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KILKA SŁÓW DO MIESZKAŃCÓW

Szanowni Mieszkańcy 
Gminy Oleśnica

Dobry, choć niełatwy rok - tak 
krótko mogę podsumować 
ostatnie 12 miesięcy w gmi-

nie Oleśnica. Mimo, że zapominamy 
powoli o obostrzeniach pandemicz-
nych i towarzyszących im ogranicze-
niach, tocząca się za naszą wschodnią 
granicą wojna przyniosła wiele no-
wych wyzwań z którymi wszystkie sa-
morządy muszą się mierzyć. Pomoc 
ukraińskim uchodźcom wojennym, 
szalejąca inflacja i galopujące zwyżki 
cen powodujące problemy z realiza-
cją planów, gwałtowny wzrost kosz-
tów bieżących m.in. ogrzewania szkół 
i obiektów użyteczności publicznej, 
oświetlenia dróg i budynków gmin-
nych – to wszystko utrudnia ale nie 
paraliżuje naszych działań. Wymie-
nione czynniki powodują, że samo-
rządy mają trudności z opracowaniem 
przyszłorocznych budżetów, to w tej 
chwili trochę „wróżenie z fusów” bo 
wiele zagadnień dotyczących lat ko-
lejnych to niewiadoma. Zachwiana 
została stabilność i pewność syste-
mu „decyzja- działanie- oczekiwany 
efekt”, ale dzięki intensywnej pracy 
nad przygotowaniem, omówieniem i 
uchwaleniem budżetu naszej gminy, 
wspólnie (Wójt, Skarbnik, kierownicy 
referatów, pracownicy urzędu, radni 
Rady Gminy, rady sołeckie i sołtysi) 
wypracowaliśmy optymalny projekt 
uchwały budżetowej na rok 2023. 

Mijający rok przyniósł też wiele po-
zytywów. Mamy już sfinalizowane 
umowy na lwią część zaplanowanych 
przez nas inwestycji, pozyskaliśmy 
też niebagatelne zewnętrzne fundu-
sze z różnych źródeł, które są prze-
znaczone na kluczowe zadania infra-
strukturalne realizowane zgodnie z 
zasadą zrównoważonego rozwoju. 
Do tego dochodzi sprawne wykony-
wanie budżetu gminy i konsekwencja 
w działaniu, co jest niezaprzeczalnym 
atutem i pozwala optymistycznie pa-
trzeć w przyszłość. Nadchodzący rok 

2023 będzie niewątpliwie ciężki, ale 
zakładane przez nas ambitne cele przy 
pełnej mobilizacji nas wszystkich są 
realne do osiągnięcia.

Największą z dopiętych w ostat-
nich miesiącach inwestycji jest tzw. 
„Pakiet Drogowy”, obejmujący re-
mont lub przebudowę 10 gminnych 
dróg o łącznej długości prawie 5 km. 
Trzy ze wspomnianych dróg (w Bo-
guszycach, Brzezince i Dąbrowie) są 
już na ukończeniu i zostaną odebra-
ne jeszcze w tym roku, realizacja po-
zostałych (w Ligocie Małej, Ligocie 
Polskiej, Nieciszowie, Ostrowinie, So-
kołowicach, Smardzowie i Bystrem) 
to rok przyszły. Koszt ww. inwesty-
cji to 11  869 100,91 zł brutto, przy 
czym 7 000 000 zł pochodzi z „dru-
giego rozdania” Rządowego Funduszu 
Polski Ład: Program Inwestycji Stra-
tegicznych. Gmina Oleśnica udzie-
liła również pomocy finansowej w 
kwocie 250 000 złotych powiatowi 
oleśnickiemu na przebudowę dro-
gi powiatowej 1469D Cieśle – Wy-
szogród – Nowoszyce – Gręboszyce 
– Smolna. Prace posuwają się bardzo 
szybko, 16 grudnia dokonany zosta-
nie odbiór tej ważnej strategicznie dla 
mieszkańców naszej gminy inwesty-
cji. O „Pakiecie” i innych przedsię-
wzięciach drogowych znajdą Państwo 
informacje na stronach 4-6 Kuriera.

Nie zapomniano także o infrastruk-
turze wodno-ściekowej. Na ukończe-
niu jest gruntowna modernizacja Sta-
cji Uzdatniania Wody w miejscowości 
Krzeczyn, zaopatrującej w wodę takie 
miejscowości jak: Krzeczyn, Piszkawa, 
Ligota Mała, Bystre, Nieciszów, Zimni-
ca oraz Nowa Ligota. Trwają również 
prace przy przebudowie sieci wodo-
ciągowej w miejscowości Brzezinka, 
w większości wykonywane bezwyko-
pową metodą przewiertu sterowane-
go, co znacznie obniża koszty. Na to 
przedsięwzięcie gmina Oleśnica uzy-
skała wsparcie z Rządowego Fundu-

szu Inwestycji Lokalnych w wysoko-
ści 533 239,43 zł - dla gmin, w których 
funkcjonowały państwowe przedsię-
biorstwa gospodarki rolnej (PGR-y). 
Kolejnym planowanym zadaniem z 
tego zakresu jest budowa sieci kana-
lizacji sanitarnej w Jenkowicach. W 
październiku podpisany został aneks 
do porozumienia międzygminnego z 
gminą Dobroszyce w sprawie wspólnej 
realizacji tego przedsięwzięcia (budo-
wa odcinka od miejscowości Jenko-
wice w gminie Oleśnica do miejsco-
wości Dobra w gminie Dobroszyce). 
Inwestycja ta przyczyni się do zmniej-
szenia emisji szkodliwych substancji 
przedostających się do wód i ziemi, a 
tym samym do polepszenia stanu śro-
dowiska, a także poprawy warunków 
życia mieszkańców (więcej informa-
cji na ten temat na stronie 6 Kurie-
ra). Błyskawiczne tempo towarzyszy 
również rozbudowie szkoły podsta-
wowej w Ligocie Polskiej. Dokonano 
odbioru częściowego I etapu prac bu-
dowlanych (stan surowy zamknięty, 
budynek posiada już dach, kompletną 
konstrukcję nośną, drzwi zewnętrz-
ne i okna). W chwili obecnej trwają 
prace wewnątrz obiektu. Termin od-
dania inwestycji (w drugim kwartale 
przyszłego roku) wydaje się być nie-
zagrożony. Jak widać działamy kom-
pleksowo, inwestując we wszystkie 
elementy  infrastruktury.

Miesiące jesienne to także powrót 
do tradycyjnych „Spotkań z Senio-
rami”. Po dwuletniej przerwie spo-
wodowanej pandemią mogliśmy po-
nownie zaprosić Państwa na wspólne 
świętowanie w świetlicach wiejskich. 
W przygotowanie tych wydarzeń czyn-
nie zaangażowały się nasze KGW, za 
co im serdecznie dziękuję. Pośród wie-
lu atrakcji towarzyszących „Spotka-
niom”, można było miło i radośnie 
spędzić czas. Takie spotkania są nie-
zmiernie ważne i bardzo cieszy fakt, 
że mają Państwo podobne odczucia, 

czego świadectwem jest Wasz tak licz-
ny udział we wszystkich 16 zorgani-
zowanych wydarzeniach. Obszerna 
fotorelacja znajduje się na 11 stro-
nie Kuriera. W ostatnim kwartale 
zainaugurował też swoją działal-
ność Uniwersytet Trzeciego Wieku 
Gminy Oleśnica. Frekwencja na zaję-
ciach przerosła nasze oczekiwania. To 
Państwa potrzeby wpłyną na kształt 
UTW, na pewno nie zabraknie ofer-
ty kulturalnej, rekreacyjnej i sporto-
wej, jak i kursów oraz zajęć poszerza-
jących wiedzę i rozwijających talenty. 
O poziom tej oferty, znając zaanga-
żowanie  i profesjonalizm pracowni-
ków Gminnego Ośrodka Kultury w 
Oleśnicy jestem spokojny. O tych i 
innych działaniach GOK-u przeczy-
tają Państwo na stronie 12. Zajrzymy 
też do gminnych szkół (str.13-15) i do 
obiektów sportowych (str.20).

Na sesji 22 grudnia radni będą gło-
sować nad przyjęciem Budżetu Gminy 
Oleśnica na 2023 rok. Wierzę, że wspólna 
praca nad projektem budżetu, uwzględ-

nienie zgłoszonych wniosków i propo-
zycji oraz pozytywna opinia Regionalnej 
Izby Obrachunkowej oraz wszystkich 
komisji pomogą radnym podjąć racjo-
nalną decyzję i dla dobra naszej gmi-
ny przyjąć budżet w przedstawionym 
kształcie. Przed nami trudny, bardzo 
nieprzewidywalny rok. Aby założone 
cele udało się zrealizować, konieczna 
jest ścisła współpraca i współdziałanie 
nas wszystkich, bo zaangażowania i chę-
ci na pewno nie zabraknie

W nadchodzącym roku życzę Pań-
stwu i sobie przede wszystkim spokoju, 
oby zwichrowania i perturbacje towa-
rzyszące ostatnim miesiącom znalazły 
pozytywny finał, a nasze życie wró-
ciło na stabilne tory z optymizmem i 
pogodą ducha zamiast niepewności. 
Jednocześnie życzę Wam zdrowych, 
białych Świąt Bożego Narodzenia spę-
dzonych bez pośpiechu dnia codzien-
nego. Wszystkiego dobrego!
Zapraszam do lektury Kuriera. ●

Wójt Gminy Oleśnica
Marcin Kasina



KURIER GMINY OLEŚNICA 3nr 4 |  grudzień 2022 |  www.olesnica.wroc.pl

SESJE RADY GMINY OLEŚNICA

Obrady radnych gminy Oleśnica
NADZWYCZAJNE SESJE RADY 
GMINY OLEŚNICA
23 września, 17 października oraz 18 
listopada 2022 r. odbyły się nadzwy-
czajne sesje Rady Gminy Oleśnica, któ-
re zostały zwołane przez Przewodni-
czącego Rady Tadeusza Kunaja, na 
wniosek Wójta. Konieczność prze-
prowadzenia obrad podyktowana 
była potrzebą wprowadzenia zmian 
kwot dochodów i wydatków ogó-
łem w roku 2022. Środki dotyczyły  
m. in. realizacji zadań związanych z 
wypłatą dodatku węglowego oraz do-
datku energetycznego. Nastąpiły rów-
nież zmiany związane z Polskim Ła-
dem dotyczące Pakietu Drogowego 
oraz wprowadzono dodatkowe środ-
ki z tytułu udziałów w PIT. Podczas 
ww. spotkań Skarbnik Gminy omówi-
ła proponowane zmiany do budżetu 
oraz do wieloletniej prognozy finan-
sowej, analizując wprowadzane po-
prawki w kontekście wpływu na ca-
łość budżetu Gminy Oleśnica.

ZWYCZAJNE SESJE RADY 
GMINY OLEŚNICA
Zgodnie z harmonogramem obrad, w 
dniu 14 września 2022 r. odbyła się ko-
lejna, zwyczajna sesja Rady Gminy Ole-
śnica. Na wstępie Przewodniczący Rady 
Tadeusz Kunaj poddał pod głosowanie 
3 autopoprawki do porządku obrad. 
Następnie przystąpiono do rozpatrze-
nia projektów uchwał dotyczących m. 
in. Planu Zrównoważonej Mobilności 
dla Miejskiego Obszaru Funkcjonal-
nego Wrocławia, udzielenia pomocy 
finansowej Województwu Dolnoślą-
skiemu w zakresie realizacji zadania pn. 
budowa wschodniej obwodnicy Ole-
śnicy, regulaminu korzystania z pla-
ców zabaw oraz siłowni zewnętrznych 
w gminie Oleśnica. Rozpatrzono tak-

że projekty finansowe, oświatowe oraz 
dotyczące programów ochrony śro-
dowiska dla Gminy Oleśnica.

W dniu 27 października oraz 29 li-
stopada 2022 r. odbyły się kolejne sesje 
gminnego samorządu. Na pierwszej z 
nich omówiono informację o stanie 
realizacji zadań oświatowych w gminie 
Oleśnica za rok szkolny 2021/2022, na-
tomiast na drugiej - działalność Cen-
trum Usług Wspólnych w roku 2021. 
Obie prezentacje podczas ww. obrad 
przedstawiła dyrektor Centrum Usług 
Wspólnych Monika Galik.

Podczas obu sesji Przewodniczący 
Rady poddał pod glosowanie auto-
poprawki do porządków obrad. Do-
tyczyły one zmiany tytułu projektu 
budżetowego oraz wprowadzenia 
dwóch projektów uchwał w sprawie 

emisji obligacji oraz określenia zasad 
ich zbywania, nabywania i wykupu 
przez Wójta.

Radni dyskutowali także nad zmia-
nami budżetu na 2022 rok, zmianami  
w wieloletniej prognozie finansowej, 
stawkami podatku od nieruchomo-
ści oraz nad projektami oświatowymi. 
Podjęto również uchwałę w sprawie 
wstępnej lokalizacji nowego przystanku 
komunikacyjnego przy drodze powia-
towej w miejscowości Brzezinka oraz 
zmieniono uchwałę dotyczącą nada-
nia nazw ulic w miejscowości Spalice. 

Udzielono również z budżetu 
Gminy Oleśnica:
●  pomocy finansowej w formie dota-

cji celowej w kwocie 250.000,00 zł 
Powiatowi Oleśnickiemu, z prze-

znaczeniem na realizację zadania 
bieżącego pod nazwą: „Przebudo-
wa drogi nr 1469D poprzez wyko-
nanie nakładki;

●  oraz pomocy rzeczowej w formie 
wykonania dokumentacji projekto-
wej i robót budowlanych dla Powia-
tu Oleśnickiego, związanych z re-
alizacją zadania pn. „Budowa ciągu 
pieszo – rowerowego w miejsco-
wości Sokołowice”. 

Na ww. sesjach pod głosowa-
nie poddano również następują-
ce projekty:
●  w sprawie zasad i trybu udzielania 

dotacji celowej ze środków budżetu 
Gminy Oleśnica na dofinansowa-
nie kosztów zadań inwestycyjnych 
związanych z ograniczeniem niskiej 
emisji na terenie gminy Oleśnica;

●  w sprawie regulaminu określające-
go zasady udzielenia i  rozliczenia 
dotacji celowej z  budżetu Gminy 
Oleśnica na budowę przydomo-
wej oczyszczalni ścieków na tere-
nie Gminy Oleśnica;

●  w sprawie przyjęcia „Programu 
współpracy Gminy Oleśnica na rok 
2023 z organizacjami pozarządo-
wymi oraz podmiotami określo-
nymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r. o działalno-
ści pożytku publicznego i o wo-
lontariacie”;

●  w sprawie powierzenia Wójtowi 
Gminy Oleśnica uprawnień do usta-
lania cen i opłat za korzystanie z 
sal sportowych, świetlic wiejskich 
i boisk sportowych, jako obiektów 
i urządzeń użyteczności publicz-
nej, stanowiących własność Gmi-
ny Oleśnica.

 
Podczas październikowej sesji, zgod-

nie z art. 24 h ustawy o samorządzie 
gminnym, Wójt oraz Przewodniczą-
cy Rady przedstawili informację z do-
konanej analizy oświadczeń majątko-
wych radnych, Wójta i zobowiązanych 
pracowników urzędu oraz jednostek 
organizacyjnych Gminy Oleśnica za 
2021 rok.

Przypominamy, że w Biuletynie 
Informacji Publicznej (BIP) Urzędu 
Gminy Oleśnica http://olesnica.no-
woczesnagmina.pl/ publikowane są 
imienne wykazy głosowań radnych. 
W ww. Biuletynie zamieszczane są 
również uchwały podjęte na sesjach 
oraz transmisje z obrad i nagrania ar-
chiwalne, a także informacje Wójta z 
prac między sesjami.. ●

Agnieszka Kembłowska 
- Biuro Rady

MŁODZIEŻOWA RADA GMINY OLEŚNICA

Dolnośląskie Forum Młodzieży 
z udziałem przedstawicieli 
Młodzieżowej Rady Gminy
W  dniu 21.10.2022 r. przedstawi-

ciele Młodzieżowej Rady Gmi-
ny Oleśnica uczestniczyli w Dolnoślą-
skim Forum Młodzieży, które odbyło 

się w Oleśnickiej Bibliotece Publicz-
nej. Forum było miejscem wymiany 
poglądów oraz doświadczeń zarówno 
młodzieży jak i aktywistów z Dolne-
go Śląska. Wydarzenie pozwoliło na 
wsłuchanie się w głos młodego poko-
lenia oraz umożliwiło wskazanie mło-
dzieży sposobów na odnalezienie się 
w tak dynamicznie zmieniającej się 
rzeczywistości.

Podczas Dolnośląskiego Forum Mło-
dzieży odbyły się trzy panele dys-
kusyjne:
1. Młodzież w przestrzeni publicznej,
2. System edukacji w kontekście współ-
czesnego rynku pracy,
3. Nowe technologie a zdrowie psy-
chiczne młodzieży.

Dolnośląskie Forum to świetna oka-
zja do poznania nowych osób oraz 
integracji młodzieżowych liderów z 
Dolnego Śląska. ● MRG

MŁODZIEŻOWA RADA GMINY OLEŚNICA

Inauguracyjne posiedzenie

22  listopada odbyła się pierwsza 
w roku szkolnym 2022/2023 

sesja MRG. Gościem honorowym wy-
darzenia był Poseł na Sejm Rzeczpo-
spolitej Polskiej Pan Michał Jaros, któ-
ry w przemówieniu opowiedział swoją 
historię politycznej kariery. Zaświad-
czenie o wyborze z rąk Posła, Wójta 
Gminy Oleśnica Pana Marcina Kasiny 
oraz Przewodniczącego Rady Gminy 

Oleśnica Pana Tadeusza Kunaja ode-
brało ośmiu nowo wybranych radnych. 

W drugiej części sesji poprzez wy-
bory uzupełniono skład prezydium. 
Wiceprzewodniczącym został Fra-
nek Sieruga, Sekretarzem – Mateusz 
Szulc, a Skarbnikiem – Nikola Wargu-
lec. Funkcję Przewodniczącego nadal 
pełnić będzie Jan Cichosz. ● 

MRG
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INWESTYCJE

„Pakiet Drogowy” w gminie Oleśnica - 10 dróg o łącznej długości prawie 
5 kilometrów  do realizacji w ciągu 14 miesięcy od dnia zawarcia umowy
W „drugim rozdaniu” Rządowego Funduszu Polski Ład: 

Program Inwestycji Strategicznych, gmina Oleśnica 
pozyskała fundusze na budowę kanalizacji sanitarnej 

w miejscowości Dąbrowa oraz na budowę i remonty dróg na te-
renie gminy. Po otrzymaniu wstępnej promesy z Banku Gospo-
darstwa Krajowego w łącznej kwocie 7 mln złotych (na tzw. „Pa-
kiet Drogowy”), zwołana została nadzwyczajna sesja Rady Gminy, 
podczas której wytypowano 10 zadań, które zostaną zrealizowa-
ne w ciągu 14 miesięcy od dnia zawarcia umowy:

Przebudowa drogi w miejscowości Brzezinka 
działki nr 140, 159 

Istniejąca droga jest drogą gminną, wewnętrzną, jednojezdnio-
wą, dojazdową, o nawierzchni tłuczniowej. Jej szerokość to oko-
ło 3,50 metra, długość 220 mb. Po obu stronach drogi znajdu-
ją  się pobocza o szerokości 0,75 m. Brak chodników. Remont 
drogi zakłada wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-
-bitumicznych.

Remont drogi gminnej Dz. nr 220/4 AM-1 
w miejscowości Dąbrowa

Istniejąca droga gminna ma szerokość 5,5 m i posiada nawierzch-
nię bitumiczną. Wzdłuż drogi występują obustronne ziemne po-
bocza oraz rów jednostronny przydrożny. Stan techniczny na-
wierzchni jest zły. Widać liczne ubytki w nawierzchni, zapadnięcia 
i nierówności. Droga została zniszczona podczas remontu wia-
duktu nad stacją Oleśnica Rataje. Spowodowane to było "skró-
ceniem sobie" objazdu przez samochody ciężarowe, do czego 
nieprzystosowana była nawierzchnia wspomnianej drogi. Po-
bocza występujące po obu stronach drogi są rozjeżdżone i nie-
utwardzone, co powoduje częściowe tamowanie odpływającej 
wody z jezdni i jej podmakanie. W ramach remontu zaprojek-
towano drogę jednojezdniową, dwukierunkową o szerokości 5,5 
m i długości ok. 845,0 m. Na całej długości projektowanej dro-
gi o nawierzchni bitumicznej zaprojektowano pobocza kruszy-
wowe o szerokości 0,75 m.

Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego dz. nr 293, 275 
w miejscowości Bystre
Istniejąca droga o nawierzchni z frezowiny, z powierzchniowym 
utrwaleniem emulsją bitumiczną oraz z kruszywa łamanego, ma 
zmienną szerokość (która waha się między 2,8m a 4,0m). Brak 
jednolitych spadków poprzecznych powoduje zatrzymywanie 
się wody na drodze i jej degradację. 

Charakterystyka projektowanego obiektu: 
●  Długość: 146 m, 
●  Ciąg pieszo jezdny o szerokości jezdni 5,0m,
●  Nawierzchnia drogi z kostki betonowej,
●  Ściek z kostki betonowej 2x10cm po obu stronach drogi,

●  Droga wygrodzona opornikiem betonowym 12x25cm na 
ławie betonowej.

Planowane prace znacząco poprawią komunikację w obrębie 
drogi. Zakres inwestycji obejmuje również remont istniejące-
go przepustu. 

Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej 
w miejscowości Boguszyce dz. nr 353dr AM-3

Istniejąca droga jest drogą gminną, wewnętrzną o nawierzchni 
gruntowej powierzchniowo umocnioną kruszywem. Droga ta 
stanowi dojazd do zabudowań mieszkalnych i pól uprawnych. 
Obecna szerokość w/w drogi wynosi 3,5 m. Wzdłuż drogi wystę-
pują obustronne ziemne pobocza. Stan techniczny nawierzchni 
jest zły, pobocza są rozjeżdżone i nieutwardzone, co powoduje 
częściowe tamowanie odpływającej wody z jezdni i jej podma-
kanie. W ramach przebudowy, zaprojektowano drogę jednojez-
dniową dwukierunkową o szerokości 3,5 m i długości ok. 198 m. 
Na całej długości projektowanej drogi o nawierzchni bitumicznej 
zaprojektowano pobocza kruszywowe o szerokości 0,50 - 0,75 m. 

Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości 
Ligota Mała na działce nr 198/12

Droga wewnętrzna w stanie istniejącym posiada na całości na-
wierzchnię ziemną z wyłączeniem istniejącego zjazdu wykona-
nego w technologii bitumicznej. Droga posiada liczne dziury, 
wyrwy oraz deformację poprzeczną. W porze deszczowej po-
jawia się wiele zastoisk wodnych. Na końcu drogi znajduje się 
wyjeżdżony plac do zawracania. Ruch pojazdów występujący na 
omawianej ulicy charakteryzuje się małym natężeniem – dojazd 
do zabudowy. Projekt obejmuje przebudowę drogi wewnętrz-
nej o szerokości 3,5 m i długości około 104 m wraz z obustron-
nymi poboczami o szerokości 0,75 – 1,0 m. Projektowany układ 
jezdny biegnie częściowo po śladzie istniejącej drogi gruntowej. 
W ramach zadania projektuje się pełną wymianę nawierzchni 
drogi (kostka betonowa), dojść do istniejących furtek i zjazdów 
do posesji. Jezdnia i zjazdy zostały ograniczone projektowanymi 
obustronnymi najazdowymi krawężnikami betonowymi 15x22. 

Na końcu drogi, w celu bezkolizyjnego zawrócenia oraz zapew-
nienia dostępu dla służb komunalnych i ratunkowych, zaprojek-
towano zawrotkę w postaci placu kołowego z wyspą centralną 
niezabudowaną (zieleń). Dla zawrotki przyjęto szerokość jezd-
ni min. 5.5m. 

Przebudowa drogi gminnej w Ligocie Polskiej (436 obręb 
Ligota Polska)

Istniejąca droga jest drogą dojazdową, posiada nawierzchnię po-
wierzchniowo utrwaloną, jej szerokość to 3-4 metry. Brak chod-
ników. Zjazdy do posesji gruntowe lub tłuczniowe.
Charakterystyka projektowanego obiektu:
●  Droga jednojezdniowa, 
●  Szerokość jezdni 3,50 metra z mijankami o całkowitej sze-

rokości jezdni 5,00 metra, 
●  Szerokość obustronnych poboczy 0,75 m, 
●  Nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej, 
●  Długość drogi: ok 740 mb 

Przebudowa dróg gminnych w miejscowości. Nieciszów, 
dz. nr 202, 201, 200, 198/8, 197, 195/1, 193/6, 117

Zamówienie dotyczy odcinka czterech dróg lokalnych o łączonej 
długości około 1,2 km, wraz z przebudową kanalizacji deszczo-
wej oraz usunięciem ewentualnych kolizji z sieciami uzbrojenia
naziemnego i podziemnego. 
Zakres inwestycji zakłada:
●  Budowę jezdni dróg gminnych o szerokości min. 5,5,
●  Budowę pobocza ulepszonego kruszywem o szerokości 

0,75 m,
●  Budowę skrzyżowania z inną drogą publiczną,
●  Budowę mijanki,
●  Budowę zjazdów indywidualnych i publicznych,
●  Budowę kanalizacji deszczowej i podłączenie do istnieją-

cej sieci,
●  Oczyszczenie rowów przy wylotach kanalizacji deszczowej 

oraz wycięcie kolidującej zieleni,
●  Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz ele-

mentów bezpieczeństwa ruchu drogowego,
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Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej 
w miejscowości Ostrowina dz. nr 225 wraz z budową 
kanalizacji deszczowej

Obecnie droga posiada nawierzchnię z kruszywa o zmiennej sze-
rokości od 2,5 do 3,5 m, z licznymi ubytkami i nierównościami. 
Kruszywo nawierzchni drogi jest zróżnicowany i niejednorod-
ne, z licznymi wybojami. Znaczący wpływ na klimat akustyczny 
ma stan techniczny drogi, który powoduje zwiększenie emito-
wanego hałasu oraz drgań przez poruszające się po drodze po-
jazdy. Droga w stanie istniejącym, na projektowanym odcinku, 
odwadniana jest powierzchniowo. Ze względu na zdeformowaną 
powierzchnię drogi, wody opadowe zatrzymują się w zagłębie-
niach, tworząc lokalne zastoiska wodne. Długość przebudowy-
wanej drogi wynosi 563,24 m. Przebudowa zakłada wykonanie 
nawierzchni bitumicznej o szerokości jezdni 3,5 m, ograniczo-
nej obustronnie opornikiem zatopionym 12x25 na ławie betono-
wej. W celu prawidłowego odwodnienia drogi zaprojektowano 
kanalizacje deszczową o średnicy od 400 do 600 mm. Wykona-
ny zostanie również kolektor deszczowy, składający się z 6 stud-
ni betonowych o średnicy 1000 mm. Łączna długość kolektora 
wynosi 217 m, w tym 114,5 m o średnicy 600 mm.

Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w miejscowości 
Sokołowice na dz. nr 270 AM-2

Istniejąca droga na przedmiotowym odcinku posiada nawierzch-
nię gruntową powierzchniowo umocnioną kruszywem. Wzdłuż 
drogi występują obustronne ziemne pobocza. Obecna szerokość 
drogi wynosi 4,5 m. Droga ta stanowi dojazd do zabudowań miesz-
kalnych i pól uprawnych. Pobocza występujące po obu stronach 
drogi, są rozjeżdżone i nieutwardzone, co powoduje częściowe 
tamowanie odpływającej wody z jezdni i jej podmakanie. Łącz-
na długość remontowanej drogi wynosi ok. 322,0 m.

W ramach przebudowy i rozbudowy drogi, zaprojektowano 
drogę jednojezdniową, dwukierunkową o szerokości 5,5 m. Za-
danie obejmuje wykonanie drogi gminnej wraz z rowem jedno-
stronnym oraz zjazdami na przyległe tereny od strony projekto-
wanego rowu. Na skrzyżowaniu z drogą krajową oraz na zjazdach 
zaprojektowano przepusty rurowe. Na całej długości projekto-
wanej drogi o nawierzchni bitumicznej zaprojektowano pobo-
cza kruszywowe o szerokości 0,75 – 1,25 m.

Przebudowa drogi wraz z wykonaniem odwodnienia 
w miejscowości Smardzów dz. 353/2
Zamówienie dotyczy odcinka drogi o długości około 0,5 km, 
wraz z przebudową. Inwestycja swym zakresem obejmowała bę-
dzie w szczególności: 
●  Budową jezdni o szerokości 6,0 m wraz ze ściekiem z kostki 

betonowej ograniczoną krawężnikami obustronnie, 

Podpisanie umowy 
na Pakiet Drogowy

●  Budową skrzyżowania z inną drogą publiczną, 
●  Budowę zjazdów indywidualnych i publicznych, 
●  Budowę kanalizacji deszczowej i podłączenie do istnieją-

cej sieci, 
●  Budowę chodnika wzdłuż przebudowywanej drogi, 
●  Budowę kanału technologicznego, 
●  Oczyszczenie rowów przy wylotach kanalizacji deszczowej 

oraz wycięcie kolidującej zieleni,
●  Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz ele-

mentów bezpieczeństwa ruchu drogowego, 
Nawierzchnia drogi wykonana będzie z mieszanki mineralno-
-asfaltowej.
Inwestycje podzielono na 3 etapy: 
●  Etap 1 obejmuje wykonaniu przebudowy drogi od 0+000 

do 0+250 
●  Etap 2 obejmuje wykonanie przebudowy drogi od 0+250 

do końca tj. 0+470 
●  Etap 3 obejmuje wykonanie obustronnych chodników o 

szerokości 2 m.

7 września wszczęte zostało postępowanie na ww. zadania. Ofer-
ty można było składać do 22 września 2022  r. Wpłynęły 4 ofer-
ty, przy czym najniższa, zwycięska kwota to 11 869 100,91 zł, a 
średnia arytmetyczna wszystkich ofert – 12 853 433 zł. Wyko-
nawcą „Pakietu” zostało konsorcjum firm z liderem BIOBUD 
INWESTYCJE Piotr Schabikowski S.K.A. z siedzibą w Soko-
łowicach. W ramach ustalonego umową wynagrodzenia, Wy-
konawca udziela gwarancji jakości na materiały, urządzenia i 
roboty na okres 84 m-cy,  licząc od dnia odbioru końcowego 
przedmiotu umowy. Zapewnia on także wszystkie materiały oraz 
sprzęt niezbędny do wykonania przedmiotu umowy.

TERMINY REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ
Przedmiot zamówienia Wykonawca wykona w terminie 14 mie-
sięcy od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem:

Rok 2022 - roboty budowlane dla:
●  remontu drogi gminnej w m. Dąbrowa, dz. 220/4,
●  budowy drogi wewnętrznej dz. 159 w m. Brzezinka polega-

jącej na przebudowie istniejącej drogi,

●  budowy drogi wewnętrznej dz. 353 w m. Boguszyce pole-
gającej na przebudowie istniejącej drogi należy zrealizować 
w terminie do 2 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Rok 2023 - roboty budowlane dla budowy:
●  drogi wewnętrznej w m. Bystre ul. Konwaliowa polegają-

cej na przebudowie istniejącej drogi należy zrealizować w 
terminie do 2 miesięcy od dnia protokolarnego przekaza-
nia placu budowy, 

●  drogi wewnętrznej dz. 198/12 w m. Ligota Mała polegają-
cej na przebudowie istniejącej drogi należy zrealizować w 
terminie do 3 miesięcy od dnia protokolarnego przekaza-
nia placu budowy, 

●  drogi w m. Ligota Polska – w stronę Dębowego Dworu pole-
gającej na przebudowie istniejącej drogi należy zrealizować 
w terminie do 5 miesięcy od dnia protokolarnego przekaza-
nia placu budowy,przy czym przekazanie placu budowy na-
stąpi w okresie od 1 kwietnia 2023 r. do 30 kwietnia 2023 r., 
o czym Zamawiający poinformuje Wykonawcę z co najmniej 
7-dniowym wyprzedzeniem.

Roboty budowlane dla budowy:
●  drogi wewnętrznej dz. 225 w m. Ostrowina polegającej na 

przebudowie istniejącej drogi wraz z budową kanalizacji 
deszczowej,

●  budowy drogi wewnętrznej dz. 270 w m. Sokołowice po-
legającej na przebudowie istniejącej drogi wraz z budową 
kanalizacji deszczowej należy zrealizować w terminie do 5 
miesięcy od dnia protokolarnego przekazania placu budo-
wy, przy czym przekazanie placu budowy nastąpi w okresie 
od 1 czerwca 2023 r. do 30 czerwca 2023 r., o czym Zama-
wiający poinformuje Wykonawcę z co najmniej 7-dniowym 
wyprzedzeniem.

Zadania wykonywane w systemie „zaprojektuj i wybuduj” 
dla budowy:
●  drogi gminnej ul. Złota w m. Smardzów wraz z budową ka-

nalizacji deszczowej,
●  drogi wewnętrznej dz. 202 w m. Nieciszów wraz z budową 

kanalizacji deszczowej należy wykonać w dwóch etapach:
    a)  wykonanie dokumentacji projektowej na podstawie Pro-

gramu funkcjonalno-użytkowego - termin wykonania 9 
miesięcy od dnia zawarcia umowy, 

    b)  wykonanie robót budowlanych na podstawie wykona-
nej dokumentacji - termin 14 miesięcy od dnia zawarcia 
umowy, przy czym roboty budowlane nie mogą być wy-
konywane dłużej niż 5 miesięcy od dnia przekazania Wy-
konawcy placu budowy.

W chwili obecnej trwają prace przy przebudowie dróg  w Bogu-
szycach, Brzezince i Dąbrowie. Zakończenie wspomnianych  in-
westycji planowane jest jeszcze w tym roku. ● UGO



KURIER GMINY OLEŚNICA6 nr 4 |  grudzień 2022 |  www.olesnica.wroc.pl

14 października br. w siedzi-
bie Urzędu Gminy Dobro-
szyce podpisano aneks do 

porozumienia międzygminnego Nr 
1/2016 w sprawie wspólnej realiza-
cji  inwestycji w zakresie budowy od-
cinka kanalizacji sanitarnej na terenie 
od miejscowości Jenkowice w gminie 
Oleśnica do miejscowości Dobra w 
gminie Dobroszyce oraz powierzenia 
gminie Dobroszyce częściowej reali-
zacji zadania własnego gminy Oleśni-
ca w zakresie zbiorowego odprowa-
dzania ścieków. Aneks doprecyzowuje 
kwestie związanie z postępowaniem 
przetargowym i pozwoli na udziele-
nie zamówienia w trybie "zaprojek-
tuj i wybuduj". 

Zgodnie z zapisami wspomnianego 
Porozumienia, w celu realizacji ww. 
inwestycji, gmina Oleśnica zobowią-

zała się do wybudowania sieci kana-
lizacji o długości około 2500 metrów 

na obszarze gminy Oleśnica w obrębie 
miejscowości Jenkowice oraz o dłu-

gości około 950 metrów na terenie 
gminy Dobroszyce w obrębie miej-
scowości Dobra, z której to kanalizacji 
ścieki będą kierowane celem odbioru 
do oczyszczalni ścieków stanowiącej 
własność gminy Dobroszyce, położo-
nej w miejscowości Dobrzeń. Strony 
ustaliły, że wysokość opłat ponoszo-
nych przez gminę Oleśnica za odpro-
wadzanie ścieków ustalona będzie w 
odrębnej umowie zawartej pomiędzy 
GGK w Dobroszycach Sp. z o.o. a GPK 
w Oleśnicy Sp. z o.o. 

Inwestycja przyczyni się do zmniej-
szenia emisji szkodliwych substancji 
przedostających się do wód i ziemi, a 
tym samym do polepszenia stanu śro-
dowiska, a także poprawy warunków 
życia mieszkańców. ●UGO 

SAMORZĄD

Aneks do porozumienia międzygminnego 
w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej

SAMORZĄD

Spotkanie Oleśnickiej Grupy 
Zakupowej Energii Elektrycznej
7grudnia br. w Urzędzie Gminy Ole-

śnica odbyło się spotkanie przed-
stawicieli jednostek samorządu teryto-
rialnego z terenu powiatu oleśnickiego 
w sprawie przeprowadzenia kolejne-
go (trzeciego) wspólnego postępowa-
nia o udzielenie zamówienia publicz-
nego na dostawę energii elektrycznej. 
Oleśnicka Grupa Zakupowa Energii 
Elektrycznej powstała w 2019 r. z ini-
cjatywy Wójta Gminy Oleśnica. Gmi-
na Oleśnica jest liderem w tym po-
stępowaniu przetargowym, wójtowie, 
burmistrzowie i starosta udzielają, w 
imieniu reprezentowanych przez nich 
samorządów, pełnomocnictwa Gminie 
Oleśnica do przeprowadzenia wspól-
nego przetargu, jednocześnie przygo-
towanie dokumentacji przetargowej 
zlecane jest firmie zewnętrznej. Opra-
cowanie opisu przedmiotu zamówienia 
zaplanowano na grudzień br., a ogło-
szenie przetargu jeszcze w I kwarta-
le roku 2023.

Oleśnicka Grupa Zakupowa do tej 
pory przeprowadziła dwa postępowa-

nia przetargowe na dostawę energii 
elektrycznej w okresie od 01.10.2019 
r do 30.06.2023 r. Ze względu na brak 
stabilizacji cen giełdowych na rynku 
energii, kolejny wspólny zakup zapla-
nowano na okres do końca 2024 r. 
Dzięki dobrej współpracy powiato-
wych samorządów, w ramach grupy 
zakupowej, jeszcze do połowy roku 
2023 samorządy korzystają z cen ener-
gii elektrycznej jakie zostały zaofero-
wane w postępowaniu przetargowym 
na początku 2021 r., tj. cena netto z 1 
kWh energii przy oświetleniu ulicz-

nym wynosi 0,2889 zł, a dla pozo-
stałych gminnych obiektów (szkoły, 
instytucje) 0,3127 zł. Dzięki takim ce-
nom samorządy generują milionowe 
oszczędności na wydatkach na ener-
gię elektryczną. Wspólny zakup ener-
gii elektrycznej pozwoli nie tylko ob-
niżyć koszty, ale również w dłuższym 
czasookresie obowiązywania umowy 
uniezależni gminy od gwałtownych 
wahań cen związanych z trudną do 
przewidzenia sytuacją w przyszłości. ● 

Krzysztof Skórzewski 
- Sekretarz Gminy Oleśnica

OŚWIATA
Błyskawiczne tempo prac 
przy rozbudowie 
SP w Ligocie Polskiej

Dokonano odbioru częściowego I 
etapu prac budowlanych (stan su-

rowy zamknięty, budynek posiada już 
dach, kompletną konstrukcję nośną, 
drzwi zewnętrzne i okna). W chwili 
obecnej trwają prace wewnątrz obiek-
tu. Termin oddania inwestycji (w dru-
gim kwartale przyszłego roku) wyda-
je się być niezagrożony.

Przypomnijmy, powstaje 5 sal lek-
cyjnych (trzy z zapleczem) oraz infra-
struktura towarzysząca (toalety, kory-
tarze) o łącznej powierzchni 554 mkw. 
Budynek połączony zostanie wewnętrz-
nym korytarzem na poziomie przy-
ziemia z istniejącym obiektem i bę-
dzie posiadał dwa niezależne wejścia, 
w tym jedno dla osób z niepełnospraw-
nościami. Dobudowana część stano-
wić będzie odrębną strefę pożarową. 

Gmina, na wzmiankowaną inwesty-
cję, uzyskała dofinansowanie z Fun-
duszu Przeciwdziałania COVID-19 
dla jednostek samorządu terytorial-
nego w wysokości 1 500 000 złotych, 
łączny koszt zadania to 3 367 110,19 
zł brutto. Wykonawcą jest firma Ver-
tus Rafał Pęcherz z Wielunia. ● UGO

INWESTYCJE
Droga powiatowa 1469D  
po przebudowie

2listopada ruszyły prace, a 16 grud-
nia dokonano odbioru zadania: 

„Przebudowa drogi powiatowej 1469D  
Cieśle – Wyszogród – Nowoszyce – 
Gręboszyce – Smolna”. Prace polegały 
na wykonaniu nakładki bitumicznej 
na odcinku 6 km 175 m. Zamawiają-
cym był Powiat Oleśnicki, Wykonaw-
cą firma Strabag Infrastruktura Połu-

dnie Sp. z o.o. Inwestycja pochłonęła 4 
758 497,90 zł i była objęta dofinanso-
waniem z Rządowego Funduszu Pol-
ski Ład: Program Inwestycji Strate-
gicznych (wynosi ono 3 690 750 zł). 
Gmina Oleśnica udzieliła na to zada-
nie pomocy finansowej w formie do-
tacji celowej (z budżetu na rok 2023) 
w kwocie 250 000 zł. ● UGO

INWESTYCJE

Przebudowa sieci wodociągowej w Brzezince
Trwa przebudowa sieci wodocią-

gowej (o długości około 770 m) 
w m. Brzezinka wzdłuż dz. nr 142/2 i 
226 w systemie „zaprojektuj i wybu-
duj”. Zamówienie obejmowało zapro-
jektowanie, uzyskanie zezwolenia na 
budowę (Etap I, zrealizowany) oraz 
wybudowanie i oddanie do użytko-
wania przedmiotu zamówienia. Etap 
II, polegający na posadowieniu sieci 
wodociągowej o średnicy 160 mm, w 
większości wykonywany jest bezwy-
kopową metodą przewiertu sterowa-
nego. Zastosowanie takiej technologii 
wykonania prac pozwala ograniczyć 
uszkodzenia nawierzchni drogowych i 
zachowanie ciągłości ruchu drogowe-

go. Zachowana także została ciągłość 
dostaw wody (dopuszcza się przerwy 

w dostawach wody nie dłuższe niż 4 
godziny w ciągu doby z zastrzeżeniem 
konieczności poinformowania miesz-
kańców o wyłączeniu z min. 24 go-
dzinnym wyprzedzeniem).

 Wykonawcą jest firma “EL-SAN-
-BUD Adam Jaskuła i Wspólnicy” Sp. 
z o.o. z siedzibą w Jelczu-Laskowi-
cach, a wartość zamówienia wyno-
si 406 504,88 złotych netto (500 001 
złotych brutto). Na to zadanie gmi-
na Oleśnica uzyskała wsparcie z Rzą-
dowego Funduszu Inwestycji Lokal-
nych w wysokości 533 239,43 zł - dla 
gmin, w których funkcjonowały pań-
stwowe przedsiębiorstwa gospodarki 
rolnej (PGR-y). ● UGO
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Fabrycznie nowy sprzęt został 
zakupiony w ramach umowy 
o powierzenie grantu o nume-

rze 3308/1/2021 Program Operacyjny 
Polska Cyfrowa na lata 2014-2020*. 

Sprzęt trafił do: 
1. Szkoły Podstawowej w Ligocie 
Polskiej; 
2. Szkoły Podstawowej im. Orła 
Białego w Sokołowicach; 
3. Szkoły Podstawowej Gminy 
Oleśnica w Oleśnicy; 
4. Szkoły Podstawowej  

im. UNICEF w Ligocie Małej; 
5. Szkoły Podstawowej  
im. Kawalerów Orderu Uśmiechu 
w Smolnej; 
6. Szkoły Podstawowej  
we Wszechświętem; 
7. Centrum Usług Wspólnych 
Gminy Oleśnica.

Realizując grant, w Urzędzie Gmi-
ny Oleśnica przeprowadzono również 
audyt cyberbezpieczeństwa w ramach 
Rozwoju Cyfrowego oraz Cyberbezpie-
czeństwa. Wartość zakupionego sprzętu 
to 228 061,68 zł (56 sztuk komputerów 

przenośnych wraz z oprogramowaniem, 
po 8 sztuk dla każdej ze szkół i 8 sztuk 
dla CUW), a koszt poniesiony na au-
dyt cyberbezpieczeństwa to 3444 zł.

*Program Operacyjny Polska Cyfro-
wa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 
V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnie-
nie cyfrowej odporności na zagrożenia 
REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfro-
wy JST oraz wzmocnienie cyfrowej od-
porności na zagrożenia dotycząca re-
alizacji projektu grantowego „Cyfrowa 
Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-
0001/21-00. ● UGO

OŚWIATA

56 sztuk komputerów 
przenośnych wraz 
z oprogramowaniem 
dla szkół gminnych 
i Centrum Usług Wspólnych

JUBILEUSZ

Złote Gody w gminie Oleśnica

16 listopada 2022 r. w Świetlicy Wiej-
skiej w Ligocie Polskiej odbyło  

się uroczyste spotkanie dla osób wy-
różnionych odznaczeniem państwo-
wym – medalem za Długoletnie Po-
życie Małżeńskie.

Dostojnymi Jubilatami, którzy prze-
żyli w związku małżeńskim 50 lat i 
byli obecni na uroczystości są Pań-
stwo: Lucyna i Zbigniew Bożek z Jen-
kowic, Genowefa i Jerzy Dudek z Ligoty 
Polskiej, Janina i Protazy Gliszczyń-

scy z Nieciszowa, Grażyna i Jan Głód 
z Wszechświętego, Maria i Jan Gru-
dzień z Ligoty Polskej, Halina i Ignacy 
Makulscy z Osady Leśnej, Władysła-
wa i Jan Owsińscy z Bystrego, Maria 
i Czesław Papiernik z Boguszyc, Ha-
lina i Władysław Pitek z Krzeczyna,  
Irena i Jan Stempin z Ligoty Polskiej.

Odznaczenia, legitymacje, kwiaty 
oraz upominki wręczali Wójt Gminy 
Oleśnica Marcin Kasina, Przewodni-
czący Rady Gminy Oleśnica Tadeusz 

Kunaj wraz z sołtysami i radnymi z 
miejscowości, w których mieszkają Ju-
bilaci. Pamiątką z uroczystości są zdję-
cia upamiętniające moment wręczenia 
Medali, które po wywołaniu trafiły w 
ręce  obchodzących Złote Gody par. 

Ponadto, podczas słodkiego poczę-
stunku, swoimi występami czas umiliły 
dziecize Szkoły Podstawowej Gminy 
Oleśnica oraz Zespół  Ludowy ZA-
ZULA. ● 

Katarzyna Zięba - SO

KOMUNIKACJA GMINNA
Kolejne fundusze dla gminy  
Oleśnica - 1 760 890,50 złotych 
pozyskanych na KAGO w 2023 r.

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we 
Wrocławiu ogłosił wyniki nabo-

ru nr 1 wniosków o objęcie dopłatą w 
2023 r. w ramach Funduszu rozwoju 
przewozów autobusowych o charak-
terze użyteczności publicznej. Gmina 
Oleśnica otrzyma 1 760 890,50 złotych. 
Przypomnijmy – Komunikacja Au-

tobusowa Gminy Oleśnica to 8 linii 
docierających do wszystkich miejsco-
wości z terenu gminy. Pojazdy odjeż-
dżają ze stanowisk 2-4 z dworca  au-
tobusowego w Oleśnicy, a koszt biletu 
jednorazowego to 2 zł niezależnie od 
długości trasy. ● 

UGO

SAMORZĄD

Granty PPGR - komputery 
trafiły do mieszkańców

17listopada do Urzędu Gminy Ole-
śnica dotarły ostatnie braku-

jące sztuki sprzętu komputerowego 
z programu „Granty PPGR – wspar-
cie dzieci i wnuków byłych pracow-
ników PGR w rozwoju cyfrowym”*, 
a 18 listopada, w obecności ministra 
ds. cyfryzacji Pana Janusza Cieszyń-
skiego, pierwsze komputery zostały 
przekazane mieszkańcom. W ich ręce 
łącznie trafiło:
- 215 laptopów z oprogramowaniem,
- 30 komputerów stacjonarnych,
- 7 tabletów
o wartości 819 684,30 zł.

Opóźnienia w dostawie sprzętu od 
firmy, która wygrała przetarg, były spo-
wodowane brakiem jego dostępności 
(otrzymaliśmy oświadczenie produ-
centa sprzętu z wytłumaczeniem opóź-
nień – wynikały one m.in. z niedo-
boru podzespołów komputerowych). 
Dzieciom komputery przydadzą się na 
pewno do nauki i rozwoju zaintere-

sowań. Mamy nadzieję, że będą bez-
awaryjnie służyć im przez długie lata. 
*Pandemia COVID-19 pokazała wiele 
problemów, w tym braki i nierówności 
w rozwoju cyfrowym. Ujawniła deficyt 
sprzętu komputerowego czy utrudnie-
nia w dostępie do Internetu, co wpłynę-
ło na realizację obowiązków szkolnych 
przez dzieci. Projekt „Granty PPGR”, fi-
nansowany ze środków unijnych, sta-
wia za cel wyeliminowanie tych ogra-
niczeń. ● UGO

POWITANIA

Witamy nowych 
mieszkańców gminy Oleśnica
2 grudnia w Urzędzie Gminy 

Oleśnica odbyło się tradycyj-
ne, uroczyste „Powitanie Nowych 
Mieszkańców”. Rodzice otrzymali 
listy gratulacyjne, odebrali też upo-
minki (welurowe kocyki i kubki nie-
kapki) oraz bony o wartości 160,00 
zł do wykorzystania w supermarke-
cie E.Leclerc. 

Przypominamy, że rodzice nowo-
narodzonego dziecka mogą złożyć od-
powiedni formularz zgłoszeniowy do 
Urzędu Gminy Oleśnica w ciągu 6 mie-
sięcy od dnia urodzenia dziecka. For-
mularz można pobrać z naszej strony 
internetowej www.olesnica.wroc.pl lub 
otrzymać go w UGO w pokoju nr 23.
Nowi mieszkańcy gminy Oleśnica:
Nikody Laura, Siednienko Jakub, Za-
lega Adrianna, Hajduk Emilia, Syka-

ła Borys, Ogrodowicz Livia, Lis Jan, 
Wuczkowska Helena, Borecki Olaf, 
Kruszewska Iga, Grab Lilianna, Hy-
lla Antonina, Kowal Antonina, Gar-
dzilewicz Maksymilian, Saltaski Leon, 
Lis Mikołaj, Piątek Hanna. ● UGO
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POMOC DLA UKRAINY

Akcja „Podaruj ciepło 
dla Ukrainy” 
w gminie Oleśnica
Gminne szkoły, Gminny Ośro-

dek Kultury Oleśnica, Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej, 

Gminne Przedsiębiorstwo Komunal-
ne Oleśnica, Urząd Gminy Oleśni-
ca oraz ZZO Olszowa Sp z o.o. włą-
czyły się do akcji zbierania puszek i 
parafiny, które posłużą do produk-
cji „świec okopowych” dla żołnierzy 
i ludności cywilnej. Jedna puszka to 
4 godziny ciepła i ugotowany posi-
łek w okopie lub domu bez prądu i 
ogrzewania. 

„Świece okopowe” powstają w Soko-
łowicach i Wrocławiu dzięki ogromne-
mu zaangażowaniu mieszkańca naszej 
gminy, Pana Stanislava Akimcheva i 
ukraińskich wolontariuszy, którzy po 
pracy i w weekendy zajmują się ich wy-
twarzaniem. Na Ukrainę do tej pory 

trafiło kilka tysięcy wyprodukowanych 
przez nich „świec”. Moce przerobo-
we są duże, jedynym ograniczeniem 
jest niedobór puszek i parafiny. Cy-
tujemy słowa organizatorów akcji – 
Stowarzyszenia „Każdy Ma Znacze-
nie” oraz „Foreign Front Darujemy 
Ciepło Obrońcom Ukrainy”:

POMÓŻMY UKRAINIE 
PRZETRWAĆ ZIMĘ!
„Drodzy Mieszkańcy powiatu oleśnic-
kiego, wyniszczająca wojna w Ukra-
inie wciąż trwa. Otoczeni naszą opieką 
uchodźcy nie zapominają o swoich ro-
dakach i żołnierzach na froncie. Wes-
przyjmy ich starania. Nie pozwólmy 
zamarzać w zimie cywilom w pozba-
wionych prądu i ogrzewania domach 
ani żołnierzom marznąć w okopach. 

Zbiórka nie wymaga żadnego wkładu 
finansowego, prosimy tylko o czyste 
zużyte puszki po artykułach spożyw-
czych – po brzoskwiniach, ananasach, 
pomidorach, groszku, kukurydzy lub 
jedzeniu dla pieska (umyte). Prosimy 
również o starą, niepotrzebną świecę 
lub wkład do znicza. Zwykła puszka 
i kawałek parafiny – mogą uratować 
czyjeś życie! Dziękujemy w imieniu 
stowarzyszenia "Każdy Ma Znacze-
nie" oraz "Foreign Front Darujemy 
Ciepło Obrońcom Ukrainy".

W gminnych szkołach akcję koordy-
nuje Młodzieżowa Rada Gminy Ole-
śnica, której przedstawiciele 6 grudnia 
promowali ją oraz zachęcali uczniów 
do aktywnej zbiórki puszek i parafi-
ny. Włączmy się do tej akcji wszy-
scy!!! ● UGO

INFORMACJA
Ilość osobodni1 i wysokość świadczenia pieniężnego 

przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania 
i wyżywienia obywatelom Ukrainy wypłaconego 

w poszczególnych miesiącach 2022 r. w Gminie Oleśnica.

Ilość osobodni MIESIĄC KWOTA [zł]

1678 Marzec 67.120,00

8530 Kwiecień 341.200,00

7843 Maj 313.720,00

6165 Czerwiec 246.600,00

9597 Lipiec 383.880,00

1969 Sierpień 78.760,00

1163 Wrzesień 46.520,00

733 Październik 29.320,00

1201 Listopad 48.040,00

38879 Marzec-Listopad 1.555.160,00

1 - Osobodzień jest jednostką obliczeniową równą jednemu dniowi 
zakwaterowania jednej osoby

Liczba dzieci z Ukrainy  w szkołach i oddziałach 
przedszkolnych gminy Oleśnica – status uchodźcy wojennego, 

stan na dzień 30.11.2022, 

Jednostka Ilość dzieci

Szkoła Podstawowa we Wszechświętem 2

Szkoła Podstawowa im. Orła Białego 
w Sokołowicach

7

Szkoła Podstawowa im. UNICEF 
w Ligocie Małej

14

Szkoła Podstawowa Gminy Oleśnica 
w Oleśnicy

4

Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu 
Uśmiechu w Smolnej

1

Sprawozdanie dot. pomocy osobom z Ukrainy

Miesiąc Ilość nadanych numerów 
PESEL Ilość zdjęć

Marzec 335 327

Kwiecień 285 130

Maj 44 38

Czerwiec 9 6

Lipiec 23 38

Sierpień 19 20

Wrzesień 6 7

Październik 6 4

Listopad 8 8

20 października do Budynku Fundacji  „Światło-Życie” w Ligocie Polskiej 
trafiło 19 osób (w tym 9 dzieci), 27 października liczba ta zmniejszyła 

się do 14 osób, a od 10 listopada było 35 osób. Na dzień 22 listopada w Ligocie 
Polskiej przebywają 23 osoby. Trzy razy w tygodniu sporządza się raporty dot. 
ilości osób zakwaterowanych w miejscach, na które są nałożone decyzje Wo-
jewody oraz imienny wykaz tych osób. Średnio co dwa tygodnie sporządzane 
jest zestawienie do księgowości w zakresie osób zakwaterowanych w punktach 
zbiorowych. ● Paulina Gieroń-Bojanowska – kierownik SO
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GOPS

Program „Korpus Wsparcia 
Seniorów” w gminie Oleśnica
W odpowiedzi na potrzeby 

Seniorów, w trosce o ich 
zdrowie i życie, gmina Ole-

śnica przystąpiła do realizacji pro-
gramu ,,KORPUS WSPARCIA SE-
NIORÓW”, dedykowanego dla osób 
w wieku 65+. 

CZYM JEST WSPOMNIANY 
PROGRAM?
Program „Korpus Wsparcia Senio-
rów” na 2022 rok jest elementem po-
lityki społecznej państwa w zakresie 
wsparcia działań na rzecz seniorów 
niesamodzielnych ze względu na 
wiek oraz stan zdrowia. Jest też od-
powiedzią na wyzwania, jakie stawia-
ją przed Polską zachodzące procesy 
demograficzne i starzenie się społe-
czeństwa. Celem programu jest za-
pewnienie usługi wsparcia na rzecz 
seniorów w wieku 65 lat i więcej, po-
prawa poczucia bezpieczeństwa oraz 
możliwości samodzielnego funkcjo-
nowania w miejscu zamieszkania osób 
starszych przez dostęp do tzw. „opie-
ki na odległość”.

Realizacja programu „Korpus 
Wsparcia Seniorów” obejmuje swo-
im zakresem dwa moduły, przy czym 
gmina Oleśnica przystąpiła do Mo-
dułu II, obejmującego dostęp do tzw. 
„opieki na odległość”. Wspomniana 

„opieka” jest nowoczesną formą spra-
wowania opieki nad osobami starszy-
mi, chorymi, po przebytych zabiegach 
medycznych, z niepełnosprawnościa-
mi, którzy czasowo lub na stałe wy-
magają wsparcia w codziennym funk-
cjonowaniu. To dobre rozwiązanie, 
szczególnie dla osób samotnych u któ-
rych nieprzewidywalność zmiany sta-
nu zdrowia uzasadnia stałe monitoro-
wanie w celu jak najszybszej reakcji, 
powiadomienia właściwych służb i 
udzielenia możliwe najszybciej po-
mocy, w tym pomocy medycznej, w 
ramach świadczeń opieki zdrowotnej 

finansowanej ze środków publicznych.

„OPASKI BEZPIECZEŃSTWA” 
DLA SENIORÓW
Program wykorzystuje pojawiające się 
wciąż nowe technologie, w tym m.in. 
dostęp do nowych narzędzi wspoma-
gających opiekę nad seniorami. Obec-
ne rozwiązania dają możliwość m.in. 
monitorowania samopoczucia osób 
starszych przez ich bliskich, nawet je-
śli przebywają oni w odległym miej-
scu. Rozwiązania te pozwalają osobom 
starszym czuć się bezpieczniej oraz 
być bardziej samodzielnymi, a w razie 

potrzeby szybko powiadomić bliską 
osobę czy też służby ratunkowe o kry-
zysowej sytuacji, w jakiej się znaleźli. 

W ramach programu Seniorom zo-
stał zapewniony dostęp do tzw. 
„opasek bezpieczeństwa” wyposa-
żonych m.in. w następujące funkcje:
● przycisk bezpieczeństwa 
●  detektor upadku 
●  czujnik zdjęcia opaski 
●  funkcje umożliwiające komuni-

kowanie się z centrum obsługi i 
opiekunami 

●  funkcje monitorujące podstawo-
we czynności życiowe 

Na realizacje programu KORPUS 
WSPARCIA SENIORÓW Gmina 
Oleśnica pozyskała dofinansowanie 
w wysokości 39 175,80 zł z Fundu-
szu Przeciwdziałania COVID-19 (na 
wspomniany Program przeznaczono 
łącznie 80 mln złotych). Zgłoszenia 
do programu przyjmowane były w 
Gminnym Ośrodku Pomocy Społecz-
nej w Oleśnicy do 20 czerwca 2022 
r. Opaski zostały rozdane 35 osobom 
zamieszkującym teren naszej Gmi-
ny. Seniorzy nie pokrywali kosztów 
związanych z uzyskaniem opasek, nie 
będą również ponosić kosztów abo-
namentu. ● GOPS Oleśnica

POMOC

Pomoc  
– drewno 
opałowe

Mając na względzie okres jesienno-
-zimowy oraz potrzebę zabezpie-

czenia opału, Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Oleśnicy wraz z Urzędem 
Gminy Oleśnica kontynuuje zapocząt-
kowaną w ubiegłym roku akcję „Po-
moc-drewno opałowe”. W zeszłym roku 
drewno pochodziło z wycinki drzew 
z terenów przeznaczonych pod budo-
wę wschodniej obwodnicy  Oleśnicy, 
w tym roku zabezpieczono drewno z 
wycinki w pasie dróg gminnych. 

Akcja ruszyła 25 października. Do 
tej pory drewno opałowe w ilości po 
1 m3 - kubik trafiło do 32 rodzin z te-
renu gminy (znajdujących się w trud-
nej sytuacji materialnej lub wymagają-
cych szczególnego wsparcia ze względu 
na wiek, chorobę lub niepełnospraw-
ność). W miarę pozyskiwania drew-
na działania będą kontynuowane i zo-
staną nimi objęci kolejni mieszkańcy 
gminy Oleśnica. ● UGO

OSP

Ochotnicy z Sokołowic  
z nowym sprzętem ratowniczym
Do strażaków z Ochotniczej Stra-

ży Pożarnej w Sokołowicach trafił 
sprzęt ratowniczy, który pozwoli sku-
teczniej udzielać pomocy potrzebują-
cym w przypadku wypadków, anomalii 
pogodowych czy innych zdarzeń. Było 
to możliwe dzięki grantowi przekaza-
nemu w ramach programu "WzMOC-
nij swoje otoczenie"*, organizowanego 
przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. 
W ramach realizowanego projektu jed-
nostka OSP w Sokołowicach została 
doposażona w specjalistyczny sprzęt 
do ratownictwa medycznego i ratow-
nictwa technicznego wraz z drobnym 
sprzętem wspomagającym. Ponadto dru-
howie pozyskali środki na zakup elek-
troniki i pomocy naukowych do orga-
nizacji szkoleń z pierwszej pomocy a 
także podnoszenia własnych kwalifi-
kacji. Inwestycja jest o tyle strategicz-
na dla mieszkańców zarówno gminy 
wiejskiej Oleśnica, jak i miasta Ole-
śnicy, gdyż to właśnie ta jednostka jest 
najbliższa OSP działającą przy mie-
ście, a w swojej ścisłej bliskości posia-
da między innymi liczne trasy o du-
żym natężeniu ruchu – np. S8, DK25 
czy wschodnią obwodnicę Oleśnicy. 
* Więcej informacji o działalności orga-
nizatora programu dostępnych jest na 
stronie https://raport.pse.pl/ i www.
wzmocnijotoczenie.pl 

Dzięki kilkumiesięcznej, intensyw-

nej pracy i staraniom Zarządu OSP w 
Sokołowicach, na początku grudnia do 
podziału bojowego przekazano także 
nowo pozyskany sprzęt i wyposażenie 
ratownicze o wartości ponad 160 000 zł.

Jednostka OSP Sokołowice pragnie 
podziękować Panu Wójtowi Marcinowi 
Kasinie za wygospodarowanie środków 
finansowych do zapewnienia wkładu 
własnego UG do zakupów, a także na-
szym zeszłorocznym oraz tegorocznym 
Darczyńcom, bez których również nie 
udałoby nam się zrealizować projek-
tu: SLV GROUP, Piekarnia Sokołowi-
ce, Gajowski Agrotechnika, TransCar-
go, Penny Gondek Sp. z o.o. Oleśnica, 
Klimgum, Int Camp, PIWiOŚ, Pomoc 
Drogowa S8 DK25 Oleśnica/Wrocław/
Syców, Damos Klimatyzacja Wentyla-

cja, SDS KARAT, Cukiernia Piekarnia 
KYRCZ, Tapczany24.pl, G.P.K Oleśni-
ca, Dorabianie Kluczy Sławomir Czer-
ski. Pragniemy podziękować również 
Mieszkańcom, bez których nie udało-
by się pozyskać środków z Funduszu 
Sołeckiego, jak również naszym Dru-
hom za niemalże całkowite zrzekanie 
się ekwiwalentu za udział w działaniach 
ratowniczych na poczet realizacji roz-
woju jednostki. Ponadto, wśród źró-
deł finansowania zewnętrznego znala-
zły się takie podmioty i instytucje jak: 
FSUSR, MSWiA, PSE, WOŚP czy agen-
cje reklamowe. Za sprawną i ekspre-
sową realizację zamówień dziękujemy 
niezawodnemu sklepowi Remiza24.pl - 
profesjonalne zaopatrzenie strażaków. ● 

OSP Sokołowice

SMARDZÓW

Miejsce spotkań 
w Smardzowie gotowe

Dobiegła końca realizacja nowej in-
westycji w postaci miejsca spotkań 

dla mieszkańców. Wszystko stało się 
możliwe dzięki otrzymaniu przez 
KGW "Smardzowianie" ze Smardzo-
wa od Polskich Sieci Elektroenergetycz-
nych S.A.  kwoty 20.000zł w ramach 
grantu „WzMOCnij swoje otoczenie” 
na realizację projektu „Spotkania przy 
ognisku w Smardzowie”.

Tuż za świetlicą zagospodarowany 
został teren po byłym placu zabaw. 
Miejsce to zostało utwardzone, wy-
posażone w ławki do siedzenia oraz 
palenisko przeznaczone do zorganizo-
wania ogniska lub grilla. Ławki zosta-
ły ustawione wokół paleniska tak, aby 
umożliwić jak najlepszą komunikację 
pomiędzy uczestnikami zaplanowanego 
wydarzenia. Z myślą o tym projekcie, 
pomiędzy budynkiem świetlicy wiej-
skiej a miejscem na ognisko i grilla po-
wstała zadaszona część, w której będzie 
można przechowywać w okresie zimo-
wym ławki, stoły, parasole.

Dzięki otrzymanemu grantowi z Pol-
skich Sieci Elektroenergetycznych S.A. 
nasze otoczenie zgodnie z założonym 
celem znacząco się wzmocniło. Już od 
wiosny KGW "Smardzowianie" ze Smar-
dzowa wraz z Radą Sołecką planuje 
zorganizować szereg spotkań i imprez 
integrujących środowisko lokalne, by 
wpłynąć pozytywnie na rozwój relacji 
pomiędzy rdzennymi a napływający-

mi mieszkańcami Smardzowa – naszej 
wspólnej przestrzeni. Chcemy, by to 
miejsce było tym, gdzie będzie można 
połączyć miłe z pożytecznym, z jednej 
strony miło spędzić czas a z drugiej, by 
porozmawiać, wymienić się refleksa-
mi i poglądami. ● 

Agnieszka Podobińska 
– radna/sołtys Smardzowa
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ZDJĘCIA – FANPAGE’E SOŁECTW

Mikołaj odwiedził gminę Oleśnica
Spalice

LIGOTA POLSKA

Mikołajki w Ligocie 
Polskiej, Poniatowicach 
i Osadzie Leśnej
Kochane dzieci….Święty Mikołaj miał dziś ciężki, 

pracowity ale jednocześnie bardzo miły dzień. 
Przywitało go ponad 200 dzieci, co go bardzo ucie-
szyło. Ognisko i gorąca herbata rozgrzały przyby-
łych, a głód zaspokoiły pyszne pieczone kiełbaski.   

Mikołaj sam nie byłby w stanie podołać tak du-
żemu wyzwaniu w jeden wieczór, a że ma napię-
ty grafik i mnóstwo miejsc do odwiedzenia, dla-
tego trochę mu pomogliśmy. W związku z tym 
prosił o szczególne podziękowania dla rad so-
łeckich, radnych i sołtysów ze wspomnianych 
miejscowości, OSP w Ligocie Polskiej, Pana Ar-
tura Lewkuna za wspaniały pokaz laserowy oraz 
wszystkich, którzy włożyli całe serce w organi-
zacje tego spotkania. Do zobaczenia za rok… ● 

Agnieszka Jakubowska 
– sołtys Ligoty Polskiej

LIGOTA POLSKA

Święty Mikołaj 
odwiedził Uchodźców
6 grudnia do Pałacu w Ligocie Polskiej, gdzie 

przebywają Uchodźcy z Ukrainy, zawitał 
Święty Mikołaj. Dzieci wyczekiwały go od sa-
mego rana. Specjalnie na to spotkanie przygo-
towały piękne laurki i listy, które przekazały mu 
podczas wizyty. Obecnie w Pałacu przebywa je-
denaścioro dzieci, wszystkie zostały obdarowa-

ne paczkami przez Mikołaja. Zanim je odebra-
ły, zaśpiewały po ukraińsku kolędę. Mikołaj był 
mile zaskoczony. Serdeczne podziękowania dla 
Pana Wójta Marcina Kasiny za pomoc w zorga-
nizowaniu paczek ze słodkościami dla tych naj-
młodszych. ●  Agnieszka Jakubowska 

– sołtys Ligoty Polskiej

SP w Ligocie Małej

Ostrowina

Poniatowice

Sokołowice

SP Gminy Oleśnica
Przedszkole

SP Gminy Oleśnica

SP w Sokołowicach

Nieciszów

Święty Mikołaj odwiedził również inne miejscowości z terenu gminy. Zdjęcia 
pochodzą z fanpage’ów : Sołectwo Poniatowice, Sołectwo Ligota Polska, KGW 
Sokołowice, Nasze Spalice, stron internetowych szkół gminnych lub bezpośrednio 
od sołtysów miejscowości. Kod qr - film z Nieciszowa. Dziękujemy.●



KURIER GMINY OLEŚNICA 11nr 4 |  grudzień 2022 |  www.olesnica.wroc.pl

INTEGRACJA

Spotkania 
z Seniorami
Wtym roku, po dwuletniej 

przerwie spowodowanej 
pandemią, wróciły trady-

cyjne „Spotkania z Seniorami”. Każdy 
Senior mieszkający w gminie Oleśnica 
jest zapraszany na wspólne świętowa-
nie w świetlicach wiejskich, gdzie przy 
akompaniamencie gminnych zespołów 
ludowych w towarzystwie wspaniałych 
animatorów prowadzących zabawę ta-
neczną, z poczęstunkiem przygoto-
wanym przez Koła Gospodyń Wiej-
skich można miło i radośnie spędzić 
czas. Za nami już wszystkie tegorocz-
ne spotkania, było ich 16. 

Czas na podziękowania - ogrom-
ne wyrazy uznania dla organizatorów, 
zwłaszcza dla Gminnego Ośrodka Kul-
tury w Oleśnicy (jesteście przy tego 
typu przedsięwzięciach niezastąpieni), 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w Oleśnicy, Kół Gospodyń Wiej-
skich oraz oczywiście dla poszczegól-
nych sołectw za dopięcie wszystkiego 
na ostatni guzik i za waszą gościnność. 
Takie spotkania są niezmiernie waż-
ne i bardzo dobrze, że wreszcie mo-
gły do naszych miejscowościach po-
wrócić. Do zobaczenia!● 

Marcin Kasina – Wójt Gminy Oleśnica
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KULTURA

Dzień Animatora 
Kultury i Sportu

PODZIĘKOWANIA

Gminne kiszenie 
kapusty za nami

Okolice naszej Biblioteki pięknieją 
z dnia na dzień. 15 październi-

ka stanął przy niej przygotowywany 
przez ostatnie dni, kolejny w Gmi-
na Oleśnica, Domek dla Książek. W 

tym samym czasie powstawały mura-
le na naszym budynku. Dziękujemy 
wszystkim, których nie przestraszyły 
chmury i malowali razem z nami! ● 

GOK w Oleśnicy

Tegoroczna gala z okazji Dnia 
Animatora Kultury i Sportu 
odbyła się w sobotę 22 paź-

dziernika 2022 r. o godzinie 17:00 w 
hali sportowej przy ul. Wileńskiej w 
Oleśnicy. Podczas wydarzenia podzię-
kowaliśmy tym, którzy krzewią kul-
turę i sport w naszej gminie. Gratula-
cje otrzymały zespoły ludowe z naszej 
gminy, gospodarze świetlic, sportow-
cy, Koła Gospodyń Wiejskich, sołtysi, 
radni i przyjaciele Gminnego Ośrodka 
Kultury Oleśnica. Gratulacje i kwiaty 
przyjmowała również Monika Mało-
bęcka-Wzgarda – dyrektor GOK Ole-
śnica. Życzenia składał Marcin Kasi-
na – wójt Gminy Oleśnica, Jan Bronś 
– burmistrz Oleśnicy, Agata Szpiłyk 
- dyrektor Miejskiego Ośrodka Kul-
tury i Sztuki, Tadeusz Kunaj – prze-
wodniczący Rady Gminy Oleśnica 
i Agnieszka Kasina – LGD Dobra-
-Widawa.

Galę uświetniały wspaniałe muzyczne 
wykonania znanych polskich przebo-
jów w interpretacji naszych lokalnych 
artystów. Na scenie stanęli Zofia Ma-

tuszewska, Monika Małobęcka-Wzgar-
da, Władysław Pytel, Piotr Gorzelak, 
Maria Byzia, Teatrzyk Retro, Bogu-
sław Kusz, Zygmunt Maleszka, Rafał 
Czepiżak i Józef Przysiwek.

Sporo miejsca podczas gali poświę-
cone było zespołom ludowym, które w 
tym roku obchodzą swoje jubileusze. 
Srebrny jubileusz świętują w tym roku 
„Pokolenia” i „Wianki”, dwudziesto-
lecie świętują „Ligocianie” a piętna-
ście lat działalności mija zespołowi 
„Wyszogrodzianie”.

Na zakończenie gali Marcin Kasina 
przekazał wyjątkową mapę Janowi Bron-
siowi – burmistrzowi Oleśnicy. Mapa 
miasta i gminy, została wspólnie stwo-
rzona przez mieszkańców Oleśnicy i po-
szczególnych sołectw w projekcie „Przę-
dziemy historię Gminy Oleśnica”. Część 
dotyczącą miasta wykonywali m.in. stu-
denci oleśnickiego UTW. Podczas uro-
czystości został również przekazany ze-
społom muzycznym – na ręce Andrzeja 
Prusa – nowy akordeon od wójta Gmi-
ny Oleśnica. ● GOK w Oleśnicy

GOK

Domek dla Książek 
i mural w gminie Oleśnica

Dziękuję wszystkim Gospodyniom i Gospodarzom za świetną wspólną 
zabawę a organizatorom za wspaniałe przygotowanie jesiennego 
święta w świetlicy we Wszechświętem. Zapraszam do obejrzenia filmu 
z tego wydarzenia.● Marcin Kasina – wójt gminy Oleśnica

GOK

Ruszył Uniwersytet 
Trzeciego Wieku 
Gminy Oleśnica
6października w świetlicy wiejskiej 

w Boguszycach Osiedlu zainau-
gurowano zajęcia UTW. Frekwencja 
przerosła oczekiwania – pierwotnie 
planowano trzydzieści miejsc, w tej 
chwili studentów jest 50 z prawie 
wszystkich gminnych miejscowości, 
a należy dodać  jeszcze listę oczekują-
cych. Kierownikiem UTW został Ar-
kadiusz Cichosz z GOK-u, który ko-
ordynuje jego działalność. 

W inauguracji UTW wzięli udział 
min. sekretarz gminy Oleśnica Krzysz-
tof Skórzewski, przewodniczący Rady 
Gminy Tadeusz Kunaj, dyrektor GOK 
Monika Małobęcka-Wzgarda oraz pre-
zeska Stowarzyszenia LGD Dobra Wi-
dawa Agnieszka Kasina. 

Oferta Uniwersytetu Trzeciego Wie-
ku Gminy Oleśnica skierowana jest do 
osób w wieku powyżej 60 roku życia, 
zamieszkałych na terenie gminy Ole-
śnica. Siedziba UTW mieści się w „Klu-
bie na Dole” przy Gminnej Bibliote-

ce Publicznej w Boguszycach 118A. 
Kształt nowo powstałego Uniwersy-
tetu Trzeciego Wieku będzie najbar-
dziej zależał od potrzeb jego studen-
tów, na pewno nie zabraknie oferty 
kulturalnej, rekreacyjnej i sportowej, a 
także możliwości rozwoju i odkrywa-
nia talentów naszych seniorów (póki 
co w grafiku są m.in. spotkania z poli-
cjantami, psychologami, urzędnikami 
ZUS i innych instytucji a także zaję-
cia z języka angielskiego, kompute-
rowe, muzyczne oraz rękodzieło). ● 

GOK w Oleśnicy

GOK

Połączeni Dziedzictwem - 83. rocznica 
agresji radzieckiej na Polskę
W przeddzień 83. rocznicy agresji 

radzieckiej na Polskę, przy po-
mniku II Armii Wojska Polskiego w 
Boguszycach odbyła się uroczystość 
złożenia kwiatów i uczczenia bohate-
rów II Wojny Światowej. W obcho-
dach udział wzięli Krzysztof Skórzew-
ski – zastępca wójta Gmina Oleśnica, 
Tadeusz Kunaj – przew. Rady Gmi-
ny Oleśnica, przedstawiciele życia 
kulturalnego naszej gminy z Moni-
ką Małobęcką-Wzgardą – dyr. GOK 
Oleśnica, delegacja uczniów Szkoły 
Podstawowej Gminy Oleśnica w Ole-
śnicy, przedstawiciele sołectwa Bogu-
szyce z Magdaleną Myjkowską – sołty-
sem Boguszyc, delegacja Koła Związku 
Żołnierzy Wojska Polskiego im. Zie-
mi Oleśnickiej w składzie: ppłk. w st. 
spocz. Zdzisław Gołębiowski, mjr w 
st. spocz. Jerzy Trzciński, st. chor. Szt. 
Zbigniew Antoszczyk, delegacja koła 
Lotnik w składzie: płk. w st. spocz. 
Bogumił Duczmalewski oraz kpt. w 
st. spocz. Jan Wołodkiewicz. Wartę 
honorową przy pomniku wystawiła 

Ochotnicza Straż Pożarna w Soko-
łowicach: Bartłomiej Susidko, Alek-
sander Białoskórski i Kamil Górski.

W dalszej części obchodów, w ra-
mach 30. Europejskich Dni Dziedzic-
twa - „Połączeni Dziedzictwem”, przy 
Izbie Pamięci Gminy Oleśnica razem 
z gminnymi zespołami śpiewano pie-
śni patriotyczne. W pomieszczeniach 
Izby natomiast przygotowano wysta-

wę przybliżającą życie mieszkańców 
w latach powojennych. Na archiwal-
nych mapach, zdjęciach i dokumen-
tach zebrano wiele wspomnień i do-
wodów trudności ale i piękna tamtych 
czasów. Pieśni patriotyczne zaprezen-
towali: Jarzębina Sokołowice, Bogu-
szyczanie, Teatrzyk Retro, Koper, Li-
gocianie, Rzędowianie i Zazula. ●

 GOK w Oleśnicy

Podczas II  
Turnieju Kół  
Gospodyń  
Wiejskich  
– „Chochla 2022”, 
Złotą Chochlę  
zdobyło KGW  
ze Spalic.  
Gratulujemy!
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SP W SOKOŁOWICACH

Pasowanie na pierwszoklasistę
25 października na długo 

zapisze się w pamięci 
naszych najmłodszych 

uczniów. To właśnie tego dnia zostali 
oficjalnie przyjęci do grona uczniów 
Szkoły Podstawowej im. Orła Białe-
go w Sokołowicach.  Zanim jednak 
odbył się oficjalny akt pasowania ich 
przez Dyrektora Szkoły Artura Mo-
siaka na uczniów oraz symboliczne 
oddzwonienie  początku swej szkol-
nej wędrówki, nasi pierwszoklasiści 
pokazali zaproszonym gościom swe 
umiejętności i wiedzę, które pilnie 

szlifowali pod czujnym okiem wycho-
wawczyni - Wioletty Garbowskiej.  I 
tak:  na salę wkroczyli tanecznym kro-
kiem poloneza; opowiadali o literach, 
znakach i symbolach; grali na instru-
mentach i przy tym pięknie śpiewali, 
także po angielsku. Uznanie dla ich 
umiejętności wyraził zarówno Dy-
rektor Szkoły, jak również obecny na 
uroczystości Zastępca Wójta Gminy 
Oleśnica, Sekretarz Gminy - Krzysz-
tof Skórzewski oraz Przewodnicząca 
Rady Rodziców- Kamila Susidko, ob-
darowując  również naszych pierw-

szoklasistów prezentami.  Oczywiście, 
wzruszeni rodzice także dołączyli do 
świętowania wyjątkowej okazji, grom-
ko oklaskując każdy z występów swo-
ich pociech oraz,  na koniec,  wręcza-
jąc dla wszystkich rożki słodkości i 
pamiątkowe dyplomy. Miłą niespo-
dzianką były również drobne upo-
minki od drugo- i trzecioklasistów. 
Kochani Pierwszoklasiści! Życzymy 
Wam jak najwięcej dobrych chwil w 
murach naszej szkoły. ● 

SP w Sokołowicach

SP W SOKOŁOWICACH

Dzień Patrona Szkoły 
Podstawowej w Sokołowicach

Kto ty jesteś? Jaki znak twój? Gdzie 
ty mieszkasz? Czym twa ziemia? 

Czy ją kochasz? …
Na pytania, zadawane już od ponad 

stu lat w wierszu Władysława Bełzy 
małemu Polakowi, 8 listopada 2022 
r. odpowiedzi szukali  uczestnicy uro-
czystości poświęconej obchodom Dnia 
Patrona - Orła Białego. Jak wygląda 
patriotyzm w XXI wieku, w Szkole 
Podstawowej im. Orła Białego w So-
kołowicach?

Odpowiedzi przyniosły zarówno tek-

sty poetyckie o tym, jak współczesny, 
młody Polak może okazać swą mi-
łość do ojczyzny, przedstawione przez 
uczniów klasy drugiej, jak też dowo-
dy na znajomość polskiej tradycji i 
obyczajów w pięknie zaprezentowa-
nych tańcach polskich - od krakowia-
ka wykonanego przez przedszkolaki, 
poprzez polonez pierwszoklasistów, 
aż do walca drugoklasistów. Z kolei 
legendarną historię narodzin Polski 
przedstawiły młode aktorki z koła te-
atralnego w etiudzie o Lechu, Czechu 

i Rusie, a  uczestniczki koła wokalne-
go zaprezentowały w żołnierskim ryt-
mie opowieść o Pierwszej Brygadzie 
Legionów Polskich.  Ich młodsi kole-
dzy w swoich wykonaniach muzycz-
nych pochwalili się wiedzą o Polsce i 
o wartości Ojczyzny. Zwieńczeniem 
uroczystości było wspólne odśpiewa-
nie hymnu szkoły przez całą społecz-
ność uczestniczącą w obchodach,  w 
asyście salutującego pocztu sztanda-
rowego.

Słowa uznania dla prezentujących 
się artystów wyraził w swej przemo-
wie Dyrektor Szkoły - Artur Mosiak, 
ale również wiele serdeczności skie-
rowali obecni goście: Dyrektor Cen-
trum Usług Wspólnych – Monika Ga-
lik, sołtys Sokołowic- Łukasz Zdyb, 
przedstawiciel Rady Rodziców - Ga-
briela Szczęch oraz Nasi Kochani Ro-
dzice, gromko oklaskujący wraz z całą 
zgromadzoną publicznością występy 
dzieci i uczniów.

Dziś już wiemy, że nasz Patron – 
Orzeł Biały prowadzi tam, gdzie znaj-
dziemy odpowiedzi na pytania o war-
tość bycia Polakiem - patriotą.● 

SP w Sokołowicach

SP W LIGOCIE MAŁEJ

EuroWeek - specjalistyczny 
obóz językowy

W październiku uczniowie klas 
V-VIII Szkoły Podstawowej im. 

UNICEF w Ligocie Małej uczestniczyli 
w wyjątkowym projekcie - specjalistycz-
nym obozie językowym „EuroWeek”. 
Pięciodniowy pobyt w Kotlinie Kłodzkiej 
obfitował w naukę, zabawę, zajęcia ru-
chowe i przede wszystkim w integrację.

Program „EuroWeek” jest między-
narodowym programem, który ma na 
celu przede wszystkim: rozwój zdol-
ności intelektualnych, przywództwa, 
kreatywności, komunikacji oraz umie-
jętności interpersonalnych poprzez sto-

sowanie różnorodnych technik i po-
nadkulturowe podejście.

Uczestnicy zajęć rozwijali zdolności 
przywódcze, budowali pewność siebie, 
rozwijali zdolności komunikacyjne w 
języku angielskim, budowali przyjaź-
nie i współpracę z rówieśnikami i wo-
lontariuszami reprezentującymi różne 
kraje i kultury. Z młodzieżą  praco-
wali wspaniali wolontariusze: Ecem z 
Turcji, Yoselin z Meksyku, Maka Paka 
z Peru i Antosh z Indii. ● 
Anita Krzekotowska, Monika Mazur 

– SP w Ligocie Małej

SP W LIGOCIE MAŁEJ

Szkoła do Hymnu

W przeddzień Święta Niepodle-
głości, już po raz piąty, wszy-

scy uczniowie Szkoły Podstawowej im 
UNICEF w Ligocie Małej wzięli udział 
w rekomendowanej przez Ministerstwo 
Edukacji Narodowej wraz z Radą Dzie-
ci i Młodzieży akcji „Szkoła do Hym-
nu”. Do udziału w akcji zaproszone zo-
stały wszystkie szkoły i inne placówki 
oświatowe w Polsce oraz za granicą.

„Szkoła do hymnu” to kontynuacja 

akcji, która rozpoczęła się w 2018 r. Od 
początku cieszy się ona ogromnym za-
interesowaniem uczniów i nauczycieli. 
Podobnie jak w ubiegłych latach wspólne 
odśpiewaliśmy hymn państwowy przed 
Narodowym Świętem Niepodległości 
o symbolicznej godzinie 11:11. W ten 
sposób społeczność szkoły włączyła się 
w świętowanie kolejnej rocznicy odzy-
skania przez Polskę niepodległości. ● 
Samorząd Szkolny SP w Ligocie Małej

SP W LIGOCIE MAŁEJ

Pasowanie pierwszoklasistów
D nia 7 października 2022r. w szko-

le w Ligocie Małej odbyła się uro-
czystość ślubowania uczniów klasy I. 
Pierwszoklasiści w obecności Dyrek-
cji Szkoły, zaproszonych gości: rad-
nej Marty Barskiej, przewodniczącej 
Rady Rodziców Izabeli Wieczorek, ro-
dziców  oraz uczniów kl. II i III-ciej 
zaprezentowali program artystycz-
ny, którym zdali pierwszy egzamin 
na ucznia.

Następnie Pani dyrektor Anna Klim-
kowska dokonała pasowania. Ucznio-
wie otrzymali pamiątkowe dyplomy, 
upominki od zaproszonych gości oraz 
,,słodkości'' w walizeczkach. Apel pro-
wadziła N. Wargulec , K. Cieciura i 
L. Bujała.

Na koniec pierwszacy otrzymali i wy-
puścili wysoko w górę piękne  balony. 

W klasie czekał na nich  poczęstunek, 
który przygotowali rodzice. Dziękuje-
my rodzicom i wszystkim gościom za 
obecność i cudowne prezenty, z któ-

rych dzieci chętnie korzystają i  cieszą 
się nimi każdego dnia. ● 

Katarzyna Jelonek 
– SP w Ligocie Małej
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SP W LIGOCIE POLSKIEJ

Spotkanie z policją
20września 2022r. ucznio-

wie klas I-III oraz dzie-
ci z oddziałów przed-

szkolnych 0a i 0b wzięły udział w 
spotkaniu z Panią Bernadetą Py-
tel z Komendy Powiatowej Policji  
w Oleśnicy. Na przyjęcie gościa przed-
szkolaki przygotowywały się od kil-
ku dni, biorąc udział w zajęciach z 
bloku tematycznego „Bezpieczni na 
drodze” m.in. na temat zachowania 
bezpieczeństwa w szkole, na placu za-
baw, ale również w ruchu drogowym. 
Głównym celem spotkania było za-
poznanie dzieci z niebezpieczeństwa-
mi na drodze, uświadomienie im, jak 
prawidłowo należy korzystać z dro-
gi oraz odczytywać znaki drogowe. 
Dzieci miały okazję dowiedzieć się 
również, na czym polega praca poli-
cjanta, jak wygląda jego mundur oraz 
jaki sprzęt jest potrzebny policjantom 
podczas służby. 

Po prelekcji dzieci miały okazję 
przećwiczyć prawidłowe przecho-
dzenie przez jezdnię na przejściu dla 
pieszych przy szkole. Na zakończenie 
spotkania przedszkolaki z wychowaw-
czyniami podziękowały za odwiedzi-
ny, wręczając album  Super Policjanta, 
w którym znajdowały się wykonane 
przez nich portrety policjantów oraz 
rysunki pojazdów policyjnych. Bar-
dzo dziękujemy Pani Policjantce, że 
znalazła czas na spotkanie z naszymi 
uczniami. Zapraszamy częściej do na-
szej szkoły! ● 

SP w Ligocie Polskiej

SP W SMOLNEJ

Warsztaty perkusyjne
17listopada 2022 r. odbyły się w 

naszej szkole warsztaty perku-
syjne, w których uczestniczyli ucznio-
wie klas IV-VIII. Zajęcia poprowadził 
pan Bartłomiej Klimek, nauczyciel gry 
na perkusji oraz perkusista w zespole 
The Messengers.

W czasie warsztatów uczniowie po-
znali poszczególne elementy zestawu 
perkusyjnego oraz ich brzmienie. Do-

wiedzieli się w jaki sposób zapisuje się 
na pięciolinii werbel, tom, bęben ba-
sowy oraz talerze perkusyjne zwane 
hi-hat i crash. Wykonali również ćwi-
czenia sprawdzające wyczucie rytmu, 
będące jedną z kluczowych umiejęt-
ności gry na perkusji. Ostatnią, a za-
razem najbardziej ekscytującą częścią 
zajęć, była możliwość zagrania okre-
ślonego rytmu na zestawie.

Warsztaty spotkały się z dużym entu-
zjazmem ze strony uczestników, wśród 
których znalazło się wielu miłośników 
muzyki i śpiewu. Mamy nadzieję, że 
zajęcia rozbudzą w naszych uczniach 
zainteresowanie grą na perkusji oraz 
zainspirują do rozwijania swoich mu-
zycznych talentów. ● 

 Kamila Pawlik 
– SP w Smolnej

SP W SMOLNEJ
Obchody Święta Odzyskania 
Niepodległości 
w SP w Smolnej

W Szkole Podstawowej im. Ka-
walerów Orderu Uśmiechu w 

Smolej z okazji Święta 11 Listopada 
odbyły się liczne uroczystości i akcje.  

Dnia 9 listopada 2022r. odbył się uro-
czysty apel przygotowany przez uczniów 
klas: V i VI z okazji Narodowego Świę-
ta Niepodległości. Akademia przede 
wszystkim miała  przypomnieć ciężkie 
czasy Polaków, ale także wzbudzić re-
fleksję. Część artystyczna wprowadzi-
ła zgromadzonych w atmosferę wyda-
rzeń poprzedzających datę 11 listopada 
1918 roku. W skrócie zobrazowano sy-
tuację polityczną krajów w przeddzień 
odzyskania przez Polskę niepodległo-
ści. Jednak największy nacisk położono 
na ukazanie ducha Narodu Polskiego, 
który w czasie 123 lat niewoli stale wy-
chodził z inicjatywą walki za Ojczyznę. 
Uczniowie recytowali wiersze i śpie-
wali pieśni patriotyczne.

Uroczysty charakter tego dnia pod-
kreślały dekoracje w kolorze bieli i 
czerwieni oraz odświętnie ubrana i 
ozdobiona w biało- czerwone koty-
liony społeczność szkolna. W wyda-
rzeniu oprócz grona pedagogicznego 
i pracowników szkoły, uczestniczyli 
przedstawiciele Rady Rodziców, ro-
dzice  oraz Sołtys wsi Smolna.

To nie koniec obchodów Święta Na-
rodowego.  Jak co roku szkoła włą-
czyła się w akcję „Szkoła do hymnu” 
i odśpiewała 4-zwrotkowy hymn na-
rodowy. Odbyło się to 10 listopada 
2022r. o symbolicznej godzinie 11:11. 
Dodatkowym punktem pamięci o bo-
haterach narodowych był projekt „Bo-
haterOn” realizowany w ramach lek-
cji historii. ● 

Beata Narwoysz, 
Kamila Piekarniak-Grzywacz 

– SP w Smolnej

SP W LIGOCIE POLSKIEJ

Jeszcze raz posprzątaliśmy 
nasz świat

W każdy trzeci tydzień września 
włączamy się do akcji Sprząta-

nia Świata. To międzynarodowe przed-
sięwzięcie zostało zainicjowane w Pol-
sce już 29 lat temu i jest częścią ruchu 
"Clean Up The World". 16 września 
ruszyliśmy, jak co roku, by posprzątać 
nasz lokalny świat. Wetknęliśmy na-

sze ciekawskie nosy w każdy zakątek, 
gdzie można było znaleźć porzucone 
śmieci. Wszystkie posegregowaliśmy i 
przygotowaliśmy do wywiezienia. Każ-
dorazowo akcja przypomina nam, jak 
wiele możemy zrobić na co dzień dla 
naszej Matki Natury. ● 

SP w Ligocie Polskiej

SP W LIGOCIE POLSKIEJ

Wycieczka do Krasiejowa

W ramach nagrody Wójta dla dwu-
dziestu uczniów z najwyższą 

średnią i wzorowym zachowaniem 
za miniony rok szkolny, samorząd 
uczniowski zorganizował wycieczkę 
do Parku Dinozaurów w Krasiejowie. 
Wyjazd odbył się 5 października. Po 
przyjeździe na miejsce nasi uczniowie 
mieli przyjemność zwiedzania parku 
wraz z przewodnikiem. Następnie uda-

liśmy się na lekcję muzealną "Kiedy 
światem władały smoki". Dzięki temu 
uczniowie mogli pogłębić swoją wie-
dzę na temat życia dinozaurów. Póź-
niej czekało na nas ognisko z kiełba-
skami i słodkim poczęstunkiem. Na 
zakończenie uczniowie mogli skorzy-
stać z takich atrakcji parku jak karu-
zele czy place zabaw. ● 

SP w Ligocie Polskiej
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SP GMINY OLEŚNICA

Pasowanie na Ucznia

SP GMINY OLEŚNICA

Ogólnopolski Charytatywny Dzień 
w Piżamach - Obudź w Sobie Anioła

20 października 2022 roku w na-
szej szkole odbyła się uroczy-

stość pasowania na ucznia. Podczas 
uroczystości pierwszoklasiści zapre-
zentowali swoje umiejętności i talenty 
recytatorskie oraz wokalne. Pierwsza-
ki głośno i z przekonaniem przyrze-
kały być dobrymi i pilnymi uczniami 

oraz rzetelnie wypełniać swoje obo-
wiązki, o czym przypominać im będą 
otrzymane dyplomy.

Drodzy pierwszoklasiści, niech lata 
spędzone w szkolnych murach będą 
dla Was przygodą, czasem zdobywa-
nia wiedzy oraz nawiązywania przy-
jaźni! ● SP Gminy Oleśnica

SP GMINY OLEŚNICA

Wielki sukces uczniów Szkoły 
Podstawowej Gminy Oleśnica  
– 1 miejsce w województwie  
dolnośląskim w V edycji  
konkursu „Do Hymnu”
Społeczność Szkoły Podstawowej 

Gminy Oleśnica zakwalifikowa-
ła się do przesłuchań konkur-

sowych jako jedna z niemal 300 szkół 
w Polsce. 17 września 2022 r. ucznio-
wie  pod dyrygenturą Ewy Stępień-
-Włuczkowskiej, w obecności prze-
wodniczącego komisji konkursowej 
prof. Wojciecha Maciejewskiego, za-
śpiewali: Mazurka Dąbrowskiego, Rotę 
oraz Marsz Polonia. Prezentacja mło-
dych chórzystów zachwyciła jury, które 
postanowiło przyznać wykonawcom 
1 miejsce w województwie dolnoślą-
skim oraz wyróżnić dodatkowo na-
grodą w wysokości 5000 zł.

7 grudnia 2022 roku w warszaw-
skim Kinie Kultura odbyła się Uroczy-
sta Gala wręczenia nagród wszystkim 
laureatom V edycji Ogólnopolskiego 
Konkursu  ,,Do Hymnu’’. Społeczność 
SPGO reprezentowała dyrektor szkoły 
Agnieszka Grondowa wraz z przedsta-
wicielami Samorządu Uczniowskiego.

Ogromne podziękowania kierujemy 
w stronę szkolnych koordynatorów: G. 
Bińczaka, M. Zakrzewskiej-Biczysko, 
dyrygent E. Stępień-Włuczkowskiej, 
wszystkich Wychowawców, Rodzi-
ców i Uczniów oraz dyrektor szko-
ły A. Grondowej, która zainicjowała 
udział w wydarzeniu. Za piękną de-

korację gratulacje ślemy w stronę pań: 
A. Defratyki, M. Śliwińskiej, B. Kuli, 
M. Skorek-Hejninger oraz całej szkol-
nej społeczności! Serdecznie gratulu-
jemy tak wyjątkowego wyróżnienia! ● 

SP Gminy Oleśnica
Kod qr – występ konkursowy 
uczniów Szkoły Podstawowej 
Gminy Oleśnica

Dzień w Piżamach - to część ogólno-
polskiego wydarzenia "Bieg w Piża-

mach", który organizuje Fundacja "Gdy 
Liczy się Czas". Dzień Piżamy w szkole, 
przedszkolu, to przede wszystkim dzień 
zwrócenia uwagi na zdrowie i empatię.

Dlaczego piżama? - Ponieważ to 
standardowe ubranie chorych dzie-
ci. Cała społeczność Szkoły Podsta-
wowej Gminy Oleśnica w Oleśnicy w 
imię solidarności z chorymi dziećmi 
przyszła w ten dzień na zajęcia w wy-

kwintnych strojach... nocnych! Piża-
mach, oczywiście. W akcję włączyły 
się przedszkolaki oraz całe grono pe-
dagogiczne. Datki zebrane do puszki 
zostaną przekazane fundacji. ● 

SP Gminy Oleśnica

SP WE WSZECHŚWIĘTEM

Pasowanie Uczniów 
Klasy I we Wszechświętem

12 października 2022 r. w Szkole 
Podstawowej pod kierunkiem 

wychowawcy Pani Kazimiery Malesz-
ki odbyło się Pasowanie Uczniów Kla-
sy I. Impreza okraszona była wieloma 
atrakcjami: Wójt Gminy Oleśnica prze-
kazał prezenty dla wszystkich uczniów 

klasy I, natomiast rodzice przygotowa-
li słodki poczęstunek, prezenty oraz 
występ muzyczny. Największą niespo-
dzianką była wspólna zabawa i taniec 
z wielkim pluszowym misiem. ● 

SP we Wszechświętem

SP WE WSZECHŚWIĘTEM

Śniadanie Daje Moc
8listopada 2022 r. uczniowie naszej 

szkoły po raz kolejny wzięli udział 
w akcji „Śniadanie Daje Moc”.  Wyda-
rzenie było związane z obchodami Eu-
ropejskiego Dnia Zdrowego Jedzenia i 
Gotowania oraz stanowiło kontynuację 
działań programu o tej samej nazwie.

Śniadaniowa uczta klas była okazją 
do rozmów na temat zdrowego odży-
wiania i roli śniadania w jadłospisie 

dzieci, a sama akcja promowała pra-
widłowe żywienie oraz zaangażowa-
ła rodziców do świadomego wyboru 
zdrowych produktów. Przygotowa-
ne śniadanie nie tylko cieszyło oczy, 
ale było również apetyczne, smaczne i 
zdrowe. Kolorowy, najważniejszy po-
siłek dnia, szybko zniknął ze stołów 
dając uczniom energię do pracy i na-
uki. ● SP we Wszechświętem
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ZDROWIE
Miejsca dystrybucji tabletek 
jodku potasu w Gminie Oleśnica

Z uwagi na wyznaczenie nowych punk-
tów dystrybucji tabletek jodku po-

tasu na terenie Gminy Oleśnica, poda-
jemy do publicznej wiadomości miejsca 
ich dystrybucji. Ze względu na krótki 
czas na podanie tabletek jodku potasu w 
wypadku zdarzenia radiacyjnego, wska-
zano szkoły podstawowe z terenu gmi-
ny Oleśnica, jako punkty podania ww. 

preparatu dzieciom uczęszczającym do 
tych placówek. Ostateczna decyzja o uru-
chomieniu punktów dystrybucji w szko-
łach będzie uzależniona od decyzji ro-
dziców uczniów.

UWAGA! Samodzielne przyjmowa-
nie preparatu jodku potasu, jeżeli nie 
występuje zagrożenie radiacyjne może 
być niebezpieczne dla zdrowia. ● UGO

EKOLOGIA

Program Czyste Powietrze i wsparcie 
finansowe na wymianę pieców 
oraz termomodernizację budynków 
jednorodzinnych
Gmina Oleśnica oraz Wojewódz-

ki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej we Wro-

cławiu, na podstawie podpisanego po-
rozumienia z dnia 10.02.2021 r., prowa-
dzi nabór wniosków o dofinansowanie 
na wymianę źródła ciepła w ramach re-
alizacji programu „Czyste Powietrze”. 
Według stanu na dzień 30.09.2022 r. w 
Gminie Oleśnica złożono 438 wniosków, 
zawarto 352 umowy o dofinansowanie, 
a liczba zrealizowanych, zakończonych 
przedsięwzięć to 190.  Kwota wypłaco-
nych dotacji to 2 113 360,78 zł, co po-

zwala na utrzymanie pozycji lidera w 
powiecie oleśnickim. 

PROGRAM „CZYSTE POWIETRZE 
PLUS” – CO NOWEGO
Od 15 lipca 2022 r. Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki roz-
szerzył dotychczasowy program Czyste 
Powietrze o prefinansowanie inwestycji 
(a więc możliwości otrzymania pienię-
dzy jeszcze przed rozpoczęciem remon-
tu do 50% kosztów całej inwestycji, czyli 
w przypadku maksymalnej kwoty dofi-
nansowania przed rozpoczęciem remon-

tu można otrzymać prawie 40 tys. zł.). To 
bardzo ważna zmiana w programie, po-
nieważ umożliwia ubieganie się o przed-
płatę na wykonanie określonego zadania. 
Zwiększono też o 10 tys. zł maksymal-
ną kwotę dotacji na wymianę pieca, czy 
prace termomodernizacyjne w przypad-
ku osób o najniższych dochodach - do-
finansowanie wzrasta z 69 do 79 tys. zł.

JAKIE WARUNKI TRZEBA SPEŁNIĆ 
Warunkiem korzystania z programu 
„Czyste Powietrze Plus” są progi do-
chodowe. Ze ścieżki prefinansowa-

nia będą mogli skorzystać beneficjen-
ci kwalifikujący się do podwyższonego  
i najwyższego poziomu dofinansowania. 
Nowa odsłona jest dostępna tylko dla 
osób, które wcześniej nie korzystały z 
dotacji w programie Czyste Powietrze. 

GDZIE SKŁADAĆ WNIOSKI ?
Nabór wniosków odbywa się w trybie cią-
głym, czyli wnioski są oceniane na bie-
żąco. W przypadku mieszkańców gminy 
Oleśnica wnioski o dofinansowanie na-
leży składać do Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej  we Wrocławiu (poprzez aplika-
cję internetową Portal Beneficjenta, do-
stępną na stronie WFOŚiGW we Wro-
cławiu, po wpisaniu w wyszukiwarce:   
Portal Beneficjenta Czyste Powietrze Wro-
cław), poprzez serwis gov.pl lub za po-
średnictwem Urzędu Gminy Oleśnica.

Wszelkie szczegółowe informacje na 
temat Programu „Czyste powietrze” moż-
na uzyskać w Urzędzie Gminy Oleśnica, 
pok. nr 14, tel. 713-140-214, adres e-ma-
il: eliza.kolcz@olesnica.wroc.pl  

Strona internetowa Programu: https://
czystepowietrze.gov.pl ● Eliza Kołcz - SK

GOPS

Dodatek elektryczny

Dodatek elektryczny to analogiczny 
do poprzednich dodatków, choć 

w innym wymiarze finansowym, ro-
dzaj wsparcia dla osób ogrzewają-
cych swoje domy i mieszkania ener-
gią elektryczną.

KTO GO OTRZYMA?
Zgodnie z ww. ustawą, dodatek elek-
tryczny przysługuje ostatecznemu od-
biorcy energii elektrycznej w gospo-
darstwie domowym, w przypadku, 
gdy główne źródło ogrzewania jest 
zasilane energią elektryczną, tj. wnio-
skodawcą może być wyłącznie osoba, 
która faktycznie podpisała umowę 
z dystrybutorem energii. Co ważne, 
źródło to musi zostać zgłoszone lub 
wpisane do centralnej ewidencji emi-
syjności budynków we właściwym ter-
minie. W przypadku gospodarstwa 
domowego w którym domownicy 
zamieszkują pod adresem zamiesz-
kania, w którym jest wykorzystywa-
na energia elektryczna pochodząca z 
mikroinstalacji elektrycznej (działal-
ność w zakresie wytwarzania ener-
gii z odnawialnych źródeł energii), 

dodatek elektryczny nie przysługuje. 
Warto też pamiętać, że jeśli gospo-
darstwo domowe otrzymało wspar-
cie związane z dodatkiem węglowym 
lub do innych źródeł ogrzewania, nie 
można już skorzystać z dodatku elek-
trycznego.

WYSOKOŚĆ DODATKU 
Wysokość dodatku dla gospodar-
stwa domowego co do zasady wyno-
si 1 000,00 zł, natomiast w przypadku 
rocznego zużycia przez gospodarstwo 
więcej niż 5 MWh, odbiorcom przy-
sługuje dodatek w podwyższonej wy-
sokości w kwocie 1 500,00 zł

DO KIEDY TRZEBA ZŁOŻYĆ 
WNIOSEK?
Wniosek o wypłatę dodatku elektrycz-
nego można składać w terminie od 
dnia 1 grudnia 2022 r. do dnia 1 lute-
go 2023 r. Wnioski o wypłatę dodat-
ku elektrycznego złożone po dniu 1 
lutego 2023 r. pozostawia się bez roz-
poznania. Dodatek elektryczny wy-
płaca się w terminie do dnia 31 mar-
ca 2023 roku.

GDZIE ZŁOŻYĆ 
WNIOSEK?
Mieszkańcy Gminy Oleśnica swo-
je wnioski mogą składać w formie 
tradycyjnej na piśmie lub za pomo-
cą środków komunikacji elektronicznej 
podpisując wniosek kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym, podpisem 
zaufanym albo podpisem osobistym w 
Gminnym Ośrodku Pomocy Społecz-
nej w Oleśnicy, ul. Wojska Polskie-
go 78, 56-400 Oleśnica, pok. nr 1. ● 

GOPS w Oleśnicy

Szczegółowe informacje oraz wniosek 
do pobrania - zeskanuj kod qr
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GOSPODARKA ODPADAMI

Modernizacja i rozbudowa 
Zakładu Zagospodarowania 
Odpadów Olszowa Sp. z o. o.
Zakład Zagospodarowania Od-

padów Olszowa Sp. z o. o. od 
maja 2014 roku pełni funkcję 

regionalnej instalacji do przetwarzania 
odpadów komunalnych. Przedsiębior-
stwo dysponuje najnowocześniejszym 
sprzętem, maszynami i rozwiązaniami, 
dzięki którym segregowanie odpadów 
jest skuteczne i pozwala na ich mak-
symalny recykling. Nowoczesne urzą-
dzenia wyposażone w sensory rozpo-
znają właściwości fizyczne odpadów 
takie jak kolor czy kształt, dzięki cze-
mu możliwa jest ich dokładna segre-
gacja. Selekcja drewna, papieru, szkła 
i innych surowców pozwala na ich ob-
róbkę i ponowną sprzedaż, a to z kolei 
ogranicza ilość odpadów trafiających 
na i tak przepełnione już wysypiska.

Obecnie ZZO Olszowa, dzięki do-
tacji z Programu Operacyjnego In-
frastruktura i Środowisko 2014–2020 
oraz wsparciu Narodowego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej, prowadzi projekt pod nazwą 
„Modernizacja i rozbudowa Zakładu 
Zagospodarowania Odpadów w miej-
scowości Olszowa”, którego celem bez-
pośrednim jest stworzenie infrastruk-
tury pozwalającej na gospodarowanie 
odpadami zgodne z hierarchią sposo-
bów postępowania z odpadami, przy-
czyniającej się do wypełnienia krajo-
wych i unijnych wymagań w zakresie 
gospodarki odpadami. Realizowane 

jest to poprzez rozbudowę i moder-
nizację instalacji sortowni odpadów 
zebranych selektywnie, budowę in-
stalacji kompostowania bioodpadów 
zbieranych selektywnie w systemie za-
mkniętym oraz rozbudowę i moder-
nizację Punktu Selektywnego Zbiera-
nia Odpadów Komunalnych (PSZOK). 
Przedsięwzięcie obejmuje także do-
posażenie zakładu: dostawę nowych 
urządzeń i maszyn.

Równolegle ZZO Olszowa prowa-
dzi działania edukacyjne i kształtu-
je postawy ekologiczne. Edukując na 
tematy takie jak ochrona powietrza, 
bioróżnorodność czy odpowiedzialna 
gospodarka odpadami, zakład zwięk-

sza ekologiczną świadomość miesz-
kańców regionu. Warto podkreślić, 
że działalność edukacyjna jest tu pro-
wadzona na szeroką skalę – zarówno 
w siedzibie zakładu, jak i w terenie.

Wirtualny spacer po Zakładzie 
Zagospodarowania Odpadami 
w m. Olszowa
Zapraszamy na wirtualny spacer po Za-
kładzie Zagospodarowania Odpadami 
w m. Olszowa. Aplikacja „wirtualny 
spacer” dotyczy tematyki gospodarki 
odpadami w tym m.in. segregacji od-
padów oraz funkcjonowania zakładu 
- istniejących obiektów i procesach, 
które w nich się odbywają. ● UGO

Artykuł powstał w ramach projektu 
pod nazwą „Modernizacja i rozbudowa 
Zakładu Zagospodarowania Odpadów 
w miejscowości Olszowa”, 
który został dofinansowany 
z Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko na lata 2014–2020.

EKOLOGIA

Uwaga 
„Akcja 
Azbest”!

Wójt Gminy Oleśnica informuje 
właścicieli nieruchomości, którzy 

mają zamiar przystąpić w roku 2023 do 
wymiany pokrycia dachowego z azbe-
stu i wyrobów zawierających azbest lub 
chcą zutylizować składowane wyroby 
z azbestu w ramach „Programu usu-
wania azbestu i wyrobów zawierają-
cych azbest z terenu Gminy Oleśni-
ca”, o możliwości złożenia wniosku w 
ww. sprawie. 

Druk wniosku dostępny jest na stro-
nie internetowej Urzędu Gmina Ole-
śnica (zakładka druki/wnioski) lub w 
siedzibie UGO- pokój nr 2. 

Wnioski można złożyć osobiście, 
przesłać za pośrednictwem poczty na 
adres Urząd Gminy Oleśnica, ul. 11 Li-
stopada 24, 56-400 Oleśnica lub w for-
mie elektronicznej (platforma e- PUAP, 
urzad@olesnica.wroc.pl). ● 

Angelina Kowal - RN

EKOLOGIA

Dotacje celowe w gminie 
tylko na przyszłe, 
a nie na zrealizowane cele
Informujemy, że dnia 1 grudnia 2022 r. 

Rada Gminy Oleśnica podjęła uchwałę  
nr LI/394/22 w sprawie zasad i trybu udzielania 
dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Ole-
śnica na dofinansowanie kosztów zadań inwesty-
cyjnych związanych z ograniczeniem niskiej emisji 
na terenie gminy Oleśnica oraz uchwałę nr LI/396/22 
w sprawie regulaminu określającego zasady udzie-
lenia i rozliczenia dotacji celowej z budżetu Gmi-
ny Oleśnica na budowę przydomowej oczyszczal-
ni ścieków na terenie Gminy Oleśnica.

Uchwała nr LI/394/22 dotyczyć będzie dotacji 
na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł cie-
pła w budynkach i lokalach mieszkalnych na te-
renie Gminy Oleśnica, poprzez wymianę starego, 
zakup, montaż i uruchomienie nowego źródła cie-
pła. Dotacja ta nie będzie przysługiwać na zakup 
i montaż źródeł ciepła, wymienionych w przedmio-
towej uchwale, które są pierwszym źródłem ciepła 
w budynku lub lokalu mieszkalnym. Cel, pro-
gram, warunki przystąpienia do realizacji Pro-
gramu, kryteria udzielania dotacji, tryb przyzna-
wania  i rozliczania dotacji określa „Regulamin 
udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Ole-
śnica na dofinansowanie kosztów zadań inwe-
stycyjnych związanych z ograniczeniem niskiej 
emisji na terenie gminy Oleśnica”, stanowiący 

załącznik do niniejszej uchwały.
Uchwała nr LI/396/22 dotyczy regulaminu okre-

ślającego zasady udzielania i rozliczania dotacji 
celowej z budżetu Gminy Oleśnica na budowę 
przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie 
Gminy Oleśnica.  Dotacja dotyczyć będzie dofi-
nansowania kosztów inwestycji służących ochro-
nie środowiska, polegających na budowie przydo-
mowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy 
Oleśnica w miejscowościach gdzie budynek miesz-
kalny jest położony na terenach nieuzbrojonych 
w sieć kanalizacyjną lub budowa instalacji do sys-
temu kanalizacji zbiorczej powodowałaby nad-
mierne koszty.

Przedmiotowe dotacje przysługiwać będą na 
planowane zadania inwestycyjne zrealizowane  
w danym roku kalendarzowym, w którym złożo-
no wniosek o przyznanie dotacji, których reali-
zacja rozpocznie się po zawarciu umowy dotacji.

WAŻNE: Okres kwalifikalności kosztów 
rozpoczyna się po podpisaniu umowy dota-
cji z gminą.

Uchwały wejdą w życie po upływie 14 dni od 
dnia ich ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowią-
zującą od 1 stycznia 2023 r. ● 

Angelina Kowal - RN

OGRZEWANIE

Preferencyjna sprzedaż węgla 
dla mieszkańców 
Gminy Oleśnica
Wójt Gminy Oleśnica informuje, że od 5 

grudnia 2022 r. Gmina Oleśnica sprze-
daje swoim mieszkańcom węgiel w preferencyj-
nej cenie 1900 złotych za tonę. W trakcie nego-
cjacji z przedsiębiorcami ustalono, że w ramach 
dobrej współpracy z Gminą dostawa węgla dla 
mieszkańców będzie bezpłatna.

Węgiel do Gminy Oleśnica dostarcza 
Polska Grupa Górnicza z polskich kopalń:
●  KWK Piast–Ziemowit Ruch Ziemowit i KWK 

Sośnica (orzech)
●  KWK ROW Ruch Marcel (groszek)
●  KWK Piast–Ziemowit Ruch Ziemowit i KWK 

Piast–Ziemowit Ruch Wola (ekogroszek)

ODBIÓR ZE SKŁADÓW WĘGLA W OLEŚNICY:
●  Gminna Spółdzielnia Rolników w Oleśnicy 

- ul. Ludwikowska 26
●  PHU LIBERA - ul. Wrocławska 42
●  DOMIN-AL - ul. Ludwikowska 26

ABY ZAKUPIĆ WĘGIEL 
W PREFERENCYJNEJ CENIE NALEŻY:
●  odebrać fakturę w Urzędzie Gminy Ole-

śnica, ul. 11 Listopada 24 (pokoje nr 3 i 4),
●  w terminie 7 dni opłacić fakturę przelewem 

lub w kasie Urzędu (kasa czynna od wtorku 
do piątku w godzinach 8:15-15:00),

●  na opłaconej fakturze uzyskać w Urzędzie 
Gminy adnotację o zapłacie należności,

●  odebrać węgiel (dostawa na wskazany we 
wniosku adres).

Złożone wnioski będą rozpatrywane według ko-
lejności wpływu do Urzędu Gminy Oleśnica.

Osoby rezygnujące z zakupu węgla po preferen-
cyjnej cenie zobowiązane są do złożenia oświad-
czenia o rezygnacji z zakupu.● 

RN

Oświadczenie o rezygnacji – zeskanuj kod qr.
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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 517 040 083 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



KURIER GMINY OLEŚNICA20 nr 4 |  grudzień 2022 |  www.olesnica.wroc.pl

SPORT

Piłkarskie Turnieje „Mikołajkowe”

3 grudnia w gminnej sali sportowej w Ole-
śnicy przeprowadzono "Mikołajkowe" 
turnieje piłkarskie młodzików i junio-

rów młodszych z gminy Oleśnica oraz dla go-
ścinnie występujących drużyn młodzieżowych 
Pogoni Oleśnica.

W turnieju młodzików wystartowały druży-
ny z Dziadowej Kłody, Krzeczyna, Nowoszyc, 

Piszkawy, Dąbrowy oraz Pogoni Oleśnica. Cały 
turniej najmłodszych zawodników przebiegał w 
bardzo przyjaznej atmosferze i w duchu „fair 
play”. Bezpunktowa gra w mikołajkowych me-
czach wpłynęła bardzo pozytywnie na wszyst-
kich zawodników, którzy pokazali swoje ogrom-
ne zaangażowanie i duże umiejętności. 

W zmaganiach juniorów młodszych wystar-

towały drużyny Nowoszyc, Piszkawy, Krzeczy-
na Dziadowej Kłody oraz Pogoń Oleśnica I i 
II. Mikołajkowa rywalizacja drużyn juniorskich 
była bardzo zacięta i wyrównana, a zwycięstwo 
w całym turnieju odnieśli zawodnicy z drużyny 
Pogoń I, wygrywając w finale z drużyną Pogoń 
II. Trzecie miejsce na podium zdobyli zawod-
nicy z Dziadowej Kłody, pokonując w bezpo-

średnim pojedynku drużynę Nowoszyc. Kolejne 
miejsca wywalczyli reprezentanci z Krzeczyna 
oraz Piszkawy. 

Wszystkim zawodnikom uczestniczącym w 
obu turniejach zostały wręczone mikołajkowe 
upominki ufundowane przez Gminny Ośrodek 
Kultury Oleśnica. ● 

Artur Koziara - GOK Oleśnica

SPORT

Turnieje o Puchar 
Niepodległości w futsalu 
oraz w piłce siatkowej
W  sobotnie popołudnie 12 listopa-

da rozpoczęto zmagania w halo-
wej piłce nożnej seniorów. W turnieju 
wystartowało 9 drużyn: Wszechświęte, 
Piszkawa, Świerzna, Wybrzeże Klatki 
Schodowej, Cieśle, Smardzów, Boguszy-
ce Osiedle, Sokołowice oraz Krzeczyn. 
Drużyny swoje zmagania rozpoczęły 
w meczach grupowych, rozgrywanych 
systemem „każdy z każdym”. Zacięte 
i widowiskowe rozgrywki w grupach 
wygrały drużyny Wszechświętego, Wy-
brzeże Klatki Schodowej oraz Boguszyce 
Osiedle. W emocjonującej rywalizacji 
finałowej najlepszą drużyną okazała się 
reprezentacja Boguszyc Osiedla, któ-
ra odniosła dwa zdecydowane zwy-
cięstwa 2:0 i 4:0. Miejsce drugie wy-
walczyła drużyna z Wszechświętego, 
pokonując 4:1 w bezpośrednim poje-
dynku drużynę Wybrzeża Klatki Scho-
dowej, która zakończyła rozgrywki na 
trzecim miejscu. Zwycięzcy nagrodze-
ni zostali pamiątkowymi dyplomami i 
pucharami, a nad prawidłowym prze-
biegiem rozgrywek czuwali sędziowie 
Aleksander Chrzanowski oraz Mieczy-
sław Głowaczewski.

Niedzielę, 13 listopada, w gminnej 
sali sportowej w Oleśnicy zdomino-
wały turnieje w piłce siatkowej kobiet i 
mężczyzn. W porannej rywalizacji ko-
biet wystartowały 4 drużyny: Sokołowi-
ce, Cieśle, Świerzna oraz The Winners 
Wrocław. Zawody pomiędzy żeński-
mi drużynami jak zawsze były pełne 
emocji oraz zaciętej i wyrównanej ry-

walizacji. Najlepszą drużyną okazała 
się reprezentacja Świerznej wygrywając 
wszystkie swoje mecze. Miejsce dru-
gie wywalczyła drużyna The Winners 
Wrocław, a trzecie miejsce na podium 
zdobyła drużyna pań z Cieśli. Tuż za 
podium na czwartym miejscu zawody 
zakończyła drużyna Sokołowic. 

Kolejne sportowe emocje czekały nas 
podczas turnieju mężczyzn, w którym 
wystartowało 5 drużyn. Do udziału w 
zawodach przystąpiły drużyny Rockets, 
Tarpany Ostrzeszów, Spalice, Fawo-
ryci Turnieju oraz OCA Volley. Swo-
ją rywalizację zespoły rozpoczęły od 
rozgrywek grupowych. Po emocjonu-
jących i wyrównanych meczach do fi-
nałowych zmagań awansowały drużyny 
Rockets, Volley, Tarpany Ostrzeszów 
oraz Faworyci Turnieju. Mecze finało-
we tak jak i grupowe były bardzo wy-
równane i stały na bardzo wysokim 
poziomie. Mecz o trzecie miejsce na 
swoją korzyść rozstrzygnęła drużyna 
Rockets pokonując 2:1 w setach dru-
żynę OCA Volley. Pierwsze miejsce 
w całym turnieju wywalczyła druży-
na Tarpany Ostrzeszów pokonując 2:1 
w setach zawodników Faworyci Tur-
nieju. Zwycięskie drużyny w obu tur-
niejach zostały nagrodzone pamiąt-
kowymi dyplomami i pucharami, a 
nad prawidłowym przebiegiem roz-
grywek siatkarskich czuwali sędzio-
wie Jan Barański, Rafał Wolak oraz 
Aleksander Chrzanowski. ● 
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Jesienne biegi przełajowe

W  środę 28 września w parku 
przy Szkole Podstawowej we 

Wszechświętem przeprowadzono je-
sienne gminne biegi przełajowe szkół 
podstawowych z gminy Oleśnica. Bie-
gi zorganizowane zostały przez Gmin-
ny Ośrodek Kultury Oleśnica, WKS 
Oleśniczanka oraz przy współpracy 
uczniów z SP Ligota Mała: Laura Bar-
ska, Damian Batarowicz, Julia Bro-
żek, Sara Karwowska, Szymon Musiał, 
Kornel Śleziak, Zuzanna Wieczorek. 
Wszystkim zaangażowanym serdecz-
nie dziękujemy za pomoc! 

W tegorocznych zmaganiach, przy 
wyjątkowo sprzyjającej pogodzie, wy-
startowało ponad 250 uczniów, którzy 
w trakcie biegów jak zawsze wykazali 
się ogromnym zaangażowaniem i wolą 
walki. Zawody rozpoczęły się od bie-
gu najmłodszych uczniów SP Wszech-
święte – klasa ”0”, których zmagania 
nie były brane do ogólnej klasyfika-
cji, ale dostarczyły wszystkim zgro-
madzonym wiele emocji. 

Indywidualne zmagania podzielone 
zostały według następujących kryte-
riów: Klasy I - V dziewczęta i chłopcy 
- 400 metrów; Klasy VI - VIII dziew-
częta i chłopcy - 800 metrów. 

Najlepsza czwórka biegaczy z wyżej 
wymienionych grup została nagrodzo-

na medalami, które wręczali: Marcin 
Kasina - wójt gminy Oleśnica, Moni-
ka Małobęcka - Wzgarda - dyrektor 
GOK Oleśnica oraz Tomasz Domal 
- zastępca przewodniczącego komi-
sji Kultury, Sportu i Bezpieczeństwa.

Na zwycięzców w klasyfikacji dru-
żynowej czekał Puchar Wójta Gminy 
Oleśnica, zdobywcy drugiego miejsca 
otrzymali Puchar Dyrektor Gminne-
go Ośrodka Kultury Oleśnica, za za-
jęcie trzeciego miejsca przyznano Pu-
char Przewodniczącego Rady Gminy 
Oleśnica, dla czwartej szkoły Puchar 
Przewodniczącego Komisji Kultury, 
Sportu i Bezpieczeństwa, a za miejsca 
piąte i szóste pamiątkowe puchary.

PUNKTACJA OGÓLNA:
1. Ligota Polska - 238
2. Ligota Mała - 190 
3. Sokołowice - 155 
4. Wszechświęte - 143 
5. Gmina Oleśnica - 87
6. Smolna - 58

Zwycięzcy 
poszczególnych biegów:
Dziewczęta Rocznik 2015 
- Zofia Muzyka (SP Ligota Polska), 
Chłopcy Rocznik 2015 
- Alan Kotala (SP Ligota Mała), 

Dziewczęta Rocznik 2014 
- Hanna Lis (SP Ligota Polska),
Chłopcy Rocznik 2014 
- Mateusz Marczewski (SP Sokołowice),
Dziewczęta Rocznik 2013 
- Alicja Piątek (SP Ligota Polska),
Chłopcy Rocznik 2013 
- Kacper Terlecki (SP Ligota Mała),
Dziewczęta Rocznik 2012 
- Maja Janicka (SP Ligota Polska), 
Chłopcy Rocznik 2012 
- Filip Witek (SP Wszechświęte),
Dziewczęta Rocznik 2011 
- Natalia Jednoróg (SP Wszechświęte), 
Chłopcy Rocznik 2011 
- Szymon Szczęch (SP Sokołowice),
Dziewczęta Rocznik 2010 
- Natasza Krzak (SP Gmina Oleśnica),
Chłopcy Rocznik 2010 
- Adrian Jańczak (SP Ligota Polska),
Dziewczęta Rocznik 2009 
- Roksana Seweryńska (SP Wszechświęte),
Chłopcy Rocznik 2009 
- Piotr Łękawski (SP Ligota Polska),
Dziewczęta Rocznik 2008 
- Natalia Kajda (SP Gmina Oleśnica),
Chłopcy Rocznik 2008 
- Kornel Lasecki (SP Ligota Mała).

Wszystkim uczestnikom zawodów, 
a szczególnie zwycięzcom, serdecznie 
gratulujemy! ● 
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