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W Wigilię Urząd Gminy Oleśnica
będzie nieczynny
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Zadbajmy o własne środowisko str. 3

str. 10

Dnia 24 grudnia 2018 r. (poniedziałek)
Urząd Gminy Oleśnica będzie nieczynny.
W zamian za ten wolny dzień, dniem pracy
będzie 8 grudnia 2018 r. (sobota). W sobotę
Urząd będzie czynny w godz. 7:45 - 15:45.

Kilka słów do mieszkańców od Wójta str. 2
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kilka słów do mieszkańców

Drodzy Mieszkańcy
Pragnę gorąco podziękować
Państwu za tak dużą mobilizację i wysoką frekwencję w
wyborach samorządowych.
Prawie 63% głosów jakie otrzymałem świadczy o tym, że
doceniliście Państwo moją
pracę w minionej kadencji.
Zaufanie, którym mnie Państwo obdarzyli jeszcze bardziej
zobowiązuje mnie do ciężkiej
i sumiennej pracy na rzecz
naszej gminy.
Dziękuję wszystkim osobom,
które zaangażowały się w tę
kampanię wyborczą. Zarówno
moim znajomym i przyjaciołom, a przede wszystkim
kandydatom Komitetu Wyborczego Wyborców Marcina
Kasiny. Obiecuję, że przez
następne pięć lat nie zawiodę Was i w dalszym ciągu, w
możliwie szerokim zakresie,
realizował będę potrzeby i

oczekiwania społeczności
naszej gminy. Gratuluję też
wszystkim radnym wybranym
na nadchodzącą kadencję do
Rady Gminy Oleśnica, życząc
im i sobie dobrej współpracy
oraz wzajemnego szacunku,
zrozumienia, umiejętności
osiągania kompromisu i wiary
w to, że praca na rzecz rozwoju
gminy warta jest szczególnego
zaangażowania i poświęcenia.
Mam nadzieję, że obrady VIII
kadencji będą przebiegały w
atmosferze konstruktywnej
dyskusji oraz będą podejmowane najlepsze dla naszej
społeczności decyzje.
Jeszcze raz wszystkim mieszkańcom serdecznie dziękuję.
Korzystając ze sposobności
zapraszam Państwa do lektury
bieżącego wydania Kuriera. W
ramach jubileuszu 100-lecia
odzyskania Niepodległości

przez Rzeczpospolitą Polską
na terenie Gminy Oleśnica
przeprowadzono szereg działań wpisujących się w ogólnopolskie obchody tego wydarzenia. Urząd Gminy wydał
monografię autorstwa dr Leszka Zugaja i Romana Rybaka
pt. „Gmina Oleśnica. Historia
samorządu i administracji
1945-2018”. O promocji książki
możemy przeczytać na str. 5.

9.11 br. został zorganizowany
„Międzyszkolny Przegląd twórczości artystycznej o tematyce
patriotycznej” – str. 6.
Na stronie 4 dowiemy się, jak
przebiegały gminne uroczystości poświęcone 100 rocznicy w Boguszycach.
Święta to okres szczególny i
magiczny, w którym pamiętamy o tym, co najważniejsze,
czyli o naszych bliskich, rodzi-

nie, przyjaźni i miłości. Życzę
Nam wszystkim, bez wyjątku,
aby Boże Narodzenie było
czasem dobrych emocji, pozytywnej energii, wzajemnego
ciepła, zrozumienia i szacunku.
Życzę, aby Nowy Rok przyniósł
wiele osobistych sukcesów,
pogody ducha, pomyślności
i był dobry dla naszej gminy.
Wójt Gminy Oleśnica
Marcin Kasina

I sesja rady gminy

Pierwsza sesja nowo wybranej Rady
Pierwsza sesja nowej Rady
Gminy Oleśnica VIII kadencji
odbyła się 20 listopada w pełnym, 15-osobowym składzie.
Zgodnie z art. 20 ust. 2c ustawy o samorządzie gminnym,
pierwszą sesję nowo wybranej
rady gminy, do czasu wyboru przewodniczącego rady,
prowadzi najstarszy wiekiem
radny obecny na sesji. Zaszczyt
przewodniczenia inauguracyjnej sesji przypadł Pani Aleksandrze Sieruga.
Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej Pani Paulina
Gieroń – Bojanowska wręczyła zaświadczenia o wyborze

Radnym oraz Wójtowi, którzy
następnie złożyli ślubowania.
W dalszej części obrad wybrano przewodniczącego i
wiceprzewodniczącego rady, a
także powołano stałe komisje
i ustalono ich skład osobowy.
Przewodniczącym Rady został
Pan Tadeusz Kunaj, natomiast
Wiceprzewodniczącym Pani
Aleksandra Sieruga.
Następnie powołano sześć
komisji, których skład przedstawia się jak poniżej:
Komisja Rewizyjna:
1) Czesław Kaczmarek - przewodniczący

2) Marcin Korzępa,
3) Marta Barska,
4) Daniel Banaś,
5) Grzegorz Szymański,
6)Agnieszka Podobińska.
Komisja Skarg, Wniosków i
Petycji:
1) Anita Markiewicz - Wróbel-przewodniczący
2) Janina Bednarska-zastępca
przewodniczącego
3) Justyna Batog,
4) Aleksandra Sieruga,
5) Łukasz Grzyb.
Komisja Budżetu i Promocji
Gminy:
1) Marcin Korzępa-przewodniczący

Przygotowanie do ślubowania

Kurier GO

Od lewej: Sekretarz / Zastępca Wójta Krzysztof Skórzewski, Przewodniczący Rady Tadeusz Kunaj, Wójt
Marcin Kasina, Wiceprzewodniczący Rady Aleksandra Sieruga.

2) Agnieszka Podobińska-zastępca przewodniczącego
3) Justyna Batog,
4) Czesław Kaczmarek,
5) Władysław Szymański,
6) Daniel Banaś,
7) Jacek Bartosik.
Komisja Oświaty, Zdrowia i
Pomocy Społecznej:
1) Marta Barska-przewodniczący
2) Aleksandra Sieruga-zastępca przewodniczącego
3) Agnieszka Podobińska,
4) Anita Markiewicz - Wróbel,
5) Marcin Korzępa.
Komisja Rolna, Środowiska i
Rozwoju Gminy:
1) Daniel Banaś-przewodniczący
2) Jacek Bartosik-zastępca
przewodniczącego
3) Tomasz Domal,

4) Tadeusz Kunaj,
5) Marcin Korzępa.
Komisja Kultury, Sportu i Bezpieczeństwa:
1) Grzegorz Szymański,
2) Tomasz Domal,
3) Władysław Szymański,
4) Janina Bednaska,
5) Łukasz Grzyb,
6) Justyna Batog.
Uchwały podjęte na sesjach
Rady Gminy Oleśnica zamieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Urzędu
Gminy Oleśnica www.olesnica.nowoczesnagmina.pl,
w zakładce „Prawo lokalne”,
natomiast przedstawione materiały w zakładce „Sesje Rady
Gminy”.
Agnieszka Kembłowska
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Gmina Oleśnica pozyskała kolejne środki unijne
Dziś 17 października 2018 r.,
w Świdnicy w Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych, Gmina Oleśnica znalazła
się w gronie 15 beneficjentów
środków unijnych w ramach

konkursu, Poddziałanie 9.2.1
– Dostęp do wysokiej jakości
usług społecznych wspierających rodziny i pieczę zastępczą.
Wójt Gminy Oleśnica Marcin

Kasina otrzymał certyfikat
potwierdzający otrzymanie
funduszy na projekt: „Nowe
Placówki Wsparcia Dziennego
w Gminie Oleśnica”. Przewidziany czas realizacji działania jest od 01.11.2018 r. do
30.06.2020 r. Całkowita wartość projektu to 414.325,00
zł z czego dofinansowanie w
kwocie 392.875,00 zł natomiast wkład własny Gminy to
21.450,00 zł
Dzięki pozyskanym środkom
mieszkańcy Gminy Oleśnica
będą mieli zwiększoną dostępność do opieki w formie
placówek wsparcia dziennego poprzez utworzenie i
funkcjonowanie 2 świetlic dla
40 dzieci/młodzieży w wieku
6-15 lat z rodzin zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym, doświadczających trudności w wypełnianiu
funkcji opiekuńczo-wychowawczych.
Dotacja realizowana będzie
przy wsparciu finansowym
Regionalnego Programu Ope-

racyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.
Fundacja na Rzecz Inicjatyw
Społecznych i Ochrony Zdrowia „Wspólnie do celu” z miej-

scowości Bystre jest liderem
projektu a Gmina Oleśnica
partnerem.
Agnieszka Pawłowska

urząd gminy

Zadbajmy o własne środowisko !!! – wzmożone kontrole

zbiorników bezodpływowych i oczyszczalni ekologicznych w 2019 roku
W związku z licznymi zgłoszeniami dot. nielegalnego
odprowadzana ścieków, informuję, że pracownicy Urzędu
Gminy Oleśnica, upoważnieni
przez Wójta Gminy Oleśnica,
rozpoczną kontrolę nieruchomości na terenie Gminy.
Przedmiotem kontroli będzie
wykonywanie obowiązku wynikającego z art. 5 ust. 1 pkt
3b ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach (t.j. Dz. U.

z 2018 r. poz. 1454), tj. pozbywanie się zebranych na terenie
nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości
ciekłych w sposób zgodny z
przepisami ustawy i przepisami odrębnymi. Właściciele
nieruchomości zgodnie z art.
379 ust. 3 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2018
r. poz. 799 z późn. zm.) powinni
udostępnić nieruchomość
do przeprowadzenia kontroli

oraz okazać umowę na wywóz nieczystości ciekłych
i dowody opłat za wywóz
nieczystości ciekłych, obejmujących okres ostatnich 12
miesięcy.
W przypadku wykrycia nieprawidłowości, właściciel nieruchomości zostanie ukarany
karą grzywny, zgodnie z art.
10 ust. 2 i 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach.
Mariola Fluder

Kurier GO

Kiermasz prac bożonarodzeniowych

Tradycyjnie jak co roku, w
Urzędzie Gminy Oleśnica,
dnia 20.11.2018 r. odbył się
kiermasz prac bożonarodzeniowych wykonanych przez
uczestników Warsztatu Terapii
Zajęciowej Caritas Archidiecezji Wrocławskiej z Dobroszyc
i Sycowa. Wszystkie ozdoby
świąteczne zostały wykonane przez uczestników zajęć
terapeutycznych w pracowniach: plastyczno-ceramicznej,

ogrodniczo rękodzielniczej,
manufaktury, hortiterapii i
rękodzieła. Pozyskane podczas
kiermaszu środki finansowe
zostaną przeznaczone na organizację Spotkania Opłatkowego dla uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej.
Bardzo dziękuję wszystkim,
którzy brali udział w kiermaszu
oraz twórcom prac bożonarodzeniowych.
Urszula Szymańska
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wydarzenia w gminie

W 100 rocznicę odzyskania Niepodległości w Boguszycach

Po raz pierwszy w Boguszycach odbyły się gminne obchody jubileuszu 100-lecia
odzyskania Niepodległości
przez Rzeczpospolitą Polską.
W niedzielę 11 listopada br.
o godzinie 12.30 mszę świętą
w miejscowym kościele, odprawił ks. proboszcz Andrzej
Augustyn.
Patriotycznie udekorowany
kościół Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Boguszycach,
zapełnił się mieszkańcami
gminy i przedstawicielami
władz z wójtem Marcinem
Kasiną na czele. W ławkach zasiedli radni, sołtysi, dyrektorzy
szkół i kierownicy jednostek
współpracujących. Przybyły
też poczty sztandarowe jednostek OSP i gminnych szkół
podstawowych. Piękną celebrę ubogacał piękny śpiew
chóru Gminy Oleśnica Una
Voce i zespołu wokalnego Lumen, działającego przy Szkoły
Podstawowej Gminy Oleśnica.
W wygłoszonej homilii ks.
proboszcz nawiązał do złożonej i krwawej historii naszej
Ojczyzny. Nasze tysiącletnie
państwo na swojej historycznej drodze doświadczyło wielu
dramatów i tragedii, ale i lat
świetności oraz powodzenia.
Bogactwem decydującym o
naszym przetrwaniu był naród
polski i jego kultura. Polska
trwała w Europie mimo wymazania jej z mapy narodów.
Trwała i przetrwała, płacąc
jednak daninę krwi tysięcy
swoich córek i synów.
Patriotyczne rozważania zakończył słowami: „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 ks. Andrzej Augustyn podziękował Opatrzności
Bożej za opiekę i łaski jakie
spotkały naszą Ojczyznę. Po
jego słowach Wójt Gminy
Marcin Kasina z rąk Mateusza
Wójcika strażaka z OSP Ligota
Mała otrzymał zapalony znicz
pamięci w kształcie serca i złożył go pod krzyżem misyjnym.
Kolejnym punktem uroczystości było przejście pod obelisk,
który upamiętnia szlak bojowy
2 Korpusu Pancernego 2 Armii
i Wojska Polskiego pod koniec
II wojny światowej. Pod udekorowanym narodowymi flagami
obeliskiem stanęły poczty
sztandarowe z jednostek OSP
i szkół podstawowych z naszej gminy. Na posterunku
honorowym wartę pełnili:
Kacper Kaleta i Aleksander
Białoskórski - strażacy z OSP
w Sokołowicach. Po odśpiewaniu a cappella całego hymnu
narodowego przez chór Una
Voce, przy dźwiękach werbla
delegacje złożyły wiązanki pod
obeliskiem.
Wiązanki złożyła delegacja
Urzędu Gminy w składzie: Wójt
Gminy Oleśnica Marcin Kasina,
Tadeusz Kunaj Przewodniczący Rady Gminy Oleśnica,
Krzysztof Skórzewski Sekretarz
Gminy, delegacja sołectwa
Boguszyce w składzie: Jadwiga
Bodo, Robert Kozioł i Mariusz
Wójcik, delegacja koła Związku
Żołnierzy Wojska Polskiego im.
Ziemi Oleśnickiej w składzie
płk ws. sp. Lucjan Ławniczek,
ppłk ws. Sp. Zdzisław Gołę-

biowski i mjr ws. sp. Henryk Kowalski, delegacja koła Związku
Żołnierzy Wojska Polskiego
„Lotnik” oraz Stowarzyszenia
„Rodzina Wojskowa” w składzie
kpt. ws. sp. Adam Kowalczyk z
żoną Dorotą i przedstawiciele
radnych i sołtysów Tomasz
Domal z Andrzejem Hamarowskim.
Wiązanki złożyły także delegacje szkół podstawowych: im.
Kawalerów Orderu Uśmiechu z
dyrektorem Dariuszem Rzepką
/Smolna/, im. UNICEF z panią
dyrektor Anną Klimkowską /
Ligota Mała/, im. Orła Białego
z dyrektorem Arturem Mosiakiem /Sokołowice/, oraz szkół
w Ligocie Polskiej z dyrektorem Leszkiem Witkowskim
oraz we Wszechświętem z
dyrektorem Robertem Nowosadem, a także delegacja
uczniów Szkoły Podstawowej
Gminy Oleśnica.
Po złożeniu wiązanek głos
zabrała Pani Mieczysława Baran, która przedstawiła rys
historyczny 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez
Polskę.
Uroczystość zakończyła się
wystąpieniem Wójta Gminy
Oleśnica Marcina Kasiny, który gratulował przygotowania
imprezy, podziękował księdzu
proboszczowi, mieszkańcom
Boguszyc, strażakom, młodzieży i chórowi za przygotowanie
patriotycznej uroczystości,
a wszystkim uczestnikom za
obecność i godne uczczenie
setnej rocznicy odzyskania
przez Polskę niepodległości.
Pan Wójt zadeklarował także
realizowanie gminnych obchodów kolejnych rocznic i
świat państwowych.

Kurier GO

Po złożeniu wiązanek uczestnicy przeszli przed świetlicę,
gdzie przy chlebowym piecu i ognisku czekał na nich
smaczny posiłek z tradycyjną
„boguszycką” grochówką i
pieczywem.
Potem toczyły się rozmowy,
wspomnienia, w których nie
ukrywano satysfakcji i zadowolenia z przeżytej wspólnie
uroczystości.
Ja tam również byłem, wzru-

szyło mnie patriotyczne nabożeństwo, zadziwił mnie
piękny śpiew chóru Una Voce
i zespołu wokalnego Lumen, a
zaskoczyła i rozgrzała smaczna
grochówka oraz niepowtarzalna atmosfera.
Fakty dla potomnych spisał:
Jerzy Tomasz Trzciński mjr rez.
Foto: Agnieszka Pawłowska U.
G. Oleśnica
Jerzy Tomasz Trzciński mjr rez.
Foto: Agnieszka Pawłowska
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Promocja książki Gminy Oleśnica
W ramach obchodów 100-lecia niepodległej Polski Gmina
Oleśnica wydała monografię
autorstwa dra Leszka Zugaja
i Romana Rybaka pt. „Gmina
Oleśnica. Historia samorządu
i administracji 1945-2018,
w której pojawiło się 1200

nazwisk osób związanych z
Gminą Oleśnica. Z tej okazji w
świetlicy we Wszechświętem
Gminny Ośrodek Kultury Oleśnica i Urząd Gminy Oleśnica
przygotowały promocję książki, na którą przybyli między innymi byli i obecni pracownicy

samorządu i administracji oraz
mieszkańcy Gminy Oleśnica.
W części oficjalnej gości przywitał Wójt Gminy Oleśnica
Marcin Kasina a Sekretarz
gminy Krzysztof Skórzewski
opowiedział o 5 latach prac
nad przygotowaniem monografii. Z prezentacją wystąpili
także jej autorzy a na koniec,

byli pracownicy administracji
gminy podzielili się z gośćmi
swymi wspominkami. Po części oficjalnej goście odebrali
swoje egzemplarze książki i
oddali się rozmowom z jej autorami. Nie zabrakło też części
artystycznej, która uświetniła
wydarzenie dzięki występom
Teatrzyku Retro z Ostrowiny
i Wianków ze Wszechświętego z repertuarem pieśni o
tematyce patriotycznej, oraz
koncertowi akordeonowemu
uczennicy Szkoły Podstawowej we Wszechświętym Pauli Pietruszewskiej, laureatki
wielu ważnych konkursów
akordeonowych. Imprezę poprowadzili Sekretarz Gminy
Oleśnica Krzysztof Skórzewski i pracownik GOK Oleśnica Monika Małobęcka. Salę
udekorowały i przygotowały
poczęstunek Panie z Centrum
Rękodzieła we Wszechświętem i Koła Gospodyń Wiejskich
w Boguszycach.
Monika Małobęcka

Kurier GO
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Dzień animatora kultury i sportu
13 października w siedzibie
Gminnego Ośrodka Kultury Oleśnica 2018 w Ligocie

Polskiej świętowali Animatorzy kultury i sportu. Ideą
tego święta było wyrażenie

wdzięczności dla wszystkich
tych, którzy na co dzień wspierali działalność sportowo kulturalną w Gminie Oleśnica
w 2018 roku i tym wszystkim
Dyrektor GOK Oleśnica Dorota Bartczak, w asyście Wójta
Gminy Oleśnica Marcina Kasiny oraz Przewodniczącego
Rady Gminy Tadeusza Kunaja
wręczyła specjalne podziękowania. W części artystycznej
dla gości tym razem na scenie
wystąpiły chór gminy Oleśnica
Una Voce, zespół Smyki oraz
gościnnie zespół Boćki z Przygodzic. Pragniemy serdecznie raz jeszcze podziękować
wszystkim tym, którzy współpracują z nami na co dzień, i w
szczególności Paniom z Koła
Gospodyń Wiejskich w Boguszycach i Centrum Rękodzieła
we Wszechświętem, które
pomogły w przygotowaniu
poczęstunku i dekorowaniu
sali. Wszystkim Animatorom
kultury i sportu życzymy dalszych sukcesów i wytrwałości
w swych działaniach.
Monika Małobęcka

„Międzyszkolny Przegląd twórczości artystycznej o tematyce patriotycznej”
w ramach obchodów 100-lecia Niepodległości w Gminie Oleśnica
W piątek 9.11.2018 w Gminnym Ośrodku Kultury Oleśni-

ca w Ligocie Polskiej odbył
się „Międzyszkolny Przegląd

twórczości artystycznej o tematyce patriotycznej”. W części
oficjalnej zgromadzeni zaśpiewali hymn narodowy w asyście
pocztów sztandarowych OSP i
szkół Gminy Oleśnica. Po części
oficjalnej, przybrana w barwy
narodowe scena wypełniła się
piękną grą aktorską, tańcem i
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śpiewem młodych artystów.
Wszystkie szkoły Gminy Oleśnica przygotowały bogaty
program artystyczny, kostiumy
i dekoracje na bardzo wysokim poziomie, wprowadzając
w zachwyt zgromadzonych
gości. Po każdej z prezentacji
oklaskom nie było końca…

Po części artystycznej, wszyscy uczestnicy wydarzenia, w
specjalnie na tę okazję przygotowanej kuchni polowej zjedli
ciepłą zupę i pyszne ciastka
w towarzystwie wójta gminy
Oleśnica Marcina Kasiny. Pyszny poczęstunek tym razem
przygotowały Panie z zespołu
„Wianki” ze Wszechświętego.
Monika Małobęcka
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aktualnosci

wydarze-

Pamiętaj o aktualizacji adresu
Przypominamy wszystkim niezameldowanym mieszkańcom
z terenu gminy Oleśnica,
o ustawowym obowiązku
zameldowania się na pobyt
stały lub czasowy w miejscu
swojego aktualnego pobytu. Obowiązek meldunkowy
jest nadal aktualny, a żadna z
projektowanych zmian ustawy o ewidencji ludności nie
przewiduje jego zniesienia. W
związku z powyższym każdy
obywatel polski przebywający
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany do
zameldowania się w miejscu
pobytu najpóźniej w 30 dniu,
licząc od dnia przybycia do
tego miejsca.
Na podstawie Rejestru Mieszkańców, zawierającym wszystkie osoby zameldowane na

terenie gminy, tworzony jest
m.in. rejestr wyborców, na
podstawie którego mieszkańcy mogą brać udział w
wyborach, a już na początku
2019 r. czekają mieszkańców
wybory sołtysów oraz rad
sołeckich. Ponadto zameldowanie ma istotne znaczenie
np. w sprawach związanych
z przedszkolami i rejonizacją
szkół, realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego
i w wielu innych aspektach
życia codziennego.
W przypadku braku możliwości zameldowania się pod
adresem aktualnego pobytu,
można wskazać nowe miejsca
zamieszkania na deklaracji
PIT, składanej każdego roku
w urzędzie skarbowym lub
na drukach ZAP-3 lub NIP-7.

Dzięki uaktualnieniu adresu
zamieszkania, wysokość dochodów gminy z tytułu udziału
we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, zostanie dodatkowo
zwiększona o część dochodów
wypracowanych przez jej nowych mieszkańców. Powyższe
będzie miało swoje przełożenie na rozwój gminy Oleśnica,

między innymi w zakresie
zwiększenia nakładów m.in.
na szkolnictwo, infrastrukturę
drogową oraz w pozostałych
obszarach z zakresu działania
samorządu.
Wybierając jedną z dwóch
wyżej wskazanych możliwości,
współfinansujecie Państwo
zadania realizowane na terenie
gminy, bez utraty środków

finansowych. Pieniądze te pochodzą z części podatku, który
jest odprowadzany przez każdego obywatela i mogą wrócić
do Państwa np. w postaci funduszu sołeckiego, o którego
przeznaczeniu decydują sami
mieszkańcy poszczególnych
sołectw.
Paulina Gieroń-Bojanowska

informacje

Apel do mieszkańców
Gminy Oleśnica
Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Oleśnicy zwraca
się z prośbą o podjęcie integracyjnych działań na rzecz osób
starszych, niepełnosprawnych,
samotnych, bezdomnych ubogich i innych wymagających
wsparcia w zbliżającym się
okresie zimowym, a przebywających na terenie Gminy
Oleśnica.
Działania te powinny polegać na szybkim i skutecznym
reagowaniu na osoby potrzebujące pomocy socjalnej,
medycznej, bądź noclegu.
Proszę o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby będące
pod wpływem alkoholu, które
są szczególnie narażone na
działanie niskich temperatur
i zamarznięcia. Dyrektorów
szkół gminnych proszę o troskę o uczniów przychodzących
do szkoły bez II śniadania i
ubranych w odzież nieodpowiednią do pory zimowej, a
Radnych i Sołtysów Gminy
Oleśnica o zwracanie uwagi
w środowisku lokalnym na
osoby bezdomne, samotne,
pozostające bez opieki i środ-

ków do życia.
W celu udzielenia potrzebującym niezbędnej pomocy w
postaci zakupu opału, dostarczenia ciepłej odzieży, umieszczenia w schronisku, Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Oleśnicy prosi o kontaktowanie się z pracownikami
socjalnymi tut. Ośrodka,

Wybory samorządowe 2018. Podziękowania
Wszystkim członkom Gminnej
Komisji Wyborczej w Oleśnicy,
obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia
głosowania oraz obwodowych komisji wyborczych ds.
ustalenia wyników głosowania, którzy uczestniczyli w
przeprowadzeniu wyborów
samorządowych w dniu 21
października 2018 r. składam

tel: 71/715 68 80
71/715 68 81
71/715 68 84
533 401 947
lub w siedzibie Ośrodka:
Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Oleśnicy
ul. Wojska Polskiego 78
56-400 Oleśnica
Jarosław Telka

Kurier GO

serdeczne podziękowania za
trud włożony w wykonywanie
obowiązków związanych z
pracą w komisjach.
Dziękuję za zaangażowanie i
sprawne przeprowadzenie wyborów. Była to bardzo trudna,
odpowiedzialna i wyczerpująca praca.
Marcin Kasina
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młodzi w urzędzie
W Urzędzie Gminy Oleśnica,
Wójt Gminy Oleśnica Marcin
Kasina kolejny raz przywitał
nowych mieszkańców Gminy
Oleśnica. Nowonarodzone
dzieci otrzymały od włodarza
Gminy listy gratulacyjne, welurowe kocyki, kubki niekapki
oraz bony upominkowe o wartości 100,00 zł do wykorzystania w supermarkecie E.Leclerc.
Przypominamy, że wszyscy
nowo upieczeni rodzice, którzy
chcieliby aby Wójt również
powitał ich pociechę, powinni
złożyć odpowiedni formularz
zgłoszeniowy do Urzędu Gminy. Formularz jest do pobrania
na naszej stronie internetowej
olesnica.wroc.pl lub w Urzędzie pok. 12 lub 23.
Przywitanie nowych mieszkańców Gminy Oleśnica:
1.Wysokiński Cezary
2.Janczur Franciszek
3.Przyślak Karolina
4. Sławna Lilianna
5. Lechowicz Stanisław
6. Pietrucha Kacper
7. Kotala Arleta
8. Kesler Malwina
9. Bujak Weronika
10. Dworaczyński Kamil
11. Kudła Kamil
12. Kaleta Elena
13. Maj Tola
14. Nikodem Gabriela
15. Bober Michalina.

Nowi mieszkańcy Gminy Oleśnica
z wizytą u Wójta

Agnieszka Pawłowska

Kurier GO
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na sportowo

Jesienne biegi przełajowe
3 października Gminny Ośrodek Kultury Oleśnica oraz WKS
Oleśniczanka na terenie parku
przy szkole podstawowej we
Wszechświętem zorganizowali
jesienne biegi przełajowe. W
tegorocznych biegach pomimo niesprzyjających warunków pogodowych wystartowało ok.220 uczniów z pięciu
szkół podstawowych z gminy
Oleśnica, którzy wykazali się
dużym zaangażowaniem i
wolą walki.
Indywidualne zmagania podzielone zostały według następujących kryteriów:
Klasy I-IV dziewczęta i chłopcy
- 400 metrów
Klasy V-VIII dziewczęta i chłopcy - 800 metrów.
Najlepsza czwórka biegaczy
z wyżej wymienionych grup

blicznego, a za miejsca piąte
i szóste pamiątkowy puchar.
Punktacja ogólna:
1.Ligota Polska - 349
2.Gmina Oleśnica - 182
3.Sokołowice - 156
4.Wszechświęte - 99
5.Smolna - 61
Wyniki poszczególnych biegów:
Dziewczęta rocznik 2011
1.Lena Ogrodowiak - SP Smolna
2.Oliwia Glapa - SP Ligota
Polska
3.Maria Tocha - SP Gmina
Oleśnica
4.Lilianna Szwczyk - SP Ligota
Polska
Chłopcy rocznik 2011
1.Igor Biskup - SP Ligota Polska
2.Cyprian Sielski - SP Ligota
Polska

została nagrodzona medalami, które wręczali: wójt gminy
Oleśnica p. Marcin Kasina,
dyrektor GOK Oleśnica p. Dorota Bartczak, przewodniczący
Rady Gminy p. Tadeusz Kunaj
oraz przewodniczący komisji
Kultury, Rekreacji, Sportu, Ładu
i Bezpieczeństwa Publicznego
p. Tadeusz Andreasik.
Na zwycięzców w klasyfikacji
drużynowej 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 Bezpieczeństwa Pu-

3.Szymon Szczęch - SP Sokołowice
4.Roch Jakubowski - SP Gmina
Oleśnica
Dziewczęta rocznik 2010
1.Karolina Kozera - SP Ligota
Polska
2.Nogaj Lena - SP Wszechświęte
3.Lilianna Łubińska - SP Gmina
Oleśnica
4.Natasza Krzak - SP Gmina
Oleśnica
Chłopcy rocznik 2010
1.Adrian Jańczak - SP Ligota
Polska
2.Filip Kapała - SP Ligota Polska
3.Julian Szponarski - SP Sokołowice
4.Antoni Cieślak - SP Smolna
Dziewczęta rocznik 2009
1.Zuzanna Ligocka - SP Soko-

łowice
2.Zuzanna Kowalczyk - SP
Gmina Oleśnica
3.Ola Kuras - SP Ligota Polska
4.Roksana Kuś - SP Wszechświęte
Chłopcy rocznik 2009
1.Piotr Łękawski - SP Ligota
Polska
2.Maciej Stępień - SP Ligota
Polska
3.Bartek Jachowicz - SP Sokołowice
4.Kacper Trojnar - SP Smolna
Dziewczęta rocznik 2008
1.Oliwia Kałwińska - SP Sokołowice
2.Hanna Leonarczyk – SP Gmina Oleśnica
3.Zuzanna Bożek - SP Sokołowice
4.Hanna Łasińska - SP Sokołowice
Chłopcy rocznik 2008
1.Oliwier Łazarski - SP Sokołowice
2.Maciej Banaszewski - SP Gmina Oleśnica
3.Dawid Gajda - SP Ligota
Polska
4.Kuba Czerniawski - SP Ligota
Polska
Dziewczęta rocznik 2007
1.Klaudia Łękawska - SP Ligota
Polska
2.Martyna Kotniewicz - SP
Ligota Polska
3.Zofia Cieślik - SP Sokołowice
4.Sabina Chara - SP Gmina
Oleśnica
Chłopcy rocznik 2007
1.Wiktor Wzgarda - SP Ligota
Polska
2.Maciej Michalski - SP Smolna
3.Dominik Mazur - SP Wszechświęte
4.Kewin Kuś - SP Wszechświęte
Dziewczęta rocznik 2006
1.Klaudia Malinowska - SP Gm.
Oleśnica
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2.Wiktoria Wesołowska - SP
Ligota Polska
3.Andżelika Gajda - SP Ligota
Polska
4.Aleksandra Żelazna - SP Gm.
Oleśnica
Chłopcy rocznik 2006
1.Jakub Jabłoński - SP Gmina
Oleśnica
2.Sebastian Krzysiek - SP Ligota Polska
3.Kacper Rybczyński - SP
Wszechświęte
4.Kuba Stępień - SP Ligota
Polska
Dziewczęta rocznik 2005
1.Magdalena Gliszczyńska - SP
Gm. Oleśnica
2.Amelia Aftowicz - SP Ligota
Polska
3.Karolina Nowak - SP Ligota
Polska
4.Jowita Raczkowska - SP Ligota Polska
Chłopcy rocznik 2005
1.Ksawier Choroszy - SP Soko-

łowice
2.Radosław Ratajski - SP Ligota
Polska
3.Piotr Stępień - SP Ligota
Polska
4.Bartosz Kasina - SP Ligota
Polska
Dziewczęta rocznik 2004
1.Marcelina Banasik - SP Sokołowice
2.K atarz yna Kotlarz - SP
Wszechświęte
3.Kinga Kosińska - SP Ligota
Polska
4.Wiktoria Mierzwa - SP Ligota
Polska
Chłopcy rocznik 2004
1.Kacper Kukuczka - SP Ligota
Polska
2.Kacper Kuświk - SP Ligota
Polska
3.Kacper Jurkiewicz - SP Ligota
Polska
4.Wojciech Dworniczak - SP
Gm. Oleśnica
Artur Koziara
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gminny żłobek

Uroczyste otwarcie Żłobka Gminnego
17 października odbyło się
uroczyste otwarcie gminnego
żłobka, znajdującego się w
budynku Szkoły Podstawowej Gminy Oleśnica przy ul.
Wileńskiej w Oleśnicy. Zaproszeni goście przed uroczystym
przecięciem wstęgi obejrzeli
występ dzieci, ktróry został
przygotwany specjalnie na tę
okazję.
Projekt zakładał stworzenie
możliwości podjęcia pracy

zawodowej osobom bezrobotnym lub biernym zawodowo
poprzez objęcie opieką żłobkową dzieci w wieku do lat 3,
znajdujących się aktualnie pod
ich opieką, co uniemożliwia
im poszukiwanie i znalezienie
zatrudnienia. Obecnie opłata
za pobyt dziecka wynosi 60
zł miesięcznie plus 12,50 zł za
koszty wyżywienia.
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 jest 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.
Marcin Rzeźnik

Jesienna słota w gminnym żłobku Dary jesieni
Listopad został przywitany
przez nasze Maluchy wierszykiem :
„Witaj, bracie Listopadzie!
Jaki śliczny dywan kładziesz
-szeleszczący , kolorowy…
Super dywan listeczkowy !
Maluszki są gotowe na słotę
jesienną. Zapoznały się z częściami garderoby, którą nosi-

my w deszczowe dni. Chętnie
pozowały do zdjęć z parasolem, uczyły się wierszyków o
deszczyku i rymowanek – pokazywanek o „ złej pogodzie”
+ zdjęcia z parasolkami

Dzieci zobaczyły jakie dary niesie nam jesień. Własnoręcznie
wkładały do koszyka zbiory
i dary jesienne, co mocno
wzbudziło ich zainteresowanie
przyrodą.
Odbywały się zabawy , nauki
wierszyków i piosenek związanych z jesienią , wykonywały
prace plastyczne kształtujące
ich wyobraźnię.
Powstał piękny kosz wypełniony darami jesieni , wyklejony
rączkami naszych Maluchów.

Grudzień tuż, tuż
„Witaj , Zimo – śliczna , biała!
Górki śniegiem przysypałaś
I od razu są gotowe
Na szaleństwa saneczkowe”
Ten świąteczny czas przez
wszystkich wyczekiwany nasze
Maluszki przywitają piosenką
o grudniu i o zimie. W tym
czasie zawita do nas Gość
wyjątkowy – Święty Mikołaj
z upominkami dla naszych
Maluszków ufundowanych
przez Radę Rodziców. Czas
będą spędzać przy melodiach
świątecznych , zabawach i zajęciach związanych z zimową
tematyką.

Daria Krzesińska – Cichy, Justyna Wujczyk, Maria Paszkowska, Ewa Kosińska
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wydarzenia

Ostatnie spotkania Wójta z seniorami tej jesieni
W dniu 21 września 2018 r. Za
nami ostatnie już w tym roku
spotkania Wójta z Seniorami.
4 października w świetlicy
wiejskiej w Ligocie Małej od-

było się spotkanie Seniorów z
Ligoty Małej.
12 października w świetlicy
wiejskiej w Bogusławicach
spotkali się Seniorzy z Bogu-

sławic i Wyszogrodu.
18 października w „Zajeździe u
Stefanii” w Dąbrowie bawili się
Seniorzy ze Smolnej.
Na każdym ze spotkań przygotowano pyszny poczęstunek i
przy wspólnej biesiadzie trwały tańce do późnych godzin
wieczornych. Przybyłym gościom śpiewały zespoły działające przy Gminnym Ośrodku
Kultury„Wyszogrodzianie”,„Pokolenia”, „Wianki” oraz„Teatrzyk
Retro”. Tradycyjnie też Wójt
Gminy Oleśnica Marcin Kasina uhonorował najstarszych
mieszkańców, którzy przybyli
na spotkania.
Wszystkim, którzy świętowali
z nami serdecznie dziękujemy
za wspólną zabawę i niezapomnianą atmosferę.
Organizatorami spotkań był
GOPS w Oleśnicy oraz GOK
Oleśnica.
Monika Małobęcka

szkoła

Konkurs recytatorski „Piękna nasza Polska cała…”
Piękna nasza Polska cała… –
pod takim hasłem 24.10. 2018r.
w sali GOK w Ligocie Polskiej
pod patronatem Wójta Gminy
Oleśnica Marcina Kasiny odbyła się kolejna edycja Gminnego
Konkursu Recytatorskiego

strój wprowadziła obecnych
uczennica klasy III SP w Ligocie Polskiej Maja Jankowska,
która wykonała muzyczną
składankę.
Jury w składzie: Anna Łach,
Milena Piętka, Dagmara Ma-

klas 0-III. Wzięło w niej udział
kilkudziesięciu uczestników
ze szkół gminy Oleśnica oraz
z Niepublicznego Przedszkola
„Przedszkolandia” w Poniatowicach. Gości przywitał dyrektor SP w Ligocie Polskiej Leszek
Witkowski, a w uroczysty na-

kowczyńska. wyłoniono następujących laureatów:
Kategoria 6-latki: Antoni Kotwa (SP Ligota Polska, opiekun
A. Zarazińska), Piotr Drozd
(SP im. Kawalerów Orderu
Uśmiechu w Smolnej, opiekun
K. Pusz), Amelia Adamus (Nie-

publiczne Przedszkole „Przedszkolandia” w Poniatowicach,
opiekun I. Marczewska) Oliwia
Wziątek (SP w Ligocie Polskiej,
opiekun B. Malewska), Filip
Witek (SP we Wszechświętem,
opiekun A. Wojtowicz).
Kategoria klas I: Julia Turczyn
(SP we Wszechświętem, opiekun R. Boruta), Julia Danik
(SP im. Kawalerów Orderu
Uśmiechu w Smolnej, opiekun
L. Orzechowska) Krzysztof
Dyksik (SP w Ligocie Polskiej,
opiekun J. Mielczarek).
Kategoria klas II: Alicja Wolszczak (SP im. UNICEF w Ligocie
Małej , opiekun A. Chanusiak),
Alicja Żyła ( SP im. Kawalerów
Orderu Uśmiechu w Smolnej,
opiekun E. Matyszczak), Nikola
Łajbis (SP we Wszechświętem,
opiekun D. Michalak).
Kategoria klas III: Antoni Cieślak (SP im. Kawalerów Orderu
Uśmiechu w Smolnej, opiekun
M. Woźna), Julia Świder (SP we
Wszechświętem, opiekun A.
Jędrzejczuk), Julia Chlebosz
(SP w Ligocie Polskiej, opiekun
M. Kryłat).
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Wójt Marcin Kasina pogratulował uczestnikom talentu recytatorskiego i życzył dalszych
sukcesów. Wręczył również
wszystkim dyplomy i upominki oraz nagrody dla laureatów.
Gospodarzem konkursu była

Szkoła Podstawowa w Ligocie
Polskiej, a organizatorkami H.
Jaremków, M. Kryłat, J. Mielczarek.
Szkoła Podstawowa w Ligocie
Polskiej
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szkoła

Do Niepodległej szli… Obchody Święta Niepodległości w SPGO
Społeczność Szkoły Podstawowej Gminy Oleśnica w Oleśnicy
postanowiła bardzo uroczyście świętować obchody 100tnej rocznicy odzyskania przez
Polskę niepodległości.
Działania poprzedzające wydarzenie szkolne miały miejsce
już dużo wcześniej i związane były z realizacją założeń
programu Szkoła Młodych
Patriotów.
Uroczystość główna rozpoczęła się o godzinie 900 8.
11. 2018 r. w hali sportowej
SPGO. Uczniowie wszystkich
klas szkoły podstawowej oraz
gimnazjum mieli okazję obejrzeć widowiskowy spektakl
przygotowany przez dzieci i
młodzież z naszej placówki.
Licznie zgromadzona publiczność obejrzała wzruszające
przedstawienie zatytułowane
„Do Niepodległej szli” (scenariusz i reżyseria: Agnieszka

Grondowa oraz Bożena Kula).
Akcja sztuki rozgrywa się w
małej wsi, w której stęskniona
społeczność polska wygląda
swoich mężów, synów i braci
przebywających poza domem
i walczących podczas I wojny
światowej o oswobodzenie ojczyzny. Główna bohaterka (Gabriela Wajerowska) osamotniona i smutna nostalgicznie
wyczekuje na progu swojego
ukochanego Jaśka. Gdy dziewczyna, wypowiadając pierwsze
kwestie sztuki, żali się na swój
los, zastygła w stop-klatce
społeczność wiejska powtarza
ozięble fragment testu „Kantaty” Jana Zycha tu żadnej pory
roku oprócz zimy, nie ma…
W międzyczasie mieszkańcy (Joanna Śliwińska, Oliwia
Panaś, Mateusz Szczepaniak,
Kacper Kowalczyk, Wiktoria
Furmanowska) opowiadają o
tym, co dzieje się na świecie, o

walkach, o Piłsudskim i reszcie
narodowych bohaterów.
Na drugiej płaszczyźnie czasowej rozgrywają się wydarzenia
usytuowane na froncie wojennym- tam poznajemy ukochanego dziewczyny (Bartłomiej
Marcinkowski), jego kompana
(Łukasz Wojtuń) oraz samego
Józefa Piłsudskiego (Jakub
Kasina).
Wzruszającą sceną była niewątpliwie modlitwa małych,
niewinnych dzieci (Zuzanna
Szczygieł, Wanessa Klapińska, Jan Cichosz). Skierowana
do Boga prośba o wolność
i szczęśliwy powrót braci do
domu została wysłuchana,
a rozwiązaniem akcji stała
się scena, w której przybywa
kurier (Oliwia Małachowska)
i oznajmia, że Polska jest nareszcie wolna.
Na scenie szkolnego teatru
można było wysłuchać pięknych pieśni patriotycznych w
wykonaniu zespołu Lumen
(Amelia Bartosik, Karmen Borkowska, Kinga Biegańska,
Joanna Śliwińska, Gabriela
Wajerowska, Oliwia Małachowska, Nikola Zalewska),
zobaczyć imponującą wiejską
scenografię, realistyczne kostiumy, grę świateł (pomoc
techniczna Dominik Wester),
pokaz tańca ludowego oraz
współczesnego- połączonego
z pokazami akrobatycznymi,
symboliczny taniec z ramą
(Patrycja Konopka, Amelia
Bartosik, Manuela Michalak,
Paulina Nowak, Wanesa Topolska, Oliwia Kulczycka, Joanna
Śliwińska) oraz naprawdę
dobrą aktorską grę młodych,
debiutujących artystów naszej
szkoły.
Spektakl oczarował szkolną
publiczność, która nagrodziła

Kurier GO

aktorów gorącymi, długimi
oklaskami na stojąco. Dziękująca realizatorom sztuki dyr.
szkoły Agnieszka Dorobiała
nie kryła łez wzruszenia i podkreśliła dostojność i wagę tego
narodowego święta.
Kolejnym elementem szkolnej
akademii było wręczenie przez
dyrektor szkoły dyplomów
oraz nagród laureatom oraz
wyróżnionym w dwóch szkolnych konkursach : w Szkolnym
Konkursie Recytatorskim Poezji Patriotycznej (org. Sylwia
Trzeciak, Grażyna Palińska i
Agnieszka Grondowa) oraz w
konkursie historycznym: Historia Polski a patriotyzm (org.
Bożena Kula).
Pięknym symbolem tego wyjątkowego święta była ponad
10-metrowa flaga narodowa
przytwierdzona dumnie na
jednej ze ścian hali. To właśnie między innymi na jej tle
wybrzmiewały pieśni podczas
Szkolnego Festiwalu Pieśni Patriotycznych. Tę część uroczystości poprowadzili uczniowie
gimnazjum Joanna Śliwińska
oraz Dominik Wester.
Zadaniem każdej z klas było
przygotowanie pod kierunkiem wychowawcy jednej
dowolnej pieśni o charakterze
narodowowyzwoleńczym.
Intencją festiwalu było, by

wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły przyłączyli się do
wspólnego patriotycznego
śpiewania, dlatego na wielkim ekranie wyświetlane były
słowa prezentowanych utworów. W przerwach pomiędzy
wokalnymi występami, swoje
umiejętności oratorskie mieli
okazję zaprezentować uczniowie nagrodzeni w konkursie
recytatorskim oraz pierwszoklasiści, którzy przygotowali
piękne widowisko taneczne
z wykorzystaniem flag w
barwach narodowych . Dla
podkreślenia patriotycznego
charakteru święta wszyscy
uczestnicy festiwalu udekorowani byli ponadto biało-czerwonymi kotylionami, flagami
lub chustami.
Na zakończenie licznie zgromadzona społeczność SPGO
odśpiewała wspólnie hymn
Polski, który uwieńczył trwające ponad dziewięćdziesiąt minut szkolne obchody upamiętniające rocznicę odzyskania
przez Polskę niepodległości.
Następnego dnia grupa teatralna SPGO wzięła udział w
odświętnym przeglądzie artystycznym szkół z terenu Gminy
Oleśnica przygotowanym i poprowadzonym przez Monikę
Małobędzką pod honorowym
patronatem Wójta Gminy Oleśnica Marcina Kasiny.
Agnieszka Grondowa
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Uczennice SPGO laureatkami Konkursu Recytatorskiego Poezji Lwowskiej i Kresowej
15 listopada już po raz trzynasty w sali audiowizualnej
Biblioteki i Forum Kultury
przy ul. Reja w Oleśnicy odbył

się Konkurs Recytatorski Poezji Lwowskiej i Kresowej im.
Mariana Hemara. Jego organizatorami były Towarzystwo

Miłośników Lwowa i Kresów
Wschodnich oraz Szkoła Podstawowa nr 7 w Oleśnicy .
Recytacje uczestników oce-

niało jury w składzie: Barbara
Sycianko, Dorota Bilmon oraz
Barbara Słomka.
Szkołę Podstawową Gminy
Oleśnica w Oleśnicy reprezentowało pięć uczennic: Gabriela
Wajerowska, Oliwia Małachowska (opiekun Sylwia Trzeciak)
Oliwia Panaś (opiekun Bożena
Kula) oraz Joanna Śliwińska i
Zuzanna Szczygieł. Wielkim
sukcesem okazał się występ
dwóch ostatnich uczennic,
które w odpowiednej kategorii wiekowej zajęły czołowe miejsca. Zwyciężczynią
wśród uczniów klas młodszych
została Zuzanna Szczygieł z
klasy V, natomiast w kategorii
uczestników starszych drugie

miejsce zajęła uczennica klasy
III C gimnazjum- Joanna Śliwińska. Opiekunką laureatek
była Agnieszka Grondowa.
Na uznanie zasługuje fakt, że
wszystkie recytatorki SPGO
zaprezentowały się wyróżniająco; organizatorzy konkursu
docenili słownie dobór tekstów oraz dojrzały ich przekaz
i właściwą interpretację.
Wyróżnionym recytatorom
piękne nagrody książkowe
wręczyli starosta Wojciech Kociński oraz naczelnik Wydziału
Oświaty Starostwa Małgorzata
Iwańska.
Agnieszka Grondowa

szkoła

Uczennice SPGO laureatkami XIV Powiatowego Festiwalu Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej
3 października w BiFK w Oleśnicy uczennice Szkoły Podstawowej Gminy Oleśnica
w
Oleśnicy wzięły udział w XIV
Powiatowym Festiwalu Pieśni
Patriotycznej i Żołnierskiej.
W kategorii szkół podstawowych naszą placówkę
reprezentowały uczennice
wchodzące w skład zespołu
„LUMEN”: Lena Wójcik, Katarzyna Śliwa, Kinga Biegańska,
Gabriela Wajerowska, Oliwia
Małachowska oraz Zuzanna
Szczygieł i Wanessa Klapińska.
Dziewczynki zaprezentowały
utwór pod tytułem „O mój rozmarynie”, którym wyśpiewały
zaszczyty tytuł LAUREATA.
Mierząc się z licealistami
uczennice 3 klasy gimnazjum:
Joanna Śliwińska, Karmen
Borkowska, Nikola Zalewska

Dofinansowanie
wyposażenia w
SP w Ligocie Małej
W miesiącu sierpniu bieżącego roku zostały przyznane
Gminie Oleśnica na rok 2018
środki finansowe z rezerwy
części oświatowej subwencji
ogólnej na zakup pomocy
dydaktycznych. Przyznanie
dodatkowych środków z rezerwy dotyczyło zakupu pomocy niezbędnych do realizacji podstawy programowej z

oraz Amelia Bartosik zostały
nagrodzone dyplomem WYRÓŻNIENIA. Należy dodać, że
członkinie zespołu wokalnego
„MAGNESS”, jako jedyne reprezentantki klas gimnazjalnych
w kategorii zespół, konkurowały z uczniami klas licealnych.
Subtelnym wykonaniem utworu „Uwierz Polsko” zauroczyły
publiczność i zostały wyróżnione przez jury. Dodatkową
nagrodą dla naszych wokalistek było zaproszenie do
udziału w koncercie „Ojcowie
Naszej Niepodległości”, organizowanym przez w ramach
cyklu „Łączy nas muzyka” .
18 października w Sali Rycerskiej Zamku Książąt Oleśnickich odbyła się wzruszająca
gala przygotowana przez Powiatowe Centrum Edukacji i
przedmiotów przyrodniczych,
w Szkole Podstawowej im. Unicef w Ligocie Małej. Wniosek o
przyznanie powyższych środków został złożony na zakup
pomocy dydaktycznych do
biologii, geografii, chemii i fizyki. Łączny koszt wnioskowanej kwoty wynosił 63.450,00 zł,
natomiast ostatecznie przyznanokwotę 63.129,00 zł.
Zakup powyższych pomocy
zostanie zrealizowany do końca roku budżetowego.
Monika Galik

Kultury w Oleśnicy. Placówka
pod patronatem starosty Powiatu Oleśnickiego, zorganizowała uroczystość, podczas
której swoje umiejętności wokalne mieli okazję zaprezento-

wać laureaci XVI Powiatowego
Festiwalu Pieśni Patriotycznej i
Żołnierskiej.
Naszą szkołę reprezentowały
uczennice wchodzące w skład
zespołów „Lumen” oraz „Ma-

gness”. Dziewczęta wspólnie
w aranżacji czterogłosowej
wykonały piękny utwór wywodzący się okresu I wojny
światowej zatytułowany „O
mój rozmarynie”.
Agnieszka Grondowa

Pomoc materialna Urząd będzie pracować
dłużej w jeden dzień tygodnia
dla uczniów
W drugiej połowie bieżącego
roku przyznano kolejną transzę stypendium na rok szkolny
2017/2018 dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy
Oleśnica. Wydano 31 decyzji,
a pomoc materialną uzyskało
53 uczniów. Suma środków
finansowych przeznaczonych
na powyższy cel wyniosła ok.
36 tys. zł.
Monika Galik

Kurier GO

Wójt Gminy Marcin Kasina
podjął decyzję o zmianie godzin pracy Urzędu Gminy
Oleśnica.
Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, zmiany mają na
celu usprawnienie działalności
urzędu dla petentów, czyli
głównie mieszkańców Gminy
Oleśnica, którzy dotychczas
mieli problemy z załatwieniem
spraw w urzędzie w godzinach

popołudniowych. Przedłużenie godzin pracy sprawi, że
osoby te będą mogły bez komplikacji związanych z własnymi
obowiązkami zawodowymi,
załatwić sprawę po godzinie
15.45. Od stycznia 2019 r.
Urząd Gminy Oleśnica w każda
środę będzie czynny od godziny 7:45-17:00.
Urszula Szymańska
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Projekt „Umiem pływać”
W roku szkolnym 2018/2019 w
Gminie Oleśnica programem
objęte są wszystkie klasy II ze
wszystkich Szkół Podstawowych Gminy Oleśnica. Zajęcia
podzielone są na 2 tury: I
tura od września do grudnia
2018 i II tura od marca do

czerwca 2019. Właśnie zakończyła się I tura programu - 10
kolejnych wyjazdów na krytą
pływalnię ATOL w Oleśnica,
w czasie których zajęcia realizowane były w blokach 2 x
45 minut, tj. 1,5 godziny zajęć
na basenie, łącznie 20 godzin

lekcyjnych. Udział dzieci w
projekcie był bezpłatny. Projekt finansowany był z funduszu Zajęć Sportowych dla
Uczniów Ministerstwa Sportu
i Turystyki oraz przy wsparciu
Gminy Oleśnica. Operatorem i
realizatorem całości programu
jest Dolnośląska Federacja
Sportu.

Koszt I etapu 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
poniosła koszt 26 380 zł a 13
944 zł uzyskaliśmy dofinansowania.
Marcin Rzeźnik

szkoła

Wycieczka „Ku Niepodległej”
W dniach 3-5 X 2018 r. uczniowie z Szkoły Podstawowej
w Smolnej uczestniczyli w
3-dniowiej wycieczce KRAKÓW-OJCÓW-WIELICZKA. Wy-

jazd zorganizowany był w
ramach projektu „Ku niepodległej”, w celu szerzena wśród
dzieci i młodzieży postaw
patriotycznych w kontekście
historii państwa i narodu polskiego.
yjazd pozwolił uczniom poznać tradycję i kulturę pozostawioną przez naszych
przodków, poznać uroki Krakowa, Ojcowa oraz Wieliczki. Ta
wspaniała przygoda pokazała
wszystkim jak w naszym kraju
jest pięknie i że warto tutaj
mieszkać i zwiedzać
Barbara Czech, Barbara Witkowska

Pasowanie na ucznia w SP w Smolnej
22 października 2018 r. w naszej szkole odbyło się ślubowanie klasy I. Uroczystość rozpoczęła się częścią artystyczną
w wykonaniu uczniów klasy
I i klasy IV.Podczas występu
pierwszoklasiści wykonywali
zadania.Oceny tych zadań
dokonał pan Dyrektor stwierdzając, że uczniowie klasy
pierwszej zdali egzamin celująco i mogą stać się uczniami
naszej szkoły. Następnie odbyło się ślubowanie uczniów
kl.I i pasowanie przez pana
Dyrektora. Klasa II przekazała
symboliczny klucz do wie-

gok

Teatrzyk RETRO w Nowych Skalmierzycach
26 października 2018 roku
Teatrzyk Retro z Ostrowiny gościł na zorganizowanej przez
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowych
Skalmierzycach konferencji.
Hasłem przewodnim dyskusji
była „Aktywność społeczna i
bezpieczeństwo seniorów” a
podejmowane tematy dotykały obszarów zdrowia i chorób,
prawidłowego odżywiania,
aspektów związanych z zagrożeniami czyhającymi wokół

oraz sposobami radzenia sobie
z nimi, oraz kwestii obejmujących aktywizowanie seniorów.
Konferencja odbyła się w Starym Kinie w Nowych Skalmierzycach, gdzie po zakończonych prelekcjach na scenie
wystąpił Teatrzyk „Retro” z
Ostrowiny z muzycznym repertuarem „Piosenki z lat 50tych” i „Piosenki patriotyczne”.
Na spotkanie przybyli seniorzy, ich opiekunowie i członkowie rodzin, mieszkańcy

gminy i miasta, radni, sołtysi, kierownicy ościennych
ośrodków pomocy społecznej,
przedstawiciele policji, oświaty, służby zdrowia, organizacji
pozarządowych, członkowie
Zespołu Interdyscyplinarnego
i Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Konferencja była interesującym doświadczeniem,
inspiracją do dalszych działań
i wymianą dobrych praktyk.
Monika Małobęcka

Kurier GO

dzy. Pierwszaki otrzymały
legitymację szkolną, dyplomy
oraz mnóstwo edukacyjnych
prezentów. Wspólnie z panem
Wójtem, panem Dyrektorem,
panią wych. Lucyną Orze-

chowską oraz rodzicami posadzili drzewko na terenie szkoły.
Rodzice zaprosili wszystkich
gości i uczniów całej szkoły na
słodki poczęstunek.
Lucyna Orzechowska
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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
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

kultura

„WIANKI” na jubileuszu 25-lecia zespołu „NIESIĘCIN” w Konstantynowie Łódzkim
27 października 2018 r. członkinie zespołu „Wianki” ze
Wszechświętego gościły w
Miejskim Ośrodku Kultury w
Konstantynowie Łódzkim,
gdzie zaprzyjaźniony zespół
ludowy „Niesięcin” świętował

swój jubileusz 25-lecia istnienia. Zespół prowadzi aktywną
działalność na terenie miasta
Konstantynowa Łódzkiego i
województwa łódzkiego. Jego
członkowie gościli w Gminnym
Ośrodku Kultury podczas jed-

Przydatne informacje:
Urząd Gminy Oleśnica / UGO
ul. 11 Listopada 24
56-400 Oleśnica
mail:urzad@olesnica.wroc.pl
www.olesnica.wroc.pl
Wójt Gminy Oleśnica
Marcin Kasina
Przyjmuje interesantów
w każdą środę
w godz. 10.00 - 16.30
Przewodniczący Rady Gminy
Tadeusz Kunaj
Przyjmuje interesantów
w każdą środę
w godz. 15.30 - 16.30
Sekretarz Gminy
Krzysztof Skórzewski
tel. 71/314-02-06
Sekretariat:
tel. 71/314-02-00
tel. 71/314-02-01
fax. 71/314-02-04
Referat Spraw Obywatelskich
Kierownik: Paulina
Gieroń - Bojanowska
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

nego z Przeglądów Zwyczajów
Wiosennych i Wielkanocnych
„Kogutek”, kiedy to oprócz
śpiewu i tańca zaprezentowali
także swoje piękne prace w
dziedzinie ludowej plastyki papierowej podczas warsztatów.
Założycielką i kierownikiem
Zespołu jest pani Anna Krystyna Urbańczyk. W repertuarze
zespołu znajdują się przyśpiewki biesiadne, strażackie,
patriotyczne i żołnierskie oraz
kościelne, ale zasadniczą część
stanowią piosenki ludowe, obrzędy i zwyczaje tamtejszego
regionu. Grupa od początku
była oddolną inicjatywą lokal@ 2018 Kurier Gminy Oleśnica nakład - 4650 egzemplarzy
wydawca: Urząd Gminy Oleśnica skład oraz druk: AXEN Group II

Kurier GO

nej społeczności związanej z
Kołem Gospodyń Wiejskich.
Na uroczystym jubileuszowym
koncercie z udziałem Jubilatów wystąpiły również „Wianki”. Połączenie muzycznego
folkloru regionu sieradzkiego
ze stylizowanym tańcem było
interesującym widowiskiem
związanym z tradycją i wzmacnianiem lokalnej tożsamości.
Z okazji jubileuszu został wydany album z historią i twórczością zespołu „Niesięcin”. My
również składamy najgorętsze
życzenia kolejnych lat wspaniałej pracy.
Monika Małobęcka

Referat Rolnictwa, Nieruchomości i Środowiska
Kierownik: Mariola Fluder
tel. 71/314-02-02
tel. 71/314-02-03
tel. 71/314-02-43
tel. 71/314-03-85
Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. / 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
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piłka nożna

Halowe mistrzostwa o „Puchar Wójta” gminy Oleśnica
1 grudnia turniejem „ Mikołajkowym” halowej piłki nożnej
dla dzieci szkół podstawowych
i gimnazjum rozpoczynają się
Mistrzostwa Gminy Oleśnica.
Mieszkańcy naszej gminy i
nie tylko rywalizować będą w

halowej piłce nożnej seniorów
w piłce siatkowej kobiet i mężczyzn oraz w tenisie stołowym.
Dla dzieci i młodzieży szkolnej
organizowane będą turnieje w
halowej piłce nożnej.
Rozgrywki tenisa stołowego

przeprowadzone zostaną w
jednej grupie z udziałem 4
drużyn:Boguszyce,Bogusławice,Krzeczyn,Nowoszyce.
Rywalizacja między zespołami
przeprowadzona zostanie
w sali sportowej w Ligocie Małej.Po rozegraniu wszystkich
rund drużynowych zostanie
utworzona tabela końcowa,która wyłoni zwycięzcę rozgrywek.Indywidualnego mistrza
gminy
w tenisie stołowym wyłoni
finałowy turniej,w którym wezmą udział zawodnicy zgłoszeni do rywalizacji drużynowej.
W rozgrywkach halowej piłki nożnej seniorów drużyny
zostały podzielone na dwie
grupy i swoje mecze rozgry-

wają w salach sportowych w
Sokołowicach i Ligocie Małej:
Grupa A:sala sportowa w Sokołowicach:Boguszyce,Boguszyce Os.,Cieśle,Dąbrowa,Ligota Polska,Poniatowice,Wszechświęte,Zarzysko,
Grupa B:sala sportowa w Ligocie Małej:Bogusławice,Grębos
zyce,Nieciszów,Nowoszyce,P
iszkawa,Smardzów,Świerzna.
Po rozegraniu wszystkich meczy w grupach do turnieju
finałowego,który odbędzie
się w gminnej sali sportowej
w Oleśnicy awans zapewnią
sobie cztery najlepsze drużyny
z każdej grupy.
W turniejach o mistrzostwo
gminy Oleśnica w piłce siatkowej mężczyzn rywalizuje między sobą 8 drużyn:Poniatowi
ce,Cieśle,Gręboszyce,Nieciszó

w,Świerzna,Wszechświęte,Zar
zysko oraz
gościnnie reprezentacja Dziadowej Kłody.Do turnieju finałowego awans zapewnią sobie
cztery najlepsze reprezentacje.
W turniejach o mistrzostwo
gminy Oleśnica w piłce siatkowej kobiet rywalizują między sobą 3 drużyny:Nieciszów,Sokołowice oraz Świerzna.
Mistrzem gminy Oleśnica zostanie drużyna, która odniesie
najwięcej zwycięstw podczas
pięciu turniejów.
Dział Sportu i Rekreacji Gminnego Ośrodka Kultury Oleśnica
składa najserdeczniejsze życzenia zdrowych, radosnych i
spokojnych Świąt Bożonarodzeniowych oraz Szczęśliwego
Nowego Roku.

gminy Oleśnica: Wszechświęte, Wyszogród, Boguszyce Os.,
Smardzów, Cieśle, Świerzna,
Zarzysko, Piszkawa oraz Krzeczyn, które zostały podzielone
na trzy grupy. Mecze w grupach rozegrano systemem
„każdy z każdym”.
Rozgrywki dostarczyły wszystkim zgromadzonym bardzo
dużo emocji oraz co najważniejsze sporo bramek. Po zakończeniu meczy eliminacyjnych w grupach, do fazy
finałowej awansowały drużyny
z Wszechświętego, Świerznej
oraz z Piszkawy. Rywalizację
finałową rozegrano na takich
samych zasadach jak rundę

eliminacyjną. Po rozegraniu
wszystkich meczy zwycięstwo
w całym turnieju odniosła
reprezentacja Świerznej kompletując 4 pkt, tuż za nimi
na miejscu drugim z 3 pkt.
znalazła się drużyna z Wszechświętego, a trzecie miejsce na
podium z 1 pkt. wywalczył
„czarny koń” turnieju reprezentacja Piszkawy. Zwycięzcy
nagrodzeni zostali pamiątkowymi pucharami, a nad
prawidłowym przebiegiem
rozgrywek oraz rywalizacją
„fair play” czuwali sędziowie
Mieczysław Głowaczewski
oraz Piotr Całkosiński.

Artur Koziara

siatkówka

Turniej siatkarski o Puchar Niepodległości
W niedzielę 11 listopada w
gminnej sali sportowej w Oleśnicy odbył się turniej piłki
siatkowej mężczyzn o Puchar
Niepodległości. W turnieju
siatkarzy wystartowało 8 drużyn z gminy Oleśnica i okolic:
NMJ, Come back, Świerzna,
Poniatowice, Cieśle, Perfand
Zawonia, Kwadrat Błażeja
oraz Fatamorgana. Po bardzo
zaciętych i emocjonujących
meczach z fazy grupowej, do
rozgrywek finałowych awansowały drużyny: Świerzna,

Cieśle, Perfand Zawonia oraz
Kwadrat Błażeja. Mecze półfinałowe na swoją korzyść
rozstrzygnęły reprezentacje
Perfand Zawonia oraz Kwadrat
Błażeja, pokonując w setach
2:0 drużyny Cieśli i Świerznej.
Do wyłonienia zwycięzców
w meczu o trzecie miejsce
potrzebny był tie-break, który
na swoją korzyść rozstrzygnęli
zawodnicy Cieśli. W finałowym pojedynku pomiędzy
drużynami Perfand Zawonia
oraz Kwadrat Błażeja lepsi

okazali się zawodnicy z drużyny Kwadrat Błażeja pewnie
pokonujący 2:0 reprezentację
Zawoni i tym samym wygrali
cały turniej. Zwycięskie drużyny zostały nagrodzone pamiątkowymi pucharami, a nad
prawidłowym przebiegiem
rozgrywek oraz rywalizacją
„fair play” czuwali sędziowie
Magdalena Rzepka oraz Mirosław Stramski.
Artur Koziara

gok

Turniej „halówki” o Puchar Niepodległości
W sobotę 10 listopada w gminnej sali sportowej w Oleśnicy

przeprowadzono turniej halowej piłki nożnej seniorów. Do

rywalizacji o puchar Niepodległości zgłosiło się 9 drużyn z
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