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KILKA SŁÓW DO MIESZKAŃCÓW

Szanowni Mieszkańcy
Gminy Oleśnica

W

chwili, kiedy Kurier trafia
do Państwa rąk, w gminie
Oleśnica oraz w gminach
z nią sąsiadujących (Syców, Dziadowa Kłoda, Bierutów, Jelcz-Laskowice,
Czernica) odbywają się bardzo ważne
z punktu widzenia mieszkańców konsultacje społeczne dotyczące przebiegu planowanej linii kolejowej dużych
prędkości. Jeden z wariantów (W42,
kolor jasnoniebieski) zakłada przeprowadzenie inwestycji przez teren naszej
gminy (w rejonie Zarzyska, Poniatowic, Osady Leśnej – mapa i więcej informacji o inwestycji na stronie 6 Kuriera). 1 grudnia w świetlicy wiejskiej w
Ligocie Polskiej odbyło się spotkanie z
przedstawicielami Centralnego Portu
Komunikacyjnego oraz z wykonawcą
zadania – firmą Multiconsult Polska.
Omówiono na nim projekt, odpowiedziano na pytania mieszkańców, sołtysów i radnych. Do 31 grudnia mogą
wypełnić Państwo ankietę dotyczącą
preferencji związanych z trasą kolejową i jej umiejscowieniem (podczas
spotkanie konsultacyjnego dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, gmina Oleśnica za najkorzystniejszy wariant uznała W41. Jedyny wariant
przebiegający przez gminę Oleśnica W42 - został przez gminę oceniony jako
niekorzystny). Namawiam Państwa do
wypełnienia ankiety (elektronicznie na
stronie Urzędu http://olesnica.wroc.pl/
news.php?tp=3&nid=3845&m=p lub
w siedzibie Urzędu – dostępna w formie papierowej). Głos mieszkańców jest
tutaj kluczowy, decyzje które zapadną
w przyszłym roku będą oparte na ilości uwag zgłoszonych do poszczegól-

nych wariantów, Państwa mobilizacja
w tej kwestii jest podstawą do wyłonienia korzystnego dla nas wszystkich rozwiązania.
Koniec roku to tradycyjny czas podsumowań i oceny tego, co udało się w minionych miesiącach osiągnąć. Rok 2021
był dla gminy Oleśnica, mimo
niesprzyjających uwarunkowań zewnętrznych, rokiem pracowitym i owocnym
w istotne przedsięwzięcia (które udało się terminowo zrealizować). Po raz
kolejny wzrosła też liczba mieszkańców - to już stały trend, co niewątpliwie cieszy, a jednocześnie zwiększa
odpowiedzialność za właściwe wykorzystanie zasobów i dostosowanie istniejącej infrastruktury do sygnalizowanych przez Mieszkańców potrzeb.
W bieżącym roku zrealizowano wiele
ważnych działań, stworzono też podwaliny pod kolejne, których efekt będzie widoczny w
najbliższych latach. Przyjęta została również Strategia
Rozwoju Gminy Oleśnica na lata 20212030 - z czystym sumieniem mogę
stwierdzić, że rozwój ten idzie w dobrym kierunku i zrobimy wszystko aby
ten kurs kontynuować.
W ostatnich tygodniach oddano trzy
inwestycje drogowe. Pod koniec listopada zakończyła się przebudowa drogi
wewnętrznej w miejscowości Jenkowice oraz drogi gminnej w Poniatowicach, a na początku grudnia dokonano odbioru drogi w Ligocie Małej (o
tych przedsięwzięciach mogą Państwo
przeczytać na stronie 4 Kuriera). Na
ukończeniu są też prace przy dostosowaniu pomieszczeń do prowadzenia trzeciego oddziału żłobka gmin-

nego przy ul. Wileńskiej w Oleśnicy
(strona 13). Dzięki temu, od przyszłego roku będzie możliwe przyjęcie kolejnych 25 dzieci (obecnie, w istniejących oddziałach jest 50 miejsc).
Równie istotne jest planowanie przyszłych działań. W ubiegłym miesiącu
podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
na zadania: "Budowa świetlicy wiejskiej
w miejscowości Boguszyce" oraz "Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Krzeczyn". Przy obu inwestycjach
pomyślano również o zapleczu sportowym dla miejscowych drużyn (szatnie,
pomieszczenia higieniczno-sanitarne).
Wpisuje się to w jeden z priorytetów
gminy Oleśnica - dbałość o kulturę i
aktywność fizyczną. W roku 2022 ruszą
również prace przy rozbudowie Szkoły Podstawowej w Ligocie Polskiej. Powstanie tu pięć sal lekcyjnych (trzy z
zapleczem) wraz z infrastrukturą towarzyszącą, o łącznej powierzchni zabudowy 554 mkw. Na ww. zadanie Gmina
uzyskała dofinansowanie w wysokości
1 500 000 złotych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego. Na początku
grudnia, podczas posiedzenia Zespolonych Komisji, radni przychylili się
do mojej prośby o zwiększenie częstotliwości odbioru odpadów wielkogabarytowych z 1 do 2 wywozów
w ciągu roku. Taka potrzeba wynikała z jasnych sygnałów od mieszkańców w tej sprawie i zgłaszanego przez
nich zapotrzebowania. Mam nadzieję,
że ta decyzja radnych zaspokoi Państwa
oczekiwania w ww. kwestii. Harmonogram odbioru odpadów na rok 2022

MŁODZIEŻOWA RADA GMINY

Inauguracyjna sesja
Młodzieżowej Rady Gminy

znajdą Państwo na 18 stronie Kuriera.
W bieżącym numerze Kuriera przeczytają także Państwo o nowych inicjatywach Gminnego Ośrodka Kultury w Oleśnicy oraz Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Oleśnicy (m.in. pierwszym Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich o „Złotą Chochlę Gminy Oleśnica”, warsztatach z pieczenia chleba w
ramach akcji „Podziel się kromką chleba” – strona 12), inauguracyjnej sesji
Młodzieżowej Rady Gminy (strona 2)
oraz wydarzeniach kulturalno-sportowych odbywających się w gminnych
szkołach podstawowych (strony 13-15).
Zbliżający się rok 2022 to nowe wyzwania ale też kontynuacja prorozwojowej strategii, dzięki której poprawi się
jakość życia nas wszystkich. Do reali-

zacji założonych celów konieczna jest
dobra współpraca na linii Mieszkańcy
– Sołtysi - Rada Gminy – Urząd Gminy. Partycypacja społeczna w podejmowaniu decyzji jest tu decydująca i do
takiego modelu zarządzania, mam nadzieję, wszyscy będziemy dążyć.
Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia, życzę Państwu zdrowia, pogody ducha i energii do działania. Niech te wyjątkowe chwile w
gronie Najbliższych będą dla Państwa czasem spędzonym bez pośpiechu, trosk i zmartwień, a Nowy Rok
przyniesie spokój, radość i spełnienie
wszystkich marzeń.
Zapraszam do lektury Kuriera. ●
Wójt Gminy Oleśnica
Marcin Kasina

MŁODZIEŻOWA RADA GMINY

Szkolenie Młodzieżowej
Rady Gminy Oleśnica

P
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listopada 2021r. odbyła się inauguracyjna sesja
Młodzieżowej Rady Gminy Oleśnica 2021/2022.
Pierwszą część sesji otworzył i poprowadził Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Kunaj. W skład
Młodzieżowej Rady Gminy wchodzi 15 radnych,
11 nowo wybranych (kadencja poprzednich radnych wygasła po ukończeniu nauki w Szkole Podstawowej) oraz 4 sprawujących tę funkcję od 2019r.
Podczas sesji Wójt Gminy Oleśnica Marcin Kasina oraz Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz
Kunaj wręczyli radnym elektom zaświadczenia o

wyborze, a następnie radni ci złożyli uroczyste ślubowanie. Młodzieżowi radni po prezentacji swojej kandydatury na poszczególne funkcje dokonali wyboru Prezydium.
Przewodniczącym Młodzieżowej Rady Gminy
Oleśnica został Jan Cichosz, Wiceprzewodniczącą - Hanna Szewczyk, Sekretarzem – Małgorzata
Płusa, Skarbnikiem – Nicola Nowak.
Gratulujemy nowo wybranym radnym i życzymy realizacji wielu ciekawych pomysłów. ●

Eliza Kołcz - SK

rzygotowanie młodzieżowego radnego do pełnienia
przez niego jego funkcji jest zagadnieniem, na które należałoby
zwrócić szczególną uwagę, bowiem to właśnie od przygotowania młodych ludzi działających
w młodzieżowej radzie zależy w
dużej mierze jakość oraz sprawność jej działania. O to, aby radni MRG Oleśnica byli jak najlepiej przygotowani do pełnienia
swojej funkcji zadbali znakomici
trenerzy Fundacji Civis Polonus
z Warszawy podczas dwudniowego szkolenia, które odbyło się 18 i 19 października na terenie Urzędu Gminy Oleśnica.
Podczas szkolenia młodzieżowi radni mieli
możliwość (niektórzy po raz pierwszy) dokładnego zapoznania się z mechanizmem funkcjonowania samorządu na szczeblu gminy, poznania organizacji oraz sposobu pracy urzędu
i urzędników, wreszcie - odniesienia modelu
działania młodzieżowej rady do pracy „dorosłej” rady gminy.
Prowadzący warsztaty Karolina Pawlak i Kacper Michał Chyła podkreślali, że mamy w gminie Oleśnica wspaniałą młodzież, otwartą na

nowe inicjatywy, podejmowanie wyzwań i zaangażowaną w realizację stawianych im zadań.
Mając na uwadze zapał młodzieży oraz otwartość i wsparcie dla młodych radnych deklarowane przez Pana wójta Marcina Kasinę i wszystkich pracowników Urzędu Gminy, dostrzegamy
ogromny potencjał do szerokich i ciekawych działań. Minione warsztaty miały na celu zarówno
integrację członków nowo wybranej Młodzieżowej Rady, jak i omówienie zasad jej funkcjonowania oraz rozwoju.
Na podstawie fanpage’a MRG, zdjęcia UGO ●
Na podstawie fanpage’a MRG, zdjęcia UGO
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XXXIV SESJA RADY GMINY OLEŚNICA

Działalność Gminnego Ośrodka
Kultury Oleśnica w roku 2020

W

iodącym tematem XXXIV
sesji Rady Gminy Oleśnica zwołanej na dzień 23
września 2021 roku była działalność
Gminnego Ośrodka Kultury Oleśnica w roku 2020. Szczegółowe informacje w ww. temacie przedstawiła
dyrektor GOK Monika Małobęcka-Wzgarda. Podczas obrad, radni mogli wysłuchać również przedstawicieli
Polskich Sieci Elektroenergetycznych
w temacie planów budowy nowej linii elektroenergetycznej o napięciu
400 kV relacji Dobrzeń – Pasikurowice (Ostrów), której przebieg zaplanowano pograniczem między gminą
Oleśnica, a gminami Syców i Dziadowa Kłoda.
W dalszej części obrad, oprócz projektów finansowych oraz oświatowych,
rozpatrzono m.in. uchwały w sprawie:
● regulaminu korzystania z placów
zabaw oraz siłowni zewnętrznych na
terenie gminy Oleśnica;
● zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców w ramach
pomocy de minimis;
● przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy
Oleśnica na lata 2021-2030;
● przyjęcia projektu zmian „Regulaminu dostarczania wody i odpro-

wadzania ścieków na terenie Gminy
Oleśnica”.
Z kolei Wójt przedstawił informację
o zrealizowanych przez siebie pracach
między sesjami. Marcin Kasina m. in.
podpisał umowę: na przebudowę dro-

gi w Jenkowicach, na dokumentację
projektową dotyczącą budowy chodnika w Poniatowicach i w Nieciszowie oraz na dokumentację projektową
w sprawie przebudowy dróg w miejscowościach Ligota Polska, Brzezin-

ka, Sokołowice – Gęsia Górka. Odebrał również zakończony remont drogi
w Krzeczynie oraz rozbudowaną szkołę w Sokołowicach. Wójt podpisał także umowę na remont żłobka gminnego oraz wręczył medale za Długoletnie

Pożycie Małżeńskie.
W sprawach różnych radni pytali
o inwestycje na terenie gminy oraz o
bieżące remonty. ●
Agnieszka Kembłowska
- Biuro Rady

XXXV SESJA RADY GMINY OLEŚNICA

XXXVI SESJA RADY GMINY OLEŚNICA

dniu 29 października 2021 r. w
Urzędzie Gminy Oleśnica odbyła się XXXV sesja Rady Gminy. Po zatwierdzeniu przez radnych proponowanego porządku obrad, głos zabrał Maciej
Syta, który zapoznał Radę z informacją
o realizacji zadań oświatowych w gminie Oleśnica za rok szkolny 2020/2021
oraz ze sprawozdaniem z działalności
Centrum Usług Wspólnych (CUW).
Podczas dyskusji pytano o wydatkowaną kwotę na zakup komputerów
i oprogramowania, a także o koszty
abonamentów programów komputerowych. Wiodącym tematem dyskusji
były oszczędności jakie powinien generować CUW oraz planowany budżet
CUW’u na 2022 rok.
W kolejnej części sesji radni, oprócz
zmian budżetu na 2021 rok oraz zmian
w wieloletniej prognozie finansowej,
rozpatrzyli także i głosowali nad projektami w sprawie:
● określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
● opłaty za pobyt dziecka w żłobku oraz
maksymalnej opłaty za wyżywienie,
● przyjęcia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Oleśnica
na 2022 rok,
● przyjęcia „Programu współpracy

a sesji, która odbyła się 25 listopada b.r. swoje wystąpienie zaprezentowali Prezes GPK Jarosław Polański w sprawie sprawozdania zarządu z
działalności Przedsiębiorstwa w roku
2020 oraz kierownik Referatu Budownictwa i Infrastruktury Paweł Łobacz w
sprawie infrastruktury w gminie Oleśnica. Na pytania radnych odpowiadał
także dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Grzegorz Cipyk, który przedstawił inwestycje powiatu na terenie gminy Oleśnica
Podczas listopadowej sesji w trakcie przestawiania porządku obrad radni
zgłosili dwa wnioski formalne w sprawie usunięcia z porządku obrad punktu dotyczącego rozpatrzenia projektu
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet
radnych Rady Gminy Oleśnica oraz
zwrotu kosztów podróży służbowych
przysługujących radnemu, a także w
sprawie usunięcia z porządku obrad
projektu uchwały w sprawie ustalenia
wynagrodzenia Wójta Gminy Oleśnica. Oba wnioski zostały przyjęte w trybie jawnym, bezwzględną większością
głosów ustawowego składu rady.
Zgodnie z § 14 ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym - imienne wykazy
głosowań radnych są niezwłocznie podawane do publicznej wiadomości w
Biuletynie Informacji Publicznej (BIP)
Urzędu Gminy Oleśnica http://olesnica.nowoczesnagmina.pl/. W ww. Biule-

Działalność GPK oraz
Realizacja zadań oświatowych
oraz sprawozdanie z działalności infrastruktura drogowa
N
Centrum Usług Wspólnych
W

Gminy Oleśnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022”,
● nadania nazw ulic w miejscowości
Spalice, gm. Oleśnica,
● przyjęcia Programu Wspierania
Rodziny w Gminie Oleśnica na lata
2021-2023,
● przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
na terenie Gminy Oleśnica”,

● wyrażenia woli współdziałania z innymi gminami i zawarcia przez Gminę
Oleśnica porozumienia międzygminnego dotyczącego zasad współpracy
w ramach Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego.
Wszystkie projekty zostały podjęte przy 14 głosach radnych za, zwykłą
większością głosów, w sposób jawny.
Podczas październikowej sesji, zgodnie
z art. 24 h ustawy o samorządzie gminnym, Wójt oraz Przewodniczący Rady
przedstawili informację z dokonanej
analizy oświadczeń majątkowych radnych, Wójta i zobowiązanych pracowników urzędu oraz jednostek organizacyjnych Gminy Oleśnica za 2020 rok.
Z kolei po comiesięcznej informacji
Wójta z prac między sesjami, Przewodniczący Rady Tadeusz Kunaj otworzył
punkt sprawy bieżące i wolne wnioski.
Radni dyskutowali na temat złożonych
wniosków w programie Polski Ład, pytano także na jakim etapie jest przetarg
na wóz bojowy dla OSP Smolna, wyjaśniano celowość rozbudowy remizy w
Ligocie Małej, porównywano funkcjonowanie oświaty w mieście Oleśnica do
gminy Oleśnica. Po wyczerpaniu tematów, Przewodniczący zamknął dyskusję, a następnie sesje o godz. 18.35. ●
Agnieszka Kembłowska - Biuro Rady

tynie zamieszczane są również uchwały podjęte na sesjach oraz transmisje z
obrad i nagrania archiwalne.
Następnie oprócz aktów finansowych
pod głosowanie poddano następujące projekty:
● w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Oleśnica w 2022 roku;
● w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Oleśnica na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych związanych
z ograniczeniem niskiej emisji na terenie gminy Oleśnica;
● w sprawie zmiany uchwały nr
XVIII/165/20 Rady Gminy Oleśnica z
dnia 13 maja 2020r. w sprawie udzielenia 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";
● w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Wójta Gminy Oleśnica porozumienia ze Skarbem Państwa – Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych
i Autostrad w sprawie realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej DW340 polegająca na wykonaniu
chodnika na odcinku od Nowosiedlic
do granicy z miastem Oleśnica, na terenie gminy Oleśnica”. ●
Agnieszka Kembłowska - Biuro Rady
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INWESTYCJE DROGOWE

Zakończono trzy kolejne
inwestycje drogowe
PRZEBUDOWA DROGI
WEWNĘTRZNEJ
W MIEJSCOWOŚCI JENKOWICE,
DZ. 265 W KM 0+010-0+212,51

zadanie gmina Oleśnica uzyskała pomoc finansową w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w wysokości 84 000,00 zł.

Charakterystyka obiektu:
Droga jednojezdniowa, jednopasowa
o szerokości pasa 3,50 m (w miejscu
poszerzenia 5,55m połączenie z placem do parkowania), o dwustronnym
poboczu o szerokości 0,75m.

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

Konstrukcja drogi:
● warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej 4cm
● warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 5cm
● warstwa wyrównawcza z mieszanki
niezwiązanej z kruszywem C90/3
5cm
● istniejąca podbudowa
Wykonawcą będzie firma POL-DRÓG
KOŚCIAN Sp. z o.o. Koszt inwestycji to 168 531,89 złotych.

● Długość: droga wschodnia 510,5mb,
droga południowa 119mb;
● Droga jednojezdniowa, jednopasowa o szerokości pasa 3,5m;
● Dwustronne pobocze o szerokości 0,75m.
Wykonawcą była firma STRABAG
Infrastruktura Południe Sp. z o.o., a
koszt wyniósł 358 868,82 zł. ●

Jenkowice

UGO

PRZEBUDOWA DROGI
GMINNEJ DZ. NR 100/2, 99
W M. PONIATOWICE
W KM 0+380-0+780
Parametry techniczne drogi:
● Długość: 780,00 m;
●
Droga jednojezdniowa, jednopasowa o szerokości pasa 3,5m, spadek jednostronny;
● Dwustronne pobocze o szerokości 0,75m.
Wykonawcą była firma TOM TRANS
Tomasz Walczak, a koszt inwestycji
to 468 661,72 złotych brutto. Na w/w

Poniatowice

INWESTYCJE

Inwestujemy w kulturę

Ligota Mała

INWESTYCJE DROGOWE

Wschodnia obwodnica
Oleśnicy jeszcze
w tym roku
R
ozpoczęta w październiku zeszłego roku inwestycja, zostanie oficjalnie otwarta w 20 grudnia.
Przypomnijmy, że powstały 3,5-kilometrowy odcinek (z czego ponad 2,5
km przebiega przez teren gminy Oleśnica) ma odciążyć ulice Wojska Polskiego, Sudoła i Krzywoustego. Ułatwi też dojazd mieszkańcom gminy

4 listopada podpisane zostały umowy na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej do dwóch
dużych inwestycji: "Budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Boguszyce" oraz "Budowy świetlicy
wiejskiej w miejscowości Krzeczyn". Przy obu inwestycjach pomyślano również o zapleczu sportowym dla
miejscowych drużyn (szatnie, pomieszczenia higieniczno-sanitarne). UGO ●

m.in. do Szkoły Podstawowej Gminy Oleśnica, przedszkoli i żłobka oraz
zwiększy dostępność gminnych terenów inwestycyjnych.
Wykonawcą przedsięwzięcia była
firma Budimex S.A. Inwestycja była
współfinansowana ze środków Unii
Europejskiej, a wartość prac wyniosła 27,8 mln złotych. ● UGO
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EKOLOGIA

Ważne zmiany w programie „Czyste
Powietrze” – wycofanie dotacji
na kotły węglowe oraz podwyższenie
progów dochodowych

Z

akup i montaż kotła na węgiel
w ramach programu „Czyste Powietrze” jest możliwy
do 31 grudnia 2021 r. Oznacza to , że
od 1 stycznia 2022 r nie będzie dotacji na to źródło ciepła:
1. Okres przejściowy do końca 2021 r.
związany jest z tym, że program dopuszcza rozpoczęcie przedsięwzięcia do 6
miesięcy przed datą złożenia wniosku
o dofinansowanie. Wszyscy, którzy złożą wniosek o dofinansowanie, zakupią
i zamontują kocioł na węgiel do dnia
31 grudnia 2021 r. będą mieli ten koszt
kwalifikowany do dotacji.
2. Kotły na węgiel będą dofinansowane pod warunkiem:
● złożenia wniosku o dofinansowanie obejmującego kocioł na węgiel do
dnia 31.grudnia 2021 r. ;
●zakupu kotła na węgiel do 31 grudnia 2021 r.;
●wystawienia faktury na zakup i montaż kotła na węgiel do 31 grudnia 2021 r.
Ponadto od 1 lipca 2021 r. zostały zwiększone obecne progi dochodowe upraw-

niające do podwyższonego poziomu
dofinansowania.
1. Dla gospodarstw jednoosobowych
próg dochodowy wzrósł o 175% naj-

OŚWIATA

Kolejne środki
finansowe pozyskane
na cele oświatowe

W

październiku 2021 r. gmina
Oleśnica pozyskała środki finansowe w wysokości 15 200 zł w ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na
lata 2021-2025". Środki te przeznaczone są na zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia
bibliotek szkolnych i trafią do Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w
Sokołowicach (12000,00 zł) i Szkoły Podstawowej Gminy Oleśnica w
Oleśnicy (3200,00 zł).
W listopadzie bieżącego roku gmina Oleśnica otrzymała środki finansowe pozyskane z 0,4% rezerwy części
oświatowej subwencji ogólnej w roku
szkolnym 2020/2021 w kwocie 30.000,00
zł. Wniosek został złożony w październiku 2021 r. z tytułu dofinansowania
w zakresie doposażenia w sprzęt szkolny i

W ramach
programu szkoły
otrzymają
wsparcie finansowe
na zakup wyposażenia
technicznego niezbędnego
do rozwoju umiejętności
praktycznych wśród dzieci
i młodzieży.

pomoce dydaktyczne w nowo wybudowanych obiektach oświatowych w szkołach,
tj. w Szkole Podstawowej im. Orła Białego
w Sokołowicach.
GMINA OLEŚNICA OTRZYMAŁA
TEŻ ŚRODKI W WYSOKOŚCI
310 000,00 ZŁ W RAMACH
PROGRAMU "LABORATORIA
PRZYSZŁOŚCI" PODZIAŁ
KWOTOWY:
1. Szkoła Podstawowa w Ligocie Polskiej – 70000,00 zł,
2. 
Szkoła Podstawowa im. UNICEF
w Ligocie Małej – 60000,00 zł,
3. 
Szkoła Podstawowa im. Orła
Białego w Sokołowicach – 60000,00 zł,
4. Szkoła Podstawowa Gminy Oleśnica w Oleśnicy – 60000,00 zł,
5. 
Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Ordery Uśmiechu w Smolnej
– 30000,00 zł,
6. Szkoła Podstawowa we Wszechświętem – 30000,00 zł.

Program ma wspierać uczniów w
rozwoju umiejętności związanych z
nowymi technologiami, cyfryzacją czy
robotyką. Ze środków można zakupić
sprzęt tj.: drukarki 3D, mikrokontrolery z sensorami, stacje lutownicze,
wyposażenie studia nagrań. ●
Monika Galik, Beata Zbylut - OP

niższej emerytury czyli do 2 189,04
zł (o około 229 zł wyżej niż obecnie).
2. Dla gospodarstw wieloosobowych
próg dochodowy został ustalony na po-

ziomie 125% najniższej emerytury czyli do 1 563,60 zł (o ok.164 zł więcej niż
obecnie). Wszelkie szczegółowe informacje na temat Programu „Czyste po-

wietrze” można uzyskać w Urzędzie
Gminy Oleśnica, pok. nr 7, tel. 713140-207, adres e-mail: eliza.kolcz@olesnica.wroc.pl ● Eliza Kołcz - SK

CYFROWA GMINA

Grant na ponad 227 tysięcy złotych
w ramach programu „Cyfrowa Gmina"

W

dniu 18 października w oleśnickiej sali widowiskowej odbyła
się konferencja zorganizowana przez
Kancelarię Premiera, podczas której
przedstawiciele gmin odebrali symboliczne czeki związane z programem
„Cyfrowa Gmina”. Celem programu

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA DOBRA WIDAWA

jest wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa.
Gminy otrzymują dofinansowanie
w formie grantu do 100% wydatków
kwalifikowanych na dane przedsięwzięcie. ● UGO

Aplikacja mobilna ukazująca atrakcje
turystyczne Doliny Dobrej i Widawy!

A

plikacje NATURALNA DOBRA
WIDAWA i KULTURALNA
DOBRA WIDAWA, oprócz szerokiej bazy obiektów przyrodniczych i
historycznych, szlaków turystycznych
czy produktów lokalnych, posiadają
funkcję PLANER, która daje możliwość zaplanowania naprawdę atrakcyjnej wycieczki. ●
LGD Dobra Widawa

Wystarczy
zeskanować QR
kod lub wejść
na dobrawidawa.pl/app,
by poznać piękno naszego
obszaru!
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Konsultacje społeczne w sprawie
kolei dużych prędkości
W
dniu 13 października odbyło się spotkaniu informacyjnym dla JST, dotyczące budowy linii kolejowej nr 86
na odcinku Sieradz Północ - Kępno
- Czernica Wrocławska - Wrocław
Główny, w ramach inwestycji kolejowych Centralnego Portu Komunikacyjnego. Kolej Dużych Prędkości wspomniana linia kolejowa nr 86 na
odc. Kępno – Czernica Wrocławska,
będzie realizowana w nowym przebiegu przez teren m.in. powiatu oleśnickiego (gminy: Oleśnica, Syców,
Dziadowa Kłoda, Bierutów). Zgodnie
z deklaracjami przedstawicieli CPK
pierwsze roboty budowlane mają się
rozpocząć już w 2023 r., a zakończyć
w roku 2028. Zakładana prędkość projektowa: do 350 km/h, prędkość eksploatacyjna na moment oddania do
użytkowania: 250 km/h.
Na spotkaniu zaprezentowano cztery warianty przebiegu nowych linii
kolejowych, które stanowią obecnie

przedmiot konsultacji:
●W41 (kolor pomarańczowy przez
gminy: Syców, Dziadowa Kłoda i Bierutów),
●W42 (kolor jasnoniebieski przez
gminy: Oleśnica, Syców, Dziadowa
Kłoda i Bierutów),
●W43 (kolor zielony – przebieg na
terenie powiatu oleśnickiego pokrywa się z W44),

INWESTYCJE

ozpoczął się montaż nowych tabliczek przystankowych Komunikacji
Autobusowej Gminy Oleśnica. Solidne wykonanie tabliczek zapewni trwałość i wytrzymałość przez długie lata.
Przypominamy - nieprawidłowości w funkcjonowaniu KAGO można zgłaszać telefonicznie pod numerem 713 140 213. Również operator
KAGO (POLBUS-PKS) odpowiada
na pytania związane z komunikacją
autobusową (telefon pn-pt, 8-16, nu-

będzie rewitalizowana (stacja oddalona od zabudowy mieszkaniowej)”.
1 grudnia w świetlicy wiejskiej w
Ligocie Polskiej odbyło się pierwsze
spotkanie konsultacyjne z przedstawicielami Centralnego Portu Komunikacyjnego oraz z wykonawcą zadania
– firmą Multiconsult Polska. Omówiono na nim projekt, odpowiedziano na
pytania mieszkańców, sołtysów i radnych. Do 31 grudnia mogą wypełnić
Państwo ankietę dotyczącą preferencji
związanych z trasą kolejową i jej umiejscowieniem. Link do ankiety interaktywnej znajduje się na stronie Urzędu
Gminy Oleśnica: http://olesnica.wroc.
pl/news.php?tp=3&nid=3845&m=p W
siedzibie Urzędu dostępna jest również
wersja papierowa. Zachęcamy Państwa
do wypełnienia ankiety, głos mieszkańców i ich mobilizacja w tej kwestii są
niezbędne do wyłonienia korzystnego
dla wszystkich rozwiązania. ●
Krzysztof Skórzewski
– sekretarz/zastępca wójta

INWESTYCJE

Nowe tabliczki
przystankowe KAGO

R

●W44 (kolor granatowy przez gminy:
Dziadowa Kłoda i Bierutów).
Podczas spotkanie konsultacyjnego
dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, gmina Oleśnica za najkorzystniejszy wariant uznała W41. Jedyny wariant przebiegający
przez gminę Oleśnica (W42) został
przez gminę oceniony jako niekorzystny. Uzasadnienie:

„Proponowany przebieg KDP w Wariancie 42 (jasnoniebieski) jako jedyny
przebiega częściowo przez obszar gminy Oleśnica. Odległość od najbliższej
zabudowy mieszkaniowej (ok. 200 m
od miejscowość Osada Leśna) wydaje
się być niewystarczająca i będzie generowała opór mieszkańców. Do miejscowości Osada Leśna dochodzi droga gminna asfaltowa, która kończy się
w tej miejscowości. Przeprojektowanie Wariantu 42 tak aby omijał Osadę
Leśną od południa jest równoznaczne
z uniknięciem budowy kosztownego
wiaduktu i umożliwi odsunięcie KDP
na odległość większą niż wspomniane
200 m. Jednocześnie planowane włączenie do infrastruktury PLK, do LK
181, na wysokości miejscowości Poniatowice (gm. Oleśnica) nie przysłuży
się mieszkańców gm. Oleśnica. Dwie
z trzech stacji na LK 181 (Poniatowice i Cieśle) znajdą się na wschód od
tego włączenia. Trzecia stacja Jemielna Oleśnicka najprawdopodobniej nie

mer 713 330 530, e-mail: przewozy@
polbus.pl).
W gminie Oleśnica działa 8 linii
autobusowych odjeżdżających ze stanowisk 2-4 dworca autobusowego w
Oleśnicy. Bilet jednorazowy, niezależnie od długości trasy, kosztuje 2 złote.
W okresie roku szkolnego uruchamiane są dodatkowe kursy, umożliwiające dotarcie dzieci do wszystkich szkół
podstawowych Gminy Oleśnica. ●
UGO

Ruszają konsultacje społeczne projektu
pod nazwą „budowa nowej linii
elektroenergetycznej o napięciu 400 kV
relacji Dobrzeń – Pasikurowice (Ostrów)”

P

rzebieg nowej linii elektroenergetycznej zaplanowano pograniczem między gminą Oleśnica, a gminami Syców i Dziadowa Kłoda. Linia
ma przebiegać m.in. w sąsiedztwie Zalesia i Junoszyna w sołectwie Ostrowina, Dębowego Dworu w sołectwie Ligota Polska oraz Osady Leśnej.
Polskie Sieci Elektroenergetyczne
S.A. rozpoczynają inwestycję budowy nowej linii elektroenergetycznej.
W jej ramach zostanie przebudowany odcinek najstarszego ciągu liniowego najwyższych napięć w Polsce, łączący aglomeracje Opola, Wrocławia,
Ostrowa Wielkopolskiego i Częstochowy. Eksploatowane od 60 lat połączenie wymaga modernizacji, większej
przepustowości oraz dostosowania
do przyszłych warunków pracy systemu przesyłowego i zmieniającej się
struktury wytwarzania energii. Nowa
linia umożliwi przesył energii w ilości
niezbędnej by sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu i dynamicznemu rozwojowi gospodarki regionu oraz zapewni
stabilne dostawy energii elektrycznej
do odbiorców na terenie Województw
Dolnośląskiego i Opolskiego.
Linia 400 kV relacji Dobrzeń – Pasikurowice (Ostrów) powstanie na terenie:
● 2 województw: Opolskiego i Dolnośląskiego
● 2 powiatów: Namysłowskiego i Oleśnickiego
● 6 gmin: Namysłowa, Wilkowa,
Dziadowej Kłody, Oleśnicy, Sycowa
i Twardogóry.

Trasa linii poprowadzi od słupa
nr 457 w miejscowości Wilków i zostanie podłączona do istniejącej linii
400 kV relacji Pasikurowice – Ostrów
na północny wschód od miejscowości
Goszcz w gminie Twardogóra. Jej łączna długość wyniesie ok. 40 km. Prace
konstrukcyjne rozpoczną się w 2026
r. Zakończenie inwestycji zaplanowano na 2028 r.
Założeniem inwestora jest, aby budowa linii w jak najmniejszym stopniu
ingerowała w życie okolicznych mieszkańców i środowisko naturalne. Dlatego
też docelowa trasa linii jest przedmiotem konsultacji z lokalnymi społecznościami i władzami samorządowymi.
Za nami pierwsze spotkanie, które odbyło się 7 grudnia 2021 r. w świetlicy
wiejskiej w Ligocie Polskiej. Gminę reprezentowali: Krzysztof Skórzewski –
zastępca wójta oraz Czesław Kaczmarek radny z okręgu Ostrowina i Ligota
Polska. O kolejnych terminach będzie-

my Państwa informowali na bieżąco na
stronie Urzędu Gminy Oleśnica oraz
na fanpage’u gminnym. Uwagi przekazane podczas konsultacji społecznych
mogą posłużyć do korekty przebiegu
linii czy lokalizacji stacji.
Do 31 grudnia br. Mogą wypełniać
Państwo ankietę dotyczącą preferencji związanych z przebiegiem planowanej nowej linii elektroenergetycznej i
jej umiejscowieniem. Link do ankiety internetowej znajduje się na stronie Urzędu Gminy Oleśnica: https://
budowalinii.pl/dobrzen-pasikurowice

Więcej informacji na stronie internetowej projektu: https://nowaliniado-

brzenpasikurowice.pse.pl/
Adres i numer kontaktowy:
nowaliniadobrzenpasikurowice@pse.pl
+48 887 778 968 ●
Krzysztof Skórzewski,
Rafał Zahorski - na podstawie
informacji uzyskanych podczas
konsultacji społecznych
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Medale za Długoletnie
Pożycie Małżeńskie

W

dniu 15 września 2021 r. w
Świetlicy Wiejskiej, w Ligocie Polskiej odbyło się uroczyste spotkanie dla osób wyróżnionych
odznaczeniem państwowym – Medalem
za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.
Z uwagi na obostrzenia związane z
pandemią SARS Covid-19, które uniemożliwiły bezpośredni kontakt z parami uhonorowanymi Medalami w 2020
r., na uroczystość zaproszono jubilatów, których 50-ta rocznica wspólnego pożycia małżeńskiego przypadła
na 2020 oraz 2021 rok.
Odznaczone osoby to: Helena i Zygmunt Barscy, Lidia i Andrzej Bugalscy, Henryka i Tadeusz Cieślak, Janina i Franciszek Frąckowiak, Teresa
i Władysław Gierus, Urszula i Marian Kowal, Halina i Ignacy Krasinkiewicz, Regina i Mieczysław Latała,
Urszula i Jan Leszczyńscy, Michalina i Władysław Marczewscy, Łucja i
Jan Niczyj, Krystyna i Zbigniew Ry-

lewicz, Czesława i Adam Szybowscy,
Rozalia i Edward Wróbel.
Ponadto, w dniu 25 listopada 2021
r. w Urzędzie Gminy Oleśnica w Sali
Narad, odbyło się ostatnie takie spotkanie w tym roku, na którym uhonorowani zostali Państwo: Teresa i Ka-

zimierz Kobiałka, Barbara i Zbigniew
Drałus, Wanda i Bogumił Zalińscy
oraz Jadwiga i Stanisław Potępa.
Odznaczenia, legitymacje, kwiaty
oraz drobne upominki wręczali: Wójt
Gminy Oleśnica Marcin Kasina, Przewodniczący Rady Tadeusz Kunaj wraz

z sołtysami i radnymi z miejscowości, w której mieszkają jubilaci. Na
spotkaniach nie zabrakło zdjęć upamiętniających uroczysty moment wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie
Małżeńskie. ●
Ilona Ładak, Katarzyna Zięba - SO

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Zmiany
związane
z CEIDG

I

nformujemy, że od 13 grudnia 2021 r.
Ministerstwo Rozwoju i Technologii
planuje wprowadzenie zmian w obsłudze Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej (CEIDG).
W związku z powyższym zaczną obowiązywać nowe wzory: formularza i załączników do formularza oraz zaświadczenia i wydruków z CEIDG.
Wszystkie usługi elektroniczne związane z obsługą przedsiębiorcy zostaną
przeniesione ze strony ceidg.gov.pl na
serwis Biznes.gov.pl. Przedsiębiorcy będą
mogli skorzystać z zakładki Konto Przedsiębiorcy, gdzie (po zalogowaniu) będą
dla nich dostępne dane, złożone wnioski oraz operacje na wpisie. Ponadto od
października przedsiębiorcy mają możliwość założenia adresu do e-Doręczeń
w Kontakcie przedsiębiorcy, który ma
w przyszłości usprawnić wymianę korespondencji z urzędami.
Szczegółowe informacje znajdują się
na stronie Biznes.gov.pl. ●
Paulina Gieroń-Bojanowska
– kierownik SO

SPRAWY MIESZKAŃCÓW

Konsultacje społeczne
i zgłaszanie problemów
w Gminie Oleśnica
już online!

O

d 1 stycznia 2022 r. Wójt Gminy
Oleśnica uruchamia dla mieszkańców platformę internetową pt. Centrum
Dialogu Społecznego Gmina Oleśnica. Wójt wprowadza nowe e-usługi,
które umożliwiają załatwienie spraw
z dowolnego miejsca i w dowolnym
czasie, bez konieczności wychodzenia z domu. Platforma ta będzie służyć do wysyłania i zgłaszania proble-

mów w naszej gminie przez naszych
mieszkańców platforma może zostać
również wykorzystana do przeprowadzania konsultacji społecznych.
Centrum Dialogu Społecznego będzie można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Gminy Oleśnica (w zakładkach po prawej stronie). ●
Urszula Szymańska
– kierownik OR
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Ekumeniczne spotkanie
w Sokołowicach

W

Sokołowicach, przy drodze
nr 25, znajduje się Grób
Carskiego Żołnierza – szeregowego Kalinika Rotczenki, który
zmarł w 1813 roku.
Corocznie pod koniec października odbywa się tutaj ekumeniczne spotkanie. W tym roku spotkanie odbyło
się w czwartek 28. października. Ekumeniczną modlitwę poprowadzili ks.

Jerzy Szczur, ks. Grzegorz Cebulski i
ks. Andrzej Augustyn.
W uroczystości udział wzięli: Aleksandra Sieruga - z-ca przew. Rady Gminy Oleśnica, Krzysztof Skórzewski z-ca wójta Gminy Oleśnica, Ewa Polak
- rada sołecka Sokołowice, Artur Mosiak - dyr. SP w Sokołowicach razem z
przedstawicielami młodzieży, Monika
Małobęcka-Wzgarda - dyrektor GOK

DLA MIESZKAŃCÓW

Bezpłatne konsultacje
psychologiczne
G
minny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnicy informuje, że mieszkańcy Gminy Oleśnica mogą korzystać
z bezpłatnych konsultacji psychologicznych w każdy poniedziałek w godzi-

nach od 15.00 do 19.00, po wcześniejszym umówieniu terminu spotkania pod
nr tel. 530 124 344, 530 118 220, 530
126 308, 530 123 461, 533 401 947.●
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Pomoc
– drewno opałowe
E
fektem dobrej współpracy Gminy
Oleśnica z Dolnośląską Służbą Dróg
i Kolei we Wrocławiu jest pozyskanie
przez Gminę nieodpłatnie drewna opałowego pochodzącego z wycinki drzew
z terenów przeznaczonych pod budowę DW 451 - wschodniej obwodnicy
Oleśnicy. Drewno opałowe rozdysponowane zostanie wśród potrzebujących
mieszkańców Gminy Oleśnica.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnicy mając na wzglę-

dzie zbliżający się okres jesienno-zimowy oraz potrzebę zabezpieczenia
opału wytypował 23 rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej
lub wymagające szczególnego wsparcia ze względu na wiek, chorobę lub
niepełnosprawność. W dniu 10 września 2021 r. rozpoczęto akcję polegającą na transporcie drewna opałowego
dla wskazanych mieszkańców z terenu gminy Oleśnica.●
Urszula Szymańska - OR

Oleśnica, Wojciech Młynski - Stowarzyszenie Kawaleryjskie im. 14 Pułku
Ułanów Jazłowieckich, Jerzy Trzciński
i Zdzisław Gołebiowski - Koło Związku Żołnierzy im. Ziemi Oleśnickiej a
także przedstawiciele Urzędu Gminy
Oleśnica oraz Ochotnicza Straż Pożarna z Sokołowic. ●
GOK Oleśnica

ROCZNICA

O Niepodległej
w Boguszycach

GOPS

BYSTRE

Piotr Dziubina
nowym sołtysem
miejscowości Bystre

W

przeprowadzonych 24 listopada
wyborach, Piotr Dziubina (38
lat, z wykształcenia filolog, absolwent
Uniwersytetu Jagiellońskiego) otrzymał 46 głosów. Jego kontrkandydat,
Sebastian Krzemień, uzyskał ich 20.
Uprawnionych do głosowania było 741
mieszkańców. Na listę obecności wpisało się 71 osób. Oddano 66 ważnych głosów. Wybory odbyły się w świetlicy
wiejskiej w Bystrem. 29 października
2021 roku poprzednia sołtys miejscowości złożyła w Urzędzie Gminy rezygnację z pełnionej funkcji
W wyborach uzupełniających do rady
sołeckiej, poza nowym sołtysem, wybrane zostały Izabela Wieczorek i Małgorzata Spasówka. ● UGO

P

rzy pomniku upamiętniającym 2
Armię Wojska Polskiego w Boguszycach, złożono kwiaty i oddano cześć walczącym o wolność naszej Ojczyzny.
W uroczystości w przeddzień Narodowego Święta Niepodległości wzięli udział
Marcin Kasina – wójt Gminy Oleśnica,
Tadeusz Kunaj – przewodniczący Rady
Gminy Oleśnica, major rezerwy Jerzy

Trzciński oraz ppłk rezerwy Zdzisław
Gołebiowski z Koła Związku Żołnierzy Wojska Polskiego im. Ziemi Oleśnickiej, Monika Małobęcka-Wzgarda
– dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
Oleśnica, przedstawiciele sołectwa Boguszyce z Jadwigą Bodo – sołtysem Boguszyc oraz delegacja młodzieży ze Szkoły
Podstawowej im. Orła Białego w Sokołowicach. Nad bezpieczeństwem czu-

wali strażacy z jednostki Ochotniczej
Straży Pożarnej w Sokołowicach – Kamil Jaroszek i Sebastian Walczyk, którzy również wystawili wartę honorową.
Po odśpiewaniu hymnu państwowego, delegacje złożyły wiązanki i zapalono znicze przy boguszyckim pomniku.
Po uroczystości, uczestnicy udali się do
świetlicy na tradycyjną grochówkę. ●
GOK Oleśnica
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INTEGRACJA

Dzień Seniora
w Smolnej
Z
a nami Bal Seniora.... co to był
za bal! Muszę przyznać, że w duszach naszych smoleńskich seniorów jest moc! Nikt tego wieczoru
nie narzekał na ból stawów, bo – jak
wiecie- w tańcu nic nie boli, a najlepsza terapia to śmiech i dobre towarzystwo. Do tego trochę dobrej muzyki,
która budzi wspomnienia z młodych
lat, to wszystko przyprawione odrobiną humoru i oto mamy przepis na udaną imprezę seniorów.
Szczerze powiem, że tyle wigoru i fajerwerków na parkiecie dawno nie widziałam. Skoro bal, to nie mogło zabraknąć króla i królowej. Tak oto Smolna
zyskała parę królewską – Królową Kry-

Znów jesieni
przyszła pora
Z nią, jak zwykle,
Dzień Seniora. W kim się
jeszcze plącze dusza, Ten
na Dzień Seniora rusza

stynę Zgobę i Króla Władysława Dyk.
Oczywiście odbyła się uroczysta koronacja i został zatańczony pierwszy walc
królewski. Taka dygresja - czy Wy także
zauważacie podobieństwo naszej królowej Krystyny do angielskiej Królowej
Elżbiety? Oczywiście z Jej młodych lat!
Tańce i rozmowy trwały do północy,

KRZECZYN

Boisko w Krzeczynie
gotowe!

P

iękne boisko wielofunkcyjne już gotowe. Powstało nowe miejsce do aktywnego spędzania czasu zarówno przez
dzieci jak i dorosłych mieszkańców naszej miejscowości. Mecz na uroczyste
otwarcie jeszcze przed nami (warunki pogodowe póki co nie pozwalają na
jego rozegranie). Pierwsza część zada-

LIGOTA POLSKA

ale żadna z Pań nie zgubiła pantofelka.
Mamy nadzieję, że w przyszłym roku
spotkamy się w co najmniej takim samym składzie, a po miejscowości rozniesie się wieść, że impreza była udana
i za rok będzie bal na sto par.
W imieniu swoim i rady sołeckiej
życzę seniorom zdrowia, uśmiechu na
twarzach, pogody ducha, aktywności,
czerpania radości z życia i tak jak mówiłam na balu- żeby Wam się chciało
chcieć! Mam również cichą nadzieję,
że ten bal zapoczątkuje częstsze spotkania seniorów ze Smolnej i zmobilizuje ich do aktywności. A może powstanie smoleński klub seniora????? ●
Sylwia Hajduk – sołtys Smolnej

KRZECZYN

Choinka
Wycieczka integracyjna
w Krzeczynie mieszkańców Brzezinki

N

asza piękna krzeczyńska choinka wprowadza już w świąteczny
nastrój. Serdecznie dziękujemy za pomoc w zorganizowaniu choinki Nadleśnictwu Oleśnica Śląska, Pani Agacie
i Marcinowi Zalega, Ewie Olechnowicz,
Rafałowi Kasprzak, Jackowi Kasprzak,
Danielowi i Katarzynie Psuja, Stanisławowi Mazurowi. Dzięki Wam czujemy Magię Świąt! ● KGW w Krzeczynie

nia została wykonana ze środków funduszu sołeckiego 2019/2020 dla sołectwa Krzeczyn, zaś realizację wykonania
nawierzchni na boisku zawdzięczamy
gminie Oleśnica, za co serdecznie dziękujemy. Zapraszamy do użytkowania. ●

R

odzinny Park Przygód i Edukacji „Górecznik” oraz podmilickie Krośnice
ze ścieżką przyrodniczą i kolejką wąskotorową były celem wycieczki integracyjnej mieszkańców Brzezinki. Wyjazd został sfinansowany ze środków funduszu sołeckiego. ● Przemysław Mamrot – sołtys Brzezinki

Agata Zalega
- sołtys miejscowości Krzeczyn

Festyn rodzinny
z KGW Ligocianki

BRZEZINKA

12

września przy świetlicy wiejskiej w Ligocie Polskiej odbył
się festyn rodzinny połączony z akcją
#SzczepimySię, zorganizowany przez
KGW Ligocianki. W programie przewidziano liczne atrakcje dla dzieci (m.in.
animacje, dmuchańce, gry i zabawy),
odbył się również pokaz ratownictwa
medycznego oraz pokaz sprzętu i wozu
strażackiego. O podniebienia uczestników zadbało miejscowe Koło Gospodyń
Wiejskich, przygotowując strefę gastronomiczną. Festyn był bardzo udany.
Serdeczne podziękowania dla KGW
Ligocianki, zespołu Zazule, OSP Ligota Polska, patrolu Policji z Oleśnicy oraz pozostałych osób, które przyczyniły się do organizacji imprezy. ●
Agnieszka Jakubowska
– sołtys Ligoty Polskiej

10

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA

KURIER GMINY OLEŚNICA

Strażacy
z gminy Oleśnica
- zdjęcia z kalendarza
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ZDJĘCIA – FANPAGE’E SOŁECTW

Mikołaj odwiedził gminę Oleśnica
Sokołowice

Boguszyce Osiedle
Spalice

Poniatowice

Sokołowice

LIGOTA POLSKA

Mikołaj w Ligocie Polskiej
D
nia 5 grudnia 2021r do miejscowości Ligota
Polska zawitał Święty Mikołaj ze swoimi elfami. Grzecznych dzieci było tak dużo, że Mikołaj - aby nie obciążać zbytnio reniferów - zamiast
saniami przybył pojazdem silnikowym. Dzięki
temu zdążył dotrzeć do wszystkich niecierpliwie go oczekujących mieszkańców. Atmosfera
była bardzo miła i serdeczna, dzieci witały Mikołaja w pięknych przebraniach. Nie obyło się

Poniatowice

LIGOTA MAŁA

Mikołajki w Ligocie Małej

bez pierniczków, były tez kiełbaski przy wspólnym ognisku po drodze oraz ciepła herbata z cytryną dla zmarzniętych pomocników Świętego.
Ogromne podziękowania dla wspaniałych ludzi
z KGW Ligocianki - Marioli, Dagmary, Justyny, Asi, Marysi, Grażyny oraz Moniki, Artura,
Agnieszki i Klaudii. ●
Agnieszka Jakubowska
– sołtys Ligoty Polskiej

D

nia 3 grudnia 2021 r. dzieci z Ligoty Małej zostały odwiedzone przez Św. Mikołaja. Były tańce i zabawy w rytmach znanych i lubianych przez dzieci melodii. Wszystkie dzieci
przez cały rok były grzeczne, dlatego gość obdarował każdego prezentem pełnym niespodzianek.
Spotkanie z Mikołajem minęło w bardzo miłej

atmosferze. Było to spotkanie pełne wrażeń i radości dla wszystkich dzieci. Dziękujemy Mikołajowi i zapraszamy za rok. Dziękujemy również
całej ekipie Mikołaja oraz wójtowi naszej Gminy Panu Marcinowi Kasina za udział i za wsparcie imprezy. ●
Grzegorz Szymański - sołtys Ligoty Małej
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Darcie Pierza
we Wszechświętem

S

iedem zespołów z całej gminy
Oleśnica wzięło udział w Gminnym Darciu Pierza, które odbyło
się 3. grudnia w świetlicy we Wszechświętem.
Darcie pierza to tradycyjne oddzieranie z gęsich piór chorągiewek od
twardszych stosin oraz oddzielanie puchu. Dawniej czynność ta była wykonywana ręcznie i właśnie w ten sposób
odbywała się gminna konkurencja.
W tegorocznym Gminnym Darciu
Pierza wzięły udział drużyny: Gminnego Ośrodka Kultury, KGW „Na ob-

casach” w Smolnej, zespół „Zazula”
z Ligoty Polskiej, KGW Boguszyce
„Fajne Babki”, Szkoła Podstawowa
we Wszechświętem, zespół „Rzędowianie” z Boguszyc-Osiedla oraz KGW
Wszechświęte.
Spotkanie otworzył Marcin Kasina
– wójt Gminy Oleśnica a wśród drących pierze byli również Monika Małobęcka-Wzgarda – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Oleśnica, Tomasz
Domal – radny Gminy Oleśnica oraz
Maciej Syta – kierownik referatu oświaty i promocji Urzędu Gminy Oleśnica.

KULTURA

Pysznie, mącznie
i chlebowo
18

listopada w Izbie Pamięci
Gminy Oleśnica w Boguszycach odbyły się warsztaty wypieku
chleba. Najpierw uczestnicy zapoznani zostali z całym procesem wypieku
– "od ziarenka do gotowego produktu", następnie sami przygotowywali i
wypiekali chleby, chałki i bułki, które przekazane zostały dla potrzebu-

jących w ramach akcji „Podziel się
kromką chleba”.
Wypieki przygotowali uczestnicy
Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dobroszycach i Sycowie przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w
Oleśnicy, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz wójtem Marcinem Kasiną.● GOK Oleśnica

nr 4 | grudzień 2021 | www.olesnica.wroc.pl

KULTURA

Dzień animatora
kultury i sportu
T

o była okazja do spotkania i podziękowania działaczom kultury
i sportu, dzięki którym te dwa ważne
obszary życia w naszej gminie ciągle
żyją i się rozwijają. Dzień animatora
kultury i sportu odbył się 30. listopada
w hali sportowej przy ul. Wileńskiej.
Podziękowania przekazał zgromadzonym Marcin Kasina – wójt Gminy Oleśnica oraz Monika Małobęcka-Wzgarda – dyrektor Gminnego
Ośrodka Kultury Oleśnica.
Podczas spotkania swój srebrny jubileusz obchodził zespół "Smolniacy"
a złoty jubileusz swojej pracy artystycznej przeżywał znany i wszechstronny artysta naszej gminy – Miro-

sław Jankowski. Z okazji tych rocznic
GOK Oleśnica przygotował filmy jubileuszowe, które można obejrzeć na
kanale GOK-u na youtube.com.
W programie spotkania było również wspaniałe przedstawienie "Przyjaciółki z Wenus" w reżyserii Ewy Staroń. Kabaretowe sceny, niespodziewane
zwroty akcji i wszechobecny humor, a
także znane i lubiane szlagiery przyprawione nutką pikanterii to główne
atuty przedstawienia w wykonaniu artystek Centrum Inicjatyw Artystycznych Joanna Potkowska, Ewa Staroń,
Sonia Śpiewak-Meres.●
GOK Oleśnica

Po wyznaczonym czasie na darcie,
każda z drużyn musiała z uzyskanego
puchu przygotować poduszkę. Każda z drużyn zdobyła ex aequo pierwsze miejsce.
Podczas spotkania nie zabrakło
wspólnego śpiewania i opowieści związanych z tradycją darcia pierza. Niegdyś kilkudniowe darcie pierza kończyło się poczęstunkiem lub zabawą,
zwanymi wyskubkiem – spotkanie we
Wszechświętem również zakończyło
się wspólnym spotkaniem.●
GOK Oleśnica

TRADYCJE

Złota Chochla dla KGW Świerzna
D
wanaście zespołów złożonych z
Kół Gospodyń Wiejskich Gmina Oleśnica wzięło udział w pierwszym Turnieju KGW „Smaki Dziedzictwa”. Turniej odbył się 11.09.2021
w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa w Boguszycach.
Najlepszym zespołem okazało się
Koło Gospodyń Wiejskich Świerzna!
Za konkursową świeżonkę po staropolsku oraz prezentację na scenie zespół
otrzymał największą ilość punktów,
Złotą Chochlę Gminy Oleśnica oraz
prawo organizacji kolejnego Turnieju.
Drugie miejsce i Srebrną Chochlę
zdobyło Koło Gospodyń Wiejskich w
Cieślach, które przygotowało babkę
ziemniaczaną z puree z dyni, sosem
z borowików ze śmietaną i kwaśnym
mlekiem. Trzecie miejsce i Brązowa
Chochla wywalczona została przez
Koło Gospodyń Wiejskich „Po nitce
do kłębka” w Bystrem, które przygotowały pampuchy z jagodami i sosem
grzybowym oraz barszcz ukraiński.
Każda ze startujących drużyn otrzymała nagrodę za swoje danie. Potrawy i
prezentacje konkursowe oceniało specjalnie wybrane jury w składzie: Wiola
Hoffman – mieszkanka Boguszyc-Osiedla i uczestniczka WTZ w Dobroszy-

cach, Jarosław Telka – dyrektor GOPS
Oleśnica oraz Krzysztof Gawroński –
kierownik WTZ Dobroszyce-Syców.
Na scenie oprócz prezentujących
się KGW wystąpiły również zespoły:
„Rzędowianie”, „Boguszyczanie”, „Kapela Smyki” a także kabaret „Polip”.
Do rywalizacji stanęły KGW z: Bogusławic, Boguszyc, Bystrego, Cieśli,

Ligoty Polskiej, Ostrowiny, Smolnej,
Sokołowic, Spalic, Świerznej, Wyszogrodu, Zarzyska.
Zdobywcy „Złotej Chochli Gminy
Oleśnica” mają prawo organizacji kolejnego Turnieju. W przyszłym roku
produktem wiodącym będzie czerwona
kapusta. Do zobaczenia w Świerznej!.●
GOK Oleśnica
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BOGUSZYCE

Nagrody za osiągnięcia
dydaktyczno-wychowawcze
W

dniu 20 października 2021
r. Wójt Gminy Oleśnica
Marcin Kasina wręczył
nauczycielom szkół prowadzonych
przez Gminę Oleśnica nagrody za
osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w roku szkolnym 2020/2021. Nagrody otrzymali:
NAGRODY OTRZYMALI:
● Szkoła Podstawowa im. UNICEF
w Ligocie Małej: Pani Monika Mazur,
Pani Ewa Obiegło.
● Szkoła Podstawowa w Ligocie Polskiej: Pani Mariola Dutkowska, wicedyrektor szkoły Pani Małgorzata Lenart.
● Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Sokołowicach: dyrektor szkoły
Pan Artur Mosiak, Pani Justyna Plota.
● Szkoła Podstawowa we Wszechświętem: dyrektor szkoły Pan Robert
Nowosad, Pani Marta Lewandowska.
● Szkoła Podstawowa im. Kawalerów
Orderu Uśmiechu w Smolnej: Pani Kamila Piekarniak-Grzywacz, Pani Joanna Kaszewiak.
● Szkoła Podstawowa Gminy Oleśnica w Oleśnicy: Pani Marta Skorek-Hejninger. Serdecznie gratulujemy! ●
Beata Zbylut - OP

SP W SMOLNEJ

Dzień Patrona Szkoły

T

egoroczne obchody Dnia Patrona
Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Smolnej od-

były się dnia 11. października br. pod
hasłem „Nie lękajcie się!”. Społeczność
szkolna w tym dniu uczestniczyła w

różnorodnych zajęciach, które przybliżyły postać Jana Pawła II - kawalera Orderu Uśmiechu. Obchody zostały poprzedzone wystawą plastyczną
klas I-VIII, której tematem było życie i twórczość tego wielkiego Polaka.
Uczniowie obejrzeli prezentacje multimedialne dotyczące życia i pontyfikatu Ojca Świętego. Klasy młodsze wykonały flagi papieskie, starsi uczniowie
ułożyli i rozwiązali krzyżówki .Do wykonania były również papieskie zadania matematyczne. Obchody zakończyła „Barka”- ulubiona pieśń Świętego
Jana Pawła. W ten sposób społeczność
uczniowska oddała szacunek i uczciła
pamięć swojego patrona. ●

EDUKACJA

Trzeci oddział żłobka
gminnego już wkrótce

T

rwają prace przy kolejnej inwestycji
edukacyjnej (planowane zakończenie
jeszcze w roku bieżącym) - dostosowaniu pomieszczeń do prowadzenia trzeciego oddziału żłobka gminnego przy ul.
Wileńskiej w Oleśnicy. Dzięki tej zmianie, powstanie kolejny oddział przedszkolno- żłobkowy dla dzieci do lat 3
(możliwość przyjęcia 25 osób).
Wykonawcą jest firma AG-BUD Krystian Korus z Ligoty Polskiej. Gmina
uzyskała dofinansowanie na w/w zadanie w ramach programu pod nazwą
„Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat
3 MALUCH+ 2021”. Kwota dofinansowania wynosi 483 180,80 zł. ● UGO

Dorota Ignasiak, Maria Woźna,
Lucyna Orzechowska,
Beata Narwoysz
– SP w Smolnej

SP W SMOLNEJ

Pasowanie pierwszoklasistów

13

października 2021r. w Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Smolnej odbyło się pasowanie uczniów kl. I. W uroczystości wzięli udział Wójt Gminy
Oleśnica P. Marcin Kasina, Dyrektor Szkoły P. Dariusz Rzepka, Rada Rodziców, rodzice uczniów, delegacje z klas. Myślą
przewodnią akademii było: „Ślubujemy, że nie zawiedziemy”.
Po części artystycznej w wykonaniu uczniów kl. I i IV nastąpiło ślubowanie dzieci, a także ich rodziców oraz pasowanie
przez P. Dyrektora. Klasa I otrzymała wspaniałe prezenty od
P. Wójta, P. Dyrektora, rodziców oraz kolegów i koleżanek.
Na zakończenie dzieci wraz z rodzicami i gośćmi posadzili przed szkołą pamiątkowe drzewo. Cała uroczystość
przebiegła przy zachowaniu reżimu sanitarnego. ●
Lucyna Orzechowska – SP w Smolnej

SP SMOLNA

Europejski Dzień Sportu
w SP w Smolnej

24

września 2021 roku w Szkole
Podstawowej w Smolnej uczniowie klasy 7 i 8 uczestniczyli w Szkolnym Turnieju Piłki Siatkowej. Zawody odbyły się w ramach Europejskiego
Dnia Sportu. Za akcję szkoła otrzymała Certyfikat. ●
Dariusz Rzepka,
Dagmara Jaworska-Drewniak
– SP w Smolnej
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SP W LIGOCIE MAŁEJ

Międzynarodowy
Dzień Praw Dziecka
z UNICEF
W
Szkole Podstawowej im.
UNICEF po raz kolejny
podjęte zostały działania
związane z obchodami Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka. Na terenie
szkoły miało miejsce wiele aktywności zainicjowanych przez wychowawców klas, uczniów, Samorząd Szkolny.
Wychowawcy w swoich klasach prowadzili zajęcia, których celem było przybliżenie uczniom tematyki związanej z
prawami młodego człowieka w oparciu o przepisy prawne regulujące ich
kwestie. Uczniowie klas młodszych
dekorowali swoje klasy, rozmawiali
o działalności organizacji UNICEF,
rozwiązywali ćwiczenia i łamigłówki, tworzyli prace plastyczne, przygotowywali wystawki prac, tańczyli i
śpiewali piosenki tematycznie związane z prawami dzieci.
W klasach starszych zorganizowane zostały projekcje prezentacji i filmów, panele dyskusyjne na temat praw
dziecka i człowieka wynikających z
podstawowych przepisów prawa, respektowania tych praw w różnych rejonach świata, form pomocy niesionej przez UNICEF. W każdej klasie
omówione zostały artykuły Konwencji Praw Dziecka. W efekcie uczniowskich działań powstały plakaty o charakterze informacyjnym, niebieskie
serca układane z puzzli, uśmiechnięte
buźki UNICEF. Przygotowane na ten
dzień niebieskie stroje uczniów symbolizowały barwy pomagającej dzieciom organizacji UNICEF.
Poza zajęciami organizowanymi
przez wychowawców w klasach, w
ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka na terenie naszej szkoły miały miejsce jeszcze inne działania. Uczennica klasy
VIII Noemi Kowalczyk przygotowała
i przedstawiła uczniom klas I-III oraz
dzieciom z oddziałów przedszkolnych

SP W LIGOCIE MAŁEJ

Wyjątkowy projekt
językowy Euroweek

N

a przełomie września i października uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. UNICEF w Ligocie Małej
uczestniczyli w międzynarodowym
projekcie „Euroweek – szkoła liderów”.
Pięciodniowy pobyt w Różance na
Ziemi Kłodzkiej miał na celu doskonalenie umiejętności językowych w
zakresie języka angielskiego, rozwijanie umiejętności społecznych i inteligencji potrzebnej uczniom w szybko
zmieniającym się świecie, uczył wielokulturowości, komunikacji społecznej oraz rozwijał kreatywność.
Różnorodne zajęcia i aktywności prowadzone były przez fantastycznych
wolontariuszy z całego świata – Polinezji Francuskiej, Nigerii, Barbadosu, Meksyku, Panamy, Filipin, Meksy-

ku, Kirgistanu i Indonezji. Pomagały
one uczestnikom w poszerzaniu horyzontów wiedzy w zakresie różnych
kultur, podnosiły umiejętności poruszania się i funkcjonowania w międzynarodowym środowisku. Program
Euroweek otwierał przestrzeń do rozwijania poczucia pewności siebie poprzez zróżnicowane zadania, mające na
celu naukę umiejętności współpracy
i budowania teamu, a także poprzez
warsztaty językowe, odgrywanie ról,
prezentacje.
Spośród wielu fantastycznych wyjazdów ligockiej młodzieży ten okazał się wyjątkowy i szczególnie wartościowy. ●
Anita Krzekotowska
– SP w Ligocie Małej

SP W SOKOŁOWICACH
prezentację na temat Praw Dziecka.
Zachęcała dzieci do rozmowy na temat znajomości swoich praw. Samorząd Szkolny w tym dniu odbył spotkanie z Dyrektorem Szkoły, Panią
Anną Klimkowską, poświęcone prawom uczniów. Z inicjatywy Samorządu odbyły się demokratyczne wybory Rzecznika Praw Ucznia.
Szkolna Rada Wolontariatu na okoliczność święta Praw Dziecka zdecydowała o organizacji dwóch przedsięwzięć o charakterze charytatywnym:
zbiórki makulatury dla Amelki walczącej z SMA oraz zbiórki nakrętek dla

Kacpra zmagającego się z dziecięcym
porażeniem mózgowym. Makulatura i nakrętki trafiły już do adresatów.
Uczniowie po raz kolejny aktywnie włączyli się do zbiórek, a przede wszystkim okazali swoje wielkie serce niosąc pomoc innym.
Uczniowie Szkoły Podstawowej im.
UNICEF w Ligocie Małej bez wątpienia wiedzą, że mają prawo do radości,
uśmiechu, zabawy, spokojnej nauki
i ciekawego poznawania otaczającego świata. ●

Pasowanie
na pierwszoklasistę

Anita Markiewicz-Wróbel
– SP w Ligocie Małej

SP W SOKOŁOWICACH

Zbiórka kasztanów
dla Wrocławskiego Hospicjum
O
d września do października nasza
szkoła wzięła udział w akcji zbiórki kasztanów dla Fundacji Wrocławskiego Hospicjum dla Dzieci. Wyniki naszej
akcji przeszły wszelkie oczekiwania. Do
Hospicjum zawieźliśmy ponad dziesięć
ogromnych worków z kasztanami, które
zostaną zakupione przez firmę farmaceutyczną i wykorzystane jako składnik leku.
Najważniejsze jest jednak to, że dzięki
naszym działaniom pomogliśmy dzieciom, które tej pomocy naprawdę potrzebują. Wszystko to dzięki ogromnemu zaangażowaniu uczniów, rodziców,
nauczycieli i chęci pomocy innym. Bardzo serdecznie dziękujemy.

Jak zwykle nasi uczniowie i rodzice
nas nie zawiedli i kolejny raz pokaza-

liśmy, że RAZEM możemy naprawdę
DUŻO!!! ● SP w Sokołowicach

W

dniu 28.10.2021r. do grona pełnoprawnych uczniów i czytelników Szkoły Podstawowej im. Orła Białego dołączyło 17 pierwszoklasistów.
Uroczyste wejście tanecznym krokiem poloneza rozpoczęło prezentację
najmłodszych uczniów przed obecnymi gośćmi: dyrekcją szkoły, rodzicami oraz gronem starszych kolegów i
koleżanek. Mieliśmy również okazję
posłuchać recytowanych i muzycznych występów opowiadających o ważnych tematach dla naszych uczniów:
o tym, czego już się nauczyli, co poznali, jakie wartości są dla nich ważne, a także zobaczyć choreografię do
drugiego, tym razem ludowego tańca.
Wzniosłości wydarzenia dodawała obecność pocztu sztandarowego.
I to właśnie na sztandar – godło na-

szej szkoły, pierwszoklasiści złożyli odczytane przez Przewodniczącą Szkoły
uroczyste ślubowanie, po którym Dyrektor Szkoły, P. Artur Mosiak dokonał symbolicznego pasowania, a świeżo pasowani uczniowie oddzwonili w
dzwon, oznajmiając jednocześnie oficjalny początek ich przygody w naszej szkole.
Kolejno przyszedł czas na złożenie
ślubowania czytelnika, a wraz z nim
na podarowanie każdemu z uczestników pamiątkowej książki pierwszoklasisty. To zresztą nie koniec prezentów.
Uczniowie otrzymali również drobne
upominki od Rady Rodziców, gminy
Oleśnica oraz ogrom słodkości, które czekały na nich w klasie, a o co zadbali niezawodni rodzice uczniów. ●
SP w Sokołowicach
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Pasowanie na Pierwszoklasistę

W

dniu 20 października, 23
uczniów klasy pierwszej
Szkoły Podstawowej Gminy Oleśnica w Oleśnicy, pod czujnym
okiem wychowawczyni, Pani Joanny
Szul – Knapek przystąpiło do uroczystości Pasowania na „Pierwszoklasistę”.

Pani Dyrektor szkoły przywitała zaproszonych gości: Wójta gminy Oleśnica Pana Marcina Kasinę, rodziców,
nauczycieli oraz kolegów i koleżanki z
klas starszych.
Dzieci w podniosłej atmosferze złożyły ślubowanie, że będą godnymi Po-

lakami i będą godnie reprezentować
swoją szkołę. Pani Dyrektor dokonała
symbolicznego pasowania na ucznia.
Po uroczystości uczniom zostały wręczone upominki od Wójta oraz legitymacje szkolne. ● Anna Zdanowicz

- Sekretarz SP Gminy Oleśnica

SP GMINY OLEŚNICA

Konkurs recytatorski „ZOO Jana Brzechwy”
W ramach realizacji projektu edukacyjnego „Baw się i ucz!
Świetlica szkolna przyjazna uczniowi” 28 września odbył się
konkurs recytatorski „ZOO Jana Brzechwy”. Celem konkursu
było zapoznanie z twórczością Jana Brzechwy, rozwijanie
zainteresowań i talentów dzieci, zachęcanie do występów na
scenie, a także pokonywanie nieśmiałości. Mimo ogromnej
tremy mali artyści wypadli świetnie, prezentując swoje
talenty recytatorskie. Za udział w konkursie wyróżniono:
Nikolę Bojczuk (0D), Lilianę Maćkowską (0D), Joannę Mróz
(0D), Lenę Koziorowską (0E), Polę Krzyżak (0E), Ksawerego
Niemiera (0E), Amelię Mazur (kl. I), Julię Biegańską (kl. II),
Aleksandrę Tułę (kl. II), Zuzannę Persak (kl. II). Wszyscy
uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy i
drobne upominki.Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
Organizatorki konkursu: Beata Borecka, Aleksandra
Defratyka, Magdalena Wnęk. ● SP Gminy Oleśnica
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SP w Ligocie Polskiej
„Wicemistrzem Dolnego
Śląska”

4

listopada 2021r. odbył się powiatowy etap wojewódzkiego konkursu
„ Bezpieczny KRUSnal”-2021r. Organizatorem konkursu była Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego we
Wrocławiu. Etap powiatowy przeprowadził Powiatowy Oddział KRUS w
Oleśnicy pod nadzorem Kierownika
Oddziału Pana Wojciecha Kocińskiego.
Naszą szkołę reprezentowała „dziesiątka” uczniów z klas IV-VI: Sebastian
Sobiś, Dominik Niełacny, Julia Tabaczuk, Patryk Wojtuń, Alicja Żyła, Jakub
Lis, Krzysztof Dyksik, Julia Chlebosz,
Lena Szyncowicz, Agnieszka Kalemba.
LAUREATAMI ZOSTALI :
1. Krzysztof Dyksik
2. Julia Chlebosz
3. Lena Szyncowicz

4. Agnieszka Kalemba

Laureaci reprezentowali szkołę i powiat oleśnicki na etapie wojewódzkim,
który odbył się 01.12.2021 we Wrocławiu w hotelu AGRO. W wyniku postępowania konkursowego uczennica naszej szkoły Agnieszka Kalemba
zajmując drugie miejsce została Wicemistrzynią Dolnego Śląska, a Julia
Chlebosz, Lena Szyncowicz, Krzysztof Dyksik otrzymali wyróżnienia.
Do konkursu uczniów przygotowywała wicedyrektor szkoły Pani Małgorzata Lenart, a opiekunem na etapie wojewódzkim był dyrektor Leszek
Witkowski. Naszym uczniom składamy serdeczne gratulacje. ●
Leszek Witkowski
– dyrektor SP w Ligocie Polskiej

SPORT SZKOLNY

SP w Ligocie Polskiej
najlepsza w turnieju
Z podwórka na stadion

SP WE WSZECHŚWIĘTEM

Europejski Dzień
Języków Obcych
Z

tej okazji wszyscy uczniowie klas
IV – VIII prezentowali flagi, symbole oraz elementy kultury i ubioru
poszczególnych krajów. Zobaczyliśmy
Hiszpanię, Szkocję, Rosję, Francję i
Australię.
Na szczególną uwagę zasługuje
występ Kuby i Seweryna z klasy V,
którzy w rytm „Kalinki” zjawiskowo
wykonali niełatwy rosyjski taniec ludowy, tzw. „trepak”. Podziwiać mogliśmy również klasę IV, jako „reprezentantów” Hiszpanii, w wyjątkowych
strojach tancerek i torreadorów, która
równie pięknie odtańczyła hiszpańską „makarenę”. Ponadto, brawa należą się dla klasy VI, ubranej w kilty,
czyli tradycyjne szkockie spódnice w
kratę, co stanowiło nie lada wyzwanie, zwłaszcza dla męskiej części klasy.
Nie zapominamy oczywiście o naszych pozostałych uczniach, zaangażowanych w to przedsięwzięcie poprzez wykonanie dekoracji, flag, czy
prezentacji multimedialnych dotyczą-

D

cych historii wymienionych krajów,
które potem mogliśmy oglądać podczas lekcji kulturowych z języka angielskiego.
Cel Święta – jakże istotny - został

osiągnięty: wszyscy wiemy, jak ważna jest nauka języków obcych nie tylko w czasie nauki w szkole, ale i przez
całe życie. ● 
Aneta Gugulska
– SP we Wszechświętem

nia 16 listopada na stadionie w
Twardogórze odbyły się mistrzostwa powiatu w turnieju " Z podwórka
na stadion". Nasza szkoła wystartowała w grupie chłopców w najstarszym
roczniku "under 12". Zagraliśmy 3 mecze punktowe plus jeden dodatkowy
towarzyski z dziewczętami na prośbę
organizatora.

Powyższe wyniki dały nam pierwsze
miejsce w grupie i awans na wiosenne
finały wojewódzkie. Warto zaznaczyć,
że jest to kolejny triumf naszej szkoły
w tych rozgrywkach. Dwa lata temu finały wojewódzkie się nie odbyły z powodu pandemii. Miejmy nadzieję że
w tym roku szkolnym wszystko przebiegnie wg. planu

Wyniki
Ligota Polska – Sokołowie 9 : 0
Ligota Polska – Smolna 11 : 0
Ligota Polska – Bierutów 2 : 2
Ligota Polska - Bierutów dziewczęta 6 : 1

Skład drużyny: Igor Biskup, Adrian
Jańczak, Filip Kapała, Hubert Krzysiek, Marcel Piątek, Patryk Bednarek, Szymon Idzikowski. Opiekun:
Maciej Krajka ● SP w Ligocie Małej
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Podatki w gminie
Oleśnica w 2022 roku
STAWKI PODATKU
OD NIERUCHOMOŚCI NA 2022 ROK
ZOSTAŁY ZMIENIONE I WYNOSZĄ:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na
sposób zakwalifikowania w ewidencji
gruntów i budynków
● 0,93 zł od 1 m2 powierzchni,
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi
płynącymi jezior i zbiorników sztucznych
● 4,82 zł od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
● 0,52 zł od 1 m2 powierzchni,
d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w
ustawie z dnia 9 października 2015 r. o
rewitalizacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1398
oraz z 2019 r. poz. 730), i położonych
na terenach, dla których miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo
zabudowę o przeznaczeniu mieszanym
obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych
gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym
czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego
● 3,11 zł od 1 m2 powierzchni;
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych
●0,78 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej
● 23,62 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

DOFINANSOWANIE

Grant na
dostosowania
UGO dla osób
ze szczególnymi
potrzebami
Urząd Gminy
Oleśnica otrzymał
grant w wysokości
12 tys. zł w ramach projektu
„Dostępny samorząd
lokalny w województwie
dolnośląskim i lubuskim”
realizowanego przez
Fundację Eudajmonia.
Pieniądze przeznaczono
m.in. na zakup dwóch pętli
indukcyjnych (systemu
wspomagania słuchu,
umożliwiającego osobie
niedosłyszącej odbiór
czystego dźwięku)
oraz dwóch materacy
ewakuacyjnych.

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu
kwalifikowanym materiałem siewnym
● 11,40 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych
świadczeń
● 4,92 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
● 8,08 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
3) od budowli
● % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

Obowiązek podatkowy w podatku
od nieruchomości powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po
miesiącu w którym nastąpiła zmiana
tj. nabycie tytułu prawnego do przedmiotu opodatkowania lub wejście w
jego posiadanie oraz zbycie przedmiotu opodatkowania.
Osoby które nabyły prawa do nieruchomości jak również te które zbyły
prawa do nieruchomości zobowiązane są do złożenia w ciągu 14 dni informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych na druku IN-1, a
informacji o gruntach na druku IR-1
Zobowiązanie podatkowe w podatku od nieruchomości, podatku rolnym
dla osób fizycznych jest ustalane na
każdy rok podatkowy decyzją, która
jest przesyłana do podatników. Dlatego bardzo ważne jest informowanie

o zmianie adresu do korespondencji. Brak informacji o zmianie adresu
spowoduje kierowanie korespondencji
na dotychczasowy adres, a doręczenie
jej będzie traktowane jako skuteczne.
Podatek płatny jest w czterech ratach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15
września oraz 15 listopada roku podatkowego.
W przypadku gdy kwota podatku
od nieruchomości, rolnego nie przekracza 100 zł., podatek w 2022 roku
jest płatny jednorazowo w terminie
płatności pierwszej raty.
Jednocześnie informujemy, że w
przypadku gdy kwota podatków: rolnego i od nieruchomości na decyzji
nie przekracza kosztu doręczenia przesyłki to decyzja nie będzie wysyłana
do podatnika.
Ponadto w przyszłym roku podatkowym podstawą do wyliczenia podatku
rolnego jest średnia cena skupu żyta za
okres 11 kwartałów poprzedzających
kwartał poprzedzający rok podatkowy
2022, określoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, z dnia 20 października 2021 r. w
sprawie średniej ceny skupu żyta za
okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na
rok podatkowy 2022 (M.P. z 2021 r.,
poz. 951) wynosząca 61,48 zł za 1dt.
Natomiast podstawą do wyliczenia
podatku leśnego w 2022 roku jest średnia cena sprzedaży drewna za trzy kwartały 2021 roku, która wyniosła 212,26
zł za 1m3 (komunikat Prezesa GUS
z dnia 20 października 2021 r. ogłoszony w Monitorze Polskim Nr 950).
Stawki podatku od środków transportowych na 2022 rok nie uległy zmianie w porównaniu do roku bieżącego. ● 
Monika Warszawska
– skarbnik gminy
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Terminarz na okres
do 31 kwietnia 2022 r.
Rok 2021

Wyszczególnienie obowiązku/czynności

do 20 grudnia

● z apłata opłaty za gospodarowanie odpadami za
październik, listopad i grudzień (osoby fizyczne)

Rok 2022

Wyszczególnienie obowiązku/czynności

do 15 stycznia

● z łożenie deklaracji podatkowej na nowy rok podatkowy w podatku rolnym i w podatku leśnym
(osoby prawne i inne jednostki organizacyjne)

do 31 stycznia

● z łożenie deklaracji podatkowej na nowy rok podatkowy w podatku od nieruchomości (osoby
prawne i inne jednostki organizacyjne)
● z apłata I raty podatku od nieruchomości za
styczeń (osoby prawne i inne jednostki organizacyjne)

do 15 lutego

● z łożenie deklaracji podatkowej na nowy rok
podatkowy w podatku od środków transportowych (osoby fizyczne i prawne oraz inne
jednostki organizacyjne)
● z apłata I raty podatku od środków transportowych (osoby fizyczne i prawne oraz inne
jednostki organizacyjne)
● z apłata II raty podatku od nieruchomości (osoby prawne i inne jednostki organizacyjne)
● z apłata II raty podatku leśnego (osoby prawne i
inne jednostki organizacyjne)

od 1 lutego do 28
lutego

● s kładanie wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej (I okres
płatniczy)

do 15 marca

● z apłata III raty podatku od nieruchomości (osoby prawne i inne jednostki organizacyjne)
● z apłata III raty podatku leśnego (osoby prawne i
inne jednostki organizacyjne)
● z apłata I raty podatku od nieruchomości (osoby fizyczne)
● z apłata I raty podatku rolnego (osoby fizyczne i
prawne oraz inne jednostki organizacyjne)
● z apłata I raty podatku leśnego (osoby fizyczne)

do 21 marca

● z apłata opłaty za gospodarowanie odpadami za
styczeń, luty i marzec (osoby fizyczne)

do 15 kwietnia

● z apłata IV raty podatku od nieruchomości (osoby prawne i inne jednostki organizacyjne)
● z apłata IV raty podatku leśnego (osoby prawne i
inne jednostki organizacyjne)

U

waga! Jeśli obowiązek podatkowy
powstał po w/w terminach to termin składania deklaracji wynosi 14 dni
od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniającej powstanie tego obowiązku.
Uwaga! Jeżeli obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych powstał:

1) po dniu 1 lutego, a przed dniem 1
września roku podatkowego, podatek
za ten rok płatny jest w dwóch równych ratach w terminach:
● w ciągu 14 dni od dnia powstania
obowiązku podatkowego – I rata,
● do dnia 15 września roku podatkowego – II rata,
2) po dniu 1 września podatek jest płatny
jednorazowo w terminie 14 dni od dnia

powstania obowiązku podatkowego.

Uwaga! W przypadku doręczenia decyzji ustalającej wysokość zobowiązania
podatkowego później niż 14 dni przed
terminem płatności – termin płatności
podatku wynosi 14 dni od daty otrzymania decyzji.
Uwaga! W razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie
lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, lub zmianę miejsca zamieszkania, lub siedziby, podatnik zobowiązany
jest odpowiednio skorygować deklaracje w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności. ●
Monika Warszawska
– Skarbnik Gminy

PODATKI

Zwrot akcyzy za paliwo
do produkcji rolnej w drugim
okresie płatniczym 2021 r.

O

d 1 sierpnia do 31 sierpnia 2021 roku (drugi okres
płatniczy) rolnicy mogli składać
w urzędach gmin i miast wnioski o zwrot
podatku akcyzowego zawartego w paliwie, które wykorzystali do produkcji
rolnej. Rolnicy mogli otrzymać zwrot
podatku akcyzowego w wysokości 1,00
zł za litr oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dołączając do wniosku faktury stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w
okresie od 1 lutego do 31 lipca 2021 r.

W drugim okresie płatniczym 2021
roku do wójta gminy Oleśnica 238
producentów rolnych złożyło wnioski o zwrot podatku akcyzowego. Wójt
gminy Oleśnica wydał 238 decyzji
w sprawie przyznania zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym
na łączną kwotę 354.139,48 zł. Zwrot
podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych nastąpił w miesiącu październiku br. ●
Dagmara Danielak - F
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OCHRONA ŚRODOWISKA

Usuwanie wyrobów
zawierających azbest
W
miesiącu wrześniu 2021 r.
zakończono siódmy etap zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu
Gminy Oleśnica”, w ramach realizowanego „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z
terenu Gminy Oleśnica”. Zakres prac
obejmował demontaż, odbiór, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest.
Powyższe zadanie zostało zrealizowane przy wsparciu NFOŚiGW oraz
WFOŚiGW we Wrocławiu. Pomoc finansowa zrealizowana została na podstawie umowy dotacji, w której kwota dofinansowania obejmowała 70 %
kosztów kwalifikowanych tzn. kosztów demontażu, odbioru, transportu i
unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 23 281,13 złotych,
w tym koszty kwalifikowane wyniosły
20 330,80 złotych. Kwota dotacji na rok
2021 wynosiła 14 231,56 złotych, przy
udziale własnym wynoszącym 30% -

6 099,24 złotych oraz koszty niekwalifikowane wynoszące 2 950,33 złotych.
W 2021 roku usunięto wyroby zawierające azbest o masie 30,490 Mg
(1904,00 m2) z dwunastu posesji z terenu Gminy Oleśnica, w tym:
- zebranych, przetransportowanych oraz

unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest 13,620 Mg,
- zdemontowanych, zebranych, przetransportowanych oraz unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest –
16,870 Mg. ●
Angelina Kowal - RN

USUWANIE AZBESTU Z TERENU GMINY OLEŚNICA W LATACH 2015-2021
ILOŚĆ

KOSZT

ROK

LUZEM

Z DEMONTAŻEM

RAZEM

DOTACJA

ŚRODKI
Z BUDŻETU
GMINY

RAZEM

2015

31,054 Mg

282,085 Mg

313,139 Mg

141 713,00 zł

25 008,22 zł

166 721,22 zł

2016

160,020 Mg

40,260 Mg

200,280 Mg

85 836,02 zł

15 147,54 zł

100 983,56 zł

2017

18,090 Mg

63,444 Mg

81,534 Mg

34 451,28 zł

6 079,64 zł

40 530, 92 zł

2018

10,870 Mg

151,730 Mg

162,600 Mg

71 772,82 zł

12 665,80 zł

84 438,62 zł

2019

114,770 Mg

38,930 Mg

153,700 Mg

46 121,40 zł

19 766,32 zł

65 887,72 zł

2020

25,100 Mg

34,550 Mg

59,650 Mg

28 175,74 zł

12 075,32 zł

40 251,06 zł

2021

13,620 Mg

16,870 Mg

30,490 Mg

14 231,56 zł

9 049,57 zł

23 281,13 zł

RAZEM

373,524 Mg

627,869 Mg

1001,393 Mg

422 301,82 zł

99 792,41 zł

522 094,23 zł

Informujemy właścicieli nieruchomości, którzy chcą przystąpić w roku 2022 i latach późniejszych do wymiany pokrycia dachowego z eternitu lub chcą zutylizować składowane wyroby z azbestu w ramach ww. programu, o możliwości zgłaszanie się i podanie informacji o orientacyjnej ilości do odbioru lub odbioru i demontażu wyrobów zawierających azbest, numeru porządkowego nieruchomości oraz numeru ewidencyjnego działki. Zgłoszenia przyjmuje
Urząd Gminy Oleśnica, ul. 11 Listopada 24, 56- 400 Oleśnica, pok. 2 - osobiście, lub pod numerem 71 314 02 02 –
telefonicznie, w godzinach pracy urzędu.

EKOLOGIA

Dotacja celowa na dofinansowanie
kosztów inwestycji z zakresu ochrony
środowiska i gospodarki wodnej

M

ijający rok, ze względu na zmianę
uchwały i zasad udzielania dotacji wchodzące od 2022 roku, był szczególny. Od przyszłego roku dotacje nie
obejmą swoim zakresem nieruchomości nowo wybudowanych oraz w budowie, dlatego – żeby zaspokoić wszystkich wnioskodawców (a było ich aż
151, wnioski złożone w latach 20172021) – wysokość dofinansowania do
inwestycji z zakresu ochrony powietrza została ustalona na 10% kosztów
inwestycji.
Wysokość zaplanowanych środków w
budżecie (na dofinansowanie instalacji

pomp ciepła i kolektorów słoneczne)
wynosiła 117 822,20 złotych, wartość
złożonych wniosków to 4 240 607,40

złotych. Finalnie wydatkowano wspomniane 10%, czyli ponad 400 000 złotych, w całości wypłacone ze środków
budżetu gminy.
Zmiana uchwały jest następstwem
konieczności realizacji obowiązków
wynikających z uchwały nr XXI/505/20
Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia programu ochrony powietrza dla
stref w województwie dolnośląskim, w
których w 2018 r. zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe
w powietrzu wraz z planem działań
krótkoterminowych.● RN
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Gospodarka Odpadami
UISZCZANIE OPŁAT
ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI
W NOWYM ROKU

3) za III kwartał do dnia 20 września
danego roku,
4) za IV kwartał do dnia 20 grudnia
danego roku.

Informujemy, że opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w nowym roku, należy uiszczać na
indywidualny rachunek bankowy bez
uprzedniej informacji.
Wójt zobowiązany jest do zawiadomienia właściciela nieruchomości
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty, co wynika z art. 6m ust. 2a ustawy
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.).
Zgodnie z Uchwałą Nr XV/142/20
Rady Gminy Oleśnica z dnia 30 stycznia
2020 r. (Dz. Urz. Woj. Dolno. z 2020
poz. 1190), na terenie Gminy Oleśnica określono następujące stawki opłat:
1) 23,00 zł miesięcznie od każdej osoby
zamieszkującej – jeżeli liczba mieszkańców w lokalu mieszkalnym lub
danej 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.

JAK ZGŁOSIĆ REKLAMACJĘ
LUB PROBLEM W ODBIORZE
ODPADÓW KOMUNALNYCH?

OPŁATY NALEŻY WNOSIĆ
KWARTALNE Z DOŁU,
W NASTĘPUJĄCYCH TERMINACH:

1) za I kwartał do dnia 20 marca danego roku,
2) za II kwartał do dnia 20 czerwca
danego roku,

Reklamacje w odbiorze odpadów komunalnych należy zgłaszać w terminie dwóch dni roboczych po wystąpieniu nieprawidłowości, co wynika
z § 6 Uchwały Nr XV/140/20 z dnia
30 stycznia 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania
tych odpadów (Dz. Urz. Woj. Dolno.
Z 2020 poz. 1188). Nieprawidłowości
można zgłaszać osobiście w urzędzie
lub telefonicznie pod numerem telefonu 71 314 02 43.
Przypominamy, że pojemniki oraz worki należy ustawiać w miejscu widocznym
i dostępnym dla przedsiębiorcy uprawnionego do odbioru odpadów, bez
konieczności wejścia na teren nieruchomości w sposób niepowodujący uciążliwości i utrudnień dla osób
trzecich najpóźniej w dniu odbioru do
godziny 6.00.
Pojemniki na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (pozostałości po segregacji) winny być oznaczone naklejką z logiem Gminnego
Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp.
z o.o., które są do pobrania w siedzibie przedsiębiorstwa lub w Urzędzie
Gminy Oleśnica w pok. Nr 8.●
Patrycja Cieplik - RN
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KURIER GMINY OLEŚNICA

SOŁTYSI GMINY OLEŚNICA VIII KADENCJA /2019-2024/

Numery do sołtysów
Sołectwo

Imię i Nazwisko

Numer telefonu

Bogusławice

Tomasz Domal

506-720-118

Boguszyce

Jadwiga Bodo

537-882-898

Boguszyce Osiedle

Mieczysław Moś

669-427-106

Brzezinka

Przemysław Mamrot

535-878-142
71 314-33-96

Bystre

Piotr Dziubina

608-048-032

Cieśle

Jacek Krzak

692-608-500

Dąbrowa

Piotr Długosz

607-699-185

Gręboszyce

Dariusz Nawrot

535-878-294

Jenkowice

Robert Cołta

667-309-541

Krzeczyn

Agata Zalega

534-655-510

Ligota Mała

Grzegorz Szymański

534-655-589

Ligota Polska

Agnieszka Jakubowska

661-840-222

Ligota Wielka

Justyna Batog

663-504-433

Nieciszów

Danuta Szymańska

535-878-160

Nowa Ligota

Marzena Gardzilewicz

515-106-482

Nowoszyce

Andrzej Hamarowski

511-987-921

Osada Leśna

Sławomir Żuraw

665-756-555

Ostrowina

Jan Żarecki

695-021-256

Piszkawa

Janina Bednarska

602-714-742

Poniatowice

Andrzej Gołębiowski

508-895-352

Smardzów

Agnieszka Podobińska

660-733-893

Smolna

Sylwia Hajduk

530-782-290

Sokołowice

Wiesław Bełza

535-878-136

Spalice

Marcin Korzępa

600-339-911

Świerzna

Roman Strug

781-294-872

Wszechświęte

Waldemar Uba

603-892-626

Wyszogród

Sławomir Zadka

535-878-189

Zarzysko

Andrzej Szymański

535-878-170

Zimnica

Piotr Zimiński

889-468-823

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
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Przydatne informacje
Urząd Gminy Oleśnica
(UGO)
ul. 11 Listopada 24
56-400 Oleśnica
tel. 71 314 02 00
e-mail:
urzad@olesnica.wroc.pl
strona internetowa
www.olesnica.wroc.pl
Czynny:
pn.
7.45-15.45
wt.
7.45-15.45
śr.
7.45-17.00
czw.
7.45-15.45
pt.
7.45-15.45
● Wójt Gminy Oleśnica
Marcin Kasina
Przyjmuje interesantów
w każdą środę
w godz. 10.00-17.00
tel. 71 314 02 00
● Sekretariat
tel. 71 314-02-00
tel. 71 314-02-01
fax. 71 314-02-04
● Przewodniczący Rady
Gminy Tadeusz Kunaj
Przyjmuje interesantów
w każdą środę
w godz. 15.30-17.00
● Sekretarz Gminy
Krzysztof Skórzewski
tel. 71 314-02-06
● Referat Spraw O
bywatelskich (SO) Kierownik:
Paulina Gieroń-Bojanowska
tel. 71 314 02 12

● Dowody osobiste, ewidencja ludności, działalność
gospodarcza tel. 71 314 02 12
● Referat Spraw Organizacyjnych (OR)
Kierownik: Urszula Szymańska
tel. 71 757 16 63
tel. 71 314 02 05
tel. 71 314 02 62
● Referat Finansowy (F)
Skarbnik Gminy:
Monika Warszawska
tel. 71 314 02 21
● Główny księgowy:
Małgorzata Bąk
tel: 71 314 02 19
● Podatki i opłaty:
tel. 71 314 02 10, 71 314 02 11
Kasa Urzędu: tel. 71 314 02 09
Czynna: wt.-pt.: 8.15-15.00
● Referat Budownictwa
i Infrastruktury (BI)
Kierownik: Paweł Łobacz
tel. 71 314 02 13
tel. 71 314 02 15
tel. 71 314 02 17
● Referat Rolnictwa,
Nieruchomości i Środowiska
(RN)
Kierownik: Mariola Fluder
tel. 71 314 02 02
tel. 71 314 02 03
tel. 71 314 02 43
tel. 71 314 03 85
● Referat Oświaty i Promocji
(OP) Kierownik: Maciej Syta
tel. 71 314 02 22
Oświata i sport:
tel. 71 314 02 23

Promocja i fundusze:
tel. 71 314 02 24
● Gminne Przedsiębiorstwo
Komunalne Sp. z o.o. (GPK)
Boguszyce 118a
tel. 71 314 15 62,
fax. 71 314 23 79
czynne w godzinach 7.00-15.00
Punkt obsługi klienta GPK
Sp. z o.o. znajduje się
w budynku Urzędu Gminy
Oleśnica tel. 71 314 02 08
czynny w godzinach 7.45-15.45
● Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej (GOPS)
ul. Wojska Polskiego 78
56-400 Oleśnica
tel. 71 715 68 88
● Świadczenia rodzinne,
fundusz alimentacyjny:
tel. 71 715 68 85
Koordynator pracy socjalnej:
tel. 71 715 68 83
czynny w godzinach 7.00-15.00
● Gminna Komisja
Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
w Oleśnicy (GKRPA)
tel. 71 314 02 24
● Gminny Ośrodek Kultury
Oleśnica (GOK)
Boguszyce 102A , 56-400
Oleśnica tel./fax. 71 314 02 38
czynny w godzinach 8.00-16.00
● Centrum Usług Wspólnych
(CUW)
ul. Wileńska 32a, 56-400
Oleśnica
Sekretariat: tel. 71 314 02 40

KURIER GMINY OLEŚNICA
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SPORT

Turnieje o Puchar Niepodległości
W
sobotę 13 listopada w gminnej sali sportowej w Oleśnicy
przeprowadzono turniej halowej piłki nożnej seniorów. Do rywalizacji o puchar Niepodległości zgłosiło się
6 drużyn z gminy Oleśnica: Smardzów,
Świerzna, Boguszyce Osiedle, Piszkawa,
Cieśle oraz Wszechświęte, które zostały
podzielone na dwie grupy. Mecze w grupach rozegrano systemem „każdy z każdym”. Wszystkie spotkania dostarczyły zgromadzonym bardzo dużo emocji
oraz, co najważniejsze, sporo bramek.
Po zakończeniu meczy eliminacyjnych
w grupach, do fazy finałowej awansowały drużyny Wszechświęte, Świerzna,
Boguszyce Osiedle oraz Cieśle. Wyrównane mecze rundy półfinałowej wyłoniły drużyny, które wywalczyły awans do
meczów o trzecie i pierwsze miejsce. W
małym finale zwycięstwo odniosła drużyna Świerznej pokonując 3:0 reprezentację Boguszyc Osiedle. Finałowy mecz
na swoją korzyść rozstrzygnęła reprezentacja Cieśli, zwyciężając z drużyną
Wszechświetego 1:0. Zwycięzcy nagro-

dzeni zostali pamiątkowymi pucharami, a nad prawidłowym przebiegiem
rozgrywek oraz rywalizacją „fair play”
czuwali sędziowie - Mieczysław Głowaczewski oraz Aleksander Chrzanowski.
W niedzielę 14 listopada gminna
sala sportowa w Oleśnicy zdominowana została przez turnieje w piłce siatkowej kobiet i mężczyzn. Do poran-

nego turnieju kobiet zgłosiły się cztery
drużyny z gminy Oleśnica: Sokołowice, Cieśle, Nieciszów oraz Świerzna.
Zawody pomiędzy żeńskimi drużynami były bardzo zacięte i dostarczyły
wszystkim zgromadzonym dużo emocji. Po wyrównanych meczach „każdy
z każdym” cały turniej po raz kolejny wygrały panie z Nieciszowa, wy-
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Halowe mistrzostwa o „Puchar
Wójta” gminy Oleśnica
W
Dział Sportu
pierwszy weekend grudnia rozpoczęliśmy halowe zmagania
sportowe o "Puchar Wójta" gminy
Oleśnica. Mieszkańcy naszej gminy
(i nie tylko) rywalizować będą w piłce
siatkowej kobiet i mężczyzn w tenisie
stołowym oraz w halowej piłce nożnej seniorów. Dla dzieci i młodzieży
szkolnej organizowane będą turnieje w halowej piłce nożnej.
Inauguracja zmagań siatkarskich kobiet i mężczyzn odbyła się w niedzielę
5 grudnia w gminnej hali sportowej w
Oleśnicy. Do rywalizacji kobiet zgłosiły się reprezentacje Świerznej, Sokołowic, Cieśli oraz Nieciszowa. Rozgrywki siatkarskie mężczyzn odbędą się z
udziałem drużyn z Poniatowic, Cieśli,
Świerznej, Sokołowic oraz Wszechświętego. Mistrzostwo gminy Oleśnica i „Puchar Wójta” zdobędą drużyny, które odniosą najwięcej zwycięstw
podczas pięciu turniejów.

i Rekreacji
Gminnego
Ośrodka Kultury Oleśnica
składa najserdeczniejsze
życzenia - zdrowych,
radosnych i spokojnych
Świąt Bożonarodzeniowych
oraz Szczęśliwego
Nowego Roku

Rozgrywki tenisa stołowego przeprowadzone zostaną w jednej grupie z
udziałem 3 drużyn z Boguszyc, Krzeczyna oraz z Sokołowic. Rywalizacja
między zespołami przeprowadzona zostanie w świetlicach wiejskich, a pierwszy mecz zostanie przeprowadzony
12 grudnia. Po rozegraniu wszystkich
6 rund drużynowych zostanie utworzona tabela końcowa, która wyłoni

zwycięzcę rozgrywek. Indywidualnego
mistrza gminy w tenisie stołowym wyłoni finałowy turniej, w którym wezmą
udział zawodnicy zgłoszeni do rywalizacji drużynowej, a odbędzie się on
w gminnej sali sportowej w Oleśnicy.
Gminna „halówka” rozpocznie się
8 stycznia z udziałem 10 drużyn, które zostały podzielone na dwie grupy, a
swoje mecze rozgrywać będą w gminnej sali sportowej w Oleśnicy. Grupa
„A”: Sokołowice, Piszkawa, Świerzna,
Wszechświęte, Boguszyce, Grupa „B”:
Nieciszów, Krzeczyn, Cieśle, Ligota Polska, Zarzysko. Po rozegraniu wszystkich meczów w grupach do turnieju
finałowego, awans zapewnią sobie cztery najlepsze drużyny z każdej grupy.
Terminarze rozgrywek oraz aktualne wyniki można śledzić na stronie
internetowej oraz na oficjalnym fanpage’u GOK Oleśnica. ●
Artur Koziara - GOK Oleśnica
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grywając wszystkie swoje mecze. Na
drugim miejscu swoją rywalizację zakończyły panie ze Świerznej, a miejsce trzecie wywalczyła reprezentacja
Cieśli po bardzo zaciętym pojedynku
z drużyną Sokołowic.
Kolejne emocje siatkarskie czekały
podczas turnieju mężczyzn, w którym
wystartowało 8 drużyn z gminy Ole-

śnica i okolic: Wszechświęte, Świerzna,
Poniatowice, Cieśle, Grający Inaczej,
Invictus, Nietykalni oraz Trustmate
Rockets. Po bardzo zaciętych i emocjonujących meczach z fazy grupowej,
do meczów finałowych awansowały
drużyny: Wszechświęte - Invictus oraz
Trustmate Rockets - Grający Inaczej.
Do wyłonienia zwycięzców w meczu o
trzecie miejsce potrzebny był tie-break, który na swoją korzyść rozstrzygnęli zawodnicy Wszechświetego. W
finałowym pojedynku lepsi okazali się
zawodnicy z drużyny Trustmate Rockets, którzy po bardzo wyrównanym
i widowiskowym pojedynku pokonali również po tie-breaku 2:1 drużynę
Grający Inaczej i tym samym zwyciężyli w całym turnieju. Zwycięskie
drużyny w obu turniejach zostały nagrodzone pamiątkowymi pucharami,
a nad prawidłowym przebiegiem rozgrywek oraz rywalizacją „fair play”
czuwali sędziowie Aleksander Chrzanowski, Jan Barański oraz Stanisław
Koziara. ● Artur Koziara – GOK
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Turniej „Mikołajkowy”

D

n4 grudnia w gminnej sali sportowej w Oleśnicy turniejem „ Mikołajkowym” halowej piłki nożnej dla
młodzików rozpoczęliśmy Halowe Mistrzostwa Gminy Oleśnica. W turnieju wystartowały drużyny z Dziadowej
Kłody, Krzeczyna, Nowoszyc oraz zawodnicy z Piszkawy. Po bardzo zaciętych i emocjonujących meczach pierwsze

miejsce wywalczyła reprezentacja chłopców z Krzeczyna odnosząc zwycięstwa
we wszystkich meczach, miejsce drugie
zajęli zawodnicy z Dziadowej Kłody, a
trzecią pozycję wywalczyli reprezentanci Nowoszyc. Wszystkim zawodnikom
zostały wręczone mikołajkowe upominki ufundowane przez Gminny Ośrodek
Kultury Oleśnica. ● Artur Koziara - GOK
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