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GMINA OLEŚNICA. Radni rozmawiali o budżecie. Gmina ma deficyt, ale samorządowcy są optymistami.
Na II sesji Rady Gminy Oleśnica
VIII kadencji, w przedświąteczny
piątek, posiłkując się wykresami i
tabelami, wójt Marcin Kasina omawiał składowe zakładanych na rok
przyszły finansów gminy.
Najistotniejsze założenia budżetowe wójt zawarł w kilku konkretnych punktach: utrzymanie
dochodów gminy na poziomie
umożliwiającym realizację zadań
gminy; kontynuacja rozpoczętych
zadań, w tym inwestycyjnych; dążenie do większej efektywności
wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań gminy; realizowanie programów uchwalonych przez Radę
Gminy; realizacje w pierwszej
kolejności potrzeb społeczności lokalnej w zakresie zadań własnych
gminy; stymulowanie rozwoju gospodarczego gminy.
Program ambitny, ale - jak zapewniał wójt - wykonalny, o czym
świadczą chociażby poważne inwestycje realizowane w kończąGMINKasina
cym sięPANORAMA
roku. Tu Marcin
wymienił m.in. instalację na tere-
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Przed sesją radni otrzymali świąteczne pierniki podarowane przez Gminny Ośrodek Kultury

Radni zgodnie uchwalili budżet na 2019 rok

nie gminy tysiąca nowych punk- kanalizacji sanitarnej w Ligocie
Wójt Kasina mówił otwarcie
tów świetlnych (koszt. 6,33 mln Wielkiej (5.781.000 zł), dokończe- o zadłużeniu gminy, sięgającym
zł)i rozpoczętą termomoderniza- nie termomodernizacji Szkoły 30 milionów złotych. - Wszyscy
cję budynku szkoły podstawowej Podstawowej przy Wileńskiej mamy świadomość, że zaciąganie
przy Wileńskiej.
(2.817.302 zł). Realizacji doczeka długów to norma we wszystkich
Planowane dochody gminy na się w końcu termomodernizacja samorządach. Najważniejsze, że
rok 2019 wynoszą 59.592.864 zł, budynku Urzędu Gminy (za 800 wskaźnik relacji długu do dochowydatki to 64.900.864 zł, co ozna- tysięcy). Nie zapomniano o roz- du jest na bezpiecznym poziomie,
cza, że deficyt skalkulowano na budowie sieci świetlic wiejskich. wynosi 51,25 proc. Przypomnę, że
poziomie 5.308.000 zł.
Trwa modernizacja świetlicy w wskaźnik graniczny to 60 proc. www.olesnica24.com
Najważniejsze przedsięwzięcia Smolnej, kosztująca 319 tysięcy mówił gospodarz gminy, dodając,
przyszłego roku to: budowa sieci zł.
że opinia Regionalnej Izby Obra-
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Mieszkańcy Gminy Oleśnica lubią wydarzeniach organizowanych przez
śpiewać. Bo też śpiewaczych talentów Zespół Placówek Specjalnych w Olew naszej gminie nie brakuje. Dzisiaj śnicy oraz szkoły podstawowe. Zespół
przedstawimy trzy grupy, w których brał m.in. udział w festiwalach piosenki
swoje
umiejętności wokalne
prezentu- kresowej Kresoviana
Informator
Samorządowy
nr 2 2014 w Gorzowie
ją mieszkańcy Boguszyc i Boguszyc Wlkp. oraz w Bolesławcu. Wygrał zimoOsiedla.
wą edycję Listy Przebojów Ludowych
Radia Wrocław w 2015 r i w nagrodę
Piosenka pomoże na wiele
nagrał płytę. Jest wielokrotnym LaureZespół śpiewaczy „Boguszycza- atem Międzygminnego Przeglądu Konie” z Boguszyc powstał w maju 2013 lęd i Pastorałek organizowanego prze
roku z inicjatywy sołtys Jadwigi Bodo. GOK Oleśnica.
Wielopokoleniowa grupa cieszy swym
Grupa wykonuje pieśni ludowe z różśpiewem mieszkańców i gminy, i mia- nych regionów Polski, pieśni kresowe,
sta Oleśnica, często uświetniając biesiadne i kolędy. Kierownikiem zeGminny
Ośr
różne
wydarzenia
swymi występami. społu i akompaniatorem jest instruktor
Słuchamy go m.in. na dożynkach, GOK Rafał Czepiżak.
dniach seniora, odbywającym się co
Członkowie zespołu to: Mieczysława
roku Jarmarku Produktu Lokalnego Baran, Stanisława Chmielowska, Zofia
w Oleśnicy, domówkach kulinarnych, Deka, Józefa Duda, Kazimiera Duna-

Talentów w Gminie Oleśnica nie brakuje. Dzisiaj przedstawiamy te
śpiewacze z Boguszyc.

jewska, Czesława Hanicka, Krystyna
Jankowska , Małgorzata Kamińska,
Maja Kowalczyk, Maria Meszczyńska,
Krystyna Szpaczek, Halina Tuchowska,
Stanisława Wierzchołek, Henryk Baran
(bęben), Rafał Czepiżak (akordeon).
Piosenka to jest klinek na
splinek
Ale Babki to
śpiewające Koło Gokwiecień
2015
spodyń. Panie z KGW w Boguszycach
podśpiewywały przy pracy od samego
początku swej działalności przy Izbie
Pamięci Gminy Oleśnica. Jednak o tym,
że będą śpiewały także dla innych, zdecydowały 6 kwietnia 2018 roku.
Od tamtej pory w każdy poniedziałek spotykają się i ćwiczą pod okiem
instruktora GOK Oleśnica Mirosława
Jankowskiego. Panie wykonują piosenki, które niegdyś śpiewano zarówno
przy codziennej pracy, jak i podczas
obrzędów i świąt, a także spotkań towarzyskich. Jadwiga Bodo, założycielka zespołu, pragnie pokazać, że śpiew

zawsze towarzyszył ludziom. Dziś panie
śpiewają podczas warsztatów kulinarnych i rękodzielniczych dla odwiedzających Izbę Pamięci, w której mogą oni
poznać smaki i historie, mówiące o tym,
jak to w polskich rodzinach drzewiej bywało...
Ale Babki tworzą: Jadwiga Bodo
(szefowa), Anna Tracz, Alfreda Schmidt,
Józefa Duda, Helena Łanowa, Jadwiga
Sieradzka, Irena Tacikiewicz, Irena Zgoła, Anna Gabruś. Na akordeonie akompaniuje Mirosław Jankowski.
Piosenka jest dobra
na wszystko
Chór Una Voce powstał w 2013 roku.
Jego kierownikiem organizacyjnym, artystycznym i dyrygentem jest Andrzej
Prus, instruktor Gminnego Ośrodka Kultury Oleśnica. W skład chóru Una Voce
wchodzą członkowie zespołów gminy
Oleśnica, takich jak Boguszyczanie,
Ale Babki, a także Wyszogrodzianie,
Jarzębina oraz mieszkańcy Dąbrowy.
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Drogi, czyli złoty środek

Ale Babki z Boguszyc
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Rozśpiewane Boguszyce

DOBROSZYCE - Dobre życie

Oni uwierzyli w siebie!

chunkowej na temat proponowanego budżetu jest pozytywna, bez
uwag. - To bezpieczny budżet - puentował swoje wystąpienie wójt.
Radni jednogłośnie przegłosowali budżet. Po sesji gminni samorządowcy i pracownicy Urzędu
udali się do Dąbrowy Oleśnickiej,
gdzie w Zajeździe u Stefanii odbyła się wigilijna wieczerza.

Boguszyczanie z Boguszyc

Co śpiewają? Wszystko! Mają szeroki repertuar, prezentowany w zależności od okoliczności. Są w nim i pieśni
patriotyczne, i świąteczne, i ludowe, i
wiele innych.
Chór ma na swoim koncie zdobycie
Grand Prix Międzygminnego Przeglądu
Grup Kolędniczych „Pastorałka” w Ligocie Polskiej (2014), jest też laureatem
tego Przeglądu z roku 2015. A w lipcu
2016 wziął udział w wydarzeniu Singing
Europe, które odbyło się w ramach Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016
na Stadionie Miejskim we Wrocławiu.
Chórzyści z całej Europy (łącznie do
stolicy Dolnego Śląska przybyło 35
chórów z różnych krajów) połączyli swe
pasje i talenty, śpiewając razem popularne, europejskiej motywy muzyczne.
To był duże wydarzenia w historii Una
Voce - cały zespół wykazał się pełnym
profesjonalizmem, niezwykłym talentem, a także determinacją, ćwicząc na
wielogodzinnych próbach, aby wziąć
udział w tak prestiżowym wydarzeniu.

