Bezpłatny informator Gminy Oleśnica

www.olesnica.wroc.pl

nr 5 wrzesień 2017

DOŻYNKI GMINY OLEŚNICA 2017

Na boisku w Sokołowicach odbyły się Dożynki Gminy Oleśnica. W tym roku dla zebranej publiczności
wystąpił Teatr na Walizkach, Tomasz Niecik oraz Jerzy Kryszak.

Nadzwyczajna sesja w Rady

str. 6 i 7

Odbiór drogi w Nieciszowie
22 sierpnia br. nastąpił odbiór techniczny IV etapu przebudowy drogi utwardzonej na długości 375,79
metrów. Inwestycje odbierali Wójt Gminy Oleśnica Marcin Kasina, Sołtys Nieciszowa Danuta Szymańska,
kierownik Referatu Budownictwa i Infrastruktury Paweł Łobacz oraz inspektor nadzoru z ramienia gminy
Ryszard Potoczny
wiecej na str. 2

str. 2
Dofinansowanie dla Gminy

str. 6 i 7
Wójt Gminy Oleśnica Marcin Kasina spotkał się z wykonawcami realizacji
przebudowy drogi gminnej w Nieciszowie

Pamięć o historii...

str. 2

„Rodzina 500+” w Gminie Oleśnica
str. 12

1 października 2017 r. rusza kolejny „sezon” programu „Rodzina 500 Plus”. W Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej w Oleśnicy od 1 sierpnia br. trwa przyjmowanie wniosków na nowy okres świadczeniowy.
Największy szturm wnioskodawcy przypuścili w sierpniu, być może dzięki powtarzającym się komunikatom w publicznej telewizji o konieczności złożenia wniosku do 31 sierpnia br. dla zachowania ciągłości
wypłaty.
wwiecej na str. 10

Pomoc dla osób uzależnionych od alkoholu str. 11

Prawidłowa segregacja odpadów str. 9
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XXXIV sesja rady gminy

Nadzwyczajna sesja Rady
Gminy Oleśnica
22 sierpnia 2017 roku w
Urzędzie Gminy Oleśnica
w sali narad odbyła się
nadzwyczajna sesja Rady
Gminy Oleśnica.
W związku z obowiązującym harmonogramem
reformy oświaty oraz
kalendarzem roku szkol-

nego, organ prowadzący
zobowiązany został do
określenia przeznaczenia
mienia znajdującego się
w zarządzie likwidowanego Gimnazjum Gminy
Oleśnica.
W związku z powyższym
k o n i e c z n o ś ć z wo ł a -

nia sesji podyktowana
była poddaniem pod
głosowanie uchwały w
sprawie określenia przeznaczenia mienia jednostki budżetowej po
gimnazjum włączonym
do Szkoły Podstawowej
Gminy Oleśnica.
Ponadto Rada podjęła
następujące uchwały:
- w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków

stanowiących dochód
budżetu Gminy Oleśnica
za pomocą innego instrumentu płatniczego;
- zmieniająca uchwałę
Nr III/5/10 w sprawie
określenia dochodów
gromadzonych na wydzielonym rachunku
przez gminne jednostki
budżetowe;
- w sprawie udzielenia
dotacji dla Samodzielne-

go Zespołu Publicznych
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Oleśnicy;
- zmieniająca uchwałę Nr
XXVI/184/16 w sprawie
wieloletniej prognozy
finansowej Gminy Oleśnica;
- w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok.
Ww. akty zostały podjęte
jednogłośnie, w obecności 14 radnych biorących

udział w głosowaniu.
Wszystkie uchwały podjęte na sesjach Rady Gminy Oleśnica zamieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP)
Urzędu Gminy Oleśnica
www.olesnica.nowoczesnagmina.pl, w zakładce
„Prawo lokalne”.
Agnieszka Kembłowska

informacje

Wójt Gminy Oleśnica Marcin Kasina spotkał się z
Nowy regulamin organizacyjny
wykonawcami realizacji przebudowy drogi w Nieciszowie Urzędu Gminy Oleśnica
22 sierpnia br. nastąpił
odbiór techniczny IV etapu przebudowy drogi
utwardzonej na długości
375,79 metrów. Inwestycje odbierali Wójt Gminy
Oleśnica Marcin Kasina,
Sołtys Nieciszowa Danuta Szymańska, kierownik
Referatu Budownictwa
i Infrastruktury Paweł
Łobacz oraz inspektor
nadzoru z ramienia gminy Ryszard Potoczny.
W odbiorze uczestniczył również Karol Bruski
przedstawiciel Urzędu
Marszałkowskiego, który

rozliczał dofinansowanie
jakie otrzymała Gmina
w wysokości 78.750,00
zł z Budżetu Województwa Dolnośląsk iego.
Ze strony wykonawcy
uczestniczył pan Marek
Krzewiński kierownik
budowy firmy Strabag
Infrastruktura Południe
Sp. z o.o. z Wrocławia.
Komisja stwierdziła, że
roboty zostały wykonane
zgodnie z umową. Zakres
robót obejmował wykonanie podbudowy z mieszanki MCE o grubości
20cm, warstwy wiążącej

z mieszanki mineralno-asfaltowej AC16W gr. 4
cm, warstwy ścieralnej z
mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S gr. 4 cm
oraz odtworzenie rowów
przydrożnych i zjazdów.
Koszt przebudowy to
346 026,36 zł brutto.
W dalszy ciągu przebudowywany jest odcinek
drogi przez Miasto Oleśnica. Przewidywany
termin oddania drogi
do użytku to pierwsza
połowa października.”

W dniu 26.08.2017 r.
w Urzędzie Gminy Oleśnica wszedł w życie
nowy Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy
Oleśnica.
Obowiązujący Regulamin Organizacyjny wprowadza nowe stanowisko
pracy w Urzędzie Gminy
Oleśnica, tj. Audytora
Wewnętrznego. Obowiązek zatrudnienia nowego
pracownika wynika z art.
278 ustawy o finansach
publicznych. Wójt Gminy
Oleśnica Marcin Kasi-

Agnieszka Pawłowska

Kurier GO

na rozpoczął procedurę
naboru na wolne stanowisko urzędnicze Audytora Wewnętrznego, w
wymiarze 1/5 etatu.
Nowy Regulamin Organizacyjny m.in. przekształca dotychczasowe stanowisko pracy ds. obsługi
Biura Rady w samodzielne stanowisko pracy,
zmienia nazwę Referatu
Promocji, Współpracy i
Pozyskiwania Funduszy,
na Referat Oświaty i Promocji oraz dzieli dawny

Referat Spraw Obywatelskich i Organizacyjnych na dwa odrębne
referaty: Referat Spraw
Obywatelskich i Referat
Organizacyjny.
W najbliższym czasie w
Urzędzie Gminy Oleśnica
planowana jest również
zmiana godzin pracy,
polegająca na wydłużeniu czasu pracy jednego
dnia roboczego.
Dotychczasowe i planowane zmiany mają na
celu ułatwić mieszkańcom załatwianie urzędowych spraw.
Urszula Szymańska
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inwestycje w gminie

Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Ligota Wielka
8 sierpnia 2017 r. Wójt
Marcin Kasina podpisał
umowę z Samorządem
Województwa Dolnośląskiego dotyczącą przy-

znania pomocy z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju

Obszarów Wiejskich na
lata 2014-2020 na zadanie „Budowa kanalizacji
sanitarnej w m. Ligota
Wielka”. Dofinansowanie

ze środków UE wynosi 1
793 548 zł (jeden milion
siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięcset
czterdzieści osiem złotych zero groszy) a całość
zadania wynosi 3 545

832,93 zł. Zakończenie
iwestycji planowane jest

na III/IV kwartał 2018 r.
Marcin Rzeźnik

kultura

Letni Festiwal Sztuki „Art Skwer”

21.07.2017 r. odbył się
Letni Festiwal Sztuki
„Art Skwer” w Szklarskiej
Porębie (organizowany
przez MOKSiAL Szklarska
Poręba), w którym udział
wzięły zespoły działające
przy Gminnym Ośrodku
Kultury Oleśnica („Wianki” ze Wszechświętego i
Teatrzyk „Retro” z Ostrowiny), Izba Pamięci Gminy Oleśnica oraz Koło
Gospodyń Wiejskich z

Boguszyc. Podczas Festiwalu odbyły się m.in. występy artystyczne, warsztaty ludowe, plenerowe
studia fotograficzne,
przygotowano również
stoiska z rzemiosłem i
plenerową bibliotekę. W
sobotę (22.07) Uczestnicy Festiwalu z Gminy
Oleśnica zwiedzili czeską
Pragę.
Podczas całego wyjazdu
trwały prace nad mate-

riałem filmowym i zdjęciowym, który w całości
zostanie opublikowany
podczas obchodów jubileuszu zespołu „Wianki”.
Ta śpiewacza grupa a
cappella powstała w
1997 roku i w listopadzie
tego roku będzie obchodzić dwudziestolecie
działalności.
Serdecznie dziękujemy
organizatorom z MOKSiALu oraz wszystkim,
którzy wzięli udział w
wydarzeniu. Jest to przykład wspaniałej współpracy regionalnej, możliwej m.in. dzięki partnerstwu Wędrującego Forum Kultury„Dolny Śląsk”

Kurier GO

i współpracy domów
kultury, m.in. z Gminy
Oleśnica (Gminny Ośrodek Kultury Oleśnica),
Gminy Międzybórz (Miejsko-Gminny Ośrodek

Kultury w Międzyborzu),
Wytwórni Produktów
Kulturalnych, Mobilnego
Domu Kultury i wielu
innych podmiotów.
Piotr Michałowski
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historiaw

Gmina Oleśnica 1945-2017 we wspomnieniach pionierów osadnictwa na Dolnym Śląsku
W niedzielę 3 sierpnia w
Gminnej Izbie Pamięci
miało miejsce zainicjowane przez Panią Jadwigę Bodo, sołtys Boguszyc,
wydarzenie, upamiętniające 78 rocznicę wybuchu II Wojny Światowej.
W świetlicy odbyła się
część artystyczna i wspomnieniowa, przygotowana przez mieszkańców
Boguszyc w Partnerstwie
z Gminnym Ośrodkiem
Kultury i Urzędem Gminy Oleśnica. Miejscowa wielopokoleniowa
grupa ar tystów pod
kierownictwem Moniki
Małobęckiej, pokazała w
spektaklu pt. „Chwile” przejmującą wizję wojny.

Muzykę do przedstawienia napisał Piotr Michałowski. Po spektaklu
prezentowane były fragmenty filmów dokumentalnych ze wspomnieniami mieszkańców Gminy
Oleśnica przybyłych na
tereny Dolnego Śląska
po II Wojnie Światowej,
które zebrała Monika
Małobęcka z Gminnego
Ośrodka Kultury. Po części artystycznej, uczestnicy zebrali się pod udekorowanym narodowymi flagami obeliskiem,
upamiętniającym szlak
bojowy 2 Korpusu Pancernego, którego oddziały stacjonowały w Boguszycach w marcu 1945 r.,

by oddać cześć pamięci
żołnierzom. Delegacja w
osobach zastępcy Wójta
Gminy Oleśnica, pana
Krzysztofa Skórzewskiego, Przewodniczącego
Rady Gminy Oleśnica,
pana Tadeusz Kunaja,
i gospodyni sołectwa
Boguszyce Jadwigi Bodo,
odsłoniła nowe tablice
na obelisku.
Pani Mieczysława Baran, była nauczycielka
i dyrektorka szkoły w
Boguszycach, przybliżyła
zebranym kilka historycznych informacji. Wiązankę złożyła również
delegacja koła Związku
Żołnierzy Wojska Polskiego im. Ziemi Oleśnickiej

z prezesem Lucjanem
Ławniczkiem, któremu
towarzyszyli Zdzisław
Gołębiowski i Henryk
Grzyb.
Serdecznie dziękujemy
za pomoc w organizacji wydarzenia wójtowi
Gminy Oleśnica Marcinowi Kasinie i zastępcy
wójta Krzysztofowi Skórzewskiemu, pracownikom Urzędu Jerzemu
Trzcińskiemu i Pawłowi
Bojanowskiemu za zamówienie nowych tablic
na pomnik, przewodniczącemu Rady Gminy Oleśnica Tadeuszowi
Kunajowi za naprawę i
odnowienie łańcuchów
przy pomniku, Ryszardo-

wydarzewydarzenia

Wakacje z GOK

Od 31lipca do 11 sierpnia, Gminny Ośrodek
Kultury Oleśnica zorganizował letni wypoczynek
dla dzieci. W tym roku
zajęcia odbywały się w
miejscowościach: Ligota Polska, Sokołowice,

Boguszyce, Piszkawa,
Ostrowina (I tydzień)
oraz Smardzów, Ligota
Wielka, Wszechświęte,
Bystre, Bogusławice (II
tydzień). Dzieci miały
okazję uczestniczyć w
zajęciach tanecznych,

muzycznych, sportowych, plastycznych i teatralnych,
a także warsztatach, które odbyły się w ramach projektu „Wędrowne Muzeum”, realizowanego przez
Oleśnicki Dom Spotkań z Historią i „Fundację Ważka”.
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za wspaniale
spędzony czas i do zobaczenia za rok.
Anna Gierlach-Matyszkiewicz

Kurier GO

wi Stemplewskiemu za
wyrównanie terenu przy
pomniku.
Na koniec w świetlicy
czekał na gości, przygotowany przez Koło
Gospodyń Wiejskich,
smaczny posiłek z żołnierską grochówką, kiełbaskami, swojskim pieczywem i ciastami. Sala
rozbrzmiała od śpiewu
żołnierskich piosenek i
długich wspomnień …
Szczególne podziękowania za pomoc w organizacji wydarzenia dla
mieszkańców Boguszyc
i Sokołowic: Piotra Bodo,
Jadwigi Bodo, Lucyny Połeć, Stanisławy Wierzchołek, Jadwigi Sieradzkiej,

Kazimiery Dunajewskiej,
Magdaleny Myjkowskiej,
Heleny Mąkosy, Mieczysławy Baran, Małgorzaty
Kamińskiej, Ewy Kamińskiej, Adama i Kamila
Kamińskich, Szymona
Śliwińskiego i oczywiście dla Zespołu Boguszyczanie z Boguszyc.
Natomiast za pomoc w
realizacji spektaklu dla
Ewy Staroń, która poprowadziła warsztaty
teatralne w Boguszycach
oraz Alfredy Shmidt, Heleny Mąkosy, Martyny
Mąkosy, Wiktorii Bodo,
Nikoli Ślazyk, Doroty Jerczyńskiej, Marka Chotnickiego, Hani Kościuk.
Monika Małobęcka
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dożynki w gminie

Dożynki sołectwa Zarzysko
W sobotę 26 sierpnia
sołectwo Zarzysko obchodziło święto plonów.
Tegoroczone obchody
dożynek w sołectwie
Zarzysko, były wyjątkowym świętem, ponieważ
połączono je z VI Międy-

narodowym Festiwalem
Folkloru.
Goście, którzy przybyli
do Zarzyska mieli okazję obejrzeć wyjątkowe
występy zagranicznych
zespołów - Queiroga z
Hiszpanii, a także TRNKA

z Czech. Gości zabawiał
duet DJ - ów, nie zabrakło również pysznego
poczęstunku.
Anna
Gierlach-Matyszkiewicz

dożynki w gminie

Dożynki sołectwa Smardzów
W dniu 26 sierpnia 2017
r. Smardzów przeżywał
swoje święto plonów. O
godz.17:00 odbyła się
msza święta odpustowo
– dożynkowa w kościele
filialnym pw. Najświęt-

szej Maryi Panny Częstochowskiej . Po ceremonii
w kościele utworzony
został korowód.
Na jego czele stanęła
orkiestra dęta z Pasikurowic, tuż za nią z chlebem

dożynkowym szli starości Państwo Jadwiga i
Mirosław Hold, pozostali
członkowie komitetu
dożynkowego w składzie: Iwona i Sławomir
Kras, Krystyna i Marek
Kras wraz z synem Zbigniewem oraz Krystyna
i Ireneusz Ciesiołkiewicz.
Tuż za wieńcem dożynkowym podążali Wójt
Gminy Oleśnica p.Marcin
Kasina, Sekretarz Gminy
p. Krzysztof Skórzewski,
Przewodniczący Rady
Gminy p.Tadeusz Kunaj,
ks.Łukasz Piłat – prefekt
MWSD we Wrocławiu,
który celebrował mszę
św.odpustowo – dożynkową, sołtys Agnieszka
Podobińska – gospodarz
dożynek oraz mieszkańcy.
Po uroczystym otwarciu
dożynek przez gospodarza p.Sołys Agnieszkę
Podobińską oraz Wójta
p.Marcina Kasinę rozpoczęła się część artystycz-

na. W tej części uroczystości udział wzięli: orkiestra dęta z Pasikurowic,
zespół Gajkowianie z
Gajkowa, dzieci i młodzież z Zespołu Pieśni i
Tańca z Długołęki pod
opieką p.Inezy Marszałek, Centrum Sztuk Walki
SABUN ze Smardzowa
wraz z trenerem Piotrem
Dzieszukiem, zespół „o
Matko i córko!” z Kamienia.
W trakcie impezy odbyły
się rozgrywki w piłce
nożnej o sołecki puchar
dożynkowy, który z rąk
Agnieszki Podobińskiej
odebrał przedstawiciel
z w ycięsk iej druż yny
p. Mariusz Kurzynoga.
Całość poprowadził p.
Aleksander Chrzanowski,
który cały czas czuwał,
by wszyscy uczestnicy
dobrze się bawili.
Po występach odbyła się
zabawa taneczna poprowadzona przez zespół
Dynamic, dzięki której
mieszkańcy bawili się do
godzin porannych.
Anna Skowron

Kurier GO
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wydarzenia
wydarze27.08 (niedziela) na boisku w Sokołowicach odbyły się Dożynki Gminy
Oleśnica.
W tym roku dla zebranej
publiczności wystąpił Teatr na Walizkach, Tomasz
Niecik oraz Jerzy Kryszak.
Oprócz tego na scenie zaprezentowali się uczestnicy VI Międzynarodowego Festiwalu Folkloru
- zespół Trnka z Czech ,
kapela TüCSöK i zespół
taneczny Ipoly z Węgier
oraz zespół Queiroga z
odległej Hiszpanii.
Część obrzędowa została
poprowadzona przez
Kapelę „Smyki” i zespół
„Rzędowianie” z Boguszyc Osiedla, za co serdecznie dziękujemy.

Dożynki Gmi

Zanim jednak zespoły
pojawiły się na scenie
Wójt Gminy Oleśnica, w
towarzystwie Radnej –
Aleksandry Sierugi oraz
Sołtys Sokołowic – Wiesława Bełzy, uroczyście
przeciął wstęgę, co było
s y m b o l e m o t w a rc i a
nowo powstałej drogi w
Sokołowicah.
Podczas imprezy został
rozstrzygnięty konkurs
na najpiękniejszy wieniec dożynkowy. III miejsce zajęło sołectwo Bystre, II były Sokołowice,
zaś zwycięski wieniec
pochodził z Ligoty Małej.
Imprezę poprowadził
Piotr Michałowski – Kierownik Domu Kultury
GOK Oleśnica i Piotr Balicki „BZIK Show”.
W imieniu D yrektor
Gminnego Ośrodka Kultury Oleśnica, pani Doroty Bartczak, serdecznie
dziękujemy wszystkim,
którzy byli zaangażowani
w pomoc przy organizacji VI Międzynarodowego Festiwalu Folkloru i
Dożynek Gminy Oleśnica, a także tym, którzy
towarzyszyli nam podczas tego szczególnego
święta!
Anna
Gierlach-Matyszkiewicz

Kurier GO
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Kurier GO

wydarzenia
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wydarzekultura

9 Lądeckie Ludowe Zdroje
W weekend 12 sierpnia
w Lądku Zdroju odbyły
się „9 Lądeckie Ludowe
Zdroje – festiwal tańca,
śpiewu i rękodzieła
ludowego”, podczas
których na scenie wystąpili m.in.: „Ligocia-

nie” z Ligoty Wielkiej,
„Pokolenia” z Ligoty
Małej oraz Smyki, czyli
zespoły działające przy
Gminnym Ośrodku
Kultury Oleśnica.
W niedzielę 13 sierpnia
zespoły odwiedziły po-

bliskie Kłodzko, gdzie
odbywały się XI Dni
Twierdzy Kłodzko.
Podczas wyjazdu odbywały się również
prace nad materiałem
filmowym, który zostanie wykorzystany

podczas tegorocznych
jubileuszy.
Zespół „Ligocianie”
w tym roku świętuje 15 lat działalności,
a zespół „Pokolenia”
powstał równo 20 lat
temu.
Anna
Gierlach-Matyszkiewicz

VI Międzynarodowy Festiwal Folkloru

W piątek 25.08.2017 r.
na świetlicy wiejskiej we
Wszechświętem rozpoczął się trzydniowy IV
Międzynarodowy Festiwal Folkloru.Tradycyjnie
już imprezą rozpoczynającą Festiwal była Biesiada Międzykulturowa. W
tym roku na scenie we
Wszechświętem wystąpiły dwa zespoły działające
przy Gminnym Ośrodku

Kultury Oleśnica (Chór
Gminy Oleśnica „Una
Voce” i Kapela „Smyki”),
a także Orkiestra Kurpiowska, zespół TüCSöK
i grupa taneczna Ipoly
(Węgry), zespół Trnka
(Czechy), zespół Queiroga (Hiszpania). Na Biesiadzie mieliśmy również
zaszczyt gościć delegacje z Hiszpanii i Sycylii.
Imprezę poprowadził

Kierownik Domu Kultury Piotr Michałowski.
Serdecznie dziękujemy
wszystkim biesiadnikom,
a szczególnie zespołowi „Wianki” ze Wszsechświętego oraz Paniom z
Koła Gospodyń Wiejskich
w Boguszycach, którzy
przygotowali przepyszny począstunek i piękne
dekoracje.
Anna Gierlach-Matyszkiewicz
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Prawidłowa segregacja odpadów komunalnych
Do Urzędu Gminy Oleśnica napływają sygnały
od Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego
Sp. z o.o. w Boguszycach,
które odbiera odpady
komunalne iż nie wszyscy mieszkańcy Gminy
Oleśnica prawidłowo
segregują odpady.
Takie zachowanie prowadzi do generowania
większych kosztów odbioru selekcji oraz problemów z ich późniejszym zagospodarowaniem. Dlatego też zwracamy się do Państwa z
gorącym apelem:

komunalne zmieszane
o pojemności 110l, 120l
lub 240l.

- worek w kolorze zielonym służy do zbiórki odpadów szklanych - szklane butelki po napojach,
słoiki (bez nakrętek),
szklane opakowania po
kosmetykach, itp.

SEGREGUJMY PRAWIDŁOWO OPDADY!!!
- worek w kolorze żółtym
służy do zbiórki odpadów

z tworzyw sztucznych,
odpadów wielomateriałowych oraz drobnych
metali - plastikowe butelki i opakowania po
napojach, płynach do
prania, metalowe puszki
po żywności,
napojach, opakowania
wielomateriałowe (kartony po sokach, mleku),

itp.
- worek w kolorze niebieskim służy do zbiórki
odpadów z papieru i
tektury - gazety, czasopisma, książki, torebki
papierowe, zeszyty, papier pakowy, itp.

- worek w kolorze brązowym służy do zbiórki
odpadów ulegających
biodegradacji – skoszona trawa, liście, kwiaty
i pozostałości z roślin,
przycięte części drzew
i krzewów, owoce i warzywa, itp.
Worki na segregację właściciel nieruchomości
otrzymuje bezpłatnie. W
przypadku większej ilości
odpadów segregowanych, dodatkowe worki
można uzyskać w Gminnym Przedsiębiorstwie
Komunalnym Sp. z o.o.
w Boguszycach nr 118 a
lub w siedzibie Urzędu
Gminy Oleśnica,
ul. 11 Listopada 24 pok.
nr 4 lub 8.
Właściciel nieruchomości składający pierwszą
deklarację na odbiór odpadów komunalnych z
nieruchomości, zobowiązany jest do wyposażenia posesji w pojemnik
przeznaczony na odpady

Do pojemnika na odpady
zmieszane wrzucamy:
tłusty i zabrudzony papier, pampersy i zabrudzone artykuły higieniczne, szkło kryształowe,
zimny popiół i żużel, itp.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi jako Gmina,
jesteśmy zobowiązani
do ograniczenia masy
odpadów trafiających
na składowisko. Jednym
sposobem jest prawidłowa segregacja u źródła.
W przypadku nie stosowania się mieszkańców
do określonych zasad segregacji odpadów i tym
samym przekroczenia
dopuszczalnego poziomu składowania odpadów zmieszanych, Gmina może zostać ukarana

karą finansową, co może
w przyszłości skutkować
podwyżką stawek opłat
za gromadzenie i zagospodarowanie odpadów
komunalnych.
Dlatego apelujemy o
dobrą współpracę mieszk ańców z Gminnym
Przedsiębiorstwem Komunalnym oraz Urzędem Gminy co winno
przyczynić się do poprawy stanu naszego
środowiska naturalnego,
a tym samym osiągnięcia
wymaganych przepisami

prawa poziomów ograniczenia składowania
odpadów zmieszanych
na składowisku oraz osiągnięcia odpowiednich
poziomów recyklingu:
papieru, tworzyw sztucznych i metalu, szkła oraz
odpadów ulegających
biodegradacji.
W przypadku stwierdzenia przez firmę dokonującą odbioru odpadów, nieprawidłowego
segregowania, odpady
nie zostaną odebrane
do czasu prawidłowego ich posegregowania.
Ponadto przez pracowników gminy prowadzone
będą doraźne kontrole
losowo wybranych nieruchomości w każdej
miejscowości.
Jeżeli takowa sytuacja
będzie się powtarzać,
Gmina naliczy wyższą
stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi właścicielowi nieruchomości,
zarządcy nieruchomości

bądź innemu podmiotowi władającemu nieruchomością.
W związku z informacjami mieszkańców wpływającymi do tut. Urzędu
dotyczącymi zanieczyszczania i zaśmiecania
miejsc do tego nieprzeznaczonych (przystanki,
rowy, drogi polne, lasy,
itp.) poprzez wyrzucanie
odpadów informuję, że
miejsca te zostaną wyposażone w monitoring.
Koszty usunięcia odpa-

Kurier GO

dów z terenów nieprzeznaczonych do ich składowania pokrywane są
z opłat, które mieszkańcy uiszczają za odbiór
odpadów komunalnych,
zgodnie z art. 6r ust. 2b
ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu
czystości i porządku w
gminach (t.j. Dz. U. z 2017
r. poz. 1289).
NIE ZAŚMIECAJMY NASZEJ GMINY - ODDAJ
ODPADY ZBIERANE SELEKTYWNIE DO:
Punktu S elekt y wnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Smolna nr 150
(były teren wysypiska
odpadów), który czynny
jest w dni robocze, od
poniedziałku do piątku,
w godzinach od 7.00 do
15.00.
Odpady wymagające
opakowania przyjmowane są wyłącznie w
szczelnych i niecieknących pojemnikach, zawierających informację
o rodzaju odpadu.
Odpady przyjmowane
będą od mieszkańców
Gminy Oleśnica po okazaniu przez mieszkańca
dokumentu potwierdza-

jącego zamieszkiwanie
na terenie gminy (np.
potwierdzenie uiszczania opłaty, deklaracja o
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, dowód
osobisty).
Odpady dostarczone w
sposób nieselektywny,
zmieszane odpady komunalne, odpady budowlane zawierające
azbest, odpady wełny
mineralnej i szklanej,
odpady styropianu budowlanego, stłuczka
szklana, szyby okienne
i samochodowe, części
samochodowe, odpady
od osób fizycznych w
ilościach wskazujących
na pochodzenie z innego źródła niż gospodarstwo domowe. Odpady
te należy zutylizować
we własnym zakresie:
(poprzez wynajęcie firmy
zajmującej się utylizacją
poszczególnych odpadów).
Prosimy o systematyczne
i terminowe uiszczanie
opłat za odbiór odpadów
komunalnych zgodnie
ze złożoną deklaracją na
indywidualny rachunek
bankowy.
Patrycja Cieplik

10

nr 5 | wrzesień 2017
www.olesnica.wroc.pl

ważne informacje

System ostrzegania rozwija się!
Uprzejmie informujemy mieszkańców Gminy
Oleśnica, że od lipca na
terenie województwa
dolnośląskiego funkcjonuje Regionalny System

w obsłudze, intuicyjny
program, który ma na
celu informowanie społeczeństwa o zagrożeniach, a także edukowanie obywateli poprzez

Aplikacja ta pozwala
również pozyskać informacje z zakresu poradnictwa postępowania w
sytuacjach kryzysowych.

pularniejsze systemy
operacyjne urządzeń
mobilnych ( Android,
Apple – IOS, Windows
Phone).

Wojewódzkiego we Wrocławiu – https:/duw.pl/
pl/urzad/regionalny-system-ostrz -w zakładce
„do pobrania”,

Ostrzegania. Bezpłatna
aplikacja na urządzenia
mobilne Regionalnego
Systemu Ostrzegania
RSO) to rozbudowany,
a jednocześnie prosty

dostęp do poradników
postępowania w sytuacjach kryzysowych.

Pobranie aplikacji RSO
jest możliwe za pośrednictwem:

RSO jest aplikacją obsługiwana przez najpo-

- Strony internetowej
Dolnośląskiego Urzędu

- Sklepu dedykowanego
odpowiedniemu systemowi operacyjnemu
urządzenia mobilnego
(„Google Play”, Apple
App Store”, „Windows
Phone Store”).

Aplikacja RSO pozwala
m.in. na przegląd ostrzeżeń o sytuacjach nadzwyczajnych na terenie
całego kraju z podziałem
na kategorie: meteorologiczne, hydrologiczne,
informacje drogowe i
ogólne oraz informacje
o stanach wód w rzekach
całej Polski z wykorzystaniem interaktywnej
mapy.

Na terenie naszej gminy
funkcjonuje już system
ostrzegania SiSMS, który
obejmuje pracowników
urzędu, radnych, sołtysów i mieszkańców
gminy, którzy zadeklarowali uczestnictwo w tym
systemie. Zachęcamy
państwa do korzystania z aplikacji mobilnej
RSO, gdyż poszerza ona
wiedzę o aktualnych
zagrożeniach, pozwala
uniknąć strat i zwiększa
nasze bezpieczeństwo.
Jerzy Trzciński

ważne informacje

Rodzina 500+ w Gminie Oleśnica
1 października 2017 r.
rusza kolejny „sezon”
programu „Rodzina 500
Plus”. W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Oleśnicy od 1 sierpnia br. trwa przyjmowanie wniosków na nowy
okres świadczeniowy.
Największy szturm wnioskodawcy przypuścili w
sierpniu, być może dzięki
powtarzającym się komunikatom w publicznej
telewizji o konieczności
złożenia wniosku do 31
sierpnia br. dla zachowania ciągłości wypłaty.
Niemniej uspokajamy jeśli ktoś jeszcze wniosku
nie złożył, nadal ma taką
możliwość. Wniosek złożony 1 września br. do 31
października br. zostanie
rozpatrzony i wypłacony
w listopadzie lub grudniu 2017 r. z wyrównaniem od października.

Główne zasady przyznawania świadczeń pozostają bez zmian. W
dalszym ciągu jest to nieopodatkowane świadczenie w wysokości 500
zł, wypłacane do 18. roku
życia dziecka, z kryterium
dochodowym (800 lub
1200 zł netto na osobę
w rodzinie, w której jest
wychowywane dziecko
niepełnosprawne), obowiązującym jedynie na
pierwsze dziecko.
Złóż wniosek
Świadczenie „Rodzina
500+” nie jest przyznawane bezterminowo. Dotychczas wydane decyzje
przyznające świadczenie będą obowiązywać
do 30 września 2017r.
Aby nadal otrzymywać
świadczenie rodzice i
opiekunowie muszą złożyć wniosek na nowy

okres świadczeniowy,
który będzie trwał od 1
października 2017 roku
do 30 września 2018
roku. Taki sam okres
obowiązuje w funduszu
alimentacyjnym. Z kolei
dla świadczeń rodzinnych okres zasiłkowy
zaczyna się 1 listopada
i trwa do 31 października następnego roku
kalendarzowego. W tym
roku ujednolicono terminy składania wniosków o świadczenia 500+
oraz zasiłek rodzinny i
świadczenia z funduszu
alimentacyjnego. Wnioski o przyznanie tych
świadczeń od tego roku
przyjmowane są już od
1 sierpnia w Gminnym
Ośrodku Pomocy Społecznej w Oleśnicy, od
poniedziałku do piątku
w godzinach 7-15 lub
drogą elektroniczną poprzez systemy bankowe,
PUE ZUS i Profil Zaufany.
Natomiast od 2018 roku
zainteresowani będą
mogli składać wnioski
drogą elektroniczną od
1 lipca.

Zmiany, czyli uszczelniamy system
Od nowego okresu zasiłkowego 2017/2018
do świadczenia wychowawczego wprowadzona została sprawdzona
zasada, funkcjonująca
od 12 lat w zasiłku rodzinnym, że prawo do
świadczenia 500+ na
dziecko, wychowywane
samotnie przez jednego
z rodziców, będzie uzależnione od ustalenia
na rzecz tego dziecka
alimentów od drugiego
rodzica. Obowiązek ustalenia alimentów od drugiego rodzica dotyczy
wszystkich samotnych
rodziców starających się
o świadczenie. Nie ma
tu znaczenia, czy ubiega się o świadczenie na
pierwsze, czy na drugie i
kolejne dziecko. W przypadku, gdy osoba wnioskująca o świadczenie
500+ podaje w składzie
rodziny partnera, z którym wychowuje chociaż
jedno wspólne dziecko,
wymóg ustalenia alimentów nie obowiązuje. W
takim przypadku partner
jest bowiem traktowany
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tak samo jak małżonek.
Podobne zasady dotyczą
tzw. rodzin patchworkowych (partnerzy posiadający dzieci z poprzednich związków). Ponadto
uszczelniono program
pod kątem likwidacji zjawiska dopasowywania
przez rodziców dochodu
do kryterium dochodowego uprawniającego
do świadczenia na pierwsze dziecko poprzez zawieranie nowych umów
z pracodawcą. Doprecyzowano też zasady
przyznawania świadczenia w przypadku opieki
naprzemiennej.
500+ w Unii Europejskiej
Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli
rodzinie przysługuje za
granicą świadczenie o
podobnym charakterze.
Jeśli rodzic przebywa
w innym państwie UE,
EOG lub Szwajcarii i złoży
tam wniosek o świadczenia rodzinne, tamtejszy
organ informuje o tym
właściwego marszałka
województwa w Polsce.
Ten zaś przekazuje te

informacje do właściwej
gminy. Jest to mechanizm, który od wejścia
Polski do UE, tj. od ponad
13 lat funkcjonuje już
w systemie świadczeń
rodzinnych i eliminuje
sytuacje jednoczesnego
pobierania świadczeń w
więcej niż jednym kraju.
Trochę liczb
Na dzień 31 grudnia 2016
r. pracownicy Działu
Świadczeń Społecznych
GOPS w Oleśnicy wydali
1138 decyzji przyznających świadczenie wychowawcze na łączną sumę
6 990 029 zł. Przyznano
13 985 świadczeń 500+
(gdzie 1 świadczenie =
1 dziecko), w tym 5 416
świadczeń na pierwsze
dziecko (w rodzinach z
dochodem do 800 zł na
osobę) i 8 569 świadczeń
na drugie i kolejne dziecko. Od początku obowiązywania programu w
Gminie Oleśnica obyło
się bez konieczności zamiany formy wypłacania
świadczenia z pieniężnej
na rzeczową.
Magdalena Pawłowska
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Przydatne informacje:

Chcesz zadzwonić do swojego sołtysa?
Tutaj znajdziesz do niego numer
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
511 987 921
Osada Leśna
Żuraw Sławomir
71 314 03 55
Boguszyce Osiedle
Wichtowska Elżbieta
508 259 998

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
781 294 877
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

ważne informacje

Pomoc dla osób uzależnionych od alkoholu
W ubiegłym roku Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Oleśnicy,
w składzie: Przewodnicząca, Sekretarz oraz
wybrany odrębnie na
każde spotkanie członek Komisji, spotkali się
5 razy celem przeprowadzenia rozmów moty-

wujących do podjęcia
leczenia oraz rozmów z
członkami rodzin osób
uzależnionych od alkoholu.
Liczba zaproszonych
na rozmowę wyniosła

47 osób (5 kobiet i 42
mężczyzn), z czego w
wyznaczonym terminie
stawiły się 33 osoby.
Z roku na rok liczba
osób, które otrzymują
zaproszenie na tego
rodzaju rozmowę wzrasta. Powyższe wynika z
większej świadomości
najbliższego otoczenia

osób uzależnionych o
możliwości zgłoszenia
bliskiego, który nadużywa alkoholu do Gminnej
Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych.

Osoby, które nie stawiły
się na rozmowę z Komisją (pomimo dwukrotnego wysłania zaproszenia) lub nie wyrażają
zgody na dobrowolne
podjęcie leczenia, a jest
spełniona co najmniej
jedna ustawowa przesłanka, tj. dochodzi do

rozkładu życia rodzinnego, demoralizacji małoletnich, systematycznego zakłócania spokoju i
porządku publicznego,
czy uchylania się od
pracy, Komisja kieruje

na badanie przeprowadzane przez biegłych
orzekających w przedmiocie uzależnienia od
alkoholu, a następnie
składa wniosek do Sądu
Rejonowego w Oleśnicy o zobowiązanie do
poddania się leczeniu
odwykowemu.
Wszystkie osoby, które
szukają pomocy, ponieważ nadużywają alkoholu lub ktoś z bliskich
boryka się z problemem
uzależnienia, zachęcamy do kontaktowania
się z następującymi instytucjami:
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Oleśnicy mająca siedzibę
w Urzędzie Gminy Oleśnica
ul. 11 Listopada 24, 56400 Oleśnica
tel. 71 314 02 12, e-mail:
komisjarpa@olesnica.
wroc.pl, www.olesnica.
wroc.pl
Przychodnia Rejonowo
– Specjalistyczna nr 1
Poradnia Terapii Uzależnień od Alkoholu

@ 2017 Kurier Gminy Oleśnica nakład - 4500 egzemplarzy
wydawca: Urząd Gminy Oleśnica skład oraz druk: AXEN Group II
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ul. Ludwikowska 10, 56400 Oleśnica
tel. 71 798 28 21
Fundacja Św. Józefa w
Oleśnicy
ul. Kazimierza Wielkiego
8, 56-400 Oleśnica
tel. 534 564 503
Fundacja Promocji i
Ochrony Zdrowia AVOKADO
ul. J. Słowackiego 5 (1
piętro), 56-400 Oleśnica
tel. 500 344 005
Specjalistyczna Po radnia Rodzinna przy
Rz ymsko-Katolickiej
Parafii p.w. Najświętszej
Maryi Panny Matki Miłosierdzia w Oleśnicy
ul. Wileńska 4 (dom katechetyczny, 1 piętro),
56-400 Oleśnica
tel. 660 664 693, e-mail:
spr.olesnica@onet.pl
Paulina Gieroń

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
Sekretarz Gminy
Krzysztof Skórzewski
tel. 71/314-02-06
tel. 71/314-02-12
tel. 71/314-02-26
Referat Organizacyjny
Kierownik: Urszula Szymańska
tel. 71/314-02-05
tel. 71/314-02-07
tel. 71/314-02-62
Referat Oświaty i Promocji
Kierownik: Maciej Syta
tel. 71/314-02-22
tel. 71/314-02-23
tel. 71/314-02-24
Referat Finansowy
Skarbnik Gminy
Monika Warszawska
tel. 71/314-02-09
tel. 71/314-02-10
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
Gminne Przedsiębiorstwo
Komunalne Sp. z o.o.
Boguszyce 118a
tel. 71/314-02-08
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
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wydarzenia

Pamięć o historii...
W sołectwie Boguszyce
w latach siedemdziesiątych postawiono obelisk
z orłem i tablicą upamiętniającą szlak bojowy 2
Korpusu Pancernego,
którego oddziały stacjonowały w tej miejscowości w marcu 1945 r.
Opiekę nad pomnikiem
sprawowali harcerze z
miejscowej szkoły podstawowej oraz mieszkańcy.
Przed kilkunastu laty nieznani wandale skradli
brązowego orła i tablicę,
a oszpecony obelisk płakał pustymi oczodołami
otworów. Taka sytuacja
trwała przez wiele lat,
aż do momentu, gdy
w 2016 r. pojawiła się
inicjatywa przedstawicieli władz Gminy Oleśnica, by odrestaurować
to miejsce pamięci na
szlaku walk 2 Armii Wojska Polskiego. Po skom-

pletowaniu niezbędnej
dokumentacji podjęto
decyzję o wykonaniu
nowych tablic.
Wybrana została oferta
firmy BRĄZART Państwa
Kwiecińskich z Pleszewa.
Do pracy przystąpił artysta rzeźbiarz Grzegorz
Godawa z Gniezna, który
na podstawie dokumentacji wykonał gipsowy
model. Następnie firma
odlewnicza odlała zamówione elementy, które
po odbiorze zostały zamontowane przez Adama Piórka na obelisku.
Jednocześnie staraniem
przewodniczącego Rady
Gminy Tadeusza Kunaja
zamontowano brakujące
łańcuchy i pomalowano
metalowe słupki symbolicznego ogrodzenia.
Natomiast wyrównanie
terenu przy pomniku i
uporządkowanie jego
okolic wykonane zostało

przez Ryszarda Stemplewskiego i Piotra Bodo.
(więcej o pomniku pod
adresem www.olesnica.
org/Pomnik_boguszyce.
htm )
Okazją do ponownego
przekazania odnowionego obelisku było spotkanie mieszkańców Boguszyc w rocznicę wybuchu
II wojny światowej, którego pomysłodawczynią i
główną organizatorką
była sołtys sołectwa Boguszyce Jadwiga Bodo.
Po mszy świętej w miejscowym kościele, którą
odprawili wspólnie ks.
proboszcz Andrzej Augustyn i ks. Andrzej Barszcz,
delegacja mieszkańców
Stanisława i Antoni Wójcik wraz z przewodniczącym Rady Gminy Oleśnica Tadeuszem Kunajem
złożyła wiązankę i znicz
pod krzyżem misyjnym
jako dziękczynienie za
bożą opiekę nad pierwszymi osadnikami, którzy

pojawili się tu w 1945 r.
Przemówienie zastępcy
wójta Gminy Oleśnica
Krzysztofa Skórzewskiego nawiązywało do tamtych lat, które nie były
łatwe ani bezpieczne.
W świetlicy odbyła się
część artystyczno-wspomnieniowa. Miejscowi
starsi i młodsi artyści pod
kierownictwem Moniki
Małobęckiej, pokazali
przejmującą wizję wojny
i tułaczki ludzi, których
ona dotknęła. Całość dopełniły filmowe wywiady
z mieszkańcami Boguszyc i Sokołowic, którzy
wspominali te trudne
chwile. Potem był występ
zespołu „Boguszyczanie”, dzieci recytowały
okolicznościowe wiersze, był też występ młodego solisty Szymona
Śliwińskiego grającego
na akordeonie melodię
„Warszawskie dzieci”.
Kolejnym punktem spo-

tkania było odsłonięcie
obelisku i symboliczne
przekazanie go mieszkańcom. Pod udekorowanym narodowymi flagami obeliskiem zebrali
się uczestnicy uroczystości by oddać cześć
pamięci żołnierzom,
którzy tu przed 72 laty
stacjonowali. Chwile z
historii tego wydarzenia
przekazała zebranym, w
prawdziwie wojskowym
stylu, Mieczysława Baran, była nauczycielka
i dyrektorka szkoły w
Boguszycach.
Odsłonięcia nowych tablic dokonał przewodniczący Rady Gminy Oleśnica Tadeusz Kunaj, w
asyście zastępcy wójta
Krzysztofa Skórzewskiego i gospodyni sołectwa Boguszyce Jadwigi
Bodo. Wiązankę złożyła także delegacja koła
Związku Żołnierzy Wojska Polskiego im. Ziemi

Oleśnickiej z prezesem
Lucjanem Ławniczkiem,
któremu towarzyszyli
Zdzisław Gołębiowski i
Henryk Grzyb. Po złożeniu wiązanek uczestnicy
przeszli ponownie do
świetlicy gdzie czekał na
nich smaczny posiłek z
żołnierską grochówką,
kiełbaskami, swojskim
pieczywem i ciastami.
Po posiłku sala zabrzmiała wspólnym śpiewem
piosenek żołnierskich.
Długo potem toczyły się
rozmowy, wspomnienia,
w których nie ukrywano
satysfakcji i zadowolenia
z przeżytej wspólnie uroczystości.
Ja tam również byłem
wzruszyło mnie widowisko, zadziwiło oddanie artystów i zaskoczył
smaczny poczęstunek
oraz niepowtarzalna atmosfera.

oraz Mistrzostwa Polski
Młodzików 2017r /mały
memoriał J.Kusocińskiego w Biała Podlaska

23-24.09.2017r. Obóz
został dofinansowany w
ramach wypoczynku letniego z budżetów Miasta

Oleśnica, Gminy Oleśnica
oraz Gminy Dobroszyce.

Jerzy Tomasz Trzciński
foto Agnieszka Pawłowska

Obóz sportowy WKS Oleśniczanka
Wojskowy Klub Sportowy Oleśniczanka w
dniach 15.08-25.08.2017r
przebywał na obozie
szkoleniowo wypoczynkowym dla młodzieży
w nadmorskiej miejscowości Ustka w Ośrodku
Wypoczynkowym Anwilla .Zajęcia sportowo
treningowe odbywały
się dwa razy dziennie.
Na plaży terenach kompleksów leśnych oraz na

stadionie lekkoatletycznym w Ustka. W wolnych
chwilach młodzież chętnie korzystała z kąpieli
morskiej oraz zwiedzała
okoliczne atrakcje turystyczne Ustki. Czołowi
zawodnicy i zawodniczki
przygotowali się do drugie części sezonu startowego tj. Międzynarodowego Meczu Młodzików
Niemcy -Czechy-Polska
który odbędzie się w

dniu 2.09.2017r w miejscowości Bogatynia, Na
mecz zostało powołana 1 zawodniczka z
naszego klubu jest to
Kamila Dąbrowska. Kolejnymi zawodami będą
M iędz y wojewódzk ie
Mistrzostwa Młodzików we Wrocławiu w
dniu 09.09.2017r,XXXIII
Międzynarodowy Bieg
Uliczny B.Psujka w Oleśnicy w dniu 16.09.2017r

Kurier GO

Andrzej Szałek

