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kilka słów do mieszkańców

Szanowni Mieszkańcy
Wybory samorządowe do rad
gmin, które odbyły się 27 maja
1990 roku, były pierwszymi w
pełni wolnymi wyborami w
Polsce po II wojnie światowej.
Za nami już przeszło 28 lat
demokratycznego samorządu,
z osiągnięć, którego jesteśmy
bardzo dumni. Ale nie zapominamy, że Gmina Oleśnica
nie powstała przecież w 1990
roku. Doceniamy też to, co
zrobiono na tej ziemi w okresie
PRL-u i pamiętamy o tych, którzy organizowali życie na tych

terenach jeszcze wcześniej.
Mając w pamięci słowa Jana
Pawła II, iż „Naród, który nie
zna swojej przeszłości, umiera
i nie buduje przyszłości”, chciałem, aby historia naszej Gminy
została spisana na kartach
książki. Gmina Oleśnica na
to zasługuje. Warto, bowiem
czasami spojrzeć wstecz –
pokazać sukcesy, nie ukrywać
porażek – aby lepiej przygotować się do tego, co nas czeka
w kolejnych latach.
Prace nad książką pt. „GMINA
OLEŚNICA Historia samorządu
i administracji 1945 – 2018”
rozpoczęły się we wrześniu
2013 r. W książce znajdują się
obszerne informacje dotyczące ewolucji samorządu terytorialnego w okolicach Oleśnicy,
w okresie od II wojny światowej do dzisiaj. Niezależnie
od tego, jaki ustrój panował
w Polsce, zarówno pierwsze
cztery powojenne gminy, których administracyjne granice
obejmowały teren dzisiejszej
gminy, jak i późniejsze gromady, tak również Gmina
Oleśnica z lat 1973 - 1990 i ta
współczesna swoje działania
realizowały poprzez ludzi. To
sołtysi, radni, urzędnicy, społecznicy i działacze, również
ci partyjni, budowali Gminę
Oleśnica. Nie chcemy dzisiaj ferować ocen, ale chcemy ocalić
od zapomnienia ludzi, którzy
aktywnie i z wielkim zaangażowaniem tworzyli samorząd

na przestrzeni tych lat. Książka
zawiera ponad 1200 imion i
nazwisk osób, które przyczyniły się do rozwoju i osiągnięcia dzisiejszego wizerunku i
kształtu Gminy Oleśnica.
Osoby związane z samorządem gminnym, członków ich
rodzin oraz mieszkańców Gminy Oleśnica zapraszam na premierę książki o naszej gminie,
która odbędzie się 16 października o godzinie 14 30 w
świetlicy we Wszechświętem.
O czym możemy przeczytać
w bieżącym numerze Kuriera?
W tym wydaniu dowiemy się o
uruchomieniu zmodernizowanej Stacji Uzdatniania Wody w
miejscowości Cieśle - strona 8.
W Szkołach Podstawowych w
Smolnej oraz w Ligocie Małej
odbyły się uroczystości dotyczące nadania imion – strona
12 oraz 13.
Została rozbudowana Szkoła
Podstawowa w Ligocie Małej

zaproszenie dla mieszkańców

Kurier GO

oraz zmodernizowano Oddziały Przedszkolne – strona 6.
Na stronie 10 znajdziemy informację o tym, że dostosowaliśmy pomieszczenia do prowadzenia Żłobka Gminnego
w Oleśnicy przy ul. Wileńskiej.
Zakończyliśmy czwarty etap
zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z
terenu Gminy Oleśnica” - strona 7.
Warto w tym miejscu wspomnieć, że gmina zakończyła
I etap oświetlenia na kwotę
5.937.972,60 zł. ze środków
własnych gminy. 800 punktów rozświetli ulice naszych
miejscowości, poprawiając
nie tylko bezpieczeństwo i
komunikację ale także komfort
życia naszych mieszkańców –
strona 6.
Wójt Gminy Oleśnica
Marcin Kasina
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urząd gminy

Narada Wójta z Sołtysami
12 września 2018 r. w Urzędzie Gminy Oleśnica odbyła
się kwartalna narada Wójta
Marcina Kasiny z Sołtysami. Na
spotkaniu obecny był również
Przewodniczący Rady Tadeusz
Kunaj, dyrektor Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej
Jarosław Telka, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Dorota
Bartczak oraz kierownicy Referatów Urzędu. Spotkanie
dotyczyło spraw bieżących,
mówiono m. in. o:

- kalendarzu imprez organizowanych przez GOK;
- spotkaniach Wójta z Seniorami;
- stałym rejestrze wyborców;
- zabezpieczeniu środków z
funduszu soleckiego na utrzymanie zieleni i eksploatację
kosiarek;
- programie „Czyste Powietrze”;
- kolejnym etapie budowy
oświetlenia na terenie gminy
Oleśnica;

- przejazdach kolejowych na
niepublicznych drogach;
- terminach składania wniosków dotyczących funduszu
sołeckiego;
- przeznaczeniu środków z
funduszu sołeckiego.
Na zakończenie spotkania były
także słowa podziękowania,
które na ręce kierownika Referatu Budownictwa i Infrastruktury złożył sołtys sołectwa
Wszechświęte Waldemar Uba.
Agnieszka Kembłowska

Doraźna Komisja Statutowa

W związku ze zmianą ustawy
o samorządzie gminnym, do
końca bieżących kadencji rad
gmin konieczne jest dokonanie zmian w statutach gmin. W
związku z powyższym w dniu
12 lipca 2018 r. Rada Gminy
Oleśnica podjęła uchwałę
nr XLVI/333/18 w sprawie
powołania doraźnej Komisji
Statutowej.
Zadaniem Komisji jest opracowanie i przedstawienie Radzie
Gminy projektu zmian obowiązującego Statutu Gminy
Oleśnica lub opracowanie
nowego Statutu uwzględniającego aktualny stan prawny.
W skład Komisji zaproponowano następujących radnych:
Marcin Korzępa, Marta Bar ska,
Elżbieta Kotwa, Daniel Banaś,
Tadeusz Andreasik. Kandydaci
wyrazili zgodę na prace w niniejszej Komisji. Komisja odbyła 3 posiedzenia w dniach: 30
sierpnia, 20 oraz 27 września b.
r. Na pierwszym posiedzeniu
dokonano wyboru przewodniczącego (Marta Barska) oraz

zastępcy przewodniczącego
(Daniel Banaś). Przewodniczący organizował i koordynował
prace Komisji oraz zwoływał jej
posiedzenia.
W celu prawidłowej realizacji zadania w posiedzeniach
komisji uczestniczyli także:
Sekretarz Gminy Krzysztof
Skórzewski, radca prawny
Marcin Dziki oraz inspektor ds.
obsługi Rady Gminy Agnieszka
Kembłowska. Podczas kolejnych spotkań analizowano
i poddawano pod dyskusje
poszczególne części statutu.
W dniu 4 października podczas
posiedzenia komisji stałych
Rady Gminy Oleśnica, doraźna
Komisja Statutowa przedstawiła swój projekt Statutu Gminy całej Radzie. Podczas sesji w
dniu 11 października, niniejszy
projekt zostanie poddany pod
głosowanie Rady. Z chwilą
uchwalenia nowego Statutu
Komisja zakończy swoją działalność.
Agnieszka Kembłowska

urząd gminy

Wakacyjne, nadzwyczajne sesje
Rady Gminy Oleśnica
Konieczność zwołania nadzwyczajnej sesji w dniu 12
lipca b. r. podyktowana była
podjęciem uchwały Rady Gminy i przyjęciem projektu Regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania ścieków na
terenie Gminy Oleśnica. Pod
głosowanie poddano również m. in. projekt uchwały w
sprawie powołania doraźnej
komisji Statutowej, która do
końca obecnej kadencji opracuje i przedstawi Radzie Gminy
Statut Gminy Oleśnica.
Z kolei obrady w dniu 9 sierpnia b. r. zwołano w związku z
potrzebą ustalenia opłaty za
pobyt dzieci w żłobku i ich wyżywienie. Jest to następstwo
podjęcia uchwały w sprawie
utworzenia Żłobka Gminnego
w Oleśnicy, który rozpoczął
swoją działalność statutową
z dniem 1 września 2018 roku.
Poza tym Rada podjęła m. in.
następujące uchwały:
- w sprawie nadanie imienia

Szkole Podstawowej w Sokołowicach;
- w sprawie zmiany Uchwały
Nr XXXI/141/09 Rady Gminy
Oleśnica z dnia 30 stycznia
2009 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami.
6 września b. r. odbyła się trzecia, nie ujęta w planie pracy
Rady, sesja zwołana w związku
z utworzeniem odrębnego
obwodu głosowania nr 9 z
siedzibą Obwodowej Komisji
Wyborczej w Powiatowym
Domu Pomocy Społecznej w
Ostrowinie dla przeprowadzenia wyborów samorządowych, zarządzonych na dzień
21 października 2018 r. Na
każdej z ww. sesji pod dyskusję zostały poddane również
projekty uchwał budżetowych
tj. zmieniająca uchwałę Nr
XXXIX/276/17 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Oleśnica oraz w sprawie
zmian budżetu gminy na 2018
rok. Wszystkie uchwały podję-

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

Kurier GO

Apel o pomoc dla pogorzelców
Wójt Gminy Oleśnica, zwraca
się z apelem o udzielenie
pomocy rodzinom poszkodowanym w wyniku pożaru, jaki
miał miejsce w nocy w dniu 10
września 2018r. w miejscowości Smolna.
Wsparcia w
formie rzeczowej można udzielać
za pośrednictwem
Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w

Oleśnicy, z siedzibą przy ulicy
Wojska Polskiego 78, 56-400
Oleśnica, nr telefonu: 71 715
68 80, 533 401 947.
Natomiast pomoc finansowa
może zostać przekazywana
na rachunek bankowy numer:
96 9584 0008 2001 0015 4194
0001 z dopiskiem „pomoc pogorzelcom ze Smolnej”.
Za wszelkie wsparcie udzielone w każdej formie, w imieniu
osób oczekujących na pomoc
z góry bardzo serdecznie dziękuję.
Marcin Kasina
Wójt Gminy Oleśnica
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europejskie dni dziedzictwa w boguszycach

W Boguszycach pamiętali...
Okazją do kolejnego spotkania mieszkańców gminy w
Boguszycach była 79 rocznica
wybuchu II wojny światowej i
100-lecie odzyskania Niepodległości przez Rzeczpospolitą
Polską. 15 września br. mszę
świętą w miejscowym kościele,
odprawił ks. proboszcz Andrzej Augustyn.
W wygłoszonej homilii powołał się na słowa Cypriana
Kamila Norwida, który wołał:
„Narody tracąc pamięć – tracą
życie” oraz na słowa Prymasa
Polski kard. Stefana Wyszyńskiego, który mówił: „Naród
bez przeszłości jest godny
współczucia. Naród, który jej
się wstydzi, który wychowuje
młode pokolenie bez powiązań historycznych to naród
renegatów.”
W dalszej części homilii ks.
proboszcz mówił: „Kiedy mówię Polska, to widzę pierwszy
krzyż postawiony na ziemi
ojczystej i uświadamiam sobie
ponad tysiącletnią historię
mojej Ojczyzny. Kiedy myślę o
Polsce, to słyszę „Bogurodzica
Dziewica, Bogiem sławiena
Maryja”. Kiedy myślę o Polsce,
widzę podchorążych, kosynierów i kibitki na Sybir pędzone”.
Patriotyczne rozważania zakończył słowami: „Kiedy mówię ojczyzna, myślę o Cudzie
nad Wisłą w 1920 roku. Kiedy myślę o Polsce dzisiaj, to
chciałbym, aby Bóg był na
swoim miejscu, tak jak bywało
w historii. Chcę widzieć troskę
Polaków o Dom Ojczysty. I
niech tak zawsze będzie! A
Ciebie, Boże, prosimy strzeż i
błogosław Ojczyźnie naszej”!
Po mszy delegacja mieszkańców i władz Gminy złożyła

wiązanki i znicz pod krzyżem
misyjnym jako dziękczynienie
za bożą opiekę nad Polską.
Krótkie wystąpienie księdza
proboszcza i sekretarza Gminy
Krzysztofa Skórzewskiego nawiązywało do obchodzonych
rocznic.
W tym dniu w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa Gminny
Ośrodek Kultury realizował
projekt poświęcony pamięci
ważnym dla Polaków wydarzeniom pt. „Niepodległa dla
wszystkich”.
W miejscowej świetlicy realizowana była się część artystyczno wspomnieniowa.
Starsi i młodsi artyści rodem z
Boguszyc pod kierownictwem
Moniki Małobęckiej, pokazali
przejmującą wizję wojny i
tułaczki ludzi, których ona
dotknęła. Długie minuty oklasków zakończyły ten unikalny
spektakl. Brawami nagrodzona
została też piosenka „Gdzie są
chłopcy z tamtych lat”, którą
pięknie zaśpiewała Pani Małgorzata Kamińska i recytowany przez jej synów wiersz „Kto
Ty jesteś – Polak mały”.
Po części artystycznej odbyła
się ceremonia wręczenia wyróżnień, które otrzymali: Jadwiga Bodo (medal za wybitne
Zasługi dla ZŻWP) i piszący te
słowa mjr rez. Jerzy Trzciński
(złoty Krzyż Związku Żołnierzy
Wojska Polskiego). Wyróżnienia przy aplauzie obecnych
przekazał prezes koła Związku
Żołnierzy Wojska Polskiego im.
Ziemi Oleśnickiej płk ws. sp.
Lucjan Ławniczek.
Kolejnym punktem uroczystości było przejście pod obelisk,
który upamiętnia szlak bojowy
2 Armii i Wojska Polskiego pod

koniec II wojny światowej. Pod
udekorowanym narodowymi
flagami obeliskiem stanął poczet sztandarowy z jednostki
OSP w Sokołowicach z dowódcą Bartłomiejem Susidko,
któremu asystowali strażacy:
Wacław Zalewski i Aleksander
Białoskórski. Natomiast na posterunku honorowym służbę
pełnili ułani ze Stowarzyszenia
Kawaleryjskiego im. 14 Pułku
Ułanów Jazłowieckich z Wrocławia: ułan Janusz Gałązka
pod koniem Wedel i ułan Mateusz Jokiel pod koniem Saton.
Po odegraniu hymnu narodowego przez kpr. rez. Mirosława
Jankowskiego, przy dźwiękach
marsza 1 Brygady delegacje
złożyły wiązanki pod obeliskiem.
Wiązanki złożyła delegacja
Urzędu Gminy w składzie Tadeusz Kunaj Przewodniczący
Rady Gminy Oleśnica, Krzysztof Skórzewski sekretarz Gminy i Jadwiga Bodo sołtys sołectwa Boguszyce, delegacja sołectwa Boguszyce w składzie:
Jolanta Płóciennik, Ewa Sejud i
Wojciech Płóciennik, delegacja
koła Związku Żołnierzy Wojska
Polskiego w składzie płk ws.sp.
Lucjan Ławniczek, ppłk ws.sp
Zdzisław Gołębiowski i mjr
ws.sp. Andrzej Krzemiński oraz
delegacja hufca ZHP Oleśnica.
Następnie głos zabrała Pani
Mieczysława Baran, która
przedstawiła rys historyczny
100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę (na
wzgórku gdzie stoi obelisk
mieszkańcy zasadzili sadzonki
pigwy w kształcie cyfry 100) i
fakty dotyczące historii stacjonowania oddziałów II Korpusu
Pancernego 2 Armii Wojska
Polskiego w Boguszycach i
okolicy w marcu 1945 r.
Miłym akcentem tej części
uroczystości był pokazowy
przejazd ułanów, którzy zaprezentowali własne i koni
wyszkolenie na polu po świeżo skoszonej kukurydzy. Były
brawa i głosy podziwu na
zakończenie pokazu.
Po złożeniu wiązanek uczestnicy przeszli ponownie przed
świetlicę, gdzie pod namiotami czekał na nich smaczny
posiłek z żołnierską grochówką ,kiełbaskami, swojskim

Kurier GO

pieczywem i ciastami.
Obecny na tej części spotkania
Wójt Gminy Oleśnica Marcin
Kasina gratulował przygotowania imprezy, podziękował
mieszkańcom Boguszyc za
przygotowanie gminnych
dożynek i zadeklarował rozpoczęcie budowy nowej świetlicy
dla tej miejscowości. Deklaracja ta spotkała się z gromkimi
brawami i prośbami o dotrzymanie obietnicy.
W czasie posiłku zabrzmiały
żołnierskie piosenki, które
wykonał teatrzyk „Retro” z

Ostrowiny, zespoły: „Boguszyczanie” oczywiście z Boguszyc i „Rzędowianie”. Długo
potem toczyły się rozmowy,
wspomnienia, w których nie
ukrywano satysfakcji i zadowolenia z przeżytej wspólnie
uroczystości.
Ja tam również byłem wzruszyło mnie widowisko, zadziwiło
oddanie artystów i zaskoczył
smaczny poczęstunek oraz
niepowtarzalna atmosfera.
Jerzy Tomasz Trzciński mjr rez.
Foto: Agnieszka Pawłowska
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dożynki

Dożynki Gminy Oleśnica 2018
Dożynki Gminy Oleśnica odbyły się 25.08.2018 w Boguszycach. Po Mszy Świętej
Dożynkowej w kościele NMP
Nieustającej Pomocy w Boguszycach, Korowód Dożynkowy

przeszedł na boisko sportowe
w Boguszycach, gdzie Wójt
Gminy Oleśnica, Marcin Kasina
wraz z małżonką Agnieszką
Kasina zostali powitani przez
Starostów Dożynek z Boguszyc: Tadeusza Kunaja i Monikę
Małobęcką. W obrzędzie Dożynkowym udział wzięła Kapela Smyki oraz zespół Jarzębina
z Sokołowic. Po złożonych darach sołectw z tegorocznych
plonów, na scenie pojawili
płk rez. Lucjan Ławniczak oraz
mjr rez. Jerzy Trzciński, którzy
w imieniu Zarządu i członków
Koła Związku Żołnierzy Wojska
Polskiego im. Ziemi Oleśnickiej, przekazali wyróżnionym
osobom pamiątkowe dyplomy
i medale za okazaną pomoc i
wsparcie Związku.
W ramach przeglądu zespołów
ludowych z gminy Oleśnica, na
scenie zaprezentowały się następujące grupy artystyczne:
Wianki ze Wszechświętego,
Pokolenia z Ligoty Małej, Boguszyczanie z Boguszyc, Karolinki z Bystrego, Ale Babki
z Boguszyc, Jarzębina z Sokołowic, Wyszogrodzianie z
Wyszogrodu, Krzeczyniacy z
Krzeczyna, Kabaret Smolniacy
ze Smolnej, Zazula z Poniatowic, Ligocianie z Ligoty Wielkiej, Rzędowianie z Boguszyc
Osiedla, Teatrzyk RETRO z
Ostrowiny.
W trakcie dożynek prezentowane były w formie konkursowej stoiska promujące walory

sołectw Gminy Oleśnica. Do
konkursu ostatecznie zgłosiło
się 12 sołectw: Piszkawa, Sokołowice, Bystre, Poniatowice,
Ligota Wielka, Ligota Mała,
Smolna, Ostrowina, Wyszo-

gród, Bogusławice, Wszechświęte, Boguszyce.
Komisja konkursowa w składzie: Marcin Mrowicki (artystka
plastyk), Agnieszka Pawłowska
(Urząd Gminy Oleśnica) oraz
Marta Kaszuba (LGD Dobra
Widawa) przyznała 2 wyróżnienia dla sołectw Ostrowina
oraz Bogusławice i miejsca na
podium:
I miejsce – sołectwo Ligota
Mała
II miejsce – sołectwo Boguszyce
III miejsce – sołectwo Smolna
Dodatkowymi atrakcjami były
różnorodne stoiska wytwór-

ców, rękodzielników, gry i
zabawy sportowe, jak również
czynny udział OSP Ligota Polska i KPP Oleśnica.
W części koncertowej wystąpili:
Zespół DEFIS
Teatr na Walizkach
Zespół JORRGUS
Zespół POWER PLAY
Nową atrakcją był profesjonalny pokaz laserowy.
Na zakończenie odbyła się
zabawa taneczna z zespołem
MARKI z Boguszyc.
Dożynki poprowadzili: Maria
Byzia oraz Piotr Michałowski.
Gminny Ośrodek Kultury Oleśnica i Dyrektor Dorota Bartczak serdecznie dziękuje za
pomoc i wspaniałą współpracę
współorganizatorom Dożynek
Gminy Oleśnica 2018 w Boguszycach – sołectwu Boguszyce
i sołtys Jadwidze Bodo, KGW
Boguszyce oraz sponsorom:
Bank Spółdzielczy w Oleśnicy,
prezes Aleksander Dachowski
Gminne Przedsiębiorstwo
Komunalne w Boguszycach,
prezes Jarosław Polański
Zakład Galwanizacyjno – Ślusarski Tadeusz Kunaj w Boguszycach
Ferma Drobiu Ewa Sejud w
Boguszycach
S.C. Płuciennik Wojciech Płuciennik i Krzysztof Płuciennik
w Boguszycach
Firma Maron Wiesława i Jerzy

Kurier GO

Markiewicz w Boguszycach
Piekarnia Kyrcz Kamilla i Jakub
Kyrcz w Sokołowicach
Autocentrum Spalice Marcin
Korzępa

Fotografie autorstwa Marcina
Mrowickiego – artysty plastyka z Oleśnicy. Serdecznie
dziękujemy!
Monika Małobęcka
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inwestycje

Remonty i inwestycje

Jednym z ważniejszych zadań
było podpisanie umowy o
przyznanie środków objętych
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20142020 (PROW) w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego
Rozwoju Obszarów Wiejskich
(EFRROW). Przyznane środki
zostały przeznaczone na „Budowę kanalizacji sanitarnej w
miejscowości Ligota Wielka”.
Gmina Oleśnica skutecznie
aplikowała o środki Unijne.
Wartość projektu wyniosła
5.781.000,00 zł, z czego dofi-

nansowanie z UE 1.793.547,00
zł., natomiast z budżetu gminy
3.987.453,00 zł.
Zakończenie inwestycji zaplanowane jest na 2019 r.
Podpisaliśmy porozumienie
z Gminą Dobroszyce w celu
skanalizowania części miejscowości Jenkowice.
Kolejne zadania, na które pozyskaliśmy środki z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Dolnośląskiego
2014-2020 dotyczą zadania pn.
”Termomodernizacja budynku
Gimnazjum Gminy Oleśnica
w Oleśnicy i budynku Urzędu
Gminy Oleśnica”. Całkowity
koszt inwestycji 3.390.604,86

zł. z czego 2.715.501,86 zł.
pozyskane z Unii a z budżetu
gminy 675.103,00 zł.
Dbając o rozwój i dobro naszych gminnych milusińskich
dostosowaliśmy pomieszczenia do prowadzenia Żłobka
Gminnego w Oleśnicy przy
ul. Wileńskiej 32A w Oleśnicy.
Gmina skorzystała z projektu
pn. „Dolnośląskie żłobki w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa
Dolnośląskiego na lata 20142020” współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu

Społecznego, otrzymaliśmy
dofinansowanie w 100% czyli
371.650,56 zł na funkcjonowanie żłobka przez okres 12
miesięcy oraz zakup niezbędnego wyposażenia. Liderem
Partnerstwa był Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu. Całkowity
koszt dostosowania pomieszczeń wyniósł 386.387,89 zł.,
dofinansowanie 305.980,00
zł. (Rządowy Program „MALUCH+ 2018”) z budżetu gminy 80.407,89 zł.
To co zrealizowaliśmy i realizujemy ze środków własnych
gminy:
- wykonaliśmy oświetlenie

(etap I) na kwotę 5.937.972,60
zł. ze środków własnych gminy.
Prawie 800 punktów rozświetli
ulice naszych miejscowości,
co poprawi nie tylko bezpieczeństwo i komunikację ale
także komfort życia naszych
mieszkańców
- zakończyliśmy budowę ciągu
pieszo jezdnego wraz z kanalizacją deszczową w miejscowości Bystre. Całkowity koszt
inwestycji to 1.139.90,64 zł.
- rozbudowaliśmy Szkołę Podstawową i zmodernizowaliśmy
Oddziały Przedszkolne w Ligocie Małej, koszt inwestycji
wyniósł 976.877,24 zł. Rozbudowa powiększyła szkołę o
trzy pracownie tematyczne,
każda o powierzchni 63,4 m2.
- przygotowywana jest dokumentacja projektowa na rozbudowę Szkoły Podstawowej
w Sokołowicach o trzy pracownie tematyczne na kwotę
22.140,00 zł.
- podpisaliśmy umowę na
wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę Szkoły
Podstawowej w Ligocie Polskiej o kolejne pracownie tematyczne. Koszt dokumentacji
to 49.200,00 zł.
- przeprowadziliśmy „Remont
przepustu ramowego o sklepieniu łukowym na rzece
Świerzna w miejscowości Wyszogród” za kwotę 121.524,00
zł.
- zakończ yliśmy „Remont
budynk u świetlic y wiejskiej w miejscowości Cieśle”.
Koszt I etapu robót wyniósł
265.118,32 zł.
- wyremontowaliśmy budynek
świetlicy wiejskiej w miejscowości Ligota Mała. Inwestycja
wyniosła 58.957,44 zł.
- rozpoczęliśmy rozbudowę i
przebudowę budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Smolna. Całkowity koszt

Kurier GO

wykonania
319.416,79 zł.
- trwają prace
projektowe dotyczące rozbudowy i remontu świetlicy
wiejskiej w Nieciszowie, koszt
dokumentacji
to 26.445,00 zł.
- wykonaliśmy
place zabaw
o konstrukcji metalowej
oraz siłownie
zewnętrzne
w miejscowościach: Ostrowina, Nowo szyce, Zimnica, Wyszogród,
Bystre.
Koszt inwestycji wyniósł
64.722,60 zł.
- podpisaliśmy umowę na
dostawę energii elektrycznej
dla jednostek organizacyjnych
Gminy Oleśnica tj. Gminnego
Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. oraz Ochotniczych
Straży Pożarnych działających
na terenie Gminy Oleśnica.
Koszt dostawy energii wyniesie 962.001,95 zł.
Wykonane i przebudowane
drogi gminne:
- zakończyliśmy przebudowę
dróg gminnych w miejscowościach Ostrowina, Poniatowice
i Boguszyce: Przebudowaliśmy
drogę gminną dz. nr 240, 239
w miejscowości Ostrowina
o długości 400 mb za kwotę
296.898.88 zł
- przebudowaliśmy drogę
gminną (wewnętrznej) dz. nr
556, 557 w miejscowości Poniatowice za kwotę 142.114.06
zł
- przebudowaliśmy drogę
gminną w miejscowości Boguszyce dz. nr 58 o długości - etap I 255mb za kwotę
203.234,46 zł.
- przebudowaliśmy drogę
gminną w Smolna – Nowa Ligota etap II o długości 573mb
za kwotę 396.849,35 zł na
którą otrzymaliśmy pomoc
finansową w formie dotacji
celowej
z budżetu Województwa
Dolnośląskiego w wysokości
114.450,00 zł.
- przebudowaliśmy drogę

gminną dz. nr 240, 239 w
Ostrowinie etap II o długości
600mb, za kwotę 339.685,93 zł
na którą otrzymaliśmy pomoc
finansową w formie dotacji
celowej
z budżetu Województwa Dolnośląskiego w wysokości 126
000,00 zł.
- przebudowaliśmy drogę
gminną dz. nr 36/3 w Ligocie
Polskiej o długości około 125
mb za kwotę 169.932,31 zł.
- przebudowujemy drogę dz.
nr 106/3 w Piszkawie o długości około 130 mb za kwotę
169. 932,31 zł.
- trwa budowa chodnika wraz
z budową kanalizacji deszczowej ul. Pogodna, Bystre, etap I
za kwotę 308.682,57 zł.
- przebudowujemy drogę dz.
nr 432 w Ligocie Małej o długości około 375 mb za kwotę
299.321,73 zł.
- przebudowujemy drogę dz.
nr 374, 380 w Ligocie Małej
o długości około 350 mb za
kwotę 382.103,19 zł.
Gmina Oleśnica wspólne z
Gminą Dobroszyce opracowuje program funkcjonalnoużytkowy na budowę ścieżki
rowerowej od Nowosiedlic
przez Dąbrowę do granicy z
miastem Oleśnica wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 340. Został
złożony wniosek do DSDIK we
Wrocławiu na dofinansowanie
zadania. Realizacja prac ma się
rozpocząć w roku 2019 jeśli
DSDIK pozytywnie rozpatrzy
wniosek Gminy. Program funkcjonalno-użytkowy kosztować
będzie 30.000,00 zł.
Paweł Łobacz
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wydarze-

Samochód dla „ekipy terenowej” w Gminie Oleśnica Usuwanie wyrobów zawierających
Pojazd marki Renault Master kabiny, która pomieści 7 osób w ramach robót publicznych. azbest w 2018 roku
(2008 r.) zakupiony został
przez Urząd Gminy Oleśnica
do prowadzonych w gminie
prac gospodarczych. Samochód składa się z podwójnej

oraz skrzyni ładunkowej.
Zakup nowego pojazdu okazał
się niezbędny, gdyż Gmina
Oleśnica pozyskuje do zatrudnienia w ramach programu
aktywizacji zawodowej osoby
bezrobotne. Program polega
na wykonywaniu prac porządkowych na terenie Gminy
Oleśnica m.in. koszenie trawy
na placach zabaw, porządkowanie przystanków i poboczy
dróg gminnych.
Na co dzień samochodem tym
poruszają się dwaj pracownicy
etatowi Urzędu Gminy Oleśnica oraz 4 osoby zatrudnione

Gmina Oleśnica podpisała
w tym roku dwie umowy z
Powiatowym Urzędem Pracy
w Oleśnicy o organizację robót publicznych. Refundacji
ze Śródków Funduszu Pracy
podlega cześć kosztów poniesionych na wynagrodzenia
oraz składki na ubezpieczenie
społeczne tych 4 osób.
Mamy nadzieję, że samochód
posłuży gminie przez wiele
lat i przejeździ bezawaryjnie
kilkaset tysięcy kilometrów.
Urszula Szymańska

Wójt Gminy Oleśnica informuje, że w miesiącu czerwcu 2018
r. zakończono czwarty etap zadania pn. „Usuwanie wyrobów
zawierających azbest z terenu
Gminy Oleśnica”, w ramach
realizowanego „Programu
usuwania azbestu i wyrobów
zawierających azbest z terenu
Gminy Oleśnica”. Zakres prac
obejmował demontaż, odbiór,
transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających
azbest.
Pomoc finansowa zrealizowana została na podstawie
umowy dotacji, w której kwota
dofinansowania obejmowała
85% kosztów kwalifikowanych
z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu,
tzn. kosztów demontażu, odbioru, transportu i unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest. Kwota dotacji na
rok 2018 wynosiła 71 772,82
złotych, przy udziale własnym
wynoszącym 15 %- 12 665,80
złotych.
W 2018 roku usunięto wyroby
zawierające azbest o masie
162,600 Mg (10 841,00 m2) z
dwudziestu posesji z terenu

Gminy Oleśnica, w tym:
-zebranych, przetransportowanych oraz unieszkodliwionych odpadów zawierających
azbest - 10,870 Mg, -zdemontowanych, zebranych,
przetransportowanych oraz
unieszkodliwionych odpadów
zawierających azbest - 151,730
Mg.
Wójt Gminy Oleśnica informuje właścicieli nieruchomości,
którzy mają zamiar przystąpić
w roku 2019 i latach późniejszych do wymiany pokrycia
dachowego z eternitu lub
chcą zutylizować składowane
wyroby z azbestu w ramach
ww. programu, proszeni są o
zgłaszanie się i informację o
orientacyjnej ilości do odbioru
lub odbioru i demontażu wyrobów zawierających azbest
do tut. Urzędu, ul. 11 Listopada
24, 56- 400 Oleśnica, pok. 2 lub
telefonicznie 71 314 02 02, w
godzinach pracy urzędu.
Angelina Kowal

wydarzenia

100-lecie odzyskania niepodległości Dolnoślązak umie pływać
Już od miesiąca sierpnia 2018
do czerwca 2019 roku korespondencja wychodząca
z Urzędu Gminy Oleśnica będzie wzbogacona znakiem
graficznym Prezydenta RP
„Stulecie Odzyskania Niepodległości”.
Stosowanie okolicznościowego znaku graficznego Prezydenta RP „Stulecie Odzyskania
Niepodległości 1918–2018”
bezpośrednio wiąże się
z obchodami stulecia odzyskania przez Rzeczpospolitą
niepodległości.

Urszula Szymańska

Kurier GO

W roku szkolnym 2018/2019 w
Gminie Oleśnica programem
objęte są wszystkie klasy II ze
wszystkich Szkół Podstawowych Gminy Oleśnica. Uczestnicy kursu (91uczniów klas II)
biorą udział w 10 zajęciach
na pływalni, podczas których
każdorazowo mieli 90 minut
nauki i doskonalenia pływania
z instruktorem. Zajęcia odbywają się na pływalni ATOL w

Oleśnicy, a na basen dzieci są
dowożone przez autokary PO
LBUSu. Koszt całego projektu
Dolnoślązak umie pływać to
40 324,00 zł (24 624 zł – koszt
transportu, 15 700,00 zł koszt
opłacenia pływalni i instruktorów) z czego Gmina Oleśnica
poniesie koszt 26 380 zł a 13
944 zł uzyskaliśmy dofinansowania.
Marcin Rzeźnik
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Ruszył program „Czyste powietrze”
Program „Czyste powietrze”
to kompleksowy program,
którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji
pyłów i innych zanieczyszczeń
wprowadzanych do atmosfery
przez domy jednorodzinne.
Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów
na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jed-

norodzinnych by efektywnie
zarządzać energią. Program
jest skierowany do osób fizycznych będących właścicielami
domów jednorodzinnych lub
osób posiadających zgodę na
rozpoczęcie budowy budynku
jednorodzinnego.
Program przewiduje dofinansowania m.in. na:
- wymianę starych źródeł cie-

pła (pieców i kotłów na paliwa
stałe) oraz zakup i montaż
nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu,
- docieplenie przegród budynku,
- wymianę stolarki okiennej i
drzwiowej,
- montaż lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,

- instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej),
- montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.
Warunki dofinansowania:
- maksymalne koszty kwalifikowane, od których jest liczona kwota dotacji – 53 tys. zł
- minimalna wartość kosztów
kwalifikowanych przedsięwzięcia – 7 tys. zł
- oprocentowanie zmienne pożyczki – nie więcej niż WIBOR
3M + 70 punktów bazowych,
ale nie mniej niż 2% rocznie,
- planowany okres spłaty pożyczki do 15 lat,
- możliwa karencja (zwłoka) w
spłacie: nie dłużej niż do końca
realizacji przedsięwzięcia,
- okres realizacji przedsięwzięcia: do 24 miesięcy od daty
zawarcia umowy
o dofinansowanie, lecz nie
później niż do 30.06.2029r.,
- dofinansowaniu podlegają
przedsięwzięcia rozpoczęte

nie wcześniej niż 12 miesięcy
przed dniem złożenia wniosku
o dofinansowanie,
- przedsięwzięcie nie może zostać zakończone przed dniem
złożenia wniosku o dofinansowanie; data zakończenia
realizacji będzie potwierdzona
w protokole końcowym.
Wnioski należy składać do:
Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
ul. Jastrzębia 24
53-148 Wrocław od pon do pt
w godz 7:30 do 15:30
tel. 71 333 09 40
fax 71 3321 37 76
adres strony internetowej:
https://portal.fos.wroc.pl/strona-glowna-programu
Punkt Obsługi Klienta – Program Czyste Powietrze
ul. Sztabowa 32 we Wrocławiu
tel. 887-447-702, 887-447-703
lub 887-447-706
e-mail: doradztwo@fos.wroc.
pl

czterech pomp, które podają
wodę na sieć wodociągową.
Wymieniono całe orurowanie pomiędzy urządzeniami,
instalacje elektryczną, system

monitoringu urządzeń oraz
wykonano nową szafę sterowniczą.

Patrycja Cieplik

modernizacje

Zakończenie prac modernizacyjnych na stacji
uzdatniania wody w miejscowości Cieśle
Podczas trwania sesji Rady
Gminy Oleśnica, która odbyła się 27.09.2018r swoje wystąpienie miał Prezes
Przedsiębiorstwa Jarosław
Polański – przedstawiał roczne
sprawozdanie z działalności
Gminnego Przedsiębiorstwa
Komunalnego.
Przed sesją, na terenie modernizowanej Stacji Uzdatniania
Wody w miejscowości Cieśle
spotkali się Radni Gminy Ole-

śnica, Sekretarz Gminy Oleśnica oraz kierownicy poszczególnych referatów urzędu. Była
to okazja aby zaprezentować
efekt prac. Uczestnicy mieli
okazję zobaczyć jak wygląda
odnowiony obiekt, a Prezes
Jarosław Polański opowiedział
jak będzie wyglądała technologia uzdatniania wody przy
wykorzystaniu nowych urządzeń oraz o samym procesie
modernizacji .

Poinformował, że uruchomienie Stacji Uzdatniania Wody
w Cieślach było największym
priorytetem Przedsiębiorstwa
na 2018 rok. Powojskowy, nieczynny obiekt został przejęty
kilka lat temu przez Gminę
Oleśnica. Mając na uwadze
dobro i komfort życia mieszkańców Gminy już w 2014
roku postanowiono włączyć
do systemu zaopatrzenia w
wodę powyższą stację. Wykonano program funkcjonalno –
użytkowy, niezbędne projekty
oraz operaty. Prezes przypomniał, że początkiem 2018
roku Wójt Gminy Oleśnica
Marcin Kasina podjął decyzje
o dofinansowaniu zadania.
Przystąpiono więc do prac
budowlano - remontowych
oraz modernizacji technologii.
Wykonano remont budynku
stacji oraz zbiornika wody
czystej. Dokonano renowacji
trzech istniejących studni głębinowych, wymieniono filtry,
aerator, sprężarki, dmuchawy
oraz wyeksploatowany zestaw

Kurier GO

Jarosław Polański
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Wakacje z GOKiem 2018
Jak każdego roku na okres wakacji Gminny Ośrodek Kultury
Oleśnica przygotował dla dzieci i młodzieży bogatą ofertę
spędzania czasu wolnego.
Wśród wielu propozycji znalazły się wyjazdy do Indiańskiej
Wioski Tipi Town w Kamieńcu Wrocławskim. Uczestnicy
wyprawy mogli przenieść się
w świat wyobraźni i poczuć
atmosferę Dzikiego Zachodu, zostać nieustraszonym
indiańskim wojownikiem, nauczyć się strzelać do celu z
prawdziwego łuku, wykonać
własnoręcznie indiański pióropusz i poprzez opowieści
animatorów poznać tajniki
życia codziennego prawdziwych Indian. Wyjazdy cieszyły
się dużym zainteresowaniem

i w indiańskich atrakcjach
wzięło udział około 200 osób
z miejscowości: Boguszyce,
Brzezinka, Bystre, Dąbrowa,
Jenkowice, Ligota Polska, Ligota Wielka, Ostrowina, Piszkawa, Poniatowice, Smardzów,
Smolna, Sokołowice, Zimnica.
Dużym powodzeniem cieszyły się również spotkania w
Izbie Pamięci Gminy Oleśnica
w Boguszycach. Uczestnicy
zajęć zwiedzali izbę, w której
poznali przedmioty życia codziennego przodków, oglądali
filmy z opowieściami najstarszych mieszkańców gminy
Oleśnica oraz wzięli udział w
licznych warsztatach kulinarnych, podczas których uczyli
się wyrabiać i wypiekać chleb
w tradycyjnym piecu chlebo-

wym a także wyrabiać masło
w tradycyjnej maselnicy. Spotkanie takie zorganizowano
także dla dzieci i młodzieży z
Zespołu Placówek Specjalnych
w Oleśnicy oraz podopiecznych Środowiskowego Domu
Samopomocy w Oleśnicy
Najmłodsi mieszkańcy gminy chętnie korzystali także
z warsztatów organizowanych w plenerze. Instruktorzy
Gminnego Ośrodka Kultury
Oleśnica, wykorzystując mobilny piec chlebowy i mobilny
piec ceramiczny dojeżdżali
nawet w najtrudniej dostępne
miejsca naszej gminy, gdzie
podczas Pikników i Dożynek
prowadzili warsztaty wypiekania pieczywa i wypalania
ceramiki.
Monika Małobęcka

seniorzy

Spotkania Wójta z seniorami Gminy Oleśnica
Zgodnie z planem, po przerwie wakacyjnej, we wrześniu
nastąpiła kontynuacja spotkań
Wójta z Seniorami.
6 września odbyło się spotkanie Seniorów z miejscowości Gręboszyce, Nowoszyce, Wszechświęte, Zarzysko
i Zimnica. Zabawę w „Zajeździe u Stefanii” w Dąbrowie

uświetniały zespoły „Wianki” z
Wszechświętego i „Rzędowianie” z Boguszyc osiedla.
13 września także w „Zajeździe
u Stefanii” w Dąbrowie spotkali
się Seniorowie z Nieciszowa,
Smardzowa, Spalic i Cieśli. Do
tańca przyśpiewywał ‘Teatrzyk
Retro” z Ostrowiny. 20 września
mieszkańcy Jenkowic bawili

się w świetlicy wiejskiej w
Jenkowicach, przy akompaniamencie zespołu „Boguszyczanie” z Boguszyc.
27 września w świetlicy wiejskiej w Bystrym bawili się
również Seniorzy z Bystrego.
Tym razem seniorom śpiewały
„Karolinki” z Bystrego.
Na każdym ze spotkań przygotowano pyszny poczęstunek i
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przy wspólnej biesiadzie trwały tańce do późnych godzin
wieczornych. Tradycyjnie też
Wójt Gminy Oleśnica Marcin
Kasina symbolicznie uhonorował najstarszych mieszkańców,
którzy przybyli na spotkania.
Wszystkim, którzy świętowali
z nami tego dnia serdecznie
dziękujemy za wspólną zabawę i niesamowitą atmosferę!

Organizatorami spotkań był
GOPS w Oleśnicy oraz GOK
Oleśnica.
W edycji jesiennej odbędą się
jeszcze spotkania Seniorów
z Ligoty Małej(04.10.2018),
B o g u s ł aw i c i Wys zo gro du (12.10.2018) oraz Smolnej(18.10.2018)
Życzymy udanej zabawy!!!
Monika Małobęcka
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dla najmłodszych

Żłobek w Gminie Oleśnica
Wójt Gmina Oleśnica
09.04.2018 r. podpisał umowę
partnerską na realizacje Projektu pn. Dolnośląskie żłobki
w ramach Regionalnego Pro-

gramu 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. Dol-

nośląskie 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

młodzież

Obóz sportowy WKS Oleśniczanka
Wojskowy Klub Sportowy
Oleśniczanka w dniach 15.0825.08.2018r przebywał na
obozie szkoleniowo wypoczynkowym dla młodzieży
w nadmorskiej miejscowości

Ustka w Ośrodku Wypoczynkowym Anwilla .Zajęcia sportowo treningowe odbywały
się dwa razy dziennie. Na
plaży terenach kompleksów
leśnych oraz na stadionie lek-

koatletycznym w Ustka. W
wolnych chwilach młodzież
chętnie korzystała z kąpieli
morskiej oraz zwiedzała okoliczne atrakcje turystyczne
Ustki. Czołowi zawodnicy i
zawodniczki przygotowali się
do drugie części sezonu startowego tj. Międzynarodowego
Meczu Młodzików Niemcy
-Czechy-Polska który odbędzie
się w dniu 1.09.2018r w miejscowości Jabloniec nad Nisu.
Na mecz zostało powołana 3
zawodników z naszego klubu
jest to Marcelina Banasik, Dawid Kałwiński, Wojciech Kuras.
Kolejnymi zawodami będą
Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików we Wrocławiu w dniu 08.09.2018r,XXXIV
Międzynarodowy Bieg Uliczny
B.Psujka w Oleśnicy w dniu
15.09.2018r oraz Mistrzostwa
Polski Młodzików 2018r /mały
memoriał J.Kusocińskiego w
Bełchatowie 22-23.09.2018r.
Obóz został dofinansowany w
ramach wypoczynku letniego
z budżetów , Gminy Oleśnica
Andrzej Szałek
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dofinansowanie w ramach resortowego programu 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 Oleśnica.
Od 20.09.2018 r. Żłobek Gminny w Oleśnicy funkcjonuje
przy ul. Wileńskiej 32.
Marcin Rzeźnik
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Międzypokoleniowe sadzenie drzew
W dniu 21 września 2018 r.
Szkole Podstawowej w Smolnej nadano imię Kawalerów
Orderu Uśmiechu. Z tej okazji
Wójt Gminy Oleśnica Marcin
Kasina wraz z dyrektorem
szkoły Dariuszem Rzepką zasadzili przy szkolnym budynku
drzewo gatunku buk pospolity. Przy drzewie umieszczono
tablicę z biogramem Kazimierza Karola Cybulskiego, multimedalisty mistrzostw Polski w
lekkoatletyce, który był ofiarą

zbrodni katyńskiej.
Trzy sadzonki drzew przekazał
Gminie Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
w ramach kampanii „Eko historia - Międzypokoleniowe
sadzenie drzew”. Kampania
ta jest częścią programu „Niepodległa”.
Drugie z drzew zostanie posadzone 28 września 2018 r.
przy Szkole Podstawowej w
Ligocie Małej, podczas nada-

Wójt Marcin Kasina zajął II miejsce

nia imienia UNICEF-u. Zostanie
przy nim umieszczona tablica w plebiscycie „Samorządowiec Dolnego Śląska 2018”
z biogramem Jerzego Bit- 27 września we Wrocławiu Plebiscyt został zorganizowaschana, polskiego gimnazja- odbyła się uroczysta gala „Sa- ny przez Gazetę Wrocławską
listy, harcerz, jednego z Orląt morządowiec Dolnego Śląska pod honorowym patronatem
Lwowskich.
2018”, na której zostały wrę- Cezarego Przybylskiego, marOstanie drzewo będzie po- czone pamiątkowe statuetki szałka województwa dolnosadzone 9 listopada 2018 i dyplomy włodarzom z Dol- śląskiego, w którym można
r. przy Szkole Podstawowej nego Śląska. Wójta Gminy było zagłosować na każdego
w Sokołowicach, podczas Oleśnica Marcin Kasina zajął radnego i włodarza doceniając
nadania imienia Orła Białego. II miejsca w plebiscycie co jego zaangażowanie i pracę na
Upamiętni Marię Wocalewską, oznacza, że znalazł się wśród rzecz lokalnej społeczności.
harcmistrzynię Związku Har- najlepszych wójtów z Dolnego
Agnieszka Pawłowska
cerstwa Polskiego, działaczkę Śląska, otrzymując 236 głosów.
społeczną.
Marcin Domal

informacje

Gdzie zagłosować

21 października 2018 r. odbędą się wybory do rady gminy,
rady powiatu, sejmiku województwa oraz wybory wójta.
Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie
od godz. 7:00 do godz. 21:00.
W tabeli zostały podane adresy
siedzib obwodowych komisji

wyborczych, znajdujących się
na terenie gminy Oleśnica. Z
uwagi na zmiany w geografii
wyborczej, mieszkańcy Dąbrowy, Jenkowic i Smardzowa
będą głosować w świetlicy
wiejskiej w Smardzowie, a
nie w lokalu w Oleśnicy, jak
miało to miejsce do tej pory.
Ponadto wyborcy z Brzezinki

będą oddawać swoje głosy w
Sokołowicach, a mieszkańcy
Ostrowiny (oprócz osób przebywających w Domu Pomocy
Społecznej), głosują w Ligocie
Polskiej.
Paulina Gieroń-Bojanowska
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Nadanie imienia Szkole Podstawowej w Smolnej
Dnia 21 października 2018
r. w Smolnej odbyła się uroczystość nadania szkole podstawowej imienia Kawalerów
Orderu Uśmiechu. Wśród zaproszonych gości byli m. in.
Wójt Gminy Oleśnica p. Marcin Kasina, starszy wizytator
Dolnośląskiego Kuratorium p.

Marciniak, przewodniczący
Rady Gminy p. Tadeusz Kunaj,
dyrektor PCEiK w Oleśnicy p.
Grażyna Dłubakowska, prezes
Banku Spółdzielczego w Oleśnicy p. Aleksander Dachowski
oraz fundatorzy sztandaru.
Całość rozpoczęła uroczysta
msza św. w Kościele pw. Pod-

Marek Sieczka, wicekanclerz
Kapituły Orderu Uśmiechu p.
Halina Sroczyńska, proboszcz
parafii Matki Boskiej Częstochowskiej ks. Tomasz Bagiński,
prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego p. Bogumiła

wyższenia Krzyża Świętego
w Smolnej, w czasie której
dokonano poświęcenia sztandaru. Dalsza część uroczystości
odbyła się na terenie szkoły.
Wójt p. Marcin Kasina wraz z
dyrektorem placówki Dariu-

szem Rzepką odsłonili tablicę upamiętniającą nadanie
imienia szkole i 100 – rocznicę odzyskania przez Polskę
Niepodległości. Następnie
posadzono drzewo dla Niepodległej. W dalszej części
fundatorzy wbijali honorowe
gwoździe w drzewiec sztandaru. Zaproszeni goście wygłosili
przemówienia odwołując się
do słów hymnu szkoły, by
wiedza, wiara i postawy były
tymi zasadami, którymi należy kierować się w życiu, by
uczniowie wzorowali się na
czynach Kawalerów Orderu
Uśmiechu. Część artystyczną
uświetniły występy dzieci z
koła teatralnego, które tańcem
i słowem przedstawiły Małemu
Księciu, przybyszowi z obcej
planety „Przepis na szkołę”. W
radosnych nastrojach zaproszeni goście i cała społeczność
szkolna udała się na poczęstunek oraz przygotowany tort z
logo sztandaru szkoły.
Dariusz Rzepka

Nadanie imienia Szkole Podstawowej w Ligocie Małej
W życiu każdego człowieka
zdarzają się niezwykłe chwile,
takie które na stałe zapadają
w jego świadomość. Takim
wydarzeniem dla uczniów,
rodziców, dyrekcji, grona pedagogicznego i pracowników
było nadanie imienia i sztandaru naszej szkole. Ta, tak długo
przygotowywana i oczekiwana uroczystość odbyła się 28
września 2018r. Już o godzinie
8.15 uczniowie wraz ze swoimi wychowawcami spotkali
się w salach lekcyjnych. Nie
brakowało także rodziców,

którzy swą pomoc oferowali
od samego rana.
O godzinie 9.45 cała szkolna
społeczność, poczty sztandarowe sąsiednich szkół czyli:
Poczet Sztandarowy Szkoły
Podstawowej im. Kawalerów
Orderu Uśmiechu w Smolnej
i Poczet Sztandarowy Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego im.
UNICEF na Bielanach Wrocławskich oraz licznie zaproszeni goście zgromadzili się
w kościele pw. Najświętszej
Marii Panny Częstochowskiej
w Ligocie Małej. Mszę świętą

odprawioną przez księdza
proboszcza Tomasza Bagińskiego w piękny i doniosły
sposób oprawili uczniowie
naszej szkoły. Wtedy też przedstawiciel Rady Rodziców pani
Urszula Marczak – Bęben poprosiła księdza proboszcza o
poświęcenie sztandaru. Nowy
Sztandar Szkoły Podstawowej
w Ligocie Małej wprowadzony
została przez przedstawicieli
Rady Rodziców w składzie:
Chorąży – pan Jerzy Soboń
Asysta – pani Karolina Szymańska oraz pani Jadwiga Morys
Po ceremonii poświęcenia
Sztandaru ksiądz proboszcz
skierował do wszystkich obecnych słowo. Przedstawiając
Sztandar jako symbol nauki,
pracy i patriotyzmu zaznaczył, że Szkoła Podstawowa w
Ligocie Małej nie będzie już
szkoła bezimienną, lecz nosić
będzie imię zobowiązujące ją
do określonych postaw i działań. Po Mszy świętej wyprowadzono Sztandary, za którymi
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zaproszeni goście, uczniowie,
rodzice i nauczyciele udali się
przed główne wejście do szkoły. Tam nastąpiło odsłonięcie
tablicy pamiątkowej, którą z
okazji nadania szkole imienia
UNICEF, w symbolicznym roku
100-lecia odzyskania przez
Polskę niepodległości ufundowała Gmina Oleśnica. O
odsłonięcie tablicy poproszeni
zostali Wójt Gminy Oleśnica
Marcin Kasina oraz pani Dyrektor Anna Klimkowska.
Kolejnym, jakże ważnym elementem towarzyszącym uroczystościom nadania szkole
imienia było otwarcie trzech,
nowo wybudowanych sal lekcyjnych. „ Przestronne, nowoczesne, zaprojektowane przez
biuro projektowe ARCHIGRA
w Oleśnicy sale, pełnić będą
funkcje gabinetów dydaktycznych do chemii, fizyki i
geografii (…)” – powiedziała
pani Dyrektor podkreślając, iż
rozbudowa szkoły oraz remont
dwóch oddziałów przedszkolnych sfinansowane zostały w
całości przez Urząd Gminy w

Oleśnicy.
O godzinie 11.00 rozpoczęła
się oficjalna część uroczystości.
Wszyscy zgromadzili się na sali
gimnastycznej, która dzięki
ogromnemu wysiłkowi nauczycieli i pracowników szkoły,
już na pierwszy rzut oka robiła
niesamowite wrażenie.
W rolę konferansjerów z klasą
i profesjonalizmem wcielili
się absolwenci naszej szkoły :
Paulina Oleksyn oraz Bartosz
Śliwiński. Jako pierwsza głos
zabrała pani Dyrektor Anna
Klimkowska. Oficjalnie przywitała wszystkich gości, rodziców, uczniów oraz swe grono
pedagogiczne. Uzasadniła wybór patrona zapraszając jednocześnie na część artystyczną.
Autorem scenariusza części
artystycznej jest pani Edyta
Gajewska, a całość przygotowały panie: Edyta Gajewska,
Katarzyna Hawryluk, Kinga
Juszczyk i Elżbieta Wróbel.
Nadrzędnym celem programu
artystycznego była odpowiedź
na pytania :„Czym jest UNICEF”
oraz „Jaką rolę w jej działalno-
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ści pełnić będzie nasza szkoła?”. Z tego względu nie przez
przypadek program artystyczny pojawił się na początku.
Miał za zadanie wprowadzić
wszystkich w tematykę uroczystości, jej sensu i znaczenie
patrona. W trakcie części artystycznej nie było przypadkowych elementów. Zarówno
niesamowita scenografia jaki
i występy dzieci oraz ich stroje
miały charakter symboliczny i
bardzo jednoznaczny.
Nazwy sześciu kontynentów
podkreślone były kolorystyką
kół olimpijskich. Symbolem
każdego kontynentu był dom
lub bardzo charakterystyczny
dla niego element. Wraz z tańcem wykonanym przez skrupulatnie ucharakteryzowane
dzieci, tworzyły spójną całość.
Jako pierwsze na scenie pojawiły się piękne Brazylijki
wprost z Ameryki Południowej, które w rytmie samby w
swoich amarantowych strojach zaprezentowały jedno
z najważniejszych wydarzeń
tamtego kontynentu, czyli
karnawał w Rio de Janeiro. Po
pięknie wykonanym układzie
dziewczynki z klas II i IV Amelia
Szymańska, Sandra Nieborak,
Zuzia Wieczorek i Zuzia Mazur
wykorzystując przygotowany
napis, zwróciły się z prośbą do
uczniów naszej szkoły ( Marcela Muszyńskiego i Maćka Batoga ) o pomoc w dopilnowaniu

w czarne getry i koszulki oraz
bardzo realistyczne spódniczki
wykonane z naturalnej rafii. Na
tle murzyńskiej chaty wykonali
taniec prezentujący kulturę
swego kontynentu.
Amerykę Północną prezentowali kowboje: Karol Milewicz,
Leon Bujała, Konrad Gąszczak
oraz Jakub Cieśla. W rytmie
skocznej kowbojskiej melodii
wbiegli na scenę z ogromnym,
nadmuchanym bykiem.
W rolę polskich Krakowiaków symbolizujących Europę
wcielili się Gabrysia Zając,
Igor Kępa, Hania Piszczałka i
Mateusz Karolak. Po wykonaniu tańca zasiedli przed swą
charakterystyczną dla polskiej
kultury malowaną chatą.
Australię prezentowały tenisistki: Maja Krynicka, Nikola
Wargulec, Julia Cieśla i Maja
Pogwizd. Swój energetyzujący
taniec wykonały na tle panoramy słynnej Opery w Sydney.
Jako ostatnie na scenie pojawiły się Japonki : Gabrysia
Marczak, Hania Leśniowska,
Marlena Marczak i Milena
Leśniowska. Przy dźwiękach
subtelnej muzyki, w pięknych
kimonach oddały klimat charakterystyczny dla kraju kwitnącej wiśn.
Warto zaznaczyć iż uzupełnieniem wszystkich tańców
były hasła wprost z Konwencji
Praw Dziecka uzupełnione
fragmentami wierszowanej

przestrzegania praw dziecka.
W zamian otrzymały zapewnienie i potwierdzenie swoich
praw, które były umieszczane
na tablicy praw dziecka.
Kontynent afrykański zaprezentowali rdzenni jego mieszkańcy. W tej roli fantastycznie
sprawili się Zosia Kansy, Amelka Borowiec, Laura Barska
oraz Igor Wargulec. Przebrani

i łatwo przyswajalnej przez
dzieci wersji praw dziecka, która po raz pierwszy ukazała się
Świerszczyku nr 3/2005,. Hasła
te miały zwrócić uwagę na
problemy z którymi borykają
się dzieci na poszczególnych
kontynentach.
I tak w przypadku Afryki prosiły o prawo do opieki zdrowotnej. Od uczniów naszej szkoły

otrzymały zapewnienie że
„masz prawo dostać pomoc i
leki , kiedy medycznej szukasz
opieki”. W Europie należało
zwrócić uwagę na rosnącą
liczbę rozwodów stąd prośba
dzieci o prawo do miłości a
za tym zapewnienie naszych
uczniów że „Gdy już nie mieszkasz tatą i mamą, możesz oboje kochać tak samo.”
W taki też sposób zostały podkreślone kolejne prawa dzieci:
do odpoczynku, do nauki,
rozwijania uzdolnień i nietykalności osobistej. Finał część
artystycznej stanowił taniec
i śpiew „Piosenki o Prawach
Dziecka”. Nieocenioną rolę w
całym przedsięwzięciu odegrali rodzice występujących
dzieci, którzy opierając się na
sugestiach nauczycieli samodzielnie wykonali wszystkie
stroje w których prezentowały
się ich pociechy.
Część artystyczna spotkała się
z ogromnym entuzjazmem.
Nadszedł czas rozpocząć formalną część tego doniosłego
wydarzenia. W pozycji baczność wprowadzone zostały
sztandary po czym wszyscy
odśpiewali Hymn Rzeczpospolitej Polskiej.
Jako pierwszy głos zabrał
Przewodniczący Rady Gminy
pan Tadeusz Kunaj odczytując
uchwałę w sprawie nadania
imienia UNICEF Szkole Podstawowej w Ligocie Małej.
Następnie Wójt Gminy Oleśnica Marcin Kasina odczytał Akt
Nadania Szkole Podstawowej
w Ligocie Małej Imienia Unicef a Akt Fundacji Sztandaru
odczytała przedstawiciel Rady
Rodziców pani Urszula Marczak –Bęben.
Aktu wbicia gwoździ honorowych dokonało dwudziestu
pięciu darczyńców, którzy
docenieni fanfarami otrzymali
piękną czerwoną różę.
Nadszedł moment na który
społeczność szkolna czekała bardzo długo. Ceremonia
przekazania Sztandaru. Poczet
Sztandarowy rodziców uroczyście przekazał Sztandar Pani
Dyrektor, która – przyklękając – ucałowała go i wyraziła
podziękowanie. Po chwili do
Sztandaru zbliżył się pierwszy i
zastępczy Poczet Sztandarowy
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uczniów w składzie:
Chorąży – Leon Guśkiewicz
Asysta –Julia Leśniowska oraz
Nikola Topolska oraz Chorąży
– Dominik Cieciura
Asysta – Julia Mackiewicz oraz
Aleksandra Leśnierowska.
Oni również przyklękając –
ucałowali brzeg Sztandaru.
Pani Dyrektor oddała w ich
ręce Sztandar, życząc, aby
stał się on dla społeczności
uczniowskiej symbolem wła-

jego utwory są wykonywane
podczas koncertów kompozytorskich w kraju i za granicą.
Autorkami tekstu Hymnu są
dwie uczennice naszej szkoły,
już absolwentki Natalia Janik
i Anna Miarka a Hymn Szkoły
zaśpiewał dla nas finalista 4
edycji MUST BE THE MUSIC,
finalista 5 edycji The Voice
of Poland, student Akademii
Muzycznej im. S. Moniuszki w
Gdańsku Pan Przemysław Ra-

ściwej postawy i obowiązków.
Uczniowie uroczyście zaprezentowali Sztandar, szczegółowo ukazując awers i rewers.
Niezwykle podniosłym momentem było złożenie przez
przedstawicieli uczniów, rodziców i nauczycieli naszej
szkoły ślubowania.
W imieniu uczniów ślubowali:
Przedszkole – Gabriel Adach
KL. 0 – Amelia Zawada
Kl. I – Aniela Kowal
Kl. II – Zuzanna Zalińska
KL.III – Jan Bachryj
KL. IV – Liliana Osochowska
Kl. V – Filip Adach
Kl. VI- Julia Domżał
Kl. VII – Mateusz Krzemiński
Kl. VIII – Zuzanna Zwiarzak
W imieniu nauczycieli ślubowała – pani Katarzyna Hawryluk. W imieniu rodziców
ślubowała – pani Anna Mazur
Tekst przysięgi przeczytała
pani w-ce Dyrektor Agnieszka
Chanusiak. Chwilę później
po raz pierwszy uroczyście
odśpiewano Hymn Szkoły, po
czym na odpowiednią komendę Sztandary wyprowadzono.
Warto podkreślić iż melodię do
Hymnu Szkoły skomponował
Pan Kamil Cieślik. Absolwent
Kompozycji Akademii Muzycznej im. S. Moniuszki w Gdańsku a obecnie wykładowca
tejże uczelni. Jest laureatem
nagród w ogólnopolskich
konkursach kompozytorskich,

dziszewski. To właśnie występ
Przemka Radziszewskiego
uświetnił podniosły charakter
uroczystości. Zaśpiewał dla
nas dwa piękne, klasyczne
utwory : „Time to Say goodbye” oraz „ O Sole Mio”, które
wywołały owacje na stojąco
a sam Pan Wójt rzucił artyście
kwiaty pod nogi.
Na zakończenie głos zabrali
przybyli goście oraz Przewodniczący Rady Rodziców Pan
Jerzy Soboń, który w szczególny sposób podziękował
wszystkim a zwłaszcza rodzicom i nauczycielom, którzy już
do wielu miesięcy pracowali
na rzecz tego przedsięwzięcia.
Uroczystość zamknęła Pani
Dyrektor Anna Klimkowska. Za
obecność podziękowała przybyłym gościom, za ogromną
pomoc rodzicom i uczniom
a za wielkie zaangażowanie
wszystkim nauczycielom,
zwłaszcza koordynatorowi
głównemu pani Katarzynie
Hawryluk oraz paniom Edycie
Gajewskiej, Kindze Jaszczak i
Elżbiecie Wróbel.
Uroczystość przebiegła w
miłej i wzniosłej atmosferze, pozostawiając niezatarte wspomnienia i mnóstwo
niezapomnianych wrażeń. Z
pewnością na długo pozostanie w naszych sercach.
Katarzyna Hawryluk
Edyta Gajewska
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dożynki

Dożynki w
Sokołowicach
W dniu 01.09.2018r. w Sokołowicach odbyły się dożynki w
Sokołowicach. Starostami byli:
Kamila Susidko, Józef Paszkowski. Dożynki rozpoczęły
się mszą św. odprawioną przez
proboszcza ks. A. Augustyna.
Po mszy św. były atrakcję dla
dzieci: dmuchane zjeżdżalnie
oraz zabawy z animatorką.
Wieczorem odbyła się zabawa
taneczna. W trakcie serwowane były ciasta, chleb ze smalcem, pierogi, kiełbaski. Celem
dożynek było wsparcie finansowe dla OSP w Sokołowicach.
Sponsorzy przekazali 10.000zł.
na dofinansowanie wozu strażackiego. Organizatorami byli
mieszkańcy Sokołowic.
Monika Małobecka

Dożynki w Ostrowinie
Tegoroczne Dożynki Sołeckie
w Ostrowinie odbyły się 18
sierpnia 2018r.
Tradycyjnie wydarzenie rozpoczęto Mszą św. w kaplicy
Matki Bożej Różańcowej w
Ostrowinie, po czym barwny
korowód prowadzony przez
kapelę „Smyki” (kier. Z. Maleszka, instr. M Dudek) przeszedł
na boisko sportowe, gdzie
kontynuowano uroczystość.
W części oficjalnej Starostowie
Dożynek Eleonora i Marian
Ratajscy oraz sołtys Jan Żarecki
przekazali Wójtowi Marcinowi
Kasinie bochen chleba z tegorocznych zbiorów z życzeniami, by dzielił tak „żeby nam
nie brakło, a jak coś zostanie,
to możemy się z miastem
podzielić”.

Wśród gości dożynkowych
uroczystości zasiedli także:
Przewodniczący Rady Tadeusz
Kunaj, Radny Czesław Kaczmarek, dyrektor GOK Dorota
Bartczak, ks. Paweł Mądrawski,
kierownicy referatów Urzędu
Gminy oraz sołtysi.
W części artystycznej oprócz
kapeli „Smyki” wystąpili także
„Wyszogrodzianie” z Wyszogrodu (instr. A Prus) oraz „Teatrzyk Retro” z Ostrowiny (instr.
M.Byzia).
Niewątpliwą atrakcją tego
popołudnia był pokaz jazdy
konnej, przygotowany przez
Pułk Ułanów Jazłowieckich
pod dow. Jana Gołąbki oraz
prezentacja sprzętu strażackiego przygotowana przez OSP
Ligota Polska pod kier. Józefa

Kołomańskiego.
Nie zabrakło też atrakcji dla
dzieci, od kolejki, dmuchańców, waty i zabawek począwszy, na zabawach prowadzonych przez instr. GOK Małgorzatę Zakrzewską – Biczysko
oraz poczęstunku przygotowanego przez Panie z Ostrowiny.
W imieniu organizatorów Dożynek serdecznie dziękujemy wszystkim mieszkańcom,
sponsorom oraz Gminnemu
Ośrodkowi Kultury za pomoc
w ich organizacji.
To były bardzo udane Dożynki.
Jan Żarecki

Kurier GO
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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

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

Urząd Gminy Oleśnica / UGO
ul. 11 Listopada 24
56-400 Oleśnica
mail:urzad@olesnica.wroc.pl
www.olesnica.wroc.pl

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

kultura

Karolinki laureatem 26 Festiwalu „Ziemia I Pieśn”
Z wielką przyjemnością informujemy, że zespół „Karolinki”
z Bystrego, działający przy
Gminnym Ośrodku Kultury
Oleśnica, zdobył nagrodę i
tytuł laureata podczas 26 Festiwalu „Ziemia i Pieśń”, który
odbył się w dniach 6-8 lipca
2018 w Szprotawie.
Festiwal zorganizowany był
przez Szprotawski Dom Kultury SzDK. Udział w przeglądzie
wzięło 41 zespołów, a na scenie zaprezentowało się około

700 wykonawców. Zespół
Karolinki powstał w 1998 r. w
miejscowości Bystre i nieprzerwanie działa przy GOK Oleśnica. Kierownikiem zespołu jest
Renata Kucharska, opiekunem
artystycznym i akompaniatorem jest Rafał Czepiżak.
„Karolinki” szczególnie podbiły
serce Jury wykonaniem utworu „Kare konie”.
Serdeczne gratulacje dla całego zespołu!

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

Monika Małobęcka

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne 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
@ 2018 Kurier Gminy Oleśnica nakład - 4650 egzemplarzy
wydawca: Urząd Gminy Oleśnica skład oraz druk: AXEN Group II
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piłka nożna

Mistrzostwa w piłce nożnej seniorów o „Puchar Wójta” Gminy Oleśnica - sezon 2018/2019
2 września zainaugurowano
rozgrywki piłkarskie seniorów
w sezonie 2018/2019 w gminie
Oleśnica. W trakcie wakacyjnej
przerwy z naszymi rozgryw-

kami pożegnała się drużyna z
Wabienic, która dołączyła do
rozgrywek „B” klasy prowadzonych przez DZPN Wrocław.
W obecnym sezonie do rywali-

zacji o mistrza gminy Oleśnica
i Puchar Wójta zgłosiło się 10
drużyn: Bogusławice, Boguszyce, Boguszyce Osiedle, Cieśle,
Dąbrowa, Nieciszów, Ligota

Polska, Smardzów, Zarzysko
oraz drużyna z Poniatowic.
Runda jesienna zakończy się
28 października.
Terminarz rozgrywek oraz ak-

tualne wyniki można śledzić
na stronie internetowej oraz
na oficjalnym fanpage’u.
Artur Koziara

Turnieje piłkarskie młodzików i juniorów młodszych o „Puchar Wójta” Gminy Oleśnica
8 września rozpoczęto rozgrywki w piłce nożnej dla
najmłodszych piłkarzy z terenu Gminy Oleśnica. Na „orliku” przy gimnazjum gminy
Oleśnica organizowane są
turnieje piłkarskie dla uczniów
w dwóch kategoriach wiekowych:
młodziki - roczniki 2005 i
młodsi oraz juniorzy młodsi rocznik 2002 i młodsi.

- Młodziki - Boguszyce, Dziadowa Kłoda, Krzeczyn, Wyszogród.
- Juniorzy młodsi - Boguszyce,
Dziadowa Kłoda, Smardzów,
Wyszogród.
Aktualne wyniki można śledzić
na stronie internetowej oraz
na oficjalnym fanpage’u GOK
Oleśnica.
Artur Koziara

siatkówka

Lato z siatkówką plażową

23 września w niedzielę na
terenie szkoły podstawowej
w Ligocie Polskiej przeprowadzono trzeci ostatni letni
turniej piłki siatkowej plażowej
drużyn mieszanych.
We wszystkich turniejach
łącznie wystartowało 27 duetów, które w trakcie turniejów rywalizowało w systemie
„brazylijskim” czyli do dwóch
przegranych meczy.
Wyniki turniejów:

01.07.2018
I miejsce: Damian Kotwa / Łukasz Borkowski
II miejsce: Sławomir Lewkun /
Krzysztof Kuś
III miejsce: Paweł Magolan /
Marcin Jezierski
19.08.2018
I miejsce: Paweł Magolan /
Patryk Świderski
II miejsce: Damian Kotwa /
Łukasz Borkowski
III miejsce: Katarzyna Szymczak / Mariusz Orczyk

23.09.2018
I miejsce: Damian Kotwa / Łukasz Borkowski
II miejsce: Patryk Świderski /
Kamil Koprzak
III miejsce: Katarzyna Szymczak / Mariusz Orczyk
Zwycięzcy poszczególnych
turniejów zostali nagrodzeni
pamiątkowymi dyplomami i
medalami, a nad prawidłowym
przebiegiem rozgrywek czuwał pan Damian Kotwa.
Artur Koziara

gok

Kolejny kolorowy przystanek w Gminie Oleśnica
Wielkie podziękowania za
wspaniałą realizację kolejnego, kolorowego przystanku w
gminie Oleśnica. Tym razem
dzięki dużemu zaangażowaniu
mieszkańców udało odnowić
przystanek w Boguszycach
Osiedlu, gdzie opracowano
niepowtarzalną koncepcję
graficzną, której odzwierciedlenie można teraz podziwiać.
Grupa ochotników pracowała
pod okiem artysty plastyka,
Marcina Mrowickiego. Akcję
koordynuje i współfinansuje
Gminny Ośrodek Kultury Oleśnica.
Dziękujemy!
Monika Małobęcka
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