
Wieści
Gminne

» Tel. 75 732 32 21 (22, 23) 
» Fax 75 735 17 83

Urząd Gminy Bolesławiec, ul. Teatralna 1a, 59-700 Bolesławiec
» Godziny otwarcia:
    poniedziałek   800 - 1600

    wtorek - piątek   730 - 1530

» e-mail: urzadgminy@gminaboleslawiec.pl
» www.gminaboleslawiec.pl
» www.bip.gminaboleslawiec.pl

www.gminaboleslawiec.pl
GMINA

BOLESŁAWIEC

Nr 4 (157) • kwiecień 2014 • egzemplarz bezpłatny

W imieniu własnym, radnych Rady Gminy Bolesławiec i pracowników Urzędu 
Gminy wszystkim mieszkańcom składam najserdeczniejsze życzenia z okazji 

Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Niech ten czas przepełniony będzie wiarą  
i miłością, a chwile spędzone przy rodzinnym stole przyniosą wiele radości.

Mistrzostwa Gminy Bolesławiec w Siatkówce „II”

II miejsce kat. chłopców - Szkoła Podstawowa w Bożejowicach III miejsce kat. chłopców - Szkoła Podstawowa w Trzebieniu

III miejsce kat. dziewcząt - Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Bol. I miejsce kat. chłopców - Szkoła Podstawowa w Kruszynie

I miejsce kat. dziewcząt - Szkoła Podstawowa w Ocicach II miejsce kat. dziewcząt - Szkoła Podstawowa w Kruszynie

Wójt Gminy Bolesławiec 
Andrzej Dutkowski



Gminny�Ośrodek�Kultury�i�Sportu

w�Bolesławcu�z/s�w�Kruszynie

zaprasza�do�wzięcia�udziału�w�konkursie

Z babcinej

skrzyni

na�stroje�pochodzące�z�czasów�emigracji

Polaków�do�krajów�byłej�Jugosławii

stroje�mogą być oryginalne�lub�stylizowane

zgłoszenia�telefoniczne�75-732-14-77�lub�na�adres:

gokisbeata@wp.pl�do�dnia�25�maja�2014�r.

Prezentacja�strojów�odbędzie�się
podczas�Bałkańskiej�Festy

1.06.2014�r.�w�Bolesławicach



Konkurs na Tradycyjne Potrawy Wielkanocne

KGW Trzebień - I miejsce KGW Wykroty - II miejsce

KGW Tomaszów Bolesławiecki - III miejsce KGW Ocice - gospodarze Konkursu

112

Konkurs na Tradycyjne Potrawy Wielkanocne

Sala sportowa w Bożejowicach przepełniona była smakowitymi zapachami oraz świątecznymi akcentami.

Wspólne zdjęcie Przewodniczących 22 Kół Gospodyń Wiejskich, uczestniczących w konkursie.
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Konkurs na Tradycyjne Potrawy Wielkanocne

KGW Dąbrowa Bolesławiecka KGW Dobra

KGW Bożejowice - Rakowice KGW Brzeźnik

Konkurs na Tradycyjne Potrawy i Najpiękniejsze Kompozycje Wielkanocne

Klub 4H z Łazisk przygotował program artystyczny.

Prace zgłoszone na Konkurs Kompozycji Wielkanocnych przyciągały wzrok.

Praca komisji konkursowej była przyjemnym zajęciem.
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Konkurs na Tradycyjne Potrawy Wielkanocne

KGW Jurków KGW Kierżno

KGW Godzieszów KGW Gromadka

Konkurs na Tradycyjne Potrawy Wielkanocne

Paweł Zieliński z przedstawicielkami KGW Jurków (Najładniejsza Pisanka)  i KGW Trzebień (Najsmaczniejsze Ciasto).

Senator Jan Michalski nagrodził Najpiękniejsze Stoły KGW Gromadka, KGW Tomaszów Bolesławiecki i KGW Bożejowice - Rakowice.
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Konkurs na Tradycyjne Potrawy Wielkanocne

KGW Łaziska KGW Nowa Wieś

KGW Kraśnik Dolny KGW 

Konkurs na Najpiękniejsze Kompozycje Wielkanocne

Laureaci Konkursu Kompozycji Wielkanocnych w kategorii dorośli

Laureaci Konkursu Kompozycji Wielkanocnych w kategorii dzieci
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Konkurs na Najpiękniejsze Kompozycje Wielkanocne

Kat. dorosłych: III miejsce - Barbara Spraska Kat. dorosłych: III miejsce - Marzena Rowińska

Kat. dorosłych: II miejsce - Stanisława Witwicka Kat. dorosłych: II miejsce - Krystyna Klisiewicz

Konkurs na Tradycyjne Potrawy Wielkanocne

KGW Parzyce KGW Stare Jaroszowice

KGW Nowe Jaroszowice KGW Osiecznica



76

Konkurs na Tradycyjne Potrawy Wielkanocne

KGW Suszki KGW Żeliszów

Konkurs na Najpiękniejsze Kompozycje Wielkanocne

Kat. dorosłych: I miejsce - Justyna Wieczorek Kat. dorosłych: I miejsce - Monika Bryłkowska

Kat. dzieci: I miejsce - Koło Artystyczne z Brzeźnika Kat. dzieci: II miejsce - Jakub i Marcelina Wieczorek

Olga Burdyna - Przewodnicząca Powiatowej Rady KGW i Cezary  
Przybylski - Marszałek Województwa Dolnośląskiego.

Piotr Roman - Prezydent Miasta Bolesławiec i Bożena Długosz  
- sołtys wsi Ocice.
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19 marca w Urzędzie Mar-
szałkowskim Wójt Gminy 

- Andrzej Dutkowski i Skarb-
nik Gminy - Franciszek Popek 
podpisali 3 umowy na projekty 
przedszkolne oraz aneks do umo-
wy na budowę domu ludowego  
w Trzebieniu. To ostatnie zwią-
zane było ze zmianą harmono-
gramu finansowo-rzeczowego.

20 marca Wójt Gminy spo-
tkał się z Prezesem ZPB 

Kaczmarek - Krzysztofem Kacz-
markiem. Rozmawiano o bie-
żących problemach związanych 
z funkcjonowaniem firmy oraz 
wykonaniem drogi dojazdowej 
do kopalni. Wójt przekazał do 
przeanalizowania dokumenta-
cję na budowę tej drogi, celem 
ustalenia, czy jej poszczególne 
warstwy, przewidziane w projek-
cie, są wystarczające na potrzeby 
transportu kruszywa z kopalni.

21 marca Wójt - Andrzej 
Dutkowski, Zastępca 

Wójta - Roman Jaworski oraz 
inspektor ds. inwestycji i infra-
struktury Urzędu Gminy - Ro-
muald Ochyra wzięli udział  
w zebraniach wiejskich w Lipia-
nach i Nowej Wsi. Poinformo-
wali oni o zasadach dofinanso-
wania inwestycji kanalizacyjnych  
z funduszy ochrony środowiska  
i przyłączenia odbiorców do sie-
ci. Zmienione zasady mówią, że 
w przypadku realizacji inwesty-
cji z wykorzystaniem środków 
pomocowych na dzień jej zakoń-
czenia, 100% mieszkańców musi 
zostać podłączonych do sieci  
i zawrzeć umowę z Przedsiębior-
stwem Wodociągów i Kanalizacji 
w Bolesławcu na odbiór ścieków. 
Przekazano także informację  
o tym, że ustalona została wyso-
kość odpłatności mieszkańców 
za podłączenie do sieci oraz że 

AKTUALNOŚCI GMINNE
winni oni podpisywać umowy  
z Gminą.

25 marca odbyło się spotka-
nie w sprawie X Festy 

Bałkańskiej, która 1 czerwca 
odbędzie się w Bolesławicach.  
W spotkaniu uczestniczyli przed-
stawiciele Urzędu Gminy, Gmin-
nego Ośrodka Kultury i Sportu 
w Bolesławcu oraz sołtys wsi Bo-
lesławice. Ustalono ramowy pro-
gram imprezy, która w tym roku 
poprzedzona będzie warsztata-
mi. Więcej szczegółów przedsta-
wimy w kolejnym wydaniu biu-
letynu.

27 i 28 marca Wójt Gminy 
uczestniczył w Konwen-

cie Wójtów, Burmistrzów, Pre-
zydentów i Starostów regionu 
jeleniogórskiego, który odbył się  
w Jeleniej Górze - Cieplicach. 
Najważniejszym tematem był 
projekt nowelizacji ustawy  
o utrzymaniu porządku i czysto-
ści w gminach, który referowała 
poseł Zofia Czernow. Pierwsza 
zmiana wejdzie w życie na przeło-
mie maja i czerwca. Dotyczy ona 
między innymi doprecyzowania 
pojęcia właściciela nieruchomo-
ści w odniesieniu do spółdziel-
ni i wspólnot mieszkaniowych, 
braku konieczności składania 
korekt deklaracji w przypadku 
zmiany stawki opłat, uiszczania 
opłat w przypadku zmiany miej-
sca zamieszkania oraz określenia 
minimalnych okresów wywo-
zu odpadów komunalnych. 
Następnie omówiono sprawy 
projektu Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Wo-
jewództwa Dolnośląskiego  
i program Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020. 

31 marca Wójt, Zastępca 
oraz Sekretarz Gminy 

uczestniczyli w spotkaniu, 

dotyczacym tegorocznej edycji 
Blues nad Bobrem. Zarówno 
warsztaty, które trwać będą od 5 
do 15 sierpnia, jak i koncert fi-
nałowy odbędą się w Kruszynie  
(w Szkole Podstawowej oraz sie-
dzibie GOKiS-u). 

3 kwietnia Wójt Gminy - An-
drzej Dutkowski, Starosta 

Bolesławiecki - Dariusz Kwa-
śniewski oraz Przewodniczą-
cy Rady Powiatu - Karol Sta-
sik spotkali się we Wrocławiu 
z Marszałkiem Województwa 
Dolnośląskiego - Cezarym Przy-
bylskim oraz Dyrektorem Na-
czelnym Dolnośląskiej Służby 
Dróg i Kolei we Wrocławiu - 
Leszkiem Lochem. Zasadniczym 
tematem była sprawa kolejnego 
etapu modernizacji drogi 297.  
Z przekazanych informacji wyni-
ka, że w bieżącym roku podjęte 
zostaną działania, zmierzające 
do rozpoczęcia budowy obwod-
nicy wschodniej Bolesławca na 
odcinku Rondo Solidarności 
(Kruszyn) - Leśniczówka (ul. 
Jeleniogórska). Zadanie to oraz 
modernizacja nawierzchni drogi 
nr 297 na odcinku Bolesławiec 
- Lwówek Śląski wykonane zo-
staną ze środków budżetu woje-
wództwa. Natomiast realizacja 
II etapu modernizacji (odcinek 
węzeł autostradowy A18 Golnice 
- Rondo Kruszyn) realizowany 
będzie ze środków Regionalnego 

Szkolenie to szansa na rozwój.
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zakończenia szkoły podstawowej, w tym roku 27 
czerwca 2014 r., otrzyma od okręgowej komisji 
egzaminacyjnej zaświadczenie o szczegółowych 
wynikach. 

W bieżącym roku w gminie Bolesławiec do 
sprawdzianu przystąpiło 97 uczniów klas 

szóstych. Wszyscy uczniowie, ich rodzice i na-
uczyciele bardzo przeżywali fakt pierwszego  
w ich życiu tak ważnego egzaminu. Podkreślała 
to atmosfera i  galowe stroje piszących. Przed wej-

ściem na salę egzaminacyjną uczniowie losowali 
swoje miejsca, a na ławkach oprócz przyborów do 
pisania nie było żadnych innych rzeczy. W każ-
dej szkole została powołana Komisja Egzamina-
cyjna,  która czuwała nad prawidłowością prze-
biegu sprawdzianu. Do szkół przybyli również 
obserwatorzy egzaminu, których upoważnił do 

SZÓSTOKLASIŚCI 
NAPISALI SPRAWDZIAN
Jak każdego roku w kwietniu, a w tym roku 

wyjątkowo wcześnie, bo już pierwszego jego 
dnia o godzinie 9.00, w terminie ustalonym przez 
dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej  
w Warszawie, we wszystkich szkołach podstawo-
wych w Polsce uczniowie klas szóstych przystąpili 
do sprawdzianu wiedzy i umiejętności - pierwsze-
go tak ważnego egzaminu. 

Jest on powszechny i obowiązkowy, ponieważ 
przystąpienie do sprawdzianu jest jednym z 

warunków ukończenia szkoły. Sprawdzianu nie 
można nie zdać, a wynik ma znaczenie tylko in-
formacyjne. Bowiem każdy uczeń, który ukoń-
czył szkołę podstawową, niezależnie od wyników 
sprawdzianu, musi być przyjęty do gimnazjum 
w swoim rejonie. Na sprawdzianie badany i oce-
niany jest poziom osiągnięć uczniów w zakresie 
następujących obszarów umiejętności: czytania, 
pisania, rozumowania, korzystania z informacji, 
wykorzystywania wiedzy w praktyce. Na spraw-
dzianie każdy uczeń otrzymuje taki sam zestaw 
zadań wraz z kartą odpowiedzi. Zestawy do prze-
prowadzania sprawdzianu przygotowują okręgo-
we komisje egzaminacyjne, a o tym, jaki zestaw 
będą rozwiązywać uczniowie decyduje dyrektor 
Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. 

Sprawdzian trwa 60 minut i jest to czas, któ-
ry przeznaczony jest na rozwiązywanie zadań. 

Wyniki sprawdzianu ustala okręgowa komisja 
egzaminacyjna. Maksymalnie na sprawdzianie 
można uzyskać 40 punktów. Każdy uczeń, w dniu 

Uczniowie z niecierpliwością czekali na egzamin.

Programu Operacyjnego na lata 
2014-2020. Dodatkowo Wójt 
otrzymał informację, że wnio-
sek gminy o budowę chodnika  
i zatok autobusowych w Nowych 
Jaroszowicach został przyjęty do 
realizacji na bieżący rok.

8 kwietnia odbyło się Zgro-
madzenie Związku Mię-

dzygminnego BÓBR, na któ-
rym przyjęto uchwałę w sprawie 
zmiany planu finansowego na 
2014 r. i Wieloletniej Prognozy 

Finansowej.

Tego samego dnia rozpoczę-
ło się szkolenie dla pierw-

szych 7 osób, uczestniczących  
w projekcie „W drodze po sukces  
w Gminie Bolesławiec”. W in-
auguracyjnym spotkaniu wziął 
udział Wójt - Andrzej Dutkowski. 
Później uczestnicy szkolenia wraz  
z dziećmi, rodzicami i kadrą 
szkoleniową pojechali na mecz 
półfinałowy Pucharu Polski do 
Lubina, gdzie Zagłębie wygra-

ło z Arką Gdynia 3:0. 25 dzieci 
z Centrum Odkrywania Mło-
dych Talentów 2012 przed me-
czem wyprowadzało piłkarzy  
i sędziów na murawę. Było to dla 
nich ogromne przeżycie, a dla 
towarzyszących im dorosłych - 
wspaniała okazja, by zobaczyć, 
jak taki miecz wygląda od przy-
słowiowej „kuchni”.

Karolina Wieczorek
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śląskim. 2 szkoły osiągnęły wynik na poziomie 
wysokim, 3 wynik na poziomie powyżej średni, 
a pozostałe na poziomie średnim. Żadna szkoła 
nie uzyskała wyniku poniżej średniego, ani na po-
ziomie niskim. Świadczy to o wysokim poziomie 
nauczania w szkołach i o bardzo dobrym przygo-
towaniu młodzieży do dalszego etapu kształcenia 
- etapu na poziomie gimnazjalnym. 

Mamy nadzieję, że w tym roku wynik bę-
dzie równie dobry. Pierwsze informacje  

o wynikach do szkół zostaną przez Okręgową Ko-
misję Egzaminacyjną już pod koniec maja.

Waldemar Danielewicz

tego dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej 
we Wrocławiu. Wszyscy obserwujący sprawdzian 
zgodnie podkreślali, że uczniowie byli bardzo do-
brze przygotowani do pracy podczas egzaminu. 
Zdecydowana większość z nich solidnie pracowa-
ła  i wykorzystała maksymalnie czas przewidziany 
na pisanie sprawdzianu. Większość uczniów uzna-
ła, że zadania nie były trudne, dużo zadań było  
z zakresu matematyki, a do napisania było opo-
wiadanie na temat „Co dwie głowy to nie jedna”. 

W ubiegłym roku uczniowie szkół gminnych 
osiągnęli średni wynik ze sprawdzianu wyż-

szy od średniego wyniku w województwie dolno- Barbara Majecka

WYŁONILIŚMY 
WYKONAWCÓW

Wchodzące w życie przepisy spowodowały, że  
w naszych szkołach musimy znaleźć miejsca 

na dwa oddziały przedszkolne. Ze względu na 
ograniczenia lokalowe istniejących budynków szkół  
w Żeliszowie, Kruszynie i Kraśniku Dolnym muszą 
powstać nowe obiekty przedszkolne. W Żeliszowie  
i Kraśniku Dolnym udało się zlokalizować przed-
szkola w bezpośrednim sąsiedztwie szkół, natomiast 
w Kruszynie ze względu na wielkość posesji szkolnej, 
jest to niemożliwe. W Kruszynie przedszkole powsta-
nie przy ulicy Orzechowej w sąsiedztwie placu zabaw. 
Obecnie rozstrzygamy postępowanie przetargowe w 
celu wyłonienia projektanta przedszkola w Kruszy-
nie. Na to postępowanie wpłynęło dziesięć ofert 
wycenionych na kwoty od 18,3 tys. zł do 47,9 tys. 
zł. Rozstrzygnięcie tego przetargu nastąpi pod koniec 
kwietnia. Wybraliśmy już projektantów przedszkoli 
w Kraśniku Dolnym i Żeliszowie. Na postępowanie 
dotyczące zaprojektowania przedszkola w Kraśniku 
Dolnym, wpłynęło dziewięć ofert. Najkorzystniej-
szą ofertę złożyło Biuro Projektowe Budownictwa 
Jednorodzinnego i Ogólnego ARCH – PROJEKT  
z Kluczborka, wyceniając ją na 20,9 tys. zł. Najdroż-
sza oferta została wyceniona na 85,3 tys. zł. Projek-
tantem przedszkola w Żeliszowie będzie Pracownia 
Stanisławski Jerzego Stanisławskiego ze Zdun. Ta 
oferta została wyceniona na 18,4 tys. zł. 

Prowadzimy również postępowanie przetargo-
we w celu wyłonienia projektantów domów 

ludowych w Suszkach i Starej Olesznej. Dom ludowy 
w Suszkach zostanie zaprojektowany na działce, 
na której znajduje się sala zebrań, a dom ludowy  

w Starej Olesznej zostanie zaprojektowany na dział-
ce znajdującej się naprzeciw sali zebrań. W postępo-
waniu przetargowym na opracowanie dokumentacji 
projektowej domu ludowego w Suszkach wpłynę-
ło aż 21 ofert od firm w całej Polski. Oferty zosta-
ły wycenione na kwoty zawierające się w przedziale 
od 16,7 tys.zł do 80 tys.zł. Obecnie trwa weryfika-
cja ofert. Sądzimy, że na przełomie kwietnia i maja 
podpiszemy umowę z wyłonionym wykonawcą. Na 
postępowanie przetargowe w celu wyłonienia projek-
tanta domu ludowego w Starej Olesznej wpłynęło 
10 ofert, których ceny zawierały się w przedziale od 
18,3 tys.zł do 84,2 tys. zł. To postępowanie również 
zakończymy na przełomie kwietnia i maja.

Pod koniec marca wyłoniliśmy wykonawcę placu 
zabaw i boiska wielofunkcyjnego w Nowych 

Jaroszowcach. Na to postępowanie wpłynęło siedem 
ofert. Niestety jedna z ofert nie spełniła warunku 
dopuszczającego ofertę do postępowania przetar-
gowego i musiała być odrzucona. Z pozostałych 
sześciu ważnych ofert wybraliśmy najkorzystniej-
szą,  złożoną przez Zakład Budowlano – Transpor-
towy Muzyka Marian z Tomaszowa Bolesławieckie-
go. Marian Muzyka wycenił swoją ofertę na kwotę 
366,5 tys.zł. Najdroższa oferta została wyceniona na 
prawie 565 tys.zł. 

Z początkiem kwietnia obok parku w Nowych 
Jaroszowcach pojawiły się maszyny budowla-

ne i przystąpiono do budowy boiska. Boisko oraz 
plac zabaw powinno być przekazane mieszkańcom 
Nowych Jaroszowic w okresie wakacyjnym.
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WIELKANOC  
W BOŻEJOWICACH

Żurek na zakwasie, nadziewane pasztety, pieczo-
ne szynki i fantazyjne mazurki kusiły, nęciły 

i zapraszały nie tylko do oglądania, ale także do 
degustowania. Tego wszystkiego można było spróbo-
wać podczas Konkursu na Tradycyjne Potrawy  
i Najpiękniejsze Kompozycje Wielkanocne, który 
odbył się w sobotę, 5 kwietnia, w Bożejowicach. 

Imprezę rozpoczęła od przywitania gości Przewod-
nicząca Powiatowej Rady Kół Gospodyń Wiejskich 

– Olga Burdyna. Wśród zaproszonych znaleź-
li się Senator RP – Jan Michalski, Marszałek 
Województwa Dolnośląskiego – Cezary Przybylski, 
asystent europoseł Lidii Geringer de Oedenberg – 
Paweł Zieliński, Starosta Bolesławiecki – Dariusz 
Kwaśniewski, Przewodniczący Rady Powiatu – 
Karol Stasik, Prezydent Miasta Bolesławiec – Piotr 
Roman, Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Bolesła-
wiec – Janina Piestrak-Babijczuk, Wójt Gminy 
Bolesławiec – Andrzej Dutkowski, Zastępca Wójta 
Gminy Bolesławiec – Roman Jaworski, Przewodni-
czący Rady Gminy Bolesławiec – Bogusław Uziej 
oraz Sekretarz Miasta i Gminy Nowogrodziec – 
Kazimierz Orlef. 

Na pierwszy ogień poszli laureaci rozstrzygnięte-
go kilka dni wcześniej konkursu na najpiękniej-

sze kompozycje wielkanocne. Do oceny zgłoszono 
ponad 100 prac w dwóch kategoriach wiekowych. 
Komisja konkursowa w składzie Krystyna Grela  
i Grażyna Wężyk miała bardzo trudne zadanie, 
ponieważ było wiele oryginalnych, pięknych prac 
zasługujących na nagrodę. W kategorii młodszej 
I miejsce zajęły Klaudia Duma, Ewelina Kukla  

i Magdalena Sondaj z Koła Artystycznego, działają-
cego przy Domu Ludowym w Brzeźniku.

II miejsce „wywalczyli” Jakub i Marcelina Wieczo-
rek z Kraśnika Górnego. Natomiast wyróżnie-

nia otrzymali Martyna i Marcelina Czuchraj – SP 
Żeliszów, Jakub Wieczorek – Kraśnik Górny,  Maja 
Giera – SP Dąbrowa, Aleksandra Kopeć – SP Dąbro-
wa, Teresa Klimczyk – Nowe Jaroszowice, Maja 
Kuraś – SP Kraśnik Dolny, Klasa IV (praca zbioro-
wa) – SP Trzebień, Aleksandra Faltyn – SP Trzebień, 
Ariel Mielczarek – SP Żeliszów. 

W kategorii starszej także wręczono nagrody  
i wyróżnienia: I miejsce – Justyna Wieczorek 

(Kraśnik Górny) oraz Monika Bryłkowska (Nowa 
Wieś), II miejsce – Stanisława Witwicka (Kraśnik 
Dolny) i Krystyna Klisiewicz (Kraśnik Dolny), III 
miejsce – Barbara Spraska (Nowa Wieś) oraz Marze-
na Rowińska (Nowe Jaroszowice). Wyróżnienia 

Wspólne zdjęcie zaproszonych gości przy stole KGW Ocice.

Nagrody za kompozycje sprawiły wiele radości zwycięzcom.

Komisja konkursowa musiała spróbować wszystkich potraw.
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otrzymały Weronika Kurek z Brzeźnika i Monika 
Mosorka z Brzeźnika. 

Nagrody i dyplomy wręczali laureatom Wójt 
Gminy Bolesławiec – Andrzej Dutkowski 

oraz Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu  
w Bolesławcu z/s w Kruszynie – Janusz Cieśla.  

Nadeszła pora, aby rozpocząć drugi z tytuło-
wych konkursów – czyli Tradycyjne Potrawy 

Wielkanocne. Do tej wyjątkowo przyjemnej pracy 
przystąpiła komisja w składzie: Halina Kurmań-
ska, Jan Michalski, Paweł Zieliński oraz Ryszard 
Miziniak. Podczas obrad czas uczestnikom impre-
zy umilały dziewczyny z Klubu 4-H z Łazisk: Anna 
Szemberska i Daria Scholz. Trzeba przyznać, że 
konkursowe degustacje trwały dosyć długo i były 
trudne do oceny. Po obradach członkowie komisji 
przyznali nagrody i wyróżnienia. 

Swoje nagrody za najpiękniejszy Stół Wielkanocny 
przyznał Senator – Jan Michalski i tak I miejsce 

otrzymało KGW z Gromadki, II – KGW z Tomaszo-
wa Bolesławieckiego, zaś III – Koło z Bożejowic- 
Rakowic. Nagrodą będzie wycieczka do Warszawy 
połączona ze zwiedzaniem gmachów Sejmu i Senatu. 

Specjalne nagrody przyznała także europoseł 
Lidia Geringer de Oedenberg, którą reprezento-

wał Paweł Zieliński. Z jego rąk nagrody otrzyma-
li członkinie KGW Jurków (za najładniejszą pisan-
kę) oraz KGW Trzebień (za najsmaczniejsze ciasto). 

Nie zabrakło także upominku dla gospodarzy 
tegorocznej edycji imprezy, czyli KGW z Ocic, 

którą wręczył Piotr Roman. 

Okazałym upominkiem uhonorował Powiato-
wą Radę Kół Gospodyń Wiejskich Marszałek 

Województwa Dolnośląskiego – Cezary Przybylski.  

Sobota była niesamowitym dniem, na który 
złożył się nie tylko ogrom nie tylko wielkanoc-

nych przysmaków, ale także i osób nagrodzonych 
w konkursach. Po podliczeniu punktacji nadszedł 

Komisja jednogłoście wskazała zwycięzcę.

czas na ogłoszenie wyników głównego konkur-
su. Zdobywczyniami I miejsca okazały się Panie  
z KGW Trzebień, drugą lokatę otrzymało KGW z 
Wykrot, a trzecią KGW z Tomaszowa Bolesławiec-
kiego. 

Pozostałe Koła Gospodyń Wiejskich z Bolesła-
wic, Bożejowic-Rakowic, Brzeźnika, Dąbro-

wy, Dobrej, Gromadki, Godzieszowa, Jurko-
wa, Kierżna, Kraśnika Dolnego, Kruszyna, 
Łazisk, Nowej Wsi, Nowych Jaroszowic, Osiecz-
nicy, Parzyc, Suszek, Starych Jaroszowic, Wykrot  
i Żeliszowa otrzymały wyróżnienia. Gratula-
cjom, wspólnym zdjęciom i uściskom nie było 
końca. Niespodziankę dla swojego kolegi z KGW  
(w ocickim kole oprócz wielu pań jest także kilku 
panów) zrobiły także Panie z Ocic, które wraz  
z wszystkimi na sali zaśpiewały dla niego „100 lat” 
z okazji ukończenia 40 lat.  

Organizatorami imprezy byli Powiat Bolesła-
wiecki, Powiatowa Rada KGW oraz Gminny 

Ośrodek Kultury i Sportu w Bolesławcu z/s  
w Kruszynie.

KGW Z Trzebienia zdeklasowało rywali.

Wójt nie szczędził pochwał nagrodzonym.

Beata Widera
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WYBORY DO 
PARLAMENTU 

EUROPEJSKIEGO
W niedzielę, 25 maja 2014 r., odbędą się  

w naszym kraju wybory do Parlamentu 
Europejskiego. W ich wyniku zostanie wybranych 
51 eurodeputowanych, którzy będą reprezentowali 
Polskę w Unii Europejskiej przez okres 5 lat. 

Gmina Bolesławiec jest w 12 okręgu wybor-
czym, obejmującym województwo dolnoślą-

skie i opolskie. Głosować będzie można od godziny 
700 do godziny 2100.

Głosowanie w naszej gminie przeprowadzone 
będzie w 11 stałych obwodach głosowania, 

których granice i siedziby publikujemy na kolejnej 
stronie. Zwracamy uwagę, że dokonano zmian zarówno  
w granicach obwodów głosowania, jak i siedzibach 
komisji wyborczych. Stąd apel do mieszkańców, aby 
dokładnie zapoznali się z treścią obwieszczenia.

Prawo wybierania w wyborach do Parlamentu 
Europejskiego w Rzeczpospolitej Polskiej ma 

obywatel polski, który najpóźniej w dniu głoso-
wania kończy 18 lat i nie został pozbawiony praw 
publicznych lub ubezwłasnowolniony prawomoc-
nym wyrokiem sądu, ani pozbawiony praw wybor-

czych. Nazwiska osób uprawnionych do głosowa-
nia są wpisywane w sporządzonym przez urząd 
gminy spisie wyborców. Głosować można w miejscu 
stałego zamieszkania, w miejscu pobytu czasowe-
go pod warunkiem dopisania się do spisu wybor-
ców (najpóźniej w 5. dniu przed dniem  wyborów) 
oraz w dowolnym miejscu w kraju i za granicą na 
podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania. 
Osoby przebywające w domu studenckim, szpita-
lu, zakładzie pomocy społecznej, zakładzie karnym 
lub areszcie mogą głosować w obwodach utworzo-
nych w tych jednostkach. Wyborca stale zamieszka-
ły za granicą, który będzie przebywał w Polsce może 
głosować w dowolnym obwodzie głosowania, jeżeli 
przedłoży komisji wyborczej ważny polski paszport 
oraz dokument potwierdzający, że stale zamieszku-
je za granicą. 

W wyborach do Parlamentu w RP mogą głoso-
wać obywatele Unii Europejskiej niebędący 

obywatelami polskimi, którzy są wpisami do stałe-
go rejestru wyborców prowadzonego przez gminę.

Głosować można tylko na jedną listę kandydatów, stawiając na karcie do głosowania znak „x” w kratce 
z lewej strony obok nazwiska jednego z kandydatów z tej listy, przez co wskazuje się jego pierwszeń-

stwo do uzyskania mandatu.. Przyczyną nieważności głosu jest:
• oddanie głosu na więcej niż  jedną listę, czyli postawienie znaku „x” przy nazwiskach kandydatów  

z różnych list, 
• niepostawienie znaku „x” przy nazwisku na żadnej liście.

Przypominamy, że udając się do lokalu wyborczego należy pamiętać o zabraniu dokumentu ze zdjęciem 
( dowodu osobistego, paszportu, prawa jazdy), który pozwoli komisji wyborczej na ustalenie naszej 

tożsamości.

WARUNKI WAŻNOŚCI GŁOSU

Józefa Turek
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OBWIESZCZENIE 
Wójta Gminy Bolesławiec 

z dnia 8 kwietnia 2014 roku 
o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych  

komisji wyborczych   
 

  Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks  wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz.112, Nr 94, poz.550,  Nr 102, poz. 588, Nr 134, 
poz.777,  Nr 147, poz. 881, Nr  149, poz. 889, Nr 171, poz.1016, Nr 217, poz.1281, z 2012 r. poz.: 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179 i 180) oraz Uchwały Nr 
XVIII/127/12 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 26 września 2014 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w gminie Bolesławiec,  Wójt  podaje do 
wiadomości publicznej informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych  w wyborach posłów do 
Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. 
 

  Numery i granice obwodów głosowania oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych zostały wyznaczone sposób następujący: 

Numer obwodu 
głosowania Granice obwodu głosowania Siedziba obwodowej komisji 

wyborczej 

Lokal 
przystosowany  

dla osób niepełnosprawnych 

Siedziba komisji 
wyznaczonej dla celów 

głosowania 
korespondencyjnego 

1 

 
NOWE JAROSZOWICE, SUSZKI , 
ŻELISZÓW 
                                                                                            

Dom Ludowy 
Żeliszów 102 A Tak Nie 

 

2 
 
BOŻEJOWICE, RAKOWICE  
                                                                                             

Szkoła Podstawowa 
Bożejowice 1 Tak Nie 

3 
 
KRASZOWICE, OTOK, NOWA 
 

Dom Ludowy 
Otok 44 C Nie Tak 

4 
 
BRZEŹNIK 
 

Dom Ludowy 
Brzeźnik 37 Nie Nie 

5 
 
DOBRA, MIERZWIN  
                                                                                              

Dom Ludowy 
Dobra 94 Tak Nie 

6 

 
BOLESŁAWICE, CHOŚCISZOWICE, 
DĄBROWA BOLESŁAWIECKA, GOLNICE,  
KRĘPNICA, ŁĄKA 
                                                                                              

Szkoła Podstawowa 
Dąbrowa Bolesławiecka 43 Nie Nie 

7 

 
KOZŁÓW,  PARKOSZÓW,  STARA 
OLESZNA, TRZEBIEŃ,  
TRZEBIEŃ MAŁY  
 

Szkoła Podstawowa  
Trzebień, ul Leśna 9 Nie Nie 

8 

 
KRAŚNIK DOLNY,  KRAŚNIK GÓRNY,  
LIPIANY,  NOWA WIEŚ  
 

Szkoła Podstawowa 
Kraśnik Dolny 47 Nie Nie 

9 
 
KRUSZYN  
 

Centrum  
Administracyjno-

Kulturalne, Kruszyn, 
 ul. Kasztanowa 1 B 

Tak Nie 

10 
 
ŁAZISKA, STARE JAROSZOWICE 
                                                                                        

Dom Ludowy 
Łaziska 30 A Tak Nie 

11 
 
OCICE  
 

Szkoła Podstawowa 
Ocice 55 Nie Nie 

 
Lokale wyborcze otwarte będą w dniu 25 maja 2014 r. w godz. 700 - 2100 . 

 
Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności może głosować korespondencyjnie.  Zamiar 

głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę niepełnosprawnego Wójtowi do dnia 5 maja 2014 r. 
 
                                                                                                

                                                                                              Wójt Gminy Bolesławiec 
 

                                                                                                (- )  Andrzej Dutkowski 
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MIESZKAŃCY GMINY UBIEGAJĄ 
SIĘ O MANDAT EUROPOSŁA

Od dziewięciu lat Przewodnicząca Koła Gospo-
dyń. Od 2010 roku prezes Stowarzyszenia 

Kobiet Aktywnych. Pomysłodawczyni powstania  
w swojej wsi - wioski tematycznej - Wioski Smaków, 
gdzie są organizowane warsztaty kulinarne dla grup 
zorganizowanych. 

Dzięki jej zaangażowaniu wieś weszła do progra-
mu Odnowa Wsi Dolnośląskiej. Wspólnie  

z powiatem bolesławieckim współorganizuje od 3 
lat Konkurs „Wolontariusz Roku”. Jest organiza-
torem Bałkańskiego Święta Pity, które wpisało się  
w kalendarz imprez gminnych. 

Pisze wnioski i pozyskuje środki  które poprawiają 
funkcjonowanie warsztatów kulinarnych (Działaj 

Lokalnie, Odnowa Wsi Dolnośląskiej, PO FIO ). Od 
2014 roku przewodnicząca Forum Równych Szans  
i Praw Kobiet w powiecie bolesławieckim. Kandy-
datka SLD do Parlamentu Europejskiego.

Od 2001 roku pełni funkcję dyrektora Powia-
towego Centrum Edukacji i Kształcenia Kadr  

w Bolesławcu. PCEiKK to duży zespół jednostek 
oświatowych z Poradnią Psychologiczno Pedago-
giczną, Biblioteką Pedagogiczną, Bursą Szkolną, 
Międzyszkolnym Ośrodkiem Sportowym i Ośrod-
kiem Doskonalenia Nauczycieli. 

Napisał i przeprowadził wiele projektów unijnych 
dla uczniów powiatu bolesławieckiego. Przez te 

kilkanaście lat udało się stworzyć powiatowy system 
wspierania uzdolnień uczniów, w ramach którego 
ponad 50.000 uczniów wzięło udział w konkursach 
przedmiotowych realizowanych przez PCEiKK. 

Od trzech lat jest Przewodniczącym Koła Platfor-
my Obywatelskiej w Gminie Bolesławiec. 

Kandyduje z wyborach z listy Platformy Obywa-
telskiej . 

Jak podkreśla - pamiętając o tym, co przeżyła jego 
rodzina na Ukrainie, chce stabilnej Polski w stabil-

nej Europie.

ALICJA JANIEC

CEZARIUSZ RUDYK

Alicja Janiec jest mieszkanką Lipian.

Cezariusz Rudyk mieszka w Kruszynie.
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przeszli do etapu powiatowego.

Dzieci musiały odpowiedzieć na 18 pytań, 
które okazały się naprawdę trudne. Nie każdy 

bowiem wie, do czego służy kotwica pożarnicza oraz 
co zaliczamy do podstawowego sprzętu burzącego, 
używanego przez strażaków podczas akcji. Elimina-
cje gminne były świetną okazją, by sprawdzić swoją 
wiedzę. 

Ekscytującym momentem wyprawy do bolesła-
wieckiej straży była możliwość jej zwiedzenia. 

Uczniowie gminnych szkół mogli obejrzeć wozy 
strażackie oraz sprzęt, którym dysponują strażacy.

Oprócz trójki zwycięzców nagrodzono jeszcze 
zdobywców pięciu kolejnych miejsc. Nagrody, 

na które składał się między innymi sprzęt sporto-
wy oraz misie odblaski, ufundował Wójt Gminy 
Bolesławiec. Dodatkowo wszyscy uczestnicy turnieju,  
a także ich opiekunowie otrzymali drobne upominki.

Zwycięzcom gratulujemy.

2 kwietnia w siedzibie Państwowej Straży Pożar-
nej w Bolesławcu odbyły się eliminacje gminne 

Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. 

Najlepszy wynik osiągnęła Małgosia Miszko  
z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Trzebie-

niu. To ona wraz z Kacprem Forlisem oraz Darią 
Stec (oboje ze Szkoły Podstawowej w Bożejowicach) 

INFORMACJE 
O DOWODACH OSOBISTYCH

Posiadacz dowodu osobistego ma obowiązek 
wymienić ten dokument w razie:

• zmiany danych, które zamieszcza się w dowodzie 
osobistym (w terminie 14 dni),

• uszkodzenia dowodu osobistego lub zaistnie-
nia innej okoliczności utrudniającego ustalenie 
tożsamosci osoby (niezwłocznie),

• upływu terminu ważności dowodu osobistego 
(nie później niż 30 dni przed upływem terminu 
ważności dokumentu).

Dowód osobisty podlega unieważnieniu:
• z dniem zawiadomienia o jego utracie, zniszcze-

niu lub z dniem przekazania przez osobę trzecią 
znalezionego dowodu osobistego,

• z dniem utraty obywatelstwa polskiego przez 
jego posiadacza,

• z dniem zgonu jego posiadacza, 
• z dniem odbioru dowodu osobistego, wydanego 

w miejsce poprzedniego,
• po upływie 3 miesięcy od zaistniałej zmiany  

w dowodzie osobistym, w przypadku nie złoże-

nia przez posiadacza wniosku o wymianę 
dowodu osobistego,

• z dniem upływu ważności dowodu osobistego.

Utrata dowodu osobistego powinna być niezwłocz-
nie zgłoszona w dowolnym organie gminny,  

a w przypadku utraty dowodu osobistego poza grani-
cami kraju - w urzędzie konsularnym. Dokument 
taki zostanie natychmiast unieważniony w systemie 
informatycznym, co daje gwarancję bezpieczeństwa 
posiadaczowi dokumentu, że nie zostanie obciążo-
ny negatywnymi skutkami w przypadku nielegalne-
go posłużenia się dokumentem przez nieuczciwego 
znalazcę. Dla zwiększenia bezpieczeństwa osoby, 
która utraciła dowód osobisty, fakt ten należy zgłosić 
do dowolnego banku. Wówczas utrata dokumentu 
zostanie odnotowana w systemie informatycznym, 
do którego dostęp mają wszystkie banki, co skutko-
wać będzie uniemożliwieniem zaciągnięcia zobowią-
zania przez przestępcę z wykorzystaniem danych 
osobowych poszkodowanej osoby.

Beata Torończak

TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ

Trójka zwycięzców etapu gminnego. Karolina Wieczorek
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WYPALANIE TRAW
Nadchodzi wiosna - okres, w którym świat roślin 

i zwierząt budzi się do życia. To czas bardzo 
piękny zarówno dla ludzkiego oka, jak również dla 
wszystkiego, co się rodzi i może zaistnieć w przyro-
dzie. Jednak proces wzrostu i rozwoju niektórych 
zwierząt, bądź roślin zostaje zaburzony... Przez 
kogo? Odpowiedź jest prosta – PRZEZ CZŁOWIE-
KA I PROCEDER JAKIM JEST WYPALANIE 
TRAW. 

Wypalanie traw jest jedną z czynności, którą 
prowadzono od zarania dziejów. Stosowano 

go jako jeden z naturalnych i najbardziej normalnych 
zabiegów rolniczych, jednak nikt nie zastanawiał 
się nad skutkami owego czynu. Wręcz przeciwnie 
uważano, że jest to działanie korzystne dla środo-
wiska. W Polsce wypalanie traw jest nagminnie 
stosowane jako zabieg rolniczy: wczesnowiosen-
ny i późnojesienny sposób oczyszczania pastwisk  
i łąk, letnie oczyszczanie pól po zbiorach, żniwach,  
a także jako forma oczyszczania terenów nieużytków 
rolnych. W świadomości rolników pokutuje przeko-
nanie, iż coroczne wypalanie traw i słomy jest swego 
rodzaju procesem użyźniającym glebę, a ogień jest 
najtańszym herbicydem do zwalczania chwastów. 
Jednak jak się okazuje proces wypalania traw jest 
procesem bardzo niekorzystnym, bowiem prowadzi 
do licznych negatywnych skutków. Oto kilka z nich:
• dym pochodzący z wypalania traw utrudnia 

poruszanie się pojazdów po drogach, ponieważ 
ogranicza widoczność, w wyniku czego docho-
dzi do wielu kolizji i wypadków, co w efekcie 
prowadzi do strat materialnych, a także osobi-
stych tragedii.

• dym uniemożliwia pszczołom i trzmielom 
oblatywanie łąk. Owady te giną w płomieniach, 
co powoduje zmniejszenie liczby zapylonych 
kwiatów, a w konsekwencji obniżenie plonów 
roślin.

• niszczone są miejsca lęgowe wielu gatunków 
ptaków gnieżdżących się na ziemi lub w strefie 
krzewów.

• płomienie niszczą miejsca bytowania zwierzy-
ny łownej m.in. bażantów, kuropatw, zajęcy  
a nawet saren.

• w płomieniach lub na skutek podwyższonej 
temperatury ginie wiele pożytecznych zwierząt 
kręgowych: płazy, ssaki oraz wiele pożytecz-
nych zwierząt bezkręgowych m.in. dżdżowni-

ce, pająki, wije, owady.
• wypalanie traw, nawet jednorazowe, obniża 

wartość plonów o 5-8%, w wyniku czego pogar-
sza się skład botaniczny siana. Naukowcy twier-
dzą, że po takim pseudo-użyźniającym zabiegu 
ziemia potrzebuje kilku lat, by dawać takie plony, 
jak przed pożarem.

• zniszczeniu ulega warstwa próchnicy, a wraz  
z nią przebogaty świat mikroorganizmów 
niezbędny do utrzymywania równowagi biolo-
gicznej w biocenozie łąkowo- pastwiskowej.

• podczas pożaru rośnie temperatura w glebie. 
Jeśli na powierzchni panuje temperatura ok. 
438°C to na głębokości 3 cm temperatura wynosi 
25,6°C, a na głębokości 7 cm – 17°C. Taka nagła 
zmiana temperatury może powodować zagładę 
zwierząt glebowych niezbędnych do wytwarza-
nia próchnicy.

Należy zaznaczyć, iż wypalanie traw oprócz 
tego, że jest naprawdę niebezpieczne, jest też 

niedozwolone. Określają to zapisy ustawy o ochro-
nie przyrody:  
• „Art. 124 zabrania się wypalania łąk, pastwisk, 

nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, 
szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwa-
rów.”

• „Art. 131 pkt. 12 kto wypala łąki, pastwiska, 
nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejo-
we, trzcinowiska lub szuwary, podlega karze 
aresztu albo grzywny.” □

Wypalając trawę łamiesz prawo.

Monika Krosondowicz



13

Wieści Gminne

NADESZŁA WIOSNA
Tradycyjnie, jak co roku, 21 marca w Zespole 

Szkolno- Przedszkolnym w Bożejowicach odbyła 
się uroczystość związana z nadejściem pierwszego 
dnia kalendarzowej wiosny.

Z tej okazji tuż po godzinie 10.00, Pani Dyrektor 
serdecznie witając zgromadzonych gości, rozpo-

częła obchody tego jakże radosnego święta w naszej 
placówce. Pierwszą z przygotowanych atrakcji była 
prezentacja Marzann, wykonanych przez poszczegól-
ne zespoły klasowe, jak również grupę przedszkola-
ków. Główną ideą, jaka przyświecała wykonującym te 
piękne kukły, była ekologia. Oznaczało to, że Marzan-
na mogła mieć różną postać czy też barwę, ale musiała 
być wykonana jedynie z materiałów ekologicznych. 
Nasi uczniowie stanęli na wysokości zadania i przed 
zgromadzonymi gośćmi – Panią Dyrektor, nauczy-
cielami, rodzicami oraz rówieśnikami przedstawili 
bardzo ciekawe, kolorowe Marzanny, które zosta-
ły ocenione przez konkursowe jury. Kolejny punkt 
programu odnosił się do konkurencji sprawnościo-
wo-umysłowej pt. „Zawody Mądrej Głowy”. Wybra-
ni uczniowie z klas I-VI zostali podzieleni na sześć 
zespołów w taki sposób, by w danej grupie znala-
zły się dzieci z różnych przedziałów wiekowych. 
Każdy uczestnik mógł się wykazać w danej specjal-
ności swoimi umiejętnościami ruchowymi (pchnię-
ciem przedmiotem czy dmuchanie chusteczki na 
odległość, skok w bok, przenoszenie woreczka na 
głowie czy łyżki z jajkiem), jak również umysłowymi 
(rebusy, przysłowia związane z wiosną). Ta konku-
rencja przyniosła wiele emocji i pokazała, jak spraw-
ni są nasi uczniowie. Następnie drużyny wystąpiły  
w konkurencji pt. „Parada Oszustów”. Jury konkur-
su wcieliło się w rolę osób opisujących na trzy różne 
sposoby znaczenie haseł, przy czym prawdziwa była 

tylko jedna definicja. Przygotowane wyrazy nie były 
łatwe, ale uczniowie dobrze poradzili sobie z rozszy-
frowaniem ich prawdziwych znaczeń. Po konkursie, 
który wymagał koncentracji i logicznego myślenia, 
nadszedł czas na popisy wokalno-taneczne. Dzieci 
wykonały najpierw wspólny taniec – grecką zorbę. 
Następnie scenę opanowali uczniowie przebrani za 
takie postacie show biznesu jak Vanessa Mae, Justin 
Bieber, Maryla Rodowicz, Ewa Farna, Agnieszka 
Chylińska, Doda czy zespół One Direction, wystę-
pując w pokazie pt. „Mini Playback Show”. Fanta-
stycznie przebrani wykonawcy identyfikowali się 
z kreowaną przez siebie postacią. Mimika twarzy 
oraz ruchy taneczne wywołały uśmiechy i oklaski 
wśród zgromadzonej publiczności. Na zakończe-
nie tej części, dzieci wspólnie zatańczyły do przebo-
ju „Wyginam śmiało ciało”, a zwieńczeniem był 
występ grupy tanecznej pod kierownictwem opieku-
na Samorządu Szkolnego - Pani Aleksandry Kojder. 

Wszyscy uczniowie zostali nagrodzeni słodycza-
mi, co spotkało się z radością i entuzjazmem 

dzieci. Dzień Samorządności w naszej szkole zakoń-
czył się spaleniem przygotowanych Marzann, przez 
co symbolicznie pożegnaliśmy zimę, a przywitali-
śmy wiosnę. 

Z tego miejsca, należą się brawa i podziękowania 
dla wszystkich dzieci, jak również dla Pani Sylwii 

Dopierały oraz Pani Aleksandry Kojder, które zaanga-
żowały się w przygotowanie i przeprowadzenie Dnia 
Samorządności. Ten dzień z pewnością zostanie na 
długo w naszej pamięci. 

Zadania sprawnościowe wywołały wiele emocji.

Była to świetna okazja do integracji wszystkich uczniów.

Małgorzata Dusza



14

Wieści Gminne

Łaziska to wieś o bogatej historii i monumental-
nych gospodarstwach dawnych rolników. Pierw-

sze wzmianki pochodzą z okresu średniowiecza. 
Do 1945 roku osada funkcjonowała pod niemiecką 
nazwą Looswitz a po zakończeniu działań wojen-
nych i wymianie ludności z niemieckiej na polską 
przemianowano na Łaziska. Ludność osiadła po II 
wojnie światowej pochodziła w większości z dawnych  
Kresów Wschodnich. 

PRZEDWOJENNE ŁAZISKA
Dawne Łaziska słynęły z wiatraków, niestety nie 

zachowały się do naszych czasów. W 1946 roku 
ksiądz Andrzej Gromadzki zorganizował w dawnej 
gospodzie kaplicę, był to bardzo ważne dla nowo 
przybyłych mieszkańców, którzy wyróżniali się głębo-
ką religijnością. 

Na obecnym cmentarzu znajduje się pomnik 
poległych żołnierzy (mieszkańców wsi) z okresu 

pierwszej wojny światowej. W wyniku upływu czasu 
dawne groby niemiecki uległy zniszczeniu, tylko 
najstarsi mieszkańcy pamiętają piękne nagrobki 
niemiecki. 

We wsi były gospodarstwa, które słynęły  
z nowoczesnych rozwiązań technicznych.  

W gospodarstwie zlokalizowanym niedaleko cmenta-
rza, były najnowocześniejsze maszyny w okolicy, 
które wzbudzały podziw rolników z okolicznych wsi.

Sebastian Zielonka

Kartka z 1910 r. - „Gospoda u Rzeźnika”

KOLEJNY SUKCES IZY!
Izabela Tkaczyk, mieszkanka Gminy Bolesławiec, 

wywalczyła 4 medale i zajęła II miejsce w klasyfi-
kacji generalnej rocznika 2001-2000 „III Międzyna-
rodowego Mitingu Pływackiego Oleśnica 2014” oraz 
2 medale i zajęła I miejsce w klasyfikacji generalnej 
rocznika 1999 -2000 w Lubaniu.

W dniach 29-30 marca w Oleśnicy odbył się  „III 
Międzynarodowy Miting Pływacki Oleśnica 

2014”. W zawodach brało udział ponad 400 zawod-
ników i zawodniczek z  34 klubów z całej Polski,  
a także pływacy z Litwy. W Mitingu brali udział 
zawodnicy Kluby Oxpress Bolesławiec, trenujący pod 
okiem Krzysztofa Wróbla i Wiktora Łodygi. 

Izabela Tkaczyk, mieszkanka Krępnicy, potwierdzi-
ła przynależność do ścisłej czołówki naszego regio-

nu i osiągnęła bardzo dobre wyniki sportowe, zdoby-
wając cztery medale: jeden złoty na 100 m stylem 
dowolnym oraz trzy medale srebrne na dystansach 50 
m stylem dowolnym oraz 50 m i 100 m stylem grzbie-
towym. W czasie mistrzostw prowadzona była klasy-
fikacja na najbardziej wszechstronnych zawodników 
(suma punktów FINA za 4 najlepsze starty w czasie 

zawodów). Izabela Tkaczyk w roczniku 2001-2000 
zajęła II miejsce, ustępując tylko zawodniczce z Litwy. 
Jest to bardzo duży sukces sportowy, gdyż rywaliza-
cja najlepszych zawodniczek była bardzo zacięta do 
ostatniej chwil zawodów.

5 kwietnia Izabela startowała również w zawodach 
pływackich „Dolnośląskie Zawody Pływackie  

w Lubaniu”, w których udział brało 450 zawodników 
i zawodniczek z 26 klubów z Dolnego Śląska. Miesz-
kanka Gminy Bolesławiec potwierdziła przynależ-
ność do ścisłej czołówki pływaków Dolnego Śląska, 
zwyciężając w klasyfikacji generalnej w roczniku 
1999 – 2000 r. 

W czasie zawodów Izabela rywalizowała  
z tegorocznymi finalistkami Mistrzostw Polski 

młodzików i wywalczyła złoty medal na dystan-
sie 100 m stylem grzbietowym oraz srebrny medal 
na dystansie 50 m stylem dowolnym. Zawody  
w Lubaniu były zorganizowane na bardzo dobrym 
poziomie organizacyjnym i sportowym.

Andrzej Tkaczyk
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tę inwestycję, znalazła się Gmina Bolesławiec. Jak 
niejednokrotnie podkreślał Andrzej Dutkowski, 
pomoc gminy przy realizacji tej inwestycji była 
koniecznością, ponieważ Stowarzyszenie nie by-
łoby w stanie samodzielnie sfinansować zakupu. 
Samochód kosztował bowiem 110 tysięcy złotych. 
60 procent tej kwoty Starostwo Powiatowe w Bo-
lesławcu pozyskało z PEFRON-u. Brakujące 40 
procent to już pomoc gmin, sponsorów oraz środki  
z odpisu 1% na rzecz WTZ.

Samochód jest nie tylko nowy, ale co najważniej-
sze – bezpieczny i przystosowany do przewozu 

osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. 
Poprzedni służył Warsztatom Terapii Zajęciowej aż 
10 lat i niemalże codziennie pokonywał ponad 250 
kilometrów.

Warsztatowicze byli zachwyceni samochodem. 
To właśnie oni dokonali uroczystego prze-

cięcia wstęgi.

NOWY SAMOCHÓD DLA 
WARSZTATÓW TERAPII 

ZAJĘCIOWEJ
31 marca przed siedzibą Warsztatów Terapii 

Zajęciowej odbyło się uroczyste przekazanie 
nowego samochodu, który służyć będzie między 
innymi niepełnosprawnym dzieciom i młodzieży  
z Gminy Bolesławiec.

Zakup nowego pojazdu nie byłby możliwy bez 
wsparcia gmin, starostwa oraz sponsorów.  

W gronie tych, którzy zdecydowali się wspomóc 

Samochód już służy warsztatowiczom.

Karolina Wieczorek

POWITANIE WIOSNY W BRZEźNIKU

W tegoroczny Pierwszy Dzień Wiosny ucznio-
wie Szkoły Podstawowej w Brzeźniku wybra-

li się  na wycieczkę do nowo powstałego w Brzeźni-
ku Grodu Średniowiecznego. Wykonany z drewnia-
nej zabudowy i otoczony potężną palisadą obronną 
z dwiema wieżyczkami gród zrobił na wszystkich 
ogromne wrażenie.

Po tradycyjnym pożegnaniu zimy i spaleniu 
Marzanny wszyscy z wielką ciekawością rozpo-

częliśmy zwiedzanie miejsca, w którym choć na 
chwilę mogliśmy przenieść się w odległe czasy  
i wyobrazić sobie, jak żyli nasi przodkowie. Wewnątrz 
osady znajdowały się drewniane chaty ze stałymi 
ekspozycjami wykonanymi z replik narzędzi codzien-
nego użytku ówczesnych mieszkańców grodu.
Odnaleźliśmy tu  m.in. chatę kowala, myśliwego, 

garncarza, rybaka, tkaczki, zielarki, zbrojownię, 
świątynię, chatę wojów, rekonstrukcje stosu pogrze-
bowego czy dyby. Ogromnym powodzeniem cieszy-
ło się koło garncarskie, gdzie uczniowie, szczegól-
nie ci najmłodsi lepili przeróżne przedmioty z gliny.
Oblegana była również zagroda ze zwierzętami, które 
można było nakarmić i pogłaskać.

Po tylu przeżyciach na wszystkich uczestników 
czekały kiełbaski z ogniska. Pogoda nam dopisała   

i wszyscy bawili się wyśmienicie. Dzień ten przyniósł 
niezapomniane wrażenia, a ta wspaniała „podróż  
w przeszłość” na długo pozostanie w naszej pamięci. 
Gród Średniowieczny w Brzeźniku to jedno z takich 
miejsc, do których chętnie się powraca.

Joanna Kolasa
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23 marca w Domu Ludowym odbył się Wieczór 
Włoski. To już czwarta impreza z cyklu wieczo-

rów tematycznych, tym razem umiejscowiona w Kruszy-
nie. Całość składała się z kilku części: kulinarnej, muzycz-
nej i plastycznej. Imprezę rozpoczął zastępca Wójta Gminy 
Bolesławiec – Roman Jaworski, życząc wszystkim dobrej 
zabawy. 

Wspomnianą zabawa rozpoczęła się od degustacji 
włoskich specjałów: spaghetti, pizzerek oraz ciabat-

ty. Wszyscy uczestnicy Wieczoru Włoskiego mieli okazję nie 
tylko zaspokoić swój głód, ale także spróbować nowości 
kulinarnych. Tego wszystkiego można było doświadczyć 
dzięki Pizzerii TOMATO z Tomaszowa Bolesławieckiego, 
której właścicielami są Anna i Sylwester Żuraw. Po pysznym 
jedzeniu odbyła się pierwsza z kilku tego wieczoru licytacja 
prac plastycznych, z której dochód przeznaczono na rzecz 
chorego na białaczkę Jakuba Legieżyńskiego. Piękne prace 
wykonali uczniowie z pracowni plastycznej w Kruszynie 
pod kierownictwem Krystyny Greli. Kilka prac wykonała 
także sama Pani Krystyna. Podczas licytacji, którą świetnie 
prowadziła Katarzyna Kędzierska zebrano 1250 zł. 

Po degustacji i licytacji pracownicy pizzerii TOMATO – 
Ireneusz Suszek i Kuba Janicki zaprezentowali nieco-

dzienne „show”. Pokaz kręcenia pizzy to umiejętności nie 
tylko kulinarne, ale także cyrkowe. Wszystkie ich ewolu-
cje były na bieżąco nagradzane brawami. Na zakończenie 
pokazu Pizzermani poprosili na scenę dzieci i one także 
spróbowały plackowych ewolucji. Każde dziecko otrzymało 
pamiątkowy balonik i zapozowało do wspólnego zdjęcia. 

Nadszedł czas na muzyczne prezentacje. Jako pierw-
si wystąpili oryginalni chłopcy z zespołu „Five Friks” 

– czyli Grzegorz Oślak, Krzysztof Zawrotniak i Patryk 
Kucharczyk z piosenką „Gloria” – Umberto Tozzi. Czaro-
wali publiczność nie tylko śpiewem, ale także poczuciem 

humoru i scenicznym wdziękiem. Następni w kolejności 
byli uczniowie Pracowni Muzycznej Agnieszki Orawiec: 
Monika Dymarska, Daria Gala, Natalia Dudziak, Milena 
Gajewska, Julia Wąsik, Daria Konefał, Marlena Szczęsna, 
Patryk Smogur, Oskar Smogur i Gordian Czerkawski. W ich 
wykonaniu usłyszeliśmy pięć pięknych piosenek: „Marina”, 
„Felicita”, „Ci Sara”, „Sempre” oraz „Lasciatemi cantare”. 
Ich występ nagrodzono gromkimi brawami. Na zakończe-
nie wystąpiły w duecie siostry: Elisa i Denise Laudani, które 
poruszyły publiczność swoimi pięknymi głosami i piosenka-
mi: „Vivo per lei”, „Come un pittore”, „Tappeto di frago-
le”, „Alice e il blu” oraz „Volare”. Podczas ostatniej piosen-
ki dziewczyny zabrały na scenę ich małego braciszka Pietra, 
który z powodzeniem zaśpiewał z nimi refreny piosenki. 

Wieczór Włoski trwał ponad dwie godziny i pomimo 
niesprzyjającej pogody zgromadził w Domu 

Ludowym w Kruszynie pełną publikę.

WIECZÓR WŁOSKI

Każdy mógł spróbować sił w kręceniu pizzy.

Beata Widera

Pokaz był niezwykle widowiskowy.

Na scenie zaprezentowali się młodzi wykonawcy.
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ze Szkoły Podstawowej w Ocicach. Kolejne miej-
sca zajęły zespoły z Kruszyna, Dąbrowy i Kraśnika 
Dolnego. 

W rywalizacji chłopców wystartowało aż sie-
dem reprezentacji spośród ośmiu gminnych 

szkół podstawowych. W turnieju zabrakło tylko 
drużyny z Brzeźnika. Ze względu na tak liczna ob-
sadę turnieju zespoły podzielono na dwie grupy,  
z których po dwa najlepsze trafiały do dalszej fazy 
zawodów i walki o medale. Po rozegraniu wszyst-
kich trzynastu pojedynków tytuł mistrzowski wy-
walczyła drużyna z Kruszyna, prowadzona przez 
Marka Kwaśniaka. Kolejne miejsca przypadło re-
prezentacjom z Bożejowic, Trzebienia i Kraśnika 
Dolnego. Na piątym miejscu sklasyfikowano dru-
żyny z Dąbrowy, Ocic oraz Żeliszowa. 

Zwycięskie drużyny z Ocic i Kruszyna repre-
zentować będą naszą gminę podczas dalszych 

rozgrywek na szczeblu powiatowym.

27 marca w Bożejowicach rozegrano ostatnie 
siatkarskie zawody w ramach Mistrzostw 

Szkół Podstawowych Gminy Bolesławiec. Tym ra-
zem do sportowej rywalizacji w kategorii „dwójek” 
przystąpili uczniowie i uczennice klas czwartych. 

Do walki o miano najlepszej dziewczęcej dru-
żyny naszej gminy zgłosiły się cztery zespoły 

z Dąbrowy, Kraśnika Dolnego, Ocic oraz gospo-
dynie z Bożejowic. Tytuł mistrzowski z kompletem 
zwycięstw wywalczyły podopieczne Ewy Merdas 

OCICE I KRUSZYN ZE ZŁOTEM

Krzysztof Mosiądz

Trzy tygodnie po zakończeniu powiatowych 
rozgrywek w siatkarskich „czwórkach” przyszedł 

czas na wyłonienie najlepszych drużyn klas piątych. 
Zawody popularnych „trójek” odbyły się we wtorek, 
25 marca, w Gromadce – w kategorii dziewcząt oraz 
w środę 26 marca w Żeliszowie – w kategorii chłop-
ców.  

Reprezentujące naszą gminę zawodniczki  
z Kraśnika Dolnego zanotowały na swoim 

koncie po dwa zwycięstwa z Tomaszowem Bolesła-
wieckim 2:0 i Świętoszowem 2:1 oraz dwie poraż-
ki z bolesławiecką SP 4 1:2 i Gromadką 0:2. Dzięki 
temu podopieczne Alicji Michalskiej swój występ  
w zawodach zakończyły na najniższym stopniu 
podium. 

Bardzo miłą niespodziankę sprawili nam ucznio-
wie z Żeliszowa, którzy w zawodach wystą-

pili w roli gospodarza. Podopieczni Aleksandra 
Kłodnickiego niesieni dopingiem swoich szkolnych 
kolegów i koleżanek z kompletem punktów wywal-
czyli tytuł mistrzowski. Wszystkie spotkania z udzia-
łem naszych młodych zawodników z zespołami  
z Warty Bolesławieckiej, Świętoszowa i bolesławiec-
kie SP 4 były bardzo wyrównane i zacięte, kończąc 
się tie – breakiem.

Rywalizacja toczyła się na wysokim poziomie.

POWIATOWE „TRÓJKI”

Żeliszowianie nie mieli sobie równych.
Krzysztof Mosiądz
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stołowych, które dotarły tak wysoko.  

Przepustką do udziału w finale dolnośląskim było 
wywalczenie przez nasze tenisistki drugiej lokaty 

podczas Finału Strefy Jeleniogórskiej, który rozegra-
no 4 marca 2014 r. w Pisarzowicach.

Gratulujemy sukcesu.

TO BĘDZIE

Krzysztof Mosiądz

TRZEBIEŃ W FINALE
14 marca w Brzegu Dolnym odbył się Finał 

Igrzysk Dolnego Śląska w Tenisie Stoło-
wym. Naszą gminę, powiat bolesławiecki oraz strefę 
jeleniogórską reprezentowały uczennice SP z Trzebie-
nia: Emilia Radwańska, Emilia Turaczyk oraz Żaneta 
Ratajczak. 

Podopieczne Ewy Parzygnat walczyły bardzo 
dzielnie, jednak musiały uznać wyższość swoich 

rówieśniczek na co dzień trenujących w klubach 
sportowych, zajmując ostatecznie VIII miejsce. Jest 
to bardzo duży sukces naszych młodych tenisistek 

Zawodniczki z Trzebienia zajęły VIII miejsce.

Rywalizacja była zacięta

3-05-2014 Festyn Rodzinny – plac przy budynku Straży Pożarnej w Trzebieniu, godz. 1500

8-05-2014 Mistrzostwa Gminy w Mini Piłce Nożnej Dziewcząt – boisko sportowe w Dąbrowie, godz. 1000

8-05-2014 Konkurs pt. „Wiersz o bibliotece” – biblioteka w Kraśniku Dolnym, godz. 1300

10-05-2014 Festyn Rodzinny – plac przy Domu Ludowym w Dobrej, godz. 1500

15-05-2014 Turniej Warcabowy – biblioteka w Kruszynie, godz. 1300

16-05-2014 Konkurs Recytatorski „Poezja J.Tuwima” – biblioteka w Żeliszowie, godz. 1400

18-05-2014 Festyn Kwiatowy – boisko sportowe w Łaziskach, godz. 1500

25-05-2014 Święto Pierogów – boisko sportowe w Dąbrowie, godz. 1500


