Kasina wraz z Sołtys Smardzowa - Agnieszką Podobińską i Radnym Gminy
Oleśnica - Wiesławem
Podczaszyńskim wręczyli
symboliczny upominek
najstarszej Seniorce i
najstarszemu Seniorowi.
Tym razem niespodzian-

ka powędrowała na ręce
Pani Bronisławy Rokity
i Pana Stefana Susidko.

Dla seniorów zagrał zespół „Boguszyczanie” z
Boguszyc. Na spotkaniu

obecni byli także Dyrektor Gminnego Ośrodka
Kultury Oleśnica - Pani
Dorota Bartczak i Dyrektor Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w
Oleśnicy- Pan Jarosław
Telka wraz z pracownikami, Przewodniczący
Rady Gminy Oleśnica Pan Tadeusz Kunaj oraz
Ksiądz Ryszard Filozof,
który wręczył wszystkim
zgromadzonym drobne
upominki.
To wyjątkowe spotkanie

Spotkanie z seniorami - Ligota Mała
4 listopada w świetlicy

wiejskiej w Ligocie Ma-

łej odbyło się spotkanie
Wójta Gminy Oleśnica
- Marcina Kasiny z Seniorami.
Dla wszystkich przybyłych zagrał lokalny zespół
„Pokolenia”. Tym razem
drobny upominek od
Wójta dla najstarszej Seniorki i najstarszego Seniora otrzymali: Jan Jankowski, Natalia Marczak
i Stanisława Teresa Sot.

Spotkanie z seniorami - Boguszyce i Spalice
W piątek 18 listopada
seniorzy z miejscowości Boguszyce Osiedle i
Spalice bawili się w „Zajeździe u Stefanii” (Dąbrowa). W zastępstwie
Wójta Gminy Oleśnica,
gości powitał Sekretarz
Gminy - Pan Krzysztof
Skórzewski, który wraz
z radnymi- Marcinem

Korzepą i Maciejem Sycianko oraz sołtys Elżbietą Wichotowską, wręczył
najstarszym seniorom,
obecnym na biesiadzie,
drobne upominki.
Niespodziankę otrzymali: Pani Anna Kuźma i Pan
Władysław Paciorkowski
(Spalice), Pani Stanisława

Dzbik i Pan Kazimierz Kałwiński (Boguszyce Osiedle). Dla seniorów zagrali
„Rzędowianie” z Boguszyc Osiedla i Teatrzyk
„Retro” z Ostrowiny.

Rady Gminy - Tadeusz Kunaj oraz Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
Oleśnica - Dorota Bartczak, która zainspirowała
mieszkańców Ostrowiny
do rozpoczęcia działalSpecjalne podziękowa- ności i utworzenia grupy
nia od Teatrzyku „Retro” artystycznej.
otrzymał, obecny na biesiadzie, Przewodniczący
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uwieńczyło tegoroczny
cykl spotkań Wójta Gmi-

ny Oleśnica z Seniorami.
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aktualności w gminie

Nowy plan odbioru śmieci
Zgodnie z § 6 ust. 5
Uchwały Nr XXI/136/16
Rady Gminy Oleśnica z
dnia 30 czerwca 2016r.
w sprawie regulaminu
utrzymania czystości
i porządku na terenie
Gminy Oleśnica właści-

ciele nieruchomości są
zobowiązani do udostępnienia odpadów w
dniu wyznaczonym w
harmonogramie.
Pojemnik i oraz worki z odpadami należy

ustawić w miejscu widocznym i dostępnym
dla pracowników podmiotu uprawnionego
do odbioru odpadów,
bez konieczności otwierania wejścia na teren
nieruchomości. Odpady
winny być wystawione
przed nieruchomość naj-

później w dniu odbioru
do godziny 6.00.W przypadku niedopełniania
przez właściciela nieruchomości obowiązku
w zakresie selektywnego zbierania odpadów
komunalnych odbiorca
odpadów umieści na
pojemnikach na odpady

Wytnij i zachowaj - Wytnij i zachowaj - Wytnij i zachowaj - Wytnij i zachowaj
..........................................................
..........................................................
Konkurs z nagrodą

Co to z obiekt na zdjęciu..?
Jak myslicie, co to jest za
obiekt na terenie Gminy Oleśnica? Pierwsza
osoba, która odgadnie
zagadke i prześle maila
z właściwą odpowiedzią
na adres:
pwipf@olesnica.wroc.pl

otrzyma nagrody w postaci parasola oraz kubka
z logo Gminy Oleśnica.
Na prawidłowe odpowiedźi czekamy do 30
grudnia. Przekazanie nagród, odbędzie sie już w
nowym roku.-
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zmieszane, pojemnikach
lub workach do selektywnej zbiórki odpadów
naklejkę z napisem: ZŁA
SEGREGACJA.
Takie odpady będą traktowane jako zmieszane odpady komunalne
i zostaną odebrane w

następnym terminie wywozu odpadów zmieszanych lub po wysegregowaniu przez właściciela
nieruchomości zostaną
odebrane w kolejnym
terminie odbioru odpadów segregowanych
zgodnie z harmonogramem.
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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

sp smolna

Dzień Zdrowego Śniadania w Szkole Podstawowej w Smolnej
8 listopada to Światowy
Dzień Zdrowego Śniadania . W tym roku po
raz szósty nasza szkoła
przyłączyła się do programu edukacyjnego
„Śniadanie daje moc”.
Spotkanie rozpoczęliśmy apelem, na którym
spotkała się cała społeczność uczniowska.
Aniołek przekonywał
dzieci i kuszącego ich
diabełka, że warto dbać
o zdrowie poprzez odpowiednie odżywianie
i aktywność fizyczną.
Przedstawienie zakończyliśmy piosenką pt.:
„Alfabet warzywno –
owocowy”.
Po zgłębieniu wiedzy
na temat zdrowego
odżywiania uczniowie
wraz z wychowawcami
i rodzicami przystąpili
do przygotowywania
wspólnego śniadania.
W zespołach klasowych
wykonali kolorowe kanapki, sałatki warzywne
i owocowe, szaszłyki
owocowe oraz soki i

koktajle.
Wszystkie potrawy ustawiliśmy na wspólnym
stole w holu szkoły, a
następnie udaliśmy
się na pyszne i zdrowe
śniadanko.
Serdeczne podziękowania kierujemy do Rady

Rodziców naszej szkoły
za ufundowanie jogurtu
dla każdego dziecka
oraz pomoc w organizacji.
Organizatorzy:
Barbara Witkowska,
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

@ 2016 Kurier Gminy Oleśnica nakład - 4500 egzemplarzy
wydawca: Urząd Gminy Oleśnica skład oraz druk: AXEN Group II
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Twój dzielnicowy
797 306 464, 797 306 463
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sport w gminie

Turnieje „Mikołajkowe”
W sobotę 3 grudnia w
gminnej sali sportowej w
Oleśnicy przeprowadzono „Mikołajkowe” turnieje piłkarskie młodzików
i juniorów młodszych z

gminy Oleśnica.
W turnieju młodzików
wystartowały drużyny
z Ligoty Małej, Nowoszyc, Krzeczyna, Bogu-

sławic oraz z Boguszyc.
Po bardzo zaciętych i
emocjonujących meczach pierwsze miejsce
wywalczyła reprezentacja chłopców z Boguszyc,

Turnieje o Puchar Niepodległości

11 listopada w gminnej
sali sportowej w Oleśnicy
odbyły się turnieje piłki
siatkowej o Puchar Niepodległości. W stojącej
na wysokim poziomie
rywalizacji pań udział
wzięły drużyny z Sokołowic, Nieciszowa, Cieśli

oraz Świt Wrocław. Po
rozegraniu wszystkich
meczy na pierwszym
miejscu podium stanęły
panie reprezentujące
Nieciszów wygrywając
wszystkie swoje mecze.
Zaraz za nimi uplasowała się reprezentacja

Świtu Wrocław, a trzecie
miejsce na podium przypadło drużynie z Cieśli.
Czwarte miejsce zajęły
panie z Sokołowic. W
turnieju siatkarzy wystartowało 7 drużyn z gminy
Oleśnica i okolic. Po bardzo zaciętych i emocjo-

miejsce drugie wywalczyli zawodnicy z Ligoty
Małej, a trzecią pozycję
wywalczyli reprezentanci Nowoszyc. Miejsca tuż
za podium przypadły
drużynom z Bogusławic
i Krzeczyna.

nujących meczach fazy
grupowej do rozgrywek
finałowych awansowały
drużyny z Cieśli, Trzebnicy, Poniatowic oraz
drużyna” Nieznani”. W
meczu o pierwsze miejsce lepsza okazała się
reprezentacja Cieśli pokonując Nieznanych 2:1,

Juniorzy młodsi rozegrali
mecz towarzyski pomiędzy drużynami Smardzowa i Boguszyc, który zakończył się zwycięstwem
Smardzowa 3:0.

Wszystkim zawodnikom
zostały wręczono mikołajkowe upominki ufundowane przez Gminny
Ośrodek Kultury Oleśnica.

a rywalizację o trzecie
miejsce rozstrzygnęli na
swoją korzyść reprezentanci Trzebnicy pokonując 2:0 w setach drużynę
Poniatowic. W turnieju
uczestniczyły również
drużyny Gręboszyc, Nieciszowa oraz „Drużyna
Marzeń„ z Oleśnicy.

Zwycięskie drużyny w
obu turniejach zostały
nagrodzone pamiątkowymi pucharami, a nad
prawidłowym przebiegiem rozgrywek czuwali
sędziowie p. Jan Barański
oraz p. Stanisław Krawczykowski.

Wybieram piłkę - nie alkohol - II Halowy Turniej Piłki Nożnej Dziewczą - fotogaleria
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