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kilka słów do mieszkańców

sesje gminy

Przed nami najpiękniejsze i 
wyjątkowo rodzinne święta. 
Jest to czas, gdy spotykam się 
z całą rodziną przy pięknie 
przystrojonym i zastawionym 
smacznymi potrawami stole, 
śpiewamy kolędy, wymienia-
my się podarunkami, a póź-
niej wspólnie uczestniczymy 
we Mszy Pasterskiej. Zanim 

jednak rozpoczniemy obchody 
Bożego Narodzenia zachęcam 
do zapoznania się z nowym 
harmonogramem odbioru od-
padów komunalnych z terenu 
Gminy Oleśnica w 2020 roku – 
strona 14. Odnośnie wysokości 
stawek podatku od nierucho-
mości, od środków transpor-
towych, od podatku rolnego, 

od podatku leśnego dowiecie 
się na stronie 4.
Polecam Państwu artykuł 
znajdujący się na stronie 3, 
dotyczący wyjazdu sołtysów 
naszej gminy do Brukseli.
Życzę Państwu przyjemnej 
lektury.

Wójt Gminy Oleśnica
Marcin Kasina

Szanowni mieszkańcy Gminy Oleśnica!

XII Sesja Rady Gminy Oleśnica – podatki i opłaty lokalne

Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z 0,4% rezerwy w roku 2019

Na posiedzeniu XII sesji Rady 
Gminy Oleśnica w dniu 28 li-
stopada 2019 r., której tema-
tem przewodnim były podatki 
i opłaty lokalne spotkało się 
14 radnych.

Radni rozpatrywali następu-
jące projekty uchwał :
 • zmieniający uchwałę Nr II/21/18 

w sprawie wieloletniej progno-
zy finansowej Gminy Oleśnica.

 • w sprawie zmian budżetu 
gminy na 2019 r.;

 • w sprawie określenia wy-
sokości stawek podatku od 
środków transportowych.

 • zmieniającą uchwałę 
Nr  VI/55/19 Rady Gminy 
Oleśnica z dnia 24.04.2019 r. 
w sprawie udzielenia pomo-
cy rzeczowej Województwa 
Dolnośląskiego w zakresie 
realizacji zadania pn. „Bu-
dowa drogi rowerowej na 
odcinku od granicy gminy 
Dobroszyce do granicy mia-
sta Oleśnica”.

 • w sprawie ustanowienia pro-
gramu osłonowego w  Gmi-
nie Oleśnica w zakresie do-
żywiania „Posiłek w domu 
i w szkole” na lata 2019-2023.

 • w sprawie szczegółowych 
zasad ponoszenia odpłat-
ności za pobyt w mieszka-
niach chronionych.

 • w sprawie przyjęcia „Pro-
gramu współpracy Gminy 
Oleśnica z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzący-
mi działalność pożytku pu-
blicznego na rok 2020”.

 • w sprawie przyjęcia progra-
mu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobie-
gania bezdomności zwierząt 
na terenie Gminy Oleśnica 
w 2020 r.

 • w sprawie wyboru metody 
ustalenia opłaty za gospo-
darowanie odpadami komu-
nalnymi oraz stawki opłaty.

 • w sprawie ustalenia stawki 
opłaty za pojemnik o okre-
ślonej pojemności.

 • w sprawie ustalenia wyso-
kości stawek opłat za zaję-
cie pasa drogowego.

 • zmieniający uchwałę 
Nr IX/69/19 Rady Gminy Ole-
śnica z dnia 27 czerwca 2019 r. 

w sprawie ustalenia kryteriów 
i  trybu przyznawania nagród 
ze specjalnego funduszu na 
nagrody dla nauczycieli.

 • w sprawie utworzenia jed-
nostki organizacyjnej Cen-
trum Usług Wspólnych Gmi-
ny Oleśnica oraz nadania jej 
statutu. 
Centrum Usług Wspólnych 

jest nową jednostką organi-
zacyjną Gminy Oleśnica. CUW 
rozpocznie swoją działalność 
z dniem 1 stycznia 2020 r. i bę-
dzie prowadziło gospodarkę 
finansową w formie jednostki 
budżetowej. CUW będzie obsłu-
giwało wszystkie szkoły pod-
stawowe, żłobek oraz instytucje 
kultury w Gminie Oleśnica. 

Wszystkie uchwały zostały 
przyjęte jednogłośnie. Za przy-
jęciem poszczególnych uchwał 
głosowało 14 radnych.

Tradycyjnie na zakończe-
nie sesji Wójt Marcin Kasi-
na przestawił informacje o 
zrealizowanych przez siebie 
pracach między sesjami. Naj-
ważniejszymi wydarzeniami 

były: podpisanie umowy na 
budowę dróg i chodnika z Pol-
-Dróg i Tom-Trans, uczestnic-
two w I  sesji Młodzieżowej 
Rady Gminy, gminne obchody 
Święta Niepodległości w Bo-
guszycach, spotkanie z pre-
zydentem Wrocławia, udział 
w konwencie Wójtów i Burmi-
strzów oraz posiedzenie Ko-
mitetu Sterującego ZIT. 

Uchwały podjęte na sesjach 
Rady Gminy Oleśnica zamiesz-
czane są w Biuletynie Infor-
macji Publicznej (BIP) Urzędu 
Gminy Oleśnica www.olesnica.
nowoczesnagmina.pl, w za-
kładce „Prawo lokalne”, nato-
miast przedstawione na sesji 
materiały – w zakładce „Sesje 
Rady Gminy”.

Zgodnie z obowiązkiem 
ustawowym wszystkie obra-
dy sesji Rady Gminy Oleśnica 
były transmitowane na żywo 
za pomocą urządzeń rejestru-
jących obraz i dźwięk (nagra-
nia obrad udostępnione są na 
stronie internetowej gminy).

Eliza Kołcz 

W roku 2019 Gmina Oleśnica 
wystąpiła z 4 wnioskami do Mi-
nisterstwa Edukacji Narodowej 
o przyznanie środków finanso-
wych z rezerwy części oświato-
wej subwencji ogólnej. 

Z tytułu dofinansowania 
wyposażenia w pomoce dy-
daktyczne niezbędne do reali-

zacji podstawy programowej 
z przedmiotów przyrodniczych 
w szkołach podstawowych 
przyznano kwotę 61 253,00 zł, 
która została przekazana 
Szkole Podstawowej w Soko-
łowicach na zakup pomocy 
dydaktycznych. Kolejny wnio-
sek dotyczył dofinansowania 

innych zadań o jednorazo-
wym charakterze nieuwzględ-
nionych w części oświatowej 
subwencji ogólnej, tj. dofinan-
sowania do świadczenia dla 
nauczycieli stażystów, którym 
wypłacono świadczenie na 
start we wrześniu 2019 r. Przy-
znana kwota to 2396,00 zł. 

W ramach kryterium IV, 
otrzymano również środki fi-
nansowe w kwocie 9616,00 zł, 
tj. z tytułu dofinansowania 
kosztów związanych z wypła-
tą odpraw dla nauczycieli. 

Kolejny wniosek dotyczył 
wzrostu zadań szkolnych i po-
zaszkolnych, polegających na 

wzroście liczby uczniów prze-
liczeniowych w stosunku do 
danych przyjętych do nalicze-
nia algorytmem części oświa-
towej subwencji ogólnej na 
2019 rok. Z tego tytułu otrzy-
mano kwotę 413 442,00 zł. 

Monika Galik
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Sołtysi z wizytą w Brukseli
W dniach 30.09.–02.10.2019r. 
trójka sołtysów Agnieszka Po-
dobińska – sołtys Smardzowa, 
Agnieszka Jakubowska - sołtys 
Ligoty Polskiej oraz Tomasz Do-
mal – sołtys Bogusławic uczest-
niczyli w wyjeździe studyjnym 
do Brukseli organizowanym 
przez Przedstawicielstwo Re-
gionalne Komisji Europejskiej 
we Wrocławiu.

W trakcie wizyty Sołtysi za-
poznali się m.in. z działania-
mi Komisji Europejskiej oraz 

wzięli udział w wykładach i 
dyskusjach panelowych doty-
czących wsi i jej mieszkańców. 
Rozmawiano o kształcie nowej 
Komisji i jej priorytetach, roz-
woju infrastrukturalnym wsi, 
innowacjach w rolnictwie oraz 
o dialogu obywatelskim. Oma-
wiano również doświadczenia 
sołectw i  gmin we wdrażaniu 
projektów rozwojowych na 
poziomie regionalnym i  lo-
kalnym oraz o regionalnych 
programach operacyjnych, 

a także o ochronie środowiska 
i przeciwdziałaniu zmianom 
klimatu na obszarach wiej-
skich.

Przypominamy, że warun-
kiem wyjazdu było spełnie-
nie kilku wymogów konkursu, 
a także wypełnienie ankiety. 
Oceniano działania na rzecz 
lokalnej społeczności, które 
zostały podjęte przez sołtysa/
sołtyskę w czasie sprawowa-
nia swojej funkcji.

Eliza Kołcz 
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Podatek od nieruchomości

Informujemy, że 13 listopada 
2019 r. w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Dolnoślą-
skiego opublikowana została 
uchwała Nr XI/101/19 Rady 
Gminy Oleśnica z 31 paź-
dziernika 2019 r. w sprawie 
określenia wysokości stawek 
podatku od nieruchomości 
(Dz. Urz. Woj. Doln. z 13 listo-
pada  2019 r. poz. 6414). Zmia-
nie uległy stawki podatku od 
nieruchomości na 2020 r., któ-
re zostały podniesione śred-
nio o 7,6%. Od 01.01.2020  r. 
roczne stawki podatku od nie-
ruchomości będą wynosiły: 

1. od gruntów: 

a) związanych z prowadzeniem 
działalności gospodarczej, 
bez względu na sposób za-
kwalifikowania w ewiden-
cji gruntów i budynków – 
0,90 zł od 1 m2 powierzchni, 

b) pod wodami powierzchnio-
wymi stojącymi lub woda-
mi powierzchniowymi pły-
nącymi jezior i zbiorników 
sztucznych – 4,65 zł od 1 ha 
powierzchni, 

c) pozostałych, w tym zajętych 
na prowadzenie odpłat-

nej statutowej działalności 
pożytku publicznego przez 
organizacje pożytku pu-
blicznego – 0,50 zł od 1 m2 
powierzchni, 

d) niezabudowanych obję-
tych obszarem rewitalizacji, 
o  którym mowa w ustawie 
z 9 października 2015 r. o re-
witalizacji (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 1398 oraz z 2019 r. poz. 
730), i położonych na tere-
nach, dla których miejsco-
wy plan zagospodarowania 
przestrzennego przewiduje 
przeznaczenie pod zabudo-
wę mieszkaniową, usługową 
albo zabudowę o  przezna-
czeniu mieszanym obejmu-
jącym wyłącznie te rodzaje 
zabudowy, jeżeli od dnia 
wejścia w życie tego pla-
nu w  odniesieniu do tych 
gruntów upłynął okres 4 lat, 
a w tym czasie nie zakończo-
no budowy zgodnie z prze-
pisami prawa budowlanego 
– 3 zł od 1 m2 powierzchni; 

2. od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych - 0,75 zł od  
1 m2 powierzchni użytkowej, 

b) związanych z prowadze-
niem działalności gospo-

darczej oraz od budynków 
mieszkalnych lub ich części 
zajętych na prowadzenie 
działalności gospodarczej – 
22,80 zł od 1 m2 powierzchni 
użytkowej, 

c) zajętych na prowadzenie 
działalności gospodarczej 
w zakresie obrotu kwalifi-
kowanym materiałem siew-
nym – 11,00 zł od 1 m2 po-
wierzchni użytkowej, 

d) związanych z udzielaniem 
świadczeń zdrowotnych 
w rozumieniu przepisów 
o  działalności leczniczej, 
zajętych przez podmioty 
udzielające tych świadczeń 
– 4,75 zł od 1 m2 powierzchni 
użytkowej, 

e) pozostałych, w tym zajętych 
na prowadzenie odpłat-
nej statutowej działalności 
pożytku publicznego przez 
organizacje pożytku pu-
blicznego – 7,80 zł od 1 m2 
powierzchni użytkowej; 

3. od budowli: 

– 2% ich wartości określonej 
na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 
3 i ust. 3-7 ustawy z 12 stycznia 
1991 r. o podatkach i opłatach 
lokalnych.

Podatek od środków  
transportowych

Informujemy, że roczne staw-
ki podatku od środków trans-
portowych na 2020 rok uległy 
znacznemu obniżeniu w  sto-
sunku do stawek obowiązują-
cych w roku bieżącym. W dniu 
6 grudnia 2019 r. w Dzienniku 
Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego opublikowana 
została uchwała Nr XII/106/19 
Rady Gminy Oleśnica z dnia 
28 listopada 2019 r. w sprawie 
określenia wysokości stawek 
podatku od środków trans-
portowych (Dz. Urz. Woj. Doln. 
z 6 grudnia 2019 r. poz. 7121), 
w której można znaleźć po-
szczególne rodzaje środków 
transportu i odpowiadające 
im stawki podatku. 

Podatek rolny

W dniu 18 października 2019 
roku Główny Urząd Staty-
styczny opublikował komuni-
kat w sprawie średniej ceny 
skupu żyta za okres 11 kwar-
tałów  będącej podstawą do 
ustalenia podatku rolnego na 
rok podatkowy 2020. Z komu-
nikatu wynika, że średnia cena 
skupu kwintala żyta w  tym 

okresie wyniosła 58,46 zło-
tych. Ta właśnie cena będzie 
podstawą do ustalenia podat-
ku rolnego na kolejny rok po-
datkowy. W stosunku do roku 
bieżącego cena ta wzrosła 
o 4,10 zł/dt.

Podatek leśny

Prezes Głównego Urzędu 
Statystycznego w dniu 18 paź-
dziernika 2019 r. wydał komuni-
kat, że średnia cena sprzedaży 
drewna, obliczona według 
średniej ceny drewna uzyskanej 
przez nadleśnictwa za pierwsze 
trzy kwartały 2019  r., wyniosła 
194,24 zł za 1 m3, która będzie 
podstawą do ustalenia podat-
ku leśnego na 2020 rok.
---------------------------------
Uchwały dotyczące stawek 
podatkowych w podatku od 
nieruchomości i w podatku od 
środków transportowych moż-
na znaleźć w Bazie Aktów Wła-
snych Gminy Oleśnica (http://
olesnica.nowoczesnagmina.pl 
/?c=98).

Dagmara Danielak

Inspektor ds. kontroli 
podatkowej, podatków  

i opłat

• Podatki 2020 • Podatki 2020 • Podatki 2020 • Podatki 2020 • Podatki 2020 •

Uwaga Mieszkańcy  
Gminy Oleśnica!!!

W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniana i się choroby trzody 
chlewnej przenoszonej przez wirusa ASF – (Afrykański Pomór 
Świń) prosimy, aby w razie znalezienia padłego  zwierzęcia (dzi-
ka) jak najszybciej przekazać taką informację do:

– Powiatowej Inspekcji Weterynaryjnej w Oleśnicy  
tel.: 71 314 26 11 i 71 398 51 45;

– Powiatowej Komendy policji tel.: 71 397 62 00;

– Telefon alarmowy 112;

– Urząd Gminy Oleśnica tel.: 71 314 02 00 lub 663 939 513;

W informacji należy podać: swoje dane, miejsce znalezienia 
oraz datę i godzinę.  

Uchwały korzystne dla przedsiębiorcy
W celu wspierania przedsię-
biorców  i zachęcenia do in-
westowania na terenie gminy 
Oleśnica, Rada Gminy Oleśni-
ca podjęła na listopadowej 
sesji uchwałę ws. określenia 
wysokości stawek podatku 
od środków transportowych 
(Uchwała nr XII/106/19 Rady 
Gminy Oleśnica z dnia 28  li-
stopada 2019 r.), w której przy-

jęto najniższe z możliwych 
stawki opodatkowania.

Ponadto przypominamy 
o  obowiązującej już uchwa-
le dotyczącej zwolnienia  w 
podatku od nieruchomości 
w ramach pomocy de mini-
mis (Uchwała nr VII/36/15 
Rady Gminy Oleśnica z dnia 
30 kwietnia 2015 r. oraz jej 
zmiana uchwalona Uchwa-

łą nr  II/28/19 Rady Gminy 
Oleśnica z dnia 17 stycznia 
2019 r.). Zwolnienie to dotyczy 
budynków będących nowy-
mi inwestycjami, ale również 
rozbudowy, nadbudowy lub 
odbudowy już istniejących 
budynków lub budowli, w któ-
rych prowadzona jest działal-
ność gospodarcza. 

Paulina Gieroń-Bojanowska
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Dzień Animatora Kultury i Sportu 2019
19 października 2019 roku, 
w  siedzibie Gminnego Ośrod-
ka Kultury Oleśnica, odbyła 
się impreza z okazji Dnia Ani-
matora Kultury i Sportu. Ideą 
tego spotkania było wyraże-
nie wdzięczności dla wszyst-
kich tych, którzy na co dzień 
wspierali działalność sporto-
wo-kulturalną w Gminie Ole-
śnica w 2019 roku. Dyrektor 
GOK Oleśnica Dorota Bart-

czak, w asyście Wójta Gminy 
Oleśnica Marcina Kasiny oraz 
Przewodniczącego Rady Gminy 
Tadeusza Kunaja wręczyła po-
dziękowania wszystkim anima-
torom. W części artystycznej 
dla gosci na scenie wystąpił 
Chór Gminy Oleśnica Una Voce 
oraz gość specjalny – iluzjo-
nista Bartłomiej Cichała. Ser-
decznie dziękujemy wszystkim  
tym, którzy na co dzień wspie-

rają działalność kulturalną 
i sportową w naszej gminie. Za 
przygotowanie pysznego po-
częstunku dla gości wydarze-
nia i dekorację sali dziękujemy 
Paniom z KGW w Boguszycach, 
z KGW w Ostrowinie i Centrum 
Rękodzieła we Wszechświętem. 

Kinga Kulczycka  
(GOK Oleśnica)

Usuwanie wyrobów zawierających azbest
W miesiącu wrześniu 2019 r. 
zakończono piąty etap zada-
nia pn. „Usuwanie wyrobów 
zawierających azbest z terenu 
Gminy Oleśnica”, w ramach 
realizowanego  „Programu 
usuwania azbestu i wyrobów 
zawierających azbest z terenu 
Gminy Oleśnica”. Zakres prac 
obejmował demontaż, odbiór, 
transport i unieszkodliwienie 
wyrobów zawierających azbest. 

Powyższe zadanie zostało 
zrealizowane przy wsparciu 
NFOŚiGW oraz WFOŚiGW we 
Wrocławiu. Pomoc finanso-
wa zrealizowana została na 
podstawie umowy dotacji,  w 
której kwota dofinansowa-
nia obejmowała 70% kosztów 
kwalifikowanych tzn. kosztów 
demontażu, odbioru, trans-
portu i unieszkodliwienia ma-
teriałów zawierających azbest. 

Kwota dotacji na rok 2019 wy-
nosiła 46  121,40 złotych, przy 
udziale własnym wynoszącym 
30% –  19 766,32 złotych. 

W 2019 roku usunięto wyro-
by zawierające azbest o ma-
sie 153,700 Mg (10  245,00 m2) 
z dwudziestu sześciu posesji z 
terenu Gminy Oleśnica, w tym: 

– zebranych, przetranspor-
towanych oraz unieszkodli-
wionych odpadów zawierają-
cych azbest – 114,770 Mg, 

– zdemontowanych, zebra-
nych, przetransportowanych 
oraz unieszkodliwionych od-
padów zawierających azbest 
– 38,930 Mg. 

Informujemy właścicieli 
nieruchomości, którzy chcą 
przystąpić w roku 2020 i la-
tach późniejszych do wymiany 
pokrycia dachowego z eterni-

tu lub chcą zutylizować skła-
dowane wyroby z azbestu w 
ramach ww. programu, o zgła-
szanie się i podanie informa-
cji o orientacyjnej ilości do 
odbioru lub odbioru i demon-
tażu wyrobów zawierających 
azbest, numeru porządkowe-
go nieruchomości oraz nume-
ru ewidencyjnego działki, do 
tut. Urzędu, ul. 11 Listopada 
24, 56-400 Oleśnica, pok. 2 lub 
telefonicznie 71  314 02 02, w 
godzinach pracy urzędu.

Angelina Kowal
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Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF
18 listopada uczniowie  
ze Szkoły Podstawowej im. 
UNICEF w Ligocie Małej wzię-
li udział w światowych ob-
chodach  Międzynarodowego 
Dnia Praw Dziecka organizo-
wanych przez UNICEF Polska. 

W tym roku przypadała 30. 
rocznica uchwalenia Kon-
wencji o prawach dziecka. 
20  listopada to szczególna 
data, która powinna zwracać 
naszą uwagę na dzieci i ich 
prawa. W 1989 roku Organiza-
cja Narodów Zjednoczonych 
przyjęła uniwersalny doku-
ment, gwarantujący wszyst-
kim dzieciom na świecie ich 
prawa. Chronią one dzieci, 
ale i wspierają je w prawi-
dłowym rozwoju. Znajomość 
praw pozwala najmłodszym 
uchronić się przed różnymi 
niebezpieczeństwami. Z dru-
giej strony daje im możliwość 
aktywnego uczestniczenia 
w procesach podejmowania 
decyzji, które ich dotyczą. 
Rolą dorosłych jest nie tyl-
ko dbanie o to, aby prawa 
dziecka były przestrzegane, 
ale także szerzenie wiedzy 
o prawach dziecka, w tym 
edukowanie dzieci. UNICEF 
w swoich działaniach zwra-
ca uwagę na te kwestie i ini-
cjuje różne projekty, których 
celem jest upowszechnienie 
wiedzy o  prawach dziecka. 
Międzynarodowy Dzień Praw 
Dziecka z UNICEF to wydarze-
nie, które jednoczy wszyst-
kie dzieci na świecie. W tym 
dniu, w wielu krajach, dzie-
ci oraz dorośli podejmują 
wspólne inicjatywy, których 
celem jest okazanie wspar-
cia i solidarności z dziećmi, 
których prawa nie są respek-
towane. To radosny dzień, 
ale z poważnym przesła-
niem. W obchody Międzyna-
rodowego Dnia Praw Dziecka 
włączyły się także placówki 
edukacyjne w Polsce. Setki 
szkół i przedszkoli zdecydo-
wały się uczcić 30. rocznicę 

uchwalenia Konwencji o pra-
wach dziecka.

Do akcji przystąpiła także 
nasza placówki, która zor-
ganizowała w ramach tego 
święta „niebieski marsz” 
i  happening, podczas któ-
rego toczyła się dyskusja 
na temat praw dziecka, wy-
brzmiały piosenki o prawach 
dzieci, a dyrektor szkoły 
Anna Klimkowska, nauczy-
ciel wychowania fizycznego 
Piotr Szałek oraz przedsta-
wicielka Rady Rodziców Ur-
szula Marczak-Bęben wrócili 
do czasów swojego dzieciń-
stwa i wyjawili swoje naj-
skrytsze sekrety z tego okre-
su. Dorośli mieli możliwość 
skonfrontowania własnego 
postrzegania praw dzieci 
z   wyobrażeniami na ten te-
mat dzieci z zerówki.

Podczas happeningu wy-
śpiewane zostały prawa 
dziecka w tematycznych pio-
senkach. „Piosenka o  pra-
wach dziecka” zaśpiewana 
przez maluszki, dzieci z  od-
działu przedszkolnego oraz 
uczniów klas I-III została 
utrwalona nagraniem i zo-
stanie zaprezentowana w Za-
mbii. Będziemy cierpliwie 
czekali na podobne nagranie 
z gorącego kontynentu.

W „niebieskim marszu” 
uczestniczyli uczniowie klas 
młodszych oraz dzieci z od-
działów przedszkolnych pod 
opieką swoich wychowaw-
ców. Na wietrze powiewały 
niebieskie balony przygo-
towane i podarowane przez 
Radę Rodziców, za co ser-
decznie dziękujemy. Celem 
„niebieskiego marszu” dzieci 
przez Ligotę Małą było zwró-
cenie uwagi dorosłych na 
prawa dziecka.

Gościem specjalnym był 
wolontariusz Patryk Potępa 
współpracujący na co dzień 
z fundacją ASBIRO, który 
poprowadził fantastyczne 
warsztaty z dziećmi i mło-

dzieżą. Warsztaty poparte 
były własnymi, bogatymi 
doświadczeniami i ciekawy-
mi filmami, a także zdjęcia-
mi z wolontariatu w Lindzie, 
w  Zambii. Już wiemy, że na-
szym celem na najbliższe 
miesiące jest nawiązanie 
kontaktu z naszymi rówie-
śnikami z Afryki.

Po warsztatach w dwóch 
grupach wiekowych, prze-
kazaliśmy wolontariuszowi 
Patrykowi Potępie, podarun-
ki dla dzieci z Zambii, które 
udało nam się przygotować 
dzięki dużej grupie uczniów, 
którym los afrykańskich 
dzieci nie jest obojętny. Te 
upominki polecą wraz z wo-
lontariuszem do Lindy w Za-
mbii, gdzie właśnie rusza bu-
dowa świetlicy edukacyjnej. 
Nasze upominki wzbogacą 
jej bazę dydaktyczną i po-
zwolą na przeprowadzenie 
ciekawych zajęć dla dzieci. 

Anita Krzekotowska 
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W 101 rocznicę odzyskania Niepodległości w Boguszycach...
Po raz drugi w Boguszycach 
odbyły się gminne obchody 
jubileuszu rocznicy odzy-
skania Niepodległości przez 
Rzeczpospolitą Polską. W 101 
rocznicę uczestnicy uroczy-
stości zgromadzili się pod 
obeliskiem, który upamięt-
nia szlak bojowy 2 Korpusu 
Pancernego 2 Armii i Woj-
ska Polskiego pod koniec 
II wojny światowej. Przed 
udekorowanym narodowymi 
flagami obeliskiem stanęły 
delegacje z wiązankami. 

Na posterunku honorowym 
wartę pełnili strażacy z jed-
nostki OSP w Sokołowicach, 
druh Aleksander Białoskór-
ski i druh Wacław Zalewski. 
Wcześniej ich koledzy Bar-
tłomiej Susidko i Piotr Ja-
roszek po przybyciu wozem 
bojowym wykonali oświe-
tlenie miejsca uroczystości, 
profesjonalnie oznaczyli 
drogę pachołkami i specjal-
nymi migającymi światłami. 
Potem strażacy prowadzili 
regulację ruchu, by jadące 
pojazdy nie spowodowały 
zagrożenia dla zgromadzo-
nych. 

Rozpoczęła się uroczy-
stość. Chór złożony z ze-

społów: Fajne Babki i Bo-
guszyczanie z Boguszyc, 
Rzędowianie z Boguszyc 
Osiedla, Wyszogrodzianie 
z  Wyszogrodu i Jarzębiny 
z Sokołowic odśpiewał a ca-
pella hymn narodowy.

Następnie głos zabrał Wójt 
Gminy Oleśnica Marcin Ka-
sina, który zaakcentował 
rangę naszego narodowego 
święta i ludzi, którzy przyczy-
nili się do powrotu Polski na 
mapę Europy. Przemówienie 
zakończył słowami: „Chwała 
Bohaterom” na co niezwykle 
głośno tymi samymi słowami 
odpowiedział chór towarzy-
szący uroczystości. 

Dalej przy dźwiękach 
werbla delegacje złożyły 
wiązanki pod obeliskiem.

Wiązanki złożyła delegacja 
Urzędu Gminy w składzie: 
Wójt Gminy Oleśnica Marcin 
Kasina, Tadeusz Kunaj Prze-
wodniczący Rady Gminy Ole-
śnica, Krzysztof Skórzewski 
Sekretarz Gminy, przedsta-
wiciele radnych w  składzie 
Marta Barska, Anita Markie-
wicz-Wróbel i Czesław Kacz-
marek, delegacja sołectwa 
Boguszyce w składzie: Jadwi-
ga Bodo, Wojciech Płócien-

nik i Henryk Baran, delegacja 
koła Związku Żołnierzy Woj-
ska Polskiego im. Ziemi Ole-
śnickiej w składzie płk ws.sp. 
Lucjan Ławniczek, ppłk 
ws.sp Zdzisław Gołębiowski 
i kpt. ws.sp. Henryk Kowal-
ski, delegacja koła Związku 
Żołnierzy Wojska Polskiego 
„Lotnik”oraz Stowarzyszenia 
„Rodzina Wojskowa” w skła-
dzie: ppłk ws.sp. Zbigniew 
Nagórny, kpt. ws. sp. Adam 
Kowalczyk z żoną Dorotą 
i  Pani Monika Rybska-Ko-
rzępa z delegacją młodzieży 
szkolnej.

Dwa symboliczne znicze 
zapalił i ustawił przed obe-

liskiem członek Stowarzy-
szenia Kawaleryjskiego im. 
14 Pułku Ułanów Jazłowiec-
kich we Wrocławiu ubrany w 
ułański mundur z szablą Jan 
Gałązka. 

Po złożeniu wiązanek 
uczestnicy przeszli do świe-
tlicy, gdzie Pani Monika Ma-
łobęcka poprowadziła krótki 
koncert pieśni patriotycznych 
i wojskowych, którego wyko-
nawcami była Pani Małgorza-
ta Kamińska z córką Ewą i sy-
nami. Potem czekał na nich 
smaczny posiłek z tradycyjną 
„boguszycką” grochówką, bi-
gosem i pieczywem oraz słod-
kim co nieco...

Potem toczyły się rozmowy, 
wspomnienia, w których nie 
ukrywano satysfakcji i zado-
wolenia z przeżytej wspólnie 
uroczystości.

Ja tam również byłem, 
wzruszyła mnie patriotyczna 
uroczystość, zadziwił piękny 
śpiew chóru, a zaskoczyła 
i  rozgrzała smaczna gro-
chówka oraz niepowtarzalna 
atmosfera.

Fakty dla potomnych spi-
sał: Jerzy Tomasz Trzciński 
mjr rez.

Foto: Agnieszka Pawłowska 
U. G. Oleśnica
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Mikołaj przyjechał do Brzezinki mercedesem

Z Piłsudskim na peronie

Około 50 dzieci z Brzezin-
ki (gmina Oleśnica) uczest-
niczyło w zabawie miko-
łajkowej zorganizowanej 
przez radę sołecką i  sołtysa 
wsi Przemysława Mamrota 
w miejscowej świetlicy.

W programie mikołajkowej 
imprezy w Brzezince (powiat 
oleśnicki). Były animacje 
prowadzone przez instrukto-
ra Gminnego Ośrodka Kultu-
ry,  popisy  wokalno taneczne 

dzieci oraz prezenty od ocze-
kiwanego przez wszystkich  
gościa. 

W imprezie uczestniczyli 
przewodniczący Rady Gminy 
Tadeusz Kunaj oraz jego za-
stępczyni Aleksandra Sieruga.

Z okazji 101. rocznicy odzyska-
nia przez Polskę niepodległości 
uczniowie Szkoły Podstawowej 
Gminy Oleśnica wzięli udział 
w realizacji krótkiego filmu 
o przybyciu Józefa Piłsudskiego 
do kraju po uwolnieniu z mag-
deburskiej twierdzy. Sceny były 
nagrywane o poranku na starej 
stacji kolejowej w Cieślach. Film 
został zarejestrowany i zmon-
towany przez Agnieszkę i Piotra 
Grondowych. Stanowił on jeden 
z elementów spektaklu przygo-
towanego na obchody Święta 
Niepodległości. 

Przedstawienie teatralne,  
zrealizowane przez panią 
Agnieszkę Grondową oraz Mo-
nikę Śliwińską, miało formę 
telewizyjnego programu infor-
macyjnego. Poza filmem o Jó-
zefie Piłsudskim pojawiły się 
w nim sceny z lekcji w czasach 
zaborów, próby w teatrze Capi-
tol oraz koncertu w filharmonii. 
Duże zainteresowanie wzbu-

dziła filmowa relacja z sondy 
na temat istoty święta 11 Li-
stopada, przeprowadzonej w 
Urzędzie Gminy Oleśnica oraz 
wśród uczniów i pracowników 
SPGO. Na koniec spektaklu po-
jawiła się piękna alegoryczna 
postać Polski, najpierw nisz-
czonej przez zaborców, potem 
odradzającej się po 123 latach 
niewoli. Poszczególne sceny zo-
stały przeplecione piosenkami 
w wykonaniu grupy teatralnej. 
Uwieńczeniem szkolnego świę-
ta było wspólne śpiewanie pa-
triotycznych pieśni.

Spektakl został zaprezento-
wany 7 listopada na uroczystym 
apelu w SPGO, a dzień później 
na przeglądzie artystycznym 
szkół z terenu Gminy Oleśnica, 
przygotowanym pod honoro-
wym patronatem Wójta Gminy 
Oleśnica Marcina Kasiny.

Monika Śliwińska, 
Agnieszka Grondowa 

(SPGO)

Serdecznie dziękuję wszystkim osobom, które były zaan-
gażowane w organizację naszego spotkania z Mikołajem, 
tj. Panu Marcinowi Kasinie Wójtowi Gminy Oleśnica oraz 
pracownikom Urzędu Gminy Oleśnica: Panu Maciejowi Sy-
cie i Pani Agnieszce Pawłowskiej i pracownikom Gminnego 
Ośrodka Kultury: Pani Małgorzacie Zakrzewskiej-Biczysko 
i Pani Anecie Zawadowskiej – instruktorce grupy tanecznej. 
Zabawa mikołajkowa nie byłaby możliwa bez pomocy miesz-
kańców Brzezinki: Pani Barbara Baran, Pani Dorota Michalik, 
Pani Jadwiga Nagórna, Pani Katarzyna Nasiadek, Pani Mag-
dalena Piech, Pani Marianna Plota, Pani Magdalena Wittek, 
Pan Piotr Adamek, Pan Jacek Kościarz i Pan Jan Pełka.

Sołtys Przemysław Mamrot
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Dzień Górnika
Barbórka – tradycyjne polskie święto górnicze, obchodzona jest na cześć św. Barbary, patronki 
górników. 4 grudnia to dzień, który wszystkim przypomina o ciężkiej i niebezpiecznej pracy ludzi 
pod ziemią. Ten ważny dla każdego górnika dzień, uroczyście świętowaliśmy w naszym żłobku. 
Dzieci poznały legendy śląskie i bocheńskie oraz pracę górników. Poznały również strój górnika, w 
skład którego zalicza się m.in. czako (czapkę z pióropuszem). Dzieci z wielkim zapałem i zaanga-
żowaniem wykonały plakat górnika w takiej czapce.

Autor:  Monika Rybska-Korzępa  

Dzień Puzzli
7 listopada w naszym żłobku odbyły się zajęcia 
p.t. „Lubimy się bawić” rozwijające u dzieci lo-
giczne myślenie poprzez układanie puzzli i ukła-
danek o różnym stopniu trudności. Układanie 
puzzli to świetna zabawa, która posiada walory 
edukacyjne. Czego uczy układanie puzzli? Choć-
by wytrwałości w dążeniu do celu i koncentracji 

na zadaniu, bo jeśli się chce zobaczyć, co wyjdzie 
po złożeniu wszystkich kawałków (a kto by nie 
chciał?), nie ma rady: trzeba się do tego przyłożyć 
tak jak nasze maluszki w żłobku.

Autor:  Monika Rybska-Korzępa  

Mikołaj
Wizyta świętego Mikołaja to oczekiwany dzień przez wszystkie 
dzieci. Tegoroczna aura zasiała w serduszkach maluszków  niepo-
kój i pytanie: czy uda i się Mikołajowi dotrzeć do naszego żłobka? 
Ale brak białego puchu nie zmylił Mikołaja i ku radości dzieci ten 
oczekiwany przez cały rok Gość przybył do naszego żłobka z rana 
6 grudnia 2019 i  witał każde dziecko słodką niespodzianką. Po 
śniadaniu pojawił się z workiem pełnym prezentów. Dzieci obie-
cały, że postarają się zachowywać grzecznie w żłobku i w domu. 
A kiedy pożegnaliśmy Mikołaja na twarzach dzieci jeszcze przez 
długo gościł uśmiech i szczęście. Szkoda tylko, ze ten wyjątkowy 
Gość odwiedza nas tylko raz w roku....

A wszystko zaczęło się od listu …

Autor:  Monika Rybska-Korzępa
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Święty Mikołaj w Ligocie Polskiej

KGW Ligocianki z Ligoty Polskiej

W dniu 8 grudnia 2019 roku w 
Świetlicy w Ligocie Polskiej od-
było się spotkanie ze Świętym 
Mikołajem dla dzieci dwóch 
sołectw, Ligoty Polskiej oraz 
Poniatowic.  Organizatorami 
tego wydarzenia byli soltysi 
Agnieszka Jakubowska, Andrzej 
Gołębiowski radny Daniel Ba-
naś, rady sołeckie oraz Koło 
Gospodyń Wiejskich z Ponia-
towic.  Spotkanie mikołajkowe 
rozpoczęło się od wspólnego 
śpiewania dzieci, następnie 
gry, zabawy, konkursy z nagro-
dami oraz słodki poczęstunek. 
Święty Mikołaj  miał dużo pracy 
ale dzięki pomocy elfów rozdał 
180 sztuk paczek najmłodszym 
mieszkańcom.

Na zapleczu kuchennym 
dzieciaki mogły pod nadzorem 
Pani Agnieszki z KGW Poniato-

wice piec przepyszne piernicz-
ki na święta Bożego Narodze-
nia. W kolejnym pomieszczeniu 
trwały warsztaty dla osób star-
szych, gdzie można było na-
uczyć się robić piękne ozdoby 
bożonarodzeniowe.

Środki finansowe na organi-
zację tego wydarzenia zostały 
pozyskane z Funduszy sołec-
kich sołectw. Wsparcie finan-
sowe było również od Pana 
wójta Marcina Kasiny.

Na zakończenie każde dziec-
ko mogło zrobić sobie piękna 
fotografię że Świętym Mikoła-
jem... to był bardzo radosny 
i  udany dzień w naszych so-
łectwach... oby takich było co-
raz więcej...

Sołtys  
Agnieszka Jakubowska

W dniu 15 grudnia 2019 roku Koło Gospodyń 
Wiejskich Ligocianki z Ligoty Polskiej uczest-
niczyło w Jarmarku Bożonarodzeniowym 2019 
w Pasażu Grunwaldzkim we Wrocławiu organi-
zowanym przez Urząd Marszałkowski wojewódz-
twa dolnośląskiego. 

Celem konkursu było kultywowanie trady-
cji wykonywania ozdób bożonarodzeniowych, 
umożliwienie przedstawienia własnej wizji, 
oraz tradycji Świat Bożego Narodzenia, inte-
gracji dzieci i młodzieży oraz mieszkańców ob-
szarów wiejskich. 

KGW Ligocianki wykonało ozdobę bożonaro-
dzeniową która musiała być zgodna z regula-
minem konkursu z zasadami tj. praca techniką 
dowolną i materiał „natura”. ( drewno, sznurek, 
owoce suszone). 

Ponadto KGW podczas wydarzenia orga-
nizowanego w Pasażu Grunwaldzkim zapre-
zentowało stół wigilijny. Na prezentacji Tra-
dycyjnych stołów KGW prezentowało „stół na 
słodko”. 

Po dokonaniu oceny przez Jury prac , KGW 
Ligocianki zajęły III miejsce na najpiękniejsza 
ozdobę bożonarodzeniową i otrzymało piękną 
nagrodę oraz dyplom od Marszałka Wojewódz-
twa Dolnośląskiego. 

Druga nagrode oraz dyplom KGW otrzymało 
za udział w wydarzeniu. Warto również  pod-
kreślić fakt iż kół był 26 z całego woj. dolnoślą-
skiego  I jedno z Gminy Oleśnica. 

Sołtys  
Agnieszka Jakubowska
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Recytatorskie sukcesy uczniów SPGO i Szkoły Podstawowej we Wszechświętem

Światowy Dzień Walki z Otyłością

19 XI 2019 r. uczniowie Szkoły 
Podstawowej Gminy Oleśnica 
w  Oleśnicy oraz Szkoły Pod-
stawowej we Wszechświetem 
wzięli udział w XIV Konkursie 
Recytatorskim Poezji Lwow-
skiej i Kresowej im. Mariana 
Hemara. Na wielkie uznanie 
zasługuje fakt, że podobnie jak 
poprzednia, również tegorocz-
na edycja konkursu okazała się 
bardzo szczęśliwa dla naszych 
młodych recytatorów.

W kategorii uczniów klas 
młodszych IV-VI – II miej-
sce zajęła uczennica klasy VI 
SPGO Zuzanna Szczygieł, na-
tomiast III miejsce – Wanessa 
Klapińska (opiekun Agniesz-
ka Grondowa), w kategorii 

klas starszych, rywalizując 
z  licealistami, I miejsce zajął 
uczeń Szkoły Podstawowej we 
Wszechświętem Szymon Raj-
kiewicz (opiekun Agnieszka 
Grondowa), ponadto wyróż-
niono Mateusza Szczepanika 
z klasy VIII SPGO (opiekunem 
ucznia była pani Monika Śli-
wińska). W konkursie udział 
wzięły ponadto Oliwia Mała-
chowska oraz Gabriela Wa-
jerowska (op. Monika Śliwiń-
ska), dziewczynki tym razem nie 
zostały nagrodzone przez jury, 
jednak i one zaprezentowały się 
na bardzo wysokim poziomie.
Serdecznie gratulujemy!!!

Agnieszka Grondowa

W Szkole podstawowej im. 
UNICEF w Ligocie Małej z ini-
cjatywy Samorządu Szkolne-
go obchodzony był Światowy 
Dzień Walki z Otyłością.

Prawie wszystkie propono-
wane aktywności odbywały 
się w czasie przerw śródlek-
cyjnych. Były one adresowa-
ne do wszystkich uczniów. 
Odbywały się w różnych 
miejscach: na szkolnym ko-
rytarzu, w hali sportowej, 
w sali matematycznej, na te-
renie miejscowości.

Uczniowie mieli okazję 
zważenia się i dokonania po-
miaru swojego wzrostu, na 
podstawie których uczennica 
klasy VIII Zuzanna Kowalczyk 
dyskretnie obliczała indywi-
dualnie BMI – wskaźnik Body 
Mass Index. Działania w za-

kresie pomiarów wspierała 
pielęgniarka Beata Karole-
wicz – Długosz. Pod czujnym 
okiem Jakuba Kaspryszyna 
przy wsparciu profesjonalne-
go bramkarza Mateusza Krze-
mińskiego można było spró-
bować swoich sił w strzałach 
na bramkę. Rzuty do kosza 
pilotował Dawid Czapli-
gin i Kacper Fortuniak. Julia 
Leśniowska przygotowała 
i  sprawnie poprowadziła za-
jęcia gimnastyczne i akro-
batyczne. Dużą atrakcją było 
też wspólne odtańczenie 
Belgijki, dzięki staraniom 
Zuzanny Kowalczyk, Kacpra 
Polki, Julianny Psui, Nikoli 
Ropuszyńskiej oraz Julii Le-
śniowskiej.

Zwieńczeniem  obcho-
dów Światowego Dnia Wal-

ki z  Otyłością był wspólny 
bieg na terenie Ligoty Ma-
łej. Bieg otwarła dyrektor 
szkoły Anna Klimkowska. 
Każdy uczestnik biegu miał 
szanse dostosować dystans 
i tempo biegu do własnych 
możliwości. Nieodzownym 
elementem strategicznym 
tego dnia było przyniesio-
ne do szkoły zdrowe śnia-
danie.

W obchody tego dnia ak-
tywnie włączyła się również 
wizytująca w tym dniu szko-
łę Gminna Komisja Oświaty. 

Samorząd Szkolny posta-
wił sobie jasny cel – zwrócić 
uwagę na bardzo poważ-
ny problem wśród młodych 
ludzi i dorosłych na całym 
świecie – nadwagę i otyłość.

Anita Krzekotowska
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Gminne obchody Dnia Niepodległości

Lubimy pomagać!  
Szlachetna Paczka  
w SP Wszechświęte

HAPPY THANKSGIVING !
Szczęśliwego Dnia Dziękczynienia 

Z okazji  Obchodów Dnia 
Niepodległości w Gminie 
Oleśnica 8 listopada bieżą-
cego roku w siedzibie Gmin-
nego Ośrodka Kultury Ole-
śnica już od rana rozpoczął 
się  „II  Międzyszkolny Prze-
gląd Twórczości Artystycznej 
o Tematyce Patriotycznej”. 
Podczas tego wydarzenia, 
uczniowie ze wszystkich szkół 
podstawowych  Gminy Ole-
śnica zaśpiewali hymn w 
asyście szkolnych pocztów 
sztandarowych a następnie 
zaprezentowali krótkie te-
matyczne przedstawienia, 
wykazując się niezwykłym 
talentem i zaangażowaniem. 
Po zakończeniu przeglądu 
wszyscy udali się do specjal-
nie przygotowanej na tę oka-

zję kuchni polowej na pyszny 
poczęstunek przygotowany 
przez KGW w Boguszycach.
Późnym popołudniem, tego 
samego dnia  Gminny Ośro-
dek Kultury Oleśnica, Urząd 
Gminy Oleśnica oraz Sołec-
two Boguszyce przygotowały 
na tę okoliczność specjalny 
program obchodów przy Izbie 
Pamięci Gminy Oleśnica. 
Tradycyjnie złożono wieńce 
pod pomnikiem upamiętnia-
jącym szlak bojowy II Armii 
Wojska Polskiego, którego 
oddziały stacjonowały w Bo-
guszycach w marcu 1945 roku. 
Zgromadzeni pod obeliskiem 
zaśpiewali hymn Polski z wtó-
rującymi zespołami gmin-
nymi: Jarzębina z Sokoło-
wic, Rzędowianie z Boguszyc 

osiedla, Wyszogrodzianie z 
Wyszogrodu, Boguszycza-
nie z Boguszyc i Fajne Babki 
z Boguszyc.  Następnie, przy 
dźwiękach werbla złożone 
zostały wiązanki przez Wójta 
Gminy Oleśnica Marcina Ka-
sinę oraz delegacje z Urzędu 
Gminy, sołectwa Boguszyce, 
koła Związku Żołnierzy Woj-
ska Polskiego im. Ziemi Ole-
śnickiej, koła Związku Żołnie-
rzy Wojska Polskiego „Lotnik” 
oraz Stowarzyszenia „Rodzina 
Wojskowa”.  Na koniec Koło 
Gospodyń Wiejskich w Bo-
guszycach zaprosiło gości 
na ciepły poczęstunek przy 
dźwiękach patriotycznych 
pieśni.

Kinga Kulczycka  
(GOK Oleśnica)

W weekend 07-08.12.2019 
odbył się finał akcji SZLA-
CHETNA PACZKA! W tym roku 
nasza szkoła po raz trzeci 
brała udział w charytatyw-
nej zbiórce. Celem akcji było 
przygotowanie świątecznej 
paczki dla potrzebującej  ro-
dziny, którą los ciężko do-
świadczył. W ową sobotę 
przedstawiciele naszej szko-
ły, panie: Agata Cedro, Mał-
gorzata Mróz oraz Renata 
Sędkowska, odwiedzili sztab 
Szlachetnej Paczki, a następ-
nie wraz z wolontariuszkami 
udali się z paczkami, których 

było ich aż 17 do mieszkania 
rodziny. Niezwykły moment 
wręczenia podarunków! 
Wszystkich domowników 
ogarnęło zdziwienie, radość, 
szczęście oraz wzruszenie, 
czego efektem były łzy, które 
spływały nie tylko po policz-
kach domowników, ale i na-
szych! Z całego serca dzięku-
jemy wszystkim darczyńcom 
za przekazane artykuły oraz 
kwoty pieniężne, dzięki któ-
rym byliśmy w stanie zakupić 
rodzinie najpotrzebniejsze 
rzeczy!

Mróz Małgorzata

W czwarty czwartek listopada (28.11.2019) zgodnie z kalendarzem świąt Stanów Zjednoczo-
nych uroczyście obchodziliśmy w naszej szkole we Wszechświętem DZIEŃ DZIĘKCZYNIENIA!
Uczniowie przygotowali przepyszne ciasteczka, babeczki i inne smakołyki w kształcie indy-
ka zgodnie z tradycją, która upamiętnia pierwsze dożynki mieszkańców kolonii Plymouth            
w 1621 roku. W kształcie indyka był nawet tort ! Każdy został obdarowany słodkim poczęstun-
kiem. Było radośnie, kolorowo i przede wszystkim smacznie !
Już czekamy na kolejne takie Święto  w przyszłym roku !

Aneta Gugulska
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Świąteczne warsztaty na terenie Gminy Oleśnica

Kolorowe przystanki w Krzeczynie

W okresie jesiennym, a zatem 
przedświątecznym na terenie 
Gminy Oleśnica odbywały się 
różnorodne warsztaty. Sezon 
rozpoczęliśmy od kiszenia kapu-
sty we Wszechświętem, które od-
było się pod koniec października.

W ostatni weekend listopa-
da na terenie Boguszyc i Wy-
szogrodu odbyły się warszta-
ty świąteczne pt. „Świąteczne 
kiszonki i przetwory domowe” 

oraz „Gminne kiszenie i robie-
nie przetworów”. Mieszkań-
cy wraz z lokalnym władzami 
i  zaproszonymi gośćmi mieli 
okazję ukisić żur, kapustę oraz 
inne warzywa.

W pierwszym tygodniu grud-
nia mieszkańcy Wszechświę-
tego, Bystrego oraz Ostrowiny, 
wzięli udział w warsztatach 
rękodzielniczych, które w By-
strem odbywały się pod na-

zwą „Uszyję krasnala dla przy-
jaciela”, a w Ostrowinie były to 
„Ozdoby Bożonarodzeniowe”. 
W miejscowości Wszechświę-
te, mieszkańcy mieli okazję 
stworzyć krasnala ze skarpety, 
nauczyć się jak przygotować 
piękny stroik na stół świątecz-
ny, a na sam koniec nauczyć 
się piec pyszne pierniczki.

Kinga Kulczycka  
(GOK Oleśnica)

W październiku bieżącego roku kontynuując działania projektowe, zaangażo-
wani mieszkańcy Krzeczyna pokolorowali swoje przystanki. 

Projekt artystyczny Gminnego Ośrodka Kultury Oleśnica, „Kolorowe przy-
stanki autobusowe” (działający również na rzecz zrównoważonego sty-
lu życia)  rozpoczął się spontanicznie w 2013 roku i był prowadzony przez 
GOK Oleśnica, Fundację Wspierania Rozwoju Lokalnego „Moja Przestrzeń”,  
artystkę Marzenę Klimowicz (w ramach projektu „Świetlice wiejskie – Cen-
tra Aktywności Obywatelskiej, realizowanego przy wsparciu programu SWISS 
CONTRIBUTION, a następnie kontynuowany przez artystę Marcina Mrowickie-

go, Gminny Ośrodek Kultury Oleśnica, przy wsparciu Urzędu Gminy Oleśnica 
i oczywiście samych mieszkańców gminy Oleśnica.

Projekt uznany został za jedną z 11 najlepszych europejskich praktyk, wskaza-
nych łącznie w 9 europejskich krajach i znalazł się w badaniach oraz w raporcie 
(dostępnych wkrótce) pn.  „Dziedzictwo kulturowe – innowacyjne poszerzanie 
grona odbiorców” (opracowanym przez Economia Creativa). W raporcie znalazły 
się projekty z Wielkiej Brytanii, Portugalii, Rumunii, Szwecji, Włoch, Hiszpanii, 
Czech, Chorwacji i Polski (Gmina Oleśnica).   

Kinga Kulczycka (GOK Oleśnica)
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HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY OLEŚNICA 2020 ROK 

Gminne Przedsiębiorstwo 
Komunalne Sp. z o.o.  

Boguszyce 118a, 56-400 Oleśnica  
tel. 71/314-15-62  

mail: techniczny@gpkolesnica.pl 
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Cieśle, Gręboszyce, 
Nowoszyce,  Spalice 

zmieszane, papier, 
plastik  13, 27  10, 

24  9, 23 6, 20 4, 18 1, 15, 
29  

 13, 
27 

 10, 
24  7, 21  5, 19 2, 16 1, 14, 

29 

szkło  17  14  13  24  21  18  16  27  24  22  20  18 

bio        10  8, 22  5, 19  3, 17 14,28 11,25  9, 23  6   
odpady 

wielkogabarytowe  9                10       

Bystre, Nieciszów 

zmieszane, papier, 
plastik  14, 28  11, 

25 
 10, 
24  7, 21  5, 19  2,16, 

30 
 14, 
28 

 11, 
25  8, 22  6, 20  3, 17  2, 15, 

30 
szkło  17  14  13  24  21  18  16  27  24  22  20  18 

bio        10  8, 22  5, 19  3, 17 14,28 11,25  9, 23  6   

odpady 
wielkogabarytowe  15                  1     

Krzeczyn, Ligota Mała, 
Piszkawa, Zimnica 

zmieszane, papier, 
plastik 

 2, 15, 
29 

 12, 
26 

 11, 
25  8, 22  6, 20  3, 17 1, 15, 

29 
 12, 
26  9, 23  7, 21  4, 18  3, 16, 

31 

szkło  17  14  13  24  21  18  16  27  24  22  20  18 

bio        10  8, 22  5, 19  3, 17 14,28 11,25  9, 23  6   

odpady 
wielkogabarytowe  31                  15     

Ligota Wielka, Nowa 
Ligota, Smolna, 

Świerzna 

zmieszane, papier, 
plastik 

 3, 16, 
30 

 13, 
27 

 12, 
26  9, 23  7, 21  4, 18  2,16, 

30 
 13, 
27 

 10, 
24  8, 22  5, 19  4, 17 

szkło  17  14  13  24  21  18  16  27  24  22  20  18 

bio        10  8, 22  5, 19  3, 17 14,28 11,25  9, 23  6   

odpady 
wielkogabarytowe    7                 12   

Bogusławice, 
Boguszyce, 

Wszechświęte, 
Wyszogród, Zarzysko 

zmieszane, papier, 
plastik  7, 20 3, 17  2, 16, 

30 
 14, 
27 

 11, 
25  8, 22  6, 20 3, 17, 

31 
 14, 
28 

 12, 
26  9, 23  7, 21 

szkło  24  21  20  2  28  25 31   20  17  30  30  28 

bio        3 15,29 13,26 10,24  7, 21  4, 18  2, 16  27   
odpady 

wielkogabarytowe    28                  19   

Brzezinka, Ostrowina, 
Sokołowice 

zmieszane, papier, 
plastik  8, 21  4, 18  3,17, 

31 
 15, 
28 

 12, 
26  9, 23  7, 21  4, 18 1, 15, 

29 
 13, 
27 

 10, 
24  8, 22 

szkło  24  21  20  2  28  25  31  20  17  30  30  28 

bio        3 15,29 13,26 10,24  7, 21  4, 18  2, 16  27   

odpady 
wielkogabarytowe      6                26   

Dąbrowa, Jenkowice, 
Smardzów 

zmieszane, papier, 
plastik  9, 22  5, 19  4, 18  1,16, 

29 
 13, 
27 

 10, 
24  8, 22  5, 19  2,16, 

30 
 14, 
28 

 12, 
25  9, 23 

szkło  24  21  20  2  28  25  31  20  17  30  30  28 

bio        3 15,29 13,26 10,24  7, 21  4, 18  2, 16  27   

odpady 
wielkogabarytowe      18                 3  

Ligota Polska, Osada 
Leśna, Poniatowice 

zmieszane, papier, 
plastik  10, 23  6, 20  5, 19  2,17, 

30 
 14, 
28 

 12, 
25  9, 23  6, 20  3, 17 1, 15, 

29  
 13, 
26 10, 24 

szkło  24  21  20  2  28  25  31  20  17  30  30  28 

bio        3 15,29 13,26 10,24  7, 21  4, 18  2, 16  27   
odpady 

wielkogabarytowe      27                  11 

  Zgodnie z regulaminem właściciele nieruchomości są zobowiązani do udostępnienia odpadów w dniu wyznaczonym w harmonogramie. 
Pojemniki oraz worki należy ustawić w miejscu widocznym i dostępnym dla pracowników podmiotu odbierającego odpady, bez konieczności 
otwierania wejścia na teren nieruchomości. Odpady winny być wystawione przed nieruchomość najpóźniej w dniu odbioru do godziny 6 00 

Nadmiar odpadów można oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, w miejscowości Smolna nr 150. 
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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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Turnieje „Mikołajkowe”
W sobotę w gminnej sali sportowej w Oleśnicy 
przeprowadzono „Mikołajkowe” turnieje pił-
karskie młodzików i juniorów z gminy Oleśnica.

W turnieju młodzików wystartowały drużyny 
z Dziadowej Kłody, Krzeczyna oraz zawodnicy 
debiutanci z Wszechświętego. Po bardzo za-
ciętych i emocjonujących meczach pierwsze 
miejsce wywalczyła reprezentacja chłopców 
z Dziadowej Kłody odnosząc zwycięstwa we 
wszystkich meczach, miejsce drugie zajęli za-
wodnicy z Krzeczyna, a trzecią pozycję wywal-
czyli reprezentanci Wszechświętego. 

Do turnieju juniorów młodszych zgłosiły się 
drużyny Ligoty Małej, Wyszogrodu, Krzeczyna oraz 
Dziadowej Kłody. Zdecydowane zwycięstwo w ca-
łym turnieju odnieśli zawodnicy z  Wyszogrodu 
wygrywając we wszystkich swoich meczach. Ry-
walizacja o kolejne miejsca na podium była bar-
dzo zacięta, a w końcowym rozrachunku miejsce 
drugie zajęli reprezentanci Krzeczyna tuż przed 
zawodnikami Ligoty Małej oraz Dziadowej Kłody. 

Wszystkim zawodnikom zostały wręczone 
mikołajkowe upominki ufundowane przez 
Gminny Ośrodek Kultury Oleśnica.   

Artur Koziara GOK Oleśnica

Turnieje o Puchar Niepodległości

Halowe mistrzostwa o „Puchar Wójta” gminy Oleśnica

Jesienne biegi 
przełajowe 
4 października odbyły się je-
sienne biegi przełajowe szkół 
podstawowych z gminy Ole-
śnica zorganizowane przez 

Gminny Ośrodek Kultury Ole-
śnica oraz WKS Oleśniczan-
ka. Tegoroczne zmagania po 
raz kolejny przeprowadzono 
na terenie parku przy szkole 
podstawowej we Wszechświę-
tem. W biegach wystartowa-
ło ponad 240 uczniów, którzy 

w  trakcie zawodów wykazali 
się ogromnym zaangażowa-
niem i ogromną wolą walki. 

Indywidualne zmagania po-
dzielone zostały według na-
stępujących kryteriów:

– klasy I-IV dziewczęta 
i chłopcy – 400 metrów

– klasy V-VIII dziewczęta 
i chłopcy – 800 metrów.

Najlepsza czwórka biegaczy 
z wyżej wymienionych grup 
została nagrodzona medala-
mi, które wręczali: wójt gminy 
Oleśnica pan Marcin Kasina, 
dyrektor GOK Oleśnica pani 
Dorota Bartczak oraz pan To-
masz Domal z komisji Kultury, 
Sportu i Bezpieczeństwa.

Na zwycięzców w klasyfi-
kacji drużynowej czekał pu-
char wójta gminy Oleśnica, 
zdobywcy drugiego miejsca 
otrzymali puchar dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury 
Oleśnica, za zajęcie trzecie-
go miejsca przyznano pu-

char przewodniczącego Rady 
Gminy Oleśnica, dla czwartej 
szkoły puchar przewodniczą-
cego komisji Kultury, Sportu 
i  Bezpieczeństwa, a za miej-
sca piąte i szóste pamiątkowy 
puchar.

Punktacja ogólna:
1.Ligota Polska - 251
2.Gmina Oleśnica - 179 
3.Sokołowice - 150  
4.Ligota Mała - 98
5.Smolna - 89
5.Wszechświęte - 89

Przygotował:
Artur Koziara
GOK Oleśnica

W sobotę 9 listopada w gmin-
nej sali sportowej w Oleśnicy 
przeprowadzono turniej ha-
lowej piłki nożnej seniorów 
o  puchar Niepodległości. Do 
rywalizacji zgłosiło się 8 drużyn 
z gminy Oleśnica, które zosta-
ły podzielone na dwie grupy. 
Mecze w  grupach rozegrano 
systemem „każdy z każdym”, 
a cały turniej był bardzo zacięty 
i wyrównany. Faza grupowa do-
starczyła wszystkim zgromadzo-
nym bardzo dużo emocji, a do 
części pucharowej awansowały 
reprezentacje Krzeczyna, Zarzy-
ska, Nowoszyc oraz Nieciszowa. 
Po rozegraniu zaciętych meczy 
z rundy półfinałowej poznaliśmy 
drużyny, które wywalczyły awans 
do meczu o trzecie i pierwsze 
miejsce. W małym finale zwycię-
stwo odniosła drużyna Zarzyska 
pokonując 3:2 reprezentację No-
woszyc. Finałowy mecz na swo-
ją korzyść po rzutach karnych 
rozstrzygnęła reprezentacja 
Krzeczyna, zwyciężając z druży-
ną Nieciszowa 3:2. Zwycięzcy na-
grodzeni zostali  pamiątkowymi 
pucharami, a nad prawidłowym 
przebiegiem rozgrywek czuwali 
sędziowie Aleksander Chrza-

nowski oraz Mieczysław Głowa-
czewski.

W niedzielę 10 listopada 
w gminnej sali sportowej w Ole-
śnicy rozegrano turniej piłki 
siatkowej mężczyzn o puchar 
Niepodległości. Zawody rozegra-
no systemem „każdy z każdym”, 
a wystąpiło w nich pięć zespołów: 
Świerzna, Cieśle, Poniatowice, de-
biutujące w gminnych rozgryw-
kach Nowoszyce oraz gościnnie 
zespół z Parzewa. Cały turniej 
został rozegrany w przyjacielskiej 
atmosferze i dostarczył wszyst-
kim zgromadzonym bardzo dużo 
emocji i ciekawych zagrań. Po ro-
zegraniu wszystkich meczy zwy-
cięzcami całego turnieju zostali 
zawodnicy z Parzewa, drugie miej-
sce przypadło reprezentantom ze 
Świerznej, a trzecie miejsce na 
podium zajęła drużyna Cieśli. Tuż 
za podium rywalizację zakończyli 
zawodnicy z Poniatowic i Nowo-
szyc. Zwycięskie drużyny zosta-
ły nagrodzone pamiątkowymi 
pucharami, a nad prawidłowym 
przebiegiem rozgrywek czuwali 
sędziowie Aleksander Chrzanow-
ski oraz Stanisław Koziara.

Artur Koziara  
GOK Oleśnica

W pierwszy weekend grudnia 
rozpoczną się halowe zmaga-
nia drużyn gminnych o „Puchar 
Wójta” gminy Oleśnica. Druży-
ny rywalizować będą w piłce 
siatkowej kobiet i mężczyzn w 
tenisie stołowym oraz w halo-
wej piłce nożnej seniorów. Dla 
dzieci i młodzieży szkolnej or-
ganizowane będą turnieje w 
halowej piłce nożnej.

Inauguracja zmagań siat-
karskich kobiet odbędzie się 
w niedzielę 8 grudnia od godz. 
11.00. Pierwszy turniej kobiet 
do którego zgłosiły się repre-
zentacje Świerznej, Sokołowic, 
Cieśli, Nowoszyc, Wszechświę-
tego oraz Nieciszowa zostanie 
rozegrany w sali sportowej w 
Ligocie Małej. Mistrzem gminy 
Oleśnica zostanie drużyna, któ-
ra odniesie najwięcej zwycięstw 
podczas pięciu turniejów.

Rozgrywki tenisa stołowego 
przeprowadzone zostaną w jed-
nej grupie z udziałem 5 drużyn 

z Boguszyc, Cieśli, Krzeczyna, 
Sokołowic oraz z Nowoszyc. 
Rywalizacja między zespoła-
mi przeprowadzona zostanie 
w sali sportowej w Ligocie Małej, 
a pierwszy turniej zostanie prze-
prowadzony 15 grudnia o godz. 
11.00. Po rozegraniu wszystkich 
rund drużynowych zostanie 
utworzona tabela końcowa, któ-
ra wyłoni zwycięzcę rozgrywek. 
Indywidualnego mistrza gminy 
w tenisie stołowym wyłoni fina-
łowy turniej, w którym wezmą 
udział zawodnicy zgłoszeni do 
rywalizacji drużynowej.   

Gminna „halówka” rozpocz-
nie się 4 stycznia z udziałem 
13  drużyn, które zostały po-
dzielone na dwie grupy, a swoje 
mecze rozgrywać będą w salach 
sportowych w Sokołowicach i 
w Ligocie Małej. Grupa A sala 
sportowa Sokołowice: Boguszy-
ce, Boguszyce Os., Cieśle, Ligota 
Polska, Sokołowice, Wszech-

święte, Zarzysko. Grupa B sala 
sportowa Ligota Mała: Grębo-
szyce, Krzeczyn, Nieciszów, No-
woszyce, Piszkawa, Świerzna. 
Po rozegraniu wszystkich meczy 
w grupach do turnieju finałowe-
go, który odbędzie się w gminnej 
sali sportowej w Oleśnicy awans 
zapewnią sobie cztery najlepsze 
drużyny z każdej grupy.

Rywalizacja siatkarska męż-
czyzn rozpocznie się w styczniu 
i rozgrywana będzie w gmin-
nej sali sportowej w Oleśnicy 
z  udziałem drużyn z Poniato-
wic, Cieśli, Gręboszyc, Świerznej, 
Zarzyska oraz z Nowoszyc. Do 
turnieju finałowego awans za-
pewnią sobie cztery najlepsze 
reprezentacje.

Terminarze rozgrywek oraz ak-
tualne wyniki można śledzić na 
stronie internetowej oraz  na ofi-
cjalnym fanpage’u GOK Oleśnica. 

Zapraszamy.   

Artur Koziara GOK Oleśnica


