
11w w w . o l e s n i c a 2 4 . c o m 12-18 października 2021 Panorama Oleśnicka nr 41 PANORAMA GMIN

Dział Sportu i Rekreacji (DSiR) w 
Gminnym Ośrodku Kultury Ole-
śnica dba o  sportową infrastruk-
turę w gminie i organizuje dzia-
łalność sportową oraz rekreacyjną.

- Nasza praca koncentruje się na 
opiece nad boiskami w całej gmi-
nie i salami sportowymi w Oleśni-
cy i Wszechświętem. To właśnie 
te miejsca są areną emocji, które 
w żadnej mierze  nie odbiegają od 
tych z olimpijskich stadionów. A 
przede wszystkim nasza działal-
ność to przygotowanie około 150 
wydarzeń sportowych w ciągu 
roku - wszystko po to, by rozwijać 
i propagować zdrowy tryb życia i 
aktywne spędzanie wolnego czasu 
- mówi Artur Koziara, kierownik 
DSiR.

Dział Sportu i Rekreacji prowa-
dzi różnorodne zajęcia wspierające 
i rozwijające działalność sportowo-
-rekreacyjną. - Koncentrujemy się 
także na aspektach edukacyjnych 
i budowaniu pozytywnych wzor-
ców sportowych - dodaje kierow-
nik Koziara.

Program oferowany mieszkań-
com gminy Oleśnica zawiera pro-
pozycje dla każdego bez względu 
na wiek - od juniora do seniora. - 
Współpracujemy z lokalnymi me-
diami, placówkami oświatowymi 
i władzami gminy, a organizowa-
ne rozgrywki sportowe odbywają 
się pod patronatem wójta gminy 
Oleśnica - informuje Artur Kozia-
ra.

Wśród około 150 wydarzeń spor-
towych w ciągu roku cyklicznie or-
ganizowane są:
 Mistrzostwa Gminy Oleśni-

ca w piłce nożnej – rozgrywki 
piłkarskie o Puchar Wójta Gmi-
ny Oleśnica. Przeprowadzane w 
okresie jesień -wiosna dla senio-
rów, juniorów młodszych i młodzi-
ków. Rozgrywki te cieszą się od lat 
dużym zainteresowaniem wśród 
zawodników i kibiców. Aktualnie 
w rozgrywkach bierze udział 10 
drużyn seniorów (Bogusławice, 
Boguszyce, Boguszyce Osiedle, 
Cieśle, Dąbrowa, Nieciszów, Ligota 
Polska, Smolna, Świerzna i Zarzy-

sko), 3 reprezentacje drużyn junio-
rów młodszych (Dziadowa Kłoda, 
Ligota Mała, Wyszogród) oraz 3 
drużyny młodzików (Dziadowa 
Kłoda, Krzeczyn, Nowoszyce)
 Halowe Mistrzostwa Gminy 

Oleśnica – współzawodnictwo 
drużyn sportowych o Puchar 
Wójta Gminy Oleśnica (piłka noż-
na seniorów, juniorów młodszych i 
młodzików, piłka siatkowa kobiet i 
mężczyzn oraz tenis stołowy). Tur-
nieje te organizowane są w okresie 
zimowym (grudzień - luty)
 Gminne Wiosenne i Jesienne 

Biegi Przełajowe Szkół Podsta-
wowych – współzawodnictwo 
uczniów z gminnych szkół pod-

stawowych o Puchar Wójta Gmi-
ny Oleśnica
  Turnieje okolicznościowe 

(piłka nożna, siatkowa oraz tenis 
stołowy) – organizowane w ciągu 
całego roku kalendarzowego, takie 
jak: Dzień Kobiet – piłka siatkowa, 
wielkanocne turnieje – piłka noż-
na, siatkówka kobiet i mężczyzn, 
Nocny Turniej Piłki Nożnej Senio-
rów, wakacyjne turnieje siatkówki 
plażowej, Październik z Siatkówką, 
niepodległościowe turnieje – fut-
sal, siatkówka kobiet i mężczyzn, 
mikołajkowe turnieje piłki nożnej 
młodzików i juniorów młodszych, 
bożonarodzeniowe turnieje – fut-
sal, siatkówka kobiet i mężczyzn.

 Bloki sportowo-rekreacyjne 
– organizowane w ciągu całego 
roku konkurencje i zabawy spor-
towo-rekreacyjne towarzyszące 
gminnym imprezom plenerowym 
i świetlicowym.
  Dla najmłodszych miesz-

kańców Gminy Oleśnica prowa-
dzone są zajęcia sportowe z piłki 
nożnej w przedziałach wiekowych 
od 6 do 16 lat. Treningi piłkarskie 
w okresie od kwietnia do koń-
ca października odbywają się na 
boiskach sportowych w Poniato-
wicach, Bystrem, Nowoszycach, 
Ligocie Małej, Krzeczynie, Ligocie 
Wielkiej, Smardzowie oraz w Pisz-
kawie, a w okresie zimowym, tj. od 

listopada do marca, w gminnych 
halach sportowych. W wakacje i 
ferie zimowe zapraszamy dzieci 
z Gminy Oleśnica na bloki sporto-
wo-rekreacyjne.

Wszystkich zainteresowanych 
współpracą lub udziałem w roz-
grywkach sportowych serdecznie 
zapraszamy do kontaktu. Znaj-
dziecie nas na oficjalnym fanpa-
ge’u Gminny Ośrodek Kultury 
Sport Oleśnica na facebook.com, 
na stronie www.gokolesnica.pl i 
oczywiście pod numerem telefonu 
665-101-043. Biuro Działu Sportu i 
Rekreacji znajduje się w gminnej 
sali sportowej w Oleśnicy przy uli-
cy Wileńskiej 32.

Sport - od juniora do seniora
Dział Sportu i Rekreacji GOK organizuje w ciągu roku ok.150 wydarzeń sportowych.

Najmłodsi mają swoje rozgrywki piłkarskie (na zdjęciu drużyna młodzików z Krzeczyna) Biegi przełajowe to od lat sportowa wizytówka gminy Oleśnica

Na najlepszych czekają zawsze puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe

1. Oznaczenie nieruchomości: działki położone w obrębie Sokołowice, Gmina Oleśnica:
- niezabudowana działka nr 286/2 o pow. 0,2347 ha,
- niezabudowana działka nr 286/5 o pow. 0,2009 ha,
- częściowo zabudowana budynkiem gospodarczym działka nr 387/2 o pow. 0,1256 ha.
Dla działek nr 286/2 i 286/5 Sąd Rejonowy w Oleśnicy prowadzi księgę wieczystą nr 
WR1E/00043361/5, natomiast dla działki 387/2 księgę wieczystą nr WR1E/00093987/4.
2. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
- dz. 286/2 – MN/23 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
- dz. 286/5 – MN/23 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
- dz. 387/2 – MN/17 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
3. Cena wywoławcza:
- dz. 286/2 – 83.100,00 zł netto,
- dz. 286/5 – 60.500,00 zł netto,
- dz. 387/2 – 78.000,00 zł.
4. Przetargi odbędą się w dniu 16.11.2021 r. w pokoju nr 18 w Urzędzie Gminy Oleśnica przy 
ul. 11 Listopada 24 w Oleśnicy o godz.:

-   9:00 – dz. 286/2,
- 10:00 – dz. 286/5,
- 11:00 – dz. 387/2.
5. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu na konto w Banku 
Spółdzielczym w Oleśnicy nr konta 32 9584 0008 2001 0000 0954 0003 lub w kasie Urzędu. 
Wadium wniesione w formie pieniężnej musi znaleźć się na wskazanym rachunku depozytowym 
Urzędu Gminy Oleśnica do dnia 10.11.2021 r. (włącznie) 
6. Miejsce wywieszenia i publikacji pełnego ogłoszenia oraz warunków przetargu: ogło-
szenia o przetargach zostały wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Oleśnicy przy ul. 
11 Listopada 24, na tablicy ogłoszeń w miejscowości Sokołowice oraz opublikowane w Biuletynie 
Informacji Publicznej pod adresem http://olesnica.nowoczesnagmina.pl/ w zakładce Przetargi i 
konkursy oraz na stronie Urzędu Gminy http://www.olesnica.wroc.pl/news.php.
7. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Oleśnica przy ul. 11 Listopada 
24, w Referacie Rolnictwa, Nieruchomości i  Środowiska, pokój nr 2 lub pod numerem tel. (71) 
314-02-02.

Zastępca Wójta (-) Krzysztof Skórzewski

Wyciąg z ogłoszeń o przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości
Wójt Gminy Oleśnica ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek nr 286/2, 286/5 i 387/5 położonych w obrębie Sokołowice

CODZIENNIE NOWE INFORMACJE


