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GMINA OLEŚNICA  Trwają 
spotkania z najstarszymi miesz-
kańcami. W „Zajeździe u Ste-
fanii” bawili się seniorzy z So-
kołowic, Ostrowiny, Brzezinki, 
Krzeczyna i Nieciszowa.

W „Zajeździe u Stefanii” w Dą-
browie Oleśnickiej w ciągu dwóch 
dni bawili się seniorzy z pięciu 
miejscowości. Najpierw ci z So-
kołowic, Ostrowiny i Brzezinki. 
Tradycyjnie wójt Marcin Kasina 
uhonorował najstarszych senio-
rów, którzy bawili się na biesiadzie. 
Drobny upominek dostali: Teodo-
zja Kaleta i Tadeusz Zięba (Soko-
łowice), Weronika Sobczyńska i  
Rainhold Fryczkowski (Brzezinka), 

Leokadia Kamińska, Izabela Żarec-
ka i Józef Michalczyk (Ostrowina). 
Seniorów bawili zespół „Jarzębina” 
z Sokołowic oraz Teatrzyk „Retro” 
z Ostrowiny. 

Dzień później „U Stefanii” za-
gościli seniorzy z Krzeczyna i 
Nieciszowa. Tym razem upomin-
ki z rąk Krzysztofa Skórzewskie-
go, sekretarza gminy, otrzymali: 
Katarzyna Chow (Krzeczyn) i 
Mieczysława Cmok (Nieciszów) 
oraz Stanisław Strojny (Krze-
czyn) i Władysław Jankowski 
(Nieciszów). Dla seniorów zagrał 
zespół „Rzędowianie” z Bogu-
szyc Osiedla. Obie zabawy po-
prowadził Piotr Balicki z kabaretu 
„Bzik”. (OAI)

A seniorzy wciąż balują

Przedstawia się teatrzyk „Retro”

Przed rozpoczęciem piątkowej sesji Rady 
Gminy Oleśnica wójt Marcin Kasina wręczył 
akt awansu zawodowego nauczycielce 
Gimnazjum Gminy Oleśnica Justynie Mi-
siak. Przypomniał - w żartobliwej konwencji 
- że od decyzji nadania stopnia nauczyciela 
mianowanego w przeciągu 14 dni pani 
Justynie przysługuje możliwość odwołania. 
Świeżo mianowana nauczycielka złoży-
ła uroczyste ślubowanie. Chwilę później 
gospodarz gminy wręczył nominację na 
dyrektora Szkoły Podstawowej Gminy Ole-
śnica Agnieszce Dorobiale. Nie zabrakło 
kwiatów i gratulacji od przewodniczącego 
Rady Gminy Tadeusza Kunaja.  (hag)

Wójt mianował, wójt nominował

Wiadomo już, kto miał najbar-
dziej udany strzelecki sezon.

 VI runda zawodów klubowych 
Klubu Strzeleckiego Feniks Twar-
dogóra zakończyła tegoroczny 

Feniks 6-rundowy
Za zasługi - srebrny medal
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- Inwestujemy w nasze dzieci i 
młodzież. To nasz obowiązek, 
ale bardzo przyjemny, bo wierzy-
my w więź międzypokoleniową 
i chcemy budować przyszłość 
naszej gminy z wykształconymi i 
przywiązanymi do niej obywate-
lami - mówi Marcin Kasina.  

Pierwsze spotkanie najmłodszych 
obywateli z samorządem następuje 
niemal zaraz po urodzeniu. W mi-
nionym tygodniu gospodarz gminy 
po raz kolejny spotkał się rodzica-
mi i 24 dzieci urodzonymi od maja 

tego roku. Przeważali chłopcy (14), a 
dziewczynek było 10. 

- Życzę zdrowia wam i waszym 
pociechom - mówił wójt Kasina. - 
Mamy dla was małe niespodzianki. 
Co prawda to nie 500 plus, ale zawsze 
coś. Dzieciaczki są dziś wyjątkowo 
spokojne. Intuicyjnie wyczuwają do-
brego człowieka - dodał z uśmiechem.

W ręce rodziców trafi ły okolicz-
nościowe dyplomy oraz praktyczne 
drobiazgi, m.in. kocyki i buteleczki 
na napoje. U wójta gościli: Zuzan-
na Grzyb, Nikodem Bielak, Jessica 
Brodnicka, Antoni Cieślak, Antoni 

Falkowski, Marta Gajda, Franciszek 
Kuras, Tomasz Hoff man, Eliza Jusz-
czyk, Krzysztof Mazgaj, Aleksander 
Nawrot, Igor Prokop, Lucyna Szpu-
lak, Aleksander Tomczyk, Natalia 
Wiącek, Zofi a Wróbel, Gabriela Woj-
tasińska, Patryk Salamon, Oliwia 
Tybińska, Michał Sielski, Szymon 
Nowak, Szymon Michał, Michał 
Kowalczyk, Adrianna Bednarczyk.

Kolejne spotkanie małych miesz-
kańców gminy z placówką, któ-
rą samorząd albo prowadzi, albo 
wspomaga, nastąpi, kiedy pójdą do 
żłobka lub przedszkola. 

We wszystkich szkołach gminy 
prowadzone są oddziały przed-

szkolne, a w SP Wszechświęte 
punkt i oddział przedszkolny.

Na terenie gminy Oleśnica są  
też dwa przedszkola niepubliczne: 
„Bajkowy Ogród” w Boguszycach 
oraz ,,Przedszkolandia” w Ponia-
towicach. Od 1 września 2015 do 
31 sierpnia 2016 r. samorząd gminy 
przekazał dotację w kwocie 105.830 
zł dla „Bajkowego Ogrodu”, do 
którego uczęszczało miesięcznie 
średnio 13 dzieci, a 300.618 zł dla 
,,Przedszkolandii”, do której cho-
dziło miesięcznie średnio 38 dzieci.

W gminie Oleśnica prowadzony 
był też żłobek „Hippek” oraz Klub 
Malucha „Chatka Puchata” - oba 

na Spalicach. Żłobek „Hippek” (15 
dzieci) dostał 53.815 zł, a „Chatka 
Puchatka” (12 dzieci) - 22.347 zł. We 
wrześniu 2015 r. przekazano 2.174 zł 
dla żłobka ,,U Kubusia Puchatka” w 
Oleśnicy, do którego chodzi 5 dzieci 
mieszkających i zameldowanych na 
terenie gminy Oleśnica. 

Od Zuzanki do Adrianki, 
czyli gmina dzieciom

Inwestowanie w dzieci to przyjemny obowiązek Na powitanie w gminie - uścisk dłoni wójta

GMINNA DEMOGRAFIA
rok                urodziny          zgony
2010                161           109
2011                161           123
2012                157           125
2013                156           113
2014                140           105
2015                156           120
2016*               141             94
*do 31 października
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sezon strzelecki. W zawodach wy-
startowało prawie 30 zawodników. 
W poszczególnych konkurencjach 
zawodów klubowych na podium 
stanęli: pistolet sportowy - Grzegorz 
Trojanowicz, Ryszard Babula, Adam 
Nowicki; karabin dowolny - Adam 
Nowicki, Marek Bernacki, Jarosław 
Kozaczuk; pistolet centralnego za-
płonu - Adam Nowicki, Tadeusz 
Nowak, Marek Bernacki; pistolet 
obronny - Bartosz Starczewski, Jaro-
sław Kozaczuk, Stanisław Koszałko.

Bezpośrednio po dekoracji odby-
ła się inna miła ceremonia. Jeden z 
członków klubu - Aleksander Baj-
kowski - został odznaczony Srebr-
nym Medalem za Zasługi dla Ligi 
Obrony Kraju. Dodajmy, że z bratem 
Witoldem jest od 7 lat organizatorem 
Zawodów o Puchar Braci Bajkow-
skich. rba


