
W związku z rezy-
gnacją, jaką na ręce 
Wójta złożyła do-
tychczasowa sołtys 
wsi Nieciszów Wikto-
ria Migalska, w dniu 
07 lutego 2017 r. na 
świetlicy wiejskiej 
odbyły się przed-

terminowe wybory 
nowego gospoda-
rza wsi. Wobec tego, 
iż zgłoszono tylko 
jednego kandydata, 
zgodnie z § 28 Sta-
tutu Sołectwa Nie-
ciszów, głosowania 
nie przeprowadzono. 

Sołtysem została wy-
brana Danuta Szy-
mańska. Nad prawi-
dłowym przebiegiem 
wyborów czuwała 
Komisja Skrutacyj-
na w trzyosobowym 
składzie, wybrana 
spośród mieszkań-

ców uczestniczących 
w Zebraniu. 
Nowemu sołtysowi 
gratulujemy wyboru 
i życzymy owocnej 
współpracy z Radą 
Sołecką dla dobra 
mieszkańców Nieci-
szowa.

Na XXVI sesji Rady Gminy Oleśnica, która odbyła się 20 grudnia 2016 r., radni jednogłośnie podjęli 
uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz w sprawie budżetu gminy na 2017 rok.                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                          wiecej na str. 2

Gmina Oleśnica jest na tle powiatu, a nawet kraju wyjątkowa, ze względu na systematyczny wzrost 
ludności. Ilu mieszkanców liczy nasz gmina? Przeczytasz o tym na stronie 2.
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Na XXVI sesji Rady Gminy 
Oleśnica, która odbyła 
się 20 grudnia 2016 r., 
radni jednogłośnie pod-
jęli uchwałę w sprawie 
wieloletniej prognozy 
finansowej oraz w spra-
wie budżetu gminy na 
2017 rok.
Uchwała budżetowa 
określa:

1 .  d o c h o d y  b u d ż e -
tu  gminy  na  k wotę 
48.982.835,00 zł w tym:
a) dochody bieżące w 
wysokości 46.702.835,00 
zł;
b) dochody majątkowe w 
wysokości 2.280.000,00 
zł;

2 .  w y d a t k i  b u d ż e -
tu  gminy  na  k wotę 
49.851.155,00 zł z tego:
a) wydatki bieżące w wy-
sokości  45.100.297,05 zł;
b) wydatki majątkowe w 
wysokości 4.750.857,95 
zł.

Wydatki bieżące gminy 
obejmują:
1) wydatki bieżące jed-
nostek budżetowych w 
wysokości 26.292.685,78 
zł z czego:
a) wydatki na wynagro-
dzenia i składki od nich 
naliczane – 15.215.259,52 
zł;
b) wydatki związane z 
realizacją zadań statuto-

wych jednostek budże-
towych – 11.077.426,26 
zł;
2) wydatki na dotacje na 
zadania bieżące w wyso-
kości 3.693.700,00 zł;
3) wydatki na świad-
czenia na rzecz osób fi-
zycznych w wysokości 
14.313.911,27 zł;
4) wydatki bieżące na 
programy finansowane 
z pomocy zagranicznej 
w wysokości 0,00 zł w 
tym ze środków pocho-
dzących z budżetu Unii 
Europejskiej – 0,00 zł;
5) wydatki na obsługę 
długu publicznego -  
800.000,00 zł.

Wydatki majątkowe gmi-
ny obejmują wydatki na 
inwestycje i zakupy in-
westycyjne w wysokości 
4.305.857,95 zł, z czego 
na wydatki na programy 
finansowane z pomocy 
zagranicznej w wysoko-
ści 75.000,00 zł, w tym ze 
środków pochodzących 
z budżetu Unii Europej-
skiej – 75.000,00 zł.

Planowany deficyt bu-
dżetu gminy wynosi 
868.320,00 zł. Źródłem 
pokrycia deficytu budże-
tu gminy będą:
1) przychody pochodzą-
ce ze sprzedaży papierów 
wartościowych wyemito-
wanych przez gminę na 

kwotę 400.000,00 zł;
2) wolne środki, o któ-
rych mowa w art. 217 
ust. 2 pkt 6 ustawy o 
finansach publicznych w 
kwocie 468.320,00zł.

Przychody budżetu gmi-
ny określa się na kwotę 
1.883.110,00 zł, nato-
miast rozchody budżetu 
na kwotę 1.014.790,00zł.
W budżecie gminy two-
rzy się rezerwę ogólną 
w wysokości 51.000,00 
zł oraz rezerwę celową 
na realizację zadań wła-
snych z zakresu zarzą-
dzania kryzysowego w 
wysokości 148.200,00 zł.

Określa się wysokość do-
tacji na realizację zadań 
publicznych na kwotę 
3.988.700,00 zł, z tego:
1) dotacje podmiotowe w 

wysokości 2.550.000,00 
zł, w tym:
a) dla samorządowej in-
stytucji kultury w wyso-
kości 1.950.000,00 zł;
b) dla innych podmiotów 
w wysokości 600.000,00 
zł;
2) dotacje celowe w wy-
sokości 1.438.700,00 zł, 
w tym:
a) na cele publiczne 
związane z realizacją 
zadań gminy, których 
realizacja może być zle-
cona podmiotom nie-
zaliczanym do sektora 
finansów publicznych, w 
tym stowarzyszeniom i 
fundacjom, w wysokości 
599.000,00 zł;
b) na realizację zadań 
bieżących realizowanych 
na podstawie porozu-
mień (umów) między 
jednostkami samorządu 
terytorialnego w wyso-
kości 715.000,00 zł;
c) na pomoc finansową 
na realizację zadań bie-
żących, inwestycyjnych 
i zakupów inwestycyj-
nych realizowanych na 
podstawie porozumień 
między jednostkami sa-
morządu terytorialnego 
w wysokości 104.700,00 
zł;
d) na finansowanie lub 
dofinansowanie kosztów 
realizacji inwestycji i za-
kupów inwestycyjnych 
innych jednostek sektora 
finansów publicznych w 
wysokości 20.000,00 zł.

Określa się dochody z 
tytułu wydawania ze-
zwoleń na sprzedaż na-
pojów alkoholowych na 
kwotę 160.800,00 zł i 
wydatki na realizację 
zadań określonych w 
programie profilaktyki i 
rozwiązywania proble-
mów alkoholowych na 
kwotę 160.800,00 zł

Określa się limit zobowią-
zań z tytułu zaciągnię-
tych kredytów i pożyczek 
oraz emitowanych pa-
pierów wartościowych 
przeznaczonych na:
1) pokrycie występu-
jącego w ciągu roku 
przejściowego deficy-
tu budżetowego gmi-
ny do łącznej kwoty 
2.000.000,00 zł;
2) finansowanie plano-
wanego deficytu budże-
towego gminy do łącznej 
kwoty 400.000,00 zł.

Podczas sesji budżeto-
wej podjęto także nastę-
pujące uchwały:
a. w sprawie przyjęcia 
planu pracy Rady Gminy 
Oleśnica na 2017 rok;
b. w sprawie przyjęcia 
Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązy-
wania Problemów Alko-
holowych oraz Przeciw-
działania Narkomanii 
dla Gminy Oleśnica na 
2017 rok;
c. w sprawie przyjęcia 
programu opieki nad 
zwierzętami bezdom-

nymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt 
na terenie Gminy Oleśni-
ca w 2017 roku;
d. w sprawie przyjęcia 
Raportu z wykonania 
Programu ochrony śro-
dowiska dla Gminy Ole-
śnica na lata 2008 – 2015;
e. w sprawie przyjęcia 
Programu ochrony śro-
dowiska dla Gminy Ole-
śnica na lata 2016 – 2019 
z perspektywą na lata 
2010 – 2023;
f. zmieniająca uchwałę 
Nr XV/103/15 w sprawie 
wieloletniej prognozy 
finansowej Gminy Ole-
śnica;
g. w sprawie zmian bu-
dżetu gminy na 2016 rok;
h. zmieniająca uchwałę w 
sprawie określenia szcze-
gółowego sposobu i za-
kresu świadczenia usług 
w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych 
od właścicieli nierucho-
mości.

Wszystkie uchwały pod-
jęte na sesjach Rady Gmi-
ny Oleśnica zamieszcza-
ne są w Biuletynie In-
formacji Publicznej (BIP) 
Urzędu Gminy Oleśnica 
www.olesnica.nowocze-
snagmina.pl, w zakładce 
„Prawo lokalne”.
ww

Opracowanie: 
Agnieszka Kembłowska - 

Inspektor ds. obsługi Rady 
Gminy

Sesja budżetowa 
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W dniu 29 grudnia 2016 
roku w Urzędzie Gminy 
Oleśnica odbyła się nad-
zwyczajna sesja Rady.
Została ona zwołana 
w związku z potrzebą 
pr zedstawienia  pod 
glosowanie projektów 
uchwał dotycząc ych 
oświaty oraz Soleckich 
Strategii Rozwoju Wsi. 

Konieczność zwołania 
sesji związana była tak-
że z przedstawieniem 
projektu, który dotyczył 
ustalenia wykazu niezre-
alizowanych kwot wy-
datków zamieszczonych 
w budżecie gminy na 
2016 rok.
W związku z powyższym 
Rada jednogłośnie, w 

obecności 14 radnych 
biorących udział w gło-
sowaniu, podjęła n/w 
uchwały:
a. w sprawie ustalenia 
czasu bezpłatnego na-
uczania, wychowania i 
opieki oraz wysokości 
opłaty za korzystanie z 
wychowania przedszkol-
nego dzieci w wieku do 

lat 5 w punkcie przed-
szkolnym, dla którego 
organem prowadzącym 
jest Gmina Oleśnica;
b. w sprawie trybu udzie-
lania i rozliczania dota-
cji dla niepublicznych 
przedszkoli i niepublicz-
nych innych form wycho-
wania przedszkolnego 
na terenie Gminy Oleśni-

ca, prowadzonych przez 
osoby prawne lub fizycz-
ne, inne niż jednostki 
samorządu terytorialne-
go oraz trybu i zakresu 
kontroli prawidłowości 
pobrania i wykorzystania 
dotacji;
c. w sprawie zatwierdze-
nia Sołeckiej Strategii 
Rozwoju Wsi Poniato-
wice;
d. w sprawie zatwierdze-

nia Sołeckiej Strategii 
Rozwoju Wsi Bogusła-
wice;
e. w sprawie ustalenia 
wykazu wydatków, które 
nie wygasają z upływem 
roku budżetowego 2016.
Przygotował 

Agnieszka Kembłowska - 
Inspektor ds. obsługi Rady 

Gminy

Oświata oraz Sołeckie Strategie Rozwoju Wsi

XXVIII sesja Rady Gmi-
ny Oleśnica zwołana na 
dzień 26 stycznia 2017 
roku, rozpoczęła się od 
wprowadzenia przez 
Przewodniczącego Rady 
Tadeusza Kunaja auto-
poprawek do propono-
wanego porządku obrad.
Następnie wystąpili za-
proszeni goście: 
- Komendant Powiatowy 
Policji Robert Froń zapo-
znał radnych ze stanem 
zagrożenia przestęp-
czością i skutecznością 
ścigania sprawców prze-
stępstw w 2016 roku oraz 
z głównymi kierunkami 
pracy Policji w najbliż-

szym czasie;
- Zastępca Komendanta 
Powiatowego Państwo-
wej Straży Pożarnej An-
drzej Fischer przedstawił 
działania organizacyj-
ne i prawne jednost-
ki, statystykę pożarów i 
miejscowych zagrożeń. 
Szczegółowo omówił 
także charakterystycz-
ne zdarzenia na terenie 
gminy Oleśnica, prze-
prowadzone szkolenia 
dla członków OSP, oce-
nę stanu przestrzegania 
przepisów przeciwpoża-
rowych na terenie gminy 
Oleśnica w roku 2016 
oraz doposażenie jedno-

stek w sprzęt ratowniczy 
z otrzymanych dotacji;
- Komendant Gminny 
Ochotniczych Straży Po-
żarnych Józef Kołomań-
ski zaprezentował spra-
wozdanie z działalności 
OSP w 2016 roku.

Przedstawione wyżej 
materiały są dostępne 
w Biuletynie Informacji 
Publicznej (BIP) Urzędu 
Gminy Oleśnica www.
olesnica.nowoczesnag-
mina.pl, w zakładce „Se-
sje Rady Gminy”.

Po przerwie Rada Gminy 
podjęła uchwały w n/w 

sprawach:
a. w sprawie przyjęcia do 
realizacji programu zdro-
wotnego na rok 2017;
b. zmieniająca uchwałę 
w sprawie przyjęcia ak-
tualizacji „Programu usu-
wania azbestu i wyrobów 
zawierających azbest z 
terenu Gminy Oleśnica”;
c. w sprawie uchwalenia 
zmiany miejscowego 
planu zagospodarowa-
nia przestrzennego dla 
obrębu Dąbrowa, gmina 
Oleśnica;
d. w sprawie uchwalenia 
zmiany miejscowego 
planu zagospodarowa-
nia przestrzennego dla 
obrębu Sokołowice, gmi-
na Oleśnica;
e .  w s prawie  zas ad 
wynajmowania lokali 

wchodzących w skład 
mieszkaniowego zasobu 
Gminy Oleśnica;
f. w sprawie zmian bu-
dżetu gminy na 2017 rok;
g. zmieniająca uchwałę 
Nr XXVII/187/16 Rady 
Gminy Oleśnica z dnia 
29 grudnia 2016 roku w 
sprawie trybu udzielania 
i rozliczania dotacji dla 
niepublicznych przed-
szkoli i niepublicznych 
innych form wychowania 
przedszkolnego na tere-
nie Gminy Oleśnica, pro-
wadzonych przez osoby 
prawne lub fizyczne, inne 
niż jednostki samorzą-
du terytorialnego oraz 
trybu i zakresu kontroli 
prawidłowości pobrania 
i wykorzystania dotacji.

Następnie, zgodnie z 
porządkiem obrad, prze-
wodniczący poszcze-
gólnych komisji stałych 
przedstawili sprawozda-
nia z działalności komisji 
za 2016 rok oraz plany 
pracy na 2017 rok.

W dalszej części sesji 
Wójt Gminy przedstawił 
sprawozdanie z pracy 
między sesjami. 

Przed zakończeniem ob-
rad przyjęto protokół z 
XXVI oraz XXVII sesji Rady 
Gminy Oleśnica.

Opracowanie: Agnieszka 
Kembłowska - Inspektor ds. 

obsługi Rady Gminy

Bezpieczeństwo i porządek publiczny 
w gminie Oleśnica 
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26 stycznia 2017 roku 
w Powiatowym Cen-
trum Edukacji i Kultury  
w Oleśnicy odbył się IV 
Powiatowy Festiwal Pio-
senki Polskiej. Współor-
ganizatorkami a zarazem 
pomysłodawczyniami 
przedsięwzięcia wraz z 
PCEiK były nauczycielki 
Gimnazjum Gminy Ole-
śnica im. Szarych Sze-
regów panie Agnieszka 
Grondowa i Magdalena 
Stojko.

Pomysł zorganizowania 
festiwalu narodził się z 
potrzeby przypomnienia 
i propagowania piosenek 
o wyjątkowych walorach 
literackich oraz przybli-
żenia  twórczości wybit-
nych, niejednokrotnie 
zapomnianych rodzi-
mych poetów. Uroczy-

stość była również okazją 
do promocji rodzących 
się  talentów i nowych 
oraz nieco starszych 
utworów  z dobrą mu-
zyką i niebanalnym tek-
stem. Poprzez spotkanie 
młodych wykonawców 
z publicznością, chcia-
no przypomnieć i od 
nowa walczyć o wysoką 
jakość polskiej piosenki 
oraz przywrócić potrze-
bę śpiewania o rzeczach 
ważnych i nieprzemija-
jących.
IV edycja Festiwalu Pio-
senki Polskiej została 

zorganizowana z oka-
zji uświetnienia 120-
tej rocznicy powstania 
KINA , jej celem było 
przypomnienie najpięk-
niejszych piosenek po-
chodzących z polskiej 
kinematografii.
Z tej okazji konkurs roz-
poczęto od przypomnie-
nia jednego z wielkich 
przebojów muzyki fil-
mowej. Piosenkę ”Co ma 
przeminąć, to przeminie”  
pochodzącą z filmu „Quo 

vadis” Jerzego Kawale-
rowicza  wykonał zespół 
wokalny Magness działa-
jący w Gimnazjum Gmi-
ny Oleśnica im. Szarych 
Szeregów pod opieką 
pań Agnieszki Grondo-
wej i Magdaleny Stojko. 
Festiwal został oficjalnie 
otwarty przez dyrektor 

PCEiK p. Grażynę Dłuba-
kowską, która powitała 
przybyłych gości i zapo-
wiedziała, że dalszą część 
uroczystości poprowa-
dzą gimnazjalistki z  GGO 
– Sara Księżyk oraz Na-
talia Zobek. Debiutujące 
w swojej roli konferan-
sjerek uczennice bardzo 
dobrze poradziły sobie 
z powierzonym zada-
niem, ich zaangażowanie  
spotkało się z uznaniem 
uczestników i organi-
zatorów. Intersującym i 
edukacyjnym elemen-
tem wydarzenia było 

również to, że w trakcie 
występu każdego z wy-
konawców  w tle w for-
mie prezentacji multime-
dialnej wyświetlane były  

fotografie przedstawia-
jące autora tekstu oraz 
artystę wykonującego 
dany utwór w oryginale; 
ponadto widzowie mieli 
okazję zobaczyć frag-
menty filmów, z których 
pochodzą prezentowane 
na scenie utwory. Nieby-
wałą atrakcją festiwalu 
był występ pochodzącej 
z Oleśnicy artystki- Alek-
sandry Turoń. Pani Ola 
zaprezentowała publicz-
ności swoje imponujące 
umiejętności wokalne, 
które zachwyciły wszyst-
kich widzów .
Po zakończeniu wystę-
pów organizatorzy za-
prosili wszystkich uczest-
ników wraz z opiekunami 
na słodki poczęstunek, 
który miał za zadanie 
umilić czas oczekiwania 
na werdykt. Organizator-
ki, postanowiły dodatko-
wo nagrodzić wszystkich 
wyróżnionych wokali-
stów symbolicznym ku-
beczkiem zawierającym  
logo festiwalu i temat 
przewodni tegorocznej 
edycji. 
Jury w składzie: Agniesz-
ka Grondowa, Magda-
lena Stojko, Aleksandra 
Turoń oraz Adrian Mo-
rawski postanowiło wy-

różnić i nagrodzić nastę-
pujących wykonawców:
W kategorii soliści:
Laureaci:
Szkoły podstawowe:
- Natalia Wiewiór – Szkoła 
Podstawowa z Oddziała-
mi Integracyjnymi nr 6 

im. Janusza Korczaka w 
Oleśnicy, opiekun arty-
styczny- Elżbieta Burak
- Magdalena Błońska 
– Szkoła Podstawowa 
nr 4 im. prof.. Romana 
Podoskiego w Oleśnicy, 
opiekun Wioletta Fejcho
- Zuzanna Michalewska 
– PCEiK w Oleśnicy – 
opiekun Anna Wozińska
Szkoły gimnazjalne:
- Aleksandra Nawrot 
– Gimnazjum nr 1 im. 
Książąt Oleśnickich w 
Oleśnicy, opiekun Anna 
Wozińska
- Aleksandra Konieczna 
- Gimnazjum nr 1 im. 
Książąt Oleśnickich w 
Oleśnicy, opiekun Anna 
Wozińska
Szkoły ponadgimnazjal-
ne:
- Urszula Srokosz –II Li-
ceum Ogólnokształcące 
im. Ks. Jana Twardow-
skiego w Oleśnicy, opie-
kun Katarzyna Piórkow-
ska
Wyróżnienia
Szkoły podstawowe:
- Maja Tokarska – Miej-
sko-Gminny Ośrodek 
Kultury w Międzyborzu, 
opiekun Irena Pudłowska
Szkoły gimnazjalne:
- Przemysław Płuciennik 
– Gimnazjum im. Jana 
II w Sycowie, opiekun 

Andrzej Kowalczyk
- Alicja Piotrowicz – Gim-
nazjum Samorządowe 
im. Polskich Noblistów 
w Międzyborzu, opiekun 
Irena Pudłowska
- Nina Graba – PCEiK w 

Oleśnicy, opiekun Anna 
Wozińska
Szkoły ponadgimnazjal-
ne:
- Patryk Słota (akompa-
niament – Oskar Legner) 
– I Liceum Ogólnokształ-
cące im. Juliusza Sło-
wackiego w Oleśnicy, 
opiekun Małgorzata Dą-
brówka

W kategorii zespoły:
Laureaci
Szkoły podstawowe:
- Zespół wokalny – Szko-
ła Podstawowa nr 8 im. 
Noblistów Polskich w 
Oleśnicy, opiekun Joan-
na Stojanowska
Szkoły gimnazjalne:
- Zespół wokalny – Miej-
sko-Gminny Ośrodek 
Kultury w Międzyborzu, 
opiekun Irena Pudłowska
Szkoły ponadgimnazjal-
ne:
- Zespół PILL – II Liceum 
Ogólnokształcące im. Ks. 

Jana Twardowskiego w 
Oleśnicy, opiekun Kata-
rzyna Piórkowska
Wyróżnienia
Szkoły podstawowe:
- Zespół wokalny – Szkoła 
Podstawowa we Wszech-

świętem, opiekun Barba-
ra Mrowicka
- Zespół wokalny SEM-
PER FIDELIS – Katolicka 
Szkoła Podstawowa w 
Oleśnicy, opiekun Izabe-
la Jankiewicz
Pomysłodawczynie fe-
stiwalu pragną gorąco 
pogratulować i podzię-
kować wszystkim uczest-

nikom oraz ich opieku-
nom za wzięcie udziału 
w wydarzeniu. Już samo 
sięgnięcie po rodzimy 
utwór muzyczny, które-
go najważniejszym wa-
lorem jest nietuzinkowy, 
mądry tekst, jest praw-
dziwym zwycięstwem 
i głównym celem przy-
świecającym festiwalowi. 

Agnieszka Grondowa, 
Magdalena Stojko /GGO
Foto: Zdjęcia robiła Pani 

Mirosława Psujek z PCEIK 
w Oleśnicy

IV Powiatowy Festiwal Piosenki Polskiej
kultura
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W niedzielę 18 grudnia 
2016r. odbył się finał XXII 
Międzygminnego Prze-
glądu Grup Kolędniczych 
„Pastorałka”, podczas 
którego wystąpiło 24 
wykonawców. 
Niebywałą niespodzian-
ką był występ zespołu 
bluesowo - rockowego 
„Ale Dym” z Dziadowej 
Kłody i grupy „Sunflo-
wers” (Namysłów), która 

przyjechała do nas z in-
nego województwa.
3 - osobowe jury (Rada 
Artystyczna) wyłoniło 5 
finalistów:
1.WESOŁE DZIECIAKI 
ze Szkoły Podstawowej 
Gminy Oleśnica
2.ALE DYM z Dziadowej 
Kłody
3.LIGOCIANIE z Ligoty 
Wielkiej
4.POKOLENIA z Ligoty 

Małej
5.WYSZOGRODZIANIE z 
Wyszogrodu
Dodatkowo Rada Ar-
tystyczna postanowiła 
przyznać tytuł Laureata 
następującym zespo-
łom/wykonawcom:
1.Zespołowi Kolędników 
ze Szkoły Podstawowej w 
Smolnej
2.Zespołowi SUNFLO-
WERS (Namysłowsk i 

Ośrodek Kultury) z Na-
mysłowa
3.Sandrze Guras i Woj-
ciechowi Zarzyckiemu 
z Zespołu Szkół Ponad-
gimnazjalnych w Oławie
4.Zespołowi JARZĘBINA  
z Sokołowic
5.Zespołowi Boguszycza-
nie z Boguszyc
6.Zespowiłowi WIANKI ze 
Wszechświętego
7.Zespołowi RZĘDOWIA-
NIE z Boguszyc Osiedla 
- Nagroda Prezesa GPK 

Jarosława Polańskiego
8.Zespołowi SĄSIADECZI 
z Dobrzenia – Nagroda 
Przewodniczącego Ko-
misji Kultury Tadeusza 
Andreasika
9.Zespołowi DEMOLO 
z Wrocławia – Nagroda 
Dyrektor GOK Oleśnica 
Doroty Bartczak
10.Grupie Teatralno-Pan-
tomimicznej LIGOTKI z 
Ligoty Polskiej – Nagroda 
Przewodniczącego Rady 
Gminy Oleśnica Tadeusza 

Kunaja
11.Chórowi Gminy Ole-
śnica UNA VOCE – nagro-
da Wójta Gminy Oleśnica 
Marcina Kasiny.
Prócz tego muzyk i in-
struktor współpracujący 
z GOK Oleśnica - Pan 
Andrzej Prus, został uho-
norowany przez Radę Ar-
tystyczną za wyjątkową 
kreatywność i wzboga-
cenie repertuary zespo-
łów własną twórczością.

XXII Międzygminny Przegląd Grup Kolędniczych

Od stycznia 2016 roku 
Wójt Gminy Oleśnica, za-
prasza do Urzędu Gminy 
Oleśnica świeżo upie-
czonych rodziców razem 
z nowo narodzonymi 
mieszkańcami Gminy 
Oleśnica i obdarowuje 
ich zestawem drobnych 
upominków okoliczno-
ściowych.

Jeżeli  chcą Państwo 
uczestniczyć ze swoim 
dzieckiem w uroczystym 
powitaniu nowych oby-
wateli Gminy Oleśnica, 

prosimy o wypełnienie 
formularza zgłoszenio-
wego i dostarczenie go 
do Urzędu Gminy Ole-
śnica osobiście do sekre-
tariatu lub do pokoju nr 
23 badź wysłać pocztą 
tradycyjną na adres:

Urząd Gminy Oleśnica
ul. 11 Listopada 24,
56-400 Oleśnica.

Każdy opiekun zostanie 
poinformowany tele-
fonicznie o dacie i go-
dzinie spotkania, które 

odbędzie się w Sali Narad 
w Urzędzie Gminy Ole-
śnica,  

Jednocześnie informu-
jemy, że rodzice nowo-
narodzonego dziecka 
mogą zgłaszać swoje 
pociechy na formula-
rzach zgłoszeniowych w 
ciągu 6 miesięcy od dnia 
urodzenia dziecka.

Przygotowała:Agnieszka 
Pawłowska

inspektor ds. promocji 
gminy

Przywitanie nowonarodzonych 
mieszkańców Gminy Oleśnica  wytnij i wypełnij

Wójt Gminy Oleśnica 
Marcin Kasina

 

 
URZĄD GMINY OLEŚNICA 
ul. 11 Listopada 24, 56‐400 Oleśnica 
tel. (71) 314 02 00, faks (71) 314 02 04

www.olesnica.wroc.pl
olesnica.nowoczesnagmina.pl

urzad@olesnica.wroc.pl
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

Wójt  Gminy  Oleśnica,  chcąc  uhonorować  świeżo  upieczonych  rodziców  i  nowo 
narodzonych  mieszkańców  gminy  Oleśnica,  obdarowuje  ich  zestawem  drobnych 
upominków okolicznościowych. 
Jeżeli  chcą  Państwo  uczestniczyć  ze  swoją  pociechą  w  uroczystym  powitaniu  nowych 
obywateli Gminy Oleśnica, prosimy o wypełnienie formularza. 
 
Jednocześnie  informujemy,  że  rodzice nowonarodzonego dziecka mogą  zgłaszać  swoje 
pociechy na formularzu zgłoszeniowym w ciągu 6 miesięcy od dnia urodzenia dziecka. 
 
DRUKOWANYMI LITERAMI 

Imię i nazwisko dziecka: ……………………………………………………………………………………………………………… 

Data urodzenia dziecka: ……………………………………………………………………………………………………. 

Miejsce urodzenia dziecka: ……………………………………………………………………………..................... 

Miejsce zameldowania dziecka: ………………………………………………………………………………………..  
 
Imię i nazwisko rodzica / prawnego opiekuna: ………………………………………………………………….. 

Numer telefonu: ……………………………………………………………………………………………………………….. 

Podpis rodzica / prawnego opiekuna: 

……………………………………………………….. 

Formularz  prosimy  dostarczyć  do Urzędu Gminy Oleśnica  osobiście  do  sekretariatu  lub 
pokoju 23 bądź wysłanie go pocztą na adres: 

Urząd Gminy Oleśnica 
ul. 11 Listopada 24, 
56‐400 Oleśnica. 

O  dacie  spotkania,  które  odbędzie  się  w  Sali  Narad  w  Urzędzie  Gminy  Oleśnica, 
poinformujemy Państwa telefonicznie. 

kultura
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wydarze-

W gminnej sali sportowej 
w Oleśnicy przeprowa-
dzono turniej halowej 
piłki nożnej seniorów. 
Do rywalizacji o puchar 
Świątecznego Karpia  
zgłosiło się 10 drużyn       
z gminy Oleśnica, które 
zostały podzielone na 
dwie grupy. Mecze w 
grupach rozegrano  sys-
temem „każdy z każdym” 
dostarczyły wszystkim 
zgromadzonym bardzo 
dużo emocji, niekon-
wencjonalnych zagrań i 
co najważniejsze sporo 
bramek. Po zakończeniu 
meczy w grupach do 
fazy pucharowej awan-
sowały drużyny z Ligo-
ty Polskiej, Nieciszowa, 
Gręboszyc i Świerznej. 
Zacięte i wyrównane me-
cze półfinałowe, których 
zwycięzców wyłoniono 
po rzutach karnych na 

swoją korzyść rozstrzy-
gnęły drużyny Świerznej 
i Nieciszowa. W małym 
finale pomiędzy druży-
nami Gręboszyc i Ligoty 
Polskiej zwycięstwo i 
trzecie miejsce zdobyła 
reprezentacja Gręboszyc 
kończąc swój mecz wyni-
kiem 3:0. 

W meczu finałowym 
w którym spotkały się 
drużyny Nieciszowa i 
Świerznej lepsza okazała 
się drużyna Nieciszowa 
pokonując Świerzną 4:1.  

Zwycięzcy nagrodzeni 
zostali  pamiątkowymi 
pucharami, a nad pra-
widłowym przebiegiem 
rozgrywek czuwali sę-
dziowie p. Aleksander 
Chrzanowski oraz p. Mie-
czysław Głowaczewski.

  Niedziela w gminnej sali 
sportowej w Oleśnicy 
zdominowana została  
przez turnieje w piłce 
siatkowej kobiet i męż-
czyzn. W świątecznej 
rywalizacji kobiet wy-
startowały 3 drużyny 
z gminy Oleśnica. Za-
wody pomiędzy żeński-
mi drużynami stały na 
wysokim poziomie i po 
wyrównanych meczach 
najlepszą drużyną oka-

zała się reprezentacja 
Nieciszowa wygrywając 
wszystkie swoje mecze. 
Tuż za nimi uplasowała 
się reprezentacja Cieśli, 
a ostatnie miejsce na 
podium wywalczyła dru-
żyna z Sokołowic.

Do turnieju mężczyzn 
zgłosiło się 6 drużyn, 
które swoją rywalizację 
rozpoczęli od meczy w 
dwóch grupach. Z emo-

cjonujących i wyrówna-
nych rozgrywek grupo-
wych do finałowych zma-
gań awansowały drużyny 
z Cieśli i Dziadowej Kłody 
oraz Relax Oleśnica oraz 
reprezentacja Poniato-
wic.  W meczu o pierw-
sze miejsce zwycięstwo 
odnieśli panowie z Cieśli 
pokonując reprezenta-
cję z Relax Oleśnica, a 
miejsce trzecie w małym 
finale zdobyli  zawod-

nicy z Dziadowej Kłody.  
Tuż za podium swoje 
zmagania zakończyła 
reprezentacja Poniato-
wic. Zwycięskie drużyny 
w obu turniejach zostały 
nagrodzone pamiątko-
wymi pucharami, a nad 
prawidłowym przebie-
giem rozgrywek czuwali 
sędziowie p. Aleksander 
Chrzanowski, p. Jan Ba-
rański oraz p. Stanisław 
Krawczykowski.

Weekend z turniejami o puchar 
„ Świątecznego Karpia ”

3 grudnia turniejem „ 
Mikołajkowym” halowej 
piłki nożnej dla dzie-
ci szkół podstawowych                                         
i gimnazjum rozpoczęły 
się Mistrzostwa Gminy 
Oleśnica.
Mieszkańcy naszej gminy 
i nie tylko rywalizują w 

halowej piłce nożnej w 
piłce siatkowej kobiet  i 
mężczyzn oraz w tenisie 
stołowym. Dla dzieci ze 
szkół podstawowych i 
gimnazjum organizowa-
ne są turnieje w halowej 
piłce nożnej.
W turniejach o mistrzo-

stwo gminy Oleśnica w 
piłce siatkowej kobiet 
rywalizują między sobą 
3 drużyny: Nieciszów, 
Sokołowice, oraz Cieśle. 
Mistrzem gminy Oleśnica 
zostanie drużyna, która 
odniesie najwięcej zwy-
cięstw podczas pięciu 
turniejów. Ostatni, fina-
łowy turniej odbędzie się 
w gminnej sali sportowej 
w Oleśnicy 19 lutego o 
godz.11. 
Do rozgrywek w piłce 
s iatkowej  mężcz yzn 
zgłosiło się 10 drużyn: 
Poniatowice,  Cieśle, 
Gręboszyce, Nieciszów, 
Sokołowice, Boguszy-

ce, Wszechświęte, No-
woszyce, Zarzysko oraz 
gościnnie reprezenta-
cja Dziadowej Kłody. W 
turnieju finałowym wy-
stąpią cztery najlepsze 
reprezentacje z rozgry-
wek grupowych, które 
są rozgrywane systemem 
„każdy z każdym”, 
a finał przeprowadzony 
zostanie w gminnej sali 
sportowej w Oleśnicy 19 
lutego o godz.14.
W rozgrywkach halowej 
piłki nożnej seniorów 
drużyny zostały podzie-
lone na dwie grupy  
i swoje mecze rozgry-
wają w  salach spor-
towych w Sokołowi-

cach i Ligocie Małej:                                                           
Grupa A Sokołowice: 
Boguszyce, Dąbrowa, 
Jenkowice, Ligota Polska, 
Ostrowina, Poniatowice, 
Sokołowice, Świerzna.                                                                                                                                        
 Grupa B Ligota Mała: 
C i e ś l e ,  G rę b o s z yce, 
Krzeczyn, Ligota Mała, 
Nieciszów, Nowoszy-
ce, Piszkawa, Zarzysko.                                                                                                                                        
o rozegraniu wszystkich 
meczy w grupach do 
turnieju finałowego któ-
ry odbędzie się 25 lutego 
o godz.16 w gminnej sali 
sportowej w Oleśnicy 
awans zapewnią sobie 
dwie najlepsze drużyny 
z każdej grupy.
Rozgrywki tenisa stoło-

wego rozgrywane są w 
jednej grupie z udziałem 
6 drużyn: Sokołowice, 
Boguszyce, Krzeczyn, 
Cieśle, Nowoszyce, Grę-
boszyce. Rywalizacja 
między zespołami od-
bywa się w salach spor-
towych w Sokołowicach, 
Ligocie Małej oraz we 
Wszechświętem.  Do tur-
nieju finałowego, który 
odbędzie się 26 lutego 
w Ligocie Polskiej awan-
sują trzy najlepsze ze-
społy, które między sobą 
wyłonią mistrza gminy 
Oleśnica, a zawodnicy 
indywidualnie powalczą 
o tytuł najlepszego teni-
sisty naszej gminy. 

Mistrzostwa o „Puchar Wójta” gminy Oleśnica

sport w gminie
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W dniu 28.01.2017r od-
były się  Mistrzostwa 
Halowe Młodzików Dol-
nego Śląska w lekko-
atletyce w Wałbrzychu, 
które zakończyły cykl 
naszych startów halo-

wych. Zawodnicy z WKS 
Oleśniczanka zdobyli 
cztery medale.
Najwięcej powodów do 
radości trenerom spra-
wili zawodnicy:
- Michał Pytel-złoty me-

dal na dystansie 1000m 
z wynikie-2.52.50
- Kaja Bartnicka-brązowy 
medal na dystansie 60m 
płk z wynikem-10.60
-Dawid Kałwiński- brązo-
wy medal na dystansie 
300m z wynikem-45.00
-Mateusz Tas -brązo-

wy medal na dystansie 
300m z wynikiem-45.00
Pozostali zawodnicy rów-
nież osiągnęli znaczące 
wyniki i rezultaty spor-
towe:
-Julia Mularczyk- 5 miej-
sce na dystansie 600m z 
wynikiem- 1.53.30
-Klaudia Fryzkowska-5 
miejsce- kula z wyni-
kiem-9.45
-Agata Cournuaud de 
Cournuaud-6 miejsce na 
dystansie 300m- z wyni-
kiem 50.10
-Marcin Zdunek-8 miej-
sce na dystansie 300m z 
wynikiem 46.60
-Marcin Zdunek-13 miej-
sce w dal z wynikiem 4.79
-Sandra Tyczyńska-13 
miejsce w dal z wynikiem 
4.23
-Mateusz Tas-13 miejsce 

w dal z wynikiem 4.72
-Jakub Cieroch-17 miej-
sce na dystansie 300m z 
wynikiem 48.00
-Kamila Dąbrowska-23 

miejsce na dystansie 
300m z wynikiem 56.70

Przygotował:
Trener – Andrzej Szałek

Mistrzostwa Halowe 
Młodzików Dolnego Śląska

Klasa VI ze Szkoły Podsta-
wowej Gminy Oleśnica 
zdobyła III miejsce w 
konkursie „Skoczne zdję-
cie”, ogłoszonym przez 
Go Jump - największy 
park trampolin w Polsce. 
Nagrodą za tytuł laure-
ata była 50–procentowa 
zniżka na wejście grupy 
do wrocławskiego parku. 
Wychowawczyni zwy-
cięskiej klasy, Justyna 
Słupek – Borcz, zorga-
nizowała wycieczkę, w 

której wzięli udział także 
uczniowie klas IV i V z 
opiekunkami: Moniką 
Knysak, Dorotą Lemiech 
i Urszulą Bujwid. 
Radości było co niemiara, 
dzieci chętnie korzysta-
ły z takich atrakcji jak: 
Go Ninja, Go Sidle, stre-
fa koszykówki, basen z 
gąbkami i oczywiście 
t rampol iny.  Ucznio -
wie próbowali swoich 
skocznych umiejętności 
i możliwości oczywiście 

pod czujnym okiem tre-
nerów, którzy nie tylko 
dbali o bezpieczeństwo, 
ale także pokazywali, jak 
prawidłowo wykonywać 
podstawowe ewolucje. 

Wycieczka przyniosła 
wiele niezapomnianych 
wrażeń i z pewnością 
każdy z jej uczestników 
będzie chciał powrócić 
do Go Jump w poszuki-
waniu kolejnych emocji.

M. Śliwińska

Skoczna wycieczka SPGO

W urzedzie Gminy Ole-
śnica odbyło sie spo-
tkanie z dyrektorami 
gminnych szkół. W jego 
trakcie, miała miejsce 
prezentacja urządzeń 
AED, które moze urato-
wać ludzkie życie. 
W grudniu zainstalowa-
no takie urządzenie w 
oleśnickim Starostwie. 
Pisaliśmy o tym tutaj.
Defibrylatorpotrafi wy-
konać badanie EKG, ana-
lizuje zapis oraz głosowo 

informuje, czy defibryla-
cja jest konieczna. Urzą-
dzenie AED dodatkowo 
wyposażone zostało w 
przycisk pediatryczny, 
czyli specjalną funkcję 
pozwalającą na użycie 
elektrod standardowych 
do defibrylacji dziecka, 
poprzez redukcję energii.
Urzad Gminy Oleśnica 
chciałby zainstalować 
takie urządzenie nie tyl-
ko w swoim urzedzie, 
ale także w każdej ze 

swoich szkól. Docelowo 
takie urżądzenia miały 
by pojawić sie również w 
instytucjach podległych 
- Gminnego Ośrodka Kul-
tury, Gminnego Ośrod-
ka Pomocy Społecznej, 
Gminnego Pprzedsie-
biorstwa Komunalnego 
oraz w gminnych strażni-
cach Ochotniczych Stra-
ży Pożarnych.
Defibrylator to niezbęd-
ne urządzenie w sytuacji 
nagłego zatrzymania 
akcji serca. Może go ob-
służyć każda osoba.

Defibrylator w Gminie

str. 3
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Gmina Oleśnica jest na 
tle powiatu, a nawet kra-
ju wyjątkowa, ze wzglę-
du na systematyczny 
wzrost ludności. Zamel-
dowanych osób na tere-
nie gminy na koniec 2006 
r. było 11 572 mieszkań-
ców, a już wg stanu na 
dzień 31 grudnia 2016 r. 
liczba ta wynosiła 13 100. 
Obecnie Gmina Oleśnica 

plasuje się na trzecim 
miejscu w powiecie ze 
względu na ilość osób 
zamieszkałych. Przed 
nami już tylko największa 
gmina miejska – Miasto 
Oleśnica – 36 286 i miej-
sko-wiejska – Miasto i 
Gmina Syców - 16 385 
mieszkańców. Miasto i 
Gmina Twardogóra liczy 
obecnie 12 889 osób. Po-
zostałe gminy powiatu: 
Miasto i Gmina Bierutów 
9 894 osoby, Gmina Do-
broszyce 6 571 i Gmina 
Dziadowa Kłoda 4 651 
mieszkańców. Porównu-
jąc liczbę mieszkańców 
poszczególnych miej-
scowości z terenu naszej 
gminy między 31 grud-

nia 2012 r., a 31 grud-
nia 2016 r., największy 
wzrost odnotowano w 
takich miejscowościach 
jak: Nieciszów, gdzie 
przybyło 96 osób, Spali-
ce – 66 osoby oraz Ligota 
Mała – 55 osób. Najwięk-
szymi miejscowościami, 
pod względem liczby 
ludności są: Boguszyce, 
które liczą 1439 miesz-

kańców, Poniatowice 
– 921, Sokołowice - 895 
i Bystre - 888 mieszkań-
ców. Boguszyce podzie-
lone są na dwa sołectwa: 
Sołectwo Boguszyce 
(698 mieszkańców), w 
skład którego wchodzi 
wieś Boguszyce z przy-
siółkiem Damnik oraz So-
łectwo Osiedle Boguszy-
ce (741 mieszkańców), w 
skład którego wchodzi 
przysiółek Rzędów. 
Podziału Boguszyc na 
dwa sołectwa dokonała 
Rady Gminy w 1991 r. 
uchwałą w sprawie utwo-
rzenia sołectw i osiedla 
na terenie Gminy Oleśni-
ca. Podział ten sprawia, 
że Gmina Oleśnica składa 

się z 28 miejscowości, 
ale posiada 29 sołectw, 
gdzie każde sołectwo 
ma odrębnego sołtysa, 
radę sołecką i odrębny 
fundusz sołecki.
Ponadto od kilku lat 
na poziomie dodatnim 
utrzymuje się przyrost 
naturalny. 
W Gminie Oleśnica co-
rocznie liczba urodzo-

nych jest średnio o 20 
osób większa od liczby 
osób zmarłych. Według 
danych znajdujących 
się na stronie Głównego 
Urzędu Statystycznego, 
w skali ogólnokrajowej 
przyrost naturalny jest 
ujemny. Podobnie wy-
gląda sytuacja z propor-
cją między ilością kobiet 
i mężczyzn.
W Polsce mieszka więcej 
kobiet niż mężczyzn. Ina-
czej wygląda sytuacja w 
Gminie Oleśnica, gdzie 
liczba mężczyzn jest o 
236 osób większa od 
liczby kobiet zamieszku-
jących nasz teren. 
Zachęcamy wszystkie 
osoby mieszkające na 

terenie Gminy Oleśnica, 
które nie wypełniły do tej 
pory obowiązku meldun-
kowego do zameldowa-
nia się na pobyt stały lub 
czasowy w miejscu swo-
jego aktualnego pobytu. 
Wraz ze wzrostem liczby 
mieszkańców przybywa 

zadań, związanych m.in. 
z organizacją nauczania 
na poziomie szkół pod-
stawowych i gimnazjów, 
rozbudową infrastruktu-
ry drogowej, sieci wodo-
ciągów i kanalizacji itp. 
Jednocześnie wzrost licz-
by zameldowanych osób 

przekłada się na wzrost 
środków do budżetu, 
które można przezna-
czyć na realizację powyż-
szych zadań.
Warto być mieszkańcem 
Gminy Oleśnica, wyjątko-
wej gminy.

Ilu mieszkańców liczy Gmina Oleśnica?

Gmina realizuje budowę 
dwóch budynków komu-
nalnych w miejscowości 
Krzeczyn. Roboty wyko-
nuje firma: AK INVEST-
MENT, ul. Karłowicza 5/1, 
49-300 Brzeg, w dwóch 
etapach rozłożonych na 
2016 i 2017 r.. Oddanie 
do użytkowania obiek-
tów ma nastąpić jesienią 
2017 r. Budowa zwiększy 
zasoby mieszkaniowe 
Gminy Oleśnica o cztery 

mieszkania komunalne. 
Powierzchnia użytko-
wa każdego mieszkania 
wynosi ok. 52,19 m2. Na 
mieszkanie składają się 
dwa pokoje, kuchnia, 
łazienka, pomieszczenie 
gospodarcze i korytarz.
Koszt budowy wynosi 
586.537,90 zł. 

Wsparcie Banku Gospo-
darstwa Krajowego wy-
nosi 30 % w/w kwoty.

Budowa budynków komunalnych w miejscowości Krzeczyn

mieszkańcy gminy w liczbach
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Referat Rolnictwa, Go-
spodarki Nieruchomo-
ściami i Ochrony Środo-
wiska informuje, że w 
związku z wejściem w 
życie ustawy z dnia 16 
grudnia 2016 r.
o zmianie ustawy o 
ochronie przyrody i usta-
wy o lasach (Dz. U. z 2016 
r. poz. 2249) od 1 stycznia 
2017 r. nie jest wymaga-
ne uzyskanie zezwolenia 
właściwego organu na 
usunięcie:
• drzew lub krzewów, 
które rosną na nierucho-
mościach (z wyłącze-
niem terenów wpisanych 
do rejestru zabytków) 
stanowiących własność 
osób fizycznych i są usu-
wane na cele niezwiąza-
ne z prowadzeniem dzia-
łalności gospodarczej;
• krzewu albo krzewów 
rosnących w skupisku, o 
powierzchni do 25 m2;
• drzew, których obwód 
pnia na wysokości 130 
cm nie przekracza:

a) 100 cm - w przypadku 
topoli, wierzb, kaszta-
nowca zwyczajnego, klo-
nu jesionolistnego, klo-
nu srebrzystego, robinii 
akacjowej oraz platanu 
klonolistnego,
b) 50 cm - w przypadku 
pozostałych gatunków 
drzew.
• drzew lub krzewów 
usuwanych w celu przy-
wrócenia gruntów nie-
użytkowanych do użyt-
kowania rolniczego.
Pozostałe zmiany znajdą 
Państwo w załączonym 
tekście ustawy:
http://dziennikustaw.
gov.pl/DU/2016/2249/1
Uwaga!
Zwolnienie z obowiązku 
uzyskania zezwolenia 
na usunięcie drzew lub 
krzewów nie zwalnia z 
obowiązku uzyskania 
zezwolenia na czynności 
zakazane w stosunku 
do gatunków chronio-
nych (grzybów, roślin, 
zwierząt) w przypadku 

stwierdzenia, że usunię-
cie zadrzewienia spo-
woduje naruszenie tych 
zakazów (np. umyślne 
płoszenie, lub niepoko-
jenie w okresie lęgowym, 
niszczenia, usuwania lub 
uszkadzania gniazd pta-
sich), znajdujących się na 
terenie  projektowanego  
Specjalnego Obszaru 
Ochrony siedlisk Natura 
2000 „Dolina Oleśnicy i 
Potoku Boguszyckiego” 
oraz „Lasów Grędziń-
skich”.  Natomiast nie 
ma potrzeby występo-
wania o zezwolenie na 
usunięcie gniazd ptasich, 
jeżeli drzewa lub krzewy 
będą usuwane poza se-
zonem lęgowym (tj. od 
16 października do koń-
ca lutego) z obiektów bu-
dowlanych lub terenów 
zieleni pod warunkiem, 
że będzie to wynikać ze 
względów bezpieczeń-
stwa lub sanitarnych - 
zgodnie z § 9 pkt 2 ww. 
rozporządzenia Ministra 

Środowiska z dnia 6 paź-
dziernika 2014 r. w spra-
wie ochrony gatunkowej 
zwierząt (Dz. U. z 2014 r. 
poz. 1348).
Informujemy jednocze-
śnie, że zgodnie z art. 56 
ust. 2 oraz ust. 4 ustawy 
z dnia 16 kwietnia 2004 
r. o ochronie przyrody 
zezwolenie na czynności 
podlegające zakazom 
wydaje regionalny dyrek-
tor ochrony środowiska 
lub Generalny Dyrektor 
Ochrony Środowiska na 
obszarze swojego dzia-
łania, w przypadku braku 
rozwiązań alternatyw-
nych, jeżeli nie spowodu-
je to zagrożenia dla dziko 
występujących populacji 
chronionych gatunków 
zwierząt.
Naruszenie zakazów w 
stosunku do gatunków 
chronionych stanowi wy-
kroczenie (art. 131 pkt 
14 ustawy o ochronie 
przyrody).
Jednocześnie przypomi-
namy, że problematykę 
drzew i krzewów rosną-
cych przy granicy działki 

reguluje (art. 143-154) 
ustawa z dnia 23 kwiet-
nia 1964 r. Kodeks cywil-
ny (Dz. U. z 2016 r. poz. 
380, z późn. zm.). Poniżej 
przykładowe unormo-
wania prawne.
Art. 144 Właściciel nieru-
chomości powinien przy 
wykonywaniu swego 
prawa powstrzymywać 
się od działań, które by 
zakłócały korzystanie z 
nieruchomości sąsied-
nich ponad przeciętną 
miarę, wynikającą ze 
społeczno-gospodar-
czego przeznaczenia nie-
ruchomości i stosunków 
miejscowych.
Art. 148 Owoce opadłe z 
drzewa lub z krzewu na 
grunt sąsiedni stanowią 
jego pożytki. Przepisu 
tego nie stosuje się, gdy 
grunt sąsiedni jest prze-
znaczony
na użytek publiczny.
Art. 149 Właściciel grun-
tu może wejść na grunt 
sąsiedni w celu usunię-
cia zwieszających się z 
jego drzew gałęzi lub 
owoców. Właściciel są-

siedniego gruntu może 
jednak żądać naprawie-
nia wynikłej stąd szkody.
Art. 150 Właściciel grun-
tu może obciąć i zacho-
wać dla siebie korzenie 
przechodzące z sąsied-
niego gruntu. To samo 
dotyczy gałęzi i owo-
ców zwieszających się 
z sąsiedniego gruntu; 
jednakże w wypadku ta-
kim właściciel powinien 
uprzednio wyznaczyć 
sąsiadowi odpowiedni 
termin do ich usunięcia.
Ewentualne roszczenia w 
tym zakresie są rozstrzy-
gane tylko
w postępowaniach cy-
wilnych przed sądem 
powszechnym.

Informacja o usuwaniu drzew oraz krzewów

W dniu 2 stycznia 2017 
r. Wójt Gminy Oleśnica 
ogłosił konkurs dotyczą-
cy udzielenia dotacji ce-
lowej na realizację zadań 
publicznych z zakresu 
rozwoju sportu na te-
renie Gminy Oleśnica. 
O dotację mogły starać 
się podmioty, które nie 

zaliczają się do sektora fi-
nansów publicznych, nie 
działają w celu osiągnię-
cia zysku oraz realizują 
zadania z zakresu sportu 
na terenie gminy. 
Termin składania ofert 
upłynął 23 stycznia 2017 
r. Na realizację ww. zada-
nia wpłynęło 8 ofert.

Wójt Gminy Oleśnica 
wraz z Komisją Kultury, 
Rekreacji, Sportu, Ładu
i Bezpieczeństwa Pu-
blicznego przyznał do-
tację poniższym Klubom 
działającym na terenie 
Gminy Oleśnica:

Dotacje dla klubów sportowych w 2017 r.
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Wójt Gminy Oleśnica 
informuje:
Stawki podatku od nie-
ruchomości na 2017 rok 
wynoszą:
1) od gruntów:
a) związanych z prowa-
dzeniem działalności go-
spodarczej, bez względu 
na sposób zakwalifiko-
wania w ewidencji grun-
tów i budynków
• 0,83 zł od 1 m2 po-
wierzchni,
b)  pod wodami po -
wierzchniowymi stoją-
cymi lub wodami po-
wierzchniowymi płyną-
cymi jezior i zbiorników 
sztucznych
• 4,50 zł od 1 ha po-
wierzchni,
c) pozostałych, w tym 
zajętych na prowadze-
nie odpłatnej statutowej 
działalności pożytku pu-
blicznego przez organi-
zacje pożytku publicz-
nego
• 0,45 zł od 1 m2 po-
wierzchni,
d) niezabudowanych ob-
jętych obszarem rewita-

lizacji, o którym mowa 
w ustawie z dnia 9 paź-
dziernika 2015 r. o rewita-
lizacji (Dz. U. poz. 1777), i 
położonych na terenach, 
dla których miejscowy 
plan zagospodarowania 
przestrzennego przewi-
duje przeznaczenie pod 
zabudowę mieszkanio-
wą, usługową albo za-
budowę o przeznaczeniu 
mieszanym obejmują-
cym wyłącznie te rodzaje 
zabudowy, jeżeli od dnia 
wejścia w życie tego pla-
nu w odniesieniu do tych 
gruntów upłynął okres 4 
lat, a w tym czasie nie za-
kończono budowy zgod-
nie z przepisami prawa 
budowlanego
• 2,90 zł od 1 m2 po-
wierzchni;
2) od budynków lub ich 
części:
a) mieszkalnych
• 0,63 zł od 1 m2 po-
wierzchni użytkowej,
b) związanych z prowa-
dzeniem działalności 
gospodarczej oraz od 
budynków mieszkalnych 

lub ich części zajętych na 
prowadzenie działalno-
ści gospodarczej
• 20,80 zł od 1 m2 po-
wierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowa-
dzenie działalności go-
spodarczej w zakresie 
obrotu kwalifikowanym 
materiałem siewnym
• 10,50 zł od 1 m2 po-
wierzchni użytkowej,
d) związanych z udzie-
laniem świadczeń zdro-
wotnych w rozumieniu 
przepisów o działalności 
leczniczej, zajętych przez 
podmioty udzielające 
tych świadczeń
• 4,60 zł od 1 m2 po-
wierzchni użytkowej,
e) pozostałych, w tym 
zajętych na prowadze-
nie odpłatnej statutowej 
działalności pożytku pu-
blicznego przez organi-
zacje pożytku publicz-
nego
• 7,40 zł od 1 m2 po-
wierzchni użytkowej
3) od budowli
• 2 % ich wartości okre-
ślonej na podstawie art. 

4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 
ustawy z dnia 12 stycz-
nia 1991 r. o podatkach i 
opłatach lokalnych.Obo-
wiązek podatkowy w po-
datku od nieruchomości 
powstaje od pierwszego 
dnia miesiąca następują-
cego po miesiącu w któ-
rym nastąpiła zmiana tj. 
nabycie tytułu prawnego 
do przedmiotu opodat-
kowania lub wejście w 
jego posiadanie oraz 
zbycie przedmiotu opo-
datkowania. Np. jeżeli 
nabycie nieruchomości 
nastąpiło 3 stycznia 2017 
roku, to obowiązek po-
datkowy powstaje od 1 
lutego 2017 roku. 
Osoby które nabyły pra-
wa do nieruchomości jak 
również te które zbyły 
prawa do nieruchomo-
ści zobowiązane są do 
złożenia w ciągu 14 dni 
informacji o nierucho-
mościach i obiektach 
budowlanych na druku 
IN-1, a informacji o grun-
tach na druku IR-1 
Zobowiązanie podatko-
we w podatku od nieru-
chomości, podatku rol-

nym dla osób fizycznych 
jest ustalane na każdy 
rok podatkowy decyzją, 
która jest przesyłana do 
podatników. Dlatego 
bardzo ważne jest infor-
mowanie o zmianie ad-
resu do korespondencji. 
Brak informacji o zmianie 
adresu spowoduje kie-
rowanie korespondencji 
na dotychczasowy adres, 
a doręczenie jej będzie 
traktowane jako sku-
teczne.
Podatek płatny jest w 
czterech ratach: do dnia 
15 marca, 15 maja, 15 
września oraz 15 listo-
pada roku podatkowego.
W przypadku gdy kwota 
podatku od nierucho-
mości, rolnego nie prze-
kracza 100 zł., podatek 
w 2017 roku jest płatny 
jednorazowo w terminie 
płatności pierwszej raty.
Jednocześnie informuje-
my, że w przypadku gdy 
kwota podatków : rolne-
go i od nieruchomości 
na decyzji nie przekracza 
kosztu doręczenia prze-
syłki to decyzja nie bę-
dzie wysyłana do podat-

nika.Ponadto w bieżą-
cym roku podatkowym 
podstawą do wyliczenia 
podatku rolnego jest 
średnia cena skupu żyta 
za okres 11 kwartałów 
poprzedzających kwartał 
poprzedzający rok po-
datkowy 2017, określoną 
w Komunikacie Prezesa 
Głównego Urzędu Sta-
tystycznego, z dnia 18 
października 2016 r. w 
sprawie średniej ceny 
skupu żyta za okres 11 
kwartałów będącej pod-
stawą do ustalenia po-
datku rolnego na rok 
podatkowy 2017 (M.P. z 
2016 r., poz. 993) wyno-
sząca 52,44 zł za 1dt.
Natomiast podstawą do 
wyliczenia podatku le-
śnego w 2017 roku jest 
średnia cena sprzedaży 
drewna za trzy kwarta-
ły 2016 roku, która wy-
niosła 191,01 zł za 1m3 
(komunikat Prezesa GUS 
z dnia 20 października 
2016 r. ogłoszony w Mo-
nitorze Polskim Nr 996).
Stawki podatku od środ-
ków transportowych  nie 
uległy zmianie

Podatek od nieruchomości 2017
aktualności w gminie

Przypominamy, że również 
w roku 2017 producenci 
rolni mają możliwość od-
zyskania części wartości 
nakładów poniesionych na 
zakup oleju napędowego 
przeznaczonego na pro-
dukcję rolną.  W tym celu 
producent rolny powinien 
złożyć odpowiedni wniosek 
o zwrot podatku akcyzowe-
go do wójta (burmistrza lub 
prezydenta miasta) właści-
wego ze względu na miejsce 
położenia gruntów gospo-
darstwa rolnego będącego 
w posiadaniu lub współpo-
siadaniu tego producenta 
rolnego. Do wniosku należy 
dołączyć  faktury VAT za 
zakup oleju napędowego 
z sześciu miesięcy poprze-
dzających złożenie wniosku.
W przypadku gdy grunty 
gospodarstwa rolnego sta-
nowią przedmiot współ-
posiadania , zwrot podatku 
akcyzowego przysługuje 
temu współposiadaczowi, 
co do którego pozostali 

współposiadacze wyrazili 
pisemną zgodę. Nie dotyczy 
to współposiadania go-
spodarstwa rolnego przez 
współmałżonków.
Należy pamiętać że pro-
ducent rolny w momencie 
składania wniosku musi być 
posiadaczem gospodarstwa 
rolnego a grunty powinny 
być wykazane w ewidencji 
gruntów i budynków jako 
użytki rolne. Zwrot podatku 
akcyzowego nie przysługuje 
w odniesieniu do użytków 
rolnych na których zaprze-
stano produkcji rolnej.
Terminy składania wnio-
sków w roku 2017
- w terminie od 1 lutego 
do 28 lutego należy złożyć 
wniosek wraz z fakturami 
VAT stanowiącymi dowód 
zakupu oleju napędowe-
go w okresie od 1 sierpnia 
2016r. do 31 stycznia 2017r.
- w terminie od 1 sierpnia 
do 31 sierpnia należy złożyć 
wniosek wraz z fakturami 
VAT stanowiącymi dowód 

zakupu oleju napędowego 
w okresie od 1 lutego 2017r. 
do 31 lipca 2017r.
Na podstawie rozporządze-
nia Rady Ministrów z dnia 
21 listopada 2016r. w spra-
wie stawki zwrotu podatku 
akcyzowego zawartego w 
cenie oleju napędowego 
wykorzystywanego do pro-
dukcji rolnej na 1 litr oleju w 
2017 r. (Dz. U. z 2016r., poz. 
1934),  producenci rolni za 1 
litr oleju napędowego otrzy-
mają zwrot części podatku 
akcyzowego w wysokości 
1 zł.
Limit zwrotu podatku ak-
cyzowego w 2017 roku wy-
nosi: 86,00 zł *ilość ha 
użytków rolnych.

Pieniądze wypłacane będą 
w następujących terminach:
3-28 kwietnia 2017 r. w przy-
padku złożenia wniosku w 
pierwszym terminie
2-31 października 2017r. w 
przypadku złożenia wnio-
sku w drugim terminie

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie
oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
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Aktualna lista : 

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
Szymańska Danuta
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
Boguszyce Osiedle
Wichtowska Elżbieta
71 314 02 45
535 878 117

Ostrowina
Żarecki Jan
71 314 02 67
535 878 154
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  
Roman Strug
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
782 429 534

Wójt Gminy Oleśnica 
informuje, że w roku 
2017 zostaną wzmożo-
ne kontrole w zakresie 
przestrzegania przez 
mieszkańców zasad 
segregacji odpadów 
komunalnych. Kontro-
lą zostaną szczególnie 
objęte pojemniki na 
odpady zmieszane, pod 
kątem czy nie znajdują 
się w nich odpady, które 
podlegają segregacji, 
tj.: papier, tworzywa 
sztuczne, szkło, prze-
terminowane leki i che-
mikalia, zużyte baterie, 
zużyty sprzęt elektrycz-
ny i elektroniczny, odpa-
dy budowlane, odpady 
ulegające biodegrada-
cji.
W przypadku nie do-
pełnienia przez wła-
ściciela nieruchomości 
obowiązku w zakresie 
selektywnego zbiera-
nia odpadów komunal-
nych, odbiorca odpa-
dów umieści na pojem-
nikach na odpady zmie-
szane, pojemnikach lub 

workach do selektywnej 
zbiórki odpadów naklej-
kę: ZŁA SEGREGACJA. W 
przypadku stwierdze-
nia, że odpady zbierane 
są niezgodnie ze złożo-
ną deklaracją, właściciel 
nieruchomości będzie 
wezwany do złożenia 
wyjaśnień. Narusze-
nie zasad segregacji 
na danej nieruchomo-
ści będzie skutkowało 
utratą uprawnień do 
ponoszenia  n iższej 
opłaty. Wobec właści-
ciela nieruchomości 
zostanie wszczęta pro-
cedura administracyjna 

związana z naliczeniem 
wyższej opłaty za go-
spodarowanie odpa-
dami komunalnymi. W 
gospodarstwach do-
mowych liczących od 
jednej do czterech osób 
w przypadku segregacji 
odpadów stawka mie-
sięczna wynosi 12 zł od 
osoby, natomiast bez 
prowadzenia selektyw-
nej zbiórki odpadów 22 
zł – za osobę. W gospo-
darstwach pięciooso-
bowych w przypadku 
segregacji płacimy 54 
zł miesięcznie,  a bez 
selektywnej zbiórk i 

odpadów 99 zł. W go-
spodarstwach liczących 
sześć lub więcej osób za 
segregację płacimy 64 zł 
miesięcznie od gospo-
darstwa, natomiast bez 
segregacji odpadów 
za takie gospodarstwo 
zapłacimy 110 zł mie-
sięcznie.
W przypadku złożenia 
przez właściciela nieru-
chomości zmiany dekla-
racji dot. zmniejszenia 
ilości osób zamieszku-
jących lub deklaracji 
tzw. „zerowej” bez uza-
sadnionej przyczyny 
złożenia dek laracj i , 

składający deklarację 
może zostać wezwany 
do złożenia wyjaśnień 
lub zostanie przepro-
wadzona kontrola ce-
lem uwierzytelnienia 
danych zawartych w 
deklaracji.
Opłaty za gospodaro-
wanie odpadami ko-
munalnymi na dzień 
dzisiejszy nie ulegają 
zmianie. Opłaty należy 
wnosić na indywidual-
ne numery kont ban-
kowych w terminach 
określonych w Uchwale
Nr XXI/139/16 Rady 
Gminy Oleśnica z dnia 
30 czerwca 2016r., tj.: 
za I kwartał do dnia 20 
marca danego roku, za 
II kwartał do dnia 20 
czerwca danego roku, 
za III kwartał do dnia 20 
września danego roku, 
za IV kwartał do dnia 20 
grudnia danego roku.

Wójt Gminy Oleśnica 
/-/ Marcin Kasina

Informacja do mieszkańców dot. przeprowadzania kontroli
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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 

segregacja odpadów komunalnych



spgo

Od 19 stycznia br. gdy 
na stawie w okolicy Nie-
ciszowa w naszej gminie 
rozpoczęła się walka z 
tym zagrożeniem. 
Po stwierdzeniu padłych 
kilku łabędzi, które tam 
zimowały rozpoczęła się 
obserwacja terenu pod 
nadzorem Powiatowego 
Lekarza Weterynarii Hen-
ryka Bajcara i Tadeusza 
Partyki oraz ich  współ-
pracowników.  
Najwięcej ładnych pta-
ków padło w piątek 20 
stycznia, kiedy to zloka-
lizowano aż 45 sztuk. Do 
akcji przystąpili strażacy 
z Państwowej Straży Po-

żarnej w Oleśnicy pod 
dowództwem  mł. bryg.    
Andrzeja Fiszera. 
Dysponując odpowied-
nim sprzętem strażacy 
wchodzili na zamarznię-
ty na stawie lód i przy 
pomocy bosaków i wideł 
wyławiali padłe ptaki  
i składali je na grubej 
folii. Potem padłe ptaki 
transportowane były do 
brzegu stawu,  gdzie 
czekali już na nie straża-
cy ochotnicy z jednostki 
OSP  w Smolnej Tomasz 
Gmyrek, Tomasz Słotnic-
ki. Sebastian Kowalski i 
Przemysław Kuras.
Padłe ptaki pakowali do 

foliowych worków, które 
zawiązywali sznurkiem. 
Dalej worki wędrowały 
do podstawionego przez 
Gminne Przedsiębior-
stwo Komunalne konte-
nera, gdzie czekały na 
zabranie do utylizacji. 
Ze zgromadzonego ma-
teriału pobrane zostały 
próbki do badań w la-
boratorium w Puławach. 
Otrzymane później wy-
niki potwierdziły wystą-
pienie u padłych łabędzi 
zjadliwej grypy ptaków 
podtypu H5N8. 
Strażacy z PSP i nasi 
o c h o t n i c y  z  O S P  w 
Smolnej oraz personel 
Inspektoratu Weterynarii 
w Oleśnicy uczestniczący 

w akcji każdorazowo byli 
zabezpieczani i odka-
żani z pełnym reżimem 
przewidzianym dla tych 
zabiegów. 
W niedzielę 22 stycz-
nia gdy stwierdzono 12 
sztuk padłych łabędzi 
akcję ich zbierania po-
wtórzono i znów do akcji 
ruszyli strażacy Z PSP w 
Oleśnicy i ochotnicy z 
OSP w Smolnej. Zadanie 
zostało zakończone do 
godziny 11.30. 
W kolejnych dniach gdy 
sprawdzano sytuację 
stwierdzono kolejne  2 
padłe ptaki. Strażacy ze 
Smolnej pod dowódz-
t w e m  K o m e n d a n t a 

Gminnego OSP Józefa 
Kołomańskiego i inspek-
tora Jerzego Trzcińskiego 
przeczesali okoliczne 
pola i zapakowali padłe 
ptaki do kontenera. 
W dniu 27 stycznia przy-
był specjalny samochód 
aby zabrać padłe łabę-
dzie do utylizacji. Po 
przeładowaniu ptaków 
do kontenera  i odkaże-
niu samochodu  trans-
port wyruszył do miejsca 
utylizacji. 
Wszyscy uczestniczący 
w akcji strażacy i sprzęt 
zostali odkażeni, a zużyta 
odzież ochronna zosta-
ła zabezpieczona. Tak 
zakończyło się sprawne 

działanie naszych stra-
żaków, którzy posiedli 
kolejne doświadczenie 
w swojej trudnej i od-
powiedzialnej służbie. 
Druhowie DZIĘKUJEMY 
WAM.
Z dziennikarskiej troski 
zaznaczę jeszcze, że wła-
ściciele przydomowych 
stad ptaków w dalszym 
ciągu powinni trzymać je 
w zamkniętych pomiesz-
czeniach aż do odwoła-
nia, co nastąpi poprzez 
komunikat powiatowych 
służb weterynaryjnych.

Inspektor 
Jerzy Tomasz Trzciński

 Zdjęcia autora

Teatr może być blisko 
nas, może zachwycać, 
intrygować oraz stawać 
się pasją, której nie da 
się porzucić. O tym do-
wiedzieli się uczniowie 

SP Gminy Oleśnica na 
spotkaniu z panią Mag-
daleną Wojnarowską, ak-
torką Teatru Muzycznego 
Capitol.
 Pani Magda opowiedzia-

ła o swojej codziennej 
pracy, o radościach, wy-
zwaniach i problemach 
trudnego zawodu aktora. 
Zwróciła uwagę na wiel-
ką rolę sztuki teatralnej 

i jej oddziaływanie na 
rozwój osobowości mło-
dego widza. 
- Teatr ma w sobie ma-
gię, która sprawia, że 
przenosimy się w inny 
świat, przeżywamy przy-
gody, identyfikujemy się 
z bohaterami i dotykamy 
tajemnicy. Uruchamia-
my swoją wyobraźnię i 
czujemy, że wokół dzieje 
się  coś wyjątkowego. To 
działa na nasze umysły i 
nasze uczucia – mówiła 
pani Magda.
Spotkanie odbyło się w 
bardzo miłej i radosnej 
atmosferze. Na prośbę 
dzieci pani Wojnarowska 
zaprezentowała swoje 
umiejętności muzyczne i 
z chęcią zagrała na piani-
nie, wybrała utwór, który 
kiedyś skomponowano 
specjalnie dla niej. Oczy-
wiście wspaniały występ 
nagrodzono gromkimi 
brawami. 
Pani Magda zapropono-
wała uczniom kolejne 
spotkanie, ale tym razem 

już na deskach teatru 
Capitol – wiosną bowiem 
szkoła wybiera się do 
Wrocławia na spektakl 

muzyczny. 

Monika Śliwińska 
O magii teatru w SP Gminy Oleśnica

Zmagania z ptasią grypą
zagrożenia
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