
30 marca odbyła się sesja poświęcona działalności Gminnego Ośrodka Kultury Oleśnica z siedzibą w 
Ligocie Polskiej. Obrady rozpoczęły się od wystąpienia dyrektora GOK-u Doroty Bartczak oraz kierownika 
Artura Koziary, którzy przedstawili informacje dotyczące sytuacji finansowej jednostki oraz działalności 
w zakresie sportu i rekreacji.                                                                                                                   wiecej na str. 2

27 kwietnia odbyła się, kolejna w tej kadencji, XXXI sesja Rady Gminy Oleśnica, której tematem była 
działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.  Po otwarciu sesji, stwierdzeniu quorum i zatwier-
dzeniu proponowanego porządku obrad, Przewodniczący Rady Tadeusz Kunaj oddał głos dyrektorowi 
Ośrodka Jarosławowi Telka.                                                                                                                     wiecej na str. 3

22 kwietnia na całym globie obchodzony był Światowy Dzień Ziemi. Z tej okazji zorganizowane zostało 
spotkanie dla uczniów klas młodszych. Uczestniczyły również uczennice klasy V:  Wiktoria, Zuzia, Julia 
i Vanessa, które wcieliły się w role samej Matki Ziemi, lasu, wody i powietrza, a ponadto były bardzo 
pomocne w prowadzeniu konkursu.                                                                                                    wiecej na str. 3
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30 marca 2017 r. odby-
ła się sesja poświęcona 
działalności Gminnego 
Ośrodka Kultury Oleśni-
ca z siedzibą w Ligocie 
Polskiej.
Obrady rozpoczęły się od 
wystąpienia dyrektora 
GOK-u Doroty Bartczak 
oraz kierownika Artura 
Koziary, którzy przedsta-
wili informacje dotyczą-
ce sytuacji finansowej 
jednostki oraz działal-
ności w zakresie sportu i 
rekreacji.
Podczas dyskusji głos 
zabrał Wójt Marcin Ka-
sina – ewenementem 
na skalę województwa 
dolnośląskiego jest ama-
torska liga gminnej piłki 
nożnej, w której może 
grać każdy. Gmina udo-
stępnia infrastrukturę 
w postaci boisk, które 
zmieniają się. Dziś są to 

boiska z piłkochwytami, 
ogrodzone, z szatniami, 
z doprowadzoną wodą. 
Wójt podziękował za za-
angażowanie i dodał, 
że jest to bodziec na 
przyszłość, nie można 
powiedzieć, że wszystko 
jest bardzo dobrze, trze-
ba powiedzieć, że zawsze 
w przyszłości może być 
lepiej. 
Na zakończenie dyskusji 
Dorota Bartczak podzię-
kowała za warunki do 
pracy, za środki, za wy-
rozumiałość i przychyl-
ność, za uczestniczenie w 
imprezach oraz kolegom 
i koleżankom za współ-
pracę.  
W dalszej części obrad 
Rada Gminy rozpatrzyła 
projekty i podjęła uchwa-
ły w następujących spra-
wach:
a) w sprawie ustalenia 

kryteriów rekrutacji do 
oddziałów przedszkol-
nych w szkołach podsta-
wowych, publicznych 
innych form wychowa-
nia przedszkolnego oraz 
pierwszych klas publicz-
nych szkół podstawo-
wych, dla których orga-
nem prowadzącym jest 
Gmina Oleśnica;
b)  w sprawie zasad 
udzielania i rozmiaru 
zniżek oraz zwalniania 
od obowiązku realizacji 
tygodniowego obowiąz-
kowego wymiaru godzin 
zajęć dydaktycznych, 
wychowawczych i opie-
kuńczych nauczycielom, 
którym powierzono sta-
nowisko wicedyrektora 
w szkole podstawowej;
c) w sprawie zasad okre-
ślenia tygodniowego 
wymiaru godzin zajęć 
nauczycieli realizujących 

zajęcia o różnym obo-
wiązkowym wymiarze 
godzin oraz nauczycie-
li, którym powierzono 
stanowisko pedagoga, 
psychologa i logopedy;

d)  w sprawie zasad 
udzielania i rozmiaru 
zniżek oraz zwalniania 
od obowiązku realizacji 
tygodniowego obowiąz-
kowego wymiaru godzin 
zajęć dydaktycznych, 
wychowawczych i opie-
kuńczych nauczycielom, 
którym powierzono sta-
nowisko dyrektora w 
szkole podstawowej;
e) w sprawie dostoso-
wania sieci szkół pod-
stawowych i gimnazjum 
do nowego ustroju szkol-
nego, na okres od dnia 
1 września 2017 r. do 31 
sierpnia 2019 r.;
f ) zmieniająca uchwałę 
w sprawie regulaminu 
utrzymania czystości 
i porządku na terenie 
Gminy Oleśnica;

g) zmieniająca uchwałę 
w sprawie określenia 
szczegółowego sposobu 
i zakresu świadczenia 
usług w zakresie odbie-
rania odpadów komu-

nalnych od właścicieli 
nieruchomości;
h) w sprawie ustalenia 
wzoru deklaracji o wy-
sokości opłaty za gospo-
darowanie odpadami 
komunalnymi oraz wa-
runków i trybu składania 
deklaracji za pomocą 
środków komunikacji 
elektrycznej;
i) zmieniająca uchwałę Nr 
XLVI/329/14 Rady Gminy 
Oleśnica z dnia 3 lipca 
2014 r. w sprawie okre-
ślenia szczegółowych 
zasad przyznawania i po-
zbawiania oraz ustalania 
wysokości stypendiów 
sportowych i nagród za 
szczególne osiągnięcia w 
dziedzinie sportu;
j) w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej Po-

wiatowi Oleśnickiemu w 
roku 2017;
k) zmieniająca uchwałę 
Nr XXVI/184/16 w spra-
wie wieloletniej progno-
zy finansowej Gminy 

Oleśnica;
l) w sprawie zmian bu-
dżetu gminy na 2017 rok.

Zakończenie sesji po-
przedziło przedstawienie 
przez Wójta sprawoz-
dania z okresu między 
sesjami oraz przyjęcie 
przez radnych protokołu 
z poprzednich obrad.

Prezentowane przez za-
proszonych gości ma-
teriały dostępne są w 
Biuletynie Informacji Pu-
blicznej (BIP) w zakładce 
„Sesje Rady Gminy”.

Opracowanie: 
Agnieszka Kembłowska - 

Inspektor ds. obsługi Rady 
Gminy

Sport i rekreacja w Gminie Oleśnica

W dniu 11 kwietnia 2017 
roku w Urzędzie Gmi-
ny Oleśnica odbyło się 
spotkanie emerytów 
– byłych pracowników 
urzędu. 
Z zaproszenia Wójta sko-
rzystało 10 osób. Pra-
cownicy, którzy bezpo-
średnio z Urzędu odeszli 
na emeryturę spotkali 
się z Przewodniczącym 
Rady Tadeuszem Kuna-
jem, Sekretarzem Gminy 

Krzysztofem Skórzew-
skim i starszymi stażem 
pracownikami Urzędu. 
Była to okazja na wspól-
ną rozmowę w miłej at-
mosferze, przy kawie
i poczęstunku. 

Z okazji nadchodzących 
Świąt Wielk iej  Nocy, 
Sekretarz Gminy zło-
żył przybyłym gościom 
życzenia zdrowia oraz 
wszelkiej pomyślności, 

a także podziękował za 
wieloletnią  i oddaną  
pracę na rzecz samorzą-
du gminnego.  

  Każdy z emerytów otrzy-
mał drobny upominek, a 
wspomnienia sprzed lat 
wypełniły resztę tego 
sympatycznego spotka-
nia.

Opracowanie: 
Agnieszka Kembłowska - 

Inspektor ds. obsługi Rady 
Gminy

Spotkanie byłych pracowników 
Urzędu Gminy Oleśnica
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27 kwietnia 2017 r. od-
była się, kolejna w tej 
kadencji, XXXI sesja Rady 
Gminy Oleśnica, której 
tematem była działal-
ność Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej. 
Po otwarciu sesji, stwier-
dzeniu quorum i zatwier-
dzeniu proponowanego 
porządku obrad, Prze-
wodniczący Rady Tade-
usz Kunaj oddał głos 
dyrektorowi Ośrodka 
Jarosławowi Telka. 

Wystąpienie dotyczyło 
struktury organizacyjnej 
i form aktywności Ośrod-
ka. Rozmówca przedsta-
wił także  sprawozdanie z 
działalności jednostki za 
2016 rok.
Następnie radni rozpa-
trzyli projekty i podjęli 
uchwały w następują-
cych sprawach: 
a) w sprawie przyję-
cia Gminnego Progra-
mu Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie                    

oraz Ochrony Ofiar Prze-
mocy w Rodzinie na lata 
2017-2022;
b) zmieniająca uchwałę 
Nr XXVI/184/16 w spra-
wie wieloletniej progno-
zy finansowej Gminy 
Oleśnica;
c) w sprawie zmian w 
budżecie gminy na 2017 
rok.
Przed zakończeniem ob-
rad przyjęto protokół z 
poprzedniej sesji Rady 
Gminy Oleśnica. 

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”.

Opracowanie: 
Agnieszka Kembłowska - 

Pomoc społeczna w Gminie Oleśnica

Przedstawiciele klas IV-
-VI: Maciek Batog, Emilka 

Drabowska, Antoś Kram-
skow, Marcel Muszyński, 
Wiktoria Kansy i Zuzia 
Zwierzak reprezentowali 
naszą szkołę w XIV Regio-
nalnym Konkursie Przy-
rodniczo – Plastycznym 
pod hasłem „Przyjaciele 
lasu”.  Konkurs zorganizo-
wany został przez Szkołę 

Podstawową w Stradomi 
Wierzchniej, honorowy 

patronat sprawowali:  Po-
słanka RP Beata Kempa, 
Burmistrz Miasta i Gminy 
Syców Sławomir Kapica 
oraz Nadleśnictwo Sy-
ców, patronat medialny 
– Gazeta Sycowska.
Konkurs miał na celu 
zachęcenie uczniów do 
zdobywania nowej wie-

dzy na temat otacza-
jącego ich świata, a w 
szczególności lasu i jego 
mieszkańców; kształto-
wanie umiejętności ilu-

strowania scen i sytuacji 
inspirowanych wiedzą i 
wyobraźnią; wdrażanie 
do rozwijania i dosko-
nalenia warsztatu arty-
stycznego uczniów.
Na konkurs wpłynęło 
436 prac z dwóch woje-
wództw. Wśród nich do-
strzeżone i nagrodzone 

zostały prace uczniów 
naszej szkoły. 18 maja, 
podczas uroczystej gali 
wręczenia nagród, lau-
reaci odbierali nagrody 
z rąk gości przybyłych 
na uroczystość, dyrektor 
szkoły Anny Kamińskiej 
oraz koordynatora kon-
kursu Joanny Adamskiej.
Uroczystość przebiega-
ła w miłej atmosferze. 
Spotkanie uatrakcyjni-
ły występy gospodarzy 
oraz słodki poczęstunek. 
Całości dopełniły roz-
mowy przy lodowych 
pucharkach.
Zwycięzcom gratulu-

jemy! Życzymy kolej-
nych sukcesów, a przede 
wszystkim chęci i siły do 
podejmowania kolej-

nych wyzwań!

nauczyciel przyrody
Anita Krzekotowska

Laureaci Regionalnego 
Konkursu Przyrodniczego

Pierwsze w tym roku 
pary zostały odznaczone 
Medalem za Długoletnie 
Pożycie Małżeńskie. 

Dnia 30 marca 2017 r., 
podczas XXX Sesji Rady 
Gminy Oleśnica VII ka-
dencji, Wójt Gminy Ole-

śnica Marcin Kasina, 
Przewodniczący Rady Ta-
deusz Kunaj oraz Sekre-
tarz Krzysztof Skórzewski 
wręczyli odznaczenia 
wraz z legitymacjami i 
kwiatami trzem parom.

Byli to Państwo Irena i 

Edward Hanysz z Soko-
łowic, Jadwiga i Bogdan 
Kozińscy ze Świerznej 
oraz Halina i Henryk Stę-
pień ze Spalic. Gratuluje-
my odznaczonym parom 
i życzymy pomyślności 
na dalsze wspólne lata.

Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie
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28 maja na boisku w 
Bogusławicach odbył się 
„Piknik z Kulturą i Spor-
tem”.
Piknik był zorganizowany 

przez sołectwo Bogu-
sławice i fundację „Ak-
tywne Bogusławice”, a 
współorganizatorem był 
Gminny Ośrodek Kultury 

Oleśnica.
Dla gości przygotowano 
rozgrzewkę plenerową, 
poprowadzoną przez 
Bartłomieja Piaseckiego 

z Akademii Tańca Pia-
secki, warsztaty i pokazy 
tricków piłkarskich, któ-
re poprowadził Mistrz 
Świata, Europy i Polski 
we freestyle football – 
Paweł Skóra, spektakl 
pantomimiczny „Wesoły 
Autobus”, zaprezentowa-
ny przez grupę teatralną 
„Ligotki” z Ligoty Polskiej, 
pokaz karate w wykona-

niu uczniów Instytutu 
Sztuk Walki BUSHIDAN, 
pokaz Ochotniczej Straży 
Pożarnej z Gminy Oleśni-
ca, namiot animacyjny 

Gminnej Biblioteki Pu-
blicznej, zabawa i anima-
cje dla dzieci kabaretu 
„Bzik Show” oraz dys-
koteka, poprowadzona 
przez Marię Byzię i Piotra 
Balickiego (Bzik Show)

Ponadto wśród atrak-
cji znalazły się również: 
stosika z zabawkami, 
dmuchańce, trampoliny, 

stoisko z jedzeniem, roz-
grywki piłkarskie.
Dla dzieci przygotowano 
teren, na którym mogły 
rywalizować ze sobą w 

m.in. w rzucie do kosza i 
strzelania z łuku.
Aby promować zdrową 
żywność na gości czekał 
świeżo wyciskany sok 
z jabłek. Za użyczenie 
sprzętu serdecznie dzię-
kujemy firmie „Energia 
Zdrowia” z Oleśnicy.

Imprezę poprowadzili: 
Piotr Michałowski Kie-

rownik Domu Kultury 
GOK Oleśnica i Piotr Ba-
licki z Bzik Show.

GOK

Piknik z Kulturą i Sportem 2017
kultura

Uczniowie klas IV - VI 
aktywnie uczestniczyli 
w kolejnej odsłonie Ole-
śnickiej Nocy z Przyrodą. 
Organizatorem przedsię-
wzięcia była tradycyjnie 
Szkoła Podstawowa nr 
6 w Oleśnicy we współ-

pracy z Uniwersytetem 
Wrocławskim i Powiato-
wym Centrum Edukacji i 
Kultury w Oleśnicy.
Cykl zajęć opartych na 
warsztatach, laborato-
riach i samodzielnym do-
świadczaniu oscylował 

wokół tematyki związa-
nej z szeroko rozumia-
ną przyrodą. Młodzież z 
naszej placówki uczest-
niczyła w zajęciach z 
dziedziny zoologii, mi-
krobiologii, mykologii, 
anatomii, hydrologii:
- Nocne życie w twoim 
domu – horror, czy też 

sielanka?
- Rośnie, jak na droż-
dżach!
- Te co skaczą i pływają, 
podpełzają i kumkają…
- Ludzki szkielet, czyli 
skąd u człowieka aż 206 
kości?
- Tajemnice wody.
- Wielki mikroświat.

Zajęcia prowadzili pra-
cownicy Uniwersytetu 
Wrocławskiego, dokto-
ranci, studenci zrzeszeni 
w kołach naukowych. 
Nad doborem kadry, za-
jęć, przygotowaniem 
prowadzących, czuwał 
jak zwykle dr Józef Kraw-
czyk.

Uczestnicy zajęć serdecz-
nie dziękują pani Boże-
nie Pudlis za wspaniałą 
organizację spotkania, 
a rodzicom uczniów za 
transport.

nauczyciel przyrody
Anita Krzekotowska

Oleśnicka Noc z Przyrodą
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Od listopada 2016 roku 
we wszystkich szkołach 
podstawowych Gminy 
Oleśnica odbywają się 
zajęcia w ramach pro-
jektu „Trampolina wie-
dzy”. Realizowany jest w 
partnerstwie pomiędzy 
Fundacją Rozwoju Edu-
kacji Małego Inżyniera a 
Gminą Oleśnica. Wartość 
projektu: 452 459,45 zł, 
w tym wkład własny nie-
finansowy: 22 800,00zł 
(5%) pochodzący ze 
środków JST. Dofinanso-
wanie z Unii Europejskiej 

to 429 659,45 zł.
Głównym celem zajęć 
pozalekcyjnych jest pod-
niesienie wiedzy i umie-
jętności uczniów związa-
nych z rozwojem kom-
petencji kluczowych, 
rozwój zainteresowań i 
zwiększenie zaintereso-
wania naukami technicz-
nymi i przyrodniczymi. 
Podczas zajęć wyko-
rzystywane są ciekawe 
pomoce dydaktyczne 
i sprzęt  multimedial-
ny. Zajęcia prowadzone 
są różnymi metodami 
i formami w oparciu o 
metodę eksperymen-
tu, działania praktycz-
ne, warsztaty, pracę w 
grupie, zabawy i gry z 
wykorzystaniem nowo-
czesnych środków prze-
kazu oraz Technologie 
Informacyjno Komunika-

cyjne. Zajęcia w ramach 
programu zakończą się w 
czerwcu 2017 roku.
Zajęcia pozalekcyjne od-
bywają się w następują-
cych blokach tematycz-
nych (uczniowie zostali 
podzieleni na grupy wie-
kowe klasy I-III oraz klasy 
IV-VI):
1.Matematyka „Spotka-
nie królową 
Założenia zajęć: Zaję-
cia pozwalają zdobyć i 
utrwalić wiedzę na po-
ziomie podstawy pro-
gramowej. Celem  zajęć 

jest nauka matematyki 
w ujęciu holistycznym. 
Pokazanie uczniom, że 
umiejętności matema-
tyczne są potrzebne do 
zdobywania wiedzy z 
innych dziedzin i w życiu 
codziennym.
Efekty: Poznanie nowe-
go programu kompu-
terowego Scratch. Na-
bywanie umiejętności 
programowania gier. 
Rozwijanie umiejętności 
współpracy w grupie 
.Doskonalenie sprawno-
ści rachunkowej z wyko-
rzystaniem komputera.
2.Przyrodnicze labora-
torium
Założenia zajęć: Kształ-
towanie kompetencji 
naukowo-technicznych, 
umiejętność myślenia 
przyczynowo-skutkowe-
go i świadomość wpły-

wu działań człowieka na 
środowisko, poszerzenie 
wiedzy przyrodniczej 
i ekologicznej, podej-
mowanie praktycznych 
działań na rzecz ochrony 
przyrody. 
Efekty: Uczniowie pod-
czas zajęć  nabywają 
umiejętności wykonania 
dowolnego doświadcze-
nia zgodnie z opisem, 
poszerzają umiejętności 
zastosowania wiedzy w 
praktyce -postawa pro-
ekologiczna, wykazują 
doświadczalnie wpływ 
różnych substancji na 
rozwój roślin, uświada-
miają sobie działanie sił 
w przyrodzie  oraz skutki 
ich oddziaływania, po-
głębiają postawę badaw-
czą, pogłębiają umie-
jętności wnioskowania 
po przeprowadzonych 
eksperymentach, po-
znają nowe odczynniki , 
związki chemiczne, szkło 
laboratoryjne i umiejęt-
ność posługiwania się 
nimi, uczą się przestrze-
gania przepisów BHP 
podczas zajęć. Uczniowie 
z dużym zaangażowa-
niem pracują na zaję-
ciach. Przeprowadzali 
samodzielnie doświad-
czenia i obserwacje, któ-
re w znacznym stopniu 
pogłębiają ich wiedzę 
przyrodniczą. Dzięki tym 
zajęciom dzieci poznały 
podstawowe procesy za-
chodzące w przyrodzie.
3.Przedsiebirczość z wy-
korzystaniem gier plan-
szowych
Założenia zajęć: Wpro-
wadzenie uczniów w 
świat biznesu, różnorod-
nych przedsiębiorstw i 
form działalności. Roz-
wijanie kreatywności  i 
inicjatywności poprzez 
symulacje realnych sy-
tuacji. Zdobycie wiedzy 
z przedsiębiorczości 
poprzez naukę w for-
mie gier planszowych 
związanych z ekonomią. 
Nauka pracy w grupie, 
wspólnego osiągania 
celu, negocjacji, radzenia 
sobie z porażką i kształ-

towania kompetencji 
społecznych.
Efekty :Uczniowie bardzo 
dobrze współpracują, 
potrafią analizować róż-
ne sytuacje zaistniałe 
w grach planszowych, 
umieją negocjować i pla-
nować działania w celu 
osiągnięcia najlepsze-
go wyniku, zdobywają 
podstawową wiedzę z 
zakresu ekonomii, po-
znają różne formy dzia-
łalności gospodarczej; 
poprzez gry planszowe 
uczą się gospodarowa-
nia środkami pieniężny-
mi, poznają słownictwo 
związane z finansami i 
mechanizmy działania 
przedsiębiorstw. Poprzez 
gry planszowe podnoszą 
sprawność w zakresie 
umiejętności rachun-
kowych i umiejętności 
rozwoju cech przedsię-
biorczych. Zajęcia wy-
rabiają wśród uczniów 
nawyk poszukiwania 
rozwiązań problemów 
poprzez współprace w 
grupie. Uczniowie przy-
swajają podstawowe 
pojęcia ekonomiczne 
niezbędne w dalszym 
życiu konsumenta lub 
przedsiębiorcy. Pozna-
ją źródło pochodzenia 
pieniędzy i wyrabiają w 
sobie szacunek do nich .
4.Zajęcia z języka angiel-
skiego
Założenie zajęć: Zajęcia 
kształtujące umiejętność 
językowe, w szczególno-
ści umiejętność porozu-
miewania się w języku 
obcym, nauka wyko-
rzystania słownictwa i 
zasad gramatyki w prak-

tyce, przełamanie bariery 
mówienia. Na zajęciach 
wykorzystane zostaną 
różnorodne metody i 
formy nauczania – pra-
ca w grupach, symula-
cje, scenki, konwersacje, 
ćwiczenia praktyczne, 
słuchowiska itp. Zajęcia 
mają na celu kształtować 
kompetencje kluczowe: 
porozumiewanie się w 
językach obcych, kom-
petencje językowe; kom-
petencje uczenia się.
Efekty:  Rozumienie i 
tworzenie wypowiedzi. 
Uczeń rozumie: nieskom-
plikowane instrukcje 
nauczyciela, znaczenie 
zwrotów dnia codzien-
nego adresowane do 
niego ,proste i krótkie 
wypowiedzi i dialogi, 
globalnie i selektywnie 
sens krótkich tekstów, 
ogólny sens słucho-
wisk dla dzieci. Uczeń 
tworzy krótkie, proste 
i zrozumiałe wypowie-
dzi pisemne. Potrafi: 
poprawnie odcz ytać 
prosty tekst, wyszukać 
określone informacje w 
czytanym tekście, ogól-
nie zrozumieć dłuższe 
teksty, posługując się 
słownikiem dwujęzycz-
nym, rozpoznać rodzaje 
tekstów. Reagowanie 
na wypowiedzi i prze-
twarzanie wypowiedzi. 
Uczeń uczestniczy w pro-
stej rozmowie i w typo-
wych sytuacjach reaguje 
w sposób prawidłowy. 
Zrozumienie przekazu 
w jednej formie, a na-
stępnie przekazanie go w 
innej formie. Rozwijanie 
umiejętności interpre-

towania tabel, planów 
lekcji różnego rodza-
ju obrazów. Znajomość 
środków językowych. 
Uczeń posługuje się 
bardzo podstawowym 
zasobem środków języ-
kowych(leksykalnych, 
gramatycznych, ortogra-
ficznych oraz fonetycz-
nych).
5.Zajęcia ROBO-LAB 
Założenia zajęć: Zajęcia 
z wykorzystaniem zesta-
wów do robotyki. Zain-
teresowanie uczniów in-
formatyką, matematyką, 
robotyką. Rozwinięcie 
ich kompetencji mate-
matycznych, naukowo- 
technicznych i informa-
tycznych. Uczniowie wy-
korzystują podczas zajęć 
klocki LEGO, z których 
konstruują wg. instrukcji 
roboty, programują ich 
sposób poruszania się 
i przemieszczania. Ce-
lem pośrednim zajęć jest 
współpraca w grupie, 
rozwój myślenia logicz-
nego oraz umiejętność 
analizy i podejmowania 
decyzji
6.Naukowe Show
W ramach zajęć w każdej 
ze szkół odbędą się 3 po-
kazy poświęcone ekspe-
rymentom chemicznym 
oraz doświadczeniom 
o tematyce np. ciekły 
azot, suchy lód i bańki 
mydlane. 
W ramach projektu do-
posażono również pra-
cownie przedmiotowe w 
szkołach podstawowych 
w oraz zakupiono sprzęt 
komputerowy niezbęd-
ny do przeprowadzenia 
zajęć.

„Trampolina wiedzy” 
w szkołach Gminy Oleśnica
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W czwartek 1 czerw-
ca br. nastąpił odbiór 
ostatniego etapu prac 
budowlanych na ulicy 
Sosnowej. Inwestycje 
odbierali Zastępca Wójta 
Gminy Oleśnica Krzysztof 
Skórzewski, Radny Gmi-
ny Oleśnica oraz sołtys 
sołectwa Spalice Marcin 
Korzępa, kierownik Refe-
ratu Budownictwa i Infra-
struktury Paweł Łobacz 
oraz inspektor nadzoru 

z ramienia gminy Ryszard 
Potoczny. 
Ze strony wykonawcy 
uczestniczył Remigiusz 
Śliwka z firmy Tom Trans 
z  Oleśnic y.  Komis ja 
stwierdziła, że roboty 
zostały wykonane zgod-
nie z umową.

Przypomnijmy, zakres 
robót obejmował wy-
k o n a n i e  k a n a l i z a c j i 
deszczowej, ustawienie 
oświetlenia drogowego, 
przebudowy dróg z kost-

ki betonowej. Końco-
wym etapem była nowa 
organizacja ruchu tzn. 
oznakowanie pionowe i 
poziome. Zadanie reali-
zowane zostało w IV eta-
pach, od 2014 do 2017 r. 
Koszt realizacji zadania 
to 1.119.102 zł brutto.

Przygotowała: Agnieszka 
Pawłowska

Inspektor ds. promocji 
gminy

Odbiór ulicy Sosnowej w miejscowości Spalice

Gmina Oleśnica infor-
muje że od  03.06.2017r. 

rozpoczeła pierwsze Ko-
szenie poboczy dróg 

gminnych na terenie 
Gminy Oleśnica. W br. 
gmina planuje trzykrot-
nie kosić pobocza w ilo-

ści 420 000 mb ogółem w 
terminach: I koszenie do 
30.06.2017 r., II koszenie 
do 15.08.2017r., III kosze-

nie do 29.09.2017r.

Wykonawcą jest firma 
USŁUGI  DR OGOWO -

-TRANSPORTOWE Słącz-
no 9, 56-300 Milicz. 

Paweł Łobacz

Gmina kosi pobocza

W dniu 3 czerwca 2017 
r. w świetlicy wiejskiej w 
Ligocie Polskiej odbył się 
Dzień Matki zorganizo-
wany przez Radę Sołecką 
sołectwa Poniatowice, 
Koło Gospodyń Wiej-
skich oraz Grupę Odno-

wy Wsi Poniatowice. 

N a  p o c z ą t k u  s wo j e 
przedstawienie pokaza-
ła grupa pantomimiczna 
Ligotki. 
Podczas imprezy mamy z 
terenu Poniatowic mogły 

skorzystać z usług fry-
zjera, makijażystekoraz 
manikiurzystek. 

Każda z pań mogła ode-
tchnąć i pomyśleć nie tyl-
ko o swoich dzieciach,ale 
również o sobie.

Dzień Matki w Poniatowicach
wydarze-

wydarze-inwestycje

wydarze-inwestycje
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W niedzielne 4 czerwca  
dzieci z Sołectwa Bystre 
wspólnie z rodzicami 
wyruszyli na rajd rowero-
wy zorganizowany przez 
Radę Sołecką Sołectwa 

Bystre pt. MAMA,TATA i 
JA. Wspólnie pojecha-
liśmy do Stadniny koni 
w Świerznej, gdzie na 
dzieci czekało mnóstwo 
atrakcji. Każdy mógł po-

strzelać z łuku, pojeździć 
na koniu, postrzelać do 
tarczy, pograć na mini-
golfie,. 
Na koniec  wsz ysc y 
wspólnie zasiedliśmy 
do wspólnego ogniska. 
Najmłodszy uczestnik 
rajdu to 9 miesięczna 

Antosia Brawa dla niej i 
jej rodziców.  
Pragniemy bardzo ser-
decznie podziękować 
sponsorowi koszulek  
odblaskowych - Sklep 
ogrodniczy z Sycowa

Marta Barska

Rodzinny rajd rowerowy 
Sołectwa Bystre

W przeddzień ogólno-
polskiej akcji Noc Bi-
bliotek uczniowie klasy 
pierwszej i drugich ze 
Szkoły Podstawowej w 
Ligocie Polskiej uczestni-
czyli w projekcie „Wieczór 
z baśnią i nie tylko…”. 
Ta popołudniowo-wie-
czorna impreza w nie-
konwencjonalny sposób 
promowała czytelnic-
two oraz biblioteki jako 
miejsca, w których warto 
bywać. Spotkanie rozpo-

częło się o godz. 17 w sali 
GOK od gier i zabaw dla 
przebranych w bajkowe 
kostiumy najmłodszych. 
Prowadzące tę część spo-
tkania panie Anna Łach i 
Zofia Matuszak przygo-
towały dla uczestników 
wiele atrakcji związa-
nych z baśnią „Brzyd-
kie kaczątko”. Wspólnie 
czytano baśnie, odbyły 
się konkursy, działania 
teatralne, warsztaty pla-
styczne. Dużym zain-

teresowaniem cieszyły 
się dodatkowe atrakcje 
- plecenie warkoczy-
ków i skręcanie z balo-
nów różnych postaci.                                                                                                       
Druga część imprezy 
odbyła się w szkole. Po 
wspólnej kolacji przygo-
towanej przez rodziców 
i dzieci, rozpoczęły się 
zajęcia podsumowujące 
realizowany w bieżą-
cym roku program czy-
telniczy. Był m.in. quiz 
wiedzowy z nagrodami 

ze znajomości przeczy-
tanych wspólnie w szko-
le oraz samodzielnie w 
domu książek Grzego-
rza Kasdepke, działania 
plastyczne- przygoto-
wanie masek. Na zakoń-
czenie dzieci obejrzały 
film „Brzydkie kaczątko”. 
Zmęczonych, ale pełnych 
wrażeń małych czytelni-
ków o godz. 21.30 ode-
brali ich opiekunowie.                                                                                                            
Pomysłodawczyniami 
i koordynatorkami ak-
cji były nauczycielki ze 

Szkoły Podstawowej w 
Ligocie Polskiej Hanna 
Jaremków i Magdalena 
Kryłat oraz pracownicy 
GOK Anna Łach - kierow-
nik Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Boguszy-
cach i Zofia Matuszewska 
- instruktor muzyczny i 
bibliotekarz GOK.

Hanna Jaremków

Pełen niespodzianek wieczór z baśnią i nie tylko
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W miejscowości Bogu-
szyce osiedle, wyremon-
towano budynek komu-
nalny, w którym znajdu-
ją się trzy mieszkania. 
R e m o nt  o b e j m owa ł 

wymianę okien, drzwi, 
remont dachu, wymianę 
instalacji elektrycznej i 
wod-kanalizacyjnej, od-
świeżenie ścian.

Remont budynku komunalnego w m. Boguszyce Osiedle

Wykonano generalny re-
mont świetlicy wiejskiej 
w m. Boguszyce Osiedle .
Zaplanowano prace re-
montowe obejmujące 
wszystkie pomieszczenia 
świetlicy  oraz wewnętrz-
ne instalacje i wymianę 

stolarki okiennej wraz z 
wymurowaniem ścianki 
z bloczków z betonu ko-
mórkowego w miejscu 
istniejącej ścianki działo-
wej z płyt g-k na stelażu 
w celu zamknięcia świe-
tlicy jako osobnej strefy 

pożarowej.
Dostęp do pomieszczeń 
świetlicy poprzez drzwi 
zewnętrzne z zewnętrz-
nych schodów wejścio-
wych przy elewacji za-
chodniej (od strony drogi 
powiatowej).
Łączna powierzchnia 
pomieszczeń w obrębie 

piętra  wynosi 124,06 m2.

Prace wykonano w 2 
etapach. Etap I 2016r, 
etap II 2017r. - część ro-
bót zostało wykonane z 
Funduszu Sołeckiego m. 
Boguszyce Osiedle

Remont świetlicy Boguszyce

Prace społecznie uży-
teczne
Na terenie Gminy Ole-
śnica realizowany jest 
program prac społecz-
nie użytecznych. Czas 
t r w a n i a  p r o g r a m u 
od 03.04.2017 r.  do 
30.09.2017 r.
Miejscowości, które przy-
stąpiły do programu:
1. Bogusławice
2. Boguszyce

3. Brzezinka
4. Bystre
5. Cieśle 
6. Dąbrowa
7. Krzeczyn
8. Ligota Mała
9. Nieciszów
10. Ostrowina
11. Poniatowice
12. Smardzów
13. Smolna
14. Sokołowice
15. Świerzna

16. Wyszogród
17. Zimnica

Prace społecznie uży-
teczne oznaczają prace 
wykonywane przez bez-
robotnych, w miejscu 
zamieszkania lub pobytu 
w wymiarze do 10 go-
dzin w tygodniu, do 40 
godzin w miesiącu. 
Wysokość refundacji ze 
środków Funduszu Pracy 

za wykonane prace spo-
łecznie użyteczne wyno-
si 60% minimalnej kwoty 
świadczenia przysługują-
cej bezrobotnemu.

Roboty publiczne w 
2017 roku. 
W dniu 15.05.2017 r. 
Gmina Oleśnica podpi-
sała z Powiatowym Urzę-
dem Pracy w Oleśnicy 
umowę o organizację 

robót publicznych. W 
programie uczestniczą 4 
osoby zatrudnione w ra-
mach robót publicznych 
w terminie do 14.10.2017 
r. Program polega na 
wykonywaniu prac po-
rządkowych na terenie 
Gminy Oleśnica.
Refundacji ze Śródków 
Funduszu Pracy podlega 
cześć kosztów poniesio-
nych na wynagrodzenia 
oraz składki na ubezpie-
czenie społeczne. 

Aktywizacja osób bezrobotnych na terenie Gminy Oleśnica
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W czwartek 20 kwietnia 
br. 3 rodziny z Gminy Ole-
śnica otrzymały lokale 
socjalne w miejscowości 

Boguszyce. W 2014 roku 
Agencja Nieruchomości 
Rolnych przekazała Gmi-
nie nieodpłatnie lokal 

użytkowy, który został 
przekwalifikowany na 
wielorodzinny budynek 
mieszkalny. 

Remont 3 mieszkań w 
budynku komunalnym 
obejmował wymianę 
okien, drzwi, remont da-

chu, wymianę instalacji 
elektrycznej i wod-kana-
lizacyjnej, odświeżenie 
ścian. 

Koszt realizacji zadania 

wyniósł 101.790,00 zł. 
Inwestycja została zreali-
zowana z budżetu Gminy 
Oleśnica. 

Nowe mieszkania komunalne w Boguszycach

Powierzchnia zabudo-
wy jednego budynku 
- 128,00 m2 - łącznie 256 

m2. Powierzchnia użyt-
kowa jednego budynku 
- 104,38 m2 - łącznie 

208,76 m2. Powierzchnia 
podłóg jednego budyn-
ku - 104,38 m2 - łącznie 

208,76 m2. 

Powierzchnia całkowi-
ta jednego budynku - 
128,00 m2 - łącznie 256 
m2. 

Kubatura jednego bu-
dynku - 567 m3 - łącznie 
1134 567 m3. 

Wysokość każdego bu-
dynku - 6,38 m. Wymiary 
każdego budynku - 8,00 
m x 16,00 m2. 

Zadanie zaplanowano 
wykonać w II etapach  I 
etap rok 2016 II etap rok 
2017. 

K o s z t  b u d o w y  5 8 6 
537,90 Roboty wykonu-
je AK INWESTMENT, ul. 
Karłowicza 5/1, 49-300 
Brzeg.

Budowa dwóch budynków mieszkalnych w Krzeczyn

inwestycje

9www.olesnica.wroc.pl

Kurier GO 

 nr 3 | czerwiec 2017



Noc z piątku na sobotę 
uczniowie klas IV – VI 
ze Szkoły Podstawowej 
Gminy Oleśnica zapamię-
tają na długo. Spędzili ją 
bowiem w szkole wraz ze 
swoimi nauczycielkami: 
Dorotą Lemiech, Justyną 
Słupek-Borcz, Moniką 
Knysak oraz Moniką Śli-
wińską. 

Całe wydarzenie rozpo-
częło się od gry miej-
skiej, która polegała na 
dotarciu trzech zespołów 
klasowych do sześciu 
punktów zaznaczonych 
na mapie Oleśnicy, od-
nalezieniu zadań i ich 
rozwiązaniu. Liczył się 
czas, a także poprawność 
wykonanych poleceń. 
W grze terenowej waż-
na była zarówno spraw-
ność fizyczna, jak i umie-
jętność odczytywania 
mapy, alfabetu Morse’a,  
wiedza o baśniach, lo-
giczne myślenie, spo-

s t r ze g awc zo ś ć  o ra z 
znajomość matematyki. 
Emocji było wiele, ożywił 
się duch międzyklasowej 
rywalizacji, a przy wyko-
nywaniu zadań mocno 
rozgrzewały się umysły.

Po powrocie do szkoły na 
uczniów czekały kolejne 
atrakcje, m.in. warsztaty 
z beatboxu, które po-
prowadził Tomek Kurp. 
Beatbox to sztuka ryt-
micznego naśladowania 
dźwięków za pomocą 
narządów mowy. 

Pan Tomek przeprowa-
dził ćwiczenia odde-
chowe, zaprezentował 
uczniom sposoby two-
rzenia dźwięków, „zagrał” 
kilka swoich kompozycji, 
a potem ćwiczył z dzieć-
mi wydawanie  różnych 
odgłosów. Było bardzo 
ciekawie i zabawnie, a 
gimnastyka narządów 
mowy i ćwiczenia dyk-

cji  przydały się przede 
wszystkim młodym ak-
torom, którzy po warsz-
tatach zaprezentowali 2 
przedstawienia teatral-
ne. Klasa VI wystawiła 
„Królową Bałtyku”, a klasa 
V „Księżniczkę na ziarnku 
grochu” na podstawie 
bajki muzycznej Jana 
Brzechwy. 

Ważnym elementem 
„Nocy z baśniami” była 
wspólna kolacja samo-
dzielnie przygotowana 
przez uczniów. Królowały 
tosty, owocowe szaszłyki 
i wiosenna sałatka. 

Po sutym posiłku klasy 
zmierzyły się w kolejnych 
konkurencjach związa-
nych z utworami H. Ch. 
Andersena, a także pol-
skimi baśniami, takimi 
jak „Kwiat paproci” czy 
„Waligóra i Wyrwidąb”. 
Wszystkie zadania emi-
towane były w postaci 
pomysłowej prezentacji 
multimedialnej wzboga-
conej utworami muzycz-
nymi. Ciekawą konkuren-
cją była zabawa „Światło 
liter”, w której uczniowie 
poszukiwali właściwych 
odpowiedzi wśród kar-
tek z wyciętymi słowami, 

a potem wyświetlali je 
za pomocą latarek na 
ścianie. 

N a j w i ę k s z e  e m o c j e 
wzbudziło jednak zada-
nie „Magiczne kształty li-
ter” – reprezentanci klas, 
z zasłoniętymi oczami, 
musieli rozpoznać po do-
tyku styropianowe litery, 
a następnie ułożyć z nich 
wyraz będący odpowie-
dzią na pytanie związane 
z baśniami.  

Na koniec uczniowie 
otrzymali pamiątkowe 

dyplomy i słodkie upo-
minki. Różnice punktowe 
były niewielkie: klasa VI 
zdobyła I miejsce, klasa 
V – drugie, a klasa IV – III 
miejsce. Na dobranoc 
wszyscy obejrzeli bajko-
wy film, a po nim przy-
szedł czas na upragnione 
„nocne pogaduchy do 
poduchy”, którym pięk-
nie wtórowały słowiki. 
Sen był krótki, ale za to 
noc prawdziwie baśnio-
wa. 

Monika Śliwińska

Baśniowa noc w SPGO
spgo

28kwietnia 2017 r. dzieci 
z klasy II z wychowaw-
czynią p. Lucyną Orze-
chowską oraz oddział 
przedszkolny z wycho-
wawczynią p. Katarzyną 
Pusz zaprosiły społecz-
ność szkolną na uroczy-
sty apel z okazji 226  

Rocznicy Uchwalenia 
Konstytucji 3 –go Maja. 

Apel rozpoczął się od-
śpiewaniem hymnu pań-
stwowego w obecności 
pocztu flagowego. 

Następnie uczniowie za-
prezentowali umiejęt-
ności aktorskie w przed-
stawieniu obrazującym 
tamte lata. 

Wiwat 3 Maj w SP w Smolnej
wydarze-informacje
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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

W związku z przyjętym 
31 marca 2017 r. przez 
Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska we 
Wrocławiu „Programem 
Priorytetowym Ograni-
czenia Niskiej Emisji na 
Obszarze Województwa 
Dolnośląskiego”, Gmina 
Oleśnica planuje podję-
cie  działań  umożliwia-
jących  udzielenie  dofi -
nansowania do zmiany 
sposobu  ogrzewania.
Celem programu  jest 
poprawa stanu środo-
wiska i jakości życia 
mieszkańców gminy 
Oleśnica poprzez znacz-
ne ograniczenie emisji 
zanieczyszczeń pyłowo- 
gazowych do atmosfery 
z procesów spalania 
paliw w indywidualnych 
kotłowniach i piecach 
na terenie gminy.

Dzięki środkom z bu-
dżetu Gminy i środkom 
zewnętrznym będzie 
można otrzymać czę-
ściowe dofi nansowanie 
do kosztów moderni-
zacji źródła ciepła w 
swoim budynku.
Ro dzaje pr zedsię -
wzięć:    
D o f i n a n s o w a n i e m 
mogą być objęte wy-
łącznie przedsięwzięcia 
związane z ogranicze-
niem niskiej emisji, zlo-
kalizowanie na tere-
nie gminy Oleśnica, w 
szczególności : 
Wymiana lokalnych 
źródeł ciepła zasila-
nych paliwami stałymi 
lub biomasą, na nowo-
czesne  źródła ciepła :
- kotły gazowe;
- kotły na lekki olej opa-
łowy;

- piece zasilane prądem 
elektrycznym ;
- kotły na paliwa stałe 
lub biomasę  charak-
teryzujące się parame-
trami co najmniej jak 
dla kotłów 5 klasy ( wg 
PN-EN 303-5:2012)
Zastrzeżenia :
- „Program” nie dotyczy 
nieruchomości wyko-
rzystywanych sezono-
wo, np.: domków letni-
skowych oraz budyn-
ków w budowie .
-Wszystkie urządzenia 
musza posiadać certyfi -
katy zgodności CE.
- W przypadku  wymiany 
źródła ciepła warun-
kiem niezbędnym do 
objęcia zadania dofi-
nansowaniem jest likwi-
dacja  wszystkich do-
tychczasowych źródeł 
ciepła w nieruchomości 

objętej zgłoszeniem, za 
wyjątkiem :
-pieców kaflowych z 
ogrzewaniem elektrycz-
nym, pieców przedsta-
wiających wysokie wa-
lory artystyczne  lub pie-
ców objętych ochrona 
konserwatorską. 
Okres   realizacji :  
- Program  realizowany 
będzie  przez dwa lata 
od dnia ogłoszenia  roz-
poczęcia naboru wnio-
sków z możliwością wy-
dłużenia  do roku 2020. 
- Okres kwalifi kalności 
kosztów  rozpoczyna 
się w dniu 01 stycznia 
2017 r..
Szczegółowy zakres 
programu będzie wyni-
kał ze skali potrzeb i fi -
nansowych możliwości 
ich zaspokojenia. Aby 
jak najlepiej rozpoznać 

i zdiagnozować  po-
trzeby naszej gminy  w 
zakresie modernizacji  
źródeł ciepła zawraca-
my się   z prośbą o wy-
pełnienie ankiety,
Wypełniona  ankieta nie 
będzie  żadnym wiążą-
cym  zobowiązaniem z 
Państwa strony, nato-
miast stanowić  będzie 
ważną informację dla 
nas o możliwości po-
prawy jakości powie-
trza w naszej gminie  
oraz wstępną deklarację  
chęci uczestnictwa  w 
realizacji Programu. 
Ankietę można pobrać 
ze strony internetowej 
Urzędu Gminy  www.
olesnica.wroc.pl.

przygotowała: 
Mariola Fluder

Kierownik Referatu 
RGNiOŚ

Dofinansowania do zmiany sposobu ogrzewania
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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 

ważne informacje



22 kwietnia na całym 
globie obchodzony był 
Światowy Dzień Ziemi. Z 
tej okazji zorganizowane 
zostało spotkanie dla 
uczniów klas młodszych. 
Uczestniczyły również 
uczennice klasy V:  Wikto-
ria, Zuzia, Julia i Vanessa, 
które wcieliły się w role 
samej Matki Ziemi, lasu, 
wody i powietrza, a po-
nadto były bardzo po-
mocne w prowadzeniu 
konkursu.  

Spotkanie miało charak-
ter turnieju przyrodni-
czo – ekologicznego. W 
turniejowe szranki sta-
nęły trzy zespoły: Listki, 
Biedronki i Słoneczka, 
w skład których weszli 
uczniowie klas II i III. 
Konkursowe zmagania 
oceniało i punktowało 
dwuosobowe jury: Zuzia 
i Julia z kl. VI.
Drużynowe zmagania 

wymagały wykazania 
się nie tylko wiedzą z 
zakresu szeroko rozu-
mianej przyrody, ale też 
ekologii i ochrony śro-
dowiska, czy zdrowego 
stylu życia. Tę wiedzę 
uczestnicy konkurso-
wych zmagań wykorzy-

stywali odpowiadając 
na pytania i odgadując 
zagadki o zróżnicowa-
nym stopniu trudności. 
Wiele z zadanych pytań 
wymagało uzasadnienia 
odpowiedzi, rozwinięcia 
jej, wykazania się do-
datkową wiedzą szcze-
gółową. Konkursowicze 
musieli też stawić czoła 
zadaniom praktycznym, 
a nawet zmierzyć się z 
wyzwaniami artystycz-
nymi.

Za aktywny udział i zaan-
gażowanie oraz kreatyw-
ność wszyscy uczest-
nicy turnieju otrzymali 
słodkie niespodzianki. 
Ponadto każdy zespół 
zdobył dla siebie jedną z 
nagród: zajęcia laborato-
ryjne „Kolorowa chemia”, 
zajęcia warsztatowe „Nie-
samowite zmysły”, zaję-
cia warsztatowe „Przygo-
da z mikroskopem”.

5 maja 2017 r. w zajęciach 
laboratoryjnych „Koloro-
wa chemia” uczestniczyli 
uczniowie klasy III. 
Zajęcia barwami i zapa-
chami pobudzały zmysły 
i ciekawość poznawczą 
młodych laborantów. 
Każdy uczeń miał przy-

gotowane swoje stano-
wisko pracy, gdzie samo-
dzielnie przeprowadzał 
eksperymenty. Wśród 
odczynników znalazły się 
substancje świetnie zna-
ne dzieciom z codzienne-
go życia, z kuchni, ale też 
pojawiły się substancje 
chemiczne, z którymi do 
tej pory nie miały do czy-
nienia. Uważne słuchanie 
poleceń i stosowanie się 
do nich pozwoliło na 
sprawne i bezpieczne 
przeprowadzenie zajęć.
W czasie laboratorium 
uczestnicy sprawdzali, co 
dzieje się w ludzkim or-
ganizmie po wypiciu na-
poju energetyzującego, 
czy coli, po czym zgodnie 
doszli do wniosku, że 
napoje te są po prostu 
niezdrowe. Uczniowie 
szyfrowali prywatne wia-
domości używając sym-
patycznych atramentów. 
Byli bardzo zaskoczeni, 
kiedy ich wiadomości 
udało się całkowicie od-
tajnić, bo jeden z tych 
środków był antyoksy-
dantem, a drugi wszedł w 
efektowną reakcję. Spo-
rządzali kolorowe drin-
ki, badając tym samym 
właściwości cieczy: ich 
gęstość i ciężar. Lewitu-
jące na granicy ośrodków 
jajka uzmysłowiły, czym 
obok gęstości ośrodka, 
jest siła wyporu i dlacze-
go nikt do tej pory nie 
utonął w Morzu Mar-
twym. Dużym zaskocze-
niem okazała się lampa 
lawa, w której uczniowie 
obserwowali powsta-
jący dwutlenek węgla 
oraz reakcję zachodzącą 
między octem i sodą 
oczyszczoną. Zdziwienie 
na twarzach wywołał 
kobaltowy kwiat, który 
samodzielnie wykona-
ny przez dzieci potrafił 
zmieniać kolory. Ta lekcja 
chemii była naprawdę 
kolorowa, a przy tym 
pouczająca i zaskakująca. 
Jednak jej największym 
atutem było samodziel-

ne doświadczanie.
Pod koniec kwietnia w 
zajęciach warsztatowych 
„Niesamowite zmysły” 
uczestniczyli uczniowie 
klasy II.
Drugoklasiści oprócz 
pięciu podstawowych 
zmysłów poznali jeszcze 
jeden, bardzo ważny, 
zlokalizowany w uchu 
wewnętrznym - zmysł 
równowagi. W trakcie 
ćwiczeń okazało się, że 
utrzymanie równowagi 
nie zawsze jest takie pro-
ste, jak nam się wydaje.
Słuch pozwala nam w 
życiu codziennym na 
odbieranie wielu wrażeń 
słuchowych z otoczenia, 
ale czy zastanawialiśmy 
się nad tym, czym jest 
dźwięk? Dźwięk powsta-
je dzięki drganiu cząste-
czek, a prędkość jego 
rozchodzenia się zależy 
od ośrodka. Uczestnicy 
zajęć budowali własne 
telefony, za pomocą któ-
rych skutecznie poro-
zumiewali się. Sprawili 
też, że usłyszeli dzwony, 
które tego dnia nie roz-
brzmiewały. 
Sporo frajdy sprawiło 
drugoklasistom testowa-
nie zmysłu smaku z zasło-
niętymi oczami i skrzy-
dełkami nosa. Okazało 
się, że nawet popularne 
smaki nie zawsze zosta-
ły trafnie rozpoznane. 
Dlaczego tak się stało? 
Ponieważ zmysły ściśle 
ze sobą współpracują, a 
analizujący informację 
mózg nie dostał pełnej 
informacji – dotarł do 
niego tylko smak, a za-
brakło zapachu i wyglą-
du testowanej potrawy. 
Nie na darmo mówi się, 
że „często jemy oczami”.

19 maja uczniowie kla-
sy II uczestniczyli w za-
jęciach warsztatowych 
„Przygoda z mikrosko-
pem”.
Działania praktyczne 
uczniów poprzedziła 
dyskusja na temat moż-
l iwośc i  poznawania 
przyrody. Wszyscy byli 

zgodni, że najlepszym 
źródłem poznania jest 
bezpośrednia obserwa-
cja. Po czym dzieci przy-
stąpiły do zajęć prak-
tycznych, czyli oglądania 
zgromadzonych okazów 
za pomocą posiadanych 
zmysłów. Przy pomocy 
lupy obserwowały małe 
zwierzęta należące do 
owadów i pajęczaków. 
W końcu przyszedł czas 
na mikroskopy.
Przed obserwacjami mia-
ły miejsce ćwiczenia w 
przygotowywaniu mi-
kroskopów do pracy. 
Wszyscy uczestnicy zajęć 
świetnie poradzili sobie 
z opanowaniem pod-
staw obsługi. Oglądane 
preparaty wywoływały 
zaciekawienie, zdziwie-
nie, czasami przerażenie, 
a zarazem prowokowały 
do zadawania mnóstwa 
pytań. Ciekawość dzieci 
była niepohamowana. 
Punktem kulminacyjnym 
pierwszego spotkania z 

mikroskopami było sa-
modzielne przygotowy-
wanie świeżych prepa-
ratów mikroskopowych. 
Oprócz komórek roślin-
nych uczniom udało się 
zaobser wować ż ywe 
organizmy słodkowod-
ne. Najwdzięczniejszymi 
obiektami okazały się 
rozwielitki, które w całej 
krasie odsłoniły przed 
dziećmi swoją nieco 
skomplikowaną budo-
wę oraz procesy życiowe: 
ruch, oddychanie, odży-
wianie, wydalanie, …
Dzięki dyscyplinie i za-
angażowaniu uczniów 
udało się przeprowa-
dzić wiele ciekawych do-
świadczeń. Aktywność 
i wielokrotnie malujące 
się na twarzach zdziwie-
nie były najlepszym do-
wodem na to, że zajęcia 
podobały się i przypadły 
dzieciom do gustu. 

koordynator projektu
Anita Krzekotowska

Turniej przyrodniczo-ekologiczny
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