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Gminne inwestycje

Sprzęt dla strażaków z OSP

    Radni jednomyślni w sprawie 
absolutorium dla Wójta Marcina 

Na spotkaniu obecny był również Przewodniczący Rady Tadeusz Kunaj, dyrektor Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej Jarosław Telka, prezes Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego 
Jarosław Polański, kierownicy Referatów Urzędu oraz Anna Nawrot – kurator sądowy z Sądu 
Rejonowego w Oleśnicy.                                                                                                                    Wiecej na str. 6
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kilka słów do mieszkańców

Z ogromnym smutkiem i głę-
bokim żalem przyjęliśmy wia-
domość o stracie jaką poniosła 
gminna edukacja. 7 lipca br. 
odeszła od nas Ś.P. Iwona 
Noworycka dyrektor Szkoły 
Podstawowej we Wszechświę-
tem. Wieloletni nauczyciel i 
wychowawca wielu pokoleń 
uczniów. Osoba, której ciepła 
i zrozumienia mógł doświad-
czyć każdy, kto miał szczęście 
znaleźć się na Jej drodze życia. 
Wyrażając wdzięczność za każ-
de z tych spotkań, serdeczne 
wyrazy współczucia i wspar-
cia kieruję do Najbliższych i 
Przyjaciół.
Wakacje to wyjątkowy czas, na 
który czekają dzieci i dorośli. 
Każdy pragnie, aby były to 
miesiące pełne słońca, radości 
i dobrej zabawy. Pragnienia te 
mają szansę się spełnić, jeśli 
zadbamy o bezpieczeństwo 
własne i naszych dzieci. Nie 
mamy wpływu na to czy dopi-
sze nam wymarzona pogoda, 
natomiast możemy zadbać o 
to, na co wpływ mamy. 
Teraz kilka słów na temat reali-
zacji zadań w naszej Gminie. 
Muszę powiedzieć, że w bły-
skawicznym tempie rozrasta 
się infrastruktura oświatowa. 
Zakończyliśmy rozbudowę 

Szkoły Podstawowej w Ligocie 
Małej. Na rozbudowę jeszcze 
czeka Szkoła Podstawowa
w Sokołowicach oraz Ligocie 
Polskiej. W tym roku planuje-
my również przebudować wej-
ście do Szkoły Podstawowej w 
Smolnej w celu dostosowania 
podjazdu dla osób niepeł-
nosprawnych. Podpisaliśmy 
umowę na termomoderni-
zację budynku Gimnazjum 
Gminy Oleśnica wraz z wy-
konaniem nowego pokrycia 
dachowego oraz wymianą 
centralnego ogrzewania. Za-
kończenie robót planowane 
jest w 2019 r.
Mając na uwadze bezpieczeń-
stwo mieszkańców gminy 
podpisaliśmy umowę na bu-
dowę oświetlenia drogowego 
– etap II. Zostały podpisane 
umowy na budowę dróg w 
Ligocie Polskiej, Piszkawie oraz 
na budowę chodnika na ulicy 
Pogodnej w Bystrem.
Gmina jest na etapie rozstrzy-
gnięcia przetargu i podpisa-
nia umowy z wykonawcą na 
dostosowanie pomieszczeń 
na żłobek, który będzie w bu-
dynku po gimnazjum. 
Ogłosiliśmy przetarg na re-
mont i rozbudowę świetli-
cy wiejskiej w miejscowości 

Smolna. W szybkim tempie 
przebiegają prace projektowe 
dotyczące budowy kanalizacji 
sanitarnej w Ligocie Wielkiej . 
Więcej o inwestycjach prze-
czytacie Państwo w artykule 
na stronie 5.
Dzięki współpracy z gminą 
Dobroszyce przystąpiliśmy 
do opracowywania programu 
funkcjonalno-użytkowego na 
budowę ścieżki rowerowej 
wzdłuż drogi wojewódzkiej 
nr 340 od granicy z gminą Do-
broszyce do granicy z miastem 
Oleśnica.
Trwają również przygotowania 
do gazyfikacji miejscowości 
Boguszyce Wieś, Boguszyce 
Osiedle oraz Spalice. Więcej 

na ten temat w artykule na 
stronie 4.
W Gminny Ośrodku Pomocy 
Społecznej można składać 
wnioski na świadczenie „Do-
bry Start” od 1 lipca br. przez 
bankowość elektroniczną oraz 
przez stronę Ministerstwa Ro-
dziny (strona 9). 
Przypominamy również o 
zmianach jakie nastąpiły w 
prawie wodnym od dnia 1 
stycznia br. (strona 7). 
W dniach od 6 do 17 lipca 
br. w terenie i na świetlicach 
wiejskich pracowała Gminna 
Komisja ds. szacowania szkód 
w gospodarstwach rolnych i 
działach specjalnych produkcji 
rolnej. Komisja dokonywała 

lustracji uszkodzonych upraw 
i sporządzała protokoły z sza-
cowania szkód. Do dnia 12 
lipca br., do tutejszego Urzędu, 
rolnicy złożyli 195 wniosków 
o szacowanie szkód w swoich 
gospodarstwach rolnych.
Dodam jeszcze, że na ostatniej 
sesji, zgodnie z Rozporządze-
niem Rady Ministrów z dnia 
15 maja 2018 r. w sprawie 
wynagradzania pracowników 
samorządowych, Rada Gminy 
Oleśnica, wypełniając swo-
je kompetencje, dokonała 
zmniejszenia mojego wyna-
grodzenia obniżając je o 20 %.

Wójt Gminy Oleśnica
Marcin Kasina

Szanowni Mieszkańcy

6 lipca 2018 r. w siedzibie 
OSP Ligota Polska nastąpiło 
uroczyste przekazanie sprzę-
tu zakupionego ze środków 
pochodzących z Funduszu 
Pomocy Pokrzywdzonym oraz 

Pomocy Postpenitencjarnej 
– Funduszu Sprawiedliwości. 
Gościem wydarzenia byli stra-
żacy, wójt Marcin Kasina oraz 
minister ds. pomocy humani-
tarnej Beata Kempa. 
OSP z terenu Gminy Oleśnica 
zostały doposażone w sprzęt 

ratownictwa, niezbędnego 
do udzielania pomocy po-
szkodowanym bezpośrednio 
na miejscu popełnienia prze-
stępstwa. W ramach progra-
mu zakupiono defibrylatory, 
torby ratownicze, halligany 
dielektryczne, zestawy osłon 
poduszek Airbag, walizkami z 
flarami., zestawy walizkowe do 
oznakowania wypadków, wy-
ciągarki ręczne T-MAX, latarki 
ręczne z nakładkami sygnali-
zacyjnymi. 
Zadanie wpółfinansowano ze 
środków Funduszu Sprawiedli-
wości, którego dysponentem 
jest Minister Sprawiedliwości.
Łączna wartość zakupionego 
sprzętu i urządzeń to 33.410,00 
zł z czego 33.069,90 zł pocho-
dzi z dotacji celowej a 341,10 
zł z budżetu Gminy Oleśnica.

Marcin Rzeźnik 

Przekazanie sprzętu ratownictwa
dla OSP

wydarzenia
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W Urzędzie Gminy Oleśnica 
naszym priorytetem jest dba-
łość o ochronę danych oso-
bowych mieszkańców Gminy 
Oleśnica. 
W związku z realizacją zadań 
przez Gminę Oleśnica (Urząd 
Gminy Oleśnica) Wójt jako 
Administrator zbiera i przetwa-
rza dane osobowe zgodnie z 
właściwymi przepisami, w tym 

w szczególności z RODO (Roz-
porządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 roku w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych oso-
bowych i w sprawie swobod-
nego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE).
Kontakt z Administratorem 
jest możliwy poprzez adres 
e-mail wojt@olesnica.wroc.pl 
lub pisemnie na adres: Urząd 
Gminy Oleśnica, ul. 11 Listo-
pada 24, 56-400 Oleśnica. Ad-
ministrator danych wyznaczył 
Inspektora Ochrony Danych, z 
którym można skontaktować 
się poprzez e-mail agatajs@
olesnica.wroc.pl w każdej spra-
wie dotyczącej przetwarzania 
danych osobowych.

Urszula Szymańska

Z uwagi na zwiększającą się 
świadomość mieszkańców co 
do sposobu komunikacji
z administracją publiczną dro-
gą elektroniczną, Wójt Gminy 
Oleśnica podjął decyzję o 
utworzeniu punktu potwier-
dzającego profile zaufane ePU-
AP w Urzędzie Gminy Oleśnica. 
Punkt potwierdzający znajduje 
się w tut. Urzędzie (Oleśnica 
ul. 11 Listopada 24), w pok. 
nr 12. W Oleśnicy punkty po-
twierdzania profili zaufanych 
znajdują się również
w Urzędzie Skarbowym oraz 
Zakładzie Ubezpieczeń Spo-
łecznych, mających siedzibę
na ul. Lwowskiej 34.
Każda osoba, które chce po-
siadać profil zaufany ePUAP, 
powinna zarejestrować się na 
stronie www.epuap.gov.pl. 
Następnie należy udać się do 

jednego z punktów potwier-
dzających wraz z dokumentem 
potwierdzającym tożsamość 
– dowodem osobistym lub 
paszportem.
Osoba, która posiada własny 
profil zaufany ePUAP, może 
wiele urzędowych spraw za-
łatwić bez wychodzenia z 

domu. Katalog spraw, które 
mogą być załatwione elek-
tronicznie, poszerza się z roku 
na rok, a obecnie są to m.in.: 
możliwość złożenia wniosku o 
wydanie dowodu osobistego, 
zameldowanie się, czy złożenie 
wniosku przez przedsiębiorcę
w Centralnej Ewidencji i Infor-
macji o Działalności Gospodar-
czej (CEIDG). 

Paulina Gieroń

Dbamy o bezpieczeństwo

Zwołana na dzień 25 maja 
2018 r. XLIV sesja Rady Gminy 

Oleśnica miała szczególny 
charakter. Poświęcona była 
zatwierdzeniu sprawozdania 
z wykonania budżetu gminy 
za 2017 rok.
W części dotyczącej absoluto-
rium Wójt Marcin Kasina omó-
wił sprawozdanie, przedsta-
wiając na slajdach podstawo-
we wskaźniki dochodowe oraz 
wydatkowe zrealizowanego 

budżetu. Następnie odczytał 
pozytywną opinię Regionalnej 

Izby Obrachunkowej o tym 
sprawozdaniu. Zwieńczeniem 
wystąpienia Wójta był ośmio-
minutowy film, który przedsta-
wił najważniejsze wykonane 
inwestycje na terenie gminy 
Oleśnica. 
Następnie Przewodniczący Ko-
misji Rewizyjnej Czesław Kacz-
marek zapoznał wszystkich 
z opinią, w której Komisja 

pozytywnie oceniła przedsta-
wione sprawozdanie i zawnio-
skowała o udzielenie absolu-
torium dla Wójta za 2017 rok.
Skład Orzekający Regionalnej 
Izby Obrachunkowej we Wro-
cławiu, na wniosek Komisji 
Rewizyjnej, przejrzał sprawoz-
danie z wykonania budżetu 
oraz finansowe. Do zaprezen-
towanych dokumentów nie 
miał zastrzeżeń, więc radnym 
zarekomendował  udzielenie 
absolutorium.
Uchwalony przez Radę Gminy 
Oleśnica budżet, po uwzględ-
nieniu zmian w ciągu roku 
przewidywał realizację docho-
dów w kwocie 53.348.558,55 
zł. Dochody wykonano w kwo-
cie 52.665.144,47 zł, co stano-
wiło 98,72 % planu.
Plan wydatków budżetowych 
po zmianach dokonanych 
w ciągu roku przewidywał 
kwotę 56.769.805,08 zł. Wy-
datki zrealizowano w kwocie 
53.561.287,73 zł, co stanowi 
94,35% ogółu planu.
Planowany deficyt budżetu 
gminy na kwotę 3.421.246,53 
zł w toku realizacji został zmie-
niony, w rezultacie czego bu-
dżet gminy zamknął się deficy-
tem na poziomie 896.143,26 zł.

Należy wspomnieć, że udzie-
lenie absolutorium oznacza, 
że Wójt realizując zadania 
związane z wykonaniem bu-
dżetu, kierował się zasadą ce-
lowości, legalności, rzetelności 
i oszczędności w gospodaro-
waniu środkami publicznymi. 
Przyjęty na 2017 rok plan wy-
datków nie został przekroczo-
ny w żadnym dziale klasyfikacji 
budżetowej.
W kolejnej części obrad przy-
stąpiono do podjęcia uchwa-
ły w sprawie zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego 
oraz w sprawie absolutorium 
dla Wójta Gminy Oleśnica za 
2017 rok. 
Obie ww. uchwały podjęto 

jednogłośnie, w obecności 13 
radnych biorących udział 
w głosowaniu.
Przewodniczący Rady Gminy 
Tadeusz Kunaj pogratulował 
Wójtowi, a do gratulacji do-
łączyli się również pozostali 
radni oraz uczestnicy obrad.
Uchwały podjęte na sesjach 
Rady Gminy Oleśnica zamiesz-
czane są w Biuletynie Infor-
macji Publicznej (BIP) Urzędu 
Gminy Oleśnica www.olesnica.
nowoczesnagmina.pl, w za-
kładce „Prawo lokalne”, nato-
miast przedstawione na sesji 
materiały – w zakładce „Sesje 
Rady Gminy”. Serdecznie za-
praszamy do lektury.

Agnieszka Kembłowska

Radni jednomyślni w sprawie absolutorium 

XLIV sesja rady gminy

dla Wójta Marcina Kasiny

Wójt Marcin Kasina podczas omawiania sprawozdania.

Sekretarz Gminy Krzysztof Skórzewski, Wójt Marcin Kasina oraz Przewodnicz-
ący Rady Tadeusz Kunaj  

Twoich danych
Potwierdzanie profili zaufanych ePUAP 
możliwe w Urzędzie Gminy Oleśnica
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inwestycje

15 listopada 2017 roku Gmina 
Oleśnica podpisała z Polską 
Spółką Gazownictwa list in-
tencyjny w sprawie budowy 
sieci gazowej na terenie trzech 
sołectw. Chodzi o Boguszyce 
Wieś, Boguszyce Osiedle oraz 
Spalice. Na jakim etapie jest to 
przedsięwzięcie?

Tak będzie wyglądała reali-
zacja
Z informacji przekazanych 
gminie przez Polską Spółkę 
Gazownictwa wynika, że ilość 
złożonych wniosków oraz 
wnioskowa moc przyłącze-
niowa urządzeń gazowych 
miała wpływ na pozytywny 
wynik analizy techniczno-eko-
nomicznej przeprowadzonej 
przez PSG. Koncepcja gazyfi-
kacji powyższego obszaru zo-
stała też zaakceptowana przez 
dyrekcję Zakład Gazowniczy 
we Wrocławiu  i wdrożona do 
planu inwestycyjnego na lata 
2018-2019, a gazyfikacja wyżej 
wymienionego obszaru po-
dzielona została na trzy etapy, 
z czego pierwszy realizowa-
ny będzie do Zakładu Gal-
wanicznego w Boguszycach 
ze względu na deklarowany 
przez zakład wolumen zużycia 
paliwa gazowego. 
Polska Spółka Gazownictwa 
Zakład Gazowniczy we Wro-
cławiu jest obecnie w trakcie 
przygotowywania umów przy-
łączenia i propozycji umowy 
przyłączeniowej dla kluczo-
wego odbiorcy gazu – zakładu 
galwanizacyjnego w Bogu-
szycach. Po zawarciu umowy, 

PSG uruchomi postępowanie 
przetargowe na wykonanie 

dokumentacji projektowej 
tego etapu. Przewidywany 
termin uzyskania pozwolenia 
na budowę to lata 2019-2020, 
a realizacja zadania – drugi 
kwartał 2021 roku. PSG infor-
muje równie, że po uzgodnie-
niu dokumentacji projektowej, 
spółka rozpocznie proces wy-
dawania warunków przyłą-
czenia oaz zawierania umów 
przyłączeniowych z klientami 
przy trasie ww. gazociągu. Po 
jego zrealizowaniu rozpoczną 
się prace związane z etapem 
drugim, tj. sukcesywną roz-
budową sieci dystrybucyjnej 
w miejscowościach Spalice i 
Boguszyce, w zależności od 
umów zawieranych z klien-
tami. 
Spółka podkreśla też, że ze 
względu na ewentualne trud-
ności w uzgodnieniu zapla-
nowanej trasy gazociągu za-
silającego – I etap inwestycji, 
biegnącego w dużej mierze 
przez tereny zurbanizowane 
w Oleśnicy, czas realizacji in-
westycji może ulec zmianie. 

Co oznacza odmowa?
Część mieszkańców zaintere-
sowanym przyłączeniem gazu 
do swojej posesji, otrzymało 
od spółki PSG odmowę reali-
zacji inwestycji ze względów 
technicznych. Nie jest ona 
jednak – jak podkreśla zakład 
– ostateczna, a wynikała z 
konieczności udzielenia od-
powiedzi na wniosek miesz-
kańców w ustawowo przewi-
dzianym czasie (21 dni). Polska 
Spółka Gazownictwa tłuma-

czy, że ze względu na wielkość 
i złożoność całej inwestycji 

gazyfikacji w gminie Oleśnica, 
została ona podzielona na trzy 
etapy, a projektowanie trasy 
gazociągu w I etapie potrwa 
dłużej niż pierwotnie zakła-

dano. W związku z tym spółka 
musiała przesunąć termin 
rozpatrywania części wnio-
sków, gdyż termin warunków 
przyłączenia do sieci gazowej 
minąłby przed datą zakończe-
nia inwestycji. W momencie 
opracowywania dokumentacji 
projektowej PSG rozpocznie 
wydawanie warunków przy-
łączenia i zawierania umów 
przyłączeniowych. Złożone 
przez mieszkańców wnioski 
(te, które spotkały się teraz z 
tzw. odmową miękką) będą 
znajdowały się w bazie infor-
matycznej firmy i nie będzie 
potrzeby ich ponownego skła-
dania. Konieczność złożenia 
nowego wniosku jest tylko 
wtedy, jeśli w danym gospo-
darstwie domowym zmieni-
łoby się zapotrzebowanie na 
paliwo gazowe. 

Co z innymi sołectwami?
Już wiadomo, że realizacja 
trzeciego etapu, czyli dopro-
wadzenie sieci dystrybucyjnej 
do Cieśli, uzależniona będzie 
od uruchomienia strefy aktyw-
ności gospodarczej WSSE In-
vest Park na terenie gminy Ole-
śnica, pojawienie się odbiorcy 
na tym terenie i zawarcia z nim 

umowy przyłączeniowej. Co z 
miejscowościami położonymi 
na południu gminy? Sekretarz 
gminy Oleśnica Krzysztof Skó-
rzewski poruszył tę kwestię w 

rozmowach z Polską Spółką 
Gazownictwa. - Złożyliśmy 
zapytanie, odnosząc się do 
trwających obecnie prac pro-
jektowych dla inwestycji pn. 
modernizacja gazociągu rela-
cji Jelcz-Nieciszów, polegającej 
na wybudowaniu  nowego 
gazociągu biegnącego równo-
legle od gazociągu już istnie-
jącego oraz planowym włącze-
niu istniejącego gazociągu po 
wybudowaniu nowego – wyja-
śnia sekretarz, który w imieniu 
gminy Oleśnica wniósł do PSG 
o przeanalizowanie koncepcji 
polegającej na możliwości 
wykorzystania istniejącego 
gazociągu do doprowadzenia 
sieci gazowej do miejscowości 
z terenu gminy Oleśnica, tj. 
Ligoty Wielkiej, Ligoty Małej, 
Smolnej, Krzeczyna i Zimnicy. 
Koncepcja przedstawiona 
przez gminę została poddana 
analizie przez PSG. Spółka 
poinformowała, że istnieją 
dwie potencjalne możliwo-
ści doprowadzenia gazu do 
mieszkańców wspomnianych 
wyżej miejscowości. Pierw-
sza zakłada podjęcie próby 
przekwalifikowania gazocią-
gu na gazociąg średniego 
ciśnienia (tutaj wymagane 

byłoby wydzielenie fragmentu 
gazociągu od stacji gazowej 
w Oleśnicy Bystre do okolic 
Krzeczyna), przeprowadzenie 
próby wytrzymałości i szczel-

ności, wykonanie odpowied-
nich przepięć w obrębie stacji 
w Oleśnicy Bystre oraz rozbu-
dowa nowej sieci  do zasilania 
tych miejscowości. Drugie 
rozwiązanie to umiejscowienie 
nowej stacji gazowej wysokie-
go ciśnienia oraz rozbudowa-
nie sieci średniego ciśnienia 
PSG od przedmiotowej stacji 
do odbiorców. 
Polska Spółka Gazownictwa, 
przedstawiając te propozycje, 
podkreśla, że wariantem tań-
szym w realizacji jest wariant 
pierwszy. Przy czym podkreśla, 
że powtórne wykorzystanie 
gazociągu spowoduje, że nie 
będzie on pełnowartościowy, 
a czas i koszt jego eksploatacji 
w „nowej roli” będzie odpo-
wiednio krótszy i wyższy niż 
w przypadku nowego gazo-
ciągu. 
Jeszcze w tym roku sołty-
si Ligoty Wielkiej i Smolnej 
przeprowadzą ankietyzację 
wśród mieszkańców, żeby 
poznać zapotrzebowanie na 
gaz zarówno mieszkańców, 
jak i firm działających na tym 
terenie. Wyniki ankiet zostaną 
przekazane do Polskiej Spółki 
Gazownictwa. 

Katarzyna Kijakowska
Oleśniczanin

Trwają przygotowania do gazyfikacji pierwszych miejscowości
w gminie Oleśnica

Rozpoczęcie procesu gazyfikacji gminy Oleśnica planowane jest za trzy lata.
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inwestycje

- Bez inwestowania nie ma rozwoju. 

Dzisiaj, kiedy mamy w kraju „rynek 

wykonawców”, jest to coraz trudniej-

sze, ale w gminie Oleśnica udaje się 

nam ciągle i systematycznie inwesto-

wać dla dobra mieszkańców - mówi 

wójt Marcin Kasina. - To zasługa poje-

dynczych trybików, zarówno radnych  

jak i wszystkich pracowników gminy. 

Wszystko działa jak w dobrze naoli-

wionej maszynie. To mnie niezmier-

nie cieszy. Każda inwestycja to prze-

cież ułatwienie życia mieszkańców, 

czy to tych młodszych, czy starszych, 

czy wszystkich - dodaje wójt.

Szkoły rozbudowujemy

- Tradycyjnie mocno stawiamy przy 

inwestowaniu na edukację. Chcemy, 

aby jej poziom w gminie był jak naj-

wyższy. A na to składają się i wysoko 

wykwalifikowana kadra, i odpowied-

nia baza. Ta ostatnia wymaga inwe-

stycji z dwóch powodów. Pierwszy to 

zmiany rządowe w oświacie. Drugi to 

fakt, że gmina Oleśnica cały czas ma 

dodatni przyrost naturalny. Kiedy 

obejmowałem urząd 10 lat temu, 

zameldowanych u nas było ok 9 ty-

sięcy osób. Obecnie jest ich ponad 13 

tysięcy. To napawa dumą, ale i niesie 

ze sobą wyzwania. Aby nie było w 

naszych szkołach dwuzmianowości, 

musimy je rozbudowywać i moderni-

zować -  stwierdza wójt Kasina.

Od listopada 2017 roku trwa rozbu-

dowa Szkoły Podstawowej i moder-

nizacja Oddziałów Przedszkolnych 

w Ligocie Małej (dostosowanie ich 

do przepisów przeciwpożarowych). 

Roboty wykonuje Zakład Ogólnobu-

dowlany H. Grabowski z Bierutowa. 

Zakończono prace w oddziałach 

przedszkolnych, a do końca lipca 

przewiduje się zakończenie całej 

inwestycji. Całkowita wartość robót 

wynosi brutto 976.877 zł. Rozbudowa 

powiększy szkołę o trzy pracownie 

tematyczne o powierzchni 63 mkw. 

każda. W 2017 r. została podpisana 

umowa na wykonanie dokumentacji 

projektowej na rozbudowę Szkoły 

Podstawowej w Sokołowicach o trzy 

pracownie tematyczne.

Wykonawcą dokumentacji jest Archi-

gra BP Grażyna Rajewska z Oleśnicy. 

W tym roku gmina planuje przepro-

wadzić postępowanie przetargowe 

oraz podpisać umowę na roboty 

budowlane dotyczące rozbudowy 

Szkoły Podstawowej w Sokołowicach.

W trakcie jest postępowanie prze-

targowe na termomodernizację 

budynku Gimnazjum Gminy Oleśnica. 

To zadanie jest współfinansowane 

ze środków Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Dol-

nośląskiego 2014-2020. Weryfikacja 

wniosku trwał kilka lat i dlatego 

dopiero w tym roku jest możliwe 

rozpoczęcie inwestycji. Zakończenie 

- I połowa roku 2019. Szacunkowy 

koszt robót wyniesie 2,5 mln zł. A 

planowany zakres to: docieplenie 

elewacji i poddasza, wymiana po-

krycia dachu, wymiana instalacji co, 

zamontowanie fotowoltaiki. W tym 

roku gmina Oleśnica planuje też 

przebudować wejście do budynku 

Szkoły Podstawowej w Smolnej w 

celu dostosowania podjazdu dla osób 

niepełnosprawnych do obowiązują-

cych przepisów. Planowany jest także 

remont części elewacji na budynku 

szkoły. Rozbudowa czeka Szkołę Pod-

stawową w Ligocie Polskiej. W 2018 

r. zostanie wykonana dokumentacja 

projektowa. A kolejne pracownie w 

placówce powstaną w roku 2019. 

Ścieki odprowadzimy

Została podpisana umowa i trwają 

prace przygotowawcze do budowy 

kanalizacji sanitarnej w Ligocie Wiel-

kiej, wraz z odprowadzeniem ruro-

ciągiem tłocznym do oczyszczalni 

ścieków we wsi Bystre. Zakończenie 

robót planowane jest na 2019 rok.

Drogi utwardzimy

Drogi to oczko w głowie władz gmi-

ny. Od lat jest prowadzona polityka 

budowy i remontów dróg, która z 

jednej strony ma ułatwić wygodne 

poruszanie się mieszkańców, z dru-

giej wzmocnić ich bezpieczeństwo.

Wyremontowano przepust na rze-

ce Świerzna wraz z remontem na-

wierzchni nawierzchni dróg w Wyszo-

grodzie za 121.524 zł brutto.

W trakcie realizacji jest budowa ciągu 

pieszo-jezdnego (613 m) z kanalizacją 

deszczową (792 m) w Bystrem. Etap I 

za kwotę 1.139.900 zł wykonuje Tom 

Trans z Oleśnicy.

Przebudowano drogi gminne w: 

Ostrowinie - za 296.898 zł, Poniato-

wicach za 142.114 zł i Boguszycach. 

Wykonawcą robót jest PHU Carbon 

z Sycowa.

Zostały podpisane umowy i trwają 

roboty dotyczące przebudowy dróg 

gminnych Smolna – Nowa Ligota 

etap II oraz Ostrowina etap II.

Ogłoszone zostały przetargi na: 

przebudowę ciągu pieszo-jezdnego 

w Bystrem o długości około 100 

m; przebudowę dróg w Piszkawie 

- 130 m, Ligocie Małej - 350 m, 375 

m i 600 m, Ligocie Polskiej - 125 m. 

Przygotowywane są dokumentacje 

projektowo-kosztorysowe na drogi w 

miejscowościach Jenkowice, Poniato-

wice, Nieciszów i Smardzów.

O milusińskich nie zapomnimy

W gminie wykonano place zabaw (o 

konstrukcji metalowej) oraz siłownie 

zewnętrzne w Ostrowinie, Nowoszy-

cach, Zimnicy, Wyszogrodzie, Bystrem 

i gminie Oleśnica. Wykonawcą była 

firma Apis Polska z Jarosławia. Koszt 

inwestycji wynosi 64.722 zł. Z myślą 

o najmłodszych wójt gminy Oleśni-

ca podpisał umowę partnerską na 

realizację projektu pn. „Dolnośląskie 

żłobki w ramach Regionalnego Pro-

gramu Operacyjnego Województwa 

Dolnośląskiego na lata 2014-2020 

współfinansowanego z Europejskie-

go Funduszu Społecznego”.

Realizacja tego projektu umożliwi 

aktywizację zawodową osób opie-

kujących się dziećmi w wieku do lat 

3, poprzez tworzenie i rozwijanie 

miejsc opieki nad nimi. Na terenie 

gminy powstanie żłobek publiczny, 

który zapewni 25 miejsc dla trzylat-

ków. Odpłatność wyniesie ok. 60 zł 

miesięcznie plus koszt wyżywienia. 

Na realizację zadania gmina otrzyma 

dofinansowanie w kwocie 371.650 zł. 

A dodatkowo udało się samorządowi 

pozyskać środki w ramach resorto-

wego programu rozwoju instytucji 

opieki nad dziećmi do lat 3 „Maluch+” 

- 305.980 zł.

Wioski rozświetlimy

Jeszcze w roku 2017 wójt podpisał 

umowę na budowę oświetlenia (etap 

I) opiewającą na kwotę aż 5.937.972 

zł brutto.

- Prawie 1000 punktów rozświetli uli-

ce naszych miejscowości, co poprawi 

nie tylko bezpieczeństwo i komunika-

cję, ale także komfort życia naszych

mieszkańców. Między innymi dzięki 

temu projektowi nasza gmina bez 

kompleksów może konkurować 

o miano miejsca, w którym warto 

mieszkać - ocenia Marcin Kasina.

Budowa oświetlenia obejmuje wy-

konanie linii kablowych wraz ze 

słupami oświetleniowymi oraz mon-

tażem opraw oświetleniowych w 

następujących wsiach: Bogusławice, 

Boguszyce, Brzezinka, Bystre, Cieśle, 

Dąbrowa, Gręboszyce, Jenkowice, 

Krzeczyn, Ligota Mała, Nowa Ligota, 

Ligota Wielka, Nieciszów, Nowoszyce, 

Osada Leśna, Ostrowina, Piszkawa, 

Poniatowice, Smardzów, Smolna, So-

kołowice, Spalice, Świerzna, Wszech-

święte, Wyszogród. 

Wykonawcą robót jest Elektrotim z 

Wrocławia.

Podpisana została umowa na do-

stawę przez 18 miesięcy energii 

elektrycznej dla gminy Oleśnica, 

jednostek organizacyjnych gminy, 

Gminnego Przedsiębiorstwa Komu-

nalnego oraz ochotniczych straży 

pożarnych działających na terenie 

gminy  Oleśnica. W przetargu wybra-

no ofertę firmy Vervis z Włocławka. 

Cena - 962.001 zł.

O świetlice zadbamy

Świetlice to miejsca wypoczynku i in-

tegracji mieszkańców. Dlatego są tak

ważne dla samorządu.

Zakończony został remont świetlicy 

w Cieślach. Prace objęły m.in. wymia-

nę konstrukcji wiązarów wraz z po-

kryciem dachowym oraz sufitem nad

pomieszczeniami świetlicy, wymianę 

systemu odwodnieniowego, rynien i 

rur spustowych na systemowe, wy-

konanie wentylacji, wymianę stolarki 

okiennej i drzwiowej, odnowienie po-

włok malarskich ścian i sufitów, prze-

budowę ścianek działowych w części 

kuchenno-sanitarnej, przebudowę 

instalacji wodno-kanalizacyjnych i 

elektrycznych, położenie płytek cera-

micznych w części kuchenno-sanitar-

nej, montaż opraw oświetleniowych 

i sprzętu elektrycznego. Wykonawcą 

był Zakład Dekarski Mariusz Lis z 

Oleśnicy. I etap wyniósł 265.118 zł.

Został zakończony remont świetlicy 

w Ligocie Małej. Prace obejmowały

docieplenie fundamentów oraz wy-

konanie elewacji budynku. Wykonaw-

cą była firma Ag-Bud Krystian Korus 

z Ligoty Polskiej, a koszt inwestycji 

wyniósł 58.957 zł.

Samorząd gminy jest też w trakcie 

opracowywania dokumentacji pro-

jektowo-kosztorysowej na rozbudo-

wę i przebudowę budynku świetlicy 

w Smolnej. Zadanie obejmie kom-

pleksowy remont istniejącej świetlicy 

wraz z rozbudową o pomieszczenia 

socjalne. Obiekt zostanie dostosowa-

ny do przepisów ppoż.

Gmina złożyła też zapytanie ofertowe 

dotyczące rozbudowy i remontu 

świetlicy w Nieciszowie.
Panorama Oleśnicka

Rozwój bez inwestycji? Niemożliwe!
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17 maja 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 Pomocy Społecznej 
Jarosław Telka, prezes Gmin-
nego Przedsiębiorstwa Ko-
munalnego Jarosław Polański, 
kierownicy Referatów Urzędu 
oraz Anna Nawrot – kurator 

sądowy z Sądu Rejonowego 
w Oleśnicy. 
Na wstępie Wójt przedstawił 
porządek spotkania, do które-
go nie wniesiono uwag.
Prace społeczno – użyteczne 
osób karanych 
Kierownik Referatu Organi-
zacyjnego Urszula Szymań-
ska przedstawiła, a następnie 
oddała głos kurator Annie 
Nawrot, która omówiła temat 
prac społecznie – użytecznych 
odbywających się na terenie 
gminy Oleśnica. Zgodnie z 
art. 56 § 2 ustawy z dnia 6 
czerwca 1997 r. Kodeks karny 
wykonawczy, wójt, wyzna-
cza miejsca, w których może 
być wykonywana nieodpłat-
na, kontrolowana praca na 
cele społeczne oraz wyznacza 
podmioty, obowiązane do 
przyjęcia skazanych w celu wy-
konywania pracy. Podmiotami, 
o których mowa powyżej na 
terenie Gminy Oleśnica są so-
łectwa oraz gminne jednostki 
organizacyjne. Kompetencje 
w zakresie organizowania i 
kontrolowania pracy na cele 
społeczne przysługują sądo-
wemu kuratorowi zawodowe-

mu. Poucza on skazanego o 
prawach i obowiązkach,
a także konsekwencjach wy-
nikających z uchylenia się od 
odbywania kary, jak również 
o rodzaju, miejscu i terminie 
rozpoczęcia pracy, przy czym 
nadzór nad wykonywaniem 
kary ograniczenia wolności 
oraz orzekanie w sprawach 
wykonywania kary, w dalszym 
ciągu należą do kompetencji 
sądu. Sołectwa oraz gminne 
jednostki organizacyjne są 
obowiązane przyjąć skazane-

go skierowanego przez sądo-
wego kuratora zawodowego 
w celu wykonywania pracy, 
pouczyć go o obowiązku su-
miennej pracy oraz konieczno-
ści przestrzegania ustalonego 
w miejscu pracy porządku i 
dyscypliny. Przy przydziale 
pracy uwzględnia się wiek 
skazanego, stan jego zdro-
wia oraz w miarę możliwości 
posiadane kwalifikacje. Czas 
pracy skazanego nie może 
przekroczyć 8 godzin na dobę. 
Na jego wniosek czas ten może 
być przedłużony do 12 godzin. 
Nieodpłatna, kontrolowana 
praca na cele społeczne jest 
wykonywana w wymiarze od 
20 do 40 godzin w stosunku 
miesięcznym. Podmiot wy-
znaczony do realizacji kary 
ustala harmonogram pracy 
skazanych, określając czas, 
miejsce i rodzaj pracy na okres 
co najmniej jednego miesiąca, 
który przekazuje kuratorowi. 
Przynajmniej raz w miesiącu 
albo na żądanie sądowego 
kuratora zawodowego, osoba 
ta przekazuje mu informację 
dotyczącą: wykonania harmo-
nogramu pracy, liczby godzin 

przepracowanych przez ska-
zanego, rodzaju wykonywanej 
przez niego pracy, dnia roz-
poczęcia i zakończenia pracy, 
niezgłoszenia się do pracy, 
niepodjęcia przydzielonej pra-
cy oraz opuszczenia pracy bez 
usprawiedliwienia. Podmiot 
jest obowiązany prowadzić 
ewidencję prac wykonanych 
przez skazanych, w szczegól-
ności dotyczącą zbiorczego 
wymiaru godzin przepraco-
wanych przez skazanych oraz 
zbiorczego wymiaru godzin 
określonych w orzeczeniach. 
Informacje z ewidencji przeka-
zuje się sądowemu kuratorowi 
zawodowemu w terminach 
przez niego wyznaczonych. 
W wypadku gdy skazany nie 
stawi się na wezwanie lub 
pouczony o prawach, obo-
wiązkach i konsekwencjach 
związanych z wykonywaniem 
nieodpłatnej, kontrolowa-
nej pracy na cele społeczne, 
oświadczy sądowemu kura-
torowi zawodowemu, że nie 
wyraża zgody na podjęcie 
pracy, kurator kieruje do sądu 
wniosek o orzeczenie kary 
zastępczej. Wówczas sytu-
acja skazanego znacznie się 
komplikuje. Może zostać on 
pozbawiony wolności.
Omówienie projektu uchwa-
ły w sprawie limitu liczby 
zezwoleń oraz usytuowania 
miejsc sprzedaży napojów 
alkoholowych na terenie 
gminy oleśnica
Sekretarz Gminy Krzysztof 
Skórzewski oraz pracownik 
Referatu Spraw Obywatelskich 
Paulina Gieroń zapoznali soł-
tysów z zapisami w ww. pro-
jekcie uchwały. Dnia 9 marca 
2018 r. weszła w życie noweli-
zacja ustawy o wychowaniu w 
trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi. Zgodnie z 
wprowadzonymi zmianami 
Rada Gminy jest zobligowana 
do podjęcia uchwał dotyczą-
cych maksymalnej liczby ze-
zwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych, odrębnie dla 
poszczególnych rodzajów 
napojów alkoholowych (piwo, 
wino i wódka) oraz z uwzględ-
nieniem zezwoleń na sprze-
daż napojów alkoholowych 
przeznaczonych do spożycia 
w miejscu sprzedaży (tzw. ga-

stronomia) i przeznaczonych 
do spożycia poza miejscem 
sprzedaży (tzw. handel). Do-
datkowo Rada Gminy przed 
podjęciem uchwały zasięga 
opinii jednostek pomocni-
czych, czyli sołectw. Projekt 
uchwały jest opiniowany przez 
wszystkie sołectwa, bez wzglę-
du na to, czy w danej miej-
scowości znajduje się punkt 
sprzedaży alkoholu, czy nie. 
Projekt uchwały, który został 
przedłożony do zaopiniowa-
nia powstał przy współpracy 
z Komisją Oświaty, Zdrowia i 
Pomocy Społecznej. Zgodnie 
ze statutem sołectwa opi-
niowanie uchwał Rady Gmi-
ny Oleśnica realizowane jest 
przez samorząd mieszkańców 
podczas zebrań wiejskich, z 
których zostaje sporządzona 
uchwała, w której zawarta 
jest opinia sołectwa. Uchwała 
w sprawie ustalenia maksy-
malnej liczby zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholo-
wych oraz zasad usytuowania 
miejsc sprzedaży i podawania 
napojów alkoholowych na 
terenie Gminy Oleśnica bę-
dzie podejmowania na sesji, 
która odbędzie się w czerwcu. 
Nowa uchwała nie spowoduje 
zamknięcia dotychczasowych 
sklepów w którejkolwiek z 
miejscowości. Wszystkie nowe 
limity określone w projekcie 
uchwały posiadają „zapas”, 
który umożliwia powstawanie 
nowych sklepów. 
Informacje z bieżącej dzia-
łalności:
- Gminne Przedsiębiorstwo 
Komunalne Sp. z o. o. – prezes 
Jarosław Polański przedstawił 
bieżącą działalność spółki, 
wspomniał o możliwości wy-
wozu odpadów gabarytowych 
po wcześniejszym okazaniu 
dowodu osobistego wraz z 
potwierdzeniem zapłaty za od-
biór odpadów komunalnych. 
W związku ze zmianą często-
tliwości odbioru odpadów 
BIO na dwa razy w miesiącu, 
sołtysi zostali poinformowani 
również, że nowe harmono-
gramy wywozu śmieci ukażą 
się w najbliższym Kurierze, na 
stronie internetowej urzędu 
oraz na tablicach ogłoszeń w 
poszczególnych sołectwach.
- Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej – dyrektor Jaro-
sław Telka na prośbę sołtysów 
podjął temat dotyczący osób 
starszych, które ze względu na 
stan zdrowia nie mogą uczest-
niczyć w Dniach Seniora. Na-
stępnie omówiono szczegóły 
organizacji tej imprezy na 
świetlicach wiejskich.
Informacje z referatów urzę-
du:
- Referat  Gospodarki Nieru-
chomościami i Ochrony Śro-
dowiska – kierownik Mariola 
Fluder  wyjaśniła procedurę 
zakupu paliwa do kosiarek 
przez osoby upoważnione ze 
środków funduszu sołeckiego. 
Głos zabrał również Wójt Mar-
cin Kasina, który odniósł się do 
szacowania szkód łowieckich i 
uczestniczenia w nich pracow-
nika Referatu, przedstawiciela 
koła łowieckiego oraz właści-
ciela nieruchomości.
- Referat Budownictwa i 
Infrastruktury – kierownik 
Paweł Łobacz przybliżył temat 
odbioru kolejnych etapów 
rozbudowy oświetlenia w 
sołectwach, terminy zostaną 
ustalone z poszczególnymi 
sołtysami. Przedstawił także 
podpisane umowy po zakoń-
czonych przetargach oraz 
poinformował o wymianie 
piasku w piaskownicach, które 
znajdują się na placach zabaw.
- Referat Obywatelski – Se-
kretarz Gminy Krzysztof Skó-
rzewski poinformował zebra-
nych, że od 25 maja b. r. wejdą 
w życie przepisy wynikające z 
konieczności zapewnienia w 
Polsce skutecznego stosowa-
nia unijnego rozporządzenia w 
sprawie ochrony osób fizycz-
nych w związku z przetwarza-
niem danych osobowych oraz 
w sprawie ich swobodnego 
przepływu (tzw. RODO).
Sprawy różne podczas nara-
dy z sołtysami
Ostatni punkt spotkania do-
tyczył spraw różnych, w któ-
rych poruszono m. in. temat 
niedrożnego rowu w miej-
scowości Smardzów. Wójt 
poinformował, że jest to droga 
powiatowa i z powyższym pro-
blemem należy zgłosić się do 
zarządcy, czyli Zarządu Dróg 
Powiatowych w Oleśnicy.

Agnieszka  Kembłowska

Kwartalna narada Wójta
z Sołtysami
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Z dniem 01 stycznia 2018 rok w 
życie weszła uchwalona przez 
Sejm ustawa z zakresu ochro-
ny środowiska – Prawo wodne. 
Ten liczący ponad 570 arty-
kułów akt prawny, istotnie 
zmieni dotychczasowe zasady 
gospodarowania wodami.
Prace nad reformą Prawa wod-
nego miały na celu przede 
wszystkim pełną implementa-
cję Ramowej Dyrektywy Wod-
nej (dyrektywa 2000/60/WE 
ustanawiająca ramy wspólno-
towego działania w dziedzinie 
polityki wodnej). 
Nowa Ustawa wprowadza 
szereg zmian i budzi niema-
ły niepokój przedsiębiorstw 
wodociągowych, jednostek 
samorządu terytorialnego, 
osób prowadzących działal-
ność rolnicza, przedsiębior-
ców wykorzystujących zasoby 
wodne do produkcji oraz osób 
fizycznych.
Zasadniczą zmianą jest powo-
łanie nowego organu - instytu-
cją w zakresie gospodarowania 
wodami będzie Państwowe 
Gospodarstwo Wodne - Wody 
Polskie. Ta nowo utworzona 
państwowa osoba prawna 
będzie nie tylko wykonywać 
znaczną część uprawnień wła-

ścicielskich przysługujących 
Skarbowi Państwa, ale również 
władczo rozstrzygać sprawy 
administracyjne. Pracami tego 
urzędu będzie kierował prezes 
Wód Polskich, wybierany przez 
ministra właściwego do spraw 
gospodarki wodnej (obecnie: 
Minister Środowiska).
Znaczącemu ograniczeniu 
w zakresie gospodarowania 
wodami ulegną kompetencje 
organów jednostek samorzą-
du terytorialnego, w szczegól-
ności Wójtów, Burmistrzów, 
Prezydentów Miast, Starostów 
i Marszałków. 
Nowe Prawo Wodne powo-
duje, że to nie Rada Gminy a 
właśnie Wody Polskie decydo-
wać będą o obowiązujących 
stawkach za wodę i ścieki na 
terenie danej gminy.   
Prawo Wodne wprowadza sze-
reg zmian, zarówno organiza-
cyjnych ale przede wszystkim 
nowe opłaty, które będą pono-
sić przedsiębiorstwa wodocią-
gowe a których dotychczas nie 
występowały w tej formie, np:  
- Opłata za rozpatrzenie wnio-
sku zatwierdzenia stawek za 
wodę.
- Opłata za rozpatrzenie wnio-
sku zatwierdzenia stawek za 

ścieki.
Warto wspomnieć, że dotych-
czas zajmowała się tym bez-
płatnie Rada Gminy.
Dodatkowo zgodnie z Art. 
274. nowe górne jednostkowe 
stawki opłat za pobór wód 
wynoszą. 
– wód podziemnych – 500 zł 
na dobę za 1 m3/s za określony 
w pozwoleniu wodnopraw-
nym albo w pozwoleniu zinte-
growanym maksymalny pobór 
wód, jeżeli pobór wód nie jest 
większy niż 10% dostępnych 
zasobów wód podziemnych,
– wód podziemnych – 1000 
zł na dobę za 1 m3/s za okre-
ślony w pozwoleniu wodno-
prawnym albo w pozwoleniu 
zintegrowanym maksymalny 
pobór wód, jeżeli pobór wód 
jest większy niż 10% i nie jest 
większy niż 30% dostępnych 
zasobów wód podziemnych,
– wód podziemnych – 2000 zł 
na dobę za 1 m3/s za określony 
w pozwoleniu wodnopraw-
nym albo w pozwoleniu zinte-
growanym maksymalny pobór 
wód, jeżeli pobór wód jest 
większy niż 30% dostępnych 
zasobów wód podziemnych,  
Dotychczas obowiązywała 
stałą opłata za wydobycie wód 

podziemnych w wysokości 
0,068 zł/m3, przekazywana 
Marszałkowi Województwa
Wiele środowisk i instytu-
cji takich jak; Związek Gmin 
Wiejskich RP, Związek Miast 
Polskich, Konwenty Powiatów 
i Województw negatywnie 
oceniają tę ustawę. Idąc dalej 
Porozumienie Związków Za-
wodowych „KADRA” wyraziło 
swój głęboki niepokój zapi-
sami nowej ustawy – Prawo 

wodne. Przewodniczący Da-
riusz Trzcionka w piśmie do 
Ministra Środowiska podkreślił 
problem społecznych kosz-
tów wprowadzanej w życie 
Ustawy. Jego zdaniem nowe 
rozwiązania będą skutkować 
stopniowym wzrostem cen 
wody i kosztów odprowadza-
nia ścieków dla ludności i dla 
polskiego przemysłu. Nowa 
Ustawa będzie mieć również 
wpływ na ceny wielu towarów 
i usług. 

Jarosław Polański

Nowe Prawo Wodne - Gminy tracą swoje kompetencje

Wójt Gminy Oleśnica przypo-
mina że w sierpniu przypada 
drugi termin składania wnio-
sków o zwrot podatku akcyzo-
wego zawartego w cenie oleju 

napędowego wykorzystywa-
nego do produkcji rolnej.

O zwrot podatku ubiegać 
się może producent rolny, 

czyli osoba fizyczna, prawna 
bądź jednostka organizacyjna 
nieposiadająca osobowości 
prawnej, będąca posiadaczem 
gospodarstwa rolnego w rozu-
mieniu przepisów o podatku 
rolnym.

Każdy rolnik, który chce od-
zyskać część pieniędzy wy-
danych na olej napędowy 
używany do produkcji rolnej 
powinien zbierać faktury VAT
• w terminie od 1 sierpnia 2018 
r. do 31 sierpnia 2018 r. należy 
złożyć odpowiedni wniosek 
do wójta, burmistrza lub pre-
zydenta miasta, w zależności 
od miejsca położenia gruntów 
rolnych wraz z fakturami VAT  
stanowiącymi dowód zakupu 
oleju napędowego w okresie 
od 1 lutego 2018 r. do 31 

lipca 2018 r. w ramach limitu 
zwrotu podatku określonego 
na 2018 r.

Określenie limitu zwrotu po-
datku akcyzowego w 2018 r.
Limit zwrotu przysługującego 
producentowi rolnemu okre-
śla się na cały rok na podstawie 
art. 4 ust. 2 ustawy o zwrocie 
podatku akcyzowego zawarte-
go w cenie oleju napędowego 
wykorzystywanego do pro-
dukcji rolnej
Kwotę limitu określa się w na-
stępujący sposób:
86,00 zł * ilość ha użytków 
rolnych
Kwotę zwrotu oblicza się na 
podstawie przedstawionych 
faktur VAT potwierdzających 
zakup oleju napędowego. 
Stawka zwrotu w roku 2018 

wynosi 1,00 zł.
Kwotę zwrotu oblicza się wg 
wzoru :
ilość litrów zakupionego 
oleju napędowego x 1,00 zł
Obliczona kwotę zwrotu po-
równuje się z kwotą limitu 
przypadającego producento-
wi rolnemu.
1. Jeżeli kwota zwrotu jest niż-
sza od kwoty limitu, wówczas 
rolnik otrzyma zwrot równy 
kwocie zwrotu.
2. Jeżeli kwota zwrotu jest 
większa od kwoty limitu, wów-
czas rolnik otrzyma zwrot 
równy kwocie limitu.
 
Wypłata zwrotu przyzna-
nego na podstawie decyzji 
nastąpi do 31 października 
2018 roku.

Agnieszka Trojanowicz

 Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym
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W dniu 21 maja 2018 r. Urząd 
Gminy Oleśnica, z okazji dnia 
optymizmu „OPTYMISTYCZNE 
PRZEDSZKOLE”, odwiedzi-
ły dzieci z Przedszkola nr 6 
w Oleśnicy Przedszkolaków 
przywitał Sekretarz Gminy – 
Krzysztof Skórzewski i zaprosił 
do zwiedzania Urzędu. Dzieci 

miały okazję zobaczyć jak 
wygląda praca na poszczegól-
nych stanowiskach pracy, w 
zamian obdarowały pracowni-
ków medalami superbohatera. 
Największe wrażenie zrobił 
na maluchach gabinet Wójta, 
w którym dzieci chętnie po-
zowały do zdjęć, zwłaszcza 

na fotelu Wójta. Ekoludkom  
spodobała się również sala 
narad z ogromnym ekranem 
projekcyjnym. Na sali narad 
czekała na naszych gości słod-
ka niespodzianka oraz koloro-
we balony. 
Przedszkolaki pod opieką Pani 
Karoliny Jóźwiak-Szumskiej 
oraz Pani Sylwii Cebuli na za-
kończenie wizyty podarowały 
pracownikom urzędu dyplom 
z hymnem optymizmu oraz 

własnoręcznie zrobiony upo-
minek – postać superbohatera.
Dziękujemy za wizytę i zachę-

camy do ponownych odwie-
dzin.

Paulina Śniegula

Ekoludki z wizytą

Wójt Gminy Oleśnica Marcin 
Kasina, Przewodniczący Rady 
Tadeusz Kunaj oraz Sekretarz 
Gminy Krzysztof Skórzewski 
wręczyli Medale za Długolet-
nie Pożycie Małżeńskie dla 9 
par, które wspólnie przeżyły 
w związku małżeńskim co 
najmniej 50 lat. Uroczystość 

odbyła się 27 czerwca 2018 r. 
w Urzędzie Gminy Oleśnica. 
Odznaczenia wraz z legity-
macjami i kwiatami otrzymali 
Państwo: Janina i Stanisław 
Bęben z Bogusławic, Maria i 
Stanisław Ławscy z Krzeczyna, 
Krystyna i Czesław Rybscy ze 
Smardzowa, Irena i Marian 

Tacikiewicz z Boguszyc, Hele-
na i Tadeusz Milewicz z Ligoty 
Małej, Urszula i Michał Pona 
z Ligoty Wielkiej, Barbara i 
Jan Wojtowicz z Nieciszowa, 
Bogusława i Janusz Obała z Li-
goty Polskiej, Czesława i Leon 
Mireccy z Ligoty Wielkiej.
Licząc od 2012 r., od kiedy Wójt 

zachęca do ubiegania się o 
Medale za Długoletnie Poży-

cie Małżeńskie, odznaczenia 
otrzymało już 90 par.

Paulina Gieroń

Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie

w Urzędzie Gminy Oleśnica
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13 czerwca br. Wójt Gminy Ole-
śnica powitał najmłodszych 
mieszkańców gminy.
Rodzice dla swoich pociech 
otrzymali listy gratulacyjne, 
pluszowe kocyki i kubeczki 
niekapki z zapasowym ustni-
kiem oraz bony upominkowe 
o wartości 100,00 zł  do wy-
korzystania w supermarkecie 
E.Leclerc. 
Wszyscy nowo upieczeni ro-
dzice, którzy chcieliby aby Wójt 
również powitał ich pociechę,  
powinni złożyć odpowiedni 
formularz zgłoszeniowy do 
Urzędu Gminy.
Formularz jest do pobrania na 
naszej stronie lub w Urzędzie 
pok. 12 lub 23.
Powitane dzieci:
Weronika Banaś, 
Iga Bartłomiejczyk, 
Kornelia Gabor, 
Wiktoria Górecka, 
Martyna Kołodziejczak,
Szymon Kowal,
Wojciech Midek, 
Antoni Noga, 
Kacper Szkudlarek, 
Karolina Ślazyk, 
Joanna Świder,  
Jakub Święch, 
Wojciech Wieczorek,
Julia Wróbel.

Agnieszka Pawłowska

Nowi mieszkańcy
Gminy Oleśnica

w urzędzie
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wybory

Dnia 31 stycznia 2018 r. weszła 
w życie nowelizacja Kodek-
su Wyborczego. Zgodnie ze 
zmianami Kodeksu Wybor-
czego, każda gmina w Polsce 
musiała podjąć nowe uchwały 
w sprawie określenia okręgów 
i obwodów głosowania dla 
swojego terenu. Dotyczyło 
to również sytuacji, gdy gra-
nice okręgów pozostałyby 

niezmienione. W związku z 
powyższym należało przyj-
rzeć się na nowo geografii 
wyborczej. Podział na nowe 
okręgi należało rozpocząć od 
ustalenia, według specjalne-
go wzoru matematycznego, 
samodzielności (możliwości 
wybrania jednego radego tyl-
ko dla swojego sołectwa) lub 
niesamodzielności sołectwa 

(wyboru jednego radnego dla 
kilku mniejszych miejscowości 
ze sobą sąsiadujących). 
Gmina Oleśnica, jako gmina do 
20 000 mieszkańców, jest po-
dzielona na 15 jednomanda-
towych okręgów wyborczych, 
które należy utworzyć z 29 
sołectw. Liczba mieszkańców 
gminy Oleśnica wzrasta, ale 
nierównomiernie dla każdego 
sołectwa. Są miejscowości, 
które rozwijają się dynamicz-
nie. Powstają nowe miejsca 
zamieszkania, liczba ludności 
regularnie się zwiększa.
Są jednak też miejscowości, 
gdzie nie przybywa nowych 
mieszkańców, a nawet ich 
liczba spada. Ze względu na 
zmiany w liczbie ludności w 
poszczególnych sołectwach 
dotychczasowy podział na 
okręgi wyborcze stał się nie-
aktualny i należało go dosto-
sować do obecnego stanu 
mieszkańców w poszczegól-
nych sołectwach. Ponadto 
przy podziale gminy na okręgi 
wyborcze należy pamiętać, że 
wspólny okręg mogą tworzyć 
sołectwa niesamodzielne lub 
jedno sołectwo samodzielne 

z innymi, mniejszymi niesamo-
dzielnymi sołectwami. Wyklu-
czone jest tworzenie okręgu 
składającego się z dwóch 
samodzielnych miejscowości.
Jednym z najszybciej rozwija-
jących się w ostatnim czasie 
sołectw są Jenkowice. 
Po przeliczeniu liczby miesz-
kańców, okazało się, że Jenko-
wice nie mogą tworzyć nadal 
jednego okręgu ze Smardzo-
wem – samodzielnym sołec-
twem, ponieważ również stały 
się samodzielne. Dąbrowa, 
która graniczy ze Smardzo-
wem, Jenkowicami i Boguszy-
cami, mogła być „przyłączona”
tylko do którejś z tych miej-
scowości. Z dwóch powodów 
Dąbrowa została połączona z 
Jenkowicami. Po pierwsze ze 
względu na zachowanie pro-
porcjonalności w okręgach, 
po drugie Dąbrowa już kiedyś 
wybierała radnego wspólnie z 
Jenkowicami, kiedy stanowiły 
wspólny okręg wyborczy
dwie kadencje wcześniej. Sa-
modzielność Jenkowic (po-
wstanie 16 okręgu wyborcze-
go) wymusiła kolejne zmiany 
w podziale gminy na okręgi. 
Należało podzielić (rozparce-
lować, zlikwidować) jeden z 

dwóch okręgów wyborczych 
złożonych z sołectw niesa-
modzielnych. I tak  Brzezinka 
została przyłączona do Soko-
łowic, a Ostrowina do Ligoty 
Polskiej, z której ze względu 
na zachowanie proporcjonal-
ności odłączono Osadę Leśną. 
Obecnie Osada Leśna tworzy 
jeden okręg z Poniatowica-
mi. Taki podział pozwolił na 
zachowanie równowagi po-
między ilością mieszkańców 
poszczególnych okręgów z 
uwzględnieniem położenia 
geograficznego sołectw.
Uchwała w sprawie nowego 
podziału gminy Oleśnica na 
okręgi wyborcze była konsul-
towana i została ostatecznie 
zatwierdzona przez Delegatu-
rę Krajowego Biura Wyborcze-
go we Wrocławiu. Zgodnie ze 
zmianami, które zostały wpro-
wadzone do Kodeksu Wybor-
czego był to ostatni podział 
gminy na okręgi dokonany 
przez Radę Gminy. Od 1 stycz-
nia 2019 r. podziału jednostek 
samorządu terytorialnego na 
okręgi wyborcze oraz zmian 
w tym podziale dokonywał 
będzie komisarz wyborczy.

Paulina Gieroń
Krzysztof Skórzewski

Podział gminy na okręgi wyborcze

Od końca maja do początku 
czerwca br. przez wojewódz-
two dolnośląskie i i powiat 
oleśnicki  przemieszczały się 
pododdziały 2 Pułku Kawalerii 
Armii Stanów Zjednoczonych 
( 2 nd Cavalry Regiment) jed-
nostki wojskowej wielkości 
brygady zmotoryzowanej 
należącej do USA REUR stacjo-
nującej w Viseck w Niemczech. 
Ruch tych wojsk po naszych 
drogach realizowany był w ra-
mach ćwiczeń „SABER STRIKE 
18”. Przerzut takiej ilości pojaz-
dów i żołnierzy z głębi Niemiec 
przez Polskę na Litwę, Łotwę i 
Estonię to ogromne wyzwanie 
logistyczne i organizacyjne. 
Aby  sprawnie przemieścić 
taką ilość wojska i sprzętu na 
trasach przejazdu zaplano-
wano miejsca parkowania, 
postoju i odpoczynku. Jednym 
z takich miejsc było dawne 

lotnisko wojskowe położone 
na terenie Gminy Oleśnica. 
Wójt Gminy Marcin Kasina re-
alizując obowiązki wynikające 
z zadań państwa gospodarza 
( Host Nation Suport - HNS )
udostępnił teren lotniska dla 
potrzeb naszego wojska i 
wojsk sojuszniczych działają-
cych w ramach ćwiczeń.
Na lotnisku rozwinięte zostały 
polskie elementy ubezpiecze-
nia i kontroli ruchu. Pojawiły 
się kontenery na odpady, ru-
chome węzły sanitarne i spe-
cjalne maty zabezpieczające 
miejsca tankowania pojazdów. 
Kolumny wojsk amerykań-
skich, które przybywały na 
nasze lotnisko były pilotowa-
ne przez żołnierzy kompanii 
regulacji ruchu i Żandarmerię 
Wojskową. Po przybyciu na 
lotnisko żołnierze amerykań-
scy mogli realizować obsługę 

i tankowanie sprzętu zjeść po-
siłek oraz nieco odpocząć po 
trudach jazdy w kolumnach.
Po zrealizowaniu wszystkich 
zaplanowanych zadań, zgod-
nie z harmonogramem  kolum-
ny ruszały w dalszą drogę , tak 
aby realizować kolejne etapy 
ćwiczenia „SABER STRIKE 18”.
Pobyt wojsk amerykańskich 
przebiegał bezpiecznie, choć 
być może niektórzy z nas do-
świadczyli pewnych trudności 
na drogach  w związku z ich 
przemieszczaniem się.  
Ponownie amerykańscy żoł-
nierze pojawili się w Gminie 
Oleśnica w drugiej połowie 
czerwca br. kiedy to nastąpił 
ich powrót po ćwiczeniach do 
baz w Niemczech. 
Tegoroczne ćwiczenia, których  
organizatorem jest U.S. Army 
rozpoczęły się 3 czerwca na 
Litwie, która jako państwo 
gospodarz jest głównym te-
renem manewrów, odbywa-

jących się także na Łotwie, w 
Estonii i w Polsce. Ćwiczenia 
potrwają do 15 czerwca. Bierze 
w nich udział ponad 10 tys. żoł-
nierzy z 22 państw, najliczniej 
są reprezentowane siły lądowe 
Stanów Zjednoczonych.
Polska wystawiła drugą pod 
względem liczebności repre-
zentację żołnierzy. W ćwicze-
niach biorą udział wielona-
rodowe grupy bojowe NATO, 
stacjonujące w regionie w 
ramach wzmocnienia wschod-
niej flanki Sojuszu. Wojska 
mają sprawdzać i doskonalić 

działania logistyczne, w tym 
przerzut wojsk, oraz działania 
typowo bojowe.
Z dziennikarskiego obowiąz-
ku dodam, że przejeżdżają-
ce transporty nie posiadały 
ładunków niebezpiecznych, 
ponadgabarytowych, a naj-
cięższymi pojazdami były 35 
tonowe kołowe transportery 
opancerzone ( ICV Infantry 
Carier Vehicle ) - STRYKER. 
Zdjęcia zostały wykonane na 
drodze przed Spalicami przed 
wjazdem  na DK nr 25 

Jerzy Tomasz Trzciński

Jadą, jadą sojusznicy…
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Dożynki tradycyjnie rozpocz-
niemy Mszą Świętą w kościele 
NMP Nieustającej Pomocy w 
Boguszycach o godz. 12.00, a 
następnie Korowodem Dożyn-
kowym przejdziemy na boisko 
sportowe w Boguszycach.
W programie m.in.:
Część oficjalna i Obrzęd Do-
żynkowy;
Występy zespołów ludowych 

z Gminy Oleśnica;
Prezentacje „Stoisk promują-
cych sołectwa” Gminy Oleśnica
oraz wystawców i rękodziel-
ników;
Wypiekanie chleba i bułek w 
mobilnym piecu chlebowym;
Atrakcje sportowe i rekreacyj-
ne dla dzieci i młodzieży.
17.30 Zespół DEFIS (koncert)
18.30 Teatr Na Walizkach (wy-
stęp plenerowy)

20.00 Koncert  JORRGUS (kon-
cert)
22.45 Koncert POWER PLAY
Zabawa taneczna. 
Dodatkową atrakcją będzie 
profesjonalny pokaz laserowy.
Zapraszamy serdecznie!
Kalendarium dożynki sołeckie:
15.08 – dożynki sołeckie w 
Brzezince
18.08 – dożynki sołeckie w 
Ostrowinie
01.01 – dożynki sołeckie w 
Ligocie Polskiej
01.01 – dożynki sołeckie w 
Dąbrowie
01.01 – dożynki sołeckie w 
Sokołowicach
01.01 – dożynki sołeckie w 
Ligocie Wielkiej
09.01 – dożynki sołeckie w 
Bystrem
16.01 – dożynki sołeckie w 
Piszkawie

Anna Gierlach-Matyszkiewicz

Uprzejmie informujemy że w 
„Żłobku Gminnym w Oleśnicy” 
na rok 2018/2019  posiadamy 
25 miejsc, w ramach projek-
tu pn.”Dolnośląskie Żłobki” 
współfinansowanego w ra-
mach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Dolnośląskiego na lata 2014-
2020.
Rekrutacja odbywa się w 
dniach od 18 lipca 2018 r. do 
31 lipca 2018 r.
Grupą docelową w ramach 
projektu są mieszkańcy gmi-
ny Oleśnica powracający na 
rynek pracy po urlopach ma-
cierzyńskich, rodzicielskich, 
wychowawczych lub osoby 
pozostające bez zatrudnienia 
i sprawujące opiekę nad dzieć-
mi w wieku do lat 3.
Regulamin rekrutacji do pro-
jektu wraz z wymaganymi 
dokumentami do pobrania do-

stępny jest na stronie Urzędu 
Gminy Oleśnica: http://www.
olesnica.wroc.pl/ oraz w bu-
dynku Urzędu Gminy Oleśnica 
w pokoju nr 23. 

Katarzyna Koreń

Dożynki Gminy Oleśnica 25 sierpnia boisko sportowe

szkoła

Świadczenie „Dobry Start” 
przysługuje w wysokości 300 
zł dla każdego uczącego się 
w szkole dziecka, raz w roku – 
bez względu na dochody.  
Dla kogo wsparcie?
Świadczenie „Dobry Start” 
przysługuje raz w roku na roz-
poczynające rok szkolny dzieci 
do ukończenia 20 roku życia. 
Dzieci niepełnosprawne uczą-
ce się w szkole otrzymają je do 
ukończenia przez nie 24 roku 
życia. „Szkoła” oznacza: szkołę 
podstawową, dotychczasowe 
gimnazjum, szkołę ponad-
podstawową i dotychczasową 
szkołę ponadgimnazjalną, z 
wyjątkiem szkoły policealnej i 
szkoły dla dorosłych, ponadto 
szkołę artystyczną, w której 
realizowany jest obowiązek 
szkolny lub nauki, a także mło-
dzieżowy ośrodek socjoterapii, 
specjalny ośrodek szkolno-wy-
chowawczy, specjalny ośrodek 
wychowawczy, ośrodek rewa-
lidacyjno – wychowawczy.
Świadczenie nie przysługuje 
na dzieci uczęszczające do 
przedszkola, dzieci realizujące 
roczne przygotowania przed-
szkolne w tzw. zerówce w 

przedszkolu lub szkole, dzieci 
lub osoby uczące się, umiesz-
czone w domu pomocy spo-
łecznej, schronisku dla nielet-
nich, zakładzie poprawczym, 
areszcie śledczym, zakładzie 
karnym, szkole wojskowej lub 
innej szkole, jeżeli instytucje te 
zapewniają nieodpłatne pełne 
utrzymanie.
Jak dostać świadczenie „Do-
bry Start”?
 Aby otrzymać wsparcie, nale-
ży złożyć wniosek. W gminnym 
organie właściwym według 
miejsca zamieszkania wnio-
ski składają: matka lub oj-
ciec dziecka, opiekun prawny, 
opiekun faktyczny dziecka lub 
osoba ucząca się (tj. pełnolet-
nia osoba ucząca się w szkole, 
niepozostająca na utrzymaniu 
rodziców w związku z ich 
śmiercią lub w związku z usta-
leniem wyrokiem sądowym 
lub ugodą sądową prawa do 
alimentów z ich strony). Z kolei 
w powiatowym centrum po-
mocy rodzinie według miejsca 
zamieszkania wnioskodawcy 
lub siedziby placówki wnioski 
składają: rodziny zastępcze, 
osoby prowadzące rodzinne 

domy dziecka, dyrektor pla-
cówki opiekuńczo-wycho-
wawczej, dyrektor regionalnej 
placówki opiekuńczo – tera-
peutycznej oraz osoba usamo-
dzielniana, o której mowa w 
ustawie o wspieraniu rodziny 
i systemie pieczy zastępczej).
Świadczenie „dobry start” wy-
nosi 300 zł jednorazowo na 
dziecko i jest co do zasady nie-
podzielne, jednak, podobnie 
jak w przypadku świadczenia 
500+, gdy dziecko, zgodnie 
z orzeczeniem sądu, jest pod 
opieką naprzemienną oby-
dwojga rodziców rozwiedzio-
nych, żyjących w separacji lub 
żyjących w rozłączeniu, spra-
wowaną w porównywalnych i 
powtarzających się okresach, 
kwotę świadczenia „dobry 
start” ustala się każdemu z 
rodziców w wysokości połowy 
kwoty, czyli 150 zł.
Kiedy złożyć wniosek?
 Wniosek – podobnie jak wnio-
ski o świadczenie wychowaw-
cze z programu „Rodzina 500+” 
– będzie można składać już 
od 1 lipca online przez banko-
wość elektroniczną oraz przez 
stronę Ministerstwa Rodziny 
empatia.mrpips.gov.pl, a od 
1 sierpnia drogą tradycyjną 

(papierową).
Ważne! Wniosek należy zło-
żyć do 30 listopada. Wnio-
ski złożone po upływie tego 
terminu pozostawia się bez 
rozpatrzenia.
Gdzie złożyć wniosek?
Wnioski mieszkańców Gminy 
Oleśnica w formie papierowej 
będą przyjmowane i realizo-
wane przez Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Oleśni-
cy, Dział Świadczeń Społecz-
nych, ul. Wojska Polskiego 78, 
56-400 Oleśnica, pokój nr 3, od 
poniedziałku do piątku w go-
dzinach 7-15. Wzór wniosku do 
pobrania został udostępniony 
na stronie http://gopsolesnica.
bip.net.pl w zakładce: Organi-
zacja pracy – Druki.
Kiedy rodzina otrzyma po-
moc?
W przypadku wniosków złożo-
nych w lipcu i sierpniu, rodziny 
wyprawkę otrzymają nie póź-
niej niż 30 września. W przy-
padku wniosków złożonych 
w kolejnych miesiącach gmina 
będzie miała maksymalnie 
2 miesiące od dnia złożenia 
wniosku na jego rozpatrzenie 
i wypłatę świadczenia.
Uproszczona procedura
W celu usprawnienia i przy-

spieszenia procesu przyzna-
wania wyprawki szkolnej zre-
zygnowano z konieczności 
wydania i doręczenia decyzji 
administracyjnej – będą one 
wydawane jedynie w przy-
padku odmowy przyznania 
świadczenia, a także w spra-
wach nienależnie pobranych 
świadczeń. Informacja o przy-
znaniu świadczenia „dobry 
start” zostanie przesłana na 
wskazany przez wnioskodaw-
cę adres poczty elektronicz-
nej o ile został wskazany we 
wniosku. W przypadku, gdy 
wnioskodawca nie wskazał 
adresu poczty elektronicznej, 
informację o przyznaniu wy-
prawki będzie można odebrać 
później osobiście w siedzibie 
GOPS w Oleśnicy.
Świadczenie „Dobry Start” jest 
zwolnione od podatku. Nie 
podlega unijnej koordynacji 
systemów zabezpieczenia 
społecznego, egzekucji ani 
wliczeniu do dochodu przy 
ustalaniu prawa do świadczeń 
z innych systemów wsparcia.
Dodatkowe informacje można 
uzyskać w Gminnym Ośrodku 
Pomocy Społecznej pod nu-
merem tel: (71) 715 68 85.

Magdalena Pawłowska

„Dobry Start” dla ucznia, czyli 300+

w Boguszycach
Rekrutacja do Żłobka Gminnego w Oleśnicy
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2 czerwca w Ostrowinie odbył 
się  „Piknik z Kulturą i Sportem”.
Wśród atrakcji znalazła się 
rodzinna wioska sportu, warsz-
taty ceramiczne, podczas któ-
rych wypalano ozdoby z gliny, 
warsztaty chlebowe z użyciem 

mobilnego pieca chlebowego, 
a także atrakcje dla najmłod-
szych przygotowane przez 
GBP w Boguszycach. Warsz-
taty zostały poprowadzone 
przez animatorów kultury i 
pracowników GOK Oleśnica. 

Dodatkową atrakcją był spek-
takl teatralny przygotowany 
przez grupę „Ligotki” z Ligoty 
Polskiej oraz happening „Soko-
lików” z Sokołowic. Na terenie 
boiska sportowego w Ostrowi-
nie nie zabrakło również stoisk 
z zabawkami, przepysznym 
jedzeniem i dmuchańców dla 
dzieci. Podczas pikniku odbyły 
się także finałowe turnieje piłki 
nożnej młodzików oraz junio-
rów młodszych.

Anna Gierlach-Matyszkiewicz

W dniach 8 – 11 maja 2018 
GOK Oleśnica gościł uczestni-
ków dwuletniego, międzyna-
rodowego projektu „NO2WAR”, 
realizowanego w gminie Ole-
śnica w latach 2016-18 przez 

partnerów z Węgier, Niemiec, 
Grecji oraz Polski. W dniu 09 
maja br. odbyło się otwarte 
spotkanie w Izbie Pamięci 
Gminy Oleśnica w Boguszy-
cach, gdzie oprócz partnerów 
projektu obecni byli również 
mieszkańcy gminy Oleśnica, 
Wójt Gminy Oleśnica Marcin 
Kasina, Dyrektor GOK Dorota 

Bartczak i przedstawiciele 
lokalnych władz.Uczestnicy 
spotkania obejrzeli prezenta-
cję pt. „Indywidualne narracje 
na temat II wojny światowej i 
totalitaryzmów”, którą przed-

stawiła Monika Małobęcka z 
GOK Oleśnica. Dla wszystkich 
zebranych wystąpił zespół 
„Boguszyczanie” z Boguszyc , 
działający przy GOK Oleśnica. 
W programie trzydniowego 
spotkania partnerskiego w 
gminie Oleśnica odbyło się 
również spotkanie z uczniami 
Szkoły Podstawowej w Soko-

łowicach, gdzie prezentowana 
była historia szkoły i edukacji 
w gminie Oleśnica. Wielkim 
zainteresowaniem cieszyły 
się zapisy w szkolnej kronice, 
które wzbogaciła opowiada-
niami pani Małgorzata Kra-
sinkiewicz, nauczyciel historii. 

Spotkanie w SP Sokołowice 
było ważnym wątkiem upa-
miętniania 100 rocznicy od-
zyskania Niepodległości przez 
Polskę, przypadającej w 2018 
roku. Dopełnieniem programu 
spotkania partnerskiego była 
wizyta z przewodnikiem w 
byłym nazistowskim obozie 
koncentracyjnym Gross-Rosen 

w Rogoźnicy oraz spacer po 
Wrocławiu śladami pomników 
poświęconych ofiarom XX-
-wiecznych totalitaryzmów.
S e r d e c z n i e  d z i ę k u j e m y 
wszystkim, którzy pomogli 
w przygotowaniu spotkania, 
szczególnie Paniom z KGW w 
Boguszycach, za przygotowa-
nie poczęstunku dla naszych 

gości. Finał projektu odbę-
dzie się w październiku br. w 
Budapeszcie, gdzie zaprezen-
towane zostaną krótkie filmy-
-wywiady z udziałem seniorów 
i młodego pokolenia z wypo-
wiedziami nt. „Niepodległości”, 
„Wolności”, „Wojny”.

Piotr Michałowski
Monika Małobęcka

Spotkanie No2War 

Piknik z Kulturą i Sportem 2018
gok
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4 kwietnia 2018 r. kl. I i kl. II ze 
30 czerwca przy Izbie Pamięci 
Gminy Oleśnica w Boguszy-
cach odbyło się spotkanie 
przy piecu „Z chlebem i solą 
na ludową nutę”.  Tematyka 
spotkania związana była z 

Nocą Kupały, a jej główna 
idea to integracja zespołów i 
mieszkańców gminy Oleśnica, 
a także wspieranie inicjatyw 
mieszkańców. W programie 
znalazły się występy zespołów: 
„Jarzębina” z Sokołowic, „Rzę-

dowianie” z Boguszyc Os., „Bo-
guyszyczanie” z Boguszyc, „Wy-
szogorodzianie” z Wyszogrodu 
oraz nowo powstały zespół, 
„Ale babki” z Boguszyc. Panie 
z Koła Gospodyń Wiejskich w 
Boguszycach przygotowały 

warsztaty wyrabiania chleba 
i lepienia pierogów. Wszyscy 
goście zaproszeni zostali do 
wspólnej biesiady oraz zaba-
wy przy występie lokalnego 
zespołu „Marki”. 

Organizatorem spotkania był 
Gminny Ośrodek Kultury Ole-
śnica w partnerstwie z Kołem 
Gospodyń Wiejskich w Bogu-
szycach.

Anna Gierlach-Matyszkiewicz

Spotkanie przy piecu z chlebem i solą na ludową nutę

Seniorzy z miejscowości Pisz-
kawa, Krzeczyn, Sokołowice, 
Ostrowina i Brzezinka mieli 
swoje święto 14 czerwca w 
„Zajeździe u Stefanii” w Dą-
browie!
Dla gości wystąpił Teatrzyk 
„Retro” z Ostrowiny, zespół 
„Krzeczyniacy” z Krzeczyna 
i „Jarzębina” z Sokołowic.  
Nie zabrakło poczęstunku i 
wspólnej biesiady.
Wójt Gminy Oleśnica Marcin 

Kasina symbolicznie uhono-
rował najstarszych miesz-
kańców wymienionych miej-
scowości, którzy przybyli na 
spotkanie. 
Wszystkim, którzy świętowali 
z nami tego dnia serdecznie 
dziękujemy za wspólną zaba-
wę i niesamowitą atmosferę!
Organizatorami spotkania 
był GOPS w Oleśnicy oraz 
GOK Oleśnica.
       Anna Gierlach-Matyszkiewicz

Seniorzy z miejscowości Ligota 
Wielka, Nowa Ligota i Świerz-
na świętowali swój dzień w 
świetlicy wiejskiej w Ligocie 
Wielkiej 24.05.2018 r!
Na spotkaniu nie zabrakło 
przepysznego poczęstunku, 
wspólnej biesiady, wystąpił 
także zespół „Ligocianie” z 
Ligoty Wielkiej, działający 
przy GOK Oleśnica.  Wielką 
niespodzianką był tort, który 
rada sołecka przygotowała 
specjalnie dla seniorów.
Tradycyjnie Wójt Gminy Ole-
śnica uhonorował najstar-
szych mieszkańców, którzy 
byli obecni na spotkaniu.

Anna Gierlach-Matyszkiewicz

Spotkanie z seniorami Kolejne
spotkanie 
z seniorami

17 maja w „Zajeździe u Stefa-
nii” w Dąbrowie Wójt Gminy 
Oleśnica Marcin Kasina ugo-
ścił seniorów z miejscowości 
Boguszyce, Boguszyce Osie-
dle i Dąbrowa.
Dla zgromadzonych gości 
zagrał zespół „Rzędowianie” 
z Boguszyc Osiedla, „Bogu-
szyczanie” z Boguszyc, a także 
„Ale Babki” z Boguszyc, nowo 
powstały zespół, działający 

przy GOK Oleśnica, dla któ-
rego występ na czwartkowej 
biesiadzie był debiutem.
Dla zgromadzonych senio-
rów został przygotowany 
poczęstunek i wspólna bie-
siada. Wójt Gminy Oleśnica 
wyróżnił także najstarszych 
seniorów, którzy byli obecni 
na spotkaniu, wręczając im 
symboliczny upominek.

Anna Gierlach-Matyszkiewicz

W Zajeżdzie u Stefanii

gok

wójt i seniorzy
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wydarzenia

23 czerwca na boisku we 
Wszechświętem odbyła się 
zabawa przygotowana spe-
cjalnie dla najmłodszych!
Współpracujący z GOK Oleśni-
ca animator przygotował gry, 
zabawy i konkursy z nagroda-
mi dla każdego dziecka. Wśród 
atrakcji znalazły się również 

pokazy cięcia samochodu 
przygotowane przez OSP Li-
gota Polska oraz konkursy 
sprawnościowe przygotowane 
przez OSP Wszechświęte. 
Kolejną atrakcją były dmu-
chańce, a także poczęstunek 
– słodkości, wata cukrowa, 
kiełbaski i hamburgery. 

Serdecznie dziękujemy wszyst-
kim, którzy zaangażowali się w 
pomoc przy organizacji: Panu 
Waldemarowi Ubie Radnemu 
Gminy Oleśnica, Agro – Efekt 
z Sycowa, PHJ JAR – BUD Ja-
rosław Strozik z Cieśli oraz 
wszystkim tym, którzy pomo-
gli w przygotowaniu poczę-
stunku. 

Anna Gierlach-Matyszkiewicz

Przy świetlicy wiejskiej w Li-
gocie Małej odbył się Festyn 
Rodzinny zorganizowany 
przez szkołę. Dzięki dużemu 
zaangażowaniu rodziców miał 
niepowtarzalny klimat i stał 
się spotkaniem integrującym 
środowisko lokalne.
 Wydarzenie poprowadzili pani 
Katarzyna Hawryluk i radny 
Grzegorz Szymański, którzy w 
sposób dowcipny na bieżąco 
komentowali wszystkie atrak-
cje sobotniej zabawy.
Na „głównej scenie” przed pu-
blicznością swoimi umiejętno-
ściami miały okazję pochwalić 
się młode „talenty”. Między 
występami tancerzy, grą na 
instrumentach i śpiewem kon-
feransjerzy przeprowadzali 
konkurencje dla amatorów 

zabaw takie jak: „wyścig spra-
gnionego”, „rzuty do fartuszka”, 
„żonglerka w siedmiomilo-
wych butach”.
Na festynie pojawiły się atrak-
cyjne stoiska kulinarne z du-
żym akcentem na „swojskie 
wyroby” w „sielskiej” opra-
wie. Nie zabrakło chleba ze 
smalcem i ogórkiem, miodu z 
pobliskiej pasieki, domowych 
ciast, sorbetów z sezonowych 
owoców, lemoniady ze świeżą 
miętą z ogródka itd. Hitem 
stały się pyszne babeczki, które 
kryły w sobie atrakcyjne nie-
spodzianki. Po okolicy roznosił 
się zapach tradycyjnych przy 
tego typu imprezach frytek, 
popcornu i  grillowanych kieł-
basek. Część stoisk zagospo-
darowali artystycznie uzdol-

nieni rodzice wraz ze swoimi 
rękodziełami. Były to między 
innymi: biżuteria wyrabiana 
przez uczniów, poduszeczki, 
maskotki, kwiaty z krepiny, 
zwierzątka z baloników itp. 
Dzieci mogły skorzystać z 
usług mam, które z wprawą 
zaplatały kolorowe warko-
czyki, malowały paznokcie i 
wykonywały tatuaże.
Znalazła się strefa artystyczna 
dla najmłodszych. Każdy mógł 
namalować kota swoich ma-
rzeń, zrobić ogromną bańkę 
lub stworzyć obraz na folii roz-
wieszonej między drzewami. 
Bardziej energetyczne dzieci 
cieszyły się ze skoków na dmu-
chanych zamkach.
Dla rządnych rywalizacji przy-
gotowane były 4 stacje spraw-
nościowe: rzuty do kosza, 
strzały z łuku, rzuty na kaktusa 

i podkową. W trakcie imprezy 
odbywał się otwarty turniej 
piłki siatkowej, który szcze-
gólnie cieszył się zaintereso-
waniem starszej młodzieży. 
Na zwycięzców sportowych 
zmagań czekały okolicznościo-
we medale. 
Ochotnicza Straż Pożarna 
zaoferowała wóz strażacki, 
pierwszą pomoc medyczną  i 

„firmowe krówki”. Przy oka-
zji okazało się, że ulubioną 
rozrywką strażaków jest gra 
w rzutki, do której  aktywnie 
zachęcali uczestników pikniku.
Podczas festynu zbierane były 
fundusze na sztandar szkoły, 
który uroczyście wprowa-
dzony będzie w nowym roku 
szkolnym.

Ewa Obiegło

Festyn rodzinny w Ligocie Małej

Zabawa dla dzieci we Wszechświętem
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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 

506 910 897
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

W związku z  nadcho-
dzącymi obchodami 
Stulecia Odzyskania 
przez Polskę Niepodle-
głości Szkoła Podstawo-
wa w Smolnej realizuje 
projekt: „Szkoła Mło-
dych Patriotów”. Celem 
podjętych działań jest 
krzewienie wśród dzie-
ci i młodzieży postaw 
patriotycznych w kon-
tekście historii państwa 
i narodu polskiego. Dla-
tego od lutego 2018 
roku realizowane są za-
dania, w których ucznio-
wie: przeprowadzają 
szkolne apele o tema-
tyce patriotycznej, przy-
gotowują heppening w 
czasie świąt patriotycz-
nych,  przygotowują  
plakaty   „100. rocznica 
odzyskania przez Pol-
skę niepodległości”, 

przeprowadzają son-
daż wśród społeczności 
szkolnej, nauczycieli 
i mieszkańców miej-
scowości nt. postaw 
patriotycznych oraz roli 
patriotyzmu lokalnego. 
Również uczestniczą w 
ogólnoszkolnym  kon-
kursie recytatorskim o 
tematyce patriotycznej 
oraz w ogólnoszkol-
nym konkursie pieśni 
patriotycznych. Działa-
nia realizowane są pod 
kierownictwem wycho-
wawców i nauczycieli, 
a koordynatorem pro-
jektu jest Pani Aurelia 
Fabian, która ukończy-
ła specjalistyczny kurs 
„Szkoła Młodych Pa-
triotów” przygotowany 
przez Studium Prawa 
Europejskiego.

Aurelia Fabian

Uczniowie klas 4-7  SP w 
Smolnej wraz z wycho-
wawcami  uczestniczyli  
w 2-dniowiej wyciecze 
szkolnej zorganizowa-
nej przez panią Barbarę 
Witkowską. Wyjazd, jak 
co roku był dofi nanso-
wany przez Wójta Gmi-
ny Oleśnica - Marcina 
Kasinę, jako nagroda 
dla najlepszych uczniów 
naszej szkoły . W tym 
roku szkolnym była to 
wycieczka:  Poznań-We-
necja-Biskupin.
W Poznaniu odwiedzili-
śmy Ratusz, Stary Rynek 
i okolice, Dzielnicę Ce-
sarską, Ostrów Tumski, 
Katedrę Poznańską z 
podziemiami,  Palmiar-
nię, Rogalowe Muzeum. 
Następnego dnia wy-

ruszyliśmy do WENECJI, 
gdzie odwiedziliśmy 
Muzeum Kolejki Wąsko-
torowej i  Ruiny Zamku. 
Następnie zabytkową 
koleją pojechaliśmy do 
BISKUPINA, gdzie zwie-
dziliśmy Muzeum Ar-
cheologiczne: obozowi-
ska łowców i zbieraczy 
epoki kamienia, osady 
pierwszych rolników, 
osady obronne ludności 
kultury łużyckiej, wioskę 
wczesnopiastowską.
Te dwa dni  upłynęły 
wszystkim przyjemnie 
na zwiedzaniu zabyt-
ków i muzeów, podzi-
wianiu atrakcji i warsz-
tatach edukacyjnych.

Barbara Witkowska, 
Barbara Czech

Turniej piłki plażowej. 

15 lipca od godz.10.00 na terenie 

szkoły podstawowej w Ligocie 

Polskiej odbędzie się „ III Memo-

riał Karoliny Kułakowskiej ” czyli 

turniej piłki siatkowej plażowej 

połączony z piknikiem i zaba-

wą. Oficjalne otwarcie całego 

turnieju nastąpi ok godz.13.00. 

Patronem „III Memoriału Karoliny 

Kułakowskiej” jest wójt Gminy 

Oleśnica p. Marcin Kasina. Ser-

decznie zapraszamy. 

Wakacyjne turnieje młodzi-

ków i juniorów młodszych 

4 i 18 sierpnia planowane są 

wakacyjne turnieje piłki nożnej 

młodzików i juniorów młod-

szych. Turnieje odbędą się na 

boisku „orlik” przy ul. Wileńskiej. 

Zgłoszenia drużyn przyjmowane 

będą do 1 i 15 sierpnia pod nr.tel. 

71 721 87 27 w biurze działu 

sportu i rekreacji GOK Oleśnica. 

Turniej piłki nożnej senio-

rów.

11 sierpnia (sobota) na gminnym 

boisku „Orlik” przeprowadzony 

zostanie nocny turniej w piłce 

nożnej seniorów drużyn z gmi-

ny Oleśnica. Zgłoszenia drużyn 

przyjmowane będą do dnia 3 

sierpnia w dziale Sportu i Rekre-

acji Gminnego Ośrodka Kultury 

Oleśnica pod nr tel.71 721 87 27. 

Ku Niepodległej Zwiedzamy Poznań
Wenecję i Biskupin
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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 Ko-
munalne Sp. z o.o. / GPK
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 / GOPS
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 / GOK
Ligota Polska 3a
56-400 Oleśnica
tel./fax. 71-314-02-38
czynny w godz. 8.00 - 16.00

Twój dzielnicowy
797 306 464, 797 306 463

Przydatne informacje: 
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Chcesz zadzwonić do swojego sołtysa?
     Tutaj znajdziesz do niego numer 

sportowe zapowiedzisp smolna



W ubiegłą niedzielę przeprowadzo-

no ostatnie w tym sezonie mecze 

piłki nożnej seniorów o mistrzostwo 

gminy Oleśnica.Podobnie jak w la-

tach ubiegłych,zmagania o „Puchar 

Wójta” gminy Oleśnica rozstrzygnięto 

dopiero podczas ostatniej kolejki,a 

korespondencyjny pojedynek o 

miejsce na podium w obecnym se-

zonie toczyły reprezentacje Ligoty 

Polskiej,Boguszyc Os.,Nieciszowa i 

Dąbrowy.Po ostatnim gwizdku sę-

dziego w sezonie to drużyna z Ligoty 

Polskiej mogła cieszyć się ze zdobycia 

tytułu mistrza rozgrywek gminnych 

w piłce nożnej seniorów w sezonie 

2017/2018. Zawodnicy z Ligoty 

Polskiej w ostatnim meczu pewnie 

pokonali zdekompletowaną drużynę 

Dąbrowy i nie dali szans rywalom na 

przeskoczenie ich w tabeli.Walcząca 

do końca o tytuł mistrza  całych roz-

grywekreprezentacja z Boguszyc Os. 

swój mecz rozstrzygnęła na swoją 

korzyść pokonując rywali z Smardzo-

wa 3:0 i ostatecznie zajmując drugie 

miejsce.Ubiegłoroczni zwycięzcy  

wygrali swój ostatni mecz pokonując 

drużynę Zarzyska 6:3 i tym samym 

zajęli trzecie miejsce na podium. 

Po zakończonych zmaganiach spor-

towych odbyło się wspólne podsu-

mowanie minionego sezonu przy-

gotowane przez Gminny Ośrodek 

Kultury Oleśnica,komisję Kultury,Re-

kreacji,Sportu, Ładu i Bezpieczeństwa 

Publicznego oraz przez drużynę 

Smardzowa prowadzoną przez p.Ad-

riana Obiegły wraz z radą sołecką 

Smardzowa.

W pierwszej kolejności wyróżnieni 

zostali sędziowie,prowadzący całe 

rozgrywki,czyli panowie:Piotr Cał-

kosiński,Mieczysław Głowaczewski-

,Jerzy Maksymczak,Krzysztof Ofton, 

oraz  Czesław Szczepaniak.Następnie 

wyróżniona została drużyna Bogu-

szyc,której w tym roku przyznana 

została nagroda „Fair Play” za czystą 

grę i ducha zdrowej rywalizacji.Po 

wspólnych,  pamiątkowych zdjęciach 

oraz wręczeniu statuetek,wręczono 

medale dla trzech najlepszych drużyn 

oraz przechodni „Puchar Wójta” gmi-

ny Oleśnica dla zwycięskiej drużyny 

Ligoty Polskiej prowadzonej przez 

pana Krzysztofa Kłysa.Na zakończenie 

nagrodzono najlepszego strzelca 

rozgrywek.W tym sezonie statuetka 

dla „snajpera” sezonu powędrowała 

do napastnika drużyny Dąbrowy Hu-

berta Wesołowskiego,który w całych 

rozgrywkach popisał się zdobyczą 

25 bramek. 

Dla najlepszych drużyn i zawodników 

przygotowane puchary,medale i sta-

tuetki wręczali:wójt gminy Oleśnica 

p.Marcin Kasina,przewodniczący rady 

gminy Oleśnica p.Tadeusz Kunaj oraz 

komisja Kultury,Rekreacji,Sportu,Ła-

du i Bezpieczeństwa Publicznego w 

składzie przewodniczący p.Tadeusz 

Andreasik,zastępca p.Ryszard Hun-

gier oraz p.Grzegorz Klat.
Artur Koziara

Mistrzostwa Gminy Oleśnica w piłce nożnej seniorów

Drużyna Bogusławic dołączyła do rozgrywek w rundzie wiosennej.

25 maja na terenie parku przy szkole 

podstawowej we Wszechświętem 

odbyły się wiosenne biegi przełajowe 

szkół podstawowych z gminy Ole-

śnica zorganizowane przez Gminny 

Ośrodek Kultury Oleśnica oraz WKS 

Oleśniczanka.W tegorocznych bie-

gach wystartowało ok.240 uczniów,k-

tórzy w trakcie zawodów wykazali się 

ogromnym zaangażowaniem i wolą 

walki, a całe zawody przebiegały w 

duchu „Fair Play”.

Indywidualne zmagania podzielone 

zostały według następujących kry-

teriów:

Klasy I-IV dziewczęta i chłopcy - 400 

metrów Klasy V-VII dziewczęta i 

chłopcy - 800 metrów.

Najlepsza czwórka biegaczy z wyżej 

wymienionych grup została na-

grodzona medalami,które wręcza-

li:dyrektor GOK Oleśnica p.Dorota 

Bartczak,kierownik referatu oświaty 

i promocji p.Maciej Syta oraz prze-

wodniczący komisji Kultury, Rekre-

acji, Sportu, Ładu i Bezpieczeństwa 

Publicznego p.Tadeusz Andreasik.

Na zwycięzców w klasyfikacji dru-

żynowej czekał puchar wójta gminy 

Oleśnica,zdobywcy drugiego miejsca 

otrzymali puchar dyrektor Gminnego 

Ośrodka Kultury Oleśnica, za zajęcie 

trzeciego miejsca przyznano puchar 

przewodniczącego Rady Gminy 

Oleśnica,dla czwartej szkoły puchar 

przewodniczącego komisji Kultury, 

Rekreacji, Sportu, Ładu i Bezpieczeń-

stwa Publicznego, a za miejsca piąte 

i szóste pamiątkowy puchar.

Punktacja ogólna:

1.Ligota Polska-309

2.Gmina Oleśnica-141

3.Sokołowice-139

4.Ligota Mała-105

6.Wszechświęte-69

Wyniki poszczególnych biegów:

Dziewczęta rocznik 2010/11

1.Lilianna Łubińska - SP Gm. Oleśnica

2.Karolina Kozera - SP Ligota Polska

3.Lena Nogaj - SP Wszechświęte

4.Zofia Kłys - SP Ligota Polska

Chłopcy rocznik 2010/11

1.Adrian Janczak - SP Ligota Polska

2.Filip Kapała - SP Ligota Polska

3.Marcin Siepak - SP Ligota Polska

4.Igor Kępa - SP Ligota Mała

Dziewczęta rocznik 2009

1.Zuzanna Ligocka - SP Sokołowice

2.Amelia Kotala - SP Ligota Polska

3.Aleksandra Bielecka - SP Sokołowice

4.Sara Wawrzyńczyk - SP Ligota 

Polska

Chłopcy rocznik 2009

1.Piotr Łękawski - SP Ligota Polska

2.Mateusz Hreczuch - SP Ligota Mała

3.Gracjan Hreczuch - SP Ligota Mała

4.Maciej Stępień - SP Ligota Polska

Dziewczęta rocznik 2008

1.Oliwia Kałwińska - SP Sokołowice

2.Zuzanna Bożek - Sokołowice

3.Maja Grab - SP Wszechświęte

4.Wiktoria Furmanowska - SP Gm. 

Oleśnica 

Chłopcy rocznik 2008

1.Oliwier Łazarski - SP Sokołowice 

2.Maciej Banaszewski - SP Gm. Ole-

śnica 

3.Jan Nowak - SP Sokołowice 

4.Cyryl Jarzęba - SP Ligota Mała 

Dziewczęta rocznik 2007 

1.Katarzyna Kosińska - SP Ligota 

Polska 

2.Klaudia Łekawska - SP Ligota Polska 

3.Nikola Klimczak - SP Sokołowice 

4.Karina Balcerek - SP Gm. Oleśnica 

Chłopcy rocznik 2007 

1.Jakub Janeczek - SP Wszechświęte 

2.Wiktor Wzgarda - SP Ligota Polska 

3.Dawid Gajda - SP Ligota Polska 

4.Damian Batorowicz - SP Ligota Mała 

Dziewczęta rocznik 2006 

1.Klaudia Malinowska - SP Gm. Ole-

śnica 

2.Aleksandra Żelazna - SP Gm. Ole-

śnica 

3.Andżelika Gajda - SP Ligota Polska 

4.Wiktoria Wesołowska - SP Ligota 

Polska 

Chłopcy rocznik 2006 

1.Jakub Jabłoński - SP Gm. Oleśnica 

2.Sebastian Krzysiek - SP Ligota 

Polska 

3.Jakub Stępień - SP Ligota Polska 

4.Brajan Korpowski - SP Ligota Polska 

Dziewczęta rocznik 2005 

1.Magdalena Gliszczyńska - SP Gm. 

Oleśnica 

2.Amelia Aftowicz - SP Ligota Polska 

3.Oliwia Kajda - SP Gm. Oleśnica 

4.Oliwia Hes - SP Gm. Oleśnica 

Chłopcy rocznik 2005 

1.Ksawier Choroszy - SP Sokołowice 

2.Radosław Ratajski - SP Ligota Polska 

3.Jakub Kaspryszyn - SP Ligota Mała 

4.Damian Nowak - SP Ligota Polska 

Dziewczęta rocznik 2004 

1.Marcelina Banasik - SP Sokołowice 

2.Kinga Kosińska - SP Ligota Polska 

3.Oliwia Łukowicz - SP Sokołowice 

4.Zuzanna Zwierzak - SP Ligota Mała 

Chłopcy rocznik 2004 

1.Kacper Kukuczka - SP Ligota Polska 

2. Kacper Kuświk - SP Ligota Polska 

3.Filip Brocki - SP Ligota Mała 

4. Jakub Połeć - SP Gm. Oleśnica
Artur Koziara

Wiosenne biegi przełajowe

sport w gminie

Drużyna M Pkt Bramki

1 Ligota Polska 17 38 66 : 21

2 Boguszyce Osiedle 17 37 98 : 34

3 Nieciszów 17 35 76 : 35

4 Dąbrowa 17 30 79 : 38

5 Cieśle 17 28 75 : 46

6 Wabienice 17 26 74 : 52

7 Zarzysko 17 17 37 : 82

8 Smardzów 17 12 36 : 76

9 Boguszyce 17 9 37 : 146

10 Bogusławice 9 3 14:59
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