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REGULAMIN KONKURSU
NA  NAJPIĘKNIEJSZE  KOMPOZYCJE  WIELKANOCNE

1 kwietnia 2017 r. - Bożejowice

1. ORGANIZATOR
Organizatorem konkursu  jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bo-
lesławcu z/s w Kruszynie.

2. WARUNKI  KONKURSU
• W konkursie mogą brać udział mieszkańcy Gminy Bolesławiec.
• Prace konkursowe będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:

1. - dzieci i młodzież do 16 lat (prace tyko indywidualne)
2. - mieszkańcy Gminy Bolesławiec powyżej 16. roku życia (prace tyko 

indywidualne)

Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie własnoręcznie wyko-
nanych prac do ZSP w Bożejowicach (sala KGW obok sali gimnastycz-
nej) wyłącznie 30 marca 2017 r. od godz. 10.00 do godz. 12.00

• Do udziału w konkursie będą dopuszczone trwałe kompozycje wielka-
nocne.

• Prace muszą mieć załączoną metryczkę (imię, nazwisko, miejscowość, 
telefon, kategoria wiekowa).

• Prace bez metryczek nie będą oceniane (w metryczce proszę podać imię  
i nazwisko, wiek, telefon kontaktowy, w przypadku dzieci powinien to 
być telefon do rodzica/opiekuna).

• Dostarczone na konkurs prace zbiorowe nie będą oceniane.

3. KRYTERIA  OCENY
• Wygląd zewnętrzny, zastosowanie naturalnych elementów, estetyka, 

wielofunkcyjność.

4. WRĘCZENIE NAGRÓD
Laureaci  konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie (31 marca  
2017 r.) Wręczenie nagród odbędzie się 1 kwietnia o godz. 11.00 w sali 
gimnastycznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bożejowicach.



Żeliszów - GRUPA A Nowa Wieś - GRUPA A

GRUPA A Kraśnik Górny - GRUPA B

Złote Gody Turniej Wsi - grupy A i B

Kraśnik Dolny - GRUPA B GRUPA B
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31 stycznia Wójt Gminy 
Bolesławiec – Andrzej  

Dutkowski spotkał się z inżynie-
rem kontraktu – Aleksandrem 
Lorychem i wykonawcą, reali-
zującym inwestycję przebudowy 
drogi nr 297 na odcinku Bole-
sławiec – Lwówek Śląski. Wójt 
zwrócił uwagę na odstępstwa od 
zatwierdzonego planu organiza-
cji ruchu w okresie trwania prze-
budowy oraz poprosił o przeka-
zanie informacji na temat stanu 
zaawansowania robót i planowa-
nego terminu zakończenia I eta-
pu inwestycji (od leśniczówki do 
zjazdu do firmy Bad Element Pol-
ska w Nowych Jaroszowicach).  
Z przekazanych informacji wy-
nika, że na zakończenie ro-
bót na tym odcinku wykonaw-
ca potrzebuje przy dobrych wa-
runkach atmosferycznych około 
miesiąca.

2 lutego Wójt – Andrzej  
Dutkowski spotkał się z Mar-

szałkiem Województwa Dolno-
śląskiego – Cezarym Przybylskim 
oraz Zastępcą Dyrektora Dol-
nośląskiej Służby Dróg i Kolei –  
Teresą Grabowską - Chudy. 
Głównym tematem rozmowy był 
plan realizacji zadań wspólnych 
z Województwem w zakresie  
budowy w 2017 r. chodników 
przy drogach wojewódzkich nr 
297 i 350. Z przekazanych in-
formacji wynika, że w roku bie-
żącym do planów inwestycyj-
nych przyjęto jedynie budowę 
brakującego odcinka chodni-
ka we wsi Golnice. Wójt wnio-
skował, by zakres tych zadań 
poszerzyć o budowę chodnika 
przy drodze 350 w Dobrej wraz 
z poszerzeniem jezdni. Jedno-
cześnie zadeklarował, że je-
śli wniosek ten zostałby przy-

AKTUALNOŚCI GMINNE
jęty – zwróci się do Rady Gmi-
ny Bolesławiec o zwiększenie 
nakładów finansowych Gmi-
ny na budowę chodnika w Łące  
i wtedy zadanie to byłoby w ca-
łości sfinansowane przez Gmi-
nę.

3 lutego odbyło się spotkanie 
Wójta z Wiceprezesem Za-

rządu Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej we Wrocławiu –  
Hubertem Papajem oraz Dy-
rektorem Oddziału Fundu-
szu w Jeleniej Górze – Zdzisła-
wem Rzewuskim. Rozmawiano  
o szansach na przyjęcie wniosku 
w zakresie usuwania azbestu na 
terenie Gminy w 2017 r. Złożo-
ny przez nas wniosek obejmuje 
utylizację blisko 656 ton azbe-
stu z 260 posesji. Dodatkowo 
omówiono również preferowa-
ne przez Fundusz kierunki do-
finansowania zadań proekolo-
gicznych w 2017 r.

4 lutego w Domu Ludowym  
w Łaziskach odbyła się uro-

czystość, związana ze Świę-
tem Patronki Amazonek. Wziął  
w niej udział Wójt – Andrzej Dut-
kowski, Wicestarosta Bolesła-
wiecki – Tomasz Gabrysiak oraz 
Prezydent Bolesławca – Piotr  
Roman. W trakcie spotkania 
Wójt przekazał Amazonkom ży-
czenia okolicznościowe oraz po-
informował o zakresie pomocy, 
jakiej udzieli im Gmina na reali-
zację zadań statutowych.

17 lutego w Pałacu Brunów 
odbyła się konferencja or-

ganizowana przez Dolnośląską 
Służbę Dróg i Kolei we Wrocła-
wiu, poświęcona współpracy sa-
morządów gminnych przy re-
alizacji zadań w zakresie prze-
budowy infrastruktury drogo-

wej. Była to także okazja do za-
poznania się z zakresem plano-
wanych w najbliższym okresie 
zadań w obrębie Gminy Bole-
sławiec (przebudowa drogi 297 
na odcinku Bolesławiec – Lwó-
wek Śląski i budowa wschod-
niego obejścia miasta Bole-
sławiec na odcinku od ronda  
w Kruszynie do ul. Jeleniogór-
skiej w Bolesławcu). W trakcie 
konferencji otrzymaliśmy infor-
mację o zasadach korzystania  
z przystanków komunikacyjnych 
przy drogach wojewódzkich, 
ustalonych przez sejmik woje-
wódzki zasadach współdziała-
nia w zakresie usuwania zwie-
rząt poszkodowanych w wypad-
kach drogowych oraz neutra-
lizacji nawierzchni dróg woje-
wódzkich po zdarzeniach komu-
nikacyjnych.

19 lutego odbyło się spo-
tkanie Wójta Gminy –  

Andrzeja Dutkowskiego i Rad-
nej Rady Gminy – Bożeny  
Długosz z członkami Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Ocicach, 
w trakcie którego omówiony zo-
stał kształt obchodów jubileuszu 
70-lecia jednostki oraz oficjalne-
go przekazania do użytku śred-
niego samochodu pożarnicze-
go, zakupionego przez Gminę  
w ubiegłym roku. Członkowie 
OSP wnioskowali również o za-
bezpieczenie materiałów budow-
lanych na przeprowadzenie bie-
żącego remontu strażnicy.

Karolina Wieczorek
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CO SŁYCHAĆ W RADZIE?
Początek roku to dla radnych 

okres intensywnej pracy.  
W dniu 25 stycznia br. odbyło 
się wspólne posiedzenie Komisji 
sta ł ych Rady Gminy ,  k tóre 
poprzedziło obrady XIX Sesji 
Rady Gminy Bolesławiec w dniu 
1 lutego 2017 r. 

Radni rozpatrzyli pięć projek-
tów uchwał, w tym  trzy 

uchwały f inansowe, głównie 
dotyczące rozdysponowania 
nadwyżki budżetowej za rok 
2016, w kwocie prawie 8 milio-
nów zł na nowe zadania i rozsze-
rzenie zakresu już zaplanowanych 
w 2017 roku. W związku z powyż-
szym w uchwale w sprawie zmiany 
w budżecie gminy Bolesławiec na 
2017 rok zwiększono wydatki  
o kwotę 7.716.100 zł, obejmują-
ce: bieżącą konserwację urządzeń 
wodno-melioracyjnych (dodatko-
we 100.000 zł) oraz przebudowę 
dróg we wsiach (razem z wcześniej 
ujętymi w budżecie 5.200.000 
zł na drogi na 2017 rok) m.in.: 
Bolesławice (po prawej stronie 
na małym osiedlu mieszkanio-
wym przedłużenie drogi tłucz-
niowej i położenie asfaltu); Brzeź-
nik (2 odcinki, w tym pierwszy 
do Grodziska); Dobra; Kruszyn 
(mały odcinek drogi za restau-
racją Europa oraz kompleksowe 
wykonanie dróg - ul.: Leszczyno-
wa (w dół), Grabowa, Olchowa  
i dodatkowe miejsca parkingowe 
przy parku); Lipiany (nawierzch-
nia asfaltowa na drodze - skrót 
do stacji CPN); Trzebień Mały 
(droga do leśniczówki); Żeliszów 
(połączenie drogi, górą w kierun-
ku na Raciborowice); poszerzenie 
przebudowy dróg we wsi Trzebień 
(na osiedlu leśnym - drogi, parkin-
gi, chodniki). Kolejnym dofinan-
sowanym działem jest gospodar-
ka mieszkaniowa - ponad 2,5 

mln zł w 2017 r., w tym budowa 
domu socjalnego oraz remont 
budynków komunalnych (popra-
wa stanu obiektów będących  
w zasobach gminnych: w Kruszy-
nie ul. Lipowa 26 i ul. Morwo-
wa 6 wraz z budową pomieszczeń 
gospodarczych przy tych budyn-
kach komunalnych oraz wymia-
na instalacji wodno - kanaliza-
cyjnej w budynku komunalnym  
w Now ych Ja roszow icach ,  
a także naprawa dachu i zrobienie 
elewacji sali zebrań w Lipianach).  
W dziale oświata dofinansowa-
no remonty szkół: zmiana sposo-
bu ogrzewania w SP w Dąbrowie 
Bolesławieckiej, remont instalacji 
wodno - kanalizacyjnej na zaple-
czu sali gimnastycznej w Trzebie-
niu wraz z remontem pomieszczeń, 
a także opracowanie dokumenta-
cji projektowej na rozbudowę ZSP 
Kraśnik Dolny. Przewidywany jest 
również zakup mebli do klas 7-ych 

szkół podstawowych, stolików  
i krzeseł w związku z wprowa-
dzeniem reformy oświaty. Dobie-
ga końca budowa przedszkola  
w Kruszynie, na dokończenie 
zadań zabezpieczono 43.000 zł 
(np. rozliczenie z podwykonawcą 
za stolarkę okienną). 

Zabezpieczono środki finan-
sowe na wkład własny przy 

realizacji dwóch programów 
unijnych: projektu „Kreatyw-
ne przedszkola” w przedszko-
lach we wsiach: Brzeźnik, Ocice  
i Żeliszów (54.000 zł) oraz „Multi-
medialne szkoły. Wyposażenie  
w nowoczesny sprzęt i materiały 
dydaktyczne pracowni kompute-
rowych w szkołach podstawowych 
w Gminie Bolesławiec” (w tym 
sprzęt komputerowy, oprogramo-
wanie, tablice multimedialne, itp.). 

Kole jną  d z ied z i ną  u j ę t ą  
w zmianie budżetu jest 

kultura, która obejmuje: budowę 
Domów Ludowych we wsiach 
Bożejowice i Bolesławice oraz 
rozbudowę Domów Ludowych 
we wsiach Kraszowice i Łaziska, 
a także przygotowanie projek-
tów na budowę Domu Ludowego  
w Dąbrowie Bolesławieckiej  
i świetlicy wiejskiej dla Kozłowa.

Rozszerzono także zadania 
związane z oświetleniem 

drogowym (dołożono 360 tys. zł - 
razem w budżecie na 2017 r. –  481 
tys. zł, w ramach tego 100 nowych 
punktów świetlnych, doświetlenie 
drogi powiatowej przez Kraśnik 
Górny oraz częściowa wymiana na 
istniejących słupach na oświetlenie 
ledowe, a także zrobienie audytu 
oświetlenia dróg na terenie całej 
gminy, w celu gotowości na apliko-

Podczas posiedzenia komisji radni obejrzeli prezentację
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wanie do projektów na dofinanso-
wanie ze środków zewnętrznych). 
Przewidziano również opraco-
wanie dokumentacji projekto-
wej i uzupełnienie oświetlenia 

drogowego we wsiach Bolesławi-
ce, Dobra, Brzeźnik, Kraszowice, 
Kraśnik Górny, Kruszyn, Łaziska, 
Ocice, Otok, Trzebień, Żeliszów 
oraz przestawienie słupa energe-
tycznego (linia napowietrzna) we 
wsi Krępnica i budowę oświetle-
nia przy boiskach trawiastych we 
wsiach Łąka i Otok. 

W zakresie ochrony środo-
w i sk a  z a bezp ie c zono 

środki finansowe na opracowa-
nie nowego Programu Ochrony 
Środowiska dla Gminy Bolesła-
wiec (10.000 zł) oraz unieszko-
dliwianie odpadów zawierających 
azbest (360.000 zł) - złożono ok. 
240 wniosków na usunięcie ponad 
650 ton wyrobów z azbestem. 
Podsumowując ok. 15,5 mln  
w budżecie na 2017 rok przezna-
czono na inwestycje i remonty  
(w tym 14,5 mln inwestycje i 1 mln 
remonty). Dodane ponad 7 mln 
na wydatki głównie inwestycyj-
ne i remontowe znacznie poprawi 
strukturę wydatków inwestycyjno-
remontowych (przekroczy 33%).

Druga podjęta przez radnych 
uchwała finansowa dotyczy 

zmian kwot w wieloletniej progno-
zie finansowej Gminy Bolesła-
wiec, w roku 2017 w związku 
wprowadzeniem nadwyżki budże-

towej z lat poprzednich w kwocie 
7.716.100 zł z przeznaczeniem 
na wymienione powyżej wydat-
ki bieżące, remontowe i inwesty-
cyjne. 

Trzecia uchwała dotyczy udzie-
lenia pomocy f inansowej 

dla Powiatu Bolesławieckiego, 
a dokładnie zmiany (ujednolice-
nia z Powiatem) nazwy zadania 
inwestycyjnego, na które udzie-
lona zostanie pomoc finanso-
wa dla Powiatu Bolesławieckiego  
w 2017 roku - „Przebudowa drogi 
Nr 2499D Ocice – Brzeźnik - 
etap II: Włodzice Małe - Ocice – 
Mierzwin, Mierzwin – Brzeźnik”. 

Następna uchwała w sprawie 
uchwalen ia mie jscowe-

go planu zagospodarowania 
przestrzennego wsi Bolesławice 
została podjęta powtórnie, ponie-
waż w uchwale w tym zakre-
sie podejmowanej w 2015 roku 
Wojewoda (w 2016 r.) zakwe-
stionował pewne zapisy, gównie 
dotyczące obowiązkowych stref 
ochrony przeciwpowodziowej, 
co spowodowało unieważnienie 
uchwały przez Sąd Administra-
cyjny. Zmieniła się ustawa Prawo 
wodne, ale nie zmieniła się ustawa 
o zagospodarowaniu przestrzen-
nym, więc były różne interpre-
tacje. Ponowiono procedurę, 
uzyskano wymagane uzgodnienia 
i opinie w celu uchwalenia planu 
ponownie. 

Rada Gminy podjęła także 
uchwałę o zmianie uchwa-

ły w sprawie ustalenia wysoko-
ści opłat za świadczenia udziela-
ne w przedszkolach publicznych 
oraz oddziałach przedszkolnych 
w szkołach podstawowych prowa-
dzonych przez Gminę Bolesła-
wiec. Z dniem 1 stycznia 2017 r. 
weszła w życie nowelizacja ustawy 
o systemie oświaty, która wprowa-
dziła subwencję dla dzieci sześcio-
letnich. W związku z tym, że 
poprzednia uchwała obejmowa-
ła opłatę rodziców w wysokości 
1 zł za każdą rozpoczętą godzinę 
realizacji zajęć przekraczających 
realizację podstawy programowej 
wychowania przedszkolnego dla 
dzieci do 6 lat należało przygoto-
wać projekt uchwały zmieniający 
zapis, że opłata dotyczyć będzie 
tylko dzieci do 5 lat.

Ponadto podczas  Sesji odbyło 
się wręczenie medali Prezy-

denta RP za długoletnie pożycie 
małżeńskie jubilatom, którzy 
obchodzili Złote Gody – Państwo: 
Maria i Alojzy Kuchar oraz 
Weronika i Józef Szylkiewicz, 
obie pary z Kraszowic. Jubila-
tom złożono życzenia i gratula-
cje z tytułu wytrwania ponad pół 
wieku w harmonijnym pożyciu 
małżeńskim. Listy gratulacyjne, 
które otrzymali jubilaci, wysto-
sował Prezydent Rzeczypospoli-
tej Polskiej – Andrzej Duda oraz 
Wójt Gminy Bolesławiec – Andrzej 
Dutkowski. Jubilatom w tym 
wzruszającym momencie towarzy-
szyli ich bliscy. Przyznanie medali 
nie odbywa się automatycznie  
z urzędu, ale na wniosek jubilatów 
lub ich najbliższej rodziny składa-
ny w Urzędzie Gminy. 

W porządku obrad znalazła się 
także Informacja dotyczą-

ca zasad zachowania hodowców 
drobiu wynikających z zagroże-
nia związanego z ryzykiem wystą-
pienia ptasiej grypy. Pan Wojciech 
Sikora - Zastępca Powiatowego 

Przedstawione zostały informacje Powiatowego Lekarza Weterynarii
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Lekarza Weterynarii w Bolesław-
cu poinformował, że z powodu 
występowania wysoce zjadliwej 
grypy ptaków, w krajach ościen-
nych, której nosicielami są ptaki 
dzikie należy zachować szczególną 
ostrożność i stosować odpowied-
nie środki bioasekuracji minimali-
zujące ryzyko przeniesienia wirusa 
grypy ptaków do gospodarstwa. 
Należy zabezpieczyć paszę przed 
dostępem zwierząt dzikich, ale 
przede wszystkim utrzymywać 
drób w zamkniętym pomieszcze-
niu. Należy stosować w gospo-

darstwie odzież i obuwie ochron-
ne oraz po każdym kontakcie 
z drobiem lub dzikimi ptakami 
umyć ręce wodą z mydłem (wirus 
ginie już od mycia rąk mydłem), 
stosować maty dezynfekcyjne  
w wejściach i wyjściach z budyn-
ków, w których jest drób. Należy 
zgłosić Powiatowemu Lekarzo-
wi Weterynarii fakt posiada-
nia drobiu, gatunek i ilość oraz 
niezwłocznie wszelkie objawy 
mogące świadczyć o chorobie. 
W Bolesławcu można zgłaszać 
osobiście ul. Górników 8 (obok 

Sanepidu) lub na nr telefonu 75 
730 10 86. Minister Rolnictwa 
ustalił sankcję za nieprzestrzega-
nie zasad – nietrzymanie drobiu 
pod zamknięciem, w wysokości 
od 700 zł do 3.000 zł. Poinformo-
wał także, że będą przeprowadza-
ne kontrole w terenie. 

Marzena Komarnicka

PROGRAMY ZDROWOTNE
programu.   

Rejestracji na badanie dokonywać należy osobi-
ście lub telefonicznie, tel. 501 084 798 lub  

75 647 34 80.

PROFILAKTYKA SCHORZEŃ PROSTATY  
U MĘŻCZYZN

Miejscem wykonywania badań jest PORADNIA 
UROLOGICZNA Zespołu Opieki Zdrowot-

nej w Bolesławcu, ul. Jeleniogórska 4. Przypomina-
my, że programem objęci są mężczyźni powyżej 45 
roku życia, zameldowani na terenie gminy Bolesła-
wiec, którzy w 2016 roku nie skorzystali z badań 
prosty finansowanych przez Gminę.

Obowiązuje wcześniejsza rejestracja osobista  
w Poradni Urologicznej w dniach od ponie-

działku do piątku w godzinach od 800 do 1430 wraz 
z dowodem osobistym, potwierdzającym zamel-
dowanie na terenie Gminy Bolesławiec. Podczas 
rejestracji wydane zostanie skierowanie na badanie  
krwi – PSA. Wynik będzie do odebrania w Poradni 
podczas konsultacji lekarskiej w terminie uzgodnio-
nym wcześniej.

Józefa Turek

Rada Gminy Bolesławiec stworzyła mieszkańcom 
możliwość skorzystania z bezpłatnych badań 

profilaktycznych.

PROFILAKTYKA SCHORZEŃ SUTKA -  
BADANIA DLA KOBIET

W  2017 roku realizatorem programu jest Centrum 
Specjalistyczne BIOMED w Bolesławcu,  

ul. Komuny Paryskiej 14. Programem objęte są Panie  
wieku od 40 do 50 lat oraz powyżej 69. roku życia 
zameldowane na terenie Gminy Bolesławiec, które  
w 2016 roku nie skorzystały z badań objętych progra-
mem finansowanym przez Gminę.

Informujemy, że Panie w wieku od 50 do 69 lat, 
które są ubezpieczone i w ciągu ostatnich 2 lat nie 

wykonywały mammografii mogą również wykonać 
badania bezpłatnie, ale koszt tego badania sfinansu-
je Narodowy Fundusz Zdrowia w ramach swojego 

Po raz kolejny mieszkańcy mają możliwość udziału w akcji
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padku urodzenia martwego dziecka.
GDZIE NALEŻY ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

Z wnioskiem o świadczenie może wystąpić 
matka, ojciec, a także opiekun prawny albo 

opiekun faktyczny (opiekun prawny to osoba, któ-
rej sąd powierzył sprawowanie opieki nad dziec-
kiem; opiekun faktyczny to osoba, która faktycz-
nie opiekuje się dzieckiem i złożyła do sądu wnio-
sek o jego adopcję), jeśli ma prawo do świadczeń 
opieki zdrowotnej. Jeśli dziecko nie pozostaje we 
wspólnym gospodarstwie domowym z obojgiem 
rodziców - świadczenie dostaje ten rodzic, któ-
ry opiekuje się dzieckiem. Wniosek należy złożyć  
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kru-
szynie.

Świadczenie nie wlicza się do dochodu przy 
ustalaniu prawa do innych świadczeń, w tym 

do świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń 
rodzinnych, świadczenia wychowawczego oraz 
świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za 
życiem” weszła w życie z początkiem roku. 

Zgodnie z przepisami rodzinom, w których uro-
dzi się żywe dziecko z ciężkim i nieodwracalnym 
upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagra-
żającą życiu, które powstały w prenatalnym okre-
sie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, przysłu-
guje jednorazowe świadczenie w wysokości 4 tys. 
zł. Nie jest ono uzależnione od dochodów.

Wniosek o wypłatę świadczenia należy złożyć 
w terminie 12 miesięcy od narodzin dziec-

ka.
KTO MOŻE OTRZYMAĆ ŚWIADCZENIE?

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spo-
łecznej przypomina, że ustawa, nie ogra-

nicza prawa do świadczenia tylko do dzieci uro-
dzonych po 31 grudnia 2016 roku. Świadczenie 
przysługiwać będzie również dzieciom urodzo-
nym w 2016 roku, jeśli wniosek zostanie złożony 
w terminie. Jeżeli koniec 12-miesięcznego termi-
nu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, 
za ostatni dzień terminu uważa się najbliższy na-
stępny dzień powszedni.  

Podstawowym warunkiem wypłaty świadcze-
nia jest zaświadczenie lekarskie potwierdzają-

ce ciężkie i nieodwracalne upośledzenia albo nie-
uleczalną chorobę zagrażającą życiu, które po-
wstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub 
w czasie porodu. Wystawić zaświadczenie może 
lekarz specjalista z dziedziny położnictwa i gine-
kologii, perinatologii lub neonatologii. Ponadto, 
podobnie jak w przypadku tzw. becikowego, aby 
otrzymać świadczenie, matka dziecka musi pozo-
stawać pod opieką medyczną nie później niż od 10 
tygodnia ciąży do porodu (aby to potwierdzić, po-
winna mieć zaświadczenie wystawione przez leka-
rza ginekologa lub położną). 

Jednorazowe świadczenie nie przysługuje, jeśli 
dziecko zostało umieszczone w instytucji za-

pewniającej całodobowe utrzymanie (oznacza to 
np. dom pomocy społecznej) albo w pieczy zastęp-
czej. Świadczenie nie przysługuje również w przy-

USTAWA „ZA ŻYCIEM”
MOŻNA JUŻ SKŁADAĆ 

WNIOSKI 

Anna Weneny

Logo ustawy „Za życiem”
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RAZEM OD 50 LAT
ZŁOTE GODY

Środową Sesję Rady Gminy poprzedziła wzrusza-
jąca uroczystość jubileuszowa dwóch par małżeń-

skich, które są razem od ponad 50 lat. Są to Państwo 
Maria i Alojzy Kucharowie oraz Państwo Weroni-
ka i Józef Szylkiewiczowie. Obie pary mieszkają  
w Kraszowicach.

Uroczystość rozpoczęła się od przybliżenia zebra-
nym historii jubilatów oraz przeczytania listu 

wystosowanego przez Prezydenta RP – Andrzeja 
Dudę i listu gratulacyjnego Wójta Gminy – Andrze-
ja Dutkowskiego. W obu podkreślono, że jest to 
szczególne święto, ponieważ ma charakter bardzo 
osobisty i rodzinny, a jednocześnie promuje warto-
ści trwałej małżeńskiej więzi.

W imieniu Prezydenta Wójt Gminy wręczył 
parom Medale za Długoletnie Pożycie 

Małżeńskie, a Przewodniczący Rady Gminy – 
Bogusław Uziej przekazał kwiaty i gratulacje od 
Rady Gminy.

Państwo Maria i Alojzy Kucharowie poznali się 
na zabawie tanecznej w Otoku. Po poznaniu 

Pani Marii Pan Alojzy uzyskał akceptację jej ojca, 
przyszłego teścia, natomiast teściowa podchodziła 
do tej znajomości z rezerwą. Aprobata ojca Marii 
jednak zadecydowała i młodzi mogli nadal spoty-
kać się. Ślub cywilny Państwo Kucharowie zawarli 
24 września 1966 r. w USC Bolesławiec, a kościel-
ny 25 września w Parafii pw. Najświętszej Maryi 
Panny i św. Mikołaja w Bolesławcu. Po ślubie młodzi 
zamieszkali w Kraszowicach, są rodzicami czworga 

dzieci i dziadkami 6 wnuków.

Państwo Weronika i Józef Szylkiewiczowie 
poznali się w podobnych okolicznościach – tym 

razem jednak zabawa odbywała się w Kraszowicach. 
Ślub cywilny zawarli 24 grudnia 1966 r. w USC 
Bolesławiec, a ślub kościelny 26 grudnia. Następ-
nie zamieszkali w Kraszowicach, prowadząc gospo-
darstwo rolne. Są rodzicami czterech synów i oraz 
babcią i dziadkiem dla 8 wnuków.

Dwie pary małżeńskie uhonorowane podczas 
sesji zawarły związek małżeński w 1966 roku  

i z tej okazji obchodziły w roku 2016 Jubileusze 
50-lecia pożycia małżeńskiego, czyli Złote Gody.

Jubilatom towarzyszyli najbliżsi, a zebrani na sesji 
mogli obejrzeć ślubne zdjęcia obu par. Nie zabra-

kło także głośnego „Sto lat” zaśpiewanego przez 
władze Gminy, radnych oraz sołtysów, a także wielu 
życzeń i pytań o receptę na szczęście w małżeństwie.

Jeszcze raz gratulujemy jubilatom i życzymy kolej-
nych lat w miłości, wierności i wzajemnym posza-

nowaniu.

Parom gratulowano jubileuszu

Nie zabrakło pytań o receptę na udany związek

Karolina Wieczorek
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PIERWSZE AWANSE 
DO PÓŁFINAŁÓW

TURNIEJU WSI
GRUPA A

Za nami pierwsze eliminacje Turnieju Wsi Gminy 
Bolesławiec. Do drugiej edycji turnieju zgłosiło 

się dwadzieścia sołectw. W wyniku losowania, które 
odbyło się w grudniu ubiegłego roku, wyłoniono 4 
grupy po pięć sołectw.

W ostatnią niedzielę stycznia br. rywalizowały ze 
sobą drużyny z grupy „A” tj: Bożejowice-Ra-

kowice, Kraszowice, Nowa Wieś, Otok i Żeliszów. 
Zawody odbyły się w sali gimnastycznej ZSP  
w Kruszynie i wszystkie drużyny pojawiły się nałado-
wane pozytywną energią i dużą wolą walki. Po długiej 
rywalizacji do półfinału dostały się: Żeliszów i Nowa 
Wieś. Poniżej krótka refleksja na temat drużyn.

Bożejowice-Rakowice – zdecydowanie najlepsi 
w pytaniach testowych o gminie, co udowodni-

li także przy uzupełnianiu mapy. Przedmioty rozpo-
znawane za pomocą dotyku nie miały dla nich tajem-
nic. Gromkie brawa dla zawodnika Pawła, który 
podczas strzałów na bramkę, trafił w najtrudniejszy, 
najlepiej punktowany otwór – szkoda tylko, że to 
był strzał próbny. Wielki szacunek dla takiej sympa-
tycznej grupy ludzi.

Kraszowice – zawodnicy tej miejscowości rozwi-
nęli zawrotną prędkość w wyścigu na kocu i byli 

w tym nie do pobicia. Drużyna pięknie prezentowa-
ła się w zielonych koszulkach i mimo, że na począt-
ku trochę tracili punktów, pod koniec przyspieszy-
li i gdyby tych konkurencji było jeszcze kilka, być 
może znaleźliby się w półfinale. Brawa dla ambit-
nych Kraszowic.

Otok – to drużyna mocno naładowana energią, 
którą rozprzestrzeniali w różnych kierunkach. 

Rewelacyjnie znają mapę gminy, bezbłędnie rozpo-
znali przedmioty dotykiem (w tym także archaicz-
ną dyskietkę) i początek mieli tak mocny, że inne 
drużyny spoglądały na nich z niepokojem. Najwię-
cej punktów uciekło po konkurencjach sprawnościo-
wych, ale i tak dali się zapamiętać najlepszym, najgło-
śniejszym dopingiem. Swoich zawodników motywo-
wali do walki i chwała im za to. 

Nowa Wieś – jako jedni z nielicznych bezbłędnie 
odpowiedzieli na pytania z kategorii: kosmos, 

sławni ludzie, sport, kulinaria i geografia. Ich znajo-
mość gminy, co pokazała mapa była na bardzo 
wysokim poziomie. Królowali niepodzielnie także 
w strzałach na bramkę. Dobre odpowiedzi i niezłe 
czasy konkurencji sprawnościowych pozwoliły na 
awans do półfinału i z tego powodu im serdecznie 
gratulujemy.

Drużyny były bardzo zgrane

Niektóre konkurencje były niezwykle widowiskowe
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Żeliszów - niekwestionowani zwycięzcy niedziel-
nych eliminacji. Wykazali się nie tylko wysokim 

poziomem wiedzy we wszystkich kategoriach, ale 
także szybkością w konkurencjach sprawnościowych. 
Nie można pominąć także faktu, iż zrobili (konkret-
nie Pani Olga) najdłuższy sznur z koralików i najszyb-
ciej zakończyli konkurencję z trafianiem piłeczką do 
kalosza, a trzeba przyznać, że była bardzo trudna. 
Gratulujemy i z ciekawością czekamy na półfinał  
z ich udziałem.

Dziękujemy także wszystkim, którzy upiekli ciasta 
dla zawodników i pomogli w organizacji impre-

zy. Dziękujemy także Dyrektorowi ZSP w Kruszynie 
- Dariuszowi Kunaszko za udostępnienie obiektu na 
turniej oraz utalentowanym wokalistkom z Kruszy-
na: Elizie i Denise Laudani.

GRUPA B

Kraśnik Górny i Kraśnik Dolny – to następne 
dwie miejscowości, które znalazły się w półfi-

nale Turnieju Wsi Gminy Bolesławiec. W niedzie-
lę, 5 lutego, w Kraśniku Dolnym odbyły się potycz-
ki grupy B, w której skład weszły: Dąbrowa Bolesła-
wiecka, Kraśnik Dolny, Kraśnik Górny, Nowa  
i Suszki.

Dąbrowa Bolesławiecka – członkowie druży-
ny bezbłędnie rozpoznali wszystkie przedmio-

ty, nieźle radzili sobie z rzutem do kalosza i strzała-
mi na bramkę. 

Kraśnik Dolny – zawodnicy w tym roku 
bardzo mocno się „spięli” i byli dużo lepsi niż  

w ubiegłym. Podczas odpowiedzi poplątał im się 
„aperitif ” jednak pozostałe pytania z różnych 
dziedzin poszły im gładko. Byli zdecydowanie najlep-
si w strzałach na bramkę, świetnie rozpoznawa-
li przedmioty. Pozostałe konkurencje przebiegły im 
na przyzwoitym poziomie, co zapewniło półfinał. 

O muzyczną oprawę zadbała Milena Uznańska

Kraśnik Górny – znają świetnie kosmos, geogra-
fię, sport, sławnych ludzi i kulinaria, najdłuższe 

koraliki (228 cm) zrobiła ich zawodniczka. Przodo-
wali w większości konkurencji sprawnościowych  
i jedynie bramka, a właściwie piłka nie chciała z nimi 
„współpracować”. Nie przeszkodziło im wygrać 
eliminacje z dużą przewagą punktową. 

Nowa – ubiegłoroczni finaliści w tym roku także 
byli mocną, dobrze zorganizowaną drużyną. 

Bardzo dobrze znają mapę gminy i zadanie z nią 
rozwiązali bezbłędnie. Przodowali także w wyścigu 
na koc u i rzucie piłeczką do kalosza. Nie wystar-
czyło to jednak do awansu i punktowo minimalnie 
przegrali rywalizację z Kraśnikiem Dolnym. 

Suszki – beniaminek w tym turnieju. Młoda, dobrze 
przygotowana drużyna dobrze rozwiązała zadanie 

dotyczące mapy, poprawnie rozpoznali przedmio-
ty, świetnie strzelali do bramki i mieli drugi wynik 
(185 cm) w robieniu sznura koralików. Konkuren-
cje sprawnościowe zabrały im nieco punktów, przez 
co ulokowali się na czwartym miejscu.

W przerwach między pytaniami czas umiliła 
drużynom utalentowana wokalistka Milena 

Uznańska.

Dziękujemy serdecznie zawodnikom za pyszne 
ciasta, a Pani Krystynie Myszkun – Dyrektoro-

wi ZSP w Kraśniku Dolnym za udostępnienie sali.

Rozpoznawanie przedmiotów wcale nie było łatwe

Beata Widera
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utworów, dobór repertuaru (wartość artystyczna 
utworów oraz ich dobór do możliwości wykonaw-
czych uczestnika), kultura słowa i ogólny wyraz 
artystyczny. Komisja Konkursowa w składzie: Maria 
Sobolska, Daniela Połetek oraz Patrycja Mosiądz 
po przesłuchaniu 31 wykonawców postanowiła 
przyznać nagrody i wyróżnienia.

Nagrody główne zdobyli:

• Milena Uznańska z ZSP w Kruszynie, 
• Emilia Turecka i Adrian Zych z SP w Dąbrowie 

Bolesławieckiej, 
• Szymon Szal z ZSP w Brzeźniku, 
• Marika Błaszczyk z ZSP w Trzebieniu.

Wyróżnieni to: 

• Angelika Kłonicka z ZSP w Brzeźniku, 
• Sabina Ozga z ZSP w Kraśniku Dolnym, 
• Patryk Szostak z ZSP w Kraśniku Dolnym, 
• Klaudia Piróg z ZSP w Ocicach, 
• Jagoda Kurowska z ZSP w Bożejowicach.

Zdobywcy Nagród Głównych będą reprezento-
wać Gminę Bolesławiec na powiatowym etapie 

konkursu recytatorskiego „PEGAZIK” w Bolesław-
cu.

Organizatorem konkursu był Gminny Ośrodek 
Kultury i Sportu w Bolesławcu z/s w Kruszynie.

ZA NAMI KONKURS 
PEGAZIK

Biedna Śnieżka”, „Coś strasznego”, „List do 
kolegi”, „Trema” i „Dumna zupa”… - to tylko 

niektóre z wierszy prezentowanych w sali konfe-
rencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu  
w Kruszynie. 

Wyjątkowo recytatorskie południe mieli uczest-
nicy znanego w naszym regionie konkursu 

recytatorskiego „PEGAZIK”. 8 lutego odbył się jego 
gminny etap, a uczestnikami byli uczniowie klas 
IV-VI szkół podstawowych. 

Recytatorzy wykonywali jeden utwór – wiersz 
lub fragment prozy. Prezentowane utwory były 

wybrane z poza kanonu lektur i podręczników szkol-
nych. Do konkursu przystąpili zwycięzcy elimina-
cji szkolnych SP z: Bożejowic, Brzeźnika, Dąbro-
wy Bolesławieckiej, Kruszyna, Ocic, Trzebienia  
i Żeliszowa. Kryteriami oceny były: interpretacja 

Beata Widera

Wręcznie nagród to zawsze przyjemny moment

Zdobywcy głównych nagród

Laureaci otrzymali także „Kuferek Bajeczek”
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do umocnienia rodzinnych więzi, miłego spędzenia 
czasu i bliższego poznania się. 

Ten dzień z pewnością na długo pozostanie  
w pamięci dzieci, babć i dziadków. 

Praca w gospodarstwie rolnym wiąże się z dużym 
ryzykiem wypadków i chorób zawodowych. 

Specyfiką pracy w rodzinnych gospodarstwach 
rolnych są zagrożenia spowodowane sezonowym 
nasileniem prac, ich zróżnicowaniem, koniecznością 
obsługi skomplikowanych maszyn i urządzeń rolni-
czych oraz zwierząt gospodarskich, bezpośrednim 
kontaktem z niebezpiecznymi czynnikami biologicz-
nymi i chemicznymi, narażeniem na hałas, drgania 
mechaniczne i zapylenie.

Bezpieczeństwo osób przebywających i pracu-
jących w rolnictwie zależy w dużej mierze od 

wiedzy i doświadczenia właścicieli gospodarstw 
oraz od dobrej organizacji pracy. Kasa Rolnicze-
go Ubezpieczeni Społecznego od wielu lat zachęca 
rolników do stosowania w praktyce zasad ochrony 
zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym.

Jesienią i zimą, kiedy w gospodarstwie rolnym 
jest nieco więcej wolnego czasu, warto dokonać 

samooceny stanu bezpieczeństwa pracy, identyfiku-
jąc na początek potencjalne zagrożenia wypadkowe, 
a potem sukcesywnie je eliminować. Nawet małe  

BEZPIECZNE PROWADZENIE 
GOSPODARSTWA ROLNEGO

i niekosztowne zmiany istotnie podnoszą bezpieczeń-
stwo pracy. Sama już świadomość zagrożeń wypadko-
wych ogranicza ryzyko wystąpienia wypadków, które 
dla poszkodowanych kończą się dotkliwym urazem, 
stresem i stratą czasu. Do udziału we wprowadzaniu 
nowych rozwiązań należy zaangażować wszystkich 
członków rodziny, również nieletnie dzieci.

Wszystkich rolników zachęcamy do podjęcia 
trudu i sukcesywnego likwidowania zagrożeń 

w gospodarstwie. To inwestycja w zdrowie każde-
go rolnika i wszystkich osób w jego gospodarstwie 
rolnym.

Jednocześnie przypominamy, że w przypadku 
wystąpienia wypadku w Państwa gospodarstwie, 

związanego z wykonywaniem pracy w gospodarstwie 
rolnym, można ubiegać się o jednorazowe odszko-
dowanie z tytułu wypadku. Wypadek jednak należy 
zgłosić niezwłocznie, w ciągu 3-7 dni od zaistnienia, 
w jednostce KRUS.

Anna Krystyniak

Maluchy były bardzo przejęte

Krystyna Bachusz

DZIEŃ BABCI I DZIADKA
19 stycznia w Zespole Szkolno – Przedszkolnym 

w Trzebieniu w grupie 5-6 latków odbyła się 
uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka.

Na wstępnie wychowawczyni przedszkolaków 
serdecznie przywitała gości i złożyła życzenia. 

Część artystyczną wypełniły występy dzieci. A wszyst-
ko to z myślą o dziadkach, którzy to licznie stawili 
się w przedszkolu. Przedszkolaki z wielkim zaanga-
żowaniem recytowały wiersze, śpiewały piosenki i 
tańczyły co wywołało ogromną radość i wzruszenie.

 Następnie dzieci zaśpiewały „sto lat”, złożyły 
życzenia  i wręczyły swoim ukochanym dziadkom 

laurki. Na koniec miał miejsce słodki poczęstunek, 
gdzie wszyscy wspólnie zasiedli przy stołach by w 
miłej atmosferze porozmawiać przy kawie i ciastach, 
przygotowanych na tę uroczystość przez rodziców. 

 Całość zakończył występ muzyczny Pani Agniesz-
ki Faltyn i Pana Bogusława Weiss. Goście zaśpie-

wali wiele skocznych piosenek, porywających do 
tańca dzieci i babcie. Spotkanie było świetną okazją 
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AKTYWNI 
EKOLOGICZNIE

Jednym z niezwykle istotnych  obszarów działal-
ności Szkoły Podstawowej im. J. Kukuczki  

w Ocicach jest propagowanie odpowiednich postaw 
prozdrowotnych i proekologicznych wśród dzieci  
i dorosłych. 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ocicach, syste-
matycznie prowadzi szereg różnorodnych  

działań  w tym zakresie, zwieńczeniem których 
jest uzyskiwanie przez placówkę różnego rodza-
ju certyfikatów. Kolejny został przyznany nam 
przez Kapitułę Programu Szkół dla Ekorozwo-
ju we wrześniu 2016r. za rok szkolny 2015/16.  
W styczniu tego roku nasza szkoła oficjalnie otrzy-
mała flagę i certyfikat Lokalnego Centrum Aktyw-
ności Ekologicznej.  Warto nadmienić, że certyfi-
kat ten jest dla wyjątkowym wyróżnieniem naszej 
szkoła w skali Gminy i Powiatu Bolesławiec. Aby 
ubiegać się o jego przyznanie nasza szkoła prowadzi-
ła działania na rzecz ekorozwoju zgodnie z metodą 
7 kroków Eco-Schools: 
1. Powołanie lokalnego komitetu / grupy roboczej.
2. Przeprowadzenie audytu ekologicznego (na 

początku i końcu działań).
3. Opracowanie kodeksu ekologicznego.
4. Opracowanie planu działań i jego wykonanie 

(realizacja).
5. Integracja z programem nauczania.
6. Monitoring prowadzonych działań.
7. Współpraca z partnerami zewnętrznymi, promo-

cja.

Koordynatorem projektu został p. Bronisław 
Górecki. W szkole został powołany lokal-

ny komitet ekologiczny, tzw. szkolna Eko-grupa,  
w skład której weszli uczniowie, rodzice, dyrektor 
oraz nauczyciele. Wspólnie opracowano Kodeks 
Ekologiczny, który został ogólnie udostępniony 
w środowisku lokalnym a wizualnie został zapre-
zentowany na gazetce szkolnej. Po przeprowadze-
niu audytu ekologicznego szkoły i zatwierdzeniu 
planu działania, przystąpiono do jego realizacji.  
W działania te włączono całą społeczność uczniow-
ską placówki: a więc oddział przedszkolny, klasy 
I – III oraz klasy IV – VI. Tematem przewodnim 
naszych działań była dbałość o zdrowe odżywia-
nie. Wszystkie nasze zabiegi opisaliśmy w kwartal-
niku szkolnym „Nudy z naszej budy”, który rozpro-
wadzaliśmy w szkole i środowisku lokalnym. Dwa 
wydania kwartalnika zamieściliśmy na stronie inter-
netowej szkoły, aby dotrzeć do szerszego grona 
odbiorców.  Najważniejsze prace, które wykonaliśmy  
w ramach ubiegania się o certyfikat, to: udział klas 
młodszych w cyklu zajęć pt. „Zdrowo jem, więcej 
wiem”,  będących  częścią prozdrowotnego progra-
mu edukacyjnego „Aktywnie po zdrowie”, udział 
klas starszych w programie „Wybieram wodę”, 
zorganizowanie akcji  promującej zdrowe odżywia-
nie, zbiórki elektrośmieci, przeprowadzenie apelu 
z okazji „Dnia Ziemi”, zorganizowanie festynu 
rodzinnego pod hasłem: „Odżywiam się zdrowo 
i wolny czas spędzam na sportowo” oraz przepro-
wadzenie  Szkolnego Konkursu Wiedzy o Żywie-
niu i Żywności. 

Jesteśmy bardzo dumni ze zdobycia certyfikatu 
LCAE, który wyróżnia naszą szkołę w środowisku 

lokalnym. Jest on również podsumowaniem naszych 
wieloletnich działań na rzecz ochrony środowiska 
oraz promocji zdrowego trybu życia. Jeszcze większą 
satysfakcję odczuwamy, widząc, z jak ogromnym 
zaangażowaniem nasi uczniowie przystępują do 
kolejnych przedsięwzięć na rzecz proekologicznego 
stylu życia. A o to w tym wszystkim przecież chodzi!

Zachęcamy inne szkoły  do nawiązania współ-
pracy z Krakowską Fundacją Partnerstwa dla 

Środowiska. Więcej informacji można znaleźć na 
stronie internetowej www.ekoszkola.pl

Flaga LCAE zawisła w budynku szkoły

Bronisław Górecki
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ła Pani Olimpia Wojciechowska-Mandżak oraz  
w klasach IV-VI - Pan Łukasz Surus. Odtwarzane 
przez nich utwory świetnie nadawały się do tańca 
i zabawy. Dużo radości dostarczył dzieciom udział 
w znanych i lubianych przez nie zabawach i konkur-
sach, które z ogromną wprawą i zaangażowaniem 
prowadziła w klasach młodszych - Pani Iwona 
Skoblińska oraz w klasach starszych - Pani Alicja 
Michalska. Każdy mógł wykazać się sprawnością, 
sprytem czy też pomysłowością. Wszyscy uczestni-
cy otrzymali gromkie brawa i nagrody. 

Punktem kulminacyjnym imprezy było otworzenie 
walentynkowej skrzynki, wypełnionej po brzegi 

własnoręcznie wykonanymi kartami. Każdy cieszył 
się z otrzymanej walentynki.

Oczywiście był również słodki poczęstunek,  
a na zmęczone szaleńczym tańcem dzieci czeka-

ły orzeźwiające napoje.

Czas spędzony na dobrej zabawie szybko upłynął. 
Szkoda, że na następny bal karnawałowy trzeba 

będzie czekać cały rok.

Nareszcie nastał karnawał – okres radosnych 
zabaw. W tym czasie, jak co roku w naszej 

szkole, miała miejsce zabawa karnawałowa. Dodat-
kowo wzbogaciły ją obrzędy towarzyszące obcho-
dom święta zakochanych. 

Impreza odbyła się 9 lutego w pięknie udekorowa-
nej sali gimnastycznej. Jej piękny wystrój zachęcał 

gości do zabawy. Jako pierwsze do balu przystąpiły 
dzieci z klas młodszych, a po nich również bawiły 
się dzieci z klas starszych.

Dzieci, jakby za dotknięciem czarodziejskiej 
różdżki, zmieniły się wprost nie do pozna-

nia. Zamiast chłopców i dziewczynek pojawiły się 
niecodzienne postacie z bajek, baśni, filmów, książek  
i komiksów.

Wszyscy uczniowie liczyli na rytmiczną, 
porywającą do tańca muzykę i nie zawiedli 

się. W klasach I-III perfekcyjnie rolę DJ-a pełni-

KARNAWAŁ W KRAŚNIKU 
DOLNYM

Pani Alicja Michalska przygotowała dla dzieci wiele zabaw

W przerwach dzieci chętnie częstowały się smakołykami

Wręczanie kartek walentynkowych

Izabela Szweda
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w domu i szkole. Uczyły się również asertywności. 
Uczniowie teraz wiedzą, że pod pojęciem ,,savoir- 
vivre” kryją się słowa: uśmiech, życzliwość, punk-
tualność, dyskrecja, lojalność. Druga część warsz-
tatów poświęcona była uzależnieniom od różnych 
substancji oraz zachowań. Uczniowie sami informo-
wali prowadzącego jak nie dopuścić do uzależnień. 
Zobaczyli świat przez specjalne okulary, które imi-
tują wizję osoby po spożyciu alkoholu  lub zażyciu 
narkotyków. 

Wszyscy uczniowie wiedzą od tej chwili, że pi-
cie alkoholu, palenie tytoniu, zażywanie sub-

stancji psychoaktywnych nie przysporzy im do-
brych przyjaźni. Pedagog zaszczepił w nich wiarę 
w siebie  i umiejętność nie poddawania się niepo-
wodzeniom. Każde dziecko wychodząc z warszta-
tów miało motywację do pokonywania przeciwno-
ści losu i chciało być wzorem  oraz dawać innym 
dobry przykład. Każdy starszy uczestnik tych warsz-
tatów bierze odpowiedzialność za siebie, za swoje 
życie, zdrowie i bezpieczeństwo oraz ma wpływ na 
przebieg wchodzenia w dorosłość  i próbuje podej-
mować mądre decyzje.

WARSZTATY W DĄBROWIE 
BOLESŁAWIECKIEJ

19 stycznia w Szkole Podstawowej w Dąbro-
wie Bolesławieckiej odbyły się warsztaty po-

święcone różnym grupom wiekowym, od zerówki 
do klasy VI. W tym dniu gościliśmy z Krakowa pe-
dagoga resocjalizacji, pana Arkadiusza Tyrała, który 
z podziałem na grupy przeprowadził warsztaty  pod 
tytułem: ,,Dobre wychowanie - złote zasady” oraz 
,,Uzależnienia i komunikacja interpersonalna”.

Prowadzący w I części warsztatów poinformował 
uczniów o zasadach savoir-vivre. Dzieci odgry-

wały scenki, podczas których przypominały sobie 
jak należy zachowywać się w miejscach publicznych, 

Beata Przeperska

To były ważne zajęcia 

8 lutego uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkol-
nego w Kruszynie spotkali się z policjantami 

Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu. 

W ramach zajęć dowiedzieli się, jak postępować 
w sytuacjach niebezpiecznych o charakterze 

terrorystycznym. Policjanci korzystali ze  specjalnie 
do tego przygotowanych plansz. Wszyscy uczestni-
cy spotkania otrzymali ulotki, na których w prosty 
i zrozumiały dla każdego dziecka sposób, pokaza-
ne były niebezpieczne sytuacje i właściwy sposób 
reakcji na nie.

Krótka pogadanka dotyczyła też zbliżających się 
ferii. Policjanci przypomnieli uczniom zasady 

bezpiecznego poruszania się po drodze, właści-
wych zachowań podczas zimowego wypoczynku, 
bezpiecznej zabawy na śniegu i lodzie oraz jak zacho-

wać się w kontaktach z obcymi osobami. Przypo-
mnieli również numery alarmowe 112 i 997 oraz 
wyjaśnili, w jakich sytuacjach należy je wybierać  
i jakie dane podać zgłaszając zdarzenie. 

Uczniowie z wielkim zainteresowaniem słucha-
li wskazówek, zadawali pytania, popisywali się 

swoją wiedzą o właściwych zachowaniach. Najak-
tywniejsi otrzymali ciekawe gadżety – opaski odbla-
skowe oraz bransoletki.

O BEZPIECZEŃSTWIE W KRUSZYNIE

Klaudia Medyńska
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Karnawał to miła tradycja przepełniona muzyką 
i zabawą, gdzie ważnym elementem tego okresu 

są bale karnawałowe. Bal karnawałowy to dzień 
niezwykły, często wyczekiwany przez wiele tygodni. 
Jest atrakcją bardzo lubianą przez dzieci, dostarcza-
jącą im wielu przeżyć i radości. Tak też było u nas...

5  lutego sala Domu Ludowego w Starych Jaroszo-
wicach zamieniła się w salę balową, na której 

pojawiały się  kolorowe postacie. Dzieci przebra-
ne były za  bohaterów znanych bajek,  można było 
spotkać królewny Elzy, wróżki, dynię, rycerzy, 
piratów, piłkarza, Spider-Mana, Batmana, Zorro...  
nie sposób zliczyć i wymienić tych wszystkich posta-
ci. Rozpoznać dzieci było bardzo trudno. Zjawi-
skowy wygląd wprowadził dzieci w wesoły nastrój  
i zachęcił do wspólnej zabawy, do której uroczyście 
zaprosiły panie Aneta oraz Ala.

Impreza jak co roku rozpoczęła się wyborem króla 
i królowej balu. Wszyscy przy dźwiękach muzyki 

bawili się wyśmienicie! Wspaniała Animator pani 
Joanna urozmaicała czas malowaniem twarzy, cieka-
wymi konkursami i zabawami z chustą animacyjną, 
a uczestnicy byli nagradzani pysznymi cukierkami. 
W czasie przerwy dzieci miały chwilkę na słodki 
poczęstunek oraz niespodziankę w postaci ciepłej 
i smakowitej pizzy, którą dzieciaczki jak i rodzi-
ce byli zachwyceni. Po kilku chwilach wypoczyn-
ku muzyka znowu porwała wszystkich do tańca. 
Hitem zabawy okazał sie taniec prowadzony przez 
panią Joasię pt.CHU CHUA CHU CHUA, który na 
długo zapadnie nam w pamięci...

Kiedy czas zabawy dobiegł końca dzieci z żalem 
opuszczały salę balową. Niestety radosna 

zabawa musiała się kiedyś skończyć. Po godzinie 
17.00 zadowoleni i pełni wrażeń goście wrócili 
do swoich domów. Bal umożliwił spędzenie czasu  
w miłej atmosferze. Wspólna zabawa przyniosła 
wiele radości dzieciom, a taże rodzicom i dziadkom, 
a to było głównym celem tej imprezy.

Wszystkim, którzy przyczynili się do tego, aby 
nasza wspólna zabawa karnawałowa tak 

wspaniale się udała, Radzie Sołeckiej szczególnie 
niezastąpionej pani Ali, Państwu Monice i Zbysz-
kowi Pawlikowskim z Kraszowic za choinki, które 
tworzyły piękny, zimowy krajobraz oraz wszyst-
kim  pomagającym Rodzicom, a także nieocenionej 
Animatorce Asi — serdecznie dziękuję!

Kolejny bal karnawałowy już za rok...

Aneta Małecka

KARNAWAŁ W STARYCH 
JAROSZOWICACH

Wybrano królową i króla

Dzieci przebrane były za bajkowe postaci
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ki z Żeliszowa, które pokonały swoje rówieśniczki  
z Trzebienia.

Oba zwycięskie zespoły z Żeliszowa prowadzo-
ne przez Aleksandra Kłodnickiego reprezen-

tować będą gminę Bolesławiec podczas mistrzostw 
powiatowych.

Gratulujemy.   

WYNIKI CHŁOPCÓW:
SP Żeliszów – SP Trzebień 2:0 (25:10, 25:16)

WYNIKI DZIEWCZĄT:
SP Trzebień – SP Żeliszów  1:2 (25:19, 0:25, 4:15)

We wtorek, 7 lutego, w sali sportowej Zespo-
łu Szkolno-Przedszkolnego w Żeliszowie 

rozegrano Mistrzostwa Szkół Podstawowych Gminy 
Bolesławiec w Piłce Siatkowej „III” Chłopców.  
W zawodach oprócz drużyny gospodarzy wystąpiła 
także szkolna reprezentacja z Trzebienia. Ze względu 
na liczbę startujących drużyn o tytule mistrzowskim 
zadecydował jeden mecz, w którym lepsi okazali się 
zawodnicy z Żeliszowa. 

Dwa dni później w czwartek, 9 lutego, w sali 
sportowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  

w Trzebieniu rozegrano zawody dziewcząt. Podobnie 
jak w przypadku chłopców do walki o zwycięstwo 
zgłosiły się dwa zespoły z tych samych szkół. Tytuł 
najlepszej szkolnej drużyny wywalczyły siatkar-

PODWÓJNE ZŁOTO 
SIATKARSKICH „TRÓJEK” 

Z ŻELISZOWA

Gra była widowiskowa

Krzysztof Mosiądz

Żeliszowianie zdobyli złoto

Uczennice z Żeliszowa też zdobyły złoto
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27 stycznia w sali sportowej ZSP w Trzebieniu 
odbyły się Mistrzostwa SP Gminy Bolesła-
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RYWALIZACJA TENISISTÓW 
STOŁOWYCH

wiec w Tenisie Stołowym. W zawodach wystartowa-
ły dwie dziewczęce reprezentacje z Ocic i Trzebienia 
oraz pięć chłopięcych drużyn z Brzeźnika, Dąbro-
wy Bolesławieckiej, Ocic, Żeliszowa i Trzebienia.  

W rywalizacji dziewcząt najlepszą ekipą okaza-
ła się drużyna gospodyń z Trzebienia, które 

pokonały swoje rywalki 3:0. Wśród chłopców pierw-
sze miejsce wywalczyli młodzi tenisiści stołowi  
z Żeliszowa, którzy okazali się lepsi od swoich rówie-
śników z Brzeźnika i Dąbrowy Bolesławieckiej. Poza 
podium znalazły się ponadto reprezentanci gospo-
darzy z Trzebienia oraz zawodnicy z Ocic.

Gratulujemy.

Rywalizacja była zacięta Krzysztof Mosiądz

TO BĘDZIE
01-03-2017 Mistrzostwa SP Gminy Bolesławiec w Piłce Siatkowej „IV” Dziewcząt – sala sportowa w Ocicach, godz. 9.30

02-03-2017 Mistrzostwa SP Gminy Bolesławiec w Piłce Siatkowej „IV” Chłopców – sala sportowa w Kruszynie, godz. 9.30

05-03-2017 Turniej Wsi – eliminacje gr. D – sala gimnastyczna w Brzeźniku, godz. 15.00

11-03-2017 Dzień Kobiet – Dom Ludowy w Trzebieniu, godz. 16.00

11-03-2017 Dzień Kobiet – Dom Ludowy w Brzeźniku, godz. 17.00

12-03-2017 Impreza z okazji Dnia Kobiet – Dom Ludowy w Kraśniku Dolnym, godz. 16.00

14-03-2017 Konkurs „Zgaduj-zgadula” – biblioteka w Kruszynie, godz. 13.30

18-03-2017 Dzień Wiosny - Dom Ludowy w Trzebieniu, godz. 15.00

19-03-2017 Turniej Wsi - półfinał gr. I – sala gimnastyczna w Bożejowicach, godz. 15.00

20-03-2017 Święto Wiosny – Dom Ludowy w Ocicach, godz. 15.00

20-03-2017 Powitanie Wiosny – Dom Ludowy w Brzeźniku, godz. 13.00

26-03-2017 Turniej Wsi- półfinał gr. II – sala gimnastyczna w Kruszynie, godz. 15.00

27-03-2017 Warsztaty rękodzielnicze – Dom Ludowy w Żeliszowie, godz. 14.00

28-03-2017 Mistrzostwa SP Gminy Bolesławiec w Piłce Siatkowej „II” Dziewcząt – sala sportowa w Kraśniku Dolnym, godz. 9.30

31-03-2017 Mistrzostwa SP Gminy Bolesławiec w Piłce Siatkowej „II” Chłopców – sala sportowa w Kraśniku Dolnym, godz. 9.30


