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KILKA SŁÓW DO MIESZKAŃCÓW

Szanowni Mieszkańcy 
Gminy Oleśnica

Na rozwój gminy składa się wiele 
czynników, a sukces zależy od 
ich komplementarności i peł-

nego wykorzystania posiadanych za-
sobów. Najbardziej widocznym prze-
jawem działań podejmowanych przez 
gminę są inwestycje, to one bezpo-
średnio ułatwiają życie mieszkańcom i 
wpływają na jego jakość. Oprócz tych 
przedsięwzięć, bardzo istotne jest two-
rzenie odpowiednich warunków dla 
przedsiębiorców, dzięki czemu mogą 
zdecydować się na lokatę kapitału na 
terenie gminy, przyczyniając się jedno-
cześnie (przez tworzenie miejsc pra-
cy i płacenie podatków) do wzrostu 
dochodów gminy, dzięki którym po-
wstają kolejne inwestycje infrastruk-
turalne. Uzupełnianie się tych dwóch 
sfer umożliwia sprawne funkcjonowa-
nie jednostek samorządu terytorial-
nego. Dlatego tak istotnym krokiem 
było podpisanie przez gminę Oleśni-
ca porozumienia o współpracy z Wał-
brzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną.

WSSE „INVEST-PARK” jest jed-
nym z 14 państwowych podmiotów 
wydających decyzje o wspieraniu in-
westycji. WSSE ma ponad 20-letnie 
doświadczenie w lokowaniu inwestycji 
zarówno globalnych koncernów, jak 
i średnich, małych i mikro przedsię-
biorstw, przyczyniając się do  rozwoju 
regionalnego i tworząc przyjazny kli-
mat dla biznesu. Na podstawie pod-
pisanego porozumienia, WSSE oraz 
gmina Oleśnica zobowiązują się do 
wzajemnej wymiany informacji o 

przedsiębiorcach choćby potencjal-
nie rozważających lokalizację nowej 
inwestycji (w tym również rozbudowę 
istniejącego zakładu) na terenie Gmi-
ny. Dzięki współpracy, przedsiębiorcy 
będą mogli skorzystać z różnego ro-
dzaju zachęt inwestycyjnych, a także 
uzyskać wsparcie w kwestiach praw-
nych i organizacyjnych związanych z 
realizacją przedsięwzięć. Przy okazji 
przypomnę, że już w tej chwili gmina 
Oleśnica zapewnia najniższe stawki 
krajowe podatku od środków trans-
portowych oraz zwolnienie z podatku 
od nieruchomości w ramach pomocy 
de minimis. Zdecydowanie stawiamy 
na zrównoważony, zgodny z misją i 
wizją Gminy rozwój!

Letnie miesiące były czasem odbio-
rów kilku bardzo istotnych inwesty-
cji. Pod koniec czerwca zakończył się 
pierwszy etap budowa chodnika wzdłuż 
drogi wojewódzkiej nr 340 od No-
wosiedlic do granicy z miastem Ole-
śnica (str. 5 Kuriera), oddano również 
kolejny odcinek drogi powiatowej nr 
1473D w miejscowości Boguszyce (gmi-
na Oleśnica partycypowała w kosztach 
tego przedsięwzięcia). W sierpniu za-
kończyła się przebudowa drogi gmin-
nej nr 10273D w Krzeczynie, etap I 
o długości 574,50 m (tekst poniżej). 
Jednocześnie złożony został wniosek 
o dofinansowanie drugiego etapu in-
westycji z Rządowego Funduszu Roz-
woju Dróg na 2022 r. Oprócz infra-
struktury drogowej, rozbudowywana 
jest także infrastruktura edukacyjna – 

SP im. Orła Białego w Sokołowicach 
wzbogaciła się o trzy nowe sale lek-
cyjne i pomieszczenia administracyj-
ne, pięknie wpisujące się w istniejącą 
bryłę budynku (szczegóły na stronie 
6). Dzięki tej inwestycji, we wszyst-
kich szkołach gminnych utrzymana 
zostanie jednozmianowość.

Na bieżąco, wraz z pozyskiwaniem 
środków zewnętrznych,  podpisywane 
są również umowy na kolejne przedsię-
wzięcia. Budowa kanalizacji sanitarnej 
w miejscowości Smolna oraz rozbudo-
wa istniejącej kanalizacji w miejsco-
wości Smardzów na pewno w istotny 
sposób przyczynią się do polepszenia 
życia mieszkańców (w tej chwili wy-
konywana jest dokumentacja projek-
towo-kosztorysowa na te inwestycje). 
Podpisano także umowy na przebudo-
wę dróg wewnętrznych w Jenkowicach 
i Ligocie Małej, planowana jest budo-
wa drogi w Poniatowicach, opraco-
wywane są dokumentacje projektowe 
na przebudowy dróg w Sokołowicach 
(Gęsia Górka),        Brzezince i Ligo-
cie Polskiej oraz na budowę chodni-
ków w Nieciszowie i Poniatowicach 
(strony 4-5). Czekają nas również in-
westycje oświatowe - dostosowanie po-
mieszczeń do prowadzenia trzeciego 
oddziału gminnego żłobka przy ulicy 
Wileńskiej w Oleśnicy oraz rozbudo-
wa SP w Ligocie Polskiej (strona 6).

Lipiec i sierpień przyniosły też, tak 
wyczekiwaną, możliwość udziału w                   
wydarzeniach rekreacyjno-kultural-
nych. O wakacjach z GOK-iem (m.in. 

świetnym       pomyśle na kino ple-
nerowe oraz Jarmarku Produktu Lo-
kalnego w miejscowości Bystre) prze-
czytają Państwo na str. 9-11. Po raz 
kolejny przez teren Gminy przeszedł 
również rajd „Dreptaki” (strona 9), 
przejechał wyścig kolarski (Visegrad 
4 Bicycle Race – str.8), a    debiut od-
notował terenowy bieg charytatyw-
ny „Flaming Eight.

Wymienione powyżej, to tylko 
część wydarzeń i działań, które re-
alizuje gmina Oleśnica. Stale się roz-
wijając, podejmując nowe wyzwania i 
pozyskując środki zewnętrzne na ich 
urzeczywistnienie, z optymizmem pa-
trzymy w przyszłość. Zapraszam Pań-
stwa do lektury Kuriera.●

Wójt Gminy Oleśnica
Marcin Kasina

KRZECZYN

Przebudowa drogi 
gminnej w Krzeczynie
Zakończyła się przebudowa drogi 

gminnej nr 10273D w Krzeczy-
nie, etap I o długości 574,50, działki 
nr 218 i 231. 

SPECYFIKACJA 
TECHNICZNA ROBÓT:
● poszerzenie istniejącej nawierzch-
ni do szerokości jezdni 5,5 m ogra-
niczonej obustronnie krawężnikami;
● remont położonego po prawej stro-

nie drogi chodnika, polegający na czę-
ściowym przełożeniu kostki betono-
wej w celu likwidacji nierówności oraz 
regulacji krawężnika;
● wykonanie kolektora deszczowe-
go składającego się z 18 studni tele-
skopowych PP i jednej betonowej w 
celu poprawy odwodnienia. Wpusty 
deszczowe w ilości 15 szt. włączone 
zostały za pośrednictwem przykana-
lików do nowej sieci. 

Wykonawca była firma Berger Bau 
Polska Sp. z o.o. – Wrocław, koszt in-
westycji wyniósł 1 084 902,24 PLN. 
Na to zadanie Gmina otrzymała do-
finansowanie w ramach Funduszu 
Dróg Samorządowych. W sierpniu 
został  złożony wniosek o dofinan-
sowanie drugiego etapu inwestycji z 
Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 
na 2022 r. ● 

UGO
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OBRADY RADY GMINY OLEŚNICA

XXXIII nadzwyczajna sesja 
Rady Gminy Oleśnica  
W dniu 2 sierpnia b. r. w sali narad w 

Urzędzie Gminy Oleśnica odbyła 
się kolejna XXXIII nadzwyczajna sesja 
Rady. Zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy o 
samorządzie gminnym, obrady zostały 
zwołane na wniosek Wójta. Rozpatrze-
nie projektów uchwał zaplanowanych  
w porządku sesji poprzedziło przyjęcie 
przez radnych protokołów z dwóch po-
przednich narad. Następnie oprócz ak-
tów finansowych pod głosowanie pod-
dano następujące projekty:
● zmieniający uchwałę Nr VI/26/11 
w sprawie zarządzenia poboru podat-
ków od osób fizycznych w drodze in-
kasa oraz określenia inkasentów i wy-
sokości wynagrodzenia za inkaso;
● w sprawie rozpoznania skargi na dzia-
łalność Wójta Gminy Oleśnica;
● w sprawie rozpoznania skargi na dzia-
łalność dyrektora Szkoły Podstawowej 
w Ligocie Polskiej;
● zmieniający uchwałę w sprawie udzie-
lenia pomocy rzeczowej Województwu 

Dolnośląskiemu w zakresie realizacji 
zadania pn.„Budowa chodnika wzdłuż 
drogi wojewódzkiej nr 340 na odcinku 
od Nowosiedlic do granicy z Miastem 
Oleśnica na terenie Gminy Oleśnica”;

● zmieniający uchwałę nr XXXVI/283/06 
Rady Gminy Oleśnica z dnia 12 kwiet-
nia 2006 r. w sprawie nadania nazw ulic 
w miejscowości Spalice.

Ww. uchwały zostały podję-

te jednomyślnie w trybie jaw-
nym, zwykłą większością głosów, 
w obecności 15 radnych biorących udział 
w głosowaniu. 

Wyjątkiem był projekt uchwały w 
sprawie rozpoznania skargi na działal-
ność dyrektora Szkoły Podstawowej w 
Ligocie Polskiej. Uchwała została od-
rzucona następującą proporcją głosów: 
- jestem za: 7
- jestem przeciw: 8
- wstrzymuję się: 0

Zgodnie z § 14 ust. 4 ustawy o sa-
morządzie gminnym - imienne wykazy 
głosowań radnych zostają podane nie-
zwłocznie do publicznej wiadomości w 
Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) 
Urzędu Gminy Oleśnica http://olesni-
ca.nowoczesnagmina.pl/. W ww. Biule-
tynie zamieszczane są również uchwa-
ły podjęte na sesjach oraz transmisje i 
nagrania archiwalne. ●
Agnieszka Kembłowska - Biuro Rady 

XXXI SESJA RADY GMINY OLEŚNICA

Radni jednomyślni w sprawie 
absolutorium oraz wotum zaufania 
dla Wójta Marcina Kasiny!
S esja, która odbyła się 18 czerw-

ca 2021 r. miała szczególny cha-
rakter. Poświęcona była debacie 

nad raportem o stanie gminy oraz za-
twierdzeniu sprawozdania z wykona-
nia budżetu gminy za 2020 rok.

Wójt Marcin Kasina przedstawił ra-
port, który  obejmuje m.in. informacje 
o działalności samorządu oraz podle-
głych mu jednostek w roku poprzednim, 
a także realizację strategii, programów, 
uchwał i założeń gminy. Nad przedsta-
wionym  raportem została przeprowa-
dzona debata, w której radni mogli za-
bierać głos bez ograniczeń czasowych.  
W debacie mogli uczestniczyć również 
mieszkańcy gminy. 

Następnie Rada Gminy rozpatrzy-
ła projekt uchwały w sprawie udziele-
nia Wójtowi wotum zaufania. Uchwała 
została podjęta jednogłośnie w trybie 
jawnym, bezwzględną większością gło-
sów ustawowego składu rady.

W części obrad dotyczących abso-
lutorium Wójt Marcin Kasina omó-
wił sprawozdanie, przedstawiając pod-
stawowe wskaźniki dochodowe oraz 
wydatkowe zrealizowanego budżetu. 
Odczytał także pozytywną opinię Re-
gionalnej Izby Obrachunkowej o tym 
sprawozdaniu. Zwieńczeniem wystą-
pienia Wójta był film, który przedsta-
wił najważniejsze wykonane inwestycje 
w 2020 r. na terenie gminy Oleśnica. 

Z kolei Przewodniczący Komi-
sji Rewizyjnej Czesław Kaczmarek 
zapoznał zgromadzonych z opinią, 
w której Komisja pozytywnie oce-

niła przedstawione sprawozdanie  
i zawnioskowała o udzielenie absolu-
torium dla Wójta.

Skład Orzekający Regionalnej Izby 
Obrachunkowej we Wrocławiu, na wnio-
sek Komisji Rewizyjnej, zapoznał się ze 
sprawozdaniem z wykonania budże-
tu, sprawozdaniem finansowym oraz 
informacją o stanie mienia gminy. Do 
zaprezentowanych dokumentów nie 
miał zastrzeżeń, więc radnym zareko-
mendował  udzielenie absolutorium.

Należy wspomnieć, że udzielenie 
absolutorium oznacza, że Wójt re-
alizując zadania związane z wyko-
naniem budżetu, kierował się zasa-
dą celowości, legalności, rzetelności  
i oszczędności w gospodarowaniu środ-
kami publicznymi. Przyjęty na 2020 
rok plan wydatków nie został prze-

kroczony w żadnym dziale klasyfika-
cji budżetowej.

Na zakończenie pierwszej części ob-
rad Rada Gminy rozpatrzyła projekt 
uchwały w sprawie zatwierdzenia spra-
wozdania finansowego oraz w sprawie 
absolutorium dla Wójta Gminy Oleśni-
ca za 2020 rok. Ww. uchwały zostały 
podjęte jednomyślnie w trybie jawnym,  
w obecności 14 radnych biorących 
udział w głosowaniu.

Po głosowaniu Wójt Marcin Kasina 
podziękował radnym za zaufanie oraz 
sołtysom, dyrektorom jednostek or-
ganizacyjnych i pracownikom Urzędu 
za współpracę. Z kolei Przewodniczą-
cy Rady, Tadeusz Kunaj, pogratulował 
Wójtowi sukcesu. Do gratulacji dołą-
czyli się również pozostali radni oraz 
uczestnicy obrad.

W dalszej części sesji, oprócz pro-
jektów dotyczących zmian w wielolet-
niej prognozie finansowej i zmian bu-
dżetu gminy na 2021 rok, rozpatrzono 
m.in. następujące akty:

- w sprawie zatwierdzenia skonso-
lidowanego bilansu Gminy Oleśnica 
za 2020 rok;

 - w sprawie wyrażenia zgody na 
dzierżawę w drodze bezprzetargowej 
na okres 10 lat nieruchomości poło-
żonych w obrębie Smolna, wykorzy-
stywanych jako działki przydomowe 
i ogródki warzywne;

- w sprawie wzoru wniosku o wy-
płatę dodatku energetycznego;

- w sprawie wzoru wniosku o przy-
znanie dodatku mieszkaniowego oraz 
wzoru deklaracji o dochodach gospo-
darstwa domowego za okres trzech 

miesięcy kalendarzowych poprze-
dzających dzień złożenia wniosku; 
- w sprawie ustalenia średniej ceny jed-
nostki paliwa w Gminie Oleśnica na 
rok szkolny 2021/2022.

Na zakończenie sesji Wójt przedsta-
wił informację o zrealizowanych przez 
siebie pracach między sesjami. Marcin 
Kasina uczestniczył m.in. w odbiorze 
chodnika w miejscowości Bystre oraz 
w odbiorze serca na nakrętki (z Funda-
cji „Żyj dla innych”) przy Szkole Pod-
stawowej Gminy Oleśnica. 

Sesja jest podstawową formą pracy 
Rady Gminy Oleśnica, tylko na niej 
mogą być podejmowane wiążące roz-
strzygnięcia (uchwały). Obrady Rady są 
jawne i dostępne dla wszystkich oby-
wateli. ●
Agnieszka Kembłowska - Biuro Rady 

OBRADY RADY 
GMINY OLEŚNICA

XXXII 
nadzwyczajna 
sesja Rady 
Gminy
Oleśnica
Wdniu 15 lipca b.r. o godz. 14.00 

Przewodniczący Rady, Tadeusz 
Kunaj, otworzył XXXII nadzwyczajną 
sesję Rady Gminy Oleśnica. Na począt-
ku, zgodnie z porządkiem obrad, radni 
zalogowali się na terminalach, celem po-
twierdzenia swojej obecności. Następ-
nie Przewodniczący Rady oświadczył, że 
na sali obecnych jest siedmiu radnych, 
co wobec ustawowego składu Rady nie 
stanowi kworum, które pozwala na po-
dejmowanie prawomocnych decyzji. 
W związku z powyższym, Przewodni-
czący zamknął obrady XXXII nadzwy-
czajnej sesji Rady Gminy Oleśnica jed-
nocześnie informując, że w najbliższym 
czasie zostanie podany kolejny termin 
obrad. ●

Agnieszka Kembłowska 
- Biuro Rady 
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INWESTYCJE DROGOWE

Ruszają przebudowy dróg 
w Jenkowicach, Ligocie Małej 
i Poniatowicach
PRZEBUDOWA DROGI 
WEWNĘTRZNEJ 
W MIEJSCOWOŚCI JENKOWICE, 
DZ. 265  W KM 0+010-0+212,51

W tym miejscu istnieje droga o na-
wierzchni z kruszywa. Szerokość drogi 
jest zmienna i waha się między 3,8m a 
6,5m. Brak jednolitych spadków po-
przecznych powoduje zatrzymywanie 
się wody na drodze i jej degradację.

Projekt zakłada budowę drogi jedno-
jezdniowej, jednopasowej o szerokości 
pasa 3,50 m (w miejscu poszerzenia 
5,55m połączenie z placem do par-
kowania), o dwustronnym poboczu 
o szerokości 0,75m 

Konstrukcja drogi:
● warstwa ścieralna z mieszanki mi-
neralno-asfaltowej 4cm
● warstwa wiążąca z betonu asfalto-
wego 5cm
● warstwa wyrównawcza z mieszanki 
niezwiązanej z kruszywem C90/3 5cm
● istniejąca podbudowa
Wykonawcą będzie firma 
POL-DRÓG KOŚCIAN Sp. z o.o. 

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ 
W MIEJSCOWOŚCI  LIGOTA 
MAŁA  DZ. NR 189, 164, 188/23, 
198/12 W KM 0+010-0+119 I 
0+387-0+511

W tym miejscu istnieje droga o na-
wierzchni z kruszywa łamanego. Sze-
rokość drogi jest zmienna i waha się 
między 3,0m a 5,0m. Brak jednoli-
tych spadków poprzecznych powo-
duje zatrzymywanie się wody na dro-

dze i jej degradację.

Charakterystyka 
projektowanego obiektu:
● Długość: droga wschodnia 510,5mb, 
droga południowa 119mb; 
● Droga jednojezdniowa, jednopa-
sowa o szerokości pasa 3,5m; 
● Dwustronne pobocze o szeroko-
ści 0,75m. 

Konstrukcja drogi:
● 4cm warstwa ścieralna z mieszan-
ki mineralno-asfaltowej; 
● 5cm warstwa wiążąca z betonu as-
faltowego; 
● 20cm warstwa podbudowy zasadni-
czej z kruszywa łamanego 0/31,5 sta-
bilizowanego mechanicznie; 

● kruszywo stabilizowane cementem 
– grubość 15 cm. 

Konstrukcja poboczy, zjazdów 
i dojść do posesji: 
● 15 cm nawierzchnia z kruszywa
           
PRZEBUDOWA DROGI GMIN-
NEJ DZ. NR 100/2, 99 
W M. PONIATOWICE 
W KM 0+380-0+780

Istniejąca droga wykonana jest głów-
nie z tłucznia, częściowo z mas asfal-
towych. Konieczność frezowania od-
cinka z masy gr 7 cm. Szerokość drogi 
jest zmienna i waha się między 3,0m 
a 5,0m. Z uwagi na brak jednolitych 
spadków poprzecznych, oraz liczne 

zagłębienia lokalne, wody deszczowe 
zatrzymują się w koronie i powodują 
dość znaczną degradację. Brak rów-
nież chodników dla pieszych i norma-
tywnych poboczy, które zapewniały-
by bezpieczeństwo poruszających się 
przy drodze.

Parametry techniczne
planowanej drogi: 
● Długość: 780,00 m; 
● Droga jednojezdniowa, jednopa-
sowa o szerokości pasa 3,5m, spadek 
jednostronny; 
● Dwustronne pobocze o szeroko-
ści 0,75m.

Projektowana konstrukcja drogi: 
● warstwa ścieralna z mieszanki mi-

neralno-asfaltowej - gr 4 cm; 
● warstwa wiążąca z betonu asfalto-
wego - gr 5 cm; 
● warstwa podbudowy zasadniczej 
z kruszywa łamanego 0/31,5 stabili-
zowanego mechanicznie - gr 20 cm; 
● kruszywo stabilizowane cementem 
– grubość 15 cm. 

Konstrukcja poboczy, zjazdów 
i dojść do posesji: 
● nawierzchnia z kruszywa – gr 20 cm. 

Na w/w zadanie gmina Oleśnica uzy-
skała pomoc finansową w formie do-
tacji celowej z budżetu Wojewódz-
twa Dolnośląskiego w wysokości 84 
000,00 zł. ● 

UGO 

INWESTYCJE DROGOWE

Przebudowana droga powiatowa 
nr 1473D w Boguszycach 
– zakończenie V etapu inwestycji

30 czerwca dokonano symbolicznego prze-
kazania do użytkowania przebudowanej 

drogi powiatowej nr 1473D w Boguszycach (od-
cinek 650 metrów). Remont obejmował nie tyl-
ko przebudowę samej nawierzchni, ale też m.in. 
ścinkę poboczy i ich wzmocnienie kruszywem, 
oczyszczenie rowów czy wykonanie nowych zjaz-
dów. Dodatkowo położona została nakładka bi-
tumiczna na skrzyżowaniu wspomnianej drogi 
1473D z inną drogą powiatową 1470D.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł ponad 
600 tys. zł. Zadanie uzyskało dofinansowanie 
w wysokości prawie 500 tys. zł z Funduszu Dróg 
Samorządowych. Gmina Oleśnica udzieliła na 
to zadanie dotacji celowej powiatowi oleśnic-
kiemu w wysokości 59 214 złotych (powiatowe 
inwestycje drogowe na terenie gminy Oleśni-
ca realizowane są zawsze przy zaangażowaniu 

środków gminy. Do tej pory samorządy dzie-
liły się kosztami takich inwestycji po połowie).
Wykonawcą była firma Eurovia. ● 

Na podstawie tekstu 
starostwa powiatowego – UGO

INWESTYCJE

Zakończenie drugiego etapu 
budowy oświetlenia drogowego

W lipcu 2019 r.  podpisano umowę na II 
etap budowy oświetlenia drogowego, wy-

znaczając termin zakończenia prac na czerwiec 
2021 r. (kiedy to odebrano inwestycję i doko-
nano  włączenia do sieci energetycznych stano-
wiących własność Tauron). 

Zakres robót obejmował budowę linii kablo-
wych wraz ze słupami oświetleniowymi oraz 
montażem około 400 opraw oświetleniowych 
energooszczędnych. W latach 2017– 2018 wy-
konany został I etap rozbudowy oświetlenia, 
który obejmował budowę linii kablowych wraz 
ze słupami oświetleniowymi oraz montażem ok 
1000 opraw oświetleniowych. Wcześniej, między 
2007 a 2010 rokiem, gmina Oleśnica zmoder-
nizowała także 1400 istniejących opraw oświe-
tleniowych oraz dodała na istniejących słupach 
ok 340 kolejnych.
Po zakończeniu II etapu  prawie 3140 punk-
tów rozświetla ulice naszych miejscowości, 

co poprawia nie tylko bezpieczeństwo i ko-
munikację ale także komfort życia naszych 
mieszkańców. ● Paweł Łobacz - BI
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DĄBROWA OLEŚNICKA

Odbiór pierwszego 
etapu budowa 
chodnika w Dąbrowie

SMOLNA, SMARDZÓW

Podpisanie umów na budowę 
i rozbudowę kanalizacji sanitarnej

22czerwca podpisane zostały umowy na 
dwie niezmiernie ważne dla miesz-
kańców gminy Oleśnica inwestycje:

● budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowo-

ści Smolna (w chwili obecnej na wykonanie do-
kumentacji projektowo kosztorysowej- Wyko-
nawca: Biuro Usług Inwestycyjnych "PLUMBER" 
mgr inż Dariusz Piasecki, kwota: 170 000 zł brut-

to, wartość całej inwestycji wraz z wykonaniem- 
szacowana na kwotę 7 mln złotych brutto),
● rozbudowę istniejącej kanalizacji sanitarnej w 
miejscowości Smardzów (wykonawca dokumen-

tacji projektowo kosztorysowej- ECOTEQ I. Bors, 
R. Flis sp. j., kwota: 105 780 zł brutto, wartość 
całej inwestycji wraz z wykonaniem- szacowany 
koszt 2 mln złotych brutto). ● UGO

Trwa budowa chodnika wzdłuż dro-
gi wojewódzkiej nr 340 na odcin-

ku od Nowosiedlic do granicy z mia-
stem Oleśnica. 28 czerwca odbył się 
odbiór pierwszego etapu prac.

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 od-
cinku,
● budowę przepustów przy łączni-
cach węzła S8. ● UGO

BOGUSŁAWICE

Dofinansowanie 
do remontu dachu 
świetlicy wiejskiej

Projekt uzyskał dofinansowanie w 
wysokości 30 000 złotych w ramach 

konkursu Odnowa Dolnośląskiej Wsi 
2021 (dofinansowanie otrzymało 46 
projektów na Dolnym Śląsku, a łączna 
kwota pomocy wynosi 1 309 597 zł). 

Zadania, które będą realizowane 
z tego programu to m.in. remonty 
oraz wyposażenie obiektów publicz-

nych (świetlic, domów kultury), bu-
dowa oraz remonty placów zabaw, bu-
dowa zbiorników retencyjnych oraz 
zbiorników do gromadzenia wód opa-
dowych czy zakup strojów ludowych 
i instrumentów muzycznych dla ze-
społów związanych ze społecznością 
lokalną. ● 

UGO

BRZEZINKA

Kolejne środki 
na inwestycje 
dla gminy Oleśnica
Tym razem wsparcie z Rządowego 

Funduszu Inwestycji Lokalnych 
- dla gmin, w których funkcjonowa-
ły państwowe przedsiębiorstwa go-
spodarki rolnej (PGR-y). W ramach 

wsparcia, gmina Oleśnica otrzyma-
ła 533 239,43 zł na przebudowę sieci 
wodociągowej w miejscowości Brze-
zinka. ● 

UGO

Gmina  
inwestuje

Podpisano umowy na opracowanie 
dokumentacji projektowej 5 kolej-

nych zadań, których realizacja plano-
wana jest w najbliższych latach. Są to:
● ZADANIE 1. Budowa chodnika w 
miejscowości Nieciszów. Przedmiot 
opracowania obejmuje budowę na-
wierzchni chodnika z kostki betono-
wej wraz z odwodnieniem drogi poprzez 
zaprojektowanie kanalizacji deszczo-
wej na drodze gminnej oznaczonej jako 
dz. 175 na odcinku długości ok. 0,26 
km od dz. 254 do dz. 261/8. 
● ZADANIE 2. Budowa chodnika w 
miejscowości Poniatowice. Przedmiot 
opracowania obejmuje budowę na-
wierzchni chodnika z kostki betono-
wej wraz z odwodnieniem drogi poprzez 
zaprojektowanie kanalizacji deszczowej 
na drodze gminnej oznaczonej jako dz. 
520 na odcinku długości ok. 0,9 km od 
dz.175/1 do dz. 542. 
● ZADANIE 3. Przebudowa drogi w 
miejscowości Ligota Polska. Przedmiot 
opracowania obejmuje wykonanie na-
wierzchni utwardzonej z mieszanki mi-
neralno - asfaltowej na warstwie podbu-
dowy na drodze wewnętrznej oznaczonej 
jako dz. 436 na odcinku długości ok. 0,65 
km od dz. 418/20 do dz. 438.
● ZADANIE 4. Przebudowa drogi w 
miejscowości Brzezinka. Przedmiot opra-
cowania obejmuje wykonanie nawierzch-
ni utwardzonej z mieszanki mineralno 
- asfaltowej na warstwie podbudowy na 
drodze wewnętrznej oznaczonej jako 
dz. 159 na odcinku długości ok. 0,23 
km od dz. 140 wzdłuż dz. 67/1.
● ZADANIE 5. Przebudowa drogi w 
Sokołowicach (Gęsia Górka). Przedmiot 
opracowania obejmuje wykonanie na-
wierzchni utwardzonej z mieszanki mi-
neralno-asfaltowej na warstwie podbu-
dowy na odcinku długości ok. 0,99 km 
od dz. 174/8 do dz. 223/8. ● UGO
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INWESTYCJE

Zakończyła się rozbudowa 
Szkoły Podstawowej w Sokołowicach
Powstały trzy nowe sale lekcyjne 

oraz pomieszczenia administra-
cyjne o powierzchni 141,50 m2 wraz 
z infrastrukturą towarzyszącą. Dzię-
ki tej inwestycji, wszyscy uczniowie 
nadal będą uczyć się w systemie jed-
nozmianowym. 

Rozbudowę wykonano w lekkiej kon-
strukcji drewnianej szkieletowej. Kon-
strukcję ścian zaprojektowano jako 
układ słupowy z wypełnieniem wełną 
mineralną oraz usztywnioną płytami 
OSB Konstrukcję dachu zaprojektowa-
no jako układ krokwiowy przegubowo 
oparty na istniejącej ścianie murowa-
nej. Wykonawcą był Zakład Ogólno-
budowlany "DACH-BUD" Perdkowie 
s. c. Zadanie było współfinansowane 
ze środków Funduszu Przeciwdziała-
nia COVID-19 dla jednostek samo-
rządu terytorialnego (kwotą 621 176 
złotych). ● UGO 

INWESTYCJE

Kolejne inwestycje 
oświatowe

Po zakończeniu rozbudowy SP 
w Sokołowicach, przyszedł czas 
na dwa następne przedsięwzię-

cia edukacyjne: 

Dostosowanie pomieszczeń 
do prowadzenia trzeciego 
oddziału żłobka gminnego 
przy ul. Wileńskiej  w Oleśnicy
Istniejący obiekt wybudowany został 
około 1900 roku. Pierwotnie budynek 
w całości pełnił funkcję jednostki woj-
skowej, a od kilku lat pełni funkcję 
oświatową, Mieści się tu szkoła pod-
stawowa wraz z oddziałami przed-
szkolnymi.

Prace polegać będą na zmianie spo-
sobu użytkowania części pomieszczeń 
(trzech sal lekcyjno-szkolnych) w za-

kresie warunków przeciwpożarowych. 
Dzięki tej zmianie, powstanie  trzeci 
oddział przedszkolno- żłobkowy dla 
dzieci do lat 3 (możliwość przyjęcia 25 
osób), który zostanie otwarty w 2022 
r. Pozostała część budynku będzie wy-
korzystywana bez zmian.

Wykonawcą będzie firma AG-BUD 
Krystian Korus z Ligoty Polskiej. Gmi-
na uzyskała dofinansowanie na w/w 
zadanie w ramach programu pod na-
zwą „Resortowy program rozwoju in-
stytucji opieki nad dziećmi w wieku 
do lat 3 MALUCH+ 2021”. Kwota do-
finansowania wynosi 483 180,80 zł.

Rozbudowa 
SP w Ligocie Polskiej
Inwestycja obejmuje rozbudowę szkoły 

o 5 sal lekcyjnych wraz z zapleczami 
w trzech z nich, toaletami, korytarza-
mi oraz infrastrukturą towarzyszącą o 
łącznej powierzchni zabudowy 553,62 
m2. Dobudowany budynek połączo-
ny zostanie wewnętrznym korytarzem 
na poziomie przyziemia z dwoma nie-
zależnymi wejściami, w tym jednym 
dla osób niepełnosprawnych. Dobu-
dowana część stanowić będzie odręb-
ną strefę pożarową. 

Gmina uzyskała dofinansowanie na 
w/w zadanie w ramach programu pod 
nazwą „Fundusz Przeciwdziałania CO-
VID-19 dla jednostek samorządu te-
rytorialnego”. Wysokość pozyskanych 
środków to 1 500 000,00 zł. ●

Paweł Łobacz - BI

OŚWIATA

Nowy dyrektor 
Szkoły Podstawowej 
w Ligocie Polskiej
W wyniku otwartego konkur-

su, decyzją Komisji Konkur-
sowej, dyrektorem Szkoły Podsta-
wowej w Ligocie Polskiej został Pan 
Leszek Witkowski. Jest to poprzedni 
dyrektor szkoły, który tę funkcję pia-
stuje od dnia 1 września 1996 r. Obec-
na kadencja dyrektora trwa od dnia 
1 września 2021 r. do dnia 31 sierp-
nia 2026 r. Pan Leszek Witkowski jest 
nauczycielem mianowanym i posia-

da 38-letni staż pracy pedagogicznej. 
Wykazał się odpowiednimi kwalifi-
kacjami i wiedzą tematyczną wyma-
ganą do zatrudnienia na stanowisku 
dyrektora szkoły. Legitymuje się wy-
kształceniem wyższym magisterskim 
z przygotowaniem pedagogicznym i 
ukończył kurs kwalifikacyjny z zakresu 
organizacji i zarządzania oświatą.  ●

Beata Zbylut - OP

OŚWIATA

Nowa dyrektor 
Żłobka Gminnego 
w Oleśnicy
W wyniku otwartego konkursu, 

decyzją Komisji Konkurso-
wej, dyrektorem Żłobka Gminnego 
w Oleśnicy została Pani Magdalena 
Gozdek, która swoją funkcję piastuje 
od dnia 1 sierpnia 2021 r. Pani Mag-
dalena Gozdek posiada odpowiednią 

wiedzę i doświadczenie zawodowe da-
jące gwarancję prawidłowego wykony-
wania powierzonych obowiązków na 
stanowisku dyrektora Żłobka Gmin-
nego w Oleśnicy.  ●

Beata Zbylut - OP

OŚWIATA

Pomoc materialna 
dla uczniów
W miesiącu lipcu br. przyznano 

II transzę stypendium na rok 
szkolny 2020/2021 dla uczniów za-
mieszkałych na terenie Gminy Oleśni-

ca. Wydano 14 decyzji. Suma środków 
finansowych na powyższy cel wynio-
sła ok. 20.000,00 zł. ● 

Monika Galik - OP

OŚWIATA

Dofinansowanie wyposażenia 
w SP w Ligocie Polskiej 
oraz  SP we Wszechświętem

W miesiącu lipcu bieżącego roku 
zostały przyznane Gminie Ole-

śnica na rok 2021 środki finansowe z  re-
zerwy części oświatowej subwencji ogól-
nej na zakup pomocy dydaktycznych.  
Przyznanie dodatkowych środków z 
rezerwy dotyczyło zakupu pomocy 
niezbędnych do realizacji podstawy 
programowej z przedmiotów przy-
rodniczych, w Szkole Podstawowej  

w Ligocie Polskiej oraz w Szkole 
Podstawowej we Wszechświętem.  
Wniosek o przyznanie powyższych 
środków został złożony na zakup 
pomocy dydaktycznych do biologii, 
geografii, chemii i fizyki. Przyznana 
kwota to 148.324,00 zł, zostanie ona 
wydatkowana na powyższy cel do koń-
ca roku budżetowego. ● 

Monika Galik - OP

OŚWIATA

Awans zawodowy nauczycieli
W dniu 27 sierpnia br., w wyniku 

postępowania egzaminacyjne-
go, które odbyło się w siedzibie Urzędu  
Pani Monika Rybska-Korzępa zdała eg-
zamin na stopień nauczyciela mianowa-
nego. W obecności Wójta Gminy Ole-
śnica oraz pracownika Referatu Oświaty  

i Promocji w dniu 31 sierpnia br. odbyło 
się uroczyste ślubowanie oraz wręcze-
nie aktu nadania awansu zawodowe-
go ww. nauczycielce. Serdecznie gra-
tulujemy i życzymy dalszych sukcesów 
w pracy zawodowej. ● 

Monika Galik - OP
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ROZMAITOŚCI

Już 7 „Serc” 
w gminie Oleśnica
Niezmiernie cieszymy się, że tak pro-

sta inicjatywa pomocy drugiemu 
człowiekowi zatacza coraz szersze krę-
gi - mówi Patryk Potępa, prezes Fun-
dacji Żyj dla innych. To z inicjatywy 
Fundacji w gminie Oleśnica powstają 
kolejne pojemniki pomocy.

SERCE W BOGUSŁAWICACH
23 czerwca, w obecności Pana Marcina 
Kasiny - wójta gminy Oleśnica, funda-
tora Serca Pana radnego Tomasza Do-
mala, wolontariuszy Fundacji - Gracjana 
i Kuby oraz mieszkańców Bogusławic, 
Fundacja Żyj dla innych miała zaszczyt 
uczestniczyć w otwarciu kolejnego Serca 
i przekazania go dla dobra pożytku pu-
blicznego. Dziękujemy Panu radnemu 
i sołtysowi miejscowości Bogusławice 
za ufundowanie pojemnika i przekaza-
nie go w darowiznę dla Fundacji Żyj dla 
innych. Żyj dla siebie, a będziesz żyć na 
próżno. Żyj dla innych, a będziesz żyć 
wiecznie - następna miejscowość w na-
szej Gminie może zapisać te słowa jako 
kluczowe w kwestii pomocy osobom 
potrzebującym.

SERCE W SPALICACH
Spalice dołączyły do miejscowości, w 
których znajdują się Serca na nakręt-
ki. 1 lipca, w obecności Pana Krzysztof 
Skórzewski - sekretarza/zastępcy wój-
ta gminy Oleśnica, Pani Moniki Mało-
bęckiej-Wzgarda - dyrektor Gminnego 
Ośrodka Kultury Oleśnica, Pana rad-

nego Marcina Korzępy, wolontariusz-
ki Fundacji Wiktorii i zgromadzonych 
mieszkańców Spalic odbyło się w odda-
nie Serca, które będzie pomagać oso-
bom potrzebującym. Po wielu pozytyw-
nych słowach wypowiedzianych w dniu 
dzisiejszym wierzymy, że nasza Gmina 
stanie się jedną z nielicznych, a może 
jedyną w której jest tyle metalowych po-
jemników pomocy. Zarząd Fundacji Żyj 
dla innych pragnie podziękować Pani 
Ewie Pietrzak i Panu Marcinowi Ko-
rzępie, którzy ufundowali Serce i prze-
kazali w opiekę Fundacji. Dziękujemy 
za Państwa dobroć względem osób po-
trzebujących. Podziękowania kieruje-
my także do naszych trzech wolontariu-
szy - Kuby, Gracjana i Kacpra, którzy z 
ramienia Fundacji zajmują się opróż-
nianiem Serc i ich doglądaniem, dzię-
ki czemu wszystkie pojemniki są pu-
ste, abyście mogli je na nowo zapełniać. 
Dziękujemy również Place Zabaw Free 
Kids za wykonanie Serca. 

Na obecną chwilę, łączna ilość me-
talowych „Serc” na terenie gminy Ole-
śnica wynosi 7. Są one usytuowane w 
sołectwach: Sokołowice, Krzeczyn, Smol-
na, Boguszyce Osiedle, Szkoła Podsta-
wowa Gminy Oleśnica, Bogusławice i 
Spalice. „Nie zatrzymujemy się, kolej-
ne niebawem!”● 

Na  podstawie materiałów 
z fanpage’a Fundacji Żyj 

dla innych – UGO, 
zdjęcia: Oleśniczanin

ROCZNICA

Głośny trening 
i 77. rocznica 
wybuchu Powstania 
Warszawskiego
Zgodnie z zarządzeniem Woje-

wody Dolnośląskiego również 
w bieżącym roku został spraw-

dzony system ostrzegania i alarmowa-
nia w naszym województwie. 

Wojewoda Dolnośląski upoważ-
nił Starostę powiatu oleśnickiego do 
przeprowadzenia treningu zgrywają-
cego system ostrzegania na terenie po-
wiatu w dniu 01. 08. 2021 r. o godzinie 
17.00, przy wykorzystaniu  akustycz-
nego systemu alarmowego. Treningo-
we uruchomienie syren w tym dniu, 
to także wyraz hołdu i pamięci dla bo-
haterów  Powstania Warszawskiego w 
77. rocznicę jego wybuchu.

System taki stanowi jedno z przedsię-
wzięć obrony cywilnej, mające ostrze-
gać ludność przed grożącym niebezpie-
czeństwem z powietrza oraz skażeniem 
promieniotwórczym i chemicznym, w 
celu umożliwienia jej ukrycia się w przy-
gotowanych budowlach lub pomiesz-
czeniach ochronnych.

Zagadnieniem, na które położony 
został główny nacisk w tym praktycz-
nym ćwiczeniu, było ogłoszenie alar-
mu poprzez uruchomienie wszystkich 
syren w naszej gminie. 

 Przygotowaniem przedsięwzięcia  za-
jęli się: Komendant Gminny OSP Jó-
zef  Kołomański i inspektor d/s obron-
nych, zarządzania kryzysowego   i OC  
Jerzy Trzciński.

W okresie przygotowawczym spraw-
dzony został stan ewidencyjny i tech-
niczny syren. Sprawdzony został rów-
nież dostęp do urządzeń i znajomość 
procedur ich uruchamiania przez ob-
sługi. Zgodnie z procedurami  doty-
czącymi treningu w przeddzień jego 
rozpoczęcia sołtysi miejscowości gdzie 
stacjonują jednostki OSP otrzymali od 

Wójta Gminy pisemne powiadomie-
nia  o planowanym przedsięwzięciu.

Krótko przed godziną rozpoczęcia 
treningu  Komendant Gminny OSP 
J. Kołomański telefoniczne podał ko-
mendę do praktycznego uruchomie-
nia syren alarmowych. Gotowość do 
ogłoszenia sygnału alarmu potwierdzi-
li strażacy z jednostek OSP w  Ligo-
cie Polskiej, Ligocie Małej, Smolnej, 
Wszechświętem i Sokołowicach. 

Punktualnie o godzinie 17.00 prze-
ciągły, donośny i ciągły dźwięk syren 
przeszył powietrze przez regulamino-
we 3 minuty w tych miejscowościach, 
a słyszany był w o wiele dalej położo-
nych okolicach.

Po treningu strażacy, którzy urucha-
miali syreny alarmowe, złożyli telefo-
niczne meldunki o przebiegu przed-
sięwzięcia. Wszystkie syreny alarmowe 
będące w gminnym systemie ostrzega-
nia i alarmowania zostały uruchomione  
i zadziałały tak jak tego oczekiwano. 

Meldunek o podobnej treści został 
złożony pisemnie do Wydziału Zdro-
wia, Spraw Społecznych i Zarządzania 
Kryzysowego Starostwa Powiatowego 
w Oleśnicy.

Na koniec informacji przypomnie-
nie. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady 
Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w 
sprawie systemów wykrywania skażeń i 
powiadamiania o ich wystąpieniu oraz 
właściwości organów w tych sprawach 
(Dz.U. 2013.96 z dnia 21.01.2013)  sy-
gnały alarmowe i komunikaty ostrze-
gawcze powszechnie obowiązujące na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
określa załącznik do tego rozporządze-
nia . Każdy z sygnałów powinien zostać 
uzupełniony komunikatami  radiowy-
mi, telewizyjnymi, poprzez ruchome 
rozgłośnie bądź  SMS-y, które okre-
ślą rodzaj zagrożeń, ich kierunki oraz 
skalę. ● 

Jerzy Trzciński - SO
Foto: Archiwum U.G. Oleśnica

ROZMAITOŚCI

Wizyta Marka Matyi w UGO
17 lipca, podczas gali 
Knockout Boxing Night 
16 w Suwałkach,  
Marek Matyja pokonując 
Maxa Miszczenkę  
przez techniczny nokaut 
w drugiej rundzie 
odniósł kolejne, już 20 
zwycięstwo w zawodowej 
karierze. Pięściarz  
z Bogusławic odwiedził 
Urząd Gminy Oleśnica, 
dzięki czemu wójt 
gminy Oleśnica miał 
okazję osobiście mu 
pogratulować i życzyć  
dalszych sukcesów, 
zapewniając jednocześnie 
o ciągłym dopingu  
i wsparciu gminy. ● UGO

ROZMAITOŚCI

Nowoczesny e-urząd 
w Gminie Oleśnica
Gmina Oleśnica uzyskała dofinan-

sowanie na projekt "Nowoczesny 
e-urząd w Gminie Oleśnica". Realiza-
cja polegać będzie na: zakupie sprzętu 
IT, modernizacji strony www urzędu 
Gminy Oleśnica wraz z modernizacją 
Biuletynu Informacji Publicznej i in-
tegracją BIP z Elektronicznym Zarzą-
dzaniem Dokumentacją, rozbudowie 
portalu mieszkańca, wdrożeniu apli-
kacji pulpit zarządczy samorządowca, 
modernizacji systemów dziedzinowych, 
modernizacji systemu informacji prze-
strzennej, uruchomieniu i integracji 
e-usług na jednej platformie. ● 

UGO

Wartość zadania 
to 2 306 803,49 zł  
w tym dofinansowanie ze środków 
Unii Europejskiej 1 955 555,46 zł. 

Zakończenie wdrażania systemów 
planowane jest na 4 kwartał 2022 
r.Dofinansowanie projektu w ra-
mach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Dol-
nośląskiego 2014-2020 współfi-
nansowane ze środków Unii Euro-
pejskiej, Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego.
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Polska edycja wyścigu państw Gru-
py Wyszehradzkiej, rozgrywa-
nego od 2014 roku jako impreza 

z kalendarza UCI Europe Tour, wy-
startowała 18 lipca z rynku w Ole-
śnicy. Następnie kolarze przejechali 
9 rund po drogach gminy Oleśnica, 
by zakończyć rywalizację po ponad 3 
godzinach i 147 kilometrach w Długo-
łęce. Klasyk, z powodu pandemii, nie 
odbył się w roku ubiegłym w żadnym 
z organizujących go krajów. W bieżą-
cym sezonie serię 10 lipca otworzyła 
rywalizacja na Węgrzech, dzień póź-
niej rozegrana została edycja słowac-
ka. W sobotę, 17 lipca, areną zmagań 
kolarzy były szosy wokół Brna, a na-
stępnego dnia wyścig trafił do Polski.

TRASA PRZEZ GMINĘ OLEŚNICA
Peleton, składający się z blisko stu za-
wodników reprezentujących kilkana-
ście grup z kilku krajów, wyruszył z 
Oleśnicy o godzinie 13.30, a rola ho-
norowego startera przypadła wójtowi 
gminy Oleśnica. Płaska, szybka, ale i 
wietrzna trasa wyścigu poprowadzo-
na została przez miejscowości Bystre 
i Ligota Wielka, by ulicą Południo-
wą wrócić do Oleśnicy, a następnie 
wyjechać z niej ulicą Ludwikowską, 
po liczącej 13,4 km rundzie, którą za-
wodnicy pokonali 9-krotnie. Następnie 
przez Piszkawę, Mydlice, Raków i Pie-
cowice dojechali do mety w Długołę-
ce. Peleton, w zasadzie przez cały wy-
ścig, jechał razem. Finiszująca, licząca 
34 zawodników grupa uzyskała zale-
dwie 8 sekund przewagi, a zwycięzca 
osiągnął średnią prędkość 46 km/h. 

ZWYCIĘZCA Z IZRAELA
Sprinterski pojedynek wygrał Itamar 
Einhorn, zawodnik Israel Cycling Fe-
deration, przed Aloisem Kaňkovským 
z Elkov Kasper Czech Cycling Team. 
Podium dopełnił Matteo Pongiluppi 
(Gallina Ecotek Colosio). Najlepszy 
Polak, Jakub Kaczmarek z teamu Ma-
zowsze Serce Polski Cycling Team był 
czwarty. Paweł Franczak (Voster ATS 
Team) był 7., a pierwszą dziesiątkę za-
mknął Piotr Mierzyński, podopieczny 
trenera Bolesława Bałda (TC Chrobry 
SCOTT Głogów). Zwycięzcą całej te-
gorocznej serii został Adam Ťoupalík, 
zawodnik Elkov Kasper Czech Cyc-
ling Team.●

Na podstawie materiałów 
ze strony Dolnośląskiego Związku 

Kolarskiego – UGO, zdjęcia UGO

WYDARZENIA

Visegrad 4 Bicycle Race 
- Grand Prix Polski 
po szosach gminy Oleśnica

SOKOŁOWICE

Flaming Eight – pierwszy terenowy bieg charytatywny
26 czerwca w miejscowości Soko-

łowice odbył się pierwszy cha-
rytatywny bieg terenowy na rzecz osób 
niepełnosprawnych - „Flaming Eight”, 
zorganizowany przez Fundację Żyj dla 
innych wraz z Ochotniczą Strażą Pożarną 
z Sokołowic, stowarzyszeniem Przytul 
Pyska i Dobroszyckim Klubem Strzelec-
kim „Wilk”. Jak informowali organi-
zatorzy, to wydarzenie miało na celu 
wzbogacenie ludzkiej świadomości po-
siadania zdrowia i wzbudzenie empa-
tii względem osób niepełnosprawnych, 
oraz promowanie zdrowego stylu życia.

RYWALIZACJA ODBYWAŁA SIĘ 
W KILKU KATEGORIACH:
● bieg dla dzieci,
● I charytatywny bieg terenowy z prze-
szkodami,
● bieg z czworonogiem – Hard Gangus

W dniu wydarzenia, na boisku spor-
towym (na płycie którego usytuowany 

był start oraz meta zawodów) odbywa-
ły się także konkurencje sportowe dla 
dzieci i młodzieży, nie zabrakło również 
punktów gastronomicznych z przeką-
skami i watą cukrową.

Koszt uczestnictwa w biegu wyno-
sił 30 złotych (w całości przeznaczone 

na cele dobroczynne). Wydarzenie zo-
stało zorganizowane zgodnie z panu-
jącymi obostrzeniami i wytycznymi na 
dzień jego trwania 

„Wszystkim osobom i podmiotom, 
które aktywnie włączyły się w organi-
zację oraz realizację Ósemki, dziękuje-

my za pomoc i ofiarność, a także moty-
wację do wspólnego, dobrego działania. 
Zawodników podziwiamy i gratuluje-
my wykręconych mimo utrudnień cza-
sów. Doceniamy także Waszą frekwen-
cję i zainteresowanie projektem Flaming 
Eight - cieszymy się, że byliście z nami i 

tak jak my lubicie pomagać. Chyba już 
wspominaliśmy że to pierwsza edycja… 
Do zobaczenia niebawem!”  ●

Materiał przygotowany 
na podstawie materiałów 

z fanpage’a Fundacji 
Żyj dla innych, zdjęcia UGO
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KULTURA

Jarmark Produktu Lokalnego 
„Smaki Gminy Oleśnica”
Przepiękna słoneczna pogoda, kil-

kunastu wystawców i piętnaście 
zespołów ludowych nie tylko z 

Gminy Oleśnica – tak prezentował się 
Jarmark Produktu Lokalnego „Sma-
ki Gminy Oleśnica”, który odbył się 
w sobotę 21.08.2021 roku w Bystrem.

Zanim Jarmark się rozpoczął, to w 
miejscowym kościele została odpra-
wiona Msza św. dożynkowa w intencji 
rolników oraz w podziękowaniu za te-
goroczne plony. W modlitwie uczest-
niczyli przedstawiciele władz samorzą-
dowych z Marcinem Kasiną – wójtem 
Gminy Oleśnica na czele.

POKAZALI TO 
CO MAJĄ NAJLPESZEGO
Po Eucharystii na boisku sportowym 
w Bystrem rozpoczął się Jarmark Pro-
duktu Lokalnego „Smaki Gminy Ole-
śnica”. Swoje produktu kulinarne i 
rękodzielnicze prezentowały Koła Go-
spodyń Wiejskich z Gminy Oleśnica 
w namiotach wystawienniczych, któ-
re zostały nam użyczone przez LGD 
Dobra Widawa. Na murawie swoje 
pyszności i rękodzieła prezentowali 
m.in. KGW Ostrowina, KGW w Bo-
guszycach, KGW w Świerznej, KGW 
Zarzysko, KGW w Smolnej „Na Ob-
casach”, KGW Spalice, sołectwo So-
kołowice, KGW Poniatowice, KGW 
w Krzeczynie oraz KGW w Bystrem 
„Po nitce do kłębka”. Goście wyda-
rzenia mogli także skorzystać ze sto-
iska Urzędu Gminy Oleśnica i wziąć 
udział w spisie powszechnym lub do-
wiedzieć się wszystkiego o programie 
„Czyste powietrze”. Wśród wystawców 
byli obecni także wolontariusze Fun-
dacji „Żyj dla innych”, Pasieka „Gu-
tek” oraz Pasieka „Aurelka”. Można 
było także nabyć słodkości od „Zapie-
czonej” czy ręcznie robione maskot-
ki. Nie zabrakło atrakcji dla dzieci, a 
wśród nich m.in. dmuchańców i ani-
macji przygotowanych przez pracow-
ników Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Boguszycach.

Na scenie królowała natomiast muzyka 
folkowa, którą pielęgnują i zaprezento-
wały zespoły nie tylko z Gminy Oleśni-
ca. Koncert otwarł zespół „Wianki”, po 
nim oficjalnie Jarmark rozpoczął Mar-
cin Kasina, wójt Gminy Oleśnica oraz 
Monika Małobęcka-Wzgarda, dyrek-
tor Gminnego Ośrodka Kultury Oleśni-
ca. Następnie scenę opanowały zespoły 

Gminnego Ośrodka Kultury w Przygo-
dzicach: Zespół Pieśni i Tańca „Przy-
godzice” oraz Zespół Tańca Ludowego 
„Kosynierzy”. Po gościach z Wielko-
polski swój repertuar zaprezentowała 
„Kapela Smyki”, „Fajne Babki” z Bogu-
szyc, „Jarzębina” z Sokołowic, „Ligocia-
nie” z Ligoty Wielkiej, teatrzyk „Retro” 
z Ostrowiny, „Wyszogrodzianie” z Wy-

szogrodu, „Zazula” z Poniatowic, „Bo-
guszyczanie” z Boguszyc, „Leszczynki” 
z Dobroszyc, „Rzędowianie” z Bogu-
szyc-Osiedla, „Pokolenia” z Ligoty Ma-
łej oraz „Karolinki” z Bystrego.

Po zakończonym Jarmarku i koncer-
cie zespołów ludowych przyszedł czas na 
wieczorny koncert gwiazd disco-polo. 
Jako pierwszy publiczność roztańczył 

zespół „Long & Junior”. Swoimi prze-
bojami porwali ponad pół tysiąca osób 
zgromadzonych na boisku w Bystrem. 
Na zakończenie tego wyjątkowego dnia 
i wieczoru koncert dał zespół „MIG”.

Dziękujemy wszystkim, dzięki któ-
rym ta wyjątkowa sobota była radosna, 
kolorowa i przepyszna! ● 

GOK Oleśnica

REKREACJA

Jubileuszowy 
rajd pieszy „Dreptaki”
W sobotę 12 czerwca odbył się X, 

jubileuszowy rajd pieszy „Drep-
taki”. Głównym organizatorem Rajdu 
był Międzyszkolny Integracyjny Klub 
Sportowy ,,JUNIOR” w Oleśnicy, a dzia-
łania wsparły: Urząd Gminy Oleśnica, 
Urząd Miasta Oleśnica, Powiat Oleśnic-
ki, Powiatowy Szkolny Związek Sporto-
wy w Oleśnicy, PCEiK w Oleśnicy oraz 
Moje Boisko”ORLIK-2012”.

Tradycyjnym celem rajdu jest upo-
wszechnianie form sportowo-rekreacyj-
nych wśród dzieci i młodzieży oraz osób 
dorosłych mieszkających w Oleśnicy i 
gminie Oleśnica, wzajemna integracja, 

a także poznanie walorów przyrody. 
W rajdzie (ze względu na obostrze-

nia epidemiologiczne) mogło wziąć 
udział 130 osób, podzielonych na kil-
ka 15-osobowych grup, które ruszały 
z boiska SP nr 7 w Oleśnicy we wcze-
śniej ustalonych, dwuminutowych od-
stępach czasowych. Uczestnicy mieli 
zapewnioną opiekę medyczną, otrzy-
mali również wodę mineralną, para-
solki, okolicznościowe znaczki oraz 
bony konsumpcyjne na ciepły posi-
łek na półmetku („Wietrzna Stajnia” 
w miejscowości Świerzna) i bony re-
kreacyjne umożliwiające korzystanie 

z terenowego toru sprawnościowego 
i jazdy konnej. 

Trasa rajdu wynosiła około 10 km  
(Oleśnica- Świerzna- Oleśnica). Osoby 
prowadzące i zamykające każdą grupę 
ubrane były w kamizelki odblaskowe  z 
napisem PILOT – ORGANIZATOR. 
Na półmetku rajdu, oprócz posiłku re-
generacyjnego i licznych atrakcji, wylo-
sowano również nagrody dla uczestni-
ków (ich fundatorem był m.in. Urząd 
Gminy Oleśnica). ●

Na podstawie materiałów 
uzyskanych od organizatorów 

rajdu – UGO, zdjęcie UGO
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BOGUSZYCE

Żeglarski Mistrz z Boguszyc
Filip Nosol z Boguszyc, uczeń 8 

klasy Szkoły Podstawowej nr 3 w 
Oleśnicy, wywalczył srebrny me-

dal podczas sierpniowych Mistrzostw 
Polski Juniorów Młodszych w Pucku. 
Filip jest zawodnikiem Chojnickiego 
Klubu Żeglarskiego. Od kilku lat upra-
wia żeglarstwo regatowe w najpopu-
larniejszej na świecie klasie Optimist. 
Pod trenerską opieką Karola Jączkow-
skiego zdobył między innymi tytuły: 
Wicemistrza  i Mistrza Polski do lat 13 
(2019, 2020),  Mistrza Polski w Sprin-
tach (2020). Dwukrotnie triumfował 
w Drużynowych Mistrzostwach Polski 

(2019, 2020). Był zwycięzcą Pucharu 
Polski w roku 2020. W ubiegłym roku 
brał udział w Mistrzostwach Europy 
w Słowenii, a niedawno powrócił z 
włoskiego Ledro po udanym wystę-
pie w Drużynowych Mistrzostwach 
Europy 2021, podczas których wraz z 
resztę reprezentacji zajął szóste miej-
sce. Tę sportową pasję dzieli z młod-
szym o trzy lata bratem Staszkiem, 
który także ma na koncie żeglarskie 
sukcesy (na razie krajowe). ●

Na podstawie nadesłanych  
materiałów – UGO, 

zdjęcie – Kuba Marjański

SP WE WSZECHŚWIĘTEM

Wyjazd do ZOO

W   czerwcu uczniowie ze Szkoły Pod-
stawowej we Wszechświętem z 

klas IV, V i VI wzięli udział w zorga-
nizowanej wycieczce edukacyjnej do 
wrocławskiego zoo w ramach projektu 
oświatowego „Mały inżynier”. 

Pogoda dopisała, więc wszyscy z przy-
jemnością spacerowali i obserwowa-
li zwierzęta, szczególnie Afrykarium 
wzbudziło zainteresowanie zwiedza-
jących, gdzie można było „podejrzeć” 
życie przeróżnych morskich stworzeń 
w ogromnym tunelu wodnym. 

Tradycyjnie niezmienną popularno-
ścią cieszyły się również małpy oraz po-

dziwiani przez wielu, piękni i egzotycz-
ni, acz niebezpieczni przedstawiciele 
rodziny gadów, czyli węże i krokodyle.    

Po kilku godzinach spędzonych w 
wyjątkowym towarzystwie zwierząt, 
pełni pozytywnych wrażeń uczestni-
cy wycieczki wraz z opiekunami, zo-
stali zaproszeni na smaczny posiłek w 
restauracji „Przystanek ZOO”.  

Po długim czasie izolacji i nauki zdal-
nej wyjazd do zoo okazał się świetną 
przygodą dla naszych uczniów a bez-
pośredni kontakt z naturą i ze zwie-
rzętami wprawił nas wszystkich w do-
bry nastrój. ● SP we Wszechświętem

SP SOKOŁOWICE

Półkolonie 
z „Małego 
Inżyniera" 

Półkolonie tematyczne pod ha-
słem  „chemicznych eksperymen-

tów” zostały zorganizowane dla naszych 
uczniów w ramach działań projekto-
wych, realizowanych we współpracy z 
fundacją „Mały Inżynier”. Uczestnicy w 
kolejnych dniach, pod czujnym okiem 
prowadzących, zgłębiali tajniki fascynu-
jącego świata przyrody, m.in.:

    ● dzięki eksperymentom z suchym lo-
dem obserwowali przemiany zachodzą-
ce w różnych stanach skupienia;

    ● pozyskiwali dwutlenek węgla reak-
cji sody oczyszczonej i octu;

    ● założyli własną hodowlę drożdży, 
uważnie obserwując ich właściwości;

    ● zbadali napięcie powierzchniowe, 
malując na mleku;

    ● zostali szyfrantami, gdy zakodowa-
li swoje wiadomości za pomocą soku 
z cytryny, a później odkodowali je roz-
tworem jodyny;

    ● wprowadzając jajko w stan lewitacji, 
badali zagadnienia gęstości;

    ● zdiagnozowali kolory podstawowe 
i pochodne;

    ● przeprowadzali proces ścinania biał-
ka alkoholem, dowiadując się przy tym, 
dlaczego wysoka gorączka może być nie-
bezpieczna;

    ● samodzielnie zbudowali domek z 
gwoździ, wykorzystując zasadę środ-
ka ciężkości;

    ● wykrywali skrobię, witaminę C, a także 
określali skalę ph przy pomocy  wskaź-
ników dostępnych w każdym domu;

    ● zdobyli wiedzę, jak stworzyć rdza-
wy płyn- z chlorku żelaza w reakcji z 
rodankiem potasu, świetnie imitujący 
krew, co wzbudziło niemałe emocje, 
nie tylko u najmłodszych uczestników;

    ● A przede wszystkim ŚWIETNIE SIĘ 
BAWILI, jak przystało na wakacyjny 
czas.● SP w Sokołowicach

KRZECZYN

Kawalerowie kontra Żonaci w Krzeczynie

7 sierpnia, na boisku w Krzeczynie, odbył się mecz kawalerów z żonatymi. Cóż to był za mecz, jakie emocje! 
Przyznam, że kawalerowie i żonaci walczyli do ostatnich chwil meczu. Więc kto wygrał? Z mojego punktu 
widzenia wygrały obydwie drużyny, bo w tej akurat grze liczyła się po prostu fajna zabawa. Ogromne brawa 
dla wszystkich uczestników, a kibicom dziękuję za doping.● Agata Zalega, sołtys Krzeczyna 

SP W LIGOCIE POLSKIEJ

Festiwal Nauki
24   czerwca mieliśmy okazję uczest-

niczyć w ciekawym przedsię-
wzięciu - Festiwalu Nauki. Odbył się 
on w ramach projektu "Mały Inżynier", 
którego realizacja zakończyła się  wraz 
z końcem roku szkolnego 2020/2021. 

Wszyscy uczniowie wzięli udział 
w warsztatach i pokazach prowadzo-
nych przez studentów z Politechniki 
Poznańskiej. Dzięki nim poznaliśmy 
właściwości suchego lodu, ciekłego 
azotu czy najnowszych rozwiązań z 
robotyki. Wzięliśmy też udział w po-
kazach chemicznych oraz wielu koloro-
wych i zaskakujących eksperymentach. 
Wszystkie te nietypowe lekcje bardzo 
przypadły uczniom do gustu i pokaza-
ły wyższość metody eksperymentu nad 
wykładową. ● SP w Ligocie Polskiej

NASZE WSIE

Kolorowo przystankowo
W    wakacje przybył na mapie Gmi-

ny Oleśnica również kolorowy 
przystanek. Kolejne kolorowe dzieło 
powstało w Wyszogrodzie.

Mieszkańcy Wyszogrodu, pod czuj-
nym okiem Marcina Mrowickiego – 
autora projektu, upiększyli przystanek 
autobusowy. Jest to kolejne miejsce na 
szlaku Kolorowych Przystanków Gminy 
Oleśnica. Już wkrótce powstanie rów-
nież interaktywny przewodnik poka-
zujący wszystkie wyjątkowe przystan-
ki w naszej gminie.

Przypomnijmy, że projekt kolorowych 
przystanków rozpoczął się w 2013 roku 
i spotkał się z bardzo pozytywnym od-
biorem nie tylko wśród mieszkańców. 
Projekt „Kolorowe przystanki autobu-
sowe” został uznany za jedną z 11 naj-
lepszych europejskich praktyk, wskaza-
nych łącznie w 9 europejskich krajach i 
znalazł się w badaniach oraz w rapor-
cie pn. "Dziedzictwo kulturowe – in-
nowacyjne poszerzanie grona odbior-
ców” (opracowanym przez Economia 
Creativa) w 2018 roku. ● GOK Oleśnica
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KULTURA

We are the Heart of Europe: 
Europe is our Home

Kontynuujemy (wstrzymane na 
chwilę przez pandemię Covid-19) 

działania projektu “We are the He-
art of Europe: Europe is our Home” 
/„Jesteśmy sercem Europy: Europa 
jest naszym domem”. W dniach 3-5 
września odbyło się spotkanie orga-
nizacyjne z leaderami grup partner-
skich organizacji naszego projektu w 
gminie Oleśnica.

„We are the Heart of Europe: Eu-
rope is our Home” /„Jesteśmy ser-
cem Europy: Europa jest naszym do-

mem” to projekt promowany przez 
GOK Oleśnica i partnerów z różny-
mi krajów Europy, przedstawicieli or-
ganizacji młodzieżowych i organów 
publicznych z Włoch, Łotwy, Hisz-
panii, Bułgarii, Grecji, Węgier i oczy-
wiście Polski. Działania projektowe 
mają na celu wzmocnienie poczucia 
tożsamości przynależności do Europy 
oraz zachęcanie do wielokulturowe-
go dialogu. Spotkania w ramach pro-
gramu Projektu będą koncentrować 
się na promowaniu aktywnych tema-

tów obywatelstwa europejskiego, ta-
kich jak świadomość wśród obywate-
li, zwłaszcza młodych ludzi, na temat 
przyszłości Europy oraz wyobrażenia, 
jakie napotykają młodzi ludzie na te-
mat wyzwań, przed którymi stoi UE.

Projekt realizowany będzie w gminie 
Oleśnica już za miesiąc, tj. 5-11.10.2021 
r. Wszystkich młodych ludzi, dla któ-
rych ważna jest przyszłość Europy i 
nas obywateli Europy zapraszamy do 
udziału w naszym projekcie.●

GOK Oleśnica

KULTURA

Europe of diversity – 
integration and socialization 
of migrants

Boguszyce Osiedle, Ligota Polska, Wszechświęte a na koniec również 
Krzeczyn – w tych miejscowościach odbyły się seanse Wakacyjnego 
Kina Plenerowego. To w tym roku nowy pomysł spędzania 
wakacyjnych wieczorów.Miłośnicy seansów pod chmurką mogli 
obejrzeć „Przygody Tintina”, „Film o pszczołach” oraz „Niania i wielkie 
bum”. Pomysł kina plenerowego w naszej gminie spotkał się z wielkim 
zainteresowaniem i na pewno nie był to ostatni raz, kiedy oglądaliśmy 
filmy pod gwiazdami.● GOK Oleśnica

KULTURA

Wakacje z GOK

Pierwszy dzwonek i pierwsze lekcje 
zupełnie przekonały nieprzeko-
nanych, że wakacje 2021 to już 

historia. Przypomnijmy co działo się 
w ostatnich tygodniach w Gminnym 
Ośrodku Kultury Oleśnica.

Niespełna trzysta dzieci uczestni-
czyło w zajęciach wakacyjnych, któ-
re odbywały się w wioskach Gminy 

Oleśnica. Najmłodsi wzięli udział w 
zajęciach sportowych, muzykoterapii, 
ceramicznych, teatru japońskiego, pla-
stycznych oraz ekologiczne warszta-
ty z robakologiem. Wszystkie zajęcia 
odbywały się głównie na świeżym po-
wietrzu i z zachowaniem zasad sani-
tarnych. Zajęcia odbywały się dzięki 
niezastąpionym animatorom i pracow-

nikom Gminnego Ośrodka Kultury 
Oleśnica: Zofii Matuszewskiej, Małgo-
rzaty Zakrzewskiej-Biczysko, Małgo-
rzaty Puszczyńskiej, Anny Łach, Edyty 
Moś, Krystiana Kapały, Artura Kozia-
ry, Marka Nikody, Marcina Mrowic-
kiego i Arkadiusza Cichosza.● 

GOK Oleśnica

Rozpoczął się projekt międzynaro-
dowy „EUROPE OF DIVERSITY 

- INTEGRATION AND SOCIALI-
ZATION OF MIGRANTS”, w któ-
rym partnerem jest Gminny Ośro-
dek Kultury Oleśnica, reprezentując 
Gminę Oleśnica.

Projekt angażuje do działań m. 
in. przedstawicieli administracji lo-
kalnych, ekspertów i przedstawicieli 
społeczeństwa obywatelskiego. Pod-
czas pięciu międzynarodowych wy-
darzeń, z perspektyw różnych krajów 
prowadzone będą dyskusje i porów-
nania stanu rzeczywistego dotyczące 

tematów migracji, współpracy, przy-
szłości Unii Europejskiej i euroscepty-
cyzmu. Celem działań jest wzmocnie-
nie aktywnego udział społeczeństwa 
w Unii Europejskiej.

Pierwsze spotkanie odbyło się w Buł-
garii w miejscowości Knezha między 
30 sierpnia a 3 września 2021 r. Part-
nerami projektu są gminy i organiza-
cje z następujących krajów: Bułgaria, 
Polska, Hiszpania, Szwecja, Portugalia, 
Grecja, Łotwa, Włochy, Węgry, Sło-
wacja, Cypr, Malta, Niemcy, Rumu-
nia, Francja, Chorwacja i Estonia.●

GOK Oleśnica

KULTURA

Youth democracy  
- dialogue between young 
people and politicians
Zakończył się projekt Erasmus+ o 

nazwie "Youth democracy - dia-
logue between young people and po-
liticians"/„Młodzieżowa demokracja 
– dialog między młodymi ludźmi a 
politykami”, promowany przez orga-
nizację Asociación Xuvenil Vrenza w 
Santiago de Compostela (Galicja – Hisz-
pania). Odbywał się on od 22 do 26 
sierpnia. Realizacja projektu miała na 

celu promowanie europejskich warto-
ści demokracji, tolerancji, aktywnego 
obywatelstwa. Reprezentacja młodych 
obywateli gminy Oleśnica uczestniczy-
ła w debatach, warsztatach i spotka-
niach wraz z przedstawicielami kra-
jów takich jak: Hiszpania, Portugalia, 
Włochy, Bułgaria, Szwecja, Niemcy, 
Grecja, Chorwacja, Cypr i Łotwa.●

GOK Oleśnica

KULTURA

Wakacyjne Kino 
Plenerowe GOK
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GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Zmiany w Programie 
„Dobry Start” (300+)

ZDROWIE

Defibrylator AED
przy Urzędzie Gminy Oleśnica

G minny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Oleśnicy informuje, 
że wnioski o ustalenie prawa 

do świadczenia „Dobry start” z tytułu 
rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022 
można składać od 1 lipca 2021 r. do 
30 listopada 2021 r. tylko drogą elek-
troniczną   w  Zakładzie Ubezpieczeń 
Społecznych – za pomocą  Platformy 
Usług Elektronicznych ZUS (PUE 
ZUS), za pośrednictwem Portalu In-
formacyjno-Usługowego Emp@tia lub 
przez serwisy bankowości elektronicz-
nej (możliwość taką daje: Alior Bank, 
Bank Millennium, Bank Pocztowy, Bank 
Polskiej Spółdzielczości S.A., BNP, Cre-
dit Agricole Bank Polska S.A., Getin No-

ble Bank, ING, Kasa Stefczyka, mBank, 
Nest Bank, Pekao S.A., PKO Bank Pol-
ski, SGB, SKOK Śląsk).

Świadczenie z programu Dobry Start 
jest zwolnione z opodatkowania. Nie 
podlega też egzekucji, więc komornik 
nie może zająć tych środków. Świad-
czenie Dobry Start przysługuje rów-
nież na dzieci w pieczy zastępczej oraz 
osobom usamodzielnianym opuszcza-
jącym pieczę zastępczą. 

Jeśli wniosek zostanie złożony do 
końca sierpnia, pieniądze wpłyną na 
konto najpóźniej 30 września 2021 r. 
Jeśli wniosek zostanie złożony później, 
świadczenie będzie wypłacone w cią-
gu 2 miesięcy od dnia złożenia wnio-

sku wraz z dokumentami.
Terminy składania wniosków 
na nowy okres zasiłkowy 
o świadczenia rodzinne (zasiłek 
rodzinny, dodatki do zasiłku 
rodzinnego, specjalny zasiłek 
opiekuńczy) oraz świadczenia 
z funduszu alimentacyjnego

 Wnioski o ustalenie prawa do świad-
czeń rodzinnych oraz do świadczeń z 
funduszu alimentacyjnego  na nowy 
okres zasiłkowy 2021/2022 przyjmo-
wane będą  w formie elektronicznej 
od dnia 1 lipca 2021 r. za pośrednic-
twem Portalu Informacyjno-Usługo-
wego Emp@tia lub za pomocą elektro-

nicznej Platformy Usług Administracji 
Publicznej (ePUAP), a w formie papie-
rowej  od dnia 1 sierpnia 2021 r.

Wnioski w formie papierowej o wyżej 
wymienione świadczenia należy składać 
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecz-
nej w Oleśnicy,  ul. Wojska Polskiego 
78, w Dziale Świadczeń Społecznych - 
pokój nr 3, w godzinach pracy Ośrod-
ka, tj. poniedziałek, wtorek, czwartek, 
piątek od 7:00 do 15:00; środa od 7:00 
do 17:00.

W celu uzyskania szczegółowych in-
formacji, zapraszamy do kontaktu tele-
fonicznego pod numerem 717 156 885 
lub 530 061 671. ● GOPS

Obowiązek 
meldunkowy

Przypominamy, że każdy obywatel 
polski jest obowiązany zameldować 

się w miejscu pobytu stałego lub czaso-
wego najpóźniej w 30. dniu, licząc od 
dnia przybycia do tego miejsca. Aby 
dokonać prawidłowego zameldowania 
należy udać się do urzędu gminy odpo-
wiedniego dla nowego miejsca pobytu z 
ważnym dokumentem tożsamości (np. 
z dowodem osobistym, bądź paszpor-
tem) oraz z dokumentem potwierdza-
jącym tytuł prawny do danego lokalu, 
w którym ma nastąpić zameldowa-
nie (np. akt notarialny), a w przypad-
ku nowo wybudowanego budynku, 
również zawiadomieniem o nadanym 
numerze. Wymagana jest również 
obecność właściciela nieruchomości, 
który musi wyrazić pisemną zgodę 
na zameldowanie. 

W sytuacji, gdy mieszkaniec nie może 
zameldować się pod adresem aktual-
nego miejsca pobytu, istnieje jeszcze 
możliwość wpisywania nowego adre-
su na formularzach rocznej deklaracji 
podatkowej PIT. Można również zak-
tualizować swoje miejsce zamieszkania 
w Urzędzie Skarbowym, na drukach 
ZAP-3 lub NIP-7. Ponadto, wskazanie 
prawidłowego adresu zameldowania 
jest niezbędne przy określeniu wyso-
kości subwencji i dochodów gminy z 
tytułu udziału we wpływach z podatku 
dochodowego od osób fizycznych, czy 
funduszu sołeckiego, którego wyso-
kość jest obliczana na podstawie liczby 
mieszkańców. Powyższe powoduje, że 
część z wypracowanych przez mieszkań-
ców środków trafi do budżetu gminy, 
z przeznaczeniem na realizację za-
dań związanych m.in. z funkcjono-
waniem żłobków, przedszkoli i szkół 
podstawowych, rozbudową infrastruk-
tury drogowej, sieci wodociągów 
i kanalizacji oraz wielu innych przed-
sięwzięć mających bezpośredni wpływ 
na jakoś życia mieszkańców.

Więcej informacji 
pod nr tel. (71) 314 02 12, 

lub w Urzędzie Gminy Oleśnica 
ul. 11 Listopada 24, 

56-400 Oleśnica, 
 pok. 12 (parter).

● Katarzyna Zięba – SO

Od 29 lipca 2021 r. można korzystać (oby 
nie było takiej potrzeby) z zewnętrzne-

go, przenośnego defibrylatora AED umiesz-
czonego na ścianie budynku znajdującego się 
na parkingu Urzędu Gminy Oleśnica, ul. 11 
Listopada 24.

Defibrylator jest prosty w obsłudze, po włą-
czeniu przekazuje jasne polecenia głosowe 
w spokojny sposób prowadząc osobę udzie-
lającą pomocy przez cały proces – od przy-
klejenia obu elektrod na ciele pacjenta, przez 
wykonanie defibrylacji, aż do rozpoczęcia i 
prowadzenia resuscytacji krążeniowo – od-
dechowej. Defibrylator doposażony został w 
klucz pediatryczny i uniwersalne elektrody 
służące do ratowania dorosłych oraz dzieci.
Pamiętaj! Każdy może uratować życie 
z AED.

● Urszula Szymańska – kierownik OR

Nowy nabytek Gminnego 
Przedsiębiorstwa Komunalnego

W związku z bardzo dynamicznym rozwojem 
Gminy Oleśnica, na terenie naszych miej-

scowości zobaczyć możemy nasz najnowszy na-
bytek. Nowa śmieciarka to podwozie marki SCA-
NIA. Zabudowę stanowi śmieciarka EKOCEL o 
pojemność 22 m3. Pojazd jest trzyosiowy. Utrzy-
manie w czystości obszaru naszej Gminy, wyma-
ga odpowiedniego sprzętu. Od 4 lat kiedy to jeste-
śmy odbiorcą odpadów, ilość naszych odbiorców 
zwiększyła się o 802 nowe gospodarstwa domo-
we i ciągle rośnie. To cieszy ale także wymusza na 
nas posługiwanie się możliwie jak najbardziej za-
awansowanymi technicznie urządzeniami. 

Pojazd kosztował 540 tys. netto, zakupiono go 
w formie leasingu operacyjnego tak więc każda 
rata leasingowa będzie kosztem odpisanym od po-
datku. Wyprzedzając pytania i wątpliwości infor-
muję, że zakup pojazdu nie będzie miał wpływu 
na koszty utrzymania systemu odbioru odpadów 
komunalnych. ● Jarosław Polański – prezes GPK
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W  innym artykule informu-
jemy Państwa o gazyfikacji 
sołectw Boguszyce, Bogu-

szyce Osiedle i Spalice oraz omawia-
my koszty przyłączenia do sieci. Tutaj 
piszemy szerzej o sytuacji pozostałych 
miejscowości gminnych.

Podpisanie  „Listu Intencyjnego” 
z Polską Spółką Gazownictwa 
Sp. z o.o.
List, podpisany w dniu 15 listopada 2017 
r., zakłada współpracę miedzy gminą 
Oleśnica a PSG przy rozbudowie sieci 
gazowej, przyłączy gazowych i optyma-
lizacji procesów inwestycyjnych. Do-
kument stanowi podstawę rozpoczęcia 
prac analitycznych, mających na celu 
określenie potencjału poszczególnych 
miejscowości gminnych pod kątem za-
potrzebowania na paliwo gazowe. W 
przypadku podjęcia przez PSG decyzji 
o badaniu rynku, po przeprowadzeniu 
takiego badania PSG wykonuje wstęp-
ną analizę warunków ekonomicznych 
rozbudowy sieci gazowej (opłacalność 
inwestycji) oraz opracowuje warunki 
techniczne. Jeśli badanie wykaże oczy-
wistą niecelowość rozbudowy sieci ga-
zowej, bądź nie będą istniały technicz-
ne warunki przyłączenia do istniejącej 
sieci dystrybucyjnej, PSG może odstą-
pić od dalszych analiz i planu rozbu-
dowy sieci gazowej na terenie gminy.

Ankieta zapotrzebowania 
na gaz ziemny 
W lipcu 2019 r. oraz w marcu 2020 r. 
Urząd Gminy Oleśnica we współpra-
cy z sołtysami i radnymi przeprowa-
dził w miejscowościach gminy Oleśni-
ca ankiety dotyczące zapotrzebowania 

na gaz ziemny. Ankiet nie przeprowa-
dzono w już zgazyfikowanych miejsco-
wościach gminy (Dąbrowa, Jenkowice, 
Nieciszów, Smardzów i Bystre Osada) 
oraz w sołectwach, do których gazociąg 
dotrze w przyszłym roku (Boguszyce, 
Boguszyce Osiedle, Spalice -  tu miesz-
kańcy wypełniali wnioski o określenie 

warunków przyłączenia). Wyniki ankie-
tyzacji zostały przedstawione PGNiG 
(Polskie Górnictwo Naftowe i Gazow-
nictwo) oraz Polskiej Spółce Gazownic-
twa Sp. z o. o., która na tej podstawie 
podejmuje decyzję o ewentualnej roz-
budowie sieci gazowej. Im większa licz-
ba potencjalnych odbiorców gazu, tym 

większe prawdopodobieństwo realiza-
cji przedsięwzięcia. Na chwilę obecną, 
zapotrzebowanie na gaz ziemny w po-
szczególnych miejscowościach przed-
stawia się następująco (patrz tabela).

Ponowna ankietyzacja Krzeczyna 
i odpowiedź PSG Dział Rozwoju
Na wniosek Pani Agaty Zalegi, soł-
tys sołectwa Krzeczyn, na początku              
bieżącego roku przeprowadzona zo-
stała ponowna ankietyzacja miejsco-
wości pod    kątem zapotrzebowania 
na gaz ziemny. Wyniki zostały w mar-
cu przedstawione         Polskiej Spółce 
Gazownictwa sp. z o.o. Dział Rozwoju 
z zapytaniem o możliwość       gazyfika-
cji ww. sołectwa. 26 maja Urząd Gmi-
ny Oleśnica uzyskał odpowiedź w tej 
sprawie. Cytujemy ją w całości:
„Odpowiadając na Państwa zapy-
tanie dot. gazyfikacji miejscowości 
Krzeczyn, Polska Spółka Gazownic-
twa sp. z o. o. Oddział Zakład Gazow-
niczy we Wrocławiu informuje, że na 
podstawie zgromadzonych przez Pań-
stwa danych dokonano szczegółowej 
analizy techniczno-ekonomicznej 
możliwości rozbudowy sieci gazowej 
na potrzeby zasilania w paliwo gazo-
we obiektów zlokalizowanych na ob-
szarze przedmiotowej miejscowości. 
W analizie uwzględnione zostały ob-
szary o największym potencjale roz-
wojowym, na których zlokalizowane 
są istniejące i planowane w przyszło-
ści gospodarstwa domowe, zgodnie z 
obowiązującym planem zagospodaro-
wania przestrzennego, jak również w 
oparciu o przesłane deklaracje miesz-
kańców. Niestety uzyskany wynik jed-
noznacznie wykazał brak rentowno-

ści inwestycji, a w myśl ustawy Prawo 
energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755 
z późn. zm.) PSG nie może realizować 
zadań nieefektywnych. W związku z 
powyższym na chwilę obecną nie mo-
żemy przystąpić do realizacji proce-
su gazyfikacji. Wychodząc naprzeciw 
oczekiwaniom mieszkańców Krzeczy-
na zobowiązujemy się monitorować 
przedmiotowy obszar. W przypadku 
zaistnienia okoliczności pozytywnie 
wpływających na wynik analizy eko-
nomicznej, np. pojawienie się kluczo-
wego klienta zainteresowanego dużym 
odbiorem paliwa gazowego (z grupy 
przyłączeniowej BII), gwarantującego 
opłacalność gazyfikacji, niezwłocznie 
powrócimy do tematu”.

Podsumowanie
Analiza odpowiedzi pozwala na jedno-
znaczne wyciągnięcie wniosku - przy 
obecnej ilości ankiet na „TAK” i bra-
ku w danej miejscowości strategiczne-
go odbiorcy gazu (takiego jak zakład 
galwanizacyjny w miejscowości Bogu-
szyce) ze względów ekonomicznych i 
brak rentowności inwestycji PSG nie 
może przystąpić do realizacji kolej-
nych przedsięwzięć związanych z pro-
cesem gazyfikacją gminy Oleśnica. Nie 
wchodzi w grę również tzw. „gazyfika-
cja wyspowa” przy wykorzystaniu sta-
cji regazyfikacji LNG, czyli miejsca w 
którym następuje przemiana fazowa 
gazu ziemnego, dostarczonego w sta-
nie płynnym (skroplonym), do stanu 
gazowego. Program dedykowany jest 
dla „białych plam” -  gmin, w których 
do tej pory nie zgazyfikowano żadnej 
miejscowości. Kolejny potencjalny klu-
czowy odbiorca (wytwórnia masy bi-
tumicznej zlokalizowana w Cieślach) 
zainteresowany wykorzystaniem pali-
wa gazowego otrzymał doradcę klien-
ta, który ma przeanalizować opłacal-
ność inwestycji od strony PSG. W tej 
chwili nie posiadamy jeszcze informa-
cji o przebiegu analizy ekonomicznej 
i technicznej, pozytywne rozpatrzenie 
sprawy dałoby możliwość gazyfikacji 
tego kierunku. ● UGO

GAZ W GMINIE OLEŚNICA

Gazyfikacja gminy Oleśnica 
– pozostałe miejscowości

GAZ W GMINIE OLEŚNICA

Ile kosztuje 
przyłączenie do sieci?
W związku z działaniami podję-

tymi przez Gminę Oleśnica i 
Polską Spółkę Gazownictwa (PSG) 
dotyczącymi budowy sieci gazowej 
w sołectwach Boguszyce, Boguszyce 
Osiedle i Spalice informujemy, że na 
dzień 10 sierpnia 2021 r. do Urzędu 
Gminy Oleśnica wpłynęło 225 wnio-
sków od mieszkańców i przedsiębior-
ców z ww. miejscowości o określenie 
warunków przyłączenia gazu ziemnego.

Osoby, które nie złożyły jeszcze 
wniosków o przyłączenie do sieci 
gazowej, mogą wypełnione wnioski 
składać w Urzędzie Gminy Oleśni-
ca lub do PSG Sp. z o.o. z siedzibą 
we Wrocławiu, przy ul. Ziębickiej 44, 
50-507 Wrocław. Wnioski zebrane za 
pośrednictwem Urzędu  również zo-
staną przekazane do PSG.

Według doniesień Działu Inwestycji 
i Remontów Polskiej Spółki Gazow-
nictwa “szacowany termin realizacji 
dokumentacji projektowej to przełom 
sierpnia i września 2021 r., a zakoń-

czenie całości inwestycji szacuje się 
na koniec kwietnia 2022 r.”

Pojawia się pytanie: „Ile kosztuje 
przyłączenie do sieci?” Odpowiedź 
znajdą Państwo w zamieszczonych 
tu grafikach. Na ich podstawie, zna-
jąc planowane roczne zużycie gazu i 
średnią cenę brutto zł/kWh, można 
obliczyć przewidywany miesięczny 
koszt paliwa gazowego wraz z ceną 
dostawy. Są tu również informacje o 
kosztach budowy przyłącza oraz in-
stalacji wewnętrznej.

Przypominamy o comiesięcznych 
dyżurach stacjonarnych i telefonicz-
nych Pani Anny Pokojowej (pomoc 
w wypełnianiu wniosków o określe-
nie warunków przyłączenia do sieci 
gazowej, doradztwo przy wymianie 
ogrzewania z tradycyjnego na gazowe 
oraz na temat fotowoltaiki). Dyżury 
odbywają się w każdy pierwszy piątek 
miesiąca w Urzędzie Gminy Oleśnica 
(sala 18) w godzinach 9’00-12’00, nu-
mer kontaktowy 693781536.  ● UGO

ŁĄCZNE ZAPOTRZEBOWANIE Z WSZYSTKICH SOŁECTW 
KSZTAŁTUJE SIĘ NA POZIOMIE 31,8%

Miejscowość Ankiety 
na TAK

Zapotrzebowanie 
w %

Bogusławice 78 51,32

Brzezinka 11 14,29

Bystre 69 23,55

Cieśle 44 28,21

Gręboszyce 18 60,00

Krzeczyn 95 51,35

Ligota Mała 64 23,79

Ligota Polska 32 17,98

Ligota Wielka 68 43,59

Nowa Ligota 2 8,33

Nowoszyce 3 12,00

Osada Leśna 4 16,00

Ostrowina 4 3,74

Piszkawa 44 47,31

Poniatowice 61 17,58

Smolna 93 42,86

Sokołowice 99 29,91

Świerzna 20 15,04

Wszechświęte 5 7,81

Wyszogród 6 13,33

Zarzysko 2 6,06

Zimnica 16 32,00
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U rząd Gminy Oleśnica informu-
je, że ww. opłaty należy uiszczać 
na indywidualny numer konta 

bankowego, w wysokościach i w termi-
nach wskazanych w zawiadomieniu o 
zmianie wysokości opłat za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi, któ-
re zostało do wszystkich mieszkańców 
doręczone w roku 2020.

Miesięczna wysokość opłaty, która zo-
stała wskazana w zawiadomieniu, obo-
wiązuje za kolejne miesiące do czasu 
korekty deklaracji lub zmiany stawki 
opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. 

Zgodnie z Uchwałą Nr XV/142/20 
Rady Gminy Oleśnica z dnia 30 stycz-
nia 2020 r. w sprawie wyboru metody 
ustalenia opłaty za gospodarowanie od-
padami komunalnymi oraz stawki opła-
ty (Dz. Urz. Woj. Dolno. z 2020 r. poz. 
1190), od dnia 1 marca 2020 r. obowią-
zują następujące stawki:

1) 23,00 zł miesięcznie od każdej oso-
by zamieszkującej - jeżeli liczba miesz-
kańców w lokalu mieszkalnym lub da-
nej nieruchomości wynosi od jednej do 
czterech osób,

2) 21,00 zł miesięcznie od każdej 
osoby zamieszkującej - jeżeli liczba 

mieszkańców w lokalu mieszkalnym 
lub danej nieruchomości wynosi pięć 
i więcej osób. 

Właściciele nieruchomości zabudo-
wanych budynkami jednorodzinnymi, 
mogą skorzystać ze zwolnienia w części 
z opłaty za posiadanie kompostownika 
i kompostowanie w nim bioodpadów, 
w wysokości 1,00 zł miesięcznie od oso-
by zamieszkującej daną nieruchomość. 

Uchwała w sprawie określenia ter-
minu, częstotliwości i trybu uiszczania 
opłat za gospodarowanie odpadami jest 
umieszczona na stronie internetowej 
Urzędu. ● RN

OCHRONA ŚRODOWISKA

Opłaty z tytułu gospodarowania 
odpadami komunalnymi

OCHRONA ŚRODOWISKA

Gmina z umorzoną 
częścią pożyczki
W 2018 roku Gmina Oleśnica za-

warła umowę pożyczki na dofi-
nansowanie zadania: „Wymiana kotłów 
opalanych paliwem węglowym na rzecz 
uruchomienia przyjaznego środowisku 
źródła ciepła” z Wojewódzkim Fundu-
szem Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej we Wrocławiu.

Umowa pożyczki opiewała na kwotę 
73 268,91 zł., z dofinansowania skorzy-
stało 17 właścicieli nieruchomości, na 
skutek tego piece węglowe zostały za-
stąpione przyjaznymi środowisku źró-
dłami ciepła.

Zgodnie z zapisami programu prio-
rytetowego Ograniczenie niskiej emisji 

na obszarze województwa dolnośląskie-
go, przyjętym Uchwałą Nr 37/2017 Rady 
Nadzorczej WFOŚiGW we Wrocławiu, 
na podstawie którego została podpisa-
na w/w umowa, Beneficjent (Gmina) 
po terminowym zakończeniu zadania 
mógł złożyć wniosek o umorzenie czę-
ści pożyczki.

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej we Wrocławiu, po złożeniu wniosku 
o częściowe umorzenie spłaty pożyczki, 
podjął pozytywną decyzję wobec czego 
pożyczka, o której mowa powyżej została 
umorzona w wysokości 29 307,56 zł. ●

Patrycja Cieplik - RN

OCHRONA ŚRODOWISKA

Centralna Ewidencja Emisyjności 
Budynków – złóż deklarację

1 lipca br. rozpoczął się proces skła-
dania deklaracji do Centralnej Ewi-

dencji Emisyjności Budynków, który 
ma na celu zebranie wszystkich da-
nych dotyczących źródeł ciepła i spa-
lania paliw w budynkach mieszkal-
nych i niemieszkalnych.

W systemie Centralnej Ewidencji 
Emisyjności Budynków będą groma-
dzone dane o budynkach, w zakresie 
eksploatowanych w nich lub na ich po-
trzeby: źródeł ciepła, w tym zasilania 
z sieci ciepłowniczej, źródeł energii 
elektrycznej oraz źródeł spalania pa-
liw o nominalnej mocy cieplnej mniej-

szej niż 1MW.

SPOSÓB SKŁADANIA DEKLARACJI:
●  w formie elektronicznej, przez stro-

nę: https://zone.gunb.gov.pl
●  w wersji papierowej (osobiście w 

urzędzie lub wysyłając na adres 
urzędu).

TERMINY SKŁADANIA 
DEKLARACJI:
●  12 miesięcy dla budynków, w któ-

rych już istnieje źródło ciepła i spa-
lania paliw,

●  14 dni dla źródeł ciepła i spalania pa-
liw w budynkach nowo powstałych.

Deklaracje dostępne są na stronach 
internetowych urzędu, pod adresem:
●  dla budynków mieszkalnych
http://www.olesnica.wroc.pl/druki.
php?id=314
●  dla budynków niemieszkalnych
http://www.olesnica.wroc.pl/druki.
php?id=315

Obowiązek złożenia deklaracji, o któ-
rych mowa powyżej, wynika z ustawy z 
dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu 
termomodernizacji i remontów oraz 
centralnej ewidencji emisyjności bu-
dynków (Dz. Urz. z 2021 poz. 554). ●

Patrycja Cieplik - RN

OCHRONA ŚRODOWISKA

Dotacje dla gminy 
Oleśnica na usunięcie 
azbestu
Pozytywnie rozpatrzono wniosek o 

dofinansowanie zadania pn. „Usu-
wanie azbestu i wyrobów zawierają-
cych azbest z terenu gminy Oleśnica 
w roku 2021”. Uchwałą Zarządu Wo-
jewódzkiego Funduszu Środowiska i 
Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, 
gmina Oleśnica uzyskała dotację na 
kwotę 34 300 złotych. 

Fundusz we Wrocławiu już od 10 
lat ogłasza konkurs, którego celem jest 
usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów 
zawierających azbest. W jego efekcie 
usunięto na Dolnym Śląsku około 33 
tysiące ton tego odpadu.

Aby otrzymać dofinansowanie do de-
montażu, transportu i unieszkodliwie-
nia azbestowego pokrycia, samorządy 
musiały spełnić warunki konkursu tj. 
wcześniej przeprowadzić inwentary-
zację wyrobów zawierających azbest a 
także przedstawić program usuwania 
tego materiału, zatwierdzony przez Radę 
Gminy. Konkurs jest częścią Ogólno-
polskiego programu finansowania usu-

wania wyrobów zawierających azbest.
Rakotwórczy materiał zostanie w 

bezpieczny sposób zdemontowany z 
dachów przez specjalistyczne firmy i 
unieszkodliwiony na składowiskach 
odpadów niebezpiecznych. Dzięki 
temu nie będzie stwarzał zagrożenia 
dla zdrowia mieszkańców jak również 
dla środowiska. W 2021 roku niemal 
6 tys. ton azbestu zniknie z dachów 
dolnośląskich domów - mówi Łukasz 
Kasztelowicz, prezes zarządu WFOŚi-
GW we Wrocławiu. Zgodnie z prze-
pisami w całym kraju wszystkie wyro-
by azbestowe muszą zostać usunięte i 
unieszkodliwione do końca 2032 r. ● 

UGO

OCHRONA ŚRODOWISKA

Odbiór odpadów frakcji segregowanych

Odpady, które podlegają obowiąz-
kowej segregacji odpadów tj. two-

rzywa sztuczne, papier i makulatura, 
szkło oraz bioodpady zbierane są w 
pojemnikach lub w workach.

Odpady, które zostaną wystawione 
przed posesję do odbioru „luzem” nie 
są odbierane.

Szczególną uwagę zwróćmy na 
frakcję PAPIER I MAKULATU-

RA. Odpady należy gromadzić 
w workach (zwłaszcza, gdy za oknem 
panują złe warunki atmosferyczne - 
deszcz, śnieg).

Opłaty za przyjęcie i zagospodaro-
wanie odpadów przez Zakład Zagospo-
darowania Odpadów Olszowa Spółka 
z o.o. są naliczane na podstawie ilo-
ści oddanych odpadów przez gminę. 
Przyjęcie i zagospodarowanie tony od-

padów opakowań z papieru i tektury 
wynosi 50,00 zł netto, natomiast gdy 
są one mokre i zanieczyszczone opła-
ta wynosi 180,00 zł netto.

Bardzo ważne jest, żeby makulatura 
nie była mokra – wilgotność to istotny 
parametr jej jakości - oraz aby razem z 
papierem nie trafiły do pojemnika żad-
ne zanieczyszczenia mechaniczne. ●

Patrycja Cieplik - RN
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SOŁTYSI GMINY OLEŚNICA VIII KADENCJA, /2019-2024/

Numery do sołtysów
Sołectwo Imię i Nazwisko Służbowy 

numer telefonu

Bogusławice Tomasz Domal 531 693 689

Boguszyce Jadwiga Bodo 535 878 258

Boguszyce Osiedle Mieczysław Moś 669 427 106

Brzezinka Przemysław Mamrot 535 878 142 
71 314 33 96

Bystre Magdalena Niczyj 534 655 504

Cieśle Jacek Krzak 535 878 172

Dąbrowa Piotr Długosz 535 878 107

Gręboszyce Dariusz Nawrot 535 878 148

Jenkowice Robert Cołta 535 878 294

Krzeczyn Agata Zalega 534 655 510

Ligota Mała Grzegorz Szymański 534 655 589

Ligota Polska Agnieszka Jakubowska 661 840 222

Ligota Wielka Justyna Batog 535 878 118

Nieciszów Danuta Szymańska 535 878 251

Nowa Ligota Marzena Gardzilewicz 535 878 160

Nowoszyce Andrzej Hamarowski 511 987 921

Osada Leśna Sławomir Żuraw 665 756 555

Ostrowina Jan Żarecki 535 878 154

Piszkawa Janina Bednarska 535 878 162

Poniatowice Andrzej Gołębiowski 535 878 207

Smardzów Agnieszka Podobińska 661 641 666

Smolna Sylwia Hajduk 530 782 290

Sokołowice Wiesław Bełza 535 878 136

Spalice Marcin Korzępa 534 655 501

Świerzna Roman Strug 781 294 877

Wszechświęte Waldemar Uba 665 086 777

Wyszogród Sławomir Zadka 535 878 189

Zarzysko Andrzej Szymański 535 878 170

Zimnica Piotr Zimiński 661 718 444

RADNI GMINY OLEŚNICA

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 O
bywatelskich (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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Ostatnia w tym sezonie kolej-
ka piłki nożnej seniorów o 
mistrzostwo gminy Oleśni-

ca odbyła się w niedzielę 20 czerwca. 
W obecnym sezonie miejsca na po-
dium zdobyte zostały już przed ostat-
nimi kolejkami, a zacięty pojedynek w 
ostatnich spotkaniach o „Puchar Wój-
ta” Gminy Oleśnica toczyły reprezen-
tacje Boguszyc Osiedla, Nieciszowa 
oraz Świerznej. Po rozegraniu bezpo-
średnich spotkań pomiędzy tymi dru-
żynami, na dwie kolejki przed końcem 
gminnych zmagań, drużyna Boguszyce 
Osiedle prowadzona przez Pana Mie-
czysława Mosia, po raz pierwszy wy-
walczyła mistrzostwo gminy Oleśnica. 
Wicemistrzostwo „Ligi Gminnej” zdo-
byli reprezentanci Świerznej, a najniż-
sze miejsce na podium w ostatniej ko-
lejce wywalczyli zwycięzcy z ostatniego 
zakończonego sezonu 2018/2019 – re-
prezentacja Nieciszowa.

Po zakończonych zmaganiach spor-
towych odbyło się, przygotowane przez 
Gminny Ośrodek Kultury Oleśnica oraz 
przez drużynę Ligoty Polskiej prowa-
dzoną przez Panów Krzysztofa i Da-
wida Kłysa, wspólne podsumowanie 
minionego sezonu. W pierwszej ko-
lejności wyróżnieni zostali sędziowie 
prowadzący całe rozgrywki, czyli Pa-
nowie Mieczysław Głowaczewski oraz 
Piotr Całkosiński. Następnie wręczo-
no puchar „Fair Play” za czystą grę i 

ducha zdrowej rywalizacji, który wy-
walczyła w obecnych rozgrywkach re-
prezentacja Boguszyc Osiedla. W na-
stępnej kolejności wręczono medale i 
puchary dla trzech najlepszych dru-
żyn z gminy Oleśnica. Na zakończenie 
podsumowania nagrodzono najlep-
szego strzelca rozgrywek oraz bram-
karza. W tym sezonie statuetka dla 
„snajpera” sezonu powędrowała do 
zawodnika z drużyny Boguszyc Osie-
dla, Pawła Polkowskiego, który w ca-
łych rozgrywkach zdobył 26 bramek. 
Najlepszą obroną w całych rozgryw-
kach mogła pochwalić się drużyna z 
Boguszyc Osiedla, a tym samym ich 
golkiper Daniel Załachowski zdobył 
statuetkę dla najlepszego bramkarza. 
W zakończonym sezonie reprezenta-
cja z Boguszyc Osiedla okazała się zde-

cydowanie najlepszą drużyną naszych 
rozgrywek, udowadniając to zdoby-
ciem wszystkich najważniejszych tro-
feów drużynowych i indywidualnych.

Dla najlepszych drużyn i zawodni-
ków przygotowane puchary, medale 
i statuetki wręczali: Marcin Kasina - 
Wójt Gminy Oleśnica, Tadeusz Kunaj - 
przewodniczący Rady Gminy Oleśnica, 
Grzegorz Szymański - przewodniczący 
Komisji Kultury, Sportu i Bezpieczeń-
stwa, Anita Markiewicz - Wróbel - rad-
na gminy Oleśnica oraz Monika Mało-
bęcka - Wzgarda - dyrektor Gminnego 
Ośrodka Kultury Oleśnica. Poczęstu-
nek dla wszystkich uczestników podsu-
mowania przygotowały panie z KGW 
Boguszyce. ●

Artur Koziara 
– GOK

SPORT

Mistrzostwa Gminy  
Oleśnica w piłce 
nożnej seniorów 

KOŃCOWA TABELA
Drużyna M. Pkt. Bramki

1. Boguszyce Os. 16 46 99 : 25

2. Świerzna 16 35 95 : 38

3. Nieciszów 16 31 67 : 28

4. Ligota Polska  16 28 65 : 35

5. Cieśle 16 23 44 : 54

6. Dąbrowa 16 22 54 : 61

7. Bogusławice 16 8 38 : 89

8. Boguszyce 16 8 43 : 116

9. Zarzysko 16 6 30 : 101

SPORT

Mistrzostwa Gminy 
Oleśnica w piłce nożnej 
młodzików i juniorów 
młodszych
W sobotę 19 czerwca na gmin-

nym boisku "orlik" przy ul. 
Wileńskiej odbyły się finałowe tur-
nieje piłki nożnej młodzików i ju-
niorów młodszych z gminy Oleśnica.  
Podczas minionego sezonu 2020/2021 
GOK Oleśnica zorganizował 9 turnie-
jów, w których łącznie uczestniczyło 
6 drużyn. Po zakończonym turnie-
ju odbyło się przygotowane przez 
Gminny Ośrodek Kultury Oleśni-
ca podsumowanie zmagań najmłod-
szych piłkarzy z gminy Oleśnica.  
  W pierwszej kolejności wręczono pa-
miątkową statuetkę dla sędziego, pana 
Czesława Szczepaniaka prowadzące-
go całe rozgrywki.

  W turniejach młodzików w końco-
wym rozrachunku najlepszą druży-

ną okazała się reprezentacja Krzeczy-
na, której opiekunem jest pan Tadeusz 
Haba. Miejsce drugie na podium zaję-
ła drużyna z Dziadowej Kłody, a miej-
sce trzecie przypadło zawodnikom No-
woszyc. Królem strzelców młodzików 

został Dawid Olech z Dziadowej Kło-
dy zdobywając 21 bramek.

Mistrzostwo gminy Oleśnica junio-
rów młodszych i puchar „Wójta Gminy 
Oleśnica”, po bardzo zaciętej i wyrów-
nanej rywalizacji, wywalczyła reprezen-
tacja Ligoty Małej, której opiekunem 
jest pan Waldemar Krakowski. Dru-
gie miejsce na podium przypadło dru-
żynie z Wyszogrodu, a miejsce trzecie 
zdobyli zawodnicy z Dziadowej Kło-
dy. Królem strzelców został Kacper 
Rybczyński z Wyszogrodu, zdobyw-
ca 12 bramek.

Dla wszystkich drużyn i zawodni-
ków przygotowane puchary, statuetki 
oraz nagrody wręczali Tadeusz Kunaj - 
przewodniczący rady gminy Oleśnica, 
Grzegorz Szymański - przewodniczący 
komisji Kultury, Sportu i Bezpieczeń-
stwa oraz Monika Małobęcka -Wzgar-
da - dyrektor GOK Oleśnica. Nagrody 
dodatkowe dla młodych sportowców 
przygotował Grzegorz Szymański. ●

Artur Koziara – GOK

TABELA MŁODZIKÓW

Drużyna M. Pkt. Bramki

1. Krzeczyn 21 32 44 : 28

2. Dziadowa Kłoda 14 25 39 : 17

3. Nowoszyce 21 21 18 : 56

TABELA JUNIORÓW MŁODSZYCH

Drużyna M. Pkt. Bramki

1. Ligota Mała 19 30 33 : 32

2. Wyszogród 19 25 39 : 41

3. Dziadowa Kłoda 11 13 22 : 21
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