Bezpłatny Informator Gminy Oleśnica ● nr 1 ● marzec 2022 ● www.olesnica.wroc.pl

Dwie umowy z Centrum
Projektów Polska Cyfrowa
podpisane
s. 6

Trzeci oddział żłobka
już wkrótce

Solidarni
z Ukrainą

s. 6

Budżet Gminy
uchwalony
s. 3

s. 10-11

rtm. Pilecki
s. 14

Dzień Babci i Dziadka
w SP w Smolnej
s. 13

KURIER GMINY OLEŚNICA

2

nr 1 | marzec 2022 | www.olesnica.wroc.pl

KILKA SŁÓW DO MIESZKAŃCÓW

Szanowni Mieszkańcy
Gminy Oleśnica

S

łowo wstępne zwykle dotyczy istotnych spraw związanych bezpośrednio z naszą gminą, nie mogę
jednak zignorować tego, co wydarzyło się 24 lutego - aktu agresji na naszych sąsiadów, bliskich nam nie tylko
ze względu na położenie. Jak już pisałem, mamy wielu ukraińskich przyjaciół mieszkających na terytorium
gminy Oleśnica, od lat współpracujemy również z miastem Kachowka, leżącym na południu Ukrainy. To właśnie tam poszło pierwsze uderzenie z
Krymu. Jestem w stałym kontakcie z
Ihorem Janiszewskim, prowadzącym
Dom Polski w tej miejscowości. Podtrzymuję moje zapewnienie, poparte
przez radnych - w imieniu gminy Oleśnica deklarujemy wszelką możliwą
pomoc dla naszych ukraińskich przyjaciół. Drodzy Mieszkańcy, Wasze zaangażowanie jest nieocenione. To dzięki Waszej ofiarności kobiety i dzieci
przybywające na teren gminy Oleśnica znajdują dach nad głową, to dzięki
Wam mogą poczuć się wreszcie bezpiecznie. To Wy przyjęliście, jak do tej
pory, około 150 osób, traktując ich jak
bliskich – a baza osób oferujących bezinteresowną pomoc ciągle się powiększa. To Wy zainicjowaliście zbiórki darów, które trafiają do potrzebujących.
Na założonej przez Gminny Ośrodek
Kultury w Oleśnicy grupie Gmina Oleśnica dla Ukrainy można zobaczyć efekty tych oddolnych akcji, GOK zajmuje się również dystrybucją zebranych
artykułów (o działaniach pod hasłem
#SolidarnizUkraina możecie Państwo
przeczytać na 10 stronie Kuriera). W
imieniu swoim, pracowników Urzędu

i Mieszkańców gminy Oleśnica mogę
powiedzieć uchodźcom przybywającym z Ukrainy – nie zostaliście sami,
jesteśmy z Wami!
Wracając do gminy Oleśnica, rok
ubiegły był dla niej, mimo niesprzyjających uwarunkowań zewnętrznych
(pandemia) i rynkowych (m.in. podwyżki cen na materiały budowlane i
związana z tym trudność w planowaniu przetargów pod kątem finansowym) rokiem pracowitym i owocnym w istotne przedsięwzięcia, które
udało się terminowo zrealizować - za
co duże podziękowania należą się wykonawcom. Oprócz inwestycji infrastrukturalnych, ważnymi działaniami
są te wpływające na zdrowie i mobilność mieszkańców. Prężnie działa Program Czyste Powietrze, dzięki któremu
gmina sukcesywnie eliminuje szkodliwe
dla środowiska rozwiązania, stawiając
na ekologię (według opublikowanego
rankingu, gmina Oleśnica jest liderem
w powiecie oleśnickim pod względem
ilości przyjętych wniosków, a mieszkańcy stają się coraz bardziej świadomi problemu i osobistego wpływu na
jakość powietrza). Na trwałe w krajobraz gminy Oleśnica wpisały się już
także autobusy KAGO z charakterystycznym logiem „kolorowych przystanków” na tylnej szybie. Cieszę się, że tak
chętnie korzystają Państwo z ich usług.
Po raz kolejny jest nas więcej (już
ponad 14 000), co niewątpliwie cieszy,
a jednocześnie zwiększa odpowiedzialność za właściwe wykorzystanie zasobów i dostosowanie istniejącej infrastruktury do sygnalizowanych przez
mieszkańców potrzeb. Każdy miesz-

kaniec może mieć swój wkład w rozwój gminy Oleśnica i przyczynić się
również do poprawy komfortu życia
całej społeczności. Z każdej rozliczanej przez mieszkańca deklaracji PIT
- 38,34% podatku trafia do budżetu
gminy miejsca zamieszkania podatnika. Środki te następnie są przeznaczane między innymi na realizację zadań z takich obszarów jak: oświata i
wychowanie, transport i infrastruktura drogowa, kultura i sport. Jeżeli ktoś
z mieszkańców nie może zameldować
się pod adresem swojego pobytu – wystarczy, że wpisze swój aktualny adres (zgodnie z przepisami – adres zamieszkania na dzień 31 grudnia danego
roku) na drukach rocznej deklaracji
podatkowej PIT. Dodatkowo, aby zachęcić i zwrócić uwagę na wagę adresu zamieszkania w deklaracjach PIT,
postanowiliśmy zorganizować loterię, w której będą mogły wziąć udział
wszystkie osoby, które wskażą na drukach PIT - jako miejsce zamieszkania
- adres z terenu gminy Oleśnica. Do
wygrania jest jedna z trzech nagród:
10 000 zł, 5 000 zł lub 2 500 zł. Regulamin loterii i formularz zgłoszeniowy
znajdą Państwo na stronie internetowej: olesnica.wroc.pl oraz w Urzędzie
Gminy Oleśnica.
Tradycyjnie w Kurierze przeczytają Państwo o zrealizowanych (str.6),
trwających (str.5) i zbliżających się
(str.4) inwestycjach. Duży wpływ na
nasze działania mają pozyskane środki, w tej dziedzinie również możemy
pochwalić się skutecznością (więcej o
dwóch podpisanych umowach z Centrum Projektów Polska Cyfrowa na

MŁODZIEŻOWA RADA GMINY

Logo Młodzieżowej Rady
Gminy Oleśnica
W

czerwcu 2020 r. Młodzieżowa
Rada Gminy I kadencji ogłosiła konkurs na koncepcję logo MRG.
Komisja konkursowa dokonała oceny prac nadesłanych na konkurs plastyczny pod hasłem „Logo Młodzieżowej Rady Gminy Oleśnica”. Autorką
koncepcji loga MRG, która zwyciężyła
w konkursie jest Zofia Kansy uczennica Szkoły Podstawowej w Ligocie
Małej. 22 czerwca 2020 r. podczas se-

Zwycięska praca konkursowa

sji MRG została zaprezentowana oraz
jednogłośnie przyjęta uchwałą koncepcja logo MRG.
Na bazie koncepcji został opracowany projekt graficzny logo MRG przez
Ave Studio Dobrego Designu Maciej
Pilarski. W dniu 20 stycznia 2022 r.
odbyła się II sesja MRG II kadencji,
na której dokonano analizy projektu graficznego logo przygotowanego
przez Ave Studio Dobrego Designu.

Finalne logo MRG

Ostatecznie po dyskusji radni przyjęli
logo jako znak identyfikujący MRG.
Nowo powstały znak stanowi element szerszej identyfikacji wizualnej
Młodzieżowej Rady Gminy. Zawiera
tez symbolikę kolorów. Pomarańczowy - jest niezwykle energetyczny i optymistyczny, bywa często kolorem ludzi
kreatywnych, a także pobudza do działania i symbolizuje aktywność. Niebieski
- kolor ludzi posiadających takie cechy
jak analityczne myślenie, spostrzegawczość
czy duża wyobraźnia.
To także kolor wyrażający zaufanie, wiarygodność i troskę o
innych. Granatowy
- kolor powagi, porządku, ale także atramentu, czyli pracy i zarządzania. Kojarzy się z
eleganckimi mundurami, rozpoczęciem roku
szkolnego, poważnymi
uroczystościami, urzędami, dyscypliną i nauką. ● MRG

stronie 6). Mocno liczymy na drugie
rozdanie w „Polskim Ładzie”, dzięki zdobytym funduszom moglibyśmy
ruszyć z kolejnymi działaniami infrastrukturalnymi (o złożonych wnioskach
na stronie 7).
Kurier porusza także tematy związane z kulturą (str.14-15), edukacją
(str.12-13) i sportem (zakończyły się
rozgrywki o „Puchar Wójta”, do przeczytania relacji z finałowych turniejów
odsyłam jak zwykle na ostatnią stronę Kuriera).
Gmina Oleśnica nie zwalnia tem-

pa, idziemy w dobrym kierunku bez
zastojów i opóźnień, nie oglądając się
na pojawiające się utrudnienia. Realnym
zagrożeń stał się czynnik zewnętrzny,
który niewątpliwie będzie miał, choćby pośrednio, wpływ na nasze życie i
funkcjonowanie, dlatego sobie i Państwu mogę życzyć przede wszystkim
spokoju i Pokoju - jeśli to będzie zagwarantowane, z resztą powinniśmy
sobie poradzić.
Zapraszam do lektury Kuriera. ●
Wójt Gminy Oleśnica
Marcin Kasina

MŁODZIEŻOWA RADA GMINY

II Sesja Młodzieżowej
Rady Gminy Oleśnica

W

dniu 20 stycznia 2022 r. odbyła
się II sesja Młodzieżowej Rady
Gminy Oleśnica II kadencji, w której
uczestniczyło 11 radnych.
Po otwarciu sesji i stwierdzeniu jej
prawomocności przez przewodniczącego MRG głos zabrała Pani Anita
Markiewicz – Wróbel, która przedstawiła historię powstania koncepcji
logo MRG. Logo MRG zostało przyjęte

uchwałą podczas głosowania jawnego.
Podczas sesji powołano Komisję Rewizyjną w składzie: Klapińska Wanessa, Adach Filip, Proszkowska Anna.
Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej
została Klapińska Wanessa, której
wybór został zatwierdzony uchwałą.
Nowo wybranej Przewodniczącej życzymy wielu sukcesów. ●
MRG
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SESJE RADY GMINY OLEŚNICA

Budżet Gminy na 2022 rok
podjęty jednogłośnie!

R

ada Gminy Oleśnica przyjęła uchwałę budżetową na rok
2022. Radni byli jednomyślni.
„Za“ projektem przyszłorocznych dochodów i wydatków przedstawionych
przez Wójta Marcina Kasinę głosowało 15 obecnych na sesji rajców.
Na XXXVII sesji, która odbyła się
16 grudnia 2021 r., radni podjęli także
uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oleśnica
na lata 2022-2038.
Poddanie ww. aktów pod głosowanie
poprzedziło wystąpienie Wójta Marcina Kasiny, który szczegółowo omówił
założenia ogólne budżetu, dochody i
wydatki gminy oraz kluczowe inwestycje zaplanowane na 2022 rok. Następnie pozytywne opinie Regionalnej
Izby Obrachunkowej zostały odczytane
przez Przewodniczącego Rady Tadeusza Kunaja. Głos zabrali także przewodniczący poszczególnych komisji
stałych, przedstawiając swoje opinie
w sprawie zaplanowanego budżetu.
W drugiej części sesji radni, rozpatrzyli i głosowali nad bieżącymi
projektami finansowymi, oświatowymi oraz dotyczącymi gospodarki komunalnej.
NADZWYCZAJNA SESJA RADY
GMINY OLEŚNICA
30 grudnia 2021 r. odbyła się XXXVIII
sesja Rady Gminy Oleśnica. Miała ona
charakter nadzwyczajny. Konieczność
zwołania sesji podyktowana była potrzebą ustalenia wykazu wydatków, które
nie wygasną z upływem roku budżetowego oraz określenia ostatecznego
terminu dokonania każdego ujętego w
wykazie wydatku w następnym roku
budżetowym.

BEZPIECZEŃSTWO
W GMINIE OLEŚNICA
Wiodącym tematem pierwszej sesji w nowym 2022 roku, zwołanej na
dzień 27 stycznia było bezpieczeństwo
w gminie Oleśnica. W sesji uczestniczył Wójt Marcin Kasina, sołtysi, pracownicy urzędu i jednostek organizacyjnych oraz media.
Na sesji wystąpili również zaproszeni goście:
● Komendant Powiatowy Policji Robert Froń - zapoznał radnych ze stanem
zagrożenia przestępczością i skutecznością ścigania sprawców przestępstw w
2021 roku oraz z głównymi kierunkami pracy Policji w najbliższym czasie;
● Komendanta Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej Andrzej Fischer przedstawił działania organizacyjne i
prawne jednostki, statystykę pożarów
i miejscowych zagrożeń. Szczegółowo

omówił także charakterystyczne zdarzenia na terenie gminy Oleśnica oraz
przeprowadzone szkolenia dla członków OSP;
●Komendant Gminny Ochotniczych
Straży Pożarnych Józef Kołomański zaprezentował sprawozdanie z działalności OSP w 2021 roku.
Po przeprowadzonej dyskusji, w drugiej części sesji radni głosowali nad bieżącymi projektami finansowymi oraz
oświatowymi. Rozpatrzono także projekt
uchwały zmieniający uchwałę w sprawie przyjęcia aktualizacji "Programu
Usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Oleśnica", w sprawie Regulaminu korzystania
z Cmentarza Komunalnego w Poniatowicach oraz w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej
na 2022 rok. Następnie przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków

i Petycji oraz przewodniczący Komisji
Rewizyjnej przedstawili obszerne sprawozdania z działalności obu Komisji za
ubiegły rok budżetowy. Na zakończenie sesji Wójt Marcin Kasina przedstawił radnym sprawozdanie z prac, jakie
wykonał w okresie ostatniego miesiąca.
DZIAŁALNOŚĆ GMINNEGO
OŚRODKA KULTURY OLEŚNICA
W 2021 ROKU
W dniu 24 lutego b. r. w sali narad w
Urzędzie Gminy Oleśnica odbyła się
XL sesja Rady dotycząca działalności
Gminnego Ośrodka Kultury. Szczegółowe informacje dotyczące struktury
wydatków i przychodów w ubiegłym
roku omówiła dyrektor GOK Monika
Małobęcka-Wzgarda. Natomiast relację z działalności sportowej przedstawił kierownik Działu Sportu i Rekreacji Artur Koziara

W dalszej części obrad, oprócz projektów finansowych oraz oświatowych,
rozpatrzono uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych,
których właścicielem lub zarządzającym
jest Gmina Oleśnica oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
Następnie Wójt przedstawił informację o swojej aktywności zawodowej
w okresie ostatniego miesiąca.
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. Biuletynie zamieszczane są również uchwały podjęte na sesjach oraz transmisje z
obrad i nagrania archiwalne. ●
Agnieszka Kembłowska
- Biuro Rady

Z ŻYCIA GMINY

Kwartalna narada Wójta z Sołtysami
W

dniu 14 grudnia 2021 roku o
godz. 14.00 w świetlicy wiejskiej w miejscowości Wszechświęte
odbyła się kwartalna narada Wójta
z sołtysami gminy Oleśnica, w której uczestniczyło dwudziestu siedmiu sołtysów.
Spotkanie otworzył Wójt Marcin
Kasina, który na wstępie przedstawił
zgromadzonym nowego sołtysa miejscowości Bystre. Pan Piotr Dziubina
wygrał wybory w dniu 24 listopada 2021
r., które odbyły się w związku z rezygnacją Pani sołtys Magdaleny Niczyj.
Zgodnie z porządkiem obrad, głos
zabrał Sekretarz Gminy Krzysztof Skórzewski, który przedstawił zebranym
temat dotyczący budowy nowej linii
elektroenergetycznej o napięciu 400
kV relacji Dobrzeń – Pasikurowice (Ostrów). Przebieg linii 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. Kolejny temat dotyczył statutów sołectw. W związku z rozpoczęciem prac nad uaktualnieniem statutów, Sekretarz poprosił sołtysów o

zgłaszanie uwag, dodając, że nie ma potrzeby robienia dużej rewolucji. Sołtysi podjęli dyskusję na temat mobilizacji osób w sołectwie do kandydowania
na sołtysa oraz sposobu przeprowadzania kampanii. W dyskusji udział

wzięli sołtysi: Dąbrowy - Piotr Długosz, Brzezinki – Przemysław Mamrot oraz Wszechświętego – Waldemar
Uba. Na zakończenie swojego wystąpienia, Krzysztof Skórzewski przedstawił nowe propozycje kolportażu
Kuriera Gminnego, w celu udoskonalenia dotychczas wypracowanej metody rozpowszechniania gminnego
kwartalnika.
Kolejną sprawą poruszoną podczas
narady była gazyfikacja gminy Oleśnica. Szczegóły przedstawił inspektor ds. rozwoju gminy Rafał Zahorski.
Następnie głos zabrał kierownik Referatu Budownictwa i Infrastruktury.
Paweł Łobacz przedstawił sołtysom
odpowiedzi na zgłaszane przez nich
pytania. Dotyczyły one:
● płacenia podatku od nieruchomości przez osoby nie będące mieszkańcami gminy Oleśnica, a posiadające
pole na terenie naszej gminy;
● orania dróg polnych; ustalono, iż
w najbliższym kurierze pojawi się in-

formacja o zakazie zaorywania dróg;
● problemu parkowania aut na poboczach dróg i utrudniania tym samym przejazdu dla sprzętu rolniczego;
przedstawiono propozycję postawienia znaków zakazu parkowania;
● ciągu pieszo – rowerowego w miejscowości Bystre;
● odśnieżania i sprzątania chodników – do kogo należy taki obowiązek.
Z kolei na prośbę sołtysa Dąbrowy
Piotra Długosza, kierownik Referatu
RN Mariola Fluder wyjaśniła na jakich
zasadach ustawiane są pojemniki na
odzież używaną i kto nimi zarządza.
W dyskusji wziął udział także prezes
Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Jarosław Polański.
Na zakończenie głos zabrała kierownik Referatu OR Urszula Szymańska
przedstawiła temat obowiązku wykonywania prac społecznie – użytecznych osób skazanych na terenie gminy Oleśnica. ●
Agnieszka Kembłowska - Biuro Rady
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INWESTYCJE

Podpisanie kolejnych umów
na inwestycje drogowe

- Poniatowice, Nieciszów,
ulica Cisowa w miejscowości Spalice
Remont drogi gminnej
w miejscowości Poniatowice
(dz. nr 532, 535, 519/2 AM 2):
Istniejąca droga posiada nawierzchnię bitumiczną, wzdłuż drogi występują obustronne ziemne pobocza, a jej
szerokość wynosi 4 m. Stan techniczny
nawierzchni drogi jest zły, widać liczne ubytki, zapadnięcia i nierówności.
Droga ta stanowi dojazd do zabudowań
mieszkalnych i pól uprawnych. Pobocza
występujące po obu stronach drogi są
rozjeżdżone i nieutwardzone, co powoduje częściowe tamowanie odpływającej wody z jezdni i jej podmakanie. W
ramach remontu zaprojektowano drogę jednojezdniową, dwukierunkową o
szerokości 4 m i długości ok. 213,30 m.
Na całej długości projektowanej drogi
o nawierzchni bitumicznej zaprojektowano pobocza kruszywowe o szerokości 0,75 m. Wykonawcą jest „POL-DRÓG DRAWSKO POMORSKIE”
S.A., a koszt to 307 965,78 zł.
Remont drogi gminnej
w miejscowości Nieciszów
(dz. nr 307 428, 293 AM 2):
Istniejąca droga posiada nawierzchnię
bitumiczną, wzdłuż drogi występują
obustronne ziemne pobocza, a jej szerokość wynosi około 3,5 m. Przeznaczenie i stan drogi są identyczne jak

ulica Cisowa

w przypadku wyżej opisanej drogi w
Poniatowicach. W ramach remontu
drogi gminnej zaprojektowano drogę jednojezdniową, dwukierunkową o
szerokości 3,5 m i długości ok. 337 m.
Na całej długości projektowanej drogi
o nawierzchni bitumicznej zaprojektowano pobocza kruszywowe o szerokości 0,75 m. Wykonawcą jest „POL-DRÓG DRAWSKO POMORSKIE”
S.A., a koszt wynosi 544 019,15 zł.
Obie inwestycje zostaną zrealizowane
w terminie do 2 miesięcy od dnia protokolarnego przekazania placów budowy, przy czym przekazanie placów
budowy nastąpi w okresie od 1 marca
2022 r. do 31 marca 2022 r. Wykonawca, w ramach ustalonego umową wy-

Poniatowice

nagrodzenia, udziela gwarancji jakości
na materiały, urządzenia i roboty na
84 miesiące z wyłączeniem oznakowania poziomego, na które wykonawca udziela 12-miesięcznej gwarancji.
Remont ulicy Cisowej
w miejscowości Spalice
Remont zakłada wymianę istniejącej nawierzchni bitumicznej jezdni
na odcinku długości ok. 200 m na
nawierzchnię z mieszanek mineralno– bitumicznych wraz z wykonaniem
podbudowy z kruszywa łamanego gr.
20 cm oraz wzmocnieniem podłoża
kruszywem stabilizowanym cementem Rm=2,5 MPa gr. 15 cm. Wykonawca wykona roboty w terminie do

INWESTYCJE

Nieciszów

jednego miesiąca od dnia protokolarnego przekazania placu budowy, przy
czym przekazanie placu budowy nastąpi w okresie od 1 marca 2022r. do

31 marca2022r. Wykonawcą jest firma BIOBUD Piotr Schabikowski, a
koszt przedsięwzięcia to 159 900,00
zł brutto. ● UGO

INWESTYCJE

Rusza duża inwestycja
Ogłoszenie postępowania
w Ligocie Polskiej - rozbudowa przetargowego na zadanie pn.
szkoły podstawowej
„Przebudowa ulicy Bukowej
w miejscowości Spalice”

P

rzedmiotem zamówienia jest przebudowa
ulicy Bukowej w miejscowości Spalice o
długości około 700 m wraz z kanalizacją deszczową. Zakres robót obejmuje przebudowę nawierzchni drogi, budowę kanalizacji deszczowej
oraz usunięcie kolizji z kanalizacją sanitarną i

15

grudnia 2021 r. w Urzędzie Gminy Oleśnica podpisana została umowa z firmą
Vertus Rafał Pęcherz z Wielunia, która wykona
ww. zadanie. Powstanie 5 sal lekcyjnych (trzy
z zapleczem) oraz infrastruktura towarzysząca
(toalety, korytarze) o łącznej powierzchni 554
mkw. Projektowany budynek połączony zostanie wewnętrznym korytarzem na poziomie przyziemia z istniejącym obiektem i będzie posiadał

dwa niezależne wejścia, w tym jedno dla osób
z niepełnosprawnościami. Dobudowana część
stanowić będzie odrębną strefę pożarową. Gmina, na wzmiankowaną inwestycję, uzyskała dofinansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego
w wysokości 1 500 000 złotych, łączny koszt zadania to 3 367 110,19 zł brutto. Oddanie inwestycji to pierwsza połowa 2023 roku. ● UGO

oświetleniem ulicznym. Data otwarcia ofert - 9
marca 2022 r. (już po zamknięciu bieżącego numeru Kuriera Gminy Oleśnica, o wyborze wykonawcy poinformujemy Państwa na portalu
społecznościowym i stronie Urzędu olesnica.
wroc.pl) ● UGO
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5 inwestycji za 15 milionów
Działania GPK służą temu, aby w Gminie Oleśnica żyło się lepiej, łatwiej i wygodniej.
Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. wraz z Gminą
Oleśnica, wychodząc naprzeciw
oczekiwaniom mieszkańców, realizuje 5 dużych inwestycji za blisko
15 mln zł.
- Podjęte inwestycje w dłuższej
perspektywie doprowadzą do rozwoju gminnej spółki, ale przede
wszystkim będą służyć mieszkańcom. Wszelkie podejmowane
działania służą temu, aby w naszej
gminie żyło się lepiej, łatwiej i wygodniej - mówi Jarosław Polański,
prezes GPK.
W listopadzie 2021 roku podpisane zostały umowy na wykonanie dokumentacji dwóch dużych
inwestycji. To budowy świetlic w
Boguszycach i Krzeczynie. Przedmiotem zamówienia, które wykonuje Paweł Oleniecki Olprojekt, jest
opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz
specyfikacji technicznej, wykonania i odbioru robót oraz uzyskanie
wszelkich wymaganych prawem
pozwoleń warunkujących ww. budowy.
Przy planowaniu inwestycji 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.

ne Przedsiębiorstwo Komunalne
przeprowadza negocjacje cenowe
oraz uzgodnienia lokalizacji planowanych przepompowni ścieków,
z właścicielami działek. - Jesteśmy
na etapie wykupu oraz przepisania
notarialnego terenów, na których
są planowane lokalizacje wspomnianych urządzeń - mówi prezes
Polański.

Kanalizacja
w Smardzowie

Tak będzie wyglądała świetlica w Krzeczynie

Debatują o świetlicy w Boguszycach

O świetlicy w Krzeczynie rozmawiają w terenie

Jakie były założenia?
Pierwotne założenia projektu
świetlicy w Boguszycach zakładały, że sala główna będzie miała 151
kw. powierzchni, będzie przeznaczona dla maksymalnie 130 osób.
Sala spotkań ma mieć 20 mkw.,
kuchnia – 23 mkw. Będą szatnie dla
zawodników, trenerów, natryski i
wc, a także zmywalnia, kotłownia
LPG i pomieszczenie porządkowe.
Suma powierzchni użytkowej – 388
mkw.
Z kolei w Krzeczynie powierzchnia użytkowa ma wynieść 341 mkw.
Świetlica dla 130 osób ma mieć 132
mkw. Inne powierzchnie to: sala
spotkań – 20 mkw, kuchnia – 19
mkw., zmywalnia – 7 mkw. przewidziano szatnie dla zawodników,
trenerów, magazyn sprzętu sportowego, natryski, wc oraz kotłownię
LPG

Co zmienili mieszkańcy?
28 stycznia w Boguszycach i w
Krzeczynie odbyły się konsultacje
społeczne dotyczące projektów budowy obu obiektów. Wzięli w nich
udział przedstawiciele Gminy, GPK,
mieszkańcy, m.in. sołtys i radna.
Obecny na spotkaniach projektant
wysłuchał uwag i odpowiedział na
pytania dotyczące projektu.
Zaproponowano następujące
zmiany:
Boguszyce:
1. Parking dla użytkowników
świetlicy do strony gminnej drogi
(prowadzącej do cmentarza) – od
strony wschodniej;
2. Przesunięcie bryły budynku w
kierunku zachodnio-południowym na zagospodarowaniu terenu
(docelowo budynek będzie zlokalizowany w odległości ok. 10 -15 m

Wizytacja realizowanych prac prowadzonych w SUW w Krzeczynie

od granicy z działką nr 35/1, o ok.
10 m od granicy z drogą powiatową);
3. Pomniejszenie części sportowej
budynku na rzecz powiększenia
powierzchni sali świetlicy;
4. Oddzielenie części sportowej od
części użytkowej świetlicy, celem
umożliwienia odrębnego i samodzielnego funkcjonowania obu
części obiektu;
5. Rozjaśnienie elewacji, z elementami tynku imitującego drewno.
Krzeczyn:
1. Naświetlenie sali świetlicy od
strony południowej;
2. Zaprojektowanie witryny okiennej od południa w pomieszczeniu

świetlicy, zaprojektowanie wyjścia
na zewnątrz od strony wschodniej;
3. Pomniejszenie części sportowej
budynku na rzecz wygospodarowania pomieszczenia gospodarczego
dla Koła Gospodyń Wiejskich wraz
z salą umożliwiającą prowadzenie
zajęć dla dzieci; propozycja zaprojektowania wspólnego sanitariatu
(natrysków) od strony szatni trenerów i jednej szatni sportowców lub
zmniejszenie powierzchni sanitariatów dla sportowców i trenerów;
4. Oddzielenie części sportowej od
części użytkowej świetlicy, celem
umożliwienia odrębnego i samodzielnego funkcjonowania obu części obiektu;

5. Podobnie jak w przypadku świetlicy w Boguszycach - rozjaśnienie
elewacji, z elementami tynku imitującego drewno.
Po wprowadzeniu zmian i akceptacji projektu nastąpi etap przetargowy i wykonawczy. Planowane
oddanie świetlic – to rok 2023.

Kanalizacja w Smolnej
Dwie kolejne inwestycje to rozbudowy kanalizacji sanitarnej.
Projekt kanalizacji sanitarnej
w Smolnej przygotowuje Biuro
Usług Inwestycyjnych „Plumber” w Oleśnicy. Jest obecnie na
etapie uzyskiwania potrzebnych
uzgodnień projektowych. Gmin-

Wykonawcą projektu rozbudowy
istniejącej kanalizacji sanitarnej w
Smardzowie jest Ecoteq I. Bors, R.
Flis Sp. j. Firma uzyskała już wszelkie potrzebne mapy oraz dokonała
częściowych uzgodnień projektowych. Pracownicy biura projektowego ustalają też z mieszkańcami
oraz właścicielami działek, do których planowana jest rozbudowa
kanalizacji, najdogodniejszą trasę
odrzutów przyłączy kanalizacji
sanitarnej. Będą one wykonane do
działek i pozwolą się przyłączyć
mieszkańcom do sieci kanalizacji
sanitarnej.
- Ściśle współpracujemy z projektantami, aby jak najszybciej uzyskać
pozwolenia na budowę i rozpocząć
kolejny etap - jest nim wyłonienie
wykonawcy oraz rozpoczęcie prac
budowlanych - informuje prezes
GPK.

SUW w Krzeczynie
Trwa gruntowna modernizacja
Stacji Uzdatniania Wody w Krzeczynie. SUW zaopatruje w wodę
miejscowości: Krzeczyn, Piszkawa,
Ligota Mała, Bystre, Nieciszów,
Zimnica oraz Nowa Ligota.
- Jesteśmy w trakcie łączenia kolejnych urządzeń w wyremontowanej hali technologicznej. Wykonano
wzmacnianie fundamentu pod
zbiornik wody czystej. Zbiornik
ma być dostarczony do końca lutego 2022 roku przez wyłonioną spośród kilku złożonych ofert ﬁrmę. Po
wykonaniu i podłączeniu nowego
zbiornika planowane jest usunięcie
starego zbiornika oraz wykonanie
na jego miejscu kolejnego - wyjaśnia Jarosław Polański. - W rezultacie powstaną dwa, znacznie większe zbiorniki magazynujące wodę
czystą, gotową do dostarczenia jej
dla mieszkańców - dodaje.
Wykonanie gruntownej modernizacji stacji było konieczne ze
względu na dynamiczny wzrost
liczby mieszkańców na terenach
przynależnych do stacji, przede
wszystkim w Krzeczynie, Ligocie
Małej i Nieciszowie. SUW zapewni niezawodną dostawę wody dla
obecnych i nowych mieszkańców.
Kompleksowa modernizacja
stacji obejmuje zarówno kapitalny
remont urządzeń istniejących, jak
i rozbudowę o nową infrastrukturę, co zdecydowanie zwiększy jej
wydajność oraz blisko trzykrotnie
poprawi możliwość magazynowania wody uzdatnionej, przy okazji
poprawiając niezawodność pracy
oraz zmniejszając koszty eksploatacji.
Przewidywany termin zakończenia wszystkich prac – do końca 2022
roku. Przedruk z Panoramy Oleśnickiej
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Dwie umowy
Nabory do Żłobka
z Centrum Projektów Gminnego
Polska Cyfrowa
w Oleśnicy

I

nformujemy, że od dnia 7 marca 2022r. do
25 marca 2022 r. trwają dwie rekrutacje do
Żłobka Gminnego w Oleśnicy.
Pierwsza rekrutacja dotyczy naboru dzieci na
rok szkolny 2022/2023 (w systemie on-line), druga rekrutacja dotyczy naboru do nowego oddziału Żłobka Gminnego w Oleśnicy.
Wszystkie załączniki oraz link do systemu on-line
dotyczące rekrutacji są udostępnione na stronie
http://zlobekgminnyolesnica.szkolnastrona.pl/
DODATKOWE INFORMACJE:
1. D
 o Żłobka Gminnego w Oleśnicy przyjmowane są dzieci w wieku od 12 miesiąca do 3 roku
życia w ilości zgodnej z informacją o liczbie

W

ramach projektu ,,Granty PPGR Wsparcie dzieci i wnuków byłych
pracowników PGR w rozwoju cyfrowym" 252 dzieci z terenu gminy Oleśnica otrzyma nowoczesny sprzęt komputerowy o łącznej
wartości 864 500 zł. Środki zostaną przeznaczone na zakup:
● 30 komputerów stacjonarnych za kwotę 75 000 zł
● 215 komputerów przenośnych (laptop) za kwotę 537 500 zł

● 7 tabletów za kwotę 7000 zł
● 245 sztuk oprogramowania – 245 000 zł

W związku z dużym zainteresowaniem i przekroczeniem kosztów realizacji projektu, Centrum Projektów Polska Cyfrowa zmniejszyło

kwotę dofinansowania do 2500 zł na zakup komputera i laptopa oraz 1000 zł na zakup tableta.
Po podpisaniu umowy (przy okazji którego
Urząd Gminy Oleśnica gościł m.in. ministra
Janusza Cieszyńskiego - Pełnomocnika Rządu
do Spraw Cyberbezpieczeństwa oraz posłankę
Agnieszkę Soin) rozpocznie się procedura przetargowa w celu wyłonienia wykonawcy zadania.
Podpisano również umowę w ramach projektu Cyfrowa Gmina. Dofinansowanie wynosi 227 483 zł, a środki zostaną przeznaczone na
zakup 56 laptopów za kwotę 202 070,40 zł oraz
oprogramowania antywirusowego do laptopów - 56 szt. za kwotę 10 332,00 zł. Dodatkowo
zostanie przeprowadzona diagnoza cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Oleśnica za kwotę
3706,06 zł. ● UGO

KOMUNIKACJA

KAGO ponownie
objęte dopłatą

P

rzewozy Komunikacji Autobusowej Gminy
Oleśnica ponownie zostały objęte dopłatą (w
ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej nabór nr 1). Gmina Oleśnica uzyskała łącznie
1 767 906 złotych dopłaty do działających 8 linii autobusowych (była to maksymalna możliwa
kwota do uzyskania – 3 zł do 1 wozokilometra,
udział własny wynosi 351 142,94 zł).
Podpisana 29 czerwca 2020 r. umowa z firmą
POLBUS-PKS Sp. z o.o. na świadczenie usług
transportowych w zakresie przewozu autobusowego na terenie Gminy Oleśnica zawar-

ta została na okres od 1 lipca 2020 roku do 30
czerwca 2024 roku, a maksymalne wynagrodzenie brutto za całość umowy wyniesie 9 208
836,78 złotych.
Usługą objęte są dzieci i uczniowie Gminy
Oleśnica oraz opiekunowie zatrudnieni przez
dyrektorów poszczególnych szkół. Autobusami
mogą być przewożeni inni pasażerowie, jednak
każde dziecko oraz opiekunowie muszą mieć zagwarantowane indywidualne miejsce siedzące.
W roku bieżącym ceny biletów (jednorazowy –
2 zł, miesięczny ulgowy - 40,80 zł, miesięczny
– 80 zł) nie ulegną zmianie. ● UGO

wolnych miejsc na dany rok szkolny (zgodnie z harmonogramami).
2. D
 o Żłobka przyjmowane są dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Oleśnica.
3. P
 ostępowanie rekrutacyjne jest prowadzone
na wniosek rodzica/ów, prawnego/ych opiekuna/ów dziecka złożony w wersji elektronicznej i papierowej w sekretariacie żłobka.
4. Kryteria i zasady rekrutacji w Regulaminie Rekrutacji Żłobka Gminnego w Oleśnicy. ●
Magdalena Gozdek
- Dyrektor Żłobka Gminnego w Oleśnicy

EDUKACJA

Trzeci oddział żłobka
gminnego już wkrótce

Z

akończyło się dostosowywanie pomieszczeń
do prowadzenia trzeciego oddziału żłobka
gminnego przy ul. Wileńskiej w Oleśnicy. Kolejnym krokiem jest doposażenie pomieszczeń
oraz nabór do trzeciego oddziału przedszkolno- żłobkowego dla dzieci do lat 3 (rekrutacja
ruszyła 7 marca, oddział rusza w czerwcu, łącznie przewidziano 25 miejsc).

Wykonawcą była 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 wyniosła 483 180,80 zł. ● UGO
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DROGI W GMINIE OLEŚNICA

Inwestycje drogowe w 2022 r.
● Drugi etap budowy chodnika wzdłuż

drogi wojewódzkiej nr 340 na odcinku
od Nowosiedlic do granicy z miastem
Oleśnica. Przewidywany termin zakończenia prac – koniec czerwca 2022 r.
● Przebudowa drogi gminnej w m.
Smardzów, ulica Złota. Orientacyjna wartość zamówienia – 1 300 000 zł
netto, przewidywany termin wszczęcia postępowania to II kwartał 2022 r.,
realizacja robót w latach 2022-2023;
● Przebudowa drogi wewnętrznej w
m. Spalice, ul. Bukowa. Orientacyjna
wartość zamówienia – 2 000 000 zł
netto, przewidywany termin wszczęcia postępowania to I kwartał 2022 r.,
realizacja robót w latach 2022-2023;
● Przebudowa drogi wewnętrznej dz.
nr 225 w m. Ostrowina. Orientacyjna wartość zamówienia – 1 000 000 zł
netto, przewidywany termin wszczęcia postępowania to II kwartał 2022 r.,
realizacja robót w latach 2022-2025;
● Przebudowa drogi wewnętrznej
dz. nr 200, 201, 197, 202 w m. Nieciszów. Orientacyjna wartość zamówienia – 1 600 000 zł netto, przewidywany termin wszczęcia postępowania
to I kwartał 2022 r., realizacja robót
w latach 2022-2023;
● Przebudowa drogi gminnej w m.
Osada Leśna. Orientacyjna wartość
zamówienia – 1 600 000 zł netto, przewidywany termin wszczęcia postępowania to II kwartał 2022 r., realizacja
robót w latach 2022-2025;
● Przebudowa drogi wewnętrznej dz.
nr 270 w m. Sokołowice. Orientacyjna wartość zamówienia – 800 000 zł
netto, przewidywany termin wszczęcia postępowania to II kwartał 2022 r.,
realizacja robót w latach 2022-2024;
● Remont drogi gminnej w m. Dąbrowa dz. nr 220/4. Orientacyjna wartość zamówienia – 1 600 000 zł netto,
przewidywany termin wszczęcia postępowania to I kwartał 2022 r., realizacja robót w latach 2022-2023;
● Przebudowa drogi w m. Ligota Polska
w stronę Dębowego Dworu. Orientacyjna wartość zamówienia – 1 000 000

Ostrowina

SPRAWY MIESZKAŃCÓW

Informacja dotycząca
niszczenia pasa drogowego

N
Osada Leśna

zł netto, przewidywany termin wszczęcia postępowania to II kwartał 2022 r.,
realizacja robót w latach 2022-2024;
● Przebudowa drogi wewnętrznej w
m. Brzezinka dz. nr 159. Orientacyjna wartość zamówienia – 100 000 zł
netto, przewidywany termin wszczęcia postępowania to I kwartał 2022 r.
● Przebudowa drogi wewnętrznej dz.
nr 367/1 w m. Sokołowice. Orientacyjna wartość zamówienia – 110 000 zł
netto, przewidywany termin wszczęcia postępowania to II kwartał 2022 r.
● Przebudowa drogi wewnętrznej w
m. Boguszyce dz. nr 535. Orientacyjna wartość zamówienia – 300 000 zł
netto, przewidywany termin wszczęcia postępowania to I kwartał 2022 r.,
realizacja robót w latach 2022-2023.

SPRAWY MIESZKAŃCÓW

dniu 27 stycznia br. Rada Gminy Oleśnica podjęła zmianę do
uchwały Nr XII/116/19 Rady Gminy
Oleśnica z dnia 28 listopada 2019 r.
w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Centrum Usług Wspólnych Gminy Oleśnica oraz nadania
jej statutu.
Powyższa zmiana dotyczyła przekazania od dnia 1 lutego 2022 r. do Centrum
Usług Wspólnych zadań oświatowych,
które dotychczas były realizowane w
Urzędzie Gminy Oleśnica, w Referacie Oświaty i Promocji. Na mocy tej

Ponadto złożone zostanie zamówienie
na przygotowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg wewnętrznych w Spalicach (ulica Wrzosowa),
Zarzysku (dz. nr 328), Cieślach (dz.
nr 66/41), Piszkawie (dz. nr 107), Bogusławicach (dz. nr 187), Spalicach
(ulica Świerkowa), Ligocie Małej (dz.
nr 198/12), Ligocie Wielkiej (dz. nr
248) oraz na budowa chodnika w pasie drogi gminnej w m. Świerzna (wraz
z kanalizacją deszczową). Na bieżąco
będą także przeprowadzane remonty
dróg gminnych i wewnętrznych, jak
również dróg gruntowych (orientacyjna wartość zamówienia odpowiednio
300 000 zł netto i 500 000 zł netto). ●
UGO

a podstawie ustawy z dnia 21
marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1376
z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 20
maja 1971 r. Kodeks wykroczeń. (t.j.
Dz. U. z 2021 r. poz. 2008 z późn. zm.)
Urząd Gminy Oleśnica informuje:
I. Zgodnie z art. 39 ustawy o drogach publicznych zabrania się dokonywania w pasie drogowym czynności,
które mogłyby powodować niszczenie lub uszkodzenie drogi i jej urządzeń albo zmniejszenie jej trwałości
oraz zagrażać bezpieczeństwu ruchu
drogowego.
Między innymi zabrania się:
1) lokalizacji obiektów budowlanych,
umieszczania urządzeń, przedmiotów i materiałów niezwiązanych z
potrzebami zarządzania drogami
lub potrzebami ruchu drogowego;
2) niszczenia rowów, skarp, nasypów
i wykopów oraz samowolnego rozkopywania drogi;
3) zaorywania lub zwężania w inny
sposób pasa drogowego;
4) odprowadzania wody i ścieków z
urządzeń melioracyjnych, gospo-

darskich lub zakładowych do rowów
przydrożnych lub na jezdnię drogi;
II. Zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia, skutkuje na podstawie art.
40 ust.12 ustawy o drogach publicznych nałożeniem kary pieniężnej stanowiącej 10-krotność opłaty z tytułu
zajęcia pasa drogowego w wysokości
stawki określonej uchwałą XXVI/114/08
Rady Gminy Oleśnica z dnia 14 października 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.
III. Zgodnie z art 100 ustawy Kodeks
wykroczeń:
Kto:
1. zaorywa lub w inny sposób zwęża
pas drogowy lub pas przydrożny,
2. uszkadza rowy, skarpy nasypów lub
wykopów albo samowolnie rozkopuje drogę publiczną, podlega karze grzywny do 1000 złotych albo
karze nagany.
W związku z nasilającymi się przypadkami niszczenia pasa drogowego
poprzez zaorywanie go, Gmina Oleśnica będzie interweniować zgodnie
z w/w przepisami. ● UGO

SPRAWY MIESZKAŃCÓW

Nowe zadania
w Centrum Usług
Wspólnych
Gminy Oleśnica

W

Sokołowice

Rządowy Fundusz Polski Ład
– drugi nabór wniosków
W

uchwały dotychczasowe sprawy związane z obowiązkami wynikającymi m.in.
z przepisów prawa oświatowego leżących po stronie organu prowadzącego od teraz są realizowane w jednostce przy ul. Wileńskiej 32a – budynek
Szkoły Podstawowej Gminy Oleśnica.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji od
poniedziałku do piątku, w godzinach od
8 do 16. Kontakt telefoniczny: 71 314
02 40 lub pod adresem e-mail: cuw@
olesnica.wroc.pl. ●
Monika Galik
- p.o. dyrektora

ramach I naboru powstanie remiza strażacka w miejscowości Ligota Mała wraz z wyposażeniem
w sprzęt bojowy – gmina otrzymała
3 200 000 zł na ww. zadanie.
Obecnie trwa drugi nabór wniosków
w Rządowym Funduszu Polski Ład:
Program Inwestycji Strategicznych.
Gmina Oleśnica złożyła wnioski na:
1. Budowę kanalizacji w Dąbrowie
(koszt 5,25 mln zł, dofinansowanie
95%, wkład własny 5% wartości inwestycji);
2. „Pakiet drogowy” – remonty i budowa dróg (Smardzów, Nieciszów, Sokołowice, Ostrowina, Bystre ul. Konwaliowa, Bogusławice, Ligota Wielka,
Spalice ul. Świerkowa, Dąbrowa) –
koszt łącznie 11,7 mln zł, dofinanso-

wanie 95%, wkład własny 5% wartości inwestycji;
3. Budowę przedszkola gminnego ze
stołówką i zapleczem gastronomicznym dla 150 dzieci (6 oddziałów) –
koszt 32 mln zł, dofinansowanie 95%,
wkład własny 5% wartości inwestycji;
4. Budowę chodnika w Sokołowicach
w porozumieniu ze Starostwem Po-

wiatowym w Oleśnicy – koszt Łączny to 2 mln zł, dofinansowanie wynosi maksymalnie 98%;
5. Remonty i budowę dróg na terenie
gminy Oleśnica (Ligota Polska – Dębowy Dwór, Zimnica) – koszt łącznie
5,3 mln zł, dofinansowanie to maksymalnie 98% ●
UGO

KURIER GMINY OLEŚNICA
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NAGRODA

Nagroda
za szczególne
osiągnięcia

w dziedzinie sportu

W

dniu 2 lutego 2022 r. Wójt
Gminy Oleśnica wraz z
Komisją Kultury, Sportu i Bezpieczeństwa przyznał nagrodę w wysokości 800,00 zł dla zawodnika Chojnickiego Klubu Żeglarskiego
Filipa Nosola z Boguszyc za szczególne

osiągnięcia w dziedzinie sportu. Filip
zajął II miejsca w Mistrzostwach Polski juniorów młodszych w klasie Optimist, które odbyły się w dniach 12-15
sierpnia 2021 r. w Pucku. ●
Beata Zbylut
- CUW

LIGOTA POLSKA

Zabawa choinkowa
dla najmłodszych
W
sobotę, 29 stycznia, sołtysi z
Poniatowic, Osady Leśnej oraz
Ligoty Polskiej wraz z radami sołeckimi zorganizowali zabawę choinkową
dla najmłodszych mieszkańców wymienionych miejscowości.

Było miło, kolorowo i przyjemnie!
Serdeczne podziękowania dla Pana
Wójta Marcina Kasiny, Pani Małgosi oraz Piotra za prowadzenie imprezy, KGW Ligota Polska (w szczególności Marioli, Dagmarze i Maciejowi za

SPORT

watę i popcorn dla dzieci) oraz Panu
radnemu Danielowi Banasiowi za pomoc. ●
Agnieszka Jakubowska
– sołtys Ligoty Polskiej

Dotacje dla klubów
sportowych
z gminy Oleśnica
W
dniu 11 stycznia 2022 r. Wójt
Gminy Oleśnica ogłosił konkurs ofert o udzielenie dotacji z budżetu gminy na realizację celu publicznego w zakresie rozwoju sportu na
terenie Gminy Oleśnica.
Do dnia 25 stycznia 2022 r. wpłynęło
do urzędu 7 ofert od klubów sportowych. Wójt, wraz z Komisją Kultury,
Sportu i Bezpieczeństwa do realizacji powyższego celu wybrał wszystkie
oferty, przyznając dotacje w wysokości:
●Stowarzyszenie Sportowe Błękitni Krzeczyn - 11000,00 zł

●Klub Sportowy Gręboszyce 11000,00 zł

●Klub Sportowy Ligota Mała 9000,00 zł

●Wojskowy Klub Sportowy „OLEŚNICZANKA” - 6900,00 zł

●Miejski Klub Pływacki „ATOL” 9000,00 zł

●Klub Sportowy HIKARI Oleśnica 7000,00 zł

●Powiatowy Integracyjny Klub
Sportowy „ORZEŁ” - 6000,00 zł. ●
Beata Zbylut
- CUW

OSTROWINA
PONIATOWICE

Trzech Króli
w Poniatowicach

Serce w Ostrowinie

I
Trzech Króli wraz ze świtą przeszło przez Poniatowice podróżując za gwiazdą do Betlejem. Chodząc po
domach, dzielili się dobrą nowiną o narodzeniu największego rewolucjonisty wszechczasów! Dziękujemy
harcerzom z 1PPDH i Lucjanowi Putowskiemu - jesteście wspaniali!!! ● KGW w Poniatowicach

my, w Ostrowinie, mamy już swoje
wielkie, czerwone serce. 9 lutego, przed
spotkaniem w świetlicy, Teatrzyk Retro i Koło Gospodyń Wiejskich zapełniło je kolorowymi nakrętkami. Serce
ufundowali sołtys Ostrowiny Jan Żarec-

ki i właściciel sklepu spożywczego „Maria” w Ostrowinie. Drodzy Mieszkańcy Ostrowiny nie pozwólmy, by serce
stało puste, napełniajmy je nakrętkami, pomagajmy, to nic nie kosztuje.●
Dorota Bartczak – KGW w Ostrowinie
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LIGOTA POLSKA

Zbiórka
dla dzieci
z Domu
Dziecka
w Bierutowie

Z

inicjatywy pani Klaudii Świerczyńskiej w naszej miejscowości została zorganizowana zbiórka art. spożywczych, chemii, art. szkolnych dla dzieci
z Domu Dziecka w Bierutowie.
Dnia 22.12.2021 r. udaliśmy się do adresatów akcji aby przekazać dary które
zostały zebrane.
Szczególe podziękowania dla Pana
Grzegorza Arendarczyka, Pani Weroniki Bojarczuk oraz wszystkich darczyńców, którzy zechcieli wziąć udział
w tej akcji.●
Agnieszka Jakubowska
– sołtys Ligoty Polskiej

KURIER GMINY OLEŚNICA

SMARDZÓW

Kolęda łączy pokolenia
– Dzień Babci i Dziadka
W
dniu 22 stycznia 2022 r. w
świetlicy wiejskiej w Smardzowie odbył się koncert
chóru Appassionata z okazji Dnia Babci i Dziadka. W naszej polskiej tradycji
kolędowanie ma duże znaczenie, a sama
historia powstawania kolejnych kolęd
jest na tyle ciekawa, że potrafi zachęcić
do śpiewania różne pokolenia i młodszych, i starszych. Członkowie chóru
Appassionata pod dyrygenturą p. Edyty
Szostak-Kirzyc zaśpiewali najpiękniejsze polskie kolędy, ale też kolędy i pastorałki w różnych językach z różnych
krańców świata. Trzeba dodać, że spotkanie to nabrało charakteru integracyjnego w naszej parafii, poprzez wspól-

Członkowie chóru
Appassionata
zaśpiewali
najpiękniejsze polskie
kolędy i pastorałki

ne spotkanie mieszkańców Nieciszowa,
Borowej i Smardzowa. W uroczystość
obchodów Dnia Babci i Dziadka włączył się nasz nowy Proboszcz ks. Michał
Urbanowicz, który zachęcił mieszkańców parafii do wzięcia udziału w tym
wydarzeniu. ●
Agnieszka Podobińska
– sołtys/radna Smardzowa

SMARDZÓW

Jarmark Bożonarodzeniowy
w Smardzowie

G

rudzień to czas wzmożonych przygotowań do Świąt Bożego Narodzenia. To również czas na kultywowanie tradycji w naszych domach. W
naszym sołectwie Święta obchodzone są w jednym czasie, ale z różnymi
zwyczajami i kuchennymi tradycjami.

9

Stąd też powstał pomysł, by zorganizować kiermasz bożonarodzeniowy
ze stroikami, ale również wymienić
się domowymi recepturami tradycyjnych wypieków naszych mam i babć.
Spotkania z mieszkańcami pozwoliły
poznać zwyczaje i zaobserwować jak

Z wizytą u jubilata,
Wacława Błacha, w Brzezince

SMARDZÓW

Zabawa karnawałowa

W

dniu 25 lutego 2022 r. na świetlicy w Smardzowie odbył się długo
wyczekiwany i przekładany, ze względu na pandemię, bal dla dzieci. Karnawał to chwila, kiedy nasze dzieci mają
okazję zaprezentować różne stroje postaci z bajek, filmów i urzeczywistniać
swoje kreatywne pomysły.
Zabawę poprowadził zespół animatorów CZAR. Ekipa pozytywnie zakręconych ludzi przygotowała szereg

ciekawych zabaw, co spowodowało, że
nasze dzieciaki mogły się fajnie bawić.
Były ogromne bańki, w których można się było schować, płomienie na rękach dla odważnych, drużynowe wyścigi na nartach, tańce - wygibańce i
wiele, wiele innych ciekawych zabaw.
Rodzice i dziadkowie mieli też okazję,
by wspólnie spędzić czas przy kawie
i herbacie. ● Agnieszka Podobińska
– sołtys/radna Smardzowa

kiedyś wyglądały przygotowania do
świąt. Wszelkie spotkania na świetlicy
są świetną okazją, by poznać się wzajemnie z nowymi mieszkańcami. ●
Agnieszka Podobińska
– sołtys/radna Smardzowa

29 stycznia druhowie z OSP w Ligocie Polskiej
pomogli pociąć i porąbać drewno starszym osobom

KURIER GMINY OLEŚNICA
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SOLIDARNI Z UKRAINĄ

KAGO bezpłatnie
dla uchodźców wojennych

O

d poniedziałku, 28 lutego br. Komunikacja Autobusowa Gminy
Oleśnica jest bezpłatna dla uchodźców
wojennych z Ukrainy (za okazaniem
dokumentu tożsamości). 8 linii uruchomionych półtora roku temu obsługuje wszystkie miejscowości położone na terenie gminy Oleśnica. Linie
odjeżdżają z następujących stanowisk
na dworcu autobusowym w Oleśnicy

(ulica Rzemieślnicza 11):
G1 – stanowisko nr 3
G2 – stanowisko nr 2
G3 – stanowisko nr 3
G4 – stanowisko nr 3
G5 – stanowisko nr 4
G6 – stanowisko nr 4
G7 – stanowisko nr 2
G8 – stanowisko nr 2

● UGO

SOLIDARNI Z UKRAINĄ

Gmina Oleśnica
dla Ukrainy
O
ddolna inicjatywa mieszkańców gminy Oleśnica w kwestii pomocy dla uchodźców z
Ukrainy oraz liczne zbiórki przeprowadzane w sołectwach, skłoniły Gminny
Ośrodek Kultury w Oleśnicy do działań koordynujących. Założono Facebookową grupę pn. Gmina Oleśnica dla Ukrainy, do której zaproszono
m.in. radnych, sołtysów i mieszkańców gminy. Umieszczono tam informacje o odbywających się zbiórkach,

podano numery telefonów do koordynatorów akcji, napisano również
o realnych potrzebach w kontekście
zbieranych darów. Mogą tu Państwo
również śledzić efekty poszczególnych
zbiórek, odzew mieszkańców i chęć
niesienia pomocy są ogromne.
Przygotowano dwa główne miejsca
odbioru darów z gminy Oleśnica:
● Hala sportowa ul. Wileńska Oleśnica (głównie odzież, pampersy, wózki i

łóżeczka dla dzieci) pn-pt 8:00 - 15:00
● Gminny Ośrodek Kultury Oleśnica, Boguszyce 102a (głównie żywność,
chemia, kosmetyki) pn-pt 8:00-15:00.
Zapraszamy Państwa do dołączenia
do grupy, jest ona grupą publiczną,
można samodzielnie dodawać tam informacje na temat pomocy, oraz zadawać pytania i wyjaśniać powstałe
wątpliwości. ●
UGO

SOLIDARNI Z UKRAINĄ

Świetlica we Wszechświętem
prawie gotowa na przyjęcie
uchodźców

G

mina Oleśnica pierwotnie miała
zabezpieczyć 30 miejsc dla uchodźców wojennych z Ukrainy, wzrastające potrzeby spowodowały konieczność
rozszerzenia tej ilości do 80. W chwili
obecnej przygotowywana do tego celu
jest świetlica we Wszechświętem (może
tam znaleźć schronienie 30 osób – tyle

SOLIDARNI Z UKRAINĄ

Gminna akcja pomocy finansowej
dla uchodźców - „Razem
dla Ukrainy”

W

chwili obecnej większość zbiórek koncentruje się na pomocy rzeczowej, istnieje jednak potrzeba wsparcia finansowego uchodźców
przybywających na teren naszej gminy.
3 marca 2022 r. w Oleśnicy powołano Komitet Społeczny Gminy Oleśnica o nazwie Razem dla Ukrainy,
którego celem jest pomoc finansowa

dla uchodźców z tego kraju.

Nazwa odbiorcy: Komitet Społeczny

W skład Komitetu wchodzą
Członkowie:
● Marcin Kasina – Wójt Gminy Oleśnica
● Jarosław Telka – Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
● Urszula Szymańska – Kierownik
Referatu Organizacyjnego

Numer rachunku bankowego do wpłat:

Gminy Oleśnica
Dane odbiorcy: Ligota Polska 59 f, 56400 Oleśnica

12 9584 0008 2001 0016 0182 0001
Tytuł: Pomoc dla uchodźców z Ukrainy
● UGO

łóżek otrzymała gmina Oleśnica z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych
za pośrednictwem Wojewody, jest tam
zaplecze kuchenne, toalety, natryski).
W dalszej kolejności, jeśli zajdzie taka
potrzeba, przygotowywane będą świetlice w Jenkowicach, Smardzowie i Brzezince. ● UGO
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SP W LIGOCIE POLSKIEJ

Brąz dla uczniów
z Ligoty Polskiej
18
lutego 2022 r. na terenie Powiatowego Centrum Edukacji i
Kultury odbył się XIII Powiatowy Turniej Sudoku. Uczniowie z całego powiatu przystępowali do niego w trzech
kategoriach wiekowych: klasy I-III, IV-VI i VII-VIII, po dwie osoby z każdej grupy. Z klas młodszych szkołę z
Ligoty Polskiej reprezentowali: Joasia
Bednarek, kl.III i Piotr Cieślewicz z

kl. II. Joasia Bednarek zdobyła trzecie
miejsce. W kolejnej kategorii reprezentowali nas: Maja Dyksik, kl. VI i
Marcin Siepak, kl. V. Marcin Siepak
zajął również trzecie miejsce w swojej kategorii wiekowej. W kategorii
klas VII-VIII z najtrudniejszymi zadaniami zmierzyli się: Karolina Bednarek, kl. VII i Tomasz Raczkowski,
kl. VIIIb.● Mariola Dutkowska

SP W LIGOCIE POLSKIEJ

Zagrali z WOŚP
S
zkoła Podstawowa w Ligocie Polskiej zagrała po raz 24.w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy pod hasłem „Przejrzyj na oczy”.
Wolontariusze ze Szkoły Podstawowej w Ligocie Polskiej 31.01.2022 r., w
dniu pod znakiem silnego wiatru, deszczu i śniegu od wczesnych godzin kwestowali na terenie Gminy Oleśnica, aby
wesprzeć konto WOŚP podczas 30. jubileuszowego finału tej akcji. Podczas
kwesty wolontariusze Orkiestry uzbierali ponad 6 873,83zł. Byli to: Barwicka
Nikola, Glapa Agata, Kotwa Maria, Sobieraj Julia, Brojanowska Aleksandra,
Kotniewicz Martyna, Kłys Zofia, Ka-

sprzycka Emilia, Arendarczyk Hanna,
Sikora Wiktoria, Szewczyk Hanna, Jarosław Hołda, Nowak Jakub, Raczkowski
Tomasz, Warszawski Filip. Przy takiej
pogodzie była to rekordowa suma. Na
terenie szkoły była to kwota 1350,19 zł,
w Cieślach 1766,64 zł, w Poniatowicach
i Ligocie Polskiej 1974,23 zł, w Ostrowinie 269,62 zł, w Smolnej 686,50zł, w
Boguszycach 392,70zł, w Żłobku Gminy Oleśnica, Szkole Podstawowej Gminy Oleśnica i CUW 434,01 zł.
Nad bezpieczeństwem akcji czuwała OSP w Ligocie Polskiej, której bardzo dziękujemy. Dziękujemy
również dyrekcji i wychowankom ze

SP W LIGOCIE MAŁEJ

Szkoły Podstawowej Gminy Oleśnica
i Żłobka Gminy Oleśnica, mieszkańcom Ligoty Polskiej, Poniatowic, Cieśli, Ostrowiny, Smolnej i Boguszyc za
aktywny udział w tegorocznym kwestowaniu z WOŚP oraz rodzicom naszych wolontariuszy za gorące serca
i ciepłe poczęstunki. Wolontariusze
otrzymali upominki od Jurka Owsiaka, sponsora pizzy Zbigniewa Smołucha i opiekunów akcji. Jak co roku akcje przygotowali i nad całością czuwali
Małgorzata Lenart i Leszek Witkowski. Do zobaczenia za rok!●
Leszek Witkowski
– dyrektor SP w Ligocie Polskiej

Ś

wiąteczny czas był czasem otwierania serc na potrzeby ludzkie. W
związku z tym, w Szkole Podstawowej w Ligocie Małej miała miejsce akcja charytatywna dla dzieci z Zakładu
Opiekuńczo-Leczniczego w Jaszkotlu.
Oprócz środków czystości i drobnych

SP W LIGOCIE MAŁEJ

Passio biologica
– odkryj w sobie biologa
U

czniowie Szkoły Podstawowej w
Ligocie Małej zainteresowani naukami przyrodniczymi zaangażowali
się w realizację projektu „Passio biologica – odkryj w sobie biologa”, pilotowanego przez Uniwersytet Wrocławski.
Zajęcia odbywały się w Instytucie
Genetyki i Mikrobiologii, a prowadzone były przez doktorantów i studentów zrzeszonych w Studenckim
Kole Naukowym Nauczycieli SOWA.
Warsztaty z wykorzystaniem nowoczesnych strategii nauczania miały na
celu uświadomienie uczniom, że biologia i chemia wcale nie muszą być nudnymi przedmiotami w planie lekcji.
Zajęcia poświęcone były między innymi pasożytom i ich przystosowaniom, w myśl zasady: jak to zrobić,
by się nie narobić; zmysłom dzięki
którym odbieramy świat; roli łańcuchów troficznych w kręgu życia; niezwykłym roślinom; chemicznej odsłonie biologii. Ciekawym elementem
projektu była możliwość obcowania z

Świąteczna zbiórka
dla dzieci z Jaszkotla

SP W LIGOCIE POLSKIEJ

prezentów wszyscy uczniowie, od najmłodszych do najstarszych, zaopatrzyli
dzieci w potrzebne im dresy i piżamy.
Do akcji przyłączyło się także Grono
Pedagogiczne i pracownicy administracji. Bardzo zaangażowali się również
Rodzice uczniów.● SP w Ligocie Małej

Nasi uczniowie pomogli
schronisku „Przytul Pyska”

P

rzadko spotykanymi w domowych hodowlach zwierzętami i karmienia ich.
Zajęcia uniwersyteckie cieszyły się

zawsze dużym zainteresowaniem wśród
uczniów.●

SP w Ligocie Małej

rzed feriami nasi uczniowie zawieźli wielką paczkę karmy dla zwierząt ze schroniska "Przytul Pyska".
Suma jaką zebrał samorząd na kiermaszu świątecznym, pozwoliła przeznaczyć część funduszy na szczytny
cel. Pani ze schroniska prosiła o zakup specjalnej karmy, którą obecnie
bardzo potrzebują zwierzęta. Reprezentanci samorządu uczniowskiego z
wielką chęcią udali się do Boguszyc,
aby pomóc biednym pieskom. Poświęcili swój czas, ale spotkało ich w
zamian wiele radości ze strony zwierząt. Cieszymy się, że działania naszej
szkoły mogły pomóc czworonożnym
przyjaciołom.●
Maciej Krajka
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SP W SOKOŁOWICACH

My dla innych,
inni dla nas
J
edną z wartości naszej szkoły
jest wskazywanie dróg dających
możliwość pomocy potrzebującym. Szereg działań podjętych w ostatnim czasie przez naszych wolontariuszy
oraz Samorząd Uczniowski zaowocował wieloma wspaniałymi i wzruszającymi efektami.
W ramach ogólnopolskiej akcji „Szlachetna paczka” zaopiekowaliśmy się
będącą w potrzebie rodziną. Dzięki
hojności darczyńców udało nam się
przekazać nie tylko wszystkie potrzebne
rzeczy, ale też sprawić radość dodatkowym prezentem. Z kolei, kwestując
z puszką Fundacji Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy na rzecz dzieci z
wadami wzroku, nasi wolontariusze
zebrali 726 zł. Tak długo, jak tylko
było to możliwe, zbieraliśmy też w każdej klasie grosze, by wesprzeć rodzinne domy dziecka w rokrocznie odbywającej się w naszej szkole inicjatywy
pod hasłem „Góra Grosza”. Z drobnych monet uzbieraliśmy 523, 14 zł.
W końcu każdy grosz ma znaczenie.
Staramy się również pamiętać o naszych mniejszych przyjaciołach, zwłaszcza tych po sąsiedzku – z Ośrodka
Adopcyjnego w Boguszycach „Przytul pyska”. Jesienią zawieźliśmy tam
zebrane jedzenie i inne potrzebne rzeczy, a obecnie, z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego, organizujemy cyklicznie „słodkie piątki”. Za nami już

dwie edycje, podczas których uczniowie z kolejnych klas zbierali dobrowolne wpłaty za przygotowane słodkości. Uzyskany dochód jest w całości
przekazywany ośrodkowi. Po pierwszej edycji udało się zebrać klasie 8a
428,50 zł. Kolejna - organizowana
przez 7a przyniosła 576,60 zł. Przed
nami następne.
Pomaganie jest piękne. Również dlatego, że przynosi radość także tym, którzy pomocy udzielają. Ale też radość,
niewątpliwie, przyniosły nam działania na rzecz uczniów, które dotarły i
do nas w zimowym czasie. Dzięki do-

SP W SMOLNEJ

Bal karnawałowy
w SP w Smolnej
B

finansowaniu w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa
nasza biblioteka wzbogaciła się o 847
nowych książek; od serii dla najmłodszych po szeroki wachlarz gatunkowy
dla najstarszych uczniów. Zakończył
się również remont sali w oddziale „O
a” oraz w klasie drugiej. I teraz całe
skrzydło szkoły, wraz ze świeżo dobudowanymi i doposażonymi pracowniami dla uczniów starszych jest gotowe dla kolejnych roczników naszych
przedszkolaków i uczniów. I niech się
dzieje u nas jak najwięcej dobrego!●
SP w Sokołowicach

SP W SMOLNEJ

Dzień Babci i Dziadka
w SP w Smolnej

al karnawałowy w Szkole podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Smolnej dla przedszkolaków oraz uczniów z klas 1-3 to
dzień niezwykły i wyczekiwany przez
wiele tygodni.
Już od rana na korytarzu szkolnym
pojawiały się niezwykłe wróżki, księżniczki, piraci…. oraz inni bohaterowie
znanych i lubianych bajek. Dzieci wesoło bawiły się (oczywiście w reżimie

sanitarnym) w swoich salach lekcyjnych, uczestnicząc wspólnie ze swoimi paniami w zabawach i tańcach.
Wspólna rozrywka przyniosła wiele
radości i uśmiechu wychowankom,
co było głównym celem balu karnawałowego.●
Agnieszk Ciamciak,
Emilia Kamińska-Brocka,
Lucyna Orzechowska,
Maria Woźna, Ewa Matyszczak

SP GMINY OLEŚNICA

Zabawa w Parku
Rozrywki Rodzinnej
D
wie godziny podczas wspaniałej
zabawy mikołajkowej spędziły 8
grudnia 4 i 5 latki z oddziału przedszkolnego na zaproszenie Parku Rozrywki Rodzinnej w Ostrowie Wielkopolskim. Tak cudownego i przyjaznego
miejsca dzieciom już dawno nie odwiedzaliśmy. Każdy znalazł coś dla siebie:
baseny z piłkami, małpi gaj, trampoliny czy samochodziki to tylko niektóre
z wspaniałych atrakcji, które oferuje
to miejsce. Rodzinna atmosfera oraz
uśmiechnięci właściciele stworzyli dla
dzieci idealny prezent mikołajkowy.
Oczywiście zawitał też stary brodacz,
który wręczył dzieciom słodkie upo-

minki. Państwu Agnieszce i Łukaszowi Mikulskim bardzo dziękujemy!●

Monika Czekaj,
Katarzyna Piątek

SP WE WSZECHŚWIĘTEM

Las w szkle

W

W tym roku obchody wyjątkowego Dnia Babci i Dziadka odbyły się w Szkole Podstawowej im. Kawalerów
Orderu Uśmiechu w Smolnej w formie on-line. Uczniowie przygotowali piękne laurki oraz życzenia,
wierszyki i piosenki dla Babć i Dziadków, które zostały uwiecznione na filmie udostępnionym na stronie
szkoły. Działania podjęte przez wychowawców w związku z pandemią były świetną formą wyrażenia
wdzięczności naszych najmłodszych uczniów klas przedszkolnych oraz klas 1-3. ●
Agnieszk Ciamciak, Emilia Kamińska-Brocka, Lucyna Orzechowska, Maria Woźna, Ewa Matyszczak

listopadzie uczniowie klas
V-VIII, wzięli udział w projekcie ekologicznym pod hasłem - "Las
w szkle". Miniaturowe rośliny zamknięte w szklanych naczyniach od kilku
lat można kupić w kwiaciarniach czy
sklepach ogrodniczych. Zdobią one nasze mieszkania, miejsca pracy, mogą
też być oryginalnym prezentem dla
bliskich.
Uczniowie naszej szkoły wykazali
się kreatywnością, pomysłowością i
stworzyli przepiękne roślinne kompozycje w szkle. Wykorzystane zosta-

ły różnorodne materiały- kamienie,
szyszki, orzechy, ciekawe korzenie roślinne, miniaturowe roślinki, a nawet
powstały kolekcje leśnych zwierząt i
grzybów z plasteliny. W czasie trwania projektu uczniowie pogłębiali swoją wiedzę o znaczeniu roślin w przyrodzie i gospodarce człowieka. Prace
uczniów ozdobiły szkolne korytarze
naszej szkoły.
Bardzo dziękuję wszystkim rodzicom za zakup potrzebnych materiałów i współpracę.●
Katarzyna Janowska
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HISTORIA

Ocalić od zapomnienia – możliwość zgłoszenia lokalizacji
grobów osób czynnie zaangażowanych w walkę
o niepodległość i jej utrzymanie na przełomie pierwszej
i drugiej dekady ubiegłego wieku
W
ramach programu „Ocalamy”,
organizowanego przez Wojewodę Dolnośląskiego oraz Instytut Pamięci Narodowej, prosimy o podzielenie
się wiedzą o lokalizacji miejsc pochówku polskich żołnierzy (grobów, kwater, upamiętnień) znajdujących się między innymi na terenie gminy Oleśnica.
Zbierane informacje mają dotyczyć
żołnierzy, którzy walczyli o Polskę w czasie Wielkiej Wojny 1914-1918 (strzelcy, legioniści, uczestnicy zmagań polskich formacji we Francji i Rosji), bili
się o kształt jej granic w latach 19181921, stanęli w jej obronie we wrześniu
1939 r., uczestniczyli w niepodległościowej konspiracji, trwali na barykadach powstańczej Warszawy, a także
walczyli o Polskę poza jej granicami w

czasie II wojny światowej - na lądzie,
morzu i w powietrzu.
Informacje i ewentualne dokumenty

potwierdzające udział zmarłych w wydarzeniach historycznych należy wysłać na adres mailowy: ocalamy@duw.

GMINNA INICJATYWA

Rzeźba Rotmistrza
Witolda Pileckiego
w gminie Oleśnica
N
a terenie gminy Oleśnica nie
ma miejsca, gdzie mieszkańcy mogliby obchodzić święta
narodowe, np. Dzień Niepodległości.
Dlatego ze strony Radnych oraz Wójta
pojawiła się inicjatywa wybudowania
pomnika. Powstanie rzeźby rtm. Witolda Pileckiego przy wielofunkcyjnej
Hali Sportowej to idealne rozwiązanie
(jest to miejsce najlepiej dostępne pod
względem komunikacyjnym dla wszystkich mieszkańców, położone w pobliżu gminnego centrum oświatowego Szkoły Podstawowej, Żłobka, CUW).
Witold Pilecki (pseudonim „Witold”,
„Druh”), to szczególna postać, będąca
wzorem odwagi i wierności swoim przekonaniom. Urodzony 13 maja 1901 r.
w Ołońcu, był rotmistrzem kawalerii
Wojska Polskiego, współzałożycielem
Tajnej Armii Polskiej, żołnierzem Armii Krajowej, więźniem i organizatorem ruchu oporu w obozie koncentracyjnym Auschwitz. Autor raportów o
Holocauście, oskarżony i skazany przez
władze komunistyczne Polski Ludowej na karę śmierci, stracony 25 maja
1948 r. w Warszawie. Unieważnienie
wyroku nastąpiło w 1990 r.. Pośmiertnie, w 2006 otrzymał Order Orła Białego, a w 2013 r. został awansowany
na stopień pułkownika.
Rzeźba, która powstanie, będzie
przedstawiała rtm. Witolda Pileckiego w wieku 21 lat. Koncepcja dzieła została przygotowana przez artystę-rzeźbiarza Grzegorza Godawę. Dzieło ma
przybliżyć postać rotmistrza współczesnym odbiorcom i posłużyć za wzór dla

pl lub drogą pocztową na adres Dolnośląski Urząd Wojewódzki ul. Powstańców Warszawy 1, 50–153 Wrocław z

dopiskiem Biuro Wojewody. Więcej
informacji na stronie: www.ocalamy.
pl ● Ilona Ładak - SO

GOK

Ferie zimowe 2022

Z

e względu na kolejną, wysoką falę
zachorowań na COVID-19, wprowadzoną naukę zdalną oraz coraz wyższą
liczbę dzieci rezygnujących z uczestnictwa w zajęciach ze względu na kwarantannę i izolację, została podjęta decyzja o odwołaniu planowanych zajęć
podczas ferii zimowych 2022 w świetlicach wiejskich Gminy Oleśnica. Ale…
już wkrótce zaprosimy na wiosenne
zajęcia z Gminnym Ośrodkiem Kultury Oleśnica, które zakończą się dużym rodzinnym wydarzeniem, o któ-

rym poinformujemy wkrótce!
W minione ferie razem z Gminną
Biblioteką Publiczną w Boguszycach
przygotowaliśmy wirtualne spotkanie z
teatrem kamishibai. Kamishibai to wywodzący się z Japonii teatr ilustracji/
obrazu. Dosłownie słowo „kamishibai”
oznacza sztukę teatralną przedstawianą na papierze (jap.”kami” – papier,
„shibai” – sztuka). W feryjne środy – 2
i 9 lutego – na naszych kanałach internetowych pojawiły się nagrania przepięknych opowieści. ● GOK Oleśnica

GOK

Pegazik

kolejnych pokoleń Polaków. Równolegle z powstaniem pomnika, planuje
się nadanie Hali imienia rtm. Witolda Pileckiego (przy głównym wejściu
do Hali, na ścianie, znajdować się będzie tablica: "Hala im. Rotmistrza Witolda Pileckiego" wraz z krótką notką
biograficzną oraz cytatem „Kochajcie
ojczystą ziemię. Kochajcie swoją świętą wiarę i tradycję własnego Narodu.
Wyrośnijcie na ludzi honoru, zawsze
wierni uznanym przez siebie najwyższym wartościom, którym trzeba służyć całym swoim życiem.”). Przy pomniku (w chodniku) będzie tablica z
brązu z hasłem "CAŁE ŻYCIE ... dla
NIEPODLEGŁEJ". Taka treść ma sprawić, że odbiorca dzieła sam "zadecyduje" jakie będzie brakujące słowo w
miejscu wielokropka, zgodnie z własnymi skojarzeniami z postacią, które mogą być tylko pozytywne jak np.
"oddał", "poświecił", "pracował."
Pomnik, tak ważnej dla historii Pol-

ski osoby, pozwoli na krzewienie patriotyzmu lokalnie. Dzięki temu będzie
to miejsce spotkań, gdzie przy okazji
obchodów świąt narodowych składany
będzie hołd wszystkim, którzy walczyli
o Polskę niepodległą. Ponadto umiejscowienie pomnika na tle współczesnej Hali ma za zadnie skontrastować
i uwydatnić postać Pileckiego, łącząc
historię ze współczesnością oraz poprawiając walory estetyczne najbliższej okolicy. Dodatkowo odbiorcami
będzie szerokie grono - nie tylko dzieci,
ale również osób dorosłych, korzystających z kompleksu sportowego oraz
mieszkańców rozbudowujących się w
okolicy osiedli domów jedno – i wielorodzinnych.
Docelowo „pieczę” nad pomnikiem
będą sprawować dzieci z pobliskiej Szkoły Podstawowej. Powyższe ma uaktywnić społecznie dzieci oraz uczyć postaw
patriotycznych, wskazując autorytety
do naśladowania. ● UGO

W

Gminnej Hali Sportowej w
Oleśnicy odbyły się Eliminacje
Gminne XXV Dolnośląskiego Konkursu Recytatorskiego „Pegazik”. Przesłuchania uczestników odbyły się 23 lutego 2022 r.
W konkursie wzięło udział 15 recytatorów z 6 gminnych szkół: SP Ligota Mała, SP Smolna, SP Ligota Polska,
SP Sokołowice, SP Gminy Oleśnica, SP
Wszechświęte.
Jury w składzie: Małgorzata Puszczyńska – Gminny Ośrodek Kultury
Oleśnica, Stanisław Król – Oleśnicka
Biblioteka Publiczna im. M. Reja w Oleśnicy i Arkadiusz Cichosz – Gminny
Ośrodek Kultury Oleśnica, po wysłu-

chaniu wszystkich prezentacji do etapu powiatowego XXV Dolnośląskiego
Konkursu Recytatorskiego „Pegazik”
zakwalifikowało:
w kategorii „młodsi”: Miłosz Jóźwiak
– SP Ligota Mała, Maria Toch – SP
Gminy Oleśnica, Agnieszka Kalemba
– SP Ligota Polska;
w kategorii „starsi”: Anna Gierus
– SP Sokołowice, Zofia Gozdek – SP
Wszechświęte, Maja Pawlik – SP Smolna.
Ponadto wyróżnienia otrzymali:
Lena Ogrodowiak – SP Smolna, Karolina Chow – SP Ligota Mała, Martyna Wielichowska – SP Ligota Polska i Wanessa Klapińska – SP Gminy
Oleśnica. ● GOK Oleśnica
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Kolędowanie
w Boguszycach

GOK

Jarmark Bożonarodzeniowy

W

kalendarzu przedświątecznych przygotowań ważną
datą był 12 grudnia 2021
roku. Zimowa niedziela w hali sportowej przy ul. Wileńskiej obfitowała w świąteczne ozdoby, stroiki, zapachy i smaki.
Jarmark Bożonarodzeniowy został
zorganizowany przez Gminny Ośrodek Kultury Oleśnica po raz pierwszy
w takiej formie. Pod dachem i w cieple
swoje rękodzieło i kulinaria wystawiło kilkunastu wystawców. Wśród nich
były głównie Koła Gospodyń Wiejskich, ale wśród stoisk można było nabyć przyprawy, pieczywo czy ręcznie
wykonaną odzież. Swoje stoisko wystawiła również Gminna Biblioteka
Publiczna w Boguszycach, gdzie najmłodsi mogli uczestniczyć w artystycznych animacjach a każdy mógł wziąć
książkowy prezent-niespodziankę.

Podczas Jarmarku odbyło się także
wspólne kolędowanie gminnych zespołów ludowych. Swój świąteczny repertuar zaprezentowali: „Ligocianie”, „Zazula”, „Fajne Babki”, „Wyszogrodzianie”,

„Jarzębina”, „Una Voce”, „Boguszyczanie”, „Rzędowianie” i „Karolinki”.
Wśród gości specjalnych Jarmarku
był – ku uciesze nie tylko najmłodszych – św. Mikołaj. ● GOK Oleśnica

W

kościele w Boguszycach w środę 05.01.2022 r. odbyło się
wspólne kolędowanie zespołów ludowych Gminy Oleśnica. Wśród kolędników byli artyści zespołów "Fajne Babki", "Zazula", "Rzędowianie"
oraz "Wianki". Wśród uczestników
koncertu był także Marcin Kasina Wójt Gminy Oleśnica oraz przedsta-

wiciele innych zespołów ludowych
z naszej gminy.
Organizatorem spotkania byli ks.
Andrzej Augustyn – proboszcz parafii
w Boguszycach, Jadwiga Bodo – sołtys Boguszyc, KGW "Fajne Babki" z
Boguszyc oraz Tadeusz Kunaj - przewodniczący Rady Gminy Oleśnica. ●
GOK Oleśnica

GOK

Słuchowisko „Jasełka”

GOK

Dzień Babci i Dziadka
Dzień Babci i Dzień Dziadka
to czerwona - czyli świąteczna
- kartka w każdym kalendarzu.
Dzieci z Gminy Oleśnica
przygotowały do swojej
ukochanej Babuni i Dziadziusia
życzenia filmowe.Dołączamy się
do życzeń i życzymy Babciom
i Dziadkom pięknych chwil ze
swoimi wnukami!
A nagranie z życzeniami od
najmłodszych można obejrzeć
na kanale Gminnego Ośrodka
Kultury Oleśnica na youtube.
com! ● GOK Oleśnica

U

czestnicy zajęć dziennikarsko-multimedialnych, które odbywają się w Sokołowicach, przygotowali
wyjątkowe słuchowisko, które swoją
premierę miało w drugi dzień Bożego Narodzenia.
Audycja „Jasełka” przedstawiła w
tradycyjnej treści, choć w nowatorskiej formie, wydarzenia z Betlejem.
Dzieci wcieliły się w postacie aniołów,
pasterzy i oczywiście Świętej Rodzi-

GOK

Świąteczny
Koncert Kolęd
W
igilijny wieczór – czas tradycyjnego kolędowania! Również Gminny Ośrodek Kultury Oleśnica zaprosił w ten szczególny czas
do wspólnego śpiewania kolęd.
O godzinie 19:30 na kanałach internetowych GOK Oleśnica odbyła się
premiera wyjątkowego Świątecznego
Koncertu Kolęd z kościoła pw. Matki
Bożej Częstochowskiej we Wszechświętem. W koncercie swój kolędowy repertuar zaprezentowały zespo-

ły „Wyszogrodzianie”, „Jarzębina” i
„Una Voce”. Usłyszeliśmy kilkanaście przepięknych świątecznych kompozycji. Słowo do uczestników koncertu powiedział gospodarz świątyni we
Wszechświętem ks. proboszcz Wojciech Kopeć. Na zakończenie koncertu, wszyscy artyści wspólnie odśpiewali kolędę „Bóg się rodzi”.
Koncert jest do obejrzenia na kanale youtube.com Gminnego Ośrodka Kultury Oleśnica. ● GOK Oleśnica

ny. W nagraniu udział wzięli: Szymon
Szczęch, Bartek Sieruga, Olek Susidko, Krzysztof Sieruga, Oliwier Konopka, Emilia Sokół, Milana Akimcheva,
Dima Akimchev, Nikola Buda. Scenariusz, reżyseria i realizacja: Arkadiusz Cichosz.
Nagranie można usłyszeć na profilu
Gminnego Ośrodka Kultury Oleśnica
na kanale youtube.com. ●
GOK Oleśnica
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Dodatek osłonowy w ramach
tarczy antyinflacyjnej
D

odatek osłonowy to nowe świadczenie wprowadzone w ramach
Tarczy antyinflacyjnej. Celem
dodatku jest częściowa rekompensa-

ta wzrostu energii elektrycznej i gazu
ziemnego, wysokiego poziomu inflacji i związanego z tym wzrostem cen
towarów i usług konsumpcyjnych.

DLA KOGO JEST DODATEK?
O dodatek osłonowy ubiegać się może
każdy mieszkaniec Gminy – niezależnie od tego, czy mieszka w mieszkaniu
komunalnym, spółdzielczym, własnościowym, czy nawet w domu prywatnym. Istotne jest kryterium dochodowe.
Świadczenie przysługuje za okres od 1
stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego można składać od 4 stycznia 2022
r. do 31 października 2022 r. Wnioski złożone po 31 października 2022
r. będą pozostawione bez rozpoznania.
W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek
ten przyznawany jest wnioskodawcy,
który złożył taki wniosek jako pierwszy. Na potrzeby składania wniosków
o wypłatę dodatku osłonowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.
JAKIE KRYTERIA NALEŻY
SPEŁNIĆ ABY OTRZYMAĆ
DODATEK OSŁONOWY?
Dodatek przysługuje
gospodarstwom:
●
jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty
2100 zł netto,
● wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu na osobę nie przekracza kwoty 1500 zł netto.

Wzrost liczby mieszkańców
w gminie Oleśnica/Loteria PIT
N

a ostatni dzień 2021 r. zameldowanych (na pobyt stały)
było 14 017 osób. W porównaniu
do poprzedniego roku jest to o 252 osoby więcej, co pozwala uznać wieloletnią
tendencję wzrostową za stałą. Jednak
w ostatnich pięciu latach odnotowano
spadek liczby nowonarodzonych dzieci
oraz wzrost liczby zgonów.
JESTEŚ MIESZKAŃCEM GMINY OLEŚNICA – ZAMELDUJ SIĘ! Przyokazji przypominamy o obowiązku meldunkowym. Na podstawie liczby osób
zameldowanych między innymi planowane są nowe miejsca w żłobkach,
przedszkolach, określana jest rejonizacja szkół, czy też organizowane są
wybory. Ponadto wysokość funduszu
sołeckiego, przypadającego każdemu
sołectwu, również jest opracowywana
na podstawie liczby mieszkańców.
„NA CO IDĄ MOJE PIENIĄDZE?”
Z każdej rozliczanej przez mieszkańca
deklaracji PIT - 38,34% podatku trafia
do budżetu gminy miejsca zamiesz-

Do wygrania jest
jedna z trzech
nagród: 10 000
zł, 5 000 zł lub 2 500 zł.
Uczestnikiem loterii może
być każda osoba fizyczna,
która na dzień zgłoszenia
ukończyła 18 lat i która (w
terminie do 30 kwietnia
2022 r.) złoży poprawnie
wypełnioną deklarację
podatkową PIT za 2021
rok, w której wskaże jedną
z miejscowości Gminy
Oleśnica, jako swoje
miejsce zamieszkania.
kania podatnika. Jeżeli ktoś z mieszkańców nie może zameldować się pod
adresem swojego pobytu – wystarczy,
że wpisze swój aktualny adres (zgodnie z przepisami – adres zamieszkania na dzień 31 grudnia danego roku)
na drukach rocznej deklaracji podatkowej PIT.

LOTERIA PIT Z NAGRODAMI
PIENIĘŻNYMI
Dodatkowo, aby zachęcić i zwrócić
uwagę mieszkańców na wagę adresu zamieszkania w deklaracjach PIT
– Wójt Gminy Oleśnica organizuje loterię, w której będą mogły wziąć udział
wszystkie osoby, które wskażą na drukach PIT - jako miejsce zamieszkania
- adres z terenu gminy Oleśnica. Do
wygrania jest jedna z trzech nagród:
10 000 zł, 5 000 zł lub 2 500 zł. Uczestnikiem loterii może być każda osoba
fizyczna, która na dzień zgłoszenia
ukończyła 18 lat i która (w terminie
do 30 kwietnia 2022 r.) złoży poprawnie wypełnioną deklarację podatkową
PIT za 2021 rok, w której wskaże jedną z miejscowości Gminy Oleśnica,
jako swoje miejsce zamieszkania. Regulamin loterii i formularz zgłoszeniowy mieszkańcy gminy znajdą na
stronie internetowej: olesnica.wroc.pl
oraz w Urzędzie Gminy Oleśnica (ul.
11 Listopada 24, 56-400 Oleśnica). ●
Paulina Gieroń-Bojanowska
– kierownik SO

Przez gospodarstwo domowe należy rozumieć osoby spokrewnione lub
niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące.
W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego, dodatek osłonowy przysługuje w wysokości różnicy pomiędzy kwotą dodatku, a kwotą
przekroczenia tzw. zasada „złotówka
za złotówkę”. Jeżeli wysokość dodatku, ustalona wg powyższej zasady „zł
za zł” będzie niższa niż 20 zł, dodatek
ten nie przysługuje.
Sposób liczenia dochodu uzależniony jest od terminu złożenia wniosku. W przypadku złożenia wniosku o dodatek osłonowy w okresie:
● od 4 stycznia 2022 r. do 31 lipca
2022 r. – uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty
w przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym
złożono wniosek o wypłatę dodatku osłonowego, tj. dochód z 2020 r.
● od 1 sierpnia 2022 r. do 31 października 2022 r. – uwzględnia się dochód
gospodarstwa domowego osiągnięty w ostatnim roku kalendarzowym
poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o wypłatę dodatku osłonowego, tj. dochód z 2021 r.

JAKA JEST WYSOKOŚĆ
DODATKU OSŁONOWEGO?
Wysokość dodatku osłonowego uzależniona jest od liczby osób w gospodarstwie domowym oraz stosowanego

w nieruchomości źródła ogrzewania.
Dodatek osłonowy
wyniesie rocznie:
● gospodarstwo jednoosobowe
– 400/500 zł*

● gospodarstwo 2-3 osobowe
– 600/750 zł*

● gospodarstwo 4-5 osobowe
– 850/1 062,50 zł*

● gospodarstwo 6 i więcej osobowe
– 1 150/1 437,50 zł*

*Wyższa kwota dodatku przysługuje
w przypadku, gdy głównym źródłem
ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, koza,
ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa
lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi – zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków.
GDZIE ZŁOŻYĆ WNIOSEK?
Osobiście/za pośrednictwem poczty/
elektronicznie za pośrednictwem Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP):
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Oleśnicy ul. Wojska Polskiego 78
56-400 Oleśnica, kontakt telefoniczny: 71 715 68 88.

Więcej informacji, wzór wniosku
o dodatek osłonowy oraz instrukcja
wypełnienia wniosku na stronie https://www.gov.pl/web/klimat/do-pobrania ● GOPS/UGO
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CO ZROBIĆ W PRZYPADKU UTRATY DOKUMENTÓW?

Kampania „Dokumenty
zastrzeżone"

K

radzież albo zgubienie dowodu
osobistego, prawa jazdy, paszportu czy innego dokumentu tożsamości to bardzo poważny problem,
mogący doprowadzić do szeregu trudnych do wyjaśnienia sytuacji związanych z wykorzystaniem naszych danych do celów przestępczych.
UTRACONE DOKUMENTY NALEŻY
NAJPIERW ZASTRZEC W BANKU –

to kilkanaście tysięcy placówek w całym kraju (w wielu z nich nie trzeba
nawet mieć konta bankowego).Poniżej przedstawiamy kolejne kroki, które należy wykonać:
1. Zastrzeżenie w Systemie DOKUMENTY ZASTRZEŻONE – w swoim

banku lub w dowolnym banku przyjmującym zastrzeżenia także od osób
niebędących jego klientami. Wystarczy

zgłosić zastrzeżenie tylko w jednym
banku, a dane zostaną automatycznie
przekazane do wszystkich pozostałych
uczestników Systemu DZ. Najłatwiej
to zrobić osobiście w swoim oddziale
bankowym. Część banków przyjmuje
zastrzeżenia również telefonicznie, pod
numerem +48 828 828 828 (tylko od
własnych klientów, po zdalnej weryfikacji tożsamości). Można skorzystać
z konta na stronie www.bik.pl (tylko
pod warunkiem, że osoba zastrzegająca miała tam już wcześniej założone konto z wykorzystaniem danych
z utraconego dokumentu).
2. Powiadomienie Policji – o ile dokumenty utracono w wyniku przestępstwa.

3. Zawiadomienie najbliższego organu gminy lub placówki konsularnej i wyrobienie nowego dokumentu

- informacje dotyczące konieczności
zawiadomienia organu gminy o utracie dokumentu, znajdują się na stronie gov.pl.
Podkreślamy, że w Systemie DOKUMENTY ZASTRZEŻONE uczestniczą
wszystkie banki w Polsce oraz szereg innych firm i instytucji. Pełna lista Uczestników, dla bezpieczeństwa całego systemu, jest jednak objęta tajemnicą.
Przypominamy, że utracone dokumenty tożsamości powinny w bankach zastrzegać nie tylko osoby, które
mają już konta bankowe, ale również
te, które z usług bankowych nigdy nie
korzystały lub już nie korzystają (lista
banków zastrzegających dokumenty
od wszystkich osób).
Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie: www.DokumentyZastrzezone.pl ● UGO
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Jak sobie radzi
Twoja gmina?
G
mina Oleśnica znajduje się na 82
miejscu wśród najaktywniejszych
gmin w Polsce w programie Czyste
Powietrze. W IV kw. 2021 r. zostało złożonych 74 wnioski, co pozwala na utrzymanie pozycji lidera w powiecie oleśnickim. Ranking powstał w
oparciu o liczbę złożonych wniosków
oraz liczbę jednorodzinnych budynków w gminie. Opracowali go Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej, Polski Alarm
Smogowy i Bank Światowy.
Dzięki rankingowi każdy mieszkaniec może sprawdzić ile wniosków na
wymianę „kopciuchów” i docieplenie domów zostało złożonych w jego
gminie.
Mieszkańcy od początku trwania
programu Czyste Powietrze mają
wsparcie w wypełnianiu wniosków w
ramach funkcjonowania Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego w Urzędzie Gminy. Podpisanie porozumienia
z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
we Wrocławiu umożliwiło składanie
wniosków bezpośrednio w Urzędzie
Gminy, bez konieczności przesyłania ich do Wrocławia przez Wnioskodawcę, co znacznie usprawniło i
przyśpieszyło proces aplikowania o

dofinansowanie.
Zachęcamy Państwa do skorzystania
z programu „Czyste Powietrze” za pośrednictwem Urzędu Gminy Oleśnica.
Dotacje uzyskane w ramach programu można łączyć z termomodernizacyjną ulgą podatkową. Odliczeniu od
podatku podlega ten wydatek, który
nie został dofinansowany w ramach
dotacji. Wybierając program „Czyste Powietrze” oszczędzamy na wydatkach związanych z ogrzewaniem
domu, efektywnej zarządzamy energią cieplną oraz skutecznie unikamy
chorób związanych z zanieczyszczonym powietrzem.
Wójt Gminy Oleśnica podejmuje
wszelkie działania, aby jak najwięcej
osób wymieniło nieefektywny kocioł
na nowy, przeprowadziło termomodernizacje swoich domów, zainwestowało
w odnawialne źródła energii. To bowiem realnie przekłada się na lepsza
jakość powietrza w naszym regionie. ●
Poniżej zamieszczamy link
do rankingu gmin w programie
Czyste Powietrze
https://polskialarmsmogowy.
pl/ranking/iv-kw-2021
Eliza Kołcz - SK

SPRAWY OBYWATELSKIE

„Profil zaufany”
w Urzędzie Gminy Oleśnica
W

czerwcu 2018 r w Urzędzie Gminy Oleśnica został uruchomiony punkt potwierdzający profile zaufane. Punkt z roku na rok cieszy się
coraz większą popularnością, o czym
świadczy stale rosnąca ilość osób, które potwierdzają swój profil zaufany.
Profil zaufany- to bezpłatne narzędzie
służące do potwierdzania tożsamości
przy załatwianiu usług administracyjnych przez internet, bez konieczności wychodzenia z domu.
Wystarczy wysłać pismo, podpisane
profilem zaufanym na elektroniczną
skrzynkę podawczą (ESP) wybranego
urzędu, w którym chcą Państwo załatwić swoją sprawę. Zgodnie z prawem
pisma kierowane na ESP, maja taką
samą moc prawną, jak pisma przedłożone osobiście w urzędzie.
W roku 2019, z usług punktu po-

twierdzania profilu zaufanego skorzystało 196 osób, w tym potwierdzonych
zostało 182 profili oraz 14 zostało unieważnionych. Już w 2020 roku potwierdzonych zostało 346 profili, unieważnionych 21, natomiast w roku 2021
potwierdzonych zostało 401 profili,
a unieważnianych zostało ich 37.
Główną przyczyną unieważnienia była rezygnacja z logowania
do profilu przez bankowość elektro-

niczną . Zestawienie w tabelce.
Chcąc w ten sposób skorzystać z
usług, jakie dostępne są na e PUAP,
wystarczy posiadać potwierdzony profil zaufany. Aby go aktywować, należy wejść na stronę internetową www.
pz.gov.pl i wpisać swoje podstawowe
dane osobowe, a po ich wypełnieniu
udać się osobiście z dowodem osobistym, do jednego z punktów potwierdzających.
Zapraszamy do Urzędu osoby, które jeszcze nie mają potwierdzonego profilu zaufanego,
a chciałaby skorzystać z dogodności,
jakie jego posiadanie oferuje.
Punkt potwierdzający mieści się
w Urzędzie Gminy Oleśnica, ul.
11 Listopada 24, 56-400 Oleśnica,
w pokoju nr 12, na parterze budynku.●
Ilona Ładak - SO

ROK

ILOŚĆ POTWIERDZONYCH PROFILI ZAUFANYCH
w danym roku kalendarzowym

ILOŚĆ UNIEWAZNIONYCH PROFILI ZAUFANYCH
w danym roku kalendarzowym
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EKOLOGIA

Program Czyste
Powietrze
z najwyższym poziomem
dofinansowania

W

programie Czyste Powietrze do
25 stycznia 2022 r. funkcjonowały
dwa poziomy dofinansowania. Pierwszy
poziom – podstawowy do 30 tys. zł dla osób
z rocznym dochodem do 100 tys. zł. oraz
drugi – podwyższony do 37 tys. zł – licząc
przeciętny miesięczny dochód na osobę do
1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym i do 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym.
Już od 25 stycznia 2022 r. rozpoczął się nabór wniosków do trzeciego
– najwyższego poziomu dofinansowania, gdzie przewidziano nawet 69 tys. zł
maksymalnej dotacji przy 90% kosztów
kwalifikowanych. Przeciętny dochód
na jednego członka gospodarstwa domowego w tym przypadku wynosi do
900 zł (gospodarstwa wieloosobowe)
lub do 1260 zł ( gospodarstwa jedno-

osobowe). Alternatywą do tego kryterium dochodowego jest ustalone prawo
do otrzymywania przez wnioskodawcę zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego .
Najwyższy poziom dofinansowania
nie będzie dostępny w ścieżce bankowej czyli kredycie Czyste Powietrze
dostępnym w przypadku podstawowego i podwyższonego poziomu dofinansowania.
Zachęcamy Państwa do skorzystania z programu „Czyste Powietrze”
za pośrednictwem Urzędu Gminy Oleśnica. Punkt Informacyjno-Konsultacyjny (osoba prowadząca Punkt - Eliza
Kołcz pok. nr 14 tel. 71/314-02-14, adres e-mail: eliza.kolcz@olesnica.wroc.
pl). ● Eliza Kołcz - SK
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GOSPODARKA ODPADAMI

Analiza systemu gospodarki odpadami
komunalnymi za lata 2020-2021
WYKRES NR 1. Ilość odebranych odpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych [Mg]
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Termin na złożenie zmiany deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Zgodnie z obowiązującymi przepisami,
właściciel nieruchomości jest obowiązany
złożyć nową deklarację w terminie do 10
dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, w tym:
narodziny dziecka, wyprowadzka, przeprowadzka itd. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w
którym nastąpiła zmiana. W przypadku
zgonu mieszkańca czas na dokonanie
zmiany deklaracji został wydłużony do
6 miesięcy.
Szczególnie istotne jest, aby pamiętać o zgłoszeniu do „systemu
śmieciowego” dzieci. Z chwilą zamieszkania na nieruchomości, narodzone dziecko powinno zostać ujęte
w deklaracji ponieważ generuje duże
ilości odpadów w postaci zużytych pieluch, środków czystości czy opakowań
po artykułach spożywczych. Sam meldunek dziecka nie zwalnia z obowiązku
złożenia zmiany deklaracji odpadowej.
Konsekwencją niezgłoszenia wszystkich osób zamieszkujących na posesji może być konieczność uiszczenia
zaległej opłaty śmieciowej nawet do
5 lat wstecz.
Odbiór odpadów z nieruchomości
niezamieszkałych:
Od dnia 01 marca 2020 r. nieruchomości niezamieszkałe (firmy, szkoły, sklepy,

obiekty instytucji publicznej itd.) nie są
objęte gminnym systemem odbioru odpadów komunalnych. Każdy podmiot ma
obowiązek zawarcia indywidualnej umowy na odbiór odpadów komunalnych
z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej, co wynika z ustawy z dnia 13 września 1996
r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.
888 z późn. zm.).
Obowiązek prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów dot. także nieruchomości niezamieszkałych. Zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Klimatu
i Środowiska z dnia 10 maja 2021 r. w
sprawie sposobu selektywnego zbierania
wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z
2021 poz. 906), selektywnie zbiera się:
1) papier, w tym odpady z tektury,
odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury;
2) szkło;
3) odpady z metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady
z tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe;
4) bioodpady.
Kto nie wywiązuje się z ww. obowiązku na mocy art. 10 ust. 2 i 2a przedmiotowej ustawy o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach, podlega karze
grzywny do 5000 zł zgodnie z Kodeksem wykroczeń.● RN
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Dane dotyczące ilości odpadów komunalnych w roku 2022 zostały podane jako szacunkowe ilości
przy założeniu wzrostu o 15%.
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WYKRES NR 2. Koszty systemu w latach 2020-2021 i założenia na rok 2022 (GPK Sp. z o.o. wzrost o 15%,
ZZO Olszowa przy stawkach obowiązujących za przyjęcie i zagospodarowanie odpadów w roku 2021)
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maniu czystości i porządku w gminach,
z pobranych opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:
1) odbierania, transportu, zbierania,
odzysku i unieszkodliwiania odpadów
komunalnych;
2) tworzenia i utrzymania punktów
selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
3) obsługi administracyjnej tego
systemu;
4) edukacji ekologicznej w zakresie
prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi,
które wzrastają co przedstawiają wykresy nr 2 i 3
Powyższa analiza potwierdza, że ilość
wytwarzanych i odbieranych odpadów
wzrasta, co jest równoznaczne generowaniem wyższych kosztów. Rosnąca
inflacja, wzrost cen energii i paliwa nie
gwarantuje utrzymania stawek o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dotychczasowym
poziomie. Decyzja co do ewentualnej
podwyżki wysokości opłaty za odbiór
odpadów komunalnych, zostanie podjęta po przeprowadzeniu negocjacji cen
na odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych. ● RN

100322,19

D

ochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi,
które Państwo ponosicie, zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (t.j.
Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.)
winny bilansować wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu,
a w rzeczywistości bilans jest ujemny.
Różnica kosztów co roku pokrywana
jest z dochodów własnych gminy.
Poddając analizie rok 2020 i 2021
można zauważyć, że ilość odebranych
odpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z roku na rok wzrasta (wykres nr 1).
Zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, nałożyła na gminę jako wykonawcę systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi obligatoryjny obowiązek w zakresie częstotliwości odbioru odpadów.
W związku z powyższym z dniem
1 marca 2020 r. zwiększono częstotliwość odbioru odpadów niesegregowanych (zmieszanych), a także odpadów ulegających biodegradacji na
nieruchomościach wielolokalowych, w
okresie od kwietnia do października
raz na tydzień. Jednocześnie konieczne było utworzenie dodatkowego zespołu do obsługi systemu, co jest równoznaczne ze zwiększeniem kosztów.
Zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy o utrzy-
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WYKRES NR 3. Dochody i wydatki w latach 2020-2021
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EKOLOGIA

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

S

zanowni Państwo, przypominamy,
że do końca czerwca 2022 r. każdy właściciel nieruchomości, na której
znajduje się budynek i lokal mieszkalny lub budynek i lokal niemieszkalny ma obowiązek złożenia deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i źródeł
spalania paliw.

W przypadku mieszkania, którego
ogrzewanie jest zasilane przez wspólne źródło ciepła np. lokalnej sieci ciepłowniczej, deklarację składa zarządca.
W przypadku lokalu, w którym znajduje się indywidualne źródło ciepła,
obowiązek złożenia deklaracji ciąży
na właścicielu nieruchomości. Jeżeli

w budynku nie ma zainstalowanego
źródła ciepła to deklaracji do CEEB
składać nie musimy.
Deklarację można złożyć w formie
elektronicznej poprzez stronę https://
ceeb.gov.pl/ lub w formie papierowej
- wypełniony dokument należy wysłać listem za pośrednictwem poczty
albo złożyć osobiście w urzędzie. W
przypadku nowych budynków, termin
złożenia deklaracji wynosi 14 dni od
dnia pierwszego uruchomienia źródła ciepła.
Dodatkowo informujemy, że ankiety dot. źródeł ciepła, które były zbierane latem ubiegłego roku były gromadzone wyłącznie na potrzeby gminy
i nie zwalniają Państwa z obowiązku
złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. ● RN
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Numery do sołtysów
Sołectwo

Imię i Nazwisko

Nr telefonu

adres email

Bogusławice

Tomasz Domal

506-720-118

tomasz.domal@olesnica.wroc.pl

Boguszyce

Jadwiga Bodo

537-882-898

jadwiga.bodo@olesnica.wroc.pl

Boguszyce
Osiedle

Mieczysław Moś

669-427-106

mieczyslaw.mos@olesnica.wroc.pl

Brzezinka

Przemysław
Mamrot

535-878-142
71 314-33-96

przemyslaw.mamrot@olesnica.wroc.pl

Bystre

Piotr Dziubina

608-048-032

piotr.dziubina@olesnica.wroc.pl

Cieśle

Jacek Krzak

692-608-500

jacek.krzak@olesnica.wroc.pl

Dąbrowa

Piotr Długosz

607-699-185

piotr.dlugosz@olesnica.wroc.pl

Gręboszyce

Dariusz Nawrot

535-878-294

dariusz.nawrot@olesnica.wroc.pl

Jenkowice

Robert Cołta

667-309-541

robert.colta@olesnica.wroc.pl

Krzeczyn

Agata Zalega

534-655-510

agata.zalega@olesnica.wroc.pl

Ligota Mała

Grzegorz Szymański

534-655-589

grzegorz.szymanski@olesnica.wroc.pl

Ligota Polska

Agnieszka
Jakubowska

661-840-222

agnieszka.jakubowska@olesnica.wroc.pl

Ligota Wielka

Justyna Batog

663-504-433

justyna.batog@olesnica.wroc.pl

Nieciszów

Danuta Szymańska

535-878-160

danuta.szymanska@olesnica.wroc.pl

Nowa Ligota

Marzena Gardzilewicz

515-106-482

marzena.gardzilewicz@olesnica.wroc.pl

Nowoszyce

Andrzej Hamarowski

511-987-921

andrzej.hamarowski@olesnica.wroc.pl

Osada Leśna

Sławomir Żuraw

665-756-555

slawomir.zuraw@olesnica.wroc.pl

Ostrowina

Jan Żarecki

695-021-256

jan.zarecki@olesnica.wroc.pl

Piszkawa

Janina Bednarska

602-714-742

janina.bednarska@olesnica.wroc.pl

Poniatowice

Andrzej Gołębiowski

508-895-352

andrzej.golebiowski@olesnica.wroc.pl

Smardzów

Agnieszka
Podobińska

660-733-893

agnieszka.podobinska@olesnica.wroc.pl

Smolna

Sylwia Hajduk

530-782-290

sylwia.hajduk@olesnica.wroc.pl

Sokołowice

Wiesław Bełza

535-878-136

wieslaw.belza@olesnica.wroc.pl

Spalice

Marcin Korzępa

600-339-911

marcin.korzepa@olesnica.wroc.pl

Świerzna

Roman Strug

781-294-872

roman.strug@olesnica.wroc.pl

Wszechświęte

Waldemar Uba

603-892-626

waldemar.uba@olesnica.wroc.pl

Wyszogród

Sławomir Zadka

535-878-189

slawomir.zadka@olesnica.wroc.pl

Zarzysko

Andrzej Szymański

535-878-170

andrzej.szymanski@olesnica.wroc.pl

Zimnica

Piotr Zimiński

889-468-823

piotr.ziminski@olesnica.wroc.pl

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. 71 314-02-07
● Referat Spraw O
bywatelskich (SO) Kierownik:
Paulina Gieroń-Bojanowska
tel. 71 757-14-85
● Dowody osobiste,
ewidencja ludności, działalność

gospodarcza tel. 71 314-02-12
● Zarządzanie kryzysowe,
obrona cywilna i obronność
tel. 71 314-02-26
● Referat Spraw
Organizacyjnych (OR)
Kierownik: Urszula Szymańska
tel. 71 757-14-87
tel. 71 314-02-05
tel. 71 757-14-90
● Referat Finansowy (F)
Skarbnik Gminy:
Monika Warszawska
tel. 71 757-14-86
● Główny księgowy:
Małgorzata Bąk
tel. 71 757-14-91
● Podatki i opłaty:
tel. 71 314-02-10, 71 314-02-11,
71 314-02-20
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, Nierucho-mości 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)
Fundusz sołecki:
tel. 71 314 02 23
Organizacje pozarządowe:

tel. 71 314 02 24
● Program Czyste Powietrze
Eliza Kołcz, tel. 71 314 02 14
● 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

SOLIDARNI Z UKRAINĄ

Numery do koordynatorów
pomocy dla uchodźców
D
zwoniąc do koordynatora
kwaterunkowego, można
również zgłaszać chęć przyjęcia uchodźców wojennych.
Urząd Gminy Oleśnica tworzy
wówczas bazę z informacjami
na temat rodzaju zakwaterowania, ilości osób możliwych
do przyjęcia, okresu czasu na
jaki można osoby przybywające na teren gminy u zgłaszającego zakwaterować czy
kwestii zapewnienia wyżywienia. Po uzyskaniu informacji
od uchodźcy i potwierdzeniu
chęci przyjęcia danych osób
przez mieszkańca gminy, następuje przekazanie numerów
telefonów i bezpośredni kontakt miedzy ww. Pamiętajmy,
to przyjmujący ustala zasady,
Urząd Gminy Oleśnica niczego nie narzuca, będąc jedynie pośrednikiem. Jeśli mieszkaniec zdecyduje
się przyjąć osoby potrzebujące, prosimy o zgłoszenie się z dowodami tożsamości tych osób do

Urzędu Gminy Oleśnica (pok. nr 12) w celu dokonania rejestracji przyjezdnych. Dziękujemy
za Państwa pomoc i ofiarność. ●

Adres redakcji i wydawcy: Urząd Gminy Oleśnica,
ul. 11 Listopada 24, 56-400 Oleśnica tel. 71 314 02 00,
fax 71 314 02 04, e-mail: urzad@olesnica.wroc.pl
Kontakt: Rafał Zahorski, tel. 71 757 14 88,
e-mail: rafal.zahorski@olesnica.wroc.pl
Wydawca: Marcin Kasina– Wójt Gminy Oleśnica
Druk: Polska Press Sp. z o.o. Oddział Poligrafia/Sosnowiec. Nakład: 4500 egz.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za materiały autorskie publikowane na łamach pisma
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SPORT

Mistrzostwa gminy Oleśnica w piłce siatkowej

W

niedzielę 20 lutego w gminnej sali sportowej w Oleśnicy
przeprowadzono finałowe turnieje w piłce siatkowej kobiet i mężczyzn.
Jako pierwsze do rywalizacji o „Puchar Wójta” gminy Oleśnica przystąpiły
reprezentantki naszej gminy z miejscowości: Cieśle, Nieciszów, Sokołowice
oraz Świerzna. Drużyny swoje mecze
rozgrywały systemem „każdy z każdym”, mecz i rewanż podczas pięciu
turniejów. Ostatni finałowy turniej, pomimo wyłonienia zwycięzcy we wcześniejszych turniejach, był bardzo zacięty i emocjonujący, a wszystkie mecze
charakteryzowały się wyrównanym poziomem. Już w pierwszym meczu turnieju spotkały się rywalizujące o drugie
miejsce w całych rozgrywkach drużyny Cieśli oraz Świerznej. Mecz na swoją korzyść rozstrzygnęły reprezentantki Świerznej, wygrywając 2:0 w setach
i tym samy zapewniając sobie drugie
miejsce w całych rozgrywkach. Ostatecznie zwycięstwo i „Puchar Wójta”
gminy Oleśnica zdobyła drużyna Nieciszowa w składzie: Małgorzata Mróz,
Iwona Andreasik, Marta Kowalska, Halina Chołda, Benita Salik, Agnieszka
Kozieł oraz Klaudia Kozera, wygrywając wszystkie mecze w całych rozgrywkach. Drugie miejsce na podium wywalczyła reprezentacja z Świerznej, a
miejsce trzecie zajęła drużyna z Cieśli.
Tuż za podium na czwartym miejscu
rywalizację zakończyła drużyna pań z
Sokołowic. Z poszczególnych drużyn
sędziowie wybrali najbardziej wyróż-

KOBIETY

MĘŻCZYŹNI

Drużyna

M.

Pkt.

Set

Drużyna

M.

Pkt.

Set

1.

Nieciszów

15

30

30:2

1.

Świerzna

11

18

18:6

2.

Świerzna

15

16

17:15

2.

Wszechświęte

11

14

16:5

3.

Cieśle

15

14

14:20

3.

Cieśle

11

8

9:15

4.

Sokołowice

15

2

3:28

4.

Poniatowice

11

4

6:16

5.

Sokołowice

8

4

4:10

niających się zawodników turnieju finałowego, tytuł MVP otrzymały Benita
Salik-Nieciszów, Anna Wolak-Świerzna, Kinga Łuszczyńska-Cieśle, Katarzyna Szponarska-Sokołowice.
Po zakończonych zmaganiach Pań
kolejne sportowe emocje czekały nas
podczas turnieju mężczyzn. W tegorocznych rozgrywkach wystartowały
reprezentacje z Cieśli, Wszechświętego, Poniatowic, Sokołowic oraz ze
Świerznej. Rywalizacja pomiędzy najlepszymi drużynami z naszej gminy
była bardzo zacięta i wyrównana, a

wszystkim zgromadzonym dostarczyła wiele emocji. Po rozegraniu kompletu turniejów najlepsza okazała się
drużyna Świerznej, która w turnieju finałowym wystąpiła w składzie:
Anna i Rafał Wolak, Andrzej Materek, Adrian Otrębski, Wojciech Rytkowski, Paweł Toch, Damian Chrzanowski. Drugie miejsce wywalczyła
drużyna Wszechświętego, a miejsce
trzecie zajęła drużyna z Cieśli. Tuż za
podium stanęli reprezentanci Poniatowic. Podobnie jak w turnieju pań
na zakończenie turnieju sędziowie

SPORT

Mistrzostwa gminy Oleśnica w futsalu

26

lutego, w sobotnie popołudnie, w gminnej sali sportowej w Oleśnicy przeprowadzono finał gminnego „futsalu” o
„Puchar Wójta” gminy Oleśnica.
Do rozgrywek zgłosiły się drużyny:
Boguszyce Os., Cieśle, Ligota Polska,
Sokołowice, Wszechświęte, Krzeczyn,
Nieciszów, Piszkawa, Smardzów oraz
Świerzna, które zostały podzielone na
dwie grupy. Po rozegraniu meczy w grupach do ćwierćfinałów zakwalifikowały
się drużyny z Krzeczyna, Boguszyc Os.,
Wszechświętego, Piszkawy, Świerznej,
Sokołowic, Cieśli oraz Ligoty Polskiej.
Fakt, że przegrywający odpada z dalszej rywalizacji bardzo zmobilizował
wszystkie drużyny do gry na najwyższym poziomie, a awans do półfinałów
wywalczyły zespoły: Boguszyce Os.,
Ligota Polska, Cieśle oraz Krzeczyn.
Mecze półfinałowe nie rozczarowały zgromadzonych i dostarczyły wiele
emocji oraz zwrotów akcji. Do finału awans zapewnili sobie zawodnicy
z Krzeczyna oraz Cieśli, którzy pokonali drużyny z Ligoty Polskiej i Boguszyc Osiedla.
W meczu o trzecie miejsce, pomiędzy drużynami Boguszyce Os. i Ligotą Polską zwycięstwo 5:2 odnieśli zawodnicy Ligoty Polskiej. Długo
wyczekiwany mecz finałowy nie zawiódł zgromadzonej publiczności i tak
jak wszystkie poprzednie mecze tego
dnia, był bardzo zacięty i stał na wy-

sokim poziomie. Mecz zakończył się
wynikiem remisowym 1:1 i rozstrzygnięto go dopiero po emocjonujących
rzutach karnych, w których 6:5 zwyciężyli reprezentanci Krzeczyna, tym
samym zdobywając "Puchar Wójta"
gminy Oleśnica. Drużyna z Krzeczyna
wystąpiła w składzie: Marcin Kłoczko,
Dawid Domino, Cezary Grab, Jakub
Pończocha, Mateusz Gąsior, Sławomir Leśniowski, Grzegorz Krowicki,
Mateusz Kiełkiewicz, Łukasz Skiba
oraz Norbert Ogrodnik.
Królem strzelców został Sebastian
Kucharski z Wszechświętego zdobywając 10 bramek we wszystkich meczach, a najlepszym bramkarzem został
Marcin Kłoczko z Krzeczyna. Nad prawidłowym przebiegiem turnieju czuwali sędziowie Aleksander Chrzanowski oraz Mieczysław Głowaczewski.

wybrali najbardziej wyróżniających
się zawodników turnieju finałowego, tytuł MVP otrzymali Sławomir
Żyszkiewicz-Cieśle, Andrzej Materek-Świerzna, Maciej Nikiel-Cieśle,
Tomasz Głąb-Poniatowice.
Wszystkie drużyny występujące w
turniejach finałowych otrzymały nagrody i puchary, które wręczali wójt

gminy Oleśnica Marcin Kasina, przewodniczący rady gminy Oleśnica Tadeusz Kunaj oraz przewodniczący komisji Kultury, Sportu i Bezpieczeństwa
Grzegorz Szymański. Nad prawidłowym przebiegiem rozgrywek czuwali sędziowie Jan Barański, Aleksander
Chrzanowski oraz Stanisław Koziara.●
Artur Koziara - GOK Oleśnica

SPORT

Mistrzostwa w tenisie stołowym

W

niedzielę, 27 lutego 2022 r., w
gminnej sali sportowej w Oleśnicy odbył się finał indywidualnych
Mistrzostw Gminy Oleśnica w tenisie
stołowym. Wcześniej, bo już 6 lutego
poznaliśmy zwycięzcę rywalizacji drużynowej, którą wygrała reprezentacja Boguszyc w składzie Bartosz Pytko, Adrian Szczepaniak oraz Krzysztof Wróbel
- opiekunem drużyny jest pan Jan Machowski. Miejsce drugie w zaciętej rywalizacji wywalczyli reprezentanci Sokołowic, a trzecie miejsce na podium
zajęli zawodnicy z Krzeczyna.
W turnieju indywidualnym, który odbył się w minioną niedzielę, udział wzięli
reprezentanci Boguszyc, Krzeczyna oraz
Sokołowic. Po bardzo zaciętych i wyrównanych pojedynkach do meczu fi-

PÓŁFINAŁY

nałowego awansowali Mariusz Kucharzyszyn z Sokołowic oraz Bartosz Pytko
z Boguszyc. Zawodnik Sokołowic, broniący tytułu mistrza gminy Oleśnica, po
bardzo emocjonującym i zaciętym meczu musiał w tym roku uznać wyższość
świetnie grającego zawodnika z Boguszyc
- Bartosza Pytko, który po zwycięstwie
2:1 w setach zapewnił sobie wygraną i
”Puchar Wójta” gminy Oleśnica. Miejsce trzecie w turnieju wywalczył Waldemar Krakowski z Krzeczyna.
Dla najlepszych drużyn i zawodników puchary i nagrody wręczali Marcin Kasina - Wójt Gminy Oleśnica, Monika Małobęcka - Wzgarda - Dyrektor
GOK Oleśnica, Tadeusz Kunaj - Przewodniczący Rady Gminy Oleśnica. ●
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Drużyna

M.

Pkt.

Set

Boguszyce Os.-Cieśle 0:6
Ligota Polska-Krzeczyn 0:3

1.

Boguszyce

4

8

60:18

2.

Sokołowice

4

2

28:48

III miejsce:
Boguszyce Os.-Ligota Polska 2:5
Finał: Cieśle-Krzeczyn 1:1 k.3:4

3.

Krzeczyn

4

2

27:49

FINAŁY

Dla wszystkich drużyn, zawodników
oraz sędziów przygotowane puchary,
medale i statuetki wręczali, Marcin Kasina - Wójt Gminy Oleśnica, Tadeusz
Kunaj - Przewodniczący Rady Gminy
Oleśnica, Tomasz Domal - wiceprzewodniczący Komisji Kultury, Sportu
i Bezpieczeństwa.
Zawodnicy i wszyscy zebrani w gminnej sali sportowej w geście solidarności z objętą wojną Ukrainą zakończyli turniej minutą ciszy. ●
Artur Koziara – GOK

