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kilka słów do mieszkańców

Szanowni Mieszkańcy Gminy Oleśnica

Nie tak dawno witaliśmy wiosnę a dziś wszystko w pełni
rośnie, kwitnie i nie długo po-

żegnamy wiosnę i przywitamy
lato i podsumujemy I półrocze
2018 roku.

W przyrodzie w pełni wszystko
się rozwija a co się dzieje w
naszej Gminie?
Inwestycje ruszyły pełna parą,
rozbudowa oświetlenia, budowa ciągu pieszo jezdnego
wraz z kanalizacją deszczową
w Osadzie Bystre, kompleksowy remont przepustu na rzece
Świerzna w Wyszogrodzie.
Zakończyliśmy generalny remont świetlicy w Cieślach,
budowę nowych odcinków
dróg w Boguszycach, Poniatowicach i Ostrowinie (strona 6).
Mamy podpisane umowy na
wykonanie remontów na drogach gminnych, na budowę
ostatniego etapu drogi Nowa
Ligota – Smolna.
W niedługim czasie ogłosimy przetargi na przebudowę
drogi w Świerznej, budowę
chodnika w Bystrem i (już po
raz drugi) na termomodernizację budynku Gimnazjum
Gminy Oleśnica i Urzędu Gminy Oleśnica.
Dbamy również o najmłodszych, kończy się rozbudowa
Szkoły Podstawowej w Ligocie

Małej, lada dzień uzyskamy
pozwolenie na rozbudowę
Szkoły Podstawowej w Sokołowicach i rozpoczną się
prace projektowe rozbudowy
Szkoły Podstawowej w Ligocie
Polskiej o następne 5 sal dydaktycznych.
Z największych inwestycji –
jesteśmy przed podpisaniem
umowy na wykonanie budowy
kanalizacji w Ligocie Wielkiej.
Jeżeli ktoś powie, że to mało,
to dodam jeszcze, że czekamy
na pozwolenie na rozbudowę
świetlicy w Smolnej. Złożyliśmy wnioski na dofinansowanie budowy świetlicy w
Boguszycach i Krzeczynie.
Oprócz realizacji wielu inwestycji staramy się również
pozyskać środki zewnętrzne
na ich realizację. Dostaliśmy
środki na utworzenie i wyposażenie żłobka na ulicy
Wileńskiej ponad 305.000,00
zł (strona 4).
Na pewno poprawi się bezpieczeństwo, dzięki pozyskanemu dofinansowaniu z
Ministerstwa Sprawiedliwości
w wysokości 43.000,00 zł dla
naszych Ochotniczych Straży

Pożarnych na doposażenie w
sprzęt ratownictwa, niezbędnego do udzielania pomocy
poszkodowanym (strona 7).
Na koniec chciałbym się zwrócić do naszych przedsiębiorców: w związku z wejściem
w życie 25 maja 2018 roku
nowych przepisów dotyczących RODO (Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych) serdecznie zapraszam
wszystkich przedsiębiorców
z terenu gminy na szkolenie,
które odbędzie się dnia 11
czerwca 2018 r. o godz. 1600 w
Sali Narad (pok. nr 18) Urzędu
Gminy Oleśnica ul. 11 Listopada 24. O udziale w szkoleniu
decyduje kolejność zgłoszeń.
Zapisów na szkolenie można
dokonywać pod numerem
telefonu: 71 757 16 65 lub
mailowo: paulina.gieron@
olesnica.wroc.pl.
Wójt Gminy Oleśnica
Marcin Kasina

aktualności

Dofinansowanie z NFZ na szczepienia przeciwko HPV
Wójt Gminy Oleśnica 05.04
2018 r. podpisał umowę z
Narodowym Funduszem Zdrowia - Dolnosląskim Oddziałem
Wojewódzkim we Wrocławiu
o dofinansowanie programu
polityki zdrowotnej, który
umożliwi szczepienia ochronne dziewcząt i chłopców z
VII klas Szkół Podstawowych
przeciwko wirusowi HPV.
Gmina Oleśnica w ramach dofinansowania otrzyma 8.704 zł,
które przeznaczone zostaną na
realizację programu pn. „Pro-

gram zdrowotny w zakresie
profilaktyki zakażeń wirusem
brodawczaka ludzkiego (HPV)
typu 6,11,16,18”.
Zdaniem specjalistów istotne
jest, by szczepienia zostały
wykonane u dziewcząt w wieku 10-13 lat. Rak szyjki macicy
to drugi na świecie co do częstotliwości nowotwór, który
występuje u kobiet. W Polsce
na ten typ nowotworu zapada
3600 kobiet rocznie, z czego
co roku umiera około 2000.
Jest to jeden z najwyższych
wskaźników umieralności w
Europie. Zakażeniu wirusem
można zapobiec wykonując
szczepienie ochronne.
Przypominamy, że Gmina Oleśnica wprowadziła program
szczepień przeciwko wirusowi
HPV w 2012 roku i kontynułuje
go już 7 rok. Gmina Oleśnica,
jako jedna z dwóch w Polsce,
oprócz dziewczynek szczepi
przeciwko wirusowi HPV także

chłopców. Program szczepień
chłopców ruszył w gminie
w 2013 r. i kontynuowany
jest W dalszym ciągu. „Zależy
nam, aby wszyscy skorzystali
z szansy zaszczepienia się,
a w szczególności chłopcy,
których szczepienie nie jest
w Polsce tak popularne, jak
dziewczynek” - powiedział
Marcin Kasina.
Szczepionka jest ochroną przeciw wirusowi atakującemu
obie płci, przenoszonemu drogą płciową. Ochrona chłopców
stanowi jednocześnie ochronę
dziewcząt, oraz ochronę całej
populacji. Poza tym wirusy
HPV powodują również inne
zmiany chorobowe – także występujące u obu płci.
Szczepionka zapobiega tym
zmianom. Polskie towarzystwa
medyczne rekomendują rutynowe szczepienia nastolatek
przeciw HPV.
Agnieszka Pawłowska

Kurier GO

Nagrody za wysokie wyniki sportowe
Za szczególne osiągnięcia
w dziedzinie sportu uzyskane w 2017 roku, Wójt Gminy
Oleśnica wraz z Komisją Kultury, Rekreacji, Sportu, Ładu i
Bezpieczeństwa Publicznego,
przyznał nagrodę dla zawodnika oraz dla trenera. Nagrodę dla zawodnika za zajęcie
II miejsca na Mistrzostwach
Polski U – 16 w lekkoatletyce
w konkurencji Bieg na 600m

mężczyzn w wysokości 800 zł.
otrzymał Dawid Kałwiński, natomiast nagrodę dla trenera za
prowadzenie szkoleń zawodników osiągających wysokie
wyniki sportowe w wysokości
300 zł. otrzymał Włodzimierz
Matosz. Uroczyste wręczenie
dyplomów dla nagrodzonych
odbyło się na XLI sesji Rady
Gminy Oleśnica w dniu 1 marKatarzyna Koreń
ca 2018 r.
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sesje rady gminy

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

oraz Zespół Interdyscyplinarny

Czterdziesta pierwsza sesja
Rady Gminy Oleśnica odbyła
się 1 marca 2018r. i tradycyjnie
rozpoczęła się od przedstawienia proponowanego porządku
obrad przez Przewodniczącego Rady Tadeusza Kunaja. W pierwszej części obrad
sprawozdanie z działalności

Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych
przedstawiła przewodnicząca
Grażyna Leszczyńska.
Z kolei sprawozdanie z funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego za 2017 rok
omówiła przewodnicząca
Anna Baran.

W dalszej części obrad Rada
Gminy podjęła uchwały m.
in. w sprawie nadania imienia
szkołom podstawowym w Ligocie Małej oraz Sokołowicach
oraz w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
obrębu Smolna.

Działalność Gminnego Ośrodka Kultury
29 marca 2018 r.
W tym dniu odbyła się sesja poświęcona działalności
Gminnego Ośrodka Kultury
Oleśnica z siedzibą w Ligocie
Polskiej. Obrady rozpoczęły
Radni podczas sesji

się od wystąpienia dyrektora GOK-u Doroty Bartczak,
kierownika Domu Kultury
Piotra Michałowskiego oraz
pracownika ds. kultury Moniki
Małobęckej, którzy przed-

stawili informacje dotyczące
sytuacji finansowej jednostki
oraz działalności w zakresie
kultury i rekreacji. Podczas
dyskusji głos zabrała radna
Marta Barska, zachęcając zgromadzonych do organizacji
rajdów rowerowych, które są
świetną formą aktywnego spędzania wolnego czasu. Radny
Tadeusz Andreasik w imieniu
Komisji Kultury, Rekreacji,
Sportu, Ładu i Bezpieczeństwa
Publicznego podziękował
pracownikom i dyrektor GOK
za bardzo dobrą współpracę
Komisji z Ośrodkiem oraz za
organizację dużej ilości zdarzeń kulturalnych.
Najważniejszymi uchwałami
podjętymi podczas sesji były
uchwały w sprawie podziału

Pomoc społeczna w Gminie Oleśnica

dyrektor GOPS Jarosławow Telka

26 kwietnia 2018 r.
Czterdziesta trzecia to kolejna
w tej kadencji sesja Rady, której tematem była działalność
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Po otwarciu
sesji, stwierdzeniu quorum
i zatwierdzeniu proponowanego porządku obrad, Przewodniczący Rady Tadeusz
Kunaj oddał głos dyrektorowi
Ośrodka Jarosławowi Telka.
Wystąpienie dotyczyło struktury organizacyjnej i form
aktywności Ośrodka, a także
sprawozdania z działalności
jednostki za 2017 rok.
Na sesji kwietniowej radni
rozpatrzyli projekty i podjęli
uchwały w następujących
sprawach:
- utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Oleśnica pod
nazwą „Żłobek Gminny
w Oleśnicy” oraz nadania mu

Kurier GO

dyrektor GOK Dorota Bartczak, kierownik Domu Kultury Piotr Michałowski,
pracownik GOK Monika Małobęcka

Gminy Oleśnica na okręgi wyborcze oraz na stałe obwody
głosowania. Kolejne to:
- przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla obrębu Bogusławice oraz
dla obrębu Świerzna;
- przystąpienie do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospo-

darowania przestrzennego
gminy Oleśnica;
- wyrażenie zgody na zawarcie
porozumienia w sprawie powierzenia wykonania zadania
w zakresie wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Gminy Oleśnica korzystających
z 25 miejsc w przedszkolu
publicznym.

statutu;
- upamiętnienia Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości
przez Rzeczpospolitą Polską;
- przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obrębu
Dąbrowa, w gminie Oleśnica w
zakresie zmiany przebiegu linii
elektroenergetycznych;
- przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obrębu
Jenkowice oraz dla części obrębu Nieciszów;
- określenia zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji
społecznych z mieszkańcami
Gminy Oleśnica;
- zatwierdzenia aktualizacji
Planu Odnowy Miejscowości
Boguszyce oraz Krzeczyn;
- akceptacji realizacji zadania
„Budowa obiektu pełniącego
funkcje kulturalne w m. Krze-

czyn”
- wwspółdziałania z Gminą
Dobroszyce w sprawie opracowania dokumentacji projektowej – pn.:”Budowa chodnika
wzdłuż drogi wojewódzkiej na
odcinku od Nowosiedlic na
terenie Gminy Dobroszyce do
granicy z Miastem Oleśnica na
terenie Gminy Oleśnica”;
- emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez wójta.
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”, natomiast przedstawione na sesji
materiały – w zakładce „Sesje
Rady Gminy”.
Serdecznie zapraszamy do
lektury !
Agnieszka Kembłowska
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„Niepodległa dla nas wszystkich”
cykl wydarzeń w Gminie Oleśnica
że reprezentując różne obozy
– lewicy niepodległościowej,
narodowy, ludowy – potrafią
się porozumieć w sprawach
najważniejszych.

Włączając się w Narodowe Obchody 100-lecia Odzyskania
Niepodległości przez Rzeczpospolitą Polską, chcemy także w
Gminie Oleśnica upamiętnić
ten moment, kiedy to nasza
Ojczyzna po 123 latach niewoli, po wielkich powstaniach,
powróciła w 1918 r. jako wolne
państwo na mapy świata. Naród przetrwał germanizację i
rusyfikację, silny wiarą swoich
ojców, przywiązaniem do języka, ziemi i tradycji. Odzyskanie
wolności możliwe było nie
tylko dzięki korzystnej sytuacji
międzynarodowej i bohaterstwu Polaków na polach
bitewnych, ale też w codziennych zmaganiach o zachowanie duchowej i materialnej
substancji narodowej. Polacy
w godzinie próby pokazali,

Uczczenie tego ważnego wydarzenia, poprzez organizację
i przeprowadzenie cyklu wydarzeń edukacyjnych i kulturalnych w Gminie Oleśnica,
nie wynika tylko z potrzeby
uhonorowania zasług naszych
przodków, ale też z konieczności wskazania wzorca postępowania obecnemu oraz
przyszłym pokoleniom.
Inspiracją dla nadania jednego
tytułu gminnym obchodom
Setnej Rocznicy Odzyskania
Niepodległości przez Polskę
są organizowane już po raz 26.
Europejskie Dni Dziedzictwa
2018. Jak czytamy na stronie koordynatora obchodów,
czyli Narodowego Instytutu
Dziedzictwa: „ta edycja to również szansa na zbudowanie
wspólnoty, lekcję patriotyzmu
i pokazanie złożonych, wielo-

kulturowych dziejów naszego
kraju. Okazja do przywołania
pamięci i szacunku dla tych,
którzy za Niepodległą oddali
życie. Wierzymy, że poznanie
i zrozumienie różnorodnego
dziedzictwa w kontekście historycznym i społecznym, to lepsze
zrozumienie społeczeństwa, w
którym żyjemy”.
Stosowna uchwała Rady Gminy Oleśnica w sprawie upamiętnienia Setnej Rocznicy
Odzyskania Niepodległości
przez Rzeczpospolitą Polską
została podjęta w dniu 19
kwietnia 2018, a jej załącznik
stanowi program wydarzeń, w
których organizację zaangażowane będę Szkoły Podstawowe Gminy Oleśnica, Gminny
Ośrodek Kultury Oleśnica oraz
Urząd Gminy Oleśnica. W programie obchodów znajdują
się działania odnoszące nas do
kontekstu ogólnopolskiego,
jak i lokalnego, podkreślającego specyfikę dolnośląskiego
dziedzictwa historii, tradycji i
pamięci. Poniżej publikujemy
wersję skróconą kalendarium:

• Udział dzieci i młodzieży ze
Szkół Podstawowych Gminy
Oleśnica w lekcjach historii
„Niepodległa dla nas wszystkich” w Izbie Pamięci Gminy
Oleśnica w Boguszycach (całoroczne)
• Spotkanie partnerów międzynarodowego projektu
partnerskiego GOK Oleśnica
„NO2WAR / Nie dla Wojny” w
Setną Rocznicę Odzyskania
przez Polskę Niepodległości
(08-10.05.2018)
• Organizacja edukacyjnych i
artystycznych wydarzeń okolicznościowych „Niepodległa
dla nas wszystkich” w Szkołach Podstawowych gminy
Oleśnica (całoroczne)
• Promocja publikacji „Gmina
Oleśnica. Historia samorządu
i administracji 1945 – 2018”,
spotkanie z autorami, wystawa
oraz koncert Pieśni Patriotycznych we Wszechświętem
(14.09.2018)
• Finał Europejskich Dni Dziedzictwa 2018 „Niepodległa
dla nas wszystkich” w Izbie
Pamięci Gminy Oleśnica w
Boguszycach, rodzinne warsztaty artystyczne i edukacyjne
(15.09.2018)
• Uroczyste nadanie imienia

Szkole Podstawowej w Smolnej (21.09.2018)
• Uroczyste nadanie imienia
Szkole Podstawowej w Ligocie
Małej (28.09.2018)
• „Niepodległa dla nas wszystkich” – uroczyste obchody
Święta Niepodległości w
Gminie Oleśnica – sala GOK
Oleśnica w Ligocie Polskiej
(11.11.2018)
• W 100-lecie odzyskania Niepodległości – koncert Kapeli
SMYKI z okazji 35-lecia działalności artystycznej połączony
z promocją nowej płyty zespołu w Sali BiFK w Oleśnicy
(17.11.2018)
O szczegółach wymienionych
wydarzeń będziemy na bieżąco informować wszystkich
Państwa poprzez strony internetowe www.olesnica.wroc.
pl oraz www.gokolesnica.pl,
jak również poprzez profile w
mediach społecznościowych i
dzięki uprzejmości lokalnych
mediów informacyjnych. Zapraszamy wszystkich Państwa
do włączenia się obchody tej
wyjątkowej, Setnej Rocznicy
Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

mu rozwoju instytucji opieki
nad dziećmi do lat 3 „Maluch+”. Środki w wysokości
305.980,00 zł przeznaczone

będą na dostosowanie pomieszczeń, w których mieścił
się będzie żłobek Gminy OleAgnieszka Pawłowska
śnica.

Piotr Michałowski
Krzysztof Skórzewski

aktualności

Żłobek w Gminie Oleśnica
Wójt Gmina Oleśnica
09.04.2018 r. podpisał umowę
partnerską na realizacje Projektu pn. Dolnośląskie żłobki
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na
lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Liderem

Partnerstwa jest Dolnośląski
Ośrodek Polityki Społecznej
we Wrocławiu natomiast stronami projektu jest siedem
gmin leżące na terenie Województwa Dolnośląskiego.
Realizacja projektu pn. Dolnośląskie żłobki umożliwi
aktywizację zawodową osób
opiekujących się dziećmi w

wieku do lat 3 poprzez tworzenie i rozwijanie miejsc opieki
nad dziećmi do lat 3.
Na terenie Gminy Oleśnica powstanie żłobek publiczny, który zapewni 25 miejsc dla dzieci
do 3 lat. Na realizację zadania
gmina otrzyma dofinansowanie w kwicie 371.650,56 zł.
Dodatkowo Gmina Oleśnica
otrzymała dofinansowanie w
ramach resortowego progra-

Kurier GO
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sołtysi

Kwartalna narada Wójta z Sołtysami
16 marca 2018 r. w Urzędzie
Gminy odbyła się kwartalna
narada Wójta Marcina Kasiny
z Sołtysami Gminy Oleśnica.
Na spotkaniu obecny był również Przewodniczący Rady
Tadeusz Kunaj, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Dorota
Bartczak, dyrektor Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej Jarosław Telka, prezes
Gminnego Przedsiębiorstwa
Komunalnego Jarosław Polański, kierownicy Referatów
Urzędu oraz Sławomir Gierlach
z Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy, a także Jerzy
Stańczyk z Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego
w Oleśnicy.
Na wstępie Wójt złożył zgromadzonym życzenia z okazji
Dnia Kobiet, Dnia Mężczyzny
oraz z okazji Dnia Sołtysa.
Następnie przedstawił porządek spotkania, do którego nie
wniesiono uwag.
Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego: Aplikacja
E-WNIOSEK
Przedstawiciel Powiatowego
Zespołu Doradztwa Rolniczego w Oleśnicy Jerzy Stańczyk
przedstawił podstawowe założenia działania eWniosku.
Zadaniem aplikacji jest ge-

nerowanie działek rolnych na
podstawie wyrysowanej geometrii poszczególnych upraw
oraz płatności zaznaczonych
dla danej uprawy. Podczas
rysowania upraw aplikacja
podpowie nam, jakie mamy
opcje. Poinformuje także o konieczności dołączenia umowy
i w przypadku potwierdzenia,
zaznaczy takie wnioskowanie.
Mówca zachęcił do kontaktu
z oddziałem w Oleśnicy w
celu uzyskania szczegółowych
informacji i wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości.
Kierownik Referatu Dzielnicowych na naradzie z sołtysami
Sławomir Gierlach zachęcał
do korzystania z Krajowej
Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, poinformował również
o uruchomionym systemie
powiadomień służącym do
szybkiego komunikowania
się z mieszkańcami. Bezpłatna
aplikacja informuje mieszkańców m.in. o zagrożeniach
na danym obszarze i bieżących utrudnieniach w ruchu
drogowym. Na zakończenie
rozmówca potwierdził, że na
terenie gminy Oleśnica nadal
pełni służbę dwóch dzielnicowych, którzy mają swoje
rejony patrolowania.

Dni Seniora w Gminie Oleśnica
Dyrektor GOK Dorota Bartczak
oraz dyrektor GOPS Jarosław
Telka przedstawili Dni Seniora od strony organizacyjnej.
Ustalono także terminy oraz
miejsca kolejnych spotkań.
Informacja z bieżącej działalności Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego
W kolejnej części spotkania
głos zabrał prezes G. P. K. Jarosław Polański, który poinformował, iż rozpoczęto generalny remont Stacji Uzdatniania
Wody w Cieślach.
W związku z powyższym, po
zakończeniu remontu docelowo we wrześniu zostanie odciążonych kilka miejscowości
w gminie. Rozmówca powiadomił również, że z dniem 1
stycznia 2018 r., na podstawie
ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.,
została utworzona państwowa
osoba prawna pod nazwą Państwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie – więcej informacji w artykule pn. Zmiany
w zbiorowym zaopatrzeniu w
wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
Informacja z bieżącej działalności Gminnego Ośrodka
Kultury

Dyrektor GOK Dorota Bartczak
przedstawiła pisemną informację z bieżącej działalności
GOK, w której ujęto:
1. Zorganizowane imprezy:
– jubileusz dwu – lecia działalności Teatrzyku „Retro” z Ostrowiny i zespołu „Rzędowianie”
z Boguszyc;
- koncert na Zamku w Oleśnicy z udziałem gminnych
zespołów;
- I Turniej Tańca Nowoczesnego o Puchar Wójta Gminy
Oleśnica;
- spotkania Wójta z Seniorami.
2. Ferie z GOK – iem 2018
3. Realizowane projekty:
- Mobilna infrastruktura GOK
Oleśnica – „w drogę” z tradycją
ku innowacji w kulturze;
- Chór Una Voce i Jarzębina w
Dreźnie;
- „NO2WAR” (Węgry) – „NIE dla
wojny”;
- Words against Gendera at
the time of Internet – Youth
Exchange (Sycylia) – Równość
płci w dobie internetu
Bieżące informacje z Urzędu
- Sekretarz Gminy Krzysztof
Skórzewski poinformował o
zmianach w Kodeksie Wyborczym, powiadomił także
o niezbędnych zmianach w
okręgach wyborczych gminy
Oleśnica;

- kierownik Referatu Organizacyjnego Urszula Szymańska
przedstawiła temat prac społecznie – użytecznych, które w
porozumieniu z Powiatowym
Urzędem Pracy
są organizowane dla mieszkańców z terenu gminy Oleśnica;
- kierownik Referatu Budownictwa i Infrastruktury Paweł
Łobacz przedstawił na jakim
etapie jest rozbudowa oświetlenia na terenie gminy Oleśnica, omówił także otwarte
przetargi inwestycyjne i remontowe oraz inwestycje, do
których przygotowywana jest
dokumentacja projektowa;
- kierownik Referatu Oświaty
i Promocji Maciej Syta poprosił sołtysów, aby formularze
dotyczące zgłoszenia nowo
narodzonych dzieci były niezwłocznie dostarczane na
podany adres.
Sprawy różne podczas narady z sołtysami
Ostatni punkt spotkania dotyczył spraw różnych, w których poruszono temat zróżnicowanych cen wynajmu
świetlic wiejskich, bieżących
remontów świetlic oraz kar za
zaśmiecanie pól, rowów i dróg
w gminie Oleśnica.
Agnieszka Kembłowska

gok

Mobilna infrastruktura GOK Oleśnica
„w drogę” z tradycją ku innowacji w kulturze

To tytuł zakończonego właśnie
projektu, realizowanego przez
GOK Oleśnica w 2017 roku.
Zakup infrastruktury oraz

działania artystyczne i edukacyjne były dofinansowane
ze środków Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego w

ramach programu Infrastruktura Domów Kultury 2017.
Dzięki projektowi zakupiono piec ceramiczny Raku ze
stanowiskami do toczenia na
kole garncarskim, narzędzia
do prowadzenia warsztatów
ceramicznych, mobilny piec
chlebowy z osprzętem, meble
specjalistyczne do prowadzenia warsztatów, wiatę drewnianą do stacjonarnego pieca
chlebowego w Boguszycach,
mobilny podest sceniczny oraz
agregat prądotwórczy.
Łączna kwota zadania to 80
663,47 zł, z czego 60 000 zł pochodziło ze środków Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu
Infrastruktura Domów Kultury,
natomiast 20 663,47 to wkład
własny (dotacja celowa z Urzędu Gminy Oleśnica).

Kurier GO

Projekt był realizowany przez
bardzo doświadczonych liderów działań artystycznych i
animacyjnych z GOK Oleśnica: Małgorzatę Puszczyńską,
artystę plastyk oraz Monikę
Małobęcką , animatora tradycyjnych warsztatów dawnego
rzemiosła i kuchni przy „Izbie
Pamięci Gminy Oleśnica” w
Boguszycach. Koordynatorem
projektu był Piotr Michałowski
- Kierownik Domu Kultury w
GOK Oleśnica.
Działania i warsztaty ceramiczne oraz warsztaty wypiekania
chleba odbywały się w okresie
letnim, jesiennym i zimowym
w 10 miejscowościach gminy
Oleśnica: w Boguszycach,
Piszkawie, Ligocie Polskiej,
Sokołowicach, Krzeczynie,
Ostrowinie, Ligocie Wielkiej,
Ligocie Małej, Bogusławicach,

Nowoszycach.
Takich właśnie możliwości
nam brakowało – dotarcia z
mobilnym sprzętem do każdego zakątka gminy, by wspierać
i rozwijać zainteresowania
mieszkańców w zakresie edukacji artystycznej - przyznaje
Dyrektor GOK Oleśnica, Dorota
Bartczak.
Dziękujemy wszystkim osobom, w każdym wieku, zaangażowanym w realizację
tego projektu. Działania będą
kontynuowane w kolejnych latach, a ich celem jest aktywne
zaangażowanie jak największej ilości osób w twórcze
spędzanie wolnego czasu, a
tym samym rozwijanie swoich
zainteresowań.
Piotr Michałowski
Dorota Bartczak
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Inwestycje gminne

Drogi
Zostały przebudowane drogi
gminne w miejscowościach
Ostrowina, Boguszyce i Poniatowice.
W ramach umów wykonano:

przebudowa dróg gminnych
w miejscowościach Ostrowina, Poniatowice i Boguszyce
w ramach umowy zostanie
wykonana:
- przebudowa drogi gminnej

Boguszyce

dz. nr 240, 239 w miejscowości
Ostrowina o długości 400 mb
za kwotę 296.898.88 zł brutto
- przebudowa drogi gminnej
(wewnętrznej) dz. nr 556, 557
w miejscowości Poniatowice
za kwotę 142.114.06 zł brutto
- przebudowę drogi gminnej w
miejscowości Boguszyce dz. nr
58 o długości - etap I 255 mb
za kwotę 203.234,46 zł brutto
Wykonawca: Jan Kuropka
Przedsiębiorstwo Usługowo
Handlowe „Carbon” z Sycowa.
Obecnie trwa II etap przebudowy drogi gminnej dz. nr
dz. nr 240, 239 o długości 600
mb wraz ze skrzyżowaniem.
Koszt realizacji zadania to
339.685,93 zł brutto.
Te r m i n w y k o n a n i a d o
28.09.2018 r.
W ww. miejscowościach zakres
robót obejmował wykonanie
nawierzchni z mieszanki mineralnoasfaltowej o gr. 9 cm
na warstwie podbudowy z
mieszanki z kruszywa łamanego 0/31,5 mm o gr. 15cm
na podłożu doprowadzonym
do nośności G1 i E2=100 Mpa,
z dwustronnymi poboczami o
szerokości 0,5m wykonanymi z
kruszywa łamanego 0/31,5mm
o grubości 15 cm.
Paweł Łobacz

Boguszyce

Poniatowice

Ostrowina

Ostrowina

inwestycje

Stacji Uzdatniania Wody

w miejscowości Cieśle
Z przyjemnością informujemy,
że Wójt Gminy Oleśnica Marcin
Kasina podjął decyzję o wsparciu finansowym modernizacji
Stacji Uzdatniania Wody w
miejscowości Cieśle (lotnisko).
Stacja Uzdatniania Wody Cieśle jest obiektem powojskowym, obecnie niefunkcjonującym i przejętym przez Gminne
Przedsiębiorstwo Komunalne
w celu zwiększenia bezpieczeństwa ciągłości dostaw
wody dla mieszkańców Gminy
Oleśnica. Po modernizacji SUW
Cieśle odciąży SUW Zarzysko
i będzie dostarczał wodę do
miejscowości Cieśle, Spalice,
Sokołowice, Brzezinka oraz
Boguszyce Osiedle.
Rozpoczęte już prace modernizacyjne zgodnie z opracowaną koncepcją obejmują:

• poprawę wydajności 3 studni głębinowych, wymianę
zestawów nadpompowych,
wymianę pomp głębinowych;
• wymianę istniejących filtrów
wraz ze złożem filtracyjnym
oraz aeratorem;
• wymianę orurowania filtrów
i aeratorów;
• wymianę wyeksploatowanych sprężarek, dmuchaw,
chloratora;
• wymianę wyeksploatowanych pomp podających wodę
do sieci wodociągowej;
• wymianę istniejącej instalacji sterowniczej, elektrycznej
oraz systemu monitoringu
urządzeń SUW i studni głębinowych;
• remont budynku Stacji Uzdatniania Wody.
Jarosław Polański

Tak bedzie wyglądać po modernizacji
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Tabela do artykułu: Gmina Oleśnica jako jedyna w powiecie ze wzrostem liczby ludności
w 2017 r.

informacje

Gmina Oleśnica jako jedyna

w powiecie ze wzrostem liczby ludności w 2017r.
Gmina Oleśnica jest trzecią
gminą w powiecie ze względu
na ilość osób zamieszkałych
i jedyną, która odnotowała
wzrost liczby mieszkańców
w porównaniu z ubiegłym
rokiem. Zameldowanych osób
na terenie gminy na koniec
2017 r. było 13 212 (o 112
osób więcej niż w 2016 roku).
Największa gmina miejska –
Miasto Oleśnica liczyła 36 177
mieszkańców, na przestrzeni
roku odnotowano spadek o
109 osób. Druga, biorąc pod
uwagę liczbę mieszkańców,
gmina - miejsko-wiejska Miasto i Gmina Syców – miała
16 369 osób zameldowanych,
co stanowi mniej o 16 osób.

Miasto i Gmina Twardogóra
liczyła 12 834 osoby - ubyło
55. Pozostałe gminy powiatu:
Miasto i Gmina Bierutów 9 858
osób – mniej
o 36, Gmina Dobroszyce 6 562
- spadek o 9 i Gmina Dziadowa
Kłoda 4 626 mieszkańców mniej o 25 osób.
Ogólnie w Gminie Oleśnica
odnotowano wzrost, ale są
sołectwa, gdzie liczba ludności spada. Porównując dane
na koniec 2015 r. i 2017 r., z
osobna dla każdego sołectwa,
możemy zauważyć, że np. w
Poniatowicach przybyło 39
osób, a w Nowoszycach ubyło
aż 13 mieszkańców.
Paulina Gieroń

Zameldowanie – przydatne informacje
Informujemy, że w świetle
obowiązujących przepisów
dot. ewidencji ludności obywatel polski powinien wykonywać obowiązek meldunkowy.
Oznacza to, że każda osoba,
która zmienia miejsce swojego
zamieszkania ma obowiązek
zameldowania się na pobyt
stały lub czasowy pod nowym
adresem pobytu, najpóźniej w
30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca. Zameldowanie na pobyt stały oznacza
pobyt pod danym adresem,
na czas nieokreślony i wiąże
się z wymianą dokumentów
(zmiana adresu zameldowania
nie jest powodem do wymiany
dowodu osobistego, ponieważ
dowody wydane po 1 marca
2015 r. nie posiadają informacji o adresie). Zameldowanie
na pobyt czasowy oznacza
pobyt pod danym adresem
na czas określony i po jego
zrealizowaniu nie ma obowiązku wymiany dokumentów.
Nadal wiele osób nie zgłasza
swojego zameldowania na
terenie gminy Oleśnica. Należy
jednak pamiętać o szerszym
aspekcie obowiązku meldunkowego, który funkcjonuje
w Polskim prawie od 1928
r. i ewoluuje do dnia dzisiejszego. W mediach pojawiały
się informacje o zniesieniu
konieczności meldowania się,
jednakże odstąpiono od tego,

Liczba mieszkańców na dzień
Miejscowość
Poniatowice
Spalice
Sokołowice
Krzeczyn
Nieciszów
Ligota Mała
Jenkowice
Dąbrowa
Cieśle
Ligota Wielka
Smolna
Świerzna
Gręboszyce
Smardzów
Osada Leśna
Boguszyce
Bogusławice
Ostrowina
Zimnica
Ligota Polska
Nowa Ligota
Wszechświęte
Zarzysko
Piszkawa
Wyszogród
Brzezinka
Osiedle Boguszyce
Bystre
Nowoszyce
RAZEM

31.12.2015 r.
895
677
873
458
548
719
433
414
366
434
737
279
91
473
65
697
310
477
167
696
86
253
145
219
181
314
748
878
280
12913

31.12.2017 r.
934
710
905
486
576
745
456
432
383
450
753
291
101
482
73
705
317
482
169
697
87
253
144
218
179
309
739
869
267
13212

Różnica między
2015 r. a 2017 r.
39
33
32
28
28
26
23
18
17
16
16
12
10
9
8
8
7
5
2
1
1
0
‐1
‐1
‐2
‐5
‐9
‐9
‐13
299

z uwagi na obecną sytuację
geopolityczną w Europie. Nadal w znacznej część krajów
unijnych istnieje obowiązek
rejestracji miejsca zamieszkania, a przepisy je regulujące
są bardziej restrykcyjne niż
w Polsce i polegają m.in. na
przeprowadzaniu kontroli
meldunkowych lub nakładaniu wysokich kar finansowych
za niedopełnienie obowiązku
zgłoszenia pobytu. Ze zgłoszeniem zameldowania w aktualnym miejscu pobytu mają
związek takie korzyści jak np.
możliwość udziału w wybo- Aktualizacja informacji o liczbie mieszkańców publikowana jest 30 czerwca i 31 grudnia każdego roku
Urzędu www.olesnica.wroc.pl
w zakładce Gmina
→ Dane statystyczne
Aktualizacja
informacji
o liczbie mieszkańców
publikowana
jest 30 czerwca i 31 grudnia
rach (również wyborach
do na stronie
rad sołeckich i na sołtysów), zakażdego roku na stronie Urzędu www.olesnica.wroc.pl w zakładce Gmina → Dane
pewnienie odpowiedniej ilości
ratownictwa, niezbędnego do
miejsc w szkołach, przedszkoudzielania pomocy poszkodostatystyczne
lach, prowadzenie różnego Gmina Oleśnica 19.04.2018 r. nitencjarnej – Funduszu Spra- wanym bezpośrednio na miejrodzaju spraw sądowych i ad- podpisała umowę i otrzymała wiedliwości. Konkurs organi- scu popełnienia przestępstwa.
ministracyjnych oraz realizacja dofinansowanie dla OSP w zowany był przez Ministerstwo W ramach realziacji programu
Przygotowała:
zadań z zakresu zarządzania
planowany jest: zakup defiramachPaulina
konkursuGieroń
ze środków Sprawiedliwości.
kryzysowego, czy ratownic- Funduszu Pomocy Pokrzyw- SP z terenu Gminy Oleśnica brylatorów, torb ratowniczych,
twa medycznego. Ponadto dzonym oraz Pomocy Postpe- zostaną doposażone w sprzęt halliganów dielektrycznych,
wskazanie prawidłowego adzestawy osłon poduszek Airresu pobytu jest niezbędne
bag, walizka z flarami po 6
przy określeniu wysokości
szt., zestawy walizkowe do
subwencji i dochodów gminy
oznakowania wypadków, wyz tytułu udziału we wpływach
ciągarki ręczne T-MAX, latarki
z podatku dochodowego od
ręczne Mactronic z nakładką
osób fizycznych, czy funduszu
sygnalizacyjną. Łączna warsołeckiego, którego wysokość
tość sprzętu i urządzeń to 43
jest obliczana na podstawie
364,00 zł z czego 42 930,36 zł
liczby mieszkańców. Niniejsze
(99%) pochodzić będzie z doma bezpośredni wpływ na
tacji celowej a 433,64 zł (1%) z
poprawę jakości życia mieszbudżetu Gminy Oleśnica.
Paulina Gieroń
Marcin Rzeźnik.
kańców.

Sprzęt ratownictwa dla OSP

Kurier GO

8

nr 2 | maj 2018
www.olesnica.wroc.pl

spgo

Obchody Dnia Języka Ojczystego
Już po czwarty Szkoła Podstawowa Gminy Oleśnica zorganizowały obchody Dnia Języka
Ojczystego.
27 i 28 marca 2018 roku w auli
Szkoły Podstawowej Gminy
Oleśnica w Oleśnicy odbyły się obchody Dnia Języka
Ojczystego. Wydarzenie to
objął honorowym patronatem

Wójt Gminy Oleśnica – Marcin
Kasina.
Inicjatorami szkolnego wydarzenia oraz autorami zadań
konkursowych byli: Agnieszka
Grondowa, Monika Śliwińska
oraz Bożena Kula i Grzegorz
Bińczak ze Szkoły Podstawowej Gminy Oleśnica w Oleśnicy .
Nadrzędnym celem spotkania
było uwrażliwienie społeczności uczniowskiej na potrzebę
dbałości o język ojczysty, zwrócenie uwagi na konieczność
ochrony dziedzictwa języko-

wego, szczególnie narażonego
na nadmierne zapożyczenia z
języka angielskiego.
Tegoroczne obchody Dnia Języka Ojczystego poświęcone
były pamięci wielkich romantycznych wieszczów, którzy
swoją twórczością wywarli
ogromny wpływ na historię

literatury i kultury polskiej.
Rozgrywki polonistyczne rozegrały się w dwóch etapachpierwszy dedykowany był
uczniom SPGO, drugi szkołom
podstawowym z terenu Gminy
Oleśnica.
W części oficjalnej prowadzonej przez Aleksandrę Grudzień
i Nikodema Dziedzica ucznio-

wie poznali historię ustanowienia Dnia Języka Ojczystego
oraz ideę tego święta.
Następnie rozpoczęły się
zmagania zespołów z przygotowanymi konkurencjami
polonistycznymi. Poszczególne zestawy zadań zawierały
zagadnienia z zakresu frazeologii, środków artystycznego
wyrazu, ortografii, nauki o
języku i czy historii literatury.
Ogromne emocje budziły zadania „z grzybkiem”, w których
oprócz wiedzy, liczył się refleks
przedstawiciela grupy. Po wy-

świetleniu pytania miał on za
zadanie jak najszybciej nacisnąć przycisk zapalający lampkę, co oznaczało gotowość
do odpowiedzi. Gimnazjaliści
oraz uczniowie SPGO podczas
wtorkowych konkurencji zmagali się z różnorodnymi zagadnieniami dotyczącymi lektur

szkolnych, historii Polski, a
także biblijnych przypowieści.
Natomiast uczniowie gminnych szkół podstawowych
sprawdzali swoją znajomość
wybranych utworów z okresu romantyzmu oraz historii
powstania listopadowego - IV
Międzyszkolny Konkurs Polonistyczny rozegrał się bowiem
pod hasłem „Romantyzm. To
lubię”.
Wszystkie zadania emitowane
były w postaci pomysłowej
prezentacji multimedialnej,
wzbogaconej licznymi filmikami, piosenkami z dawnych
lat oraz fragmentami tekstów
z audiobooków. Dużym zaskoczeniem było dla uczestników zaprezentowanie pytań konkursowych w postaci
scenek teatralnych. W osłonie
dymnej, opatrzonej efektową
scenografią i oświetleniem,
na scenie ukazali się młodzi
aktorzy (Gabriela Wajerowska
jako Zosia, czwartoklasistki
Zuzanna Szczygieł i Wanessa
Klapińska jako duchy lekkie,
Oliwia Małachowska oraz Mateusz Szczepaniak w roli Guślarza), którzy odegrali fragmenty
„Dziadów cz. II” Adama Mickiewicza. Ta atrakcyjna, nowoczesna formuła konkursu bardzo
przypadła do gustu uczniom,
którzy z chęcią angażowali się
w kolejne konkurencje.
Uczestnicy obchodów Dnia
Języka Ojczystego wykazali
się też ogromną kreatywnością, gdyż z łatwością wcielili
się w role poetów tworzących
poezję. Zadaniem uczestników było bowiem dopisanie
do pierwszej części jednego
z wierszy Adama Mickiewicza swojej własnej autorskiej
wersji. Okazało się, że młodzi
poeci są bardzo pomysłowi
i twórczy, a ich miniutwory,
były dowcipne, przemyślane i
bogate treściowo.
Wszystkie konkurencje wzbogacone zostały ponadto muzyczną oprawą. Zadbała o nią
Agnieszka Grondowa opiekunka artystyczna zespołu
„Lumen” (Joanna Śliwińska,
Gabriela Wajerowska, Amelia
Bartosik, Emilia Charemska,
Lena Wójcik, Katarzyna Śliwa,

Kurier GO

Magdalena Gliszczyńska, Kinga Biegańska, Zuzanna Szczygieł, Wanessa Klapińska, Oliwia
Małachowska), który zaśpiewał dwa utwory- „Wolność” z
repertuaru Marka Grechuty
oraz ludową pieśń „Ty pójdziesz górą”, znaną chociażby
z filmu „Nad Niemnem”. Na
zakończenie zaproponowano
uczestnikom zabawę ruchową,
dzięki której młodzież mogła
zapoznać się z elementami
tradycyjnego tańca polskiego- poloneza. Konkurencja
wymagała od uczestników za-

sympatycy kultury romantycznej doskonale poradzili sobie
z tym niełatwym zadaniem.
Uwieńczeniem uroczystości
było zaproszenie wszystkich
gości wraz z ich opiekunami
do odtańczenia tradycyjnego
poloneza. Prowadzącymi taneczny korowód byli: Paulina
Nowak oraz Jakub Kasina z
klasy II B gimnazjum, w drugiej
parze mogliśmy podziwiać
dyrektor SPGO p. Agnieszkę
Dorobiałę wraz z zastępcą
wójta p. Krzysztofem Skórzewskim, w kolejnych nauczycielki

pamiętania kilkuelementowej
choreografii i zaprezentowania jej wszystkim uczestnikom.
Na uznanie zasługuje fakt, że
po kilkunastominutowej lekcji
tańca, której udzielili uczestnikom uczniowie SPGO, młodzi

gminnych szkół podstawowych ( dyr. Iwonę Noworycką,
Małgorzatę Furmanęk, Zofię
Twardowską, Izabelę Stadnik,
Barbarę Słomkę) wraz z ich
podopiecznymi oraz wystylizowanych na czasy XVIII i
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XIX-wiecznej Polski uczniów
SPGO ( Paulinę Chrzanowską, Gracjana Skraburskiego,
Brajana Wydmucha, Ewelinę
Fit, Dawida Krysiaka, Amelię
Bartosik, Łukasza Wojtunia,
Wanessę Topolską, Joannę
Śliwińską, Dominika Westera,
Zuzannę Szczygieł oraz Wanessę Klapińską).
Goszczący w pierwszej poło-

wie uroczystości wójt Gminy
Oleśnica Marcin Kasina życzył
uczestnikom powodzenia i
zaprosił do udziału w kolejnej
edycji święta już za rok.
Wszyscy uczestnicy zabawy z
rąk dyr. Szkoły Podstawowej
Gminy Oleśnica w Oleśnicy
Agnieszki Dorobiały oraz zastępcy wójta Gminy Oleśnica
Krzysztofa Skórzewskiego

otrzymali pamiątkowe dyplomy, kubeczki z logiem uroczystości oraz nagrody książkowe. Obchody Dnia Języka
Ojczystego były nowatorską
lekcją języka polskiego, w
której klasyczne mądrości, by
bawiąc, uczyć, przeplatały się
z nowoczesnymi technikami
multimedialnymi.
Fundatorami nagród byli:
Urząd Gminy Oleśnica, SPGO
oraz pomysłodawczynie uroczystości.
A oto wyniki konkursu.
W kategorii gminnych szkół
podstawowych:
I miejsce- Szkoła Podstawowa
we Wszechświętem- opiekun
Iwona Rosik
II miejsce- Szkoła Podstawowa
w Sokołowicach- opiekun Zofia Twardowska
III miejsce- Szkoła Podstawowa
w Ligocie Polskiej (drużyna 1) -

opiekun Małgorzata Furmanek
IV miejsce- Szkoła Podstawowa Gminy Oleśnica w Oleśnicy- opiekun Monika Śliwińska,
Barbara Słomka
IV miejsce- Szkoła Podstawowa w Ligocie Małej- opiekun
Izabela Stadnik
V miejsce- Szkoła Podstawowa
w Ligocie Polskiej (drużyna 2) opiekun Małgorzata Furmanek
W kategorii gimnazjum i SPGO:

Gimnazjum
Klasa II - I miejsce II b, II miejsce - II
c, III miejsce - II a i II d
Klasa III - I miejsce - III b, II miejsce
- III a, III miejsce - III d, IV miejsce
- III c
Trzecie gimnazjum III b III a III d
III c
SPGO
I miejsce – V,VI,IV drużyna b
II miejsce – IV drużyna a
Agnieszka Grondowa
Fot. Bożena Kula

gok

Kolorowe przystanki autobusowe
Projekt „Kolorowe przystanki
autobusowe” rozpoczął się
spontanicznie w 2013 roku i
był prowadzony przez Gminny Ośrodek Kultury Oleśnica,

Fundację Wspierania Rozwoju
Lokalnego „Moja Przestrzeń”,
artystkę Marzenę Klimowicz
(w ramach projektu „Świetlice
wiejskie – Centra Aktywności

Obywatelskiej, realizowanego przy wsparciu programu
SWISS CONTRIBUTION, a następnie kontynuowany przez
artystę Marcina Mrowickiego,

Kurier GO

Gminny Ośrodek Kultury Oleśnica, przy wsparciu Urzędu
Gminy Oleśnica i oczywiście
samych mieszkańców gminy
Oleśnica.
Do chwili obecnej w gminie
Oleśnica dokonaliśmy wspólnie 16 społecznych rewitalizacji przystanków autobusowych, dzięki czemu powstało
16 całkowicie oryginalnych
dzieł artystycznych, wymyślonych i wykonanych przez
mieszkańców, pod okiem
wspaniałych artystów – komentuje Dyrektor GOK Oleśnica, Dorota Bartczak.
W 2018 roku planowane jest
wydanie małego przewodnika
w formie mapy, aby można

było zwiedzać gminę Oleśnica
śladami kolorowych przystanków. W tym roku wykonane
zostaną ostatnie rewitalizacje
przed wydaniem przewodnika, dlatego zainteresowane sołectwa gminy Oleśnica
prosimy o możliwie szybkie
zgłoszenia swojego pomysłu
i gotowości do GOK Oleśnica.
W tym miejscu przypominamy
też materiał telewizyjny o Kolorowych przystankach w gminie Oleśnica, zrealizowany w
2015 roku przez Dorotę Kaczor
i jej zespół z TVP3 Wrocław:
http://wroclaw.tvp.
pl/21773305/pospolite-ruszenie-w-gminie-olesnica
Piotr Michałowski
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Dzień otwarty w SPGO
27 marca 2018r. w Szkole
Podstawowej Gminy Oleśnica
w Oleśnicy odbył się Dzień
Drzwi Otwartych. Zaproszeni
na tę okazję rodzice oraz ich
pociechy mieli okazję zapoznać się z bogato wyposażoną
bazą placówki. Dyrektor szkoły
p. Agnieszka Dorobiała zaprezentowała zgromadzonym realizowane przez szkołę liczne
różnorodne działania, projekty oraz osiągnięcia uczniów.
Swoje artystyczne talenty zaprezentowali: grupa dziecięca
z oddziału przedszkolnego i

zerówki, uczestnicy koła teatralnego „Wesołe dzieciaki”,
recytatorki- Zuzanna Szczygieł i Wanessa Klapińska oraz
zespół wokalny Lumen. W
dalszej części uroczystości zaproszeni goście mogli obejrzeć
pokaz grupy tanecznej, która
wykonała taniec z orientalnymi wachlarzami, skorzystać
ze słodkiego poczęstunku,
uczestniczyć w warsztatach
wielkanocnych, zajęciach artystycznych oraz przedmiotowych.
Agnieszka Grondowa

sp ligota mała

Młodzież w projekcie „Passio Biologica – zainwestuj w siebie”
Młodzież ze Szkoły Podstawowej w Ligocie Małej w bieżącym roku szkolnym uczestniczy w unijnym projekcie
„Passio Biologica – zainwestuj
w siebie”. Ten studencki projekt upowszechniania eksperymentów i naturalnych
środków dydaktycznych w nauczaniu realizowany jest przez
Studenckie Koło Naukowe Na-

uczycieli „Sowa” działające na
Wydziale Nauk Biologicznych
Uniwersytetu Wrocławskiego,
przy Pracowni Nowoczesnych
Strategii Nauczania Biologii,
pod opieką doktora Józefa
Krawczyka.
W grupie młodych studentów, którzy jeszcze nie ukończyli szkoły podstawowej, a
już podjęli trud studiowania
znaleźli się: Maja Piszczałka,
Oliwka Borowik, Ola Leśnierowska, Amelka Borowiec, Cyryl Jarzęba, Filip Adach, Antoś

Kramskow, Marcel Muszyński,
Krystian Poliszczuk, Zuzia Kowalczyk, Weronika Kwietniowska, Zosia Niewiadomska,
Kuba Kaspryszyn, Zuzia Zwierzak i Robert Ponimasz.
Pierwsze z zajęć „Gleba, jako
środowisko życia wielu organizmów” poświęcone było organizmom zamieszkującym glebę oraz ich przystosowaniom

do życia w tym środowisku.
Uczniowie podczas zajęć zaprzyjaźnili się z dżdżownicami,
badając ich odruchy na dotyk,
działanie czynników zewnętrznych, obserwowali budowę i
sposób poruszania się, reakcje
tych niewielkich organizmów.
Wbrew pozorom, najtrudniejsze było utrzymanie nowych
przyjaciół w polu badania.
Dżdżownice współpracowały
z młodymi adeptami nauk
biologicznych, intensywnie
reagowały na bodźce, te najle-

piej dokarmione postarały się
nawet o koprolity, niezbędne
do dalszych badań. Okazało
się, że ilość koprolitów pozostaje w ścisłym związku z
żyznością gleby. Pierścienice
badane w humanitarny sposób wróciły ostatecznie do
gleby.
Kolejne zajęcia poświęcone
były „Tajemnicom owadów”.
Uczniowie obcowali z patyczakami w różnych stadiach
dojrzałości, różnymi gatunkami karaczanów na różnych
etapach rozwoju, w tym także
po wylince. Prowadząca zajęcia Barbara Chyra, dzieliła się
szeroką wiedzą i własnym doświadczeniem w hodowli tych
owadów, zdradzała tajemnice
podopiecznych. Niektórzy z
nich próbowali zaznać chwilowej wolności, jednak sprawne
ręce opiekunki szybko przenosiły je we właściwe dla nich
miejsce.
Uczestnicy zajęć „Krew – woda
życia”, ze skalpelem w ręku, dogłębnie poznali budowę serca,
znajdujące się w nim struktury.
Młodzi studenci porównywali
budowę serc różnych grup
kręgowców. Skupiali uwagę
na warunkach przepływu krwi,
funkcjach tętnic, żył. Samodzielną produkcję sztucznej
krwi poprzedzili analizą składu
krwi i funkcji jej poszczególnych elementów. Ponadto
mieli możliwość samodziel-
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nego tworzenia sztucznych
ran, techniką wykorzystywaną
między innymi w produkcjach
filmowych.
Kolejne spotkanie poprowadzone przez Aleksandrę Kropczyk poświęcone było budowie, funkcjonowaniu oraz roli
układu oddechowego. Przedmiotem zajęć był również
przegląd różnic anatomicznych układów oddechowych
różnych grup zwierząt oraz
przystosowań w budowie wynikających ze środowiska życia. Oprócz naturalnych pomocy dydaktycznych, w oparciu
o które pracowali uczniowie,
ciekawym elementem zajęć
była część warsztatowa. Podczas niej młodzi adepci nauk
biologicznych tworzyli własne
modele płuc. Sprawdzając ich
działanie, uczestnicy zajęć,
aktywnie uczestniczyli w dyskusji i wyciągali interesujące
wnioski.
Podczas każdych zajęć był czas

na obcowanie ze zwierzętami. W ostrożne ręce uczniów
dostały się urocze, aczkolwiek
głośne, papużki faliste, chomik
o wielkim apetycie, szalenie
bystre szynszyle, ciekawska
agama, spokojny aksolotl,
zaprzyjaźnione już patyczaki,
młodziutki straszyk, wszędobylskie karaczany…
Urozmaiceniem tych popołudniowych zajęć uniwersyteckich były ponadto wizyty
w „Cinema City”, czy w Parku
Trampolin „GoJump”.
Dyrektor Annie Klimkowskiej
dziękujemy za wspieranie
nauczycielskich inicjatyw, rodzicom – za umożliwienie
wyjazdów, a Barbarze Chyrze
i Aleksandrze Kropczyk – za
bardzo ciekawe, aktywne zajęcia, które niewątpliwie wzbogaciły wiedzę i doświadczenie
uczniów.
Anita Krzekotowska
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Reaktywacja Koła Gospodyń Wiejskich w Smolnej
Okazuje się, że duch tradycji
drzemie w każdym zakątku
Gminy Oleśnica.
Wystarczy tylko mała iskierka i budzi się coraz to nowa
inicjatywa i chęć do działania. Pani Paula Czerniecka,
mieszkanka Smolnej, słynie

ze swych wypieków w najdalszych zakątkach naszej
gminy. Nie byłoby w tym nic
szczególnego, gdyby nie fakt,
ze swoje wyśmienite wypieki
tworzy według receptur działającego niegdyś w Smolnej
Koła Gospodyń Wiejskich, a

którego członkiniami były obie
babcie Pani Pauli. To dzięki nim
zrodziło się jej zamiłowanie do
wypieków.
Pani Paula zwróciła się o pomoc w dotarciu do informacji
na temat przeszłości KGW do
Gminnego Ośrodka Kultury.
Wkrótce w Smolnej odbyło się
spotkanie, w którym to uczestniczyły członkinie dawnego
Koła Gospodyń; panie: Michalina Sus, Ewa Rak, Krystyna
Rylewicz, Władysława Michalik, Wiesława Kubicz-Pawlak,
Teresa Milewicz, Joanna Petryszak, Paula Czerniecka oraz
Monika Małobęcka z Gminnego Ośrodka Kultury Oleśnica.
Po długich wspominkach ustalono, że koło KGW powstało
w Smolnej już w latach 50tych i działało do roku 1996.
Panie spotykały się „dwa lub

nawet trzy razy w tygodniu
w różnych miejscach czy to w
świetlicy, czy w szkole i czy w
magazynie. Byleby spędzić ze
sobą miło czas” wspominały
z łezką w oku i uśmiechem
na twarzach… I to był ten
moment, gdy przy opowieściach, herbatce i pysznym

cieście zrodził się pomysł na
reaktywacje działalności pań,
zwłaszcza, że pomysł pani
Pauli jest dowodem na to, że
ich praca okazała się cennym
dziedzictwem, o które chcą
teraz wspólnie zadbać…
Monika Małobęcka

wydarzenia

Spotkanie Wójta

z seniorami

25 kwietnia w świetlicy wiejskiej w Ligocie Polskiej Wójt
Gminy Oleśnica Marcin Kasina spotkał się z seniorami z
miejscowości Ligota Polska,
Poniatowice i Osada Leśna.
Podczas spotkania uhonorowani zostali najstarsi mieszkańcy, którzy byli obecni na
zabawie. W tym roku byli to:
Pani Ludwika Cop i Pan Józef
Gąska (Osada Leśna), Pani Janina Klepak i Pan Julian Niedźwiecki (Ligota Polska), Pani
Adela Kudlińska i Pan Józef
Adamiec (Poniatowice). Podczas spotkania nie zabrakło
również poczęstunku, wspólnej zabawy, a także występów
artystycznych, przygotowanych przez zespół „Zazula” z
Poniatowic i Teatrzyk „Retro” z
Ostrowiny.
Spotkanie zostało zorganizowane przez pracowników
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnicy i
Gminnego Ośrodka Kultury
Oleśnica.
Wszystkim, którzy byli z nami
tego dnia serdecznie dziękujemy!
Anna Gierlach-Matyszkiewicz
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Apel Wielkanocny
W Szkole Podstawowej w
Smolnej z okazji zbliżających
się świąt odbył się „Wielkanocny Apel”. 28.03.2018 roku
uczniowie klasy trzeciej, pod
opieką pani Lucyny Orzechowskiej wprowadzili zgromadzoną społeczność szkolną w
radosny, świąteczny nastrój,
przybliżając wszystkim polskie wielkanocne zwyczaje.

Dodatkowo trzecioklasiści
zaprezentowali „Wiosenny
Walczyk”, a starsi uczniowie
przygotowani przez panią
Ewę Matyszczak, przedstawili
„Wielkanocny taniec”.
Dodatkowo dużą atrakcją były
zawody pod hasłem „Easter
In Smolna”, zorganizowane
przez nauczycielkę języka
angielskiego, panią Katarzynę

Kuczyńską.
Celem imprezy było zaprezentowanie tradycji, jakie
obowiązują w Wielkiej Brytanii podczas Świąt Wielkanocnych. Wszyscy uczniowie
podzieleni na grupy wiekowe
wzięli udział w dwóch konkurencjach przedstawiających
zwyczaje wielkanocne: szukanie czekoladowych jajeczek
(Pierwszy Dzień Świąt) oraz
„egg rolling” – turlanie własnoręcznie przygotowanej pisanki
(Lany Poniedziałek).
Również odbyła się konkurencja zręcznościowa – wyścig
z jajkiem na łyżce. Mimo pochmurnej i mroźnej aury na
dworze, dzieci zachwycone
bawiły się i ambitnie walczyły
o trofea- złote czekoladowe
króliczki.
Był to radosny czas oczekiwania na Święta Wielkanocne.
Lucyna Orzechowska
Katarzyna Kuczyńska

Projekt „Rok”

W związku z nadchodzącymi
obchodani Stulecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości Szkoła Podstawowa
w Smolnej realizuje projekt:
„Szkoła Młodych Patriotów”.
Celem podjętych działań jest
krzewienie wśród dzieci i młodzieży postaw patriotycznych
w kontekście historii państwa
i narodu polskiego.
Dlatego od lutego 2018 roku
realizowane są zadania, w
których uczniowie:
-przeprowadzają szkolne ape-

le o tematyce patriotycznej;
-przygotowują heppening w
czasie świąt patriorycznych;
- przygotowują plakaty „100.
rocznica odzyskania przez
Polskę niepodległości”;
-pr zeprowadzeją sondaż
wśród społeczności szkolnej,
nauczycieli i mieszkańców
miejscowości nt. postaw patriotycznych oraz roli patriotyzmu lokalnego;
-uczestniczą w ogólnoszkolnym konkursie recytatorskim
o tematyce patriotycznej;
- uczestniczą w ogólnoszkol-

Pasowanie na czytelnika

nym konkursie pieśni patriotycznych;
- przygotowują Kodeks Postaw
Patriotycznych;
-uczestniczą w konwersatorium pt. „Patriotyzm na co
dzień. Co dla mnie oznacza
bycie patriotą”.
Koordynatorem projektu jest
pani Aurelia Fabian,
która ukończyła specjalistyczny kurs „Szkoła Młodych Patriotów”
przygotowany przez Studium
Prawa Europejskiego.
Arleta Fabian

18 kwietnia 2018 roku w SP
w Smolnej odbyła się uroczystość „Pasowania na Czytelnika”. Spotkanie przygotowane
zostało przez panią bibliotekarkę – Lucynę Orzechowską.
Podczas apelu pan Dyrektor
– Dariusz Rzepka pasował
pierwszoklasistów specjalną
książkową zakładką oraz wręczył pamiątkowe książeczki
i dyplomy. Całość uświetnił
występ uczniów z Koła Teatralnego„Kapryśna Królewna”
przygotowany pod kierownictwem pani Marii Woźnej i pani
Doroty Ignasiak.
Lucyna Orzechowska
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Lekcja ekologii w Olszowej
4 kwietnia 2018 r. kl. I i kl. II ze
Szkoły Podstawowej w Smolnej wyjechały na wycieczkę do
Zakładu Zagospodarowania
Odpadów w Olszowej.
Wycieczka była nagrodą dla
kl. I za zdobycie przez Oliwię
Markowską II miejsca w Powiatowym Konkursie Plastycznym
„EKO – Bohater”.
Wyjazd miał charakter warsztatów edukacyjnych. Pracownicy ZZO Olszowa w interesujący i przystępny sposób
przekazywali ważne informacje dotyczące segregacji odpadów. Zwiedzanie obejmowało:
makietę ZZO Olszowa, punkt
dobrowolnego gromadzenia
odpadów, wagę, halę sortow-

ni, plac przeróbki gruzu, boksy
na surowce wtórne, kompostownię,b plac dojrzewania
kompostu, składowisko,sprzęt
obsługujący ZZO – kompaktor,
mobilny przesiewacz bębnowy, ładowarki, wózki jezdniowe.
Dzieci w sposób praktyczny utrwalały wiadomości o
segregacji i postępowaniu z
odpadami wytwarzanymi na
co dzień w gospodarstwie
domowym. Grały w gry dydaktyczne i maty podłogowe,
bawiły się na placu zabaw. Wycieczka okazała się pouczającą
i interesującą lekcją ekologii.
Ewa Matyszczak

sp ligota mała

Oleśnicka Noc z Biologią
20 kwietnia uczniowie klas
starszych Szkoły Podstawowej w Ligocie Małej aktywnie
uczestniczyli w cyklicznym
projekcie pod hasłem„Oleśnicka Noc z Biologią”. Spiritus movens całego przedsięwzięcia,
które z powodzeniem funkcjonuje już od kilku lat, był doktor
Józef Krawczyk, który kieruje
Pracownią Nowoczesnych
Strategii Nauczania Biologii.
Ogromną różnorodność zajęć,
a przy tym ich wysoką jakość
zawdzięczamy pracownikom,
doktorantom, studentom i
licealistom zrzeszonym w naukowych kołach studenckich
działających na Uniwersytecie
Wrocławskim. Bardzo ciekawe
zajęcia o charakterze przyrodniczym odbywały się w Szkole
Podstawowej nr 6 w Oleśnicy.
Z ramienia tej placówki głównym organizatorem imprezy
była nauczycielka przyrody i
geografii Bożena Pudlis, której
serdecznie dziękujemy za ciepłe przyjęcie i profesjonalizm.
Współorganizatorem imprezy było również Powiatowe

Centrum Edukacji i Kultury w
Oleśnicy.
Uczniowie mieli możliwość
uczestniczenia w wielu ciekawych zajęciach, które stanowiły zaledwie niewielką część
bogatej oferty edukacyjnej.
• „Mały ratownik” to warsztaty,
które w sposób praktyczny
uczyły, jak sprawnie uratować
komuś życie, rozwiewały wątpliwości, ile wykonać ucisków
a ile wdechów.
• „Cewki Malpighiego, krętarz,
goleń – czyli krótki kurs budowy owada” to lekcja budowy
owadów z wykorzystaniem
żywych organizmów. Zajęcia
przekonały, że nauka z żywym
okazem jest możliwa. Każdy
miał sposobność zaprzyjaźnić
się z żywym owadem.
• „Awantura o biologię” to zajęcia oparte na schemacie popularnego programu rozrywkowego. Całość prowadzona była
w konkursowym klimacie. Na
zajęciach uczniowie zmierzyli
się z pytaniami dotyczącymi
różnych dziedzin biologii oraz
wykonali przeróżne “biologicz-

ne” zadania,
• „Moja własna mapa języka”
to laboratorium, podczas którego uczestnicy badali zmysł
smaku, a przy tym tworzyli
własną mapę języka.
• „Mali paleontolodzy ” to
warsztat podczas którego,
każdy uczestnik zamienił się w
paleontologa i poszukiwał autentycznych skarbów w jurajskim materiale pochodzącym
z jednej z jaskiń leżących na
terenie Gór Świętokrzyskich.
• „Polowanie na robale” to poprzedzone pokazem warsztaty, w czasie których uczniowie
dowiedzieli się, w jaki sposób
należy postępować, aby uniknąć zarażenia pasożytami oraz
w jakich miejscach i sytuacjach
należy zachować szczególną
ostrożność, a także dowiedzieli
się wielu ciekawostek ze świata “robali”. Zajęcia odbywały
się w formie warsztatów angażując do działania i dyskusji
wszystkich uczestników.
• „Co kryje się w jądrze komórkowym” to laboratoryjne zajęcia warsztatowe zmierzające
do izolacji DNA z truskawki,
banana, kiwi.
• „Czy cytryna ma pecha?” to
laboratorium, które pozwoliło
uczniom na sprawdzenie metodą doświadczalną, że cytryna ma rzeczywiście pecha.
Wytrwali młodzi adepci nauk
przyrodniczych opuszczali
Szkołę Podstawową nr 6 po
godzinie 22 na pewno zmęczeni, ale wzbogaceni o nową
wiedzę i nowe doświadczenia
oraz nowe znajomości.
Anita Krzekotowska
Elżbieta Rosiak
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Zmiana częstotliwości odbioru odpadów BIO

W związku ze zmianą Uchwały
Nr XXI/136/16 Rady Gminy
Oleśnica z dnia 30 czerwca
2016r. w sprawie regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Oleśnica
oraz Uchwały
Nr XXI/137/16 Rady Gminy
Oleśnica z dnia 30 czerwca
2016r. w sprawie określenia

szczegółowego sposobu i
zakresu świadczenia usług w
zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli
nieruchomości informujemy, że od miesiąca maja do
miesiąca października odbiór
odpadów ulegających biodegradacji będzie dokonywany
dwa razy w miesiącu.

Od miesiąca maja zmieni się
również częstotliwość odbioru
szkła, będzie ono odbierane
raz w miesiącu.
Poniżej przedstawiamy zmieniony harmonogram, który
będzie obowiązywał od miesiąca maja (zmiany dotyczą
terminów odbioru szkła oraz
bio)
.Patrycja Cieplik
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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 Wieś
Bodo Jadwiga
71 314 02 44
535 878 258
Boguszyce Osiedle
Wichtowska Elżbieta
508 259 998
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
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
781 294 877
Wyszogród
Zadka Sławomir
535 878 189
Zarzysko
Szymański Andrzej
71 314 02 69
535 878 170
Zimnica
Hungier Ryszard
782 429 534

wydarzenia

Stop spalaniu odpadów zielonych!!!

Ładna pogoda sprzyja pierwszym wiosennym porządkom
w przydomowych ogródkach.
Przypominamy jednak o zakazie spalania odpadów zielonych.
Art. 31 ust. 7 ustawy z dnia 14
grudnia 2012r. o odpadach
mówi, że dopuszcza się spalanie zgromadzonych pozostałości roślinnych poza instalacjami i urządzeniami, chyba że
są one objęte obowiązkiem
selektywnego zbierania.
Zgodnie z Uchwałą Nr
XXI/136/16 Rady Gminy Oleśnica z dnia 30 czerwca 2016r.
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku

na terenie Gminy Oleśnica,
obowiązkowi selektywnego
zbierania odpadów podlegają m.in. odpady ulegające
biodegradacji.
Mieszkańcy gminy mają trzy
możliwości pozbywania się z
nieruchomości odpadów ulegających biodegradacji:
1. Kompostowania na własnej
działce,
2. Wystawiania odpadów w
workach przed nieruchomość
w terminach podanych
w harmonogramie,
3. Oddania odpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
w miejscowości Smolna (teren

byłego składowiska odpadów).
Punkt Selektywnej Zbiórki
Odpadów czynny jest od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7.00 do 15.00.
W związku z powyższym
na terenie Gminy Oleśnica
obowiązuje całkowity zakaz
spalania odpadów, w tym
zielonych.
Pamiętaj!!!
Art. 1 § 1 Kodeksu wykroczeń, cyt.: „Odpowiedzialności
za wykroczenie podlega ten
tylko, kto popełnia czyn społecznie szkodliwy, zabroniony
przez ustawę obowiązującą w
czasie jego popełnienia pod
groźbą kary aresztu, ograniczenia wolności, grzywny do
5000 złotych lub nagany”.
Art. 155 ustawy o odpadach,
nakłada obowiązek termicznego przekształcania odpadów wyłącznie w spalarniach
odpadów lub we współspalarniach odpadów, z zastrzeżeniem art. 31.
Art. 191 ustawy o odpadach
mówi, że ten Kto, wbrew przepisowi art. 155, termicznie
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przekształca odpady poza
spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów podlega
karze aresztu albo grzywny.
Ponadto w sytuacji, gdy dochodzi do złamania przepisów przeciwpożarowych i
spowodowania uciążliwości
w wyniku palenia odpadów
można ukarać właściciela nieruchomości, zgodnie z art.
144 Kodeksu cywilnego, gdyż
jest on zobowiązany powstrzymywać się od działań, które
zakłóciłby korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad
przeciętną miarę, wynikającą
ze społeczno-gospodarczego
przeznaczenia nieruchomości
i stosunków miejscowych.
Art. 145 Kodeksu wykroczeń,
cyt.: „Kto zanieczyszcza lub
zaśmieca miejsca dostępne
dla publiczności, a w szczególności drogę, ulicę, plac,
ogród, trawnik lub zieleniec,
podlega karze grzywny do
500 złotych albo karze nagany”.
Patrycja Cieplik

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
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Sport w Gmine Oleśnica
Mistrzostwa gminy Oleśnica
w piłce siatkowej mężczyzn.
W niedzielę 18 lutego w gminnej hali sportowej w Oleśnicy
siatkarze zakończyli rywalizację grupową i poznaliśmy
drużyny, które wywalczyły
awans do ścisłego finału.
W całych rozgrywkach w piłce
siatkowej mężczyzn rywalizowały drużyny z Poniatowic,
Dziadowej Kłody, Wszechświętego, Zarzyska, Cieśli,
Gręboszyc, Świerznej oraz
Nieciszowa.
Drużyny swoje mecze syste-

mem „każdy z każdym” rozgrywały w gminnych salach
sportowych w Sokołowicach,
Ligocie Polskiej, Wszechświętem, a ostatnie mecze w Oleśnicy.
Do finałowej rywalizacji o
„Puchar Wójta” gminy Oleśnica
awansowały drużyny Cieśli,
Poniatowic, Gręboszyc oraz
reprezentacja Świerznej. Rywalizacja pomiędzy najlepszymi drużynami z naszej gminy
stała na wysokim poziomie i
dostarczyła wszystkim zgromadzonym wiele emocji. Po
rozegraniu wszystkich meczy
zwycięzcą całych rozgrywek
została drużyna Cieśli, która w
meczu finałowym pokonała
reprezentację Poniatowic.
Najniższe miejsce na podium
wywalczyła drużyna z Świerznej, a tuż za nimi Gręboszyce.
Zwycięska drużyna wystąpiła
w składzie: Sylwester Lisiecki, Jarosław Kupski, Łukasz
Bojanowski, Krzysztof Ryng,
Mateusz Płaneta, Dominik
Krakowiak oraz Adrian Piątkowski. Nad prawidłowym
przebiegiem turnieju czuwali
sędziowie p. Aleksander Chrzanowski oraz p. Jan Barański.
Wyniki półfinałów i finałów:

Kultury Oleśnica p. Dorota
Bartczak, przewodniczący
C i e ś l e - Ś w i e r z n a - 2 : 1 rady gminy p. Tadeusz Kunaj
Gręboszyce - Poniatowice 0 : 2 oraz przewodniczący komisji
III miejsce: Grębosz yce - Kultury, Rekreacji, Sportu, Ładu
i Bezpieczeństwa Publicznego
Świerzna 1:2
Finał: Cieśle - Poniatowice 2 : 1 p. Tadeusz Andreasik.
Dla najlepszych drużyn pucha- Mistrzostwa gminy Oleśnica
ry i nagrody wręczali wójt gmi- w tenisie stołowym.
ny Oleśnica p. Marcin Kasina, W niedzielę 25 lutego w sali
dyrektor Gminnego Ośrodka sportowej w Ligocie Małej
Kultury Oleśnica p. Dorota odbył się finał indywidualnych
Bartczak, przewodniczący Mistrzostw Gminy Oleśnica w
rady gminy p. Tadeusz Kunaj tenisie stołowym. Wcześniej ,
oraz przewodniczący komisji bo już 11 lutego poznaliśmy
Kultury, Rekreacji, Sportu, Ładu zwycięzcę rywalizacji drui Bezpieczeństwa Publicznego żynowej, którą rozgrywano
systemem „każdy z każdym”
p. Tadeusz Andreasik.
mecz i rewanż, w trakcie 4
turniejów. Wyniki rozgrywek
były takie same jak w roku
ubiegłym. Wszystkie mecze
w grupie ponownie wgrała
reprezentacja Nowoszyc w
składzie: Jan Krowicki, Maksymilian Krowicki oraz Mariusz
Kucharzyszyn. Miejsce drugie wywalczyli reprezentanci
Krzeczyna, a III miejsce na
podium zajęli zawodnicy BoMistrzostwa gminy Oleśnica guszyc, wyprzedzając drużynę
z Sokołowic lepszym bilansem
w piłce siatkowej kobiet.
W sobotnie popołudnie 24 lu- bezpośrednich meczy.
tego w gminnej hali sportowej W turnieju indywidualnym,
w Oleśnicy odbył się finałowy który odbył się w minioną
turniej piłki siatkowej kobiet. niedzielę udział wzięli repreDo rywalizacji o „Puchar Wójta” zentanci Boguszyc, Krzeczyna,
gminy Oleśnica przystąpiły re- Nowoszyc oraz Sokołowic.
prezentantki naszej gminy tj.: Po bardzo zaciętych i wyNieciszów, Cieśle oraz Soko- równanych pojedynkach do
łowice. Drużyny swoje mecze meczu finałowego awansorozgrywały systemem „każdy wali Mariusz Kucharzyszyn z
z każdym” , podczas czterech Nowoszyc oraz Przemysław
turniejów. Finałowy turniej był Trzópek z Sokołowic. Zawodbardzo zacięty i emocjonujący, nik Nowoszyc, broniący tytułu,
a wszystkie mecze stały na bar- po bardzo emocjonującym
meczu, wynikiem 2:1 zapewnił
dzo wyrównanym poziomie.
W rezultacie pierwsze miejsce sobie ponowną wygraną. Miejzdobyły Panie reprezentujące sce trzecie wywalczył Bartosz
Nieciszów w składzie: Mał- Pytko z Boguszyc.
gorzata Mróz, Iwona Andre- ch drużyn i zawodników puasik, Marta Kowalska, Monika chary oraz nagrody wręczali
Knysak, Klaudia Kozera oraz wójt gminy Oleśnica
Urszula Dibelka. Drugie miej- p. Marcin Kasina, przewodnisce na podium wywalczyła czący rady gminy p. Tadeusz
drużyna z Cieśli, a miejsce trze- Kunaj oraz przewodniczącie drużyna z Sokołowic. Nad cy komisji Kultury, Rekreacji,
prawidłowym przebiegiem Sportu, Ładu i Bezpieczeństwa
turnieju czuwali sędziowie p. Publicznego p. Tadeusz AnJan Barański oraz p. Aleksan- dreasik.
Mistrzostwa gminy Oleśnider Chrzanowski.
Dla najlepszych drużyn pucha- ca w halowej piłce nożnej
ry i nagrody wręczali wójt gmi- seniorów.
ny Oleśnica p. Marcin Kasina, 3 marca w sobotnie popołudyrektor Gminnego Ośrodka dnie w gminnej hali sportowej
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w Oleśnicy przeprowadzono
finał gminnej halówki o „Puchar Wójta” gminy Oleśnica.
Do rozgrywek zgłosiły się drużyny: Boguszyce Os., Cieśle,
Dąbrowa, Ligota Polska, Zarzysko, Poniatowice, Sokołowice,
Wszechświęte, Gręboszyce,
Krzeczyn, Ligota Mała, Nieciszów, Nowoszyce, Piszkawa, Smardzów, Smolna oraz
Świerzna. Zespoły zostały podzielone na dwie grupy i swoje
mecze rozgrywały w salach
sportowych w Sokołowicach
oraz w Ligocie Małej. Po rozegraniu meczy w grupach do
ćwierćfinałów zakwalifikowały
się drużyny z Dąbrowy, Zarzyska, Wszechświętego, Nieciszowa, Smolnej, Piszkawy,
Świerznej oraz Ligoty Polskiej.
Fakt, że przegrywający odpada
z dalszej rywalizacji bardzo
zmobilizował wszystkie drużyny do walki na najwyższym
poziomie. W jednym z meczów
ćwierćfinałowym mogliśmy
nawet obserwować rzuty karne, tak trudno było wyłonić
zwycięzcę. Pozostałe mecze to
już przewaga głównie jednej
z drużyn, a awans wywalczyły
zespoły: Zarzyska, Świerznej,
Nieciszowa oraz Smolnej.
Mecze półfinałowe nie rozczarowały wszystkich zgromadzonych i dostarczyły wiele emocji
oraz zwrotów akcji, jednak do
finału awans zapewnili sobie
zawodnicy z Nieciszowa
i Świerznej, którzy pokonali
drużyny z Zarzyska i Smolnej.
Mały finał, czyli mecz o trzecie
miejsce, pomiędzy Zarzyskiem
i Smolną rozstrzygnięto dopiero po emocjonujących rzutach
karnych, w których 4:3 zwyciężyli reprezentanci Smolnej,
zajmując trzecie miejsce na
podium.
Długo wyczekiwany mecz
finałowy nie zawiódł zgromadzonej publiczności i tak jak
wszystkie poprzednie mecze

był bardzo zacięty i stał na wysokim poziomie. Ostatecznie
„Puchar Wójta” gminy Oleśnica
zdobyła reprezentacja Świerznej, wygrywając 3:0 z drużyną
Nieciszowa, ubiegłorocznego
mistrza „gminnej halówki”.
Drużyna ze Świerznej wystąpiła w składzie: Sebastian
Żurek, Marcin Kryczka, Łukasz
Kryczka, Edward Bartusiak,
Dawid Konarski, Patryk Strug,
Łukasz Żurek.
Królem strzelców „halówki”
gminnej został Przemysław
Kucharski z Wszechświetego
zdobywając 29 bramek, we
wszystkich meczach. Nad prawidłowym przebiegiem turnieju czuwali sędziowie p. Piotr
Całkosiński oraz p. Mieczysław
Głowaczewski.
Ćwierćfinały:
1.Zarzysko-Piszkawa 3:3 k.2:1
2.Dąbrowa-Świerzna 1:4
3.Ligota Polska-Nieciszów 0:6
4.Wszechświęte-Smolna 0:6
Półfinały:
Zarzysko-Nieciszów 1:2
Świerzna-Smolna 3:2
Finały:
III miejsce:
Zarzysko-Smolna 3:3 k.3:4
Finał: Nieciszów-Świerzna 0:3
Dla najlepszych drużyn puchary i nagrody wręczali wójt
gminy Oleśnica p. Marcin
Kasina oraz p. Tadeusz Andreasik i p. Ryszard Hungier
przedstawiciele Komisji Kultury, Rekreacji, Sportu, Ładu i
Bezpieczeństwa Publicznego.
Pan Andrzej Zwierzyk wraz
zaproszonym gościem, doradcą zarządu w klubie WKS
Śląsk Wrocław p. Wojciechem
Błońskim ufundował i wręczył
nagrody dla najlepszej drużyny i króla strzelców, a wszystkie mecze rozegrano piłkami
firmy„JOMA” sponsorowanymi
przez sklep sportowy „Sport
Styl Anna”.
Artur Koziara

