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Ośrodek Wypoczynkowo-Turystyczny RELAKS w Boguszycach na sprzedaż



Po przerwie radni podjęli uchwały:
a.zmieniająca uchwałę Nr IV/15/10 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Oleśnica;
b.w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok;
c.w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Oleśnica za 2010 rok;
d.w sprawie wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola i punkty przedszkolne;
e.zmieniająca uchwałę Nr XXIII/156/05 w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o
charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Oleśnica;
f.w sprawie ustalenia opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonych na terenie
Gminy Oleśnica;
g.w sprawie przyjęcia logo Gminy Oleśnica oraz zasad używania logo Gminy Oleśnica.

Po przedstawieniu przez Wójta sprawozdania z pracy między sesjami, przystąpiono do punktu 7.
zapytania, sprawy różne, wolne wnioski. Radni dyskutowali m. in. na temat projektu „100 placów zabaw
na 100 lat NIVEA”, Kongresu Odnowy Miejscowości, utworzeniu klubu radnych w gminie Oleśnica oraz
interwencji przy drodze nr 340.
Następnie, zgodnie z porządkiem obrad, radni jednogłośnie przyjęli protokół z IX sesji.

Przygotowała:Agnieszka Kembłowska

7 września 2011 r. w Urzędzie Gminy Oleśnica odbyło się spotkanie Wójta Marcina Kasiny
z przewodniczącymi organu wykonawczego jednostki pomocniczej gminy.
Jako pierwszy wystąpił Wójt, który przedstawił zebranym harmonogram prac nad budżetem Gminy
na 2012 rok wg uchwały Nr LII/249/10 Rady Gminy Oleśnica z dnia 7 września 2010 r.

W spotkaniu uczestniczył Norbert Raba Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, który brał udział
m.in. w pracach podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektu ustawy o zmianie ustawy
o funduszu sołeckim.
Pani Elżbieta Czerwonogóra, mówiła o obowiązkowych ubezpieczeniach upraw rolników i zachęcała

sołtysów do organizowania spotkań w celu uświadamiania mieszkańców o takim obowiązku. Następnie
Pani Sylwia Sendek przedstawiła działalność punktu konsultacyjno – doradczego dla organizacji
pozarządowych.

W sprawach różnych poruszono m.in. temat budowy chodnika w Bogusławicach i w Dąbrowie
oraz niszczenia rowów przy polach przez rolników.

Przygotowała:Agnieszka Kembłowska

X Sesja Rady Gminy
W dniu 8 lipca 2011 r. odbyła się X sesja Rady Gminy Oleśnica, która dotyczyła Strategii Gminy Oleśnica na lata 2011 – 2020. Po otwarciu obrad, stwierdzeniu

prawomocności oraz przyjęciu porządku spotkania Przewodniczący Rady Jacenty Kawecki przystąpił do punktu 4, w którym swoje wystąpienia zaprezentowali:
Wójt Gminy Oleśnica Marcin Kasina oraz przedstawiciel Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, Oddział Dolnośląski, który szczegółowo omówił Strategię
Gminy na przyszłe lata.
Pierwsza cześć sesji została zakończona podjęciem przez radnych uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Oleśnica na lata 2011-2020.

Spotkanie Wójta z sołtysami

f) w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok;
g) w sprawie udzielenia z  budżetu Gminy na 2011
rok dotacji celowej Powiatowi Oleśnickiemu;
h) w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji
celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub
kluby dziecięce na obszarze Gminy Oleśnica.

Przy omawianiu w/w projektu radny Tadeusz
Jaroszewski złożył wniosek Komisji Oświaty,
Zdrowia i Pomocy Społecznej w sprawie
możliwości zmiany w projekcie omawianej
uchwały § 3 ust. 2 pkt 1 z treści: „ w formie żłobka w
minimalnym wymiarze 8 godzin dziennie oraz
ustalenia opłaty za pobyt dziecka, pobieranej od
rodziców (opiekunów prawnych) w wysokości nie
przekraczającej 300 zł miesięcznie” na treść:
„w formie żłobka w minimalnym wymiarze 9 godzin
dziennie oraz ustalenia opłaty za pobyt dziecka,
pobieranej od rodziców (opiekunów prawnych) w
wysokości n ie przekraczającej 300 z ł
miesięcznie”.

Po wysłuchaniu wyjaśnień Wójta, Rada
jednogłośnie, w obecności 12 radnych, przyjęła
wniosek.
i) w sprawie zmiany uchwały Nr LVI/271/10 Rady
Gminy Oleśnica z dnia 12 listopada 2010 r. w
sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy
Miejscowości Zimnica 2010 – 2017”;
j) w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy
Miejscowości Krzeczyn 2011 – 2017”;
k) w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy
Miejscowości Ligota Wielka 2011 – 2017;
l) w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy
Miejscowości Smolna 2011 – 2017;

Ocena wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011 r

- XI sesja Rady Gminy Oleśnica VI kadencji.

XI sesja Rady Gminy Oleśnica, prowadzona
przez Przewodniczącego Rady Jacentego
Kaweckiego odbyła się 15 września 2011 r. Po
otwarc iu obrad i stwierdzeniu quorum
Przewodniczący oddał głos Wójtowi, który wniósł
autopoprawkę dotyczącą wprowadzenia uchwały
w sprawie zasięgnięcia od komendanta
wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na
ławników. Następnie Marcin Kasina przedstawił
Radzie i zaproszonym gościom szczegółową
informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy
Oleśnica za I półrocze 2011 roku.
Swoje wystąpienie mięli także: Przewodniczący
Rady Jacenty Kawecki, który odczytał pozytywną
opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów
Tadeusz Kunaj, który zapoznał zebranych z opinią
Komisji dotyczącą przebiegu wykonania budżetu
gminy za I półrocze 2011 roku.

Po przerwie radni podjęli następujące uchwały:
a) w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania
ścieków;
b) w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia
nieruchomości w drodze przetargu;
c) w sprawie powołania doraźnej Komisji
Statutowej Rady Gminy Oleśnica;
d) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność
P r e z e s a G m i n n e g o P r z e d s i ę b i o r s t w a
Komunalnego Sp. z o. o. w Oleśnicy;
e) zmieniająca uchwałę Nr IV/15/10 w sprawie
wieloletniej prognozy finansowej Gminy Oleśnica;

ł) w sprawie zasięgnięcia od komendanta
wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na
ławników.

Po przedstawieniu przez Wójta sprawozdania z
okresu miedzy sesjami i przyjęciu protokołu z X
sesji Rada przystąpiła do punktu 10. Zapytania,
sprawy różne, wolne wnioski, w którym podjęto m.
in. temat powstania Klubu Radnych, możliwości
wykorzystania środków z funduszu sołeckiego,
remontu drogi powiatowej w Sokołowicach oraz
możliwości wcześniejszego podejmowania
uchwały dotyczącej zatwierdzenia taryf dla
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków. Przewodniczący Rady
zamknął sesję Rady Gminy Oleśnica VI kadencji o
godzinie 15.40.

Przygotowała:Agnieszka Kembłows



INWESTYCJE I REMONTY
wrzesień 2011

1. Gospodarka mieszkaniowa

2.Rolnictwo i łowiectwo

3.Transport i łączność

4. Oświata i wychowanie

- trwa budowa salo remizo świetlicy w miejscowości Wszechświete obecnie wykonywane są prace
wykończeniowe w świetlicy,
- rozpoczęto budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Zimnica - wartość inwestycji 322 606,10 zł .,
- rozpoczęto przebudowę z rozbudową remizy OSP w Sokołowicach - wartość inwestycji 724 548,07 zł.,
- został ogłoszony przetarg na remont budynków mieszkalnych wielorodzinnych nr 52 i 53 w
miejscowości Krzeczyn, - rozpoczęto remont dachu świetlicy wiejskiej w Bogusławicach,
- trwają roboty remontowe części świetlicy wiejskiej w Ligocie Polskiej za kwotę 40 703,70 zł

- został złożony wniosek w ramach działania 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludnosci wiejksiej"
obietego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013 na „ Wykonanie spięcia sieci
wodociągowej w miejscowości Zimnica – Smolna oraz budowę sieci wodociągowej w Ligocie Wielkiej” -
całość inwestycji 1 466 825,80 zł. - wnioskowana kwota dofinansowania 894 405,00 zł.

- trwają remonty dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Oleśnica (zakres robót obejmuje
utwardzanie dróg kruszywem łamanym, profilowanie dróg, powierzchniowe utrwalenie dróg, cząstkowe
remonty asfaltów) za kwotę około 160 000,00 zł.,
- trwa przebudowa dróg w Ligocie Polskiej i Krzeczynie (utwardzenie kosatką betonową oraz kruszywem
łamanym) za kwotę 329 035,73 zł.,
- został złożony wniosek o dofinansowanie z Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych
ogłoszony przez Dolnoslaski Urząd Wojewódzki na remont drogi gminnej w kierunku miejscowości
Nieciszów - całość inwestycji 1 093 100,00 zł.- wnioskowana dotacja 327 930,00 zł.

- wykonywana jest dokumentacja na budowę sali sportowej przy Gimnazjum Gminy Oleśnica w Oleśnicy
wartość usługi 48 093,00 zł.,

- wykonano dwa place zabaw ze środków własnych gminy w miejscowościach Bystre - koszt inwestycji 32
847,91 zł. i Jenkowice - wartość zadania 32 280,26 zł.,
- wykonano dokumentacje projektową na budowę placów zabaw ramach rządowego programu radosna
szkoła za kwotę 9 102,00 zł.

Przygotował: Kierownik Budownictwa i Infrastruktury
Paweł Łobacz

Kontrole podatkowe w Gminie
Jeśli nabędziemy dom, działkę budowlaną a także lokal użytkowy czy mieszkanie będące odrębną

własnością, musimy liczyć się z koniecznością uiszczenia podatku od nieruchomości.

Gdy jesteśmy właścicielem gruntu, to w rachubę wchodzi podatek rolny albo leśny. O tym, który z tych
podatków obciąża dany grunt, decyduje sposób jego sklasyfikowania w ewidencji gruntów i budynków
oraz sposób jego użytkowania. Jeśli grunt jest sklasyfikowany jako użytek rolny albo grunt zadrzewiony i
zakrzewiony na użytkach rolnych podlega podatkowi rolnemu, a jeśli jako las- leśnemu. Jeśli jest inaczej,
to wtedy płacimy podatek od nieruchomości. Należy jednak pamiętać że istnieje wyjątek od tej zasady.
Jest to faktyczne zajęcie gruntu sklasyfikowanego jako rolny czy leśny pod prowadzenie działalności
gospodarczej. Grunt taki podlega podatkowi od nieruchomości.

Podatnicy podatku od nieruchomości/rolnego są obowiązani składać organowi podatkowemu,
właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, sporządzone na
formularzach według ustalonych wzorów:
- informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych/informacje o gruntach (osoby fizyczne), w
terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku
podatkowego lub od zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę wysokości opodatkowania.
- deklaracje na podatek od nieruchomości/rolny(osoby prawne i jednostki organizacyjne, w tym spółki nie
posiadające osobowości prawnej), w terminie do 15 stycznia roku podatkowego, a jeżeli obowiązek
podatkowy powstał po tym dniu, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających
powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę
wysokości opodatkowania.

W celu sprawdzenia danych zawartych w złożonych informacjach o nieruchomościach
i obiektach budowlanych ze stanem faktycznym, Urząd Gminy w Oleśnicy w roku 2010 przeprowadził
oględziny u 70 podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Kontrola podatkowa objęła w
szczególności:
- powierzchnię gruntów zajętą pod prowadzenie działalności gospodarczej,
- powierzchnię budynków przeznaczoną pod prowadzenie działalności gospodarczej,
- budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej,
zasadność korzystania ze zwolnień i ulg.

U 31 podmiotów z 70 skontrolowanych stwierdzono niewywiązywanie się z obowiązku podatkowego.
Łączna kwota przypisu w podatku od nieruchomości dokonana 31 firmom, w roku 2010 wyniosła
144.476,00 zł.

W roku bieżącym nadal przeprowadzane są oględziny u osób prowadzących działalność gospodarczą.
W następnej kolejności zostaną skontrolowane budynki gospodarcze oraz mieszkalne.

Przygotowała:Agnieszka Trojanowicz

Festiwal ziemniaka 2011
Zapraszamy serdecznie na jesienną imprezę

„Festiwal Ziemniaka 2011”, który odbędzie się
w dniu 23.10.2011 roku (niedziela) na terenie
przy świetlicy wiejskiej w Cieślach. Tradycją
Festiwalu są konkursy na potrawy i nalewki

z ziemniaka, których nie zabraknie i w tym roku.
Część artystyczna imprezy to prezentacje

poetyckie i śpiewacze (a niekiedy i teatralne)
o ziemniaku. Zachęcamy do zgłaszania

własnych, autorskich prezentacji w kategorii
poemat o ziemniaku i piosenka o ziemniaku.

Kolejne dwie kategorie to największy/najcięższy
ziemniak i najmniejszy ziemniak (nowość

tegorocznego festiwalu). Powyższe zgłoszenia,
jak potrawy i nalewki z ziemniaka będę

przyjmowane w dniu imprezy. Zgłoszenia
wcześniejsze do GOK Oleśnica obowiązują

przy kategoriach piosenka i poemat o ziemniaku.
Imprezie towarzyszyć będą „Ziemniaczane

impresje” – czyli co można wyczarować
z ziemniaków (warsztaty plastyczne).

Dodatkowo na uczestników będą czekały
różnorodne gry i zabawy z nagrodami, atrakcje

plenerowe (m.in. dmuchane zamki), stoiska
z zabawkami i przekąskami z ziemniaka.

Początek imprezy – godzina 15.00.
Bliższe informacje będą dostępne na stronie:

www.gokboguszyce.pl

ZAPRASZAMY!



Gmina Oleśnica walczy o plac zabaw dla Wyszogrodu!

DOŻYNKI POWIATU I GMINY OLEŚNICA 2011
Jenkowice, 04.09.2011 r.

Tegoroczne „Dożynki Powiatu i Gminy Oleśnica” odbyły się 04 września w Jenkowicach. Dożynkowe
obchody rozpoczęła uroczysta msza św. plenerowa odprawiona na boisku sportowym w Jenkowicach.
Po mszy św. na scenie zaprezentowała się kapela „Smyki”, z kilkunastominutowym programem
artystycznym.

Po występie kapeli „Smyki”, Starostowie dożynek z Jenkowic: Marta Piotrowska i Emil Bożek zaprosili na
scenę Starostę Powiatu Oleśnickiego, Zbigniewa Potyrałę oraz Wójta Gminy Oleśnica Marcina Kasinę.

W trakcie części oficjalnej wyróżniono 13 rolników z terenu powiatu oleśnickiego. Z rąk poseł Ewy Wolak
otrzymali medale „Zasłużony dla rolnictwa”, przyznane przez Ministra Rolnictwa, Marka Sawickiego.
Wśród wyróżnionych znaleźli się również mieszkańcy naszej gminy: Zbigniew Bożek z Jenkowic oraz
Eugeniusz Pałka z Ligoty Polskiej.

Część artystyczną rozpoczął tradycyjny „Obrzęd dożynkowy”, w wykonaniu teatru ludowego "Smolniacy”
ze Smolnej i kapeli folkowej "Każdy Sobie". Następnie ogłoszono konkurs na „Najpiękniejszy wieniec
dożynkowy”.
Kolejnym punktem programu były występy zespołów folklorystycznych, działających na terenie powiatu
oleśnickiego.

Na scenie zaprezentowali się: „Grabowianie” z Grabowna (gm. Twardogóra)
„Leszczynki” z Dobroszyc
„Radzowiczanie” z Radzowic (gm. Dziadowa Kłoda)
„Międzyborzanie” z Międzyborza
„Sycowiacy” z Sycowa

Następnie rozstrzygnięto konkurs na „Najpiękniejszy wieniec dożynkowy”. Spośród 19 zgłoszonych
wieńców z terenu gminy Oleśnica i powiatu oleśnickiego, jury w składzie: Małgorzata Kryszczyńska
(rękodzielnik), Małgorzata Klimek-Chmielewska (artysta plastyk), Sławomir Fluder (LGD Dobra Widawa)
oraz Sławomir Pytel (Wicestarosta Powiatu Oleśnickiego), przyznało następujące miejsca:

I miejsce - zespół „Krzeczyniacy” z Krzeczyna – nagroda 600 zł
II miejsce - sołectwo Jenkowice – nagroda 400 zł
III miejsce – gmina Dziadowa Kłoda Pozostali uczestnicy otrzymali po 50 zł.

Po występach zespołów reprezentujących gminy powiatu oleśnickiego, przyszedł czas na pokaz rycerzy
z klubu STER z Bierutowa. Po ciekawym pokazie walk rycerskich i średniowiecznych tańców, animatorzy
klubu STER zaprosili publiczność do wspólnej zabawy. W kilka minut przygotowano osoby z widowni do
udziału we wspólnym, integracyjnym tańcu średniowiecznym. Razem z publicznością bawił się również
Wójt Gminy Oleśnica, Marcin Kasina i jego zastępca, Krzysztof Skórzewski. – Było świetnie! –
komentowali po skończonym tańcu.

Około godziny 18.00 na scenie pojawił się „Dziani”, gwiazda cygańskiej piosenki. Jego występ
zgromadził kilkutysięczną widownię, bawiąca się znakomicie wraz z artystą. Dziani, obok największych
przebojów, zaprezentował również utwory latynoamerykańskie z „cygańską nutą” – efekt jego
najświeższych poszukiwań muzycznych. – Jak Wam się podoba nasz zespół? – pytał wielokrotnie ze
sceny artysta, otrzymując za każdym razem wielkie brawa. Słowem – niezapomniany koncert!

Największe przeboje muzyki latynoskiej zaprezentowała grupa BuenosAmigos.
Wśród artystów na scenie znalazły się również osoby z Kongo z Afryki. Żywiołowość ich występu porwała
publiczność, a niektórzy mogli nawet zatańczyć z wykonawcami na scenie!

Około godziny 21.15 wystąpiła gwiazda wieczoru – zespół FOKUS z Białegostoku. Niezwykle udanym
punktem ich programu była już sama, nagrana zapowiedź. Głosu użyczył znany polski lektor Tomasz
Knapik, który w zabawny i iście filmowy sposób przedstawił artystów występujących w zespole FOKUS.
Sam występ przypadł do gustu publiczności, również z uwagi na zwinne tancerki w estradowych
kostiumach, które zaprezentowały ciekawe, synchroniczne układy taneczne. Około godziny 22.15
występ zespołu FOKUS zakończył pokaz sztucznych ogni, dedykowany wszystkim osobom bawiącym
się na Dożynkach.

Od godziny 22.30 do 02.00 w nocy, zabawę taneczną poprowadził zespół „VEXEL” z Białegostoku,
prezentując największe polskie i zagraniczne przeboje muzyki disco polo. Publiczność bardzo dobrze
bawiła się przy ich występie.

O godzinie 02:00 wraz z podziękowaniami ze sceny dla wszystkich osób i instytucji zaangażowanych
w organizację imprezy, oficjalnie zamknięto obchody Dożynek Powiatu i Gminy Oleśnica 2011.

Dodatkową atrakcją Dożynek był również Jarmark Produktu Lokalnego-LGD Dobra Widawa, na którym
można było podziwiać rękodzieło i spróbować regionalnych potraw. Jarmark cieszył się bardzo dużym
zainteresowaniem przybyłych gości.
Imprezę prowadzili Piotr „BZIK” Balicki (Kabaret BZIK) oraz Piotr Michałowski (GOK Oleśnica).

Podziękowania należą się bezpośrednim sponsorom tegorocznych dożynek: Aleksander Dachowski -
Bank Spółdzielczy w Oleśnicy Fabryka Mebli BODZIO
Anna i Janusz Patykowscy - Hotel i Restauracja Amber w Cieślach Robert Karbowniczak, Mariusz
Michalik - KM Tani Dom w Oleśnicy
Hurtownia ROLNIK w Nowicy Piekarnia „KYRCZ” S.C. w Sokołowicach Wiesława i Jerzy Markiewicz –
Maron w Boguszycach Wojciech Płuciennik, Krzysztof Płuciennik S.C. w Boguszycach
Bank BGŻ – Oddział w OleśnicyAliff w Smardzowie
Spolmot - 5 Spółka w Oleśnicy

Osobne podziękowania należą się bezpośredniemu sponsorowi imprezy, Starostwu Powiatowemu w
Oleśnicy za wsparcie finansowe.

Kolejne podziękowania kierujemy również w stronę mieszkańców Jenkowic, którzy byli zaangażowani w
organizację Dożynek.

Opracował: Piotr Michałowski
GOK Oleśnica



Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnicy, informuje:

1.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na
okres od 1 X 2011 do 30 IX 2012 można składać od dnia 1 sierpnia 2011r.
W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia  z funduszu alimentacyjnego na
nowy okres świadczeniowy, złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia
2011r., ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata
świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października
2011r.
W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy,
złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września 2011r. do dnia 31
października 2011r., ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz
wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30
listopada 2011r.

2.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy
od 1 XI 2011 do 30 X 2012 są przyjmowane od dnia 1 września 2011. W przypadku, gdy
osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek
wraz z dokumentami do dnia 30 września 2011r., ustalenie prawa do świadczeń
rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do
dnia 30 listopada 2011r.
W  przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy
złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października 2011r.  do dnia 30
listopada 2011r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń
przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia 2011r.
Osoby, którym przyznano prawo do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku
rodzinnego na IX-X 2011r., pod warunkiem podjęcia lub kontynuacji przez dziecko nauki
w szkole, będą miały wypłacone świadczenia, jeżeli w terminie od 01 września 2011r.  do
15 września 2011r.  dostarczą do tutejszego Ośrodka zaświadczenie o rozpoczęciu przez
dziecko nauki w szkole w nowym roku szkolnym 2011/2012.                               

FUNDUSZALIMENTACYJNY

ŚWIADCZENIARODZINNE

Opracowała: pracownik socjalnyAleksandra Hajduk

Becikowe
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnicy informuje,

że od 1 stycznia 2012 r., prawo do dodatku do zasiłku
rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka i jednorazowej zapomogi
z tytułu urodzenia się dziecka, ponownie uzależnione będzie
od przedstawienia przez osobę ubiegającą się zaświadczenia,
że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną
nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (przepisy ustawy
z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych
dla obywateli i przedsiębiorców nie przewidują możliwości
zastąpienia ww. zaświadczenia oświadczeniem).
Wzór powyższego zaświadczenia okreś lony zosta ł
wchodzącymw życie z dniem 1 stycznia 2012 r.
rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r.
W sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży,
uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru
zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką
(Dz. U. z 2010 r., Nr 183, poz. 1234).

Podstawa prawna:-art. 9 i art. 15 b ustawy z dnia 28 listopada
2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 139, poz. 992
z późn. zm.),- art. 3 ustawy z dnia 5 marca 2010 r. o zmianie
ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków
publicznych (Dz. U. Nr 50, poz. 301), 

Opracowała: referent Ewelina Strózik

Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny

...by żyło się lepiej...
Uprzejmie informujemy, że na podstawie Uchwały

Nr V/17/11 z dnia 27 stycznia 2011 w sprawie zasad udzielania
dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu
ochrony środowiska i gospodarki wodnej, kryteriów wyboru
inwestycji do dofinansowania, trybu postępowania w sprawie
udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania, z budżetu Gminy
Oleśnica w bieżącym roku przyznaliśmy dotacje na ponad
150 tysięcy złotych.

Zgodnie z zapisami uchwały dotacje te, zostały przeznaczone
na dofinansowanie kosztów inwestycji takich jak: budowa
oczyszczalni ścieków, likwidacja szamba bezodpływowego
i budowa w oczyszczalni ścieków w miejsce zlikwidowanego
szamba, zakup i montaż pomp ciepła lub kolektorów
słonecznych, jako urządzeń wykorzystujących odnawialne
źródła energii.

Jednocześnie chcielibyśmy poinformować, że mieszkańcy
zainteresowani otrzymaniem dotacji, mogą składać wnioski
od 2 stycznia 2012 r. Mamy nadzieję, że uda nam się
w przyszłym roku udzielić dotacji jeszcze większej liczbie
mieszkańców.

Na początku września dokonano odbioru prac polegających
na niwelacji terenów stanowiących własność Gminy Oleśnica:
w Ligocie Wielkiej – celem urządzenia placu zabaw dla dzieci,
pod urządzenie boisk sportowych w Nowej Ligocie i Oleśniczce
(teren przejęty nieodpłatnie odANR).
Prace obejmowały oczyszczenie terenu poprzez usunięcie
zarośli, ścięcie wzniesień i zasypanie miejsc zaniżonych ziemią.

Nareszcie udało się również pozyskać nieodpłatnie od ANR
działkę w Ligocie Polskiej, która aktualnie jest wykorzystywana
jako boisko do piłki nożnej.

Ponadto, z przyjemnością informujemy, że aktualnie
sporządzany jest projekt zagospodarowania parku wiejskiego
w sołectwie Boguszyce Wieś, obejmujący zlokalizowanie na tym
obszarze boiska do gry w piłkę siatkową i placu zabaw dla dzieci.
Mamy nadzie ję ,że dzięk i temu so łectwo będzie
się mogło pochwalić w przyszłości pięknym i funkcjonalnym
terenem rekreacyjnym dla mieszkańców.

W trakcie opracowywania jest także projekt obejmujący
urządzenie pełnowymiarowego boiska sportowego w sołectwie
Boguszyce osiedle. W najbliższym terminie między innymi
Cieśle będą mogły się pochwalić nowymi pełnowymiarowymi
bramkami do gry w piłkę nożną.

Pracownicy Referatu RGNiOŚ

Pomoc materialna dla uczniów
W miesiącu sierpniu przyznano II transzę stypendium na rok

szkolny 2010/2011 dla uczniów z terenu Gminy Oleśnica.
Pomoc materialna została przyznana 193 uczniom. Łączna
kwota środków finansowych, na którą wydano decyzje
to 60.062,50 zł, w tym środki własne Gminy to 12.012,50 zł.

Przygotowała: Monika Galik

Śladami dinozaurów
Stowarzyszenie Odnowy wsi Bystre

"Razem" na zakończenie wakcji
zoorganizowało wycieczkę dla dzieci
i młodzieży z Sołectwa Bystre do
JuraParku w Krasiejowie pt. "Śladami
Dinozaurów". Podczas wycieczki
uczestnicy odbyli przejażdżkę do
niesamowitego Tunelu Czasu, który
zabierał ich w niezwykłą, interaktywną
podróż w czasy gdy jeszcze nie istniała
ziemia, począwszy od Wielkiego
Wybuchu poprzez kolejne etapy
kształtowania się Ziemi.

Następnie uczestnicy wyruszyli
na spacer po Ścieżce edukacyjnej,
która poprowadziła ich przez teren
wyrobiska na długości około 1500m.
Wzdłuż ścieżki uczestnicy mieli okazję
z o b a c z y ć i d o t k n ą ć m o d e l e
mezozoicznych gadów i płazów.

Prawie 70 gatunków, około 200
modeli. Podczas spaceru dzieci
w s t ą p i ł y d o P a w i l o n u
Paleonto log icznego, w którym
zobaczyły zabezpieczone największe w
Europie skamieniałości triasowych
płazów i gadów.

Ponadto dzieci miały okazję pobawić
się na placu zabaw oraz w parku
rozrywki, w którym czekało na nich
mnóstwo atrakcji. Pod koniec wycieczki
odbyły się warsztaty edukacyjne w
trakcie których m łodsze dzieci
malowały figurki dinozaurów, a strasze
przez chwilę mog ły poczuć się
paleontologami skrobiąc kostki z gipsu
w poszukiwaniu tzw. szczątków
dinozaurów.

Na koniec dzieci wspólnie zasiadły
do stołu, gdzie czekały na nich kiełbaski
z grilla.

Przygotowała: Marta Barska



4 czerwca 2011 w Szkole Podstawowej
w Smolnej odbyła się XI edycja Festynu
Rodzinnego "Mama, Tata i Ja".
Wszyscy zebrani obejrzeli występy naszych
uczniów oraz zaproszonych zespo łów
tanecznych. Rodzice wraz z dziećmi brali udział
w konkurencjach sportowych oraz konkursie
plastycznym "Moja rodzina - klasa". Dzięki
sponsorom zorganizowaliśmy loterię fantową
z atrakcyjnymi nagrodami.
Rada Rodziców zadbała o słodki poczęstunek
oraz kiełbaski z grilla.
Była super zabawa i z niecierpliwością czekamy
na kolejną edycję.

Przygotował: Dyrektor SPw Smolnej Dariusz Rzepka

Festyn Rodzinny

Minister Środowiska zaprasza S.P. w Ligocie Polskiej do Warszawy

Sprzątanie Świata
Dnia 17 września 2011r. uczniowie Szkoły

Podstawowej w Smolnej wzorem ubiegłych lat
przystąpili do akcji Sprzątania Świata - Polska
2011. Tegorocznej akcji przyświecało hasło:
"Lasy to życie - chrońmy je". Wielkie sprzątanie
rozpoczął apel, na którym wyjaśniono
przesłanie, przypomniano historię oraz
zaprezentowano przedstawienie "Co słychać w
lesie?" Uczniowie obejrzeli również różne filmy
edukacyjne o lesie, wzięli udział w konkursach
plastycznym "Las i jego mieszkańcy" oraz
matematyczno - przyrodniczym "W lesie". Po
tych działaniach wszyscy wyruszyliśmy
posprzątać wieś.

Przygotował: Dyrektor SPw Smolnej Dariusz Rzepka

Dnia 10.10.2011 r. w Warszawie odbędzie się centralna inauguracja "Święta Drzewa". Szkoła Podstawowa w Ligocie
Polskiej została laureatem nagrody "Czarodziejskiego Drzewa", w związku z tym delegacja naszej szkoły została
zaproszona do Warszawy po odbiór nagród.
Uroczystości centralne rozpoczną się na Polach Mokotowskich, gdzie nastąpi wspólne sadzenie drzew tuż obok
Ścieżki Ryszarda Kapuścińskiego. Następnie uczestnicy przemaszerują do Biblioteki Narodowej, gdzie zostanie
przedstawiona prezentacja dobrych praktyk programu "Święta Drzewa" oraz uroczyste wręczenie nagród
"Czarodziejskiego Drzewa i Pegaza".Część oficjalną zakończy rozdanie Certyfikatów Partnerom programu "Święta
Drzewa" oraz wyróżnień PRO BONO dla Ziemi.Uczestnicy uroczystych obchodów spotkanie zakończą przy
wspólnym poczęstunku wegetarjańskim.

Podczas całej inauguracji będzie prezentowana wystawa edukacyjna "Święta Drzewa".
Dla reprezentantów naszej szkoły na pewno nie lada przeżyciem będzie spotkanie z przedstwicielami Ministerstwa
Środowiska, Ministerstwa Edukacji Narodowej,Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, Kancelarii Prezydenta
Rzeczpospolitej Polskiej oraz Lasów Państwowych.
Nad całością uroczystosci czuwać będzie Klub Gaja.
Do sukcesu naszej szko y przyczynili si : nauczyciel przyrody, który by koordynatorem programu "Swi ta Drzewa"
realizowanego w szkole, nauczyciele, którzy przeprowadzili pogadanki na lekcjach wychowawczych, wszyscy
uczniowie, którzy w realizacj programu mocno si zaanga owali i Wójt Gminy Ole nica, który bra aktywny udzia
w naszych obchodach i posadzi symboliczne "Drzewko dla pokoju”
- Acer Rubrum.

Wszystkim aktywnie dzia aj cym w programie gratuluj sukcesu.
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ł ą ę Przygotował: Dyrektor SPw Ligocie Polskiej Leszek Witkowski

Obchody Dnia Kasztanowca
w SP w Ligocie Polskiej

W Szkole Podstawowej w Ligocie Polskiej odbył
sie Dzień Kasztanowca, w którym uczestniczyły
klasy I - VI.
Odbyły się lekcje, pogadanki na temat chorób
kasztanowców, spotkania z leśniczym
Nadleśnictwa Oleśnica.
Uczniowie kolorowali liście kasztanowca (metody
ciekawe i nowoczesne).
Liście ozdobiły korytarz szkolny.
Uczniowie klas IV-VI prowadzili inwentaryzację
kwitnących kasztanowców, a klas I -III kolorowy
korowód po parku i wzdłuż alei kasztanowej.
Dzień Kasztanowca długo
pozostanie w pamięci
uczniom naszej szkoły.

Koordynator
Małgorzata Lenart

Biblioteka GOK 2011
Wypożyczalnia i czytelnia

Stanowiska komputerowe
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Zapraszamy serdecznie do świetlicy wiejskiej
w Jenkowicach w terminie 09-11.12.2011 r.
na gminne eliminacje do Międzygminnego

Przeglądu Grup Kolędniczych
„Pastorałka 2012”, który odbędzie się w styczniu

2012. W piątek i sobotę zapraszamy do
Jenkowic zespoły śpiewacze dziecięce,

młodzieżowe  i dorosłe, solistów, teatry szkolne,
zespoły kolędników.  W niedziel 11 grudnia

odb dzie si fina Eliminacji Gminnych – otwarte
dla publiczno ci wyst py zespo ów

artystycznych, wr czenie nominacji do
Mi dzygminnego Przegl du „Pastora ka 2012”,
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Po czone z jarmarkiem
r kodzie a bo onarodzeniowego.

ZAPRASZAMY
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ę ł ż

Tradycją stał się dla uczniów Szkoły
Podstawowej w Ligocie Polskiej udział w wielkim
lekkoatletycznym święcie Oleśnicy. W XXVII
już Międzynarodowym Biegu ul icznym
o Memoriał Bogusława Psujka nie mogło i tym
razem zabraknąć najlepszych szkolnych
biegaczy. Aż 51-osobowa ekipa stawiła
się punktualnie w południe w oleśnickim Rynku.
Przedstartowy stres ukoiło obserwowanie finiszu
biegu, w którym zwyciężył Etiopczyk Yared
Shequmo. A później zaczęło się to, na co młodzi
biegacze z Ligoty czekali cały rok.
Po kolei, zaczynając od pierwszoklasistów,
po najstarszych naszych uczniów, startowali
z r o z w i a n y m w ł o s e m , d o p i n g o w a n i

przez kolegów, nauczycieli i liczną grupę
rodziców. Biegi z młodymi reprezentantami
okolicznych szkół zakończyły się sukcesem
w trzech przypadkach. Wiktoria Okoń z klasy
drugiej, dotarła do celu jako pierwsza.
Trzecioklasista Sławek Warszawski wpadł na
metę jako trzeci, natomiast Sebastian Tocha
z klasy szóstej - drugi. Kilkoro uczniów dosłownie
otarło się o podium, zdobywając czwarte i piąte
miejsca. Pełni sportowych emocji, jeszcze
z bijącymi szybciej sercami, oglądaliśmy naszych
zwycięzców odbierających każdy z medalowych
kolorów. Już my się postaramy, żeby i za rok o nas
usłyszano.

Przygotowała: Małgorzata Furmanek

Ligota Polska z kompletem medali!

Sukcesy uczniów GGO w I Przełajowych Mistrzostwach
Dolnego Śląska w Nordic Walking – Oleśnica  2011.

18 września 2011 r. sekcja Nordic Walking działająca przy WKS „Oleśniczanka” przy współpracy z
Miejskim Ośrodkiem Kultury i Sportu w Oleśnicy zorganizowała I Przełajowe Mistrzostwa Dolnego
Śląska w Nordic Walking - Oleśnica 2011.

W zawodach startowało 14 uczniów Gimnazjum Gminy Oleśnica pod opieką nauczycielek:
Magdaleny Stojko i Izabeli Zamorskiej. Wszyscy ukończyli trasę z dobrym czasem, a w czołówce
znaleźli się:

Joanna Gabor - II miejsce, Natalia Rak – III m, Daria Wierzbińska – IV m, Klaudia Paszkowska –V m,
Igor Maciejczyk I m, Bartosz Masternak III m, Marek Mitek – IV m.

Patronat nad zawodami objął Starosta Powiatu Oleśnickiego Pan Zbigniew Potyrała, Naczelnik
Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego Pani Małgorzata Iwańska, Burmistrz Oleśnicy Pan
Jan Bronś, Klub Sportowy „Orzeł” - Pan Marek Czarnecki oraz portal: www.chodzezkijami.pl i Polskie
Stowarzyszenie Nordic Walking.Uroczystego otwarcia imprezy dokonał Pan Zbigniew Potyrała,
Starosta Powiatu Oleśnickiego oraz Poseł na Sejm RP, Pan Stanisław Huskowski.

Zawody miały miejsce w dużym parku przy ulicy Wałowej. Zawodnicy startowali o godz. 11.00 na
dystansach: 2,2 km - dzieci i młodzież do 19 roku życia i 5,5 km. powyżej 19 roku życia do 60+ (w
odpowiednich kategoriach wiekowych z podziałem na kobiety i mężczyzn). Na start zgłosiło się 150
zawodników (taki był limit startujących ustalony przez organizatorów), w tym jedną trzecią stanowili
uczniowie.

Mimo złych prognoz pogodowych, Oleśnica przywitała wszystkich entuzjastów Nordic Walking
piękną, słoneczną pogodą. Zwycięzcy otrzymali puchary i nagrody rzeczowe, a wszyscy mogli
wylosować m.in. parasolki z logo Oleśnicy i karnety na siłownię „Jawor”.

Zawody cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. Lista startowa została zamknięta już cztery
dni przed terminem. Gościliśmy w Oleśnicy zawodników z 31 miejscowości Polski. Każdy z
zawodników otrzymał pakiet startowy z okolicznościową koszulką z logo imprezy, chrupkami firmy
„Boramex”, wodą mineralną oraz materiałami promującymi nasze miasto: informatorami i ulotkami.
Organizatorzy zadbali też o poczęstunek: żurek, chleb ze swojskim smalcem i ogórkiem kiszonym,
kawę, herbatę.

Organizatorkami zawodów by y:
Miros awa Psujek - Dyrektor Zawodów
Ma gorzata Borowik - Komitet Organizacyjny
Magdalena Stojko - Komitet Organizacyjny
i S dzia G ówny.

Pozosta e wyniki oraz obszern galeri zdj
m o n a z o b a c z y n a s t r o n i e
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www.chodzezkijami.pl



Nagrody Wójta dla laureatów konkursów
W dniu 8 lipca 2011 r. w sali narad Urzędu Gminy Wójt Marcin Kasina

wręczył nagrody dla laureatów następujących konkursów:
• „Pocztówka z przyszłości – moja miejscowość w 2020 roku”,
• „Witryna internetowa mojej miejscowości”,
• „Multimedialna prezentacja mojej miejscowości”.

Oto zwycięzcy:

Aleksandra Szczurek Emilia Iwaśko Lena Michalik Oliwia
Bartosik Paulina Grzelak

Paulina Skiba Roksana Wszoła i Sandra Herbuś Klaudia
Ziółkowska Kewin Domin Wiktoria Stempin

Michał Filipowiak, Mateusz Klek-„Wszechświęte”

Joanna Szymańska, Bogumiła Wójtowicz, Marek Paczkowski –
„Zarzysko.pl”

Alicja Lange Anna Czech
Wyróżnienie otrzymały prace wykonane przez Paulinę Oleksyn i

Bartłomieja Śliwińskiego oraz Sandrę Herbuś i Karolinę Wielosik.

„Pocztówka z przyszłości – moja miejscowość w 2020 roku”

1. 2. 3. 4.
5.

1. 2. 3.
4. 5.

„Witryna internetowa mojej miejscowości”

1.

1.

„Multimedialna prezentacja mojej miejscowości”

1. 2.

• w kategorii wiekowej uczniów klas I – III:

• w kategorii wiekowej uczniów klas IV – VI:

• w kategorii uczniów szkół gimnazjalnych:

• w kategorii młodzieży ponadgimnazjalnej:

• w kategorii uczniów szkół gimnazjalnych:

Wszystkich, którzy są zainteresowani prowadzeniem działalności
turystyczno-wypoczynkowej informujemy, że jeszcze w tym roku
zamierzamy przeznaczyć do sprzedaży duży kompleks znajdujący
się w Boguszycach, który do tej pory był znany jako

- działka nr 192/21 o pow. 12,08 ha wraz z 1/10 udziału w dz. nr
192/14 o pow. 0,4696 ha. Teren działki częściowo zabudowany
restauracją i hotelikiem, małymi budynkami pomocniczymi typu:
garaże, magazynki, wiaty, grill. Na terenie działki znajduje się
kąpielisko odkryte, obecnie tylko w części napełnione wodą,

- działka nr 192/1 o pow. 2,92 ha. Teren działki niezabudowany; na
fragmencie działka pod wodą z lokalnej rzeczki; na większości bez
wody – zarośnięty trzcinami i tatarakiem,

- działka nr 192/18 o pow. 0,2354 ha wraz z 1/10 udziału w dz. nr
192/14. Teren działki częściowo zabudowany domkami
letniskowymi,

- działka nr 192/11 o pow. 0,2573 ha wraz z 1/10 udziału w dz. nr
192/14. Teren działki częściowo zabudowany domkami
letniskowymi.

- działka nr 192/12 o pow. 0,3442 ha wraz z 1/10 udziału w dz. nr
192/14. Teren działki częściowo zabudowany domkami
letniskowymi.

Teren w pobliżu wymienionych wyżej działek jest uzbrojony: w
drodze gruntowej przebiegają: wodociąg, energia elektryczna,
kanalizacja sanitarna.

Szczegółowych informacji w tym zakresie udzielają pracownicy
Referatu Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony
Środowiska, tel. 71 314 02 22 lub 71 314 02 23.

Ośrodek
Wypoczynkowo-Turystyczny RELAKS.

Kompleks obejmuje 5 działek:

Pracownicy Referatu RGNiOŚ

GRATULUJEMY !!!

VII Dolnośląskie Forum Kobiet „Wieś kobietą stoi”
Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu zorganizował

kolejne, już siódme Dolnośląskie Forum Kobiet pod hasłem „Wieś kobietą stoi”,
które odbyło sie 29 wsześnia br.Tradycyjnie, głównymi bohaterami spotkania
były kobiety aktywne społecznie i zawodowo oraz specjalistki do spraw
przedsiębiorczości, wiejskiego gospodarstwa domowego i agroturystyki.

Wśród gości imprezy byli m.in. Wicewojewoda Dolnośląski Ilona Antoniszyn-
Klik, członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego Włodzimierz Chlebosz,
dyrektor Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu
Ryszard Czerwiński. Forum było okazją do podsumowania dwóch konkursów.
Laureaci VIII edycji wojewódzkiego konkursu pt. „Najaktywniejszy lider
pracujący na rzecz społeczności wiejskiej” w ramach krajowego konkursu
o Kryształową Koniczynę i II edycji wojewódzkiego konkursu pt „Najciekawsza
kronika KGW 2011”.

Z naszej gminy wyróżnienie w konkursie „Najaktywniejszy lider pracujący na
rzecz społeczności wiejskiej w ramach krajowego konkursu „Kryształowej
Koniczyny” otrzymała liderka z Piszkawy.Janina Bednarska

...

to warto ci, którymi
Pani Janina kieruje sie
w yciu codziennym.

"ponad wszystko
c e n i ę p r a w d ę
i s z a c u n e k d o
d r u d i e g o
c z ł o w i e k a " . . .
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WSZYSTKIM

LAUREATOM

SERDECZNIE SERDECZNIE

GRATULUJEMY !!!

Ośrodek Wypoczynkowo-Turystyczny RELAKS w Boguszycach na sprzedaż

Przygotowała: Agnieszka SanetraPrzygotowała: Agnieszka Sanetra



„Mogę wszystko” – inauguracja projektu
W dniu 12.08.2011 roku w Sali Rycerskiej Zamku Oleśnica odbyło się spotkanie

inaugurujące projekt „Mogę wszystko” – innowacyjne warsztaty artystyczne dla
mieszkańców gminy Oleśnica. Projekt jest dofinansowany przez Narodowe Centrum
Kultury w ramach programu Dom Kultury+. Sala Rycerska w Zamku Oleśnica została
nieodpłatnie udostępniona dla GOK-u Oleśnica, na mocy porozumienia o partnerstwie –
dziękujemy! Ideą projektu jest zorganizowanie cykli warsztatowych w atrakcyjnych
technikach dla dzieci, młodzieży i dorosłych, aby zainteresować jak największą ilość
mieszkańców gminy Oleśnica. Do współpracy przy realizacji projektu GOK Oleśnica
zaprosił Stowarzyszenie Praktyków Kultury, Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” oraz
Centrum Łowicka z Warszawy. Odbyło się już spotkanie ze szczudłami w Sokołowicach w
terminie14-15.09.2011. Kolejne terminy warsztatów, na które zapraszamy:

12-14.10.2011 – warsztaty pieśni tradycyjnych i emisji głosu – Marcin Lićwinko
(Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”)
12.10. – otwarte spotkanie w Jenkowicach (świetlica wiejska) 13 i 14.12. – spotkania z
zespołami – informacja ukaże się na stronie www.gokboguszyce.pl
24-26.10.2011 – warsztaty fotografii otworkowej – Tomasz Kaczor (Towarzystwo Inicjatyw
Twórczych „ę”)
24.10. – Jenkowice – świetlica wiejska
25.10. – Ligota Wielka – świetlica wiejska
26.10. – „Klub Kuźnia” – siedziba GOK Oleśnica, Boguszyce 118A

27-29.10.2011–warsztaty teatralne „Teatr wielopokoleniowy”–Mirka Gad (Towarzystwo
Inicjatyw Twórczych „ ”)
27.10.2011–Smolna– wietlica wiejska 28.10.2011 – D browa – wietlica wiejska
29.10.2011 – Smardzów – wietlica wiejska

17.11.2011 – warsztaty Arteterapii ta cem– animatorzy z Centrum owicka z Warszawy
Miejsce – wietlica wiejska w Bystrem

Wst p na wszystkie warsztaty jest wolny! Na uczestników b dzie czeka posi ek (Centrum
Kszta cenia i Wychowania–Zamek Ole nica), dobra zabawa i twórcze sp dzenie wolnego
czasu!
Szczegó owe informacje na temat godzin warsztatów b d
dost pne na stronie internetowej www.gokboguszyce.pl
Zach camy do udzia u!
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Opracowa : Piotr Micha owski
GOK Ole nica
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INFORMACJA

Zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o Drogach Publicznych
(t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115 ze zm.), Wójt Gminy Oleśnica informuje:

I. Zgodnie z art. 39 w/w ustawy zabrania się dokonywania w pasie drogowym
czynności, które mogłyby powodować niszczenie lub uszkodzenie drogi i jej
urządzeń albo zmniejszenie jej trwałości oraz zagrażać bezpieczeństwu
ruchu drogowego.

1) lokalizacji obiektów budowlanych, umieszczania urządzeń, przedmiotów
i materiałów niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego;
2) włóczenia po drogach oraz porzucania na nich przedmiotów lub używania
pojazdów niszczących nawierzchnię drogi;
3) poruszania się po drogach pojazdów nienormatywnych;
4) samowolnego ustawiania, zmieniania i uszkadzania znaków drogowych
i urządzeń ostrzegawczo-zabezpieczających;
5) umieszczania reklam poza obszarami zabudowanymi, z wyjątkiem
parkingów;
6) umieszczania urządzeń zastępujących obowiązujące znaki drogowe;

W szczególności zabrania się:

7) niszczenia rowów, skarp, nasypów i wykopów oraz samowolnego
rozkopywania drogi;
8) zaorywania lub zwężania w inny sposób pasa drogowego

nałożeniem

;
9) odprowadzania wody i cieków z urz dze melioracyjnych, gospodarskich
lub zak adowych do rowów przydro nych lub na jezdni drogi;
10) wypasania zwierz t gospodarskich;
11) rozniecania ognisk w pobli u drogowych obiektów in ynierskich
i przepraw promowych oraz przeje d ania przez nie z otwartym ogniem;
12) usuwania, niszczenia i uszkadzania zadrzewie przydro nych.

Zaj cie pasa drogowego bez zezwolenia, skutkuje na podstawie art. 40
ust.12 w zwi zku z art. 40 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach
publicznych (tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. nr 19 poz. 115 ze zm.)
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II.

kary pieniężnej stanowiącej 10-krotność opłaty z tytułu zajęcia pasa
drogowego w wysoko ci stawki okre lonej uchwa XXVI/114/08 Rady
Gminy Ole nica z dnia 14 pa dziernika 2008 r. w sprawie ustalenia
wysoko ci stawek op at za zaj cie pasa drogowego

.
§ 1. Kto:

1) bez zezwolenia zajmuje drogę publiczną lub pas drogowy, urządzenia lub
budynek drogowy, na cele nie związane z gospodarką i komunikacją
drogową;
2) niszczy lub uszkadza drogę publiczną lub drogę w strefie zamieszkania,
przynależności lub urządzenia drogowe;
3) usuwa lub niszczy zasłony odśnieżne;
4) prowadzi roboty w pasie drogowym bez zezwolenia lub wbrew
obowiązkowi nie przywraca tego pasa do stanu użyteczności,
polega karze grzywny albo karze nagany.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto przy zadrzewianiu lub zakrzewianiu albo
przy prowadzeniu robót ziemnych nie zachowuje przepisowej odległości od
linii kolejowych.

.
Kto:
1) zaorywa lub w inny sposób zwęża pas drogowy lub pas przydrożny;
2) włóczy po drodze publicznej lub porzuca na niej przedmioty albo używa
pojazdów niszczących nawierzchnię drogi;
3) uszkadza rowy, skarpy nasypów lub wykopów albo samowolnie rozkopuje
drogę publiczną;
4) wypasa zwierzę gospodarskie w pasie drogowym,
podlega karze grzywny do 1.000 złotych albo karze nagany.
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Art. 99

Art. 100

Przygotował: Wojciech Drapała



Turnieje piłkarskie młodzików i juniorów młodszych sezon 2011/2012
10 września rozpoczęto rozgrywki w piłce

nożnej dla najmłodszych piłkarzy z terenu
Gminy Oleśnica. Na "orliku" przy gimnazjum
gminy Oleśnica organizowane są turnieje
piłkarskie w których łącznie bierze udział 12
drużyn. Turnieje przeprowadzane są dla
uczniów szkół podstawowych (młodziki) i
gimnazjum (junior młodszy). Drużyny
biorące udział w rozgrywkach uczestniczą w
treningach piłkarskich przeprowadzanych w
ich miejscowościach. Harmonogram
turniejów: 17.09. , 01.10. , 15.10. , 29.10
- Młodziki - Boguszyce, Ligota Mała, Ligota

Wielka, Smolna, Świerzna, Zarzysko.
- Juniorzy młodsi - Boguszyce, Bystre,

Dąbrowa, Ligota Mała, Poniatowice, Smolna.

Ligota Mała najlepsza!
W sobotę 9 lipca 2011 roku, na boisku sportowym w Ligocie Małej odbyły się zawody sportowo-pożarnicze jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych

gminy Oleśnica.
Do rywalizacji przystąpiło 5 jednostek OSP z miejscowości Ligota Mała, Ligota Polska, Wszechświęte, Smolna i Sokołowice. Z tzw. młodzieżówki

wystartowały drużyny z Ligoty Małej, Sokołowic oraz ze Smolnej. Zawody rozegrane zostały w konkurencjach: ćwiczenia bojowe oraz sztafeta pożarnicza 7 x
50 m z przeszkodami. Całość wzmagań ochotników nadzorowała komisja sędziowska z Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy w składzie:
przewodniczący st. kpt. Robert Gąsior, członkowie st. ogn. Zdzisław Czapla, st. ogn. Bartłomiej Sabat, st. sekc. Piotr Węglewski, st. str. Adam Szczepaniak,
str. Jacek Schab, str. Łukasz Krzyżwski oraz str. Miłosz Sędkowski. Wszystkie jednostki z ogromnym poświęceniem walczyły o tytuł najlepszej drużyny.

Na podstawie przeprowadzonych konkurencji komisja ustaliła następujące wyniki:

grupa II chłopcy

I miejsce - Ligota Mała - 122 pkt (sztafeta pożarnicza 66 s. / ćwiczenia bojowe 56 s.)
II miejsce - Sokołowice - 134 pkt (sztafeta pożarnicza 75 s. / ćwiczenia bojowe 59 s.)
III miejsce - Smolna - 163 pkt (sztafeta pożarnicza 77 s. / ćwiczenia bojowe 81 s. - pkt. karne 5)

grupa III seniorzy

I miejsce - Ligota Mała - 110 pkt (sztafeta pożarnicza 66 s. - ćwiczenia bojowe 44 s.)
II miejsce - Sokołowice - 120 pk (sztafeta pożarnicza 70 s. - ćwiczenia bojowe 50 s.)
III miejsce - Wszechświęte - 123 pkt (sztafeta pożarnicza 64 s. - ćwiczenia bojowe 59 s.)
IV miejsce - Ligota Polska - 127 pkt (sztafeta pożarnicza 70 s. - ćwiczenia bojowe 57 s.)
V miejsce - Smolna - 172 pkt (sztafeta pożarnicza 76 s. - ćwiczenia bojowe 96 s.)

Po ogłoszeniu wyników drużynom OSP wójt Marcin Kasina wręczał pamiątkowe puchary i dyplomy. J.

Rozgrywki I LIGI GMINNEJ zako czyły si 26 czerwca.ń ę Opracował: Artur Koziara GOK Oleśnica

Opracował: Artur Koziara GOK Oleśnica

Podsumowanie rozgrywek piłkarskich młodzików i juniorów młodszych
W sobotę 20 sierpnia na Gminnym „Orliku” w Oleśnicy odbyło się uroczyste podsumowanie rozgrywek piłkarskich sezonu 2011 młodzików i juniorów

młodszych z terenu naszej gminy. W rozgrywkach uczestniczyło 13 drużyn młodzików i juniorów młodszych. Dla najlepszych drużyn puchary i nagrody
wręczyli: przewodniczący Rady Gminy p. Jacenty Kawecki, Wójt Gminy Oleśnica p. Marcin Kasina oraz dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Oleśnica z/s w
Boguszycach pani Dorota Bartczak.

Puchary otrzymali:
- w lidze gminnej młodzików:
I miejsce Ligota Polska,
II miejsce Boguszyce,
III miejsce Nowoszyce
- królem strzelców zosta Za achowski Daniel
z wynikiem 17 bramek
- w lidze gminnej juniorów m odszych:
I miejsce Poniatowice,
II miejsce Smolna,
III miejsce Ligota Ma a
- królem strzelców zosta Wojciech Strójw s
ze Smolnej z wynikiem 8 bramek.
Dla pozosta ych dru yn wr czone zosta y
nagrody w postaci sprz tu sportowego.
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Zmagania najmłodszych piłkarzy gminy Oleśnica

Nagrodzone drużyny, fot. Maciej SytaPoniatowice, mistrz juniorów młodszych, fot. Maciej Syta

Emocjonujące mecze młodzików

3 września zainaugurowano rozgrywki piłkarskie seniorów sezon 2011/2012 w gminie Oleśnica. Do rozgrywek I ligi gminnej w której w obecnym sezonie
wystartuje 12 drużyn, zgłosiły się: Boguszyce, Bogusławie, Cieśle, Dąbrowa, Krzeczyn, Ligota Mała, Miłowice, Nieciszów, Ostrowina, Poniatowice,
Radzowice, Zarzysko. Runda jesienna zakończy się 13 listopada. Rozgrywki drugiej ligi gminnej rozpoczęły się 11 września. Do sezonu 2011/2012 zgłosiło się
6 drużyn: Gręboszyce, Nowoszyce, Smardzów, Świerzna, Wszechświęte, Zimnica.

Opracowa : Artur Koziara GOK Ole nicał ś

Opracowa : Artur Koziara GOK Ole nicał ś

PIŁKARSKA LIGA GMINNA SENIORÓW SEZON 2011/2012



Boguszyce 102, 56-400 Oleśnica
Tel. (71) 314 02 35. fax: (71) 314 02 37

Pracownia plastyczna GOK posiada specjalność szkło artystyczne. Szkło
wypalane jest w piecu w technikach: fusing oraz "pate du verre" ("ciasto ze
szkła"). Powstają z niego zarówno efektowne ozdoby, jak i sztuka użytkowa.
Atrakcyjne i oryginalne wyroby ze szkła są wystawiane podczas imprez
organizowanych przez GOK, jak również na imprezach obcych, ciesząc się
ogromnym powodzeniem.
W pracowni plastycznej prowadzone są zajęcia dla dzieci (od lat 11), młodzieży
oraz dorosłych.
Opiekun: artysta plastyk Małgorzata Klimek-Chmielewska

- godz.15.00-17.00

- godz.14.00 – 16.00

Jenkowice 12, 56-400
Oleśnica
Tel.(71)314 03 84 tel. kom. 665 101 043
Pracownia malarstwa, rzeźby i decoupage w Jenkowicach działająca przy
Gminnym Ośrodku Kultury Oleśnica z/s w Boguszycach

Zaprasza na

Rozbudzamy i rozwijamy talenty plastyczne. Swoją ofertę kierujemy zarówno
do dzieci, młodzieży jak i dorosłych. Poprzez zabawę i ćwiczenia z wyobraźnią,
pokazujemy wszelkie możliwości twórczej aktywności. Tutaj można pogłębić
swoje plastyczne doświadczenia lub je rozpocząć. Jeśli chcesz spróbować
odnaleźć się w labiryncie sztuki dawnej i współczesnej, masz potrzebę
wyrażania siebie w twórczości wizualnej - zapraszamy. Zajęcia prowadzi artysta
plastyk Małgorzata Klimek-Chmielewska

DECOUPAGE – godz. 15.00 – 16.00
MALARSTWO I RYSUNEK – godz. 16.00 – 18.00

RZEŹBA– godz.16.00- 18.00

ŚRODA

PIĄTEK

PRACOWNIA PLASTYCZNA W JENKOWICACH

WARSZTATY TWÓRCZE

WTOREK

CZWARTEK
Opracowała:Małgorzata Klimek-Chmielewska

GOK Oleśnica

Pracownia Plastyczna Gminnego Ośrodka
Kultury Olesnica z s. w Boguszycach

Cała prawda o muzyce klasycznej!
Wirtuoz fortepianu i dowcipu, Waldemar Malicki zawita do gminy

Oleśnica! Zapraszamy serdecznie do świetlicy wiejskiej w Jenkowicach
13.11.2011 roku na godzinę 18.00. Organizacja koncertu w naszej
gminie jest możliwa dzięki uczestnictwu GOK-u Oleśnica w programie
Dom Kultury+ Narodowego Centrum Kultury w Warszawie. Bilety w
cenie 25 zł od osoby (nie obowiązują zniżki) będą do nabycia w
siedzibie GOK Oleśnica, Boguszyce 118A, 56-400 Oleśnica, tel. 71  314
02 37. Dla publiczności zgromadzonej w świetlicy w Jenkowicach
przygotowano niespodziankę! Jaką? Zapraszamy na koncert!

Poniżej zamieszczamy zapowiedź programu koncertu – materiał
Agencji Koncertowej „Edu-Arte”:

“Cała prawda....” to nowatorski projekt edukacyjny pianisty i gwiazdy
programu telewizyjnego “Filharmonia Dowcipu”. Projekt zaskakujący
odbiorcę nieszablonową perspektywą ukazującą różnorodne oblicza
muzyki klasycznej. Czy trudno zrozumieć muzykę klasyczną? Czym jest
muzyka klasyczna, jak rozróżnić stylistykę poszczególnych epok
muzycznych i ile potrzeba na to czasu?
Student akademii muzycznej potrzebuje na zgłębienie tej wiedzy
średnio od 4 do 5 lat , na które składają się wielogodzinne wykłady
i analizy utworów muzycznych. Uczestnik spotkania z Waldemarem
Malickim  potrzebuje na to jednej godziny zegarowej.

Spotkanie z artystą to genialne kompendium wiedzy, kwint esencja
epok i stylistyk ilustrowana na bieżąco w mistrzowski sposób przez
pianistę – wirtuoza, mistrza żartu stylistycznego i anegdoty
interpretacyjnej. To prawda, cała prawda opowiedziana lekko
i dowcipnie językiem zrozumiałym dla wszystkich słuchaczy.

ZAPRASZAMY!

Chodzić na szczudłach każdy może!
Dużym sukcesem zakończyły się dwudniowe warsztaty „Szczudła dla

początkujących”, prowadzone przez animatorów Stowarzyszenia
Praktyków Kultury z Warszawy, w ramach projektu „Mogę wszystko” –
innowacyjne warsztaty artystyczne dla mieszkańców gminy Oleśnica.

Warsztaty zostały zorganizowane w dniach 14-15.09.2011 na terenie
Szkoły Podstawowej w Sokołowicach, która jest partnerem
realizacyjnym GOK-u Oleśnica w projekcie Dom Kultury+. Warsztaty
planowane były dla grupy około 20 osób pierwszego dnia i 20 osób
drugiego dnia. Tymczasem już w środę skorzystało z nich około 40 osób,
a w czwartek ponad 60! Prawdopodobnie dla wszystkich osób, biorących
udział w warsztatach, był to pierwszy, praktyczny kontakt ze szczudłami.
Szybko okazało się jednak, że technika chodzenia nie jest taka trudna.
„Dzieci mają naturalny balans w sobie i dobry zmysł równowagi, to my
dorośli mamy z tym tak naprawdę problem…” – komentował Daniel,
jeden dwójki animatorów Stowarzyszenia. „Szczudła mają w sobie to
‘coś’, co przyciąga. Jedna dziewczynka bardzo się bała spróbować, a
później pytała, czy może wejść na szczudła jeszcze raz. Miała wypieki na
policzkach i zaczęła się uśmiechać” – mówiła Magda, koleżanka Daniela,
współprowadząca warsztaty.

Dla uczestników został również dowieziony ciepły posiłek (catering)
przez Centrum Kształcenia i Wychowania (Zamek Oleśnica).
W organizacji warsztatów pomagali animatorzy kultury z gminy Oleśnica,
nabywając jednocześnie kompetencji przeprowadzania podobnych
warsztatów.

Celem warsztatów chodzenia na szczudłach jest głównie zwiększenie
otwartości emocjonalnej uczestników, przełamywanie barier i własnych
ograniczeń. Dofinansowano ze środków NCK w ramach Programu Dom
Kultury+.

Dziękujemy za pomoc w organizacji tego wydarzenia
Wiceprzewodniczącej Rady Gminy, Aleksandrze Sieruga z Sokołowic,
Dyrektor SP Sokołowice, Marii Barańskiej, Kierownikowi Hali Sortowej w
Sokołowicach, Janowi Barańskiemu, Gospodarzowi świetlicy w
Sokołowicach, Dorocie Susidko oraz wszystkim uczestnikom za ich
zaangażowanie, dobrą zabawę którzy i natychmiastową chęć umówienia
się na kolejne warsztaty!

Opracował:Piotr Michałowski
GOK Oleśnica
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Stowarzyszenie mojaPiszkawa.pl po raz drugi zainicjowało 24 czerwca 2011 – Akcję Lato 2011 – Aktywne wakacje pod
hasłem Magia Codzienności. Piszkawa to mała wioska, której walorami są przyroda i krajobrazy jak również jej mieszkańcy ze
swoimi pasjami (zarówno tubylcy, jak i Ci nowi). To właśnie Ci pasjonaci mieszkający wśród pól, łąk, pozostałości po
torfowiskach oraz lasów, inspirują piszkawskie dzieciaki i młodzież do wytyczania ścieżek przyrodniczych, opowiadania
(pisania) o radości życia poza miastem. Od 01 lipca do 28 sierpnia od poniedziałku do piątku od godziny 11,00 do 15,00 a
niekiedy dłużej – dzieciaki piszkawskie pod okiem opiekunów: Pani Barbary Ogrodnik, Pana Łukasza Ogrodnik, od czasu do
czasu Pani Miry Kwiecień, poznawały magię piszkawskiej codzienności (hodowlę zwierząt, pielęgnacje ogrodów) historię
najstarszych piszkawskich rodzin. po co? ano po to aby poznawać różnorodność zachowań zwierząt domowych, hodowlanych.
Budowanie „domków” dla dzikich pszczół, zbieranie ziół i polnych kwiatów to nowa pasja wielu dziewczynek, co znalazło
odzwierciedlenie w bukietach wiejskich (o czym dalej). Dzieciaki zebrały ok. 400,- złotych na wykup kucyka Inki. Inka była
maltretowana przez właściciela. Dzięki zbiórce pieniędzy piszkawskich dzieciaków – Inka została uratowana (obecnie jest
leczona). Dzieciaki chcą zabrać ją do Piszkawy. Może wspólnie z ludźmi dobrej woli uda się to przedsięwzięcie. Dzieciaki są
zafascynowane dinozaurami. Kilka wycieczek poświęcono ich życiu, znaleziono skamieliny i jaja dinozaura. Było wiele radości
powstało kilka reportaży. Dzieciaki poznawały uroki szczęśliwej codzienności na malowniczych: polach, łąkach piszkawskich.
„Odnalazły” wiele „skarbów” jakimi są: Storczyki syberyjskie, gniazda przepiórek, szlaki zająca bielaka. Wspólne zabawy,
wycieczki krajoznawcze to uczenie szacunku do miejsca, w którym mieszkamy. Stowarzyszenie mojaPiszkawa.pl opiera swą
działalność na zasadach wynikających w ustaw, zarządzeń, rozporządzeń oraz prawa zwyczajowego np. polskich tradycji
dorocznych, jakimi jest m. in. Święto Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny (15 sierpnia) w tym dniu przypadło zwyczajowe
zakończenie żniw. Jest to dzień Matki Boskiej Zielnej. Jednym z celów działalności Statutowej jest: Podtrzymywanie i rozwój
świadomości narodowej, obywatelskiej, i kulturowej mieszkańców wsi – tak, więc w 2010 roku zainicjowano cykl – zielnik
piszkawski. W piszkawskim Ranczo 13-15 sierpnia (posiadłość prywatna udostępniona Stowarzyszeniu nieodpłatnie dla
realizacji celów statutowych) po raz drugi – wystawiono: zioła z pól, łąk i ogrodów piszkawskich. Bukiety z rozmaitych roślin (np.
jodły, brzozy itp.) zbóż (prosa, jęczmienia, owsa, itp.) ziół (mięty, rozmarynu, różnych gatunków bazylii, itp.) warzyw (np. jarmuż,
koper włoski, koper zwykły, seler i pietruszka liściasta itp.) owoców (jabłka, śliwki „nabite” na patyczkach do grilla itp.) a przede
wszystkim kwiatów (słoneczników, cynii, dalii i mieczyków). Bukiety te były eksponowane w garnkach, kuflach glinianych
(starych pochodzących nawet z czasów przedwojennych lat trzydziestych XX wieku, jak również nowych). Wiejska florystyka
zachwyciła zwiedzających, bukiety z ziół, zbóż i warzyw, którymi obdarowano uczestników wystawy wzbudziły wiele emocji
wśród gospodyń (wiejskich i miejskich) po prostu – niektóre okazy (np. malwy czerwonej, hortensji czerwonej, bordowego
jarmużu i bazylii cynamonowej) chciałyby już mieć te „cudności” w swoich ogrodach. Wystawę zwieńczyła msza święta (14
sierpnia o godz. 19.00). W mszy uczestniczyli nie tylko mieszkańcy Piszkawy – byli również mieszkańcy z innych sołectw, takich
jak: Oleśniczka, Brzezia Łąka, Krzeczyn. Dla organizatorów (członków Stowarzyszenia) ma to istotne znaczenie –
organizowanie wystaw, „przedsięwzięć” na rzecz dobra publicznego to działania wspierające więzi społeczne Stowarzyszenia.
Stowarzyszenie rozpoczęło realizacje kilku cyklów m.in. „Inwestycja w człowieka” – akcje: akcja ferie zimowe, akcja lato –
organizacja wypoczynku dzieciaków i młodzieży piszkawskiej itp. Kapusta Party (organizowany po raz drugi) to efektAkcji Lato
2010 jak również Akcji Lato 2011. Dzieciaki piszkawskie (członkowie dziecięcej piszkawskiej grupy twórczej) na zajęciach
organizowanych przez Stowarzyszenie poznawały walory przyrodniczo – krajobrazowe Piszkawy (tworząc m.in. ścieżki
przyrodniczo – krajobrazowe) zinwentaryzowały różnorodność ziół, zbóż i innych roślin. Efektem wspólnych zabaw, wycieczek
są prace plastyczne, (które były i będą wystawiane) m.in. na zielniku (13 – 15 sierpnia2011). Wystawione prace piszkawskiej
grupy twórczej to piękne wazony, karafki, tace, talerze, pudełka. To efekt recyklingu – butelki, nieużywane talerze, słoiki itp. –

Piszkawskie Lato 2011

by ły zdobione metodą
decoupag ‘ u przez dzieciaki i
ich „instruktorów” Pani Basi i
Łukasza Ogrodników. Na
podkreślenie zasługuje fakt,
że dzieciaki z piszkawskiej
grupy twórczej wydają
gazetkę „Co piszczy w
piszkawskiej trawie”, z relacji
redaktora naczelnego –
Nikoli Górskiej wynika, że
drugi zielnik piszkawski to
super impreza. Oprócz ziół i
k w i a t ó w , w a r z y w ( z
przydomowych ogródków,
pól, łąk piszkawskich) była
z a b a w a d l a d z i e c i i
młodzieży: m.in. konkurs z
rozpoznawania ziół, zbóż,
konkurs recytatorski ( cztery
pierwsze miejsca: Jarek
Cencner, Nikola Górska,
Daria Patyk, Zuzia Ogrodnik)
popis swoich talentów
p l a s t y c z n y c h d z i e c i
prezentowa ły w formie
ma lowan ia g ra f i t i i na
piszkawskiej „obwodnicy”
oraz twarzy (dzieciaków i
dorosłych) przy współudziale
Pań: Moniki Górskiej i
Barbary Ogrodnik. Radości
by ło wie le – Nagrody
r z e c z o w e u f u n d o w a ł a
wielopokoleniowa rodzina:
P a ń s t w o C i e c h a ń s c y.
D o r o s ł y c h „ u w i o d ł y ”
p i s z k a w s k i e k u l i n a r i a
specjały – krokiety Pani
Moniki Górskiej, Kapusta
Pani Barbary Ogrodnik,
sernik Pani Janiny Patyk,
piszkawskie grzyby po
nelsońsku Pani Teresy
Ciechańskie j , popi jano
sokiem brzozowym. Obecnie
trwają przygotowania do
drugiego piszkawskiego
festiwalu jesieni.


