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Czyste Powietrze 
w Gminie Oleśnica s. 6

Budżet gminy 
jednogłośnie s. 3

Charytatywnie 
na rynku s. 16

Z okazji Dnia Sołtysa 
Wszystkim Sołtysom i Radom Sołeckim z terenu Gminy Oleśnica składamy serdeczne podziękowania 

za codzienny trud i ogromne zaangażowanie w pracę na rzecz społeczności lokalnych, 
jednocześnie życząc samych sukcesów zarówno w sferze zawodowej jak i prywatnej. 

Dużo zdrowia i sił, jak najmniejszej ilości problemów i jak najwięcej radości, udanej współpracy 
z samorządem Gminy  i niezmiennego mandatu zaufania ze strony mieszkańców.

Przewodniczący Rady Gminy Oleśnica
Tadeusz Kunaj

Wójt Gminy Oleśnica 
Marcin Kasina

Modernizacja 
SUW 

w Krzeczynie s. 5
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KILKA SŁÓW DO MIESZKAŃCÓW

Szanowni Mieszkańcy 
Gminy Oleśnica

Bycie eko jest trendy. Jak je zdefi-
niować? Czy to tylko moda, chęć 

dostosowania się do oczekiwań  i naci-
sków zewnętrznych, czy raczej świado-
me zachowanie, kierowanie się troską 
o naszą planetę i przyszłe pokolenia? 
Niezależnie od naszej motywacji, co-
roczne raporty na temat stanu środo-
wiska i pojawiające się w nich liczby nie 
napawają optymizmem. Polska, czę-
sto nazywana „krajem węgla”, od wielu 
lat przewodzi niechlubnym rankingom 
najbardziej zanieczyszczonych państw 
w Europie z 36 miastami w pierwszej 
pięćdziesiątce najgorszych pod wzglę-
dem skażenia miejsc do życia w EU. 
Dlatego tak ważne jest podejmowanie 
działań ekologicznych już na poziomie 
lokalnym. Aby monitorować jakość po-
wietrza, przy gminnych szkołach za-
instalowano sensory pozwalające na 
sprawdzenie jego stanu. Wyniki poka-
zywane są w czasie rzeczywistym i moż-
na je sprawdzać na bieżąco wchodząc 
na dedykowaną stronę https://panel.
syngeos.pl/sensor/pm10 lub instalując 
na telefonie aplikację Syngeos – Nasze 
Powietrze. Kolejnym proekologicznym 
krokiem jest  przystąpienie Gminy Ole-
śnica do realizacji ogólnopolskiego pro-
gramu „Czyste Powietrze”, o czym z 
nieukrywaną radością niedawno infor-
mowałem. Program zakłada udzielanie 
dotacji na wymianę lub likwidację pie-
ców oraz termomodernizację budyn-
ków mieszkalnych jednorodzinnych, 
a jego celem jest poprawa jakości po-
wietrza oraz zmniejszenie emisji ga-
zów cieplarnianych. Stworzenie punk-

tu konsultacyjnego w Urzędzie Gminy 
Oleśnica pomoże mieszkańcom w uzy-
skaniu niezbędnych informacji na temat 
programu, poprawnym wypełnianiu 
wniosków i rozliczaniu przyznanego 
dofinansowania. Więcej na ten temat 
na 6 stronie Kuriera.

22 grudnia 2020 r. Rada Gminy 
Oleśnica przyjęła uchwałę budżeto-
wą oraz wieloletnią prognozę finanso-
wą na rok 2021. Radni byli jednomyśl-
ni. „Za“ projektem przyszłorocznych 
dochodów i wydatków głosowało 15 
obecnych na sesji rajców. Rok ubiegły, 
choć niewątpliwie trudny, nie nadwy-
rężył drastycznie kondycji finansowej 
Gminy i nie zachwiał tendencji wzro-
stowych, dlatego optymistycznie pa-
trzę na ambitne, acz wykonalne pla-
ny związane z rokiem       bieżącym. 
Wydatki budżetowe na poziomie po-
nad 88 mln złotych oraz pozyskiwane 
środki zewnętrzne powinny zapew-
nić realizację założeń, dalsze inwesty-
cje w infrastrukturę edukacyjną (od-
biór pierwszego etapu rozbudowy SP 
w Sokołowicach – strona 5) drogową 
i wodno-ściekową (o gruntownej mo-
dernizacji Stacji Uzdatniania Wody w 
Krzeczynie przeczytają Państwo rów-
nież na stronie 5) i stabilne funkcjono-
wanie Gminy w czasie wychodzenia z 
pandemii. Rozumiejąc trudną sytuację 
przedsiębiorców, rada gminy Oleśni-
ca na ostatnim posiedzeniu zwolni-
ła podmioty prowadzących sprzedaż 
napojów alkoholowych w punktach 
sprzedaży na terenie gminy Oleśni-
ca z opłaty za korzystanie z zezwoleń 

na sprzedaż napojów alkoholowych 
przeznaczonych do spożycia w miej-
scu sprzedaży należnej w 2021 r. O in-
nych uchwałach Rady Gminy przeczy-
tają Państwo na 2 i 3 stronie Kuriera.

Na wysokość budżetu bezpośredni 
wpływ mają Mieszkańcy. Rozliczając 
podatki w miejscu zamieszkania, zwięk-
szamy dochody gminy przekładające 
się na działania polepszające jakość 
życia na naszym terenie. Z prognozy 
PIT wynika, że swój podatek docho-
dowy w gminie Oleśnica rozlicza zale-
dwie 78% osób tu zamieszkałych. Jest 
to duża luka do wypełnienia. Z tego 
względu, jak co roku, wspominam o 
akcji „Rozlicz PIT w Gminie Oleśni-
ca! A Twoje podatki wrócą do Ciebie”. 
Żeby unaocznić realną wagę naszych 
działań w tym zakresie, zachęcam do 
zapoznania się ze stroną https://naco-
idamojepieniadze.pl/ a szczególnie z 
generatorem „Moje podatki” – usta-
wiając w nim swoje miesięczne wyna-
grodzenie brutto, widzimy jaka część 
podatku trafia do budżetu gminy i na 
jakie cele jest przeznaczana. W zakładce 
„Zadania inwestycyjne” możemy na-
tomiast prześledzić konkretne działa-
nia w bieżącym roku w tej dziedzinie 
(strona 14 Kuriera).

W najnowszym Kurierze znajdą Pań-
stwo również długi artykuł dotyczący 
funkcjonowania Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej, jego zadań oraz 
form i rodzajów oferowanego wspar-
cia, a także zmian jakim ulegała pomoc 
społeczna na przestrzeni ostatnich lat 
(strona 8-9), oraz informacje o licz-

nych (mimo ograniczeń epidemiolo-
gicznych) akcjach Gminnego Ośrod-
ka Kultury, gminnych szkół (strony 
11-13) i Fundacji Żyj dla innych, któ-
ra przy organizowaniu pomocy ściśle 
współdziała z gminnymi Kołami Go-
spodyń Wiejskich (strona 16).

Od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 
r. Główny Urząd Statystyczny prze-
prowadzi Narodowy Spis Powszechny 
Ludności i Mieszkań. Udział w spisie 
jest obowiązkowy, a podstawową me-
todą jego dokonania jest samospis in-
ternetowy. Jeśli nie możemy tego zro-
bić w domu we własnym zakresie, na 

czas trwania spisu urząd gminy przy-
gotował specjalne, dedykowane temu 
celowi stanowisko. Więcej na temat 
spisu na stronie 15.

Święta Wielkanocne w tym roku wy-
padają wyjątkowo wcześnie. Oprócz tra-
dycyjnego „smacznego jajka i mokrego 
dyngusa” życzę Państwu przede wszyst-
kim zdrowia i spokoju oraz mnóstwa 
wiosennego słońca na łonie budzącej 
się do życia przyrody. Naładujmy na-
sze akumulatory pozytywną energią.

Zapraszam do lektury Kuriera. ●
     Marcin Kasina

Wójt Gminy Oleśnica

OBRADY RADY GMINY OLEŚNICA

XXIV nadzwyczajna sesja 
Rady Gminy Oleśnica

17   grudnia b. r. w sali sportowej przy Szko-
le Podstawowej we Wszechświętem od-

była się XXIV nadzwyczajna sesja Rady Gmi-
ny Oleśnica.   

Konieczność zwołania sesji podyktowana była 
potrzebą wprowadzenia do wieloletniej progno-
zy finansowej Gminy Oleśnica w 2021 roku za-

dania dotyczącego przebudowy drogi gminnej 
nr 10273D w miejscowości Krzeczyn, etap 1, na 
które otrzymano dofinansowanie ze środków z 
Funduszu Dróg Samorządowych. W związku z 
powyższym Przewodniczący Rady podczas ni-
niejszej sesji poddał pod głosowanie dwa projekty 
uchwał. Oba akty zostały podjęte jednogłośnie 

przy pełnej frekwencji radnych (obecnych 15) 
i otrzymały następujące numery porządkowe:
● nr XXIV/210/20 zmieniającą uchwałę nr 
XIII/130/19 w sprawie wieloletniej prognozy 
finansowej Gminy Oleśnica;
● nr XXIV/211/20 w sprawie zmian w budże-
cie gminy na 2020 rok.

W uchwale budżetowej dokonano zmian w 
planie wydatków gminy oraz w planie docho-
dów gromadzonych przez samorządowe jed-
nostki budżetowe na wydzielonym rachunku i 
wydatków nimi finansowanych. ●

Agnieszka Kembłowska 
- Biuro Rady
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OBRADY RADY GMINY OLEŚNICA

XXV sesja Rady Gminy Oleśnica 
- Budżet Gminy na 2021 rok 
podjęty jednogłośnie!
R      ada Gminy Oleśnica przyjęła 

uchwałę budżetową oraz wie-
loletnią prognozę finansową 

na rok 2021. Radni byli jednomyśl-
ni. „Za“ projektem przyszłorocznych 
dochodów i wydatków przedstawio-
nych przez Wójta Marcina Kasinę gło-
sowało 15 obecnych na sesji rajców.

Na XXV sesji Rady Gminy Ole-
śnica, która odbyła się 22 grudnia 
2020 r. w hali sportowej przy Szko-
le Podstawowej Gminy Oleśnica, rad-
ni podjęli uchwały w sprawie wielo-
letniej prognozy finansowej oraz w 
sprawie budżetu gminy na 2021 rok. 
   Poddanie ww. uchwał pod głosowanie 
poprzedziło wystąpienie Wójta Mar-
cina Kasiny, w którym włodarz gminy 
szczegółowo omówił założenia ogólne 
budżetu, dochody i wydatki gminy oraz 
kluczowe inwestycje zaplanowane na 
2021 rok. Następnie pozytywne opinie 
Regionalnej Izby Obrachunkowej zo-
stały odczytane przez Przewodniczą-
cego Rady Tadeusza Kunaja.

PODJĘTA UCHWAŁA 
BUDŻETOWA OKREŚLA:
● Dochody budżetu gminy na kwo-
tę 81.527.308,47 zł, w tym:
a) dochody bieżące w wysokości 
77.296.975,87 zł;
b) dochody majątkowe w wysokości 
4.230.332,60 zł.
● Wydatki budżetu gminy na kwo-
tę 86.148.484,47 zł z tego:
a) wydatki bieżące w wysokości   
75.053.560,13 zł;
b) wydatki majątkowe w wysokości 
11.094.924,34zł.

Planowany deficyt budżetu gminy 
wynosi 4.621.176,00 zł. Źródłem po-
krycia deficytu budżetu gminy będą:
1) przychody pochodzące ze sprze-
daży papierów wartościowych wy-
emitowanych przez gminę na kwotę 
1.850.000,00 zł,
2) wolne środki, o których mowa w 
art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach 
publicznych w kwocie 1.150.000,00 zł;
3) przychody z niewykorzystanych środ-
ków pieniężnych na rachunku bieżą-
cym budżetu, wynikających z rozliczenia 
dochodów i wydatków nimi finanso-
wanych związanych ze szczególnymi 
zasadami wykonywania budżetu okre-
ślonymi w odrębnych ustawach w kwo-
cie 1.621.176,00 zł.

Przychody budżetu gminy okre-
śla się na kwotę 5.739.493,22 zł, roz-
chody budżetu określa się na kwotę 

1.118.317,22 zł. 
W budżecie gminy tworzy się rezer-

wę ogólną w wysokości 89.000,00 zł 
oraz rezerwę celową na realizację za-
dań własnych z zakresu zarządzania 
kryzysowego wysokości 261.000,00 zł.

Określa się wysokość dotacji udzie-
lanych na realizację zadań publicznych 
na kwotę 3.928.789,00 zł, z tego:
1) dotacje podmiotowe w wysokości 
2.535.000,00 zł, w tym:
a) dla samorządowej instytucji kultury 
w wysokości 2.100.000,00zł,
b) dla innych podmiotów w wysoko-
ści 435.000,00zł;
2) dotacje celowe w wysokości 
1.393.789,00 zł, w tym:
a) na cele publiczne związane z reali-
zacją zadań gminy, których realizacja 
może być zlecona podmiotom niezali-
czanym do sektora finansów publicz-

nych, w tym stowarzyszeniom i fun-
dacjom, w wysokości 809.000,00 zł,
b) na finansowanie lub dofinansowanie 
prac remontowych i konserwatorskich 
obiektów zabytkowych dla jednostek 
niezaliczanych do sektora finansów pu-
blicznych w wysokości 40.000,00 zł;
c) na realizację zadań bieżących reali-
zowanych na podstawie porozumień 
(umów) między jednostkami samorządu 
terytorialnego w wysokości 2.500,00 zł,
d) na pomoc finansową na realizację 
zadań bieżących, inwestycyjnych i za-
kupów inwestycyjnych realizowanych 
na podstawie porozumień między jed-
nostkami samorządu terytorialnego w 
wysokości 482.289,00 zł,
e) na finansowanie lub dofinansowa-
nie kosztów realizacji inwestycji i za-
kupów inwestycyjnych innych jedno-
stek sektora finansów publicznych w 

OBRADY RADY GMINY OLEŚNICA

XXVI nadzwyczajna sesja 
Rady Gminy Oleśnica

OBRADY RADY GMINY OLEŚNICA

XXVII sesja 
Rady Gminy Oleśnica

25    stycznia b.r. odbyła się XXVI nadzwy-
czajna sesja Rady Gminy Oleśnica, zwo-

łana w związku z potrzebą dokonania zmian bu-
dżetu gminy na 2021 rok. 

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochro-
na środowiska, nastąpiło zwiększenie planowa-
nych wydatków budżetu z tytułu wniesienia wkła-
dów do spółki. Środki w wysokości 1.600.000,00 
zł dotyczą wniesienia wkładu pieniężnego do 
spółki gminnej G. P. K. Sp z o. o. z przeznacze-
niem na wykonanie przebudowy i moderni-
zacji Stacji Uzdatniania Wody w Krzeczynie. 
Środki, które wpłynęły na rachunek budżetu w 
dniu 15 grudnia 2020 r. zwiększyły planowane 
przychody budżetu w roku 2021, ujęte w wie-
loletniej prognozie finansowej Gminy Oleśnica. 
   W związku z powyższym Przewodniczący Rady 
podczas niniejszej sesji poddał pod głosowanie 
dwa kluczowe projekty uchwał. Oba akty zosta-
ły podjęte jednogłośnie przez 14 radnych biorą-
cych udział w głosowaniu (1 radny nieobecny) 
i otrzymały następujące numery porządkowe:
● nr XXVI/220/21 zmieniającą uchwałę nr 
XXV/212/20 w sprawie wieloletniej prognozy 

finansowej Gminy Oleśnica;
● nr XXVI/221/21 w sprawie zmian budżetu 
gminy na 2021 rok.

Podczas niniejszej sesji została także jedno-
głośnie podjęta uchwała nr XXVI/222/21 zmie-
niającą uchwałę w sprawie przyjęcia aktualizacji 
„Programu Usuwania azbestu i wyrobów zawie-
rających azbest z terenu Gminy Oleśnica”. ●

Agnieszka Kembłowska - Biuro Rady

25    lutego b.r. w hali sportowej przy Szkole 
Podstawowej Gminy Oleśnica odbyła się 

XVII sesja Rady Gminy Oleśnica. W posiedze-
niu brało udział 14 radnych. Po przedstawieniu 
porządku obrad, głos zabrała Pani Anna Baran 
(Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarne-
go ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie) 
przedstawiając sprawozdanie z działalności ww. 
Zespołu za rok 2020. Podczas sesji przedstawio-
no również sprawozdania z działalności Komi-
sji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i 
Petycji za rok ubiegły. 

RADNI ROZPATRYWALI 
M.IN. NASTĘPUJĄCE PROJEKTY UCHWAŁ:
● w sprawie zwolnienia i zwrotu określonej czę-
ści opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprze-
daż napojów alkoholowych, należnej w 2021 r;
● w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Al-
koholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla 
Gminy Oleśnica na 2021 rok;
● w sprawie zarządzenia poboru podatków od 
osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia 

inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso;
● w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komi-
sji Rewizyjnej na 2021 rok;
● w sprawie udzielenia pomocy finansowej Po-
wiatowi Oleśnickiemu w roku 2021;
● w sprawie organizacji publicznego trans-
portu zbiorowego na terenie Gminy Oleśnica
● w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad 
ich zbywania, nabywania i wykupu przez wójta. 
Wszystkie uchwały zostały podjęte jednogłośnie. ●

Agnieszka Kembłowska - Biuro Rady

wysokości 60.000,00 zł.
Określa się dochody z tytułu wyda-

wania zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych na kwotę 170.000,00 zł 
i wydatki na realizację zadań określo-
nych w programie profilaktyki i roz-
wiązywania problemów alkoholowych 
na kwotę 170.000,00 zł.

Określa się limit zobowiązań z tytu-
łu zaciągniętych kredytów i pożyczek 
oraz emitowanych papierów warto-
ściowych przeznaczonych na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku 
przejściowego deficytu budżetowego 
gminy do łącznej kwoty 2.000.000,00 zł;
2) finansowanie planowanego deficytu 
budżetowego gminy do łącznej kwoty 
1.850.000,00 zł.

Podczas sesji podjęto także nastę-
pujące uchwały, które przegłosowa-
no jednomyślnie:
a)  w sprawie ustalenia planu dofinan-
sowania form doskonalenia zawodowe-
go nauczycieli na rok budżetowy 2021, 
maksymalnej kwoty dofinansowania 
opłat za kształcenie oraz formy i spe-
cjalności kształcenia, na które dofinan-
sowanie jest przyznawane;
b) w sprawie wyrażenia zgody na za-
warcie porozumienia międzygminne-
go z Gminą Miasto Oleśnica;
c) w sprawie wyrażenia zgody na za-
warcie porozumienia międzygminne-
go z Gminą Miasto Oleśnica;
d) w sprawie ustalenia wykazu wydat-
ków, które nie wygasają z upływem 
roku budżetowego 2020;
e)  w sprawie przyjęcia „Programu 
współpracy Gminy Oleśnica z orga-
nizacjami pozarządowymi oraz inny-
mi podmiotami prowadzącymi działal-
ność pożytku publicznego na rok 2021”; 
f) w sprawie przyjęcia "Gminnego Pro-
gramu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych i  Przeciw-
działania Narkomanii dla Gminy Ole-
śnica na 2021 rok". ●
Agnieszka Kembłowska - Biuro Rady
Uchwały podjęte na sesjach Rady Gminy Ole-
śnica oraz transmisje i nagrania archiwalne 
obrad zamieszczane są w Biuletynie Informa-
cji Publicznej (BIP) Urzędu Gminy Oleśnica 
http://olesnica.nowoczesnagmina.pl/
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INWESTYCJE

Gmina Oleśnica 
– podsumowanie roku 2020 
i najbliższe plany
Gmina wiejska Oleśnica, dzięki 

swojemu potencjałowi ludz-
kiemu i lokalizacyjnemu, to 

dynamicznie rozwijające się miejsce 
mocno powiązane z miastem Oleśnica. 
Dobrym prognostykiem na przyszłość 
jest stały przyrost liczby mieszkań-
ców (w powiecie oleśnickim odnoto-
wały go w 2020 roku jedynie gminy 
Oleśnica i Dobroszyce) oraz regular-
ny napływ inwestorów, chcących na 
tym terenie tworzyć i budować swo-
ją markę. Specyficzny rok ubiegły nie 
zachwiał tych tendencji, umacniając 
pozycję gminy Oleśnica jako spraw-
nie działającej jednostki samorządu 
terytorialnego.

KOMUNIKACJA AUTOBUSOWA 
GMINY OLEŚNICA
Milowym krokiem na drodze do zwięk-
szenia mobilności mieszkańców Gminy 
było podpisanie umowy z firmą POL-
BUS-PKS Sp. z o.o na świadczenie usług 
transportowych w zakresie przewozu 
autobusowego. Powstało 8 linii docie-
rających do wszystkich miejscowości 
gminy Oleśnica i łączących je z mia-
stem. Umowa została zawarta na okres 
4 lat, a rozkłady jazdy uwzględniają go-
dziny rozpoczęcia i zakończenia za-
jęć lekcyjnych w szkołach gminnych. 
Pierwsze miesiące kursowania KAGO 
potwierdził ewidentne zapotrzebowa-
nie na takie rozwiązanie komunikacyj-
ne na terenie gminy.

EDUKACJA I OPIEKA ŻŁOBKOWA
Utrzymanie istniejącej sieci sześciu 
szkół, ich remonty oraz moderniza-
cja to od lat jeden z najważniejszych 
celów władz gminy. W poprzednim 
roku przeprowadzono prace w SP w 
Smolnej (m.in. remont elewacji) oraz 
rozpoczęto rozbudowę SP w Sokoło-
wicach (powstają tam trzy sale lekcyj-
ne oraz pomieszczenia administracyj-
ne wraz z infrastrukturą towarzyszącą, 
dzięki czemu szkoła, tak jak i pozostałe 
obiekty edukacyjne w gminie, uniknie 
dwuzmianowości). Uruchomiony zo-
stał również II oddział Żłobka Gminy 

przy ulicy Wileńskiej w Oleśnicy, mo-
gący przyjąć kolejnych 25 dzieci. Naj-
bliższe plany to rozbudowa SP w Li-
gocie Polskiej (5 sal lekcyjnych wraz z 
infrastrukturą towarzyszącą), na którą 
uzyskano środki zewnętrzne w kwo-
cie ponad 1 600 000 złotych.

INFRASTRUKTURA DROGOWA
Przebudowy i remonty dróg są jednym z 
priorytetów władz gminy, która oprócz 
dróg gminnych i dróg wewnętrznych 
(w 2020 r. inwestycji dokonano m.in. 
w Świerznej, Brzezince, Cieślach, Li-
gocie Małej, Poniatowicach, Spalicach, 
Jenkowicach oraz Nowoszycach) in-
westuje także w przedsięwzięcia  doty-
czące dróg powiatowych (partycypacja 
w kosztach remontu drogi powiatowej 
nr 1920D, odcinek 7,4 km Piszkawa – 
Osada Bystre).

Bieżący rok przyniesie m.in. prze-
budowę drogi w Krzeczynie (na któ-
rą pozyskano fundusze zewnętrzne w 
kwocie ponad 1 300 000 złotych), dru-
gi etap przebudowy drogi gminnej w 
Smardzowie, budowę chodnika wraz 
z budową kanalizacji deszczowej w 
Bystrem (ulica Pogodna), przebudo-

wę drogi wewnętrznej w Poniatowi-
cach, kontynuację budowy chodnika 
w pasie drogi wojewódzkiej nr 340 na 
odcinku Oleśnica-Nowosiedlice oraz 
II etap budowy oświetlenia drogowe-
go na terenie gminy. Złożono również 
wnioski o dofinansowanie przebudo-
wy drogi w Ligocie Polskiej (przysiółek 
Dębowy Dwór) oraz drogi w miejsco-
wości Zimnica.

W ostatnim kwartale tego roku ma 
zakończyć się budowa wschodniej ob-
wodnicy Oleśnicy (3,5-kilometrowy od-
cinek z czego ponad 2,5 km na terenie 
gminy Oleśnica). Obwodnica będzie 
drogą jednojezdniową z jednym pa-
sem ruchu w każdą stronę i przyległy-
mi ścieżkami rowerowymi, a jej prze-
bieg zwiększy dostępność gminnych 
terenów inwestycyjnych.

INFRASTRUKTURA
WODNO-ŚCIEKOWA
Gmina stale inwestuje w rozwój sieci 
kanalizacji sanitarnej. W roku ubie-
głym oddano do użytku powstającą od 
roku 2018 sieć w Ligocie Wielkiej. Ka-
nalizacja odprowadza ścieki do istnie-
jącej oczyszczalni w miejscowości By-
stre. Budowa była współfinansowana 

ze środków UE (kwota dofinansowa-
nia wyniosła prawie 1 800 000 złotych). 
Kolejnym ważnym przedsięwzięciem, 
rozpoczętym w styczniu tego roku, jest 
gruntowna modernizacja Stacji Uzdat-
niania Wody w Krzeczynie, zaopatru-
jącej w wodę kilka miejscowości gmin-
nych. Termin zakończenia wszystkich 
prac – koniec 2021 roku. Złożono tak-
że wniosek o dofinansowanie przebu-
dowy sieci wodociągowej w miejsco-
wości Brzezinka.

PRZYCIĄGANIE INWESTORÓW
Ogromnym atutem gminy Oleśnica są 
atrakcyjne tereny przeznaczone pod 
działalność gospodarczą. Najwięk-
szym przedsięwzięciem minionego 
roku była budowa parku logistycz-
nego Hillwood. Hala magazynowa wy-
sokiego składowania o powierzchni 
prawie 53 000 mkw. powstała na te-
renie sołectwa Cieśle przy węźle Ole-
śnica Północ.

Oprócz doskonałej lokalizacji dla 
potencjalnych inwestorów samo-
rząd zapewnia najniższe stawki kra-
jowe podatku od środków transpor-
towych oraz zwolnienie z podatku od 
nieruchomości w ramach pomocy de 
minimis. Pomyślano również o po-
mocy doraźnej, łagodzącej negatywne 
konsekwencje ekonomiczne związa-
ne z COVID-19. Rada Gminy Ole-
śnica podjęła uchwałę o zwolnieniu 
z podatku od nieruchomości należ-
nego za kwiecień, maj i czerwiec 2020 
roku przedsiębiorców, których dzia-
łalność została czasowo ograniczona 
w związku z pandemią.

W bieżącym roku planowane jest 
uruchomienie w Urzędzie Gminy Punk-
tu Obsługi Inwestora, miejsca pierw-
szego kontaktu przedsiębiorców za-
interesowanych inwestowaniem na 
tym terenie, gdzie potencjalni inwe-
storzy uzyskają dostęp do komplekso-
wej obsługi administracyjno-prawnej 
na poziomie gminy. Punkt powstanie 
przy współpracy z Dolnośląską Agen-
cją Współpracy Gospodarczej w ra-
mach projektu „Wdrożenie standar-
dów obsługi inwestora w samorządzie 
województwa dolnośląskiego”.

Nowi mieszkańcy, kolejni inwesto-
rzy oraz ciągły rozwój to obraz Gmi-
ny Oleśnica na przełomie 2020/2021 
roku. Dobre miejsce do życia, zapew-
niające zarówno stabilizację jak i możli-
wość spełniania aspiracji w przyjaznym 
środowisku, blisko dużych ośrodków 
miejskich, a jednocześnie trochę na 
uboczu w spokojnym otoczeniu. Pręż-
nie funkcjonujące miejsce na mapie 
Dolnego Śląska. ● UGO

Siedziba SLV Group, hala magazynowa Hillwood oraz tereny inwestycyjne w pobliżu węzła Oleśnica Północ

Inwestycja drogowa w miejscowości Świerzna

Droga w Brzezince Komunikacja Autobusowa Gminy Oleśnica
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Duże postępy w pracach modernizacyjnych 
na Stacji Uzdatniania Wody w Krzeczynie

Z radością informujemy, iż pro-
wadzone przez Przedsiębior-
stwo prace remontowe oraz 

modernizacyjne na Stacji Uzdatnia-
nia Wody w Krzeczynie przebiegają 
zgodnie z planem. Dostarczone zo-
stały nowe filtry wraz ze złożem fil-
tracyjnym, aerator oraz szafa sterow-
nicza - która zapewni niezawodność 
pracy urządzeń. Zostały odnowio-
ne pomieszczenia gospodarcze oraz 
część pomieszczeń technologicznych 
wewnątrz Stacji – ściany, podłogi, sto-
larka okienna oraz brama wjazdowa. 

    Przypomnijmy - Stacja zaopatruje w 
wodę takie miejscowości jak: Krze-

czyn, Piszkawa, Ligota Mała, Bystre, 
Nieciszów, Zimnica oraz Nowa Ligo-
ta. Kompleksowa modernizacja Stacji 
obejmuje zarówno kapitalny remont 
urządzeń istniejących jak i rozbudo-
wę o nową infrastrukturę. W ramach 
tego zadania zrealizujemy:
● Kapitalny remont 3 filtrów wraz ze 
złożem filtrującym,
● Wykonanie 3 dodatkowych, no-

wych filtrów wraz ze złożem filtrującym,
● Wykonanie nowego osprzętu z za-
worami pneumatycznymi,
● Remont areatora,
● Wykonanie dodatkowego areatora,
● Wykonanie nowej szafy sterowniczej,

● Wykonanie dodatkowej studni głę-
binowej,
● Wykonanie nowych zbiorników na 
wodę czystą,
● Modernizację instalacji elektrycznej.●

GPK Oleśnica

DĄBROWA OLEŚNICKA

Inwestycja w Dąbrowie

Trwa budowa chodnika wzdłuż drogi 
wojewódzkiej nr 340 na odcinku 

od granicy z gminą Dobroszyce przez 

Dąbrowę do granicy z miastem Ole-
śnica. Planowany termin oddania in-
westycji to czerwiec 2021 r. ● UGO

SMOLNA

Odbiór prac remontowych 
w SP w Smolnej
Zrealizowane zadanie obejmowa-

ło między innymi: 
● rozebranie pochylni dla osób nie-
pełnosprawnych i wykonanie platfor-
my pionowej; 
● przebudowę schodów zewnętrz-
nych przy pochylni; 
● remont elewacji, polegający na na-
prawie ścian zewnętrznych elewacji, 
odgrzybianiu tynków oraz wykona-
nie warstwy gruntującej i pomalowa-
nie części starej budynku oraz poło-
żenie tynków cienkowarstwowych na 
pozostałych ścianach.

Wykonawcą był Zakład Dekarski 
Mariusz Lis z Oleśnicy, koszt przed-
sięwzięcia to 303 362,74 zł.●  UGO

To łączny koszt inwestycji, 
która realizowana jest  
przez Gminę Oleśnica  
w Szkole Podstawowej  
w Sokołowicach

850.839,89

NOWOSZYCE

Przebudowa drogi

Zakończyła się przebudowa drogi 
wewnętrznej dz. nr 30 o długości 

260 mb w miejscowości Nowoszyce. 
Wykonawcą był POL-DRÓG Drawsko 
Pomorskie S.A. Nawierzchnia wyko-
nana została z mieszanek mineralno-

-bitumicznych grysowych – warstwa 
wiążąca asfaltowa. Koszt inwestycji wy-
niósł 314 561,98 zł brutto. Wykonaw-
ca udzielił 60-miesięcznej gwarancji 
na materiały, urządzenia i roboty. ●  

UGO

SOKOŁOWICE

Zakończył się pierwszego etap
inwestycji w Szkole Podstawowej
Drugi etap jest w trakcie realizacji. 

Powstają trzy sale lekcyjne oraz 
pomieszczenia administracyjne o po-
wierzchni zabudowy 141 mkw. wraz z 
infrastrukturą towarzyszącą.●  UGO
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Raj podatkowy 
dla firm transportowych 
Chcesz zaoszczędzić na podat ku 

od środków transportowych? 
Zapłać go w gminie Oleśnica! 

Jak? To banalnie proste... 
Podatek od środków transpor towych 

jest płacony od pojazdów powyżej 3,5 
tony. Stawki zależą od rodzaju pojaz-
dów. Wysokość po datków w danym 
roku (z uwzględ nieniem narzuco-
nych przez mini stra finansów limi-
tów) uchwala rada gminy, w której 
firma posiada siedzibę lub oddział. 
Wysokość podatku jest diametral-
nie różna w różnych częściach. Pol-
ski. Są gminy, które sukcesywnie ob-
niżają podat ki. lokalne i tym samym 
zachęcają firmy do inwestycji na swo-
im tery torium. Są i takie, które nie 
sprzy jają przewoźnikom. 

Do tych pierwszych należy gmi- 
na Oleśnica. 

- Uważamy, że obniżanie podat ków 
to rodzaj inwestycji. I dlatego władze 
gminy wspierane w tej kwestii przez 
Radę Gminy zapro ponowały znaczne 
obniżenie sta wek podatku od środków 
trans portowych w stosunku do tych 
obowiązujących. Mimo że powyższe 
działanie spowoduje obniżenie pla-
nowanych wpływów z tego tytułu w 
najbliższym okresie, to spodziewane 
wpływy w dłuż szej perspektywie cza-
su powinny wzrosnąć i tow kwocie 
wyższej od uzyskiwanych dotychczas 
- mówi wójt Marcin Kasina. 

Gmina Oleśnica już jest uznawa na 
za sprzyjającą przewoźnikom drogo-
wym. Ptzedsiębiorcy, którzy zapłacą 
w niej podatek transpor towy, mogą 
zaoszczędzić w ten sposób kilkana-
ście, a w niektórych przypadkach na-
wet kilkaset tysię cy złotych rocznie. 

A JAK TO ZROBIĆ, JEŚLI MAMY 
FIRMĘ NIE W GMINIE OLEŚNICA? 

To proste. Gminę, w której będzie 
uiszczany podatek, można zmienić. 
Ptzedsiębiorca posiadający środki trans-
portowe powyżej 3,5 tony ma kilka 
możliwości. Wystarczy, że w gminie 
Oleśnica wynajmie biuro i otworzy tu 
oddział, do którego zostaną przypisa-
ne pojazdy lub może zameldować się 
na terenie gminy i. przerejestrować 
tu działal ność gospodarczą .•. Nie w 
każdym przypadku istnieje koniecz-
ność przerejestrowywania pojazdów.

Co istotne- przedsiębiorca nie musi 

mieć osobnego NIP-u dla oddziału, 
prowadzić odrębnej księgowości, ani 
zatrudniać pracowników. 

W kwestii stawek podatku od środ-
ków transportowych, gmina Oleśni-
ca jest rajem podatkowym Od roku 
2019 stawki podatkowe są niezmien-
ne i usta1one na najniż szym z możli-
wych poziomie. Rocz ne stawki od jed-
nego środka trans portowego są np. w 
wysokości.: od samochodu ciężarowe-
go o dopusz czalnej masie całkowitej 
pojazdu powyżej 3,5 tony do 5,5 tony 
włącz nie - 48 zł; od ciągnika siodło-
wego lub balastowego przystosowa-

nego do używania łącznie z naczepą 
lub przyczepi o dopuszczalnej ma-
sie całkowitej zespołu pojazdów od 
3,5 tony i poniżej 12 ton - 18 zł; od 
przyczepy i naczepy, które łącznie z 
pojazdem silnikowym posiadają do-
puszczalną masę całkowitą od 7 ton 
i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związa-
nych wyłącznie z działal nością rolni-
czą prowadzoną przez podatnika po-
datku rolnego od 7 ton i poniżej 12 
ton - 8 zł; od au tobusu z mniejszą licz-
bą miejsc niż 22-148zł. ●  

przedruk z Panoramy Oleśnickiej 
nr 5, 2021 r.

EKOLOGIA

Podpisano porozumienie 
ws. programu „Czyste Powietrze”

S ukcesem zakończyły się rozmo-
wy dotyczące przystąpienia Gmi-

ny Oleśnica do realizacji ogólnopol-
skiego programu „Czyste Powietrze”. 
10 lutego 2021 r. podpisane zostało 
Porozumienie z Wojewódzkim Fun-
duszem Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej we Wrocławiu na 
wspólne działania w tym obszarze. 

Program zakłada udzielanie dotacji na 
wymianę lub likwidację pieców oraz ter-
momodernizację budynków mieszkal-
nych jednorodzinnych, a jego celem jest 
poprawa jakości powietrza oraz zmniej-
szenie emisji gazów cieplarnianych. 

Porozumienie zakłada stworzenie w 
Urzędzie Gminy Oleśnica punktu kon-
sultacyjnego, gdzie mieszkańcy uzy-
skają niezbędne informacje dotyczące 
składania wniosków, a także wsparcie 
w zakresie ich przygotowania pod ką-
tem spełniania wymagań określonych 
w programie. Ponadto do zadań Gmi-
ny będzie należało podejmowanie dzia-

łań mających na celu zidentyfikowanie 
budynków, których właściciele mogli-
by być potencjalnymi wnioskodawca-
mi i przedstawienie im korzyści pły-
nących z wzięcia udziału w Programie 
oraz pomoc wnioskodawcom przy roz-
liczeniu przyznanego dofinansowania, 
w tym przy poprawnym wypełnianiu 
wniosku o płatność oraz kompletowa-
niu wymaganych załączników. 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej zapew-
ni przeszkolenie pracownika Gminy 
w zakresie niezbędnym dla realizacji 
zadań. Porozumienie zostało zawarte 
na czas realizacji Programu, tj. na lata 
2021-2029 i weszło w życie z dniem 
podpisania. ● UGO
Więcej informacji: 
https://czystepowietrze.gov.pl/

INWESTYCJE

Gazyfikacja sołectw 
Boguszyce, Spalice  
i Boguszyce Osiedle
P olska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. 

przesuwa terminy poszczególnych 
etapów gazyfikacji w wyżej wymienio-
nych sołectwach. Cytując odpowiedź na 
zapytanie, które padło ze strony Urzędu 
Gminy Oleśnica: „Dział Inwestycji i Re-
montów informuje, że szacowany ter-
min realizacji dokumentacji projektowej 
to przełom sierpnia i września 2021 r., a 
zakończenie całości inwestycji szacuje 
się na koniec kwietnia 2022 r. Termin 
wykonania dokumentacji opóźnia się 
z przyczyn niezależnych od PSG m.in. 
przez uzgodnienia terenów PKP oraz 
brak zgody właściciela działki prywat-
nej. Po uzgodnieniu ww. dokumenta-
cji projektowej, PSG rozpocznie proces 
wydawania warunków przyłączenia oraz 
zawierania umów przyłączeniowych z 
klientami przy trasie gazociągu. Po jego 
zrealizowaniu rozpoczęte zostaną pra-
ce związane z etapem II, tj. sukcesywna 
rozbudowa sieci dystrybucyjnej w so-

łectwach Spalice, Boguszyce oraz Bo-
guszyce Osiedle w zależności od zapo-
trzebowania”.

W związku z działaniami podjętymi 
przez Gminę Oleśnica i Polską Spół-
kę Gazownictwa (PSG) dot. budowy 
sieci gazowej w sołectwach Boguszy-
ce, Boguszyce Osiedle i Spalice infor-
mujemy, że na dzień 1 marca 2021 r. 
do Urzędu Gminy Oleśnica wpłynę-
ło 213 wniosków od mieszkańców i 
przedsiębiorców z ww. miejscowości 
o określenie warunków przyłączenia 
gazu ziemnego.  

Osoby, które nie złożyły jeszcze wnio-
sków o przyłączenie do sieci gazowej, 
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 Wro-
cław. Wnioski zebrane za pośrednic-
twem Urzędu  również zostaną prze-
kazane do PSG. ● UGO

Strona 
dla firm
Jednym z najważniejszych priory-

tetów dla rozwoju gminy Oleśni-
ca jest wspieranie przedsiębiorczości i 
przedsiębiorców działających na jej te-
renie. Wychodząc naprzeciw oczekiwa-
niom właścicieli firm, chcemy pomóc 
w promowaniu Państwa działalności 
zamieszczając informacje na jej temat 
na łamach Kuriera Gminy Oleśnica, a 
w przyszłości  w zakładce „Baza firm” 
(która powstanie na stronie Urzędu) 
oraz w mediach społecznościowych.

Jak Państwo wiedzą, Kurier Gminy 
Oleśnica jest bezpłatnym kwartalnikiem 
wydawanym w nakładzie 3500 sztuk w 
wersji papierowej oraz udostępnianym 
elektronicznie na stronie Urzędu Gmi-
ny Oleśnica. Forma papierowa jest dys-
trybuowana w miejscowościach przez 
sołtysów. Treści zamieszczane w Kurie-
rze są przeglądem najważniejszych wy-
darzeń gminnych  mijającego  kwarta-
łu, dotyczą zarówno sfery gospodarczej 
jak i kulturalno-edukacyjnej.

PREZENTACJE LOKALNYCH FIRM
Od najbliższego numeru gazety chcemy 
prezentować firmy z gminy Oleśnica, 
pomagając mieszkańcom w identyfikacji 
podmiotów działających na jej terenie 
w danej branży i jednocześnie promu-
jąc same przedsiębiorstwa. W związku z 
powyższym, zadajemy Państwu pytanie 
o chęć zaprezentowania się na łamach 
pisma. Znajdą się tu podstawowe infor-
macje na temat Państwa firmy (nazwa, 
adres, rodzaj działalności, dane  kon-
taktowe, ewentualne zdjęcie). W tym 
roku przed nami trzy kolejne numery 
Kuriera (czerwcowy, wrześniowy i gru-
dniowy). Jeśli są Państwo zaintereso-
wani taką formą bezpłatnej promocji, 
zapraszamy do współpracy. Informa-
cje można wysyłać na adres e-mail: ra-
fal.zahorski@olesnica.wroc.pl ,  w ra-
zie pytań podajemy numer telefonu: 
71 757 16 64. Osobą kontaktową jest 
Rafał Zahorski ● UGO
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SOKOŁOWICE

Historia mogiły żołnierza 
rosyjskiego w Sokołowicach
Miłośnik i pasjonat historii Ma-

rek Nienałtowski, opierając się 
na źródłach archiwalnych, zna-

lazł na mapie okolic Oleśnicy miejsce 
oznaczone "Russengrab”. Dalsze ba-
dania przy współpracy z historykiem 
Markiem Włodarczykiem doprowa-
dziły do wyjaśnienia tej zagadki.

W książce Mariusza Olczaka pod 
tytułem „Kampania 1813” znajdo-
wał się opis pomnika spotkania mo-
narchów w Spalicach. Okazało się, że 
jest to pojedynczy grób żołnierza ro-
syjskiego armii cara Aleksandra I, któ-
ry z Kalisza (przez Syców) zmierzał 15 
marca 1813 r. na spotkanie w Spalicach 
z cesarzem Fryderykiem Wilhelmem. 
Właśnie jemu, obok drogi w dawnym 
Katiuscher Walde (dziś Kolonia Soko-
łowice), wzniesiono pomnik. Na zbu-
dowanej z kamieni niewysokiej pryzmie 
ustawiony został drewniany krzyż, na 
którym z obu stron umieszczono na-
pis informujący, że znajduje się tutaj 
mogiła „bohaterskiego żołnierza ro-
syjskiego zmarłego w 1813 roku pod-
czas marszu do Francji”.

UPORZĄDKOWANO 
MIEJSCE POCHÓWKU
W 1889 r. grób wyremontował właści-
ciel pobliskiego folwarku Max Wurm, 
zdaniem Marka Nienałtowskiego, jako 
wyraz szacunku dla Rosjan, którzy stali 
się sojusznikami Prus w walce z Napo-
leonem.Społeczną opiekę nad mogiłą 
sprawował Stanisław Lot, który przy-
czyniał się do zachowania pamięci o 
wydarzeniu, jakie miało tu miejsce bli-
sko 200 lat temu. Po jego śmierci opie-
ką nad tym miejscem zajęli się państwo 
Gorzelakowie właściciele pobliskiego 
zajazdu.

W 2009 r. z inicjatywy władz Gmi-
ny Oleśnica i przy współpracy sołtysa 
wsi Sokołowice, dyrekcji i młodzieży z 

miejscowej Szkoły Podstawowej, Nad-
leśnictwa Oleśnica i Leśnictwa Ostrowi-
na oraz strażaków z Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Sokołowicach, miejsce po-
chówku rosyjskiego żołnierza zostało 
uporządkowane. Narzucono warstwę 
nowego kamienia, uporządkowano ro-
ślinność, wykonano chodnik umożliwia-
jący dojście oraz tabliczki informacyj-
ne i tablicę z historią miejsca. Strażacy 
z OSP w Sokołowicach, z drewna prze-
kazanego przez Nadleśnictwo Oleśnica 
Śląska, wykonali tablice informacyjne i 
ogrodzenie. Z drzewa modrzewiowego 
wykonany został krzyż prawosławny 
o ośmiu końcach. Poprzednie krzyże, 
które znajdowały się ma grobie w po-
przednich latach, zostały umieszczone 
na jednej z tablic obok grobu.

Pieczy nad mogiłą podjęli się ucznio-
wie Szkoły Podstawowej w Sokołowi-
cach. Podpisana została również umo-
wa pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim 

i Wójtem Gminy Oleśnica o realizo-
waniu opieki nad grobem wojennym. 
Na to zadanie Urząd Gminy Oleśnica 
otrzymuje dotację celową z Dolnoślą-
skiego Urzędu Wojewódzkiego. Wiosną 
2011 r. najstarszy krzyż został skradzio-
ny przez nieznanego sprawcę. Pomi-
mo wszczęcia śledztwa przez Policję nie 
udało się ustalić winowajcy ani odzy-
skać pamiątkowego przedmiotu. We 
wrześniu tego samego roku została wy-
konana replika z drzewa pochodzące-
go z rozbiórki przedwojennej stodoły 
podarowanego przez Stanisława Kasi-
nę z Ligoty Polskiej.

Krzyż wykonał Andrzej Szkudlarek 
emerytowany stolarz z Sokołowic, a 
konserwację i malowanie przeprowa-
dził pracownik Urzędu Gminy Oleśni-
ca - Józef Rak. Po zamontowaniu został 
poświęcony przez ks. Jerzego Szczura 
- proboszcza parafii prawosławnej pod 
wezwaniem Zaśnięcia Przenajświętszej 

Bogarodzicy w Oleśnicy i ks. Andrze-
ja Augustyna - proboszcza parafii pod 
wezwaniem Najświętszej Maryi Pan-
ny Nieustającej Pomocy w Boguszy-
cach podczas nabożeństwa ekumenicz-
nego w dniu 27 października 2011 r.

Historia wspomnianej kradzieży krzy-
ża zakończyła się jednak szczęśliwie. 
Jesienią 2011 r. zbieracze grzybów zna-
leźli krzyż około kilometra od mogi-
ły i przynieśli go do Andrzejówki nie-
opodal mogiły, przekazując go Marii 
Gorzelak. Krzyż wrócił na swoje miej-
sce, gdzie można oglądać go do dziś. 
W październiku 2011 r., po corocz-
nym spotkaniu ekumenicznym w So-
kołowicach na adres mailowy Jerze-
go Trzcińskiego - pracownika Urzędu 
Gminy Oleśnica nadeszła informacja 
od ks. Grzegorza Cebulskiego i Jeleny 
Fiedukiny z Moskwy.

Korespondencja zawierała informa-
cję, że w Rosyjskim Państwowym Ar-

chiwum Wojskowo – Historycznym w 
Moskwie znaleziona została, przez wspo-
mnianą już Jelenę Fiedukinę, wiadomość 
o zmianach kadrowych oficerów i żoł-
nierzy z 1813 – 1814 r. W wiadomości 
tej pod datą 15 marca 1813 r. wpisano 
informację o śmierci żołnierza kawaler-
gardy szeregowca Kalinika Rotczenki.

Pułk Kawalergardów Jego Cesarskiej 
Mości, któremu patronowała Cesarzo-
wa Maria Fiodorowna, towarzyszył naj-
prawdopodobniej, jako ochrona, carowi 
Aleksandrowi I w podróży na spotka-
nie z cesarzem Niemiec Fryderykiem 
Wilhelmem. Przyczyną śmierci Kalini-
ka Rotczenki był najprawdopodobniej 
zawał serca, w związku z ogromnym 
wysiłkiem, jaki towarzyszył żołnierzom 
eskorty cara podczas przepraw przez 
zalane i grząskie tereny przez jakie je-
chał władca Rosji.

W maju 2012 r. zaktualizowana zo-
stała tablica informacyjna dotycząca hi-
storii mogiły i danych o spoczywają-
cym tu żołnierzu. Na prawosławnym 
krzyżu pojawiła się tabliczka z nazwi-
skiem żołnierza, a poprzednia zosta-
ła zawieszona na tablicy krzyży. Pa-
miątkowe miejscejest utrzymywane na  
bieżąco w czystości przez młodzież ze 
Szkoły Podstawowej im. Orła Białego 
w Sokołowicach, strażaków miejsco-
wej OSP i przez pracowników Urzę-
du Gminy Oleśnica.

Każdego roku, w ostatni czwartek paź-
dziernika o godzinie 12.00, przy grobie 
odbywają się spotkania ekumeniczne 
poświęcone pamięci poległego, które 
mają również na celu ocalenie od za-
pomnienia tego historycznego miejsca 
dla przyszłych pokoleń. Odrestauro-
wany grób rosyjskiego żołnierza do-
kumentujący historię epoki napoleoń-
skiej jest jednym z kilku takich miejsc 
znajdujących się na Dolnym Śląsku. ●

Jerzy Trzciński - SO

DEMOGRAFIA

Wzrost liczby ludności 
w Gminie Oleśnica
A naliza danych statystycznych z okresu ostat-

nich 10 lat potwierdza stały trend wzrostowy 
liczby mieszkańców gminy Oleśnica. Od 2010 roku 
liczba mieszkańców wzrosła o 1.691 osób, tj. wzrost 
o 14,01% (średnio rocznie przybywało 169 osób). 
W powiecie oleśnickim tylko gmina Oleśnica i Do-
broszyce odnotowały w 2020 r. przyrost mieszkań-
ców (w przypadku gminy Oleśnica 282 mieszkańców 
więcej w porównaniu z rokiem 2019). W pozosta-
łych gminach mieszkańców systematycznie ubywa.

Największą miejscowością w Gminie Oleśnica są 
Boguszyce, w których na koniec 2020 r. zamieszki-
wało 1392 mieszkańców. W 1991 r. miejscowość po-
dzielona została na dwa sołectwa: Boguszyce i Bogu-
szyce Osiedle (odpowiednio 715 i 677 mieszkańców). 
Drugą co do wielkości miejscowością, pod względem 
liczby mieszkańców, są Poniatowice (1071 miesz-
kańców), a trzecią Sokołowice (960 mieszkańców). 
W Poniatowicach rok do roku odnotowujemy naj-

większe wzrosty liczby mieszkańców. Jeśli tenden-
cja wzrostowa w Sokołowicach utrzyma się, to miej-
scowość ta przekroczy tysiąc mieszkańców jeszcze 
w tym roku. W perspektywie dziesięciu lat najwię-
cej mieszkańców ubyło w sołectwach popegeerow-
skich (Boguszyce Osiedle, Nowoszyce).

Gmina Oleśnica jest trzecią, pod względem licz-
by ludności, gminą w powiecie oleśnickim. Kilka 
lat temu wyprzedziliśmy gminę Twardogóra i je-
śli utrzyma się tempo wzrostu, to za kolejne 10 lat 
mieszkańców gminy wiejskiej Oleśnica będzie wię-
cej niż mieszkańców w gminie Syców.

Spośród gmin z którymi sąsiaduje gmina Oleśni-
ca, duży trend wzrostowy obserwujemy w gminie 
Czernica i Długołęka. Ta ostatnia za kilka lat będzie 
miała więcej mieszkańców niż miasto Oleśnica. ●

Krzysztof Skórzewski 
– Sekretarz/Zastępca Wójta 

Gminy Oleśnica
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GOPS

Kompendium wiedzy na temat 
działalności Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Pomocy Spo-

łecznej w Oleśnicy jest jednost-
ką organizacyjną Gminy Ole-

śnica, zatrudniającą 20 pracowników, 
którymi od 2009 r. kieruje Dyrektor 
Jarosław Telka. W 2020 roku dołączył 
on do grona 35 superwizorów w Pol-
sce, zdając egzamin przed komisją w 
Ministerstwie Rodziny i Polityki Spo-
łecznej i zdobywając certyfikat super-
wizora pracy socjalnej. 

Struktura organizacyjna Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśni-
cy obejmuje: Dział Organizacyjno-Fi-
nansowy, Dział Świadczeń Społecznych 
oraz Dział Pracy Socjalnej i Wspiera-
nia Rodziny. 

Kierownikiem Działu Świadczeń Spo-
łecznych jest Agnieszka Śmitkowska. 
Dział ten realizuje ustawowe zadania 
w zakresie ustalania uprawnień i wy-
płaty świadczeń rodzinnych, zasiłku 
dla opiekuna, świadczeń z funduszu 
alimentacyjnego, świadczenia „Za ży-
ciem”, świadczenia wychowawczego 
(500+) i świadczenia „Dobry start” 
(300+). Największą ilość składanych 
wniosków stanowią wnioski bezdocho-
dowe, są to wnioski o ustalenie prawa 
do świadczenia wychowawczego oraz 
wnioski o ustalenie prawa do świad-
czenia „Dobry start”. 

Na okres 2019/2021, który rozpoczął 
się z dniem 01.10.2019 roku a zakoń-
czy z dniem 31.05.2021 roku, zostało 
złożonych 2 167 wniosków o ustale-
nie prawa do świadczenia wychowaw-
czego. W stosunku do poprzedniego 
okresu, na który było ustalane prawo 
świadczenia wychowawczego, stano-
wiło to wzrost o 69% liczby wniosków. 
Tak znaczny wzrost liczby wniosków 
był spowodowany zniesieniem kryte-
rium dochodowego, które warunko-
wało przyznanie świadczenia wycho-
wawczego na pierwsze dziecko.

WNIOSKI W FORMIE ELEKTRO-
NICZNEJ I PAPIEROWEJ
Od 01.02.2021 roku składane są wnio-
ski o ustalenie prawa do świadczenia 
wychowawczego w formie elektronicz-
nej w celu ustalenia prawa do świad-
czenia wychowawczego na okres od 
01.06.2021 roku do 31.05.2022 roku, 
natomiast od 01.04.2021 roku będzie 
można składać również wnioski w for-
mie papierowej. 

Liczba złożonych wniosków o ustale-
nie prawa do świadczenia „Dobry start” 
w roku 2019 i 2020 kształtowała się na 
porównywalnym poziomie i wynosiła 
odpowiednio 1 384 i 1 382 wniosków.

Znacznie mniejszą grupę stanowią 
wnioski o ustalenie prawa do zasiłku 
rodzinnego oraz dodatków do zasił-
ku rodzinnego oraz wnioski o usta-
lenie prawa do świadczeń z funduszu 
alimentacyjnego, których przyznanie 
uzależnione jest od spełnienia kryte-
rium dochodowego uprawniającego do 
przyznania tych świadczeń.

Kierownikiem Działu Pracy Socjal-
nej i Wspierania Rodziny jest Marta 
Ozga, koordynująca pracę 6 pracowni-
ków socjalnych, 2 asystentów rodziny 
oraz opiekunki środowiskowej. Realizo-
wane przez Ośrodek zadania wynikają 
z ustawy o pomocy społecznej i mają 
na celu umożliwienie osobom i rodzi-
nom przezwyciężenie trudnych sytu-
acji życiowych, których nie są w stanie 
pokonać wykorzystując własne zaso-
by, uprawnienia i możliwości. Forma 
i rodzaj podejmowanych działań jest 
dostosowywana do aktualnych warun-
ków życia społecznego. 

W tym celu, przez pracowników 
Ośrodka, został opracowany i regu-
larnie ewaluowany dokument „Strategia 
Rozwiązywania Problemów Społecznych 
Gminy Oleśnica na lata 2017–2025”, 
który jest podstawowym narzędziem 
umożliwiającym skuteczną realizację 
polityki społecznej na szczeblu lokal-
nym poprzez rzetelne diagnozowanie 
aktualnej sytuacji społecznej, określenie 
dominujących problemów oraz zasto-
sowanie rozwiązań odpowiednich do 
ich specyfiki oraz rozmiarów. 

Jednym z zadań realizowanych przez 
Ośrodek jest kompensowanie niedo-
statków finansowych poprzez udzie-
lanie określonego ustawą wsparcia fi-
nansowego. W 2020 roku w ramach 
pomocy finansowej wypłacone zosta-
ły świadczenia w formie:

• zasiłków stałych – 524 świadczenia,
• zasiłków okresowych – 119 świad-
czeń z powodu bezrobocia, niepełno-
sprawności i długotrwałej choroby, 
• zasiłków celowych – 280 świadczeń 
na zakup opału, żywności, odzież le-
ków i leczenia.

Świadczenia przysługują osobom, któ-
rych dochód nie przekracza kryterium 
dochodowego, tj. 701,00 zł dla osoby 
samotnie gospodarującej oraz 528,00 zł 
dla osoby w rodzinie. W ramach progra-
mu „Posiłek w szkole i w domu” Ośro-
dek obejmuje pomocą rodziny, których 
dochód nie przekracza 150% kryterium 
dochodowego. Ponadto w szczególnie 
uzasadnionych przypadkach osobom 
przekraczającym kryterium dochodo-
we może być przyznany specjalny za-
siłek celowy – np. w przypadku cięż-
kiej choroby wymagającej ponoszenia 
dużych koszów leczenia lub rehabili-
tacji, obciążających w znacznym stop-
niu budżet domowy, którym dyspo-
nuje rodzina. 

Z analizy sprawozdań sporządzanych 
przez Ośrodek w ostatnich latach wyni-
ka, że zmienia się struktura rodzin ko-
rzystających z pomocy społecznej. Trend 
ten jest m. in. konsekwencją zwiększe-
nia wsparcia dla rodzin z dziećmi w ra-
mach programu 500+, które spowodo-
wało, że duża część rodzin korzystających 
dotychczas z pomocy finansowej jest 

w stanie funkcjonować samodzielnie. 
Zmniejszenie ilości rodzin z dziećmi 
korzystających ze wsparcia finansowe-
go nie powoduje jednak zmniejszenia 
ilości obowiązków pracowników, po-
nieważ duży nacisk położono na zin-
tensyfikowaną pracę z rodzinami, któ-
re doświadczają trudności w pełnieniu 
funkcji opiekuńczo-wychowawczych, 
prowadzeniu gospodarstwa domowe-
go lub pozostają w kryzysie. Działania 
te wymagają dużego zaangażowania i 
zwiększonych nakładów pracy asy-
stentów rodziny w ścisłej współpracy 
z pracownikami socjalnymi i nastawio-
ne są na osiąganie celów w perspektywie 
długofalowej. Pożądanym efektem jest 
wzmocnienie kondycji rodziny, m.in. 
rozwijanie kompetencji rodzicielskich, 
poprawa relacji w rodzinie, nabywanie 
umiejętności zarządzania budżetem do-
mowym a przede wszystkim pozosta-
wienie dzieci w środowisku rodzinnym 
w sytuacji, gdy pojawiło się zagrożenie 
odebrania ich rodzicom biologicznym 
w celu zapewnienia bezpiecznych wa-
runków życia i rozwoju w pieczy zastęp-
czej. W 2020 roku spośród rodzin ob-
jętych wsparciem asystentów rodziny 
wyróżniono  5 rodzin, którym uroczy-
ście wręczono dyplomy, za podejmo-
wane wysiłki i chęć zmiany dotychcza-
sowej sytuacji, dzięki czemu osiągnęły 
znaczne postępy w dążeniu do stabili-
zacji i dobrostanu.  

USŁUGI OPIEKUŃCZE I PROGRAM  
DLA RODZIN WIELODZIETNYCH
Gminny Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w Oleśnicy realizuje także specja-
listyczne usługi opiekuńcze dla osób z 
zaburzeniami psychicznymi, w ramach 
których zwiększony został dostęp do 
zajęć terapeutycznych oraz rehabili-
tacji dla dzieci wymagających wspar-
cia w tej formie.

Przez Gminę Oleśnica opracowany 
został program wspierania rodzin wie-
lodzietnych z terenu Gminy Oleśnica 
„Karta Dużej Rodziny Gminy Oleśni-
ca”, który realizuje GOPS w Oleśni-
cy. Program rozszerza listę partnerów 
w stosunku do Ogólnopolskiej Kar-
ty Dużej Rodziny o lokalne podmioty 
oferujące dodatkowe ulgi zwolnienia 
i preferencje dla mieszkańców Gmi-
ny Oleśnica. Uczestnikiem programu 
staje się automatycznie każdy mieszka-
niec Gminy Oleśnica, który otrzymuje 
Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny. 
Wykaz partnerów programu zamiesz-
czony jest na stronie BIP Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Ole-
śnicy. Informacje dotyczące progra-
mu dostępne są w siedzibie Ośrod-
ka, ponadto program promowany jest 
poprzez rozpowszechnianie materia-
łów i gadżetów reklamowych, sygno-
wanych logo.

Na formy i rodzaj oferowanego 
wsparcia znaczący wpływ mają także 
zmiany demograficzne wynikające z 
pogłębiającego się starzenia społeczeń-
stwa. Coraz częściej pomocy wymagają 
osoby starsze, samotne i dotknięte nie-
pełnosprawnościami, które w związ-
ku ze stanem zdrowia mają trudności 
z zabezpieczeniem własnych potrzeb. 
Jednym ze świadczeń dedykowanych 
w takiej sytuacji są usługi opiekuńcze 
świadczone w miejscu zamieszkania 
osobom, które we własnym zakresie 
lub przy pomocy najbliższej rodziny 
nie są w stanie samodzielnie funkcjo-
nować. W ramach rozwoju polityki se-
nioralnej w Gminie Oleśnica podjęto 
współpracę z Fundacją na Rzecz Ini-
cjatyw Społecznych i Ochrony Zdro-
wia „WSPÓLNIE DO CELU”, czego 
efektem jest zwiększenie dostępności 
środowiskowych usług społecznych i 
wsparcia dla 20 osób zagrożonych ubó-
stwem lub wykluczeniem społecznym 
– usługi świadczone są w formie usług 
asystenckich i opiekuńczych. W przy-
padku gdy pomoc w formie usług opie-
kuńczych nie jest wystarczająca osoba 
po wyrażeniu zgody może być skiero-
wana do domu pomocy społecznej. 
Zdarzają się jednak przypadki, gdy oso-
ba nie wyraża zgody na skierowanie 
do domu pomocy społecznej, pomi-
mo że jej dalsze przebywanie w śro-
dowisku zamieszkania zagraża zdro-
wiu i życiu, wówczas wymagana jest 
ocena biegłego i zgoda sądu. 

ciąg dalszy na stronie 9 ▸
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dokończenie ze strony 8
Bardzo często klientami pomocy spo-
łecznej są osoby doświadczające wielu 
problemów, na które nie ma gotowych 
rozwiązań. Rolą pracownika socjalne-
go jest pomoc i wsparcie dostosowane 
do indywidualnej sytuacji każdej osoby 
zgłaszającej się po pomoc. Czasem wy-
starczy zwykła rozmowa wspierająca, 
czasem przedstawienie katalogu moż-
liwych rozwiązań, częściej jednak po-
moc to długotrwały proces komplek-
sowego, wieloaspektowego wsparcia, 
który mimo dużych nakładów pracy i 
zaangażowania nie zawsze przynosi po-
żądane efekty. Wysiłki podejmowane 
przez pracowników socjalnych nie za-
wsze są dobrze postrzegane przez same-
go klienta, jak i środowisko zewnętrzne. 
Stąd też profesja ta jest obciążona du-
żym ryzykiem wypalenia zawodowego.

Świadczenie profesjonalnej pomocy 
wymaga od pracowników socjalnych, 
oprócz predyspozycji do wykonywania 
zawodu, szerokiej wiedzy merytorycz-
nej, dotyczącej nie tylko uwarunkowań 
prawnych funkcjonowania dynamicz-
nie zmieniającego się systemu pomo-
cy społecznej, ale i z zakresu wielu róż-
norodnych dziedzin. Szeroki wachlarz 
zadań realizowanych przez pracowni-
ków Ośrodka obliguje do systematycz-
nego uzupełniania wiedzy i podnoszenia 
kwalifikacji. Oprócz szkoleń meryto-
rycznych zgodnie z zapisami ustawy o 
pomocy społecznej na 2021 rok zapla-
nowano wprowadzenie superwizji, która 
jest nowym narzędziem służącym do-
skonaleniu umiejętności pracowników 
Ośrodka. Superwizja pracy socjalnej jest 
spotkaniem profesjonalistów tej samej 
dziedziny i stwarza możliwość pogłębia-
nia wiedzy, podwyższania jakości oraz 
efektywności pracy. Jest wspólnym po-
szukiwaniem optymalnych rozwiązań 
problemów zawodowych na rzecz pra-
cy z klientami.  

Każdego roku, kiedy zbliża się sezon 
zimowy Ośrodek wystosowuje apel do 
sołtysów, radnych oraz dyrektorów szkół 
gminnych, by szczególnie w tym bar-
dzo trudnym okresie zimowym społecz-
ność lokalna nie pozostawała obojętna 
i reagowała na potrzeby osób szczegól-
nie narażonych na skutki zimna, czy-
li osób bezdomnych.  W celu zabez-
pieczenia zdrowia i życia tych osób 
GOPS w Oleśnicy podejmuje współ-
pracę ze schroniskami dla osób bez-
domnych, gdzie oprócz dachu nad gło-
wą osoby te mają zapewniony gorący 
posiłek, odzież sezonową oraz wspar-
cie medyczne. Ośrodek, także aktywnie 
współpracuje z samorządem lokalnym 
Gminy Oleśnica, w celu zabezpieczenia, 
najbardziej potrzebujących, mieszkań-
ców Gminy zarówno przed skutkami 
zimy jak i w czasie trwania zagroże-
nia epidemicznego. Z inicjatywy spo-
łeczności lokalnej wspólnie z pracow-
nikami socjalnymi oraz opiekunkami 
środowiskowymi dostarczane są gorą-
ce posiłki dla osób najbardziej potrze-
bujących pomocy. 

Pomoc społeczna na przestrzeni lat 
w związku z dokonującymi się zmia-
nami społeczno-gospodarczymi rów-
nież ulegała przemianom. Na począt-
ku spełniała głównie funkcję płatnika 
świadczeń, następnie przez lata ewalu-
owała i w tej chwili głównym jej zada-
niem jest praca socjalna, która z roku 
na rok coraz bardziej się specjalizuje. 
Daje się zauważyć, że oferta dla klienta 
pomocy społecznej jest coraz szersza. ●

Pracownicy GOPS

POMOC SPOŁECZNA

Nowy okres świadczeniowy 
w programie Rodzina 500+
O bowiązujące od 1 lipca 2019 r. 

znowelizowane przepisy ustawy 
o pomocy państwa w wychowywaniu 
dzieci wprowadziły zmiany w okresie 
ustalania prawa do świadczenia wycho-
wawczego. Trwający obecnie - od 1lipca 
2019 okres świadczeniowy 2019/2021, 
na który ustalane jest prawo do świad-
czenia wychowawczego został wydłu-
żony do 31 maja 2021 r. Od 1 czerwca 
2021 r. prawo do świadczenia wycho-

wawczego będzie ustalane na roczny 
okres świadczeniowy trwający do 31 
maja 2022 roku.

Warunkiem uzyskania prawa do 
świadczenia wychowawczego od 1 
czerwca 2021 r. będzie złożenie wniosku. 
Wniosek o ustalenie prawa do świad-
czenia wychowawczego należy złożyć 
do gminnego organu właściwego ze 
względu na miejsce zamieszkania wnio-
skodawcy. Chodzi tu o urząd miasta/

gminy, ośrodek pomocy społecznej lub 
inną jednostkę organizacyjną gminy 
(np. centrum świadczeń). Wnioski o 
ustalenie prawa do świadczenia wy-
chowawczego na nowy okres świad-
czeniowy rozpoczynający się 1 czerw-
ca 2021 r. będzie można składać już od 
1 lutego 2021 r. drogą elektroniczną, a 
od 1 kwietnia drogą tradycyjną – pa-
pierowo w urzędzie lub za pośrednic-
twem poczty.

WNIOSKI DROGĄ 
ELEKTRONICZNĄ BĘDZIE 
MOŻNA ZŁOŻYĆ:

● za pośrednictwem Portalu 
Informacyjno-Usługowego 
Empatia na stronie 
https://empatia.mpips.gov.pl/,
● przez bankowość elektroniczną, 
● portal PUE ZUS. ●

GOPS

ZDROWIE

Szczepimy się !
W związku z rozpoczęciem w kraju 

realizacji Narodowego Progra-
mu Szczepień  Ochronnych przeciw-
ko wirusowi SARC-CoV-2, decyzja-
mi Wojewody Dolnośląskiego z dnia 
12 i 14 stycznia oraz 11 lutego 2021 r.  
Wójt Gminy Oleśnica otrzymał pole-
cenie zorganizowania  transportu (do-
wozu) do punktów szczepień przeciw-
ko wirusowi SARS-CoV-2 dla:
a) osób niepełnosprawnych, tj. posia-
dających aktualne orzeczenia o niepeł-
nosprawności w stopniu znacznym o 
kodzie R lub N lub odpowiednio I gru-
pę z w/w schorzeniami;
b) osób mających obiektywne i nie-
możliwe do przezwyciężenia we wła-
snym zakresie trudności w samodziel-
nym dotarciu do punktu szczepień;
c) osób powyżej 70 roku życia mają-
cych obiektywne i niemożliwe do prze-

zwyciężenia we własnym zakresie trud-
ności  w samodzielnym dotarciu do 
punktu szczepień.

Zgodnie z zapisami w decyzjach zor-
ganizowany został telefoniczny punkt 
zgłoszeń potrzeb transportowych oraz 
informacji o szczepieniach przeciwko 
wirusowi SARS-CoV-2. 

Od 15 stycznia funkcjonuje infoli-
nia o numerach 713 140 226 i 663 743 
513, którą obsługuje  Gminny Koor-
dynator do spraw szczepień przeciw-
ko wirusowi SARS-CoV-2 insp. Jerzy 
Tomasz Trzciński. 

Potrzeby transportowe prosimy zgła-
szać po uzgodnieniu terminu,  godziny 
oraz miejsca wykonania szczepienia, 
podając niezbędne dane pomocne do 
zaplanowania ich realizacji. Pojawia-
jące się potrzeby transportowe reali-
zowane będą poprzez środki transpor-

tu będące w dyspozycji Komendanta 
Gminnego OSP i Gminnego Ośrod-
ka Kultury. Transport osób leżących 
i obłożnie chorych , które zdecydują 
się na przyjęcie szczepionki realizowa-
ny będzie środkami transportu  Służb 
Ratowniczych działających w Oleśnicy 
na podstawie stosownej umowy. Ten 
rodzaj transportu został określony w 
w Wytycznych Głównego Inspekto-

ra Sanitarnego, określających zasady 
bezpiecznego transportu do punktów 
szczepień przeciwko COVID-19 w trak-
cie epidemii  SARS-CoV-2 w Polsce.

W czasie realizacji zadań transporto-
wych muszą  być przestrzegane zasady 
i procedury związane z przeciwdzia-
łaniem rozprzestrzenianiu się wirusa 
SARS-CoV-2. ●

Jerzy Trzciński - SO                                       
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Zespół śpiewaczy „Jarzębina” z 
Sokołowic powstał w 2004 roku 
w Sokołowicach. Wykonuje pol-

skie pieśni ludowe z różnych regionów, 
przyśpiewki, pieśni kresowe, biesiadne, 
obrzędowe, kolędy i pastorałki. Kierow-
nikiem zespołu jest Krystyna Zięba a 
opiekunem artystycznym i akompania-
torem jest instruktor Gminnego Ośrod-
ka Kultury Oleśnica Andrzej Prus.

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA:
Wyróżnienie na Ogólnopolskim Spo-
tkaniu Zespołów Śpiewaczych „Ziemia 
i Pieśń” w Szprotawie(2004), Udział i 
V miejsce w konkursie Dolnośląskiej 

Listy Przebojów Ludowych organizo-
wanym przez PR Wrocław (2005), I na-
groda na Festiwalu Piosenki Lwowskiej 
i Wileńskiej w Górze (2007), wyróż-
nienie na Przeglądzie Zespołów Folk-
lorystycznych podczas Międzynaro-
dowych Targów Agroturystycznych 
w Złotowie (2008), Udział w Festi-
walu Sera i Twarogu w Międzyborzu 
(2015), Laureat XXIII Międzygmin-
nego Przeglądu Grup Kolędniczych 
Pastorałka w Ligocie Polskiej (2017), 
Grand Prix podczas XXVII Festiwa-
lu Grup Śpiewaczych Ziemia i Pieśń 
w Szprotawie (2019). ●

Kinga Kulczycka - GOK Oleśnica

APLIKACJA MOBILNA

Naturalna i kulturalna 
Dobra Widawa

Zapraszamy do pobrania i testowania 
dwóch aplikacji mobilnych poświę-

conych atrakcjom turystycznym Doliny 
Dobrej i Widawy. Są to Naturalna Dobra 
Widawa i Kulturalna Dobra Widawa.

NATURALNA Dobra Widawa w 
szczególności dedykowana jest miło-
śnikom wypoczynku na łonie natury. 
Znajdziesz tu informacje o walorach przy-
rodniczych, a także wykaz bazy sporto-
wo-rekreacyjnej, noclegowej czy gastro-
nomicznej, w tym produktów lokalnych. 

KULTURALNA Dobra Widawa ad-
resowana jest przede wszystkim do osób, 
które chciałyby poznać dziedzictwo kul-
turowo-historyczne obszaru. Dowiesz 
się dzięki niej o walorach kulturowo-
-przyrodniczych, a także znajdziesz wy-

kaz bazy sportowo-rekreacyjnej, noc-
legowej czy gastronomicznej, w tym 
produktów lokalnych.

Aplikacje zawierają też wykaz szlaków 
turystycznych i opis przykładowych tras 
- do wyboru, ale dają również możliwość 
samodzielnego planowania wycieczek. 

Aplikacje można pobrać bezpłatnie 
ze strony www.dobrawidawa.pl/app, ze 
Sklepu Play oraz z App Store, a także po-
przez zeskanowanie kodu QR umieszczo-
nego m.in. w kalendarzach LGD Dobra 
Widawa na rok 2021 oraz w punktach 
informacyjnych rozmieszczonych na 
obszarze wszystkich 10 gmin Partner-
stwa. Zapraszamy! ●

Fanpage Lokalna Grupa Działania 
Dobra Widawa

KRZECZYN

Konkurs plastyczny 
„Laurka dla Babci i Dziadka”

LIGOTA POLSKA

Konkurs na Laurkę

Sołtys wraz z Radą Sołecką z Ligoty 
Polskiej zorganizowali konkurs dla 

dzieci na najładniejszą Laurkę z okazji 
Dnia Babci i Dziadka z terminem do-
starczenia prac do 20.01.2021r. Komisja 
miała bardzo trudny wybór ze względu 
na wysoką jakość i różnorodność wy-
konanych prac. W związku z powyż-
szym, Organizatorzy postanowili wy-
różnić wszystkie dzieci, które otrzymały 
ex-aequo nagrody za 1 miejsce. Komi-
sja uznała, że liczy się przede wszyst-
kim chęć uczestnictwa w konkursie bez 
względu na wiek dzieci. Bardzo się cie-
szymy, że mogliśmy w tak trudnym cza-
sie zorganizować coś tak miłego dla nas 
wszystkich. ● 

Agnieszka Jakubowska – Sołtys so-
łectwa Ligota Polska

Konkurs organizowany był w so-
łectwie Krzeczyn a jego organiza-

torami byli sołtys Agata Zalega wraz z 
Radą Sołecką w Krzeczynie. Komisja 
konkursowa (w składzie - prezes KGW 
Krzeczyn, prezes  KS Błękitni Krzeczyn, 
członek rady sołeckiej) dokonała oceny 
prac zgłoszonych do konkursu i wyło-
niła Laureatów oraz przyznała Wyróż-
nienie wszystkim pozostałym uczestni-
kom konkursu.

WYNIKI KONKURSU:
I miejsce - Swietlana Stefanow lat 11, 
która uczęszcza do SP w Ligocie Małej 
II miejsce - Franciszek Grudniewski 
lat 8, który uczęszcza do SP w Oleśnicy 
III miejsce - Aleksandra Hampelska lat 
10, która uczęszcza do SP we Wrocławiu
WYRÓŻNIENIA OTRZYMUJĄ:
Żanetka Kotala lat 7, Kornelia Kota-
la lat 10, Madzia Strzała lat 8, Antosia 
Grudniewska lat 5, Gabrysia Zając lat 
10, Zuzia Zając lat 7 lat, Brajan Kotala 
lat 9, Miłosz Jóźwiak lat 9, Filip Psuja, 
ochotnik , Jasiu Grudniewski lat 6, Ame-
lia Kotala lat 12. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim 
uczestnikom konkursu, a autorom na-
grodzonych prac bardzo mocno gra-
tulujemy!!! Na sam koniec pragniemy 
również mocno podziękować naszym 
sponsorom - firmom lokalnym z Krze-
czyna, które zapewniły nagrody: Ar-
letta Kluczna – fotografia, Dorota Bo-
hucka-Rzechonek, Jakub Krzemiński 
i Sołtys Agata Zalega. ●

Sołtys Agata Zalega, Rada Sołecka 
oraz Komisja konkursowa

ZESPOŁY LUDOWE Z GMINY OLEŚNICA

Jarzębina 
z Sokołowic
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SP W LIGOCIE POLSKIEJ

29 Finał WOŚP w Gminie Oleśnica
Szkoła Podstawowa w Ligocie 

Polskiej po raz 27 zorgani-
zowała sztab WOŚP. Szkol-
ny Sztab Orkiestry w tym 
roku z powodu pandemii 
działał w zmniejszonym skła-
dzie. Brak uczniów w szko-
le (Covid 19) spowodował, że 
wolontariat pełnili Matgorzata Le-
nart, Eugeniusz Lenart i Leszek Wit-
kowski. Mimo trudnej sytuacji w kra-
ju, podczas akcji zebraliśmy pokaźną 

kwotę ponad 5700 zł.
Za hojne datki dyrek-

tor Szkoły Podstawo-
wej w Ligocie Polskiej 
– Leszek Witkowski – 
składa podziękowania 

uczniom szkoły, miesz-
kańcom Ligoty Polskiej, 

Poniatowic, Smolnej, Bogu-
szyc, dyrekcji Żłobka Gminy Oleśni-
ca, Szkoły Podstawowej Gminy Oleśni-
ca oraz ich wychowankom, Zakładowi 

Galwanizacyjno - ślusarskiemu w Bo-
guszycach i radnym gminy Oleśnica, 
którzy podczas sesji wzięli udział w na-
szej akcji. Dzięki Wam przyczyniliśmy 
się do zakupu sprzętu medycznego dla 
dzieci na wyposażenie w dziedzinach 
medycznych: laryngologia, otolaryn-
gologia i diagnostyka głowy.  SIEMA! 
Do zobaczenia za rok podczas kolej-
nej kwesty. ●

Leszek Witkowski 
– dyrektor SP w Ligocie Polskiej

SP W LIGOCIE MAŁEJ

Młodzież z Ligoty 
projektuje roboty

Wlutym b.r. udało się wznowić 
zajęcia rozwijające zaintereso-

wania uczniów robotyką i nowocze-
snymi technologiami. Spotkania w 
ramach projektu „Mistrzowie kom-
petencji w Ligocie Małej, Smolnej i 
Wszechświętem” prowadzą instruk-
torzy: Karolina Wiśniewska i Anna 
Trawińska, które na co dzień współ-
pracują  z MultiEdukacją z Wrocławia.

Podczas zajęć ich uczestnicy rozwi-

jają kompetencje naukowo technicz-
ne. Podejmując praktyczne działania, 
obsługują tablety, aplikacje, budują 
roboty i wprawiając je w ruch, steru-
ją nimi. Nieodzowną umiejętnością 
jest dokładne odczytywanie instrukcji 
i planowanie kolejnych etapów pracy. 
Podczas intensywnej współpracy czas 
mija bardzo szybko, a efekty uczniow-
skich poczynań budzą podziw. ●

SP w Ligocie Małej

SP W LIGOCIE MAŁEJ

Naukowe półkolonie 
w SP w Ligocie Małej

SP W SMOLNEJ

Pasowanie na czytelnika

Dnia 15.02.2021 r. w Szkole Pod-
stawowej im. Kawalerów Orde-

ru Uśmiechu w Smolnej odbyło się 

pasowanie uczniów klasy I na czytel-
ników. Aktu pasowania dokonał dy-
rektor szkoły, wręczając w prezencie 

każdemu dziecku książkę pozyskaną 
z Instytutu Książki w Krakowie  pt. " 
Pierwsze abecadło " oraz dodatkowo 
piękne ilustrowane bajki o różnej te-
matyce.  Uczniowie obiecali, że prze-
czytają i opowiedzą historie zawarte 
w opowiadaniach. Pani bibliotekarka 
wręczyła pierwszoklasistom pamiąt-
kowe dyplomy oraz zakładki,   któ-
re przygotowali uczniowie starszych 
klas. Całą uroczystość uświetnił występ 
klasy III, a dopełnieniem była wizyta 
w bibliotece szkolnej. Nad sprawną 
organizacją pasowania na czytelnika 
czuwała wychowawczyni klasy I. ●

Dariusz Rzepka 
– dyrektor SP w Smolnej

SP W SMOLNEJ

Nasze sukcesy
W Szkole Podstawowej im. 

Kawalerów Orderu Uśmie-
chu w Smolnej pomimo 

niepewnej sytuacji epidemiologicznej 
uczniowie chętnie brali udział w wielu 
konkursach odnosząc sukcesy. Świad-
czą o tym wyróżnienia i nagrody zdo-
byte przez podopiecznych. 

Dużym osiągnięciem było zakwa-
lifikowanie się młodzieży szkolnej z 
klasy VII i VIII  do etapu powiatowe-
go  konkursu  zDolny Ślązak z zakresu  
geografii : Gracjana Biegańskiego, Ma-
cieja Michalskiego i Martyny Semby. 

Kolejnym ważnym wyróżnieniem 
był udział szkoły w  Ogólnopolskim  
Konkursie „HackJunnior” organizo-
wanym przez Departament GovTech 
KPRM pod patronatem Ministra Edu-
kacji i Nauki. Celem zawodów było 
stworzenie narzędzi edukacyjnych z 
elementami robotyki, programowania 
i wykorzystania nowych technologii.  
Reprezentantem był uczeń klasy VI  
Krystian Wróbel, który pod opieką 
pani dr Barbary Czech współtworzył 
szereg pomocy dydaktycznych wyko-
rzystywanych na lekcjach matematyki i 
ułatwiających oraz uatrakcyjniających 
pracę zdalną. Tak powstałe narzędzia 
edukacyjne  pokazały, że warto wdra-
żać nowoczesne technologie i innowa-
cje. Również uczniowie klas młodszych 
wyróżniali się wśród rówieśników w 

wielu konkursach.  
Dzieci z klasy II  pod opieką wy-

chowawczyni pani mgr Marii Woźnej 
brały udział  w Ogólnopolskim Kon-
kursie Nauk Przyrodniczych „Świe-
tlik” z inicjatywy Fundacji Akadamii 
IBSE oraz Ogólnopolskim Konkursie 
Plastycznym „Moja ulubiona książ-
ka” organizowanym przez Gdańskie 
Wydawnictwo Oświatowe. Wyróżnie-
nia zdobyli : Piotr Drozd, Oliwier Pie-
trzak, Iga Kotowicz, Wiktoria Kowal-
ska i Julia . 

Uczniowie  klasy III pod okiem 
wychowawczyni pani mgr Lucyny 
Orzechowskiej  wzięli udział w  etapie 

szkolnym III Powiatowego  Konkursu 
Poprawności Językowej dla uczniów 
klas III Szkoły Podstawowej „Znam 
Język Ojczysty” organizowanym przez 
Powiatowe Centrum  Edukacji i Kul-
tury w Oleśnicy.  Pisali w nim  dyktan-
do oraz wykonywali  test sprawdza-
jący wiedzę na temat naszego języka 
ojczystego. Etap powiatowy zakończył 
się sukcesem  Leny Ciepluch, która 
zdobyła wyróżnienie .
Serdecznie gratulujemy uczniom suk-
cesów w konkursach.  ●

Barbara Czech, Maria Woźna, 
Lucyna Orzechowska 

– SP w Smolnej

Wczasie ferii zimowych w Szkole 
Podstawowej im. UNICEF w Li-

gocie Małej z powodzeniem udało się 
zorganizować naukowe półkolonie dla 
uczniów klas I-IV oraz przedszkolaków.

Z zachowaniem zasad sanitarnych 
obowiązujących w czasie pandemii, 
odbywały się różnorodne zajęcia z za-
kresu przedmiotów matematyczno-
-przyrodniczych oraz zajęcia ruchowe 
na świeżym powietrzu i w hali sporto-
wej. Na uczestników półkolonii cze-
kał też ciepły posiłek.

Czas spędzany w szkole upływał 
bardzo szybko, a uczniowie zdoby-
wali wiedzę na drodze bezpośredniego 
poznania i eksperymentowania oraz 

nadrabiali zaległości w obszarze kon-
taktów społecznych. Całą gamę cieka-
wych zajęć przygotowali i poprowadzili: 
Paweł Napora, Karolina Wiśniewska, 
Magdalena Napora, Weronika Wa-
luchowska tworzący zespół MultiEdu-
kacji z Wrocławia.

Zajęcia realizowane były w ramach 
projektu „Mistrzowie kompetencji w 
Ligocie Małej, Smolnej i Wszechświę-
tem” (RPDS.10.02.02-02-0013/18), któ-
rego liderem jest Fundacja Rozwoju 
Małego Inżyniera, a partnerem Gmi-
na Oleśnica. ●

Koordynator projektu 
A. Krzekotowska 

– SP w Ligocie Małej
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OŚWIATA

Rekrutacja 
do Żłobka Gminnego

L.P. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu 
rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu 
uzupełniającym

1. Składanie deklaracji o kontynuacji 
pobytu dziecka w żłobku

do 26 lutego ---------------------

2. Składanie wniosków o przyjęcie do żłobka 
wraz z dokumentami potwierdzającymi 
spełnienie przez kandydata warunków lub 
kryteriów rekrutacyjnych

1-31 marca 2021 r. 24 maja - 13 sierpnia 2021 r.

3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną 
wniosków o przyjęcie do żłobka  
i dokumentów potwierdzających spełnienie 
przez kandydata warunków lub kryteriów 
branych pod uwagę w postępowaniu 
rekrutacyjnym

1-23 kwietnia 2021 r. 16-23 sierpnia 2021 r.

4. Podanie do publicznej wiadomości 
przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów 
zakwalifikowanych i kandydatów 
niezakwalifikowanych

5 maja 2021 r. 24 sierpnia 2021 r.

5. Potwierdzenie przez rodzica kandydata 
woli przyjęcia do żłobka w postaci 
pisemnego oświadczenia

5-12 maja 2021 r. 25-27 sierpnia 2021 r.

6. Podanie do publicznej wiadomości 
przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów 
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

14 maja 2021 r. 30 sierpnia 2021 r.

7. Odwołanie od decyzji Komisji Rekrutacyjnej od 14-21 maja 2021 r. od 31 sierpnia

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA ROK 2021/2022:

Dyrektor Żłobka Gminnego w Oleśnicy informuje, że od dnia 1 marca 2021 roku odbywa się nabór dzieci 
do Żłobka na rok szkolny 2021/2022. Dokumenty do rekrutacji dostępne są na stronie: 
http://zlobekgminnyolesnica.szkolnastrona.pl/p,193,rekrutacja-na-rok-20212022 ● Żłobek Gminny w Oleśnicy

SP WSZECHŚWIĘTE

Festiwal Kartki 
Walentynkowej

14, jak co roku, przypada Dzień 
Świętego Walentego. Z tej oka-

zji  w naszej szkole we Wszechświętem 
odbył się uroczysty Festiwal Kartki Wa-
lentynkowej. 

Pomimo trwającej pandemii ucznio-
wie bardzo licznie – oczywiście w 
reżimie sanitarnym – wzięli udział w 
tym walentynkowym święcie (rów-
nież ci, którzy uczą się zdalnie). Wy-
konane kartki były piękne, niepowta-

rzalne i wyjątkowe. W szkole zrobiło 
się kolorowo, serdecznie i radośnie. 
Wszyscy uczestnicy festiwalu otrzy-
mali dyplomy uznania oraz walentyn-
kowe upominki ufundowane w cało-
ści przez Radę Rodziców. Dziękujemy 
szczególnie Pani Agnieszce Ubie oraz 
Pani Edycie Żolińskiej! Dziękujemy 
również Pani Marzenie Ciosek za po-
moc w przygotowaniu dekoracji. ●

Aneta Gugulska – SP Wszechświęte

ŻŁOBEK GMINNY

Przedstawienie z okazji 
Dnia Babci i Dziadka

Wstyczniu w Żłobku Gminnym 
w Oleśnicy odbył się występ z 

okazji Dnia Babci i Dziadka oraz Ja-
sełka. Maluszki przygotowały przed-
stawienie, jednak z powodu obecnie 

panującej sytuacji nie mogliśmy go-
ścić Dziadków w naszej placówce, dla-
tego występ dzieci został nagrany i 
udostępniony najbliższym. ● 

Żłobek Gminny w Oleśnicy

21i 22 stycznia, jak co roku w na-
szym przedszkolu zorganizowa-

na została uroczystość z okazji Dnia 
Babci i Dziadka. 

Babcia i Dziadek to słowa, które każ-
demu dziecku kojarzą się z ciepłem, mi-
łością i wszystkim, co dobre. Dlatego 
dzieci z naszego Przedszkola mimo pa-
nującej pandemii pamiętały o ich świę-

cie. Dzieciaki pod czujnym okiem wy-
chowawczyń zaprezentowały wiersze, 
piosenki oraz tańce, które ćwiczyły na 
tą uroczystość. W przepięknej sceno-
grafii oraz wyjątkowej atmosferze, wnu-
częta wspaniale wystąpiły w filmie dla 
swoich bliskich.●

SP Gminy Oleśnica

SP W SOKOŁOWICACH

A wszystko 
to z okazji 
Walentynek

Piątek 12 lutego upłynął w szkole 
w atmosferze miłości i przyjaźni. 

A wszystko to z okazji Walentynek. 
W klasach 1-3 zorganizowano pocztę 
walentynkową. Uczniowie przygoto-
wali kartki walentynkowe, wyrażając 
w ten sposób swoje sympatie. Następ-
nie posegregowano pocztę i rozdano 
wszystkim adresatom. ● 

SP w Sokołowicach

Dzień świętego 
Walentego, 
to dzień dobry 

dla każdego! W tym dniu 
wszyscy to wyznają, że 
chcą kochać i kochają!

SP GMINY OLEŚNICA

Dzień 
Babci i Dziadka
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WYPOCZYNEK

Ferie zimowe z GOK 
Z miany kalendarza szkolnego spo-

wodowane pandemią koronawiru-
sa sprawiły, że uczniowie swoją zimo-
wą przerwę semestralną mieli już od 
początku roku 2021.  

Razem ze Stowarzyszeniem „Aka-
demia Wyobraźni” zaprosiliśmy naj-
młodszych na przedstawienia lalkowe, w 
których można było uczestniczyć onli-
ne. Przedstawienia można obejrzeć bez-
płatnie dzięki wsparciu Narodowego 
Centrum Kultury w ramach progra-
mu „Kultura w sieci”. 

Pierwsze z nich to „Wędrówki Stasia” 
- zabawna i pouczająca historia o do-
brym i odważnym chłopcu, który dzięki 
magicznemu podarunkowi chce zmie-
nić świat na lepszy. Podczas wędrówki 
po świecie spotyka na swojej drodze róż-
nych ludzi: dobrych i złych a nawet dia-
bła i samego Pana Jezusa. Fabuła za-
czerpnięta z opowieści ludowej przenosi 
dzieci do świata baśniowej przypowieści.  
Drugie przedstawienie pt. „O Ignasiu, 
który nie lubił szkoły” to emocjonują-
ca bajka o Wielkich Wagarach! Pełna 
barwnych przygód opowieść o chłop-
cu, który uciekł ze szkoły do świata wła-

snej wyobraźni. Wędrówka okazuje się 
dobrą lekcją, która prowadzi naszego 
bohatera zupełnie niespodziewanie... 
do szkolnej biblioteki. 

Jeśli już wspomnieliśmy o bibliotece, 
to również Gminna Biblioteka Publicz-
na w Boguszycach, przygotowała zdal-

ne atrakcje dla swoich młodszych czy-
telników. Na bibliotecznym profilu na 
facebook.com pojawiły się „Zaczaro-
wana krzyżówka” czy test wiedzy o baj-
kach. ● 

Arkadiusz Cichosz 
- GOK Oleśnica 

KULTURA

Działalność 
GOK Oleśnica podczas 
pandemii covid-19

GMINNY OŚRODEK KULTURY

Kolędowanie 
Zespołów Ludowych 
Gminy Oleśnica

Z okazji Świąt Bożego Narodze-
nia,  Gminny Ośrodek Kultury 

Oleśnica razem z Zespołami Ludowy-
mi Gminy Oleśnica, zorganizował wy-
jątkowe kolędowanie. Od Wigilii aż do 
ostatniego dnia 2020 roku, codziennie 
na kanale Youtube były publikowane 
nagrania z kolędami. 

Z powodu reżimu sanitarnego, Ze-
społy  oddelegowały  jedynie kilkoro 
kolędników.   We wspólnym śpiewa-
niu wzięła udział również skromna dele-

gacja Radnych Gminy Oleśnica w skła-
dzie Justyna Batog, Marta Barska, Anita 
Markiewicz-Wróbel oraz Daniel Ba-
naś. Kolęd w wykonaniu zespołów Ja-
rzebina, Boguszyczanie, Zazula, Wian-
ki, Karolinki, Rzędowianie, Ligocianie 
oraz Teatru Retro, można wysłuchać 
na kanale Youtube Gminnego Ośrod-
ka Kultury Oleśnica. Wszystkie działa-
nia zostały przeprowadzone zgodnie z 
zachowaniem reżimu sanitarnego. ●

Kinga Kulczycka - GOK Oleśnica

KONCERT

Z dedykacją 
dla Babci i Dziadka
Tegoroczne Dni Babci i Dziadka były 

inne niż zawsze. Aby możliwie umi-
lić ten dzień, Gminny Ośrodek Kultury 
Oleśnica we współpracy z młodymi ar-
tystami i artystkami z gminy Oleśnica, 
zorganizował koncert muzyczny, który 
odbył się 21 stycznia na kanale Youtube 

GOK Oleśnica. Koncert można oglądać 
cały czas, do czego serdecznie zapra-
szamy. Całość została nagrana w stu-
diu muzycznym GOK Oleśnica w Li-
gocie Polskiej, zgodnie z zachowaniem 
zasad reżimu sanitarnego. ●

Kinga Kulczycka - GOK Oleśnica

N iebawem minie rok od pierwszego 
lockdownu spowodowanego pan-

demią covid-19, Gminny Ośrodek Kul-
tury Oleśnica może pochwalić się boga-
tą działalnością w sieci! Przez poprzedni 
rok przenieśliśmy wiele wydarzeń kul-
turalnych oraz warsztatów do Internetu 

i cieszyły się one bardzo pozytywnym 
odbiorem. Przez cały 2020 rok na serwi-
sie społecznościowym Youtube uzbie-
rało się niemalże 70 000 wyświetleń. 
Poszerzamy swą działalność online przez 
fanpage na serwisie Facebook – Gminny 
Ośrodek Kultury Oleśnica oraz Insta-

gram, gdzie działamy pod nazwą – go-
kolesnica. Adres strony internetowej to 
www.gokolesnica.pl. Zachęcamy wszyst-
kich do obserwowania naszych portali 
społecznościowych i z niecierpliwością 
czekamy na lepsze jutro. ● 

Kinga Kulczycka - GOK Oleśnica
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Z roku na rok rośnie liczba miesz-
kańców gminy wiejskiej Ole-
śnica. Niestety wciąż pozosta-

je spora grupa mieszkańców, którzy 
choć zamieszkują w jednej z miejsco-
wości gminnych, przy składaniu de-
klaracji podatkowej PIT, z różnych 
powodów, nie wskazują aktualnego 
adresu zamieszkania na terenie gmi-
ny Oleśnica. Jedną z przyczyn może 
być mylenie przez mieszkańców Gmi-
ny Oleśnica (gmina wiejska) z Gminą 
Miasto Oleśnica (gmina miejska). W 
obu tych gminach obowiązuje ten sam 
kod pocztowy (56-400). Wielu miesz-
kańców gminy jeszcze nie zameldo-
wało się w miejscu swojego aktualne-
go pobytu i w deklaracji PIT wpisują 
adres swojego meldunku zamiast ad-
resu zamieszkania. Sytuacja ta wpły-
wa na znaczne zmniejszenie docho-
dów gminy.

Kampania informacyjna „Rozlicz PIT 
w Gminie Oleśnica! A Twoje podat-
ki wrócą do Ciebie” ma na celu zmia-
nę tej sytuacji. W ramach wspomnia-
nej akcji przypominamy wszystkim 
mieszkańcom z terenu gminy Oleśni-
ca o obowiązku wskazywania aktual-
nego adresu pobytu, na terenie gminy 
wiejskiej Oleśnica, podczas rozlicza-
nia podatku dochodowego od osób fi-
zycznych. Zgodnie z obowiązującymi 
przepisami każdy podatnik, w swojej 
deklaracji PIT, powinien wskazać ad-
res zamieszkania na dzień 31 grudnia 
2020 r. Adres zameldowania w tym 
przypadku nie ma znaczenia, tj. nie 
trzeba być zameldowanym na terenie 
gminy Oleśnica, wystarczy zamiesz-

kiwać w jednej z jej miejscowości w 
ostatnim dniu 2020 roku.

Wskazywanie przez podatnika ak-
tualnego adresu zamieszkania w de-

klaracji PIT ma bezpośredni wpływ 
na wysokość dochodu budżetu gmi-
ny, w której podatnik zamieszkuje. 
38,23 % z odprowadzanego przez każ-

dego podatnika, zamieszkującego teren 
gminy Oleśnica, podatku dochodowe-
go, trafia do budżetu gminy Oleśni-
ca. Środki te są przeznaczane na ko-
munikację autobusową, rozbudowę i 
utrzymanie: dróg, chodników, oświe-
tlenia, sieci wodociągowej i kanali-
zacyjnej oraz inne zadania związane 
m.in. z ochroną środowiska, oświa-
tą, kulturą i sportem. Można powie-
dzieć, że wszyscy mieszkańcy, będą-
cy podatnikami z terenu gminy, mają 
pośrednią korzyść ze złożenia dekla-
racji PIT: część ich podatku zasili bu-
dżet gminy, który zostanie przeznaczo-
ny na realizację zadań, które wpłyną 
na poprawę jakości i komfortu życia 
mieszkańców i sprawią, że pieniądze 
odprowadzane na podatek dochodowy 
wrócą w postaci realizowanych przez 
gminę inwestycji. ●

UGO

Rozlicz PIT w Gminie 
Oleśnica! A Twoje podatki 
wrócą do Ciebie

PODATKI

Strona 
internetowa
„Na co idą 
moje pieniądze”

PODATKI

PITAX - program 
do rozliczania PIT

Gmina Oleśnica bierze udział w projekcie „Wspieraj lokalnie”, w 
ramach którego przy rozliczaniu PIT można skorzystać z darmowego, 
intuicyjnego programu zamieszczonego pod adresem: https://
www.pitax.pl/rozlicz/urzad-gminy-olesnica-1/ Charakteryzuje się on 
prostotą obsługi, a podpowiedzi systemu sugerują skorzystanie z ulg 
podatkowych. Program obsługuje wszystkie druki PIT, a regulamin 
usług zapewnia gwarancję 100% poprawności obliczeń. UGO

Z achęcamy Państwa do zapoznania się 
ze stroną internetową nacoidamoje-

pieniadze.pl 
Po wybraniu na mapie Polski wojewódz-

twa dolnośląskiego, a następnie z listy gminy 
Oleśnica, uruchomi się interaktywna pre-
zentacja budżetu na rok 2021. Dzięki gene-
ratorowi „Moje Podatki”, osoby zamiesz-
kujące teren gminy mogą sprawdzić jaka 
część z wypracowanych przez nie podat-
ków wpływa do budżetu gminy i na jakie 
cele jest przeznaczana. 

W zakładce „Zadania inwestycyjne” mo-
żemy natomiast prześledzić konkretne dzia-
łania w bieżącym roku w tej dziedzinie. 

Na stronie znajdują się również informa-
cje o wysokości planowanych dochodów 
do budżetu, o wysokości wydatków oraz 
procencie jaki stanowi w budżecie gminy 
dochód z podatków od osób fizycznych. ● 

UGO

Z achęcamy Państwa do wsparcia 
strażaków z Ochotniczych Straży 

Pożarnych, które działają na  terenie 
naszej gminy. Przekaż swój 1 % podat-
ku i wyraź swoją wdzięczność. Wpisz 
Numer  KRS 0000 116 212 i  w miej-
sce celu szczegółowego dokładną na-
zwę i adres wspieranej jednostki  OSP:
● Ochotnicza Straż Pożarna  
Ligota Mała. Ligota Mała, 56-400 
Oleśnica, woj. dolnośląskie, po-
wiat oleśnicki, gmina Oleśnica
● Ochotnicza Straż Pożarna  
Ligota Polska. Ligota Polska 3G, 
56-400 Oleśnica, woj. dolnoślą-
skie, powiat oleśnicki, gmina Ole-
śnica
● Ochotnicza Straż Pożarna  
Smolna. Smolna 46A, 56-400 Ole-
śnica, woj. dolnośląskie, powiat 
oleśnicki, gmina Oleśnica
● Ochotnicza Straż Pożarna  
Sokołowice. Sokołowice, 56-400 
Oleśnica, woj. dolnośląskie,  
powiat oleśnicki, gmina Oleśnica
● Ochotnicza Straż Pożarna 
Wszechświęte. Wszechświęte, 
56-400 Oleśnica, woj. dolnoślą-
skie, powiat oleśnicki, gmina Ole-
śnica
Ten mały gest, to gest uznania i po-
dziękowania za ciężką, ofiarną pra-
cę jaką wykonują strażacy, ratując 
życie mieszkańców naszej wspólno-
ty lokalnej. ●
TWÓJ WYBÓR MA ZNACZENIE !

Ilona Ładak – SO
 Krzysztof Skórzewski – Sekretarz/

Zastępca Wójta Gminy Oleśnica

OSP

Rozlicz swój 
PIT i wspieraj 
lokalne OSP!

Wskazywanie 
przez podatnika 
aktualnego adresu 

zamieszkania w deklaracji 
PIT ma bezpośredni wpływ 
na wysokość dochodu 
budżetu gminy, w której 
podatnik zamieszkuje. 
38,23 % z odprowadzanego 
przez każdego podatnika, 
zamieszkującego teren 
gminy Oleśnica, podatku 
dochodowego, trafia do 
budżetu gminy Oleśnica
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SOŁTYSI GMINY OLEŚNICA VIII KADENCJA, /2019-2024/

Numery do sołtysów
Sołectwo Imię i Nazwisko Służbowy komórkowy 

numer telefonu

Bogusławice Tomasz Domal 531 693 689
506 720 118

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 721 638 369

Ostrowina Jan Żarecki 535 878 154

Piszkawa Janina Bednarska 535 878 162

Poniatowice Andrzej Gołębiowski 535 878 207

Smardzów Agnieszka Podobińska 660 733 893

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 603 892 626

Wyszogród Sławomir Zadka 535 878 189

Zarzysko Andrzej Szymański 535 878 170

Zimnica Piotr Zimiński 889 468 823
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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. 71 757 16 63
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)
Boguszyce 102A , 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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Adresy e-mail do Radnych
Radny Adres e-mail Okręg wyborczy

Agnieszka Podobińska agnieszka.podobinska@olesnica.wroc.pl Smardzów 

Aleksandra Sieruga aleksandra.sieruga@olesnica.wroc.pl Brzezinka,
Sokołowice

Anita Markiewicz-Wróbel anita.markiewiczwrobel@olesnica.wroc.pl Osiedle 
Boguszyce

Czesław Kaczmarek czeslaw.kaczmarek@olesnica.wroc.pl Ligota Polska,
Ostrowina

Daniel Banaś daniel.banas@olesnica.wroc.pl Osada Leśna,
Poniatowice 

Grzegorz Szymański grzegorz.szymanski@olesnica.wroc.pl Ligota Mała 

Jacek Bartosik jacek.bartosik@olesnica.wroc.pl Dąbrowa,
Jenkowice

Janina Bednarska janina.bednarska@olesnica.wroc.pl Krzeczyn, 
Piszkawa

Justyna Batog justyna.batog@olesnica.wroc.pl Gręboszyce,
Ligota Wielka,
Świerzna, 
Zimnica

Łukasz Grzyb lukasz.grzyb@olesnica.wroc.pl Nowa Ligota,
 Smolna

Marcin Korzępa marcin.korzepa@olesnica.wroc.pl Cieśle, Spalice

Marta Barska marta.barska@olesnica.wroc.pl Bystre

Tadeusz Kunaj tadeusz.kunaj@olesnica.wroc.pl Boguszyce

Tomasz Domal tomasz.domal@olesnica.wroc.pl Bogusławice,
Nowoszyce,
Wszechświęte,
Wyszogród,
 Zarzysko

Władysław Szymański wladyslaw.szymanski@olesnica.wroc.pl Nieciszów 
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Żyj dla siebie, a będziesz żyć na 
próżno. Żyj dla innych, a bę-
dziesz żyć wiecznie” to motto 

prężnie działającej Fundacji Żyj dla 
innych, mającej swą siedzibę w So-
kołowicach. To przesłanie towarzy-
szy również coraz liczniejszej grupie 
wolontariuszy skupionych wokół tej 
instytucji, w tym Kołom Gospodyń 
Wiejskich z terenu gminy Oleśnica, 
które od samego początku uczestniczą 
praktycznie w każdej akcji pomocowej 
Fundacji. W ostatnim czasie były to:
●zbiórka na turnus rehabilitacyjny 
dla Kacpra podczas Oleśnickiego Jar-
marku Wspaniałości 30-31 stycznia 
(zebrane 9373 złotych),
● „Akcja Walentynkowa” dla Anto-
sia (zebrane 2910 złotych),
● zbiórka dedykowana Paulinie, Ole-
śnicki Jarmark Wspaniałości, 20-21 lu-
tego (rekordowa kwota 17371 złotych).

Do sukcesu wspomnianych akcji przy-
czyniło się wiele osób. Cytując fanpa-
ge’a Fundacji: „Dziękujemy wszystkim, 
którzy w jakikolwiek sposób wsparli 
nasze działania, poświęcili swój czas na 
pomoc drugiemu człowiekowi, w tym:
● KGW w Boguszycach - Kobiety 
Gospodarne i Wyjątkowe – za wspa-
niały bigos i grochówkę, smak jak za-
wsze wyjątkowy i niezwykły,
● KGW w Bystrem – za piękne robótki 
ręczne, ciasta i pomoc przy stoiskach,
● KGW w Poniatowicach – za prze-
piękne rękodzieła,
● KGW w Krzeczynie – za pyszne 
ciasta i wszelką pomoc,
● KGW w Spalicach – Wasze ciasta 
i chlebki na stoisku były nieocenione,
● KGW w Bogusławicach - Dolina 
Szarloty, dziękujemy za ciasta nie-

spodzianki,
● KGW w Smolnej „Na obcasach” - 
za pomoc i pyszne ciasta,
● KGW w Świerznej - za wszelką po-
moc i ofiarowanie pięknych przed-
miotów na nasze stoisko, 
● Gminnemu Ośrodkowi Kultury 
Oleśnica i Radzie Rodziców przy SP 
w Ligocie Małej – za zaangażowanie 
i nieocenioną pomoc,
● Piekarni Sokołowice - za pyszne 
bułki do bigosu i grochówki. Dzię-
kujemy także za busa do transportu 
rzeczy na stoisko,
● Sołectwu Sokołowice - za użycze-
nie ławek i stolików na stoisko, 
● Mieszkańcom Bystrego, Sokołowic, 
Boguszyc, Krzeczyna i Ligoty Małej 
za pyszne ciasta i wsparcie”. ●
DZIĘKUJEMY

UGO

Akcje charytatywne 
Fundacji Żyj dla innych 
z udziałem KGW z gminy Oleśnica
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Kolejne „Serca” w Gminie Oleśnica
W grudniu 2020 r. serce na na-

krętki zostało zamontowane w 
Krzeczynie. „Wygrane” przez miejsco-
wość w konkursie z okazji roku dzia-
łalności Fundacji Żyj dla innych, sta-
nęło obok boiska sportowego. Prezes 
Fundacji, Patryk Potępa, złożył po-
dziękowania osobom, które to umoż-
liwiły: „Dziękujemy Panu Arkowi za 
wykonanie serca, Panu Tadeuszowi 
Kunajowi za ocynkowanie, firmie Pla-
ce Zabaw Free Kids za pomalowanie 
serca całkowicie za darmo, Piekarni 
Sokołowice za busa do transportu”.

Przy uroczystym „odsłonięciu” serca 
obecni byli m.in. Krzysztof Skórzew-
ski – sekretarz/zastępca wójta gminy 
Oleśnica, radna Janina Gabrysiewicz-
-Bednarska oraz sołtys Krzeczyna Aga-
ta Zalega. Opiekę nad sercem sprawu-
je Fundacja wraz z OSP Ligota Mała.

Kolejny „sercowy” konkurs odbył 
się w tym roku. Po podsumowaniu 
liczby głosów, kolejne serce na na-
krętki stanie w miejscowości Dąbro-
wa, a już wkrótce dołączy do niego 
aż 5 następnych:
- w Smolnej – ufundowane, jak to w 

Dąbrowie, przez zarząd Fundacji Żyj 
dla innych,
- w Ligocie Małej  - ufundowane wspól-
nie ze sponsorami i radą rodziców SP, 
- w Bogusławicach i Boguszyce Osie-
dle - ufundowane przez Radnych tych-
że miejscowości,
- obok Szkoły Podstawowej Gminy 
Oleśnica - ufundowane wspólnie ze 
szkołą.
„Naszym marzeniem jest to, aby w 
każdej miejscowości w gminie Ole-
śnica stało serce na nakrętki” – in-
formuje Fundacja. ● UGO

ROZMAITOŚCI


