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Jesteśmy w Europie,
działamy w Europie
Gminny Ośrodek Kultury Oleśnica i Gmina Oleśnica biorą udział w trzech międzynarodowych projektach.

Spotkanie organizacyjne projektu „We are the Heart of Europe...”

- Międzynarodowe projekty, w
których bierzemy udział w tym
roku, zaplanowane były również
na zeszły rok, ale wtedy pandemia
sprawiła, że nasza planeta wstrzymała oddech i w wielu dziedzinach
życia zatrzymał się czas. Kiedy tylko rozpoczęto szczepienia przeciwko covid-19 – odżyła i kultura.
Wszystkie organizacje, które zaplanowały swe działania projektowe
wcześniej, teraz dostały zielone
światło - mówi Monika Małobęcka-Wzgarda, dyrektor Gminnego
Ośrodka Kultury.
Pierwszy międzynarodowy projekt, w którym GOK i Gmina Oleśnica byli partnerami, to projekt
Erasmus+ o nazwie „Youth democracy - dialogue between young people and politicians”/„Młodzieżowa
demokracja – dialog między młodymi ludźmi a politykami”, promowany przez organizację Asociación Xuvenil Vrenza w Santiago de
Compostela (Galicia – Hiszpania).
Spotkanie odbywało się od 22
do 26 sierpnia. Realizacja projektu
miała na celu promowanie europejskich wartości demokracji, tolerancji, aktywnego obywatelstwa.

Reprezentacja młodych obywateli
Gminy Oleśnica uczestniczyła w
debatach, warsztatach i spotkaniach wraz z przedstawicielami
krajów takich, jak: Hiszpania, Portugalia, Włochy, Bułgaria, Szwecja,
Niemcy, Grecja, Chorwacja, Cypr i
Łotwa.
Kolejny projekt to „Europe Of
Diversity - Integration And Socialization Of Migrants”, w którym
partnerem jest Gminny Ośrodek
Kultury Oleśnica, reprezentując
Gminę Oleśnica.
Projekt angażuje do działań m.in.
przedstawicieli administracji lokalnych, ekspertów i przedstawicieli
społeczeństwa obywatelskiego.
Podczas pięciu międzynarodowych
wydarzeń, z perspektyw różnych
krajów, prowadzone będą dyskusje i porównania stanu rzeczywistego dotyczące tematów migracji,
współpracy, przyszłości Unii Europejskiej i eurosceptycyzmu. Celem
działań jest wzmocnienie aktywnego udział społeczeństwa w Unii
Europejskiej.
Pierwsze spotkanie odbyło się w
Bułgarii w miejscowości Knezha od
30 sierpnia do 3 września.

Goście mieli okazję zapoznać się z walorami Gminy i regionu

Partnerami projektu są gminy i
organizacje z następujących krajów: Bułgaria, Polska, Hiszpania,
Szwecja, Portugalia, Grecja, Łotwa,
Włochy, Węgry, Słowacja, Cypr,
Malta, Niemcy, Rumunia, Francja,
Chorwacja i Estonia.
- My - GOK Oleśnica i Gmina
Oleśnica - również mamy swój
projekt, którego realizacja czekała
na bezpieczny moment - „We are
the Heart of Europe: Europe is our
Home”/„Jesteśmy sercem Europy:
Europa jest naszym domem”. W
dniach 3 - 5 września odbyło się
spotkanie organizacyjne z liderami
grup partnerskich organizacji naszego projektu w Gminie Oleśnica
- mówi dyrektor Małobęcka-Wzgarda.
„We are the Heart of Europe: Europe is our Home” /„Jesteśmy sercem Europy: Europa jest naszym
domem” to projekt promowany
przez GOK Oleśnica i partnerów
z różnych krajów Europy, przedstawicieli organizacji młodzieżowych i organów publicznych z
Włoch, Łotwy, Hiszpanii, Bułgarii,
Grecji, Węgier i oczywiście Polski.
Działania projektowe mają na celu

Urząd uspokaja

cji i realizacji wspólnych pomysłów. Uczestnikami projektów są
przedstawiciele różnych instytucji, członkowie zespołów ludowych czy KGW gminy Oleśnica
oraz młodzież. Dzięki wymianie
doświadczeń i dobrych praktyk
oraz uczestnictwu w międzynarodowych działaniach projektowych każdy uczestnik uczy się
czegoś nowego. Zyskuje okazję
do spotkań z innymi kulturami,
tradycjami, a związane z projektami aktywności pozwalają m.in.
młodym ludziom zdobyć i rozwinąć umiejętności interpersonalne i
społeczne kompetencje.
- Poznani w odległych krajach
ludzie, zaproszeni do naszej gminy, przyniosą skrawki swej kultury i tradycji, by podzielić się
nią z nami. Pozyskane środki na
realizację projektu na własnym
gruncie można wykorzystać m.in.
na wydarzenia kulturalne, w których uczestniczyć mogą również
przedstawiciele naszej społeczności lokalnej – tak jak np. podczas
Festiwalu Smaków przy Gminnych
Dożynkach - konkluduje dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury.

W Cieślach święto plonów

GMINA OLEŚNICA  Mieszkańcy
zaczęli się skarżyć na komunikację autobusową.
Komunikacja Autobusowa Gminy Oleśnica miała być wyjściem naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców i spełnieniem ich
potrzeb. Wydawało się na początku, że
wszystko - przebieg linii autobusowych,
rozkład jazdy - „zagra”. Ale teraz w internecie pojawiło się wiele głosów niezadowolonych mieszkańców. Skarżą się, że rozkłady nie są dostosowane do potrzeb uczniów
szkół ponadpodstawowych.
Urząd Gminy Oleśnica odpowiedział na
tę krytykę. Oto jego komunikat: „W związku z pojawiającymi się licznymi wpisami
dotyczącymi »niedostosowania« rozkładów
jazdy do potrzeb uczniów szkół średnich,

wzmocnienie poczucia tożsamości
przynależności do Europy oraz zachęcać do wielokulturowego dialogu. Spotkania w ramach programu
projektu będą koncentrować się na
promowaniu aktywnych tematów
obywatelstwa europejskiego, takich
jak świadomość wśród obywateli,
zwłaszcza młodych ludzi, na temat
przyszłości Europy oraz wyobrażenia, jakie napotykają młodzi ludzie
na temat wyzwań, przed którymi
stoi UE.
Projekt realizowany będzie w
Gminie Oleśnica już za miesiąc, od
5 do 11 października.
- Wszystkich młodych ludzi,
dla których ważna jest przyszłość
Europy i nas obywateli Europy
zapraszamy do udziału w naszym
projekcie - zachęca Monika Małobęcka-Wzgarda.
Udział w projektach pozwala
na budowanie nowych więzi - sieci współpracy kulturalnej, które
stają się niezbędnym narzędziem
na poziomie unijnym i międzynarodowym. Sieci uznaje się za
powszec h ną i ot wartą for mę
działania, płaszczyznę wymiany
doświadczeń, tworzenia inspira-

informujemy, że aktualne opóźnienia wynikają z trwających na terenie miasta oraz
gminy Oleśnica remontów dróg i budowy
kanalizacji. To te prace generują »korki«
i utrudniają dojazd KAGO na czas, za co
przepraszamy. Wraz z postępem remontów
sytuacja powinna wrócić do normalności”.

(kad)

W pierwszą
niedzielę
września
odbyła się w
kościele w
Cieślach w
gminie Oleśnica msza
dożynkowa.
Wcześniej
w wiejskiej
świetlicy
przygotowano dożynkowy wieniec.
Wzięły w tym
udział panie z
Koła Gospodyń Wiejskich. Żeńska delegacja, która wniosła wieniec do świątyni, wyróżniała się jednolitymi strojami, w tym spódnicami z motywami czerwonych róż.
(kad)

