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kilka słów do mieszkańców

informacje z gminy – przedruk z gazety Panorama Oleśnicka

W ostatnich dniach w Gmi-
nie Oleśnica mamy prawdzi-
we święto demokracji. Fre-
kwencja podczas wyborów 
do Sejmu i Senatu, które 
odbyły się 13 października, 
w gminie Oleśnica wyniosła 
55,73% i była wyższa o 14,5% 
niż cztery lata temu. Jeste-
śmy, jako społeczeństwo, 
coraz bardziej świadomi 
wpływu każdego z nas na 
ostateczny kształt otaczają-
cej nas rzeczywistości. Ale 
żeby z tą frekwencją mogło 
być jeszcze lepiej w przy-
szłości, rozwijamy budowę 
społeczeństwa obywatel-
skiego w naszych szkołach 
podstawowych. Zgodnie 
z  moimi wcześniejszymi de-

klaracjami w gminnych szko-
łach 17  października 2019 r. 
zostały przeprowadzone wy-
bory do Młodzieżowej Rady 
Gminy Oleśnica. W wyniku 
demokratycznych, tajnych 
i równych wyborów każda ze 
szkół wybrała uczniów, któ-
rzy będą ją reprezentować 
podczas sesji MRG Oleśnica. 
Gratuluję wygranym i zapra-
szam do współpracy.

Pod koniec września co 
roku żegnamy lato i wita-
my jesień. Pomimo pięknej 
pogody, powoli rozpoczęli-
śmy sezon grzewczy. Mając 
na uwadze ekologię, coraz 
ważniejsza staje się dla nas 
czystość powietrza, którym 
przecież oddychamy. Od kil-

ku dni na gminnych szkołach 
mamy zamontowane czujniki 
monitorujące zanieczyszcze-
nie powietrza. Jest to mo-
nitoring całodobowy, z do-
stępnymi dla mieszkańców 
informacjami w Internecie. 
Ponadto w Urzędzie Gminy 
i  w każdej szkole jest mo-
nitor, na którym prezento-
wane jest zanieczyszczenie 
powietrza w naszych miej-
scowościach. Zobaczymy, czy 
w naszych wsiach mieszkań-
cy palą rzeczami, którymi 
powinni palić, a nie na przy-
kład śmieciami, czy plastika-
mi. Więcej na temat monito-
ringu powietrza przeczytacie 
poniżej w artykule z Panora-
my Oleśnickiej.

Z jakiego powodu będzie 
podwyżka za odbiór odpadów 
komunalnych wyjaśniamy 
w artykule na 9 stronie. Nato-
miast o inwestycjach i zakoń-
czeniu jednej z największych 
inwestycji w  ostatnim czasie 
czyli termomodernizacji bu-

dynku po byłym Gimnazjum 
Gminy Oleśnica i  budynku 
Urzędu Gminy Oleśnica oraz 
gazyfikacji dowiecie się Pań-
stwo na stronie 3.

Wójt Gminy Oleśnica
Marcin Kasina

Drodzy Mieszkańcy
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W gminie Oleśnica 
systematycznie 

przybywa miesz-
kańców. Władze 
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starań, aby komfort 
ich życia był jak 

najwyższy.
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Na komfort życia mieszkańca 
gminy składa się wiele elementów. 
Jednym z nich są utwardzone, bez-
pieczne drogi. O ten aspekt samo-
rząd gminy Oleśnicy dba systema-
tycznie. 

Coraz ważniejszym problemem 
stają się też kwestie ekologiczne. 
Gmina Oleśnica wciąż należy do 
obszarów pod tym względem wyróż-
niających się, ale władze gminy po-
stanowiły, że trzeba sprawdzić, jak 
realnie wygląda czystość powietrza.     

Oddychać czystym 
powietrzem

Jakość powietrza w gminie będzie 
profesjonalnie mierzona!

- Wprowadzamy nowość w naszej 
gminie - mówi wójt Marcin Kasina. - 
Na szkołach będziemy mieli zamon-
towane czujniki zanieczyszczenia 
powietrza. Będzie to monitoring ca-
łodobowy, z dostępnymi dla miesz-
kańców informacjami w Internecie. 
W Urzędzie Gminy i w każdej szkole 
będzie monitor multimedialny, na 
którym będzie monitorowane zanie-
czyszczenie powietrza wokół szkoły 
w miejscowości, w której są szkoły. 
Zobaczymy, czy w naszych wsiach 
mieszkańcy palą rzeczami, który-
mi powinni palić, a nie na przykład 

śmieciami, czy plastikami - dodaje 
gospodarz gminy.

Gmina kupiła 6 sensorów do po-
miaru pyłów PM 2,5, PM 10, tempe-
ratury, ciśnienia, wilgotności oraz 7 
monitorów wewnętrznych. Jeden do 
budynku Urzędu Gminy i 6 dla szkół. 
Gmina zapłaci 26.875 zł. 

Inwestycja zostanie zrealizowana 
do końca października, a abona-
ment będzie płacony od 1 listopada. 

W cenie jest też montaż urzą-
dzeń, pełna obsługa serwisowa, 
gwarancja na każdy element w czuj-
niku (w ramach abonamentu).

Bieżąca wiedza o stanie zanie-
czyszczeń ma służyć mieszkańcom 

do podejmowania decyzji o pobycie 
na zewnątrz budynków osób szcze-
gólnie narażonych na działanie smo-
gu (dzieci, osoby starsze, kobiety w 
ciąży, osoby z chorobami układu 
oddechowego).

Samorząd pragnie, by inwestycja 
miała również działanie prewencyj-
ne, uświadamiające mieszkańcom, 
jak duży wpływ na jakość powietrza, 
ma spalanie odpadów w piecach i 
kotłach c.o. czy ogrzewanie domów 
słabej jakości paliwem.

Osoby, które chcą na bieżąco śle-
dzić wyniki pomiarów w swoim tele-
fonie, mogą zainstalować aplikację 
Syngeos. Dla systemów opartych o 

Android można ją pobrać ze sklepu 
Google Play. Aplikację mogą rów-
nież wykorzystywać użytkownicy 
IOS.

Jeździć bezpiecznymi 
drogami

W imieniu gminy Oleśnica wójt 
Marcin Kasina w odebrał symbo-
liczne czeki od wojewody dolnoślą-
skiego na dofi nansowanie zadań w 
ramach Funduszu Dróg Samorządo-
wych. Gmina wykona dwie inwesty-
cje drogowe.

Pierwsza to przebudowa drogi 
gminnej w Smardzowie o długości 
około 700 metrów. Szacowany koszt 

inwestycji 1.197.638 zł - dofi nanso-
wanie będzie w kwocie 718.583 zł. 
Zakres prac obejmuje wykonanie 
drogi jednojezdniowej, dwupasmo-
wej. 

Druga inwestycja to przebudowa 
drogi gminnej w Świerznej. W tym 
przypadku szacowany koszt inwe-
stycji to 1.007.610 zł, a dofinanso-
wanie wyniesie 503.805 zł.

Ta inwestycja obejmie przebudo-
wę nawierzchni drogi wraz z budo-
wą chodnika, remontem zjazdów i 
przepustów oraz budową kanaliza-
cji deszczowej. Przebudowywany 
odcinek drogi ma długość 505 m. 
Długość łączna chodnika to 480 m.

Na monitorach mieszkańcy sprawdzą, czy powietrze jest czyste Świerzna - tu powstanie nowa droga

beata-meble.pl 
Poniatowice tel. 604 068 826

ŁÓŻKA OD 650 zł
W środę w Miłowicach (gmi-

na Dziadowa Kłoda) uroczyście 
otwarto boisko wielofunkcyjne. 
Nowy obiekt ulokowano za bu-
dynkiem szkoły podstawowej, 
obok istniejącego tam już placu za-
baw i sali gimnastycznej. Jak wyja-
śnił wójt Robert Fryt, dla liczącego 
580 osób sołectwa była to ważna 
sprawa, o którą zabiegały zarówno 
obecne władze, jak i poprzednicy, 
tym bardziej że z boiska będą ko-
rzystać wszyscy uczniowie uczęsz-
czający do tej szkoły, a pochodzący 
z sąsiednich wsi.

- Często jestem zapraszany na 
różnego rodzaju otwarcia wielkich 
inwestycji realizowanych przez 
samorządy naszego powiatu i nie 
tylko – mówił wójt. – Z małą, po-
zytywną zazdrością spoglądam 
wówczas na kolegów samorzą-
dowców i w myślach przeliczam, 
że koszt ich inwestycji wynosi 
często 1/3 całorocznego budżetu 
naszej gminy. Ale nie mamy z tym 
problemu, my nauczyliśmy się 
cieszyć z każdej, nawet mniejszej, 
rzeczy – zapewniał. Jak podkreślał, 
nowe boisko, które kosztowało 354 
tys. zł., jest szczególnie bliskie jego 

sercu, jako że do 2014 r. był nauczy-
cielem WF.

Na uroczystość przybyło wie-
lu przedstawicieli władz innych 
gmin, a także współfinansującej 
budowę boiska Lokalnej Grupy 
Działania Dobra Widawa: wice-
dyrektor biura Ewa Olejnik oraz 
wiceprezes Witold Fuchs.

- Cała inwestycja to było szalone 
tempo, chwila, którą wykorzystali-
śmy, bo okazało się, że LGD Dobra 
Widawa zostały jakieś pieniądze 
– mówił Robert Fryt. - Ja z wice-
wójt sami nie bylibyśmy w stanie 
tym sprawom podołać, gdyby nie 

praca od rana do wieczora dwóch 
fantastycznych osób, które mam w 
urzędzie: Marty Sucheckiej i Joan-
ny Szewczyk – przypomniał. 

Podziękowania za wsparcie 
otrzymał także m.in. inspektor 
nadzoru Ryszard Potoczny, wspie-
rający inwestycję marszałek wo-
jewództwa oraz miejscowi męż-
czyźni z Miłowic, którzy pomogli 
przygotować teren pod budowę, co 
pozwoliło znacznie obniżyć koszty.

- Edukacja, wychowanie i roz-
wój fizyczny młodzieży to naj-
lepsza inwestycja w przyszłość. 
Właśnie dziś odbieramy coś, co tej 
przyszłości ma służyć. Oby takich 
przedsięwzięć było jak najwięcej 
– powiedział burmistrz Oleśnicy 
Jan Bronś. Następnie wszyscy sa-
morządowcy przekazali na rzecz 
miłowickiej szkoły sprzęt sporto-
wy, m.in. piłki.

- Godzinę przed rozpoczęciem 
tej uroczystości obyła się inna, 

dużo skromniejsza, ale też ważna: 
oddanie do użytku jeszcze jednego 
boiska, mniejszego, ufundowanego 
przez Radę Rodziców koło budyn-
ku przedszkola. Naprawdę mamy 
się więc dzisiaj z czego cieszyć – 
dodała dyrektor Zespołu Szkolno-
-Przedszkolnego Jadwiga Mocek.

Podczas uroczystości nie zabra-
kło uroczystego przecięcia wstęgi 
oraz poświęcenia boiska przez 
miejscowego proboszcza ks. Jerze-
go Świniarskiego.

Następnie zaproszeni goście 
wzięli udział w konkursie rzutów 
karnych i rzutów piłką ręczną. 
Uczestnicy otwarcia boiska mogli 
też podziwiać część artystyczną, 
podczas której m.in. zaśpiewano 
piosenkę „Futbol” Maryli Rodo-
wicz. Z kolei Robert Fryt w po-
dzięce za zaangażowanie w budo-
wę boiska otrzymał od uczniów 
podstawówki „Medal Superwójta”.

Zbigniew Nowak

Mają gdzie grać
MIŁOWICE. Nowy obiekt sportowy to ważna sprawa w życiu gminy.

Pierwszą bramkę strzelił wójt Robert Fryt

 olesnica24.com
Więcej zdjęć na

Fo
t. 

Zb
ig

ni
ew

 N
ow

ak



Kurier GO

Kurier GOnr 4 | listopad 2019 3

www.olesnica.wroc.pl

informacje z gminy – przedruk z olesnicainfo.pl

Mija dziewięć miesięcy Pana 
kolejnej kadencji na stanowi-
sku wójta. Proszę powiedzieć 
na czym głównie skupialiście 
się w tym czasie?

Czas bardzo szybko leci. Wyda-
wałoby się, że wybory były wczo-
raj a to już 9 miesięcy. W tym 
czasie, mimo pierwszego roku 
kadencji mieliśmy dużo pracy. 
Zarówno w obszarze organiza-
cyjnym czyli nowi radni, sołtysi, 
rady sołeckie (przeprowadze-
nie wyborów) jak i w obszarze 
inwestycyjnym (nadzór nad re-
alizacją wcześniej rozpoczętych 
zadań oraz przygotowanie prze-
targów na nowe inwestycje).

Część dużych inwestycji w gmi-
nie właśnie dobiegło końca. 
Proszę opowiedzieć o tym, co 
udało się sfinalizować? Czy 
udało się pozyskać pieniądze 
na ten cel?

Zakończyliśmy jedną z naj-
większych inwestycji w ostat-
nim czasie „Termomodernizacja 
budynku po byłym Gimnazjum 
Gminy Oleśnica i budynku 
Urzędu Gminy Oleśnica”. Koszt 
całkowity 4 240 065,62 zł. dofi-
nansowanie 2 648 116,38 zł. Nie 
było to łatwe zdanie, bo przypo-
minam, że wykonawcę na budy-
nek Urzędu Gminy wyłoniliśmy 
dopiero w V postępowaniu 
przetargowym, a sam remont 
przeprowadzany był pod nad-
zorem konserwatora zabytków, 
od którego zależało m.in. usta-
lenie historycznej kolorystyki 
elewacji budynku. Dziś mamy 
już dwa w pełni zmodernizowa-
ne i odnowione budynki, wyko-
rzystujące odnawialne źródła 
energii (fotowoltaika). Teraz 
głównym celem jest rozliczenie 
tych inwestycji. Zakończyliśmy 
też I etap budowy kanaliza-
cji w Ligocie Wielkiej na którą 
otrzymaliśmy dofinansowanie 
w kwocie 1 793 547,00 zł, z cze-
go I etap wyniósł 728 000,00 zł 
a kwota dofinansowania to 
299  098,00 zł. Koszt całkowity 
zadania to 5  781  000,00 zł. Za-
kończyliśmy również rozbudo-
wę świetlicy w Smolnej. Ponad 
to doposażyliśmy place zabaw 

i siłownie zewnętrzne na tere-
nie Gminy Oleśnica na kwotę 
399 750,00 zł, na które otrzyma-
liśmy dofinansowanie w wyso-
kości 170 959,00 zł. 

Udało się także wspólnie 
z Powiatem Oleśnickim za-
kończyć inwestycję drogową 
i otworzyć drogę powiatową nr 
1465D w Ligocie Polskiej Gmina 
Oleśnica udzieliła pomoc finan-
sową w wysokości 622 077,00 zł.

Proszę powiedzieć, jakie są 
Pana najważniejsze zamierze-
nia na ten rok, a co z większych 
przedsięwzięć planuje Pan na 
2020 rok?

W tym roku rozpocznie-
my nowe inwestycje, na które 
mamy już wyłonionych wyko-
nawców – II etap rozbudowy 
oświetlenia ELEKTROTIM S.A. 
– Wrocław ul. Stargardzka 8 
za kwotę 2  933 230,20 zakres 
obejmuje dobudowę 400 no-
wych punktów świetlnych wraz 
z słupami oraz na drogę w Po-
niatowicach – Tomasz Walczak 
TOM TRANS – Oleśnica ul. Ener-
getyczna 2-2a 288 666,41 Za-
kres obejmuje budowę drogi 
długości 225mb o  konstrukcji 
z kostki betonowej szarej na 
podsypce piaskowo – cemento-
wej oraz podbudowie z kruszy-
wa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie. Został ogłoszo-
ny przetarg na remont elewacji 
wraz z remontem schodów ze-
wnętrznych wejścia głównego 
oraz projekt pochylni dla osób 
niepełnosprawnych w Szkole 
Podstawowej w Smolnej reali-
zacja zadania została zaplano-
wana na dwa etaty etap I gru-
dzień 2019r. Etap II lipiec 2020r. 

We wrześniu 2020 roku planu-
jemy uruchomić kolejny oddział 
dla 25 dzieci w Żłobku Gminnym 
w Oleśnicy. Już teraz pozyskali-
śmy środki na dostosowanie 
pomieszczeń dla najmłodszych 
z Rządowego Programu Maluch 
+ 2019. Koszt całkowity inwe-
stycji to 405 353,03 zł z czego 
dofinansowanie 324 282,42 zł. 
Realizacja zadania została za-
planowana do wykonania do 
końca roku 2019.

Zostało powtórzone postępo-
wanie przetargowe na podsta-
wie PFU na ciąg pieszo-rowe-
rowy przy drodze wojewódzkiej 
od granicy z Gminą Dobroszyce 
do granicy z Miastem Oleśnica 
zamówienie podzielono na trzy 
etapy Etap I – termin wykona-
nia do 02.01.2020 r.:

» Wykonanie dokumentacji 
projektowo kosztorysowej na 
podstawie PFU z niezbędnymi 
uzgodnieniami i pozwoleniami, 
z wyłączeniem zakresu z eta-
pu II, Etap II – termin wykona-
nia do 29.05.2020 r.: Wykonanie 
dokumentacji projektowo kosz-
torysowej na podstawie PFU 
z niezbędnymi uzgodnienia-
mi i  pozwoleniami, w zakresie 
przejścia przez teren linii kole-
jowej w km 77+297,20 – 77+333,53 
w miejscowości Dąbrowa, Etap 
III - do 27.11.2020r.

» Wykonanie robót budowla-
nych na podstawie dokumenta-
cji projektowo - kosztorysowej 
z Etapu I. Czekamy również na 
ostateczne potwierdzenie do-
tyczące dofinansowania dwóch 
inwestycji drogowych, które 
znalazły się na liście podlega-
jącej dofinansowaniu. Jedna 
z nich to „Przebudowa drogi 
gminnej nr 102167D dz. nr 108 
w miejscowości Świerzna o dłu-
gości około 500mb.” Koszt cał-
kowity zadania to 978 498,00 zł 
a dofinansowanie to kwota 
489 249,00 zł oraz Smardzów/
Nieciszów – „Przebudowa dro-
gi gminnej dz. nr 356 w miej-
scowości Smardzów o długości 
około 700 mb”. Koszt całkowity 
1 197 638,00 zł, dofinansowanie 
598 819,00 zł.

» W 2020 r. priorytetem bę-
dzie rozbudowa Szkoły Podsta-
wowej w Sokołowicach i Szkoły 
Podstawowej w Ligocie Polskiej. 
No i oczywiście realizacja roz-
poczętych inwestycji.

Gmina Oleśnica staje się atrak-
cyjnym miejscem do zamiesz-
kania dla wielu osób. Czym sta-
racie się ich przyciągać?

O atrakcyjności naszej gminy 
świadczy przede wszystkim sta-
ła tendencja wzrostowa nowych 

mieszkańców, których systema-
tycznie przybywa. W przeciągu 
ostatnich dziesięciu lat przy-
było 1.400 mieszkańców (wzrost 
o 10%). Mamy bardzo dobre po-
łożenie i doskonałą komunika-
cję z drogą ekspresową S8 (Wro-
cław-Kępno-Sieradz-Łódź A1). 

Gmina znajduje się w obsza-
rze oddziaływania Wrocławia – 
dużego ośrodka kulturalnego, 
ekonomicznego oraz uniwersy-
teckiego.

Mieszkańcy Gminy Oleśni-
ca korzystają również z oferty 
pobliskiej Oleśnicy – siedziby 
Starostwa Powiatowego oraz 
innych instytucji publicznych 
i usług prywatnych, zaspoka-
jających potrzeby edukacyjne, 
kulturalne, rozrywkowe i kon-
sumpcyjne. To piękne miasto 
wież i róż jest również lokalnym 
rynkiem pracy dla mieszkańców 
Gminy.

To i wiele innych czynników 
(kultura, turystyka, sport i re-
kreacja) mówią same za siebie 
i przyciągają nowych miesz-
kańców.

Dużo mówi się o gazyfikacji 
gminy Oleśnica. Pierwsze kroki 
w tej kwestii zostały już poczy-
nione. Jak realnie ocenia Pan 
przeprowadzenie tego procesu?

Możliwość rozbudowy sieci ga-
zowej, w naszej gminie budzi 
coraz większe zainteresowa-
nie. Gazyfikacja po pierwsze 
w  znacznym stopniu przyczy-
niłaby się do poprawy jakości 
życia naszych mieszkańców, ale 
co ważne w perspektywie roz-
woju gminy, wpłynie również na 
wzrost atrakcyjności gminnych 
terenów dla potencjalnych in-
westorów. 

Gazyfikacja nie jest jednak 
zadaniem własnym Gminy. Jest 

to inwestycja Polskiej Spółki 
Gazownictwa Sp. z o.o. Urząd 
Gminy pomaga w realizacji tego 
zadania (przeprowadzamy an-
kiety, przygotowujemy mate-
riały analityczne do PSG). Osta-
teczna decyzja zależy jednak 
od inwestora (PSG) i musi być 
poparta ekonomicznie.

W roku 2021 PSG planuje 
rozpoczęcie gazyfikacji kolej-
nych sołectw z terenu gminy 
Oleśnica: Boguszyc, Osiedla 
Boguszyce oraz Spalic (dotych-
czas zgazyfikowano: Nieciszów, 
Smardzów, Jenkowice, Dąbrowę 
oraz Osadę Bystre).

Urząd Gminy Oleśnica we 
współpracy ze sołtysami i z rad-
nymi obecnie przeprowadza an-
kiety dotyczące zapotrzebowa-
nia na gaz ziemny w kolejnych 
miejscowościach tj.: Bogusławi-
ce, Bystre, Cieśle, Gręboszyce, 
Krzeczyn, Ligota Mała, Ligota 
Wielka, Nowoszyce, Piszkawa, 
Smolna, Sokołowice, Wyszogród 
i Zimnica. Wyniki ankiet zostaną 
przedstawione Polskiej Spółce 
Gazownictwa Sp. z o.o., która po-
dejmie decyzję o ewentualnej 
rozbudowie sieci gazowej biorąc 
pod uwagę, jak wcześniej wspo-
mniałem – opłacalność inwe-
stycji. Im większa liczba poten-
cjalnych odbiorców gazu, tym 
większe prawdopodobieństwo 
realizacji inwestycji.

Gmina Oleśnica 2023. 
Jaka będzie?  

Jeszcze bardziej przyjazna 
mieszkańcom i środowisku. 
Z jeszcze lepiej rozwiniętą infra-
strukturą w szerokim rozumie-
niu. Chciałbym, żeby była Gmi-
ną o której będzie się mówić, 
że jest to wspaniałe miejsce do 
zamieszkania godne polecenia 
przyszłym mieszkańcom. 

Chcemy, żeby gmina Oleśnica była miejscem godnym polecenia. 
O INWESTYCJACH ORAZ GAZYFIKACJI Z WÓJTEM MARCINEM KASINĄ
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IX Sesja 
Rady Gminy 
Oleśnica – Stan 
infrastruktury 
drogowej na 
terenie Gminy 
Oleśnica 
W dniu 27 czerwca 2019 r. odbyła 
się IX sesja Rady Gminy VIII ka-
dencji, której tematem przewod-
nim był stan infrastruktury dro-
gowej na terenie Gminy Oleśnica. 

Na posiedzeniu obecnych było 
12 radnych, którzy już na począt-
ku obrad obejrzeli prezentację 
Wójta Gminy Oleśnica, informu-
jącą o  przeprowadzonych re-
montach oraz o aktualnym sta-
nie dróg gminnych. Wójt omówił 
również realizację bieżących 
zadań z zakresu utrzymania czy-
stości i  porządku przy drogach, 
realizowanych w poszczególnych 
sołectwach Gminy Oleśnica. 

W kolejnej części obrad ob-
szerne sprawozdanie o  pod-
jętych i planowych działa-
niach modernizacyjnych 
dróg powiatowych na tere-
nie Gminy Oleśnica w 2019 r. 
przedstawił Krzysztof Górecki 
dyrektor Zarządu Dróg Powiato-
wych. W czerwcu w ramach re-
alizacji zadań zarządcy dróg po-
wiatowych aktualnie na terenie 
Gminy Oleśnica dokonywana 
była przebudowa drogi powia-
towej nr 1465D w miejscowości 
Ligota Polska. Zadanie realizo-
wane było w ramach „Rządowe-
go Programu na Rzecz Rozwoju 
oraz Konkurencyjności Regio-
nów poprzez wsparcie lokalnej 
infrastruktury drogowej”. Wyso-
kość dofinansowania to kwota 
4 354 157 zł. W ramach zadania 
wykonano 1,83 km dróg, 1,9 km 
chodników, zjazdy na posesje, 
połączenia z  drogami gminny-
mi oraz kanalizację deszczową. 
Dofinansowanie tego zadania 
ze strony Gminy Oleśnica to 

kwota 622 077 zł, które to dofi-
nansowanie zostało przekazane 
w 2018 r. 

W roku bieżącym planowane 
jest wykonanie chodnika w miej-
scowości Cieśle przy przejściu dla 
pieszych o długości ok. 40 mb.

Ponadto zgodnie z planem 
budżetu Powiatu Oleśnickie-
go po zmianie na sesji Rady 
Powiatu Oleśnickiego w dniu 
18 kwietnia 2019 r. wprowadzo-
no zadanie pod nazwą ”Wyko-
nanie nakładki bitumicznej na 
drodze powiatowej nr 1920P 
relacji Bystre-Krzeczyn-Piszka-
wa”. Wstępna kwota zadania 
wskazana w uchwale budżeto-
wej wynosi 500 000 zł. Dokładny 
zakres rzeczowy tego zadania 
jest aktualnie przygotowywany. 
Zarządowi Powiatu bardzo zale-
ży na jak największym zakresie, 
który jest uzależniony od wy-
sokości posiadanych środków 
oraz ewentualnego wsparcia ze 
strony Rady Gminy Oleśnica. 

W ramach bieżącego utrzy-
mywania dróg wykonywana jest 
również wycinka krzaków zlokali-
zowanych w pasach drogowych. 
Jest to kontynuacja rozpoczętych 
już prac, których celem jest nie-
dopuszczenie do ponownego 
zarośnięcia na odcinkach już 
zrealizowanych. Wykonano wy-
cinkę i rębakowanie krzaków na 
drogach 1469D Solniki Wielkie – 
Gręboszyce, 1466D Ligota Wielka, 
1470D okolice przejazdu PKP oraz 
1465D Ligota Polska, Ostrowina.

Radni debatowali również 
nad projektami następujących 
uchwał :

» w sprawie przyjęcia Programu 
wspierania edukacji uzdolnio-
nych uczniów ze szkół podsta-
wowych prowadzonych przez 
Gminę Oleśnica;

» w sprawie określenia zasad 
przyznania stypendiów i na-
gród Wójta Gminy Oleśnica dla 
uzdolnionych uczniów szkół 
podstawowych prowadzonych 
przez Gminę Oleśnica;

» w sprawie ustalenia kryte-
riów i trybu przyznawania 
nagród ze specjalnego fun-
duszu na nagrody dla na-
uczycieli;

» w sprawie opłaty za pobyt 
dziecka w żłobku oraz maksy-
malnej opłaty za wyżywienie;

» w sprawie projektu uchwa-
ły zmieniającą uchwałę 
w  sprawie utworzenia jed-
nostki organizacyjnej Gminy 
Oleśnica pod nazwą „Żłobek 
Gminny w Oleśnicy” oraz na-
dania mu statutu;

» w sprawie wyrażenia zgody 
na zawarcie porozumienia 
międzygminnego;

» w sprawie uchwały zmie-
niającą uchwałę Nr III/5/10 
w  sprawie określenia do-
chodów gromadzonych na 
wydzielonym rachunku przez 
gminne jednostki budżetowe;

» w sprawie zatwierdzenia 
skonsolidowanego bilansu 
Gminy Oleśnica za 2018 r.;

» w sprawie uchwały zmienia-
jącą uchwałę Nr XLIX/235/10 
w sprawie szczegółowych za-
sad, sposobu i trybu udziela-
nia ulg w spłacie należności 
pieniężnych o charakterze 
cywilnoprawnym przypada-
jących Gminie Oleśnica lub 
jej jednostkom podległym, 
warunków dopuszczalności 
pomocy publicznej w przy-
padkach , w których ulga 
stanowić będzie pomoc pu-
bliczna oraz wskazania orga-
nu lub osoby uprawnionych 
do udzielania ulg;

» w sprawie wyrażenia zgo-
dy na dokonanie darowizny 
nieruchomości;

» w sprawie powołania zespo-
łu opiniującego kandydatów 
na ławników;

» w sprawie projektu uchwa-
ły zmieniającą uchwałę 
Nr  III/9/06 Rady Gminy Ole-
śnica z dnia 22 grudnia 2006 r. 
w sprawie nadania nazw ulic 
w miejscowości Bystre;

» w sprawie projektu uchwa-
ły zmieniającą uchwałę 
w sprawie regulaminu utrzy-
mania czystości i porządku 
na terenie Gminy Oleśnica;

» w sprawie wzoru deklaracji 
o  wysokości opłaty za go-
spodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz warun-
ków i trybu składania de-
klaracji za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej;

» w sprawie wyboru metody 
ustalania opłaty za gospo-
darowanie odpadami komu-
nalnymi oraz stawki opłaty; 

» w sprawie zmian budżetu 
gminy na 2019 r.;

» w sprawie uchwały zmie-
niającej uchwałę Nr II/21/18 
w  sprawie wieloletniej pro-
gnozy finansowej Gminy 
Oleśnica. 

Uchwały zostały przyjęte jed-
nogłośnie. Za przyjęciem po-
szczególnych uchwał głosowało 
12 radnych.

Tradycyjnie na zakończenie 
sesji Wójt Marcin Kasina prze-
stawił informacje o zrealizowa-
nych przez siebie pracach mię-
dzy sesjami. Wójt uczestniczył 
m.in. w spotkaniu z seniorami 
w miejscowości Spalice i Cie-
śle, Bystre, Dąbrowa i Jenkowi-
ce. Wziął udział w zakończeniu 
roku szkolnego w Szkole Pod-
stawowej Gminy Oleśnica oraz 
w Szkole Podstawowej w Ligocie 
Polskiej.

W dniu 26 czerwca 2019 r. Wójt 
uczestniczył w Zgromadzeniu 
Wspólników ZZO Olszowa w Ol-
szowej.

X Sesja Rady 
Gminy Oleśnica 
- działalność 
Gminnego 
Przedsiębiorstwa 
Komunalnego 
Dziesiąta sesja Rady Gminy Ole-
śnica to pierwsza sesja po prze-
rwie wakacyjnej, która została 
zwołana przez Przewodniczą-
cego Rady Tadeusza Kunaja na 
dzień 26 września 2019 r. 

Sesję poprzedziło wystąpie-
nie Wioli Hoffman – niepełno-
sprawnej ruchowo mieszkanki 
Osiedla Boguszyce, która po-
dziękowała Wójtowi za pomoc 
w  organizacji zbiórki funduszy 
na skuter inwalidzki dzięki któ-
remu może poruszać się szyb-
ciej i sprawniej. 

Zgodnie z porządkiem obrad 
Jarosław Polański prezes Gmin-
nego Przedsiębiorstwa Komu-
nalnego przedstawił sprawoz-
danie z działalności za ubiegły 
rok oraz wyjaśnił skąd się bie-
rze woda w Gminie. Podkreślił, 
że Gminne Przedsiębiorstwo 
Komunalne powstało w 2007 r. 
i zatrudnia 21 osób.

Prezentowane dane liczbo-
we jednoznacznie wskazują, że 
liczba odbiorców wody syste-
matycznie wzrasta. W roku 2016 
było ich 3918 natomiast w roku 
2018 liczba odbiorców wzrosła 
o 323 osoby.

Sieć wodociągowa liczy 
260 km. W 2018 r. dobudowano 

Rada Gminy jest organem uchwałodawczym w Gminie. Do właściwości Rady Gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania Gminy. Rada Gminy 
obraduje na sesjach, w ramach których kontroluje działalność Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych Gminy. Obrady Rady są jawne 
i dostępne dla wszystkich obywateli. 
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Wybory uzupełniające do Rady 
Sołeckiej w Krzeczynie
Z udziałem sołtysa Agaty Zalegi, mieszkańców oraz sekretarza 
Gminy Krzysztofa Skórzewskiego i inspektora Urzędu Gminy w Ole-
śnicy w dniu 24 września 2019 r. w siedzibie świetlicy wiejskiej 
w Krzeczynie odbyły się wybory uzupełniające do Rady Sołeckiej. 

Do wyborów uzupełniających stanęły trzy kandydatki: Połeć 
Lucyna, Agata Jóźwiak, Marczak-Bęben Urszula. 

Komisja skrutacyjna w składzie: Krakowski Waldemar – prze-
wodniczący, Żurek Elżbieta – członek komisji, Zalińska Angeli-
ka – członek komisji stwierdziła, że w wyniku zgłoszenia trzech 
kandydatek do Rady Sołeckiej głosowanie nie odbędzie się. 

W związku z powyższym w skład Rady Sołecki weszły: Połeć 
Lucyna, Agata Jóźwiak oraz Marczak-Bęben Urszula. 

Eliza Kołcz 

SOŁECTWO 
KRZECZYN 
Obejmując urząd sołtysa zda-
wałam sobie sprawę, że dobry 
sołtys musi być sprawnym orga-
nizatorem, który rozbudza ak-
tywność lokalnej społeczności. 
Sprawne realizowanie tej funk-
cji to przede wszystkim wiedza, 
energia i ciekawe pomysły.

W sołectwie Krzeczyn wiele się 
dzieje. Mamy już za sobą nastę-
pujące wydarzenia: Dzień Kobiet, 
Sprzątanie wsi, Dzień Dziecka, 
Dożynki gminne oraz wiejskie 
i wiele innych. Pragnę aby każdy 
zaczerpnął łyk przyjemności z za-
mieszkiwania w Krzeczynie. 

Odzwierciedleniem mojej 
działalności jako sołtysa Krze-
czyna jest powstanie Koła Go-
spodyń Wiejskich, które cieszy 
się bardzo dużym zaintereso-
waniem. Członkinie organizacji 
aktywnie uczestniczą w licznych 
spotkaniach i rozwijają swoje 
umiejętności co często pozwala 
imna oderwanie się od codzien-
nych obowiązków. Koło odno-
si wiele sukcesów, uczestniczy 
również w wielu lokalnych wy-
darzeniach. 

Dużym sukcesem sołectwa 
jest ponowne uruchomienie 
plastycznych oraz tanecznych 
warsztatów zajęciowych w tym 
z dogoterapii, które są bardzo lu-
biane przez dzieci oraz rodziców.

Kynoterapia, zwana również 
dogoterapią, to metoda wspo-
magająca rehabilitację i edukację 
zarówno dzieci, jak i dorosłych; 
wzmacnia efektywność pracy pe-
dagogów, psychologów i rehabili-

tantów. Technika ta wykorzystuje 
pozytywne oddziaływanie psa na 
człowieka i przynosi poprawę we 
wszystkich obszarach funkcjono-
wania człowieka, czyli w sferze: 
psychicznej, fizycznej, intelektu-
alnej, emocjonalnej, społecznej. 
Interakcje pomiędzy pacjentem 
a psem pozwoliły na zastosowa-
nie dogoterapii w rehabilitacji 
osób niepełnosprawnych, która 
wykorzystuje psy jako terapeu-
tów i jest dostosowana do indy-
widualnych możliwości dziecka. 
Spokój, ciepło, pogoda oraz chęć 
pracy z człowiekiem to niezastą-
pione cechy psów, tak przydatne 
w rehabilitacji i leczeniu.

Dogoterapia rozwija aktyw-
ność fizyczną naszych dzieci 
poprzez zabawę z psiakiem, 
rozwija mowę, pobudza zmysły 
oraz uczy samodzielności. Ser-
deczne zapraszamy do udziału 
w warsztatach, które odbywają 
się raz w miesiącu z podziałem 
na grupy młodsze i starsze.

Obecnie sołectwo jest w trak-
cie realizacji projektu odremon-
towania przystanku autobuso-
wego ,który od wielu lat straszył 
swoim wyglądem. W  tym pro-
jekcie będą brali udział zarówno 
dzieci jak i mieszkańcy Krzeczy-
na. Pomysłów na upiększenie 
przystanku jest wiele.

Wybierzemy te najlepsze. 
Chcemy aby przystanek był 
pozytywna wizytówką naszego 
Krzeczyna. 

Wieś żyje całą dobę, a ja jako 
sołtys Krzeczyna jestem zawsze 
gotowa by wspierać mieszkań-
ców i nie zawieść ich zaufania.

Sołtys Krzeczyna 
Zalega Agata

jeszcze 5115 m. Gminne Przed-
siębiorstwo Komunalne po-
siada stacje uzdatnia wody w 
Cieślach, Krzeczynie, Zarzysku, 
Jenkowicach oraz Świerznej. 
Z sieci kanalizacyjnej korzy-
sta 926 jednostek, od których 
przyjęto 159 000 m³ ścieków. 
Oczyszczalnie znajdują się w 
Ligocie Polskiej, Nowoszycach, 
Bystrem oraz Brzezince. 

Prezes Jarosław Polański pod-
kreślił, że dużym problemem 
dla przedsiębiorstwa są odpady 
wielkogabarytowe. Odbiór tego 
typu odpadów z całej Gminy 
zajmuje tydzień, kiedyś wystar-
czyły tylko dwa dni. 

Rada Gminy rozpatrywała 
także projekty uchwał:

» w sprawie emisji obligacji 
oraz określenia zasad ich 
zbywania, nabywania i wy-
kupu przez wójta. 

» w sprawie „Regulaminu do-
starczania wody i odprowa-
dzania ścieków na terenie 
Gminy Oleśnica”.

» zmieniająca uchwałę Nr II/21/18 
w sprawie wieloletniej pro-
gnozy finansowej Gminy 
Oleśnica. 

» w sprawie zmian budżetu 
gminy na 2019 r. 

» w sprawie zasad wypłacania 
diet oraz zwrotów kosztów 
podróży służbowej przysłu-
gującej przewodniczącemu 
organu wykonawczego jed-
nostki pomocniczej.

» zmieniającą uchwałę Nr XXXIII/ 
224/17 Rady Gminy Oleśnicaz 
dnia 29 czerwca 2017 roku

» w sprawie określenia wy-
sokości stawek dodatków 
oraz szczegółowych wa-
runków przyznawania tych 
dodatków, szczegółowego 
sposobu obliczania wyna-
grodzenia za godziny po-
nadwymiarowe i za godziny 
doraźnych zastępstw oraz 
wysokości warunków wy-
płacania nagród i innych 
świadczeń wynikających ze 
stosunku pracy dla nauczy-
cieli zatrudnionych w szko-
łach publicznych dla których 
organem prowadzącym jest 
Gmina Oleśnica.

» w sprawie ustalenia sieci 
prowadzonych przez Gmi-
nę Oleśnica oddziałów 
przedszkolnych w szkołach 
podstawowych oraz punku 
przedszkolnego. 

» zmieniającą uchwałę Nr XLIII/ 
304/18 Rady Gminy Oleśnica 
z dnia 26 kwietnia 2018 r. 
w sprawie utworzenia jed-
nostki organizacyjnej Gminy 
Oleśnica pod nazwą „Żłobek 
Gminny w Oleśnicy” oraz na-
dania mu statutu. 

» zmieniającą uchwałę Nr II/ 
18/18 Rady Gminy Oleśnica 
z dnia 21 grudnia 2018 r. w 
sprawie wysokości i zasad 
udzielania oraz rozliczania 
dotacji celowej dla podmio-
tów prowadzących żłobki, 
kluby dziecięce lub zatrud-
niających dziennego opie-
kuna na terenie Gminy Ole-
śnica.

» w sprawie określenia rodza-
ju świadczeń przyznawanych 
w ramach pomocy zdrowot-
nej dla nauczycieli szkół, dla 
których organem prowa-
dzącym jest Gmina Oleśnica 
oraz warunków i sposobu 
ich przyznawania. 

» w sprawie wstępnej lokali-
zacji nowego przystanku ko-
munikacyjnego przy drodze 
powiatowej nr 1467P w miej-
scowości Bystre dla zaspoko-
jenia potrzeb mieszkańców.

» w sprawie wstępnej loka-
lizacji nowego przystanku 
komunikacyjnego przy dro-
dze powiatowej nr 1465P 
w miejscowości Ostrowina 
dla zaspokojenia potrzeb 
mieszkańców. 

» w sprawie określenia przy-
stanków komunikacyjnych 
których właścicielem lub 
zarządzającym jest Gmina 
Oleśnica, udostępnionym 
dla operatorów i przewoźni-
ków oraz warunków i zasad 
korzystania z nich. 

» w sprawie udzielenia z bu-
dżetu Gminy na 2019 rok 
dotacji celowej Powiatowi 
Oleśnickiemu.

Kolejnym punktem sesji było 
głosowanie nad ww. projekta-

mi uchwał. Zostały one przyjęte 
jednogłośnie. 

Na zakończenie sesji Wójt 
przedstawił informację o zre-
alizowanych przez siebie pra-
cach między sesjami. Najważ-
niejszymi wydarzeniami było: 
podpisanie umowy na trans-
port publiczny w Starostwie 
Powiatowym, uroczyste przeka-
zanie drogi w Ligocie Polskiej, 
otwarcie turnieju Memoriał 
Karoliny Kułakowskiej w Ligocie 
Polskiej, spotkanie dotyczące 
rozwoju przewozów autobuso-
wych w Urzędzie Wojewódzkim, 
100. Rocznica powstania Policji, 
podpisanie umowy z Elektroteam, 
spotkanie z Burmistrzem Jelcz 
Laskowice, rozpoczęcie sezonu 
Sokołowice – otwarcie boiska, 
podpisanie umów Tom-Trans 
i Pol-Dróg, rozpoczęcie roku 
szkolnego w Szkole Podstawo-
wej we Wszęchświętem i Ligo-
cie Małej, udział w spotkaniu 
w Biurze Zintegrowanych Inwe-
stycji Terytorialnych, spotka-
nie z seniorami Ligota Wielka, 
Gręboszyce, Świerzna, Zimni-
ca, Boguszyce Wieś, spotkanie 
w sprawie sztandaru w Jednost-
ce Wojskowej Oleśnica, powia-
towe Zawody Strażackie w Ligo-
cie Polskiej, udział w dożynkach 
w  Świerzna, Dąbrowa, Bystre, 
Ligota Wielka,Smolna, Krzeczyn, 
Ligota Polska, Ligota Mała,Bo-
guszyce Osiedle, Cieśle, Sokoło-
wice, Dąbrowa. 

Uchwały podjęte na sesjach 
Rady Gminy Oleśnica zamiesz-
czane są w Biuletynie Infor-
macji Publicznej (BIP) Urzędu 
Gminy Oleśnica www.olesnica.
nowoczesnagmina.pl, w zakład-
ce „Prawo lokalne”, natomiast 
przedstawione na sesji mate-
riały – w zakładce „Sesje Rady 
Gminy”. 

Zgonie z obowiązkiem usta-
wowym wszystkie obrady se-
sji Rady Gminy Oleśnica były 
transmitowane na żywo za po-
mocą urządzeń rejestrujących 
obraz i dźwięk (nagrania obrad 
udostępnione są na stronie in-
ternetowej gminy). 

Eliza Kołcz 



Kurier GO

Kurier GO nr 4 | listopad 20196

www.olesnica.wroc.pl

ważne informacje

Wybory do Sejmu i Senatu w gminie Oleśnica
W dniu 13 października 2019 
r. odbyły się wybory do Sej-
mu i  Senatu Rzeczypospo-
litej Polskiej. Mieszkańcy 
gminy Oleśnica mogli głoso-
wać w  siedmiu obwodowych 
komisjach wyborczych ma-
jących siedziby w  szkołach 
i świetlicach na terenie gminy 
(Ligota Mała, Ligota Polska, 
Osiedle Boguszyce, Wszech-
święte, Smolna, Sokołowice, 
Smardzów), jednej w  mie-
ście Oleśnica (Hala Sporto-
wa przy Szkole Podstawowej 
Gminy Oleśnica, przy ul. Wi-
leńskiej) oraz w  obwodzie 
odrębnym, utworzonym dla 
mieszkańców Powiatowego 
Domu Pomocy Społecznej 
w Ostrowinie.

Frekwencja w gminie Ole-
śnica wyniosła 55,73%, co 
oznacza, że do urn poszło 
5855 wyborców z 10 504 osób 
uprawnionych do głoso-
wania. Z tego wynika, że aż 
4649 osób nie wzięło udzia-
łu w głosowaniu. Oczywiście 
frekwencja była wyższa niż 
cztery lata temu w wyborach 
do Sejmu i Senatu. Wtedy 
frekwencja wyniosła 41,23%. 
Wzrost frekwencji o  14,5% 
jest zauważalny i musi cie-
szyć. Na pewno daje to so-
lidny fundament pod budo-
wę silnego społeczeństwa 
obywatelskiego na terenie 
naszej gminy. Niestety dale-
ko nam jeszcze do średniej 
ogólnopolskiej (61,74%), czy 
powiatowej (57,91%). Trady-
cyjnie już większą frekwen-

cję odnotowano w  mieście 
Oleśnica oraz w  gminach: 
Dobroszyce, Syców i Twardo-
góra.

W tabeli obok znajdują się 
wyniki głosowania do Sejmu 
w gminie Oleśnica. Procento-
wy rozkład głosów jest zbli-
żony do tego, jaki poszcze-
gólne komitety otrzymały 
w skali całego kraju.

Opracowane wyniki wybo-
rów dostępne są na stronach 
Państwowej Komisji Wybor-
czej (pkw.gow.pl oraz wybory.
gov.pl/sejmsenat2019). Za-
chęcamy również do zapo-
znania się z projektami or-
ganizacji pozarządowych pn. 
„Latarnik wyborczy” (latarni-
kwyborczy.pl) i „Mam prawo 
wiedzieć” (mamprawowie-
dziec.pl), które pomogą Pań-
stwu – mieszkańcom gminy 
lepiej przygotować się do 
kolejnych wyborów (wybory 
prezydenckie w 2020 r.).

Jednocześnie dziękuje-
my wszystkim mieszkańcom 
gminy, którzy wzięli udział 
w wyborach do Sejmu i Sena-
tu RP oraz członkom obwo-
dowych komisji wyborczych 
za wysiłek włożony w orga-
nizację wyborów. Państwa 
obecność w  lokalach wybor-
czych jest najlepszym dowo-
dem na to, że przyszłość na-
szej gminy i Polski są dla Was 
bardzo ważne.

Przygotowali: 

Paulina Gieroń-Bojanowska
Krzysztof Skórzewski

Gmina Frekwencja

m. Oleśnica 62,84%

gm. Dobroszyce 57,95%

gm. Syców 57,59%

gm. Twardogóra 56,48%

gm. Oleśnica 55,73%

gm. Bierutów 52,14%

gm. Międzybórz 50,69%

gm. Dziadowa Kłoda 50,58%

Średnia w powiecie 57,91%

Komitet Liczba głosów  
w gminie Oleśnica

Procent głosów 
gminie Oleśnica

KOMITET WYBORCZY  
PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 2 504 43,45%

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY  
KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI 1 650 28,63%

KOMITET WYBORCZY  
SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 569 9,87%

KOMITET WYBORCZY  
POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 426 7,39%

KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA  
WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ 372 6,45%

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW  
KOALICJA BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY 242 4,20%

Nazwisko i imię Liczba głosów 
w okręgu

Liczba głosów 
w gminie 
Oleśnica

Procent 
głosów 

w gminie 
Oleśnica

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
STACHOWIAK-RÓŻECKA Mirosława 91 236 628 10,90%
CZARNECKI Przemysław 19 413 171 2,97%
ŚWIAT Jacek 15 537 84 1,46%
HRENIAK Paweł 15 166 193 3,35%
SOIN Agnieszka 14 716 211 3,66%

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI
SCHETYNA Grzegorz 66 859 408 7,08%
JAROS Michał 30 196 133 2,31%
TRACZ Małgorzata 28 676 135 2,34%
PIECHOTA Sławomir 14 844 63 1,09%
MIESZKOWSKI Krzysztof 13 814 26 0,45%

KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ
ŚMISZEK Krzysztof 43 447 231 4,01%
DZIEMIANOWICZ-BĄK Agnieszka 14 257 28 0,49%

KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
PROTASIEWICZ Jacek 17 618 192 3,33%

KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ
TUDUJ Krzysztof 19 617 146 2,53%

Nazwisko i imię Komitet Liczba głosów 
w okręgu

Liczba głosów 
w gminie 
Oleśnica

Procent 
głosów 

w gminie 
Oleśnica

BARTNIK 
Wojciech

KOMITET WYBORCZY  
PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 6 512 618 10,72%

POLAŃSKI 
Jarosław

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY  
KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI 2 231 599 10,39%

SIKORA 
Arkadiusz

KOMITET WYBORCZY  
SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 8 510 121 2,10%

Nazwisko i imię Komitet Liczba głosów  
w okręgu

Liczba głosów 
w gminie  
Oleśnica

Procent  
głosów 

w gminie  
Oleśnica

ZDROJEWSKI 
Bogdan

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY  
KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI 121 985 2 417 42,01%

OBREMSKI 
Jarosław

KOMITET WYBORCZY  
PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 114 147 2 574 44,74%

STASIAK  
Dariusz

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW  
KOALICJA BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY 34 940 762 13,25%

Wyniki głosowania do Senatu w gminie Oleśnica. Z naszego okręgu mandat senatora zdobył Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Pomimo nie zdobycia mandatów poselskich, spośród kandydatów z terenu powiatu, najlepszy wynik w gminie Oleśnica 
odnotowali:

Wyniki głosowania do Sejmu w gminie Oleśnica

Z naszego okręgu mandat posła zdobyli:
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Spotkania wójta z seniorami – edycja jesienna
Po wakacjach w naszej gminie 
kontynuowane się uroczyste 
spotkania Wójta z  Seniorami, 
które także zorganizowano 
w „Zajeździe u Stefanii” w Dą-
browie. 

5 września 2019 r. obchodzili 
swoje święto Seniorzy z miej-
scowości Ligota Wielka, Grę-
boszyce, Świerzna, Zimnica, 
Boguszyce wieś, a umilały im 
czas swym występem zespoły 

„Boguszyczanie” z Boguszyc 
i „Ligocianie” z Ligoty Wielkiej.

12 września 2019 r. bawili się 
Seniorzy z miejscowości Pisz-
kawa, Krzeczyn, Sokołowice 
i Brzezinka a zabawę dla nich 
prowadziła Pani Zofia Matu-
szewska z GOK Oleśnica. 

Tradycyjnie na stołach nie 
zabrakło poczęstunku przy 
dźwiękach wspaniałej bie-
siady. Wójt Gminy Oleśnica 

Marcin Kasina symbolicz-
nie uhonorował najstarszych 
mieszkańców miejscowości, 
którzy przybyli na spotkania. 
Wszystkim, którzy świętowa-
li z  nami w  te dni serdecznie 
dziękujemy za wspólną zabawę 
i niezapomnianą atmosferę! 

Organizatorami spotkania 
były GOPS w Oleśnicy oraz 
GOK Oleśnica.

Monika Małobęcka
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Karta Dużej Rodziny Gminy Oleśnica
W Gminie Oleśnica realizo-
wany jest Program ,,Karta 
Dużej Rodziny Gminy Oleśni-
ca”, w  ramach którego pod-
pisywane są porozumienia 
z  prywatnymi przedsiębior-
cami z  terenu Gminy Ole-
śnica i  Miasta Oleśnicy, na 
podstawie których uczest-
nikom programu tj. osobom 
legitymującym się Ogólno-
polską Kartą Dużej Rodziny, 
udzielane są zadeklarowane 
w podpisanych porozumie-
niach zniżki, upusty i rabaty. 
Pomiędzy Gminą Oleśnica 
a Oleśnickim Kompleksem 

Rekreacyjnym podpisa-
no umowę, która uprawnia 
uczestników Gminnego Pro-
gramu ,,Karta Dużej Rodzi-
ny Gminy Oleśnica do ko-
rzystania z  usług w formie 
basenu krytego, lodowiska, 
miasteczka zabawy, a w se-
zonie letnim także z baseny 
otwartego z 30% zniżką. 

W ramach realizacji Gmin-
nego Programu ,,Karta Du-
żej Rodziny Gminy Oleśnica”, 
podczas Dożynek Gminnych 
w dniu 24 sierpnia 2019 r. pra-
cownicy Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Ole-

śnicy zorganizowali stoisko 
z punktem informacyjnym 
oraz promującym Program. 
Przygotowano  pulę pytań-
-zagadek. W zamian za udzie-
lenie poprawnej odpowiedzi 
na zadane przez organiza-
torów pytanie można było 
otrzymać atrakcyjne nagrody 
opatrzone LOGO KDR Gminy 
Oleśnica, między innymi: 
słuchawki douszne, notesy, 
długopisy, torby bawełnia-
ne, samozaciskowe opaski 
odblaskowe, balony, koszul-
ki. Dla najaktywniejszego 
uczestnika zabawy ufun-

dowana została atrakcyjna, 
duża, pluszowa maskotka, 
której szczęśliwą posia-
daczką została mieszkanka 
Boguszyc. Zainteresowanie 

stoiskiem promującym KDR 
Gminy Oleśnica było ogrom-
ne zarówno wśród dzieci jak 
i dorosłych uczestników do-
żynkowej zabawy. 

Nowi mieszkańcy  
Gminy Oleśnica
12 lipca br. o godz. 14:00 w Urzędzie Gminy Oleśnica, Wójt Gminy 
Oleśnica Marcin Kasina przywitał nowych mieszkańców Gminy Ole-
śnica. Dzieci otrzymały listy gratulacyjne, welurowe kocyki, kubki 
niekapki oraz bony upominkowe o wartości 100,00 zł do wykorzy-
stania w supermarkecie E.Leclerc.

Przypominamy, że wszyscy rodzice, którzy chcieliby, aby Wójt 
również powitał ich nowonarodzone pociechy, powinni złożyć od-
powiedni formularz zgłoszeniowy do Urzędu Gminy. Formularz jest 
do pobrania na naszej stronie internetowej www.olesnica.wroc.pl 
lub w Urzędzie pok. 23.

Witamy nowych mieszkańców Gminy Oleśnica:
Książkiewicz Daria, Hajduk Milena, Dyk Mateusz, Mogiełka Mar-
cin, Szwed Antoni, Kowalski Gracjan, Kałwińska Maja, Kaznowska 
Samanta, Zawistowski Wojciech, Śnieżek Leon, Szpulak Róża.

Agnieszka Pawłowska

Kwartalna narada Sołtysów 
Na zaproszenie wójta Marci-
na Kasiny w dniu 24 września 
2019  r. w sali narad Urzędu 
Gminy odbyło się spotka-
nie z sołtysami. W  spotka-
niu uczestniczyli kierowni-
cy referatów Urzędu Gminy, 
Jarosław Telka – Dyrektor 
Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej, Barbara Krzysiek 
– główna księgowa Gminne-
go Przedsiębiorstwa Komu-
nalnego oraz Monika Mało-
bęcka – Kierownik Gminnego 
Ośrodka Kultury.

obrazujące ilość mieszkań-
ców w poszczególnych so-
łectwach. Omawiano również 
zagadnienia dotyczące wy-

sokości diet i kolportażu Ku-
riera Gminnego przez sołty-
sów. Wszyscy sołtysi wyrazili 
zgodęna rozpowszechnianie 
kwartalnika wśród miesz-
kańców. 

Kierownik Referatu Oświaty 
i Promocji Maciej Syta przy-
pomniał o zbliżającym się ter-
minie składania wniosków do 
Funduszu Sołeckiego. Mariola 
Fluder – Kierownik Referatu 
Rolnictwa, Nieruchomości i 
Środowiska poinformowała o 
akcji ,,Ograniczenie bezdom-
ności poprzez elektroniczne 

znakowanie zwierząt z terenu 
Gminy Oleśnica” w  ramach 
której Gmina Oleśnica planuje 
w 2019 r. zaczipować 115 psów 
z terenu miejscowości Bogu-
szyce (osiedle i wieś), Jenko-
wice i Spalice. Program ma 
charakter pilotażowy, jeżeli 
spotka się z przyjazną reakcją 
mieszkańców, w najbliższych 
latach obejmie teren całej 
Gminy Oleśnica. 

W trakcie narady poruszo-
ne zostały również sprawy 
bieżące. 

Eliza Kołcz

W czasie spotkania sekre-
tarz Krzysztof Skórzewski 
przedstawił sołtysom dane 
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UWAGA! 
AKCJA AZBEST
Wójt Gminy Oleśnica informuje właścicieli nieruchomości, 
którzy mają zamiar przystąpić w roku 2020 i latach później-
szych do wymiany pokrycia dachowego z eternitu lub chcą 
zutylizować składowane wyroby z azbestu w ramach „Progra-
mu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z tere-
nu Gminy Oleśnica”, proszeni są o zgłaszanie się i informację 
o orientacyjnej ilości do odbioru lub odbioru i demontażu wy-
robów zawierających azbest do tut. Urzędu, ul. 11 Listopada 24, 
56-400 Oleśnica, pok. 2 lub telefonicznie 71 314 02 02, w godzi-
nach pracy urzędu.

Angelina Kowal

Jak poradzić sobie z odpadami  
z gospodarstwa rolnego? 

Zmiany godzin otwarcia 
PSZOK
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejsco-
wości Smolna dla mieszkańców gminy Oleśnica czynny jest 
w dni robocze, od poniedziałku do piątku od 9.00 do 17.00.

W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przyj-
mowane są wyłącznie niżej wymienione rodzaje odpadów:
1. Odpady selektywnie zbierane (papier, opakowania ze szkła 

kolorowego i bezbarwnego, tworzywa sztuczne, opakowa-
nia wielomateriałowe, metal),

2. Odpady zielone, 
3. Drewno,
4. Przeterminowane leki,
5. Chemikalia,
6. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
7. Urządzenia zawierające freon,
8. Odpady wielkogabarytowe,
9. Komunalne odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące 

z prowadzenia drobnych prac,
10. Odpadowa papa,
11. Smoła i produkty smołowe,
12. Usunięte tynki, tapety i okleiny,
13. Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia,
14. Ziemia,
15. Zużyte opony,
16. Lampy, świetlówki, lampy fluorescencyjne,
17. Zużyte akumulatory i baterie,
18. Mineralne i syntetyczne oleje silnikowe,
19. Filtry olejowe,
20. Rozpuszczalniki, kwasy, alkalia, odczynniki fotograficzne,
21. Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności, 
22. Oleje i tłuszcze jadalne,
23. Farby, oleje, farby drukarskie,
24. Kleje, lepiszcze i żywice,
25. Detergenty, w tym detergenty zawierające substancje 

niebezpieczne,
26. Odzież.

Patrycja Cieplik

Poniżej odpowiedź Minister-
stwa Środowiska
„Na wstępie należy wyjaśnić, 
że zgodnie z art. 22 ustawy 
z dnia 14 grudnia 2012 r. o od-
padach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 
701 z późn. zm.) koszty gospo-
darowania odpadami są po-
noszone przez pierwotnego 
wytwórcę odpadów lub przez 
obecnego lub poprzedniego 
posiadacza odpadów. W przy-
padkach określonych w prze-

pisach odrębnych koszty 
gospodarowania odpadami 
ponosi producent produktu 
lub podmiot wprowadzający 
produkt na terytorium kraju, 
określony w tych przepisach. 
Natomiast takie przepisy nie 
zostały określone w odniesie-
niu do produktów typu folia 
lub sznurek wykorzystywane 
w rolnictwie.

W związku z powyższym 
informuję, że rolnik będący 

wytwórcą odpadów takich 
jak: opakowania po nawo-
zach, środkach ochrony ro-
ślin; big bagi; opony rolnicze, 
agrowłóknina ma obowiązek 
na własny koszt zagospoda-
rować te odpady, np. przez 
zlecenie tych czynności pod-
miotowi posiadającemu od-
powiednie zezwolenie na 
zbieranie lub przetwarzanie 
odpadów.

Patrycja Cieplik

Z jakiego powodu podwyżka za odbiór 
odpadów komunalnych?
Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 2 lit. 
a ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czysto-
ści i porządku w gminach (t.j. 
Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. 
zm.), cyt.: „ Gminy zapewniają 
czystość i porządek na swo-
im terenie i tworzą warunki 
niezbędne do ich utrzymania, 
a w szczególności: zapewniają 
budowę, utrzymanie i eksplo-
atację własnych lub wspólnych 
z innymi gminami instalacji do 
przetwarzania odpadów ko-
munalnych, w tym instalacji 
komunalnych, o których mowa 
w art. 38b ust. 1 pkt 2 ustawy 
z dnia 14 grudnia 2012 r. o od-
padach”. Zgodnie z powoła-
nym przepisem prawa Gmina 

Oleśnica jest udziałowcem 
Zakładu Zagospodarowania 
Odpadów Sp. z o.o. z siedzibą 
w Olszowie.

Uchwałą z dnia 20 grud-
nia 2018 r. Nr 1/IV/2018 Nad-
zwyczajnego Zgromadzenia 
Wspólników Zakład Zagospo-
darowania Odpadów Olszowa 
Sp. z o.o. z siedzibą w Olszowie 
w sprawie ustalenia stawek 
opłat za świadczenie usług pu-
blicznych stosowanych przez 
Zakład Zagospodarowania 
Odpadów Olszowa Sp. z o.o., 
opłaty za przyjęcie i zagospo-
darowanie odpadów przez 
Spółkę wzrosły z dniem 1 stycz-
nia 2019 r. Opłata za przyjęcie 
i zagospodarowanie odpadów 

segregowanych wzrosła pię-
ciokrotnie, natomiast komu-
nalnych zmieszanych wzrosła 
o 35%, których jest najwięcej 
i  tak koszt przyjęcia jednej 
tony w roku 2018 to 217,00 zł 
netto, natomiast od stycznia 
2019 r. to 295,00 zł netto.

Wobec powyższego zmiana 
stawek za odbiór odpadów ko-
munalnych była uzasadniona, 
gdyż przy poprzednich wysoko-
ściach opłat za gospodarowanie 
odpadów komunalnych pono-
szonych przez właścicieli nieru-
chomości położonych na terenie 
naszej gminy, wpływy z opłat nie 
wystarczyłyby na pokrycie kosz-
tów funkcjonowania systemu.

Patrycja Cieplik

Pasowanie  
w Smolnej
28 października w Szkole Pod-
stawowej im. Kawalerów Or-
deru Uśmiechu w  Smolnej 
odbyła się uroczystość Paso-
wania na ucznia. Pełne otuchy, 
wpatrzone w panią, czasem 
na mamę pierwszaki musiały 
zdać egzamin, by zasłużyć na 

miano ucznia tej szkoły. Wyka-
zały się wiedzą na temat szko-
ły, bezpieczeństwa na dro-
gach, naszej Ojczyzny i tego 
jak zostać wzorowym uczniem. 
Egzamin zdały celująco, złoży-
ły ślubowanie, a potem zosta-
ły pasowane na ucznia przez 
Dyrektora Szkoły – Dariusza 
Rzepkę. Za piękną recytację 
i znajomość piosenek otrzy-

mały wiele prezentów z rąk 
Wójta Gminy Oleśnica Marcina 
Kasiny, przedstawicieli Grupy 
Azoty, Rady Rodziców, wycho-
wawczyni, swoich rodziców, 
a  także koleżanek i kolegów. 
Na pamiątkę tej pięknej uro-
czystości dzieci wraz z Wójtem 
i Dyrektorem Szkoły posadziły 
przed szkołą drzewo.

Dariusz Rzepka
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ważne informacje

Zgodnie z zarządzeniem Wojewo-
dy Dolnośląskiego również w bie-
żącym roku został sprawdzony 
system ostrzegania i  alarmowa-
nia w naszym województwie. 

Wojewoda Dolnośląski upo-
ważnił Starostę powiatu ole-
śnickiego do przeprowadzenia 
treningu zgrywającego system 
ostrzegania na terenie powiatu 
w dniu 01.08.2019 r. przy wyko-
rzystaniu akustycznego syste-
mu alarmowego. Treningowe 
uruchomienie syren, to także 
wyraz hołdu i pamięci dla boha-
terów Powstania Warszawskie-
go w 75 rocznicę jego wybuchu.

System taki stanowi jedno 
z  przedsięwzięć obrony cywil-
nej, mającym ostrzegać ludność 
przed grożącym niebezpieczeń-
stwem z powietrza oraz skaże-
niem promieniotwórczym i che-
micznym, w celu umożliwienia 
jej ukrycia się w przygotowa-
nych budowlach lub pomiesz-
czeniach ochronnych.

Zagadnieniem, na które po-
łożony został główny nacisk 
w tym praktycznym ćwiczeniu 
było ogłoszenie alarmu poprzez 
uruchomienie wszystkich syren 
w naszej gminie. 

W naszej gminie przygotowa-
niem treningu zajęli się: Komen-
dant Gminy OSP Józef Kołomań-
ski i inspektor d /s obronnych, 
zarządzania kryzysowego i OC 
Jerzy Trzciński.

W okresie przygotowawczym 
sprawdzony został stan ewiden-
cyjny i techniczny syren. Spraw-
dzony został również dostęp do 
urządzeń i znajomość procedur 
ich uruchamiania przez obsługi. 
Zgodnie z procedurami doty-
czącymi treningu w przeddzień 

jego rozpoczęcia sołtysi miej-
scowości gdzie stacjonują jed-
nostki OSP otrzymali od Wójta 
Gminy pisemne powiadomienia 
o planowanym przedsięwzięciu.

Krótko przed godziną roz-
poczęcia treningu Komendant 
Gminny OSP J. Kołomański te-
lefoniczne podał komendę do 
praktycznego uruchomienia sy-
ren alarmowych. Gotowość do 
ogłoszenia sygnału ogłoszenia 
alarmu potwierdzili strażacy 
z Ligoty Polskiej, Ligoty Małej, 
Smolnej, Wszechświętego i So-
kołowic. 

W remizie OSP w Ligocie Małej 
pojawił się prezes tej jednostki 
Piotr Kaspryszyn i strażacy: 
Grzegorz Szymański, Marcin 
Sujecki, Damian Krakowiak, Da-
mian Skowronek i Ryszard Hu-
miński. Punktualnie o godzinie 
17.00 przeciągły, donośny i cią-
gły dźwięk syren darł powietrze 
przez regulaminowe 3 minuty 
w  tych miejscowościach, a sły-
szany był w o wiele dalej poło-
żonych okolicach.

Po treningu strażacy, którzy 
uruchamiali syreny alarmowe 
złożyli telefoniczne meldunki 
o przebiegu przedsięwzięcia. 
Wszystkie syren alarmowe bę-

dących w gminnym systemie 
ostrzegania i alarmowania zo-
stały uruchomione i zadziałały 
one tak jak tego oczekiwano. 

Meldunek o podobnej tre-
ści został złożony pisemnie do 
Wydziału Zdrowia, Zarządzania 
Kryzysowego i Pomocy Konsu-
menckiej Starostwa Powiatowe-
go w Oleśnicy.

Na koniec informacji uzu-
pełnienie. Zgodnie z rozporzą-
dzeniem Rady Ministrów z dnia 
7 stycznia 2013 r. 9 poz. 96 ) 
ustalone zostały nowe sygnały 
alarmowe. Ogłoszenie alarmu 
to 3  minutowy, modulowany 
dźwięk syreny, taki sam sygnał 
oznacza odwołanie alarmu. 
Alarmy o zagrożeniu skażeniami 
,zakażeniami i o klęskach żywio-
łowych to również dźwięki syren. 

Każdy z sygnałów powinien 
zostać uzupełniony komu-
nikatami radiowymi, telewi-
zyjnymi, poprzez ruchome 
rozgłośnie bądź SMS-y, które 
określą rodzaj zagrożeń ich 
kierunki oraz skalę. 

Trening obserwował w OSP 
w Ligocie Małej, zdjęcia  
wykonał i fakty opisał:  
Jerzy Tomasz Trzciński

Podziękowanie za wsparcie 
Komitetu Pomocy dla Wioli  
z Boguszyc
W miesiącu marcu 2019r. został powołany Komitet Pomocy dla 
Wioli z Boguszyc. Prowadząc zbiórkę publiczną zebrano blisko 
24 tysiące złotych.  Powyższe środki  przeznaczono na zakup  
skutera elektrycznego firmy FROST i jego ubezpieczenie. 

Komitet Pomocy dla Wioli z Boguszyc serdecznie dziękuje za 
pomoc i wsparcie zbiórki w szczególności:

 » Panu Marcinowi Kasinie – Wójtowi Gminy Oleśnica, 
 » Panu Jarosławowi Telce – Dyrektorowi GOPS w Oleśnicy, 
 » Pani Jadwidze Misiak – specjaliście pracy socjalnej w GOPS 
w Oleśnicy,  

 » Panu Krzysztofowi Gawrońskiemu – Kierownikowi Warsztatu 
Terapii Zajęciowej Caritas Archidiecezji Wrocławskiej 
w Dobroszycach wraz z pracownikami, 

 » Księdzu Andrzejowi Augustynowi – proboszczowi parafii 
Najświętszej Marii Panny Nieustającej Pomocy z Boguszyc, 

 » Księdzu Mieczysławowi Janczyszynowi – proboszczowi 
parafii Św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Oleśnicy, 

 » Księdzu Zdzisławowi Paduchowi – proboszczowi parafii NMP 
Matki Miłosierdzia w Oleśnicy, 

 » Pani Małgorzacie Kędzi i Panu Pawłowi Derkaczowi – 
Dyrekcji Żłobka i Przedszkola „Leśny Skrzat”,

 » Pani Anicie Markiewicz – sołtysowi miejscowości Boguszyce 
i Radnej Gminy Oleśnica, 

 » Pani Monice Małobędzkiej, 
 » Dyrektorom Szkół Gminy Oleśnica, 
 » Sołectwom biorącym udział w dożynkach Gminy Oleśnica, 

oraz wszystkim razem i każdemu z osobna za każdą ofiarowaną 
złotówkę.

KOMITET POMOCY DLA WIOLI Z BOGUSZYC

Medale za Długoletnie 
Pożycie Małżeńskie
Przypominamy, że o odznaczenia mogą się ubiegać pary,  
które wspólnie przeżyły co najmniej 50  lat w związku mał-
żeńskim. Wnioski można pobrać w Urzędzie Gminy Oleśnica,  
ul. 11 Listopada 24 w pok. nr 12 (parter) lub na stronie inter-
netowej www.olesnica.wroc.pl w zakładce Druki. Szczegółowe 
informacje można otrzymać pod numerem telefonu 71 314 02 12.

Katarzyna Cieślak

„Syreny włącz” – czyli trening gminnego systemu 
ostrzegania i alarmowania oraz upamiętnienie  
75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego .

fot. m
ojaolesnica.pl
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Pożegnanie Absolwentów  
w SP Smolnej 
W dniu 15 czerwca odbył się 
Bal Absolwentów 2019 spo-
łeczności z Szkoły Podstawo-
wej w Smolnej. Uroczystość 
prowadzili sami absolwenci: 
Alicja Pomorska i Mateusz 
Sawa, którzy  powitali przyby-
łych gości, grono pedagogicz-
ne, swoich rodziców oraz ko-
leżanki i kolegów z klasy VII. 

Ósmoklasiści dedykowa-
li całej Radzie Pedagogicz-
nej, Dyrekcji, Wychowawczy-
ni, wszystkim Pracownikom 
szkoły, Gościom oraz Rodzi-
com narodowy taniec i część 
artystyczną wraz z ciepłymi 
słowami: „W podzięce za dar 
najpiękniejszy, za wiedzę 
i  serce”. W montażu słowno 
– muzycznym przedstawili w 
formie humorystycznej scen-
ki z lekcji języka polskiego, 
matematyki, biologii, fizyki 
oraz chemii. Zaśpiewali pio-

senki: „Pożegnanie ze szko-
łą” na melodię Mamma Mia 
oraz „Dni, których nie zna-
my” Marka Grechuty. Były 
podziękowania dla nauczy-
cieli za trud włożony w edu-
kację oraz wychowanie. Dla 
rodziców przygotowali wła-
snoręcznie malowane eko-
logiczne torby oraz zaśpie-
wali „Podziękowanie dla 
rodziców” – to była bardzo 
wzruszająca dla wszystkich 
chwila.

Zaprezentowali powtórkę 
z tego czego się nauczyli i co 
przeżyli w ciągu spędzonych 
w tej szkole lat – film ze zdję-
ciami. Uczniowie wręczyli dy-
rektorowi pamiątkową anty-
ramę ze swoimi zdjęciami. 

Następnie głos zabrał dy-
rektor szkoły życząc Absol-
wentom dostania się do 
wymarzonej szkoły oraz wy-

Uczniowie z SP z Smolnej wyróżnieni na Gali PCEiK
Grupa uczniów z klasy VIII 
w  składzie: Alicja Pomorska, 
Kornelia Kubicz, Dominika Szulc, 
Maciej Piekarski  zajęła I miejsce 
w Konkursie Wiedzy o Sakra-
mentach Świętych i Ewangelii 
wg św. Marka. Międzyszkolne 
rozgrywki powiatu oleśnickie-
go zorganizowane były  przez 
Powiatowe Centrum Edukacji 
i Kultury oraz Parafię NMP Matki 
Miłosierdzia w Oleśnicy.

Do konkursu młodzież przy-
gotowywała pani Dorota 
Ignasiak , która wraz z fina-
listami odebrała nagrodę 
podczas GALI PCEiK, która 
odbyła się 6 czerwca 2019 
roku w  sali widowiskowej 
BiFK przy ul. Kochanowskie-
go 4 w Oleśnicy.
Gratulujemy!

Dorota Ignasiak

trwałości w dążeniu do wy-
znaczonych celów.

Sołtysi Smolnej, Grębo-
szyc, Ligoty Wielkiej oraz 
Nowej Ligoty również złożyli 

życzenia i gratulacje ukoń-
czenia szkoły oraz wręczyli 
im upominki.

W drugiej części był poczę-
stunek, wspólne tańce i za-

bawy oraz tort ufundowany 
przez Radę Rodziców naszej 
szkoły.

Barbara Witkowska
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W Duchu Kopernika i zapachu Piernika...
5 i 6 czerwca uczniowie klas 
III – VIII z SP Smolnej wraz 
z wychowawcami   uczest-
niczyli   w dwudniowej wy-
ciecze szkolnej. Wyjazd, jak 
co roku był dofinansowany 
przez  Wójta Gminy Oleśni-
ca – Marcina Kasinę, jako 
nagroda dla najlepszych 
uczniów naszej szkoły. W tym 
roku szkolnym była to wy-
cieczka do Torunia.

Pierwszy  dzień był przezna-
czony na  zwiedzanie z prze-
wodnikiem Starego Miasta: 
Bramy Klasztornej, Krzywej 
Wieży, murów obronnych Sta-
rego Miasta, Domu Mikołaja 
Kopernika, Katedry Św. Janów 
z zegarem flisaczym, fontanny 
flisak, pomnika Mikołaja Ko-
pernika, Ratusza Staromiejski, 
Dworu Artusa z Piernikową 
Aleją Gwiazd, pomnika Filusia, 
Kamienicy pod Gwiazdą.

Kolejnym punktem dnia była 
Manufaktura Cukierka, gdzie 
każdy uczeń najpierw zobaczył 
jak i z czego powstaje masa, a 
następnie samodzielnie wyko-
nać lizaka.

Na zakończenie dnia zwie-
dzający udali się na seans 
do Planetarium „Makroko-
smos”. Tam wszyscy wyru-
szyli w wirtualną podróż 
do granic poznawalności 
Wszechświata, gdzie pięk-
no i harmonia mieszają 
się z  monstrualnymi zjawi-
skami. Niezwykłe animacje 
oparte na najnowszych ba-
daniach ukazały nam Ziemię 
jako drobinę zawieszoną 
w  wielowymiarowej prze-
strzeni. Startując z jej po-
wierzchni, napotykać było 
można sztuczne satelity, 
planety, gwiazdy, galaktyki, 
by w końcu ogarnąć Wszech-
świat w  największej ska-
li. „Makrokosmos” to także 
opowieść o poszerzaniu wy-
obraźni i wiedzy o Kosmosie, 
od Mezopotamii do najsłyn-
niejszego polskiego astro-
noma. To dzięki Kopernikowi 
zrozumiano, że nasz świat 
jest tylko jedną z wielu pla-
net, a granice Kosmosu są 
tam, gdzie kończy się ludzki 
umysł. 

Drugi dzień w Toruniu spo-
łeczność szkolna rozpoczę-
ła wędrówkę  od spotkania 
z historią na ruinach Zamku 
Dybów. Uczniowie przeszli 
przez stanowisko katowskie 
i plac zabaw plebejskich oraz 
szkółkę rycerską: toru łucz-
niczego, bezpiecznej broni 
i stanowiska rzutowego oraz 

przebieralni średniowiecz-
nej. Na zakończenie każdy 
uczestnik otrzymał dyplom 
oraz wybił samodzielnie pa-
miątkową monetę.

Kolejnym punktem były 
warsztaty w Piwnicy Toruń-
skich Partaczy. Tam każdy 
przyjął wyzwanie, aby zo-
stać jednym z czeladników. 

Rozpoczęto pracę od wy-
pieku pierników w różnych 
kształtach, a następnie 
dziewczynki wykonywały sa-
kiewki, a chłopcy przygoto-
wali tarczę. Pobyt w Toruniu 
zakończony był obiadem na 
zacumowanej na Wiśle Bar-
ce Atena.

Barbara Czech
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Pirackie Wakacje z GOK 2019 w Tipi Town 
Podczas tegorocznych wakacji 
Gminny Ośrodek Kultury Ole-
śnica zorganizował dla dzieci 
i młodzieży z Gminy Oleśnica 
wyjazdy do Indiańskiej Wioski 
Tipi Town. Uczestnicy wyprawy 
poprzez różne warsztaty mogli 
przenieść się w świat wyobraź-

ni i poczuć atmosferę Dzikie-
go Zachodu, zostać nieustra-
szonym piratem, nauczyć się 
strzelać z prawdziwego łuku, 
wybić własnoręcznie duka-
ty tipi Town i szukając skarbu 
poznać tajniki życia prawdzi-
wych Piratów. Wyjazdy cieszyły 

się dużym zainteresowaniem 
i w pirackich atrakcjach wzięło 
udział około 100 osób z miej-
scowości: Boguszyce, Brze-
zinka, Gręboszyce, Krzeczyn, 
Ligota Mała, Ligota Wielka, 
Piszkawa i Sokołowice.

Kinga Kulczycka

Grand Prix dla Zespołu „Jarzębina”  
z Sokołowic
Wspaniałą niespodziankę zgotował nam zespół Jarzębina z Sokołowic, który to w czerwcu świę-
tował  swoją 15-tą rocznicę działalności. Tym razem na XXVII Festiwalu Grup Śpiewaczych Ziemia 
i Pieśń, który odbywał się w Szprotawie od piątku 5 lipca do niedzieli 7 lipca 2019r.- zespół Jarzę-
bina wywalczył nagrodę Grand Prix - pokonując tym samym 33 zespoły!!! Nagrodą tegorocznego 
festiwalu było 1500 zł ufundowane przez Szprotawski Dom Kultury.

Kinga Kulczycka



Kurier GO

Kurier GO nr 4 | listopad 201914

www.olesnica.wroc.pl

Projekt Partnerski europejskich gmin w Gminie Oleśnica
Projekt Town Twinning “In-
tercultural Dialog-To Build 
the Future of EU Debating on 
Eurosceptism” / „Dialog mię-
dzykulturowy – budowanie 
przyszłości UE Debata na te-
mat eurosceptycyzmu ” miał 
miejsce w gminie Oleśnica w 
dniach 23–29 sierpnia 2019 r. 

Cele projektu Twinningowe-
go koncentrrowały się m.in. 
na potrzebie uświadomiania 
obywateli na temat znaczenia 

wspólnego dziedzicwa kultu-
rowego Unii Europejskiej, jej 
historii i różnorodności oraz 
dyskusji nad zaletami polity-
ki Unii Europejskiej. Tematy 
konferencji, zgodnie z celami 
i priorytetami programu “Eu-
ropa dla obywateli”, koncen-
trowały się również na zro-
zumieniu eurosceptycyzmu 
a także na przyczynach i kon-
sekwencjach tego szerokiego 
zjawiska dla przyszłości UE.

Partnerami projektu  byli:
 » GOK Olesnica (Polska) 
 » Jugend- & Kulturprojekt 

(Niemcy), 
 » Moving Europa (Włochy), 
 » Pro Kalondiensis (Słowa-

cja) 
 » Rodeiro (Hiszpania) 
 » Amata (Łotwa) 
 » Hévízgyörk Község Önkor-

mányzata (Węgry) 
 » Svaz Madaru zijících v ce-

ských zemích (Czechy).

Patriotycznie w Boguszycach...
Punktualnie o godzinie 11.15 
w dniu 15 sierpnia 2019 roku 
przy Pomniku Orła Białego w 
Oleśnicy delegacje Związku 
Żołnierzy Wojska Polskiego z 
koła LOTNIK z prezesem Kol. 
Zbigniewem Nagórnym i koła 
im. Ziemi Oleśnickiej z preze-
sem Kol. Lucjanem Ławnicz-
kiem oddały hołd żołnierzowi 
Wojska Polskiego. Następnie 
od 12.00 pod obeliskiem upa-
miętniającym szlak bojowy 2 
Korpusu Pancernego 2 Armii 
Wojska Polskiego ww. delega-

cje uczestniczyły w obchodach 
Dnia Wojska Polskiego w Gmi-
nie Oleśnica. 

Gospodarzami uroczystości 
byli przedstawiciele władz sa-
morządowych Gminy w skła-
dzie: przewodniczący Rady 
Gminy Tadeusz Kunaj, jego za-
stępczyni Aleksandra Sieruga i 
sekretarz gminy Krzysztof Skó-
rzewski. Delegacjom towarzy-
szyli mieszkańcy naszej gminy 
i zespół ludowy z Boguszyc 
„Ale Babki”. Asystę honorową 
przy obelisku wystawili stra-

żacy z jednostki OSP w Soko-
łowicach. Był to druh. Kacper 
Kaleta i Aleksander Białoskór-
ski. Obelisk udekorowany był 
flagami narodowymi, a przed 
nim płonęły biało czerwone 
znicze. 

Po ustawieniu się delega-
cji Pani Monika Małobęcka 
uruchomiła muzyczną opra-
wę uroczystości. Rozległ się 
sygnał Wojska Polskiego, po-
tem odtworzony został nasz 
hymn narodowy wzbogacony 
o piękny śpiew zespołów: 

„Rzędowianie” i „Ale Babki”, 
wzmocniony akordeonowym 
akompaniamentem pracow-
nika GOK Mirosława Jankow-
skiego. 

Następnie przy dźwiękach 
wojskowych werbli grających 
przenikliwe tremollo, dele-
gacje w powadze i skupieniu 
złożyły wiązanki udekorowane 
patriotycznymi szarfami. Na 
zakończenie podziękowania 
dla uczestników tej patrio-
tycznej uroczystości w imieniu 
żołnierzy Wojska Polskiego 

przekazał Kol. Lucjan Ławni-
czek i zaprosił do uczestnictwa 
w  kolejnych patriotycznych 
spotkaniach w tym sympa-
tycznym miejscu.

Z kronikarskiego obowiązku 
pragnę dodać uzupełnienie: 
jak zawsze rolę gospodarza 
i  organizatora spotkania peł-
niła Pani Jadwiga Bodo – soł-
tys sołectwa Boguszyce. 

Pani Jadwigo! Pięknie po 
żołniersku DZIĘKUJEMY.

Jerzy Trzciński

ważne informacje

Komisja Europejska chce 
pokazać naszym sołtysom 
Brukselę
Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej z siedzibą we 
Wrocławiu, zakwalifikowało sołtysa Smardzowa Agnieszkę Podo-
bińską, sołtysa Ligoty Polskiej Agnieszkę Jakubowską oraz sołtysa 
Bogusławic Tomasza Domala do udziału w wyjeździe studyjnymdo 
Brukseli. Koszty podróży do Brukseli i z powrotem, dwóch noclegów 
oraz częściowo koszty wyżywienia pokrywa Komisja Europejska. 

Tematyka wyjazdu to: Rola i funkcjonowanie Komisji Europej-
skiej, aktualne wyzwania UE, przyszłość wspólnej polityki rolnej, 
unijne programy rozwoju obszarów wiejskich, polityka regionalna 
KE, ochrona środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu na 
obszarach wiejski

Podczas wizyty uczestnicy zapoznają się z działaniami Komisji 
Europejskiej oraz dowiedzą się więcej o podejmowanych przez nią 
inicjatywach dotyczących wsi i jej mieszkańców. 

W programie również zwiedzanie siedziby Komisji Europejskiej 
oraz Parlamentu Europejskiego, udział w specjalnych spotkaniach 
dotyczących inicjatyw, jakie podejmuje Komisja Europejska w spra-
wach wsi i jej mieszkańców. 

Eliza Kołcz
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ważne informacje

Lp. Sołectwo Imię i Nazwisko Służbowy numer  
telefonu komórkowy

1 Bogusławice Tomasz Domal 531 693 689

2 Boguszyce Wieś Jadwiga Bodo 535 878 258

3 Brzezinka Przemysław Mamrot 535 878 142 / 71 606 69 97

4 Bystre Magdalena Niczyj 534 655 504

5 Cieśle Jacek Krzak 535 878 172

6 Dąbrowa Piotr Długosz 607 699 185

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 669 427 106

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 informacjeSołtysi Gminy Oleśnica /2019-2024/
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. 7.45–15.45
wt. 7.45–15.45
śr. 7.45–17.00
czw. 7.45–15.45
pt. 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. 7.45–15.45
wt. 7.45–15.45
śr. 7.45–17.00
czw. 7.45–15.45
pt. 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. 7.45–15.45
wt. 7.45–15.45
śr. 7.45–17.00
czw. 7.45–15.45
pt. 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
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sport w gminie

Mistrzostwa Gminy Oleśnica  
w piłce nożnej młodzików  
i juniorów młodszych.

Tabela młodzików:
Drużyna Mecze Punkty Bramki

1. Dziadowa Kłoda 17 45 66 : 25

2. Wyszogród 17 22 30 : 29

3. Krzeczyn 20 21 36 : 64

4. Boguszyce 10 6 15 : 36

Tabela juniorów młodszych:
Drużyna Mecze Punkty Bramki

1. Ligota Polska 7 18 21 : 6

2. Smardzów 9 15 37 : 21

3. Dziadowa Kłoda 9 9 19 : 22

4. Krzeczyn 2 3   5 : 10

5. Wyszogród 5 3 11 : 34

Drużyna M. Pkt. Bramki
1. Nieciszów 18 51 109 : 18
2. Boguszyce Osiedle 18 44 68 : 31
3. Ligota Polska 18 40 64 : 23
4. Dąbrowa 18 27 65 : 65
5. Cieśle 18 27 59 : 47
6. Smardzów 18 22 35 : 47
7. Poniatowice 18 19 34 : 57
8. Zarzysko 18 13 43 : 76
9. Boguszyce 17 6 41 : 75
10. Bogusławice 18 5 23 : 94

Mistrzostwa w piłce nożnej seniorów o „Puchar Wójta” 
Gminy Oleśnica – sezon 2019/2020
1 września zainaugurowano rozgrywki piłkar-
skie seniorów w sezonie 2019/2020 w gminie 
Oleśnica. W obecnym sezonie do rywaliza-
cji o mistrza gminy Oleśnica i Puchar Wójta 
zgłosiło się 9 drużyn: Bogusławice, Bogu-
szyce, Boguszyce Osiedle, Cieśle, Dąbrowa, 
Nieciszów, Ligota Polska, Zarzysko oraz nowa 

drużyna z Świerznej. Runda jesienna zakoń-
czy się 27 października. Terminarz rozgrywek 
oraz aktualne wyniki można śledzić na stro-
nie internetowej oraz na oficjalnym fanpa-
ge’u GOK Oleśnica. 

Przygotował: 
Artur Koziara GOK Oleśnica

Mistrzostwa Gminy Oleśnica w piłce nożnej seniorów.

W sobotę 15 czerwca na 
gminnym boisku „orlik” przy  
ul. Wileńskiej odbyły się fina-
łowe turnieje piłki nożnej mło-
dzików i juniorów młodszych 
z gminy Oleśnica. W sezonie 
2018/2019 zorganizowano  
11 turniejów, w których łącznie 
uczestniczyło 9 drużyn. 

W rozgrywkach młodzików  
w końcowym rozrachunku 
najlepszą drużyną okazała 
się reprezentacja Dziadowej 
Kłody, której opiekunem jest 
pan Wiesław Walicki. Miejsce 
drugie na podium zajęła dru-
żyna z Wyszogrodu, a miejsce 
trzecie przypadło dla zawod-
ników Krzeczyna. Poza po-
dium znalazła się drużyna z 
Boguszyc. Królem strzelców 
młodzików został Kamil Łaci-
na z Dziadowej Kłody zdoby-
wając 21 bramek. 

Mistrzostwa gminy Ole-
śnica juniorów młodszych 
wygrała reprezentacja Li-
goty Polskiej, której opie-
kunem jest pan Dawid 
Kłys. Drugie miejsce na po-
dium wywalczyła drużyna  
z Smardzowa, a miejsce trze-
cie zdobyła drużyna z  Dzia-
dowej Kłody. Tuż za podium 
znalazły się drużyny z Krze-
czyna oraz Wyszogrodu. Kró-
lem strzelców został Woj-
ciech Krzak z Smardzowa, 
zdobywca 10 bramek.

Dla wszystkich drużyn i za-
wodników przygotowane pu-
chary, statuetki oraz nagrody 
wręczał przewodniczący rady 
gminy Oleśnica pan Tadeusz 
Kunaj.

Przygotował: 
Artur Koziara 
GOK Oleśnica

W ubiegłą niedzielę przepro-
wadzono ostatnie w tym se-
zonie mecze piłki nożnej se-
niorów o mistrzostwo gminy 
Oleśnica. W obecnym sezonie 
miejsca na podium zdobyte 
zostały już przed ostatnimi 
kolejkami, a zacięty pojedy-
nek w ostatnich spotkaniach 
o „Puchar Wójta” gminy Ole-
śnica toczyły reprezentacje 
Nieciszowa i Boguszyc Osie-
dla. Zwycięstwo w decydują-
cym meczu odnieśli zawod-
nicy Nieciszowa pokonując 
3:0 reprezentację Boguszyc 
Osiedla i po rocznej prze-
rwie odzyskali tytuł mistrza 
gminy Oleśnica. Drużyna 
Boguszyc Osiedla tak jak 
w  poprzednich rozgrywkach 
swoje zmagania zakończyła 
jako wicemistrz „ligi gmin-
nej”. Ubiegłoroczni zwycięzcy 
gminnych rozgrywek z Ligoty 

Polskiej zajęli trzecie miejsce 
na podium.

Po zakończonych zmaga-
niach sportowych odbyło się 
przygotowane przez Gmin-
ny Ośrodek Kultury Oleśni-
ca oraz przez drużynę Nie-
ciszowa prowadzoną przez 
pana Krzysztofa Migalskiego 
wspólne podsumowanie mi-
nionego sezonu. W pierw-
szej kolejności wyróżnieni 
zostali sędziowie, prowadzą-
cy całe rozgrywki, czyli Piotr 
Całkosiński, Mieczysław Gło-
waczewski, Jerzy Maksym-
czak, Czesław Szczepaniak, 
Jan Machowski oraz Anetta 
Adamczuk. W następnej ko-
lejności wręczono medale 
dla trzech najlepszych dru-
żyn oraz przechodni „Puchar 
Wójta” gminy Oleśnica dla 
zwycięskiej drużyny Nieci-
szowa. Puchar „Fair Play” 

za czystą grę i ducha zdro-
wej rywalizacji wywalczy-
ła w obecnych rozgrywkach 
reprezentacja Bogusławic. 
Na zakończenie nagrodzono 
najlepszego strzelca rozgry-
wek. W tym sezonie statu-
etka dla „snajpera” sezonu 
powędrowała do zawodnika 
drużyny Nieciszowa Szymo-
na Dacków, który w całych 
rozgrywkach zdobył 20 bra-
mek. Dla najlepszych drużyn 
i zawodników przygotowane 
puchary, medale i statuetki 
wręczali panowie: przewod-
niczący rady gminy Oleśnica 
Tadeusz Kunaj oraz komisja 
Kultury, Sportu i Bezpieczeń-
stwa w składzie przewodni-
czący Grzegorz Szymański 
oraz Władysław Szymański.

Przygotował: 
Artur Koziara 
GOK Oleśnica

Mistrzostwa Gminy Oleśnica w piłce nożnej młodzików i juniorów młodszych.


