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30 LAT SAMORZĄDÓW
Obchodząc 30-lecie pierwszych demokratycznych wyborów do samorządu 

terytorialnego, pragniemy serdecznie podziękować i wyrazić uznanie za wkład 
w rozwój Gminy Oleśnica wszystkim ludziom, którzy tworzyli i tworzą lokalną 

historię – radnym, włodarzom gminy i gminnych jednostek, sołtysom wraz 
z radami sołeckimi, pracownikom samorządowym, nieformalnym grupom 

i organizacjom pozarządowym oraz wszystkim mieszkańcom zaangażowanym 
w budowę naszej wspólnoty samorządowej.

Swoją codzienną pracą przyczyniają się Państwo do poprawy życia nas 
wszystkich. Dziękując za dotychczasowe działania, życzymy niesłabnącego zapału 

i wytrwałości w realizacji inicjatyw i pomysłów służących dobru wspólnemu.

Z wyrazami szacunku

Budowa parku  
Hillwood s. 4

Sesje Rady  
Gminy Oleśnica s. 2

Działania Gminnego 
Ośrodka Kultury s. 6

Oddanie wartej 5.781.000 zł 
inwestycji w Ligocie Wielkiej s. 4

Wójt  
Gminy Oleśnica 

Marcin Kasina

Przewodniczący  
Rady Gminy Oleśnica

Tadeusz Kunaj 
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XVII I XVIII SESJA RADY GMINY OLEŚNICA 

Obrady sesji  
Rady Gminy Oleśnica 
XVII nadzwyczajna sesja  
Rady Gminy Oleśnica
W dniu 27 kwietnia 2020 r. odbyła 
się XVII nadzwyczajna sesja Rady 
Gminy Oleśnica. 

Na posiedzeniu obecnych było 
15 radnych, którzy debatowali 
m.in. nad następującymi projek-
tami uchwał:
• w sprawie uchwały zmieniającej 
uchwałę nr IX/80/19 Rady Gminy 
Oleśnica z dnia 27 czerwca 2019 r. 
w sprawie ustalenia wzoru dekla-
racji o wysokości opłaty 
• za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz warunków 
i trybu składania deklaracji za po-
mocą środków komunikacji elek-
tronicznej;
•  w sprawie uchwały uchylającej 
uchwałę w sprawie ustalenia stawki 
opłaty 
• za pojemnik o określonej pojem-
ności;
• w sprawie zmiany Regulaminu 
utrzymania czystości i porządku 
na terenie Gminy Oleśnica;
•  w sprawie uchwały zmieniającej 
uchwałę Nr IX/70/19 Rady Gminy 
Oleśnica 
• z dnia 27 czerwca 2019 r. w spra-
wie opłaty za pobyt dziecka w żłob-
ku oraz maksymalnej opłaty za wy-
żywienie.

Projekty uchwały zostały przy-
jęte jednogłośnie. Za przyjęciem 
poszczególnych uchwał głosowało 
12 radnych.

XVIII nadzwyczajna sesja Rady 
Gminy Oleśnica
XVIII nadzwyczajna sesja Rady Gminy 
Oleśnica została zwołana przez Prze-
wodniczącego Rady Tadeusza Kunaja 
na dzień 13 maja 2020 r. Podczas sesji 
zostały rozpatrzone przez 15 radnych 
dwa projekty uchwał:
• w sprawie zwolnienia z podatku od 
nieruchomości przedsiębiorców, któ-
rych płynność finansowa uległa pogor-
szeniu w związku z ponoszeniem nega-
tywnych konsekwencji ekonomicznych 
z powodu COVID-19;
• w sprawie udzielenia pomocy rze-
czowej Województwu Dolnośląskie-
mu w zakresie realizacji zadania pn. 
"Budowa chodnika wzdłuż drogi 
wojewódzkiej nr 340 na odcinku od 
Nowosiedlic do granicy z Miastem 
Oleśnica na terenie Gminy Oleśnica".

Wszystkie analizowane projekty 
uchwał zostały przyjęte jednogłośnie. 
W głosowaniu uczestniczyło 15 rad-
nych. 

Uchwały podjęte na sesjach Rady 
Gminy Oleśnica zamieszczane są 
w Biuletynie Informacji Publicz-
nej (BIP) Urzędu Gminy Oleśnica 
www.olesnica.nowoczesnagmina.pl, 
w zakładce „Prawo lokalne”, nato-
miast przedstawione na sesji materia-
ły – w zakładce „Sesje Rady Gminy”.

Zgodnie z obowiązkiem ustawo-
wym wszystkie obrady sesji Rady 
Gminy Oleśnica były transmitowane 
na żywo za pomocą urządzeń rejestru-
jących obraz i dźwięk (nagrania obrad 
udostępnione są na stronie interneto-
wej gminy). •
Eliza Kołcz – Biuro Rady

 

KILKA SŁÓW DO MIESZKAŃCÓW

Szanowni Mieszkańcy Gminy Oleśnica
27 maja 1990 roku weszła w ży-

cie ustawa o samorządzie 
gminnym. Odmieniła ona polską 
rzeczywistość, dała obywatelom 
poczucie realnego wpływu na 
swoje miejsce życia i możliwość 
uczestnictwa w zmienianiu go na 
lepsze. W tym samym dniu odbyły 
się pierwsze demokratyczne wybory 
w powojennej Polsce, wybory do 
rad gmin. Naczelną ideą przyświe-
cającą ustawodawcy przy tworzeniu 
samorządów była decentralizacja 
władzy, lepsze poznanie potrzeb 
Polaków i trafne spełnianie ich 
oczekiwań poprzez rozwój naszych 
„Małych Ojczyzn” jakimi są gminy. 
Od 30 lat staramy się to urzeczy-
wistniać, działać efektywnie wsłu-
chując się w głosy mieszkańców, 
zaspokajając Państwa potrzeby 
i w miarę możliwości realizując 
Państwa pomysły. Ze względu na 
sytuację epidemiologiczną nie mo-
gliśmy w należytej oprawie uczcić 
okrągłej rocznicy powstania sa-
morządów, zostały nam obchody 
wirtualne oraz szereg artykułów 
w lokalnych periodykach. Również 
bieżący numer Kuriera na kilku 
stronach podejmuje tę tematykę.

Początek czerwca to oddanie 
kolejnej ważnej dla mieszkańców 
gminy inwestycji – sieci kanalizacji 
sanitarnej w Ligocie Wielkiej. Bu-
dowa trwała dwa lata i była współfi-

nansowana ze środków UE. Całkowity 
koszt inwestycji wyniósł 5.781.000,00 zł 
brutto. Więcej o projekcie na stronie 4. 

Po raz kolejny, niestety, część 
wydania poświęcona jest pandemii 
koronawirusa. Zamiast pesymistycz-
nych danych przedstawiamy jednak 
budujący obraz mnóstwa oddolnych 
inicjatyw zrodzonych z wewnętrznej 
potrzeby pomagania innym. Ilość osób 
zaangażowanych oraz różnorodność 
tych działań jest tak wielka, że nie star-
czyłoby nam stron Kuriera na opisanie 
ich wszystkich. W tym miejscu chcę 
serdecznie podziękować Państwu za 
to co robicie i kim jesteście. Oby ta po-
zytywna energia mogła znaleźć ujście 
również w lepszych czasach. 

Mając na uwadze sytuację, jaka do-
tyka przedsiębiorców z terenu Gminy 
Oleśnica z powodu epidemii COVID-19, 
na nadzwyczajnej sesji Rady Gminy 
przedstawiłem radnym projekt uchwały 
w sprawie zwolnienia z podatku od nie-
ruchomości przedsiębiorców, których 
płynność finansowa uległa pogorszeniu 
w związku z ponoszeniem negatywnych 
konsekwencji ekonomicznych z powo-
du koronawirusa. Radni zagłosowali za 
uchwałą jednogłośnie. Mam nadzieję, 
że chociaż w ten sposób możemy ulżyć 
w tym trudnym okresie właścicielom 
firm, jednocześnie przyczyniając się do 
ratowania miejsc pracy. Treść uchwały 
w skróconej formie znajdą Państwo na 
stronie 5 Kuriera. 

Wprowadzenie obostrzeń w orga-
nizowaniu wydarzeń i spotkań  wy-
musiło konieczność działań online, 
pokazując jednocześnie potencjał 
drzemiący w wykorzystywaniu no-
wych technologii oraz kreatywność 
osób posługujących się tymi narzę-
dziami. O funkcjonowaniu szkół 
w nowej rzeczywistości przeczytają 
Państwo na stronie 12, a o działa-
niach Gminnego Ośrodka Kultury 
na stronie 6.

Przestrzeganie zasad reżimu sani-
tarnego i odpowiedzialne  zachowanie 
większości społeczeństwa pozwalają 
na optymistyczne spojrzenie w przy-
szłość. Należę do pokolenia, dla 
którego kontakt osobisty jest wciąż 
ważny i akcja „zostań w domu” była 
szczególnie dotkliwa. Mając nadzieję 
na już nieodległy powrót do „normal-
nego” funkcjonowania, życzę Pań-
stwu spokojnych i udanych letnich 
miesięcy. •
Marcin Kasina
Wójt Gminy Oleśnica

Wszystkie 
analizowane 

projekty uchwał 
zostały przyjęte 
jednogłośnie. 
W głosowaniu 
uczestniczyło 
15 radnych
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XIX SESJA RADY GMINY OLEŚNICA 

Ocena wykonania  
budżetu gminy za 2019 r.  
oraz Raportu o stanie Gminy  
R adni Gminy Oleśnica spotkali się 

w dniu 17 czerwca 2020 r. na kolejnej 
sesji. W pierwszej części obrad Wójt 

Marcin Kasina omówił Raport o stanie Gminy 
za 2019 r.  Raport obejmował obszerną analizę 
działalności Wójta w roku poprzednim, a w 
szczególności realizację polityk, programów 
i strategii. Następnie przeprowadzono  gło-
sowanie nad projektem uchwały w sprawie 
udzielenia Wójtowi wotum zaufania. Uchwała 
została podjęta jednogłośnie. 

W kolejnym etapie obrad radni wysłuchali 
sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 
2019 r. przedstawionego również przez Wój-
ta Marcina Kasinę. W dalszej części obrad 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Czesław 
Kaczmarek przedstawił pozytywną opinię 
Komisji dotyczącą udzielenia Wójtowi abso-
lutorium. Zgodnie z porządkiem obrad Prze-
wodniczący Rady Gminy Oleśnica Tadeusz 
Kunaj odczytał opinię Składu Orzekającego 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie 
opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej. Następ-
nie przeprowadzono kolejno dwa głosowania 
nad projektem uchwały w sprawie zatwier-
dzenia sprawozdania finansowego za 2019 r.  
oraz nad projektem uchwały w sprawie abso-
lutorium dla Wójta Gminy Oleśnica za 2019 r. 

W dalszej części obrad Rada Gminy pod-
jęła m.in. następujące uchwały:
• w sprawie ustalenia cen za usługi przewo-
zowe, opłaty dodatkowe oraz opłaty mani-
pulacyjne w publicznym transporcie zbioro-
wym o charakterze użyteczności publicznej 
zorganizowanym na terenie gminy Oleśnica;
• w sprawie organizacji publicznego trans-
portu zbiorowego na terenie Gminy Oleśnica;
• w sprawie projektu uchwały zmieniającej 
uchwałę Nr XXVI/111/08 w sprawie utworze-
nia Punktu Przedszkolnego w Szkole Podsta-
wowej we Wszechświętem. 
• w sprawie przyjęcia do realizacji programu 
zdrowotnego na lata 2020-2021;
• w sprawie ustalenia średniej ceny jednost-
ki paliwa w Gminie Oleśnica na rok szkolny 
2020/2021

Rada Gminy przyjęła wszystkie przedstawione 
projekty uchwał jednogłośnie.

Na zakończenie sesji Przewodniczący Rady 
Gminy Tadeusz Kunaj wraz z Wójtem z okazji 
30-lecia samorządu złożyli życzenia radnym, soł-
tysom i radom sołeckim, pracownikom samorzą-
dowym oraz wszystkim osobom i organizacjom 
pozarządowym pracującym na rzecz samorządu. 
Wyjątkowe podziękowania zostały skierowane 
do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Pana 
Czesława Kaczmarka, który pełni funkcje rad-
nego nieprzerwanie od 1990 r. •
Eliza Kołcz – Biuro Rady

 

W pierwszej  
części obrad  

Wójt Marcin Kasina 
omówił Raport  
o stanie Gminy  
za 2019 r
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NOWA SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ 

Oddanie inwestycji  
w Ligocie Wielkiej

S ieć kanalizacji sanitarnej zo-
stała wybudowana w okresie 
od 25 maja 2018 r. do dnia 

22 maja 2020 r. w systemie zapro-
jektuj i wybuduj. Całkowity koszt 
inwestycji wyniósł 5.781.000,00 zł 
brutto. Wykonano ok 4,6 km sieci 
kanalizacyjnej grawitacyjnej o śred-
nicach 160 mm-250 mm, rurociąg 
tłoczny oraz dwie przepompownie. 
Kanalizacja będzie odprowadzała 
ścieki do istniejącej oczyszczalni 
ścieków w miejscowości Bystre. 
Przy okazji przedsięwzięcia miesz-
kańcy uzyskali nową nawierzchnię 
asfaltową. Budowa sieci kanalizacji 
sanitarnej była współfinansowana 
ze środków UE w ramach pomocy 
z Europejskiego Funduszu Rolnego 
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiej-
skich w ramach Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020. Kwota dofinansowania 
wyniosła 1 793 548 zł. •
UGO

INWESTYCJA 

Budowa parku  
logistycznego Hillwood
Inwestorem jest specjalizująca 

się w budowie i wynajmie hal 
magazynowych firma Hillwood 
Polska Sp. z o.o. Park powstaje na 
terenie sołectwa Cieśle przy węźle 
Oleśnica Północ. “Taka lokaliza-
cja zapewnia dobrą komunikację 
między centralną Polską a Wrocła-
wiem i dalej na zachód za granicę 
z Niemcami i Czechami. Oleśnica 
stanowi także znaczący węzeł ko-
lejowy w kierunku Górnego Śląska, 
Poznania i Warszawy. Dobre zaple-
cze edukacyjne w mieście zapewnia 
dostęp do wykwalifikowanej kadry 
pracowniczej. Oleśnica dysponuje 
rozwiniętą infrastrukturą dro-
gową i techniczną, konieczną do 
prowadzenia dużych inwestycji” 
– informuje w komunikacie pra-
sowym Hillwood.

Budowana jest hala magazyno-
wa wysokiego składowania o wy-
sokości 10 m, o powierzchni prawie 
53 000 mkw. Budynek będzie miał 
najwyższy standard odporności 
ogniowej – powyżej 4000 MJ/mkw. 

oraz oświetlenie LED. Magazyn dosto-
sowany zostanie również do prowadze-
nia lekkiej produkcji.

Inwestycja przyniesie dla gminy 
Oleśnica duże korzyści finansowe, 
Rocznie, z podatku od budynków 

związanych z prowadzeniem dzia-
łalności gospodarczej oraz od grun-
tów związanych z prowadzeniem tej 
działalności, do kasy gminy wpłynie 
1,3 mln zł. •
Rafał Zahorski – OP

KOLEJNE PRZEBUDOWY I REMONTY DRÓG 

Modernizacje 
w Gminie Oleśnica 
w 2020 roku

8 czerwca w Urzędzie Gminy 
Oleśnica podpisano umo-

wy na:
• Przebudowę drogi gminnej 
dz. nr 139 w m. Brzezinka (najko-
rzystniejsza oferta Zakład Budowy 
Dróg Henryk Mocny),
• Remont drogi na dz. nr 190, 
175/2 w m. Cieśle (najkorzystniej-
sza oferta POL DRÓG DRAWSKO 
POMORSKIE S.A.),
• Przebudowę drogi gminnej 
nr 102146D, 102147D w miejscowo-
ści Jenkowice w zakresie budowy 
chodnika wraz z odwodnieniem 

drogi (najkorzystniejsza oferta TOM 
TRANS Tomasz Walczak),
• Przebudowę drog i gminnej 
dz. nr 189, 164, 188/23, 198/12 w m. Li-
gota Mała (najkorzystniejsza oferta 
TOM TRANS Tomasz Walczak),
• Przebudowę drog i gminnej 
dz. nr  100/2, 99 w m. Poniatowice 
(najkorzystniejsza oferta Przedsiębior-
stwo Usługowo Handlowe „Carbon” 
Jan Kuropka),
• Remont drogi gminnej ul. Dębowa 
w m. Spalice o długości 310mb (najko-
rzystniejsza oferta POL DRÓG DRAW-
SKO POMORSKIE S.A.) •

5.781.000,00 zł
Tyle wyniósł całkowity koszt inwestycji. Kanalizacja będzie 
odprowadzała ścieki do istniejącej oczyszczalni ścieków 
w miejscowości Bystre
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STATYSTYKA 

Powszechny 
Spis Rolny 2020
W dniach od 1 września do 

30 listopada 2020 r. na tere-
nie całego kraju rusza Powszechny 
Spis Rolny. Wyniki spisu rolnego są 
jedynym źródłem, które pozwala 
dokładnie scharakteryzować pol-
skie rolnictwo. Służą władzom 
lokalnym i centralnym do podej-
mowania trafnych decyzji stra-
tegicznych, opartych na analizie 
danych. Udział w spisie jest obo-
wiązkowy.

Spis będzie prowadzony w go-
spodarstwach indywidualnych oraz 
w gospodarstwach rolnych osób 
prawnych i jednostek organiza-
cyjnych niemających osobowości 
prawnej. W przypadku gospo-
darstw rolnych osób fizycznych 
(gospodarstwa indywidualne) 
spisem rolnym zostaną objęte 
wszystkie gospodarstwa rolne 
o powierzchni 1 ha użytków rol-
nych i więcej, a także gospodarstwa 
o powierzchni poniżej 1 ha użytków 
rolnych prowadzące działy specjal-
ne produkcji rolnej lub produkcję 
rolną o następującej skali:
• 0,5 ha – dla plantacji drzew owo-
cowych; 
• 0,5 ha – dla krzewów owocowych; 
• 0,5 ha – dla warzyw gruntowych; 
• 0,5 ha – dla truskawek grunto-
wych; 
• 0,5 ha – dla chmielu; 
• 0,3 ha – dla szkółek sadowni-
czych; 
• 0,3 ha – dla szkółek ozdobnych; 
• 0,1 ha – dla tytoniu; 
• 5 sztuk – dla bydła ogółem; 
• 20 sztuk– dla świń ogółem; 
• 5 sztuk – dla loch; 
• 20 sztuk – dla owiec ogółem; 
• 20 sztuk – dla kóz ogółem; 
• 100 sztuk – dla drobiu ogółem; 
• 10 sztuk – dla zwierząt dzikich 
utrzymywanych w warunkach fer-
mowych. 

Ogrody działkowe nie spełniają po-
wyższych kryteriów, więc nie będą 
objęte spisem rolnym.

Jakie pytania usłyszą rolnicy 
w trakcie spisu?
Dokładny zakres informacji zbie-
ranych w PSR 2020 dostępny jest 
w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 
31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie 
rolnym w 2020 r. (Dz.U.poz.1728).

W spisie rolnym będą zbierane 
dane, dotyczące m.in.:
• osoby kierującej gospodarstwem 
rolnym; 
• położenia gospodarstwa na ob-
szarach o ograniczeniach natural-
nych; 
• osobowości prawnej; 
• typu własności użytków rolnych; 
• produkcji ekologicznej; 
• rodzaju użytkowanych gruntów; 
• powierzchni zasiewów według 
upraw; 
• powierzchni nawadnianej; 
• zużycia nawozów mineralnych 
i organicznych; 

• pogłowia zwierząt gospodarskich 
według grup wiekowo-użytkowych; 
• rodzaju budynków gospodarskich; 
• liczby maszyn i urządzeń w gospo-
darstwie rolnym; 
• wkładu pracy w gospodarstwo rolne 
użytkownika i członków jego gospo-
darstwa domowego oraz pracowników 
najemnych. 

Rolnicy z naszej gminy będą mogli 
udzielić informacji o swoich gospo-
darstwach rolnych poprzez: 
1) Samospis internetowy przeprowa-
dzony za pośrednictwem interaktyw-
nej aplikacji, która będzie dostępna na 
tej stronie internetowej. Gorąco zachę-
camy do tej formy udziału w badaniu. 
Nie potrzeba do tego nawet dostępu 
do Internetu w domu – w gminnych 
biurach spisowych zapewnimy Ci bez-
płatny dostęp do pomieszczeń wyposa-
żonych w sprzęt komputerowy.
2) odpowiedzi w wywiadzie telefonicz-
nym przeprowadzanym przez rachmi-
strza telefonicznego, 
3) odpowiedzi w wywiadzie bezpośred-
nim przeprowadzanym przez rach-
mistrza terenowego, który odwiedzi 
gospodarstwo rolne. 

Jednocześnie w dniu 15.06.2020  r. 
ruszył nabór kandydatów na rachmi-
strzów terenowych do Powszechnego 
Spisu Rolnego w 2020 r. Nabór potrwa 
do 08.07.2020 r.

Kandydat na rachmistrza terenowego 
winien spełniać następujące wyma-
gania:
1) być osobą pełnoletnią,
2) zamieszkiwać na terenie danej gmi-
ny,
3) posiadać co najmniej średnie wy-
kształcenie,
4) posługiwać się językiem polskim 
w mowie i piśmie,
5) nie być skazanym prawomocnym 
wyrokiem za umyślne przestępstwo 
lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Informacje o szczegółach naboru do-
stępne są na naszej stronie interneto-
wej pod adresem www.olesnica.wroc.
pl w dziale: Ogłoszenia, Komunikaty 
oraz w Biuletynie Informacji Publicz-
nej Urzędu Gminy Oleśnica w zakład-
ce Przetargi i konkursy → Konkursy 
ofert. •
Bieżące informacje o spisie rolnym 
dostępne są na stronie interneto-
wej Głównego Urzędu Statystycz-
nego: https://spisrolny.gov.pl/. 

Spis będzie 
prowadzony 

w gospodarstwach 
indywidualnych oraz 
w gospodarstwach rolnych 
osób prawnych i jednostek 
organizacyjnych 
niemających osobowości 
prawnej

POMOC DLA PRZEDSIĘBIORCÓW 

Zwolnienie z podatku 
od nieruchomości

R ada gminy jednogłośnie 
przyjęła projekt uchwały 
NR XVIII/164/20 w spra-

wie zwolnienia z podatku od 
nieruchomości przedsiębiorców, 
których płynność f inansowa 
uległa pogorszeniu w związku 
z ponoszeniem negatywnych 
konsekwencji ekonomicznych 
z powodu COVID-19. Zakłada 
ona zwolnienie z podatku od nie-
ruchomości gruntów, budynków 
i budowli związanych z prowadze-
niem działalności gospodarczej 
za kwiecień, maj i czerwiec 2020 
roku. Zwolnienie przysługuje 
w wysokości 100% należnego po-
datku w przypadku przedsiębior-
ców, których działalność została 
czasowo ograniczona, a w razie 
pogorszenia płynności finanso-
wej odpowiednio:
• 25 % (gdy spadek obrotów nie 
przekracza 25 %);

• 50 % (gdy spadek obrotów jest więk-
szy niż 25 % i nie większy niż 50%);
• 75 % (gdy spadek obrotów przekra-
cza 50 %).

Zwolnienia nie dotyczą przedsiębior-
ców prowadzących działalność lub na 
nieruchomościach na których prowa-
dzona jest działalność polegająca na: 
wytwarzaniu, przesyłaniu, dystrybucji 
i handlu energią elektryczną, wytwa-
rzaniu paliw gazowych, dystrybucji 
i handlu paliwami gazowymi w syste-
mie sieciowym, wytwarzaniu i prze-
twarzaniu produktów rafinacji ropy 
naftowej, sprzedaży hurtowej paliw 
i produktów pochodnych, sprzedaży 
detalicznej paliw do pojazdów silni-
kowych na stacjach paliw, działalności 
w zakresie telekomunikacji przewo-
dowej, bezprzewodowej, satelitarnej 
i pozostałej telekomunikacji. 
Skorzystanie z ulgi wymaga złożenia 
do 30 czerwca:

• korekty deklaracji na podatek od 
nieruchomości lub korekty informacji 
o nieruchomościach i obiektach bu-
dowlanych,;
• formularza informacji przedstawia-
nych przy ubieganiu się o pomoc re-
kompensującą negatywne konsekwen-
cje ekonomiczne z powodu COVID-19 
(wzór w załączniku do uchwały);
• w razie pogorszenia płynności fi-
nansowej dodatkowo formularza 
informacji o tym pogorszeniu (wzór 
w załączniku do uchwały).

Zwolnienie stanowi pomoc publiczną 
mającą na celu zaradzenie poważnym 
zaburzeniom w gospodarce państwa 
członkowskiego i jest udzielana zgod-
nie z pkt 3.1 Komunikatu Komisji Eu-
ropejskiej: Tymczasowe ramy środków 
pomocy państwa w celu wsparcia go-
spodarki w kontekście trwającej epi-
demii COVID-19. •
UGO

KORONAWIRUS 

Sytuacja epidemiologiczna

Aktualna liczba zachorowań  
w Gminie Oleśnica wyno-

si 64 osoby aktywnie zakażone,                    
z czego spora cześć przypadków 
występuje w Domu Pomocy Spo-
łecznej w Ostrowinie. Szczyt zacho-
rowań w Gminie przypadł na dzień 
20.05.2020 r. i wynosił 86 osób 
aktywnie zarażonych. Ilość osób 
poddanych kwarantannie/izolacji 
na podstawie decyzji Powiatowej 
Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej 
w Oleśnicy obecnie to 112 osoby. 
Najwyższy wskaźnik mieszkańców 
gminy poddanych kwarantannie, 
przypadł na dzień 12.05.2020 i wy-
niósł 148 osób izolowanych. 

Dane z całego powiatu mówią 
o 157 osobach aktywnie zarażonych 
na dzień 15.06.2020 r. Szczyt zacho-
rowań w powiecie przypał na dzień 
12.05.2020 r. i wyniósł 200 aktywnie 
chorych. Łącznie w całym powiecie 
oleśnickim, ilość osób poddanych 
kwarantannie/izolacji wynosi 233. 
Najwyższy wskaźnik osób podda-
nych kwarantannie w całym powie-
cie oleśnickim, jaki został odnoto-
wany, wyniósł 363 osoby izolowane  
w dniu 12.05.2020 r.

Dane z całego powiatu oleśnic-
kiego, wskazują, iż od momentu 
pierwszego wykrytego zakażenia 

łączna ilość zakażonych to 313 przy-
padków odnotowanych. Liczba zgo-
nów wynosi 11, natomiast przypadków 
ozdrowień odnotowano 145.

 Decyzją Wójta place zabaw zlokali-
zowane na terenie gminy, są dostępne 
do użytkowania od dnia 30 maja. Za-
lecamy by w dalszym ciągu zachować 
środki ostrożności oraz aby przestrze-
gać zaleceń mycia rąk po skorzystaniu 
z urządzeń znajdujących się na terenie 
placów zabaw. Również został zniesio-
ny zakaz organizowania zgromadzeń 

oraz zebrań wiejskich dotyczących 
funduszu sołeckiego, zaplanowanych 
przez gminne jednostki i sołectwa. 
Jednocześnie przypominamy, iż or-
ganizowane zgromadzenia  mogą się 
odbywać z ograniczoną liczbą uczest-
ników, do 150 osób. 

Nadal zalecane jest utrzymanie 
odpowiedniego dystansu społecznego 
oraz noszenie maseczek oraz rękawi-
czek w zamkniętych przestrzeniach 
publicznych. •
Ilona Ładak – SO

AKTUALNA SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA WYRAŻONA 
W LICZBACH W GMINIE OLEŚNICA I POWIECIE OLEŚNICKIM 
DANE ZEBRANE NA DZIEŃ 15.06.2020

KATERGORIA GMINA POWIAT

Ilość aktywnie  64 157 
zakażonych  
mieszkańców 

Liczba osób poddanych  112 233 
kwarantannie 
(Decyzja Powiatowej Stacji  
Sanitarno-Epidemiologicznej  
w Oleśnicy)

*wszystkie dane zawarte w tabeli pochodzą z komunikatów Powia-
towego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Oleśnicy.



nr 2 | czerwiec 2020
www.olesnica.wroc.pl• KURIER GMINY OLEŚNICA •6

 GOK OLEŚNICA 

Konkurs na 
wiosenną piosenkę

W ramach naszej akcji ZA-
PROŚ WIOSNĘ DO DOMU 

w gminie Oleśnica odbył się kon-
kurs na wiosenną piosenkę. Bardzo 
się cieszymy z Waszego zaangażo-
wania i uczestnictwa oraz z faktu, 
że pośród laureatów są osoby bio-
rące udział w zajęciach online orga-
nizowanych przez GOK Oleśnica. 
Daje nam to dużo radości i satys-
fakcji. Ze względu na wyrównany 
poziom nadesłanych prezentacji 
i związaną z tym mocno utrud-
niona ocenę Jury postanowiło na-
grodzić wszystkich uczestniczących 

w konkursie wspólną sesją nagraniową, 
która odbędzie się w czasie, gdy już po-
zwolą na to względy bezpieczeństwa.

Niniejszym miło nam przedstawić 
laureatów naszego konkursu, którymi 
są: Julia Brożek, Łucja Biczysko, Mi-
chał Modelski, Oliwia Modelska, Kinga 
Wielichowska, Martyna Wielichowska, 
Tomasz Wielichowski.

Laureatom serdecznie gratulujemy 
oraz dziękujemy za udział w konkursie!

Na stronie GOK Olesnica znajdzie-
cie link do muzycznego kolażu wiosen-
nych piosenek. •
Kinga Kulczycka – GOK Oleśnica

DLA BOHATERÓW 

Świąteczne upominki 
dla ratowników 
C zas pandemii sprawił, że 

wiele osób zaangażowa-
ło się w wolontariacką 

pomoc potrzebującym. Gminny 
Ośrodek Kultury poprosił pa-
nią Jolantę Kucharską (opiekun 
świetlicy we Wszechświętem), 
aby jak co roku przygotowała 
świąteczne dekoracje. Zwykle 
mogliśmy podziwiać je podczas 
Przeglądu Zwyczajów i Obrzędów 
Wiosennych KOGUTEK.  Tym 
razem postanowiliśmy przygo-
tować je tym, którzy poświęcają 
swój czas ratując zdrowie i życie 
innych – Ratownikom Służb Me-
dycznych. Nadchodzące Święta 
Wielkanocne sprawiły, że i nasi 
wolontariusze chcieli podzielić się 
wyjątkową świąteczną atmosferą 
z ratownikami, którzy chroniąc 
życia chorych sami nie znajdowali 
czasu na życie rodzinne. Dlate-
go nasi wolontariusze pomyśleli 
o ratownikach i przygotowali dla 
Nich inne świąteczne upominki. 
Panie z Boguszyc uszyły dla Nich 
maseczki ochronne. Pani Ewa ze 
Wszechświetego upiekła dla Nich 
pyszne ciasto. GOK dorzucił jesz-
cze tradycyjny zakwas na żurek 
świąteczny, który zakisiła Pani 
Monika, opiekun Izby Pamięci 
Gminy. Zakwas na żurek trafił 
do wielu osób, które w czasie 
pandemii pomagali innym bez-
interesownie. •
Kinga Kulczycka  
– GOK Oleśnica

ZACHOWAJ REŻIM SANITARNY

Wynajem świetlic

WY NAJ E M ŚW I ET L IC 
W GMINIE OLEŚNICA 

– MOŻLIWY,   ALE Z ZACHO-
WANIEM REŻIMU SANITAR-
NEGO!

Wynajmujesz świetlicę – je-
steś organizatorem!

Organizatorze imprezy, 
 pamiętaj!!!
• ogranicz liczbę gości 
zgodnie z aktualnymi prze-
pisami – na dzień 3.06.2020 
maksymalna liczba uczestni-
ków imprezy to 150 osób
• poinformuj gości i obsługę, że 
w imprezie nie mogą brać udziału 
osoby chore na COVID-19, zaka-
żone  SARS-CoV-2, przebywające 
w kwarantannie, izolacji,
• ogranicz spotkania i narady we-
wnętrzne
• postaraj się, aby przy stoliku 
siedziały razem osoby z tej samej 
rodziny lub z jednego gospodarstwa 
domowego
• zapewnij płyn dezynfekcyjny 
w sali jadalnianej i przy toaletach
• dostosuj liczbę kelnerów do 
liczby gości; 1 kelner na nie więcej 
niż 15 osób. Dany stół powinien 
być obsługiwany przez tego sa-
mego kelnera lub przez ten sam 
zespół kelnerski.
• Wykonaj spis osób – listę gości 
– przebywających na terenie obiek-
tu (organizator imprezy przygo-
towuje taką listę i trzyma ją przy 
sobie przez okres 14 dni po zakoń-
czeniu imprezy)

Wynajmujący świetlice wiejskie 
(po podpisaniu umowy) stają się 
ORGANIZATOREM IMPREZY! 
Zgodnie z wytycznymi za zapew-

nienie bezpieczeństwa gościom od-
powiada organizator imprezy w tym 
zapewnienie środków do dezynfekcji.

Zgodnie z wytycznymi Państwo-
wego Powiatowego Inspektora Sani-
tarnego w gminie Oleśnica zaleca się: 
,,Obowiązkiem właściciela/zarządcy 
obiektu (tu: GOK Oleśnica) jest wy-

wieszenie w pomieszczeniach sani-
tarno-higienicznych instrukcji 
dot. mycia rąk, zdejmowania 
i zakładania maseczek i ręka-
wiczek oraz instrukcji dezyn-

fekcji rąk. Również przy wejściu 
do obiektu, w widocznym miejscu 
należy umieścić informację dotyczącą 
konieczności dezynfekcji rąk. Należy 
także wyłączyć z użytkowania suszar-
ki nadmuchowe oraz ustalić zasady 
dotyczące liczby osób przebywających 
w toalecie, mając na uwadze dystans 
społeczny 2 m (informację taką moż-
na umieścić na drzwiach). Sanepid 
również informuje: ,,Po imprezie 
zaleca się rutynowe sprzątnięcie sali 
i dezynfekcję wszystkich powierzchni 
dotykowych (w tym oparcia krzeseł) 
sprzętu, toalet. Wytyczne nie okre-
ślają metod i sposobu dezynfekcji 
powierzchni. Stosując środki dezyn-
fekcyjne należy przestrzegać czasu 
działania środka dezynfekcyjnego 
oraz jego właściwości”.

Szczegółowe wytyczne, wraz 
z Oświadczeniem dla wynajmujące-
go, znajdą Państwo na stronie GOK 
Oleśnica oraz Facebookowym pro-
filu GOK.

W sprawie szczegółowych infor-
macji proszę o kontakt z opiekunami 
świetlic odpowiedzialnymi za wy-
najmy świetlic wiejskich lub w GOK 
Oleśnica – numery telefonów dostępne 
na stronie GOK Oleśnica. •
Kinga Kulczycka – GOK Oleśnica

AKCJA GOK OLEŚNICA 

„Zabierz książkę do domu” 

Mobilna Gminna Biblioteka do-
starczała książki do wszyst-

kich miejscowości naszej gminy.
Z końcem maja w najbardziej 

uczęszczanych miejscach na te-
renie naszych miejscowości (np. 
przy sklepie, przystanku lub przy 
świetlicy wiejskiej) można było 
znaleźć kartony naszej MOBILNEJ 
GMINNEJ BIBLIOTEKI oznako-
wane plakatami informacyjnymi. 
Kartony wypełnione książkami 
o przeróżnej tematyce rozwieźliśmy 
po terenie gminy Oleśnica w ciągu 
jednego tygodnia.  Książki można 
było zabrać na własność! Można 
było podarować ją przyjacielowi 
lub komuś z rodziny.  Ważne było 
to, by po przeczytaniu książki wę-
drowały dalej i dalej. Cieszymy się, 
ze spodobał się Wam nasz pomysł 
i kartony były puste już po kilku 
godzinach. •
Kinga Kulczycka  
– GOK Oleśnica

!

Czas pandemii 
sprawił, że wiele osób 

zaangażowało się 
w wolontariacką pomoc 
potrzebującym

Kartony 
wypełnione 

książkami o przeróżnej 
tematyce rozwieźliśmy 
po terenie gminy Oleśnica 
w ciągu jednego tygodnia
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RADNY CZESŁAW KACZMAREK:

Mieszkańcy Gminy Oleśnica 
są w stanie zmienić rzeczywistość
C zesław Kaczmarek ur. 

9  października 1952  r. 
w Trąbkach. Nieprzerwa-

nie od 1990 r. radny Rady Gminy 
Oleśnica. Skutecznie ubiegał się 
o reelekcję obejmując stanowisko 
radnego oraz przewodniczącego 
Komisji Rewizyjnej w kolejnych 
wyborach samorządowych. Pry-
watnie emerytowany leśniczy, mąż 
i ojciec trójki dzieci oraz dziadek 
czterech wnucząt.

W jakich okolicznościach pod-
jął Pan decyzję o kandydowa-
niu do Rady Gminy Oleśnica?
Urodziłem się i wychowałem na wsi 
w powiecie Stargard Szczeciński. 
Po zakończeniu edukacji w 1974 r. 
rozpocząłem pracę w Leśnictwie 
Ostrowina jako leśniczy. Moja 
praca zawodowa umożliwiała mi 
częste kontakty z mieszkańcami 
Ostrowiny oraz ze społecznością 
sąsiednich miejscowości. W trakcie 
wykonywania czynności służbo-
wych miałem okazję poznać pro-
blemy, z jakimi borykali się rolnicy 
okolicznych miejscowości. Jestem 
również rolnikiem, dlatego chcia-
łem być rzecznikiem społeczności 
lokalnej, a tym samym ułatwić ży-
cie mieszkańcom. Już wtedy wie-
działem, co trzeba zmienić, a co 
ulepszyć. Mogłem to zrobić tyl-
ko jako samorządowiec. W maju 
1990  r. miały miejsce pierwsze 
wybory samorządowe, w których 
wziąłem udział i zostałem radnym 
Gminy Oleśnica I kadencji. I tak do 
dziś jestem w samorządzie również 
jako przewodniczący Komisji Re-
wizyjnej.

Jakie były pierwsze, kluczowe 
decyzje Rady Gminy Oleśnica?
Nowa Rada zastałą gminę w opła-
kanym stanie. Nie było dróg, 

chodników, sieci wodociągowej, 
oświetlenia oraz przystanków. Tylko 
trzy wioski miały wodociągi a dwie 
telefony. Budżet Gminy Oleśnica 
w 1990 r. zamknął się kwotą 737 416, 
70 zł i opierał się wyłącznie na do-
chodach własnych. Kluczowymi de-
cyzjami Rady Gminy I kadencji było 
rozpoczęcie żmudnej i trwającej do 
dziś budowy i rozbudowy infrastruk-
tury wiejskiej, w tym najważniejsze to 
wodociągi, drogi, przystanki, oświe-
tlenie ulic oraz telefonizacja wsi, po-
rządkowanie dzikich wysypisk śmieci, 
dofinansowanie oświaty i służby zdro-

wia, budowa hal sportowych i moder-
nizacja szkół.

Które momenty w ciągu 30 lat 
pracy w Radzie Gminy uzna Pan za 
najważniejsze? 
Było kilka momentów istotnych dla 
pracy Rady Gminy. Bardzo dobrze 
pamiętam wybór pierwszego Wój-
ta Andrzeja Proszkowskiego, który 
zderzył się z nową rzeczywistością 
w demokratycznym, historycznym 
ładzie społecznym i nie miał łatwe-
go zadania. Pomimo trudnej sytuacji 
gminy, Wójt był zawsze blisko swoich 
wyborców i wychodził naprzeciw ich 

potrzebom i oczekiwaniom. Drugim 
istotnym wydarzeniem był wybór rad-
nego Marcina Kasinę na Wójta Gminy 
Oleśnica, który jest godnym następcą 
swojego poprzednika oraz kontynu-
atorem jego polityki społecznej. Wójt 
Marcin Kasina wprowadził wiele in-
nowacyjnych rozwiązań, które z cza-
sem przyniosły oczekiwane rezultaty. 
Zmienił zasady pracy Rady Gminy, 
postawił na inwestycje, szkolnictwo, 
oświatę, zdrowie oraz sport. 

Z pewnością niewielu jest sa-
morządowców w Polsce, którzy 
pełnią funkcję radnego nieprze-

rwanie od 1990 r. Jak zmienił się 
charakter Rady na przestrzeni 
30 lat?
Rada Gminy do 2002 r. liczyła 22 rad-
nych. Natomiast od IV kadencji 
w skład Rady wchodzi 15 radnych. Od 
dwóch lat radni głosują drogą elektro-
niczną, a od 2019 r. dla usprawnienia 
pracy Rady i oszczędności materia-
łów, wprowadzono tablety. Ważnym 
aspektem funkcjonowania Rady Gmi-
ny na przestrzeni trzydziestu lat jest 
systematyczny wzrost zaangażowania 
mieszkańców w kreowanie lokalnej 
rzeczywistości oraz wspieranie rad-
nych w ich pracy samorządowej. 

Myślę, że Rada Gminy na przestrze-
ni tych trzydziestu lat zmieniła swój 
charakter. Dzisiaj zarządzanie gminą 
odbywa się w sposób kreatywny i ela-
styczny, ze szczególnym uwzględnie-
niem potrzeb mieszkańców. Czas 
i doświadczenie w wieloletniej pracy 
samorządowej z pewnością korzyst-
nie wpływa na decyzje Rady Gminy, 
które z perspektywy czasu okazały się 
bardzo trafne a ich efekty są widoczne 
w wielu obszarach życia społecznego 
mieszkańców naszej Gminy. 

Minęło trzydzieści lat mojej pracy 
w samorządzie, pracy jakże owocnej 
dla mieszkańców gminy. Nazwałbym 
to przyjemną służbą dla naszej ma-
łej społeczności. Z wielką satysfakcją 
będę wspominał te lata współpracy 
z radnymi, wójtami, dyrektorami, 
prezesami i pracownikami Urzędu 
Gminy; gdyż przyniosła ona rozwój 
samorządności i przyczyniła się do jej 
umocnienia oraz poprawy warunków 
życia miesz kańców. •

NASZA GMINA, NASZA WIEŚ, 
NASZ DOM 
 
Pozdrawiam i życzę pomyślności
Czesław Kaczmarek

WSPOMNIENIE NASZEGO KOLEGI

Józef Rak

W dniu 16 05.2020 r. w wieku  
67 lat odszedł od nas były 

pracownik Urzędu Gminy Oleśni-
ca Ś. P. Józef Rak. Urodził się 31 
grudnia 1953 r. w Granowie koło 
Międzyborza. 

Matka Maria była gospodynią 
domową , a  ojciec Franciszek  pra-
cował w Kombinacie  Państwowych 
Gospodarstw Rolnych w Sycowie.  

Gdy skończył szkołę podsta-
wową  w Stradomii Wierzchniej, 
rozpoczął pracę  jako małoletni 
pomocnik swojego ojca. Pracując 
uczył się nowych umiejętności, 
wykonywał różne zadania od po-
wożenia konnym zaprzęgiem do 
prac rolnych, budowlanych  i sto-
larskich. 

Przez lata z małżonką Marią 
wspólnie powiększali swój życiowy 
dorobek. Ogromnym  życiowym 
awansem była przeprowadzka 
do Oleśnicy i praca Ś.P. Józefa 
w Przedsiębiorstwie  Budownic-
twa Przemysłowego „Północ” we 
Wrocławiu.  

Po ustrojowej transformacji 
i przetrwaniu czasów,  gdy brako-

wało miejsc pracy  w 2008 r. został za-
trudniony w Urzędzie Gminy Oleśni-
ca jako pracownik gospodarczy. Dbał 
o otoczenie wokół budynku naszego 
urzędu. Swoją pracą i uczciwością  osią-

gnął szacunek oraz sympatię  pracow-
ników naszego urzędu. 

Pomagał w przedsięwzięciach 
związanych z utrzymaniem mogi-
ły żołnierza rosyjskiego  z 1813 roku 
w Sokołowicach i w czasie spotkań 
ekumenicznych w tym miejscu.

Był człowiekiem zaradnym i uczyn-
nym wobec innych. Pamiętał o swoich 
rodzicach i bliskich, którzy wcześniej 
odeszli, porządkował ich groby i zapa-
lał znicze pamięci.   Pracując docze-
kał się emerytury i przeszedł na nią 
w 2019 r. 

Po roku od przejścia na emeryturę 
pogorszył się stan jego zdrowia. Po 
krótkiej chorobie zmarł w szpitalu 
w Sycowie.  

Pogrzeb naszego Ś.P. Kolegi Józe-
fa odbył się 19 maja br. na cmentarzu 
przy ulicy Wileńskiej w Oleśnicy. W ce-
remonii realizowanej zgodnie z wy-
mogami  i obostrzeniami związanymi 
z epidemią koronawirusa uczestniczył 
Wójt Gminy Oleśnica Marcin Kasina 
i delegacja pracowników. Ostatnie po-
żegnanie przekazał żonie Marii i ro-
dzinie oraz przyjaciołom insp. Jerzy 
Trzciński. •

POŻEGNANIE

Eugeniusz 
Bernadski

W wieku 94 lat zmarł Euge-
niusz Bernadski – przez 

wójta Andrzeja Proszkowskiego na-
zywany współtwórcą Rady Gminy 
Oleśnica I kadencji.

29 kwietnia br., w wieku 94 lat, 
zmarł Eugeniusz Bernadski, żoł-
nierz Armii Krajowej, rolnik, le-
śnik, działacz demokratycznej opo-
zycji w gminie Oleśnica. Maturę 
zdał w Państwowym Gimnazjum 
i Liceum im. Tadeusza Kościuszki 
w Rembertowie w 1947 roku. Był 
absolwentem Szkoły Głównej Go-
spodarstwa Wiejskiego w Warsza-
wie. Po przeprowadzce do Oleśnicy 
zajął się rolnictwem. Aktywny czło-
nek Polskiego Związku Łowieckie-
go od 1951 roku. Był współzałoży-
cielem i prezesem honorowym Koła 
Łowieckiego „Sokół” w Oleśnicy, 
odznaczonym Brązowym, Srebr-
nym i Złotym Medalem Zasługi Ło-
wieckiej.

W Gminie Oleśnicy działał 
w niepodległościowej opozycji. Był 
współzałożycielem Komitetu Oby-

watelskiego. „Wybory 27 maja 1990 r. 
wygrali w gminie Oleśnica kandydaci 
związani z Komitetem Obywatelskim, 
którego działaniami na tym terenie 
kierował Eugeniusz Bernadski. – A w 
zasadzie wszystko koordynowała trójka 
– Bernadski, Sycianko i Proszkowski 
– wspomina Jecenty Kawecki, wielo-
letni radny i przewodniczący Rady 
Gminy Oleśnica. To właśnie Bernad-
ski „wymyślił” kandydaturę Andrzeja 
Proszkowskiego, który potem przez 
wiele lat sprawował urząd wójta gminy.

Msza święta w intencji zmarłego 
została odprawiona 6 maja w kaplicy 
cmentarza na Wileńskiej w Oleśnicy. 
Uroczystości pogrzebowe odbyły się 
dzień później w kościele św. Karola 
Boromeusza przy ulicy Powązkow-
skiej w Warszawie. Eugeniusz Berna-
dski został pochowany na Powązkach 
w rodzinnym grobowcu. •
UGO

Opracowano na podstawie artyku-
łu w Panoramie Oleśnickiej Nr 18, 
2020 r.



11w w w . o l e s n i c a 2 4 . c o m26 maja - 1 czerwca 2020 Panorama Oleśnicka nr 21 PANORAMA GMIN

PanoramaSycowa

Trzy dekady samorządu

2222222222 Panorama Oleśnicka nr 20   20-26 maja 2015

PANORAMA GMIN www.olesnica24.com

nformatornformatornformatornformatornformator
Gminy OleśnicaIIIII

nrnrnrnrnr

Gminny Ośr

DOBROSZYCEDOBROSZYCEDOBROSZYCEDOBROSZYCEDOBROSZYCE - Dobre życie - Dobre życie - Dobre życie - Dobre życie - Dobre życie

Informator Samorządowy nr 2 Informator Samorządowy nr 2 Informator Samorządowy nr 2 Informator Samorządowy nr 2 Informator Samorządowy nr 2                                                                                  kwiecień 2015 kwiecień 2015 kwiecień 2015 kwiecień 2015 kwiecień 2015

Oni uwierzyli w siebie!Oni uwierzyli w siebie!Oni uwierzyli w siebie!Oni uwierzyli w siebie!Oni uwierzyli w siebie!

Zaledwie 1

NASZ     BIERUTÓWBIERUTÓWBIERUTÓWBIERUTÓWBIERUTÓW
Informator Samorządowy nr 4 maj 2015

Drogi, czyli złoty środekDrogi, czyli złoty środekDrogi, czyli złoty środekDrogi, czyli złoty środekDrogi, czyli złoty środek

43

Ustawa z 8 marca 1990 r. tworzy-
ła samorząd i nadała osobowość 
prawną gminom. Funkcję uchwało-
dawczą powierzono radom gmin. 
Organem wykonawczym był począt-
kowo zarząd gminy, na czele z wój-
tem, wybierany przez radę gminy, a 
od 2002 roku jest nim jednoosobowo 
wójt, wybierany przez mieszkańców 
gminy w bezpośrednich wyborach. 
Trwająca obecnie VIII kadencja jest 
po raz pierwszy pięcioletnia, wcze-
śniej trwały one 4 lata.

Pierwsza kadrowa

RADNI I KADENCJI
sołectwo imię i nazwisko 

Bogusławice Stanisław Pomorski 
Boguszyce Osiedle Stanisław Dubas
Boguszyce wieś Ryszard Urbaniak 
Brzezinka Rainhold Fryczkowski
Bystre Piotr Nowak
Cieśle Jan Zawiślak
Dąbrowa Stanisław Bezrąk 
Krzeczyn Feliks Grudzień 
Ligota Mała Ewa Szymańska
Ligota Polska Henryk Kotwa
Ligota Wielka Jan Widłak
Nieciszów Mieczysław Młynarz 
Ostrowina Czesław Kaczmarek
Poniatowice Tadeusz Bukowski
Poniatowice Jacenty Kawecki 
Smardzów Jacek Adamiak 
Smolna Tadeusz Kędra*
Sokołowice Henryk Domański 
Spalice Krzysztof Sycianko
Świerzna Roman Strug
Wszechświęte Jan Rainczak
*22 grudnia 1992 r. jego mandat wygasł - rad-
ny zmarł; zastąpił go Marian Słotnicki

Pierwsze posiedzenie Rady Gmi-
ny Oleśnica miało miejsce 5 czerw-
ca 1990 roku. Na przewodniczącego 
Rady Gminy powołano Krzysztofa 
Syciankę. 11 czerwca odbyła się 
druga sesja. Na wójta został zapro-
ponowany przez Komitet Obywatel-
ski „Solidarność” 44-letni Andrzej 
Proszkowski. Kontrkandydatem 
Proszkowskiego był Kazimierz Bie-
licki. W tajnym głosowaniu Prosz-
kowski dostał od radnych 21 głosów. 
Bielickiego poparł tylko jeden rajca. 

- Przejęliśmy trudną schedę - opo-
wiada Jacenty Kawecki. - Gmina 
była w opłakanym stanie. Brnęliśmy 
w błocie, bo nie było dróg, chodni-
ków, nie było wodociągów, oświetle-
nia... Trzeba było nadrabiać wielolet-
nie zaniedbania.

B u d ż e t  g m i ny  O l e ś n i c a  w 
roku 1990 zamknął s ię kwotą 
7.374.167.000 tzw. starych złotych. 

To - w przeliczeniu na dzisiejszą 
wartość - zaledwie 737.416,70 zł 
(!). Jedynym przedsiębiorstwem był 
wówczas Państwowy Ośrodek Ma-
szynowy, umiejscowiony na ulicy Ko-
pernika w Oleśnicy. A już wtedy był 
nierentowny i w stanie upadłości... 

Tak (od)budowali gminę
Gmina rozpoczęła żmudną i trwa-

jąca do dzisiaj budowę i odbudowę 
infrastruktury wiejskiej. Trzy kolejne 
kadencje samorządu gminy Oleśni-
ca, tj. 1994 -1998, 1998 - 2002 i 2002 
- 2006, to 12 lat obfitujących w liczne 
osiągnięcia w każdej niemal dziedzi-
nie życia samorządowego.

Jednym z najważniejszych osią-
gnięć inwestycyjnych trzech pierw-
szych kadencji była budowa hal 
sportowych. Stały się one wyróżni-
kiem i wizytówką Gminy. Sport i kul-
tura były oczkiem w głowie kolejnych 
rad gminy. Hasło o budowie sal przy 
szkołach podstawowych padło na 
sesji Rady Gminy 9 listopada 1996. 
Wtedy w Gminie była jedna sala 
gimnastyczna - w Nieciszowie. Do 
2003 roku zbudowano cztery - w So-
kołowicach, Ligocie Małej, Smolnej i 
Poniatowicach. 

Budowano drogi, chodniki i kana-
lizację burzową, wodociągowano 
wioski, budowano i modernizowano 
stacje uzdatniania wody. Z roku na 
rok rosły wydatki na oświatę. Gmina 
mocno postawiła na rozwój kultury. 
Tworzono i finansowano zespoły 
folklorystyczne, wspierano amator-
ski ruch artystyczny. Gmina stała 
się ważnym punktem na kulturalnej 
mapie powiatu, województwa i Pol-
ski. Rozwój działalności kulturalnej 
to z jednej strony efekt przychylności 
władz, z drugiej aktywnej działalno-
ści Gminnego Ośrodka Kultury, któ-
rym przez 19 lat kierowała Barbara 

Arct-Płonka, a od maja 1995 roku 
Dorota Bartczak. 

17 lat Proszkowskiego
W II i III kadencji wójta wybierała 

Rada Gminy. Jedynym kandydatem 
był Andrzej Proszkowski. W obu tych 
kadencjach jego zastępcą był Feliks 
Grudzień.

W IV kadencji wójta wybierali już 
mieszkańcy. Kandydowali Andrzej 
Proszkowski i Kazimierz Rytkowski. 
Pierwszy uzyskał ponad 80% głosów 
i po raz czwarty został wójtem. W V 
kadencji w wyborach na wójta kan-
dydował tylko Proszkowski - zdobył 
prawie 89% głosów. 

Cztery pierwsze kadencje samo-
rządu i ich sukcesy są związane 
właśnie z  nazwiskiem Andrzeja 
Proszkowskiego. Ze stanowiska wój-
ta odszedł on 30 lipca 2008 roku po 
aferze gruntowej. Złożył rezygnację 
i przeszedł na emeryturę. 16 lutego 
2011 r. zmarł podczas pobytu w sa-
natorium.

Nowoczesna  
i demokratyczna

Po odejściu Proszkowskiego 
przedterminowe wybory wójta za-
rządzono na 9 listopada 2008 roku. 
Kandydowali: Marcin Kasina, Ma-
ciej Sycianko i Przemysław Wró-
bel. Kasina w I turze zdobył 57% gło-
sów i został nowym wójtem. - Teraz 
czeka mnie praca, praca i jeszcze 
raz praca. Gmina musi się rozwijać 
- powiedział zaraz po ogłoszeniu 
wyników.

Kasina był wtedy radnym gmin-
nym z Ligoty Polskiej. Miał wówczas 
33 lata, żonę i dwóch synów (dzisiaj 
ma ich trzech), ukończył Akademię 
Ekonomiczną we Wrocławiu. Pro-
wadził rodzinne gospodarstwo rolne. 
Do Rady Gminy wszedł po raz pierw-

szy w listopadzie 2006 roku. Potem 
wygrywał kolejne wybory na wójta: 
w 2010 roku uzyskał 85% głosów 
poparcia, w 2014 roku - 79% (w obu 
przypadkach był jedynym kandyda-
tem), a w roku 2018 - 62% (wygrał w 
I turze, pokonując Macieja Syciankę 
- 25% i Tomasza Wzgardę - 11%).  

Nowy wójt postawił na kilka prio-
rytetów. To inwestycje, pozyskiwanie 
środków zewnętrznych oraz większe 
współdecydowanie przez mieszkań-
ców o wydawaniu budżetowych pie-
niędzy. 

Nie sposób w tym opracowaniu 
wymienić wszystkich inwestycji 
ostatnich 12 lat. Podkreślmy więc tyl-
ko, że bardzo wiele udało się zreali-
zować dzięki wsparciu finansami Unii 
Europejskiej lub budżetu państwa. 
Gminni urzędnicy piszą profesjonal-
ne wnioski, układają ciekawe progra-
my, dzięki którym Gmina wygrywa 
konkursy na pozyskanie środków.

Dotacje celowe, fundusze celowe 
oraz środki z innych źródeł zasiliły 
budżet Gminy kwotą 129,77 mln.

Jedną ze sztandarowych inwe-
stycji ostatnich lat, łączących sport i 
oświatę, była budowa hali sportowej 
w Oleśnicy. Z Ministerstwa Sportu i 
Turystyki Gmina otrzymała dofinan-
sowanie - 1,6 mln. Całkowita wartość 
inwestycji wyniosła 5,1 mln, z czego 
3,4 mln to środki własne. 

Reasumując: w roku 2008 wydatki 
na inwestycje i zakupy inwestycyjne 
wyniosły - 4,14 mln zł, w roku 2009 - 
6,28, w 2010 - 10,83, w 2011 - 5,36, 
2012 - 5,61, 2013 - 4,09, 2014 - 3,99, 
2015 - 3,29 mln zł, 2016 - 3,30 mln; 
2017 - 5,45 mln; 2018 - 8,77 mln; 
2019 - 11,63 mln czyli w ciągu 12 
lat aż 72,74 mln. 

Na starcie samorządu w Gminie 
był tylko POM. Dzisiaj jest zareje-
strowanych prawie 700 firm, ponad 2 

tysiące gospodarstw rolnych i ogrod-
niczych. A najnowsza inwestycja to 
centrum logistyczne przy Węźle Ole-
śnica-Północ.

Gmina stara się, aby proces decy-
zyjny w najistotniejszej działalności 
samorządu - rozdziale pieniędzy - był 
coraz bardziej obywatelski. Miesz-
kańcy Gminy partycypują i decydują 
o podziale środków finansowych od 
lat, w ramach funduszy sołeckich. 

Gmina Oleśnica dołączyła też do 
samorządów objętych systemem ko-
munikacji bezpośredniej z mieszkań-
cami za pośrednictwem technologii 
GSM. A w kwietniu 2019 roku Rada 
Gminy wyraziła zgodę na powołanie 
Młodzieżowej Rady Gminy, która już 
prężnie działa. 

***
 - Za nami 30 lat demokratycznego 

samorządu. Z osiągnięć tych trzech 
dekad jesteśmy bardzo dumni. Doce-
niamy też to, co zrobiono na tej ziemi 
w latach wcześniejszych. Patrzymy 
wstecz, aby pokazać sukcesy, nie 
ukrywać porażek - aby lepiej przy-
gotować się do tego, co nas czeka. 
Władze Gminy dołożą wszelkich sta-
rań, aby zrealizować plany i marze-
nia mieszkańców, których - co nas 
niezmiernie cieszy - z roku na rok 
jest coraz więcej. Będziemy nadal 
stawiać na nowoczesność, na oby-
watelskość, na działanie z ludźmi i 
dla ludzi - mówi wójt Gminy Oleśnica 
Marcin Kasina.

opr. na podstawie „Gmina Oleśnica 
.Historia samorządu i administracji 

1945-2918”; Leszek Zugaj, 
Roman Rybak

27 maja 1990 roku weszła w życie nowa ustawa o samorządzie 
gminnym z 8 marca 1990 roku. Tego dnia przeprowadzono 
pierwsze wybory do rad gminnych. Od tamtego historycz-
nego dnia mija 30 lat...

WÓJTOWIE
1990 - 2008 Andrzej Proszkowski
od 2008 Marcin Kasina

PRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY

1990 - 1998 Krzysztof Sycianko
1998 - 2010 Aleksandra Sieruga
2010 - 2014 Jacenty Kawecki 
od 2014 Tadeusz Kunaj

SKARBNICY GMINY
1990 - 1996 Zofia Grabska
1996 - 2002 Jadwiga Prokopowicz-

-Ciałkowska
2002 - 2008 Dariusz Lewański
od 2008 Monika Warszawska

SEKRETARZE GMINY
1990 - 2003 Daniela Buraczewska 
2003 - 2010 Halina Bąk
od 2012 Krzysztof Skórzewski 

Rada Gminy IV kadencji 2002-2006 (wrzesień 2006) Obradują radni III kadencji 1998-2002 (wrzesień 2001)

Ostatnia narada wójta z sołtysami VI kadencji 2011-2015 (styczeń 2015)
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M ija właśnie 30 lat od mo-
mentu pierwszych w pełni 
wolnych wyborów w Pol-

sce po II wojnie światowej, wyborów 
samorządowych do rad gmin, które 
odbyły się 27 maja 1990 roku. 

Start w nowej rzeczywistości 
był trudny, zaledwie trzy wsie mia-
ły wodociągi, dwie telefony, drogi 
straszyły nawierzchnią, brak było 
przystanków i oświetlenia. Obraz 
podoleśnickich wsi z terenu gminy 
Oleśnica końca lat 90-tych ukaza-
ny w serialu dokumentalnym „Zło-
te Łany” w reżyserii Ewy Strabu-
rzyńskiej zmienił się diametralnie. 
Rozwój ten zawdzięczamy przede 
wszystkim potencjałowi miesz-
kańców gminy oraz inwestorom, 
którzy dostrzegli atrakcyjność tego 
terenu.  

Od samego początku lokalny 
samorząd postawił na rozwój 
infrastruktury technicznej jak 
i społecznej. Budowane są drogi, 
wodociągi, kanalizacja sanitarna 
oraz obiekty przestrzeni publicz-
nej, projektowane są nowe szlaki 
turystyczne czy tereny zielone 
znacząco wpływające na jakość 
życia. Dzięki temu jak i szcze-
gólnemu powiązaniu z miastem 
Oleśnica (siedziba Urzędu Gmi-
ny znajduje się na terenie miasta), 
następuje rozrost budownictwa 
mieszkaniowego (w tym zabudo-
wy szeregowej, zmieniającej po-
woli charakter okolicy wiejskiej) 
i w konsekwencji stale przybywa 
mieszkańców (na początku lat 90-
tych liczba zameldowanych osób 
nie przekraczała 10 000, 
na chwilę obecną wynosi 
13 748). Gmina Oleśni-
ca plasuje się na trzecim 
miejscu w powiecie pod 
względem ilości osób za-
mieszkałych (za gminą miejską 
– Miastem Oleśnica oraz Miastem 
i Gminą Syców).

Jednym z najważniejszych osią-
gnięć inwestycyjnych pierwszych 
kadencji samorządu była budowa 
hal sportowych przy szkołach pod-
stawowych. Stały się one wyróżni-
kiem i swoistą wizytówką gminy 
Oleśnica. Do jedynej wówczas sali 
gimnastycznej (Nieciszów), wkrót-
ce dołączyły kolejne (Sokołowice, 
Ligota Mała, Smolna, Ligota Pol-
ska oraz najnowsze, wybudowane 
w ostatnich 10 latach, obiekty we 
Wszechświętem i w Oleśnicy przy 
SP Gminy Oleśnica). Niedawna 
reforma oświaty i likwidacja gim-
nazjów przyniosły konieczność 
rozbudowy szkół (pierwsza inwe-
stycja  w Ligocie Małej zakończyła 
się w sierpniu 2018 roku, kolejne 
w planach).

Samorząd gminy dużą wagę przy-
wiązuje także do rozwoju życia kul-
turalnego i społecznego. Przez cały 
30-letni okres sukcesywnie budowa-
no i remontowano świetlice wiejskie 
(obecnie 24), które stały się tętniącymi 
życiem ośrodkami scalającymi miej-
scową społeczność. 

Lata te, to również stopniowe przy-
gotowanie i wdrażanie w życie koncep-
cji gospodarki ściekowej. Wybudowano 
sieć kanalizacji sanitarnej w  Boguszy-
cach, Spalicach, Smardzowie i Bystrem 
(obecnie trwają prace inwestycyjne 
w Ligocie Wielkiej), przejęto i zmoder-

nizowano dwie lokalne oczyszczalnie 
– w Ligocie Polskiej oraz Nowoszycach, 
wybudowano większą mechaniczno-
-biologiczną oczyszczalnię ścieków 
w Bystrem oraz mniejsze w Brzezince, 
Wszechświętem i przy szkołach we wsi 
Smolna i Sokołowice. Powstały wodo-
ciągi w Bystrem, Brzezince i Świerznej, 
od podstaw przebudowano SUW w Za-
rzysku oraz zmodernizowano SUW 
w Świerznej, Krzeczynie i Cieślach. 
W tym okresie wybudowano również 
drogi utwardzone (kostka brukowa, 
asfalt), chodniki i kanalizację burzową 
w wielu miejscowościach gminy.

W ostatnich 10 latach władze 
gminy postawiły na pozyskiwanie 
środków zewnętrznych oraz większe 
współdecydowanie przez mieszkań-
ców o tym, jak wydawane są budże-
towe pieniądze. Niewątpliwym atu-
tem gminy są tereny inwestycyjne. 
W sąsiedztwie prężnie działających 
od wielu lat firm, pojawiają się nowe 
przedsięwzięcia (w ostatnim okresie 
SLV Group w Cieślach, Pogodne Cen-
trum Rank Progress w Spalicach czy 
będąca na ukończeniu hala magazy-
nowa Hillwood przy trasie szybkiego 
ruchu S8). Oprócz doskonałej lokali-

zacji dla potencjalnych inwestorów  
samorząd zapewnia najniższe stawki 
krajowe podatku od środków trans-
portowych oraz zwolnienie z podatku 
od nieruchomości w ramach pomocy 
de minimis. •
Krzysztof Skórzewski  
– Sekretarz/Zastępca Wójta
Rafał Zahorski – OP

Wykorzystano materiały z  książki 
„Gmina Oleśnica. Historia samo-
rządu i administracji 1945-2018”; 
Leszek Zugaj, Roman Rybak

Kapela Ludowa Smyki

Świetlica JenkowiceZespół Śpiewaczy Zazula z Poniatowic

Świetlica wiejska, sala gimnastyczna oraz remiza strażacka  
we Wszechświętem

ŚWIĘTUJEMY

30-lecie 
samorządu 
– Gmina Oleśnica

Tęcza 
w Boguszycach 

Fot. Joanna Sudoł

Kolorowy Przystanek Ligota Mała

Niewątpliwym 
atutem gminy są 
tereny inwestycyjne. 
W sąsiedztwie 
prężnie działających 
od wielu lat firm, 
pojawiają się nowe 
przedsięwzięcia
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PROJEKT „MURAL”

Ferie w Krzeczynie
P odczas ferii zimowych w świetli-

cy wiejskiej w Krzeczynie odby-
wały się bardzo ciekawe zajęcia 

warsztatowe dla naszych dzieci. Pani 
Sołtys wspólnie z Radą Sołecka zor-
ganizowala mini konkurs plastyczny 
w ramach projektu „MURAL”. Podczas 
zajęć z Panem Marcinem dzieci nano-
siły swoje pomysły na koszulki. W wy-
niku konkursu zostały wytypowane 
3 najciekawsze prace, a każde dziecko 
otrzymało dyplom oraz nagrody ze sło-
dyczami. Teraz tylko musimy znaleźć 
odpowiedni fragment muru, na który 
dzieci naniosą swoje projekty. W ten 
sposób w ciekawej formie upiększy-
my Krzeczyn.

To były bardzo wesołe zajęcia. 
Serdecznie dziękujemy instruktorom 
GOK-u za poprowadzenie tak poucza-
jących warsztatów. •
Sołtys Agata Zalega

WSPÓLNYMI SIŁAMI

10 323,05 zł dla Tosi i Frania

S zkolna Rada Wolontariatu, 
działająca przy Szkole Pod-

stawowej im. UNICEF w Ligocie 
Małej, zorganizowała akcje chary-
tatywne na rzecz Tosi Wiśniewskiej 
z Oleśnicy oraz Frania Marcinkow-
skiego z Namysłowa. Akcje polegały 
na zbieraniu dobrowolnych datków 
do specjalnie przygotowanych skar-
bonek. Zwieńczeniem wszystkich 
aktywności był Zimowy Festyn 
Dobroczynny, który obejmował 
blok zajęć rekreacyjno-sportowych, 
zajęcia z elementami gimnastyki 
artystycznej, kreatywne zajęcia 
plastyczno-techniczne, w ramach 
których każdy uczestnik wykonał 
zakładkę do książki w formacie 
3D. Aktywny udział we wszystkich 
inicjatywach pozwalał uczniom na 
rozwijanie umiejętności miękkich, 
które są umiejętnościami praktycz-
nymi, istotnymi i niezwykle przy-
datnymi w dalszym życiu.

Wspólnymi siłami, staraniem 
uczniów, rodziców, pracowników 
szkoły oraz instytucji zewnętrznych 
– Koła Gospodyń Wiejskich z By-
strego, Służb Ratowniczych, Ko-
mendy Powiatowej Policji udało się 
zebrać10 323,05 zł, które przekazane 
zostały na leczenie Tosi i Frania. •
Anita Krzekotowska  
– SP Ligota Mała

SPOTKANIE W STYLU HAWAJSKIM

Dzień Kobiet 
w Ligocie Polskiej

W dniu 7.03.2020 w świetlicy 
GOK-u w Ligocie Polskiej 

odbył się Dzień Kobiet – spotkanie 
w stylu hawajskim. Organizatorami 
tego wydarzenia byli sołtysi wsi Li-
gota Polska, Poniatowice oraz Osa-
da Leśna wraz z radami sołeckimi 
oraz Pan radny z Poniatowic. 

Wszystkie kobiety, a było ich 
dość sporo bo ok. 80 osób, zosta-
ły przywitanie lampką szampana 
i czekoladą zamiast kwiatka...

Przedstaw ienia ,  karaoke 
i wspólne biesiadowanie to tylko 
namiastka tego co się wydarzy-
ło. Szczególne podziękowania 
składamy Pani Justynie Matysz-
kiewicz. •
Agnieszka Jakubowska – sołtys

 Szanowni Państwo
Pragnę bardzo serdecznie przywitać  

nowych mieszkańców Gminy Oleśnica

Serdecznie gratuluję przyjścia na świat Państwa dziecka. 
Dla rodzica ta ważna chwila na zawsze pozostanie w pamięci. 

Moment, w którym powiększa się rodzina jest  wyjątkowy. Oby 
teraz każdy Wasz wspólny dzień był szczęśliwy i przepełniony 
radością. Życzę również aby miłość zawsze wskazywała Wam 
drogę podczas wychowywania mądrego i prawego człowieka. 

Każdy noworodek to duma naszej gminy. Cieszymy się, że w dobie 
migracji rodzice decydują się na zamieszkanie w Gminie Oleśnica 

i przyszłość swoich pociech wiążą z naszą gminą.

Najmłodszym mieszkańcom Gminy Oleśnica życzę szczęśliwego 
i bajkowego dzieciństwa, wielu sukcesów w latach szkolnych oraz 

wszelkiej pomyślności w dorosłym życiu.

Jednocześnie życzę, by niezależnie od tego gdzie będziecie 
mieszkać w przyszłości, nie opuszczała Was świadomość, 

że pochodzicie z Gminy Oleśnica. 

Wójt Gminy Oleśnica
Marcin Kasina

POWITANIE

Witamy nowych 
mieszkańców 
Gminy Oleśnica
W drugiej połowie marca 

w Urzędzie Gminy Ole-
śnica miało się odbyć tradycyj-
ne, uroczyste przywitanie nowych 
mieszkańców. Ze względu na 
wprowadzenie stanu epidemio-
logicznego i mając na uwadze 
bezpieczeństwo rodziców i dzie-
ci, UG zmienił formę „powita-
nia”. Listy gratulacyjne zostały 
wysłane drogą pocztową, nato-
miast upominki (welurowe ko-
cyki i kubki niekapki) oraz bony 
o wartości 100,00 zł do wykorzy-
stania w supermarkecie E.Leclerc 
zostały odebrane indywidualnie 
w siedzibie Urzędu.

Jednocześnie przypominamy, że ro-
dzice nowonarodzonego dziecka mogą 
złożyć odpowiedni formularz zgło-
szeniowy do Urzędu Gminy w ciągu 
6 miesięcy od dnia urodzenie dziecka. 
Formularz jest do pobrania na naszej 
stronie internetowej  www.olesnica.
wroc.pl lub w Urzędzie w pok. 23. •
Rafał Zahorski – OP

Nowi mieszkańcy 
Gminy Oleśnica:
Szekel Kajetan, Wuczkowska An-
tonina, Noga Hanna, Kowal Marce-
lina, Brojanowski Antoni, Kaspry-
szyn Kajetan, Wiącek Jan, Rosa 
Róża, Karwala Miłosz, Oleś Julia.

Zwieńczeniem 
wszystkich 

aktywności był Zimowy 
Festyn Dobroczynny, 
który obejmował blok 
zajęć rekreacyjno-
sportowych czy 
kreatywne zajęcia 
plastyczno-techniczne

W wyniku konkursu 
zostały wytypowane 

3 najciekawsze prace, 
a każde dziecko otrzymało 
dyplom oraz nagrody 
ze słodyczami
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TANIEC

Festiwal Tańca 
I Akrobatyki  
– Wszechświęte 2020

25 lutego 2020 r. w sali spor-
towej Szkoły Podstawowej 

we Wszechświętem odbył się II Fe-
stiwal Tańca i Akrobatyki. Impreza 
zgromadziła sporą liczbę młodych 
uczestników, chcących zaprezento-
wać swoje taneczne i gimnastyczne 
umiejętności. Gościnnie wystąpiły  
grupy taneczno-gimnastyczne SP 
Gminy Oleśnica, SP Ligoty Polskiej 
i SP Sokołowic. Impreza została 
rozpoczęta tanecznym polonezem 
w wykonaniu rodziców i nauczycieli. 
Wśród występów dominowały gru-
powe pokazy tańca nowoczesnego, 
tutaj na pochwałę zasługują oprócz 

umiejętności uczestników, wspaniałe  
stroje. Między innymi mieliśmy oka-
zję podziwiać wspaniały hiszpański 
taniec w barwnych strojach. W po-
kazach akrobatycznych dominowały 
ćwiczenia grupowe wraz z piramidami 
wieloosobowymi. Licznie zgromadzeni 
widzowie mieli okazję podziwiać wspa-
niałe występy i cieszyć się dobrą zabawą. 
Dla zaangażowanych szkół wręczono 
okazałe puchary i dyplomy. 

Gratulujemy i dziękujemy wszyst-
kim uczestnikom i opiekunom i zapra-
szamy za rok. •
Renata Sędkowska  
– SP Wszechświęte

OBCHODY DNIA JĘZYKA OJCZYSTEGO W SPGO

W przyjaźni siła!
J uż po raz piąty Szkoła Podsta-

wowa Gminy zorganizowała 
obchody Dnia Języka Ojczy-

stego pod patronatem Wójta Gminy 
Oleśnica. 

6 marca odbyły się polonistycz-
ne rozgrywki dedykowane klasom 
IV – VII SPGO, natomiast w ponie-
działek 9 marca V Międzyszkolny 
Konkurs Humanistycznyprzygoto-
wany został dla czteroosobowych 
reprezentacjiszkół gminy Oleśnica.

Organizatorami uroczystości 
były: Agnieszka Grondowa i Mo-
nika Śliwińska – nauczycielki ję-
zyka polskiego.

Obchody Dnia Języka Ojczystego 
miały na celu uwrażliwienie mło-
dzieży i dzieci na potrzebę dbałości 
o język ojczysty, poprawność wypo-
wiedzi, a także zwrócenie uwagi na 
umiejętność budowania przyjaciel-
skich relacji z ludźmi. Tegoroczna 
uroczystość odbyła się bowiem pod 
hasłem: W przyjaźni siła! Czołowym 
bohaterem obchodów, obok posta-
ci z Quo vadis, Starego człowieka 
i morze, Pana Tadeusza i Kamieni 
na szaniec – stał się Mały Książę 
z towarzystwem lisa i róży. Historia 
chłopca, który wyruszył w podróż 
w poszukiwaniu przyjaciół, stała 
się motywem przewodnim, o czym 
świadczyła też atrakcyjna dekoracja 
wykonana przez organizatorki, przy 
wsparciu pani Moniki Knysak.

    W ramach konkursu ucznio-
wie rozwiązywali rebusy z przy-
słowiami o przyjaźni, a także od-
gadywali związki frazeologiczne 
na podstawie obrazów wpisanych 
w opowieści nawiązujące do treści 
lektur. Ogromne emocje budziły za-
dania „z grzybkiem”, gdzie oprócz 
wiedzy, liczył się refleks przedsta-
wiciela grupy. Uczestnicy konkursu 
wykazali się bardzo dobrą znajo-
mością literatury i umiejętnością 
pracy zespołowej. W rozgrywkach 
nie zabrakło również zadań doty-
czących środków stylistycznych, or-
tografii i nauki o języku. Uczniowie 
mieli np. odnaleźć jak największą 
ilość błędów językowych w piosence 
kabaretu „Smile”.

   Uczestnicy obchodów Dnia Języka 
Ojczystego wykazali się też dużą kre-
atywnością, gdyż z łatwością wcielili się 
w role poetów. Otrzymali część tekstu 
utworu A. Mickiewcza  pt. „Niepew-
ność” i tworzyli tzw. foundpoetry, czyli 
„znalezioną poezję”.

Wszystkie zadania konkursowe 
emitowane były w postaci pomysłowej 
prezentacji multimedialnej, wzboga-
conej licznymi filmikami, piosenkami 
z dawnych lat oraz fragmentami tekstów 
z audiobooków. Ta atrakcyjna, nowo-
czesna forma konkursu bardzo przypa-
dła do gustu uczniom, którzy z chęcią 
angażowali się w kolejne konkurencje.     

Tradycyjnie na uroczystości nie za-
brakło muzyki. Wystąpił zespół „Lu-
men” kierowany przez panią Agniesz-
kę Grondową.

Na zakończenie zaproponowano 
uczestnikom zabawę teatralną  „Supeł”, 
która nie tylko zintegrowała uczest-
ników, ale również zagwarantowała 
dobrą zabawę.

Aby wesprzeć siły fizyczne uczniów, 
organizatorki obchodów wraz  z pa-
nią Grażyna Palińską ufundowały dla 
wszystkich uczestników poniedziałko-
wych rozgrywek słodki poczęstunek. 

Wyniki V Międzyszkolnego 
Konkursu Humanistycznego 
przedstawiają się następująco:
• I miejsce ex aequo – SP w Ligocie 
Polskiej i SP Gminy Oleśnica – opieku-

nowie: Małgorzata Furmanek, Monika 
Śliwińska
• II miejsce – SP w Ligocie Małej 
– opiekun Izabella Stadnik
• III miejsce – SP we Wszechświętem  
– opiekun: Agnieszka Grondowa
• IV miejsce – SP w Smolnej – opiekun 
Beata Narwoysz
• V miejsce – SP Sokołowice – opiekun 
Danuta Stempniewicz 

Wyniki Konkursu Humanistycz-
nego zorganizowanego dla klas 
IV – VII SPGO
• I miejsce –kl. IV– grupa A, kl. V B, 
kl. VII
• II miejsce – kl. IV – grupa B, kl. V A, 
kl. VI

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzy-
mali z rąk pani dyrektor Agnieszki 
Dorobiały pamiątkowe dyplomy oraz 
książki ufundowane przez Szkołę Pod-
stawową Gminy Oleśnica.

Obchody Dnia Języka Ojczystego 
były nowatorską lekcją języka polskie-
go, w której klasyczne mądrości, by 
bawiąc, uczyć, przeplatały się z no-
woczesnymi technikami multime-
dialnymi.

Gratulujemy wszystkim uczest-
nikom polonistycznych zmagań i za-
praszamy na kolejną uroczystość już 
za rok! •
SPGO

MŁODZI BIOLODZY

Udział 
w Ogólnopolskiej 
Nocy Biologów
T radycyjnie już, uczniowie klas 

IV-VIII Szkoły Podstawowej 
im. UNICEF w Ligocie Małej 
uczestniczyli w różnorodnych za-
jęciach dydaktycznych w ramach 
Ogólnopolskiej Nocy Biologów. 
Realizowali tym samym innowa-
cyjny projekt pod hasłem „Otwar-
te drzwi… na wrocławskie uczel-
nie wyższe”.

Tym razem zajęcia odbywały 
się w Instytucie Biologii Ekspery-
mentalnej, w Instytucie Genetyki 
i Mikrobiologii, w Instytucie Biolo-
gii Środowiskowej oraz w Muzeum 
Przyrodniczym we Wrocławiu. 
Uczniowie uczestniczyli w zajęciach 
uniwersyteckich prowadzonych 
przez pracowników naukowych, 
doktorantów, członków studenc-
kich kół naukowych oraz studen-

tów niezrzeszonych w kołach. Udział 
w zajęciach pogłębił wiedzę i wzbogacił 
doświadczenia uczniów. •
Anita Krzekotowska  
– SP Ligota Mała

WSZECHŚWIĘTE

I szkolny konkurs językowy 
rozstrzygnięty !
Dnia 11 marca bieżącego roku 

w Szkole Podstawowej we 
Wszechświętem rozstrzygnięty 
został 1 SZKOLNY KONKURS JĘ-
ZYKOWY.

Wszystkie prace były wyjątko-
we, kolorowe i bardzo ambitne.

Stąd, wyłonienie zwycięzców 
nie było dla Szanownego Jury 
łatwym zadaniem (tu pomaga-
ła Pani Edyta i Pani Agnieszka 
z Rady Rodziców – dziękujemy za 
współpracę i pomoc w organizacji 
przedsięwzięcia!). 

Ostatecznie zwycięzcą tej 
edycji konkursu został Hubert 
Nowakowski z klasy V, za piękny 
londyński Tower Bridge, II miej-
sce otrzymała Zosia Gozdek za 
wyjątkowe wykonanie (również) 
Tower Bridge, III miejsce przypa-
dło Michałowi Jakubowskiemu, 
za okazałego Big Bena. Pięć osób 
zostało wyróżnionych.

Wszyscy uczniowie, którzy brali 
udział w konkursie, odebrali nagrody, 
które w całości ufundowane zostały przez 
Komitet Rodzicielski Rady Rodziców.

Gratulujemy!!! •
Organizator konkursu:  
Aneta Gugulska
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SP IM. KAWALERÓW ORDERU UŚMIECHU W SMOLNEJ

To i owo na sportowo
W Szkole Podstawowej 

im. Kawalerów Orderu 
Uśmiechu w Smolnej.

W pierwszym semestrze roku 
szkolnego 2019/2020 w Szkole Pod-
stawowej im. Kawalerów Orderu 
Uśmiechu w Smolnej społeczność 
szkolna z przyjemnością uczestni-
czyła w rozgrywkach sportowych 
nie tylko w szkole ale również 
poza nią. Reprezentacje szkolne 
zajmowały miejsca na miarę swo-
ich możliwości w Gminie Oleśni-
ca. A oto kilka ważnych dla Szko-
ły osiągnięć.

• Uczestnictwo w Towarzyskim 
Turnieju Piłki Ręcznej o Puchar 
Wójta Gminy Oleśnica 
kl. IV – VI zespoły mieszane, który 
zorganizowany był w Szkole Pod-
stawowej Gminy Oleśnica.

• Uczestnictwo w Rodzinnym 
Turnieju Sportowo – Rekreacyj-
nym o Puchar Wójta Gminy Ole-
śnica, zorganizowanym w Szkole 
Podstawowej Gminy Oleśnica. 
Poprowadzili go  nauczyciele  wy-
chowania fizycznego ze Szkół Pod-
stawowych biorących udział w tym 
turnieju. 

• Udział w Jesiennych Biegach 
Przełajowych we Wszechświętem 
zorganizowanych przez Gminny 
Ośrodek Kultury Oleśnica.

Dystans 800m klas VII – VII za-
kończył się zdobyciem trzech miejsc 
na podium:
• Natalia Gabor  – I miejsce
• Wiktoria Napieraj – II miejsce
• Maciej Michalski – IV miejsce

Dystans 400m klas IV-VI-VII 
zakończył się zdobyciem dwóch 
miejsc na podium:
• Antoni Cieślak – III miejsce
• Lena Ogrodowiak – IV miejsce

• Udział w Turnieju Piłki Koszy-
kowej Chłopców kl. VII – VIII 
(poziom gminny) zorganizowanym 

przez Szkołę Podstawową im. Orła Bia-
łego w Sokołowicach.

Drużyna w składzie:
Danik Wojciech, Kuświk Hubert, By-
kowski Ksawier, Mieczkowski Szymon, 
Pustelnik Dawid, Michalski Maciej, 
Biegański Gracjan, Gabor Oskar, Kieł-
basa Miłosz, Janiak Igor zajęła II miej-
sce w Gminie.

• Udział w Turnieju piłki siatkowej 
dziewcząt kl. VII -VIII zorganizowa-
nym przez Szkołę Podstawową im. 
Unicef w Ligocie Małej.

Drużyna w składzie:
Napieraj Wiktoria, Jarosińska Patrycja, 
Sus Amelia,  Śuś Oliwia, Kuźma Laura,  
Kuśmierek Nicola, Gabor Natalia zajęła 
III miejsce w Gminie.

• Udział w Turnieju piłki siatkowej 
chłopców kl. VII -VIII 

Drużyna w składzie:
Danik Wojciech, Kuświk Hubert, By-
kowski Ksawier, Mieczkowski Szymon, 
Pustelnik Dawid, Michalski Maciej, 
Chrzanowski Jakub, Gabor Oskar, 
Kryk Dominik, Janiak Igor zajęła 
III miejsce w Gminie. •

Dagmara Jaworska-Drewniak  
– SP Smolna

NAUKA I ZABAWA

Matematyka 
przez aktywność

U czniowie ze Szkoły Podstawowej 
w Smolnej uczestniczyli w wie-

lu aktywnych i ciekawych lekcjach 
matematyki. Matematyczne kodo-
wanie, doświadczanie matematyki 
i przyrody oraz rozgrywki quizowe 

były fascynującym przeżyciem dla dzieci 
i młodzieży, ale również metodą mającą 
na celu przygotowanie podopiecznych 
do konkursów ogólnopolskich. •
Barbara Czech,  
Barbara Witkowska – SP Smolna

PALMY I PISANKI

Wielkanocne prace uczniów ze 
Szkoły Podstawowej w Smolnej
W oczekiwaniu na Święta 

Wielkiej Nocy uczniowie 
ze Szkoły Podstawowej w Smol-
nej podczas zdalnego nauczania  
wykonali piękne palmy i pisanki 
wielkanocne. Różnorodność ma-
teriałów i technik świadczyć mogą 
o ogromnej wyobraźni i pomy-
słowości młodych twórców, za co 
serdecznie dziękujemy. •
Dorota Ignasiak – SP Smolna

LEKCJE ONLINE

Zdalne nauczanie  
w Szkole w Smolnej
W związku z zawieszeniem 

zajęć dydaktyczno-wycho-
wawczych w szkołach, nauczyciele 
ze Szkoły Podstawowej w Smolnej  
przygotowują dla uczniów ma-
teriały, wskazówki i pomoce na 
każdy dzień nauki zdalnej, aby 
jak najlepiej przekazać wiedzę, 
zmotywować dzieci i młodzież do 
pracy oraz  zrealizować postawy 
programowe. Od poniedziałku 16 
marca podopieczni pracują w do-
mach z zadaniami, wspierając się 
linkami do materiałów i ćwiczeń 
ze wszystkich przedmiotów, ma-
teriałami przygotowanymi przez 
pedagogów oraz korzystają z róż-
nych form kontaktu z wszystkimi 
nauczycielami. Najkorzystniejszą 
formą pracy w tych trudnych cza-

sach stały się lekcje online, w któ-
rych uczniowie w  najwygodniejszy 
sposób realizują lekcje, a zarazem 

mają żywy kontakt z koleżankami 
i kolegami. •
Barbara Czech – SP Smolna

Reprezentacje szkolne 
zajmowały miejsca 

na miarę swoich możliwości
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INWESTYCJA

Gazyfikacja  
miejscowości Boguszyce, 
Boguszyce Osiedle, Spalice
W roku 2021 Polska Spółka Ga-

zownictwa Sp. z o. o. planuje 
rozpoczęcie gazyfikacji Boguszyc, 
Osiedla Boguszyce oraz Spalic (do-
tychczas zgazyfikowano: Nieciszów, 
Smardzów, Jenkowice, Dąbrowę 
oraz Osadę Bystre). Przewidziany 
termin uzyskania pozwolenia na 
budowę to lata 2019-2020, a reali-
zacja zadania – II kwartał 2021. Po 
uzgodnieniu ww. dokumentacji 
projektowej, PSG rozpocznie proces 
wydawania warunków przyłączenia 
oraz zawierania umów przyłącze-
niowych z klientami przy trasie ww. 
gazociągu. Po jego zrealizowaniu 
rozpoczęte zostaną prace związane 
z etapem II, tj. sukcesywna rozbu-
dowa sieci dystrybucyjnej w miej-
scowościach Spalice i Boguszyce 
w zależności od zapotrzebowania. 

W związku z działaniami 
podjętymi przez Gminę Oleśnica 
i Polską Spółkę Gazownictwa (PSG) 

dot. budowy sieci gazowej w sołec-
twach Boguszyce, Osiedle Boguszyce 
i Spalice informujemy, że na dzień 1 
czerwca 2020 r. do Urzędu Gminy 
Oleśnica wpłynęło 180 wniosków od 
mieszkańców i przedsiębiorców z ww. 
miejscowości o określenie warunków 
przyłączenia gazu ziemnego.  

Osoby, które nie złożyły jeszcze 
wniosków o przyłączenie do sieci gazo-
wej, mogą wypełnione wnioski składać 
w Urzędzie Gminy Oleśnica lub do PSG 

Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy 
ul. Ziębickiej 44, 50-507 Wrocław. Wnio-
ski zebrane za pośrednictwem Urzędu  
również zostaną przekazane do PSG. •
Aktualne informacje dotyczące 
przedmiotowej inwestycji oraz 
formularze wniosków dostępne są 
na stronie internetowej tut. Urzędu 
(www.olesnica.wroc.pl).

UGO

NOWE REGULACJE

Częstotliwość 
opróżniania 
zbiorników 
bezodpływowych
W łaściciele nieruchomości, 

zachowujcie dowody opłat!
Uchwałą Nr XVII/162/20 Rada 

Gminy Oleśnica z dnia 27 kwietnia 
2020 r. (Dz. Urz. Woj. Dol-
no. z 2020 r. poz. 2900) 
dokonano zmian w Re-
gulaminie utrzymania 
czystości i porządku 
na terenie Gminy Ole-
śnica, które obowiązują 
od dnia 14  maja 2020  r. 
w zakresie częstotliwości po-
zbywania się nieczystości ciekłych 
z nieruchomości.

Właściciel  nieruchomości 
zobowiązany jest do opróżniania 
zbiornika bezodpływowego nieczy-
stości ciekłych raz na kwartał, nie 
dopuszczając do jego przepełnienia 
(§ 13 ust. 1 w/w Uchwały).

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy 
z dnia 13 września 1996 r. o utrzyma-
niu czystości i porządku w gminach 
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. 

zm.) w trakcie kontroli prowa-
dzonych przez pracowników 

urzędu, właściciele nieru-
chomości są zobowiąza-
ni do udokumentowania 
w formie: 

• umów oraz dowodów uisz-
czania opłat za usługi  pozby-

wania się z terenu nieruchomości 
nieczystości ciekłych.

Za brak umowy oraz potwierdzeń 
wywozu nieczystości ciekłych, na pod-
stawie art. 10 ust.  2 ustawy o utrzyma-
niu czystości i porządku w gminach, 
właściciel nieruchomości podlega ka-
rze grzywny. •
Patrycja Cieplik – RN

GEO-SYSTEM

Moduł e-mapa

W dobie internetowych por-
tali mapowych, funkcjonu-

jących już w większości polskich 
miast i gmin bardzo istotne jest, 
aby jedną z warstw tematycznych 
w nich udostępnianych były właśnie 
miejscowe plany zagospodarowania 
przestrzennego lub inne materiały 
planistyczne, przewidziane ustawą 
o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym.

Gmina Oleśnica miejscowe 
plany zagospodarowania oraz Stu-
dium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego 
prezentuje za pomocą portalu ob-
sługiwanego i dostarczanego przez 
spółkę Geo-System Sp. z o.o.

Portal jest dostępny pod adresem: 
• https://olesnicaolesnicki.e-mapa.
net/,
• oraz poprzez główną stronę 
Urzędu Gminy Oleśnica http://
www.olesnica.wroc.pl/, gdzie po-
przez kliknięcie baneru „Mapa 
Gminy” można się przenieść na 
ww. adres portalu.

 Pełna instrukcja obsługi i opis 
systemu zawarte są pod ikoną „znak 
zapytania” , którą należy odszukać 
w głównym pasku narzędziowym sys-
temu [grafika na dole tego artukułu].

Aby przeglądać miejscowe planu za-
gospodarowania przestrzennego lub 
Studium... należy wybrać pierwszą iko-
nę z paska narzędzi „Warstwy”   i po 

wyświetleniu drzewka warstw rozwinąć 
Gmina Oleśnica, zaznaczyć Zagospoda-
rowanie przestrzenne i wybrać Plany 
miejscowe lub Studium.

Portal oferuje możliwość wyszuki-
wania wielu różnych obiektów za po-
mocą kontrolki szukania, znajdującej 
się w prawym górnym narożniku okna 
mapy. Dostępne jest wyszukiwanie: 
adresów, działek, planów zagospoda-
rowania, obiektów zainteresowania 
publicznego oraz lokalizacji miejsc na 
podstawie podanych wartości współ-
rzędnych. 

Głównym zadanie portalu mapo-
wego jest prezentacja planów miej-
scowych i Studium Gminy Oleśnica. 
Zatem przy pomocy portalu i narzę-
dzi które oferuje, można sprawdzić 
przeznaczenie działki w planie jak i w 
studium, określić lokalizacje dziełek, 
sprawdzić ich powierzchnie, długość 
czy szerokość. 

Szczegółowy opis funkcjonalności 
systemu oraz najważniejsze elemen-
ty interfejsu użytkowania zawarte są 
w ww. instrukcji obsługi portalu ma-
powego. •
Mariusz Ogrodnik – RN

ANKIETA

Zapotrzebowanie 
na gaz ziemny 
w miejscowościach 
Gminy Oleśnica
W lipcu 2019 r. oraz w mar-

cu 2020 r. Urząd Gminy 
Oleśnica we współpracy z sołty-
sami i  radnymi  przeprowadził w  
miejscowościach gminy Oleśnica 
ankiety dotyczące zapotrzebowa-
nia na gaz ziemny. Wyniki ankie-
tyzacji zostaną w sierpniu 2020 r. 
przedstawione Polskiej Spółce 
Gazownictwa Sp. z o. o., która 
podejmie decyzję o ewentualnej 
rozbudowie sieci gazowej biorąc 

pod uwagę opłacalność inwestycji. Im 
większa liczba potencjalnych odbior-
ców gazu, tym większe prawdopodo-
bieństwo realizacji przedsięwzięcia. 
Odzew z niektórych miejscowości jest 
dość mały, dlatego UGO przedłuża 
termin składania ankiet do 15 lipca 
2020 r. (formularze na stronie Urzę-
du). Na chwilę obecną, zapotrzebowa-
nie na gaz ziemny w poszczególnych 
miejscowościach przedstawia się na-
stępująco:

!

ZAPOTRZEBOWANIE NA GAZ ZIEMNY

Miejscowość Ankiety na TAK Zapotrzebowanie %
Bogusławice 78 51,32
Brzezinka 11 14,29
Bystre 69 23,55
Cieśle 44 28,21
Gręboszyce 18 60,00
Krzeczyn 58 34,12
Ligota Mała 64 23,79
Ligota Polska 32 17,98
Ligota Wielka 68 43,59
Nowa Ligota 2 8,33
Nowoszyce 3 12,00
Osada Leśna 4 16,00
Ostrowina 4 3,74
Piszkawa 44 47,31
Poniatowice 61 17,58
Smolna 93 42,86
Sokołowice 100 30,22
Świerzna 20 15,04
Wszechświęte 5 7,81
Wyszogród 6 13,33
Zarzysko 2 6,06
Zimnica 16 32,00

Łączne zapotrzebowanie z wszystkich sołectw  
kształtuje się na poziomie 26,92%
UGO

Gmina Oleśnica 
miejscowe plany 

zagospodarowania 
oraz Studium uwarun-
kowań i kierunków za-
gospodarowania prze-
strzennego prezentuje 
za pomocą portalu 
obsługiwanego i do-
starczanego przez 
spółkę Geo-System 
Sp. z o.o.
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JAK UZYSKAĆ WSPARCIE

Zalesianie i tworzenie 
terenów zalesionych 
R olnicy, którzy mają w swoim 

gospodarstwie grunty słab-
szej jakości i chcą posadzić 

na nich las, mogą uzyskać na ten cel 
wsparcie z Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa w ramach 
PROW 2014-2020. Wnioski o taką 
pomoc można składać w biurach 
powiatowych ARiMR do 31 lip-
ca 2020 r.

Program skierowany jest do rol-
ników (osób fizycznych lub praw-
nych, jak i grup takich osób), którzy 
są właścicielami lub współwłaści-
cielami gruntów przeznaczonych 
do zalesienia lub grunty te stano-
wią własność małżonka. O pomoc 
może wnioskować rolnik, któremu 
został nadany numer identyfikacyj-
ny w trybie przepisów o krajowym 
systemie ewidencji producentów, 
ewidencji gospodarstw rolnych oraz 
ewidencji wniosków o przyznanie 
płatności. 

Działka, na której ma być posa-
dzony las, musi mieć co najmniej 0,1 
ha i minimum 20 m szerokości, chy-
ba że graniczy ona z lasem – wtedy 
nie ma znaczenia szerokość gruntu. 
Do zalesienia nie można przezna-
czyć więcej niż 20 ha. W przypadku 
gruntów z sukcesją naturalną średni 
wiek drzew lub krzewów wyrosłych 
w wyniku zaprzestania użytkowa-
nia rolniczego nie może przekro-
czyć 20 lat. Aby takie grunty można 
było zalesić, wymóg posadzenia lasu 

musi wynikać z planu zalesienia spo-
rządzonego przez Nadleśniczego La-
sów Państwowych. To dokument, który 
należy dołączyć do wniosku o dotację.

Wsparcie na zalesienie to jednora-
zowa, zryczałtowana płatność, która 
ma zrekompensować koszty wykona-
nia zalesienia oraz jego ochronę. Jej 
wysokość wynosi od 8307 zł/ha do 12 
707 zł/ha w zależności od grupy ga-
tunków drzew użytych do zalesienia 
(iglaste i liściaste), gruntu, nachylenia 
terenu, wyboru sposobu zabezpiecze-
nia uprawy leśnej. Rolnik może uzy-
skać pieniądze również za ogrodzenie 
zalesionego terenu w wysokości 8,82 
zł/mb lub za zabezpieczenie drzewek 3 
palikami w wysokości 1132 zł/ha. 

Ponadto do zalesionych gruntów 
rolnik może otrzymać premię pielę-

gnacyjną, wypłacaną przez 5 lat od 
zalesienia (od 794 zł/ha do 1628 zł/ha), 
a także premię zalesieniową, która sta-
nowi zryczałtowaną płatność z tytułu 
pokrycia kosztów utraconych docho-
dów z działalności rolniczej. (wypła-
caną w wysokości 1215 zł/ha, corocznie 
przez 12 lat od zalesienia). 

Wnioski przyjmują biura powia-
towe ARiMR właściwe ze względu na 
miejsce zamieszkania albo siedzibę 
wnioskodawcy. Można je przekazywać 
za pośrednictwem platformy ePUAP, 
przesłać na elektroniczną skrzynkę po-
dawczą lub wysłać rejestrowaną prze-
syłką pocztową. Dokumenty można 
także dostarczyć do specjalnych wrzut-
ni, które ustawione są w placówkach 
terenowych Agencji lub osobiście. •
UGO

KIEDY OBOWIĄZEK DOKONANIA ZGŁOSZENIA

Zamiar usunięcia 
drzewa – zasady
W łaściciel nieruchomości jest 

obowiązany dokonać zgło-
szenia do organu zamiaru usunięcia 
drzewa, jeżeli obwód pnia drzewa 
mierzonego na wysokości 5 cm (od 
gruntu) przekracza: 
1) 80 cm – w przypadku topoli, 
wierzb, klonu jesionolistnego oraz 
klonu srebrzystego;
2) 65 cm – w przypadku kasztanow-
ca zwyczajnego, robinii akacjowe 
albo platanu klonolistnego;
3) 50 cm – w przypadku pozosta-
łych gatunków drzew.

Zgłoszenie powinno zawierać:
• imię i nazwisko wnioskodawcy,
• oznaczenie nieruchomości, z któ-
rej drzewo ma być usunięte,
• rysunek albo mapkę określającą 
usytuowanie drzewa na nierucho-
mości.
Organ w terminie 21 dni od dorę-
czenia zgłoszenia dokonuje oglę-
dzin, z których sporządza się pro-
tokół.

W terminie 14 dni od dnia oględzin or-
gan:
• może, w drodze decyzji administra-
cyjnej wnieść sprzeciw, a brak sprzeci-
wu oznacza, że zgłaszający będzie mógł 
usunąć drzewo do 6 miesięcy od dnia 
przeprowadzenia oględzin w terenie.
• na wniosek zgłaszającego przed 
upływem 14-dniowego terminu na 
wniesienie sprzeciwu, organ może wy-
dać zaświadczenie o braku podstaw do 
wniesienia sprzeciwu.

Za wydanie zaświadczenia pobie-
ra się opłatę skarbową w wysokości 
17,00 zł zgodnie z ustawą z dnia  16 li-
stopada 2006r. o opłacie skarbowej 
(t.j. Dz.U z 2019 r. poz. 1000), któ-
re wyłącza możliwość wniesienia 
sprzeciwu oraz uprawnia do usu-
nięcia drzewa.

W przypadku nieusunięcia drzewa 
przed upływem 6 miesięcy od przepro-
wadzonych oględzin w terenie, jego 
wycięcie może nastąpić po dokonaniu 
ponownego zgłoszenia. •

OSZCZĘDZAJMY WODĘ

Rusza program Moja Woda

Można otrzymać 5 tysięcy dota-
cji na przydomową instalację 

zatrzymującą wodę opadową. 
Postępujące zmiany klimatyczne 

coraz częściej uwidaczniają w Polsce 
problem suszy i krótkotrwałych na-
walnych opadów mogących powo-
dować tzw. powodzie błyskawiczne. 
Z tego powodu powinniśmy zbierać 
deszczówkę, aby wykorzystać wodę 
ze zbiorników w okresie braku opa-
dów. Z kolei w czasie nadmiaru opa-
dów zredukujemy skutki podtopień. 
Wychodząc naprzeciw oczekiwa-
niom, 2 czerwca 2020 r. zainaugu-
rowano program Moja Woda.

Jest to kolejna inicjatywa Mini-
sterstwa Klimatu oraz Narodowe-
go Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej. Na łagodze-
nie skutków suszy w Polsce prze-
znaczono 100 mln złotych. Każdy 
właściciel domu jednorodzinnego 
będzie mógł otrzymać dotację do 
5 tys. zł na przydomowe instalacje 
zatrzymujące wody opadowe lub 
roztopowe, przy czym nie więcej niż 
80% kosztów, które zostaną ponie-
sione po 1 czerwca 2020 roku. Na-
rodowy Fundusz Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej przekaże 
pieniądze do szesnastu wojewódz-
kich funduszy ochrony środowiska 
i gospodarki wodnej, które są bliżej 
beneficjentów. To one będą przyj-
mowały od początku lipca 2020 r. 
wnioski właścicieli domów jedno-
rodzinnych na przydomowe mikro-
instalacje wodne. Nabór wniosków 
rozpocznie się w lipcu.

Wsparcie przewidziano na zakup, 
montaż i uruchomienie instalacji po-
zwalających na zagospodarowanie wód 
opadowych i roztopowych na terenie 
nieruchomości objętej przedsięwzię-
ciem, w efekcie czego wody te nie będą 
odprowadzane do kanalizacji bytowo-
-gospodarczej, kanalizacji deszczowej, 
rowów odwadniających odprowadza-
jących poza teren nieruchomości, na 
tereny sąsiadujące, ulice, place itp. 
Otrzymane pieniądze będzie można 
przeznaczyć na przewody odprowadza-

jące wody opadowe (zebrane z rynien, 
wpustów do zbiornika nadziemnego, 
podziemnego, oczka wodnego, insta-
lacji rozsączającej), zbiornik retencyj-
ny podziemny lub nadziemny, oczko 
wodne, instalację rozsączającą oraz 
elementy do nawadniania lub innego 
wykorzystania zatrzymanej wody.

Program „Moja Woda” realizowany 
będzie w latach 2020-2024, przy czym 
podpisywanie umów o dotacje zaplano-
wano do 30 czerwca 2024 r., a wydatko-
wanie środków do końca 2024 roku. •

PRODUCENCI ROLNI

Paliwo rolnicze 
– limity zwrotu 
i terminy
Każdy producent rolny, który 

chce odzyskać część pieniędzy 
wydanych na olej napędowy uży-
wany do produkcji rolnej powinien 
zbierać faktury VAT potwierdzające 
zakup. 

Faktury lub ich kopie muszą 
być załączone do wniosku o zwrot 
podatku akcyzowego.

Limit zwrotu podatku w 2020 r. 
wynosi: 
• 100,00 zł * ilość ha użytków rol-
nych oraz
• 30,00 zł * średnia roczna liczba 
dużych jednostek przeliczeniowych 
bydła

W terminie od 3 sierpnia 2020 r. 
do 31 sierpnia 2020 r. należy złożyć 

odpowiedni wniosek do wójta, burmi-
strza lub prezydenta miasta (w zależ-
ności od miejsca położenia gruntów 
rolnych) wraz z fakturami VAT (lub ich 
kopiami) stanowiącymi dowód zakupu 
oleju napędowego w okresie od 1 lutego 
2020 r. do 31 lipca 2020 r. w ramach 
limitu zwrotu podatku określonego 
na 2020 r.

Pieniądze wypłacane będą w termi-
nie od 1-30 października 2020 r. gotów-
ką w kasie urzędu gminy lub miasta, 
albo przelewem na rachunek bankowy 
podany we wniosku. •

Więcej informacji można znaleźć 
na stronie internetowej:
www.gov.pl/web/rolnictwo/ 
zwrot-podatku-akcyzowego
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SOŁTYSI GMINY OLEŚNICA – VIII KADENCJI /2019 – 2024/

Numery do sołtysów
Sołectwo Imię i Nazwisko Służbowy komórkowy  
  numer telefonu
Bogusławice  Tomasz Domal  531 693 689

Boguszyce  Jadwiga Bodo  535 878 258

Boguszyce Osiedle Mieczysław Moś  669 427 106

Brzezinka  Przemysław Mamrot  535 878 142

  71 606 69 97

Bystre  Magdalena Niczyj  534 655 504

Cieśle  Jacek Krzak  535 878 172

Dąbrowa  Piotr Długosz  607 699 185

Gręboszyce  Dariusz Nawrot  535 878 148

Jenkowice  Robert Cołta  535 878 294

Krzeczyn  Agata Zalega  534 655 510

Ligota Mała  Grzegorz Szymański  534 655 589

Ligota Polska  Agnieszka Jakubowska  661 840 222

Ligota Wielka  Justyna Batog  535 878 118

Nieciszów  Danuta Szymańska  535 878 251

Nowa Ligota  Marzena Gardzilewicz  535 878 160

Nowoszyce  Andrzej Hamarowski  511 987 921

Osada Leśna  Sławomir Żuraw  665 756 555

Ostrowina  Jan Żarecki  535 878 154

Piszkawa  Janina Bednarska  535 878 162

Poniatowice  Andrzej Gołębiowski  535 878 207

Smardzów  Agnieszka Podobińska  661 641 666

Smolna  Katarzyna Kuświk  661 840 333

Sokołowice  Wiesław Bełza  535 878 136

Spalice  Marcin Korzępa  534 655 501

Świerzna  Roman Strug  781 294 877

Wszechświęte  Waldemar Uba  665 086 777

Wyszogród  Sławomir Zadka  535 878 189

Zarzysko  Andrzej Szymański  535 878 170

Zimnica  Piotr Zimiński  661 718 444

INFORMATOR

Przydatne informacje
Urząd Gminy Oleśnica 
(UGO)
ul. 11 Listopada 24
56-400 Oleśnica
tel. 71 314 02 00
e-mail: urzad@olesnica.
wroc.pl
strona internetowa:  
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

Sekretariat
tel. 71 314-02-00
tel. 71 314-02-01
fax. 71 314-02-04

Przewodniczący  
Rady Gminy
Tadeusz Kunaj
Przyjmuje interesantów
w każdą środę w godz. 
15.30-17.00

Sekretarz Gminy
Krzysztof Skórzewski
tel. 71 314-02-06

Referat Spraw 
Obywatelskich (SO)
Kierownik:  
Paulina Gieroń-Bojanowska
tel. 71 314 02 12

Dowody osobiste, ewidencja
ludności, działalność 
gospodarcza
tel. 71 314 02 12

Referat Spraw 
Organizacyjnych (OR)
Kierownik: Urszula Szymańska
tel. 71 314 02 07
tel. 71 314 02 05
tel. 71 314 02 62

Referat Finansowy (F)
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 Budownictwa 
i Infrastruktury (BI)
Kierownik: Paweł Łobacz
tel. 71 314 02 13
tel. 71 314 02 15
tel. 71 314 02 17

Referat Rolnictwa, 
Nieruchomości i Środowiska 
(RN)
Kierownik: Mariola Fluder
tel. 71 314 02 02
tel. 71 314 02 03
tel. 71 314 02 43
tel. 71 314 03 85

Referat Oświaty  
i Promocji (OP)
Kierownik: Maciej Syta
tel. 71 314 02 22
Oświata i sport:  
tel. 71 314 02 23

Promocja i fundusze: tel. 71 
314 02 24

Gminne Przedsiębiorstwo 
Komunalne Sp. z o.o. (GPK)
Boguszyce 118a
tel. 71 314 15 62, fax. 71 314 
23 79
czynne w godzinach 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 w godzinach 7.45-15.45

Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej (GOPS)
ul. Wojska Polskiego 78
56-400 Oleśnica
tel. 71 715 68 88
Świadczenia rodzinne, 
fundusz alimentacyjny:
tel. 71 715 68 85
Koordynator pracy socjalnej:
tel. 71 715 68 83
czynny w godzinach 7.00-15.00

Gminna Komisja 
Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych 
w Oleśnicy (GKRPA)
tel. 71 314 02 24

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

Centrum Usług Wspólnych 
(CUW)
ul. Wileńska 32a, 56-400 
Oleśnica
Sekretariat: tel. 71 314 02 40
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KOŁO RATUNKOWE

„Maseczkowa Armia” 
i Kuchenne SOS
W trudnym czasie pande-

mii COVID-19, miesz-
kańcy Gminy Oleśnica 

bardzo szybko włączyli się do różno-
rodnych pomocowych akcji wspiera-
jących ludzi będących na pierwszej 
linii walki z koronawirusem jak i lo-
kalną społeczność. Już 19 marca Koło 
Gospodyń Wiejskich w Bystrym “Po 
nitce do kłębka” dołączyło do inicja-
tywy “Szyjemy maseczki dla wro-
cławskich medyków” i stworzyło ak-
cję “Szyjemy maski dla wrocławskich 
medyków dla szpitala w Oleśnicy”, 
zachęcając jednocześnie do dołącze-
nia i publikując informacje na ten 
temat na portalu społecznościowym 
Facebook. Cytując posta z 21 marca, 
„Nasza akcja przerosła nasze ocze-
kiwania!!! Maseczki dla szpitala 
w Oleśnicy szyją dzieci, młodzież, 
osoby dorosłe i seniorzy. Wczorajszy 
dzień pokazał ilu wspaniałych ludzi 
o wielkich sercach jest wokół NAS. 
Wasze zaangażowanie spowodowa-
ło, że wczoraj wysłaliśmy kolejne za-
potrzebowanie na materiał, bo ten 
który otrzymaliśmy rozszedł się 
w okamgnieniu jak ciepłe bułeczki. 
Dziękujemy bardzo serdecznie za 
Wasze serca, chęć niesienia pomocy 
innym oraz DOBRO.” Wkrótce do 
akcji dołączyły kolejne Koła Gospo-
dyń Wiejskich (Smolna, Zarzysko, 
Krzeczyn, Wszechświęte, Świerz-
na), a także Gminny Ośrodek Kul-
tury: „Wykorzystując zasoby wiedzy 
i umiejętności swych pracowników, 
GOK Oleśnica również przyłączył 
się do ogólnokrajowej akcji niosącej 
pomoc. Pomagamy rozliczyć doku-
menty wszystkim zaangażowanym 
w szycie maseczek kołom Gospodyń 
Wiejskich, oferujemy również po-
moc techniczną przy naprawie czy 
regulacji maszyn do szycia.” Koor-
dynatorem „Maseczkowej Armii” 
została Pani Marta Barska – radna 
Gminy Oleśnica, a akcja nabrała 
ogromnego rozmachu. Oprócz ole-
śnickiego szpitala maseczki trafiły 
wkrótce do Przylądka Nadziei we 
Wrocławiu, Oddziału Kardiologii 
w Szpitalu na ul. Fieldorfa we Wro-
cławiu, DPSu w Ostrowinie, DPSu 
w Jemielnej, Domu Dziecka w Bie-
rutowie, Caritasu w Dobroszycach, 
szpitali w Sycowie i Namysłowie, 
a także do mieszkańców sołectw. 
„Maseczkowy licznik” przekroczył 
ostatecznie 10 500 sztuk. W akcji 
wzięło udział wielu mieszkańców 
Gminy Oleśnica, miasta Oleśnica, 
Twardogóry, Bierutowa, Stronia 
i mniejszych ośrodków, chcących 
w ten sposób pomóc w szczytnym 
celu. Kilkoro sołtysów i radnych 
przekazało swoje diety na zakup 
materiałów koniecznych do szycia 
lub samodzielnie wykonało maski 
ochronne. W ich rozwiezieniu po-
mogli strażacy z OSP.

Kolejną, zakrojoną na szero-
ką skalę akcją, było włączenie się 
mieszkańców gminy do “Kuchen-
nego SOS”. Celem było wspieranie 
służb ratowniczych, medyków oraz 
personelu przez gotowanie im po-
siłków (zgodnie z harmonogramem, 
raz w tygodniu z danej miejscowo-
ści). W przedsięwzięciu uczestni-
czyli m.in. mieszkańcy z Ligoty 
Polskiej, Poniatowic, Wyszogrodu, 
Krzeczyna, Jenkowic, Dąbrowy, 
Sokołowic, Spalic… Dzięki tej ini-
cjatywie, pracownicy oleśnickiego 

szpitala mogli spożyć „domowe wyro-
by” takie jak zupy, mięsa, bigos, sałatki, 
pierogi, naleśniki, a także desery. Za-
kupiono również napoje i słodycze. •
Artykuł został opracowany na 
podstawie informacji uzyskanych od 
sołtysów oraz postów zamieszcza-
nych przez Koła Gospodyń Wiejskich 
na Facebooku. Zdajemy sobie spra-
wę, że zaprezentowaliśmy zaledwie 
wycinek działań, które miały miejsce 
w Gminie Oleśnica. Do ich opisu 
udało nam się dotrzeć. Dziękujemy 
za dostarczone materiały.

UGO


