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PREZYDENTOWA W SP GMINY OLEŚNICA

Do SP Gminy Oleśnica przyjechała Pani Prezydentowa Agata Kornhauser-Duda, która wsparła Program 
Rozwoju Czytelnictwa „Z książką przez życie” realizowany przez polonistkę Monikę Śliwińską w klasach 4-6.
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i zawnioskowała o udzielenie mu absolutorium za rok 2016
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Zwołana na dzień 14 
czerwca 2017 r. XXXII 
sesja Rady Gminy Ole-
śnica miała szczególny 
charakter. Poświęcona 
była zatwierdzeniu spra-
wozdania z wykonania 
budżetu gminy za 2016 
rok.
W części dotyczącej ab-
solutorium Wójt Mar-
cin Kasina omówił spra-
wozdanie, pokazując na 
slajdach podstawowe 
wskaźniki dochodowe 
oraz wydatkowe zreali-
zowanego budżetu. Na-
stępnie odczytał pozy-

tywną opinię Regional-
nej Izby Obrachunkowej 
o tym sprawozdaniu. 
Z kolei Przewodniczący 
Komisji Rewizyjnej Cze-
sław Kaczmarek zapo-
znał wszystkich z opinią, 
w której Komisja pozy-
tywnie oceniła przed-
stawione sprawozdanie 
i zawnioskowała o udzie-
lenie absolutorium dla 
Wójta za 2016 rok.
Regionalna Izba Obra-
chunkowa, na wniosek 
Komisji Rewizyjnej, przej-
rzała sprawozdanie z wy-
konania budżetu oraz 

finansowe. Do zapre-
zentowanych dokumen-
tów nie miała zastrzeżeń, 
więc radnym zarekomen-
dowała udzielenie abso-
lutorium.
Uchwalony przez Radę 
Gminy Oleśnica bu-
dżet, po uwzględnie-
niu zmian w ciągu roku                       
przewidywał realizację 
dochodów w kwocie 
47.507.541,07 zł. Docho-
dy wykona¬no w kwocie 
49.139.092,20 zł, co sta-
nowiło 103,43 % planu.
Plan wydatków budże-
towych po zmia¬nach 
dokonanych w ciągu 
roku przewidywał kwotę 
48.202.751,07 zł. Wydatki 

zrealizowano w kwo-
cie 44.723.198,23 zł, co 
stanowi 92,78% ogółu 
planu.
Planowany deficyt bu-
dżetu gminy na kwotę 
695.210,00 zł w toku re-
alizacji został zmieniony, 
w rezultacie czego bu-
dżet gminy zamknął się 
nadwyżką na poziomie  
4.415.893,97 zł.
Uzyskany dodatni wynik 
finansowy jest rezulta-
tem wykonania docho-
dów gminy ponad plan, 
jak również ponad wy-
konane wydatki.
Należy wspomnieć, że 
udzielenie absolutorium 
oznacza, że Wójt reali-

zując zadania związane 
z wykonaniem budże-
tu, kierował się zasadą 
celowości, legalności, 
rzetelności i oszczędno-
ści w gospodarowaniu 
środkami publicznymi. 
Przyjęty na 2016 rok plan 
wydatków nie został 
przekroczony w żadnym 
dziale klasyfikacji budże-
towej.
Przystąpiono do podję-
cia uchwały w sprawie 
zatwierdzenia sprawoz-
dania finansowego  oraz 
w sprawie absolutorium 
dla Wójta Gminy Oleśni-
ca za 2016 rok. 
Obie ww. uchwały pod-
jęto jednogłośnie, w 

obecności 14 radnych 
biorących udział w gło-
sowaniu.
Przewodniczący Rady 
Gminy Tadeusz Kunaj 
pogratulował Wójtowi, a 
do gratulacji dołączyli się 
również pozostali radni 
oraz uczestnicy obrad.
Przedstawione na sesji 
materiały dostępne są w 
Biuletynie Informacji Pu-
blicznej (BIP) w zakładce 
„Sesje Rady Gminy”, na-
tomiast podjęte uchwa-
ły – w zakładce „Prawo 
lokalne”.

Agnieszka Kembłowska 

Absolutorium dla
Wójta Marcina Kasiny

Wakacje! Czas wypo-
czynku, wyjazdów, a dla 
uczniów przede wszyst-
kim czas wolny od zajęć 
szkolnych.
Wymarzone wakacje nad 
morzem, w górach, u 
babci na wsi czy też w 
dalszych zakątkach świa-
ta będą jednak udane 
pod warunkiem, że wró-
cimy z nich cali i zdrowi.
Podczas wakacji na te-
renie całej Polski funk-
cjonariusze sprawdzali 
miejsca, gdzie organi-
zowane były grupowe 
formy wypoczynku dla 
dzieci i młodzieży (obozy 
i kolonie), a także obsza-
ry wodne i przywodne, 
szczególnie zwracając 
uwagę na te, które nie 
są strzeżone. Uwagę po-

licjantów przykuwało 
zachowanie wczasowi-
czów, również ich stan 
trzeźwości. Niestety od 
wielu lat statystyki wciąż 
mówią to samo – przy-
czyną wypadków nad 
wodą, w tym również 
utonięć, jest alkohol i 
brawura. Dodatkowo 
w miejscach bardzo za-
tłoczonych, takich jak 
plaże, może dojść do 
zaginięcia dziecka. Dla-
tego też wskazane jest, 
by rodzic zawsze czujnie 
sprawował opiekę nad 
swą pociechą. W parze 
z wypoczynkiem nad 
jeziorem, rzeką, morzem 
czy na basenach zawsze 
musi iść odpowiedzial-
ność osób dorosłych, 
trzeźwość, czujność i 
ogólna wyobraźnia.
Zagrożenia mogą spo-

tkać nas również podczas 
pieszych wędrówek po 
górach. Wybierając się w 
trasę opiekunowie nigdy 
nie powinni pozostawiać 
dzieci samych. Warto za-
opatrzyć się w jedzenie, 
mapę, a jeżeli kondycja 
fizyczna lub znajomość 
szlaku nie są na dużym 
poziomie – lepiej skorzy-
stać z towarzystwa osoby 
bardziej doświadczonej. 
Warto również nauczyć 
się numeru alarmowego 
do GOPRu.
Podczas wakacji niebez-
pieczna może być też 
sama pogoda. Wysokie 
temperatury i ostre słoń-
ce, na które jesteśmy 
narażeni za granicą, ale 
czasami też w Polsce, 
nie są bezpieczne szcze-
gólnie dla dzieci i osób 
starszych. Wielogodzin-

ne przebywanie w takich 
warunkach może skoń-
czyć się poparzeniem 
skóry, gorączką, bólami 
i zawrotami głowy, a na-
wet udarem słonecznym.
W trakcie długich, wa-
kacyjnych dni dzieci 
częściej bawią się na 
przydomowych podwór-
kach. Przebywanie na 
świeżym powietrzu to 
samo zdrowie, jednak 
nieletni powinni znać 
zasady bezpiecznego 
zachowania, szczególnie, 
jeżeli podwórko usytu-
owane jest w pobliżu 
ruchliwej jezdni. Warto 
również przypomnieć 
zasady postępowania 
wobec obcych osób.
Świetną alternatywą dla 
gier komputerowych jest 
rower, rolki czy hulaj-
noga. Nie zapominajmy 

jednak o kasku, ochra-
niaczach, a podczas po-
ruszania się po zmroku 
zalecamy używania od-
blasków.
To czy wakacje będą uda-
ne w dużej mierze zależy 
od nas samych. Wszędzie 
można się dobrze bawić, 
ale by wypoczynek koja-
rzył się z samymi dobry-
mi chwilami musimy za-
dbać o bezpieczeństwo. 
Dzieci nigdy nie powinny 
zostawać bez opieki, na-
leży uczyć je zasad odpo-
wiedniego postępowa-
nia w różnych sytuacjach, 
warto zaznajomić z nu-
merami alarmowymi. 
Dorośli zaś powinni brać 
odpowiedzialność za 
swoich podopiecznych 
i samych siebie. Jeszcze 
raz podkreślamy, iż spo-
żywania alkoholu przed 

pływaniem w akwenie 
wodnym może skończyć 
się tragicznie.
Dodatkowo osoby doro-
słe powinny pamiętać, 
iż do ich obowiązków 
należy również opieka 
nad zwierzęciem. Jeżeli 
posiadamy domowego 
pupila na czas wyjazdów 
należy zapewnić mu od-
powiednią opiekę – po-
rzucanie zwierząt jest w 
Polsce karane!
,Wszystkim Wam życzy-
my udanego wypoczyn-
ku – tego za granicą, w 
polskich górach, nad 
Bałtykiem, u rodziny na 
wsi, na podwórkach, na 
grillowaniu. Wierzymy, 
że miło i bezpiecznie 
spędzicie całe wakacje, 
wracając w nich w pełni 
sił i zdrowia!

Sławomir Gierlach

Zaczęło się!
policja apeluje
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5 czerwca był dniem 
wyjątkowym w Szkole 
Podstawowej Gminy Ole-
śnica. Do placówki przy-
była Pani Prezydentowa 
Agata Kornhauser-Duda, 
która wsparła Program 
Rozwoju Czytelnictwa 
„Z książką przez życie” 
realizowany przez polo-
nistkę Monikę Śliwińską 
w klasach 4-6.
Do wizyty szkoła przy-
gotowywała się 2 tygo-
dnie, czasu nie było wie-
le, ale do godziny 13.00 
w poniedziałek udało 
się wszystko dopiąć na 
ostatni guzik.
Przed wejściem do szkoły 
Pierwszą Damę powitała 

pani dyrektor Agnieszka 
Dorobiała z Zuzią Szczy-
gieł i Czarkiem Wojna-
rowskim. Następnie w 
szkolnym holu, pośród 
uczniów, nauczycieli, ro-
dziców i władz gminy (w 
uroczystości uczestni-
czyli: wójt Marcin Kasina, 
Krzysztof Skórzewski, 
Tadeusz Kunaj i Maciej 
Syta), pani dyrektor wy-
głosiła przemówienie, w 
którym wyraziła radość z 
powodu wizyty Pani Pre-
zydentowej, opowiedzia-
ła o działaniach szkoły w 
zakresie rozwoju czytel-
nictwa, wpływie litera-
tury na życie człowieka, 
a także o realizowanych 
projektach.
„Kto czyta książki, żyje 
podwójnie” – ta myśl 
Umberto Eco to motto 

przewodnie  poczynań 
w ramach akcji czytel-
niczych. Program arty-
styczny z komentarza-
mi, wygłoszonymi przez 
prowadzących Gabrysię 
Wajerowską i Mateusza 
Szczepaniaka, również 
nawiązywał do tej sen-
tencji.
Na początku wystąpił Jan 
Cichosz z kl. II B, który za-
deklamował wiersz H. Ło-
chockiej przy gitarowym 
akompaniamencie Leny 
Wójcik. Potem uczniowie 
klasy V i VI zaprezen-
towali humorystyczne 
przedstawienie teatralne 
„Księżniczka na ziarnku 
grochu” na podstawie 

utworu Jana Brzechwy 
wg H. Ch. Andersena. 
Była też piosenka pt. 
„Świat baśni” w wykona-

niu dziewczynek z kl. V i 
VI. O oprawę muzyczną 
do inscenizacji i całego 
programu artystyczne-
go zadbała pani Ewa 
Stępień-Włuczkowska, 
która wspaniale grała na 
pianinie, a do niektórych 
efektów dźwiękowych 
wykorzystała keyboard. 
Po wędrówce po krainie 

baśni widzowie przenie-
śli się w czasy współcze-
sne – uczniowie z klas 
II – VI w nowoczesnych 
rytmach zaprezentowali 
układ taneczny połą-
czony z wygłaszaniem 
ciekawych stwierdzeń i 
sentencji o książce oraz 
jej wpływie na rozwój 
człowieka.
Potem wszyscy zostali 
zaproszeni na niezwykłą 
literacką ucztę z udzia-
łem honorowego gościa 
– Pani Prezydentowej 
Agaty Kornhauser-Dudy. 
Pierwsza Dama podzię-
kowała za zaproszenie, 
bardzo ciepło wypowie-
działa się na temat naszej 

szkoły i działań przez nią 
podejmowanych. Mówi-
ła o swojej miłości do lite-
ratury, o wartości książki i 

o tym, że czytanie posze-
rza horyzonty myślowe. 
Pani Prezydentowa za-
prezentowała dzieciom 
trzy ulubione utwory: 
„M alutk ą  C zarowni-
cę” autorstwa Otfrieda 
Preusslera, „Kwiat kala-
fiora” Małgorzaty Musie-
rowicz oraz „Tobi. Życie 
w zawieszeniu” Toithee 

de Fombelle. Przeczyta-
ła, pięknie interpretując 
tekst, fragmenty dwóch 
pierwszych książek, co 
spotkało się z ogromnym 
aplauzem słuchaczy.
Pier wsza  Dama w y-
słuchała też czytania 
uczniów: Zuzi Szczygieł, 
Hani Leonarczyk oraz 
Mateusza Szczepania-
ka. Na końcu Gabrysia 
Wajerowska znakomicie 
zadeklamowała frag-
ment książki K. Ryrych 
„Wyspa mojej siostry”. Za 
prezentację tego utwo-
ru uczennica otrzymała 
wyróżnienie w finale XXII 
Dolnośląskiego Konkur-
su Recytatorskiego „Pe-
gazik”.
Po części oficjalnej Pani 
Prezydentowa zwiedziła 

szkołę, uczestniczyła w 
zajęciach i rozmawiała                   
z dziećmi, które chętnie 
i otwarcie opowiada-
ły o swoich ulubionych 
książkach oraz szkolnych 
wydarzeniach. Na koniec 
Pierwsza Dama spotkała 
się również z gronem 
pedagogicznym, rodzi-
cami oraz władzami gmi-
ny. Wpisała się także do 
szkolnej kroniki.
W imieniu grona peda-
gogicznego dziękujemy 
występującym uczniom, 
wszyscy wspaniale za-
prezentowali program 
artystyczny. Rozmowy 
i wspólne przebywanie 
z Panią Prezydentową                               
z pewnością na długo 
pozostaną w pamięci 
uczestników spotkania.

Ogromne podziękowa-
nia za zaangażowanie 
w tworzenie dekoracji 
należą się pani Monice 
Knysak, a także Kamili 
Biegasik, Iwonie Brzęk 
i wspierającym je na-
uczycielkom. Wyrazy 
wdzięczności kierujemy 
również w stronę mamy 
- pani Magdaleny Waje-
rowskiej, która pomogła 
w przygotowaniach do 
spotkania.
Dla wszystkich wizyta 
Pierwszej Damy była 
ogromnym i niezwykłym 
przeżyciem. Uśmiechnię-
ta, pełna naturalności i 
spokoju Pani Prezyden-
towa stworzyła wspania-
łą atmosferę, której nie 
da się zapomnieć.

Monika Śliwińska

foto: Maciej Bierdrzycki - KPRP

foto: Maciej Bierdrzycki - KPRP

Wizyta Pani Prezdentowej w
Szkole Podstawowej Gminy Oleśnica
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W dniu 29 czerwca 2017 
r. odbyła się XXXIII sesja 
Rady Gminy Oleśnica. 
W pierwszej części ob-
rad wystąpiła dyrektor 
Zarządu Dróg Powiato-
wych Marzena Graczyk 
oraz kierownicy Urzędu: 
Paweł Łobacz – Refe-
rat Budownictwa i In-
frastruktury oraz Maciej 
Syta – Referat Promocji, 

Współpracy i Pozyskiwa-
nia Funduszy.
Inwestycje na drogach 
powiatowych zrealizo-
wane w 2016 roku
Dyrektor Zarządu Dróg 
Powiatowych Marzena 
Graczyk przedstawiła 
inwestycje zrealizowane 
w 2016 roku oraz zadania 
wykonane na drogach 
powiatowych na terenie 
gminy Oleśnica w latach 

2016 - 2017:
a. wykonanie nakładki 
bitumicznej na drodze 
powiatowej nr 1474D w 
miejscowości Sokołowi-
ce /etap 3/, na odcinku 
385 m - koszt całkowi-
ty: 187.667,59 zł, w tym 
dofinansowanie gminy 
Oleśnica 93.827,68 zł;
b.  wykonanie doku-
mentacji projektowej 

na przebudowę drogi 
powiatowej nr 1465D 
w miejscowości Ligota 
Polska - koszt całkowi-
ty: 104.459,60 zł, w tym 
dofinansowanie gminy 
Oleśnica 52.229,80 zł;
c. remonty bieżące /
wiosenne i letnie/ do-
tyczą wszystkich dróg 
na terenie gminy, zgod-
nie z bieżącą oceną ich 
stanu technicznego i 

adekwatnie do środków 
przydzielonych w planie 
finansowym na dany rok 
budżetowy. Dotychczas 
w 2017 roku zrealizowa-
no remonty:
- przy użyciu masy na 
gorąco:
• droga 1469D - Cieśle - 
Wyszogród - Gręboszyce 
– Smolna,
• droga 1464D – Oleśnica 

– Zarzysko,
• droga 1473D – Bogu-
szyce,
- przy użyciu grysów i 
emulsji:
• droga 1920D - Oleśnica 
– Piszkawa,
• droga 1467D - Oleśnica 
– Smolna,
• droga 1469D - Nowo-
szyce,
• droga 1473D - Spalice 
– Boguszyce,

• droga 1474D – Sokoło-
wice,
• droga 1470D - Miodary 
– Sosnówka.
W 2017 roku planowane 
do wykonania są po-
zostałe drogi, zgodnie 
z harmonogramem re-
montów cząstkowych;
d. wycinka przydrożnych 
zakrzewień wykonana na 
przełomie 2016 i 2017 
roku kosiarką do krza-
ków:
• droga 1473D – Bogu-
szyce,
• droga 1464D - Oleśnica 
– Wszechświęte,
• droga 1920D – Bystre,
• droga 1466D - Ligota 
Mała - Ligota Wielka,
• droga 1474D - Bogu-
szyce - Sokołowice,
• droga 1469D — Wyszo-
gród – Nowoszyce,
e. ścinka poboczy wyko-
nana w 2016 roku:

• droga 1466D – Ligota 
Mała,
• droga 1920D – Krzeczyn 
– Piszkawa.
Inwestycje zakwalifiko-
wane do zrealizowania w 
2017 roku są przytoczo-
ne w artykule „Kwartalna 
narada Wójta w Sołty-
sami” w części POMOC 
FINANSOWA GMINY OLE-
ŚNICA DLA POWIATU.
Inwestycje na drogach 
gminnych zrealizowa-
ne w 2016 roku
Kierownik Referatu Bu-
downictwa i Infrastruk-
tury Paweł Łobacz przed-
stawił inwestycje oraz 
zadania wykonane w 
2016 roku na drogach 
gminnych:
- remonty wiat przystan-
kowych;
- zakup i wbudowanie 
destruktu bitumicznego 
na drogi gruntowe polne 

w ilości  3350 ton;
-  remonty dróg we -
wnętrznych i gminnych 
emulsją asfaltową oraz 
grysem przy użyciu re-
montera;
- remonty cząstkowe 
dróg wewnętrznych i 
gminnych mieszanką 
mineralno - asfaltową;
- przebudowa drogi w 
miejscowości Brzezinka 
(dz. nr 163/2 i 164);
- wykonanie progów bi-
tumicznych  w miejsco-
wości Krzeczyn (5 szt.), 
Świerzna (1 szt.), Nowa 
Ligota (1 szt.);
- wykonanie zatoki par-
kingowej dla komunika-
cji zbiorowej w miejsco-
wości Osada Leśna;
-  remonty dróg we -
wnętrznych i gminnych 
polegających na wyko-
naniu dróg z kruszywa 
łamanego o pow. 5.925 

Inwestycje, remonty i pozyskane środki 
XXXIII sesja rady gminy

W dniu 28 czerwca 2017 
roku w siedzibie Urzędu 
Gminy Oleśnica został 
przeprowadzony kon-
kurs na stanowisko dy-
rektora Szkoły Podsta-
wowej w Ligocie Małej.                 
Ogłoszenie o konkursie  
było dostępne na stronie 
internetowej Urzędu, na 
tablicy ogłoszeń oraz 

w Biuletynie informacji 
Publicznej, od 18 maja 
do 14 czerwca. 
W odpowiedzi na ogło-
szenie wpłynęła jedna 
oferta. 
Decyzją Komisji Konkur-
sowej wybrana została 
Pani Anna Klimkowska, 
która spełniła wymaga-
nia określone w ogłosze-

niu. Jest nauczycielem 
dyplomowanym i posia-
da 31 – letni staż pracy 
pedagogicznej. Wyka-
zała się odpowiednimi 
kwalifikacjami i wiedzą 
tematyczną, wymaga-
ną do zatrudnienia na 
stanowisku dyrektora 
Szkoły Podstawowej w 
Ligocie Małej. Kandy-
datka legitymuje się wy-
kształceniem wyższym 
magisterskim oraz ukoń-
czyła studia podyplomo-
we w zakresie organizacji 
i zarządzania placówką 
edukacyjną. 

           Monika Galik

Nowa dyrektor w SP Ligota Mała
wydarze-informacje
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m2;
- równanie dróg we-
w n ę t r z nyc h  o  p ow. 
30.000 m2  obejmujące 
profilowanie i zagęsz-
czanie;
- montaż barier energo-
chłonnych w Sokołowi-
cach (1 szt.)  i w Piszkawie 
(2 szt. );
- remont dróg wewnętrz-
nych (tłuczniowych) i 
zagęszczanie dróg grun-
towych;
- przebudowa drogi we-
wnętrznej z kostki beto-
nowej w miejscowości 
Wszechświęte  (dz. nr 
143);
- przebudowa drogi we-
wnętrznej w miejscowo-
ści Ligota Wielka (dz. nr 
248);
- przebudowa drogi we-
wnętrznej w miejscowo-
ści Smolna (dz. nr 425);
- zakup i montaż znaków 
na drogi wewnętrzne na 
terenie gminy Oleśnica;
- dwa koszenia dróg 
gminnych na terenie 
Gminy Oleśnica o szero-
kości pokosu do 1m;
- budowa chodnika w 
miejscowości Dąbrowa, 
zakończono III etap bu-
dowy chodnika wraz 
z wykonaniem warstwy 

ścieralnej oraz oczysz-
czeniem kanalizacji desz-
czowej w pasie drogi 
gminnej; 
- budowa kanalizacji 
deszczowej wraz z  prze-
budową dróg wewnętrz-
nych i  infrastrukturą 
towarzyszącą w miejsco-
wości Spalice ul. Sosno-
wa, zadanie realizowane 

jest w IV etapach w la-
tach 2014 – 2017r.;
- budowa chodnika z 
kostki betonowej przy 
drodze gminnej w miej-
scowości Krzeczyn o dłu-
gości 365mb, zadanie 
zrealizowane zostało w 
III etapach w latach 2014 
– 2016r. Koszt zadania: 
296.143,91 zł, koszt dofi-
nansowania 92.190,00 zł 
z Budżetu Województwa 
Dolnośląskiego;
-  przebudowa drogi 
gminnej w miejscowo-
ści Nieciszów etap III o 
długości 439 mb. Koszt 
zadania  296.143,91 zł, 
koszt dofinansowania 92 
190,00 zł z Budżetu Woje-
wództwa Dolnośląskiego 
-  przebudowa drogi 
gminnej w miejscowo-
ści Jenkowice (Osiedle) 
z masy mineralno-as-
faltowej o długości 500 
mb pow. utwardzona 
2985m2. Koszt przebu-
dowy drogi 336.058,61  
zł, koszt dofinansowania 
63 000 zł z Budżetu Woje-
wództwa Dolnośląskiego 
- przebudowa drogi do-
jazdowej o nawierzchni z 
kostki brukowej szarej o 
grubości 8 cm na długo-
ści 331,0 m w miejscowo-

ści Bogusławice.  Koszt 
zadania  198.030,00 zł.
- wykonanie dokumen-
tacji projektowej na re-
mont mostu w miejsco-
wości Wyszogród; 
- wykonanie dokumenta-
cji na przebudowę dróg 
wewnętrznych w miej-
scowości Osada Bystre.
Dzięk i  współpracy z 

Powiatem Oleśnickim 
poprzez wykonanie na-
wierzchni z masy asfal-
towej poprawiono bez-
pieczeństwo na drogach 
powiatowych w miejsco-
wościach Boguszyce i So-
kołowice oraz wykonano 
dokumentację projekto-
wą na przebudowę drogi 
powiatowej w miejsco-
wości Ligota Polska.
Pozyskane środki ze-
wnętrzne przez Gminę 
Oleśnica
Z kolei kierownik Refera-
tu Promocji, Współpracy 
i Pozyskania Funduszy 
Maciej Syta przedstawił 
sprawozdanie dotyczące 
realizowanych inwestycji 
i programów z dofinan-
sowaniem zewnętrznym, 
w tym o wysokości po-
zyskanych środków ze-
wnętrznych przez gminę 
Oleśnica:
Fundusz sołecki
Zgodnie z art. 12 ust. 2 
ustawy z dnia 12 marca 
2014 r. o funduszu sołec-
kim minister właściwy do 
spraw administracji pu-
blicznej monitoruje wy-
korzystanie limitu wydat-
ków z budżetu państwa 
części wydatków gmin 
wykonanych w ramach 

funduszu sołeckiego, 
będących skutkiem fi-
nansowym ustawy oraz 
wdraża mechanizm kory-
gujący w przypadku za-
grożenia przekroczenia 
przyjętego na dany rok 
budżetowy maksymal-
nego limitu wydatków.
Z uzyskanych od Woje-
wodów danych wynika, 

że niezbędne okazało się 
zastosowanie mechani-
zmu korygującego, któ-
ry skutkuje obniżeniem 

wysokości zwrotu części 
wydatków wykonanych 
w ramach funduszu so-
łeckiego w 2016 r. dla 
poszczególnych grup 
gmin, w tym dla gmi-
ny Oleśnica, z 40% do 
35,654%.
W dalszej części obrad 
Rada Gminy rozpatrzyła 
projekty i podjęła uchwa-
ły w następujących spra-
wach:
a. w sprawie wyrażenia 
zgody na zawarcie poro-

zumienia międzygmin-
nego;
b. w sprawie wyrażenia 
zgody na wydzierżawie-
nie w drodze bezprze-
targowej na okres 10 lat 
działki nr 14/6 o pow. 
0,0500 ha położonej w 
obrębie Sokołowice, sta-
nowiącej własność Gmi-
ny Oleśnica;

c. w sprawie uchwale-
nia „Zmiany studium 
uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania 

przestrzennego gminy 
Oleśnica, dla terenu po-
łożonego w obrębie Nie-
ciszów”;
d. w sprawie określenia 
wysokości stawek dodat-
ków oraz szczegółowych 
warunków przyznawania 
tych dodatków, szcze-
gółowego sposobu ob-
liczania wynagrodzenia 
za godziny ponadwy-
miarowe i za godziny 
doraźnych zastępstw 
oraz wysokości i warun-

ków wypłacania nagród 
i innych świadczeń wy-
nikających ze stosunku 
pracy dla nauczycieli za-
trudnionych w szkołach 
publicznych, dla których 
organem prowadzącym 
jest Gmina Oleśnica;
e. w sprawie udzielenia z 
budżetu Gminy na 2017 
rok dotacji celowej Po-

wiatowi Oleśnickiemu;
f.  w sprawie zatwierdze-
nia skonsolidowanego 
bilansu Gminy Oleśnica 
za 2016 rok;

g. zmieniająca uchwałę 
Nr XXVI/184/16 w spra-
wie wieloletniej progno-
zy finansowej Gminy 
Oleśnica;
h. w sprawie zmian bu-
dżecie gminy na 2017 
rok;
i. w sprawie udzielenia 
pomocy rzeczowej Wo-
jewództwu Dolnośląskie-
mu w zakresie realizacji 
zadania pn. „Budowa 
drogi rowerowej na od-
cinku od granicy powiatu 

Oleśnickiego do granicy 
miasta Oleśnica około 
4,0 km”. 
W/w uchwały zostały 
podjęte jednogłośnie w 
obecności 12 radnych 
biorących udział 
w głosowaniu.

Agnieszka Kembłowska

Środki zewnętrzne pozyskane przez gminę oleśnica

Tabela wskazująca wydatki na fundusz sołecki w gminie Oleśnica
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wydarze-wydarzenia

Uroczystą Mszą Świętą 
pod przewodnictwem 
biskupa pomocniczego 
legnickiego Marka Men-
dyka uczczono jubile-
usz 60-lecia erygowania 
Parafii pod wezwaniem 
Najświętszej Maryi Panny 
Nieustającej Pomocy w 
Boguszycach, która była 
połączony z poświęce-
niem wyremontowanych 
zabytkowych organów z 
1882 roku.
We mszy dziękczynnej 
uczestniczyli m.in.  wójt 
Marcin Kasina, sekretarz 
Krzysztof Skórzewski, 
przewodniczący Rady 
Gminy Oleśnica Tadeusz 
Kunaj, kierownik Refe-
ratu Promocji, Współ-
pracy i Pozyskiwania 
Funduszy Maciej Syta 
oraz wierni mieszkańcy 
Boguszyc, Sokołowic, 
Brzezinki i Miodar. Na-
bożeństwo swoją obec-
nością uświetnili księża, 
którzy pracowali w Parafii 
w poprzednich latach: 
Wacław Buryła, infułat 
Władysław Ozimek, oj-
ciec Andrzej Barszcz oraz 
zespoły śpiewacze: Bo-
guszyczanie, Rzędowia-
nie z Boguszyc Osiedla, 
Jarzębina z Sokołowic, 
Chór Una Voce.
Proboszcz ks. Andrzej 
Augustyn witając wszyst-
kich gości powiedział: 
”To dzisiejsze święto na-
szej parafii jest dziękczy-
nieniem Bogu za wszel-
kie łaski, które przez te lat 
Bóg nam ofiarował”. Pod-
czas wystąpienia wymie-
nił wszystkich poprzed-
ników prowadzących 
Parafię oraz odświeżył 
zarys historyczny Kościo-
ła. Pojawiły się życzenia, 
gratulacje, podziękowa-
nia, kwiaty i momenty 
wzruszenia. „Szczególne 
podziękowania kieru-
ję do Pana, Panie Wój-
cie. Dziękuję za świetna 
współpracę z Gminą, za 
pomoc i dofinansowanie 
w odnowieniu zabytko-
wych organów oraz za 
ufundowanie iluminacji 
świetlnej, która jest na 

elewacji Kościoła” – po-
wiedział ks. Andrzej.  
Biskup Marek Mendyka 
przy okazji jubileuszu 
Kościoła wspominał o 30 
letniej posłudze kapłań-
skiej księdza proboszcza: 
„Na szczególne słowa 
uznania zasługuje obec-
ny Wasz proboszcz, ks. 
Andrzej, który od 2002 
roku niestrudzenie pra-
cuje tutaj w Boguszy-
cach. Jednak Parafia to 
nie tylko praca kapła-
na, ale zaangażowanie 
wszystkich wiernych, 
którzy wspólnie pracują 
dla Królestwa Bożego. 
Ten trud widać w odno-
wionych organach oraz 
w Waszej obecności na 
wspólnej modlitwie”. Do 
życzeń również dołączył 
się wójt Marcin Kasina 
zwracając się do miesz-
kańców oraz do księdza 
mówiąc: „Drodzy para-
fianie, gratuluję Wam 
takiego proboszcza a 
proboszczowi gratuluje, 
że ma takich wspaniałych 
i oddanych wiernych”. 
Po zakończeniu Eucha-
rystii wierni wysłuchali 
koncertu organowego w 
wykonaniu Marcina Au-
gustyna po  czym udali 
się do świetlicy wiejskiej 
by zasiąść przy wspól-
nym stole na pikniku, 
który przygotowało Koło 
Gospodyń Wiejskich z 

Boguszyc. 

Dotychczasowi admini-
stratorzy i proboszczo-
wie Parafii w Boguszy-
cach:
1. ks. Marian Walas – 1957
2. ks. Wacław Brzozowski 
– 1957
3. ks. Józef Szwajka – 
1957/58
4. ks. Tadeusz Janicki – 
1958-1963
5. ks. Czesław Łagodziń-
ski – 1963-1967
6. ks. Stanisław Dobek – 
1967-1970
7. ks. Stanisław Kusy – 
1970-1978
8. ks. Andrzej Szyler – 
1978-1982

9. ks. Władysław Ozimek 
– 1982-20.06.1990
10. ks. Wacław Buryła – 
20.06.1990-25.06.1994
11. ks. Emil Wójciak – 
25.06.1994-25.06.2002
12. ks. Andrzej Augustyn 
– od 25.06.2002

Kapłani pochodzący z 
naszej parafii:
1. ks. Piotr Trojanowski 
(święcenia w 1956 r.)
2. ks. Jan Mycek (święce-
nia w 1964 r.)
3. o. Andrzej Barszcz – 
kapucyn, misjonarz w 
Moundou (Czad).

    
Agnieszka Pawłowska
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20 czerwca 2017 r. w Urzę-
dzie Gminy odbyła się kwar-
talna narada Wójta Marcina 
Kasiny z Sołtysami Gmi-
ny Oleśnica. Na spotkaniu 
obecny był również Prze-
wodniczący Rady Tadeusz 
Kunaj, dyrektor Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecz-
nej Jarosław Telka, prezes 
Gminnego Przedsiębiorstwa 
Komunalnego Jarosław Po-
lański, kierownicy Refera-
tów Urzędu oraz Sławomir 
Gierlach i Leszek Stępień z 
Komendy Powiatowej Policji 
w Oleśnicy, a także przedsta-
wiciel firmy Euroconsulting 
Wojciech Cieśliński.
Na wstępie Wójt przedsta-
wił porządek spotkania, 
do którego nie wniesiono 
uwag. Z kolei dyrektor GOPS 
Jarosław Telka podziękował 
zgromadzonym za wypeł-
nienie ankiet dotyczących 
strategii rozwiązywania pro-
blemów społecznych, które 
przyczynią się do szczegó-
łowego zbadania proble-
mów społecznych gminy 
Oleśnica.

Dzielnicowi na naradzie z 
sołtysami
Podczas dyskusji z dzielni-
cowymi dotyczącej bezpie-
czeństwa i porządku na tere-
nie gminy Oleśnica pytano o 
dzikie wysypiska śmieci oraz 
o wzmożony ruch pojazdów, 
w określonych godzinach, 
przez gminne miejscowości 
i ewentualne kontrole pręd-
kości kierowców.

Zmiany w gospodarce 
odpadami
Następnie prezes GPK Sp. z 
o.o. Jarosław Polański omó-
wił temat uruchomienia 
przez spółkę odbioru od-
padów komunalnych od 
mieszkańców gminy. Popro-
sił o uwagi sołtysów, które 
przyczynią się do poprawy 
błędów podczas odbioru 
odpadów i udoskonalenia 
pracy spółki. Najważniejsze 
zmiany jakie nastąpiły od 1 
maja b.r. w zakresie odbioru 
odpadów komunalnych to:
- odkupienie przez spółkę 

od firmy Komunalnik po-
jemników do selektywnej 
segregacji (zadanie zreali-
zowane dzięki podwyższe-
niu kapitału zakładowego 
spółki przez gminę);
- przekazanie pojemników 
na własność mieszkańcom;
- wywóz odpadów BIO czę-
ściej niż wcześniej – obecnie 
raz w miesiącu;
- obowiązek zakupu przez 
mieszkańców pojemników 
dla nowych nieruchomości 
we własnym zakresie;
- rozpowszechnienie nakle-
jek na pojemniki;
- pozostawienie harmono-
gramu wywozu odpadów 
bez zmian.
Prezes poprosił, aby przy 
zgłaszaniu uwag i reklamacji 
przekazywać informację 
z dokumentacją fotogra-
ficzną, aby pracownik mógł 
ocenić sytuację i określić 
wagę problemu. Na zakoń-
czenie Jarosław Polański do-
dał, że worki do segregacji 
będą na bieżąco dostarcza-
ne do mieszkańców. Prze-
wodniczący Rady Tadeusz 
Kunaj zapytał kto wymienia 
pojemnik 
w momencie,  gdy jest 
uszkodzony i nie zdatny do 
użycia. Prezes wyjaśnił, że 
zależy z czyjej winy nastą-
piło uszkodzenie. Jeśli wina 
leży po stronie spółki, to na 
koszt spółki będą usuwane 
takie uszkodzenia łącznie z 
zakupem nowego pojemni-
ka. W przypadku uszkodze-
nia pojemnika trzeba złożyć 
pismo w siedzibie GPK w 
Boguszycach (Boguszyce 
118A) 
lub w Urzędzie Gminy Ole-
śnica przy ul. 11 Listopada 
24 (pok. nr 8), w którym 
powinny być wyjaśnione 
okoliczności zdarzenia.

Bezpłatne kursy zawo-
dowe dla mieszkańcow 
Gminy Oleśnica
W kolejnej części spotka-
nia głos zabrał przedstawi-
ciel firmy Euroconsulting 
Wojciech Cieśliński, który 
przedstawił możliwość sko-
rzystania z bezpłatnych 

kursów i szkoleń dla miesz-
kańców gminy Oleśnica dla 
przyszłych spawaczy, elek-
tryków i kierowców wózków 
jezdniowych. Szkolenia skie-
rowane są do wszystkich 
osób w wieku od 18 roku 
życia, bez górnej granicy, z 
wykształceniem co najwyżej 
średnim, chcących zdobyć 
nowe lub potwierdzić po-
siadane kwalifikacje. Osoba 
nie musi być zarejestrowana 
jako bezrobotna, może być 
aktywna zawodowo. Kurs 
obejmuje: naukę, ćwiczenia 
praktyczne, badania lekar-
skie, doradztwo zawodowe, 
egzaminy i certyfikaty. Moż-
liwość uczestniczenia 
w zajęciach w weekendy 
jak i w dni robocze. Osoby 
zainteresowane mogą skon-
taktować się poprzez stronę 
internetową, nr telefonów i 
biuro stacjonarne – wszelkie 
niezbędne dane zostały 
przekazane sołtysom.

Bieżące informacje z urzę-
du
Przystąpiono do bieżących 
informacji z Referatów Urzę-
du:
- Sekretarz Gminy Krzysztof 
Skórzewski omówił progra-
my, które realizowane są 
we współpracy z Urzędem 
Pracy i wykonywane przez 
mieszkańców spełniających 
określone warunki, są to 
prace społecznie użyteczne 
oraz roboty publiczne;
- kierownik Referatu Promo-
cji, Współpracy i Pozyskiwa-
nia Funduszy Maciej Syta 
przypomniał o prawidło-
wym składaniu wniosków 
dotyczących funduszu so-
łeckiego. W celu zweryfi-
kowania wniosku należy 
skontaktować się z Refera-
tem. Środki, które pozosta-
ją po wykonaniu zadania 
przechodzą na kolejne. Kie-
rownik, który jest odpowie-
dzialny merytorycznie za 
wykonanie danego zadania 
poinformuje ile inwestycja 
kosztowała
i ile środków pozostało. Pa-
weł Łobacz dodał, że istotne 
jest przy zmianie zadania, 

aby sprawdzić, czy nie zo-
stało ono rozpoczęte.

Inwestycje w Gminie Ole-
śnica
- kierownik Referatu Bu-
downictwa i Infrastruktury 
Paweł Łobacz odniósł się do 
koszenia poboczy i placów 
zabaw. Ocenił, iż zaangażo-
wanie sołtysów i współpraca 
z firmą oraz pracownika-
mi wykonującymi roboty 
publiczne jest na bardzo 
wysokim poziomie. 
Następnie przedstawił in-
westycje realizowane w 
2017 roku:
• koszenie dróg gminnych 
w okresach: 30 czerwca, 15 
sierpnia oraz 29 września; 
• zakończono budowę ka-
nalizacji deszczowej wraz 
z przebudową dróg we-
wnętrznych i infrastrukturą 
towarzyszącą w miejscowo-
ści Spalice ul. Sosnowa;
• przebudowa drogi gmin-
nej w miejscowości Nieci-
szów;
• przygotowane są doku-
mentacje projektowe na: 
- budowę drogi gminnej 
na odcinku Smolna – Nowa 
Ligota, 
- przebudowę  drogi gmin-
nej wraz z wykonaniem 
progu zwalniającego w 
miejscowości Świerzna, 
- budowę drogi wewnętrz-
nej wraz z kanalizacją desz-
czową w miejscowości By-
stre (Osada) ul. Wrzosowa, 
Storczykowa, Kwiatowa 
etap I,
- przebudowę drogi w miej-
scowości Smardzów dz. nr 
366 (w str. boiska) poprzez 
utwardzenie kostką betono-
wą brukową – etap II,
- przebudowę drogi gmin-
nej w miejscowości Sokoło-
wice dz. nr 2/1.
Na powyższe inwestycje 
przygotowane jest postę-
powanie o udzielenie zamó-
wienia publicznego. 
• opracowywane są doku-
mentacje projektowe na:
-  przebudowę drogi dz. nr 
244, 240 w miejscowości 
Ostrowina etap I – asfalt,
- przebudowę drogi we-

wnętrznej oraz budowę 
kanalizacji deszczowej dz. 
nr 254 w miejscowości Nie-
ciszów – asfalt,
- przebudowę drogi we-
wnętrznej dz. nr 58 w miej-
scowości Boguszyce, 
- budowę rowu przy drodze 
gminnej nr 10273D w miej-
scowości Krzeczyn;
• wybrano firmę na prze-
budowę barier drogowych 
w pasie dróg gminnych w 
miejscowości: Spalice (Gęsia 
Górka), Sokołowice, Cieśle, 
Smolna, Zimnica, Ligota 
Mała, Poniatowice – termin 
wykonania do 30.08.2017 r.;
• zakupiono wysięgniki i 
oprawy oświetleniowe w 
ilości 115 szt. W celu dogęsz-
czenia istniejącego oświe-
tlenia w miejscowości: Bo-
gusławice, Brzezinka, Krze-
czyn, Ligota Mała, Ligota 
Wielka, Nieciszów, Piszkawa, 
Poniatowice, Sokołowice, 
Spalice, Wszechświęte, Wy-
szogród, Zarzysko – termin 
realizacji do 15.09.2017 r.
• realizowane jest także za-
danie polegające na wbu-
dowywaniu kruszywa ła-
manego – drogi na terenie 
gminy Oleśnica wskazane 
przez sołtysów.

Pomoc finansowa Gminy 
Oleśnica dla powiatu
Następnie głos zabrał Wójt, 
który zakomunikował, że 
w 2017 r. planowana jest 
pomoc finansowa gminy 
Oleśnica dla powiatu Ole-
śnickiego na zadanie pn:
- wykonanie nakładki bi-
tumicznej na drodze po-
wiatowej w miejscowości 
Sokołowice /etap 4/ – dofi-
nansowanie gminy Oleśnica 
– 150.000 zł;
- wykonanie nakładki bitu-
micznej na drodze powiato-
wej na odcinku Wyszogród 
– Cieśle /etap 1/ – dofinan-
sowanie gminy Oleśnica 
– 150.000 zł;
- przebudowa drogi po-
wiatowej w miejscowości 
Boguszyce /etap 6/ – dofi-
nansowanie gminy Oleśnica 
– 300.000 zł.
Ich realizacja wpłynie na 
poprawę bezpieczeństwa 
użytkowników ruchu dro-

gowego.

Dofinansowanie na termo-
modernizację
Następnie przekazał, że 
gmina Oleśnica otrzyma do-
finansowanie na termomo-
dernizację budynku Szkoły 
Podstawowej Gminy Ole-
śnica oraz budynku Urzędu 
Gminy 
w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego 
Województwa Dolnoślą-
skiego 2014 – 2020. Koszt 
całkowity inwestycji: 3 228 
613,40 zł, dofinansowanie: 
2 715 501,86 zł.

Sprawy różne podczas 
narady z sołtysami
Ostatni punkt spotkania 
dotyczył spraw różnych, w 
których poruszono temat 
oświetlenia drogowego, 
które zbyt wcześnie zostaje 
włączane w miejscowości 
Smardzów. Sołtys Ligoty 
Małej Grzegorz Szymański 
poprosił o rozważenie moż-
liwości wystosowania pisma 
do Zarządu Dróg Powiato-
wych w sprawie rozwiania 
wątpliwości dotyczących 
sprzątania chodników przy 
drogach powiatowych.

Przyszłe wydarzenia w 
gminie
Wójt przedstawił harmono-
gram Dni Seniora, dodał, iż 
jeśli będzie taka wola miesz-
kańców to w kolejnym roku 
imprezy będą organizowa-
ne na świetlicach wiejskich.
Przekazano także informa-
cję o Dożynkach Gminy 
Oleśnica, które odbędą się w 
miejscowości Sokołowice w 
dniu 27 sierpnia 2017 r. 
Na zakończenie sołtys wsi 
Boguszyce Jadwiga Bodo 
zaprosiła zgromadzonych 
na wydarzenie poświęcone 
upamiętnieniu żołnierzy 
walczących o niepodległość 
Polski oraz trudu pionierów 
osadnictwa na Ziemiach 
Odzyskanych, które odbę-
dzie się w dniu 3 września 
b. r. w świetlicy wiejskiej w 
Boguszycach.

Agnieszka Kembłowska

Kwartalna narada Wójta z Sołtysami
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Obecnie trwa ostatni 
etap przebudowy drogi 
gminnej w miejscowości 
Nieciszów. Zakres robót 
obejmuje wykonanie 
wzmocnienia podbudo-
wy  z mieszanki MCE (do-
ziarnienie kruszywem),  
wykonanie warstwy wią-

żącej z mieszanki mine-
ralno-asfaltowej, wyko-
nanie warstwy ścieralnej 
z mieszanki mineralno-
-asfaltowej, odtworzenie 
rowów przydrożnych 
oraz zjazdów. Koszto-
rys inwestorski wynosił 
499367,01 zł. Przepro-

wadzone postępowanie 
przetargowe ostatecznie 
ustaliło koszt przebudo-
wy na kwotę 346026,36 
zł.. 
Przetarg wygrała i prowa-
dzi roboty firma Strabag 
Infrastruktura Południe 
Sp. z o.o.

Gmina uzyskała dofinan-
sowanie do tej inwestycji 
w kwocie 780750 zł z 
Budżetu Województwa 
Dolnośląskiego. Plano-
wany termin zakończe-
nia robót lipiec/sierpień 
2017 rok.

Paweł Łobacz

Ostatni etap przebudowy drogi w Nieciszowie

30 czerwca 2017 r.  w 
„Zajeździe u Stefanii” w 
Dąbrowie - Wójt Gmi-
ny Oleśnica, Pan Marcin 

Kasina spotkał się z Se-
niorami z miejscowości 
Bogusławice, Nowoszy-
ce, Wszechświęte, Wy-

szogród i Zarzysko. 
Tradycyjnie już Pan Wójt 
pr z ygotował  s łodk ą 
niespodziankę dla naj-

starszych mieszkańców 
każdej z miejscowości, 
którzy byli obecni na 
spotkaniu. 

Wspólną zabawę umilały 
swymi występami zespół 
„Wianki” ze Wszechświę-
tego oraz zespół „Wy-

szogrodzianie” z Wyszo-
grodu.

Monika Małobęcka

Wójt i seniorzy z Bogusławic, Nowoszyc, Wszechświętego, Wyszogrodu i Zarzyska

29.06 br. przed rozpo-
częciem obrad XXXIII 
sesji Rady Gminy Oleśni-
ca, ukraińska młodzież 
odwiedziła Wójta oraz 
radnych Gminy Oleśnica.

Jak co roku młodzież 
zza wschodniej granicy, 
posiadająca polskie ko-
rzenie, przyjechała na 10 
dniowy obóz językowy 
aby szlifować język pol-

ski. Podczas pobytu poza 
nauką języka brali udział 
w „Międzynarodowym 
Festynie Sportowym” 
zorganizowanym przez 
Fundacje „Aktywne Bo-

gusławice” w Bogusła-
wicach. Zwiedzali m.in. 
Wrocławska Starówkę, 
Stadion Miejski we Wro-
cławiu, Ogród Zoologicz-
ny, Arboretum Leśne w 
Stradomii i wiele innych 
atrakcji. Organizatorem 

przyjazdu była Organi-
zacja Społeczna „Dom 
Polski” z Nowej Kachowki 
i Mikołajowa przy współ-
pracy Gminy Oleśnica i 
Miasta Oleśnica.
Uczestnicy obozu po-
dziękowali włodarzom za 
otwartość i gościnność.

Na zakończenie wizyty 
w Urzędzie, obozowicze 
zaśpiewali tradycyjne 
pieśni ukraińskie i pol-
skie.

Agnieszka Pawłowska

Ukraińska młodzież w Urzędzie Gminy

aktualności
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Implementacja nowe-
go prawa unijnego w 
gospodarce odpadami 
komunalnymi pozwoliła 
wprowadzić tzw. zasadę 
in house. Oznacza to, że 
tam, gdzie gminy mają 
własne spółki komunal-
ne, na odbiór śmieci od 
mieszkańców, nie będzie 
już konieczności organi-
zowania przetargów.

Z tej możliwości korzysta 
Gmina Oleśnica. System 

ten ma wiele zalet, ale 
jedną bardzo ważną – 

gminna spółka komu-
nalna nie jest nastawione 

na zysk, tak jak prywatne 
firmy. Zatem musi re-
alizować powierzone 
zadanie jak najlepiej i jak 
najtaniej. 

Bieżąca kontrola kosztów 
funkcjonowania syste-
mu odbioru odpadów z 
pewnością powstrzyma 
wzrost cen. Ale finanse 
to nie jedyny pozytyw-
ny element tej zmiany. 
Nasza spółka komunal-
na jest partnerem dla 

mieszkańców już od nie-
mal 10 lat. Poprzez bliski 

i bezpośredni kontakt 
z pewnością poprawi 

się jakość wykonywanej 
usługi. Kolejnym bardzo 
ważnym elementem jest 
możliwość zatrudnienia 
mieszkańców gminy Ole-
śnica. Ale co równie waż-
ne pieniądze naszych 
mieszkańców za świad-
czoną usługę pozostają 
u nas. 

Właśnie mija pierwszy 
kwartał, w którym Gmin-
ne Przedsiębiorstwo 
Komunalne Sp. z o.o. 

przejęło usługę zbiórki 
odpadów komunalnych 

na terenie gminy Ole-
śnica. To dobry czas na 

podsumowanie.

Żeby dobrze realizować 
powierzone zadanie mu-
sieliśmy stworzyć ten 
system od podstaw. Nie 
mieliśmy ani sprzętu ani 
ludzi i przede wszystkim 
nie mieliśmy najważniej-
szego - doświadczenia. 
Pierwsze dni były na-
prawdę trudne. Rota-
cja w zatrudnieniu, brak 
„wprawy” wywoływało 

niemałe przerażenie. Ale 
dziś śmiało można po-
wiedzieć, że się udało. 

Mamy dobry, nowocze-
sny sprzęt, w krótkim 
czasie, zbudowaliśmy to, 
co było najtrudniejsze - 
bardzo dobry zespół pra-
cowników. Nabieramy 
doświadczenia. To dobry 
czas, żeby za wszystkie 
nasze ewentualne nie-
dociągnięcia i potknię-
cia powiedzieć - prze-
praszam. Zapewniam, 
że będziemy mocno się 
starać aby jak najlepiej 
wykonywać powierzone 
zadania.

Prowadzimy zbiórkę od-

padów komunalnych 
na terenie gminy Ole-
śnica od 1 maja 2017 r. 
Zgodnie z Uchwałą Rady 
Gminy Oleśnica odpady 
zbierane są w następu-
jących frakcjach:

- Odpady zmieszanie – 
pojemniki-2 x w miesiącu
- Odpady segregowane – 
plastik   worki żółte -2 x 
w miesiącu
- papier worki niebie-
skie 2 x w miesiącu
- szkło worki zielone 2 x 

w miesiącu
- bio worki brązowe 1 x 
w miesiącu
- Odpady wielkogabary-
towe 2 x w roku

Informujemy, że przy 
zbiórce odpadów se-
gregowanych pozosta-
wiamy tyle worków ile 
zabieramy. Oczywiście 
można pozyskać wię-
cej bezpośrednio u pra-
cowników oczyszczania. 
Dla mieszkańców naszej 
gminy, którzy nie maja 
takiej możliwości, worki 
można otrzymać w sie-
dzibie G.P.K w Boguszy-
cach 118a oraz w nowym 
punkcie, otwartym od 1 
marca br. znajdującym 

się w budynku Urzędu 
Gminy Oleśnica, przy ul. 
11 – go Listopada 24 w 
pokoju nr 5.

Warto przypomnieć, że 
dzięki podwyższeniu 
przez gminę kapitału 
zak ładowego spółk i 
G.P.K., odkupiliśmy od 
poprzedniej firmy „Ko-
munalnik” pojemniki 
do selektywnej segre-
gacji śmieci. Wszystkie 

pojemniki, które do tej 
pory były użytkowane 
zostały przekazane na 
własność mieszkańcom. 
Natomiast proszę pamię-
tać, że nowo powstałe 
gospodarstwa domowe 
są zobowiązane do zaku-
pu pojemników we wła-
snym zakresie zgodnie z 
Uchwałą Nr XXI/136/16 
Rady Gminy Oleśnica z 
dnia 30 czerwca 2016 
r. w sprawie regulami-
ny utrzymania czystości 
i porządku na terenie 
Gminy Oleśnica.

Jarosław Polański

Zmiany w gospodarce odpadami

Odpady zmieszane zbieramy dwoma śmieciarkami jednokomorowymi. Są to Fabrycznie nowy dwuosiowy Daf z zabudową 16 m3

Drugi pojazd to dwuosiowe IVECO z zabudową 16 m3 firmy Dobrowolski

Odpady segregowane zbieramy dwuosiowym pojazdem VOLVO z zabudową dwukomorową firmy NTM. 
Niezależne dwie komory podzielone są na 10 m3 i 6 m3.   

Ten system wspiera dwuosiowy MAN z zabudową hakową i dwukomorowym kontenerem o łącznej powierzchni 8 m3   
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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

Uczniowie klasy IV ze 
Szkoły Podstawowej 
w Ligocie Małej wzięli 
udział w drugim etapie 
ogólnopolskiego kon-
kursu na zielnik „Minieu-
roland inspiruje naturą”.
Tym razem zadanie kon-
kursowe polegało na 
stworzeniu artystycz-
nego zielnika kwiatów 

całego świata lub wy-
branego zakątka Zie-
mi. Do przygotowania 
wspólnej zbiorowej pra-
cy włączyli się wszyscy 
uczniowie, którzy mogli 
liczyć na wsparcie i po-
moc rodziców.
 Wspólnymi siłami udało 
się stworzyć grę dydak-
tyczną ściśle związaną z 

tematyką konkursu „Fe-
stiwal Kwiatów Minieu-
roland”, która w oparciu 
o przygotowane po-
moce może być rozgry-
wana na kilkadziesiąt 
sposobów. Bazę do gry 
stanowi wielkoformato-
wy plakat o charakterze 
edukacyjno – informa-
cyjnym przygotowany 
przez Roberta Poni-
masza. Uzupełnieniem 
są autorskie koszulki 
zaprojektowane przez 
Nikolę i Filipa Ropu-
szyńskich dla osób pro-
wadzących rozgrywki. 
Całości dopełnia przy-
gotowana instrukcja do 
gry urozmaicona zdję-
ciami uczniów uczest-
niczących w projekcie, 
podczas wykonywania 
poszczególnych ele-
mentów gry.
Nasza praca okazała 
się jedną z kilku tysię-
cy wspaniałych prac, 
które dotarły na kon-
kurs. W ostatecznym 
starciu czwartoklasiści 
pokonali klasę z dużej 
podwarszawskiej szko-
ły i zostali laureatami I 
miejsca. Nagrodą była 
dwudniowa wycieczka 

obejmująca nocleg ze 
śniadaniem w Ośrod-
ku Wypoczynkowym 
Szczeliniec, wizytę w 
Parku Miniatur Minieu-
roland z przewodnikiem 
i zajęciami edukacyj-
nymi, obiad w Hotelu 
Polanica Resort&Spa, 
zajęcia edukacyjne w 
Parku Narodowym Gór 
Stołowych, prelekcję i 
zwiedzanie Ekocentrum 
PNGS w Kudowie Zdro-
ju, terenowe zajęcia 
na obszarze Szczelińca 
Wielkiego, karnety do 
Słonecznych Term z po-
częstunkiem w kawiarni 
Wielka Pieniawa, zwie-
dzanie Polanicy Zdroju 
z przewodnikiem.

Uczniowie udali się na 
wygraną wycieczkę w 
czerwcu, tuż przed za-
kończeniem roku szkol-
nego. 
Wyjazd był możliwy 
dzięki Wójtowi Gminy 
Oleśnica Marcinowi 
Kasinie, kierowniko-
wi Maciejowi Sycie, 
radnemu Grzegorzowi 
Szymańskiemu, którzy 
wygospodarowali środ-
ki na transport, którego 
nie obejmowała nagro-
da oraz dzięki dyrektoro-
wi Szkoły Podstawowej 
Agnieszce Chanusiak, 
która zawsze wspiera 
inicjatywy uczniowskie.
koordynator konkursu

Anita Krzekotowska

Minieuroland inspiruje naturą
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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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Apel rozpoczęła prze-
wodnicząca Samorządu 
Uczniowskiego Alicja Po-
morska oraz zastępca SU 
Julia Jaworska. Powitały 
wszystkich zebranych: 
przedstawiciela gminy 
– radnego p. Wiesława 
Podczaszyńskiego, dy-
rektora szkoły, grono pe-
dagogiczne, pracowni-

ków obsługi technicznej 
oraz uczniów i rodziców. 
Po wyjściu pocztu od-
śpiewano hymn pań-
stwowy,  Alicja zgłosiła 
dyrektorowi szkoły ra-
port o gotowości wszyst-
kich uczniów do zakoń-
czenia roku szkolnego 
2016 / 2017.
Uczniowie klasy VI w 
montażu słowno – mu-
zycznym powitali wa-

kacje oraz dziękowali 
nauczycielom za trud 

włożony w edukację na-
szych uczniów. Po części 

artystycznej Dyrektor 
szkoły rozdał uczniom 
nagrody za osiągnię-
cie wysokich wyników 
w nauce, czytelnictwie, 
konkursach, oraz za 100 
% frekwencję. 
Nagrodę w konkursie 
pod patronatem Wójta 
Gminy Oleśnica „Uczeń 
na Medal” w kategorii 
klas I – III otrzymała Mar-
tyna Semba, a w kate-

gorii klas I – VI Julia Ja-
worska.
Podziękowania otrzy-
mali rodzice za aktywny 
udział życiu szkoły. 
Po  częśc i  of ic ja lnej 
uczniowie wraz z wy-
chowawcami udali się 
do klas na ostatnią lekcję 
wychowawczą w tym 
roku szkolnym.

Dariusz Rzepka

Smolna

23 czerwca po raz ostatni 
w tym roku szkolnym 
uczniowie i nauczyciele 

Szkoły Podstawowej w 
Ligocie Polskiej spotkali 
się na sali gimnastycznej, 
by wspólnie celebrować 
zakończenie wielomie-

sięcznej nauki. Uroczy-
sty apel poprowadził 
przewodniczący szkoły 
Dawid Kowal. Na wstępie 
uczniowie klasy czwar-
tej przypomnieli zasa-
dy bezpieczeństwa, o 
których warto pamiętać 
podczas wakacji. Na-
stępnie dyrektor Leszek 
Witkowski i zastępczyni 
dyrektora Małgorzata 
Lenart wręczyli tytu-
ły omnibusów i złote 
sowy najzdolniejszym 
uczniom naszej szkoły. 
Przyznano też dyplomy 

i  nagrody książkowe 
pozostałym posiada-
czom czerwonego pa-
ska, których średnia nie 
przekroczyła progu 5.0. 
Listy gratulacyjne trafiły 
do rodziców szkolnych 
geniuszy, a pozostałe 
dyplomy kolejno do 
uczniów: z najwyższą fre-
kwencją, udzielającym 
się społecznie, przyjaciół 
szkoły i mistrzów sportu. 
Radna Elżbieta Kotwa 
wręczyła stypendia naj-
lepszym uczniom: Na-
talii Dwojak i Dawidowi 

Kowalowi. Nagroda dla 
najlepszej klasy trafiła 
w ręce szóstoklasistów. 
Przedstawiciele rady so-
łeckiej przygotowali dla 
wszystkich uczestników 
konkursu na logo wio-
ski upominki. Dyrektor 
wręczył goszczącemu 
wójtowi Marcinowi Ka-
sinie podziękowania za 
całoroczną współpracę 
ze szkołą i wsparcie licz-
nych inicjatyw. Zgroma-
dzeni uczniowie i goście 
obejrzeli pokaz zdjęć 
dokumentujących naj-

bardziej spektakularne 
momenty tegorocznej 
pracy szkoły. Pomocne 
w sprawnym przepro-
wadzeniu uroczystości 
okazały się slajdy pre-
zentowane na wielkiej 
tablicy multimedialnej, 
które przygotowała pani 
Magdalena Kryłat. Po 
apelu uczniowie otrzy-
mali ulotki akcji „Bez-
pieczne wakacje” i  udali 
się z wychowawcami na 
pożegnalne spotkania w 
mniejszym gronie.

Małgorzata Furmanek

Ligota Polska

23 czerwca w Szkole 
Podstawowej w Sokoło-
wicach odbyło się uro-
czyste zakończenie roku 
szkolnego 2016/2017. 
Podczas ogólnoszkol-
nego spotkania zostali 
nagrodzeni wszyscy wy-
różniający się w osiągnię-
ciach szkolnych ucznio-
wie. Wręczono również 
statuetki Omnibusa Kla-
sy i Orła Szkoły. Tradycyj-
nie wręczono stypendia 
Wójta Gminy Oleśnica, 
tym razem otrzymali je 

Antonina Honcel z IV a, 
Michał Domański z IV b 

oraz  Marek Chotnicki z 

VI a, a oraz nagrodę Wój-
ta dla klasy przyznano 
klasie III a. 
W  u r o c z y s t o ś c i a c h 
uczestnicz yła Radna 
Gminy Oleśnica Pani 
Aleksandra Sieruga oraz 
kierownik Referatu Pro-
mocji, Współpracy i Po-
zyskiwania Funduszy 
pan Maciej Syta. Przypo-
mniano o bezpiecznych 
zasadach wypoczynku i 
z uśmiechem przywitano 
wakacje 2017.

Artur Mosiak

23 czerwca uczniowie 
Szkoły Podstawowej w 
Ligocie Małej uroczyście 
zakończyli rok szkolny 
2016/2017. Uczniowie 
wyróżniający się pod 
względem nauki i zacho-
wania odebrali z rąk dy-
rektora szkoły Agnieszki 
Chanusiak świadectwa 
„z czerwonym paskiem”, 
pamiątkowe dyplomy i 
nagrody książkowe. Za 
najwyższe wyniki w na-
uce oraz wysokie miej-
sca w konkursach ze-
wnętrznych radny Gmi-
ny Oleśnica Grzegorz 
Szymański wręczył w 
imieniu wójta Marcina 
Kasiny stypendia nauko-
we. Otrzymali je: Julia 
Leśniowska, Robert Po-
nimasz i Zuzanna Zwie-
rzak. Nagrodę Dyrektora 
Szkoły odebrał Cyryl Ja-
rzęba. Tytuł najlepszej 
klasy w roku szkolnym 
2016/2017 zdobyła kla-

sa III. Jednak radość z 
długo wyczekiwanych 
wakacji, które wreszcie 
nadeszły, przeplatała się 
ze smutkiem. Ucznio-
wie Szkoły Podstawowej 
w Ligocie Małej, grono 
pedagogiczne, wszy-
scy pracownicy szkoły, 
przewodniczący Rady 
Rodziców Jerzy Soboń, 
radny Grzegorz Szymań-
ski oraz ksiądz proboszcz 

Tomasz Bagiński z żalem 
żegnali dyrektor Agniesz-
kę Chanusiak, która po 
kilkunastu latach pracy 
na tym stanowisku zre-
zygnowała z dalszego 
pełnienia tej funkcji. Do 
podziękowań za wie-
loletnią pracę wszyscy 
dołączali życzenia  wielu 
sukcesów w życiu pry-
watnym i zawodowym.

Anita Krzekotowska

Sokołowice Ligota Mała
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