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Znów możemy napisać z
dumą - mieszkańcy powiatu oleśnickiego mają wielkie serca.
Kilku tygodni potrzebowały sztaby Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy, by podać ostateczne kwoty zebrane
podczas tegorocznej akcji. Jak
wypadły zbiórki w poszczególnych gminach? Dobroszycki
sztab WOŚP zebrał 16 035,07
zł. - Kwota, jaką udało nam
się wspólnymi siłami zebrać

FOT. GRZEGORZ KIJAKOWSKI

Sztaby WOŚP w powiecie oleśnickim
podsumowały tegoroczną zbiórkę

Gramy do końca świata
i o jeden dzień dłużej

podczas tegorocznego Finału to 101 603,62 zł - poinformowali sztabowcy z Międzyborza. 35 tys. zł wrzucili do
puszek z sercem mieszkańcy Sycowa, natomiast łączna kwota zebrana w Oleśnicy to 167 247,67 zł. Złożyły
się na nią pieniądze wrzucone do puszek stacjonarnych,
aukcje prowadzone na Allegro oraz wpłaty do eskarbonek. W kraju Wielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy zebrała
w tym roku ponad 224 mln zł.

WARTO
WIEDZIEĆ
sprawdź na www.olesnicainfo.pl
Ogłoszono konkursy
na dyrektorów szkół
Kto obejmie stanowiska
w gminie Oleśnica?
Dyrektorka SP Gminy
Oleśnica odeszła ze stanowiska jeszcze w poprzednim
roku szkolnym. Dyrektorom
szkół w Ligocie Małej,
Smolnej i Sokołowicach
kończą się 5-letnie kontrakty.
Muszą ponownie stanąć do
konkursu i go wygrać, żeby
ponownie powierzono im

dyrektorskie stanowiska.
Obecnie dyrektorami tych
szkół są Agnieszka Klimkowska, Dariusz Rzepka i Artur
Mosiak. Obowiązki dyrektora
w Szkole Podstawowej
Gminy Oleśnica pełni Grażyna
Palińska.

Emeryci z Kartą Seniora

Dla kogo zniżki i ulgi?
- Program ten umożliwia osobom, które ukończyły 60. rok
życia ubieganie się o wydanie
Ogólnopolskiej Karty Seniora,
a tym samym korzystanie z
systemu zniżek, ulg, preferencji i uprawnień przygotowanych przez partnerów
programu w całej Polsce –

wyjaśnia dyrektor Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej
Janusz Marszałek.

Festiwal Piwa wraca
do Oleśnicy
Od 6 do 8 maja w Oleśnicy
odbędzie się Lotny Festiwal
Piwa. Festiwal to okazja,
by właściciele małych
rzemieślniczych browarów
zaprezentowali swoje
wyroby. – Jak co roku
nie zabraknie rzemieślniczego
browaru, dobrego
jedzenia oraz artystów
wzbogacających festiwal
muzyką – zapowiadają organizatorzy. RED
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