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KILKA SŁÓW DO MIESZKAŃCÓW

Szanowni Mieszkańcy 
Gminy Oleśnica

Gmina to nie tylko jednostka 
samorządu terytorialnego, ale 
przede wszystkim wspólnota 

lokalna. Naszym nadrzędnym zada-
niem, zarówno Mieszkańców jak i w 
ich imieniu zarządzających, jest dba-
łość o ten mały kawałek Ojczyzny, a 
celem - poprawa jakości życia, zrówno-
ważony rozwój, dążenie do nowocze-
sności przy jednoczesnym zachowaniu 
tradycji i poszanowaniu środowiska, 
postawienie na różnorodność.

W strukturze celów rozwoju gmi-
ny ważną rolę odgrywa misja, to ona 
wskazuje jakie wartości kształtują po-
litykę lokalną. Misja, co do zasady, 
powinna być niezmienna w czasie,  
gdyż w przypadku działania samo-
rządu lokalnego niezmienne pozosta-
ją cele jego działania, a odbiorcami 
byli, są i będą Mieszkańcy. W projek-
cie Strategii Rozwoju Gminy Oleśnica 
na lata 2021-2030, w którego powsta-
waniu mieli Państwo okazję uczestni-
czyć zarówno na etapie ankietyzacji 
jak i wnosząc uwagi do przygotowa-
nego dokumentu, powtarzamy misję 
z lat ubiegłych. Warto ją przytoczyć 
w całości, bo to jej zapisami będzie-
my się kierować w nadchodzącej de-
kadzie: „Społeczność i władze lokalne 
w dążeniu do osiągnięcia wysokiej ja-
kości życia dbają o rozwój gospodar-
czy szanując środowisko oraz kapitał 
ludzki, wybierają nowoczesność ba-
zując na tradycji. Zapewniają tym sa-
mym zrównoważony rozwój i różno-
rodność funkcjonalną gminy”.

Oprócz sformułowania misji, naj-
ważniejszym elementem Strategii jest 
wizja – swoiste wyobrażenie przyszło-

ści, do którego urzeczywistnienia pro-
wadzą zarówno działania instytucji 
publicznych jak i współuczestnictwo 
Mieszkańców Gminy. Chciałbym zacy-
tować dwa istotne zapisy z wizji gminy 
Oleśnica na najbliższe 10 lat: „Gmi-
na Oleśnica w 2030 roku to aktyw-
na i zintegrowana wspólnota lokalna. 
Mieszkańcy uczestniczą w kreowaniu 
rozwoju i w życiu społecznym gmi-
ny… Szczególnym wymiarem rozwo-
ju gminy jest sfera ekologii. Gmina 
sukcesywnie eliminuje szkodliwe dla 
środowiska rozwiązania, zmierzając w 
kierunku zwiększania wykorzystania 
rozwiązań opartych na odnawialnych 
źródłach energii lub zmniejszających 
poziom emisji zanieczyszczeń”. Postu-
laty te spotkały się przy procedowaniu 
projektu zmiany studium uwarunko-
wań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Oleśnica oraz 
miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego gminy Oleśnica 
dla terenu położonego w obrębie Cie-
śli i Wyszogrodu, tj. dla tak nagło-
śnionego w mediach tematu spalar-
ni odpadów.

Zarządzanie gminą niesie za sobą ko-
nieczność podejmowania niełatwych 
decyzji z uwzględnieniem interesów 
Mieszkańców jak i Przedsiębiorców. 
We wszystkich działaniach wpływa-
jących na jakość życia tak wielu z nas, 
zawsze kierowałem się i nadal będę się 
kierował dobrem społeczności lokalnej. 
Procedowanie projektu nie jest równo-
znaczne z jego przyjęciem – i tak wła-
śnie potoczyła się wspomniana spra-
wa. Niezmiernie cieszy mnie fakt tak 
szerokiego odzewu z Państwa strony, 

aż 2048 osób wniosło uwagi o usunię-
cie zapisu dopuszczającego obiekty i 
instalacje termicznego przetwarzania 
odpadów. Uwagi te zostały uwzględnio-
ne, tym samym odstąpiono od sporzą-
dzania zmiany „Studium…” i pozosta-
wiono zapisy obowiązujące dotychczas, 
jednocześnie odstępując od ustalenia 
gospodarki odpadami jako kierunku 
zagospodarowania przestrzennego w 
obrębie Cieśli i Wyszogrodu. Zarzą-
dzenie nr 42/21 Wójta Gminy Ole-
śnica z dnia 05.05.2021 r. zamyka de-
finitywnie temat wprowadzenia na 
tym obszarze spalarni, obiektów pro-
dukcyjnych, składów, magazynów i 
usług związanych z gospodarką od-
padami. W przeszłości pozytywnie 
rozwiązywaliśmy wspólnie z Miesz-
kańcami wiele trudnych problemów 
związanych z różnymi wzbudzający-
mi kontrowersje inwestycjami (ferma 
norek w Osadzie Leśnej, elektrownie 
wiatrowe w Jenkowicach/Smardzowie) 
i będziemy to robić nadal.

Kontynuując wątek ekologiczny, 
chcemy Państwu przybliżyć założe-
nia i wymagania związane z progra-
mem „Czyste Powietrze”. W poprzed-
nim wydaniu Kuriera wspomnieliśmy 
o podpisaniu Porozumienia z Woje-
wódzkim Funduszem Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej we Wro-
cławiu na wspólne działania w tym 
obszarze. Teraz znamy już szczegóły 
i ósma strona Kuriera jest poświęcona 
tej tematyce. Mam nadzieję, że znajdą 
tam Państwo odpowiedzi na wszyst-
kie pytania związane z programem. 

Mimo obostrzeń pandemicznych 
nie zwalniamy z inwestycjami. Za-

kończył się remont drogi gminnej w 
Bogusławicach, na zaawansowanym 
etapie są prace w Dąbrowie, Bystrem i 
Krzeczynie. Gmina Oleśnica udzieliła 
również dotacji na przebudowę drogi 
powiatowej w Boguszycach (o inwe-
stycjach drogowych przeczytają Pań-
stwo na stronach 4-5 Kuriera). Nie za-
pominamy także o kulturze. Gminna 
Biblioteka Publiczna ma nową, wy-
remontowaną i doposażoną siedzibę, 
zakończył się także kompleksowy re-
mont świetlicy w Nieciszowie (infor-

macje na ten temat na stronach 5-6).
Zmęczeni reżimem sanitarnym, z 

radością obserwujemy otwieranie się 
kolejnych gałęzi gospodarki. Gmina 
Oleśnica nie złapała zadyszki, reali-
zuje wszystkie przedsięwzięcia w za-
łożonym wcześniej tempie. W nad-
chodzących, letnich miesiącach, życzę 
Państwu chwili wytchnienia. Udane-
go wakacyjnego wypoczynku!

Zapraszam do lektury Kuriera.●
Wójt Gminy Oleśnica

Marcin Kasina

OBRADY RADY GMINY OLEŚNICA

XXVIII nadzwyczajna sesja 
Rady Gminy Oleśnica

1 kwietnia 2021 r. odbyła się, kolejna w tej ka-
dencji, XXVIII sesja Rady Gminy Oleśnica, 

która została zwołana w trybie nadzwyczajnym. 
Ze względu na epidemię radni zebrali się na sali 
sportowej przy Szkole Podstawowej we Wszech-
świętem, a tematem przewodnim sesji była dzia-

łalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Oleśnicy. Dyrektor GOPS-u Jarosław Telka przy-
gotował obszerne sprawozdanie dot. funkcjono-
wania kierowanej przez niego jednostki za 2020 
rok, które radni otrzymali drogą elektroniczną.

Przewodniczący Rady podczas niniejszej se-

sji poddał pod głosowanie  projekty uchwał 
m.in.  w sprawie udzielenia z budżetu Gminy na 
2021 rok dotacji celowej Powiatowi Oleśnickiemu, 
w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gmin-
nych oraz projekty finansowe. 

Akty zostały podjęte jednogłośnie przez 15 rad-

nych biorących udział w głosowaniu. Uchwały pod-
jęte na sesjach Rady Gminy Oleśnica oraz trans-
misje i nagrania archiwalne obrad zamieszczane 
są w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Urzę-
du Gminy Oleśnica http://olesnica.nowoczesna-
gmina.pl/. ● Agnieszka Kembłowska - Biuro Rady 
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OBRADY RADY GMINY OLEŚNICA

XXX sesja Rady Gminy Oleśnica
Wiodącym tematem XXX sesji 

Rady Gminy Oleśnica zwoła-
nej na dzień 27 maja 2021 roku była 
Strategia Rozwoju Gminy Oleśnica 
na lata 2021 – 2030. W sesji uczest-
niczył przedstawiciel Instytutu IPC, 
który, w pierwszej części obrad, szcze-
gółowo przedstawił zapisy w powstają-
cym dokumencie. W dalszej kolejności, 
po uwzględnieniu uwag wniesionych 
przez radnych, strategia zostanie przyję-
ta uchwałą Rady Gminy Oleśnica pod-
czas najbliższej sesji.  

W dalszej części obrad, oprócz pro-
jektów finansowych, rozpatrzono m.in. 
następujące uchwały:
a.  w sprawie wyrażenia zgody na przy-

znanie nieruchomości zamiennej w 
ramach odszkodowania za działkę 
gruntu wydzieloną pod drogę pu-

bliczną;
b.  w sprawie wyrażenia zgody na wy-

dzierżawienie w drodze bezprzetargo-
wej na okres 20 lat działki nr 297/115 
położonej w obrębie Smolna, stano-
wiącej własność Gminy Oleśnica;

c.  zmieniająca uchwałę w sprawie przy-
jęcia aktualizacji "Programu Usuwa-
nia azbestu i wyrobów zawierających 
azbest z terenu Gminy Oleśnica";

d.  w sprawie zwolnień od podatku od 
nieruchomości dla przedsiębiorców 
w ramach pomocy de minimis.
Wszystkie ww. uchwały zostały przy-

jęte jednogłośnie w obecności 12 rad-
nych biorących udział w głosowaniu. ●
Agnieszka Kembłowska - Biuro Rady 

OBRADY RADY GMINY OLEŚNICA

XXIX nadzwyczajna sesja 
Rady Gminy Oleśnica

12 maja b. r. odbyła się ko-
lejna w tej kadencji nad-
zwyczajna sesja Rady 

Gminy Oleśnica. Konieczność zwo-
łania posiedzenia podyktowana 
była potrzebą wprowadzenia zmian  
w uchwale budżetowej, m. in. na wnio-
sek sołectwa Dąbrowa, dotyczących 
wydatków na remonty dróg śródpo-
lnych, na zakup kosiarki do koszenia 
trawy oraz na organizację imprez kul-
turalno – sportowych.

W związku z powyższym podczas 
niniejszej sesji poddano pod głosowa-
nie projekt uchwały w sprawie zmian 
w budżecie gminy na 2021 rok.

W trakcie obrad, Przewodniczący 
Rady - Tadeusz Kunaj – wniósł o wpro-
wadzenie do porządku autopoprawki, 
która została złożona na wniosek Wój-
ta, a dotyczyła wprowadzenia punktu 
5 o następującej treści: „Rozpatrzenie 
projektu uchwały w sprawie przyjęcia 
zadania publicznego od Powiatu Ole-
śnickiego związanego z utrzymaniem 
czystości i porządku w pasie dróg po-
wiatowych zlokalizowanych na terenie 

gminy.” Uchwała dotyczyła zawarcia 
porozumienia w celu jednorazowe-
go sprzątania poboczy w pasie dro-
gowym dróg powiatowych, zgodnie 
z wykazem sporządzonym przez Za-
rząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy.

Ww. akty zostały podjęte jednogło-
śnie przy 14 radnych obecnych na sesji.

Zgodnie z § 14 ust. 4 ustawy o sa-
morządzie gminnym - imienne wyka-
zy głosowań radnych zostają podane 
niezwłocznie do publicznej wiadomo-
ści w Biuletynie Informacji Publicznej 
(BIP) Urzędu Gminy Oleśnica http://
olesnica.nowoczesnagmina.pl/. ●
Agnieszka Kembłowska - Biuro Rady 

III KWARTAŁ 

Terminarz 
dla mieszkańców

Rok 2021 obowiązek/czynność/kalendarium wydarzeń

do 21 czerwca ●   zapłata opłaty za gospodarowanie odpadami  
za kwiecień, maj i czerwiec (osoby fizyczne)

25 czerwca
●  uroczyste zakończenie roku szkolnego 

2020/2021 w szkołach podstawowych  
Gminy Oleśnica

do 30 czerwca ●  zapłata czynszu dotyczącego dzierżaw  
na cele rolnicze

do 15 lipca

●  zapłata VII raty podatku od nieruchomości  
(osoby prawne i inne jednostki organizacyjne)

●  zapłata VII raty podatku leśnego (osoby prawne 
i inne jednostki organizacyjne)

od 1 sierpnia do 31 
sierpnia 

●  składanie wniosków o zwrot podatku  
akcyzowego zawartego w cenie oleju  
napędowego wykorzystywanego do produkcji 
rolnej (II okres płatniczy)

do 16 sierpnia

●  zapłata VIII raty podatku od nieruchomości 
(osoby prawne i inne jednostki organizacyjne)

●  zapłata VIII raty podatku leśnego  
(osoby prawne i inne jednostki organizacyjne)

do 31 sierpnia
●  rozliczenie stypendium szkolnego o charakterze 

socjalnym, przyznanego na rok szkolny  
2020-2021

1 września
●  uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 

2021/2022 w szkołach podstawowych  
Gminy Oleśnica

do 15 września

●  zapłata III raty podatku od nieruchomości   
(osoby fizyczne) 

●  zapłata III raty podatku rolnego (osoby fizyczne 
i prawne oraz inne jednostki organizacyjne)

●  zapłata II raty podatku od środków  
transportowych (osoby fizyczne i prawne  
oraz inne jednostki organizacyjne) 

●  zapłata III raty podatku leśnego (osoby fizyczne)
●  zapłata III raty łącznego zobowiązania  

pieniężnego (osoby fizyczne)
●  zapłata  IX raty podatku od nieruchomości  

(osoby prawne i inne jednostki organizacyjne)
●  zapłata IX raty podatku leśnego (osoby prawne  

i inne jednostki organizacyjne)
●  składanie wniosków o przyznanie pomocy ma-

terialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 
zamieszkałych na terenie Gminy Oleśnica, a dla 
słuchaczy kolegium do dnia 15 października br.

do 20 września
●  zapłata opłaty za gospodarowanie odpadami  

za lipiec, sierpień i wrzesień (osoby fizyczne)

do 30 września

●  składanie wniosków do projektu uchwały  
budżetowej na 2022 rok (od dnia ogłoszenia)

●  składanie wniosków do budżetu  
o zabezpieczenie środków finansowych  
na wypłatę dotacji dla niepublicznych placówek 
przedszkolnych na rok 2022

●  III rata opłaty za zezwolenia na sprzedaż  
napojów alkoholowych

●  zakończenie Narodowego Spisu Powszechnego 
Ludności i Mieszkań

●  spotkanie w zakresie realizacji Programu  
„Czyste Powietrze”
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GMINA OLEŚNICA

Nasze inwestycje drogowe
BOGUSŁAWICE

Zakończył się remont drogi 
gminnej nr 102156D w miej-
scowości Bogusławice, dział-

ka nr 179. Nawierzchnia jezdni wyko-
nana została z kostki betonowej (gr. 
8 cm), przewidziano próg zwalniają-
cy. Wykonawcą była firma BIOBUD 
Piotr Schabikowski z Oleśnicy, koszt 
przedsięwzięcia to 194 235,82 złotych.

BYSTRE
Koniec drugiego etapu budowy chod-
nika wraz z kanalizacją deszczową przy 
ul. Pogodnej w miejscowości Bystre 
(od 250 do 966 metra). Wykonawcą 
jest firma Decostar Development Se-
bastian Smolak z Wiszni Małej. Wy-
konawca, w ramach ustalonego wyna-
grodzenia, udziela gwarancji jakości na 
materiały, urządzenia i roboty na 60 
miesięcy. Wynagrodzenie za wszyst-
kie etapy robót (I-III) – 999 584, 91 
złotych brutto. 

DĄBROWA
Trwa budowa chodnika wzdłuż dro-
gi wojewódzkiej nr 340 na odcinku 
od Nowosiedlic do granicy z miastem 
Oleśnica. Działania obejmują:
●  budowę chodnika wzdłuż drogi wo-

jewódzkiej;
●  budowę zjazdów indywidualnych 

bitumicznych;
●  przebudowę skrzyżowania w km 

76+439,55;
●  usunięcie wszystkich kolizji, jakie 

wystąpią na przebudowywanym 
odcinku;

●  budowę przepustów przy łączni-
cach węzła S8.

JENKOWICE
Trwa trzeci etap przebudowy drogi 
gminnej nr 102146D, 102147D w miej-
scowości Jenkowice w zakresie budo-
wy chodnika wraz z odwodnieniem 
drogi. Wykonawcą jest firma TOM 
TRANS Tomasz Walczak.

KRZECZYN
Trwa przebudowa drogi gminnej nr 
10273D w Krzeczynie, etap I o długo-
ści 574,50, działki nr 218 i 231. Wy-
konawcą jest firma Berger Bau Pol-
ska Sp. z o.o. – Wrocław, koszt: 1 084 
902,24 PLN. 

Przebudowa drogi zakłada po-
szerzenie istniejącej nawierzchni do 
szerokości jezdni 5,5 m ograniczonej 
obustronnie krawężnikami. Po pra-
wej stronie drogi znajduje się chod-
nik o nawierzchni z kostki brukowej 
betonowej, przeznaczony do remon-
tu. Remont polegać będzie na częścio-
wym przełożeniu kostki betonowej w 
celu likwidacji nierówności oraz re-
gulacji krawężnika. 

W celu poprawy odwodnienia wy-
konany zostanie kolektor deszczowy 
składający się z 18 studni teleskopo-
wych PP i jednej betonowej. Wpusty 
deszczowe w ilości 15 szt. włączone 
będą za pośrednictwem przykanalików 
do nowej sieci. Na to zadanie Gmina 
otrzymała dofinansowanie w ramach 
Funduszu Dróg Samorządowych.●

UGO 

Trwa przebudowa drogi gminnej nr 10273D w Krzeczynie

Koniec drugiego etapu budowy chodnika wraz z kanalizacją deszczową przy ul. Pogodnej w miejscowości Bystre Trwa budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 340

Trwa trzeci etap przebudowy drogi gminnej w Jenkowicach

Zakończył się remont drogi gminnej w miejscowości Bogusławice
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Trwa przebudowa drogi powiatowej nr 1473D 
w miejscowości Boguszyce - etap 5. Zakres 

prac to nowa nawierzchnia drogi na odcinku ok. 

600 mb. Gmina Oleśnica udzieliła na to zada-
nie dotacji celowej powiatowi oleśnickiemu w 
wysokości 59 214 złotych. ● UGO

Trwa drugi etap inwestycji w Szkole Podsta-
wowej im. Orła Białego w Sokołowicach. 

Powstają tu trzy sale lekcyjne oraz pomieszcze-
nia administracyjne o powierzchni zabudowy 

141,50 m2. wraz z infrastrukturą towarzyszą-
cą. Łączny koszt inwestycji wynosi prawie 851 
000 złotych. Wykonawcą jest Zakład Ogólnobu-
dowlany "DACH-BUD" Perdkowie s. c. ● UGO

SOKOŁOWICE

Rozbudowa Szkoły 
Podstawowej 
w miejscowości Sokołowice

BOGUSZYCE

Droga powiatowa 
w Boguszycach 
- dofinansowanie

Przedruk z „Panoramy 
Oleśnickiej” nr 21 z 25-31 maja
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MIASTO PARTNERSKIE

Dalsza współpraca między gminą 
Oleśnica a miastem Kachowka
Współpraca na szczeblu kultury, 

szkolnictwa oraz wymiany do-
świadczeń i dobrych praktyk między 
gminami była tematem listu, który został 
złożony na ręce wójta gminy Oleśnica 
w imieniu nowo wybranego burmistrza 
miasta Kachowka, Pana Witalija Nie-
mierieca. Inicjatywa spotkała się z po-
zytywnym odbiorem, współpraca mię-
dzy gminami będzie kontynuowana.

Kachowka to miasto portowe po-
łożone nad rzeką Dniepr w obwo-
dzie chersońskim na południu Ukra-
iny. Miasto założone 17 stycznia 1791 
roku jako własność pułkownika D.M. 
Kulikowskiego na miejscu dawnej tu-
reckiej fortecy Islam-Kermen, obecnie 
jest ośrodkiem przemysłu maszynowe-
go, metalowego, materiałów budow-
lanych i spożywczych. Liczy 35  900 
mieszkańców.

Kachowka położona jest nad dużym 
zbiornikiem wodnym (stworzonym po 

wybudowaniu hydroelektrowni w 1956 
roku). Zbiornik pokrywa obszar 2155 
kilometrów kwadratowych (długość 240 
km, szerokość do 23 km, średnia głę-
bokość 8,4 m – najgłębsze miejsce 23 
m). Służy głównie do zaopatrywania 

hydroelektrowni, systemu nawadnia-
nia, zakładów przemysłowych, farm 
ryb słodkowodnych. Dzięki powsta-
niu zbiornika, stworzona została dro-
ga dla statków dalekomorskich płyną-
cych w górę Dniepru.● UGO 

OSP SOKOŁOWICE

Nowy samochód ratowniczy 
dla strażaków z OSP w Sokolowicach

Pomysł na pozyskanie lekkiego sa-
mochodu ratownictwa technicz-
nego z funkcją gaśniczą narodził 

się cztery lata temu. Dzięki ogromne-
mu zaangażowaniu strażaków i zgro-
madzonym funduszom, od 14 maja 
na stanie OSP w Sokołowicach wid-
nieje samochód na podwoziu Iveco 
Daily, napędzany silnikiem diesla o 
pojemności 3 litrów i mocy 150 koni 
mechanicznych. 

Zamówienie zrealizowała na prze-
łomie roku 2020/21 firma IntCamp 
z Oleśnicy, specjalizująca się w wy-
konywaniu nadwozi i zabudów spe-
cjalistycznych. Przedsięwzięcie było 
od samego początku do końca reali-
zowane w ścisłej współpracy przed-
siębiorstwa z Druhami OSP. Całko-
wity koszt projektu wyniósł 137.981 
tysięcy złotych. W zakupie partycypo-

wali: Urząd Gminy Oleśnica (40.000 
zł), Sołectwo Sokołowice (56.500 zł), 
Sponsorzy (14.300 zł), a także sama 
jednostka OSP (27.181 zł).

Uroczystość powitania połączona 
była z przekazaniem i oddaniem sa-
mochodu do użytku. Pod miejscową 
remizą, oprócz licznego grona Straża-
ków, pojawili się Oficjele oraz Miesz-
kańcy miejscowości, a także sympa-
tycy jednostki. Wśród błysku rac i w 
asyście drugiego samochodu jednost-
ki – GBA Star, nowy nabytek przy-
był przed budynek OSP gdzie rozpo-
częła się część oficjalna wydarzenia. 

Głos zabrał prezes OSP Bartłomiej 
Susidko. Nie krył zadowolenia: „Łą-
czy nas chęć pomocy innym. Dzię-
kuję wszystkim, którzy przyczyni-
li się do realizacji zakupu wozu, a w 
szczególności druhom Kamilowi Ja-

roszek, Kacprowi Kalecie i Aleksan-
drowi Białoskórskiemu. - Bez nich nic 
by się nie udało”. 

Wójt Marcin Kasina stwierdził, że 
pozyskanie samochodu ratownicze-
go zdecydowanie poprawi mobilność 
działań ratowniczych na terenie gmi-
ny Oleśnica. „Wkład finansowy Gmi-
ny, sponsorów, z funduszu sołeckie-
go ale i samych strażaków był bardzo 
ważny, jednak bez ogromnego nakła-
du pracy, determinacji i zaangażowa-
nia przy powstawaniu wozu ze stro-
ny Druhów całe przedsięwzięcie nie 
miałoby racji bytu. Dziękuję Wam za 
to w imieniu Mieszkańców, oby nowy 
sprzęt był jak najrzadziej wykorzysty-
wany” - dodał. ●

UGO 
(na podstawie materiałów 

ze strony http://olesnica998.pl)

Specyfikacja techniczna:
Nowy samochód został wyposażony w sygnalizację świetlno – dźwię-
kową najwyższej klasy producentów. Całość sygnalizacji świetlnej po-
jazdu stanowią produkty firmy Code3 - belka niskoprofilowa LED Code3 
21TR, lampy kierunkowe Code3 ULT6 oraz lampy stanowiące intersekcję 
w zderzakach Code3 Hide a Blast. Serce sygnalizacji akustycznej stano-
wi natomiast generator Whelen HHS3200 wraz ze wzmacniaczem nisko-
tonowym, głośnik Whelen SA315, a także pneumatyczny sygnał dwuto-
nowy Fiamm. Z uwagi na specyfikę jednostki (otaczające drogi – DK25 
i S8) pojazd wyposażony został w  lampy wczesnego ostrzegania Stro-
bos MO150 oraz falę świetlną Strobos FL-6, natomiast tylna płaszczyzna 
zabudowy oznakowana została przy pomocy folii odblaskowej o pod-
wyższonej widoczności – tzw. jodełki. Łączność pojazdu zapewnia prze-
woźna radiostacja cyfrowo-analogowa Motorola DM4600e. Wóz został 
przez Strażaków sklasyfikowany jako SLRtBM. Nowy nabytek otrzymał 
numery operacyjne 517[D]41, zastępując w jednostce ciężkiego Jelcza 
517[D]45, którego z uwagi na zły stan techniczny strażacy musieli w ze-
szłym roku wycofać z podziału bojowego.

BOGUSZYCE

Biblioteka na nowo

Gminna Biblioteka Publiczna w Bo-
guszycach ma od 19 marca 2021 

roku adres: Boguszyce 118A. Prace re-
montowo-adaptacyjne dawnego „Klu-
bu na dole” w Boguszycach trwały od 
grudnia ubiegłego roku.

Uroczystego przecięcia wstęgi do-
konał Marcin Kasina – Wójt Gminy 
Oleśnica, Anita Markiewicz-Wróbel – 
radna Rady Gminy Oleśnica oraz Mo-
nika Małobęcka-Wzgarda – dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury Oleśnica.

Podczas krótkiej uroczystości Anna 
Łach – kierownik Gminnej Bibliote-

ki Publicznej w Boguszycach, przed-
stawiła plany na najbliższą przyszłość 
jeśli chodzi o działania proczytelni-
cze. Wśród nich warto wymienić pla-
ny na utworzenie tzw. „domków dla 
książek”, które mają stanąć w każdej 
gminnej miejscowości. Rozwój czeka 
także punkty biblioteczne w Gminie 
Oleśnica. Jest ich obecnie 10, ale ko-
lejne czekają na otwarcie. Działają też 
programy, które wspierają czytelnic-
two w czasie pandemii: „Książka na 
telefon” i „Pogotowie biblioteczne”. ●

Kinga Kulczycka – GOK Oleśnica

Co WIEŚć Gminna niesie?

Co się dzieje w gminnej kulturze? Jaka czeka nas pogoda na najbliższy 
tydzień? Jak wygląda tabela wyników gminnych mistrzostw w piłce 
nożnej? Odpowiedzi na te i inne pytania dostarcza cotygodniowy 
przegląd wydarzeń „WIEŚć Gminna” przygotowywany przez Gminny 
Ośrodek Kultury Oleśnica. W każdy piątek na stronie www oraz 
GOK-owskim kanale na youtube.com można dowiedzieć się co WIEŚć 
Gminna niesie. ● Arkadiusz Cichosz – GOK Oleśnica
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POŻEGNANIE

Ryszard 
Pstrocki

3 czerwca zmarł Ryszard Pstrocki, wieloletni działacz LZS-ów, animator 
sportu, organizator turniejów dla setek młodych ludzi z gminy Oleśnica 

jak i całego powiatu. Od 1 stycznia 1997 r. aż do przejścia na emeryturę w roku 
2010 pracował w Gminnym Ośrodku Kultury Oleśnica. ● UGO
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POŻEGNANIE

Katarzyna 
Kuświk

27 kwietnia, po długiej, ciężkiej 
chorobie w wieku 45 lat ode-

szła Katarzyna Kuświk, sołtys Smolnej 
(z funkcji zrezygnowała ze względu na 
pogarszający się stan zdrowia). ● UGO

POŻEGNANIE

Krzysztof 
Sycianko

13 kwietnia 2021 r. zmarł Krzysztof Sycianko, wieloletni i doświadczo-
ny samorządowiec oraz prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii 

Krajowej – Obwód Oleśnica. W pierwszych wyborach samorządowych zdo-
był mandat radnego w miejscowości Spalice, został też powołany na Prze-
wodniczącego Rady Gminy (stanowiska to piastował również w drugiej ka-
dencji). W 1998 roku zdobył mandat radnego w powiecie oleśnickim.● UGO
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NARODOWY SPIS POWSZECHNY

Dzwoni rachmistrz? 
Sprawdź jego 
tożsamość i się spisz!
Osoby, które nie wypełniły jesz-

cze obowiązku udziału w Na-
rodowym Spisie Powszech-

nym Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 
2021), powinny spodziewać się telefonu 
od rachmistrza. Jego tożsamość będzie 
można sprawdzić na kilka sposobów.

OD CZEGO ROZPOCZNIE SIĘ 
ROZMOWA?
Każdy respondent, do którego za-
dzwoni rachmistrz spisowy, zoba-
czy na ekranie swojego telefonu nu-
mer 22 828 88 88. Jest to gwarancja 
dla respondenta, że dzwoni do niego 
rachmistrz spisowy, a nie osoba pod-
szywająca się pod niego.

Rachmistrz rozpocznie rozmowę od 
przedstawienia się oraz podania in-
stytucji, z której dzwoni. Na życzenie 
respondenta rachmistrz poda numer 
identyfikatora służbowego.

JAK SPRAWDZIĆ, 
CZY TO PRAWDZIWY 
RACHMISTRZ?
W czasie rozmowy rachmistrz ma obo-
wiązek poinformować o dostępnych 
metodach weryfikacji swojej tożsamo-
ści. Można to zrobić:
●  na stronie internetowej https://

rachmistrz.stat.gov.pl/formularz/,
●  poprzez infolinię spisową 22 279 

99 99.
Dodatkowo każdy z nas może zapytać 
rachmistrza o jedną z pięciu ostatnich 
cyfr swojego numeru PESEL. Rach-
mistrz zna nasz nr PESEL i powinien 
wskazać prawidłową odpowiedź, wte-
dy można uznać go za prawidłowo 
uwierzytelnionego.

Co zrobić, gdy dzwonił oszust? 
Jeśli sprawdzony przez nas rachmistrz 
okazał się oszustem, należy powiado-
mić o tym fakcie konsultanta na info-
linii spisowej lub skontaktować się z 

Gminnym Biurem Spisowym. Moż-
na też zawiadomić policję – na taką 
okoliczność warto zanotować numer 
telefonu, z którego do nas dzwonio-
no (jeśli nie był zastrzeżony). ● UGO

OBRONNOŚĆ

Kwalifikacja 
wojskowa ruszyła!
Po rocznej przerwie spowodowanej 

epidemią koronawirusa COVID – 
19 rozpoczęta została kwalifikacja woj-
skowa. Celem tego przedsięwzięcia  jest 
ustalenie zdolności do czynnej służby 
wojskowej osób podlegających temu 
obowiązkowi oraz osób zgłaszających 
się w trybie ochotniczym do pełnienia 
służby wojskowej, które ukończyły 18 
rok życia. Obowiązkowi stawienia się 
do kwalifikacji wojskowej w 2021 roku 
podlegali: 
●  mężczyźni urodzeni w latach 2001 

i 2002, 
●  kobiety posiadające kwalifikacje przy-

datne do czynnej służby wojskowej 
oraz kobiety pobierające naukę w celu 
uzyskania tych kwalifikacji.
W dniach od 23 do 29 kwietnia  br.  

przed Powiatową Komisją Lekarską 
stanęli mieszkańcy gminy Oleśnica. 
Po otrzymaniu wezwań i przybyciu 
do budynku  Powiatowego Centrum 
Edukacji i Kultury w Oleśnicy, gdzie 
pracował skład Powiatowej Komisji 
Lekarskiej, zakładana została ewiden-
cja do celów wojskowych. Panie pra-
cujące w komisji, skrzętnie spisywały 
dane i przeglądały przedstawione doku-
menty. Po zaewidencjonowaniu prze-
prowadzane były badania przez leka-
rza. Gdy stan zdrowia został określony, 
wypisywane było orzeczenie lekarskie 
i przyznawana została kategoria zdro-
wia.  W tym roku podobnie jak w 
latach ubiegłych, dominowała kategoria 

„A”. Taki stan zdrowia to przepustka 
dla tych, którzy planują związać swoje 
dalsze losy z wojskiem lub innymi służ-
bami mundurowymi. Podobnie jak w 
latach ubiegłych, w miejscu pracy ko-
misji  obecni byli żołnierze 16 Dolno-
śląskiej Brygady Wojsk Obrony Tery-
torialnej. Zajmowali się oni promocją 
służby wojskowej, rozdawali materia-
ły informacyjne i odpowiadali na py-
tania naszych młodych mieszkańców. 
W tym miejscu zaznaczyć należy, że 
praca komisji realizowana była w wa-
runkach przestrzegania zasad ochrony 
przed koronawirusem. Wszyscy mie-
li na twarzach maseczki ochronne, był 
czynny punkt do dezynfekcji rąk.

Nad prawidłowym działaniem ko-
misji czuwał przedstawiciel Wojskowej 
Komendy Uzupełnień we Wrocławiu. 
Rozstrzygał on wszelkie wątpliwości pro-
ceduralne i organizacyjne. Moim zada-
niem, jako  przedstawiciela wójta gminy 
Oleśnica, było sprawdzenie tożsamości  
przybywających oraz wpisanie danych 
do dokumentów niezbędnych do pro-
wadzenia ewidencji wojskowej w Urzę-
dzie.  Po pięciodniowych działaniach 
trzeba posumować wyniki stawiennic-
twa, które przesłane zostaną do Powia-
towej Komisji Lekarskiej i do Dolno-
śląskiego Urzędu Wojewódzkiego we 
Wrocławiu. W przyszłym roku do kwa-
lifikacji wojskowej staną mieszkańcy na-
szej gminy urodzeni w 2003 r. Do zo-
baczenia! ● Jerzy Trzciński - SO
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Gmina Oleśnica oraz Wojewódz-
ki Fundusz Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej 

we Wrocławiu, na podstawie podpisa-
nego porozumienia z dnia 10.02.2021 
r., prowadzi nabór wniosków o dofi-
nansowanie na wymianę źródła ciepła 
w ramach realizacji programu „Czy-
ste Powietrze”.

„Czyste Powietrze” to kompleksowy 
program, którego celem jest poprawa 
jakości powietrza w tym zmniejsze-
nie emisji gazów cieplarnianych po-
przez wymianę starych źródeł ciepła 
na nowe oraz poprawę efektywności 
energetycznej budynków mieszkal-
nych jednorodzinnych .

DLA KOGO DOFINANSOWANIE ?
Beneficjentem jest osoba fizyczna bę-
dąca właścicielem/współwłaścicielem 
budynku mieszkalnego jednorodzin-
nego lub wydzielonego w budynku 
jednorodzinnym lokalu mieszkalne-
go z wyodrębnioną księgą wieczystą 
o dochodzie rocznym nieprzekracza-
jącym kwoty 100 000 zł.

Poziom dotacji jest powiązany z 
efektem ekologicznym (bonus za ni-
skoemisyjność i odnawialność). Pre-
miowane będą te inwestycje, które są 
rozwiązaniami bezemisyjnymi  (pod 
względem niskiej emisji) i umożliwiają 
redukcję emisji CO2. Najwyższe dofi-
nansowanie będzie przyznawane dla 
inwestycji optymalnych z punktu wi-
dzenia celów powietrzno-klimatycz-
nych, tj. instalacja łącznie pompy cie-
pła oraz instalacji fotowoltaicznej. 

Obecny czas rozpatrywania wnio-
sków o dofinansowanie wynosi 30 dni. 

DO JAKIEJ GRUPY 
BENEFICJENTÓW 
ADRESOWANY JEST PROGRAM ?

Program „Czyste Powietrze” obejmu-
je dwie grupy Beneficjentów:
●  uprawnionych do podstawowego 

poziomu dofinansowania – osoby, 
których roczny dochód nie prze-
kracza 100.000 zł;

●  uprawnionych do podwyższo-
nego poziomu dofinansowania – 
osoby, których przeciętny śred-
ni miesięczny dochód na osobę 
w gospodarstwie domowym nie 
przekracza:
-  1400 zł – w gospodarstwie wie-

loosobowym 
-  1960 zł – w gospodarstwie jed-

noosobowym

JAKIE PRZEDSIĘWZIĘCIA SĄ 
WSPIERANE ORAZ JAKĄ 
MAKSYMALNĄ KWOTĘ DOTACJI 
MOŻNA OTRZYMAĆ ?

Wariant 1
Dla Beneficjentów uprawnionych do 
podstawowego poziomu dofinansowa-
nia, kwota maksymalnej dotacji wy-
nosi 20 - 25 tys. zł , dodatkowe 5 tys. 
zł na fotowoltaikę.

Wariant 2 
Dla Beneficjentów uprawnionych do 
podwyższonego poziomu dofinanso-

wania, kwota maksymalnej dotacji wy-
nosi 25 – 30 tys. zł, dodatkowe 5 tys. 
zł na fotowoltaikę.

W przypadku wariantu 1 i 2 mak-
symalne dofinansowanie obejmie 
przedsięwzięcia dotyczące demon-
tażu nieefektywnego źródła ciepła 
na paliwo stałe oraz zakup i montaż 
pompy ciepła typu powietrze-woda 
albo gruntowej pompy ciepła do ce-
lów ogrzewania lub zakup i montaż 
kotłowni gazowej. 

Dodatkowo mogą być wykonane 
(dopuszcza się wybór więcej niż jed-
nego elementu z zakresu):

● demontaż oraz zakup i montaż no-
wej instalacji centralnego ogrzewania;
● zakup i montaż mikroinstalacji fo-
towoltaicznej;
● zakup i montaż wentylacji mecha-
nicznej z odzyskiem ciepła;
● zakup i montaż ocieplenia przegród 
budowlanych, okien, drzwi zewnętrz-
nych, drzwi/bram garażowych;
● dokumentacja dotycząca tego za-
kresu (audyt energetyczny pod wa-
runkiem wykonania ocieplenia prze-
gród budowlanych);
● dokumentacja projektowa;
● ekspertyzy. 

Wariant 3 
Dla Beneficjentów, którzy dokonali wy-
miany źródła ciepła i źródło zamonto-
wane w ich budynku spełnia wymogi 
programu, a chcą realizować zadania 
związane z dociepleniem budynku oraz 
wymianą stolarki okiennej i drzwio-
wej, maksymalna kwota dotacji wynosi  
10 tys. zł, a w przypadku osób upraw-

nionych do zwiększonego poziomu 
dofinansowania 15 tys. zł

GDZIE SKŁADAĆ WNIOSKI ?

Nabór wniosków odbywa się w try-
bie ciągłym, czyli wnioski są ocenia-
ne na bieżąco. Wnioski o dofinanso-
wanie należy składać do:

●  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
obejmującego swoim działaniem 
teren województwa, w którym 
zlokalizowany jest budynek/lo-
kal mieszkalny, którego dotyczy 
przedsięwzięcie;

●  za pośrednictwem Urzędu Gmi-
ny Oleśnica.

Wnioski o dofinansowanie moż-
na składać również poprzez aplika-
cję internetową -   Portal Beneficjen-
ta dostępny na stronie internetowej 
właściwego WFOŚiGW we Wrocła-
wiu  (po wpisaniu w wyszukiwarce:  
Portal Beneficjenta Czyste Powietrze 
Wrocław) lub  poprzez serwis gov.pl. 

CZY JEST MOŻLIWA REALIZACJA 
PRZEDSIĘWZIĘCIA PRZED 
ZŁOŻENIEM WNIOSKU 
O DOFINANSOWANIE ?

Istnieje możliwość finansowania przed-
sięwzięć rozpoczętych do 6 miesięcy 
przed datą złożenia wniosku o dofi-
nansowanie. Program ,,Czyste Powie-
trze’’ z budżetem 103 mld zł jest reali-
zowany od 2018 do 2029 r. ●

Eliza Kołcz - SK

CZYSTE POWIETRZE

Przestań się truć!
Na jakie koszty kwalifikowane możesz uzyskać 

dotacje z programu oraz jakiej wysokości 
może ona być, w podziale na poszczególne 

koszty (podstawowy poziom dofinansowania)

1. DOKUMENTACJA

L.p Nazwa kosztu
Maksymalna 

intensywność 
dofinansowania

Maksymalna 
kwota dotacji

1. Audyt energetyczny 100% 1000

2. Dokumentacja projektowa 30% 600

3. Ekspertyzy 30% 150

2. ŹRÓDŁA CIEPŁA, PRZYŁĄCZA, INSTALACJE, WENTYLACJA

L.p Nazwa kosztu
Maksymalna 

intensywność 
dofinansowania

Maksymalna 
kwota dotacji

1 Podłączenia do sieci 
ciepłowniczej wraz z przyłączem 50% 10 000

2 Pompa ciepła powietrze/woda 30% 9 000

3 
Pompa ciepła powietrze/woda  
o podwyższonej klasie 
efektywności energetycznej 

45% 13 500

4 Pompa ciepła typu powietrze/
powietrze 30% 3 000

5
Gruntowa pompa ciepła   
o podwyższonej klasie 
efektywności energetycznej

45% 20 250 

6 Kocioł gazowy kondensacyjny 30% 4 500

7 Kotłownia gazowa 45% 6 750

8 Kocioł olejowy kondensacyjny 30% 4 500

9 Kocioł na węgiel 30% 3 000

10 Kocioł zgazowujący drewno 30% 6 000 

11 Kocioł na pellet drzewny 30% 6 000

12 Kocioł na pellet drzewny  
o podwyższonym standardzie 45% 9 000

13 Ogrzewanie elektryczne 30% 3 000

14
Instalacja centralnego 
ogrzewania oraz instalacja 
ciepłej wody użytkowej 

30% 4 500

15 Wentylacja mechaniczna 
z odzyskiem ciepła 30% 5 000

16. Mikroinstalacja fotowoltaiczna 50% 5 000

3. OCIEPLENIE PRZEGRÓD BUDOWLANYCH, 
STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

L.p Nazwa kosztu
Maksymalna 

intensywność 
dofinansowania

Maksymalna 
kwota dotacji

1. Ocieplenie przegród 
budowlanych 30% 45 zł m²

2. Stolarka okienna 30% 210 zł m²

3. Stolarka drzwiowa 30% 600bzł m²

Wszelkie szczegółowe informacje na temat 
Programu „Czyste powietrze” można uzyskać 
w Urzędzie Gminy Oleśnica, 
pok. nr 7, tel. 713-140-207, 
adres e-mail: eliza.kolcz@olesnica.wroc.pl
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LIGOTA MAŁA

Posprzątaj z nami Naszą Ligotę Małą!
Dnia  14 maja 2021 r. w miejsco-

wości Ligota Mała została zor-
ganizowana przez radę sołecką „ak-
cja sprzątania”. Udało się spotkać z 
mieszkańcami, tymi dużymi i mały-
mi, aby wspólnie pokazać, że środo-
wisko naturalne i nasze otoczenie nie 
jest nam obojętne. Dziękuję wszyst-
kim sprzątającym! Świetnie, że można 
na Państwa liczyć! Dziękuję również 
wójtowi naszej Gminy Panu Marci-
nowi Kasinie za gadżety, które były 
nagrodą dla uczestników. Do zoba-
czenia za rok! ● Grzegorz Szymański 

- sołtys sołectwa Ligota Mała

24 kwietnia, z okazji Światowego 
Dnia Ziemi, przeprowadziliśmy 

akcję ,,Nasza okolica jest piękna i czy-
sta”. Śmieci było naprawdę sporo... ale 
dzięki determinacji uczestników uda-
ło się uprzątnąć spory kawał terenu. 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom 
akcji za poświęcenie wolnego czasu na 
rzecz ważnej sprawy czystości naszej 
okolicy, jesteście wzorem do naślado-
wania. Serdeczne podziękowania kie-
rujemy także w stronę Pana leśnicze-
go leśnictwa Kątna - Tomasza Polaka, 
który poprowadził bardzo pouczająca i 
ciekawą „Pogadankę” dla małych i tych 
większych uczestników. Każdy z biorą-
cych udział w akcji został obdarowany 
sadzonką drzewka dębu, a dzieci otrzy-
mały piękne edukacyjne książeczki Nad-
leśnictwa Oleśnica Śląska. Dziękujemy 

również Panu Pawłowi Ziemiańskiemu, 
który wraz ze swoim bratem zawieź-
li wszystkie pełne worki ze śmieciami 
w miejsce docelowe, Gminie Oleśnica, 

GPK Oleśnica za przekazane worki na 
śmieci oraz za ich odbiór. ●

Agata Zalega – sołtys Krzeczyna 
wraz z Radą Sołecką 

KRZECZYN

#NiedlaSmieciwLesie 
oraz w sołectwie Krzeczyn!

LIGOTA POLSKA

Konkurs fotograficzny 
„Najciekawsze chwile 
z Mamą”

Wójt Gminy Oleśnica Marcin Kasina serdecznie dziękuje właścicielom fir-
my "BORAMEX" ze Spalic za bezpłatne przekazanie 1500 szt. opakowań 
chrupek kukurydzianych, które zostały rozdane dzieciom ze szkół pod-
stawowych prowadzonych przez Gminę Oleśnica w dniu 1 czerwca 2021 
r. z okazji Dnia Dziecka

PODZIĘKOWANIA

Dzień Dziecka z Boramexem
Pandemia i społeczna izolacja to szcze-

gólnie trudny czas dla uczniów i 
uczennic szkół podstawowych i śred-
nich. Wyniki badań po roku trwania 
pandemii przedstawione podczas deba-
ty zorganizowanej przez Fundację Da-
jemy Dzieciom Siłę pt. "Konsekwencje 
pandemii dla zdrowia psychicznego oraz 
edukacji dzieci i młodzieży" wskazują na 
szereg trudności, z którymi mierzą się 
młodzi ludzie. Stan psychiczny dzieci i 
młodzieży jest fatalny, liczba depresji, 
załamań i samookaleczeń przerażają. 
Jak wynika z raportu przygotowane-
go przez zespół PAN, młodzież cier-
pi m.in. z powodu destabilizacji życia 
rodzinnego, braku kontaktu z rówie-
śnikami, zwiększonego stresu i braku 
wsparcia ze strony najbliższych. Z kolei 
badania opublikowane przez zespół na-
ukowców z Wydziału Psychologii UW 
pokazują, że znacząco wzrosły objawy 
depresyjne i lęku uogólnionego. To i 
tak powierzchowny obraz, gdyż staty-
styki nie wyłapują skali dramatu. Aby 
choć odrobinę obniżyć stres towarzy-

szący dzieciom na co dzień i zadbać o 
dobrostan psychiczny uczniów, uczen-
nic, ale też nauczycieli i nauczycielek 
nasza szkoła zgłosiła chęć udziału w 
akcji „Tydzień Ulgi”.

„Tydzień Ulgi” to ogólnopolska kam-
pania organizowana przez Instytut Psy-
chologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w 
Krakowie. „Tydzień Ulgi” to tydzień po 
powrocie do nauki stacjonarnej uczniów 
kl. IV-VIII - bez sprawdzianów, odpy-

tywania i zadań domowych. Jak prze-
konywały pomysłodawczynie akcji, w 
praktyce oznacza to tydzień, w którym 
mniej będzie stresu, napięcia i konflik-
tów. To odrobinę więcej czasu na  zadba-
nie o siebie i najbliższych, przestrzeni 
na rozmowy inne niż o szkole i zobo-
wiązaniach, chwila oddechu od wyma-
gań i presji. Ideę kampanii można ująć 
w symbolicznym równaniu:
MNIEJSZY STRES + WIĘKSZA 
SWOBODA = WIELKA ULGA

Nie ma lepszej metody na redukcję 
stresu niż odjęcie czynnika, który ten 
stres wywołuje. Inicjatywa nie wymagała 
jakichkolwiek kosztów czy działania, w 
zasadzie wymagała powstrzymania się 
od działania. Taki tydzień bez pytania 
i sprawdzianów może być dla uczniów 
i ich zdrowia bardzo dobry, to możli-
wość zebrania sił i oderwania od tele-
fonów i komputerów. Mamy nadzieję, 
że taki tydzień ulgi zwiększy motywację            
i chęci do dalszej nauki. ●
Anita Markiewicz-Wróbel - psycholog/
pedagog szkolny w SP w Ligocie Małej

LIGOTA MAŁA

„Tydzień Ulgi” w Szkole Podstawowej 
im. UNICEF w Ligocie Małej

Z okazji przypadającego 26 maja Dnia 
Matki, sołtys Ligoty Polskiej wraz 

z Radą Sołecką zorganizowali konkurs 
fotograficzny dla wszystkich dzieci do 
lat 15 zamieszkujących sołectwo. Po 
upływie regulaminowego czasu, ko-
misja wyłoniła zwycięzców i rozdała 
nagrody. Prace, które spłynęły, były 
naprawdę bardzo ładne i każda z nich 

miała odmienny charakter. Dzięku-
jemy wszystkim za udział, podzięko-
wania kierujemy również do Urzędu 
Gminy Oleśnica za pomoc w zorgani-
zowaniu nagród oraz do prywatnego 
darczyńcy, który także dołożył „cegieł-
kę” i zasponsorował część z nich. ●

sołtys Agnieszka Jakubowska 
i Rada Solecka – Ligota Polska
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SP W SOKOŁOWICACH

„Orły” ze szkoły 
w Sokołowicach 
latają wysoko
Pomimo trudności związanych z 

obowiązującymi ograniczeniami 
nie wyhamowujemy, a tym sa-

mym z powodzeniem kontynuujemy 
realizację wielu naszych planów i ini-
cjatyw, co z kolei zaowocowało kolej-
nymi osiągnięciami naszych uczniów.

Wiosna przywitała nas sukcesami 
na polu nauk ścisłych. Najpierw To-
biasz Dziwiński- uczeń klasy 8a,  za-
jął II miejsce (ex aequo) w V Powia-
towym Konkursie Informatycznym 
dla klas VII-VIII szkół podstawowych 
(opiekun p.  Monika Marzec). 

Gdy ogłoszono wyniki VI Powia-
towych Mistrzostw Matematycznych 
dla klas IV- VIII szkół podstawowych, 
z wielką radością przyjęliśmy wiado-
mość,  że nasi uczniowie, pokonując 38 
pozostałych uczestników zajęli: I miej-
sce (Antonina Honcel) oraz II miejsce 
(Michał Domański). Do matematycz-
nych zmagań przygotowywała naszych 
laureatów p. Monika Marzec.

Po niedługim czasie przyszedł czas 
na humanistyczny sukces. Antonina 
Honcel została laureatką prestiżowe-
go, wojewódzkiego konkursu zDolny 
Ślązak z języka polskiego, do którego 
wytrwale się przygotowywała, także 
przechodząc z sukcesem przez kolej-
ne jego etapy pod opieką merytorycz-
ną p. Zofii Twardowskiej-Olszańskiej.  

Kwietniowe trofea zwieńczyło 
podsumowanie działań eTwinnin-
gowej grupy z klasy 6a,  realizującej 

przy wsparciu koordynatora, p. Ju-
styny Ploty,  projekt „My Water Fo-
otprint”, służący m.in. kształtowaniu 
nawyku oszczędzania wody. W tym 
też celu uczestnicy nagrali skierowa-
ne do świata  krótkie przesłanie  pt. 
„Earth Day every day”.

W miesiącu maju przyszedł czas 
na podsumowanie wielu szkolnych 
konkursów, angażujących uczniów ze 
wszystkich niemal klas, m.in. konkur-
su na eco- zabawkę, na kartkę wiel-
kanocną, czytelniczego „Mistrz Pięk-
nego Czytania” czy religijnego „Św. 
Józef – opiekun Świętej Rodziny”, a 
tym samym na  wręczenie nagród 
zwycięzcom. 

Czerwcowe działania rozpoczęli-
śmy od wielkiej, ogólnoszkolnej im-
prezy przygotowanej przez Samorząd 
Uczniowski pod hasłem „Dzieci Świa-
ta”. Była to gra terenowa łącząca wie-
dzę i umiejętności z wielu dziedzin, 
a przede wszystkim z dobrą zabawą. 
Jej ukoronowaniem było stworzenie 
przez uczestników styropianowych ma-
kiet przedstawiających dzieci z całe-
go świata- różniących się wyglądem 
i kulturowo. 

Widomości z życia naszej szkoły moż-
na śledzić na bieżąco na stronie inter-
netowej szkoły pod adresem: 
https://spsokolowice.szkolnastrona.pl ●

SP w Sokołowicach

SP W LIGOCIE POLSKIEJ

Sukcesy szkoły w konkursach 
powiatowych i wojewódzkich
Pomimo pandemii, uczniowie na-

szej szkoły skorzystali z możliwości 
udziału w konkursach organizowanych 
przez PCEiK w Oleśnicy i Uniwersytet 
Wrocławski. Dużym zainteresowaniem 
cieszyły się konkursy matematyczne. 
Po eliminacjach szkolnych do finału 
XII Powiatowego Turnieju Sudoku w 
kategorii klas 4 – 6 zakwalifikowali się 
Karolina Bednarek z klasy 6a i Marcin 
Siepak z klasy 4a. Do finału VI Powia-
towych Mistrzostw Matematycznych 
dla klas IV – VIII zakwalifikowały się 
Kornelia Burłatenko i Wiktoria Chu-
da z klasy 8a. Kornelia reprezentowała 
nas również w III Powiatowym Kon-
kursie Poprawności Językowej w dniu 
23.03.2021 zajmując III miejsce. W fi-
nale XVI Powiatowego Konkursu Wie-
dzy o Społeczeństwie, który odbył się 
dnia 30.03.2021, reprezentowały nas 
ósmoklasistki Wiktoria Chuda i Mo-
nika Juszczak, zdobywczynie kolejno 
IV i V miejsca. Największym sukce-
sem naszych podopiecznych było za-
jęcie I i II miejsca przez duety Alek-
sandra Dudek i Wiktoria Chuda oraz 
Kinga Wielichowska i Karolina Ku-

cińska w VI Powiatowym Konkursie 
Wiedzy Psychologicznej. Konkurs od-
był się w dniu 15.04.2021. 

Nasi uczniowie wzięli również udział 
w konkursie matematycznym KOMA, 
organizowanym przez Uniwersytet 
Wrocławski. Miał on niespotykaną 
formę, bowiem uczestnicy nie ko-
rzystali z wcześniejszej wiedzy, dzię-
ki czemu był adresowany nie tylko 
do najlepszych matematyków, ale 
do wszystkich uczniów o dużym po-
tencjale intelektualnym. Istotna była 

umiejętność słuchania i przetwarzania 
informacji. Dużą trudność stanowiło 
sporządzanie notatek i posługiwanie 
się nimi.  Do eliminacjach szkolnych 
tego konkursu zgłosiło się 36 szkół 
i 109 uczestników. Wśród 35 finali-
stów znaleźli się czterej nasi ucznio-
wie: Marcin Siepak i Marcel Piątek 
z klasy 4 oraz Julia Chlebosz i Lena 
Szyncowicz z klasy 5. Lena Szynco-
wicz zajęła 6 miejsce, a Marcin Siepak 
miejsce 9. Gratulujemy wszystkim! ●

SP w Ligocie Polskiej

Legendy pełnią ważną rolę w każdym 
narodzie i społeczności. Przechowu-

ją tradycję, historię, życiową mądrość 
i wartości. Kiedyś były przekazywane 
ustnie, z czasem zostały spisane i do 
tej pory budzą ciekawość i rodzą pyta-
nia, ile w nich prawdy, a ile fantastyki.

Uczniowie Szkoły Podstawowej Gmi-
ny Oleśnica mieli okazję zapoznać się z 
wieloma polskimi legendami w ramach 
konkursów przeprowadzonych przez 
panie bibliotekarki. Przygotowania od-
bywały się w czasie zdalnego nauczania, 
dlatego dzieci otrzymały od organizato-
rek kanon tekstów w formie skanów, a 
także linki do audiobooków i filmów.

Klasy I – III wzięły udział w konkursie 
plastycznym „W kręgu polskich legend”. 
Wpłynęło wiele ciekawych, pięknych i 
starannie wykonanych prac. 

LAUREATAMI KONKURSU 
ZOSTALI:
I miejsce – Jakub Bielak 
II miejsce – Krzysztof Mróz 
III miejsce – Antonina Cichosz 
Wyróżnienia otrzymali: Nadia Bo-
roch, Wiktoria Charuza, Jan Szydzisz

Chętni uczniowie z klas IV – V wzię-
li udział w konkursie wiedzy „Znam 
polskie legendy”, który odbył się w 
formie online. Piętnastu uczestników 
wykazało się bardzo dobrą znajomo-
ścią 10 legend. 

NAJLEPSZE WYNIKI UZYSKALI:
● Cezary Bieniak – I miejsce
● Szymon Muszyński – II miejsce
● Anna Celej, Erika Voitsykhiv – ex 
aequo III miejsce 

Wyróżnienia: Sebastian Myjkow-
ski, Hubert Kowalczyk, Natasza Krzak

Dziękujemy wszystkim uczestnikom 
konkursów za udział, solidne przygo-
towanie i zaangażowanie w tworze-
nie prac. Gratulujemy zwycięzcom!●

Monika Śliwińska, Bożena Kula 
– SP Gminy Oleśnica

SP GMINY OLEŚNICA

W Kręgu Legend

SP W SMOLNEJ

Mały konstruktor
Szkoła Podstawowa im. Kawalerów 

Orderu Uśmiechu w Smolnej przy 
współpracy   z Fundacją  „Życie z pasją”  
przystąpiła do projektu "Mały konstruk-
tor". Uczniowie klas I-III otrzymali czte-
ry zestawy robotów: dwa hydrauliczne 
i dwa elektryczne.   Taki sposób nauki 
poprzez zabawę pozwolił uczniom na  
rozwinięcie  inwencji twórczej,  spraw-
ności  manualnej oraz wyobraźni prze-
strzennej . Za sprawą zabaw tego ro-
dzaju dzieci uczyły  się cierpliwości w 
dążeniu do celu oraz  usprawniały ko-
ordynację wzrokowo-ruchową. Zwień-
czeniem pracy na zajęciach z robotyki  
było uruchomienie  robotów. ●
Dariusz Rzepka – dyrektor SP w Smolnej

SP W SMOLNEJ

Wiosenne zabawy

W  Pierwszy Dzień Wiosny w Szko-
le Podstawowej w Smolnej naj-

młodsze dzieci (przedszkolaki oraz 
uczniowie klas 1-3) uroczyście powi-
tały nową porę roku Wiosnę, żegna-
jąc jednocześnie Zimę.  Był to dzień 
pełen radości i atrakcji. Nie zabrakło 
Marzanny, kolorowych strojów,  oraz 
wiosennych zabaw wprowadzających 
wszystkich w aktywny i wiosenny stan. 

- „Wiosna, ach to Ty...” - wykrzy-

kiwały dzieci podczas wesołych za-
baw i konkurencji, które odbywały się 
klasami w reżimie sanitarnym w sali 
gimnastycznej. 

Takie powitanie Pierwszego Dnia 
Wiosny wróży słoneczne i ciepłe dni 
nie tylko za oknami, ale również w 
codzienności. ●
Marta Borowik-Bachryj, Anna Borowiec, 
Maria Woźna, Lucyna Orzechowska –

SP w Smolnej

Antonina Honcel
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KULTURA

Nowe logo i strona Gminnego 
Ośrodka Kultury Oleśnica
Logotyp Gminnego Ośrodka Kul-

tury Oleśnica stał się rozpoznawa-
nym symbolem kultury w Gminie 

Oleśnica. Dlatego stając przed wyzwa-
niem odświeżenia tego znaku musieli-
śmy w sposób oczywisty nawiązać do 
obecnego już od ćwierćwiecza dotych-
czasowego logotypu. Pracę nad nowym 
wyglądem, podjął znany oleśnicki ar-
tysta Grzegorz Zawadzki.

Na pierwszym planie nadal jest obec-
na para z zespołu ludowego, tańcząca 
w tradycyjnych strojach. Postacie te są 
jednak bardziej dynamiczne i skiero-
wane ku sobie – tak jak dynamiczna z 
dnia na dzień staje się kultura w Gmi-
nie Oleśnica i ciągle skierowana ku in-
nym. Tańczące postacie są zbudowane 
z instrumentów muzycznych wykorzy-
stywanych w zespołach ludowych jak 
i muzycznych symboli. Tancerze są 
umieszczeni na tle pięciolinii.

Kolorowa wersja znaku prezentuje 
tańczącą parę na tle trzech kolorów. Na-
wiązuje to do pięknych terenów Dolne-
go Śląska, wśród których mieszkamy – 
pięknych o każdej porze roku!

Internautów zapraszamy również do 
odwiedzin strony www.gokolesnica.pl. 
Odświeżona, unowocześniona i bardziej 
intuicyjna – takie priorytety przyświe-
cały nam przy jej tworzeniu. Mamy na-
dzieję, że nasza nowa witryna spotka się 
z przychylnością i ułatwi nam przekazy-
wanie informacji o wydarzeniach kultu-

ralnych i sportowych w Gminie Oleśni-
ca. Pracą nad nową stroną internetową 
podjęła się firma DotIT. ●

Kinga Kulczycka – GOK Oleśnica

Na pierwszym planie nadal jest obecna para z zespołu ludowego, tańcząca  
w tradycyjnych strojach. Postacie te są jednak bardziej dynamiczne i skierowane 
ku sobie – tak jak dynamiczna z dnia na dzień staje się kultura w Gminie Oleśnica.

TRADYCJA

Przędziemy Historię 
Gminy Oleśnica

„Przędziemy Historię Gminy Ole-
śnica” to pierwsza część cyklu „Warsz-
tatów edukacji twórczej z elementami 
arteterapii w ramach projektu socjal-
nego”. Cykl jest zorganizowany przez 
GOK Oleśnica. Wspólnie z mieszkań-
cami Gminy i Miasta Oleśnica two-

rzymy mapę z pomocą sztuk ręko-
dzielniczych w każdym sołectwie. W 
efekcie końcowym wszystkie kawałki 
– sołectwa zostaną połączone w jedna 
kolorową mapę Gminy i Miasta Ole-
śnica wykonaną pracą rąk. ●

Arkadiusz Cichosz – GOK Oleśnica

TRADYCJA

Zdrowie 
z Liścia

Kolejny wiosenny projekt Gminnego 
Ośrodka Kultury Oleśnica jest za-

chętą do odkrywania bogactwa zdrowia, 
które ukryte jest w liściach. „Zdrowie z 
Liścia” – szczepimy kulturą, to zapro-
szenie, by podzielić się swoimi przepisa-
mi na wykorzystanie ziół i roślin, które 
rosną wokół nas. Herbaty, przyprawy, 
przetwory, syropy, napary, wywary, na-
lewki, octy, mieszanki, smarowidła, płu-
kanki i kosmetyki – to tylko skromna 
lista tego, co możemy pokazać.

Do tej pory odkryliśmy bogactwo 
pokrzywy, mniszka lekarskiego, meli-
sy oraz siemienia lnianego. Ale to dopie-
ro początek. Zachęcamy do podzielenia 
się swoimi przepisami. Nie chowajmy 
przepisów w szufladach, wypytajmy 
babcie, odkurzmy stare przepiśniki a 
przede wszystkim rozglądajmy się wo-
kół. Rodząca się przyroda daje nam wie-
le nieodkrytych możliwości – odkryj-
my je razem! ●

Kinga Kulczycka – GOK Oleśnica

ŚWIATOWY DZIEŃ PSZCZÓŁ

Hotel dla pszczół

Mamy w gminie Oleśnica nową sieć hoteli! Z okazji Światowego 
Dnia Pszczół nasz Ogród Pokoleń i Tradycji z Akademią Ekologiczną 
wzbogacił się o Hotele dla Zapylaczy. Zapraszamy owady do licznego 
zamieszkania! ● GOK Oleśnica

Franklin jest już dużym chłopcem

Z okazji Tygodnia Czytania Dzie-
ciom oraz Dnia Dziecka, Gminna 

Biblioteka Publiczna razem z Gminnym 
Ośrodkiem Kultury Oleśnica przybliża-
ją najmłodszym przygody żółwia Fran-
klina. Codziennie od 1. do 8. czerwca 
pracownicy i współpracownicy Biblio-
teki i GOK-u czytali o perypetiach ma-
łego żółwika. Ale jeśli ktoś nie zdążył 
to nic straconego! Wszystkie nagrania 
można nadal odsłuchać na naszej stro-
nie internetowej oraz GOK-owskim ka-
nale na youtube.com. ● 

Arkadiusz Cichosz – GOK Oleśnica
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mechanika pojazdowa

serwis opon

pranie tapicerek

serwis klimatyzacji

tel. 570 499 886

tel. 507 042 711

Ligota Mała 64a

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

STRONA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
Zgodnie z zapowiedzią, jedną ze stron Kuriera Gminy Oleśnica przeznaczamy na prezentację lokalnych przedsiębiorców. Chcemy w ten sposób promować Państwa działalność, jednocze-
śnie pomagając mieszkańcom Gminy w identyfi kacji podmiotów działających na jej terenie w danej branży. Jeśli są Państwo zainteresowani taką formą bezpłatnej promocji, serdecznie za-
praszamy do współpracy. Informacje można wysyłać na adres e-mail: rafal.zahorski@olesnica.wroc.pl Artykuły będą pojawiały się według kolejności zgłoszeń. ● UGO

GASTRONOMIA

Gościniec Pod Zającem 
– Restauracja/Pokoje/SPA
Wszystko zaczęło się w 1991 roku 

kiedy rodzina Beirinckx – Van 
den Broeck przyjechała do Polski, aby 
otworzyć siostrzaną fi rmę dla „AB Ra-
men en Deuren” z Belgii. We Wro-
cławiu zakładają „West Wood Pro-
duct International” Spółkę, która do 
dnia dzisiejszego oferuje bogatą gamę 
drzwi i okien z drewna, PCV i alumi-
nium. Zwiedzając Dolny Śląsk i okolice 
przyjechali do Ostrowiny, gdzie zauro-
czeni starym młynem, przynależącymi 
do niego zabudowaniami oraz okolicą 
mimo, że wszystko było naprawdę w 
złym stanie, podjęli decyzję o zakupie 
oraz odbudowie. Stworzyli tym samym 
niepowtarzalne miejsce, które znów tęt-
ni życiem” czytamy na stronie www.
gosciniecpodzajacem.pl

Gościniec, obok kuchni opartej na 
produktach regionalnych,  przyciąga 
swym urokiem i malowniczym krajo-
brazem. Z okien rozciąga się widok na 

okazały staw, po którym pływają m.in 
łabędzie, gęsi i dzikie kaczki, a w tle roz-
ciąga się gęsty piękny las. Gościniec ofe-

ruje zaciszne pokoje oraz przestronne 
apartamenty oraz strefę SPA składającą 
się z sauny fi ńskiej i gabinetu masażu.●

●  e-mail: gosciniecpodzajacem
@gmail.com

● tel: +48 71 315 47 97
● kom. 662 338 110, 662 339 110
●  śniadania serwowane

od godziny 7.00 - 11.00
●  godziny otwarcia restauracji 

11.00-20.00

Gościniec 
Pod Zającem
zaprasza
Ostrowina 7, 56-400 Oleśnica

PRACA

Aktywizacja osób 
bezrobotnych na terenie 
Gminy Oleśnica
PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE

Na terenie Gminy Oleśnica realizo-
wany jest program prac społecz-

nie użytecznych. Czas trwania progra-
mu od 19.04.2021 r. do 30.11.2021 r.

Prace społecznie użyteczne ozna-
czają prace wykonywane przez bez-
robotnych, w miejscu zamieszkania 
lub pobytu w wymiarze do 10 godzin 
w tygodniu, do 40 godzin w miesią-
cu. Świadczenia pieniężne wypłaca-
ne przez Gminę Oleśnica podlegają 
60% refundacji. Refundacja pochodzi 
ze środków Funduszu Pracy. 

Miejscowości, które przystąpiły 
do programu w roku 2021:
1. Boguszyce
2. Boguszyce Osiedle
3. Brzezinka
4. Cieśle
5. Krzeczyn
6. Ligota Mała

7. Ostrowina
8. Poniatowice
9. Piszkawa
10. Sokołowice
11. Świerzna
12. Wyszogród

ROBOTY PUBLICZNE 
W 2021 ROKU 
W roku 2021 Gmina Oleśnica pod-
pisała z Powiatowym Urzędem Pracy  
w Oleśnicy umowy o organizację ro-
bót publicznych. W programie uczest-
niczą 4 osoby zatrudnione w ramach 
robót publicznych. Program polega 
na wykonywaniu prac porządkowych 
na terenie Gminy Oleśnica i zakoń-
czy się w listopadzie 2021r.

Refundacji ze Śródków Funduszu 
Pracy podlega cześć kosztów poniesio-
nych na wynagrodzenia oraz składki 
na ubezpieczenie społeczne. ●

Urszula Szymańska - OR

MECHANIKA

Serwis Kosiarek 
i Pił spalinowych
Oferuje naprawę i serwis wszystkich narzędzi spalinowych Firm 
Husqvarna, Sthil, Hilti, MacAlister, Bosch, Stiga, Solo, Nac i innych. 
Piły spalinowe, kosiarki, dmuchawy i narzędzia budowlane i drogowe.
●  Ligota Wielka 74, 56-400 Oleśnica, ●  telefon: 662 117 400
● e-mail: serwis.kosiarek@o2.pl, ●  Godziny otwarcia: 09:00 - 17:00
●  Strona: https://www.facebook.com/serwis.kosiarek.pil/
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POLSKA CYFROWA

Światłowód coraz bliżej
Orange Polska buduje sieć światło-

wodową na terenie gminy Ole-
śnica, w ramach projektu „Wrocławski 
i Wrocław Orange Światłowód”. Pro-
jekt jest realizowany z dofinansowa-
niem ze środków UE w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Polska Cyfrowa 
(POPC). Celem inwestycji jest likwi-
dacja internetowych „białych plam” na 
mapie Polski i dostarczenie mieszkań-
com ultraszybkiego Internetu. 

Pierwszym zadaniem było doprowa-
dzenie światłowodu do szkół i placówek 
edukacyjnych zakwalifikowanych do pro-
jektu w miejscowościach: Ligota Mała, 
Ligota Polska, Smolna, Wszechświęte, 
Sokołowice. Placówki te mogą już ko-
rzystać za pośrednictwem firmy NASK 

z dostępu do Internetu oraz Ogólno-
polskiej Sieci Edukacyjnej. Drugi etap 
realizacji projektu POPC obejmuje bu-
dowę sieci światłowodowej do wytypo-
wanych gospodarstw domowych. In-
westycje realizowane są sukcesywnie. 
Miejscowości, które już zostały podłą-
czone do sieci szerokopasmowej:

    ●  Ligota Mała - podłączono 33 gospo-
darstwa domowe 

    ●  Sokołowice - podłączono 131 go-
spodarstw domowych 
Inwestycja w gminie będzie konty-

nuowana w ramach projektu POPC2 w 
kolejnych miejscowościach. W związ-
ku z trwającymi pracami mającymi na 
celu wykonanie sieci światłowodowej 
w ramach ww. projektu, zamieszcza-

my link do pobrania deklaracji: https://
www.orange.pl/view/sfh

Dzięki wypełnieniu i wysłaniu de-
klaracji nie zostaniemy pominięci w 

trakcie projektowania przyłączy. De-
klaracja powinna być fizycznie wysła-
na pocztą lub dostarczona do salonu 
Orange. Mapa pokazująca obecny za-

sięg sieci znajduje się pod linkiem: ht-
tps://capap.gugik.gov.pl/mapa/cppc/
CPPC-internet/ ●

UGO

O d 1 lutego do 1 marca 2021 
roku rolnicy mogli składać w 
urzędach gmin i miast wnio-

ski o zwrot podatku akcyzowego za-
wartego w paliwie, które wykorzysta-
li do produkcji rolnej.  Rolnicy mogli 
otrzymać zwrot podatku akcyzowego 
w wysokości 1,00 zł za litr oleju napę-
dowego wykorzystywanego do pro-
dukcji rolnej, dołączając do wniosku 
kopie faktur stanowiących dowód za-
kupu oleju napędowego w okresie od 1 
sierpnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r. 
W pierwszym okresie płatniczym 2021 
roku do Wójta Gminy Oleśnica wnio-
ski o zwrot podatku akcyzowego zło-
żyło 291 producentów rolnych. Wójt 
Gminy Oleśnica wydał 291 decyzji w 
sprawie przyznania zwrotu podatku 
akcyzowego producentom rolnym na 
łączną kwotę 654.371,26 zł.

VADEMECUM ZWROTU AKCYZY 
ZA PALIWO ROLNICZE 
W II OKRESIE PŁATNICZYM 2021 R.

Jaka jest wysokość zwrotu 
akcyzy za paliwo rolnicze w 2021 r.?
Na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z 
dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie po-
datku akcyzowego zawartego w cenie 
oleju napędowego wykorzystywane-
go do produkcji rolnej (Dz. U. z 2019 
r. poz. 2188), w 2021 r. stawkę zwro-
tu podatku akcyzowego zawartego w 
cenie oleju napędowego wykorzysty-
wanego do produkcji rolnej ustala się 
w wysokości 1,00 zł na 1 litr oleju.

Kto może ubiegać się 
o zwrot akcyzy?
W świetle obowiązujących przepisów 
o zwrot podatku akcyzowego zawar-
tego w cenie oleju napędowego zu-
żywanego do produkcji rolnej może 
ubiegać się producent rolny.

Przy czym, za producenta rolne-
go uznaje się osobę fizyczną, osobę 
prawną lub jednostkę organizacyjną 
nie posiadającą osobowości prawnej, 
będącą posiadaczem gospodarstwa rol-

nego w rozumieniu przepisów o po-
datku rolnym.

W przypadku, gdy grunty gospo-
darstwa rolnego stanowią przedmiot 
współposiadania, zwrot podatku ak-
cyzowego przysługuje temu współpo-
siadaczowi, co do którego pozostali 
współposiadacze wyrazili pisemną zgo-
dę (zgoda będzie wyrażana we wnio-
sku i nie dotyczy współmałżonków).

Jak obliczyć zwrot akcyzy 
za paliwo rolnicze?

W roku 2021 limit zwrotu podat-
ku akcyzowego zawartego w cenie 
oleju napędowego zużywanego do 
produkcji rolnej wynosi 1 zł na 1 
litr oleju, a zatem zwrot obliczamy  
w sposób następujący:

●  100,00 zł * ilość ha użytków rol-
nych oraz

●  30,00 zł * średnia roczna liczba 
dużych jednostek przeliczenio-
wych bydła.

Jakie są terminy składania 
wniosków o zwrot akcyzy?
Każdy rolnik, który chce odzyskać część 
pieniędzy wydanych na olej napędo-
wy używany do produkcji rolnej musi 
złożyć w tym celu odpowiedni wnio-
sek z dołączonymi do niego faktura-
mi VAT, dokumentującymi wydatki 
poniesione na paliwo.

I tak rolnik, który chce odzyskać 
część pieniędzy wydanych na olej na-
pędowy używany do produkcji rolnej 
powinien w terminie od 2 sierpnia 
2021 r. do 31 sierpnia 2021 r. 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 za-
kupu oleju napędowego w okresie od 
1 lutego 2021 r. do 31 lipca 2021 r.

Kiedy rolnik otrzyma zwrot 
akcyzy od paliwa rolniczego?
Kwoty przysługującego rolnikowi 
zwrotu wypłacane będą w terminie 

1-31 października 2021 r. w przy-
padku złożenia wniosku w drugim 
terminie. Pieniądze wypłacane są  
w gotówce lub  przelewem na rachu-
nek bankowy podany we wniosku.

Jak ubiegać się o zwrot akcyzy 
w odniesieniu do bydła?
W przypadku ubiegania się przez pro-
ducenta rolnego o zwrot podatku w od-
niesieniu do bydła, do wniosku o zwrot 
podatku dołącza się również dokument 
wydany przez kierownika biura powiato-
wego Agencji Restrukturyzacji i Moder-
nizacji Rolnictwa, zawierający informacje 
o liczbie dużych jednostek przelicze-
niowych bydła będącego w posiadaniu 
producenta rolnego, w odniesieniu do 
każdej siedziby stada tego producen-
ta, w ostatnim dniu każdego miesiąca 
roku poprzedzającego rok, w którym 
został złożony wniosek o zwrot podat-
ku, ustalonej z uwzględnieniem warto-
ści współczynników przeliczeniowych 
sztuk bydła na duże jednostki przeli-
czeniowe określonych w załączniku do 

ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwro-
cie podatku akcyzowego zawartego w 
cenie oleju napędowego wykorzystywa-
nego do produkcji rolnej, na podstawie 
danych zawartych w rejestrze zwierząt 
gospodarskich oznakowanych, o któ-
rym mowa w rozdziale 2 ustawy z dnia 
2 kwietnia 2004 r. o systemie identy-
fikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 
2019 r. poz. 1149).

Producent rolny może ubiegać się o 
zwrot podatku akcyzowego w odnie-
sieniu do bydła w pierwszym lub dru-
gim terminie danego roku dołączając do 
wniosku ww. dokument wydany przez 
kierownika biura powiatowego Agen-
cji Restrukturyzacji i Modernizacji Rol-
nictwa wystawiony na siebie, jednora-
zowo w danym roku.

Jak obliczyć kwotę zwrotu 
akcyzy? Co powinna zawierać 
faktura?
Faktura powinna spełniać wymogi okre-
ślone w ustawie o VAT. Kwotę zwro-
tu podatku akcyzowego ustala się jako 
iloczyn ilości oleju napędowego zaku-
pionego do produkcji rolnej, wynika-
jącej z faktur VAT oraz stawki zwrotu 
do 1 litra określonej w rozporządzeniu  
w sprawie stawki zwrotu podatku ak-
cyzowego zawartego w cenie oleju na-
pędowego wykorzystywanego do pro-
dukcji rolnej na 1 litr oleju w 2021 r., 
z tym, że kwota zwrotu podatku nie 
może być wyższa niż suma:
1)  kwoty stanowiącej iloczyn stawki 

zwrotu na 1 litr oleju napędowego 
(1,00 zł/l), liczby 100 oraz powierzch-
ni użytków rolnych będących w po-
siadaniu lub współposiadaniu produ-
centa rolnego, wskazanej w ewidencji 
gruntów i budynków jako użytki rol-
ne według stanu na dzień 1 lutego 
danego roku, oraz

2)  kwoty stanowiącej iloczyn stawki 
zwrotu podatku na 1 litr oleju na-
pędowego (1,00 zł/l), liczby 30 oraz 
średniej rocznej liczby dużych jedno-
stek przeliczeniowych bydła będącego  
w posiadaniu producenta rolnego w 
roku poprzedzającym rok, w którym 
został złożony wniosek o zwrot podatku.
Przy ustalaniu ww. limitu nie uwzględ-

nia się gruntów gospodarstw rolnych, 
na których zaprzestano produkcji rol-
nej oraz gruntów zajętych na prowa-
dzenie działalności gospodarczej innej 
niż działalność rolnicza w rozumieniu 
przepisów o podatku rolnym. ●

Dagmara Danielak - F

PODATKI

Zwrot akcyzy za paliwo 
do produkcji rolnej w 2021 r.
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Z uwagi na zwiększone ilości 
darni pochodzącej z likwida-
cji trawnika, wrzucanej do wor-

ków koloru brązowego, przeznaczo-
nych na odpady:
● biodegradowalne tj. ulegających roz-
kładowi tlenowemu lub beztlenowemu,
● zielone – części roślin pochodzą-
cych z pielęgnacji terenów zielonych,
● bioodpadów – odpady spożywcze 
i kuchenne,
informujemy, że worki, w których bę-
dzie znajdowała się darń, nie będą od-
bierane przez pracowników podmio-
tu dokonującego odbioru odpadów.
Odpad zielony tj. trawę będzie moż-
na oddać podczas zbiórki odpadów 
bio, w przypadku  oddzielenia ziemi 
od trawy.

Zgodnie z Rozporządzeniem Mi-
nistra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 
r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. 
U. z 2020 poz. 10) odpady ulegające 
biodegradacji, które gmina jest zobo-
wiązana odbierać, kwalifikuje się pod 
kodem odpadów 20 02 01, natomiast 
darń jest kwalifikowana jako masa ro-
ślinna, pod kodem odpadu 02 01 03.

Darń to odpad ciężki o znacznej wa-
dze, który generuje koszty odbioru i 
utylizacji odpadów biodegradalnych 
w wysokości 453 zł za tonę.

System odbierania odpadów ko-
munalnych jest systemem samo-
finansującym. Oznacza to, że po-
brana od właścicieli nieruchomości 
opłata za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi musi w 100% pokryć 

koszty funkcjonowania tegoż syste-
mu, dlatego powinnyśmy z rozwagą 
i szczególną starannością prowadzić 
selektywną zbiórkę odpadów.

Właściciele nieruchomości, zabu-
dowanych budynkami mieszkalnymi 
jednorodzinnymi kompostujących bio-
odpady we własnym zakresie tj. w przy-
domowym kompostowniku, mogą sko-
rzystać ze zwolnienia w części z opłaty, 
w wysokości 1,00 zł miesięcznie od 
osoby zamieszkującej daną nierucho-
mość. Warunkiem skorzystania z takiej 
ulgi jest zawarcie w złożonej deklaracji 
o wysokości opłaty za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi, oświad-
czenia o składowaniu bioodpadów w 
kompostowniku przydomowym. ●

RN

OCHRONA ŚRODOWISKA

Segreguj odpady 
zielone z rozwagą!

OCHRONA ŚRODOWISKA

Odbiór odpadów 
niesegregowanych 
(zmieszanych) 
tylko w pojemnikach

Zgodnie z Uchwałą Nr XV/139/20 
Rady Gminy Oleśnica z dnia 30 

stycznia 2020 r. w sprawie regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na te-
renie Gminy Oleśnica (Dz. Urz. Woj. 
Dolno. Z 2020 r. poz. 1187) odpady 
komunalne niesegregowane (zmiesza-
ne) należy gromadzić wyłącznie w po-
jemnikach do tego przeznaczonych. W 
przypadku wystawienia odpadów ko-
munalnych (niesegregowanych) w wor-
kach w dniu odbioru, ODPADY NIE 
ZOSTANĄ ODEBRANE.
Na terenie Gminy Oleśnica usta-
lono następującą ilość i wielkość 

pojemników przeznaczonych do 
zbierania odpadów komunalnych:
1) pojemnik o pojemności 110l lub 120l, 
jeżeli z pojemnika korzysta do 4 osób,
2) pojemnik o pojemności 240l, jeżeli 
z pojemnika korzysta od 5 do 6 osób,
3) pojemnik o pojemności 240l i pojem-
nik dodatkowy o pojemności dostoso-
wanej do rzeczywistych potrzeb, jeżeli 
z pojemnika korzysta więcej niż 6 osób,
4) pojemnik o pojemności 1100l dla bu-
dynków wielolokalowych, w ilości do-
stosowanej do rzeczywistych potrzeb. ●

Patrycja Cieplik - RN

OCHRONA ŚRODOWISKA

Inwentaryzacja źródeł ciepła, 
zbiorników bezodpływowych 
(szamb) i oczyszczalni ścieków
SZANOWNI MIESZKAŃCY! 

Informujemy, że od miesiąca czerw-
ca do miesiąca września 2021 r. bę-

dzie przeprowadzana inwentaryzacja 
źródeł ciepła i zbiorników bezodpły-
wowych (szamb) oraz przydomowych 
oczyszczalni ścieków.

Inwentaryzacja będzie przeprowadza-
na przez wyłonioną w przetargu firmę 
EkoDialog, z którą Gmina Oleśnica za-
warła umowę. Ankieterzy będą wypo-
sażeni w pisemne upoważnienia Wójta.

Bardzo prosimy o wypełnienie an-
kiet, które zostaną do Państwa dostar-
czone przez ankieterów. ●

Patrycja Cieplik - RN

OCHRONA ŚRODOWISKA

Odbiór odpadów pochodzących 
z gospodarstw rolnych

Aby rozwiązać problem uciążliwych 
odpadów po produkcji rolniczej, 

Gmina Oleśnica zorganizowała pilota-
żową akcję usuwania odpadów pocho-
dzących z gospodarstw rolnych, któ-
ra odbyła się dnia 02 czerwca 2021 r. 
przy współpracy z firmą „JOPEK RE-
CYKLING”.

Firma „JOPEK RECYKLING” od-
płatnie odbierała folię do owijania ba-
lotów, worki po nawozach, worki typu 
Big Bag, worki zbożowe, bańki, wia-
derka, skrzynki, worki papierowe z fo-
lią, folię czarną, czarno-białą, tunelową 
oraz agrowłókninę. Ze zbiórki skorzy-
stało 38 rolników dostarczając ok 14 
ton odpadów.●

Patrycja Cieplik - RN

OCHRONA ŚRODOWISKA

Ograniczenia w odbiorze 
odpadów w Punkcie 
Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych
Zgodnie z Regulaminem Punktu Se-

lektywnej Zbiórki Odpadów Ko-
munalnych, który dla mieszkańców na-
szej gminy znajduje się w miejscowości 
Smolna nr 150, nie są przyjmowane:
1)  odpady dostarczone w sposób nie-

selektywny,
2)  zmieszane odpady komunalne,
3)  odpady budowlane zawierające 

azbest,
4)  odpady od osób fizycznych w ilo-

ściach  wskazujących na pochodze-
nie z innego źródła niż gospodar-
stwo domowe,

5)  zdekompletowany sprzęt elektrycz-
ny i elektroniczny.

Odpady do PSZOK należy dostarczać 
w takiej formie i ilości, która umoż-
liwi dostarczającemu swobodne (bez 
konieczności użycia specjalistyczne-
go sprzętu) przeniesienie odpadów do 
przystosowanych do tego celu pojem-
ników, kontenerów lub boksów znaj-
dujących się na terenie PSZOK.

Odpady ulegające biodegradacji 
przyjmowane są jednorazowo w ilo-
ściach do 5m³. Odpady wymagające 
opakowania przyjmowane są wyłącz-
nie w szczelnych i niecieknących po-
jemnikach, zawierających informację 
o rodzaju odpadu.●

Patrycja Cieplik - RN
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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
716 066 997

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
508 895 352

Smardzów Agnieszka Podobińska 660 733 893

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

SOŁTYSI GMINY OLEŚNICA VIII KADENCJA, /2019-2024/

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 

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 Obywatel-
skich (SO) Kierownik:
Paulina Gieroń-Bojanowska
tel. 71 314 02 12

● Dowody osobiste, ewiden-
cja ludności, działalność 
gospodarcza tel. 71 314 02 12
● Referat Spraw Organizacyj-
nych (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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Maksymalnie nakręceni na po-
maganie! Nie zatrzymujemy 
się - trzecie, czwarte i piąte 

„Serce” zamontowane w gminie Ole-
śnica (a kolejnych 5 w fazie produkcji). 

SERCE W SMOLNEJ 
Miejscowość ta brała udział w konkur-
sie dzielnie walcząc z Krzeczynem o ten 
metalowy pojemnik. Dlatego postano-
wiliśmy, że kolejne Serce trafi właśnie 
tutaj. Pragniemy podziękować wszyst-
kim, dzięki którym było to możliwe: 
Wolontariuszom, Antosiowi i jego ro-
dzicom, wójtowi Marcinowi Kasinie, 
Panu Dariuszowi Rzepce – dyrektoro-
wi SP w Smolnej, Panu radnemu Łuka-
szowi Grzyb, Pauli i Kacprowi za wszel-
ką pomoc formalno-logistyczną, Panu 
Łukaszowi Kozera (Piekarnia Sokoło-
wice) za wypożyczenie busa do trans-
portu serca oraz wszystkim, którzy w 
jakikolwiek sposób pomogli Fundacji 
w postawieniu Serca. Informujemy, że 
nakrętki ze Smolnej będą przekazywa-
ne na rzecz naszego podopiecznego An-
tosia Kubicz.

SERCA W BOGUSZYCACH OSIEDLU
I OLEŚNICY
Drugie Serce stanęło obok nowej sie-
dziby Gminnej Biblioteki Publicznej. 
Fundatorem jest Pani Anita Markie-
wicz-Wróbel, radna gminy Oleśnica. 
Dziękujemy wolontariuszom, wójtowi 
Marcinowi Kasinie, Pani Monice Ma-
łobęckiej-Wzgarda – dyrektor Gmin-
nego Ośrodka Kultury oraz wszyst-

kim, którzy wspierają nas i kibicują 
nam na co dzień. 

Ostatnie z wymienionych zostało za-
montowane na terenie Szkoły Podstawo-
wej Gminy Oleśnica w Oleśnicy. Serce 
zostało sfinansowane przez Radę Ro-
dziców tejże Szkoły, a także z prywat-
nych funduszy zarządu Fundacji. Dzię-
kując za zaangażowanie, śmiało możemy 
stwierdzić, że nie żyjecie tylko dla sie-
bie, lecz również dla innych. ●

Na podstawie materiałów 
z fanpage’a Fundacji Żyj dla innych

ROZMAITOŚCI

Trzy kolejne „Serca” 
w gminie Oleśnica

SPORT

Mistrzostwa Gminy Oleśnica 
w piłce nożnej 

Rozgrywki młodzików i juniorów młodszych

W  sobotę 8 maja na gminnym boisku „Orlik” w Oleśnicy 
przeprowadzono pierwsze wiosenne turnieje piłki noż-

nej dla najmłodszych piłkarzy z terenu Gminy Oleśnica. Fina-
łowy turniej o ”Puchar Wójta” gminy Oleśnica, a tym samym 
zakończenie piłkarskich zmagań w sezonie 2020/2021 odbędzie 
się 19 czerwca o godz.11.00. Serdecznie zapraszamy. Aktualne 
wyniki można śledzić na stronie internetowej oraz na oficjal-
nym fanpage’u GOK Oleśnica. ● 

Artur Koziara 
- GOK Oleśnica

TABELA SENIORÓW - 06.06.2021

Drużyna M. Pkt. Bramki

1. Krzeczyn 17 23 33 : 24

2. Dziadowa Kłoda 10 19 30 : 12

3. Nowoszyce 17 18 14 : 41

TABELA MŁODZIKÓW - 06.06.2021

TABELA JUNIORÓW MŁODSZYCH - 06.06.2021

Drużyna M. Pkt. Bramki

1. Ligota Mała 16 27 27 : 24

2. Wyszogród 16 19 28 : 33

3. Dziadowa Kłoda 8 10 17 : 15

Rozgrywki seniorów

W niedzielę 25 kwietnia po zimowej przerwie zostały wznowione 
gminne rozgrywki w piłce nożnej seniorów o „Puchar Wój-

ta” Gminy Oleśnica. W obecnym sezonie zacięty pojedynek w ostat-
nich kolejkach o tytuł Mistrza gminy Oleśnica toczyły reprezenta-
cje z Boguszyc Osiedla, Świerznej oraz Nieciszowa. Po rozegraniu 
bezpośrednich spotkań pomiędzy tymi drużynami na dwie kolej-
ki przed końcem gminnych zmagań drużyna „Boguszyce Osiedle” 
prowadzona przez Pana Mieczysława Mosia wywalczyła mistrzo-
stwo gminy Oleśnica. Finałowa kolejka, a tym samym podsumowa-
nie sezonu 2020/2021 odbędzie się 20 czerwca. Serdecznie zaprasza-
my. Terminarz rozgrywek oraz aktualne wyniki można śledzić na 
stronie internetowej oraz na oficjalnym fanpage’u GOK Oleśnica. 

Drużyna M. Pkt. Bramki

1. Boguszyce Os. 14 40 92 : 23

2. Świerzna 14 29 77 : 32

3. Nieciszów 15 28 58 : 27

4. Ligota Polska  14 25 59 : 29

5. Cieśle 15 23 43 : 47

6. Dąbrowa 14 22 47 : 46

7. Boguszyce 14 7 40 : 105

8. Zarzysko 14 6 30 : 94

9. Bogusławice 14 4 32 : 87

W yściskani, wycałowani, obda-
rowani szczerymi uśmiecha-

mi przez wspaniałych ludzi, oficjalnie 
kończymy przekazywanie wielkanoc-
nych podarunków w akcji "Świątecz-
na paczka od serca". 

Zajączek zawitał w miejscowościach 
takich jak: Boguszyce, Osada Leśna, 
Nieciszów, Ligota Wielka, Krzeczyn, 
Drołtowice, Bystre, Solniki Wielkie 
oraz Zarzysko. Serdecznie dziękuje-
my naszym niezawodnym "przewodni-
kom", którzy towarzyszyli nam podczas 
całej wędrówki i przybliżyli historię 
każdego z obdarowanych. Dzięki ta-
kim akcjom nabieramy wiary, że to, 
co robimy, przynosi radość innym. ●

Fundacja Żyj dla innych

ROZMAITOŚCI

„Świąteczna 
paczka 
od serca”

Serdecznie 
dziękujemy 
naszym 

niezawodnym 
„przewodnikom”, którzy 
towarzyszyli nam podczas 
całej wędrówki i przybliżyli 
historię każdego z 
obdarowanych.

KS Boguszyce Osiedle z Pucharem Wójta


