
Inwestycje odbierali Wójt Gminy Oleśnica Marcin Kasina, kierownik Referatu Budownictwa i Infra-
struktury Paweł Łobacz oraz inspektor nadzoru Dorota Okrzeja. Ze strony wykonawcy uczestniczył 
Artur Ossoliński z firmy AK INVESTMENT z Brzegu oraz Witold Pawlikowski kierownik budowy                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                   wiecej na str. 13

Karta będzie przysługi-
wało członkowi rodziny 
wielodzietnej, której 
rodzic l rodzica mają na 
utrzymaniu co najmniej 
troje dzieci.
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    Mikołajkowy Turniej 
Sportowo - Rekreacyjny 
       o Puchar Wójta

W hali sportowej w Oleśnicy przy ul. Wileńskiej odbył się  Mikołajkowy Turniej Sportowo - Rekreacyjny 
Szkół Podstawowych o Puchar Wójta Gminy Oleśnica Marcina Kasiny. Sama impreza zgromadziła  252 

samych uczestników zawodów z klas I - VII wszystkich szkół podstawowych z terenu Gminy Oleśnica, co 
stanowi  rekord w ilości uczestników imprezy halowej w naszej gminie. 
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Nagrody dla Sołtysów Rok

Nadzwyczajna sesja w Rady

Powitanie najmłodszych mieszkańców

www.olesnica.wroc.plnr 6 grudzień 2017Bezpłatny informator Gminy Oleśnica

Odbiór mieszkań komunalnych w miejscowości Krzeczyn 

    Świąteczne życzenia od Wójta str. 3



apel do mieszkańców

W nawiązaniu do wcze-
śniejszych pism kiero-
wanych do mieszkań-
ców gminy Oleśnica, w 
ramach prowadzonej od 
2015 r. kampanii informa-
cyjnej pod nazwą „WES-
PRZYJ ROZWÓJ SWOJEJ 
GMINY”, chcę Państwu 
serdecznie podziękować 
za rejestrację swojego 
miejsca zamieszkania po-
przez zameldowanie lub 
zgłoszenie w Urzędzie 
Skarbowym w Oleśnicy. 
Dzięki takim działaniom 
Gmina Oleśnica jest trze-
cią, pod względem liczby 
ludności, gminą w po-
wiecie. Większą liczbę 
mieszkańców mają tyl-
ko Miasto Oleśnica oraz 
Miasto i Gmina Syców. 
Rozliczanie przez Pań-
stwa podatku PIT w 
Urzędzie Skarbowym 

w Oleśnicy, ze wskaza-
niem adresu zamiesz-
kania na terenie gminy 
Oleśnica, sprawiło, że 
37,79% z odprowadzo-
nego przez Państwa do 
Urzędu Skarbowego po-
datku dochodowego od 
osób fizycznych, trafiło 
do budżetu gminy. Po-
równując budżety gminy 
w 2015 i 2016 r. można 
zauważyć zwiększenie 
dochodów z podatku od 
osób fizycznych  o kwotę 
1 372 317 zł (więcej w ar-
tykule „Znaczący wzrost 
wpływów z podatku PIT 
do budżetu gminy” na 
str.  14).
Między innymi środki z 
Państwa podatków w 
2018 r. będą przeznacza-
ne na wydatki związane 
z takimi zadaniami jak: 
budowa oświetlenia w 

25 miejscowościach z te-
renu gminy, łączny koszt-
tego zadania ma wynieść 
5 937 972,60 zł. Ponadto, 
w związku z likwidacją 
gimnazjum, konieczna-
jest rozbudowa szkół 
podstawowych. W przy-
szłym roku inwestycje te 
obejmą szkoły w Ligocie 
Małej i Sokołowicach, 
a dla szkoły w Ligocie 
Polskiej zostanie wyko-
nana dokumentacja na 
rozbudowę. Kolejnym 
planowanym zadaniem 
jest termomoderniza-
cja Szkoły Podstawowej 
Gminy Oleśnica, znaj-
dującej się w Oleśnicy 
przy ul. Wileńskiej. W 
2018 roku rozpocznie się 
realizacja zadań polega-
jących na budowie, roz-
budowie oraz doposa-
żeniu placów zabaw oraz 

siłowni zewnętrznych w 
miejscowościach: Bogu-
szyce, Bystre, Krzeczyn, 
Nieciszów, Nowoszyce, 
Piszkawa, Kolonia Ponia-
towice, Smardzów, So-
kołowice, Świerzna, Wy-
szogród, Nowa Ligota, 
Ligota Mała, Ligota Pol-
ska, Ligota Wielka, Cieśle, 
Osada Leśna, Zarzysko, 
Poniatowice – przysió-
łek Jonas. Łączny koszt 
wyniesie 565 018,95 zł. 
Jedną z większych in-
westycji będzie również 
budowa kanalizacji na 
terenie Ligoty Wielkiej. 
Jak co roku przeprowa-
dzane będą bieżące re-
monty i rozbudowa sieci 
dróg gminnych. Ponadto 
w 50% dofinansujemy 
remonty dróg i chod-
ników znajdujących się 
przy drogach. Poprzez 

realizację powyższych 
zadań, środki rozliczane 
w deklaracji PIT wracają 
pośrednio do Państwa, 
zwiększając komfort ży-
cia na terenie poszcze-
gólnych miejscowości. 
Należy pamiętać, że po-
danie prawidłowego 
adresu pobytu jest nie-
zbędne przy określaniu 
stawki funduszu sołec-
kiego, którego wyso-
kość jest proporcjonalna 
w stosunku do liczby 
mieszkańców. Rodzaj za-
dań, na które mają zostać 
przeznaczone powyż-
sze środki jest ustalana 
i określana przez osoby 
zamieszkałe w poszcze-
gólnych miejscowości 
podczas zebrania wiej-
skiego.
Wraz ze wzrostem liczby 
mieszkańców rosną Pań-
stwa potrzeby i oczeki-
wania, których zaspoko-

jenie wymaga nakładów 
finansowych. Dlatego 
ponownie zachęcam 
wszystkie osoby, które 
mieszkają w jednej z na-
szych miejscowości, do 
zameldowania się na te-
renie gminy Oleśnica lub 
zaktualizowania swojego 
adresu zamieszkania, 
w składanej w Urzędzie 
Skarbowym deklaracji 
PIT lub na drukach ZAP-3 
lub NIP-7. 
Podsumowując, jeżeli 
wiążą Państwo swoją 
przyszłość z gminą Ole-
śnica i zależy Państwu 
na jej dalszym rozwoju, 
pierwszym i zarazem 
najważniejszym krokiem 
jest aktualizacja swoje-
go adresu pobytu – w 
Urzędzie Gminy lub w 
Urzędzie Skarbowym. 

Wójt Gminy Oleśnica
Marcin Kasina

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Oleśnica

Październik 2017 r. to 
miesiąc, który złotymi 
zgłoskami zapisze się w 
annałach naszej gminy. 
Wójt Gminy Oleśnica, 
Marcin Kasina podpi-
sał umowę na budowę 
oświetlenia opiewającą 
na kwotę 5 937 972,60 
zł brutto. Póki co trwają 
jeszcze prace przygoto-
wawcze ale z początkiem 
roku, pełną parą ruszą 
roboty budowlane i po-
trwają do 30.08.2018 r. 
Prace będą obejmowały 
budowę linii kablowych 
wraz ze słupami oświetle-

niowymi oraz montażem 
opraw oświetleniowych, 
które będzie wykonywać 
firma ELEKTROTIM S.A 
Wrocław.
Oświetlenie na terenie 
gminy będzie przebie-
gało przez miejscowości: 
Bogusławice, Boguszyce, 
Brzezinka, Bystre, Cie-
śle, Dąbrowa, Grębo-
szyce, Jenkowice, Krze-
czyn, Ligota Mała, Nowa 
Ligota, Ligota Wielka, 
Nieciszów, Nowoszyce, 
Osada Leśna, Ostrowi-
na, Piszkawa, Poniato-
wice, Smardzów, Smol-

na, Sokołowice, Spalice, 
Świerzna, Wszechświęte, 
Wyszogród.
Prawie 1000 punktów 
rozświetli ulice naszych 
miejscowości, co po-
prawi nie tylko bezpie-
czeństwo i komunikację 
ale także komfort życia 
naszych mieszkańców. 
Dzięki temu projektowi 
nasza gmina bez kom-
pleksów może konkuro-
wać z innymi gminami o 
miano miejsca, w którym 
warto mieszkać.

 Paweł Łobacz
W dniu 26 października 
2017r. Rada Gminy Ole-
śnica podjęła uchwałę 
nr XXXVI/248/17 w spra-
wie wprowadzenia na 
terenie Gminy Oleśnica 
gminnego programu dla 
rodzin wielodzietnych 
„Karta Dużej Rodziny 
Gminy Oleśnica”, któ-
ra będzie uprawniała 
mieszkańców Gminy 
Oleśnica do korzystania 

z sytemu ulg, zwolnień i 
preferencji oferowanych 
przez podmioty, które 
przystąpią do Programu.
Prawo do posiadania 
Karty będzie przysługi-
wało członkowi rodziny 
wielodzietnej, przez któ-
rą rozumie się rodzinę, 
której rodzic (rodzice) 
lub małżonek rodzica 
mają na utrzymaniu co 
najmniej troje dzieci. 

Osobami uprawnionymi 
do korzystania z Progra-
mu są mieszkańcy Gminy 
Oleśnica, posiadający 
ogólnopolską Kartę Du-
żej Rodziny, przyznaną 
na podstawie ustawy o 
Karcie Dużej Rodziny, 
bez ubiegania się o nowy 
dokument. 
Uprawnienia do korzy-
stania z Programu „Karta 
Dużej Rodziny Gminy 
Oleśnica” będą obowią-
zywały od dnia 01 lutego 
2018r. 
Bliższe informacje doty-
czące realizacji Programu 
zostaną umieszczone 
na stronie internetowej 
Urzędu Gminy Oleśnica 
oraz w Biuletynie Infor-
macji Publicznej Gmin-
nego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Oleśnicy.

Anna Baran

1000 punktów rozświetli Gminę Oleśnica

Program „Karta Dużej 
Rodziny Gminy Oleśnica

wydarze-aktualności
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19 września 2017 r. oraz 
6 grudnia 2017 r. w Urzę-
dzie Gminy odbyły się 
kwartalne narady Wójta 
Marcina Kasiny z Sołty-
sami Gminy Oleśnica. 
Na spotkaniu obecny był 
również Przewodniczący 
Rady Tadeusz Kunaj, dy-
rektor Gminnego Ośrod-
ka Pomocy Społecznej 
Jarosław Telka, prezes 
Gminnego Przedsiębior-
stwa Komunalnego Ja-
rosław Polański, dyrek-

tor  Gminnego Ośrodka 
Kultury Dorota Bartczak, 
kierownicy Referatów 
Urzędu oraz Sławomir 
Gierlach, Leszek Stępień 
i Marcin Chrzanowski z 
Komendy Powiatowej 
Policji w Oleśnicy. 

Bieżące informacje z 
Urzędu
- Sekretarz Gminy Krzysz-
tof Skórzewski omówił 
zmiany w Regulaminie 
Organizacyjnym Urzędu 

oraz podał terminy spo-
tkań w sprawie gazyfika-
cji miejscowości Spalice i 
Boguszyce;
- kierownik Referatu Bu-
downictwa i Infrastruk-
tury Paweł Łobacz przed-
stawił etapy realizacji 
oświetlenia oraz placów 
zabaw na terenie gminy 
Oleśnica, omówił także 
zakończone przetargi;   
- kierownik Referatu Or-
ganizacyjnego Urszu-
la Szymańska poinfor-
mowała o zakończeniu 
programu dotyczącego 
realizacji prac społecznie 
– użytecznych;
- k ierownik Referatu 
Rolnictwa, Gospodar-
ki Nieruchomościami 
i Ochrony Środowiska 
Mariola Fluder wyjaśniła 
zmiany jakie zaszły w 
wydatkowaniu środków 
z funduszu sołeckiego, 
przypomniała również o 
nowym harmonogramie 
odbioru odpadów komu-
nalnych z uwzględnie-
niem terminu odbioru 
odpadów biodegrado-
walnych oraz odpadów 

wielkogabarytowych; 
-  k ierownik Referatu 
Oświaty i Promocji Ma-
ciej Syta przypomniał 
sołtysom terminy, do 
końca których należy 
złożyć wnioski dotyczące 
funduszu oraz instru-
ował ich aby starannie 
opisać wniosek i dodać 
szczegółowe uzasadnie-
nie. Kierownik przekazał 
również informację na 
temat umów, które zo-
stały podpisane na dofi-
nansowanie inwestycji w 
gminie Oleśnica.

Program „Karta dużej 
rodziny Gminy Oleśni-
ca”
Z kolei dyrektor GOPS 
Jarosław Telka podzię-
kował zgromadzonym 
za wypełnienie ankiet 
dotyczących strategii 
rozwiązywania proble-
mów społecznych, które 
przyczynią się do szcze-
gółowego zbadania pro-
blemów społecznych 
gminy Oleśnica, a także 
przybliżył temat Progra-
mu Karty Dużej Rodziny, 

który w gminie Oleśnica 
zostanie uruchomiony 1 
lutego 2017 r.   

Gminne Przedsiębior-
s t wo  Ko m u n a l n e  – 
sprawy bieżące
Mija 5 miesiąc współ-
pracy gminy Oleśnica ze 
spółką, która na terenie 
gminy dokonuje odbioru 
odpadów komunalnych. 
W związku z tym Prezes 
GPK Jarosław Polański 
poinformował, że na naj-
bliższej sesji zaprezentu-
je wyniki nowej działal-
ności spółki oraz przed-
stawi propozycję zmian 
stawek odbioru ścieków. 
Poprosił także, aby in-
dywidualne problemy 
związane z odbiorem od-
padów zgłaszać bezpo-
średnio do pracowników 
w siedzibie spółki. Krótko 
poinformował zebra-
nych o regułach jakimi 
kierują się pracownicy 
spółki przy odbiorze od 
mieszkańców worków z 
selektywnie zebranymi 
przez nich odpadami. W 
razie potrzeby większej 

ilości worków do segre-
gacji mieszkańcy mogą 
zgłosić się do punktu 
GPK w Urzędzie Gminy 
Oleśnica do pokoju nr 
8 lub w siedzibie spółki, 
która mieści się w Bogu-
szycach 118a.

Sprawy różne podczas 
narady z sołtysami
Ostatni punkt spotkania 
dotyczył spraw różnych, 
w których poruszono 
temat kursów autobu-
sów do poszczególnych 
miejscowości na tere-
nie gminy Oleśnica oraz 
sprzątania chodników 
przy drogach powia-
towych. Głos zabrała 
również dyrektor GO K 
Dorota Bartczak, która 
omówiła współpracę soł-
tysów z gospodarzami 
świetlic wiejskich. Na 
zakończenie spotkania 
sołtys Roman Strug po-
dziękował Prezesowi GPK 
za sprzątnięcie śmieci we 
wsi Świerzna.

Agnieszka Kembłowska

Narady Wójta z Sołtysami

Porozumienie w Urzę-
dzie Gminy Oleśnica 
podpisali 13 września 
2017 r. Pan Marcin Kasi-
na Wójt Gminy Oleśnica 
i reprezentująca PGNiG 
Obrót Detaliczny Doro-
ta Kurałowicz, Dyrektor 
Obszaru Sprzedaży Wro-
cław. 
Podjęcie współpracy ma 
na celu ułatwienie miesz-
kańcom wymiany pale-
nisk z tradycyjnych, opa-
lanych paliwem stałym, 
na nowoczesne systemy 
ogrzewania zasilane eko-
logicznym paliwem – ga-
zem ziemnym.
Gmina,    wspólnie    z    PGNiG, 

będą prowadzić działa-
nia informacyjno-rekla-
mowe i edukacyjne, za-
chęcające mieszkańców 
i przedsiębiorców do 
wymiany pieców. Ga-
zowa spółka zapewni 
kompleksowe wsparcie 
merytoryczne i doradcze, 
pomoc w wypełnianiu 
dokumentów oraz ułatwi 
kontakt i współpracę z jej 
partnerem technicznym 
na preferencyjnych wa-
runkach.

Krzysztof Skórzewski

Gmina Oleśnica podpisuje 
   porozumienie o współpracy z
           PGNiG ws. poprawy 
           jakości powietrza
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Dnia 26 października b.r. 
w sali narad w Urzędzie 
Gminy Oleśnica odbyła 
się XXXVIII sesja Rady 
Gminy, dotycząca funk-
cjonowania gminnych 
placówek oświatowych. 
W pierwszej części obrad 
wystąpił Wójt Marcin Ka-
sina, przedstawiając in-
formację o stanie realiza-
cji zadań oświatowych za 
rok szkolny 2016/2017. 
Następnie osiągniecia 
swojej placówki oraz 
perspektywy rozwoju 
zaprezentowała Anna 
Klimkowska – Dyrektor 
Szkoły Podstawowej w 
Ligocie Małej. Podsumo-
waniem wystąpień była 
dyskusja, koncentrująca 
się w głównej mierze 
na subwencji oświato-
wej przyznawanej przez 
państwo jednostkom sa-
morządu terytorialnego.
W tym dniu Rada Gminy 
rozpatrzyła projekty i 
podjęła uchwały w na-
stępujących sprawach:
a. w sprawie przekształ-
cenia sześcioletnich 
publicznych szkół pod-
stawowych dla których 
organem prowadzącym 

jest Gmina Oleśnica w 
ośmioletnie publiczne 
szkoły podstawowe;
b. w sprawie uchwalenia 
zmiany miejscowego 
planu zagospodarowa-
nia przestrzennego czę-
ści obrębu Nieciszów 
gmina Oleśnica;
c. w sprawie uchwalenia 
zmiany miejscowego 
planu zagospodarowa-
nia przestrzennego dla 
działek nr 2/3, 76, 158/9, 
260/1 i 388/1 obręb Spa-
lice, gmina Oleśnica;
d. w sprawie zwrotu nie-
ruchomości na rzecz Kra-
jowego Ośrodka Wspar-
cia Rolnictwa;  
e. w sprawie przyjęcia 
strategii Rozwiązywania 
Problemów Społecznych 
Gminy Oleśnica na lata 
2017-2025; 
f. w sprawie ustalenia 
szczegółowych zasad 
ponoszenia odpłatności 
za pobyt w schronisku 
dla osób bezdomnych;
g. w sprawie wprowa-
dzenia na terenie Gmi-
ny Oleśnica Gminnego 
Programu dla Rodzin 
Wielodzietnych,, Karta 
Dużej Rodziny Gminy 

Oleśnica”;
h. w sprawie określenia 
szczegółowych warun-
ków przyznawania usług 
opiekuńczych i specja-
listycznych usług opie-
kuńczych z wyłączeniem 
specjalistycznych usług 
opiekuńczych dla osób 
z zaburzeniami psychicz-
nymi oraz warunków 
odpłatności za świad-
czone usługi opiekuńcze 
oraz częściowego lub 
całkowitego zwolnienia 
z odpłatności;
i. zmieniająca uchwałę Nr 
XXVI/184/16 w sprawie 
wieloletniej prognozy 

finansowej Gminy Ole-
śnica;
j.  w sprawie zmian bu-
dżetu gminy na 2017 rok;
k. w sprawie regulami-
nu udzielenia dotacji 
celowej ze środków bu-
dżetu Gminy Oleśnica w 
ramach programu prio-
rytetowego pn.: „Ogra-
niczenie niskiej emisji na 
obszarze województwa 
dolnośląskiego”.
Wszystkie ww. uchwały 
zostały podjęte jedno-
głośnie w obecności 11 
radnych biorących udział 
w głosowaniu.
Następnie Przewodni-

czący Rady przedstawił 
informację z dokona-
nej analizy oświadczeń 
majątkowych radnych 
oraz Wójta za 2016 rok. 
Z kolei Wójt odczytał 
informację dotyczącą 
analizy oświadczeń ma-
jątkowych pracowników 
urzędu i jednostek orga-
nizacyjnych, a następnie 
przedstawił sprawoz-
danie ze swojej pracy 
między sesjami.
W sprawach różnych 
Wójt, na prośbę radnych, 
przybliżył temat spotka-
nia, które odbyło się w 
Agencji Mienia Wojsko-

wego we Wrocławiu w 
sprawie przyszłości tere-
nów po byłym lotnisku 
oraz omówił efekty spo-
tkania z Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabyt-
ków w sprawie wyraże-
nia zgody na dobudowa-
nie trzech pomieszczeń 
w Szkole Podstawowej 
w Sokołowicach. 
Dyskusję zakończono 
tematem gaz yfikacji 
miejscowości Spalice 
oraz Boguszyce (sołec-
twa Boguszyce, Osiedle 
Boguszyce i Spalice).

Agnieszka Kembłowska 

Oświata w gminie Oleśnica

XXXV sesja rady gminy

W dniu 20 września 2017 
r. odbyła się XXXV sesja 
Rady Gminy Oleśnica. W 
pierwszej części obrad 

wystąpił Jarosław Po-
lański prezes Gminnego 
Przedsiębiorstwa Komu-
nalnego Sp. z o.o.

Spółka realizuje swoją 
podstawową działalność 
w zakresie dostarczania 
wody i odprowadzania 

ścieków na terenie gmi-
ny Oleśnica, ale także 
poszerza działalność do-
datkową wychodząc na-
przeciw oczekiwaniom 
mieszkańców gminy Ole-
śnica. Za rok 2016 r. spół-
ka osiągnęła zysk, który 
w porównaniu z rokiem 
ubiegłym jest wyższy. 
Udało się zwiększyć przy-
chody w porównaniu z 
rokiem ubiegłym, poli-
tyka zarządzania Spółką 
przyniosła pozytywne 
rezultaty co powoduje, 
że utrzymano bezpiecz-
ną płynność finansową. 

W dalszej części obrad 
Rada Gminy rozpatrzyła 
projekty i podjęła uchwa-

ły w następujących spra-
wach:
a. w sprawie emisji ob-
ligacji oraz określenia 
zasad ich zbywania, na-
bywania i wykupu przez 
wójta; 
b. zmieniająca uchwałę 
Nr XXVI/184/16 w spra-
wie wieloletniej progno-
zy finansowej Gminy 
Oleśnica;
c. w sprawie zmian bu-
dżetu gminy na 2017 rok;
d. w sprawie zatwierdze-
nia taryf dla zbiorowego 
zapatrzenia w wodę 
i zbiorowego odprowa-
dzania ścieków;
e. w sprawie rozpatrze-
nia skargi na działalność 
Wójta Gminy Oleśnica;
f. w sprawie ustalenia sie-
ci prowadzonych przez 

Gminę Oleśnica oddzia-
łów przedszkolnych w 
szkołach podstawowych.

Uchwały od a. do e. zo-
stały podjęte jednogło-
śnie w obecności 15 rad-
nych biorących udział w 
głosowaniu, natomiast 
uchwała f. została podję-
ta 13 głosami „za”, 1 gło-
sem „przeciw” i 1 głosem 
„wstrzymującym się”.

Przedstawione na sesji 
materiały dostępne są 
w Biuletynie Informacji 
Publicznej (BIP) 
w zakładce „Sesje Rady 
Gminy”, natomiast podję-
te uchwały – w zakładce 
„Prawo lokalne”.

Agnieszka Kembłowska 

Działalność Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego 

Przewodniczący Rady Tadeusz Kunaj oraz prezes GPK Jarosław Polański
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Tradycyjnie jak co roku 
w dniu 6 grudnia 2017 r. 
w Urzędzie Gminy Ole-
śnica odbył się kiermasz 
prac bożonarodzenio-
wych wykonanych przez 

uczestników Warsztatu 
Terapii Zajęciowej Caritas 
Archidiecezji Wrocław-
skiej z Dobroszyc i Sy-
cowa. Wszystkie ozdoby 
świąteczne zostały wyko-

nane przez uczestników 
zajęć terapeutycznych w 
pracowniach: plastycz-
no-ceramicznej, ogrod-
niczo rękodzielniczej, 
manufaktury, hortiterapii 
i rękodzieła. Pozyska-
ne podczas kiermaszu 

środki finansowe zostaną 
przeznaczone na orga-
nizację Spotkania Opłat-
kowego dla uczestników 
Warsztatu Terapii Zaję-
ciowej. Podczas kierma-
szu Kierownik Warsztatu 
Pan Krzysztof Gawroń-

ski wraz z uczestniczką 
Wiolettą Hoffman złożyli 
na ręce Wójta Gminy 
Oleśnica Pana Marcina 
Kasiny serdeczne podzię-
kowania za współpracę 
i okazaną życzliwość, za 
wspieranie działalności 

placówki dzięki któremu 
możliwe jest realizowa-
nie wielu zadań z zakresu 
rehabilitacji społecznej 
i zawodowej naszych 
podopiecznych. 

Urszula Szymańska

W dniu 28 listopada 2017 
r. odbyła się XXXVIII sesja 
Rady Gminy Oleśnica, 
dotycząca problemów 
rolnictwa na wsi.  
Na wstępie głos zabrał 
Przewodniczący Komisji 
Rolnej, Ochrony Środo-
wiska i Rozwoju Gminy 
Marian Słotnicki. Wystą-
pienie Przewodniczące-
go koncentrowało się 
na uciążliwościach jakie 
niesie za sobą praca na 
roli.
W dalszej części obrad 
Rada Gminy rozpatrzyła 
projekty i podjęła uchwa-
ły w następujących spra-

wach:
a. w sprawie przyjęcia 
„Programu współpracy 
Gminy Oleśnica z organi-
zacjami pozarządowymi 
oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działal-
ność pożytku publiczne-
go na rok 2018”;
b. w sprawie uchwalenia 
zmiany miejscowego 
planu zagospodarowa-
nia przestrzennego dla 
działki 36, 382, 406/18 i 
682/11 obręb Boguszyce, 
gmina Oleśnica;
c. w sprawie przyjęcia 
programu opieki nad 
zwierzętami bezdom-

nymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt 
na terenie Gminy Oleśni-
ca w 2018 roku;
d. w sprawie przyjęcia 
regulaminu udzielania 
dotacji celowej na dofi-
nansowanie kosztów in-
westycji z zakresu ochro-
ny środowiska i gospo-
darki wodnej, kryteriów 
wyboru inwestycji do 
dofinansowania, trybu 
postępowania w sprawie 
udzielenie dotacji i spo-
sobu jej rozliczania;
e. w sprawie nadania 
statutu Szkole Podsta-
wowej Gminy Oleśnica 

w Oleśnicy;
f. w sprawie nadania sta-
tutu Szkole Podstawowej 
w Ligocie Polskiej;
g. w sprawie nadania sta-
tutu Szkole Podstawowej 
w Ligocie Małej;
h. w sprawie nadania sta-
tutu Szkole Podstawowej 
w Smolnej;
i. w sprawie nadania sta-
tutu Szkole Podstawowej   
w Sokołowicach;
j. w sprawie nadania sta-
tutu Szkole Podstawowej 
we Wszechświętem;
k. w sprawie wyraże-
nia zgody na włączenie 
w granice Wałbrzyskiej 
Specjalnej Strefy Ekono-

micznej „INVEST – PARK”, 
działki o nr 382/16 poło-
żonej w m. Spalice i dział-
ki o nr 59/6 położonej w 
m. Cieśle; 
l. w sprawie przyjęcia 
Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązy-
wania Problemów Al-
koholowych i Przeciw-
działania Narkomanii 
dla Gminy Oleśnica na 
2018 rok;
m.  w sprawie wyraże-
nia zgody na zawarcie 
porozumienia w spra-
wie powierzenia Gminie 
Miasto Oleśnica z adania 
publicznego z zakresu 
pomocy społecznej;

n. zmieniająca uchwałę 
Nr XXVI/184/16 w spra-
wie wieloletniej progno-
zy finansowej  Gminy 
Oleśnica;
o. w sprawie zmian w 
budżecie gminy na 2017 
rok;
p. zmieniająca uchwałę 
w sprawie regulaminu 
udzielania dotacji celo-
wej ze środków budżetu 
Gminy Oleśnica w ra-
mach programu priory-
tetowego pn.: „Ograni-
czenie niskiej emisji na 
obszarze województwa 
dolnośląskiego”.

Agnieszka Kembłowska 

Rolnictwo w gminie Oleśnica

Kiermasz w Urzędzie Gminy

W związku z działaniami 
podjętymi przez Gminę 
Oleśnica i Polską Spół-
kę Gazownictwa dot. 
budowy sieci gazowej 
w sołectwach Boguszy-
ce, Osiedle Boguszyce i 
Spalice, informuję, że na 
dzień 15 grudnia 2017 r. 
do Urzędu wpłynęło 120 
wniosków od mieszkań-
ców i przedsiębiorców 
z ww. miejscowości, o 
określenie warunków 
przyłączenia gazu ziem-
nego. Ilość złożonych 

wniosków będzie miała 
wpływ na podjęcie de-
cyzji przez PSG o ewen-
tualnym rozpoczęciu in-
westycji polegającej na 
budowie gazociągu.
Osoby, które nie złożyły 
jeszcze wniosków o przy-
łączenie do sieci gazowej 
mogą wypełnione wnio-
ski składać w Urzędzie 
Gminy Oleśnica lub w 
PSG Sp. z o.o. z siedzi-
bą we Wrocławiu, przy 
ul. Ziębickiej 44, 50-507 
Wrocław. Za pośrednic-

twem Urzędu zebrane 
wnioski zostaną również 
przekazane do PSG. 
Aktualne informacje 
dotyczące budowy sie-
ci gazowej będziemy 
przekazywać Państwu na 
bieżąco.

Krzysztof Skórzewski

10 listopada 2017 roku w 
Urzędzie Gminy odbyła 
się XXXVII nadzwyczajna 
sesja Rady Gminy Ole-
śnica.
Konieczność zwołania 
sesji podyktowana była 

poddaniem pod głoso-
wanie uchwały w spra-
wie zmian budżetu gmi-
ny na 2017 rok.
Ponadto Rada podję-
ła uchwałę zmieniającą 
uchwałę Nr XXVI/184/16 

w sprawie wieloletniej 
prognozy finansowej 
Gminy Oleśnica. 
Ww. akty zostały podjęte 
jednogłośnie, w obecno-
ści 13 radnych biorących 
udział w głosowaniu.
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” (www.olesnica.
nowoczesnagmina.pl).

Agnieszka Kembłowska

Gazyfikacja miejscowości 
Boguszyc i Spalic

Nadzwyczajna sesja Rady

XXXVIII sesja rady 

aktualności
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wydarze-wydarzenia

29 Września kolejny raz 
Wójt Gminy Oleśnica 
Marcin Kasina powitał 
nowych mieszkańców 
Gminy Oleśnica. 
Dzieci w prezencie otrzy-
mały listy gratulacyjne, 
welurowe kocyki i ku-
beczki niekapki z zapaso-
wym miękkim ustnikiem 
Natural Nursing Baby-
One oraz bony upomin-
kowe o wartości 100,00 
zł do wykorzystania w 
supermarkecie E.Leclerc. 
Wszyscy nowo upieczeni 
rodzice, którzy chcieliby 
aby Wójt również powitał 
ich pociechę, powinni 
złożyć odpowiedni for-
mularz zgłoszeniowy do 
Urzędu Gminy. 
Formularz jest do po-
brania na naszej stronie 
lub w Urzędzie pok. 12 
lub 23.
Nowi mieszkańcy Gminy 
Oleśnica to:
Chajęcka Laura, 
Kępa Maciej, 
Persak Hanna, 
Mierzwa Amelia, 
Gonczar Amelia, 
Firuta Szymon, 
Michalska Alicja, 
Bobrowska Eliza, 
Bobrowska Adela, 
Kamaszyło Helena, 
Jesionka Kaja, 
Dobrowolski Konstanty, 
Małys Hanna, 
Bartosik Natalia, 
Zbylut Pola, 
Danik Emilia.
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aktualności

1. w listopadzie br. zosta-
ły przebudowane drogi: 
a)  w Smardzowie o dłu-
gości 340 metrów o na-
wierzchni z kostki beto-
nowej.
Roboty wykonała firma 
TOM-TRANS Tomasz Wal-
czak z Oleśnicy. 
Koszt inwestycji wyniósł 
348 719,35 zł brutto.

b) pomiędzy miejsco-
wościami Smolna -Nowa 
Ligota o długości 500 
metrów o nawierzchni 
z mieszanki mineralno-
-asfaltowej. 
Roboty wykonała firma 
TOM-TRANS Tomasz Wal-
czak z Oleśnicy. 
Koszt inwestycji to 542 
430,00 zł brutto z czego 
Gmina Oleśnica otrzy-

mała dofinansowanie z 
budżetu Województwa 
Dolnośląskiego w kwocie 
105 000,00 zł.
2. W listopadzie br. zo-
stała podpisana umowa 
na rozbudowę i dosto-
sowanie do przepisów 
przeciwpożarowych od-
działów przedszkolnych 
w Szkole Podstawowej 

w miejscowości Ligota 
Mała. Rozbudowa po-
większy szkołę o trzy 
pracownie tematyczne o 
powierzchni 63,4 każda.
Roboty wykonuje Za-
kład Ogólnobudowlany 
Henryka Grabowskiego z 
Bierutowa. W roku bieżą-
cym zostaną wykonane 
roboty fundamentowe.
Całkowita wartość robót 

976.877,24  zł. brutto.
Termin realizacji zadania 
przewidziano do końca 
lipca 2018 r.
3. W październiku br. 
rozpoczęto remont bu-
dynku świetlicy wiejskiej 
w miejscowości Cieśle. 
Prace obejmują:
- wykonanie elewacji 
budynku,

- wymianę stolarki okien-
nej i drzwiowej,
- odnowienie powłok 
malarskich ścian i sufi-
tów,
- przebudowę ścianek 
działowych w części ku-
chenno-sanitarnej, 
- przebudowę wewnętrz-
nych instalacji wodno-
-kanalizacyjnych i elek-
trycznych,

- wykonanie warstw wy-
kończeniowych podłóg 
z płytek ceramicznych w 
obrębie części kuchen-
no-sanitarnej,
- montaż opraw oświetle-
niowych i sprzętu elek-
trycznego.
 Roboty wykonuje Zakład 
Dekarski Mariusza Lisa z 
Oleśnicy.
Koszt inwestycji wynosi 
269 284,58 zł brutto.
Termin realizacji zada-
nia upływa 29 grudnia 
2017 r.
4. 15 listopada 2017r. 
Wójt Gminy Oleśnica 
Marcin Kasina podpisał 
Umowę na zadanie pn. 
: „Budowa, rozbudowa 
oraz doposażenie pla-
ców zabaw oraz siłowni 
zewnętrznych w miej-
scowościach: Boguszyce, 

Bystre, Krzeczyn, Nieci-
szów, Nowoszyce, Pisz-
kawa, Poniatowice dz. 
nr 117/13, Smardzów, 
Sokołowice, Świerzna, 
Wyszogród, Nowa Ligo-
ta, Ligota Mała, Ligota 
Polska dz. nr 489, Ligo-
ta Wielka, Cieśle, Ligo-
ta Polska dz. nr 216/5, 
Osada Leśna, Zarzysko, 
Poniatowice dz. nr 59/7”. 
Place zabaw zostaną do-
posażone o urządzenia 
zabawowo – rekreacyjne 
oraz urządzenia siłowni 
zewnętrznej.
Zadanie zostanie wyko-
nane w trzech etapach:
Etap 1: Boguszyce, Bystre, 
Krzeczyn, Nieciszów, No-
woszyce, Piszkawa, Po-
niatowice dz. nr 117/13, 
Smardzów, Sokołowic, 
Świerzna, Wyszogrod.

Etap 2: Nowa Ligota, 
Świer zna,  Piszk awa, 
Smardzów, Ligota Mała, 
Krzeczyn, Ligota Polska 
dz. nr 489, Ligota Wiel-
ka, Poniatowice dz. nr 
117/13, Cieśle.
Etap 3: Ligota Polska 
dz. nr 216/5, Nieciszów, 
Osada Leśna, Zarzysko, 
Poniatowice dz. nr 59/7, 
Cieśle, Sokołowice. 
Wykonawcą jest firma 
APIS Polska Sp. z o.o. z 
siedzibą w Jarosławiu.
Koszt inwestycji wynosi 
565018,95 zł brutto.
Termin realizacji etapu 
1 i 2 – grudzień 2017. 
Termin realizacji 3 etapu 
-  kwiecień 2018 r.    

 Paweł Łobacz

Inwestycje i remonty w gminie

Urząd Gminy Oleśnica 
przystąpił do programu 
realizowanego przez Mi-
nisterstwo Rozwoju we 
współpracy z Krajową 
Izbą Rozliczeniową S.A., 

który adresowany jest 
do wszystkich urzędów 
w Polsce. Program do-
tyczy upowszechniania 
płatności bezgotówko-
wych w administracji 

publicznej. Dzięki nie-
mu możemy korzystać z 
możliwości bezpłatnego, 
bezgotówkowo płacenia 
za czynności administra-
cyjne.
Od 28 września stano-
wisko kasowe w Urzę-
dzie Gminy Oleśnica jest 
wyposażone w termi-
nal służący do obsługi 
kart płatniczych. Każdy 
mieszkaniec gminy przy 
pomocy karty płatniczej 
lub telefonu będzie mógł 
zapłacić swoje rachunki. 
Płatności z użyciem kar-
ty płatniczej lub telefo-

nu będą odbywać się w 
Urzędzie tak samo, jak w 
dowolnym sklepie wy-
posażonym w terminal. 
W kasie jak również w 
pokoju nr 19 przy po-
mocy karty będzie moż-
na wpłacić każdą kwotę 
bez minimalnego limitu 
przeprowadzanej opera-
cji. Płatności można do-
konać również w formie 
zbliżeniowej. Terminale 
obsługiwane są przez 
firmę POLCARD i służą do 
obsługi kart płatniczych, 
tj. w systemie płatniczym 
VISA oraz MasterCard.
Terminale są przezna-
czone tylko i wyłącznie 

do realizacji zobowiązań 
wobec gminy, takich jak 
podatek od nierucho-
mości, podatek rolny, 
podatek leśny, opłata 
skarbowa, opłata od za-
gospodarowania odpa-
dów komunalnych, opła-

ta adiacencka, czynsz za 
lokale itp. Płacący nie 
ponosi żadnych kosztów 
związanych z korzysta-
niem z terminala.

Agnieszka Pawłowska

W naszym Urzędzie zapłacisz kartą i telefonem
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7 grudnia 2017r.  w hali 
sportowej w Oleśnicy 
przy ul. Wileńskiej odbył 
się  Mikołajkowy Turniej 
Sportowo - Rekreacyjny 
Szkół Podstawowych o 
Puchar Wójta Gminy Ole-
śnica Marcina Kasiny. 
Sama impreza zgro-
madziła  252 samych 
uczestników zawodów 
z klas I - VII wszystkich 
szkół podstawowych z 
terenu Gminy Oleśnica, 
co stanowi  rekord w 
ilości uczestników im-
prezy halowej w naszej 
gminie. Odbyło się aż 14 
konkurencji sportowo-
-rekreacyjnych, włącza-
jących wszystkie grupy 
wiekowe. 
Nagrodzone zostały 
wszystkie szkoły okaza-
łymi pucharami, każdy 
uczestnik otrzymał pa-
miątkowy mikołajkowy 
złoty medal, dodatkowo 
św. Mikołaj obdarował 
wszystkich  najmłod-
szych paczkami ze sło-
dyczami, grupy starszych 
uczniów otrzymały pa-
miątkowe koszulki,  każ-
dy uczestnik otrzymał 
pamiątkowy kubek Klu-
bu Sportowego Śląska 
Wrocław -sponsor  pan 
Jerzy Rogala,  chrupki ku-
kurydziane sponsorowa-
ne przez firmę „Boramex” 
Małgorzaty i Antoniego 
Borowików, dodatkowo 
każdy uczestnik został 
obdarowany słodyczami 
przez św. Mikołaja  oraz 
ciepłym poczęstunkiem 
w postaci ciepłych pie-
rogów oraz  napoju owo-
cowego. 
Wszyscy uczestnicy bar-
dzo przychylnie opowia-
dali się za powtórzeniem 
podobnych imprez spor-
towo- rekreacyjnych, pan 
Wójt Marcin Kasina wyra-
ził aprobatę w powtórze-
niu inicjatywy w organi-
zacji imprez sportowo-
-rekreacyjnych  dla dzieci 
i młodzieży szkolnej z 
terenu Gminy Oleśnica.
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Mikołajkowy Turniej Sportowo - Rekre-
acyjny Szkół Podstawowych o Puchar 
Wójta Gminy Oleśnica Marcina Kasiny
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Mikołajkowy Turniej Sportowo - Rekre-
acyjny Szkół Podstawowych o Puchar 
Wójta Gminy Oleśnica Marcina Kasiny



Uroczystość pasowa-
nia na uczniów klasy I 
to ogromne przeżycie 
nie tylko dla samych 
dzieci - kandydatów 
na uczniów, ale także 
dla ich rodziców, na-
uczycieli, koleżanek i 

kolegów. Poprzedza 
je okres kilku tygodni 
przygotowań, podczas 

których dzieci pozna-
ją prawa i obowiązki 
ucznia, szkołę, jej pra-
cowników, otoczenie, 
koleżanki i kolegów 
oraz swoją małą Oj-
czyznę. W tym roku 
pasowanie w Szkole 

Podstawowej Gminy 
Oleśnica odbyło się w 
środę 25 października. 

Całą uroczystość po-
prowadziły uczennice z 
klasy siódmej wspiera-
ne przez koleżanki i ko-
legów z klas trzecich. 
Dzieci, rozpoczynające 
swoją szkolną przygo-
dę, zaprezentowały 

zaproszonym gościom 
umiejętności wokalne i 
recytatorskie. Pochwa-

liły się również swoją 
wiedzą. Najważniej-
szym punktem wyda-
rzenia było uroczyste 
ślubowanie oraz paso-
wanie na ucznia klasy 
pierwszej i przyjęcie 
przez panią dyrektor 
Agnieszkę Dorobiałę 
do społeczności szkol-

n e j  p o t w i e rd zo n e 
pamiątkowym dyplo-
mem. Dzieci zostały 

również pasowane na 
czytelnika przez panią 
Bożenę Kulę. Na zakoń-

czenie pierwszoklasiści 
otrzymali górę prezen-
tów ufundowanych 
m.in. przez Urząd Gmi-
ny, Radę Rodziców i 
Samorząd Szkolny oraz 
prezenty wykonane 

przez koleżanki i kole-
gów z młodszych klas. 
Wzruszeniom i radości 

nie było końca.
Wszystkim pierwsza-
kom życzymy samych 
sukcesów oraz wiele 
zapału i wiary we wła-
sne siły. 

Anna Wojtowicz

Pasowanie na ucznia w SP Gminy Oleśnica

16 listopada w sali kon-
ferencyjnej BiFK w Ole-
śnicy odbył się finał XII 
Oleśnickiego Konkursu 
Recytatorskiego Poezji 
Lwowskiej i Kresowej 
im. Mariana Hemara. 
Konkurs, zorganizowany 

przez Towarzystwo Mi-
łośników Lwowa i Szkołę 
Podstawową nr 7 im. 
Jana Pawła II, odbywał się 
pod patronatem Starosty 
Powiatu Oleśnickiego 
i Burmistrza Oleśnicy. 
Komisja w składzie: Bar-

bara Sycianko, Barbara 
Słomka, Dorota Bilmon, 
oceniała recytacje 45 
uczestników z 10 ole-
śnickich szkół. Szkołę 
Podstawową Gminy Ole-
śnica reprezentowali: 
Gabriela Wajerowska, 
Oliwia Małachowska, 
Zuzanna Szczygieł, Wa-
nessa Klapińska, Oliwia 
Panaś, Joanna Śliwiń-
ska, Zuzanna Grobelska, 
Mateusz Szczepaniak i 

Kamil Ligocki. Ucznio-
wie zostali przygotowani 
przez panie: Agnieszkę 
Grondową, Bożenę Kulę 
i Monikę Śliwińską. SP 
Gminy Oleśnica zdobyła 
aż 1/3 przyznanych na-
gród! Laureatami zostali:
- Joanna Śliwińska – I 
miejsce w k ategori i 
uczniów starszych (za re-
cytację fragmentu książki 
A. Pruszyńskiej „Między 
Bohem a Słuczą”),

- Gabriela Wajerowska 
– III miejsce w kategorii 
uczniów młodszych (za 
recytację utworu W. Szol-
gini „Zilony Lwów”).
Wyróżnienia zdobyły: 
Wanessa Klapińska (za 
prezentację wiersza K. 
Angielskiej „Parafraza”) 
i Zuzanna Szczygieł (za 
utwór A. Bober „Chleb”).
Nagrody i dyplomy wrę-
czali: Burmistrz Oleśni-
cy Michał Kołaciński, 

pani Danuta Leśniew-
ska - Dyrektor Zespołu 
Oświaty Samorządowej 
oraz pan Leszek Mulka 
– Prezes Towarzystwa 
Miłośników Lwowa.Gra-
tulujemy i dziękujemy 
wszystkim uczestnikom 
za ich ogromny wkład w 
kultywowanie pamięci o 
Lwowie i Kresach.

Monika Śliwińska

Uczennice SP Gminy Oleśnica 
laureatkami Konkursu Lwowskiego
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Wszyscy uczniowie Szko-
ły Podstawowej w Ligo-
cie Małej oraz przedszko-
laki przyłączyły się do 
ogólnoświatowej akcji 
edukacyjnej pod hasłem 
„Dzień Rzucania Palenia” 
realizując projekt „Wybie-
ramy czyste powietrze i 
nasze zdrowie”.
Zadania projektowe mia-
ły na celu podniesienie 
świadomości na temat 
szkodliwości palenia ty-
toniu, skutków czynne-
go i biernego palenia 
oraz edukację dorosłych 
i wspieranie ich w walce z 
nałogiem. Przedszkolaki i 
uczniowie we współpra-
cy z rodzicami i nauczy-
cielami podejmowali 
różnorodne działania 
na rzecz wspomnianego 
projektu. 
U c z n i ow i e  k l a s  I - I I I 
uczestniczyli w spotka-
niu profilaktycznym po-
prowadzonym przez pie-
lęgniarkę środowiskową 
Beatę Karolewicz – Dłu-

gosz. Zajęcia miały cha-
rakter profilaktyczny, a 
ich celem było uświado-
mienie dzieciom, że pa-
lący rodzic to zagrożenie 
nie tylko dla niego same-
go, ale również dla dziec-
ka, które przebywa w 
jego otoczeniu. Wspólnie 
poszukiwano powodów, 
które kierują dziećmi się-
gającymi po pierwszego 
papierosa. Omówione 
zostały skutki palenia, w 
tym również biernego. 
Uczestnicy spotkania 
mieli ponadto okazję do 
praktycznej nauki aser-
tywnego odmawiania 

osobom chcącym wcią-
gnąć ich w nałóg. Opty-
mistycznym akcentem 
na koniec spotkania było 
poszukiwanie różnych, 
ciekawych sposobów 
spędzania wolnego cza-
su bez papierosa w ręku. 
Spotkanie zostało wzbo-
gacone przygotowaną 
przez Beatę Karolewicz 
– Długosz prezentacją 
multimedialną.
Uczniowie klas IV – VII 
uczestniczyli  w spo-
tkaniu profilaktycznym 
przeprowadzonym przez 
asystentkę do spraw 
oświaty Annę Górną,  
która na co dzień pracu-
je w Powiatowej Stacji 
Sanitarno – Epidemiolo-
gicznej w Oleśnicy. Spo-
tkanie miało charakter 
profilaktyczny, a jego 
celem było uświadomie-
nie młodzieży, że to co 
modne, nie zawsze jest 
mądre, a przede wszyst-
kim zdrowe. Pani ekspert, 
jak zwykle, w ciekawy 
sposób nakreśliła i przy-

bliżyła uczestnikom spo-
tkania problem uzależ-
niania i skutków ubocz-
nych. Walka z paleniem 
tytoniu zdominowała  
całkowicie spotkanie, bo 
jak się okazało, to temat 
rzeka i ciągle nowe, pro-
wokujące do myślenia 
… fakty.  
 Klasa IV przygotowała 
na tę okoliczność występ 
o nośnym tytule „Nigdy 
nie pal!”. Zgromadzona 
na szkolnym holu pu-
bliczność poznała „nie-
bezpieczną” dla zdrowia 
roślinę – tytoń; usłysza-
ła o Kolumbie – dzięki 
któremu, niestety, tytoń 
trafił na Stary Kontynent, 
dowiedziała się o wkła-
dzie Chińczyków, Francu-
zów, czy Portugalczyków 
w upowszechnianiu pa-
lenia tytoniu. Uczniowie 
klasy IV pozwolili nam 
wtargnąć do gabinetu 
lekarskiego, do którego 
trafił „nałogowy palacz 
z piętnastoletnim sta-
żem” w trosce o resztki 
własnego zdrowia. Przez 
chwilę towarzyszyliśmy 
trzyosobowej rodzinie, 
której „głowa” właśnie 
zmagała się z decyzją o 
rzuceniu palenia. Jed-
nak hitem okazała się 
wizyta w laboratorium, 
w którym szalony nauko-
wiec pieczołowicie łączył 
aromaty, amoniak, różne 
sole, lukrecję, tudzież 

inne dziwne składniki 
preparując największe-
go przyjaciela palaczy 
– papierosa. Już na sam 
widok – każdy palacz 
rzuciłby palenie! W rolę 
szalonego naukowca 
znakomicie wcieliła się 
Noemi Kowalczyk. Cało-
ści dopełniły dekoracje 
autorstwa p. Marzeny 
Klimowicz.
 Wszyscy uczniowie oraz 
dzieci z oddziałów przed-
szkolnych mieli moż-
liwość wzięcia udziału 
w informacyjno – pla-
stycznym konkursie na 
najbardziej wymowny 
transparent o tematy-
ce antynikotynowej. 
Uczestnicy konkursu, 
wspierani przez rodzi-
ców, prześcigali się w 
formie i treści, niejed-
nokrotnie zaskakując 
jurorów, którzy oceniali 
prace.
Nagrodzeni zostali uho-
norowani dyplomami i 
słodkimi upominkami. 
Laureatom i wyróżnio-
nym, oczywiście, gratu-

lujemy, ale tak naprawdę, 
to wygrali wszyscy … 
wszyscy którzy pochylili 
się nad problemem.
Zwieńczeniem całego 
projektu była edukacja 
dorosłych mieszkańców 
Ligoty Małej, czyli … 
przemarsz przez miejsco-
wość. Nad bezpieczeń-
stwem uczestników mar-
szu czuwała pielęgniar-
ka – Beata Karolewicz 
– Długosz oraz policjanci 
z wydziału Ruchu Dro-
gowego Powiatowej Ko-
mendy Policji w Oleśnicy 
– starszy posterunkowy 
Marcin Piasecki oraz star-
szy sierżant Sebastian 
Huk. Panowie policjanci 
zabezpieczali przemarsz, 
którego uczestnicy dzier-
żyli w dłoniach samo-
dzielnie przygotowane 
transparenty i głośno 
skandowali hasła prze-
konujące dorosłych do 
walki z nałogiem – walki 
o swoje zdrowie, o zdro-
wie nas wszystkich.

Anita Krzekotowska

Wybrali czyste powietrze i własne zdrowie

7 listopada 2017 r. w 
Dolnośląskim Centrum 

Filmowym we Wrocła-
wiu odbyła się uroczysta 

gala z okazji przyznania 
nagród w plebiscycie 
na Sołtysa i Sołectwo 
Roku 2017 Dolnego Ślą-
ska, który został zorga-
nizowany przez Gazetę 
Wrocławską i portal ga-
zetawroclawska.pl. W 
plebiscycie brało udział 
78 sołtysów i 78 sołectw 
z całego województwa 
dolnośląskiego.
 Z terenu Gminy Ole-
śnica w kategorii Sołec-

two Roku w powiecie 
oleśnickim na I miejscu 
uplasowało się Sołectwo 
Bogusławice natomiast 
III miejsce zdobyło Sołec-
two Ligota Wielka. 
W kategorii Sołtys Roku 
w powiecie oleśnickim 
zdobył I miejsce Sołtys 
Bogusławic Tomasz Do-
mal. 
 W finale plebiscytu na-
grodę pobyt weeken-
dowy dla dwóch osób 
w Ośrodku Konferen-
cyjno-Wypoczynkowym 

„Krucze Skały” w Karpa-
czu wraz z dyplomem 
odebrał Tomasz Domal 
z Bogusławic zajmując 
VIII miejsce wśród 10 

sołtysów, którzy otrzy-
mali najwięcej głosów na 
Dolnym Śląsku. 
Serdecznie gratulujmy!

Agnieszka Pawłowska

Sołtys Roku 2017 i Sołectwo Roku 2017

sp ligota mała

wyróżnienia
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Przed Świętem Niepod-
ległości uczniowie Szko-
ły Podstawowej Gminy 
Oleśnica uporządkowa-

li teren przy pomniku 
upamiętniającym szlak 
bojowy 2. Korpusu Pan-
cernego, którego oddzia-

ły stacjonowały w Bogu-
szycach. W społecznej 
akcji wzięli udział: Hania 
Kościuk, Wiktoria Bodo, 
Ola Żelazna, Martyna 
Mąkosa, Piotr Kozioł, Da-
mian Michalik, Mateusz 
Szczepaniak, Maciek i 
Michał Szynal. Pomogli 
im też inni boguszycza-

nie: Nikola Machowska i 
Kuba Mąkosa. Dzieci wy-
grabiły liście, posprzątały 
śmieci wokół obelisku, 
złożyły kwiaty i zapaliły 
znicze. 
Dziękujemy za zaanga-
żowanie i pamięć o żoł-
nierzach. 

Monika Śliwińska

Pamięć o Żołnierzach

Pogodny jesienny dzień 
w Szkole Podstawowej 
Gminy Oleśnica, ucznio-
wie po przerwie wcho-
dzą do swoich klas. Nor-
malna szkolna sytuacja. 
Jednak  w jednej z klas 
pojawił się dym, który za-
czął się rozprzestrzeniać 
na korytarz. Niebezpie-
czeństwo zauważyli już 
uczniowie i nauczyciele.  
Powiadomiona o wy-

darzeniu pani dyrektor 
Agnieszka Dorobiała na-
tychmiast uruchomiła 
szkolne dzwonki alar-
mowe, które poprzez 
trzykrotne sygnały dały 
początek  ewakuacji. O 
zdarzeniu telefonicznie 
została też powiadomio-
na straż pożarna.
Z budynku zaczęli wy-
chodzić uczniowie wraz 
z nauczycielami,którzy 

byli odpowiedzialni za 
bezpieczną ewakuację.  
Opiekunowie poprowa-
dzili uczniów pozosta-
łymi nie zagrożonymi 
wyjściami na miejsce 
zbiórki. Klasy ustawiły 
się na wyznaczonych 
miejscach, a opiekuno-
wie sprawdzili obecność. 
Złożone zostały krótkie 
informacje dyrektorowi 
o stanie ewakuowanych 
klas. Wszyscy uczniowie 
i personel bezpiecznie 
opuścili zagrożony bu-

dynek.
Powiadomiony telefo-
nicznie dyżurny dys-
pozytor Komendy Pań-
stwowej Straży Pożarnej 
wysłał trzy wozy bojowe 
z pełną obsadą. Przybyli 
strażacy rozwinęli linie 
wodne w celu opano-
wania  pożaru. Mimo, iż 
nie brakowało nikogo 
z uczniów i personelu 
strażacy w maskach tle-
nowych dokonali spraw-
dzenia pomieszczeń. Po-
tem nastąpiło oddymia-
nie piętra i pomieszczeń 

gdzie „szalał” ogień.
Cudzysłowu użyłem ce-
lowo, gdyż na szczęście 
było to tylko ćwiczeb-
ne ewakuowanie liczą-
cej blisko  400 uczniów 
szkołyZgodnie z obowią-
zującymi przepisami w 
szkołach realizowane są 
treningowe ewakuacje 
uczniów i personelu. Tak 
było w dniu 23 listopada 
br. w Szkole Podstawo-
wej Gminy Oleśnica  przy 
ulicy Wileńskiej.
Z ramienia Urzędu Gmi-
ny sytuację obserwowa-

li: Komendant gminny 
Ochotniczych Straży po-
żarnej Józef Kołomański i  
inspektor Jerzy Trzciński. 
Treningową ewakuację 
zabezpieczali strażacy 
z Powiatowej komendy 
Straży Pożarnej w Oleśni-
cy pod dowództwem  mł. 
bryg. Roberta Gąsiora. 
Serdecznie dziękujemy 
strażakom za działanie, 
które urealniło trening 
i uświadomiło potrze-
bę i konieczność takich 
szkoleń. 

Jerzy Trzciński 

Ewakuacja naszej szkoły na Wi-
leńskiej - krótki zapis zdarzeń

W sobotę 2 grudnia w 
gminnej sali sportowej 
w Oleśnicy przeprowa-
dzono „Mikołajkowe” tur-
nieje piłkarskie młodzi-
ków i juniorów z gminy 

Oleśnica. Mikołajkową 
rywalizację rozpoczął 
turniej młodzików, w 
którym wystartowały 
drużyny z Dziadowej Kło-
dy, Boguszyc, Krzeczyna 

oraz z Wyszogrodu. Po 
bardzo zaciętych i emo-
cjonujących meczach 
pierwsze miejsce wy-
walczyła reprezentacja 
chłopców z Krzeczyna, 
miejsce drugie zajęli za-
wodnicy z Dziadowej 

Kłody, a trzecią pozycję 
wywalczyli reprezentanci 
Wyszogrodu. Czwarte 
miejsce przypadło za-
wodnikom z Boguszyc.
Do turnieju juniorów 
zgłosiły się trzy zespoły. 
Pierwsze miejsce zajęli 

chłopcy z Smardzowa 
wygrywając wszystkie 
swoje mecze. Miejsce 
drugie przypadło za-
wodnikom z Boguszyc, 
a miejsce trzecie zajęli 
debiutujący w gminnych 
rozgrywkach reprezen-

tanci z Ligoty Polskiej. 
Wszystkim zawodnikom 
zostały wręczono miko-
łajkowe upominki ufun-
dowane przez Gminny 
Ośrodek Kultury Ole-
śnica.   

Artur Koziara

Turnieje „ Mikołajkowe ”
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14 listopada odebrano 
kolejny etap prac bu-
dowlanych dotyczących 
przebudowy drogi po-
wiatowej 1473D w Bo-
guszycach. Inwestycje 
odbierali Wójt Gminy 
Oleśnica Marcin Kasi-

na, Starosta Oleśnicki 
Wojciech Kociński, Wice-
starosta Oleśnicki Piotr 
Karasek, Radni Gminy 
Oleśnica, Radni Staro-
stwa Powiatowego oraz 
przedstawiciele wyko-
nawcy i  ZDP w Oleśnicy.

Nad przebiegiem prac i 
realizacją zadania czuwał 
Zarząd Dróg Powiato-
wych w Oleśnicy. Za-
kres robót obejmował 
poszerzenie drogi do 6 
metrów, przebudową 
pobocza i rowów me-

lioracyjnych oraz  wy-
konanie  chodnika na 
długości 395 metrach. 
Gmina Oleśnica dofinan-
sowała inwestycję w 50 
% czyli przeznaczyła na 
realizację zadania  300  
tyś zł brutto. Kolejna  in-

westycja jaka została 
zrealizowała przy współ-
pracy Gminy Oleśnica 
i Starostwa to odcinek 
drogi powiatowej 1469D 
łączący miejscowości  
Wyszogród i Cieśle. Wy-
konawcą pierwszego 
etap remontu była firma 
POL-DRÓG Drawsko Po-

morskie, która wykonała 
nową nawierzchnię bi-
tumiczną jezdni -  500 
metrów. Całkowity koszt 
realizacji zadania to 290 
tys. zł brutto z czego 
Gmina Oleśnica udzieliła 
dofinansowania w wyso-
kości 150 tyś. zł.

Agnieszka Pawłowska

Odbiór przebudowy drogi powiatowej w miejscowości Boguszyce

20 września nastąpił od-
biór ostatniego etapu 
budowy dwóch budyn-
ków komunalnych w 
miejscowości Krzeczyn. 
Inwestycje odbierali Wójt 
Gminy Oleśnica Marcin 
Kasina, kierownik Refe-

ratu Budownictwa i Infra-
struktury Paweł Łobacz 
oraz inspektor nadzoru 
Dorota Okrzeja. 
Ze strony wykonawcy 
uczestniczył Artur Osso-
liński z firmy AK INVE-
STMENT z Brzegu oraz 

Witold Pawlikowski kie-
rownik budowy. Komisja 
zgodnie stwierdziła, że 
roboty zostały wykonane 
prawidłowo.
Cztery mieszkania zo-
staną oddane do użyt-
kowania jesienią 2017 r. 

Powierzchnia użytkowa 
każdego mieszkania wy-
nosi ok. 52,19 m2. Na 
mieszkanie składają się 
dwa pokoje, kuchnia, 
łazienka, pomieszczenie 
gospodarcze i korytarz.
Zadanie zostało zreali-
zowane w II etapach 
od 2016 do 2017 roku. 
Koszt budowy wyniósł 
586.537,90 zł. z czego 
otrzymamy dofinanso-
wanie z Banku Gospo-
darstwa Krajowego w 
wysokości 30 % wartości 
zadania.

Agnieszka Pawłowska

Gmina Oleśnica odebrała mieszkania komunalne w miejscowości Krzeczyn 
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ważne informacje

W ramach obchodów 
Światowego Dnia God-
ności w Szkole Podsta-
wowej w Ligocie Małej 
zorganizowane zostały 
warsztaty dla uczniów 

klas VI i VII pod hasłem 
„Hejt? Hejtu nie promuję, 
hejt banuję, bo reaguję”.
Uczniowie podczas zajęć 

nie tylko dowiedzieli się, 
co to jest hejt, jakie są 
jego oblicza, ale też mieli 
szansę zrozumieć, co 
czuje odbiorca hejtu, co 
może z tym zrobić i jakie 

mogą być konsekwencje 
tego, że padł jego ofiarą. 
Uczestnicy warsztatów 
zastanawiali się również 

dlaczego i po co ktoś 
staje się twórcą hejtu i 
jakie mogą go spotkać 
konsekwencje prawne 
na skutek takiego dzia-
łania. 
Pracę warsztatową po-
przedziły pytania prowa-
dzących: czy uczniowie 
korzystają z mediów spo-
łecznościowych, umiesz-
czają i komentują w nich 
swoje lub cudze treści. 
Niemal 100% uczest-
ników odpowiedziała 
na nie twierdząco, a ok. 
80% uczestników przy-
znało, że spotkało się ze 
zjawiskiem hejtu w sieci. 
Te dane wskazują, że 
poruszany temat, choć 
nowy, stwarza poważne 
zagrożenie i należy o nim 
mówić, nie tylko przy 
okazji obchodów Świa-
towego Dnia Godności.
Uzupełnieniem warsz-
tatów było spotkanie z 
sierżant sztabową Alek-
sandrą Pieprzycką z Ko-
mendy Powiatowej Poli-
cji w Oleśnicy. Miało ono 
charakter profilaktyczny. 
Dotyczyło niestety po-
wszechnie spotykanego 

już zjawiska hejtu w sieci 
oraz szeroko rozumianej 
cyberprzemocy. Poru-
szane problemy udało 
się przedyskutować na 
różnych płaszczyznach. 
Omówione zostały same 
zjawiska, ich najczęstsze 
formy, częstotliwość wy-
stępowania.
Przybliżone zostały dzia-
łania komórki do spraw 
cyberprzemocy w ko-
mendzie na szczeblu 
powiatowym i woje -
wódzkim. Istotnym ele-
mentem poruszanym 
podczas spotkania była 
odpowiedzialność praw-

na i karna za świadomie 
popełnianie przestęp-
stwa w Internecie.
Uczestnicy spotkania 
mają świadomość, że 
popełniane w młodości 
błędy (wykroczenia) zo-
stawiają ślad w kartotece 
i mogą kłaść się cieniem 
na całe dorosłe życie. 
Prowadząca spotkanie 
Aleksandra Pieprzycka 
wyjaśniła też, jaką od-
powiedzialność ponosi 
osoba, pod którą „ktoś 
się podszył” w Internecie 
i złamał prawo wykorzy-
stując jej dane osobo-
we...

Warto zapamiętać, że nie 
podajemy w Internecie 
danych personalnych, ta-
kich jak: data urodzenia, 
pesel, adres zamieszka-
nia, itp.; nie chwalimy 
się stanem majątkowym 
i czasową nieobecnością; 
nie udostępniamy bez 
pozwolenia zdjęć innych 
osób; nie wstawiamy 
obraźliwych komentarzy.
W Internecie nie jeste-
śmy anonimowi! Każdy 
nasz ruch pozostawia po 
sobie trwały ślad!

Anita Markiewicz-
Wróbel

Hejtu nie promujemy! Hejt banujemy!
inwestycje

Znaczący wzrost wpły-
wów z podatku PIT do 
budżetu gminy
Wójt Gminy Oleśnica 
od 2015 roku, poprzez 
kampanię pod nazwą: 
„WESPRZYJ ROZWÓJ 
SWOJEJ GMINY”, zachę-
ca osoby zamieszkałe na 
terenie gminy Oleśnica 

do zameldowania się, a 
osoby, które nie mogą się 
obecnie zameldować, do 
zgłoszenia swojego miej-
sca pobytu w Urzędzie 
Skarbowym. Wzrost licz-
by mieszkańców prze-
kłada się na zwiększanie 
wpływów do budżetu,
a to z kolei pozwala na re-

alizację inwestycji, które 
mają bezpośredni wpływ 
na poprawę jakości życia 
mieszkańców. 
Efekty działań informa-
cyjnych, prowadzonych 
przez gminę są widoczne 
we wpływach do budże-
tu z podatku dochodo-
wego od osób fizycznych 

(PIT), które w 2012 r. wy-
nosiły 5 119 498 zł, a w 
2016 r. już 8 596 888 zł. 
Wysokość udziału gmin 
we wpływach z podatku 
dochodowego od osób 
fizycznych jest każdego 
roku podawana i obli-
czana przez Ministerstwo 
Finansów na podstawie 
ustawy o dochodach 

jednostek samorządu 
terytorialnego.

Gmina Oleśnica odno-
towała, zauważalny w 
województwie, wzrost 
dochodów budżetowych
w 2016 r. Według danych 
Głównego Urzędu Staty-
stycznego, spośród gmin 
wiejskich, Gmina Oleśni-
ca osiągnęła największe 
zmiany dochodów bu-

dżetowych. Powyższe zo-
stało osiągnięte między 

innymi dzięki mieszkań-
com rozliczającym poda-
tek dochodowy od osób 
fizycznych, wskazującym 
jako miejsce zamieszka-
nia jedną z miejscowości 
na terenie naszej gminy.

Anita Krzekotowska

Znaczący wzrost wpływów z podatku PIT do budżetu gminy
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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 dniu 02 grudnia 2017 r. w 
świetlicy wiejskiej w Ligocie 
Polskiej odbył się Dzień 

Animatora Kultury i Sportu.
Impreza połączona była z 

obchodami jubileuszów 
pięciu zespołów działają-
cych przy Gminnym Ośrod-

ku Kultury Oleśnica. Na 
scenie zaprezentowały się 

zespoły: „Wianki” ze Wszech-
świętego, „Pokolenia” z Li-
goty Małej oraz kabaret 

„Smolniacy” ze Smolnej, 
które w tym roku świętowa-

ły swoje 20 –lecie działalno-
ści artystycznej. Wystąpiły 
również młodsze stażem 
zespoły: „Ligocianie” z Li-
goty Wielkiej (obchodzący 
15-lecie) i „Wyszogrodzia-
nie” z Wyszogrodu, którzy 
na scenie prezentują się 
już od 10 lat. Przed każdym 
występem emitowane były 
krótkie fi lmy lub prezenta-
cje (przygotowane przez 
Piotra Michałowskiego i 
Monikę Małobęcką z GOK 
Oleśnica), dotyczące wielo-
letniej działalności każdego 
z zespołów. 
Po występach artystycz-
nych, wszyscy goście od-
śpiewali gromkie „Sto lat” 
dla świętujących swoje ju-
bileusze zespołów. Ideą 
tego święta jest wyrażenie 
wdzięczności dla wszyst-
kich tych, którzy na co dzień 
wspierali działalność spor-

towo - kulturalną w Gminie 
Oleśnica w 2017 roku i tym 
wszystkim Dyrektor GOK 
Oleśnica Dorota Bartczak, w 
asyście Zastępcy Przewod-
niczącego Komisji Kultury, 
Rekreacji, Sportu, Ładu i 
Bezpieczeństwa Publicz-
nego, Radnego Gminy Ole-
śnica,Ryszarda Hungiera, 
wręczyła specjalne podzię-
kowania.
Pragniemy serdecznie 
raz jeszcze podziękować 
wsz ystk im tym, którz y 
współpracują z nami na co 
dzień, a w szczególności 
Paniom z Koła Gospodyń 
Wiejskich w Boguszycach 
i Centrum Rękodzieła we 
Wszechświętem, które po-
mogły w przygotowaniu 
poczęstunku i dekorowaniu 
sali. Wszystkim Jubilatom 
zaś życzymy dalszych arty-
stycznych sukcesów!

Anna Gierlach-
Matyszkiewicz

Dzień Animatora Kultury i Sportu 2017
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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. 71/314-02-06
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. 71/314-02-11
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

Przydatne informacje: 
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W dniu 26 września 2017 
roku w hali sportowej 
w Żórawinie odbyła się 
Olimpiada - Leśna Aka-

demia Sportu, w której 
udział wzięło 9 szkół z 
gmin: Bierutów, Czernica, 
Dziadowa Kłoda, Niem-
cza, Oleśnica, Sobótka, 
Wiązów, Żórawina, Dzier-
żoniów. Gminę Oleśnica 
reprezentowała Szkoła 
Podstawowa w Smol-
nej.  Swoją obecnością 
zaszczycili znani spor-
towcy: m. in. Sebastian 
Chmara, Tomasz Czubak, 

Paweł Januszewski.
Celem projektu LAS jest 
promocja aktywności ru-
chowej dzieci i młodzie-

ży z terenów wiejskich, 
poprzez organizację do-
datkowych zajęć spor-
towych, odbywających 
się w szkole i na świe-
żym powietrzu. Treningi 
mają na celu pokaza-
nie różnych sposobów i 
możliwości aktywnego 
spędzania czasu wolne-
go oraz kształtowanie 
zdrowego stylu życia, 
będących alternatywą 

dla gier komputerowych 
i oglądania telewizji.
Projekt realizowany był 
ze środków Ministerstwa 

Sportu, we współpracy z 
Polskim Związkiem Lek-
kiej Atletyki, organizato-
rem Fundacja Europejski 
Fundusz Rozwoju Wsi 
Polskiej.
Olimpiada rozpoczęła się 
o godzinie 10:00 i została 
podzielona na część edu-
kacyjną i sportową.
Część edukacyjna:  
1. Przywitanie, przedsta-
wienie założeń progra-

mu i gości
2. Film o lekkiej atletyce, 
najważniejsze wydarza-
nia i zwycięstwa gwiazd 
lekkiej atletyki
3. Pytania do dzieci (te-
matyka lekkoatletyczna, 
odpowiedzi na pytania 
zwarte w filmie i prezen-
tacji)
Część sportowa: Ofi-
cjalne otwarcie
1. Apel olimpijski
2. Ślubowanie sportow-
ców
3. Przemówienia
4. Uroczyste zapalenie 

znicza olimpijskiego
Część sportowa – ćwi-
czenia z  mistrzem, 
stacje lekkoatletyczne 
(ćwiczenia na zalicze-
nie bez współzawod-
nictwa)
1. Rzut oszczepem dzie-
cięcym
2. Skok wzwyż
3. Skoki dodawane/trój-
skok
4. Bieg przez płotki
5. Ćwiczenia sprinterskie 
– start z bloku
6. Formuła lekkoatletycz-
na (sprawność)

Część sportowa: współ-
zawodnictwo szkół
1. Rywalizacja sztafet – 
zabawy sprinterskie
2. Rywalizacja sztafet 
– sztafety wytrzymało-
ściowe
Część sportowa – cere-
monia dekoracji
Uczestnicy Olimpiady 
wspaniale spędzili czas 
bawiąc się , ucząc i rywa-
lizując ze sobą w atmos-
ferze fair play.  

Dariusz Rzepka

Olimpiada - Leśna Akademia Sportu w Żórawinie

Kolejne dwie pary zosta-
ły odznaczone Medalami 
za Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie. Do grona 
zasłużonych medalistów 
dołączyli Państwo Anna i 
Kazimierz Warszawscy z 
Poniatowic oraz Państwo 
Teresa i Piotr Broccy z Li-
goty Małej. Uroczystość 
odbyła się 20 września 
2017 r. podczas sesji 

Rady Gminy Oleśnica. 
Odznaczenia wraz z legi-
tymacjami i gratulacjami 
wręczyli: Wójt Gminy 
Oleśnica Marcin Kasina, 
Przewodniczący Rady 
Tadeusz Kunaj oraz Se-
kretarz Gminy Krzysztof 
Skórzewski. 
Przypominamy, że o od-
znaczenia mogą się ubie-
gać pary, które wspólnie 

przeżyły co najmniej 50 
lat w związku małżeń-
skim. Wnioski można po-
brać w Urzędzie Gminy 
Oleśnica, ul. 11 Listopada 
24 w pok. nr 12 (parter) 
lub na stronie interneto-
wej www.olesnica.wroc.
pl w zakładce Druki. 
Szczegółowe informacje 
można otrzymać pod 
numerem telefonu  71 
314 02 12.

Paulina Gieroń

Uroczyste wręczenie Medali za 
Długoletnie Pożycie Małżeńskie

sp smolna

wydarze-wydarzenia

16 www.olesnica.wroc.pl

Kurier GO 

 nr 6 | grudzień 2017


