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KILKA SŁÓW DO MIESZKAŃCÓW

Szanowni Mieszkańcy 
Gminy Oleśnica

Równo rok temu wspomniałem w 
tym miejscu o podpisaniu przez 
gminę Oleśnica porozumienia o 

współpracy z Wałbrzyską Specjalną Stre-
fą Ekonomiczną i tworzeniu na naszym 
terenie przyjaznego klimatu dla bizne-
su. W sierpniu zrobiliśmy kolejny waż-
ny krok w kierunku aktywizacji gospo-
darczej – gmina Oleśnica przystąpiła 
do spółki Agencja Rozwoju Aglome-
racji Wrocławskiej, stając się jednym 
z jej akcjonariuszy, a tym samym do-
łączając do grona 32 samorządów bę-
dących współwłaścicielami ARAW. 
Głównym polem działania spółki jest 
promocja gospodarcza oraz aktywne 
pozyskiwanie i obsługa zagranicznych 
inwestorów m.in. przez szukanie tere-
nów inwestycyjnych w gronie akcjo-
nariuszy, jak i wspieranie współpracy 
między samorządami czy prowadzenie 
projektów edukacyjnych i infrastruktu-
ralnych. Przystąpienie do ARAW jest 
pokłosiem uczestnictwa gminy w szko-
leniach z zakresu „Wdrażania standar-
dów obsługi inwestora” prowadzonych 
przez pracowników spółki i, mam prze-
konanie, przyniesie wymierne korzy-
ści dla rozwoju naszej gminy. Szerzej 
o samej Agencji mogą przeczytać Pań-
stwo na stronie 6 Kuriera. 

Czerwiec i lipiec przyniosły finali-
zację dużej inwestycji w Dąbrowie 
(chodnika łączącego trzy gminy, stro-
na 4 Kuriera) jak i start kilku nowych 
przedsięwzięć, na efekty których jesz-

cze chwilę będziemy musieli poczekać. 
Bardzo istotną dla mieszkańców Spa-
lic inwestycją jest niewątpliwie prze-
budowa ulicy Bukowej, zakładająca 
nie tylko zmianę nawierzchni drogi 
ale również budowę kanalizacji desz-
czowej. Prace, które ruszyły w połowie 
lipca, powinny zakończyć się na po-
czątku przyszłego roku. W miesiącach 
letnich podpisano także kilka ważnych 
umów. Największym przedsięwzięciem 
będzie niewątpliwie „Budowa remi-
zy strażackiej wraz z wyposażeniem 
w sprzęt bojowy w miejscowości Li-
gota Mała”, na które gmina pozyskała 
fundusze w pierwszym rozdaniu Pol-
skiego Ładu (termin realizacji to gru-
dzień 2023 r., koszt 5 412 000 zł, z cze-
go dofinansowanie wynosi 3 200 000 
zł.). Kolejna umowa dotyczy zakupu 
9-osobowego samochodu przystoso-
wanego do przewozu osób z niepełno-
sprawnościami, który trafi do jednej z 
placówek oświatowych na terenie gmi-
ny. Nie zapominamy także o drogach 
wymagających doraźnej interwencji 
– 13 lipca podpisana została umowa 
na wykonanie remontów dróg gmin-
nych i wewnętrznych z kruszywa gra-
nitowego oraz równanie i profilowanie 
dróg gruntowych.  Wykonawcą ww. za-
dania będzie firma MGP Orkan SP. z 
o.o. Spółka Komandytowa z siedzibą 
w Wilczycach. Na początku sierpnia 
zakończył się też pierwszy etap mo-
dernizacji Stacji Uzdatniania Wody 

w Krzeczynie. Woda jest teraz uzdat-
niana oraz dostarczana do mieszkań-
ców za pomocą nowo uruchomionej 
linii technologicznej. Jednocześnie ru-
szył drugi etap modernizacji, który ma 
na celu usprawnienie zdolności pro-
dukcyjnych SUW-u i magazynowanie 
większych ilości wody. Szczegółowe in-
formacje o działaniach inwestycyjnych 
mogą Państwo znaleźć na stronach 4-6.

Okres letni to także konieczność (i za-
razem przyjemność) organizacji czasu 
wolnego, zwłaszcza dla najmłodszych. 
W tym roku Gminny Ośrodek Kul-
tury zaproponował nową formułę 
„Wakacji z GOK-iem”, co – słysząc 
liczne komentarze – spotkało się z bar-
dzo pozytywnym odbiorem (strona 10). 
Po dwuletniej przerwie, spowodowa-
nej obostrzeniami sanitarnymi, wró-
ciły też „Dożynki Gminy Oleśnica”- 
wreszcie można je było zorganizować 
z rozmachem i oprawą właściwą dla 
wagi tego wydarzenia. Swoje „Święta 
Plonów” miały również poszczególne 
sołectwa. Tej tematyce poświęciliśmy 
środkowe strony Kuriera, oprócz arty-
kułu o centralnych obchodach w Ponia-
towicach/Ligocie Polskiej znajdą tam 
Państwo galerię zdjęć z Dożynek w in-
nych miejscowościach (miałem przy-
jemność, choć przez chwilę, uczestni-
czyć w większości z nich – było pięknie, 
kolorowo i smacznie).

Planowanie nowej infrastruktury, roz-
budowa istniejących obiektów oraz prze-

budowy i remonty tych wymagających 
interwencji to stały obraz działań po-
dejmowanych w gminie Oleśnica. Pa-
miętamy też o sferze kultury, poma-
gając aktywizować się Mieszkańcom, 
co przynosi widoczne efekty w takich 
wydarzeniach jak wspomniane wyżej 
„Dożynki”– poziom organizacji tych 
imprez, Wasza pomysłowość i atmos-
fera przez Was tworzona mają ogrom-

ną wartość, którą trzeba pielęgnować, 
włączając „młodszych” w kultywowa-
nie tradycji i obyczajów zakorzenio-
nych w gminie Oleśnica od pokoleń. 
Patrząc na Wasze zaangażowanie i en-
tuzjazm, o to „dziedzictwo kulturowe” 
jestem spokojny.
Zapraszam do lektury Kuriera. ●

Wójt Gminy Oleśnica
Marcin Kasina

NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY OLEŚNICA 

Zmiany planu dochodów i wydatków ogółem 
w roku 2022 
7 lipca b. r.  odbyła się, kolejna (45) 

w tej kadencji, sesja Rady Gmi-
ny Oleśnica, która została   zwołana 
przez Przewodniczącego Rady Tade-
usza Kunaja, na wniosek Wójta, w try-
bie nadzwyczajnym.  

Gmina Oleśnica otrzymała wstęp-
ną promesę z Banku Gospodarstwa 
Krajowego z II naboru w ramach Pol-
skiego Ładu w łącznej kwocie 7mln 
zł z przeznaczeniem na budowę i re-
monty dróg na terenie Gminy.

W związku z powyższym koniecz-
ne było przeprowadzenie sesji w celu 
przypisania kwot do zadań, które będą 
realizowane w ramach ww. Programu. 

Wytypowano 10 zadań, które zo-
staną zrealizowane w ciągu 14 miesię-
cy od dnia zawarcia umowy:

●  budowa drogi wewnętrznej w m. 
Bystre ul. Konwaliowa polegająca 
na przebudowie istniejącej drogi;

●  budowa drogi gminnej ul. Złota w 
m. Smardzów polegająca na prze-
budowie istniejącej drogi wraz z 
budową kanalizacji deszczowej;

●  remont drogi gminnej w m. Dą-
browa  dz. 220/4;

●  budowa drogi wewnętrznej dz. nr 
225 w m. Ostrowina polegająca na 
przebudowie istniejącej drogi wraz 

z budową kanalizacji deszczowej;
●  budowa drogi wewnętrznej dz. nr 

198/12 w  m. Ligota Mała polegająca 
na przebudowie istniejącej drogi;

●  budowa drogi wewnętrznej dz. nr 
202 w m. Nieciszów polegająca na 
przebudowie istniejącej drogi wraz 
z budową kanalizacji deszczowej;

●  budowa drogi wewnętrznej dz. nr 
270 w m. Sokołowice polegająca 

na przebudowie istniejącej drogi 
wraz z budową kanalizacji desz-
czowej;

●  budowa drogi w m. Ligota Polska 
- w str. Dębowego Dworu  pole-
gająca na przebudowie istnieją-
cej drogi;

●  budowa drogi wewnętrznej w m. 
Brzezinka dz. nr 159 polegająca 
na przebudowie istniejącej drogi;

●  budowa drogi wewnętrznej m. Bo-
guszyce dz. 535 polegająca na prze-
budowie istniejącej drogi.

Potrzeba zwołania lipcowej sesji nie-
zbędna była także w celu wszczęcia 
procedury przetargowej oraz zaktu-
alizowania planu zamówień publicz-
nych na 2022 rok. 

Skarbnik Gminy omówiła propo-

nowane zmiany do budżetu oraz do 
wieloletniej prognozy finansowej, 
analizując wprowadzane poprawki 
w kontekście wpływu na całość bu-
dżetu Gminy Oleśnica.

Ponadto radni głosowali m. in. 
nad projektami dotyczącymi oświa-
ty, zgodnie z Kartą Nauczyciela, zmie-
nili uchwałę dotyczącą zasad i trybu 
udzielania dotacji celowej ze środków 
budżetu Gminy na dofinansowanie 
kosztów zadań inwestycyjnych zwią-
zanych   ograniczeniem niskiej emi-
sji na terenie gminy Oleśnica, a także 
przyjęli aktualizację "Programu Usu-
wania azbestu i wyrobów zawierają-
cych azbest z terenu Gminy Oleśnica".

Za przyjęciem uchwał głosowało 12 
radnych obecnych na sesji. Uchwały 
zostały przyjęte jednogłośnie, w trybie 
jawnym, zwykłą większością głosów.

Przypominamy, że zgodnie z § 14 
ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym 
- imienne wykazy głosowań radnych 
są publikowane w Biuletynie Informa-
cji Publicznej (BIP) Urzędu Gminy 
Oleśnica http://olesnica.nowoczesna-
gmina.pl/. W ww. Biuletynie zamiesz-
czane są również uchwały podjęte na 
sesjach oraz transmisje z obrad i na-
grania archiwalne. ● 

Agnieszka Kembłowska
– Biuro Rady 
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SOŁECTWA

Kwartalne spotkania Wójta Marcina 
Kasiny z sołtysami gminy Oleśnica
W dniu 26 czerwca 2022 roku 

w Urzędzie Gminy Ole-
śnica odbyło się kolejne w 

tym roku spotkanie Wójta Marcina 
Kasiny z sołtysami gminy Oleśnica. 

Kwartalne spotkania Wójta z soł-
tysami mają na celu wymianę do-
świadczeń we współpracy z lokalną 
społecznością, omówienie  bieżącej 
działalności, nowych inicjatyw oraz 
problemów z jakimi sołtysi spotyka-
ją się w swojej pracy.

Spotkanie otworzył Wójt, który na 
wstępie przedstawił zgromadzonym 
nowego sołtysa miejscowości Bogu-
szyce. Magdalena Myjkowska wygra-
ła wybory w dniu 29 kwietnia 2022 
r. po rezygnacji sołtys Jadwigi Bodo.

W pierwszej części narady sołtysi  
mogli przekazać swoje spostrzeżenia 
oraz uzyskać informację od zaproszo-
nego gościa, którym był Grzegorz Ju-
skowiak z placówki terenowej KRUS 
Oleśnica. 

W naradzie sołtysów uczestniczyli 
także m. in. kierownicy Urzędu Gminy 
Oleśnica, dyrektorzy gminnych jed-
nostek organizacyjnych, prezes G.P.K. 
oraz dyrektor GOK. 

W kolejnej części spotkania przedsta-
wiono sprawy bieżące gminnych jedno-
stek oraz Referatów Urzędu. Najważ-
niejsze z nich to m. in. przystąpienie 
do rozbudowy kolejnego etapu oświe-
tlenia drogowego w gminie Oleśnica. 
Sołtysi zostali poproszeni o kontakt 
z urzędem w celu lokalizacji nowych 
punktów oświetleniowych. Wójt przed-
stawił także propozycję roboczego spo-
tkania w celu analizy budżetu drogo-
wo-remontowego pod kątem kupna 
kruszywa na drogi polne. W związ-
ku ze zbliżającym się terminem Ze-
brań Wiejskich, dotyczących ustalania 
przedsięwzięć na kolejny rok, realizo-
wanych ze środków funduszu sołec-

kiego Paulina Wąsik poinformowała, 
że do 31 lipca sołtysi otrzymają infor-
mację od Wójta o wysokości środków 
przypadających na dane sołectwo, na-
tomiast Mariola Fluder przypomnia-
ła o właściwym formułowaniu nazw 
przedsięwzięć na fakturze, zgodnie ze 
złożonym wnioskiem. Z kolei Jarosław 
Telka poprosił o zwrot puszek dla Ko-
mitetu Społecznego, które przekaza-
ne były w celu wsparcia finansowego 
uchodźców przebywających na tere-
nie Gminy Oleśnica. Przekazał także 
informację, dotyczącą spotkań z Se-
niorami oraz poprosił, aby sołtysi do 
końca sierpnia określili się, w jakim 
terminie /jesiennym, czy wiosennym/ 
oraz czy na świetlicy wiejskiej, czy w lo-
kalu chcieliby zorganizować takie spo-
tkanie. Dodał, że catering na świetli-
cach będzie przygotowywany przez 
Koła Gospodyń Wiejskich, a grafik 
będzie dostosowany do pracy Wój-
ta oraz Gminnego Ośrodka Kultu-
ry.  Sołtysi zasugerowali, aby rozwa-
żyć możliwość organizacji spotkań dla 
kilku miejscowości łącznie, aby umoż-
liwić Seniorom integrację. Następnie 
Jacek Kozierowski przedstawił zmiany 
oraz cele na jakie mogą być przezna-
czone środki z funduszu korkowego, 
a Monika Małobęcka-Wzgarda omó-
wiła grafik najbliższych imprez orga-
nizowanych przez Gminny Ośrodek 
Kultury, zachęcając jednocześnie do 
rozpoczęcia prac nad wieńcami do-
żynkowymi, w związku ze zbliżają-
cym się świętem plonów.  

W sprawach różnych, sołtys miej-
scowości Dąbrowa Piotr Długosz za-
wnioskował o pilny remont zniszczonej 
drogi w Dąbrowie poprzez przekiero-
wany objazd.  Sołtys sołectwa Krze-
czyn Agata Zalega zapytała o termin 
przebudowy drogi w Krzeczynie. Wójt 
wyjaśnił, że ta droga kwalifikuje się 

do wniosku o dofinansowanie. Jacek 
Krzak z Cieśli poprosił o wystąpienie  
z wnioskiem do powiatu o koszenie 
poboczy przy drogach powiatowych ze 
względu na bezpieczeństwo uczestni-
ków ruchu drogowego oraz pieszych. 

Następnie głos zabrał Wójt Marcin 
Kasina, który przedstawił temat przy-
gotowania trzeciego rysu historyczne-
go miejscowości w postaci kilkuminu-
towego filmu. Dla sołectw Boguszyce 
Wieś oraz Smolna takie filmy zosta-
ły już zrealizowane i można oglądać  
je na stronie internetowej Urzę-
du lub w mediach społeczno-
ściowych. Odbyło się spotkanie  
z wykonawcami, którzy zapropono-
wali kolejne dla Brzezinki lub Cieśli. 
Propozycje nagrań dla kolejnych miej-
scowości można zgłaszać u pracow-

nika Urzędu Rafała Zahorskiego. Na 
zakończenie spotkania Krzysztof Skó-
rzewski przedstawił pomysł na lep-
szą efektywność kolportażu Kuriera 
Gminy Oleśnica w celu dotarcia do 
jak największej liczby mieszkańców. 

Kolejna, trzecia w tym roku, kwar-
talna narada Wójta z sołtysami gmi-
ny Oleśnica odbyła się 7 września. 
Uczestniczyli w niej m. in. kierow-
nicy Urzędu Gminy Oleśnica, dy-
rektorzy gminnych jednostek or-
ganizacyjnych, prezes G.P.K. oraz 
dyrektor GOK. W spotkaniach  
z sołtysami systematycznie bierze 
udział także Paulina Wąsik, zajmu-
jąca się współpracą z sołtysami z ra-
mienia Urzędu w realizacji przedsię-
wzięć w ramach funduszu sołeckiego.

Na wstępie Wójt Marcin Kasina przed-

stawił zgromadzonym nowego sołtysa 
miejscowości Sokołowice. Łukasz Zdyb 
wygrał wybory w dniu 28 lipca 2022 
r. po rezygnacji sołtysa Wiesława Beł-
zy. Przedstawiony również został nowy 
pracownik Urzędu, Krzysztof Tkaczyk, 
który objął stanowisko podinspektora 
ds. obronności, zarządzania kryzyso-
wego i obrony cywilnej.

Następnie ww. uczestnicy przed-
stawili i przedyskutowali z sołtysami 
sprawy bieżące. Jedną z ważniejszych 
informacji na spotkaniu, którą prze-
kazała dyrektor GOK Monika Ma-
łobęcka-Wzgarda, była wiadomość 
o rozpoczęciu rekrutacji na Uniwer-
sytet Trzeciego Wieku Gminy Oleśni-
ca na Rok Akademicki 2022/2023. ●

Agnieszka Kembłowska 
- Biuro Rady

MŁODZIEŻOWA RADA GMINY OLEŚNICA

Radni na sesji podsumowującej działania MRGO
W dniach 20-21 czerwca 2022 r. 

radni Młodzieżowej Rady Gmi-
ny Oleśnica wraz z opiekunami, Wój-
tem Gminy Oleśnica Panem Marci-
nem Kasiną i Przewodniczącym Rady 
Gminy Oleśnica Panem Tadeuszem 
Kunajem uczestniczyli w wycieczce 
do Karpacza. Głównym celem wyjaz-
du była ostatnia sesja podsumowują-
ca działania młodzieży w roku szkol-
nym 2021/2022.

Podczas jej trwania radni przed-
stawili obszerny raport z oceny sta-
nu przyszkolnych boisk w Gminie Ole-
śnica. Składał się on z podsumowania 
autorskich kart oceny stanu boisk, któ-
re radni wypełnili podczas wyjazdo-
wej komisji roboczej, ankiet on-line 
dla uczniów klas IV-VIII z czterech 
szkół gminy Oleśnica oraz dokumenta-
cji zdjęciowej. Analiza wyników wska-
zała, że boiskiem, które w pierwszej 
kolejności powinno zostać zrewitali-

zowane jest to przy Szkole Podstawo-
wej we Wszechświętem. Po przedsta-
wieniu raportu Przewodniczący MRG 

Oleśnica Jan Cichosz odczytał prośbę 
radnych o analizę oczekiwań uczniów 
szkół podstawowych wobec stanu oce-

nianych obiektów oraz uwzględnienie 
prac projektowo - budowlano – re-
montowych w planowanym budżecie 

Gminy Oleśnica na 2023 r. Następ-
nie na ręce Wójta i Przewodniczące-
go Rady Gminy złożył pełną doku-
mentację z przeprowadzonych działań.

W drugiej części sesji radni przesta-
wili prezentację multimedialną z pozo-
stałej aktywności MRG Oleśnica w mi-
nionym roku szkolnym. Wspominano 
m. in. szkolenie z trenerami Fundacji 
Civis Polonus, wybór logo, konkurs 
wielkanocny, wyjazd do DPS Ostro-
wina, wolontariat na rzecz uchodźców 
z Ukrainy i film-niespodziankę z ży-
czeniami z okazji Dnia Kobiet. Na ko-
niec radni podzielili się swoimi wra-
żeniami, wnioskami, przemyśleniami 
i planami na kolejne działania MRG 
Oleśnica. Wszyscy byli zgodni co do 
jednego… Czas aktywności MRG w 
roku szkolnym 2021/2022 był nie tyl-
ko pracą na rzecz innych, ale też okazją 
do poznania nowych ludzi, poszerza-
nia wiedzy i dobrą zabawą. ● MRGO
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INWESTYCJE

Odbiór chodnika 
w Dąbrowie

Zakończenie kolejnej dużej in-
westycji w gminie Oleśnica - 
budowy chodnika wzdłuż dro-

gi wojewódzkiej nr 340 na odcinku 
od Nowosiedlic do granicy z miastem 
Oleśnica. 21 lipca, w obecności Dyrek-
tora ds. Inwestycji Dolnośląska Służ-
ba Dróg i Kolei we Wrocławiu Pana 
Mariusza Wawro oraz Radnego Jac-
ka Bartosika, dokonano odbioru koń-
cowego tego zadania.

W ramach ww. przedsięwzięcia, 
działania obejmowały:
● budowę chodnika wzdłuż drogi 

wojewódzkiej;
● budowę zjazdów indywidualnych 
bitumicznych;
● przebudowę skrzyżowania w km 
76+439,55;
● usunięcie wszystkich kolizji, jakie 
wystąpią na przebudowywanym od-
cinku;
● budowę przepustów przy łączni-
cach węzła S8.

Chodniki zostały wykonane w tech-
nologii bitumicznej, wygrodzone od 
strony terenu opornikiem betonowym 
12x25 cm, a od jezdni oddzielone kra-

wężnikami 15x30 cm. Pomiędzy jezd-
nią a krawężnikiem zaprojektowano 
ściek z dwóch rzędów kostki betono-
wej 16x16 cm.Inwestycja ruszyła pod 
koniec 2020 r. Wykonawcą była fir-
ma Tomasz Walczak TOM TRANS z 
Oleśnicy, która w ramach ustalonego 
wynagrodzenia udzieliła gwarancji ja-
kości na materiały, urządzenia i robo-
ty na 60 miesięcy. Koszt inwestycji to 
1 379 125 złotych brutto, z czego 697 
613, 57 złotych stanowiło dofinanso-
wanie od DSDiK (Dolnośląska Służ-
ba Dróg i Kolei, Porozumienie nr DS-
DiK/21/2019 z 07.06.2019 r.). ● UGO

INWESTYCJE

Przebudowa drogi 
w miejscowości Spalice
11 lipca przekazano plac budowy, a 

dzień później ruszyła długo wycze-
kiwana inwestycja - „Przebudowa dro-
gi wewnętrznej w miejscowości Spalice 
– ulica Bukowa”. Przedmiotem zamówie-
nia jest przebudowa ww. ulicy o długości 
około 700 m wraz z kanalizacją deszczo-
wą. Wykonawcą jest firma TOM TRANS 
Tomasz Walczak z Oleśnicy, a koszt prze-
budowy to 2 561 240,22 zł brutto. Zakres 
robót został szczegółowo omówiony w 
poprzednim wydaniu Kuriera, przypo-
mnijmy tylko, że oprócz przebudowy na-
wierzchni drogi obejmuje także budowę 
kanalizacji deszczowej oraz usunięcie ko-
lizji z kanalizacją sanitarną i oświetle-
niem ulicznym.

Zamówienie należy zrealizować w termi-
nie do 6 miesięcy od dnia protokolarnego 
przekazania placu budowy, a wykonaw-
ca udziela gwarancji jakości na materiały, 
urządzenia i roboty na 84 miesiące z wy-
łączeniem oznakowania poziomego, na 
które Wykonawca udziela 12-miesięcznej 
gwarancji, licząc od dnia odbioru końco-
wego przedmiotu umowy. ● UGO

INWESTYCJE

Umowa na wykonanie 
remontów dróg gminnych  
i wewnętrznych z kruszywa 
granitowego podpisana

8 lipca 2022 r. w Urzędzie Gminy 
Oleśnica została podpisana umo-

wa na „Wykonanie remontów dróg 
gminnych i wewnętrznych z kruszy-
wa granitowego na terenie Gminy 
Oleśnica w ilości 32 420,00 m2”. 
Oprócz wykonania samych remon-
tów, przedmiotem umowy jest także 
równanie i profilowanie dróg grunto-
wych (w tym utwardzonych kruszy-
wem) przy użyciu równiarki drogowej 
i walca wibracyjnego w orientacyjnej 
ilości 35 000 m2. 

Zamawiający nie dopuszcza składo-
wania odebranego kruszywa w miej-
scu wykonywania prac  – kruszywo 
należy bezpośrednio wbudowywać na 
wskazaną przez Zamawiającego dro-
gę w dniu dostawy kruszywa, w szcze-
gólności Zamawiający nie dopuszcza 
składowania materiału na pryzmie. 
Podany w umowie zakres prac jest 

szacunkowy i może ulec zmniejsze-
niu w zależności od przeprowadzo-
nego przez Zamawiającego w trakcie 
wykonywania umowy przeglądu na-
wierzchni dróg. 

Wykonawcą ww. zadania będzie 
firma MGP Orkan Sp. z o.o. Spółka 
Komandytowo - Akcyjna z siedzibą 
w Wilczycach, a wynagrodzenie z ty-
tułu wykonania robót nie może prze-
kroczyć kwoty 953 865,00 zł brutto. 
Wszystkie roboty wynikające z niniej-
szej umowy Wykonawca wykona w 
terminie do 08.10.2022 r. lub do wy-
czerpania maksymalnej wartości za-
mówienia, w zależności która okolicz-
ność nastąpi wcześniej. Wykonawca, 
w ramach ustalonego niniejszą umo-
wą wynagrodzenia, udziela  gwaran-
cji jakości na materiały, urządzenia i 
roboty 12 miesięcy, licząc od dnia od-
bioru końcowego zamówienia. ● UGO

INWESTYCJE
Duży postęp prac w Ligocie Polskiej

Trwa rozbudowa szkoły podstawowej 
w tej miejscowości. Przypomnijmy – 

powstanie 5 sal lekcyjnych (trzy z zaple-
czem) oraz infrastruktura towarzysząca 
(toalety, korytarze) o łącznej powierzch-
ni 554 mkw. Gmina, na wspomnianą 
inwestycję, uzyskała dofinansowanie z 
Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 
dla jednostek samorządu terytorialnego 
w wysokości 1 500 000 złotych, a łączny 
koszt zadania to 3 367 110,19 zł brut-
to. Wykonawcą jest firma Vertus Rafał 
Pęcherz z Wielunia. Oddanie inwestycji 
to pierwsza połowa 2023 roku. ● UGO

INWESTYCJE

Kolejne środki w III 
rozdaniu Polskiego Ładu

Tym razem z Rządowego Fundu-
szu Polski Ład: Program Inwesty-

cji Strategicznych na liście przyjętych 
wniosków znalazła się budowa ciągu 
pieszo-rowerowego w Sokołowicach 
(przyznane środki to 2 000 000 zło-
tych). III edycja Programu skierowana 
była do gmin i powiatów, w których 

funkcjonowały PGR-y (czyli ponad 
1300 gmin w Polsce). Łącznie ponad 
1800 wniosków uzyskało pozytywną 
rekomendację do otrzymania środ-
ków z budżetu państwa. Bezzwrotne 
dofinansowanie wynosi nawet do 98 
% wartości inwestycji, minimalny po-
ziom udziału własnego to 2 %. ● UGO
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Ochotnicze straże pożarne w 
Gminie Oleśnica to jedna z najważ-
niejszych i najaktywniejszych or-
ganizacji pozarządowych. Dbają o 
bezpieczeństwo mieszkańców, ale 
są też centrami życia społecznego 
w swoich wsiach. Samorząd gminy 
docenia działania strażaków-ochot-
ników, wspiera je, inwestuje w bazę 
i sprzęt.   

4 lipca w Urzędzie Gminy Ole-
śnica podpisano umowę na budowę 
remizy strażackiej wraz z wyposa-
żeniem w sprzęt bojowy w Ligocie 
Małej. Przedmiotem zamówienia 
jest po pierwsze wykonanie doku-
mentacji projektowej tego zadania 
(za 65 tys. zł), która powstanie na 
podstawie programu funkcjonal-
no-użytkowego, po drugie wybu-
dowanie i oddanie do użytkowania 
obiektu (za 3,66 mln zł), a po trzecie 
doposażenie obiektu w sprzęt bojo-
wy. Będą to fabrycznie nowe samo-
chody: ciężki ratowniczo-gaśniczy z 
napędem 4x4 marki Scania (za 1,29 
mln zł) i lekki ratowniczo-gaśniczy 
uterenowiony z napędem 4x4 marki 
Ford (za 393 tys. zł). 

Za wykonanie przedmiotu umo-
wy gmina zapłaci wykonawcy 
łącznie 5.412.000 zł. Samorząd na 
inwestycję pozyskał 3.200.000 zł z 
Programu Rządowy Fundusz Polski 
Ład: Program Inwestycji Strategicz-
nych. 

Samochody przyjadą do OSP w 
ciągu 12 miesięcy, a remiza stanie 
do 15 grudnia 2023 roku. Założe-
nia są takie, aby do końca tego roku 
zamknąć stan surowy budynku. 
Wykonawca - którym będzie Za-
kład Ogólnobudowlany "Dach-Bud" 
Perdkowie spółka cywilna Krzysz-
tof Perdek, Zbigniew Perdek z Ole-
śnicy - udzieli gwarancji jakości na 
materiały, urządzenia i roboty bu-
dowlane na okres 84 miesięcy, a na 
samochody gwarancji i rękojmi na 
2 lata. 

Z tą dobrą informacją wójt Marcin 
Kasina oraz kierownik Referatu Bu-
downictwa i Infrastruktury Urzędu 
Gminy Paweł Łobacz przyjechali w 
środę 20 lipca na spotkanie ze stra-
żakami OSP Ligota Mała. 

Dlaczego nowa remiza stanie wła-
śnie w tej miejscowości? 

Obecna strażnica znajduje się 
w budynku wiejskiej świetlicy i 

na obecne warunki stała się zbyt 
ciasna. A jednostka, działająca w 
krajowym systemie ratowniczo-
gaśniczym, wymaga lepszych 
standardów. Władze gminy mają 
świadomość tych potrzeb. Mówili 
o tym obecni na spotkaniu prezes 
OSP Ligota Mała Piotr Kaspryszyn 
oraz naczelnik Wojciech Śliwiński. 
Dodajmy, że OSP w Ligocie Małej 
w 2021 roku wyjeżdżała do akcji 27 
razy, w tym do 11 pożarów i 16 in-
nych miejscowych zagrożeń.

Wójt Marcin Kasina, nie kryjąc za-
dowolenia z rozpoczęcia inwestycji, 
powiedział: „Nasze intensywne sta-
rania przyniosły skutek. Skorzysta-
liśmy ze środków zewnętrznych po-
zyskanych przez gminę w ramach 
walki z pandemią. Okazało się, że 
możemy te fundusze przetransfero-
wać na potrzeby strażaków. To nie-
mała kwota, bo 3 miliony 200 tysięcy 
złotych. Koszt nowej remizy opiewa 
na 5 milionów 400 tysięcy. Resztę 
pokryje gmina. I bardzo istotna in-
formacja, na którą wszyscy czekali 
to to, że w ramach tej inwestycji OSP 
w Ligocie Małej otrzyma dwa nowe 
pojazdy gaśnicze". 

Wójt dodał też: „W tym miejscu 
pragnę podziękować wszystkim ini-
cjatorom rozbudowy remizy, zaczy-
nając od byłego prezesa Tadeusza 
Goli, byłego naczelnika Sławomira 
Sujeckiego, a kończąc na obecnym 
prezesie Piotrze Kaspryszynie, na-
czelniku Wojciechu Śliwińskim, 
radnym i sołtysie Ligoty Małej (a 
zarazem skarbniku OSP w tej miej-
scowości) Grzegorzu Szymańskim, 
wszystkich druhnach i druhach 
OSP oraz pozostałych zaangażowa-
nych osobach. Dzięki waszej ciężkiej 

pracy ten projekt doczeka się urze-
czywistnienia”.

Prezes Piotr Kaspryszyn wspo-
mniał, że starania o nowoczesną 
remizę sięgają 2010 roku. - W 2015, 
kiedy jednostka otrzymała ciężki sa-
mochód marki Iveco, sytuacja loka-
lowa zaczęła być naprawdę trudna. 
Zawsze brakowało środków, ale - jak 
słyszymy - fi nał tych starań będzie 
dla wszystkich satysfakcjonujący - 
mówił do zebranych w klimatyzo-
wanej świetlicy druhen i druhów. 
Paweł Łobacz zreferował najważ-
niejsze parametry techniczne nowe-
go, ze wszech miar nowoczesnego, 
obiektu. Będzie to budynek dwu-
kondygnacyjny o łącznej powierzch-
ni około 300 mkw., wyposażony w 
nowoczesne szatnie i sanitariaty, 
co istotne  - oddzielne dla kobiet i 

mężczyzn. Na parterze będą dwa 
przestronne wentylowane garaże 
oraz pomieszczenia socjalne i ma-
gazynowe. Budynek remizy będzie 
się łączył z istniejącym obiektem, 
a stare pomieszczenia strażaków 
zostaną wykorzystane na potrzeby 
świetlicy. Wyłonionego w przetargu 

wykonawcę „Dach-Bud" Perdkowie 
wójt chwalił za solidność i termino-
wość. 

A co z samochodem Iveco, który 
jest obecnie na stanie OSP Ligota 
Mała? Trafi do jednej z gminnych 
jednostek, prawdopodobnie do OSP 
Smolna. 

Strażacy dostaną nową remizę. I nie tylko!
W Ligocie Małej stanie nowa remiza. A miejscowa OSP dostanie też dwa nowe wozy bojowe. 

To wstęp do oczekiwanej inwestycji Miejscowi strażacy są usatysfakcjonowani

BURMISTRZ MIASTA I GMINY MIĘDZYBÓRZ
INFORMUJE

że w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Międzyborzu
ul. Kolejowa 13 został wywieszony wykaz

nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Międzybórz
i stanowiących jej własność komunalną, 

przeznaczonych do sprzedaży.

Burmistrz Miasta i Gminy Międzybórz
Jarosław Głowacki 

Szkoła rośnie

LIGOTA POLSKA  Duży postęp prac widać przy rozbudowie 
Szkoły Podstawowej w Ligocie Polskiej (gmina Oleśnica). - Przypo-
mnę, że powstanie 5 sal lekcyjnych (trzy z zapleczem) oraz infrastruk-
tura towarzysząca o łącznej powierzchni 554 mkw. Projektowany 
budynek połączony zostanie wewnętrznym korytarzem na poziomie 
przyziemia z istniejącym obiektem - mówi wójt Marcin Kasina. Dodaj-
my, że wykonawcą jest fi rma Vertus Rafał Pęcherz z Wielunia.  (ror)

Kolejne takie zdjęcie zrobią już w nowej remizie

Oby więcej takich spotkań

GMINA OLEŚNICA  Aż 13 
osób startowało w konkursie 
na urzędnicze stanowisko.

Urząd Gminy Oleśnica ogłosił 
konkurs na stanowisko inspek-
tora ds. obronności, zarządzania 
kryzysowego i obrony cywilnej. 
Zajmujący je Jerzy Trzciński zo-
stał przeniesiony na inne stano-
wisko.

W konkursie wzięło udział 13 
kandydatów. Komisja wybrała 
spośród nich Krzysztofa Tkaczy-
ka. 

(ror)

Nowy 
inspektor

CODZIENNIE 
NOWE 

INFORMACJE

INWESTYCJE

Zakończył się pierwszy 
etap modernizacji 
Stacji Uzdatniania Wody 
w Krzeczynie

Informujemy, iż zakończyliśmy pierw-
szy etap modernizacji Stacji Uzdat-

niania Wody w Krzeczynie. Woda 
jest uzdatniana oraz dostarczana do 
mieszkańców za pomocą nowo uru-
chomionej linii technologicznej. Roz-
poczęliśmy jednocześnie drugi etap 

modernizacji polegający na renowa-
cji zbiorników filtrów oraz montaż 
drugiego zbiornika na wodę czystą. 
W efekcie znacznie usprawni to zdol-
ności produkcyjne stacji oraz pozwo-
li na magazynowanie większych ilo-
ści wody.  ● GPK

Przedruk z „Panoramy Oleśnickiej”
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SAMORZĄD

Gmina Oleśnica przystąpiła do spółki Agencja Rozwoju 
Aglomeracji Wrocławskiej

19 lipca 2022 r. sporządzono 
umowę darowizny i ak-
tem notarialnym przeka-

zano kilka niezabudowanych działek 
gruntowych drogowych w rejonie uli-
cy Kopernika i Podchorążych Miastu 
Oleśnica. Nieruchomości znajdują się 
na terenie miasta, a ich dotychczaso-
wym właścicielem była gmina Oleśnica 
(po likwidacji Państwowego Ośrodka 
Maszynowego). Utrzymanie ww. nie-
ruchomości generowało koszty takie 
jak remonty, odśnieżanie itp.

Już od dawna widzieliśmy koniecz-
ność uregulowania stanu prawnego tego 
terenu. W czerwcu 2019 r. Rada Gmi-
ny Oleśnica podjęła stosowną uchwałę, 
wyrażając zgodę na dokonanie daro-

SAMORZĄD

Przekazanie działek drogowych 
Miastu Oleśnica

SAMORZĄD
Umowa na zakup samochodu 
przystosowanego do transportu 
osób z niepełnosprawnościami

1 lipca 2022 r. w Urzędzie Gminy Ole-
śnica została podpisana umowa na 

zakup 9-osobowego samochodu przy-
stosowanego do transportu osób nie-
pełnosprawnych z minimum 1 miej-
scem dla osoby na wózku inwalidzkim 
(możliwy demontaż 3 rzędu siedzeń), 
wyposażonego w stalową, rozkłada-
ną platformę najazdową. Wykonaw-
ca, którym jest spółka Dom Samocho-
dowy GERMAZ sp. z o.o. z siedzibą 
we Wrocławiu, zapewni serwis gwa-

rancyjny świadczony przez Autory-
zowaną Stację Obsługi z Wrocławia. 

Koszt ww. Samochodu to 221 277 
zł brutto, z czego 105 000 zł pochodzi 
z dofinansowania Państwowego Fun-
duszu Rehabilitacji Osób Niepełno-
sprawnych (PFRON). Wydanie przed-
miotu zamówienia nastapi w terminie 
do 21 grudnia 2022 r. Oferowany sa-
mochód jest fabrycznie nowy, z roku 
produkcji 2022, wykonany zgodnie 
z obowiązującymi normami. ● UGO

KGW

20 000 złotych w ramach grantu 
„WzMOCnij swoje otoczenie” 
dla KGW Smardzowianie
KGW Smardzowianie otrzymało od 

Polskich Sieci Elektroenergetycz-
nych S.A. kwotę 20.000 zł w ramach 
grantu „WzMOCnij swoje otoczenie”* 
na realizację projektu „Spotkania przy 
ognisku w Smardzowie”.

„Celem projektu jest zorganizowa-
nie przestrzeni wspólnej – wiata, ław-
ki, stół, miejsce na grill i palenisko. 
Projekt zakłada integrację środowi-
ska lokalnego oraz rozwój relacji po-
między rdzennymi a napływowymi 
mieszkańcami Smardzowa – naszej 
wspólnej przestrzeni. Chcemy stwo-
rzyć miejsce, w którym będzie można 
wspólnie spędzić czas, porozmawiać, 
wymienić się refleksami i poglądami.  
Miejsce to ma być wyposażone w ławki 
do siedzenia, palenisko przeznaczone 
do zorganizowania ogniska lub grilla. 
Ławki będą ustawione wokół paleni-
ska tak, aby umożliwić jak najlepszą 
komunikację pomiędzy uczestnika-
mi zaplanowanego wydarzenia. Z my-

ślą o tym projekcie, pomiędzy budyn-
kiem świetlicy wiejskiej a miejscem 
na ognisko i grilla, utwardzony zosta-
nie teren na którym stanie część za-
daszona do przechowywania ławek i 
parasola w okresie zimowym. W pla-
nach mamy obsadzenie tej części ro-
ślinnością dla zwiększenia walorów es-
tetycznych. Naszym celem jest łączenie 
społeczności na terenie naszej gminy, 
sąsiednich wsi. Planujemy w powsta-

łym miejscu organizację imprez śro-
dowiskowych z udziałem wszystkich 
chętnych np. powitanie wiosny, Fe-
styn Rodzinny, piknik z pieczeniem 
kiełbasek, święto Pieczonego Ziem-
niaka, Dzień Mamy i Taty, spotkania 
z ciekawymi ludźmi itp.”.

*Program „WzMOCnij swoje oto-
czenie” to ogólnopolski program gran-
towy realizowany przez Polskie Sieci 
Elektroenergetyczne, skierowany do sa-
morządów i ich jednostek – np. przed-
szkoli, szkół, bibliotek, czy ośrodków 
pomocy społecznej, oraz do organiza-
cji pozarządowych, które chcą wpro-
wadzać ważne i długotrwałe zmiany w 
swoim otoczeniu w jednym z ośmiu 
następujących obszarów: aktywność 
fizyczna, bezpieczeństwo, edukacja, 
ochrona zwierząt, rozwój wspólnej 
przestrzeni publicznej, środowisko 
naturalne, zdrowie i inne inicjatywy 
mieszczące się w celach programu. ● 

KGW Smardzowianie

31 marca 2022 r. Rada Gminy Ole-
śnica wyraziła zgodę na przy-

stąpienie Gminy Oleśnica do spółki 
Agencja Rozwoju Aglomeracji Wro-
cławskiej S.A. Po dopełnieniu ko-
niecznych formalności (m.in. złoże-
niu oświadczenia Wójta o objęciu w 
imieniu Gminy akcji oraz wypełnie-
niu wniosku o wpis do rejestru akcjo-
nariuszy, prowadzonego przez Dom 
Maklerski Navigator S.A.) 5 sierpnia 
2022 gmina Oleśnica oficjalnie stała się 
akcjonariuszem spółki z prawem gło-
su na Walnym Zgromadzeniu. Gmi-

na Oleśnica objęła w podwyższonym 
kapitale zakładowym Spółki Agencja 
Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej 
S.A. akcje w ilości 1 000 sztuk o war-
tości nominalnej 1,00 zł każda, do-
łączając do 32 samorządów z terenu 
Aglomeracji Wrocławskiej będących 
współwłaścicielem ARAW.

Agencja Rozwoju Aglomeracji Wro-
cławskiej to utworzona w 2005 r. spółka, 
której właścicielami są Gmina Wrocław 
i 32 samorządy gminne z terenu aglo-
meracji. Spółka zajmuje się promocją 
gospodarczą oraz aktywnie pozyskuje 

i obsługuje inwestorów zagranicznych 
m.in. szukając terenów pod działalność 
gospodarcza w gronie akcjonariuszy, 

rozwija środowisko biznesowe i star-
tupowe dla swoich akcjonariuszy, re-
alizuje projekty z dofinansowaniem 
zewnętrznym nakierowane na wspiera-
nie szkolnictwa zawodowego, promo-
cję akademicką i wdrażanie rozwiązań 
usprawniających funkcjonowanie samo-
rządów. ARAW wspiera także współ-
pracę pomiędzy samorządami, prowa-
dząc projekty edukacyjne, promocyjne 
czy infrastrukturalne, a także realizując 
działania informacyjne dla mieszkań-
ców oraz wszystkich korzystających z 
Wrocławia i okolic jako miejsca pra-

cy, studiowania, zamieszkania czy spę-
dzania wolnego czasu. Wreszcie spółka 
kreuje i rozwija wiele rozpoznawalnych 
marek takich jak Invest in Wroclaw, 
Study in Wroclaw, Wroclaw.pl, Star-
tup Wroclaw, Visit Wroclaw czy Made 
in Wroclaw.

Działania ARAW skupiają się wo-
kół wielu obszarów funkcjonowania 
Wrocławia i okolicznych gmin, przy-
czyniając się do zacieśniania współ-
pracy i budowania silnej pozycji go-
spodarczej i wizerunku Aglomeracji 
Wrocławskiej. ● UGO

wizny gminie Miasto Oleśnica wspo-
mnianych działek, z przeznaczeniem 
na realizację dróg publicznych. Prze-
niesienie własności działki nr 5/36 AM 
13 jest związane z włączeniem jej przez 
Sekcję Dróg Miejskich w Oleśnicy do 
zakresu prac projektowych dotyczą-
cych rozbudowy ul. M. Kopernika, 
natomiast pozostałe działki zostaną 
wykorzystane do poprowadzenia jed-
nej z linii komunikacji miejskiej do 
ul. Oliwkowej. 

W ten sposób zostanie skomuniko-
wany teren stanowiący własność gmi-
ny Miasto Oleśnica z terenem gminy 
Oleśnica. Wartość działek stanowią-
cych przedmiot umowy ustalona zo-
stała na podstawie operatów szacun-
kowych na łączną kwotę 103 837,36 zł. 
Z dniem podpisania Umowy na Ob-
darowaną Gminę przechodzą wszel-
kie korzyści i ciężary związane z po-
siadaniem ww. nieruchomości.

Dzięki dobrej współpracy w tym za-
kresie między Samorządami, poprawi 
się komunikacja na tym terenie, co uła-
twi życie mieszkańcom okolicy. ●UGO
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OŚWIATA

Gmina Oleśnica pozyskała środki w ramach 
programu: „Posiłek w szkole i w domu”

Zgodnie z zarządzeniem Wojewody 
Dolnośląskiego również w bieżą-

cym roku został sprawdzony system 
ostrzegania i alarmowania w naszym 
województwie. Wojewoda Dolnośląski 
upoważnił Starostę powiatu oleśnic-
kiego do przeprowadzenia treningu 
zgrywającego system ostrzegania na 
terenie powiatu w dniu 01. 08. 2022 
r. o godzinie 17.00, przy wykorzysta-
niu  akustycznego systemu alarmo-
wego. Treningowe uruchomienie sy-
ren w tym dniu, to także wyraz hołdu 
i pamięci dla bohaterów  Powstania 
Warszawskiego w 78. rocznicę jego 
wybuchu.

System taki stanowi jedno z przed-
sięwzięć obrony cywilnej i ma ostrze-
gać ludność przed grożącym niebezpie-
czeństwem z powietrza oraz skażeniem 
promieniotwórczym i chemicznym, 
w celu umożliwienia jej ukrycia się w 
przygotowanych budowlach lub po-
mieszczeniach ochronnych. W cza-
sie treningu został wyemitowany sy-
gnał trwający 1 minutę oznaczający 
„Ogłoszenie alarmu”.

Zagadnieniem, na które położony 
został główny nacisk w tym praktycz-
nym ćwiczeniu było ogłoszenie w jed-
nym czasie alarmu poprzez uruchomie-
nie wszystkich syren w naszej gminie. 

 Przygotowaniem przedsięwzięcia  
zajęli się: Komendant Gminy OSP Jó-
zef  Kołomański i kierownik Refera-
tu Spraw Obywatelskich Pani Pauli-
na Gieroń – Bojanowska.

W okresie przygotowawczym 
sprawdzony został stan ewidencyj-
ny i techniczny syren, a także dostęp 
do urządzeń i znajomość procedur ich 
uruchamiania przez obsługi. Zgodnie 
z procedurami  dotyczącymi trenin-
gu, tydzień  przed  jego rozpoczęciem 
sołtysi miejscowości gdzie stacjonu-
ją jednostki OSP otrzymali od Wój-
ta Gminy pisemne powiadomienia  
o planowanym przedsięwzięciu. Po-
nadto stosowne informacje pojawi-
ły się na stronie internetowej Urzę-
du i na Facebooku w języku polskim 

i ukraińskim.
Krótko przed godziną rozpoczęcia 

treningu  Komendant Gminny OSP J. 
Kołomański telefonicznie podał ko-
mendę do praktycznego uruchomie-
nia syren alarmowych. Gotowość do 
ogłoszenia sygnału  ogłoszenia alar-
mu potwierdzili strażacy z jednostek 
OSP w  Ligocie Polskiej, Ligocie Ma-
łej, Smolnej, Wszechświętem i Soko-
łowicach. 

Punktualnie o godzinie 17.00 prze-
ciągły, donośny i ciągły dźwięk syren 
przeszył powietrze przez regulamino-
wą  minutę w tych miejscowościach, 
a słyszany był w o wiele dalej położo-
nych okolicach. W jednostce OSP w 
Smolnej uruchomienia syreny alarmo-
wej dokonał Prezes Przemysław Ku-
ras. Sygnał syreny brzmiał  tak jak zo-
stało ustalone przez 1 minutę.

Po treningu strażacy, którzy uru-
chamiali syreny alarmowe, złoży-
li telefoniczne meldunki o przebie-
gu przedsięwzięcia. Wszystkie syreny 
alarmowe będące w gminnym syste-
mie ostrzegania i alarmowania zosta-
ły uruchomione  i zadziałały tak jak 
tego oczekiwano. 

Meldunek o podobnej treści został 
złożony pisemnie do Wydziału Zdro-
wia, Spraw Społecznych i Zarządza-
nia Kryzysowego Starostwa Powiato-
wego w Oleśnicy.

Na koniec przypomnienie - zgodnie 
z Rozporządzeniem Rady Ministrów 
z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie 
systemów wykrywania skażeń i po-
wiadamiania o ich wystąpieniu oraz 
właściwości organów w tych sprawach 
(Dz.U. 2013.96 z dnia 21.01.2013),  sy-
gnały alarmowe i komunikaty ostrze-
gawcze powszechnie obowiązujące na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
określa załącznik do tego rozporządze-
nia. Każdy z sygnałów powinien zostać 
uzupełniony komunikatami  radiowy-
mi, telewizyjnymi, poprzez ruchome 
rozgłośnie bądź  SMS-y, które okre-
ślą rodzaj zagrożeń, ich kierunki oraz 
skalę. ● Jerzy Trzciński - OR

5 września w Urzędzie Gminy Ole-
śnica podpisano dwie umowy w 
ramach projektu „Nowoczesny 

e-urząd w Gminie Oleśnica”. 
Pierwsza z nich dotyczy zadania 

pn. „Zakup sprzętu IT, Rozbudowa 
Portalu Mieszkańca, Uruchomienie 
aplikacji pulpit zarządczy samorzą-
dowca, Modernizacja systemów dzie-
dzinowych, System Informacji Prze-
strzennej, Uruchomienie i integracja 
e-Usług na jednej platformie, Przepro-
wadzenie otwartego szkolenia z ob-
sługi e-Usług w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 
współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej, Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego”. 

Termin realizacji umowy – do 20 
grudnia 2022 r. Termin ten dotyczy 
zakończenia procedury odbiorowej. 
Umowa będzie realizowana w etapach 
określonych w harmonogramie rze-
czowo-finansowym. Wykonawca zo-
bowiązuje się do wykonania umowy 

w sposób niepowodujący zaprzesta-
nia lub zakłócenia pracy infrastruk-
tury Zamawiającego. Wynagrodzenie 
za wykonanie przedmiotu umowy wy-
nosi 2 201 933,70 zł brutto.

Drugim zadaniem jest „Moderniza-
cja strony www, wraz z modernizacją 
BIP i integracją w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Dolnośląskiego na lata 2014-
2020 współfinansowanego ze środków 
Unii Europejskiej, Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego” – do-
tyczy to strony internetowej Urzędu 
Gminy Oleśnica pod adresem URL: 
http://www.olesnica.wroc.pl oraz http://
olesnica.nowoczesnagmina.pl. Mody-
fikacja ma na celu wdrożenie profe-
sjonalnego, nowoczesnego i respon-
sywnego serwisu internetowego. 

Zamówienie należy wykonać w 
terminie do 90 dni od dnia zawarcia 
umowy, przy czym wykonanie mo-
dyfikacji istniejącego portalu nastąpi 
po doprecyzowaniu szczegółów tech-
nicznych i struktury portalu podczas 

warsztatów konsultacyjnych z Zama-
wiającym (w terminie 14 dni od daty 
uzyskania akceptacji projektu wyko-
nawczego strony, wypracowanego 
podczas warsztatów). Wykonawca, 
w ramach wynagrodzenia umowne-
go, udzieli 60 miesięcznej gwarancji 
na przedmiot umowy. Wynagrodze-
nie za wykonanie przedmiotu umo-
wy wynosi 74 169 złotych.

Wprowadzone rozwiązania przy-
niosą wymierne korzyści zarówno 
Mieszkańcom jak i pracownikom 
Urzędu. Wykonawcą, który przed-
stawił najkorzystniejszą ofertę przy 
obu zadaniach, jest firma Nefeni Sp. 
z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Gmina 
Oleśnica uzyskała na powyższe zada-
nia dofinansowanie ze środków Unii 
Europejskiej (Regionalny Programy 
Operacyjny Województwa Dolno-
śląskiego 2014-2020, działanie 2.1. 
E-usługi publiczne, Europejski Fun-
dusz Rozwoju Regionalnego) w wy-
sokości 1 934 687,30 zł (85%, wkład 
własny 15%). ● UGO

SAMORZĄD

Nowoczesny e-urząd 
w Gminie Oleśnica 
- podpisanie umowy 
z wykonawcą

POWSTANIE WARSZAWSKIE

Trening  systemu 
i  upamiętnienie 78. rocznicy 
wybuchu Powstania 
Warszawskiego

W lipcu 2022 r. Gmina Oleśnica 
otrzymała wsparcie finansowe 

w formie dotacji w wysokości 25000,00 
zł w ramach rządowego programu "Po-
siłek w szkole i w domu" na dokona-
nie doposażenia lub poprawę standar-
du pomieszczenia przeznaczonego do 
spożywania posiłków w Szkole Podsta-
wowej we Wszechświętem. Środki te 

pozwolą na przeprowadzenie remon-
tu pomieszczenia, dokonany też zosta-

nie zakup niezbędnego wyposażenia tj. 
stołów i krzeseł. ● Beata Zbylut - CUW

ROCZNICA
Obchody 83. rocznicy wybuchu 
II Wojny Światowej

Gminne obchody 83. rocznicy wy-
buchu II Wojny Światowej od-

były się w Boguszycach pod pomni-
kiem 2 Armii Wojska Polskiego. W tej 
miejscowości od 24 marca do 8 kwiet-
nia 1945 roku stacjonowały oddziały 
1 Korpusu Pancernego. 

O godzinie 14'00 pod pomnikiem 
złożono wiązanki kwiatów i zapalo-
no znicze. W uroczystościach wzięli 
udział: Marcina Kasina – Wójt Gminy 
Oleśnica, Przewodniczący Rady Gminy 
Oleśnica - Tadeusz Kunaj, Dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury Oleśnica 
- Monika Małobęcka-Wzgarda, Sołtys 
miejscowości Boguszyce – Magdalena 
Myjkowska z delegacją uczniów z SP 
Gminy Oleśnica oraz zespoły Boguszy-

czanie, Fajne Babki i Bogusław Gusz 
z Kapeli Smyki. Wszystkim przyby-
łym serdecznie dziękujemy. ● UGO
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ŚWIĘTO PLONÓW

Dożynki Gminy Oleśnica
Tradycyjne Święto Plonów odby-

ło się 20 sierpnia w miejscowo-
ści Poniatowice. Po dwuletniej 

przerwie, spowodowanej obostrzenia-
mi sanitarnymi, wreszcie można było 
zorganizować to wydarzenie z rozma-
chem i oprawą właściwą dla jego wagi.

Uroczystości rozpoczęło okolicz-
nościowe nabożeństwo dziękczynne 
w kościele pw. NMP Królowej Pol-
ski, które pod nieobecność gospoda-
rza świątyni odprawił proboszcz pa-
rafii w Solnikach Wielkich Wojciech 
Kopeć. Oprócz wyrazów wdzięczno-
ści za ciężką pracę i poświęcenie rol-
ników, wspomniał on o sytuacji na 
Ukrainie, niszczeniu plonów przez 
rosyjskiego najeźdźcę i związanej z 
tym groźbie głodu - „oby chleba ni-
gdy nie zabrakło”. 

Po zakończeniu mszy, przy akom-
paniamencie Kapeli Smyki, przed ko-
ściołem uformował się barwny ‘”Ko-
rowód Dożynkowy”, który ruszył w 
stronę boiska sportowego, gdzie od-
bywała się część kulturalno-rozryw-
kowa wydarzenia. Przestrzeń szczelnie 
wypełniły stoiska poszczególnych so-
łectw, oferując swojskie jedzenie i pre-
zentując wyroby rękodzielnicze. Swo-
je stanowiska wystawiennicze miały 
także organizacje współpracujące z 
gminą – Lokalna Grupa Działania 
Dobra Widawa, Zakład Zagospoda-
rowania Odpadów Olszowa, KRUS, 
a także Warsztaty Terapii Zajęciowej 
z Dobroszyc.

Zwyczajową część obrzędową, w 
formie spektaklu, poprowadził ze-
spół Zazula. Po występie, starosta i 
starościna Dożynek (sołtys Poniato-
wic Andrzej Gołębiowski oraz Doro-
ta Pałka z Ligoty Polskiej) przekazali 
na ręce wójta Marcina Kasiny sym-
boliczny bochen chleba – „Uroczy-
stości dożynkowe to czas radości ze 
zbiorów i jednocześnie okazja, by wy-
razić wdzięczność wszystkim, dzięki 
którym na naszych stołach nie braku-
je żywności - rolnikom, sadownikom, 
ogrodnikom, pszczelarzom. Wasz ca-
łoroczny trud i poświęcenie są nieoce-
nione” podkreślił wójt.

Ważnym punktem dnia był kon-
kurs na najpiękniejsze wieńce dożyn-
kowe, wyplecione własnoręcznie przez 
mieszkańców gminnych miejscowo-
ści ze zbóż, kwiatów, owoców, przy-
ozdobione kiściami jarzębiny i kolo-
rowymi wstążkami. Jury miało ciężki 
wybór, przyznając trzy pierwsze na-
grody sołectwom Ligota Polska, Li-
gota Mała i Wyszogród.

Od godziny 15’30 na scenie zago-
ściły gminne zespoły artystyczne, pre-
zentując specjalnie przygotowany na 
tę okazję repertuar. Publiczność mo-
gła wysłuchać występów grup: Koper, 
Pokolenia, Boguszyczanie, Karolinki, 
Wyszogrodzianie, Ligocianie, Rzędo-
wianie, Jarzębina oraz Teatrzyku Retro 
i Kabaretu Polip. Kolejnym punktem 
programu był koncert zaprzyjaźnio-
nego zespołu z sąsiedniej gminy - Bie-
rutowianie Bis, którego występ miał 
charakter taneczno-wokalny. Duże wra-
żenie na słuchaczach zrobił „septet dę-
to-smyczkowo-szarpany” Bubliczki. 
Założona w 2007 roku grupa łączy w 
swojej muzyce elementy folkloru bał-

kańskiego, tureckiego i cygańskiego, a 
ich żywiołowe występy są ozdobą scen 
polskich i zagranicznych. Kulminacyj-
nym momentem części koncertowej 
był występ Czadomana, wykonujące-
go muzykę z pogranicza disco-polo i 
dance. Mimo deszczowej aury, licznie 

zgromadzona publiczność bawiła się 
świetnie, słuchając przebojów woka-
listy. Zwieńczeniem Dożynek był po-
kaz laserowy przygotowany przez fir-
mę Discolasers ze Zduńskiej Woli oraz 
zabawa taneczna z zespołem Gozo.

„Kurz po Dożynkach opadł dość 

szybko, ale to tylko zasługa deszczu, 
bo emocje i wspomnienia szybko nie 
opadną” – mówi Monika Małobęc-
ka-Wzgarda, dyrektor GOK Oleśni-
ca. „Chcemy serdecznie podziękować 
wszystkim, dzięki którym to wspaniałe 
wydarzenie w Gminie Oleśnica mogło 

się odbyć – władzom gminy, radnym, 
sołtysom, radom sołeckim, pracowni-
kom UGO, wolontariuszom, niezastą-
pionym Kołom Gospodyń Wiejskich z 
naszej gminy, które jak co roku zadba-
ły o to by podniebienia gości nie miały 
powodów do narzekania, wystawcom 
- dzięki którym było kolorowo i rado-
śnie, strażakom i funkcjonariuszom 
policji – za życzliwość i czuwanie nad 
bezpieczeństwem uczestników wyda-
rzenia, Ks. Wojciechowi Kopciowi za 
sprawowanie Mszy św. dożynkowej 
oraz chórowi Una Voce pod batutą 
Andrzeja Prusa, organiście z Ponia-
towic i wszystkim zespołom za mu-
zyczne uświetnienie tej uroczystości”. 

„W szczególny sposób – dodaje wójt 
– dziękujemy naszym partnerom, bez 
których Dożynki Gminne nie mogłyby 
się odbyć: LGD Dobra Widawa, GPK 
Oleśnica, Bankowi Spółdzielczemu w 
Oleśnicy oraz Eko Garden - Adam Ko-
łomański. Dziękuję także wszystkim 
mieszkańcom gminy Oleśnica, że zde-
cydowali się świętować w to sobotnie, 
sierpniowe popołudnie razem z nami. 
Mimo kapryśnej pogody frekwencja jak 
zwykle dopisała, a zabawa była przed-
nia. Do zobaczenia za rok!”. ● UGO, 

zdjęcia – Anna Sokołowska 
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ŚWIĘTO PLONÓW

Dożynki w naszych sołectwach
Święta Plonów już za nami. Cen-

tralne obchody miały miejsce w 
Poniatowicach/Ligocie Polskiej, 

ale swoje „Dożynki/Festyny Rodzinne” 
miało też wiele sołectw. Poniżej kil-
ka zdań dotyczących tych wydarzeń, 
zaczerpniętych z fanpage’ów niektó-
rych „dożynkowych” miejscowości. 
Oddajemy głos Sołtysom:

Sylwia Hajduk – sołtys Smolnej
„Co to były za DOŻYNKI !!! Wspa-
niała atmosfera i świetna zabawa. Cu-
downie było się z Wami spotkać przy 
wspólnym stole i na parkiecie. Wiel-
kie dzięki za to, że byliście. Tańce nie 
miały końca i nawet nie zorientowali-
śmy się kiedy nadszedł świt i zrobiło 
się jutro. Dj miał grać do 2:00 - skoń-
czył o 5:15... Bo tak wspaniale się ba-
wiliście. Dziękuję wszystkim, którzy 
przyłożyli swoją rękę do organizacji 
tego wydarzenia”.

Agata Zalega – sołtys Krzeczyna
,,Zboża z pól sprzątnięte, tradycja więc 
każe, by to godnie uczcili wszyscy go-
spodarze. Wczoraj w naszej wiosce 
świętowaliśmy Dożynki, były świe-
że chleby i pachnące szynki, plony 
przeróżne co nam ziemia dała, więc 
tak świętowała okolica cała…  Dro-
dzy Mieszkańcy sołectwa Krzeczyn! 
Dziękuję serdecznie Wszystkim Tym, 
którzy poświęcili swój prywatny czas 
oraz okazali wsparcie i pomoc podczas 
całej organizacji Dożynek Wiejskich 
w naszym sołectwie. Dzięki temu wy-
siłkowi, Dożynki w Krzeczynie stały 
się okazją do wspólnego radosnego 
świętowania oraz prawdziwym wy-
razem wdzięczności za trud rolniczy”.

Agnieszka Podobińska  
– sołtys Smardzowa
„Dożynki – Święto Plonów - to naj-
piękniejsze święto polskiej wsi, rów-
nież naszej. 3 września 2022 r. w ko-
ściele pw. Najświętszej Maryi Panny 
Częstochowskiej odbyła się msza do-
żynkowa, którą celebrował ks. Pro-
boszcz Michał Urbanowicz. Dziękując 
Bogu za dary ziemi, mieszkańcy Smar-
dzowa okazali szacunek dla chleba 
jako efektu wytężonej pracy rąk ludz-
kich. Dalsza część uroczystości od-
była się na boisku za świetlicą, gdzie 
na młodszych i starszych mieszkań-
ców czekały liczne konkursy i nagro-
dy. Uroczystość upiększyli zaproszeni 
goście - zespół Różyczek i Uśmiechu z 
Dobroszyc, zespół Tańca Ludowego 
z Długołęki oraz chór sołtysów Dysz-
kant z gminy Kąty Wrocławskie. Nad 
całością uroczystości czuwali starości 

tegorocznych dożynek – Pani Elżbieta 
Horyniecka oraz Pan Tadeusz Balicki”. 

Magdalena Myjkowska  
– sołtys Boguszyc
„Szanowni Mieszkańcy, bardzo Wam 
dziękuję za wspólną zabawę podczas 
Dożynek. Szczególne podziękowania 
kieruję w stronę Pań z Koła Gospo-
dyń Wiejskich w Boguszycach, księdza 
Andrzeja za odprawienie wspaniałej 
mszy dziękczynnej za tegoroczne plo-
ny, zespołów Boguszyczanie, Zazule, 
Jarzębina, Fajne Babki oraz Marki za 
oprawę muzyczną, zaproszonych go-
ści i przede wszystkim Was - drodzy 
Mieszkańcy. Jest takie przysłowie "tyle 
sołtys może, ile wieś mu pomoże…"

Grzegorz Szymański  
– sołtys Ligoty Małej
„Za nami wyjątkowe i udane dożyn-
ki Ligoty Małej. W sobotę 27 sierpnia 
obchodziliśmy święto plonów.  Uro-
czystości dożynkowe rozpoczęły się 
plenerową mszą św. odprawioną przez 
ks. proboszcza Tomasza Bagińskiego. 
Dożynkowym chlebem częstowali sta-
rości tegorocznych dożynek Joanna 
Krakowiak i Rafał Siuś. Dzięki zaanga-
żowaniu mieszkańców sołectwa mo-
gliśmy zorganizować imprezę z mnó-
stwem darmowych atrakcji dla dzieci, 
z poczęstunkiem i oprawą muzyczną. 
Wspólna zabawa, integracja sprawia, 
że mieszkańcy są bardziej uśmiech-
nięci i czekają na kolejne dożynki!”

Łukasz Zdyb  
– sołtys Sokołowic
„Dożynki to jedno z najważniejszych 
i najpiękniejszych świąt polskiej wsi. 
Pomimo niesprzyjającej pogody do-
bre humory i wesoła zabawa dopisa-
ły. Pragnę podziękować za perfekcyj-
ną organizację, trud, zaangażowanie i 
pyszny poczęstunek. Dzięki Państwa 
pracowitości było to niezapomniane 

wydarzenie, w czasie którego mogli-
śmy się zintegrować i podziękować 
rolnikom za ich całoroczny trud. Je-
stem przekonany że Dożynki w Soko-
łowicach długo pozostaną w pamię-
ci uczestników tego wydarzenia!” ●
Na podstawie materiałów z fanpage’ów oraz 

nadesłanych informacji – UGO, zdjęcia: Ole-

snicaInfo.pl, olesnica24.com, Monika Suli-

kowska, KGW w Ostrowinie
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PROMOWANIE RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO

Piknik z Kulturą 
i Sportem

Teren przy świetlicy w Piszkawie 
stał się największym polem pik-
nikowym w sobotnie popołu-

dnie – 11.06.2022. „Piknik z Kulturą i 
Sportem”, który w tym roku był zor-
ganizowany pod hasłem „Promowa-
nie Rodzicielstwa Zastępczego”, zgro-
madził kilkuset uczestników, którzy 
przybyli całymi rodzinami.

Wydarzenie rozpoczęło się od uro-
czystej dekoracji drużyn piłkarskich, 
które również w sobotę w Krzeczynie 
zakończyły rozgrywki w kategoriach 
młodzików i juniorów młodszych. W 
tym sezonie wśród młodzików jak i 
juniorów młodszych bezkonkuren-
cyjni okazali się zawodnicy z Dzia-
dowej Kłody.

Podczas rodzinnego wydarzenia pro-
mowano rodzicielstwo zastępcze. Moż-
na było dowiedzieć się jak zostać ro-
dziną zastępczą oraz jak starać się o 
Kartę Dużej Rodziny, a także wziąć 
udział w loterii z nagrodami. Na in-
nych stoiskach najmłodsi, jak i ci star-
si mogli wziąć udział w animacjach i 
warsztatach prowadzonych przez pra-
cowników GOK Oleśnica, Gminnej 

Biblioteki Publicznej w Boguszycach 
oraz ZHP, skorzystać z waty cukro-
wej, popcornu czy ciepłej zupy, na-
leśników i kiełbasek przygotowanych 
przez KGW z Boguszyc. Uczestnicy 
pikniku brali czynny udział w roz-
grywkach sportowych i sportowych 
animacjach. Najmłodsi bardzo licz-
nie bawili się na dmuchańcu, a część 
artystyczną przygotowały zespoły ta-
neczne z Ligoty Małej i Bystrego. Na-
stępnie swoje wokalne umiejętności 
prezentowali uczestnicy WTZ z Do-
broszyc, a po nich pokaz ewakuacji 
poszkodowanego z miejsca wypadku 
zaprezentowali strażacy OSP z Ligo-
ty Małej. Na zakończenie spotkania 
harcerze ZHP z Namysłowa poprowa-
dzili zabawę z tańcami integracyjny-
mi. Ostatnim akcentem pikniku była 
projekcja kina plenerowego a w re-
pertuarze: „Jak wytresować smoka”.

Organizatorami tegorocznego „Pik-
niku z Kulturą i Sportem” w Piszkawie 
byli: Gmina Oleśnica, Powiat Oleśnic-
ki, Gminny Ośrodek Kultury Oleśnica, 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzi-
nie, Gminny Ośrodek Pomocy Spo-

łecznej, WTZ Caritas Archidiecezji 
Wrocławskiej Dobroszyce-Syców oraz 
Oddział Rejonowy Polskiego Czerwo-
nego Krzyża w Oleśnicy.

Podziękowania ślemy szczególnie: 
władzom Gminy Oleśnica i Starostwa 
Powiatu Oleśnickiego na czele z Mar-
cinem Kasiną – wójtem Gminy Ole-
śnica i Stanisławem Stępniem – wice-
starostą Powiatu Oleśnickiego, Pani 
Janinie Bednarskiej – radnej Gminy 
Oleśnica i sołtysowi Piszkawy, OSP z 
Ligoty Małej za pokaz sprzętu i swo-
ich umiejętności, harcerzom ZHP z 
Namysłowa za pomoc w przygoto-
waniach i prowadzeniu animacji dla 
dzieci, Pani Nikoli Górskiej za prowa-
dzenie rozgrzewki i pomoc w przygo-
towaniu imprezy, zespołom tanecznym 
z Ligoty Małej i Bystrego z instrukto-
rem GOK Panią Katarzynę Skowron, 
KGW z Boguszyc za przygotowanie 
posiłków, sportowcom i opiekunom 
drużyn sportowych, radnym Gminy 
Oleśnica z przewodniczącym Rady 
Gminy Panem Tadeuszem Kuna-
jem oraz radnym Powiatu Oleśnic-
kiego za obecność. ● GOK Oleśnica

„Jesteśmy bardzo zaskoczone a zarazem 
niezwykle szczęśliwe, że udało nam 
się zdobyć, kolejny raz, tak prestiżową 
nagrodę Grand Prix w Szprotawie. 
Konkurencja była bardzo duża, a poziom 
niezwykle wysoki. Kiedy jury ogłosiło 
wyniki, łzy szczęścia same cisnęły się 
do oczu. Z całego serca dziękujemy 
„naszemu” Andrzejowi Prusowi za 
przygotowywanie i cierpliwość do nas. 
Panu wójtowi Marcinowi Kasinie i Pani 
dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 
Monice Małobęckiej - Wzgardzie za to, że 
zawsze można na Was liczyć. Największe 
podziękowania kierujemy do przyjaciół i 
sympatyków naszego zespołu. Dziękujemy 
za liczne gratulacje, miłe słowa i za to, że 
jesteście z nami”. ● Jarzębina Sokołowice

KULTURA

Jarzębina z Sokołowic z Grand 
Prix w Szprotawie

KULTURA

Folkowa Noc 
Świętojańska
Noc Świętojańska – noc przesile-

nia letniego, to jedna z najważ-
niejszych dat w ludowym kalendarzu. 
Również w naszej gminie tę datę prze-
żywamy wyjątkowo.

We Wszechświętem, w sobotni wie-
czór 25.06.2022, odbyła się "Folkowa 
Noc Świętojańska - Przegląd Pieśni 
A Cappella". Na scenie, w przepięk-
nej zielonej scenerii, wystąpiło 13 ze-
społów: „Wianki”, „Pokolenia”, „Bo-
guszyczanie”, „Karolinki”, „Teatrzyk 
Retro”, „Una Voce”, „Fajne Babki”, 
„Jarzębina”, „Wyszogrodzianie”, „Li-

gocianie”, „Zazula”, „Rzędowianie” i 
„Koper”.

Na polanie, przy terenie imprezy, 
rozpalono gigantyczne ognisko, któ-
re tuż po zachodzie słońca stanowiło 
wspaniałą scenerią dla teatru ognia z 
Oleśnicy. Na zakończenie wydarzenia 
odbył się spektakl słowno-muzyczno-
-teatralny „Kwiat Paproci”. Oprawę 
artystyczną widowiska zapewniło Cen-
trum Inicjatyw Artystycznych z Wro-
cławia. Podczas imprezy uczestnicy 
mogli także wziąć udział w warszta-
tach wicia wianków. ● GOK Oleśnica

KULTURA

Dzień truskawki 
w Smolnej

9 lipca na boisku sportowym w Smol-
nej po raz kolejny odbyło się „Tru-

skawkowe rozpoczęcie lata”. Jak zwy-
kle wydarzeniu towarzyszyło mnóstwo 
atrakcji, z najbardziej wyczekiwaną 
przez wszystkich „Piana Party”, prze-
ciąganiem liny czy skokami w workach. 

Nie zapomniano również o pod-
niebieniu – można było spożyć kar-

kówkę i kiełbaskę z grilla, popijając 
orzeźwiającą lemoniadą lub czymś z 
procentami, serwowano również mro-
żoną kawę i oczywiście truskawko-
we koktajle. „Dziękujemy za wspól-
ną zabawę i do zobaczenia za rok!” ● 

Na podstawie materiałów 
z grupy Smolna Info 

- UGO

KULTURA

Wakacyjna Eko 
Wioska Kultury
Warsztaty ceramiczne, cyrkowe, 

muzyczne i sportowe, zajęcia 
z kuroterapii, robakologii, gra tere-
nowa oraz kino. Takie atrakcje cze-
kały na dzieci, które uczestniczyły w 
zajęciach wakacyjnych „Eko Wioska 
Kultury”. W czasie dwóch turnusów w 
warsztatach brało udział pięćdziesię-

cioro dzieci z Gminy Oleśnica. Każde-
go dnia zajęcia odbywały się na tere-
nie hali sportowej przy ul. Wileńskiej 
w Oleśnicy. 

Dziękujemy dzieciakom, rodzi-
com oraz wszystkim prowadzącym 
i przygotowującym zajęcia za wspa-
niały czas!● GOK Oleśnica
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EDUKACJA

Awans zawodowy 
nauczycieli
Tuż przed rozpoczęciem roku 

szkolnego 2022/2023, Wójt 
Gminy Oleśnica Marcin Ka-

sina (wraz z Przewodniczącym Rady 
Gminy Oleśnica Tadeuszem Kunajem 
i Dyrektor Centrum Usług Wspólnych 
Moniką Galik) wręczył akty awansu 

na stopień nauczyciela mianowane-
go czterem nauczycielkom ze szkół 
Gminy. Serdeczne gratulacje składa-
my na ręce Pań: Marty Góry ze Szkoły 
Podstawowej w Ligocie Polskiej, Mag-
daleny Wnęk ze Szkoły Podstawowej 
Gminy Oleśnica w Oleśnicy, Katarzy-

ny Kuczyńskiej ze Szkoły Podstawo-
wej im. Orła Białego w Sokołowicach 
oraz Dagmary Jaworskiej-Drewniak 
ze Szkoły Podstawowej im. Kawale-
rów Orderu Uśmiechu w Smolnej. Ży-
czymy sukcesów w dalszej pracy pe-
dagogicznej.● CUW

PÓŁKOLONIE

Początek sierpnia 
na półkoloniach!
Uczniowie ze szkół podstawowych 

w Sokołowicach, Wszechświętem 
i Ligocie Polskiej rozpoczęli sierpień 
naukowymi półkoloniami z "ekspe-
rymentów" i robotyki. 

Dzięki zabawie w formie nauki, nie-
wielkim grupom zajęciowym i inno-
wacyjnemu programowi zajęć, na pół-
koloniach nie było miejsca na nudę. 
Nie było też nudnej teorii – ucznio-
wie badali świat metodą eksperymen-
tu, a miejsce tablicy zastąpiły probów-
ki, pipety, klocki Lego i komputer do 
programowania zbudowanych robo-
tów. Półkolonie z robotami i zaskaku-
jącymi eksperymentami były dla dzie-
ci idealną okazją do świetnej zabawy 

i poszerzania horyzontów. 
Udział w zajęciach był bezpłatny, 

finansowany w ramach projektu Unii 
Europejskiej pt.: “Mistrzowie kompe-
tencji w szkołach podstawowych w: 
Sokołowicach, Wszechświętem i Li-
gocie Polskiej”, na które Gmina Ole-
śnica pozyskała środki.● 

Marcin Rzeźnik - OP

EDUKACJA

Nowa dyrektor 
SP Gminy Oleśnica
31 sierpnia Wójt Gminy Oleśnica 

powierzył stanowisko Dyrektora 
Szkoły Podstawowej Gminy Oleśnica 
Pani Agnieszce Grondowej. Obejmu-
je ona tę funkcję na 5-letnią kaden-
cję.  Pani Agnieszka jest nauczycielem 
dyplomowanym z 19-letnim stażem 
pracy. Swoją karierę zawodową roz-
poczęła w Gimnazjum Gminy Oleśni-
ca im. Szarych Szeregów jako nauczy-
cielka języka polskiego, następnie po 
likwidacji gimnazjów została zatrud-
niona w Szkole Podstawowej Gminy 

Oleśnica w Oleśnicy, w której pełni-
ła funkcję wychowawcy, nauczycielki 
języka polskiego, wychowania do ży-
cia w rodzinie, bibliotekarki oraz tera-
peuty pedagogicznego. W 2019 roku 
Pani Dyrektor ukończyła Studia Po-
dyplomowe na Akademii Sztuk Te-
atralnych we Wrocławiu na kierunku 
Reżyserii Teatru Dzieci i Młodzieży, 
dzięki którym aktywnie rozwijała ar-
tystyczne uzdolnienia swoich wycho-
wanków. Życzymy powodzenia w no-
wej roli.● UGO

EDUKACJA

Dyrektorzy szkół gminnych 
z nominacjami
W przeddzień zakończenia roku 

szkolnego 2021/2022 Wójt Gmi-
ny Oleśnica wręczył nominacje dy-
rektorskie wybranym na ww. stano-
wiska. Przypomnijmy – w wyniku 
otwartych konkursów, decyzją Ko-
misji Konkursowej: 

● Dyrektorem Szkoły Podstawowej 
im. UNICEF w Ligocie Małej zosta-
ła wybrana Pani Anna Klimkowska;
● Dyrektorem Szkoły Podstawowej 
im. Orła Białego w Sokołowicach zo-
stał wybrany Pan Artur Mosiak;
● Dyrektorem Szkoły Podstawowej im. 

Kawalerów Orderu Uśmiechu w Smol-
nej został wybrany Pan Dariusz Rzepka.

Wójt podziękował dyrektorom za 
dotychczasowe, ogromne zaangażowa-
nie w prowadzenie gminnych placó-
wek i życzył owocnej pracy i dalszych 
sukcesów w kolejnej kadencji.● CUW

Koniec wakacji niesie ze sobą sprzeczne emocje, z jednej strony 
smutek z powodu konieczności powrotu do obowiązków i wczesnego 
wstawania, a z drugiej radość ponownego spotkania z przyjaciółmi  
ze szkolnej ławki. Patrząc 1 września na Wasze uśmiechnięte twarze  
w SP Gminy Oleśnica i SP w Ligocie Polskiej (gdzie miałem 
przyjemność uczestniczyć w uroczystych apelach) mam pewność, 
że więcej jest tej radości. Życzę Wam udanego Roku Szkolnego 
2022/2023, bez żadnych „niespodzianek” i obostrzeń, jak najmniej 
stresu i jak najwięcej miłych chwil podczas nauki. A Waszym 
Nauczycielom Życzę spokoju i wytrwałości. Wszystkiego dobrego! ● 

Wójt Gminy Oleśnica – Marcin Kasina
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SPACERY Z HISTORIĄ

Historia Kościoła Matki Boskiej 
Tuchowskiej w Cieślach 
na tle dziejów tej wsi
Na wschód od dolnośląskiej Ole-

śnicy znajduje się wieś Cie-
śle. Jej nazwę, w zlatynizowa-

nej formie Czessel, można odnaleźć 
w księdze uposażeń biskupstwa wro-
cławskiego z przełomu XIII i XIV w. 
Określenie to ma charakter patroni-
miczny i oznacza „wieś Czesława”. We-
dług historyków już w drugiej połowie 
XIV w. umiejscowione były tu para-
fia i kościół.  

Obecna budowla, wzniesiona w stylu 
barokowym, przypisywana jest wro-
cławskiemu architektowi Christopho-
wi Hacknerowi. Świątynia powstała 
w latach 1716-1721 z fundacji Anny 
Zofii von Salisch. Orientowany ko-
ściół wzniesiono na planie krzyża ła-
cińskiego. Od zachodniej strony nad 
budowlą dominuje wysoka wieża przy-
kryta cebulastym hełmem z latarnią 
i chorągiewką z datą 1719 r. Nawę i 
transept pokrywa trójpołaciowy dach. 
Przez większość lat swojego istnienia 
parafia należała do protestantów. Hi-
storycy wskazują na fakt, że jeszcze 
w XIX w. nabożeństwa luterańskie w 
dawnym księstwie oleśnickim odpra-
wiane były także po polsku. Natomiast 
badania heraldyków mówią, iż rodzi-
na właścicieli dóbr Cieśle posługiwa-
ła się średniowiecznym herbem pol-
skiego rodu Działoszów.

Kościół ma jednolite późnobarokowe 

wyposażenie. Mimo licznych remon-
tów i zawieruchy ostatniej wojny, gdy 
świątynia została przez wojska radziec-
kie zamieniona na rzeźnię, zachowa-
ło się wiele z oryginalnego wystroju. 
Budowla ma bardzo interesujące po-
łączenie sklepień od żaglastych, po ko-
lebkowe z lunetami. Układ funkcjonal-
ny jest charakterystyczny dla kościoła 
protestanckiego. Po stronie północnej 
i południowej znajdują się drewniane, 
bogato zdobione drewniane empory. 

W części zachodniej nad głównym wej-
ściem umiejscowiony jest chór muzycz-
ny z zachowanym prospektem organo-
wym. Niestety, wykonany w XIX w. w 
Oleśnicy instrument muzyczny zagi-
nął po II wojnie. Pod emporą w części 
północnej widoczne jest renesansowe 
epitafium z obrazem Ukrzyżowania 
wraz z postaciami Marii Magdaleny i 
św. Jana Ewangelisty oraz rodziny fun-
datora i herbami rodowymi. Ambona, 
która dziś znajduje się przy prezbite-

EDUKACJA

„Stop Uzależnieniom” 
- działania w ramach innowacji
W Polsce coraz więcej dzieci i mło-

dzieży sięga po napoje alkoho-
lowe czy narkotyki, zaburzając swój 
rozwój fizyczny i psychospołeczny, 
wchodząc na drogę uzależnienia. Dla-
tego tak ważna jest profilaktyka uza-
leżnień, dotycząca sposobów zapobie-
gania różnego rodzaju uzależnieniom 
tj.: alkoholizm, narkomania, uzależnie-
nie od Internetu, gier komputerowych, 
telefonów komórkowych, przemocy, 
agresji itp. Aby zapobiegać uzależnie-
niom wśród uczniów od października 
2021 r. wprowadzono do kl. VII a, kl. 
VII b  i kl. VIII a innowację pedago-
giczną „STOP Uzależnieniom”.
POPRZEZ ZAJĘCIA REALIZOWA-
NO NASTĘPUJĄCE CELE: 
Cel główny: 
● Promowanie zdrowego stylu ży-
cia w środowisku uczniowskim, bez 
odwoływania się do substancji uza-
leżniających.
● Tworzenie przez młodzież w swo-
im środowisku lokalnym swoistego 
lobby na rzecz zdrowego, wolnego 
od substancji uzależniających sty-
lu życia.
Cele szczegółowe:
● Dostarczenie rzetelnych informa-

cji o zagrożeniach związanych z uży-
waniem używek oraz sposobach za-
pobiegania uzależnieniom.
● Przeciwdziałanie uzależnieniom 
oraz promocja zdrowia.
● Przeciwdziałanie patologiom spo-
łecznym.
● Kształtowanie postaw prozdro-
wotnych i prospołecznych wśród 
dzieci i młodzieży.
● Uwrażliwienie młodych ludzi na 
kłopoty innych/swoich rówieśników 
oraz zdobycie przez nich podstawo-

wych umiejętności udzielania pomo-
cy w sytuacjach problemowych. 
● Stworzenie możliwości nawiąza-
nia pierwszego kontaktu dla osób jej 
potrzebujących.
● Wzmacnianie norm i wartości spo-
łecznych. 
● Podwyższenie kompetencji psy-
chospołecznych.
● Nauka asertywnego odmawiania.
● Promowanie zdrowego trybu ży-
cia w środowisku lokalnym.● 

SP w Sokołowicach

rium, pierwotnie, zgodnie z funkcją 
zborów protestanckich, była umiej-
scowiona centralne na ścianie nawy. 
Ta zmiana nastąpiła po 1945 r., gdy 
kościół stał się świątynią katolicką dla 
nowych, przybyłych z Kresów, miesz-
kańców. Oni też umieścili w baroko-
wym ołtarzu kopię wizerunku Matki 
Boskiej Tuchowskiej. Oryginał, wzo-
rowany na darze króla Jana Kazimie-
rza dla klasztoru w Czortkowie, znaj-
duje się w sanktuarium Nawiedzenia 
Najświętszej Maryi Panny w Tucho-
wie niedaleko Tarnowa. Przedstawienie 
Madonny z Dzieciątkiem w kościele w 
Cieślach umieszczone jest na wysokim 
cokole, a towarzyszą mu rzeźby po-
staci Mojżesza i św. Jana Chrzciciela. 
Nad wizerunkiem patronki świątyni 
znajduje się wyobrażenie „Oka Opatrz-
ności” podtrzymywanego przez put-
ta. Po lewej stronie ołtarza umiejsco-
wiona jest loża kolatorska, a po prawej 

Letnia zmiana wizerunku kwietnych rowerów. Wykonanie Ada z mamą.● 
Zdjęcia – Krzeczyn gm. Oleśnica

WAKACJE

Kolonia w Jastrzębiej Górze

22 sierpnia 2022 r. 23-osobowa gru-
pa dzieci i młodzieży z terenu 

gminy Oleśnica ruszyła na 10-dniowy 
wypoczynek letni do Jastrzębiej Góry 
w województwie pomorskim. Kolonia 
letnia to realizacja zadania publicznego 
w ramach ochrony i promocji zdrowia. 
Uczestnicy wyjazdu byli zakwaterowani 
w Ośrodku Wypoczynkowym „Szum 
Morza”, a podczas pobytu promowa-
ny był m.in. aktywny wypoczynek (za-
jęcia rekreacyjno-sportowe) i działa-

nia edukacyjne (poznawanie przyrody, 
krajobrazu, geografii, historii i kultury 
regionu). Dzieci mogły również wziąć 
udział w zajęciach z zakresu animacji i 
edukacji kulturalnej, a także działaniach 
kształtujących umiejętności współżycia 
społecznego. Organizatorem wyjazdu 
było Stowarzyszenie Wspierania Inicja-
tyw Oświatowo-Wychowawczych im. 
Teresy Kras z Lublina, a w projekt za-
angażowano 30 000 złotych środków 
budżetu gminy .● UGO

barokowy pomnik nagrobny generała 
Ernsta Wilhelma von Salischa i jego 
żony Anny Zofii. Generał, jako pod-
dany dworu Habsburgów, był także 
generałem holenderskim i guberna-
torem Bredy. 

Świątynię do 1945 r. otaczał para-
fialny cmentarz. Pozostałością po nim 
jest żeliwny, wykonany w Gliwicach, 
krzyż nagrobny jednego z właścicieli 
Cieśli i pobliskiego Goszcza – Fabia-
na von Reichenbacha. Na ścianie ko-
ścioła współcześnie odsłonięto tablicę, 
która upamiętnia Rudolfa von Sche-
lihę, urodzonego w Cieślach i straco-
nego w Berlinie niemieckiego antyfa-
szystę. Na północ od kościoła jeszcze 
przed wojną stał pałac. Stanowił on, 
przez osobę fundatorki i budownicze-
go, jednolitą całość z pobliską świą-
tynią. Otaczał go park z ogrodem i 
zabudowania folwarczne. Niestety, 
budowla uległa zniszczeniu w 1945 
r. i została rozebrana. Jej pierwotny 
wygląd można zobaczyć na rycinach 
Friedricha Wernera z połowy XVIII w.

Jadąc dawną drogą nr 8 z Oleśnicy 
w kierunku Sycowa, warto na chwilę 
zatrzymać się w Cieślach, aby podzi-
wiając filialny kościół pod wezwaniem 
Matki Boskiej Tuchowskiej, poznać 
historię rodów dawnego księstwa ole-
śnickiego.  ● 

Paweł Skrzywanek, Paucis Verbis 
– „Spacery z historią”
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SOŁECTWA

Stowarzyszenie Sołtysów 
Ziemi Oleśnickiej

Ośmiu sołtysów z terenu gmi-
ny Oleśnica na zebraniu za-
łożycielskim postanowiło po-

wołać Stowarzyszenie Sołtysów Ziemi 
Oleśnickiej. Prezesem Stowarzyszenia 
jednogłośnie została wybrana Justyna 
Batog. Wiceprezesem Stowarzyszenia 
został Przemysław Mamrot, Skarb-
nikiem Sylwia Hajduk, Sekretarzem 
Andrzej Gołębiowski. Członkiem Za-
rządu Stowarzyszenia została również 

Janina Bednarska. Komisję Rewizyjną 
tworzą Piotr Długosz (przewodniczą-
cy), Jan Żarecki, Danuta Szymańska.

Celem Stowarzyszenia jest m.in.: 
1)  podejmowanie działań na rzecz 

aktywizacji, podnoszenia kwalifi-
kacji, sprawności kulturalno-spo-
łecznej i ekonomiczno-gospodar-
czej oraz rozwijania kompetencji w 
samorządowej służbie sołtysów,

2)  wsparcie w rozwiązywaniu pro-
blemów i sytuacji konfliktowych,

3)  wspieranie i podejmowanie inicja-
tyw oraz działań na rzecz rozwoju 
środowisk wiejskich,

4)  prowadzenie działalności pożyt-
ku publicznego.● 

Krzysztof Skórzewski 
– Sekretarz/Zastępca Wójta 

Gminy Oleśnica

KOLEJ

Linia kolejowa Kolei Dużych Prędkości 
na trasie Wrocław - Sieradz - Łódź 
w całości ominie tereny gminy Oleśnica

28 lipca w świetlicy wiejskiej w 
Sokołowicach odbyło się Ze-

branie Wiejskie mieszkańców sołec-
twa, podczas którego przeprowadzone 
zostały wybory nowego Sołtysa. Zo-
stał nim 34-letni przedsiębiorca Łukasz 
Zdyb - wykształcenie średnie, żonaty, 
ojciec dwójki dzieci. Zainteresowania: 
muzyka, militaria, strzelectwo spor-
towe. W podziękowaniach dla miesz-
kańców, zamieszczonych przez Pana 
Łukasza Zdyba w grupie Sokołowice 
sołectwo, czytamy: „Serdecznie dzię-
kuję za udzielone mi poparcie w wybo-
rach na Sołtysa. Dzięki Waszym gło-
som i wysokiej frekwencji otrzymałem 
duży kredyt zaufania na godne repre-
zentowanie każdego z Państwa. Jest to 
dla mnie zobowiązanie do uczciwej i 
solidnej pracy dla wspólnego dobra 
naszej Małej Ojczyzny. Mam nadzie-
ję, że razem wiele osiągniemy. Doło-
żę wszelkich starań, aby jak najlepiej 
zadbać o nasze interesy”.
Przy okazji garść informacji na te-
mat samego przebiegu takich wy-
borów. Po pierwsze, kto może zo-
stać sołtysem i kto może głosować 
w wyborach na sołtysa?
„Aby kandydować na sołtysa i zagło-
sować należy być ujętym w stałym re-
jestrze wyborców. W stałym rejestrze 
wyborców ujmowani są mieszkańcy 
zameldowani na pobyt stały na tere-
nie gminy. Osoby, które nie mogą się 
obecnie zameldować w miejscowo-
ści, w której mieszkają, a chcą wziąć 
udział w wyborach mogą wpisać się 
do rejestru wyborców, jeżeli złożą w 
tej sprawie w Urzędzie Gminy Ole-
śnica (pok. nr 12) pisemny wniosek, 
czego należy dokonać najpóźniej 5 dni 
przed planowaną datą wyborów. Do 
wniosku dołącza się:
• kserokopię ważnego dokumentu 
stwierdzającego tożsamość wnio-
skodawcy,

• pisemną deklarację, w której wnio-
skodawca podaje swoje obywatelstwo 
i adres stałego zamieszkania na tery-
torium Rzeczypospolitej Polskiej oraz 
dokument potwierdzający fakt zamiesz-
kiwania danej osoby pod wskazanym 
adresem, np. jakikolwiek imienny ra-
chunek otrzymywany na ten adres.
Każdy mieszkaniec może również 
sprawdzić, czy figuruje w rejestrze 
wyborców. Dokonuje się tego w sie-
dzibie Urzędu, w pok. nr 12, na pi-
semny wniosek wyborcy
Jaki jest porządek obrad?
Po otwarciu Zebrania Wiejskiego przez 
Przewodniczącego, następuje stwier-
dzenie kworum oraz zapoznanie uczest-
ników z porządkiem Zebrania. Ko-
lejnym krokiem jest wybór Komisji 
Skrutacyjnej w celu przeprowadzenia 
wyborów Sołtysa. Głosowanie jest taj-
ne. Po przeliczeniu głosów i ustaleniu 
wyników wyborów, obrady zostają za-
mknięte. Jeżeli w wyznaczonym ter-
minie na Zebraniu Wiejskim nie bę-
dzie co najmniej 1/4 uprawnionych 
do głosowania mieszkańców sołectwa, 
wybory przeprowadza się w tym sa-
mym dniu bez względu na liczbę osób 
obecnych na Zebraniu. Karty do gło-
sowania są wydawane na podstawie 
ważnego dokumentu (dowodu oso-
bistego lub innego dokumentu z fo-
tografią) potwierdzającego tożsamość 
osoby uprawnionej do głosowania.● 

UGO

SOKOŁOWICE

Nowy sołtys Sokołowic

Dotychczas procedura przygoto-
wawcza do budowy linii kole-

jowej nr 86 na odcinku Sieradz Pół-
noc - Kępno - Czernica Wrocławska 
- Wrocław Główny (w ramach inwe-
stycji kolejowych Centralnego Por-
tu Komunikacyjnego, która ma być 
realizowana w nowym przebiegu, m. 
in. przez tereny powiatu oleśnickie-
go) poprzedzona była dwoma tura-
mi konsultacji społecznych. Konsul-
tacje społeczne z mieszkańcami miały 
na celu podjęcie dyskusji, wysłucha-
nie opinii i uwag mieszkańców do za-
proponowanych wariantów przebie-
gu nowej linii kolejowej.

Przedstawiciele CPK spotkali się z 
zainteresowanymi mieszkańcami na-
szej gminy 1 grudnia 2021 r. (I tura 
konsultacji) i 13 kwietnia 2022 r. (II 
tura konsultacji) w świetlicy wiejskiej 
w Ligocie Polskiej. Mieszkańcy aktyw-
nie brali udział w obu spotkaniach. 
Składali swoje uwagi i zastrzeżenia, 
najwięcej do wariantów linii kolejo-
wej, które przebiegały przez teren gmi-
ny Oleśnica. W I turze konsultacji je-
den z czterech możliwych wariantów 
- W42 (kolor błękitny) zakładał prze-
bieg linii KDP przez teren gminy Ole-
śnica w bliskim sąsiedztwie Poniato-
wic, Osady Leśnej i Zarzyska. Podczas 
II tury konsultacji pozostały trzy wa-
rianty przebiegu KDP. Wariant W53 

przebiegał pograniczem gminy Ole-
śnica i gminy Bierutów (blisko Grębo-
szyc), natomiast przebiegi wariantów 
W51 i W52 nie ingerowały w obszar 
gminy Oleśnica.

10 sierpnie br. na konferencji pra-
sowej z udziałem Marcina Horały, se-
kretarza stanu, pełnomocnika rządu 
ds. Centralnego Portu Komunikacyj-
nego dla RP zaprezentowano tzw. wa-
riant inwestorski Kolei Dużych Prędko-
ści na trasie Wrocław - Sieradz - Łódź.

Do dalszych uzgodnień wybrano wa-
riant W51 (czerwony). Wariant ten w 
całości omija tereny gminy Oleśnica 
i przebiegał będzie w naszym regio-
nie m. in. przez tereny gmin: Syców, 
Dziadowa Kłoda, Bierutów, Jelcz La-
skowice, Czernica, Siechnice.

Zgodnie z deklaracjami przedsta-
wicieli CPK pierwsze roboty budow-
lane mają się rozpocząć już w 2023 r., 

a zakończyć w roku 2027.
Wybrane (z punktu widzenia 
mieszkańców powiatu oleśnic-
kiego) założenia bazowe Stu-
dium Techniczno-Ekonomiczno-
-Środowiskowego (STEŚ): 
● prędkość projektowa: do 350 
km/h, 
● prędkość eksploatacyjna na 
moment oddania do użytkowania: 
250 km/h, 
● czas przejazdu na odcinku Łódź 
– Wrocław wyniesie 70 minut 
● przeznaczenie linii: pasażerska, 
z ruchem towarowym na odcinku 
Sieradz – Czernica Wrocławska (z 
uwzględnieniem dodatkowej pary 
torów dla ruchu towarowego cięż-
kiego pomiędzy węzłem z linią 143 
w rejonie Bierutowa a połącze-
niem z linią 277 w rejonie Czernicy 
Wrocławskiej/Jelcza-Laskowic), 
•włączenia do infrastruktury PLK: 
LK 181 (Wieruszów, Bralin), LK 
143 (Bierutów – Oleśnica), LK 277 
(Czernica Wrocławska).

Szczegółowa mapa przebiegu wy-
branego do realizacji wariantu KDP 
na trasie Wrocław-Sieradz-Łódź do-
stępna pod adresem: https://www.
cpk.pl/pl/wariant-i-w51.● 

Krzysztof Skórzewski 
Sekretarz/Zastępca Wójta 

Gminy Oleśnica

Od kilku miesięcy trwają intensyw-
ne prace nad przygotowaniem 

nowej Lokalnej Strategii Rozwoju ob-
szaru LGD na lata 2023-2027. Obszar 
działania Stowarzyszenia to 10 gmin: 
Oleśnica, Dobroszyce, Bierutów, Dłu-
gołęka, Czernica, Syców, Jelcz-Lasko-
wice, Międzybórz, Dziadowa Kłoda i 
Wilków. To właśnie głos mieszkań-
ców tych gmin jest najważniejszy 
w opracowaniu strategii działa-
nia LGD na kolejne lata.

„Chcemy zaangażować jak naj-
większą liczbę naszych mieszkańców, 
zebrać ich pomysły na rozwój ob-
szaru, poznać potrzeby i problemy. Bar-
dzo dziękujemy wszystkim, którzy ak-
tywnie uczestniczą w tworzeniu strategii 
za  poświęcony czas i ich  zaangażowa-
nie. Zachęcamy wszystkich mieszkańców 
do wypełnienia ankiety dostępnej na na-
szej stronie internetowej www.dobrawi-
dawa.pl” mówi Agnieszka Kasina, Pre-
zes Stowarzyszenia LGD Dobra Widawa.

Tworzenie nowej strategii to proces 
wieloetapowy. Odbyły się już spotkania 
warsztatowe w każdej z gmin, w któ-

rych aktywnie uczestniczyli mieszkań-
cy, przedstawiciele lokalnych samorzą-
dów, organizacji i instytucji. Odbyły 
się także wywiady fokusowe w pięciu 
tematycznych grupach: Urzędy Gmin 
Partnerskich, Powiatowe Urzędy Pra-
cy, Ośrodki Pomocy Społecznej, po-
wiatowe oddziały ARIMR, KOWR i 
KRUS; lokalni producenci i usługo-

dawcy; seniorzy; młodzież do 25 
roku życia; rolnicy i ich domow-
nicy. Nasze punkty konsultacyjne 
były obecne na lokalnych impre-
zach plenerowych, prowadzimy 
dyżury w urzędach gmin, na bie-

żąco odbywają się konsultacje w biu-
rze LGD w Oleśnicy, a także online. 

Aktualnie trwają prace w tematycz-
nych zespołach roboczych: Aktywna 
społeczność, Przedsiębiorczość, Tury-
styka. Zespoły te analizują zebrane ma-
teriały i opracowują konkretne części 
dokumentu, który następnie zostanie 
poddany konsultacjom społecznym.
Serdecznie zachęcamy do współtwo-
rzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na-
szego obszaru.● UGO

ZAPROSZENIE DO PRAC

Nowa Lokalna Strategia  
Rozwoju LGD Dobra Widawa
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Od 15 lipca 2022 r. Narodowy Fun-
dusz Ochrony Środowiska i Gospo-

darki rozszerzył dotychczasowy program 
Czyste Powietrze o prefinansowanie in-
westycji. To bardzo ważna zmiana w pro-
gramie, ponieważ umożliwia ubieganie 
się o przedpłatę na wykonanie określo-
nego zadania.
CO NOWEGO W PROGRAMIE 
„CZYSTE POWIETRZE PLUS”
● zwiększenie o 10 tys. zł maksymalnej 
kwoty dotacji na wymianę pieca, czy pra-
ce termomodernizacyjne - w przypad-
ku osób o najniższych dochodach do-
finansowanie wzrasta z 69 do 79 tys. zł.
● wprowadzenie prefinansowania, a więc 
możliwości otrzymania pieniędzy jesz-
cze przed rozpoczęciem remontu do 50% 
kosztów całej inwestycji, czyli w przy-
padku maksymalnej kwoty dofinansowa-
nia przed rozpoczęciem remontu moż-
na otrzymać prawie 40 tys. zł.

DLA KOGO PROGRAM 
„CZYSTE POWIETRZE PLUS”
● nowa odsłona jest dostępna tylko dla 
osób, które wcześniej nie korzystały z dotacji  
w programie Czyste Powietrze. 
JAKIE WARUNKI TRZEBA SPEŁNIĆ 
● warunkiem korzystania z progra-
mu „Czyste Powietrze Plus” są progi 
dochodowe. Ze ścieżki prefinansowa-
nia będą mogli skorzystać beneficjen-
ci kwalifikujący się do podwyższonego  
i najwyższego poziomu dofinansowania. 
Właściciele domów, których przecięt-
ne miesięczne wynagrodzenie wynosi:

- do 1564 zł na osobę w gospodarstwie 
wieloosobowym oraz do 2189 zł w go-
spodarstwie jednoosobowym (podwyż-
szony poziom dofinansowania),

- do 900 zł na osobę w gospodarstwie 
wieloosobowym oraz 1260 zł w gospo-
darstwie jednoosobowym (najwyższy 
poziom dofinansowania).

● podstawą otrzymania dotacji zwiększo-
nej o 10 tys. zł jest przynależność do grupy 
beneficjentów o najniższych dochodach, 
potwierdzona stosownym zaświadczeniem  
o wysokości zarobków. Natomiast wa-
runkiem wypłaty pieniędzy na zasadzie 
prefinansowania jest przesłanie wraz z 
wnioskiem o dotację umowy zawartej z 
wykonawcą na przeprowadzenie konkret-
nych prac zgodnych z zapisami progra-
mu. W ramach realizowanego przedsię-
wzięcia możliwe jest zawarcie do trzech 
umów z wykonawcami. Mogą one zo-
stać dostarczone na etapie uzupełnia-
nia wniosku, na co wnioskodawca bę-
dzie miał 10 dni roboczych.

JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK 
W PROGRAMIE „CZYSTE 
POWIETRZE PLUS ?
● wnioski należy składać wyłącznie za 
pośrednictwem generatora wniosków o 
dofinansowanie z możliwością podpisania 
wniosku elektronicznie profilem zaufa-
nym. W przypadku braku podpisu pro-
filem zaufanym, należy przesłać wersję 
elektroniczną wniosku, następnie wydru-
kować formularz i podpisać go  ręcznie 
oraz przesłać pocztą lub przekazać za po-
średnictwem punktu informacyjno-kon-
sultacyjnego w Urzędzie Gminy Oleśnica 
, pok. nr 14 tel. 71/314-02-14. ● 

Eliza Kołcz - SK

CZYSTE POWIETRZE PLUS

Wyższe dotacje na wymianę 
„kopciuchów” i ocieplenie 
domów jednorodzinnych. 
Zyskają najmniej zarabiający

DOPŁATY

Wniosek o wypłatę 
„Dodatku Węglowego”*
Gminny Ośrodek Pomocy Spo-

łecznej w Oleśnicy informuje, 
że od 12 sierpnia 2022 r. obo-

wiązują przepisy ustawy o dodatku 
węglowym. Dodatek węglowy stano-
wi kluczowy element rządowej tarczy 
antyinflacyjnej, który ma zniwelować 
rosnące ceny węgla.

KOMU PRZYSŁUGUJE?
Dodatek węglowy przysługuje osobie 
w gospodarstwie domowym, w przy-
padku gdy głównym źródłem ogrze-
wania gospodarstwa domowego jest 
kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, 
ogrzewacz powietrza, trzon kuchen-
ny, piecokuchnia, kuchnia węglowa 
lub piec kaflowy na paliwo stałe, za-
silane paliwami stałymi, wpisane lub 
zgłoszone do centralnej ewidencji emi-
syjności budynków, o której mowa w 
art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listo-
pada 2008 r. o wspieraniu termomo-
dernizacji i remontów oraz o central-
nej ewidencji emisyjności budynków 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576).

Przez gospodarstwo domowe, o 
którym mowa powyżej rozumie się:

●  osobę fizyczną samotnie zamiesz-

kującą i gospodarującą (gospodarstwo 
domowe jednoosobowe) albo

●  osobę fizyczną oraz osoby z nią 
spokrewnione lub niespokrewnione 
pozostające w faktycznym związku, 
wspólnie z nią zamieszkujące i go-

spodarujące (gospodarstwo domo-
we wieloosobowe).

Przez paliwa stałe rozumie się wę-
giel kamienny, brykiet lub pelet za-
wierające co najmniej 85% węgla ka-
miennego.

GDZIE ZŁOŻYĆ WNIOSEK?
Mieszkańcy gminy Oleśnica składają 
wniosek o wypłatę dodatku węglowego 
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecz-
nej w Oleśnicy (ul. Wojska Polskiego 
78, 56-400 Oleśnica). Wniosek nale-

POMOC SPOŁECZNA

,,Karta Dużej Rodziny 
Gminy Oleśnica" 
z rozszerzonym 
katalogiem usług

W związku z realizacją 
Programu ,,Karta Du-

żej Rodziny Gminy Oleśni-
ca" w dniu 1 sierpnia 2022r. 
podpisano aneks do umowy 
o współpracy Gminy Oleśni-
ca z Kompleksem Rekreacyj-
nym ATOL, który rozszerza 
katalog dotychczas świadczo-
nych usług. 

Obecnie Uczestnicy Pro-
gramu posiadający Ogól-
nopolską Kartę Dużej Ro-
dziny oraz Karnet ,,Karta 
Dużej Rodziny Gminy Oleśnica" 
mogą korzystać z niżej wymienio-
nych atrakcji z 30% zniżką:
●  Basen ( 90 minut) - bilet normalny, 

bilet ulgowy, bilet rodzinny,
●  Basen ( 150 minut) - bilet normalny, 

bilet ulgowy, bilet rodzinny,
●  Basen letni ( jednorazowe wejście) 

bilet normalny, bilet ulgowy, bilet 
po 17:00,

●  Basen + sauna ( 90 minut) - bilet nor-
malny, bilet ulgowy, bilet rodzinny,

●  Basen + sauna (150 minut) - bilet nor-
malny, bilet ulgowy, bilet rodzinny,

●  Lodowisko ( 90 minut ) - bilet nor-
malny, bilet ulgowy,

●  Saunarium z grotą solną ( 60 minut) 
- bilet normalny, bilet ulgowy,

●  Zajęcia fitness i indoor cycling ( 1 za-
jęcia) - wejście jednorazowe: karnet 
4 wejścia,

●  Siłownia ( wejście jednorazowe 150 
minut) 

●  Atol city - miasteczko zabawy ( 90 
minut),

●  Atol city - miasteczko zabawy ( 150 
minut),

●  Ścianki wspinaczkowe ( 90 minut) - 
bilet normalny, bilet ulgowy.

Lista Partnerów Programu Karta Dużej 
Rodziny Gminy Oleśnica dostępna jest 
pod linkiem: http://www.olesnica.wroc.
pl/pliki/aktualnosci_2020/20200219_li-
sta_partnerow_programu_kdr.pdf ● 

Marta Ozga – GOPS w Oleśnicy

ży złożyć w terminie od 17.08.2022 r. 
do 30.11.2022 r. w formie papierowej 
lub elektronicznie za pośrednictwem 
Elektronicznej Platformy Usług Ad-
ministracji Publicznej ePUAP – wzór 
wniosku do pobrania znajduje się na 
stronie olesnica.wroc.pl w zakładce 
„Ważne ogłoszenia”. Wnioski o wy-
płatę dodatku węglowego złożone po 
dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia 
się bez rozpoznania.

ROZSTRZYGNIĘCIE WNIOSKU 
I TERMIN WYPŁAT
Dodatek węglowy dla gospodar-
stwa domowego wynosi 3.000 zło-
tych. Na wskazany we wniosku o 
wypłatę dodatku węglowego adres 
mailowy zostanie wysłana informa-
cja o przyznaniu dodatku węglowe-
go (przyznanie dodatku nie wyma-
ga wydania decyzji).

Dodatek węglowy wypłaca się w ter-
minie do miesiąca od dnia złożenia 
wniosku o jego wypłatę na wskaza-
ny we wniosku rachunek płatniczy.

W celu uzyskania szczegółowych 
informacji zapraszamy do kontaktu z 
Gminnym Ośrodkiem Pomocy Spo-
łecznej w Oleśnicy, ul. Wojska Pol-
skiego 78, 56-400 Oleśnica, pokój nr 
3, w godzinach pracy Ośrodka, tj. po-
niedziałek, wtorek, czwartek, piątek 
7:00-15:00, środa 7:00-17:00, telefo-
nicznie pod numerem 71 715 68 88, 
530 061 671. ● 

*Stan prawny na 8 września 2022 r. 
GOPS w Oleśnicy
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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

507 823 551 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 721 638 369 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 Łukasz Zdyb 794 016 072 lukasz.zdyb@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

RADNI GMINY OLEŚNICA

Adresy e-mail do Radnych
Radny Adres e-mail Okręg wyborczy

Agnieszka Podobińska agnieszka.podobinska@olesnica.wroc.pl Smardzów

Aleksandra Sieruga aleksandra.sieruga@olesnica.wroc.pl Brzezinka, 
Sokołowice

Anita Markiewicz-Wróbel anita.markiewiczwrobel@olesnica.wroc.pl Osiedle 
Boguszyce

Czesław Kaczmarek czeslaw.kaczmarek@olesnica.wroc.pl Ligota Polska, 
Ostrowina

Daniel Banaś daniel.banas@olesnica.wroc.pl Osada Leśna, 
Poniatowice

Grzegorz Szymański grzegorz.szymanski@olesnica.wroc.pl Ligota Mała

Jacek Bartosik jacek.bartosik@olesnica.wroc.pl Dąbrowa, 
Jenkowice

Janina Bednarska janina.bednarska@olesnica.wroc.pl Krzeczyn, 
Piszkawa

Justyna Batog justyna.batog@olesnica.wroc.pl Gręboszyce, 
Ligota Wielka,  
Świerzna, Zimnica

Łukasz Grzyb lukasz.grzyb@olesnica.wroc.pl Nowa Ligota, 
Smolna

Marcin Korzępa marcin.korzepa@olesnica.wroc.pl Cieśle, Spalice

Marta Barska marta.barska@olesnica.wroc.pl Bystre

Tadeusz Kunaj tadeusz.kunaj@olesnica.wroc.pl Boguszyce

Tomasz Domal tomasz.domal@olesnica.wroc.pl Bogusławice, 
Nowoszyce, 
Wszechświęte, 
Wyszogród, 
Zarzysko

Władysław Szymański wladyslaw.szymanski@olesnica.wroc.pl Nieciszów   

INFORMATOR

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 Obywatel-
skich (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, Nieru-
chomości 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
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Za nami kolejna edycja wyścigu 
kolarskiego Visegrad 4 Bicyc-
le Race – Grand Prix Polski.

Zawody odbyły się 10 lipca. Ko-
larze wystartowali w Długołęce, na-
stępnie pokonali 9 pętli przebiega-
jących przez teren gminy Oleśnica, 
finiszując na Podzamczu. Swoje wy-
ścigi miały również dzieci, podzielone 
na trzy kategorie wiekowe - dla każ-
dego uczestnika przewidziano pre-
zenty/podarunki. "Dorosły" wyścig, 
po zaciętej rywalizacji, o długość ro-

weru, wygrał Marceli Bogusławski z 
HRE Mazowsze Serce Polski Cycling 
Team, drugi był Czech Tomas Bar-
ta, a trzeci reprezentujący Izrael Ita-
mar Einhorn. 

„Dziękuję serdecznie organizato-
rom, uczestnikom wyścigów, naszym 
OSP - które obstawiły trasę i spraw-
nie kierowały ruchem, Policji, Wojsku 
oraz wszystkim zaangażowanym w tą 
udaną imprezę” – mówi Wójt Gminy 
Oleśnica, Marcin Kasina.● 

UGO

SPORT

Visegrad Bicycle Race po raz 
kolejny na drogach gminy Oleśnica

SPORT

Turnieje piłkarskie 
młodzików i juniorów 
młodszych o „Puchar Wójta” 
Gminy Oleśnica
10 września rozpoczęto 

rozgrywki w piłce noż-
nej dla najmłodszych piłkarzy 
z terenu gminy Oleśnica. Na 
gminnym boisku "Orliku" w 
Oleśnicy organizowane są tur-
nieje piłkarskie dla uczniów w 
dwóch kategoriach wiekowych: 
młodziki oraz juniorzy młod-
si. W rozgrywkach uczestniczą 
reprezentacje Krzeczyna, No-
woszyc, Piszkawy oraz Dzia-
dowej Kłody. ● 

Artur Koziara 
- GOK Oleśnica

SPORT

Mistrzostwa w piłce nożnej se-
niorów o „Puchar 
Wójta” Gminy Oleśnica 
- sezon 2022/2023
W niedzielę 28 sierpnia ru-

szyła popularna „Liga 
Gminna” o Mistrzostwo Gmi-
ny Oleśnica. Do rywalizacji w 
sezonie 2022/2023 o „Puchar 
Wójta” naszej gminy wystar-
towało siedem drużyn: Bogu-
sławice, Boguszyce, Cieśle, Nie-
ciszów, Smolna, Świerzna oraz 
drużyna z Zarzyska. Zapraszamy 
do śledzenia wyników w lokal-
nych mediach, na naszej stronie 
internetowej oraz na oficjalnym 
fanpage’u GOK Oleśnica. ● 
Artur Koziara - GOK Oleśnica


