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Zdrowych, pogodnych
Świąt Wielkanocnych,
pełnych wiary, nadziei i miłości.
Radosnego, wiosennego nastroju,
serdecznych spotkań w gronie rodziny
i wśród przyjaciół składają
Wójt Gminy Oleśnica
Marcin Kasina
Przewodniczący Rady Gminy Oleśnica
Tadeusz Kunaj

Rozliczenie PIT za 2018 ■ str. 7

Dwudziestolecie Zespołu „Karolinki” ■ str. 12
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kilka słów do mieszkańców

Szanowni Mieszkańcy Gminy Oleśnica
Minął kolejny miesiąc I kwartału 2019 roku. W tym czasie zakończyły się zebrania wiejskie
w 29 sołectwach, na których
wybieraliśmy nowych sołtysów i nowe rady sołeckie. Co
prawda nie wszyscy są nowi,
bo mieszkańcy części sołectw
wskazali osoby, które piastowały już te funkcje w poprzedniej kadencji. Korzystając z okazji chciałbym złożyć
wszystkim wybranym sołtysom
serdeczne gratulacje.
Odniesione przez Państwa
zwycięstwo jest wynikiem uznania Was za osoby godne, osoby,
które będą dbały, troszczyły się
i pracowały na rzecz lokalnej
społeczności. Z dniem wybo-

rów zostaliście powołani do zaszczytnej służby. Jest to dowód
uznania Was przez mieszkańców. Niech oddanie lokalnym
sprawom będzie zawsze nadrzędnym celem Waszej działalności, a zaufanie, którym zostali Państwo obdarzeni, dodaje
odwagi i wytrwałości w wypełnianiu tak zobowiązującej misji.
Życzę siły do aktywnej pracy
przy podejmowaniu trudnych
zamierzeń. Życzę również, by
nadchodzący czas był dla Państwa oraz mieszkańców wsi
okresem wykorzystanych szans
i spełnionych nadziei, a wszystkie programowe zamiary i założenia spotkały przyjazne środowisko do ich spełnienia.

W bieżącym numerze dowiemy się o tym, że mieszkańcy
mają wpływ na to, jak rozwija
się Nasza Gmina. Na jakie zadania budżetowe przeznaczane są płacone przez Państwa
podatki – strona 7.
– Proszę pamiętać, że rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększacie Państwo budżet na inwestycje.
Na s. 15 znajdziemy informację o numerach telefonów
do nowych Sołtysów Gminy
Oleśnica VIII kadencji /2019–
2024/. Rozpoczęły się prace
remontowe Urzędu Gminy
Oleśnica polegające na termomodernizacji budynku –
strona 6.

Warto wspomnieć również
o tym, że 23.02.2019 r. 20-lecie
obchodził Zespół „Karolinki”
z Bystrego – strona 12.
Przed nami Święta Wielkanocne. Zbliża się wiosna
i przyroda budzi się do życia.
To czas, który kojarzy się nam
z palmami, święconką, udekorowanymi stołami, ze smako-

witymi potrawami. Z tej okazji
chciałbym złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pogody ducha, radości ze
spotkań przy rodzinnym stole,
dużo wiosennego optymizmu
oraz samych słonecznych dni.
Wójt Gminy Oleśnica
Marcin Kasina

sesje rady gminy

Sesja Rady Gminy Oleśnica
• PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE
• PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ
W lutym odbyła się kolejna,
czwarta w tej kadencji, sesja
Rady Gminy Oleśnica. Tradycyjnie rozpoczęła się od ustalenia
kworum i przedstawienia proponowanego porządku przez
Przewodniczącego Rady Tadeusza Kunaja.
W pierwszej części obrad
sprawozdanie z działalności
Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych
przedstawiła przewodnicząca
Grażyna Leszczyńska. Komi-

sja ta jest realizatorem zadań
z zakresu profilaktyki uzależnień. Z kolei sprawozdanie
z funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego za 2018
rok przedstawiła przewodnicząca Anna Baran. Zespół ma
na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, jego utworzenie należy do zadań własnych gminy.
W dalszej części sesji rozpatrzono następujące projekty
uchwał:

1. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia aktualizacji
„Programu Usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy
Oleśnica;
2. w sprawie wstępnej lokalizacji nowego przystanku
komunikacyjnego przy drodze powiatowej nr 1464D

3.

4.

5.

6.
Anna Baran – przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego

w miejscowości Bogusławice dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców;
w sprawie przyjęcia do realizacji programu zdrowotnego na rok 2019;
w sprawie ustalenia planu
dofinansowania form doskonalenia
zawodowego
nauczycieli na rok budżetowy 2019 i maksymalnej
kwoty opłat za kształcenie
pobierane przez szkoły
wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli;
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleśnickiemu w roku
2019;
zmieniająca uchwałę Nr VI/
26/11 w sprawie zarządzenia poboru podatków od
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Grażyna Leszczyńska – przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiazywania
Problemów Alkoholowych

osób fizycznych w drodze
inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso;
7. w sprawie zmian budżetu
gminy na 2019 rok.
Wszystkie ww. uchwały zostały przyjęte jednogłośnie.
Na zakończenie sesji Wójt
przedstawił informację ze
swojej pracy między sesjami.
Zgonie z obowiązkiem ustawowym obrady czwartej sesji Rady Gminy Oleśnica były
transmitowane na żywo za
pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk (nagrania obrad udostępnione są

na stronie internetowej gminy). Nowością podczas sesji
są urządzenia elektroniczne
używane przez radnych podczas głosowań nad uchwałami, które ułatwiają m.in. sporządzenie imiennego wykazu
głosowań.
Przypominamy również, że
wszystkie uchwały podjęte
na sesjach Rady Gminy Oleśnica zamieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej
(BIP) Urzędu Gminy Oleśnica
w zakładce „Prawo lokalne”.

Agnieszka Kembłowska
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Kwartalne narady Wójta
z Sołtysami
• NARADA POŻEGNALNA ORAZ INAUGURACYJNA
• HONOROWY GOŚĆ NARADY
Na kwartalnej naradzie, Zastępca Wójta Krzysztof Skórzewski wraz z Przewodniczącym Rady Tadeuszem Kunajem
pożegnali sołtysów minionej –
siódmej kadencji.
Narada odbyła się 24 stycznia 2019 r. w sali narad w Urzędzie Gminy. Porządek obrad
spotkania w punkcie drugim,
przewidywał prezentację multimedialną, podczas której
przedstawiono najważniejsze
inwestycje, które zostały zrealizowane, m.in. we współpracy z sołtysami w mijającej kadencji na terenie gminy.
Następnie obecni na sali
przedstawiciele jednostek organizacyjnych oraz gminnej
spółki komunalnej, a także
kierownicy Referatów omówili sprawy bieżące w zakresie
swoich obowiązków.
W związku z zakończeniem
pełnienia
funkcji
Sołtysa
w kadencji 2015–2019 Zastępca Wójta oraz Przewodniczący
Rady złożyli wyrazy uznania
za pełną zaangażowania pracę dla dobra społeczności lokalnej. Podziękowali także za
wysiłek włożony na rzecz rozwoju Gminy Oleśnica i życzyli
dalszych sukcesów w życiu
osobistym i zawodowym.
Każdy z sołtysów otrzymał
imienne podziękowania, a na
zakończenie narady wykonano pamiątkowe zdjęcie.
Na kolejnej naradzie 7 marca 2019 r. Wójt Marcin Kasina,
Zastępca Wójta Krzysztof Skórzewski oraz Przewodniczący
Rady Tadeusz Kunaj powitali sołtysów obecnej – ósmej
kadencji.
Po wyborach w 29 sołectwach, aż w 11 mieszkańcy wybrali nowych przedstawicieli
swoich wsi.
Na wstępie gospodarze spo-

tkania pogratulowali nowo
wybranym sołtysom i życzyli
powodzenia w pełnieniu tej
ważnej dla gminy funkcji.
Za wzór do naśladowania dla
nowych sołtysów postawiono
społecznika i zasłużonego dla
gminy samorządowca Mariana
Słotnickiego – honorowego
gościa pierwszej narady soł-

Pamiątkowe zdjęcie.

Od lewej: Honorowy Gość narady Marian Słotnicki, Wójt Marcin Kasina.

tysów, który był radnym od
1990 r. Funkcję radnego pełnił
nieprzerwanie przez siedem
kadencji, czyli do 16 listopada
2018 roku. Natomiast funkcję
sołtysa pełnił od drugiej kadencji, od 04.01.1995 r., nieprzerwanie do siódmej kadencji, do 20.02.2019 r. (razem
sześć kadencji).
Ponadto, od 20 lat jest
członkiem Kabaretu „Smolniacy”, od 45 lat jest członkiem
OSP Smolna, a przez kilka lat
był członkiem Zarządu Gminy
Oleśnica.
Podczas swojej wieloletniej
pracy na rzecz samorządu
gminnego, odznaczony został
m.in. „Srebrnym Krzyżem Zasługi” od Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.
Wójt Marcin Kasina dziękując Marianowi Słotnickiemu za lata owocnej współpracy wyraził nadzieję na

możliwość korzystania z doświadczenia wieloletniego
samorządowca. Marian Słotnicki wzruszonym głosem
odpowiedział: Zapewniam,
że jeżeli pan wójt poprosi
o pomocną dłoń, to podam
mu dwie.
Następnie kierownik Referatu Dzielnicowych wraz
z dzielnicowymi gminy Oleśnica przedstawili swoje rejony
patrolowania oraz podali nr
kontaktowe.
Z kolei obecni na sali
przedstawiciele
jednostek
organizacyjnych oraz spółki gminnej, a także kierownicy Referatów i pozostali
pracownicy
uczestniczący
w spotkaniu, przedstawili
się i omówili zakresy swoich
obowiązków.
Każdy sołtys otrzymał informator, w którym ujęto
najważniejsze informacje do-
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Prezentacja dzielnicowych.

tyczące jednostek pomocniczych gminy.
Na zakończenie spotkania
Wójt złożył życzenia z okazji
zbliżającego się dnia Sołtysa

(11.03.), a następnie Paniom
Sołtysom wręczył róże z okazji
Dnia Kobiet.
Agnieszka Kembłowska

Narada sołtysów obecnej ósmej kadencji.
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Sołtys na zagrodzie...

GMINA OLEŚNICA MA JUŻ KOMPLET NOWYCH SOŁTYSÓW. SPOŚRÓD
29 WYBRANYCH GOSPODARZY WSI 11 TO DEBIUTANCI. WŚRÓD NICH JEST 9 PAŃ.
W WYBORACH W 2015 ROKU SOŁTYSÓW-DEBIUTANTÓW BYŁO 9. CO CIESZY?
ZDECYDOWANIE WYŻSZA FREKWENCJA NIŻ W 2015 ROKU.

Agnieszka
Jakubowska
Kandydowałam
tysa

Ligoty

stwierdziłam,

na

soł-

Polskiej,
ze

bo

musimy

coś zmienić w naszym so-

W tegorocznych wyborach sołtysów w oczy
rzuca się, co podkreśla mocno, sekretarz gminy Krzysztof Skórzewski, wyraźnie większa frekwencja. W 2015 roku w zebraniach uczestniczyło 1961 mieszkańców. W tym roku juz 2181.
Frekwencja wzrosła więc o 20%.
– Większe zainteresowanie wyborami to
sygnał, że mieszkańcy bardziej angażują się
w życie gminy. To dla nas, samorządowców,
bardzo pozytywny sygnał. Cieszy również
duże zainteresowanie wyborami młodego
pokolenia mieszkańców, z których w większości wywodzą się nowi sołtysi. Należy życzyć
im wytrwałości i realizacji zamierzeń – mówi
Krzysztof Skórzewski.

łectwie, żeby było lepiej.
Dużo się działo, ale należałoby zrobić jeszcze więcej.
Do startu namawiali mnie
sami

mieszkańcy.

Planów

mam wiele. Wszystko zależy po części od środków
finansowych, po części od
współpracy z prężną, młodą
radą sołecką i mieszkańcami. Jako sołtys będę starała
się być łącznikiem między
mieszkańcami, organizato-

Marcin Kasina jest mieszkańcem naszej wioski i zawsze nam pomaga. Dlaczego
mieszkańcy na mnie zagłosowali? Ponad 8 lat działam
wspólnie z sołtysami i radą
społecką. Większość miesz-

rem i po części administra-

kańców świetnie mnie zna,

torem. W naszej reprezenta-

mieszkam tu od urodzenia.

cyjnej świetlicy chciałabym

Doświadczenie

zainwestować w nowe krze-

żowanie przyczyniło się do

sła i stoły. We wsi bardzo

sukcesu.

dużo zrobiliśmy z funduszu

kańcom, którzy oddali na

sołeckiego – place zabaw,

mnie głos. Wierzę, że z radą

oświetlenie. Musimy zain-

sołecką podołamy ich ocze-

westować w drogi śródpo-

kiwaniom. Sobie życzę siły

lne. Mamy ten plus, że wójt

i wytrwania.

Waldemar Uba

i

Dziękuję

zaangamiesz-

Sołtysem Wszechświętego jestem od ponad 20 lat. Moją dewizą
w życiu jest poważne podchodzenie do wszelkich zamierzeń,
również do tej odpowiedzialnej funkcji. Wiem, że tylko przy pomocy moich przyjaciół z rady sołeckiej oraz mieszkańców mogę
zrealizować to, co we wsi jest najpilniejsze do zrobienia. Od
lat jestem prezesem miejscowej jednostki OSP, działam społecznie. Udało nam się do tej pory m.in. zbudować świetlicę,
remizę, salę gimnastyczną przy szkole podstawowej, wyremontować kościół. Cały czas są nowe wyzwania i oczekiwania
mieszkańców. Nasza niewielka społeczność, tak jak w pozostałych wsiach, boryka się z rozmaitymi problemami i nie wszystko można załatwić od razu.
W tej chwili najważniejsze dla
nas to m.in. budowa kanalizacji burzowej, gazyfikacja wsi
oraz remont przebiegającej
przez wieś drogi powiatowej.
Będę o to zabiegał. Dlaczego
mieszkańcy na mnie głosują?
Powiem krótko: widać mają do
mnie zaufanie i cenią mnie za
wiarygodnoąć, na którą zapracowałem. I za to im wszystkim
serdecznie dziękuję. To dla
mnie zaszczyt i zobowiązanie.
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Nowi obywatele Gminy Oleśnica
21 marca o godzinie 12:00
w Urzędzie Gminy Oleśnica,
Wójt Gminy Marcin Kasina
powitał wyjątkowych gości,
nowonarodzonych
mieszkańców gminy. „…Każdy noworodek to duma naszej
gminy…” – uśmiechając się
mówił gospodarz gminy.
Każde dziecko otrzymało
od Wójta list gratulacyjny
oraz paczkę, w której znalazł
się welurowy kocyk i butelka antykolkowa z czujnikiem
ciepła z monogramem Gminy
Oleśnica oraz bony upominkowe o wartości 100,00 zł do
wykorzystania w supermarkecie E.Leclerc.
Przywitanie nowonarodzonych mieszkańców będzie
odbywać się raz na kwartał,
w zależności od ilości składanych formularzy zgłoszeniowych.
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 www.
olesnica.wroc.pl lub w Urzędzie pok. 12 lub 23.

Przywitanie nowych mieszkańców Gminy Oleśnica:
SEMKIJASZ FRANCISZEK,
SZUBERT OLIWIA,
ŚWIERCZYŃSKI TYMON,
DRABIAK IGNACY,
HRUSZOWIEC KAROL,
TYMCZYJ MARCEL,
SZULETA JAKUB,
MARZEC ANTONI.
Agnieszka Pawłowska

sport w gminie

Nagrody dla sportowców
W dniu 28 lutego 2019 r. Wójt
Gminy Oleśnica wręczył dyplom i przyznał nagrodę pieniężną w wysokości 1000 zł
zawodnikowi
Wojskowego
Klubu Sportowego Oleśniczanka, który jest mieszkańcem Gminy Oleśnica
Dawidowi Kałwińskiemu za
zajęcie I miejsca w Mistrzostwach Polski w Biegach
Sztafetowych, które odby-

ły się w Suwałkach w dniu
1 czerwca 2018 r.
Nagrod otrzymał również trener Wojskowego Klubu Sportowego Oleśniczanka Włodzimierz Matosz za prowadzenie
szkoleń zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe
w 2018 r. przyznając mu nagrodę w wysokości 300 zł.
Beata Zbylut
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Remont budynku Urzędu Gminy Oleśnica
Drodzy Mieszkańcy Gminy Oleśnica!
Rozpoczęły się prace remontowe polegające na termomodernizacji budynku Urzędu Gminy
Oleśnica. Przewidywany termin zakończenia 30 czerwca 2019 r.
Za tymczasowe utrudnienia przepraszamy wszystkich odwiedzających nasz Urząd. Dołożymy
wszelkich starań, aby remont przebiegł sprawnie i szybko.
Marcin Kasina
Wójt Gminy Oleśnica

Nowe dowody osobiste – e-dowód

4 marca 2019 r. weszła w życie zmiana ustawy o dowodach osobistych. Nowelizacja
wprowadziła dowód osobisty
z warstwą elektroniczną (tzw.
e-dowód).
Osoby posiadające dotychczasowy, ważny dowód osobisty nie muszą wymieniać
go na nowy (dowody wydane
w poprzednich latach są
ważna do terminu upływu ich ważności, wskazanym
na
dokumencie
w prawym dolnym rogu oraz
na rewersie).
Nowy dowód osobisty,
oprócz warstwy graficznej,
posiada również warstwę
elektroniczną – ukryty wewnątrz chip. Dzięki e-dowo-

dom każdy obywatel będzie
mógł w bezpieczny sposób
skomunikować się z administracją, służbą zdrowia,
a także podmiotami komercyjnymi. Dowód elektroniczny zawiera trzy certyfikaty:
– potwierdzenie obecności
– służący do potwierdzania danych posiadacza
dowodu oraz obecności w określonym czasie
i miejscu, zamieszczony
w dowodzie każdej osoby,
– identyfikacji i uwierzytelnienia – (potwierdzany numerem PIN 1) służący do elektronicznego
poświadczania
danych
posiadacza dowodu, zamieszczony w dowodzie

osobistym osób, które posiadają pełną lub
ograniczoną zdolność do
czynności prawnych (dla
osób poniżej 13 roku życia i dla osób ubezwłasnowolnionych
całkowicie ten certyfikat nie
będzie umieszczany,
– podpisu osobistego – (potwierdzany numerem PIN
2) służący do poświadczenia danych osobowych posiadacza dowodu
w celu złożenia podpisu
elektronicznego na dokumencie, posiadający moc
prawną jak podpisany
własnoręcznie. Certyfikat
ten jest umieszczany po
zaznaczeniu przez wnioskodawcę chęci posiadania tego podpisu.
Ponadto w e-dowodzie
znajduje się przestrzeń na
zamieszczenie
certyfikatu
kwalifikowanego
podpisu
elektronicznego, który można zakupić od podmiotów
komercyjnych.
Kolejną nowością jest możliwość zgłoszenia, za pomocą
elektronicznego formularza
lub bezpośrednio w urzędzie, zawieszenia certyfikatów w warstwie elektronicznej dowodu, bez konieczności
unieważnienia dowodu osobistego. Okres zawieszenia
certyfikatów będzie obowiązywał maksymalnie do 14 dni.
W tym czasie właściciel dowodu osobistego będzie mógł
cofnąć zawieszenie certyfikatów. W przypadku nie zgłoszenia cofnięcia zawiesze-
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PROSIMY O WSPARCIE WIOLI.
DAJMY JEJ SZANSĘ NA SPRAWNE PORUSZANIE SIĘ.
KAŻDA ZŁOTÓWKA JEST WAŻNA.

nia, dowód osobisty zostanie
unieważniony i konieczne będzie złożenie wniosku o wydanie nowego dowodu, np.
posiadacz dowodu nie może
odnaleźć
swojego
dokumentu, zgłasza konieczność
zawieszenia
certyfikatów,
następnie jeżeli odnajdzie
zagubiony dowód – zgłasza
cofnięcie zawieszenia i może
dalej posługiwać się posiadanym dokumentem. Jeżeli
jednak w ciągu 14 dni od daty

zgłoszenia zawieszenia, dowód osobisty nie odnajdzie
się, wówczas zostaje on po
tym czasie unieważniony i należy złożyć wniosek o wydanie
nowego dokumentu.
Pozostałe przepisy regulujące formalności związane
z dowodami osobistymi pozostają bez zmian. Więcej informacji na: obywatel.gov.pl
oraz edowod.gov.pl.
Paulina
Gieroń-Bojanowska
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Rozliczenie PIT za 2018
W roku 2019 Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) wprowadziła usługę Twój e-PIT. Od
15 lutego podatnik będzie mógł
zapoznać się ze swoim PIT-37
lub PIT-38 za 2018 r. na portalu podatki.gov.pl. Po dokonaniu
weryfikacji będzie można dokonać następujących czynności:
1. Zaakceptować tak przygotowane rozliczenie i wysłać;
2. Zmodyfikować (w zależności od potrzeb, np. miejsce zamieszkania, wpisując darowizny, rozliczając
się z małżonkiem zamiast
samodzielnie, zmienić odbiorcę 1% podatku itd.)
i wysłać;
3. Odrzucić i samodzielnie
wypełnić PIT;
4. Nie robić nic.
Rozliczenie będzie dostępne do dnia 30 kwietnia 2019 r.,
jeżeli nie wykonamy żadnej
czynności, PIT zostanie wysłany dopiero ostatniego dnia
czyli 30 kwietnia 2019 r. Jeżeli
ktoś woli rozliczyć samodziel-

nie PIT (elektronicznie lub
składając formularz w wersji
papierowej w urzędzie skarbowym), nie ma ku temu
żadnych przeszkód. Osoby
zamieszkujące na terenie gminy Oleśnica mają możliwość
skorzystania z darmowego
i intuicyjnego systemu rozliczeń PITax.pl. Program został
udostępniony gminie Oleśnica
w ramach udziału w projekcie
pod nazwą „Wspieraj lokalnie”
Instytutu Wsparcia Organiza-

Twoje podatki
wrócą do Ciebie!

cji Pozarządowych. PITax.pl
ma na celu łączenie promocji kampanii przekazywania
1% dla lokalnych organizacji
pożytku publicznego z rozliczaniem PIT-ów na terenie
danej jednostki samorządu
terytorialnego. Użytkownicy
programu PITax.pl nie muszą
decydować się na organizację
spośród niżej wymienionych
OPP, mają możliwość wyboru
dowolnego celu na który chcą
przekazać 1% podatku.

Lista lokalnych OPP, których dane wprowadzono do programu PITax.pl:
Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej:
Cel szczegółowy: Ochotnicza Straż Pożarna w Ligocie Małej;
Cel szczegółowy: Ochotnicza Straż Pożarna w Ligocie Polskiej;
Cel szczegółowy: Ochotnicza Straż Pożarna w Smolnej;
Cel szczegółowy: Ochotnicza Straż Pożarna w Sokołowicach;
Cel szczegółowy: Ochotnicza Straż Pożarna we Wszechświętem;
Wojskowy Klub Sportowy „Oleśniczanka”;
Fundacja na rzecz Profilaktyki i Rehabilitacji Dzieci z Wadami Postawy i Uszkodzeniami Narządów Ruchu;
Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych i Wymagających Pomocy;
Fundacja na rzecz Ochrony i Promocji Zdrowia w Powiecie Oleśnickim;
Fundacja imienia Księdza Infułata Franciszka Sudoła;
Stowarzyszenie na rzecz Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia im. F. Chopina w Oleśnicy;
Fundacja Świat z Uśmiechem;
Stowarzyszenie „Mojapiszkawa.pl”.
Krzysztof Skórzewski, Urszula Szymańska
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Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z graficzną prezentacją
budżetu Gminy Oleśnica na rok 2019, która dostępna jest pod adresem https://nacoidamojepieniadze.pl/budzet-miasta/gmina-olesnica/2019
Uchwała budżetowa jest dokumentem złożonym, natomiast prezentacja w łatwy sposób obrazuje, jak płacone przez
mieszkańca podatki przeznaczane są na poszczególne zadania
budżetowe.
Mieszkańcy mają wpływ na to jak rozwija się Nasza Gmina.
Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększacie Państwo budżet na inwestycje.
Pamiętaj!
Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania Gminę Oleśnica (niezależnie od miejsca zameldowania).
Urszula Szymańska
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Zajęcia umuzykalniające w Żłobku Gminnym w Oleśnicy
W naszym żłobku od lutego
2019 roku rozpoczęły się zajęcia umuzykalniające dla maluchów. Zajęcia odbywają się regularnie i wtedy sala wypełnia
się dźwiękami śpiewanych piosenek, gry na instrumentach
perkusyjnych, a także tupotem
tańczących nóżek i klaszczących rączek.
Zabawy ruchowe przy akompaniamencie instrumentu to
podstawowa forma aktywności muzycznej w procesie
umuzykalniania. Sprawia to
dzieciom ogromna radość
pełniąc nieocenione funkcje
dydaktyczne. Muzyka w sposób naturalny i spontaniczny

wywołuje u dzieci potrzebę
ruchu głownie przez oddziaływanie rytmu. Rytm, który jest
wyrazem ruchu w muzyce pobudza dzieci, umożliwia bezpośrednie i aktywne doświadczenie muzyki.
Ruchowe „przeżycie” muzyki
nie tylko w warstwie rytmicznej, ale także w zakresie innych
środków wyrazu muzycznego,
takich jak: dynamika, tempo,
artykulacja i melodia jest najlepszą drogą do poznania muzyki i zrozumienia czym jest.
Zabawy ruchowe przy muzyce kształtują także ogólne
dyspozycje
psychofizyczne.
Konieczność reagowania na

różne bodźce dźwiękowe rozwija sprawność typu intelektualnego: koncentrację, intensywność oraz podzielność
uwagi, refleks, pamięć, procesy poznawania i analizy a także szybkie reakcje ruchowe na
bodźce dźwiękowe.
Tyle z teorii.
A wiosna tuż tuż, u progu naszej sali.
Powitamy ją tańcem i piosenką:
„Czym powitać Cię Wiosenko,
Gdy zielona wracasz znów
Chyba tańcem i piosenką
Bo to lepsze jest od słów…”
Monika Rybska-Korzępa

Lekcje języka angielskiego dla najmłodszych
Dzieci z Żłobku Gminnym
w Oleśnicy biorą udział w zajęciach z języka angielskiego,
które odbywają się każdego
dnia, przez cały tydzień. Zajęcia trwają 30-40 minut, co
zadziwia niejednego lektora, a mimo to przez cały ten
czas dzieci są zaangażowane
i chętnie współpracują.

Policjant Lew w Żłobku
21 lutego 2019 r. nasz Żłobek
Gminny odwiedzili funkcjonariusze oleśnickiej Policji.
Zostały przeprowadzone zajęcia na temat bezpieczeństwa
zarówno w życiu codziennym,
jak i w drodze do żłobka.
Jedna z opiekunek przebrała
się za sympatycznego Lwa Policjanta.

Dzieci bardzo ciepło ją przywitały, wszystkie chciały się
przytulić, wcale a wcale się
nie bały, ani nie płakały pomimo tego, że była naprawdę
ogromnym Lwem.
Na zakończenie dzieci zaśpiewały przygotowane piosenki.
Monika Rybska-Korzępa
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Spotkania opierają się na
metodzie muzycznej i TPR
(Total Physical Response),
czyli pracy całym ciałem
w oparciu o treści zawarte
w piosenkach, które śpiewają dzieci pod kierunkiem instruktora, oczywiście w całości po angielsku oraz innych
elementach i pomocach (za-

bawki, fiszki, instrumenty
muzyczne) wprowadzanych
w zależności od materiału.
Podstawowa
komunikacja
również prowadzona jest
w języku obcym.

Karolina
Klupś-Orłowska
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XVIII Szkolny Przegląd Kolęd i Pastorałek
w SP w Smolnej
24 stycznia 2019 r. w SP w Smolnej odbył się XVIII Szkolny
Przegląd Kolęd i Pastorałek,
w którym zaprezentowało się
5 solistów, 9 zespołów oraz 7 klas.
Jury w składzie: dyrektor
szkoły p. Dariusz Rzepka, p.
Katarzyna Kuświk – przedstawiciel Rady Rodziców, p. Joanna Kaszewiak – przedstawiciel

nauczycieli oraz przedstawiciele uczniów – Kornelia Kubicz i Alicja Pomorska oceniało występy uczniów w trzech
kategoriach: solista, zespół
oraz klasa w dwóch kategoriach wiekowych – klasy 0–III
oraz IV–VI. Pod uwagę brana
była znajomość kolędy lub pastorałki, przygotowanie stroju,

oprawę muzyczną oraz ogólne
wrażenie artystyczne.
Wszyscy uczestnicy włożyli
dużo pracy i czasu, aby wypaść
jak najlepiej. Po obradach Jury
ogłosiło wyniki oraz wręczyło
nagrody.
Dorota Ignasiak,
Barbara Witkowska

Karnawał musi być
W lutym 2019 r. uczniowie klas
I-III oraz IV-VIII wraz z wychowawcami radośnie bawili się
przy dźwiękach dyskotekowej
muzyki podczas szkolnej zabawy karnawałowej. Imprezę
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prowadził wodzirej p. Zbyszek
Jakubowski, który nie tylko
udostępniał skoczną i żywą
muzykę, ale również integrował wszystkich w tańcach zespołowych i grupowych.

Niestety, wszystko co dobre
szybko się kończy i tak czas
karnawału w SP w Smolnej
dobiegł końca, a kolejna taka
impreza czeka już za rok.
Barbara Czech
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Gminny Turniej Tenisa Stołowego klas 4-6
W dniu 18.02.2018 r. SP w Smolnej zorganizowała
Gminny Turniej Tenisa Stołowego.
Drużyna dziewcząt z naszej szkoły, w składzie:
Nicola Krawczyńska, Amelia Sus i Patrycja Jarosińska zajęły I miejsce. Dzięki temu zwycięstwu
– 27 lutego dziewczęta wybierają się na kolejny
etap rozgrywek – etap powiatowy.

W dniu 20 lutego społeczność
Szkoły Podstawowej w Smolnej świętowała Dzień Bezpiecznego Internetu 2019,pod
hasłem „DZIAŁAJMY RAZEM”.
Wzajemny szacunek to pojęcie, które zawiera w sobie
bardzo wiele treści. To istotna
wartość, bez której nie zbudujemy kultury zrozumienia,
zaufania i tolerancji. Brak poszanowania innych osób, ich
prywatności czy odmiennych
poglądów skutkuje niepokojącymi zjawiskami, które pojawiają się w internecie m.in.
cyberprzemocą, hejtem, seks-

Również drużyna chłopców z naszej szkoły
w składzie: Maciej Michalski, Mieczkowski Szymon i Tomasz Langa wywalczyła III miejsce.
GRATULUJEMY!

Dagmara Jaworska-Drewniak

„Działajmy Razem” – Dzień Bezpiecznego Internetu
tingiem, ksenofobią. Podczas
obchodów DBI 2019 chcemy
podkreślić także to, że szacunek jest ważny nie tylko
w odniesieniu do świata, innych ludzi, ale także do własnej osoby – jest wsparciem
w ochronie naszej prywatności, a także w budowaniu reputacji. Internet to narzędzie,
które młodzi ludzie intensywnie wykorzystują do komunikacji, a dobre i pozytywne
relacje są oparte na poszanowaniu drugiej strony.

Dzień DBI w szkole zaczęliśmy od przedstawienia pt.:
„Internet, to nie wszystko”
w wykonaniu klasy V i VIII, na
zakończenie wszyscy uczniowie zatańczyli begijkę.
W II części obchodów każda
klasa uczestniczyła w zajęciach:
– Oddziały przedszkolne:
„Necio”
– Klasy I–III: „Plik i folder”
– Klasy IV–VIII: „Internet
bez hejtu”
Na zakończenie lekcji została przeprowadzona an-
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kieta wśród uczniów: większości lekcja się podobała,
dowiedzieli się nowych rzeczy lub utrwalili posiadaną
wiedzę oraz zadeklarowali,
że będą ją wykorzystywali
w praktyce.
Z okazji Dnia Bezpieczeństwa Internetu został zorganizowany konkurs plastyczny
„#Przytul hejtera”.
Najlepsze prace konkursowe zostały wybrane przez
uczniów w tajnym głosowaniu,
oto wyniki:

I miejsce: Jakub Gabor
II miejsce: Kornelia Kubicz
III miejsce: Nicola Krawczyńska,
Roksana Kapuściak, Oliwia Siuś,
Hubert Kuświk.
Uczniowie otrzymali dyplomy i upominki.
Cieszymy się, że nasi uczniowie aktywnie uczestniczą
w współtworzeniu twórczego
i bezpiecznego środowiska
online.
Barbara Witkowska,
Katarzyna Kuczyńska
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Poezja sybiracka
14.02.2019 r. dwie uczennice kl.
VIII: Alicja Pomorska i Kornelia Kubicz z Szkoły Podstawo-

wej w Smolnej wzięły udział
w III Dolnośląskim Konkursie
Recytatorskim Poezji Sybirac-

kiej „Wiersze ojców naszych”
pod Patronatem Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, odbywającym się w Centrum Historii Zajezdnia.
Celem konkursu było popularyzowanie poezji upamiętniającej losy Polaków
zesłanych na „nieludzką
ziemię”, doskonalenie umiejętności recytatorskich oraz
rozbudzanie
wrażliwości
na piękno poezji oraz upowszechnianie kultury żywego słowa wśród dzieci i młodzieży. Gratulujemy występu!
Beata Narwoysz

Pegazik
Uczniowie kl. V: Maja Pawlik,
Zofia Wojtasik i Mateusz Szulc
(kl. IV) ze Szkoły Podstawowej w Smolnej uczestniczyli
w gminnych eliminacjach do
XXIV Dolnośląskiego Konkursu
Recytatorskiego „Pegazik”.
Ich występy zostały docenione przez jury: Maja otrzymała tytuł laureata i będzie
reprezentowała Gminę Oleśnica w eliminacjach powiatowych (5.03. 2019 r.), a Zofia
otrzymała wyróżnienie.
Gratulujemy i trzymamy kciuki!
Beata Narwoysz

Powiatowe rozgrywki
tenisa stołowego
Tenis stołowy jest bardzo lubianym sportem u dzieci
i młodzieży. Również w Szkole
w Smolnej uczniowie mogą go
trenować na lekcjach oraz zajęciach dodatkowych. Dzięki
temu nasza drużyna szkolna
wzięła udział w Powiatowych
Rozgrywkach Tenisa Stołowego, które odbyły się 4 marca
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2019 r. w Międzyborzu. Mimo, iż
nasza reprezentacja nie zajęła
miejsca na podium, to mogła
pograć z rówieśnikami i doświadczyć ducha rywalizacji.
Trzymamy kciuki i życzymy
sukcesów w przyszłości!
Dagmara
Jaworska-Drewniak
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Zespół „Wianki” w Galicji w ramach projektu
europejskiego Town Twinning
W dniach 18.02-24.02 2019 r. delegacja z Gminy Oleśnica wzięła
udział w projekcie „Demokratyczne zaangażowanie obywatelskie” – w ramach programu
Europa dla obywateli 20142020, którego gospodarzem
była wójt Gminy Melide – Dalia Garcia Couso. W programie
między innymi zaplanowane
były debaty i konferencje na tematy dotyczące przyszłości Europy oraz oficjalne spotkanie w
galicyjskim parlamencie. Delegacja z Gminy Oleśnica podczas
konferencji promowała Gminę
Oleśnica oraz prezentowała

działalność Gminnego Ośrodka Kultury Oleśnica. Na koniec
partnerzy projektu podpisali
pakt braterstwa, który będzie
okazją do stworzenia długotrwałej współpracy i przyjaźni.
Partnerami projektu byli:
• Panické Dravce (Słowacja),
• Grupo de Amigos do Manigoto
(Portugalia),
• Paszto (Węgry),
• Amatas novads (Łotwa),
• Santa Teresa di Riva (Sycylia),
• GOK Oleśnica (Polska).
Monika Małobęcka

20-lecie Zespołu „Karolinki” z Bystrego
Zespół „Karolinki” powstał w Bystrym w 1998 roku i do dziś śpiewa w kilkunastoosobowym składzie reprezentując Bystre i całą Gminę Oleśnica. Kierownikiem zespołu jest pani Renata Kucharska
a obecnym opiekunem artystycznym jest pan Rafał Czepiżak. Wcześniej Karolinki śpiewały pod
opieką Zofii Matuszewskiej, która również jest instruktorem Gminnego Ośrodka Kultury Oleśnica.
W uroczystości, która odbyła się w sobotę 23.02.2019 roku, oprócz pań śpiewających w zespole
uczestniczyli także wójt Gminy Olesnica pan Marcin Kasina, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
Oleśnica pani Dorota Bartczak, Przewodniczący Rady Gminy Oleśnica pan Tadeusz Kunaj, Radna
Gminy Oleśnica pani Marta Barska i nowa sołtys Bystrego pani Magdalena Niczyj. My również składamy Karolinkom najserdeczniejsze życzenia i życzymy wielu sukcesów.
Monika Małobęcka

(Zdjęcia użyczyły portal olesnica.info.pl oraz tygodnik Oleśniczanin)
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Dzień Kobiet w GOK Oleśnica
9 marca w Gminnym Ośrodku Kultury Oleśnica odbył się
koncert z okazji Dnia Kobiet
dla wszystkich pań z zespołów
Gminy Oleśnica oraz opiekunek świetlic wiejskich. Gości
przywitała dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Oleśnica
pani Dorota Bartczak, a koncert rozpoczął zespół Witolda
Żuromskiego pełnym humoru
i dobrej muzyki recitalem pt.
„Dziewczyny jak te kwiaty”.
W kolejnej części koncertu dla pań wystąpił kabaret

„Smolniacy” ze Smolnej w wyjątkowym wykonaniu „Jeziora
Łabędziego”, a panowie z „Teatrzyku Retro” z Ostrowiny wystąpili w przezabawnej wersji
opery. Koncert zakończyła
swym wspaniałym występem
kapela Smyki. Na stołach zaś
nie zabrakło pysznego poczęstunku, który przygotowały
dla gości Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Boguszycach
i Koła Gospodyń Wiejskich
w Ostrowinie.
Monika Małobęcka

Ferie z GOK 2019
W tym roku Gminny Ośrodek
Kultury Oleśnica wychodząc
naprzeciw
oczekiwaniom
najmłodszych mieszkańców
Gminy Oleśnica zorganizował w czasie ferii zimowych
dla dzieci na terenie Gminy
Oleśnica zróżnicowane formy
aktywności. W halach sportowych w Ligocie Polskiej,
w Oleśnicy przy ul. Wileńskiej,
we Wszechświętem, w Ligocie
Małej oraz w Sokołowicach in-
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struktorzy Gminnego Ośrodka
Kultury prowadzili gry i zabawy sportowe. W świetlicach
wiejskich w Ligocie Polskiej,
we Wszechświętem, w Bogusławicach, w Boguszycach,
w Wyszogrodzie, w Piszkawie, Boguszycach Osiedlu
oraz w Bystrem odbywały
się warsztaty taneczne, muzyczne, instrumentalne i plastyczne. W Izbie Pamięci Gminy Oleśnica w Boguszycach

oprócz tradycyjnego zwiedzania Izby odbyły się warsztaty
rękodzielnicze, kulinarne oraz
wyrabiania i wypiekania bułeczek. Uczestnicy zajęć poznali
historie sprzętów codziennego
użytku swoich przodków, zgromadzonych w gablotach izby
a na koniec dnia ulepili rodzinę
ogromnych bałwanów i zjedli
ziemniaki pieczone w ognisku.
Monika Małobęcka

14

nr 2 | marzec 2019

Kurier GO

ważne

Smardzów posprzątany!!!

„SPRZĄTANIE ŚWIATA – CZYSTY SMARDZÓW” –
WSPÓLNA LEKCJA POSZANOWANIA ŚRODOWISKA

Nie wszyscy wiedzą, że akcja

diusz Kumejko z córką, Elżbie-

„Sprzątanie świata – Polska”

ta, Monika i Janusz Horynieccy,

jest częścią międzynarodowego

Katarzyna Cieślak, Krzysztof

ruchu na rzecz ochrony środowiska Clean up the World wywodzącego się z Australii, zapoczątkowanego w 1989 roku przez
Ina

Kiernana,

australijskiego

biznesmena i żeglarza. W ruchu
tym uczestniczy blisko 40 mln.
wolontariuszy z ponad czterdziestu krajów na całym świecie.
Od dłuższego czasu Smardzów boryka się z podrzucanymi śmieciami na okoliczne
pola, drogi dojazdowe do pól,
teren parku, cmentarza czy
rowy wzdłuż głównej drogi biegnącej przez środek naszej wsi.
Na pierwszym spotkaniu Rady
Sołeckiej (14 marca) zapadła
decyzja KONIEC BEZSENSOW-

NEMU ZAŚMIECANIU NASZEJ
WSI. Postanowiliśmy dołączyć

do 40 mln wolontariuszy i pokazać, że też zależy nam na poszanowaniu środowiska. Chcemy mieszkać w czystej wsi.
23 marca 2019 r. stał się dla
naszej wsi dniem przełomowym. Każdy, komu zależało
na poprawie wizerunku naszej wsi, wziął się „do roboty”.
Zebraliśmy się koło świetlicy, gdzie po podziale na grupy i ich liderów wyruszyliśmy
sprzątnąć wytyczony obszar.
W ramach 5-godz. akcji posprzątane zostało boisko za
świetlicą, pobocza drogi nr 8
wraz z przynależnymi rowami,

Kłodnicki, Jan Wójcik, Anna
Kras, Kazimierz Staroń, Mirosław Hold, Łukasz Rachel,
Henryk Podobiński, p.Halinka
ze swoim wnuczkiem Igorkiem
– nowi, najmłodsi mieszkańcy
Smardzowa. Nie zapominamy
również o tych, którzy włączyli
się w akcję, deklarując, że zadbają o wizerunek i posprzątają wokół swoich domów
– p.Elżbieta Staroń z rodziną
oraz p.Salikowie i p.Bartoszewiczowie. Składamy podziękowanie na ręce ks.Proboszcza
Ryszarda Filozofa, który poparł naszą inicjatywę i otoczył
nas modlitewnym wsparciem.
Dziękujemy

również

tym

osobom, którzy wspierali akcję

sprzątania

Smardzowa

oglądając sprzątających zza
firanki, czy podwórka. Mamy
nadzieję, że Ci, którzy twierdzą,
że w Smardzowie nic się nie
dzieje uczestniczą w szkołach
podstawowych i ponadpodstawowych w zajęciach zwiększających świadomość dbania
o środowisko i kształtujących
właściwe postawy obywatelskie i kiedyś dorosną do decyzji, że wspólnie razem „można
więcej”.
Wydarzenie

„Sprzątanie

świata – Czysty Smardzów”
nie był jednorazową zbiórką

park w pobliżu stacji BP, pobo-

śmieci. Celem nadrzędnym tej

cza wzdłuż drogi „na oczysz-

inicjatywy było to, by pozostał

czalnię”, teren wokół byłego

długotrwały efekt, który za-

cmentarza oraz drogi osiedlo-

owocuje na przyszłość świa-

we. Na tytuł WIELKIEGO SER-

domością, że: „nie wyrzucę

CA SMARDZOWIAKA zasłużyli:

bezsensownie papierka, byle

Yulija i Justyna Wojtarowicz,
Anna Hanzel, Paweł Cieślak,
AS Dyduła, Iwona i Błażej Bilak, Bartek i Kamil Stanisławczyk,

Marcel

Marciszewski,

Łukasz Pawlak, Wiktoria Furman, Henryk Staroń, Leszek
Staroń,

Magdalena,

Michał

i Bartłomiej Sabat, Bartłomiej
Leśniak, Adrian Obiegły, Arka-

gdzie butelki jeśli dwa kroki
dalej stoi kosz na śmieci”.
Pamiętajmy, że chodzi o to,
by pokochać swój najmniejszy
skrawek Ziemi, tak po prostu,
dając przykład w czynach innym, którzy potrzebują przykładów do naśladowania.
Agnieszka Podobińska

Do kwalifikacji
wojskowej…
Marsz!

Celem kwalifikacji wojskowej
jest ustalenie zdolności do
czynnej służby wojskowej osób
podlegających temu obowiązkowi oraz osób zgłaszających
się w trybie ochotniczym do
pełnienia służby wojskowej,
które ukończyły 18 rok życia.
Obowiązkowi stawienia się do
kwalifikacji wojskowej w 2019 r.
podlegali:
– mężczyźni urodzeni w 2000 r.,
– mężczyźni urodzeni w latach
1995-1999, którzy nie posiadają
określonej kategorii zdolności
do czynnej służby wojskowej,
– osoby urodzone w latach 19981999, które zostały uznane przez
powiatowe komisje lekarskie, za
czasowo niezdolne do czynnej
służby wojskowej, ze względu na
stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
– osoby uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, ze względu na
stan zdrowia i złożyły wniosek
o zmianę kategorii zdolności do
czynnej służby wojskowej,
– kobiety urodzone w latach
1999-2000 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej
służby wojskowej oraz kobiety
pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji.
W dniach 21 i 22 marca br.
przed Powiatową Komisją Lekarską stanęli mieszkańcy Gminy Oleśnica. Po otrzymaniu wezwań i przybyciu do budynku
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Starostwa Powiatowego w Oleśnicy zakładana została ewidencja do celów wojskowych.
Panie pracujące w komisji,
skrzętnie spisywały dane i przeglądały przedstawione dokumenty. Po zaewidencjonowaniu
przeprowadzane były badania
przez lekarza. Gdy stan zdrowia został określony, wypisywane było orzeczenie lekarskie
i przyznawana została kategoria
zdrowia.
W tym roku podobnie jak w latach ubiegłych, dominowała ka-

nień we Wrocławiu Pani Renata
Plucińska-Kopeć. Rozstrzygała
ona wszelkie wątpliwości proceduralne i organizacyjne.
Moim zadaniem jako przedstawiciela Wójta Gminy Oleśnica było sprawdzenie tożsamości przybywających młodych
mężczyzn oraz wpisanie danych
do dokumentów niezbędnych
do prowadzenia ewidencji wojskowej w urzędzie. Po dwudniowych działaniach trzeba podsumować wyniki stawiennictwa,
które przesłane zostaną do

tegoria „A”. Taki stan zdrowia to
przepustka dla tych, którzy planują związać swoje dalsze losy
z wojskiem. Nowością tym roku
była obecność w miejscu pracy
komisji żołnierzy stacjonującej
w Oleśnicy 2 kompanii regulacji
ruchu. W dniach przydzielonych
mieszkańcom naszej gminy zadanie to realizował st. kpr. Tomasz Jackowski. Zajmował się
on promocją służby wojskowej,
rozdawał materiały informacyjne i odpowiadał na pytania naszych młodych mieszkańców.
Nad prawidłowym działaniem
komisji czuwała przedstawicielka Wojskowej Komendy Uzupeł-

Powiatowej Komisji Lekarskiej
i do Dolnośląskiego Urzędu
Wojewódzkiego we Wrocławiu.
W przyszłym roku do kwalifikacji wojskowej staną mieszkańcy
naszej gminy urodzeni w 2001 r.
Do zobaczenia!
Na koniec coś z żołnierskiego
humoru.
Sierżant Uśmiech pyta żołnierza:
Szeregowy Kowalski, kim byliście w cywilu?
Po chwili zapytany żołnierz
odpowiada: W cywilu Panie
sierżancie, to ja byłem Panem
Kowalskim…
insp. Jerzy Tomasz Trzciński
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ważne informacje

Sołtysi Gminy Oleśnica VIII kadencji
/2019-2024/
Lp.
1

Sołectwo
Bogusławice

Imię i Nazwisko
Tomasz Domal

Służbowy numer
telefonu komórkowy
531 693 689

2

Boguszyce Wieś

Jadwiga Bodo

535 878 258

3

Brzezinka

Przemysław Mamrot

535 878 142

4

Bystre

Magdalena Niczyj

534 655 504

5

Cieśle

Jacek Krzak

535 878 172

6

Dąbrowa

Piotr Długosz

535 878 107

7

Gręboszyce

Dariusz Nawrot

535 878 148

8

Jenkowice

Robert Cołta

535 878 294

9

Krzeczyn

Agata Zalega

534 655 510

10

Ligota Mała

Grzegorz Szymański

534 655 589

11

Ligota Polska

Agnieszka Jakubowska

661 840 222

12

Ligota Wielka

Justyna Batog

535 878 118

13

Nieciszów

Danuta Szymańska

535 878 251

14

Nowa Ligota

Marzena Gardzilewicz

535 878 160

15

Nowoszyce

Andrzej Hamarowski

511 987 921

16

Osada Leśna

Sławomir Żuraw

665 756 555

17

Osiedle Boguszyce

Mieczysław Moś

661 220 111

18

Ostrowina

Jan Żarecki

535 878 154

19

Piszkawa

Janina Bednarska

535 878 162

20

Poniatowice

Andrzej Gołębiowski

535 878 207

21

Smardzów

Agnieszka Podobińska

661 641 666

22

Smolna

Katarzyna Kuświk

661 840 333

23

Sokołowice

Wiesław Bełza

535 878 136

24

Spalice

Marcin Korzępa

534 655 501

25

Świerzna

Roman Strug

781 294 877

26

Wszechświęte

Waldemar Uba

665 086 777

27

Wyszogród

Sławomir Zadka

535 878 189

28

Zarzysko

Andrzej Szymański

535 878 170

29

Zimnica

Piotr Zimiński

661 718 444

Przydatne informacje
Urząd Gminy Oleśnica
ul. 11 Listopada 24
56-400 Oleśnica
tel. 71 314 02 00
mail: urzad@olesnica.wroc.pl
www.olesnica.wroc.pl
Czynny:
pn.
wt.
śr.
czw.
pt.

7.45–15.45
7.45–15.45
7.45–17.00
7.45–15.45
7.45–15.45

Wójt Gminy Oleśnica
Marcin Kasina
Przyjmuje interesantów
w każdą środę w godz. 10.00-17.00
tel. 71 314 02 00
Przewodniczący Rady Gminy
Tadeusz Kunaj
Przyjmuje interesantów
w każdą środę w godz. 15.30-17.00
tel. 71 314 02 07
Sekretarz Gminy
Krzysztof Skórzewski
tel. 71 314 02 06
Referat Spraw Obywatelskich
Kierownik:
Paulina Gieroń-Bojanowska
tel. 71 314 02 12
Dowody osobiste, ewidencja
ludności, działalność gospod.:
tel. 71 314 02 12
Referat Organizacyjny
Kierownik: Urszula Szymańska
tel. 71 314 02 07
Sekretariat: tel. 71 314 02 00
fax 71 314 02 04
Referat Finansowy
Skarbnik Gminy:
Monika Warszawska
tel. 71 314 02 21
Główny księgowy:
Małgorzata Bąk
tel. 71 314 02 19
Podatki i opłaty:
tel. 71 314 02 10, 71 314 02 11
Kasa Urzędu: tel. 71 314 02 09
Czynna: wt.–pt.: 8.15–15.00

Referat Oświaty i Promocji
Kierownik:
Maciej Syta
tel. 71 314 02 22
Oświata i sport: tel. 71 314 02 23
Promocja i fundusze:
tel. 71 314 02 24
Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej
ul. Wojska Polskiego 78
56-400 Oleśnica
tel. 71 715 68 88
Świadczenia rodzinne,
fundusz alimentacyjny:
tel. 71 715 68 85
Koordynator pracy socjalne:
tel. 71 715 68 83
Czynny:
pn.
wt.
śr.
czw.
pt.

7.45–15.45
7.45–15.45
7.45–17.00
7.45–15.45
7.45–15.45

Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
w Oleśnicy
tel. 71 314 02 12
Gminne Przedsiębiorstwo
Komunalne Sp. z o.o.
Boguszyce 118a
tel. 71 314 15 62, fax 71 314 23 79
czynne w godz. 7.00-15.00
Punkt obsługi klienta
GPK Sp. z o.o. znajduje się
w budynku Urzędu Gminy
Oleśnica: tel. 71 314 02 08
Czynny:
pn.
wt.
śr.
czw.
pt.

7.45–15.45
7.45–15.45
7.45–17.00
7.45–15.45
7.45–15.45

Gminny Ośrodek Kultury
Oleśnica
Ligota Polska 3a
56-400 Oleśnica
tel./fax 71 314 02 38,
czynny w godz. 8.00-16.00

Powołanie Oleśnickiej Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej
W dniu 26 lutego br. w Urzędzie
Gminy Oleśnica odbyło się spotkanie w sprawie powołania Oleśnickiej Grupy Zakupowej Energii
Elektrycznej. Porozumienie w tej
sprawie wraz z wójtem Gminy
Oleśnica Marcinem Kasina podpisali także burmistrz Oleśnicy
Jan Bronś, wójt Dobroszyc Artur
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Ciosek, burmistrz Twardogóry
Paweł Czuliński, burmistrz Międzyborza Jarosław Głowacki, wójt
Dziadowej Kłody Robert Fryt oraz
starostowie Jan Dżugaj i Sławomir Kapica. Porozumienie dotyczy wspólnego przeprowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dosta-

wę energii elektrycznej. Wójtowie, burmistrzowie i starostowie
udzielili, w imieniu reprezentowanych przez nich samorządów,
pełnomocnictwa Gminie Oleśnica do przygotowania i przeprowadzenia wspólnego przetargu
na dostawę energii elektrycznej.
Krzysztof Skórzewski
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sport w gminie

Halowe mistrzostwa o „Puchar Wójta” gminy Oleśnica
MISTRZOSTWA GMINY OLEŚNICA W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ SENIORÓW

W sobotnie popołudnie 2 marca
2019, w gminnej hali sportowej
w Oleśnicy przeprowadzono
finał „gminnej halówki” o „Puchar Wójta” gminy Oleśnica. Do
rozgrywek zgłosiły się drużyny:
Boguszyce, Boguszyce Os., Cieśle, Dąbrowa, Ligota Polska, Zarzysko, Poniatowice, Sokołowice, Wszechświęte, Gręboszyce,
Nieciszów, Nowoszyce, Piszkawa, Smardzów oraz Świerzna.
Zespoły podzielone na dwie
grupy rozgrywały mecze w salach sportowych w Sokołowicach oraz w Ligocie Małej. Po
fazie meczy grupowych do
ćwierćfinałów zakwalifikowały się drużyny z Ligoty Polskiej
Boguszyc Os., Zarzyska, Wszechświętego, Nieciszowa, Nowoszyc, Sokołowic oraz Świerznej.
Fakt, że przegrywający odpada z dalszej rywalizacji bardzo
zmobilizował wszystkie drużyny
do walki i gry na najwyższym
poziomie. Najbardziej zaciętym
pojedynkiem ćwierćfinałowym
okazał się mecz pomiędzy Bo-

guszycami Os. i Sokołowicami. Mecz ten na swoją korzyść,
w ostatnich sekundach, rozstrzygnęli zawodnicy Osiedla
Boguszyce. Po kolejnych pojedynkach awans wywalczyły
także zespoły: Ligoty Polskiej,
Nowoszyc, Nieciszowa oraz Boguszyce Os.
Mecze półfinałowe nie rozczarowały zgromadzonej publiczności i dostarczyły wiele
emocji oraz zwrotów akcji. Rozstrzygnięcie rywalizacji przyniosły dopiero rzuty karne. Do
finału awans zapewnili sobie
zawodnicy z Nieciszowa i Ligoty
Polskiej, którzy pokonali drużyny z Boguszyc Os. i Nowoszyc.
Mały finał, czyli mecz o trzecie
miejsce, pomiędzy Boguszycami Os. i Nowoszycami walkowerem wygrała reprezentacja
Nowoszyc, zajmując trzecie
miejsce na podium. Długo wyczekiwany mecz finałowy stał
na bardzo wysokim poziomie
i tak jak wszystkie poprzednie
mecze był bardzo zacięty. Ostatecznie „Puchar Wójta” gminy
Oleśnica zdobyła reprezentacja Nieciszowa, wygrywając
3:2 z drużyną Ligoty Polskiej.
Zwycięska drużyna wystąpiła
w składzie: Michał Wołodkie-

wicz, Bartosz Dąbrowski, Maciej Dąbrowski, Damian Knysak,
Szymon Dacków, Kacper Korcik,
Brajan Batog, Krystian Mróz.
Królem strzelców „gminnej halówki” został Bartosz Dąbrowski z Nieciszowa zdobywając
27 bramek, we wszystkich meczach. Nad prawidłowym przebiegiem turnieju czuwali sędziowie Piotr Całkosiński oraz
Mieczysław Głowaczewski.
Ćwierćfinały:
1. Ligota Polska–Świerzna 7:0
2. Zarzysko–Nowoszyce 4:8
3. Boguszyce Os.–Sokołowice 5:4
4. Wszechświęte–Nieciszów 1:5
Półfinały:
Ligota Polska–Boguszyce Os.
2:2 (k. 2:0)
Nowoszyce–Nieciszów
3:3 (k. 2:3)
Finały:
o III miejsce:
Boguszyce Os.–Nowoszyce 0:3 wo
o I miejsce:
Ligota Polska–Nieciszów 2:3
Dla najlepszych drużyn puchary i nagrody wręczali dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
Oleśnica Dorota Bartczak oraz
przewodniczący rady gminy
Oleśnica Tadeusz Kunaj.

MISTRZOSTWA GMINY OLEŚNICA W TENISIE STOŁOWYM

W niedzielę 24 lutego w sali
sportowej w Ligocie Małej odbył się finał indywidualnych
Mistrzostw Gminy Oleśnica
w tenisie stołowym. Wcześniej,
bo już 10 lutego poznaliśmy
zwycięzcę rywalizacji drużynowej. Podobnie jak przed rokiem tytuł najlepszej drużyny
w gminie wywalczyła reprezentacja Nowoszyc w składzie Jan

i Maksymilian Krowiccy, Bartosz Kruszyński oraz Mariusz
Kucharzyszyn. Miejsce drugie
w zaciętej rywalizacji wywalczyli reprezentanci Sokołowic,
a III miejsce na podium lepszymi wynikami bezpośrednich spotkań zajęli zawodnicy
z Krzeczyna wyprzedzając drużynę z Boguszyc. Rywalizację
drużynową rozegrano systemem „każdy z każdym” mecz
i rewanż, w trakcie 4 turniejów.
W turnieju indywidualnym,
który odbył się w minioną
niedzielę udział wzięli reprezentanci Boguszyc, Krzeczyna,

Nowoszyc oraz Sokołowic. Po
bardzo zaciętych i wyrównanych pojedynkach do meczu finałowego awansowali Mariusz
Kucharzyszyn z Nowoszyc oraz
Przemysław Trzópek z Sokołowic. Zawodnik Nowoszyc, broniący tytułu, po bardzo emocjonującym meczu, wynikiem
2:0 zapewnił sobie ponowną
wygraną. Miejsce trzecie wywalczył Bartosz Pytko z Boguszyc.
Dla najlepszych drużyn i zawodników puchary oraz nagrody wręczali wójt gminy Oleśnica
Marcin Kasina oraz przewodniczący rady gminy Tadeusz Kunaj.
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MISTRZOSTWA GMINY OLEŚNICA
W PIŁCE SIATKOWEJ KOBIET
W sobotnie popołudnie w gminnej hali sportowej w Oleśnicy
odbył się finałowy turniej piłki
siatkowej kobiet. Do rywalizacji
o „Puchar Wójta” gminy Oleśnica przystąpiły reprezentantki naszej gminy tj.: Nieciszów,
Cieśle, Świerzna oraz Sokołowice. Drużyny swoje mecze
rozgrywały systemem „każdy
z każdym”, podczas pięciu turniejów. Finałowy turniej był
bardzo zacięty i emocjonujący, a wszystkie mecze stały na
bardzo wyrównanym poziomie.
Najwięcej emocji przyniósł nam
mecz pomiędzy drużynami Cieśli i Nieciszowa, w którym panie
rywalizowały o pierwsze miejsce
w całych rozgrywkach. Finalnie
mistrzostwo gminy Oleśnica

zdobyły panie reprezentujące
Nieciszów w składzie: Małgorzata Mróz, Iwona Andreasik, Marta
Kowalska, Monika Knysak, Marta
Skorek-Hejninger, Benita Salik,
Kozera Klaudia oraz Patrycja
Sobiegraj. Drugie miejsce na podium wywalczyły panie z Cieśli,
a miejsce trzecie zajęły panie
z Świerznej. Tuż za podium na
czwartym miejscu rywalizację
zakończyła drużyna Sokołowic.
Dla najlepszych drużyn puchary i nagrody wręczali kierownik referatu oświaty i promocji
Maciej Syta oraz przedstawiciel
komisji Kultury, Sportu i Bezpieczeństwa Tomasz Domal. Nad
prawidłowym przebiegiem rozgrywek czuwali sędziowie Jan
Barański oraz Stanisław Koziara.
Lp.
1.
2.
3.
4.

Drużyna
Nieciszów
Cieśle
Świerzna
Sokołowice

M.
15
15
15
15

Pkt. Set
27
27:7
23 23:12
17 17:18
0
0:30

MISTRZOSTWA GMINY OLEŚNICA
W PIŁCE SIATKOWEJ MĘŻCZYZN
W niedzielę w gminnej sali sportowej w Oleśnicy odbył się finałowy turniej siatkówki mężczyzn
o „Puchar Wójta” gminy Oleśnica. W rywalizacji finałowej
wystartowały cztery najlepsze
drużyn z rozgrywek grupowych:
Gręboszyce, Cieśle, Poniatowice
oraz Świerzna.
Rywalizacja pomiędzy najlepszymi drużynami z naszej
gminy była bardzo zacięta i wyrównana, a wszystkim
zgromadzonym
dostarczyła
wiele emocji. Po rozegraniu
kompletu meczy najlepsza
okazała się drużyna Poniatowic, która nie przegrała żadnego ze swoich meczy. Drugie

miejsce wywalczyła drużyna
Gręboszyc, a miejsce trzecie
zajęła drużyna z Cieśli. Tuż za
podium stanęli reprezentanci
z Świerznej. Zwycięska drużyna
wystąpiła w składzie: Damian
Kotwa, Mariusz Orczyk, Maciej
Orczyk, Piotr Adamski, Tomasz
Głąb, Łukasz Borkowski
Wszystkie drużyny otrzymały
nagrody i puchary, które wręczali przewodniczący rady gminy Oleśnica Tadeusz Kunaj oraz
przewodniczący komisji Kultury,
Sportu i Bezpieczeństwa Grzegorz Szymański. Nad prawidłowym przebiegiem rozgrywek
czuwali sędziowie Jan Barański
oraz Stanisław Koziara.
Lp.
1.
2.
3.
4.

Drużyna
Poniatowice
Gręboszyce
Cieśle
Świerzna

M.
3
3
3
3

Pkt.
6
4
2
2

Set
6:1
4:3
2:4
2:6

Artur Koziara

