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KILKA SŁÓW DO MIESZKAŃCÓW

Szanowni Mieszkańcy
Gminy Oleśnica

D

rugi kwartał 2022 r. stał w gminie Oleśnica pod znakiem inwestycji. Wojna na terytorium
Ukrainy i związany z tym napływ
uchodźców z tego kraju nie opóźniły planowanych przedsięwzięć. Działamy szerzej, pomagając potrzebującym
i jednocześnie realizując inwestycje
infrastrukturalne, które mimo różnych przeciwności udaje się terminowo wykonać.
Rozwój zaplecza edukacyjnego zawsze był jednym z priorytetów gminy
Oleśnica. Stały przyrost liczby mieszkańców wymaga rozbudowy istniejących szkół jak i oddziałów żłobkowych.
Bardzo ważne jest utrzymanie jednozmianowości (co z powodzeniem się
udaje) oraz zapewnienie opieki dla
najmłodszych. Rozumiejąc te potrzeby, robimy wszystko aby zapewnić jak
najlepsze warunki Państwa dzieciom w
gminnych placówkach. 25 maja, wraz z
Wojewodą Dolnośląskim Jarosławem
Obremskim, mieliśmy przyjemność
uczestniczyć w uroczystościach inaugurujących uruchomienie III oddziału żłobka gminnego przy ulicy Wileńskiej w Oleśnicy (więcej na ten temat
mogą Państwo przeczytać na 5 stronie Kuriera). W kwietniu bieżącego
roku ruszyło natomiast kolejne duże
przedsięwzięcie w Ligocie Polskiej –
rozbudowa szkoły podstawowej. Powstanie 5 sal lekcyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą (szczegóły

także na stronie 5). Gmina inwestuje też w kulturę. Na ukończeniu jest
generalny remont świetlicy wiejskiej
w Bogusławicach, którego koszty częściowo pokryto z uzyskanego dofinansowania w ramach konkursu Odnowa Dolnośląskiej Wsi.
Nie zapominamy również o infrastrukturze drogowej. Ostatnie miesiące
to m.in. trzy kolejne remonty (w Nieciszowie, Poniatowicach i Spalicach)
oraz osiem umów na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
dla przebudowy dróg wewnętrznych
w Cieślach, Piszkawie, Bogusławicach,
Ligocie Małej, Ligocie Wielkiej i Spalicach, a także na budowę chodnika w
pasie drogi gminnej w miejscowości
Świerzna (o tych działaniach piszemy
na 7 stronie). Na bieżąco będą też na
terenie gminy Oleśnica przeprowadzane remonty dróg masą na gorąco oraz remonty cząstkowe emulsją
i grysem. Umowa, podpisana z firmą
SP AGROBUD Wrocław Sp. z o.o. z
Wrocławia, opiewa na kwotę prawie
400 000 złotych. Ponadto udało nam
się pozyskać pomoc finansową z budżetu Województwa Dolnośląskiego
na remont zniszczonej podczas przebudowy wiaduktu nad stacją Oleśnica Rataje drogi w Dąbrowie. Wreszcie
najświeższa, bardzo dobra informacja – w „drugim rozdaniu” Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na

liście przyjętych wniosków znalazł
się tzw. „Pakiet Drogowy”, opiewający na 7 000 000 złotych. Oprócz
tego gmina Oleśnica uzyskała z tego
Funduszu dofinansowanie w wysokości 5 000 000 złotych na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości
Dąbrowa, co w połączeniu ze zmierzającą ku końcowi modernizacją Stacji Uzdatniania Wody w Krzeczynie
oraz podpisaniem umowy na przebudowę sieci wodociągowej w miejscowości Brzezinka (strona 6 Kuriera)
daje obraz dużego skoku jakościowego w dziedzinie infrastruktury wodno-ściekowej.
Sporo działo się na polu kultury.
Zniesienie obostrzeń pandemicznych
zaowocowało szeregiem wydarzeń na
większą skalę, realizowanych zarówno przez Gminny Ośrodek Kultury
(strony 14-15) jak i poszczególne sołectwa (strona 10). W tym numerze
Kuriera mogą Państwo też przeczytać
m.in. o sporcie, zarówno tym szkolnym (m.in. ogromnym sukcesie drużyny piłkarskiej ze szkoły podstawowej w Ligocie Polskiej, która znalazła
się w ósemce najlepszych w województwie dolnośląskim), jak i na szczeblu
gminnym oraz o działaniach placówek
edukacyjnych (strony 11-14), a także
– tradycyjnie już - znaleźć przydatne dla mieszkańców informacje dotyczące funkcjonowania Urzędu, pracy Radnych i Sołtysów.

OBRADY RADY GMINY OLEŚNICA

Przeciwdziałanie przemocy
w rodzinie i profilaktyka
uzależnień
31

marca 2022 r. odbyła się kolejna, czterdziesta pierwsza w tej kadencji, sesja Rady Gminy Oleśnica.
W pierwszej części obrad sprawozdanie z działalności
Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych przedstawił przewodniczący Sławomir Gierlach.
Komisja ta jest realizatorem zadań z zakresu profilaktyki
uzależnień. Z kolei sprawozdanie z funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego za 2021 rok, w imieniu przewodniczącej, przedstawił członek Zespołu Jakub Żylak.
Zespół ma na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzi-

nie, jego utworzenie należy do zadań własnych gminy.
W drugiej części sesji radni głosowali nad bieżącymi projektami finansowymi, rozpatrzyli także projekty w sprawie nazewnictwa ulic, gospodarki komunalnej oraz programu zdrowotnego na rok bieżący. Jeden z ważniejszych
projektów poddanych pod głosowanie na sesji dotyczył
zakresu pomocy obywatelom Ukrainy. ●
Agnieszka Kembłowska
- Biuro Rady

Jak widać, gmina Oleśnica działa
na wielu płaszczyznach, wykorzystując zarówno środki własne jak i pozyskując środki zewnętrzne, dzięki
którym udaje się sfinalizować wiele
bardzo potrzebnych, lecz ze względu na finanse trudnych do wykonania przedsięwzięć. Mamy coraz więcej do zaoferowania mieszkańcom,

których z roku na rok przybywa. Ta,
utrzymująca się od ponad dekady tendencja, jest dobrym prognostykiem na
przyszłość i powoduje u nas mobilizację do jeszcze skuteczniejszej pracy.
Zapraszam do lektury Kuriera. ●
Wójt Gminy Oleśnica
Marcin Kasina
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SESJE RADY GMINY OLEŚNICA

Raport o stanie gminy Oleśnica
i absolutorium dla Wójta
Nadzwyczajna sesja Rady Gminy
Oleśnica. Zmiana planu
dochodów i wydatków
w budżecie gminy
21 kwietnia 2022 r. odbyła się czterdziesta druga sesja Rady Gminy Oleśnica. Została ona zwołana przez Przewodniczącego Rady Tadeusza Kunaja,
na wniosek Wójta, w trybie nadzwyczajnym. Konieczność przeprowadzenia obrad podyktowana była potrzebą
wprowadzenia zmian kwot dochodów
i wydatków ogółem w roku 2022, w
tym m. in. dochodów i wydatków bieżących oraz majątkowych. Skarbnik
Gminy omówiła proponowane zmiany
do budżetu oraz do wieloletniej prognozy finansowej, analizując wprowadzane poprawki w kontekście wpływu
na całość budżetu Gminy Oleśnica.
Za przyjęciem uchwały głosowało 15
radnych, uchwały zostały przyjęte jednogłośnie.
Działalność Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej
W czterdziestej trzeciej sesji w dniu
28 kwietnia 2022 r. uczestniczyło 14
radnych. Na początku wprowadzono
dwie autopoprawki do porządku obrad. Pierwsza dotyczyła dodania projektu uchwały w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Oleśnica, którą omówiła Skarbnik Gminy.
Drugą, dotyczącą zapisów w treści projektu w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do prac nad Lokalną Strategią Rozwoju, uzasadnił radca prawny.
Następnie radni wysłuchali sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawionego przez dyrektora Jarosława Telkę. W
ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych Gminy, dyrektor jednostki omówił
formy oraz rodzaje pomocy społecznej
adresowanej do najbardziej potrzebujących. Do zadań Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej należy udzielanie
pomocy seniorom oraz osobom niepełnosprawnym. Usługi opiekuńcze przyznawane są osobom samotnym, które
z racji choroby, wieku lub niepełnosprawności wymagają pomocy innych.
Po przerwie, zgodnie z porządkiem
obrad, radni oprócz projektów finansowych, głosowali także nad przyjęciem gminnego programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów”
oraz nad dwoma projektami dotyczącymi gminnej komunikacji autobusowej. Uchwały zostały przyjęte jednogłośnie. Następnie Wójt przedstawił
informację o swojej aktywności zawodowej w okresie ostatniego miesiąca.
Radni jednomyślni
w sprawie absolutorium
oraz wotum zaufania
dla Wójta Marcina Kasiny!
Sesja, która odbyła się 10 czerwca
2022 r. miała szczególny charakter.
Poświęcona była debacie nad raportem o stanie gminy oraz zatwierdzeniu sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2021 rok.

Wójt Marcin Kasina przedstawił
raport, który obejmuje m.in. informacje o działalności samorządu oraz
podległych mu jednostek w roku po-

przednim, a także realizację strategii,
programów, uchwał i założeń gminy.
Nad przedstawionym raportem została przeprowadzona debata, w której

radni mogli zabierać głos bez ograniczeń czasowych.
W debacie mogli uczestniczyć również mieszkańcy gminy.
Następnie Rada Gminy rozpatrzyła
projekt uchwały w sprawie udzielenia
Wójtowi wotum zaufania. Uchwała
została podjęta jednogłośnie w trybie jawnym, bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady.
W części obrad, dotyczących absolutorium, Wójt Marcin Kasina omówił sprawozdanie, przedstawiając podstawowe wskaźniki dochodowe oraz
wydatkowe zrealizowanego budżetu.
Odczytał także pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym
sprawozdaniu. Zwieńczeniem wystąpienia Wójta był film, który przedstawił najważniejsze wykonane na terenie
gminy Oleśnica w 2021 r. inwestycje.
Z kolei Przewodniczący Komisji
Rewizyjnej Czesław Kaczmarek zapoznał zgromadzonych z opinią, w
której Komisja pozytywnie oceniła przedstawione sprawozdanie i zawnioskowała o udzielenie absolutorium dla Wójta.
Skład Orzekający Regionalnej Izby
Obrachunkowej we Wrocławiu, na
wniosek Komisji Rewizyjnej, zapoznał się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu, sprawozdaniem finansowym oraz informacją o stanie
mienia gminy. Do zaprezentowanych
dokumentów nie miał zastrzeżeń, więc
radnym zarekomendował udzielenie
absolutorium.
Należy wspomnieć, że udzielenie
absolutorium oznacza, że Wójt realizując zadania związane z wykonaniem
budżetu, kierował się zasadą celowości, legalności, rzetelności i oszczędności w gospodarowaniu środkami publicznymi. Przyjęty na 2021 rok plan
wydatków nie został przekroczony w
żadnym dziale klasyfikacji budżetowej.
Na zakończenie pierwszej części ob-

rad Rada Gminy rozpatrzyła projekt
uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy
Oleśnica za 2021 rok. Ww. uchwały
zostały podjęte jednomyślnie w trybie jawnym, w obecności 15 radnych
biorących udział w głosowaniu.
Po głosowaniu Wójt Marcin Kasina podziękował radnym, sołtysom
oraz pracownikom gminnych jednostek za współpracę. Z kolei Przewodniczący Rady Tadeusz Kunaj złożył
Wójtowi gratulacje, do których dołączyli również pozostali radni oraz
uczestnicy obrad.
W dalszej części sesji, oprócz projektów finansowych dotyczących zmian
w wieloletniej prognozie finansowej
i zmian budżetu gminy na 2021 rok,
rozpatrzono m.in. uchwały dotyczące miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Bogusławice oraz Spalice, pomocy
społecznej oraz , z inicjatywy radnego
Jacka Bartosika, wzniesienia pomnika rtm. Witolda Pileckiego obok hali
sportowej przy ulicy Wileńskiej (środki
finansowe na to przedsięwzięcie będą
pochodzić z budżetu gminy Oleśnica
oraz darowizn indywidualnych podmiotów. Gmina przystąpi również do
konkursu grantowego pn. „Moja Mała
Ojczyzna”, którego organizatorem jest
Fundacja BGK – tą drogą można pozyskać 30 000 złotych).
Przypominamy, że zgodnie z § 14
ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym
- imienne wykazy głosowań radnych
są publikowane 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
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SOŁECTWA

Kwartalna narada Wójta z Sołtysami
W
dniu 17 marca 2022 roku
o godz. 14.30 w sali narad
w Urzędzie Gminy Oleśnica odbyła się kwartalna narada Wójta z sołtysami. W naradzie uczestniczyło dwudziestu siedmiu sołtysów.
Spotkanie otworzył Wójt Marcin Kasina, który na wstępie złożył sołtyskom
i sołtysom życzenia z okazji obchodzonego w dniu 11 marca - Dnia Sołtysa.
„Życzę Wam wytrwałości w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnej oraz powodzenia w życiu prywatnym i wielu powodów do uśmiechu
na co dzień. Życzę również satysfakcji,
poczucia spełnienia i przede wszystkim spokoju – jeśli to ostatnie będzie
zagwarantowane, znając Was, z resztą
sobie bez problemu poradzicie. Dziękuję za Waszą ciężką społeczną pracę.”
Zgodnie z porządkiem obrad, głos
zabrała p. o. dyrektora Centrum Usług
Wspólnych Monika Galik, która omówiła szczegóły konferencji z Kuratorem Oświaty, dotyczące przyjęcia dzieci z Ukrainy do szkół i związany z tym
egzamin ósmych klas, a także harmonogram przyjęć dzieci do przedszkoli i
klas pierwszych. Przedstawiła również
ilość dzieci z Ukrainy, które w chwili
obecnej zostały przyjęte do gminnych
jednostek oświatowych.
Następnie głos zabrał prezes Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Jarosław Polański, informując że
mieszkańcy, którzy przyjęli uchodźców, nie muszą składać zmiany deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Płacą
tak jak dotychczas za ilość domowników zgłoszonych uprzednio, nie ponosząc kosztów za dodatkowe osoby. Ze
spraw bieżących, prezes powiedział na
jakim etapie są prace związane z wykonaniem dokumentacji projektowej
na kanalizację w miejscowości Smolna
oraz rozbudową sieci kanalizacyjnej
w miejscowości Smardzów. Omówił
także, postępy prac modernizacyjnych

w stacji Uzdatniania Wody w Krzeczynie. Jest to największa i jednocześnie najtrudniejsza inwestycja spółki z
uwagi na to, że podczas modernizacji
SUW na bieżąco dostarcza wodę dla
mieszkańców.
W punkcie 4 porządku spotkania,
głos zabrali: Sekretarz Gminy Krzysztof
Skórzewski, kierownik Referatu Organizacyjnego Urszula Szymańska oraz
kierownik Referatu Spraw Obywatelskich Paulina Gieroń-Bojanowska, którzy przedstawili informacje dotyczące
uchodźców z Ukrainy. Najważniejsze
z nich dotyczyły zgłoszenia pobytu w
Urzędzie Gminy Oleśnica, możliwości złożenia dokumentów o nadaniu
numeru PESEL, świadczeń pieniężnych oraz niepieniężnych udzielanych
przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, możliwości przynoszenia darów dla uchodźców do dwóch punktów
w gminie. Ww. informacje dotyczące pomocy dla uchodźców na terenie
naszej gminy zostały spisane w informatorze, który przekazano sołtysom.
Następnie Krzysztof Skórzewski poinformował, że 3 marca 2022 r. w Ole-

śnicy został powołany Komitet Społeczny Gminy Oleśnica o nazwie „Razem
dla Ukrainy”, którego celem jest pomoc finansowa dla uchodźców z tego
kraju przebywających na terenie gminy Oleśnica. W skład Komitetu weszli:
Marcin Kasina – Wójt Gminy Oleśnica, Jarosław Telka – dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz
Urszula Szymańska – kierownik Referatu Organizacyjnego Urzędu Gminy Oleśnica. Sekretarz podał numer
rachunku oraz dane do przelewu dla
osób zainteresowanych. Poinformował
również zebranych o ciągłej potrzebie
przyjmowania uchodźców wojennych
przez mieszkańców gminy do swoich
domów. Urząd Gminy Oleśnica poprzez koordynatora kwaterunkowego,
tworzy bazę z informacjami na temat
rodzaju zakwaterowania, ilości osób
możliwych do przyjęcia, czasu na jaki
można osoby zakwaterować czy kwestii zapewnienia wyżywienia. Po uzyskaniu informacji następuje przekazanie numerów telefonów i bezpośredni
kontakt między uchodźcami a mieszkańcem gminy. Sekretarz zaznaczył,

MŁODZIEŻOWA RADA GMINY

III sesja Młodzieżowej Rady
Gminy Oleśnica

W

dniu 25 kwietnia 2022 r. w Gminnej Hali
Sportowej odbyła się III Sesja Młodzieżowej Rady Gminy Oleśnica.
W pierwszej części Sesji podsumowano konkurs MRG pt. „Radość z pomocy w czasie Wielkiej Nocy”. Obecni na Sesji laureaci konkursu w
2 i 3 kategorii odebrali z rąk pana Wójta Marcina Kasiny oraz Przewodniczącego MRG Jana
Cichosza nagrody oraz pamiątkowe dyplomy.
W drugiej części sesji młodzieżowi radni

wraz z panem Wójtem i Sekretarzem Krzysztofem Skórzewskim w ramach obchodzonego
w miniony piątek Dnia Ziemi na skwerku przy
Gminnej Hali Sportowej posadzili symboliczne
drzewo. Akt ten został poprzedzony przyjęciem
przez radnych uchwały, na mocy której drzewo
to zyskało nazwę „Dąb Młodzieży”, a uczniowie
oraz przyszli radni Młodzieżowej Rady Gminy
Oleśnica zostali zobowiązani do ochrony oraz
sprawowania nad nim opieki. ● MRG

że Urząd Gminy Oleśnica niczego nie
narzuca, będąc jedynie pośrednikiem
między polską rodziną oferującą gościnę rodzinie ukraińskiej.
W punkcie 5 porządku spotkania
głos zabrała Paulina Wąsik, zajmująca
się sprawami funduszu sołeckiego w
Urzędzie Gminy. Mówiła o organizacji wspólnych przedsięwzięć w sołectwach, które są finansowane z funduszu oraz o organizacji zakupów przez
sołectwa i formy ich rozliczania z ww.
środków.
Następnie głos zabrała dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury Monika Małobęcka-Wzgarda, przedstawiając kalendarz nadchodzących imprez organizowanych przy współudziale
GOK-u oraz wspólnie z dyrektorem
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Jarosławem Telką uzupełnili wcześniejsze informacje dotyczące uchodźców z Ukrainy.
W kolejnym punkcie, dotyczącym
spraw różnych, podjęto temat zmiany terminu odbioru folii rolniczych,
rozważenia możliwości wprowadzenia
obowiązku wieszania flag przy świetli-

cach wiejskich i przy adresach służbowych sołtysów, organizacji tegorocznych gminnych dożynek, obowiązku
złożenia deklaracji na wywóz nieczystości stałych przez właściciela nieruchomości oraz możliwości skorzystania z
dofinansowania na drogi z Rządowego Funduszu Polski Ład. Wójt Marcin
Kasina przedstawił szczegółowo inwestycje, na które zostały złożone wnioski
o dofinansowanie:
● pakiet drogowy na remonty dróg
na terenie gminy Oleśnica na kwotę
7.368.200 zł, w tym dofinansowanie
7 mln zł, co stanowi 95 % kosztów i 5
% wkładu własnego;
● kanalizacja w miejscowości Dąbrowa na kwotę 5.263.000 zł, w tym dofinansowanie 5 mln zł, co stanowi 95
% kosztów i 5 % wkładu własnego;
Poinformował także sołtysów, że
jest po rozmowie ze Starostą Powiatu Oleśnickiego w sprawie przebiegu
chodnika przy ulicy Południowej w
miejscowości Bystre.
Następnie głos zabrał kierownik Referatu Budownictwa i Infrastruktury.
Paweł Łobacz przedstawił sołtysom odpowiedzi na zgłaszane przez nich pytania. Dotyczyły one:
● planu kanalizacji w Poniatowicach
i możliwości skorzystania przy tym z
dofinansowania z Polskiego Ładu;
● możliwości poprawy bezpieczeństwa pieszych przy ulicy Południowej
w miejscowości Bystre oraz zlokalizowania przystanku autobusowego
przy tej ulicy;
● możliwości rozwoju infrastruktury rekreacyjnej w części sołectwa Bystre położonej przy ulicy Południowej;
● utwardzenia dróg dojazdowych do
użytków rolnych.
Na zakończenie spotkania podjęto
dyskusję dotyczącą pomysłów na lepszą efektywność kolportażu Kuriera
Gminy Oleśnica w celu dotarcia do
jak największej liczby mieszkańców. ●
Agnieszka Kembłowska - Biuro Rady

MŁODZIEŻOWA RADA GMINY

Radni MRG ocenili stan boisk

W

czwartek 24 marca młodzieżowi Radni
Gminy Oleśnica wzięli udział w wyjazdowym spotkaniu roboczym. Objazd przyszkolnych boisk sportowych i ocena ich stanu to
kolejny element realizacji zadania, które młodzież wpisała w swój plan działań na bieżący rok.
Wyjazd został poprzedzony trzema spotkaniami komisji stałych, podczas których młodzież
opracowała harmonogram działań, kartę oceny
przyszkolnych boisk sportowych oraz plan objazdu wspomnianych obiektów. Celem działań
jest wskazanie przez Młodzieżowych radnych
Wójtowi Gminy Oleśnica oraz Radzie Gminy
Oleśnica obiektu, który najpilniej wymaga renowacji oraz złożenie wniosku o zabezpieczenie
na ten cel środków z budżecie Gminy.
Z oceny zostały wyłączone dwa boiska (przy
SP Gminy Oleśnica – Orlik jest w najlepszym
stanie technicznym spośród obiektów sportowych przyległych do placówki oświatowej Gminy
oraz boisko przy SP w Ligocie Polskiej – z uwagi na planowane w jego obrębie prace budowlane – rozbudowa szkoły). Podczas wyjazdu młodzieżowi radni wypełniali autorskie karty oceny

boisk, sporządzili dokumentację fotograficzną
obiektów oraz mieli okazję porozmawiać i zadać pytania dyrektorom odwiedzanych szkół.
Na kolejnym spotkaniu roboczym w Urzędzie Gminy podsumowane zostaną efekty pracy
wyjazdowej oraz zaplanowane zostaną następne działania dążące do realizacji wyznaczonego celu. ● MRG
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EDUKACJA

III oddział żłobka
gminnego już ruszył
INWESTYCJE

Świetlica wiejska
w Bogusławicach
jak nowa
N
a ukończeniu jest generalny remont świetlicy wiejskiej w Bogusławicach. Nad salą główną wymieniono pokrycie dachowe wraz z remontem
konstrukcji dachu oraz dociepleniem,
wyremontowano też ściany poprzez
wykonanie płyt G-K na stelażu oraz

R

ozwój zaplecza edukacyjnego zawsze był jednym z priorytetów
gminy Oleśnica. Stały przyrost
liczby mieszkańców wymaga rozbudowy istniejących placówek, zarówno szkół jak i oddziałów żłobkowych.
Bardzo ważne jest utrzymanie jednozmianowości (co z powodzeniem się
udaje) oraz zapewnienie opieki najmłodszym.
Pod koniec grudnia 2021 r. zakończyła
się istotna inwestycja edukacyjna- dostosowanie pomieszczeń do prowadzenia trzeciego oddziału żłobka gminnego
przy ul. Wileńskiej w Oleśnicy. Prace
polegały na zmianie sposobu użytko-

wania części pomieszczeń w zakresie
warunków przeciwpożarowych – trzech
sal lekcyjno-szkolnych na jeden oddział
przedszkolno-żłobkowy w istniejącym
budynku. Pozostała część będzie wykorzystywana bez zmian.
W wybudowanym około 1900 roku
obiekcie pierwotnie mieściła się jednostka wojskowa. Od wielu lat budynek pełni funkcję oświatową – to
siedziba szkoły podstawowej, a wcześniej gimnazjum.
Od stycznia bieżącego roku doposażano pomieszczenia (za kwotę 61 744
złotych), a uroczyste „przecięcie wstęgi”, w obecności Wojewody Dolnoślą-

skiego Jarosława Obremskiego, nastąpiło 25 maja. Powstały oddział (dla
dzieci do lat 3) przyjął 25 podopiecznych już 1 czerwca.
Wykonawcą tego zadania była firma AG-BUD Krystian Korus z Ligoty Polskiej. Całkowity koszt dostosowania pomieszczeń do prowadzenia
III oddziału żłobka to 664 080 złotych. Gmina uzyskała dofinansowanie
na w/w inwestycję 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

elewację zewnętrzną.
Na pokrycie dachu Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości
30 000 złotych w ramach konkursu
Odnowa Dolnośląskiej Wsi 2021, a
całość inwestycji to wydatek 317 677
złotych. ● UGO

INWESTYCJE

Dotacja celowa
na remont drogi
w Dąbrowie

INWESTYCJE

Początek dużej inwestycji
w Ligocie Polskiej
- rozbudowy szkoły podstawowej

P

owstanie 5 kolejnych 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. Wykonawcą jest firma Vertus Rafał Pęcherz z Wielunia. Oddanie inwestycji to pierwsza połowa 2023
roku. ● UGO

G

mina Oleśnica uzyskała 194 350
zł pomocy finansowej w formie
dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na „finansowanie
ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych” na zadanie „remont drogi dojazdowej do gruntów
rolnych w miejscowości Dąbrowa”.
Droga została zniszczona podczas
remontu wiaduktu nad stacją Oleśnica
Rataje. Spowodowane to było "skróceniem sobie" objazdu przez samocho-

dy ciężarowe, do czego nieprzystosowana była nawierzchnia wspomnianej
drogi. Jej stan wymaga pilnej interwencji - dlatego cieszy informacja o
uzyskanych funduszach.
W najbliższym czasie przeprowadzony zostanie przetarg na ww. zadanie. Dodatkowo, już z innych środków,
na odcinku 222 metrów planowana
jest budowa chodnika oraz progów
zwalniających. ●
UGO
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INWESTYCJE

II rozdanie w Polskim Ładzie

G

mina Oleśnica działa na wielu
płaszczyznach, wykorzystując
zarówno środki własne jak i pozyskując środki zewnętrzne. W „drugim rozdaniu” Rządowego Funduszu
Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na liście przyjętych wniosków znalazły się:

drogowej do zmian zachodzących na
terenie Gminy Oleśnica”.
Przewidywana wartość inwestycji
(w PLN) 7.368.200,00; Dofinansowanie - 7.000.000,00

● Infrastruktura drogowa
- Budowa dróg i remonty dróg
na terenie Gminy Oleśnica,
tzw. „Pakiet Drogowy”.

„Miejscowość Dąbrowa obecnie nie
posiada kanalizacji. Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej wpłynie na
jakość życia mieszkańców oraz spowoduje rozbudowę sieci kanalizacyjnej
na trenie Gminy Oleśnica, która jest
skanalizowana w 26 %. Miejscowość
Dąbrowa w ostatnich latach zyskała
na atrakcyjności pod kątem zabudowy mieszkaniowej bo jest położona w
pobliżu wybudowanej kilka lat temu
drogi ekspresowej S8 i węzła Oleśni-

W uzasadnieniu złożonego wniosku o dofinansowanie czytamy: „Gmina Oleśnica jest gminą, która w ostatnich latach zanotowała duży wzrost
populacji. W związku z intensywną
zabudową niezbędne za tym jest rozbudowywanie infrastruktury drogowej oraz remonty istniejącej już infra-

● Infrastruktura wodno-kanalizacyjna - Budowa kanalizacji
sanitarnej w m. Dąbrowa

struktury. Rocznie Gmina Oleśnica
na bieżące remonty dróg oraz przebudowy dróg wydaje ok. 1 miliona
złotych, ma to związek z tym, że nośność istniejących dróg nie jest gotowa
na ciężki transport wykorzystywany
w celach budowlanych, a wspomnia-

na wcześniej intensywna zabudowa
gminy się do tego przyczynia. Dotyczy to przede wszystkim dróg dojazdowych głównych do miejscowości.
Niezbędnym jest poprawa istniejącej
już infrastruktury oraz jej rozbudowa
w celu dostosowania infrastruktury

INWESTYCJE

Przebudowa ulicy Bukowej
22
kwietnia 2022 r., w Urzędzie Gminy Oleśnica, podpisana została umowa na zadanie pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Spalice – ulica Bukowa”.
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ww. ulicy o
długości około 700 m wraz z kanalizacją deszczową. Wykonawcą będzie firma TOM TRANS Tomasz Walczak z
Oleśnicy, a koszt przebudowy to 2 561 240,22 zł brutto.
Zakres robót obejmuje przebudowę nawierzchni drogi, budowę kanalizacji deszczowej oraz usunięcie kolizji z kanalizacją sanitarną i oświetleniem ulicznym w tym między innymi:

● rozebranie nawierzchni z kostki betonowej, nawierzchni bitumicznych, tłuczniowych i gruntowych oraz pozostałych elementów pasa drogowego z wywozem
i utylizacją,
● wycinka istniejących krzewów i drzew samosiejek,
● roboty ziemne (wykopy) z wywozem i utylizacją urobku,
● wykonanie konstrukcji jezdni o nawierzchni z kostki betonowej,
● regulacja pionowa studzienek dla włazów kanalizacyjnych i teletechnicznych, zaworów wodociągowych z

wymianą uszkodzonych na nowe,
● wykonanie prac porządkowych, wraz z obsianiem trawników metodą siewu – wykonawca wykona trawniki w
granicach całego pasa drogowego,
● wykonanie projektu oraz wdrożenie organizacji ruchu zastępczego,
● wdrożenie organizacji ruchu docelowego (w tym: tablice znaków pionowych, oznakowanie poziome cienkowarstwowe),
● demontaż i przebudowa istniejącej kanalizacji sanitarnej,
● oczyszczenie rowów z namułu wraz z wyprofilowaniem skarp i przeciwskarp,
● przestawienie słupów oświetleniowych wraz z fundamentami.

INWESTYCJE

Remonty cząstkowe dróg
gminnych w 2022 r.
– rozstrzygnięcie przetargu

Zamówienie należy zrealizować w terminie do 6 miesięcy
od dnia protokolarnego przekazania placu budowy, a wykonawca udziela gwarancji jakości na materiały, urządzenia i roboty na 84 miesiące z wyłączeniem oznakowania
poziomego, na które Wykonawca udziela 12-miesięcznej
gwarancji, licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy. ● UGO

INWESTYCJE

Przebudowa sieci wodociągowej
w miejscowości Brzezinka

23

marca, w Urzędzie Gminy Oleśnica, podpisana
została umowa na zadanie pn. „Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Brzezinka” wzdłuż dz.
nr 142/2 i 226 w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Zamówienie obejmuje zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych
prawem decyzji i zezwoleń na budowę oraz wybudowanie i oddanie do użytkowania przedmiotu zamówienia.
Planowana inwestycja obejmuje przebudowę sieci wodociągowej (w obrębie pasa drogowego drogi powiatowej
pod zarządem Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy)
o łącznej długości ok. 778 m, przy zachowaniu ciągłości
dostaw wody – dopuszcza się przerwy w dostawach wody
nie dłuższe niż 4 godziny w ciągu doby z zastrzeżeniem
konieczności poinformowania mieszkańców o wyłączeniu z min. 24 godzinnym wyprzedzeniem.
Realizację przedmiotu zamówienia podzielono na dwa etapy:
a. Etap I: wykonanie dokumentacji projektowej - termin wykonania 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy,
b. Etap II: wykonanie przebudowy sieci wodociągowej wraz
z niezbędną armaturą oraz przyłączami - termin 8 miesięcy od dnia zawarcia umowy z zastrzeżeniem, że okres
wykonywania robót nie może być dłuższy niż 2 miesiące.

ca Zachód. Obecnie gospodarstwa w
miejscowości Dąbrowa, ze względu
na brak sieci kanalizacyjnej, korzystają z tzw. szamb albo przydomowych oczyszczalni ścieków. W wielu przypadkach szamba są już stare
i nieszczelne. Nieszczelność zbiornika grozi zanieczyszczeniem bakteriologicznym i chemicznym gleby
oraz wody. Mając na uwadze powyższe niezbędnym jest dalsza rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Oleśnica”.
Przewidywana wartość inwestycji - 5.263.000,00; Dofinansowanie 5.000.000,00
Pozyskane środki pozwolą na realizację tych bardzo potrzebnych, lecz
ze względu na finanse bardzo trudnych do wykonania własnym sumptem przedsięwzięć. ● UGO

Wykonawcą będzie firma „EL-SAN-BUD Adam Jaskuła
i Wspólnicy” Sp. z o.o. z siedzibą w Jelczu-Laskowicach,
a wartość zamówienia wynosi 406 504,88 złotych netto
(500 001 złotych brutto). Na to zadanie gmina Oleśnica
uzyskała wsparcie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 533 239,43 zł - dla gmin, w których
funkcjonowały państwowe przedsiębiorstwa gospodarki
rolnej (PGR-y). ● UGO

4

kwietnia w Urzędzie Gminy Oleśnica podpisana została umowa
na zadanie pn. „Remonty dróg gminnych i wewnętrznych masą na gorąco oraz remonty cząstkowe emulsją
i grysem na terenie Gminy Oleśnica”. Wykonawcą ww. zadania będzie
firma SP AGROBUD Wrocław Sp. z
o.o. z Wrocławia.
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne wykonywanie remontów cząstkowych na drogach gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Oleśnica
w roku 2022 z podziałem na zadania:

1) Zadanie nr 1: remonty cząstkowe mieszanką mineralno-asfaltową
na gorąco o głębokości ubytków od
4-6cm (średnia gr. 5cm), w szacunkowej ilości 1400 m2.
2) Zadanie nr 2: remonty cząstkowe
wykonywane za pomocą emulsji asfaltowej oraz grysów przy użyciu patchera, w szacunkowej ilości 200 Mg.

Strony ustaliły, iż umowa realizowana będzie od dnia jej zawarcia w
terminie ośmiu miesięcy lub do wyczerpania maksymalnej wartości umowy, jednak nie dłużej niż do dnia 16

grudnia 2022 r., w zależności która
okoliczność nastąpi wcześniej. Łączna wartość robót budowlanych wchodzących w zakres niniejszego zamówienia w okresie trwania umowy nie
może przekroczyć kwoty 393 600,00
zł brutto. Rzeczywiste wynagrodzenie należne Wykonawcy będzie ustalane na podstawie faktycznie zleconych i wykonanych ilości robót oraz
potwierdzonych obmiarem powykonawczym zaakceptowanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Odbiory wykonanych robót określonych w zleceniu jednostkowym dokonywane będą przez przedstawiciela
Zamawiającego, Inspektora Nadzoru
oraz Wykonawcy. Zamawiający dokona odbioru roboty budowlanej określonej w zleceniu jednostkowym w terminie do 14 dni od dnia pisemnego
zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru.
Wykonawca, w ramach ustalonego niniejszą umową wynagrodzenia,
udziela gwarancji jakości na materiały, urządzenia i roboty 12 miesięcy,
licząc od dnia odbioru zlecenia jednostkowego. ● UGO

nr 2 | czerwiec 2022 | www.olesnica.wroc.pl

KURIER GMINY OLEŚNICA

7

INWESTYCJE

Kolejne umowy
na wykonanie
dokumentacji projektowo
- kosztorysowej
dla przebudowy dróg
na terenie gminy Oleśnica

INWESTYCJE

Trzy drogi gminne
już po remontach
G
mina nie zapomina o infrastrukturze drogowej. Drugi kwartał 2022 r.
to m.in. trzy kolejne remonty – w Spalicach, Nieciszowie oraz Poniatowicach.

Remont drogi wewnętrznej
- ulicy Cisowej w miejscowości
Spalice:
Wymieniono istniejącą nawierzchnię
bitumiczną jezdni na odcinku długości
ok. 200 m na nawierzchnię z mieszanek mineralno– bitumicznych wraz z
wykonaniem podbudowy z kruszywa
łamanego oraz wzmocnieniem podłoża kruszywem stabilizowanym cementem. Wykonawcą była firma BIOBUD
Piotr Schabikowski, a koszt przedsięwzięcia to 159 900,00 zł brutto.

Zadania dotyczą:

● Przebudowy drogi wewnętrznej
dz. nr 198/12 w m. Ligota Mała

Projekt obejmuje wykonanie drogi o
nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej długości około 0,105 km,
szerokości 3,5 m z wykonaniem ścieku
deszczowego oraz do 4 studni chłonnych. Koszt wykonania przedmiotu
umowy to 30 750,00 zł brutto.
● Przebudowy drogi wewnętrznej
dz. nr 187 i 179 w m. Bogusławice

Projekt obejmuje wykonanie drogi o
nawierzchni z kostki betonowej długości około 0,380 km, szerokości 4
m plus krawężnik oraz wykonanie
oświetlenia na odcinku ok 220 mb.
Koszt wykonania przedmiotu umowy to 43 665,00 zł brutto.
● Przebudowy drogi wewnętrznej
dz. nr 107 w m. Piszkawa

Projekt obejmuje wykonanie drogi o
nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej długości około 0,630 km,
szerokości 3,5 m. Ponadto w ramach
zadania przewiduje się przebudowę
kolidującego uzbrojenia, jeśli takie
wystąpi oraz przebudowę skrzyżowań odcinków dróg w tym skrzyżowań z drogami innych zarządców.
Koszt wykonania przedmiotu umowy to 35 485,50 zł brutto.
● Przebudowy drogi wewnętrznej
dz. nr 248 w m. Ligota Wielka

Projekt obejmuje wykonanie drogi
długości ok. 0,535 km o szerokości
3,5 z mieszanki mineralno-asfaltowej.
Koszt wykonania przedmiotu umo-

wy to 39 975,00 zł brutto.
● Przebudowy drogi wewnętrznej
dz. nr 66/41 w m. Cieśle

Projekt obejmuje wykonanie drogi o
nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej długości około 0,280 km,
szerokości 3,5 wraz z odwodnieniem
drogi poprzez zaprojektowanie kanalizacji deszczowej i odprowadzeniem do rowu na dz. nr 350. Koszt
wykonania przedmiotu umowy to
54 735,00 zł brutto.
● Przebudowy drogi wewnętrznej
ul. Wrzosowa w m. Spalice

Projekt obejmuje wykonanie drogi o
nawierzchni z kostki betonowej długości około 0,290 km, szerokości 5,5
m plus ciąg pieszo-rowerowy wraz
z odwodnieniem drogi poprzez zaprojektowanie kanalizacji deszczowej.
Koszt wykonania przedmiotu umowy to 64 575,00 zł brutto.
● Przebudowy drogi wewnętrznej
ul. Świerkowa w m. Spalice

Przedmiot opracowania obejmuje
przebudowę drogi od ul. Dębowej
do działki nr 354/1. Projekt obejmuje wykonanie drogi o nawierzchni z kostki betonowej długości około
0,740 km, szerokości 5,5 m plus ścieżka pieszo-rowerowa wraz z odwodnieniem drogi poprzez zaprojektowanie
kanalizacji deszczowej oraz wykonanie projektu oświetlenia na odcinku
ok 220 mb. Koszt wykonania przedmiotu umowy to 98 215,50 zł brutto.
● Budowy chodnika w pasie drogi

Remont drogi gminnej
w miejscowości Poniatowice
(dz. nr 532, 535, 519/2 AM 2):
gminnej dz. 139 w m. Świerzna

W ramach remontu wykonano drogę jednojezdniową, dwukierunkową o
szerokości 4 m i długości ok. 213,30 m.
Na całej długości drogi o nawierzchni bitumicznej zaprojektowano pobocza kruszywowe o szerokości 0,75 m.
Wykonawcą była firma „POL-DRÓG
DRAWSKO POMORSKIE” S.A., a
koszt to 307 965,78 zł brutto.
Remont drogi gminnej
w miejscowości Nieciszów
(dz. nr 307 428, 293 AM 2):
Powstała droga jednojezdniowa, dwukierunkowa o szerokości 3,5 m i długości ok. 337 m. Na całej długości drogi
o nawierzchni bitumicznej zaprojektowano pobocza kruszywowe o szerokości 0,75 m. Wykonawcą była firma
„POL-DRÓG DRAWSKO POMORSKIE” S.A., a koszt wyniósł 544 019,15
zł brutto. ● UGO

Przedmiot opracowania obejmuje budowę chodnika w pasie drogi gminnej
Świerzna dz. 139 na odcinku od działki nr 112 do działki nr 107/1. Projekt
obejmuje wykonanie chodnika o nawierzchni z kostki betonowej o długości około 0,650 km, zaprojektowanie
kanalizacji deszczowej celem odwodnienia drogi, dostosowanie szerokości
istniejącej drogi do aktualnych przepisów oraz likwidację kolizji z słupami oświetlenia drogowego poprzez ich
przesunięcie. Koszt wykonania przedmiotu umowy to 59 962,50 zł brutto.
Ponadto w ramach ww. zadań przewiduje się przebudowę kolidującego
uzbrojenia, jeśli takie wystąpi oraz
przebudowę skrzyżowań odcinków
dróg w tym skrzyżowań z drogami
innych zarządców.
Realizację podzielono na 3 etapy:
Etap I – Opracowanie koncepcji projektu,
Etap II – Opracowanie kompletnej
dokumentacji projektowo – kosztorysowej,
Etap III – Uzyskanie decyzji zezwalających na realizację robót budowlanych.

Termin realizacji – do 28. 11.2022 r.
(z wyjątkiem ulicy Świerkowej – termin realizacji do 05.11.2022 r.). Wykonawcą projektów w Ligocie Małej
i Bogusławicach będzie firma ECO-ORYS Biuro Projektowo-Doradcze
Jacek Fit z Oleśnicy. Pozostałe wyżej
wymienione przedsięwzięcia wykona
Pracownia Projektowa Szymon Potoczny ze Ślęzy. ● UGO

Zakończyły się prace w Jenkowicach - odebrano III etap przebudowy
drogi gminnej nr 102146D, 102147D w zakresie budowy chodnika
wraz z odwodnieniem drogi. Wykonawcą wszystkich etapów była
firma TOM TRANS Tomasz Walczak. ● UGO

KURIER GMINY OLEŚNICA
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Kwalifikacja wojskowa 2022 r.

K

olejny raz Urząd Gminy Oleśnica realizował przedsięwzięcia
związane z kwalifikacją wojskową. Celem tego przedsięwzięcia jest
ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób, które ukończyły 18 rok życia i podlegają temu obowiązkowi oraz osób zgłaszających się
w trybie ochotniczym.
Obowiązkowi stawienia się
do kwalifikacji wojskowej
w 2022 roku podlegali:
● mężczyźni urodzeni w 2003 roku,
● kobiety posiadające kwalifikacje
przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę
w celu uzyskania tych kwalifikacji.

W dniach od 06 do 10 maja br.
przed Powiatową Komisją Lekarską
stanęli młodzi mieszkańcy naszej gminy. Po otrzymaniu wezwań i przybyciu
do budynku Powiatowego Centrum
Edukacji i Kultury w Oleśnicy, gdzie
pracował skład Powiatowej Komisji
Lekarskiej, zakładana została ewidencja do celów wojskowych. Panie pra-

cujące w komisji, skrzętnie spisywały dane i przeglądały przedstawione
dokumenty. Po zaewidencjonowaniu
przeprowadzane były badania lekarskie. Gdy stan zdrowia został określony,
wypisywane było orzeczenie lekarskie
i przyznawana kategoria zdrowia. W
tym roku podobnie jak w latach ubiegłych, dominowała kategoria „A”. Taki
stan zdrowia to przepustka dla tych,
którzy planują związać swoje dalsze
losy z wojskiem lub innymi służba-

mi mundurowymi.
Podobnie jak w latach ubiegłych,
w miejscu pracy komisji obecni byli
żołnierze Sudeckiego Oddziału Straży Granicznej. Zajmowali się oni promocją służby wojskowej w tej formacji, rozdawali materiały informacyjne i
odpowiadali na pytania naszych młodych mieszkańców. Nad prawidłowym
działaniem komisji czuwała przedstawicielka Wojskowej Komendy Uzupełnień we Wrocławiu . Rozstrzygała

ona wszelkie wątpliwości proceduralne i organizacyjne.
Moim zadaniem, jako przedstawiciela Wójta Gminy Oleśnica, było
sprawdzenie tożsamości przybywających młodych mężczyzn oraz wpisanie
danych do dokumentów niezbędnych
do prowadzenia ewidencji wojskowej
w Urzędzie. Termin naszego przedsięwzięcia często kolidował z egzaminami maturalnymi w szkołach średnich,
dlatego młodzi ludzie stawali przed
komisją w innych terminach. Po trzydniowych działaniach podsumowane
zostały wyniki stawiennictwa, które
przesłane zostaną do Powiatowej Komisji Lekarskiej i do Dolnośląskiego
Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. W przyszłym roku do kwalifikacji wojskowej staną mieszkańcy naszej
gminy urodzeni w 2004 roku i osoby, które nie stawiły się do tego obowiązku w tym roku. Do zobaczenia!
Na koniec coś z żołnierskiego humoru: „- Żołnierzu nie widziałem was
na zajęciach z kamuflażu !!!
- Dziękuję za uznanie Panie sierżancie!”. ● Jerzy Trzciński - OR

LOTERIA

Losowanie nagród
w loterii „Rozlicz PIT
w Gminie Oleśnica”

W

dniu 17 maja 2022 r. w Urzędzie Gminy Oleśnica odbył się finał loterii „Rozlicz PIT
w Gminie Oleśnica”. Ręczne losowanie przypadło przedstawicielom Młodzieżowej Rady Gminy pod czujnym
okiem Komisji Nadzoru. W wyniku
losowania, spośród osób, które wcześniej zgłosiły chęć udziału w loterii,
przyznano trzy nagrody finansowe:
10 000, 5 000 i 2 500 zł.

POŻEGNANIE

POŻEGNANIE

Herta Sadowianu- Irena
-Schabikowska
Mosiak

W

wieku 77 lat zmarła Pani Herta Sadowianu-Schabikowska – adwokat, sędzia, sekretarz
Urzędu Gminy Oleśnica w latach 1986-1990. Rodzinie i bliskim składamy wyrazy współczucia. ● UGO

W

wieku 90 lat zmarła Pani Irena Mosiak
– radna Gminnej Rady Narodowej w latach 1969-1984. Rodzinie i bliskim składamy
wyrazy współczucia. ● UGO

Cudze
chwalicie,
swoje
poznajcie -

polskiebazarek.pl

M

inisterstwo Rolnictwa i Rozwoju
Wsi wraz z jednostkami doradztwa rolniczego kontynuuje realizację
kampanii „Cudze chwalicie – swoje
poznajcie” promującą platformę polskiebazarek.pl.

Platforma pomaga
w nawiązaniu
bezpośrednich
kontaktów rolników i
producentów żywności z
konsumentami i odwrotnie.
Można na niej bezpłatnie zamieszczać ogłoszenia o sprzedaży, jak również promować swoje produkty. Na
uwagę zasługuje fakt, iż dochód ze
sprzedaży produktów trafia bezpośrednio do rolników, omijając marże i pośredników.
Polskiebazarek.pl jest realizacją polityki rozwoju rynków rolnych. Dokonując zakupów poprzez platformę,
konsument ma pewność wysokiej jakości żywności, jak również świadomość jej pochodzenia, producent bezpośredni zysk.● MRiRW

Przedstawiamy listę laureatów:
● Nagroda I stopnia – 10 000 zł – wygrywa Pan Jan z Boguszyc
● Nagrodę II stopnia – 5 000 zł – wygrywa Pani Małgorzata z Cieśli
● Nagrodę III stopnia – 2 500 zł –
wyrywa Pani Kamila z Nowoszyc

Gratulujemy Laureatom i dziękujemy wszystkim uczestnikom, którzy
zgłosili swój udział w loterii. ● Paulina Gieroń-Bojanowska – Kierownik SO

POŻEGNANIE

Kazimierz
Tokarek

W

RYNEK ROLNY

wieku 65 lat zmarł Pan Kazimierz Tokarek - radny Rady Gminy Oleśnica w
latach 1998-2001 oraz członek rady sołeckiej
Bogusławic w obecnej kadencji, mocno zaangażowany w życie swojej miejscowości. Rodzinie i
bliskim składamy wyrazy współczucia. ● UGO

POŻEGNANIE

Zdzisław
Kocik

Z

marł Pan Zdzisław Kocik, radny Rady Gminy
Oleśnica w latach 1994-1998 oraz sołtys Bogusławic w latach 2011-2013. Przed laty był założycielem grupy wokalno- instrumentalnej Wschodnie
Klimaty, specjalizującej się w wykonywaniu utworów rosyjskich i ukraińskich. Rodzinie i bliskim
składamy wyrazy współczucia. ● UGO
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GMINA OLEŚNICA POMAGA UKRAINIE

Dary z gminy dotarły do Zbaraża
W
liczącej 40 tys. mieszkańców
gminie Zbaraż*, w wyniku
migracji wewnętrznej związanej z walkami na wschodzie Ukrainy,
schronienie znalazło ponad 5 tys. uchodźców. W związku z powyższym, władze
Zbaraża wystąpiły do gminy Oleśnica z
prośbą o wszelką możliwą pomoc humanitarną. W poniedziałek, 25 kwietnia, spod siedziby Gminnego Ośrodka
Kultury w Oleśnicy ruszyły dwa samochody dostawcze wypełnione darami
dla zbaraskich uchodźców, docierając
na miejsce we wtorek, a następnie w
środę bezpiecznie wracając do Polski.
Gminę reprezentowali: Krzysztof Skórzewski – sekretarz/zastępca wójta oraz
Jarosław Polański – prezes Gminnego
Przedsiębiorstwa Komunalnego. W wyjeździe wziął również udział ukraiński
kierowca – Oleksandr Rybak.
Dzięki darczyńcom – Mieszkańcom
gminy Oleśnica oraz organizacjom społecznym, do Zbaraża przekazane zostały

m.in. produkty żywnościowe, produkty
higieniczne, środki czystości, bandaże i
opatrunki oraz bielizna termoaktywna.
Ze względu na zaistniałą potrzebę, gmina Oleśnica uruchomiła środki z rezerwy na zarządzanie kryzysowe doposażając zbaraskich żołnierzy walczących na

POMOC DLA UKRAINY

Pomaganie jest fajne!

wschodzie kraju w buty, spodnie, kurtki, kamizelki taktyczne i ochraniacze.
Strona ukraińska była przygotowana na przyjęcie transportu, dary od
razu zostały naszykowane do przekazania uchodźcom. Przedstawiciele gminy spotkali się z serdecznym

przyjęciem władz Zbaraża, czego wyrazem jest zamieszczone pod postem
pamiątkowe podziękowanie**.
My również dziękujemy wszystkim
zaangażowanym w akcję, a szczególnie
darczyńcom bez których skala przedsięwzięcia byłaby dużo mniejsza.

POMOC DLA UKRAINY

Drony z gminy Oleśnica
jadą na front

12

maja, za pośrednictwem Centrum Pomocy Humanitarnej My
z Wami, mieliśmy możliwość przekazania dwóch dronów Xiaomi Mi 4k
na Ukrainę. Trafiły one do Centrum
Pomocy Humanitarnej w Szegini, a
następnie do żołnierzy walczących z
okupantem. Serdecznie dziękujemy
posłance Agnieszce Soin za zaangażo-

wanie i pomoc w znalezieniu sponsora, który zakupił drony i przekazał je
gminie Oleśnica, Panu Pawłowi Pogodzińskiemu - prezesowi zarządu firmy
Chemeko-System Sp. z o.o., za nabycie dronów i przekazanie ich gminie
Oleśnica oraz Centrum Pomocy Humanitarnej My z Wami za dostarczenie ich na Ukrainę. ● UGO

*Zbaraż to miasto w obwodzie
tarnopolskim, słynne z opisanej w
„Ogniem i mieczem” Henryka Sienkiewicza obrony przed wojskami kozackimi i Tatarami w 1649 r. podczas
powstania Chmielnickiego (oblężone
wówczas 14-tysięczny oddział polski bronił się pod dowództwem Jeremiego Wiśniowieckiego przez 43 dni
przed naporem 100-200 tys. żołnierzy armii kozacko-tatarskiej).
**Treść podziękowania: „Rada Miasta Zbaraż składa gorące podziękowania Gminie Oleśnica za okazaną
pomoc humanitarną w tym ciężkim
dla Ukrainy czasie. Razem jesteśmy
siłą. Razem wygramy. Chwała Ukrainie! Niech Bóg pobłogosławi Wam
we wszystkim, co robicie. Powodzenia w Waszej pracy!”. Podpisał: Roman Polikrowskyi – burmistrz Miasta Zbaraż. ● UGO

Pomoc
dla Ukrainy

P
K

GW w Bystrem, wspólnie z KGW
w Sokołowicach uszyło poduszki
dla uchodźców z Ukrainy, które zostały przekazane za pośrednictwem
Gminnego Ośrodka Kultury w Oleśnicy do świetlicy wiejskiej w Jenkowicach. Warto działać! Za pośrednictwem KGW w Bystrem do uchodźców

dotarły także dary z Niemiec. W imieniu
wszystkich potrzebujących dziękujemy
za dary Dianie Makiola i mieszkańcom
Weißenbrunn i Altdorf, Przyjaciołom
ze Stein oraz Markowi Stolarczykowi
za udostępnieniem busa, zasponsorowanie paliwa i poświęcenie swojego
czasu. ●KGW w Bystrem

Zgłaszanie chęci przyjęcia
uchodźców - tel.+48 534 221 123
(koordynator kwaterunkowy)
Już 25 lutego, dzień po rozpoczęciu działań wojennych, gmina Oleśnica zwróciła się z apelem do
mieszkańców w sprawie zakwaterowania uchodźców. Odzew był ogromny, dzięki ofiarności osób
prywatnych dach nad głową znalazło około 350
obywateli Ukrainy. Jeśli ktoś z Państwa ma możliwość i chciałby przyjąć obywateli Ukrainy, prosimy o kontakt.

Wsparcie finansowe – konto do wpłat
Na początku marca powołano Komitet Społeczny Gminy Oleśnica o nazwie Razem dla Ukrainy,
którego celem jest pomoc finansowa dla uchodźców przybywających na teren gminy. Wpłat moż-

na dokonywać na rachunek bankowy nr: 12 9584
0008 2001 0016 0182 0001 z tytułem przelewu:
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy.

Punkty przyjmowania i wydawania darów
W gminie funkcjonują dwa punkty przyjmowania
i wydawania darów:
● Hala Sportowa Szkoły Podstawowej Gminy
Oleśnica na ulicy Wileńskiej 36B;
● Siedziba GOK – Boguszyce 102a
Zwracamy się z prośbą do darczyńców – w przeliczeniu na ilość mieszkańców gmina Oleśnica jest
zdecydowanym liderem w przyjmowaniu uchodźców, w związku z czym potrzeby są bardzo duże
(zawłaszcza te dotyczące żywności, produktów
higienicznych i chemii gospodarczej). Wszystkim
ofiarodawcom serdecznie dziękujemy za pomoc.

ocząwszy od 16 marca 2022 roku
Urząd Gminy Oleśnica przyjmuje i rozpatruje wnioski o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom
Ukrainy przebywającym na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej w związku
z działaniami wojennymi. Za każdy
dzień zapewnienia zakwaterowania
i wyżywienia jednej osobie przysługuje świadczenie w wysokości 40,00
zł przez okres maksymalny 120 dni.
Zweryfikowane i pozytywnie rozpatrzone zostały 142 wnioski, w konsekwencji czego wypłacono świadczenia w kwocie ogółem 683.160,00 zł.
Wykonano również 495 zdjęć do dokumentów dla uchodźców z Ukrainy,
ubiegających się o nadanie numeru PESEL, na co wydatkowano 9.900,00 zł.
Realizując zadania wynikające z
ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, gmina Oleśnica
na zapewnienie całodziennego wyżywienia zbiorowego wydatkowała kwotę 21.986,48 zł, a na środki czystości i
higieny osobistej oraz inne produkty kwotę 17.189,62 zł. Ponadto usługi
zakwaterowania i wyżywienia to należność na poziomie 149.580,00 zł.
Poniesione wydatki zostały zrefundowane środkami finansowymi otrzymanymi z Funduszu Pomocy.●
Małgorzata Bąk - F
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LIGOTA POLSKA

Piknik Rodzinny
w Ligocie Polskiej
D
nia 28 maja 2022 na terenie świetlicy wiejskiej w Ligocie Polskiej odbył się Piknik Rodzinny z okazji dnia Matki, Ojca i Dziecka.
Organizatorami byli sołtysi Ligoty Polskiej, Poniatowic, Osady Leśnej oraz
KGW z Ligoty Polskiej i Poniatowic.
Do pomocy przyłączyli się także radni
– Daniel Banaś i Czesław Kaczmarek.
Warunki atmosferyczne nie pokrzyżo-

wały nam planów, było miło i sympatycznie. Wszystkie dzieci, dla których
przygotowano szereg atrakcji, bawiły
się wyśmienicie. Podczas pikniku można było skosztować pysznych potraw
(również ukraińskich – czynny udział
w imprezie brali uchodźcy ukraińscy
mieszkający obecnie w Pałacu w Ligocie Polskiej), poskakać i pozjeżdżać
na „dmuchańcach”, zjeść lody, gofry,

LIGOTA POLSKA

94. urodziny
Pani Zofii
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Zdjęcie: Poniatowice nasza ostoja
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popcorn czy watę cukrową.
Serdecznie dziękujemy Wszystkim
zaangażowanym w organizację Pikniku, Wasza pomoc była nieoceniona. Dziękujemy także za profesjonalną
oprawę muzyczną oraz za udostępnienie wystawy zbiorów kolekcjonerskich. Widzimy się za rok! ●
Agnieszka Jakubowska
– sołtys Ligoty Polskiej

KRZECZYN

Dzień Kobiet w Krzeczynie
D
rogie Panie! Dziękujemy że byłyście tego dnia z nami i za cudowny
wieczór! Cieszymy się, że mimo smutnego czasu jaki mają Panie z Ukrainy, także były z nami i z Panią Ewą
Olechnowicz, która przyjęła pod swój
dach 30 uchodźców.
Podziękowania dla Pań z KGW Krzeczyn, za organizację imprezy, Panów z
KS Błękitni za wzorową obsługę oraz
kwiaty, Julii Leśniowskiej za uprzyjemnienie czasu pięknym śpiewem,
Fabryki Wspomnień Hand Made Agnieszka Kasprzak za piękne dekoracje, Agaty Dłubak, Patrycji Podliska
za pyszne drinki oraz Pani sołtys Agacie Zalega za smaczny tort. ●
KGW Krzeczyn/
Agata Zalega – sołtys Krzeczyna

BOGUSZYCE
11 marca swoje 94. urodziny obchodziła mieszkanka Ligoty
Polskiej - Dębowego Dworu Pani Zofia. Sołtys wraz z radą sołecką
złożyli Szanownej Jubilatce życzenia, wręczając również kosz ze
słodkościami. Wszystkiego dobrego! ●

KRZECZYN

Boisko gotowe
do gry

Nowa sołtys
Boguszyc
29

kwietnia w świetlicy wiejskiej w
Boguszycach odbyły się wybory
sołtysa. Sprawująca tę funkcję dotychczas Jadwiga Bodo, z powodów zdrowotnych złożyła rezygnację. Mieszkańcy
wybierali między Magdaleną Myjkowską (oddano na nią 40 głosów) a Janem
Machowskim (28 głosów).

LIGOTA POLSKA

35-letnia Magdalena Myjkowska
ukończyła Technikum Ekonomiczne w Oleśnicy, jest też absolwentką
Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Mężatka, 3 synów. Nowej sołtys serdecznie gratulujemy i życzymy
owocnej pracy na rzecz mieszkańców. ●
UGO

Dzień Kobiet w Ligocie Polskiej
D

Zabiegi regeneracyjne płyty boiska sportowego Błekitnych Krzeczyn,
sfinansowane częściowo z funduszu sołeckiego ●

nia 5 marca 2022 w świetlicy w
Ligocie Polskiej sołtysi Poniatowic, Osady Leśnej oraz Ligoty Polskiej
wraz z Radami Sołeckimi zorganizowali spotkanie integracyjne dla wspaniałych Pań z naszych sołectw. Święto
Kobiet odbyło się w miłej i sympatycznej atmosferze...
Serdeczne podziękowania dla Pana
Wójta Marcina Kasiny za obecność,
za życzenia i za kwiaty oraz dla Naszych Panów za przygotowanie programu artystycznego, a szczególnie
dla kabaretu Polip. ●
Agnieszka Jakubowska
– sołtys Ligoty Polskiej
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Z wizytą w Warszawie
i Pałacu Prezydenckim

B

rajan Matylewicz z kl. V Szkoły
Podstawowej w Smolnej to laureat Dolnośląskiego Konkursu
Poetyckiego ,,W podziękowaniu za
beatyfikację Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego”. Nagrodą w konkursie była wycieczka do stolicy. W
dniach 17 – 18 maja uczestniczył wraz
z p. Dorotą Ignasiak oraz laureatami
konkursów dolnośląskich w wyjeździe edukacyjnym. Sponsorem wyjazdu do Warszawy było Stowarzyszenie Odra – Niemen, które wspiera
szkoły z Dolnego Śląska, prowadzi wolontariat i rozwija edukację historyczną oraz współpracuje z weteranami w
Polsce i na świecie.
W pierwszym dniu wyjazdu uczniowie wraz z opiekunami zwiedzali Warszawę, a w szczególności miejsca związane z patriotyzmem. Wiele wzruszeń
i emocji towarzyszyło w drugim dniu,
podczas spotkania z Powstańcami Warszawskimi, którzy podzielili się swoimi
historiami. W ramach podziękowań każdy uczeń przygotował laurkę dla kombatanta. Kolejne spotkanie odbyło się
na Cmentarzu Powązkowskim, gdzie
prof. Krzysztof Szwagrzyk opowiadał
o losach Żołnierzy Wyklętych. Ku ich
pamięci zapalono znicze. Następnym
punktem wycieczki było zwiedzanie Pałacu Prezydenckiego, w którym odby-

ło się spotkanie z Pierwszą Damą. W
trakcie spotkania rozmawiano o motywacjach do podjęcia działań na rzecz
innych, o trudnej sytuacji w Ukrainie
i wielu inicjatywach na rzecz uchodź-

pobliskich lasach. Łącznie zebraliśmy 48
worków śmieci. Instytucją partnerską
było Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne z siedzibą w Boguszycach, którego pracownicy odebrali zebrane przez
uczniów śmieci z terenu Ligoty Małej.
Tego dnia poszliśmy krok dalej i … posa-

ców oraz pozostałych w ojczyźnie Ukraińców. Pierwsza Dama pytała dzieci o
szkołę i naukę, plany na zbliżające się
wakacje i lokalny patriotyzm.●
Dorota Ignasiak – SP w Smolnej

dziliśmy klasowe drzewka. Klony i dęby
trafiły do nas prosto ze szkółki leśnej w
Grochowej dzięki życzliwości pracowników Nadleśnictwa Oleśnica Śląska.
Za współpracę dziękujemy rodzicom, którzy aktywnie włączyli się w
realizację projektu i gościli na swoim
terenie całe klasy - Państwu Joannie
i Romanowi Krakowiak oraz Marcie
i Tomaszowi Bachryj.●
SP w Ligocie Małej

Z wizytą w PDPS w Ostrowinie
kwietnia 2022r. przedstawiciele MRG Oleśnica - Małgorzata
Płusa i Filip Adach - wraz z wolontariuszkami z naszej szkoły - Maja Piszczałką i Alekandrą Leśnierowską - odwiedzili podopiecznych Powiatowego
Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie. Celem wyjazdu było przekazanie świątecznych życzeń i stroików,

U

czniowie ze Szkoły Podstawowej
im. Kawalerów Orderu Uśmiechu zajęli wysokie miejsce w Powiatowych Konkursach organizowanych
przez PCEiK dla uczniów klas IV-VIII.
Martyna Semba z klasy 8 zdobyła
2 miejsce w "Powiatowych Mistrzostwach Matematycznych". Celem konkursu była popularyzacja nauk ścisłych, podniesienie poziomu wiedzy i
umiejętności z matematyki, wyłonienie talentów i uzdolnień młodzieży
z powiatu oleśnickiego.
Również 2 miejsce ex aequo zdobyła Martyna Semba z klasy 8 oraz Krystian Wróbel z klasy 7 w Powiatowym
Konkursie Informatycznym „Od algorytmu do programu komputerowego”. Cele konkursu to: rozwijanie
zainteresowań informatycznych, stymulowanie kreatywności i logicznego
myślenia, podnoszenie i promowanie

umiejętności cyfrowych oraz promowanie bezpiecznego korzystania z Internetu oraz mediów społecznościowych.● Barbara Czech – SP w Smolnej

W
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Zdobywcy 2 miejsca
w Powiatowych Konkursach

Piżama Day

#SprzątamyDlaPolski
kwietnia przypada Światowy
Dzień Ziemi. Na tę okoliczność
cała nasza szkoła włączyła się do ogólnopolskiej akcji #SprzątamyDlaPolski.
Zadaniem dzieci i młodzieży było uporządkowanie terenów zielonych wokół
szkoły, w miejscowości Ligota Mała i w

SP W SMOLNEJ
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które zostały wykonane przez dzieci i
młodzież z terenu Gminy Oleśnica w
ramach konkursu „Radość z Pomocy
w Czasie Wielkiej Nocy”.
Młodzieżowi radni i wolontariusze
zostali bardzo ciepło przyjęci przez
pensjonariuszy i pracowników DPS-u, którzy wielokrotnie podkreślali jak
ważne dla nich są takie gesty i pamięć.

Były rozmowy, uśmiechy, wspólne fotografie, czytanie wierszy, okrzyki radości i łzy wzruszenia - za: Młodzieżowa Rada Gminy Oleśnica - Facebook
Spotkanie wywarło na nas duże
wrażenie. W naszej pamięci na długo pozostanie Monika, którą ogromnie ucieszył upominek; Panie, które
wyszywają piękne obrazy; Filip, który pisze wzruszające wiersze i marzy
o tym, żeby kiedyś wydać własny tomik … Myślami będziemy wracać do
każdego pensjonariusza, którego spotkaliśmy w DPS-ie.
Za ciepłe przyjęcie i słodkie niespodzianki dziękujemy Oskarowi Łatoszyńskiemu - kierownikowi Działu Terapeutyczno - Opiekuńczego, Annie
Godek oraz Radzie Mieszkańców: Gracjanie Andrasz, Danielowi Pujer, Marcinowi Hendrysiak.●
Szkolna Rada Wolontariatu
– SP w Ligocie Małej

maju w Szkole Podstawowej
im. UNICEF w Ligocie Małej z
inicjatywy Samorządu Szkolnego zorganizowany został Piżama Day! Tego
dnia uczniowie pojawili się w szkole w
piżamach. Na szkolnych korytarzach i
w salach lekcyjnych można było spotkać uczniów w kombinezonach piżamowych, miękkich kapciach, ulubionych piżamach i ciepłych szlafrokach.
Całości dopełniały poduchy, koce i
przytulanki.
Kolejne klasy odwiedzała specjalnie powołana przez Samorząd komisja, której zadaniem było wyłonienie
„Najbardziej Wypasionego Klasowego Piżama Party”. Wszystkie klasy ciepło przyjęły i miło zaskoczyły komisję
śpiewając lub nucąc kołysanki.

Na „Najbardziej Wypasione Piżama Party” komisja trafiła w klasie
III. Do uczniów tej klasy trafiła słodka niespodzianka ufundowana przez
Dyrektor Szkoły Annę Klimkowską.
Piżama Day był kolejną inicjatywą,
która po trudnych doświadczeniach
pandemii, pozwala dzieciom i młodzieży wrócić do normalności.●
Samorząd Szkolny
SP w Ligocie Małej
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I miejsce w V Powiatowym
Konkursie Wiedzy Religijnej

U

czennice z kl. 8 w składzie: Wiktoria Serwata, Martyna Semba,
Maja Pawlik zdobyły I miejsce w V
Powiatowym Konkursie Wiedzy Religijnej – Pismo Święte i Ewangelia
wg Św. Łukasza. Konkurs odbył się
9 maja 2022 r. i adresowany był do
uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych
z powiatu oleśnickiego. Organizatorem konkursu było Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury, a honorowy

patronat objęła Parafia NMP Matki
Miłosierdzia w Oleśnicy.
Celem konkursu było: poszerzanie
wiedzy zdobytej na zajęciach katechezy, rozwijanie zainteresowań tematyką religijną, promowanie czytelnictwa
Pisma Świętego, nabywanie umiejętności współpracy i sprawnej komunikacji w grupie. Gratulujemy sukcesu
naszym uczennicom!.●
SP w Smolnej
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Uczymy się pomagać …

C

ały obecny rok szkolny w Szkole
Podstawowej w Ligocie Polskiej
upływał pod hasłem: „Solidarni, Pomocni, Empatyczni”. Najpierw
we wrześniu wzięliśmy udział w akcji
charytatywnej „Kredkobranie Pomóżmy Młodym na Kresach!”, dotyczącej
jak sama nazwa mówi zbiórki przyborów szkolnych. Końcem października wsparliśmy akcję „Mogiłę Pradziada ocal od zapomnienia” poprzez
zebranie zniczy biało – czerwonych
i przekazanie ich na Kresy, gdzie zapłonęły na polskich cmentarzach. W
marcu włączyliśmy się wraz ze Stowarzyszeniem Odra-Niemen w zbiórkę żywności i środków higienicznych
„Solidarni z Polakami na Ukrainie”.
Podsumowaniem naszej pracy na
rzecz potrzebujących było wzięcie udziału uczniów z naszej szkoły w Regionalnym Konkursie Plastycznym „Wolontariat łączy ludzi” pod patronatem
Stowarzyszenia Odra-Niemen. Nagrodą w konkursie była dwudniowa wycieczka edukacyjna do Warszawy laureatów: Zuzanny Makowskiej i Karola
Firuty wraz z opiekunem konkursu p.
Małgorzatą Nowak, ufundowana przez
p. Ilonę Gosiewską - prezes Stowarzy-

szenia Odra-Niemen. W ramach wycieczki uczniowie wraz z opiekunami
przeszli szlakami historycznymi. Zwiedzili Choszczówkę – Instytut Prymasowski Kardynała Stefana Wyszyńskiego,
Pomnik Poległym i Pomordowanym
na Wschodzie oraz miejsca związane
z Powstaniem Warszawskim. Ponadto spotkali niezwykłe osoby: Powstańców Warszawskich na Nowolipiu, prof.
Krzysztofa Szwagrzyka, wiceszefa IPN
oraz Panią Prezydentową Agatę Kornhauser-Dudę w Pałacu Prezydenckim.

Zwieńczeniem naszej tegorocznej
działalności było otrzymanie dofinansowania przez trójkę naszych nauczycielek: Małgorzatę Nowak, Ewelinę
Księżyk, Dominikę Fiłończuk w ramach Konkursu dla małych organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych z Dolnego Śląska na mini
projekty regionalne finansowane przez
Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, w ramach programu NOWEFIO 2022. ● SP w Ligocie Polskiej

SP W LIGOCIE POLSKIEJ

Jesteśmy w pierwszej 8 najlepszych drużyn
piłkarskich w województwie

18

maja w Świdnicy na boiskach
OSiRu odbył się finał wojewódzki turnieju „Z podwórka na stadion” o
puchar Tymbarka. Na siedmiu boiskach
powiat oleśnicki, w kategorii chłopców
poniżej dwunastego roku życia, reprezentowała drużyna Szkoły Podstawowej w Ligocie Polskiej. Awans do finału wojewódzkiego został wywalczony

SP W LIGOCIE POLSKIEJ

na rozgrywkach powiatowych, które
odbyły się pod koniec roku 2021 na
boiskach w Twardogórze.
W Świdnicy nasza szkoła rozegrała
dwa zwycięskie mecze z ZSP Jedlina
Zdrój i z SP nr 2 w Prochowicach oraz
zremisowała z SP nr 1 z Olszyna. Dało
to awans do finałowej ósemki. Tam
przyszło zagrać z najlepszą drużyną

turnieju - SMS Wrocław, która ostatecznie zwyciężyła w imprezie. Zespół
młodych piłkarzy z Ligoty Polskiej finalnie zakończył przygodę w pierwszej ósemce najlepszych drużyn z województwa dolnośląskiego.
„Dla nas sam awans na taką imprezę jest wielkim sukcesem. Szkoła licząca nieco ponad 200 uczniów
mogła rywalizować z najlepszymi z
województwa. Drużyna, z którą przyszło nam grać w ćwierćfinale, składała się z samych zawodników Śląska
Wrocław. Dla części moich uczniów
może być to jedna z niewielu możliwości rywalizacji na takim poziomie.
Wielkie gratulacje dla uczniów z Ligoty Polskiej" - opiekun drużyny Maciej
Krajka. Skład drużyny z naszej szkoły: Szymon Idzikowski, Patryk Bednarek, Adrian Janczak, Filip Kapała,
Marcel Piątek, Igor Biskup, Ksawery
Kowal, Hubert Krzysiek. ●

Laureaci Regionalnego Konkursu
Plastycznego „Wolontariat łączy ludzi”

Z

uzanna Makowska z kl. IIA
i Karol Firuta z kl. IIB zostali laureatami Regionalnego Konkursu
Plastycznego „Wolontariat łączy ludzi”
pod patronatem Stowarzyszenia Odra Niemen. W nagrodę w dniach 17-18.05.2022r.
uczniowie udali się na dwudniową wycieczkę edukacyjną do Warszawy. Laureatom gratulujemy i życzymy dalszych
sukcesów.● SP w Ligocie Polskiej

SP w Ligocie Polskiej
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Tydzień Bibliotek
W
dniach 8-15 maja w całej Polsce
obchodzony był Tydzień Bibliotek. W ramach tej akcji szkolna biblioteka również obchodziła swoje święto
i przygotowała dla uczniów przeróżne
czytelnicze atrakcje. W dniach 9-13
maja wszyscy uczniowie mogli skorzystać z proponowanych im akcji,
przedstawień i konkursów.

Wśród
propozycji
znalazły
się: Drzewko Wymarzonej Książki,
przedstawienie bajkowe „Witajcie w
naszej bajce”, konkursy „Czy znasz
bajki i wiersze dla dzieci?”, „Ukryte
tytuły” oraz „Rozpoznaj książkę po
ilustracji lub rysunku”.●
Alicja Konarska
– SP w Ligocie Małej

SP W LIGOCIE POLSKIEJ

Sukces ósmoklasistek
w Konkursie Psychologicznym

5

maja dotarła do nas fantastyczna wiadomość. Uczennice z klasy
ósmej Nikola Barwicka i Agata Glapa
zdobyły drugie miejsce w VII Powiatowym Konkursie Wiedzy Psychologicznej przeprowadzonym przez Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury.
Dziewczyny rywalizowały z dziesięcioma innymi drużynami z całego powiatu.
Konkurs w tym roku dotyczył emocji,

nastrojów, radości i pewności siebie.
Druga drużyna naszych reprezentantek - Marcelina Borkowska i Martyna Wojtuń, wprawdzie nie otrzymała
tytułu laureata, ale za jedną z dwóch
konkurencji - prezentację, otrzymały drugą notę. Gratulujemy i życzymy ósmoklasistkom wielu sukcesów
na etapie szkoły średniej..●
SP w Ligocie Polskiej

SP W LIGOCIE POLSKIEJ

Nasza szkoła w pierwszej
dziesiątce województwa

D

nia 9 kwietnia w Oleśnicy odbyły się Drużynowe Biegi Przełajowe. Na podzamczu rywalizowały najlepsze szkoły z Dolnego Śląska. Nasi
uczniowie zaprezentowali się w każdej

kategorii wiekowej. Suma zdobytych
punktów pozwoliła nam zająć miejsca
9 i 10 w kategorii dziewcząt i chłopców. Wielkie gratulacje dla Wszystkich
startujących.● SP w Ligocie Polskiej
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Kiermasz
dla Przytul Pyska
S
zkolne Koło Wolontariatu wraz z
Radą SU zorganizowało kiermasz
charytatywny dla Ośrodka Adopcyjnego "Przytul Pyska" w Boguszycach.
Po raz kolejny okazało się, że społeczność naszej szkoły ma wielkie serca.
Na kiermaszu znalazło się mnóstwo
ciast, ciastek i innych słodkości, które uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły bardzo chętnie kupowali.

Dochód z kiermaszu w wysokości
862,30 zł plus datki zebrane do puszki
- 301,33 zł, zostały przekazane przedstawicielowi "Przytul Pyska". Otrzymaliśmy dyplom z podziękowaniem
od ośrodka. Bardzo serdecznie dziękujemy uczniom i rodzicom, którzy
przygotowali na kiermasz te wszystkie słodkie wspaniałości.●
SP Gminy Oleśnica

SP W SOKOŁOWICACH

Z mitologią
za pan brat
12
maja 2022 r. uczniowie klas
piątych ze Szkoły Podstawowej Gminy Oleśnica w
Oleśnicy oraz naszej spotkali się w Sokołowicach na podsumowaniu projektu mitologicznego pod hasłem „Z
mitologią za pan brat”, realizowanego pod kierunkiem wychowawców –
Bożeny Kuli oraz Agnieszki Grzesińskiej. Dzieci miały do wykonania cały
szereg zadań, pozwalających utrwalić
różne zagadnienia mitologiczne i poszerzyć dotychczasową wiedzę.
Najpierw uczniowie zaprezentowali przygotowaną przez siebie miniaturę teatralną o Demeter i Korze. Po-

śród występujących z całą pewnością
można było wskazać osoby o ogromnym talencie aktorskim, a przygotowane rekwizyty i oprawa muzyczna pozwalały przenieść się w mitologiczną
przeszłość. Później dzieci rywalizowały w konkursie wiedzy, w którym liczył
się również refleks. Uczniowie byli doskonale przygotowani, a zmagania zacięte. Nie zwycięstwo było tu jednak
najważniejsze, a integracja młodzieży i utrwalenie wybranych zagadnień
mitologicznych. Gdy uczniowie nieco
się posilili, rozpoczął się pokaz mody
greckiej. Trzeba przyznać, że wszyscy
bardzo się w tej kwestii postarali i z

ogromną dbałością o szczegóły przygotowali stroje. Na zakończenie dzieci
w trzech grupach, w których znajdowały się osoby z obu szkół, na podstawie
mitologicznych opisów namalowały,
jak wyobrażają sobie Olimp oraz królestwo Posejdona i Hadesa. Talentów
plastycznych również nie zabrakło.
Spotkanie przebiegało w miłej i radosnej atmosferze, jego uczestniczyli
otrzymali zakładki, aby przypominały
im o tym dniu. Wiedza mitologiczna
z całą pewnością została utrwalona,
a dzieci mogły zaprezentować swoje zdolności. W planie mamy kolejne spotkania.● SP w Sokołowicach

SP W SOKOŁOWICACH

W świecie teatru, czyli szkolna
premiera spektaklu „Blee”

SP W SOKOŁOWICACH

Wycieczka do Domasławic

16

maja 2022 r. uczniowie kl. IV,
V i VI wraz z wychowawczyniami uczestniczyli w wycieczce do
Domasławic, gdzie spędzili kilka godzin na świeżym powietrzu, bez komórek, z którymi na co dzień tak ciężko jest im się rozstać. Dzieci grały w
piłkę nożną, korzystały z atrakcji parku linowego, drewnianego toru przeszkód, budowały w lesie szałasy, szukały krzesiwa, korzystając z mapy, a
na koniec zbierały drewno na ognisko i piekły kiełbaski. Piknik trwał niestety krótko, więc następnym razem
musimy zarezerwować więcej czasu.●
SP w Sokołowicach
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Przedszkolaki
w bibliotece
Z
okazji Światowego Dnia Książki
gościła w naszej bibliotece najmłodsza grupa dzieci z naszej szkoły przedszkolaki 3-latki. Dzieci obejrzały bibliotekę, dowiedziały się co to za
miejsce, porozmawiały o książkach, a
następnie wysłuchały wiersza „Biedroneczka” z książki „A gdzie kurka? Wesołe wierszyki o zwierzątkach”, prze-

a nami premiera spektaklu kończącego projekt „Świat
Z
jest teatrem” w wykonaniu szkolnej grupy teatralnej
oraz przy wsparciu uczestniczek koła muzycznego.
Opowiedziana słowem, ruchem, muzyką i obrazem
historia, oparta o scenariusz Maliny Prześlugi pt. „Blee” ,
uczy, jak ważna jest wiara w siebie i we własne możliwości.
Ile dobrego może przynieść to, że ktoś dostrzeże i pomoże

nam odkryć nasz talent. A przede wszystkim to opowieść
o tym, że każdy z nas ma w sobie coś wyjątkowego, więc
niezwykłego, czym może podzielić się ze światem. Pięknie
dziękujemy wszystkim, którzy nas wsparli w drodze
do występu. Szczególne podziękowania dla Gminnego
Ośrodka Kultury Oleśnica za wyczarowanie magii kolorów
na scenie. ● SP w Sokołowicach

czytanego przez Wanessę ze Szkolnego
Koła Wolontariatu. Przedszkolaki bardzo rezolutnie odpowiadały na pytania i zadania, które przygotowała dla
nich starsza koleżanka. Wizyta w bibliotece zainteresowała dzieci, które
obiecały, że przyjdą ponownie. Serdecznie zapraszamy.●
Bożena Kula – SP Gminy Oleśnica
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SP WE WSZECHŚWIĘTEM

Ekologiczny Pokaz Mody
„EKO-MOD
D
nia 27.04.2022r w Szkole Podstawowej we Wszechświętem
po raz pierwszy odbył się konkurs „Ekologiczny pokaz mody”, organizowany przez Szkolny Samorząd
Uczniowski. W tym wydarzeniu wzięła udział cała szkoła.
Ideą tej inicjatywy było przygotowanie strojów z dowolnych surowców wtórnych lub odpadów komunalnych. Przygotowane przez uczniów
kreacje były oceniane przez komisję
konkursową. Na ocenę miały wpływ
zgodność z regulaminem konkursu,
pomysłowość, estetyka i technika pracy, ilość wykorzystanych rodzajów odpadów komunalnych lub surowców
wtórnych oraz ciekawa prezentacja
przygotowanych strojów.
Pokaz miał na celu podniesienie
świadomości o możliwości powtórnego wykorzystania odpadów komunalnych, propagowanie idei selektywnej
zbiórki, jak również zwrócenie naszej uwagi na duże możliwość ograniczenia ilości wyrzucanych przez nas
odpadów.

Komisja konkursowa w składzie 4
osobowym oceniała zgodność z tematyką ekologiczną, oryginalność wykonania oraz estetykę i sposób prezentacji strojów. Przyznano nagrody
główne i wyróżnienia. Prezentowane
stroje oceniano w trzech kategoriach
wiekowych:
PP i 0

I miejsce: Emilia Bednarska
II miejsce: Nela Pluta
III miejsce: Maksymilian Wojtasiak
Wyróżnienia: Zofia Frątczak, Hanna
Grab, Helena Gozdek, Jan Biszczanik

Klasy I- III
I miejsce: Julia Uba
II miejsce: Bartek Uba
III miejsce: Alicja Łajbis
Wyróżnienia: Aleksandra Żolińska

Klasy IV- VIII
I miejsce: Nikola Nowak
II miejsce: Natalia Wróbel
III miejsce: Maja Bielecka
Wyróznienie: Julita Pustuła

Po zakończonym pokazie mody
Dyrektor Szkoły- Pan Robert Nowosad
wręczył wraz z opiekunami SU nagrody rzeczowe, ufundowane przez Radę
Rodziców z Komitetu Rodzicielskiego.
Dodatkowo słodkie nagrody otrzymali również wszyscy uczestnicy ekologicznego pokazu mody, którzy z wielką chęcią prezentowali swoje stroje.
Serdecznie dziękujemy za przygo-

GOK

Międzynarodowe projekty
kwietnia 2022 w Budapeszcie i Hévízgyörk.
Węgierska konferencja była koleją po spotkaniu w Polsce i na Malcie.

Portugalia
Tematyka wojny w Ukrainie oraz napływu do Unii Europejskiej uchodźców
wojennych, zdominowała trzecie spotkanie projektu "Europe of Diversity - Integration and Socialization of Migrants".
Spotkanie odbyło się w Pinhel w Portugalii. W spotkaniu wzięli udział przedsta-

wiciele siedemnastu krajów Unii Europejskiej - Polskę reprezentował Gminny
Ośrodek Kultury Oleśnica.
Węgry
Kolejne spotkanie projektu „Active debate
of Citizens: they are the Heritage for the European Future”, odbyło się w dniach 19-22

SP WE WSZECHŚWIĘTEM

Międzynarodowy
Dzień Ptaków
1
kwietnia w naszej szkole obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Ptaków. Przedszkolaki i uczniowie z kl.0-III
wzięli udział w lekcji biologii przygotowanej przez uczennicę kl.VII Zofię
Gozdek. Dzieci obejrzały prezentację
o popularnych polskich ptakach. Dowiedziały się czym się żywią, gdzie występują i jakie mają zwyczaje. Na końcu spotkania uczniowie wzięli udział
w quizie - Jaki to ptak? Rozpoznawa-

nie gatunków okazało się nie lada wyzwaniem, ale wszyscy doskonale sobie
z tym poradzili. W nagrodę za aktywny udział wszyscy uczestnicy spotkania
otrzymali słodkie upominki ufundowane przez Radę Rodziców. Bardzo dziękuję paniom Agnieszcze Ubie i Edycie
Żolińskiej za zakupienie nagród i słodkich upominków. ●
Katarzyna Janowska
– SP we Wszechświętem

Sycylia
Ostatnia – czwarta konferencja projektu
„Active debate of Citizens: they are the
Heritage for the European Future”, odbyła się w maju na Sycylii w Taorminie.
Tematem przewodnim włoskiego spotkania było braterstwo i pokój wśród ludów Europejskich.
Konferencja promowana jest przez włoską organizację „Activ EU Projekt”, której
partnerem jest Gminny Ośrodek Kultury Oleśnica a głównym partnerem Związek Gmin Naxos i Taormina z Włoch
(Unione dei Comuni del Comprensorio di Naxos a Taormina).
Przypomnijmy, że pierwsze spotkanie
projektu odbyło się jesienią we Wrocławiu i Wszechświętem. ● GOK Oleśnica

towanie uroczystości członkom Samorządu Uczniowskiego w składzie:
Przewodnicząca - Zofia Gozdek, Zastępca - Julia Świder, Skarbnik - Maja
Bielecka, Członek - Zofia Biszczanik,
Członek - Natalia Jednoróg.
Dziękujemy także opiekunom Samorządu- Pani Marzenie Ciosek i
Pani Danucie Jakubowskiej oraz rodzicom za pomoc w przygotowaniu

ciekawych strojów dla swoich dzieci.
Uczniowie podczas pokazu mody
udowodnili, że ekologia i moda mogą
iść w parze. Kolejny raz doświadczyli,
że ekologia potrafi być ciekawa, zabawna, wesoła i bardzo przydatna. Jesteśmy przekonani, że tegoroczny Pokaz
Mody Ekologicznej to połączenie dobrej zabawy z edukacją ekologiczną. ●
SP we Wszechświętem

GOK

XXIII Kogutek
z Jarmarkiem

K

ilkunastu wystawców, kilkudziesięciu artystów na scenie, przepyszne
wielkanocne specjały i kolorowe wiosenne ozdoby – to wszystko można było
znaleźć na XXIII Przeglądzie Zwyczajów
i Obrzędów Wiosennych i Wielkanocnych KOGUTEK 2022. Po dwóch latach
przerwy spowodowanej pandemią KOGUTEK zapiał 3 kwietnia w hali sportowej przy ul. Wileńskiej.
Po raz pierwszy wydarzenie to odbyło się razem z Jarmarkiem Wielkanocnym. Na stoiskach swoje ozdoby i potrawy wystawiły Koła Gospodyń Wiejskich
z Bystrego, Boguszyc, Wszechświętego,
Ostrowiny, Poniatowic i Sokołowic. Ponadto można było nabyć stroiki, dzieła sztuki i inne piękne rzeczy od Jagody
Raczyk, Mydlarni KAMEA, Anny Pękalskiej, „Ostoi Sztuki”, WTZ Syców-Dobroszyce oraz kawa „Black Cup Coffee”.
Przegląd KOGUTEK rozpoczął swoim debiutem zespół „Koper”. Uroczystego otwarcia dokonali Marcin Kasina
– wójt gminy Oleśnica razem z Moniką Małobęcką-Wzgardą – dyrektorem

Gminnego Ośrodka Kultury Oleśnica.
Dalej scena należała już do zespołów i
grup artystycznych z terenu gminy Oleśnica: „Kapela Smyki”, „Śpiewanki” –
grupa dzieci z Nieciszowa, „Karolinki”
z Bystrego, „Boguszyczanie” z Boguszyc,
„Zazula” z Poniatowic, „Rzędowianie” z
Boguszyc Osiedla, „Fajne Babki” z Boguszyc, kabaret „Polip”, „Ligocianie” z
Ligoty Wielkiej, „Pokolenia” z Ligoty
Małej, „Teatrzyk Retro” z Ostrowiny,
„Wyszogrodzianie” z Wyszogrodu i „Jarzębina” z Sokołowic.
Warto wspomnieć, że KOGUTEK z
numerem „23” czekał aż dwa lata, by
mógł się odbyć. W 2020 roku był już
przygotowany plakat i wysłane zaproszenia, ale od marca wszystkie tego typu
imprezy były odwołane. Po dwóch latach
pandemii znowu mogliśmy się spotkać!
Dziękujemy wszystkim – od najmłodszych po najstarszych – dzięki którym
najważniejsze wiosenno-wielkanocne wydarzenie w naszej gminie znowu mogło
się odbyć i KOGUTEK ponownie głośno zapiał! ● GOK Oleśnica
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GOK

Na Wójtowej Polanie
Kresowe Śpiewanie
GOK

Święto Trzeciego Maja
w Boguszycach

P

W

spomnienia, dawne smaki,
archiwalne zdjęcia a przede
wszystkim kresowe śpiewanie – to wszystko znalazło się w programie wydarzenia „Na Wójtowej Polanie Kresowe Śpiewanie”. Na spotkaniu,
które odbyło się w Boguszycach w niedzielę 29.05.2022, swój kresowy repertuar zaprezentowało dwanaście zespołów z Gminy Oleśnica i z Dobroszyc.
Całe wydarzenie rozpoczęło się od
odtańczenia przez wszystkich uczestników spotkania tradycyjnego poloneza.
Następnie zaprezentowały się zespoły:
„Jarzębina”, chór „Una Voce”, „Boguszyczanie”, „Leszczynki” z Dobroszyc,
„Karolinki”, „Fajne Babki”, „Zazula”,

„Ligocianie”, „Pokolenia”, „Wianki”,
„Rzędowianie” i „Wyszogrodzianie”.
Artyści mogli spróbować smaków
dzieciństwa a w Izbie Pamięci Gminy
Oleśnica (już od piątku) można było
zobaczyć wystawę „Początki Gminy
Oleśnica". Na wystawie zgromadzono
archiwalne zdjęcia, mapy i karty kronik sprzed lat, ukazujące życie osób,
które przybywszy z Kresów zasiedlały po wojnie tereny Gminy Oleśnica.
Podczas spotkania miało miejsce
kilka miłych akcentów. Sołectwo Boguszyce przeprowadziło charytatywny kiermasz ciast dla małej mieszkanki Boguszyc – Maja z powodu swojej
choroby potrzebuje środków na lecze-

nie i rehabilitację. Wójt Marcin Kasina oraz Tadeusz Kunaj – przew. Rady
Gminy, złożyli życzenia oraz wręczyli prezent ks. Andrzejowi Augustynowi – proboszczowi w Boguszycach z
okazji 35-lecia kapłaństwa. Wydarzenie odwiedziła również poseł Agnieszka Soin.
Warto dodać, że niedzielne śpiewanie odbyło się w Dzień Animatora i Działacza Kultury, który obchodzony jest każdego roku 29. maja, z
tej okazji wszystkim obecnym artystom życzenia złożyła Monika Małobęcka-Wzgarda – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Oleśnica. ●

rzy pomniku w Boguszycach, upamiętniającym 2 Armię Wojska Polskiego, odbyła się uroczystość z okazji
Święta Trzeciego Maja, złożono kwiaty i odśpiewano patriotyczne pieśni.
W uroczystości wzięli udział Marcin Kasina – wójt Gminy Oleśnica, Tadeusz Kunaj – przewodniczący Rady
Gminy Oleśnica, Aleksandra Sieru-

ga - z. przew. Rady Gminy Oleśnica,
major rezerwy Jerzy Trzciński, Monika Małobęcka-Wzgarda – dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury Oleśnica, przedstawiciele sołectwa Boguszyce oraz zespół ludowy Boguszyczanie.
W obchodach wzięli udział również
przebywający w Boguszycach mieszkańcy Ukrainy. ● GOK Oleśnica

GOK

„Kultura Bez Granic”

GOK Oleśnica

Z

GOK

„Być kobietą!” – koncert
z okazji Dnia Kobiet
J

uż tradycją stał się koncert organizowany przez Gminny Ośrodek
Kultury Oleśnica z okazji przypadającego 8 marca Dnia Kobiet. W tym
roku koncert odbył się w podwójnej
formule: artyści zaprezentowali się na
scenie w Ligocie Polskiej a w tym samym czasie koncert miał swoją premierę w internecie.
„Być kobietą” to tytuł koncertu, ale
także jednej z piosenek, które znalazły się w repertuarze. Wśród utworów
znalazły się także utwory Mieczysława Fogga, Anny Jantar, Bolter, Eugeniusza Bodo, Krystyny Prońko, Alicji Majewskiej, Jerzego Połomskiego
czy Krzysztofa Krawczyka.
W koncercie wzięli udział artystki i
artyści z naszej gminy: Dagmara Bielak,
Rafał Czepiżak, Piotr Gorzelak, Leszek
Grudzień, Mirosław Jankowski, Bogusław Kusz, Zofia Matuszewska, Zygmunt Maleszka, Monika Małobęcka-Wzgarda, Józef Przysiwek, Władysław
Pytel, Małgorzata Zakrzewska-Biczysko oraz zespół „Fajne babki”.
Koncert cały czas można zobaczyć
na stronie internetowej www.gokolesnica.pl oraz na kanale GOK Oleśnica na youtube.com ● GOK Oleśnica

achowanie i promocja tradycji i
sztuki ludowej na obszarze LGD
Dobra Widawa” – to tematyka konferencji podsumowującej projekt „Kultura Bez Granic”, która odbyła się 20
maja w Oleśnicy. W wydarzeniu licznie
uczestniczyli rękodzielnicy, zespoły ludowe, pasjonaci oraz artyści z obszaru
LGD Dobra Widawa. W konferencji

wystąpił nowy zespół z gminy Oleśnica „Koper”. O pyszny poczęstunek w
trakcie spotkania zadbało Koło Gospodyń Wiejskich z Boguszyc. Każdy
uczestnik projektu, w którym licznie
wzięli udział artyści zespołów ludowych z naszej gminy, otrzymał certyfikat oraz płytę ze zdjęciami z sesji fotograficznych. ● GOK Oleśnica

GOK

Światowy Dzień Ziemi

W

arto by każdego dnia szanować
i nie zapominać jak ważna jest
planeta, którą zamieszkujemy. Światowy Dzień Ziemi – 22.04 – to był dobry dzień by rozpocząć sezon ogrodo-

wy, dlatego z tej okazji, w Gminnym
Ośrodku Kultury Oleśnica, zasadziliśmy kolejne drzewo owocowe w Eko-Pracowni. Nowa roślina to śliwa Rengloda. ● GOK Oleśnica
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OŚWIATA

Kolejne środki dla gminy Oleśnica
W
kwietniu 2022 r. gminie
Oleśnica zostało przyznane wsparcie finansowe w
formie dotacji w wysokości 60 633,00
zł w ramach przedsięwzięcia Ministra
Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”
na zorganizowanie w szkołach wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra.
W szkołach prowadzonych przez
gminę Oleśnica zaplanowano 10 wycieczek, po 2 na szkołę, osobno dla
klas I-III i klas IV-VIII.

Środki finansowe na zorganizowanie wycieczek szkolnych przyznano:

1. Szkoła Podstawowa im. UNICEF w
Ligocie Małej - 19920,00 zł
2. Szkoła Podstawowa Gminy Oleśnica w Oleśnicy - 9710,00 zł
3. Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Smolnej
- 12960,00 zł
4. Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Sokołowicach - 8043,00 zł
5. Szkoła Podstawowa we Wszechświętem - 10000,00 zł. ●
Beata Zbylut - CUW

OŚWIATA

Wsparcie finansowe w ramach
Narodowego Programu Rozwoju
Czytelnictwa w 2022 r.
W
kwietniu 2022 roku gminie
Oleśnica zostało przyznane
wsparcie finansowe w formie dotacji w wysokości 18 500,00 zł w ramach
Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 na
dofinansowanie zakupu książek będącymi nowościami wydawniczymi
do bibliotek szkolnych, zakup nowych
elementów wyposażenia bibliotek oraz
realizację działań promujących czytelnictwo.

Środki finansowe zostały przyznane szkole i oddziałom przedszkolnym w następującej wysokości:

1. Szkoła Podstawowa im. UNICEF w
Ligocie Małej - 4000,00 zł
2. 
Oddział przedszkolny w Szkole
Podstawowej im. UNICEF w Ligocie Małej - 2500,00 zł
3. 
Oddział przedszkolny w Szkole
Podstawowej Gminy Oleśnica w
Oleśnicy - 3000,00 zł
4. 
Oddział przedszkolny w Szkole

Podstawowej w Ligocie Polskiej
- 2500,00 zł
5. Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu
Uśmiechu w Smolnej - 2500,00 zł
6. 
Oddział przedszkolny w Szkole
Podstawowej im. Orła Białego w
Sokołowicach - 2500,00 zł
7. 
Oddział przedszkolny w Szkole
Podstawowej we Wszechświętem - 1500,00 zł. ●
Beata Zbylut - CUW

OŚWIATA

Nauka języka polskiego
w Urzędzie Gminy
Oleśnica

7

czerwca odbyły się pierwsze zajęcia. Pierwotnie planowano jedną
grupę, ze względu na ogromne zainteresowanie powstały dwie. W chwili
obecnej na kurs uczęszcza 35 uchodź-

ców z Ukrainy (nie tylko zamieszkujących teren gminy wiejskiej, również
z Oleśnicy). Zajęcia trwają 1,5 godziny i odbywają się raz w tygodniu, we
wtorki, w Sali Narad Urzędu. ● UGO

OŚWIATA

Nowi dyrektorzy szkół

W

wyniku otwartych konkursów,
decyzją Komisji Konkursowej:
- Dyrektorem Szkoły Podstawowej
im. UNICEF w Ligocie Małej została wybrana Pani Anna Klimkowska;
- Dyrektorem Szkoły Podstawowej
im. Orła Białego w Sokołowicach
został wybrany Pan Artur Mosiak;

OŚWIATA

Dofinansowanie organizacji zajęć sportowych
dla uczniów
G
mina Oleśnica podpisała umowę z
Ministerstwem Sportu i Turystyki
na dofinansowanie w 2022 roku organizacji zajęć sportowych dla uczniów,
finansowanych ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów.
Zajęcia odbyły się w marcu, kolejne
planowane są na listopad 2022 r. Biorą w nich udział uczniowie klas 3 ze
wszystkich szkół podstawowych gminy Oleśnica, a aktywność ukierunko-

wana jest na upowszechnianie sportów zimowych.
Zajęcia w ramach „Nauka jazdy i
doskonalenie jazdy na łyżwach dla
uczniów szkół podstawowych Gminy Oleśnica” odbywają się pod nadzorem instruktorów w Oleśnickim Kompleksie Rekreacyjnym ATOL. Kwota
dofinansowania do organizacji zajęć
to 13 000 zł. ●
Marcin Rzeźnik - PF

- Dyrektorem Szkoły Podstawowej im.
Kawalerów Orderu Uśmiechu w Smolnej został wybrany Pan Dariusz Rzepka.
Konkurs na dyrektora Szkoły Podstawowej Gminy Oleśnica w Oleśnicy nie został rozstrzygnięty z uwagi
na braki formalne w złożonych ofertach. ● Beata Zbylut - CUW

KURIER GMINY OLEŚNICA

nr 2 | czerwiec 2022 | www.olesnica.wroc.pl

17

EKOLOGIA

Gazyfikacja gminy Oleśnica
P
olska Spółka Gazownictwa Sp.
z o. o. po raz kolejny przesunęła terminy poszczególnych etapów gazyfikacji. Cytując odpowiedź
na zapytanie, które padło ze strony
Urzędu Gminy Oleśnica:
„PSG sp. z o.o. zgodnie z zatwierdzoną koncepcją gazyfikacji obejmującą miejscowości: Spalice, Boguszyce
i Cieśle w gminie Oleśnica, aktualnie
prowadzi prace związane z finalizacją opracowania dokumentacji projektowej sieci gazowej o długości ok.
12 km. Inwestycja dotyczy gazociągu zasilającego miejscowości Osada
– Bystre przez Oleśnicę, Spalice oraz
Boguszyce. Spodziewany termin uzyskania pozwolenia na budowę szacujemy na koniec bieżącego roku. PSG
dokłada wszelkich starań, aby nie ulegał on dalszym przesunięciom, jednakże wiele czynników jest od Spółki
niezależne. Środki na realizację ww.
zadania zostały przewidziane w planie inwestycyjnym PSG na lata 20232024. Po wyłonieniu wykonawcy na
drodze postępowania przetargowego,
co planowane jest w pierwszym pół-

roczu 2023 roku, wznowimy przyjmowanie wniosków w celu wydania
warunków przyłączenia oraz zawarcia umów przyłączeniowych z klientami zlokalizowanymi bezpośrednio
przy trasie ww. gazociągu. Dalsze prace związane z rozbudową sieci gazowej
w ww. miejscowościach uzależnione
będą od dynamicznie zmieniającej się
sytuacji oraz możliwości finansowych
PSG odzwierciedlonych w konstrukcji
planu inwestycyjnego po roku 2024”.

Ilość złożonych wniosków o wydanie warunków przyłączenia przez
mieszkańców ww. miejscowości – do
chwili wstrzymania przyjmowania ze
względu na przesunięcie terminu gazyfikacji – 228.
W latach 2019-2020 Urząd Gminy
Oleśnica we współpracy z sołtysami i
radnymi przeprowadził w miejscowościach gminy Oleśnica ankiety dotyczące zapotrzebowania na gaz ziemny (w
2021 ponowiono ankietę w miejscowo-

ści Krzeczyn). Łączne zapotrzebowanie na gaz ziemny we wszystkich sołectwach kształtuje się na poziomie 27%
W związku z gazyfikacją ze strony
Urzędu padło wiele pytań dotyczących
harmonogramu jak i zasięgu przedsięwzięcia oraz ewentualnej opcji gazyfikacji wyspowej przy wykorzystaniu
stacji regazyfikacji LNG. Uzyskaliśmy
jedynie część odpowiedzi (m.in. odrzucono dołączenie Gęsiej Górki do
etapu projektowego – ma być gazyfikowana w dalszej kolejności). Zadaliśmy również pytanie odnośnie możliwości gazyfikacji Cieśli ze względu na
pojawienie się potencjalnego strategicznego inwestora (po konsultacjach
przedsiębiorca ten trafił pod opiekę
doradcy z ramienia PGNiG).
W każdy pierwszy piątek miesiąca
odbywają się (w tej chwili telefoniczne) dyżury Pani Anny Pokojowej, która doradza w sprawie wymiany ogrzewania z tradycyjnego na gazowe oraz
udziela informacji na temat fotowoltaiki, a także pomagała w wypełnianiu wniosków o określenie warunków
przyłączenia gazu. ● UGO

INFORMACJA

Nie wykorzystałeś bonu
turystycznego?
Masz na to kolejne pół roku

P

ierwotnie płatność bonem miała być dokonywana do końca marca bieżącego roku,
jednak zgodnie z nowelizacją przepisów, wydłużono jego ważność do końca września 2022
roku. Nie wszystkie uprawnione osoby skorzystały z bonu turystycznego, łączna kwota
niewykorzystanych bonów (do marca 2022
r.) opiewa na 261 576 500 złotych.
Warto skorzystać
z ofert turystycznych
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom turystów, Dolnośląska Organizacja Turystyczna
za pośrednictwem portalu www.dolnyslask.

travel.pl umożliwia skorzystanie z ofert turystycznych łączących noclegi wraz z atrakcjami, które dają szereg możliwości spędzenia
czasu w ciekawy sposób. Strona ta skupia ponad 1000 różnych ofert turystycznych, przygotowanych na podstawie propozycji dolnośląskich biur podróży, lokalnych przewodników,
hotelarzy, restauratorów i innych przedstawicieli branży. ● UGO

Zachęcamy do
zapoznania się z ofertą

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW NA
NOWY OKRES ZASIŁKOWY

O ŚWIADCZENIA RODZINNE (zasiłek rodzinny, specjalny zasiłek opiekuńczy)
ORAZ ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

Wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego, specjalnego zasiłku
opiekuńczego oraz do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy
okres zasiłkowy 2022/2023 przyjmowane są w formie elektronicznej już
od dnia 1 lipca 2022 r. za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia lub za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji
Publicznej (ePUAP), a w formie papierowej od dnia 1 sierpnia 2022 r.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKU
NA DODATEK OSŁONOWY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnicy informuje, że wnioski o
wypłatę dodatku osłonowego można składać w formie papierowej lub za
pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) w
terminie do 31 października 2022 r. Wnioski złożone po 31 października 2022
r. pozostawia się bez rozpatrzenia.
Wnioski o wszystkie wyżej wymienione świadczenia należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Oleśnicy, ul. Wojska Polskiego 78, pokój
nr 3 (I piętro), w godzinach pracy Ośrodka, tj. poniedziałek, wtorek, czwartek,
piątek – od 7:00 do 15:00, natomiast w środy – od 7:00 do 17:00.
W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu telefonicznie pod numerem 71 715 68 85 lub 530 061 671.

INFORMACJA

Ułatwienia w budowie
domów do 70 mkw.

O

d 3 stycznia 2022 r. każdy, kto ma
działkę budowlaną, może wybudować na niej ‒ w uproszczonej procedurze ‒ dom do 70 m kw. zabudowy do celów mieszkaniowych lub rekreacyjnych.
Dom bez formalności, czyli jaki?
1. Dom mieszkalny do 70 m kw. zabudowy to: - jednorodzinny budynek
mieszkalny, wolnostojący;
- dom, który ma nie więcej niż dwie
kondygnacje;
- dom, który w całości mieści się na
działce lub działkach, na których został zaprojektowany;
- dom zbudowany na własne cele
mieszkaniowe.
2. Dom rekreacyjny do 70 m kw. zabudowy to: - parterowy budynek, któ-

ry służy do rekreacji indywidualnej;
- dom, który ma rozpiętość elementów konstrukcyjnych do 6 m i wysięg
wsporników do 2 m.
Można zbudować jeden dom rekreacyjny na każde 500 m kw. działki.
Kto może wybudować dom do 70
m kw. w uproszczonej procedurze?
1. Każdy, pod warunkiem, że inwestycja zaspokaja jego własne potrzeby
mieszkaniowe lub potrzeby rekreacyjne. Nie ma znaczenia stan cywilny, status społeczny czy sytuacja rodzinna.
2. Każdy, kto ma prawo dysponować
nieruchomością na cele budowlane
(ma tzw. tytuł prawny).
Więcej informacji: www.dombezformalnosci.gov.pl. ● UGO

TECHNOLOGIE

Światłowód
na terenie
gminy
Oleśnica

O

range Polska buduje sieć światłowodową na terenie gminy Oleśnica, w ramach projektu „Wrocławski
i Wrocław Orange Światłowód”. Projekt
jest realizowany z dofinansowaniem
ze środków UE w ramach Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC).
Cel inwestycji - likwidacja internetowych „białych plam” na mapie Polski i dostarczenie mieszkańcom ultraszybkiego Internetu.
Zakres inwestycji został określony
na podstawie listy adresowej przygotowanej przez Urząd Komunikacji Elektronicznej - regulatora rynku telekomunikacyjnego, zgodnie z zasadami
przyznawania pomocy publicznej na
bazie przeprowadzonej inwentaryzacji.
Pierwszym zadaniem było doprowadzenie światłowodu do szkół i placówek edukacyjnych zakwalifikowanych
do projektu w miejscowościach: Ligota
Mała. Ligota Polska, Smolna, Wszechświęte. Placówki te mogą już korzystać za pośrednictwem firmy NASK
z dostępu do Internetu oraz Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej
Drugi etap realizacji projektu POPC
obejmuje budowę sieci światłowodowej do wytypowanych gospodarstw
domowych. Inwestycje realizowane
są sukcesywnie.
Miejscowości, które już zostały podłączone do sieci szerokopasmowej:
● Ligota Mała - podłączono 33 gospodarstwa domowe;
● Sokołowice - podłączono 131 gospodarstw domowych;
● Bystre Osada – podłączono 31 gospodarstw domowych;
● Boguszyce Osiedle – podłączono
64 gospodarstwa domowe;
● Spalice - podłączono 96 gospodarstw
domowych;
● Smardzów – podłączono 68 gospodarstw domowych
● Świerzna – podłączono 67 gospodarstw domowych
Obecnie trwają pracę nad podłączeniem kolejnych gospodarstw:
● Bogusławice – 45 gospodarstw domowych
● Boguszyce Osiedle - 5 gospodarstw
domowych
● Spalice – 22 gospodarstw domowych
● Piszkawa - 26 gospodarstw domowych
● Świerzna – 1 gospodarstwo domowe
● Sokołowice (z Gęsią Górką) – 6 gospodarstw domowych
Zgodnie z obowiązującymi zasadami, w ramach projektów z dofinansowaniem ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, inwestycja
realizowana jest do granicy działek
na których znajdują się budynki jednorodzinne oraz do części wspólnej
budynków wielorodzinnych. W drugim przypadku konieczna jest zgoda
zarządcy lub współwłaścicieli nieruchomości. Odmowa ze strony właścicieli budynków wielorodzinnych
na doprowadzenie sieci do budynku
uniemożliwi jej wykonanie.●
UGO
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Zwrot akcyzy za paliwo
do produkcji rolnej
w 2022 r.

O

d 1 lutego do 28 lutego 2022 r.
rolnicy mogli składać w urzędach gmin i miast wnioski o
zwrot podatku akcyzowego zawartego
w paliwie, które wykorzystali do produkcji rolnej. W pierwszym okresie
płatniczym 2022 roku do Wójta Gminy Oleśnica wnioski o zwrot podatku
akcyzowego złożyło 298 producentów
rolnych. Wójt Gminy Oleśnica wydał
298 decyzji w sprawie przyznania zwrotu podatku akcyzowego producentom
rolnym na łączną kwotę 658 468,52 zł.
VADEMECUM ZWROTU AKCYZY
ZA PALIWO ROLNICZE
W II OKRESIE PŁATNICZYM
2022R.
Jaka jest wysokość zwrotu
akcyzy za paliwo rolnicze w 2022 r.?
Na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z
dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie
oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2022
r. poz. 846), w 2022 r. stawkę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w
cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ustala się
w wysokości 1,00 zł na 1 litr oleju.
Kto może ubiegać się
o zwrot akcyzy?
W świetle obowiązujących przepisów
o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej może ubiegać się producent rolny. Przy czym, za
producenta rolnego uznaje się osobę
fizyczną, osobę prawną lub jednostkę
organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, będącą posiadaczem
gospodarstwa rolnego w rozumieniu
przepisów o podatku rolnym. W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku akcyzowego
przysługuje temu współposiadaczowi,
co do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę (zgoda będzie wyrażana we wniosku i nie
dotyczy współmałżonków).
Jak obliczyć zwrot akcyzy
za paliwo rolnicze?

W roku 2022 limit zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie
oleju napędowego zużywanego do
produkcji rolnej wynosi 1 zł na 1
litr oleju, a zatem zwrot obliczamy
w sposób następujący:
● 110,00 zł * ilość ha użytków rolnych oraz
● 40,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła.
Jakie są terminy składania
wniosków o zwrot akcyzy?
Producent rolny, który chce odzyskać
część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej
powinien w terminie od 1 sierpnia
2022 r. do 31 sierpnia 2022 r. złożyć
odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów
rolnych wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2022
r. do 31 lipca 2022 r.
Kiedy rolnik otrzyma zwrot
akcyzy od paliwa rolniczego?
Kwoty przysługującego rolnikowi
zwrotu wypłacane będą w terminie
1-31 października 2022 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim
terminie. Pieniądze wypłacane są
w gotówce lub przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.
Jak ubiegać się o zwrot akcyzy
w odniesieniu do bydła?
W przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w
odniesieniu do bydła, do wniosku o
zwrot podatku dołącza się również
dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zawierający informacje o liczbie
dużych jednostek przeliczeniowych
bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w
ostatnim dniu każdego miesiąca roku
poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonej z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych
sztuk bydła na duże jednostki przeli-

czeniowe. Producent rolny może ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego
w odniesieniu do bydła w pierwszym
lub drugim terminie danego roku dołączając do wniosku ww. dokument
wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa wystawiony
na siebie, jednorazowo w danym roku.
Jak obliczyć kwotę zwrotu
akcyzy? Co powinna zawierać
faktura?
Faktura powinna spełniać wymogi określone w ustawie o VAT. Kwotę zwrotu podatku akcyzowego ustala się jako
iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego do produkcji rolnej, wynikającej z faktur VAT oraz stawki zwrotu
do 1 litra określonej w rozporządzeniu
w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2022 r.,
z tym, że kwota zwrotu podatku nie
może być wyższa niż suma:
1) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu na 1 litr oleju napędowego
(1,00 zł/l), liczby 110 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, wskazanej w ewidencji
gruntów i budynków jako użytki rolne według stanu na dzień 1 lutego danego roku, oraz
2) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego (1,00 zł/l), liczby 40 oraz
średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego
w posiadaniu producenta rolnego w
roku poprzedzającym rok, w którym
został złożony wniosek o zwrot podatku.
Przy ustalaniu ww. limitu nie
uwzględnia się gruntów gospodarstw
rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej oraz gruntów zajętych
na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza
w rozumieniu przepisów o podatku
rolnym. ● Dagmara Danielak - F
Dodatkowe informacje można uzyskać pod poniższym linkiem:
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/
zwrot-podatku-akcyzowego.
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Terminarz dla mieszkańców
Rok 2022 III kwartał

obowiązek/czynność

do 15 czerwca

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

do 20 czerwca

● z apłata opłaty za gospodarowanie odpadami za
kwiecień, maj, czerwiec (osoby fizyczne)

do 15 lipca

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

od 1 sierpnia do 31
sierpnia

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

do 16 sierpnia

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

do 15 września

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

do 20 września

● z apłata opłaty za gospodarowanie odpadami za
lipiec, sierpień, wrzesień (osoby fizyczne)

od dnia ogłoszenia
do 30 września

● z głaszanie wniosków do projektu uchwały
budżetowej Gminy Oleśnica na 2023 rok

Uwaga! Jeśli obowiązek podatkowy powstał po w/w terminach to termin
składania deklaracji wynosi 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniającej powstanie tego obowiązku.Uwaga! Jeżeli obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych powstał:
1) po dniu 1 lutego, a przed dniem 1 września roku podatkowego, podatek
za ten rok płatny jest w dwóch równych ratach w terminach:
• w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego – I rata,
• do dnia 15 września roku podatkowego – II rata,
2) po dniu 1 września podatek jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni
od dnia powstania obowiązku podatkowego.
Uwaga! W przypadku doręczenia decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego później niż 14 dni przed terminem płatności – termin
płatności podatku wynosi 14 dni od daty otrzymania decyzji.
Uwaga! W razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie
lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, lub zmianę miejsca zamieszkania, lub siedziby, podatnik zobowiązany jest odpowiednio skorygować
deklaracje w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności. ●
Monika Warszawska – Skarbnik Gminy
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SOŁTYSI GMINY OLEŚNICA VIII KADENCJA /2019-2024/

Numery do sołtysów
Sołectwo

Imię i Nazwisko

Nr telefonu

adres email

Bogusławice

Tomasz Domal

506 720 118

tomasz.domal@olesnica.wroc.pl

Boguszyce

Magdalena
Myjkowska

507 813 551

magdalena.myjkowska@olesnica.wroc.pl

Boguszyce
Osiedle

Mieczysław Moś

669 427 106

mieczyslaw.mos@olesnica.wroc.pl

Brzezinka

Przemysław Mamrot

71 314 33 96
535 878 142

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

508 499 903

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

535 878 251

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

695 021 254

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

605 087 406

wieslaw.belza@olesnica.wroc.pl

Spalice

Marcin Korzępa

600 339 911

marcin.korzepa@olesnica.wroc.pl

Świerzna

Roman Strug

781 294 877

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
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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 Obywatelskich (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, Nieruchomości i Środowiska (RN)
Kierownik: Mariola Fluder
tel. 71 314 02 02
tel. 71 314 02 03
tel. 71 314 02 43
tel. 71 314 03 85
● 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

KURIER GMINY OLEŚNICA
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SPORT

Mistrzostwa Gminy Oleśnica
w piłce nożnej seniorów
O
statnia w tym sezonie kolejka piłki nożnej seniorów o
mistrzostwo gminy Oleśnica odbyła się w niedzielę 12 czerwca.
Podobnie jak przed rokiem o najwyższe miejsca na podium rywalizowały
reprezentacje Boguszyc Osiedla, Nieciszowa oraz Świerznej. W obecnym
sezonie na trzy kolejki przed końcem
gminnych zmagań drużyna Nieciszowa, prowadzona przez pana Krzysztofa Migalskiego, wywalczyła „Puchar
Wójta” Gminy Oleśnica, który w poprzednim sezonie straciła na rzecz drużyny z Boguszyc Osiedla. Zeszłoroczny
zwycięzca popularnej „Ligi Gminnej”
w tym roku musiał zadowolić się wicemistrzostwem gminy, o które do ostatniej kolejki walczył z drużyną Świerznej, która finalnie zajęła trzecie miejsce
na podium.
Po zakończonych zmaganiach sportowych odbyło się przygotowane przez
Gminny Ośrodek Kultury Oleśnica
oraz przez drużynę Zarzyska prowadzoną przez pana Andrzeja Szymańskiego wspólne podsumowanie minionego sezonu. W pierwszej kolejności
wręczono puchar „Fair Play” za czystą
grę i ducha zdrowej rywalizacji, któ-

ry wywalczyła w obecnych rozgrywkach reprezentacja Nieciszowa. Następnie wręczono medale i puchary
dla trzech najlepszych drużyn z gminy Oleśnica, a po nich nagrodzono
najlepszego strzelca rozgrywek oraz
bramkarza. W tym sezonie statuetka
dla najskuteczniejszego „snajpera” sezonu po raz drugi z rzędu powędrowała do zawodnika drużyny Boguszyc
Osiedla - Pawła Polkowskiego, który w
całych rozgrywkach zdobył 24 bramki.
Najlepszą obroną w całych rozgrywkach mogła pochwalić się drużyna z
Boguszyc Osiedla, a tym samym podobnie jak przed rokiem ich bramkarz, Daniel Załachowski zdobył statuetkę dla najlepszego bramkarza. Na
zakończenie podsumowania wyróżnieni zostali sędziowie, prowadzący całe
rozgrywki, czyli panowie Piotr Całkosiński, Mieczysław Głowaczewski,
Ireneusz Kozioł oraz Wojciech Kozak.
Dla najlepszych drużyn i zawodników przygotowane puchary, medale
i statuetki wręczali, Marcin Kasina Wójt Gminy Oleśnica oraz Tomasz
Domal z Janiną Bednarską z Komisji
Kultury, Sportu i Bezpieczeństwa.●
Artur Koziara - GOK Oleśnica

TABELA

5.

Ligota Polska

18

27

37:35

Drużyna

M.

Pkt.

Bramki

6.

Smolna

18

26

46:39

1.

Nieciszów

18

47

85:28

7.

Bogusławice

18

15

33:62

2.

Boguszyce Os.

18

39

80:27

8.

Boguszyce

18

15

37:81

3.

Świerzna

18

37

81:29

9.

Zarzysko

18

15

41:98

4.

Cieśle

18

29

55:41

10.

Dąbrowa

18

13

26:49

Wiosenne
gminne biegi
przełajowe

SPORT

Mistrzostwa Gminy Oleśnica w piłce nożnej
młodzików i juniorów młodszych
2
W
sobotę 11 czerwca na boisku sportowym w
Krzeczynie odbyły się finałowe turnieje piłki nożnej młodzików i juniorów młodszych z gminy Oleśnica. Podczas minionego sezonu 2021/2022
GOK Oleśnica zorganizował 18 turniejów, w których łącznie uczestniczyło 7 drużyn. Po zakończonych meczach odbyło się przygotowane przez
Gminny Ośrodek Kultury Oleśnica podsumowanie
zmagań najmłodszych piłkarzy z gminy Oleśnica.
W turniejach młodzików w końcowym rozrachunku
najlepszą drużyną okazała się reprezentacja Dziadowej Kłody, której opiekunem jest pan Wiesław
Walicki. Miejsce drugie na podium zajęła drużyna z Krzeczyna, zawodnicy Nowoszyc wywalczyli trzecie miejsce, a tuż za podium na czwartym
miejscu swoje zmagania zakończyli debiutujący
w naszych rozgrywkach zawodnicy z Piszkawy.
Nagrody indywidualne w tym sezonie wywalczyli
zawodnicy z Dziadowej Kłody - królem strzelców
młodzików został Jakub Otwinowski zdobywca 55
bramek, a tytuł najlepszego bramkarza wywalczył
Kacper Kowalczyk.
Mistrzostwo gminy Oleśnica juniorów młodszych
i puchar „Wójta Gminy Oleśnica”, po bardzo zaciętej i wyrównanej rywalizacji, wywalczyła również reprezentacja Dziadowej Kłody, której opiekunem jest pan Wiesław Walicki. Drugie miejsce
na podium przypadło drużynie z Ligoty Małej, a
miejsce trzecie zdobyli zawodnicy z Wyszogrodu.

TABELA MŁODZIKÓW
Drużyna

M.

Pkt.

Bramki

1.

Dziadowa Kłoda

36

93

138:22

2.

Krzeczyn

35

65

65:43

3.

Nowoszyce

37

23

45:112

4.

Piszkawa

28

16

21:92

Podobnie jak w rywalizacji młodzików nagrody indywidualne w tym sezonie wywalczyli zawodnicy z
Dziadowej Kłody - królem strzelców został Maciej
Potaniec zdobywca 25 bramek, a tytuł najlepszego
bramkarza wywalczył Czarek Cybulski.
Na zakończenie nagrodzono wszystkich opiekunów drużyn młodzików i juniorów młodszych:
Aleksandra Biszczanik - Nowoszyce, Tadeusz Haba
- Krzeczyn, Tomasz Nowak - Piszkawa, Andrzej i

TABELA
JUNIORÓW MŁODSZYCH
Drużyna

M.

Pkt.

Bramki

1.

Dziadowa Kłoda

22

36

42:30

2.

Ligota Mała

22

31

32:32

3.

Wyszogród

22

25

28:40

Agata Głuchy - Wyszogród, Waldemar Krakowski
- Ligota Mała, Wiesław Walicki - Dziadowa Kłoda.
Dla wszystkich drużyn i zawodników przygotowane puchary, statuetki oraz nagrody wręczali Marcin Kasina - wójt gminy Oleśnica, Grzegorz
Szymański - przewodniczący komisji Kultury, Sportu i Bezpieczeństwa oraz Jarosław Telka - dyrektor
GOPS Oleśnica. ●
Artur Koziara - GOK

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. Nakład: 4500 egz. Wydanie elektroniczne dostępne na stronie olesnica.wroc.pl w zakladce Kurier Gminy Oleśnica. Redakcja nie ponosi odpowiedzalności za materiały autorskie publikowane
na łamach pisma. Zachęcamy do śledzenia fanpage’a gminy Oleśnica: https://www.facebook.com/gmina.olesnica.
Dziękujemy za dotychczasowe zainteresowanie Kurierem i zapraszamy do lektury najnowszego wydania. Druk: Polska Press Sp. z o.o. Oddział Poligrafia/Sosnowiec.

czerwca, na terenie parku przy szkole podstawowej we Wszechświętem, przeprowadzono wiosenne biegi
przełajowe szkół podstawowych z gminy Oleśnica. W biegach wystartowało ponad 230 uczniów, którzy w trakcie zawodów wykazali się ogromnym
zaangażowaniem za co wszyscy zostali
nagrodzeni pamiątkowymi medalami.
Najlepsza czwórka biegaczy w poszczególnych kategoriach została nagrodzona medalami, które wręczali:
Marcin Kasina - wójt gminy Oleśnica, Monika Małobęcka - Wzgarda - dyrektor GOK Oleśnica, Tadeusz Kunaj przewodniczący Rady Gminy Oleśnica.
Na zwycięzców w klasyfikacji drużynowej czekał puchar wójta gminy
Oleśnica, zdobywcy drugiego miejsca
otrzymali puchar dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Oleśnica, za zajęcie trzeciego miejsca przyznano puchar przewodniczącego Rady Gminy
Oleśnica, dla czwartej szkoły puchar
przewodniczącego komisji Kultury,
Sportu i Bezpieczeństwa, a za miejsca piąte i szóste pamiątkowy puchar.
Biegi zorganizowano przez Gminny
Ośrodek Kultury Oleśnica oraz WKS
Oleśniczanka. ● Artur Koziara - GOK
Punktacja ogólna:
1.Ligota Polska - 228
2.Sokołowice - 170
3.Ligota Mała - 166
4.Gmina Oleśnica - 142
5. Wszechświęte - 128
6.Smolna - 32.

