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PROBLEMATYCZNA
GOSPODARKA ODPADAMI

W dniu 3 lutego br. w sali 
konferencyjnej Bolesła-

wieckiego Ośrodka Kultury- 
Międzynarodowe Cent rum 
Ceramiki odbyło się posiedzenie 
Konwentu Wójtów, Burmistrzów, 
Starostów i Prezydentów Subre-
gionu Jeleniogórsko-Legnickiego, 
w całości poświęcone zmianom 
w go spod a rc e  odpad a m i . 

Na spotkaniu zespół roboczy, 
powołany w dniu 20 stycznia 
br. na Konwencie w Popielów-
ku, przedstawił wypracowane 
stanowisko w sprawie proble-
mów, jakie niosą dla samorządu 
zmiany wprowadzone noweliza-
cją ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach w zakresie 
gospodarki odpadami. Konwent 
podjął decyzję o przekazaniu do 
Marszałka Sejmu RP, Ministra 
Środowiska i parlamentarzystów 
z okręgu jeleniogórsko - legnic-
kiego następujących postulatów:
• dokonanie zmian w nowe-

lizowanej ustawie umożliwia-
jących zlecenie zbiórki odpadów 
w trybie bezprzetargowym samo-

OBRADY XIII SESJI

Na dzień 29 lutego br. 
Przewodniczący Rady 

Gminy Bolesławiec zwołał obrady 
XIII w tej kadencji Sesji. Poprze-
dziło ją posiedzenie wspólne 
komisji stałych Rady w dniu 22 
lutego br., na którym radni szcze-
gółowo omówili projekty uchwał 
skierowanych na sesję. Więcej na 
ten temat napiszemy w marco-
wym wydaniu Wieści Gminnych.

ZADBAJ O ZDROWIE

Ro z s t r z yg n i ę t e  z o s t a -
ły konkursy na realizację 

programów zdrowotnych finan-
sowanych z budżetu gminy dla 
mieszkańców. W tym roku podob-
nie jak w latach poprzednich 
realizowane będą trzy progra-
my: badania mammograficzne 
dla kobiet, badania prostaty dla 
mężczyzn oraz wykrywanie wad 
wzroku u dzieci sześcioletnich. 
O szczegółach i zasadach badań 
piszemy w odrębnym artykule 
na str 8. Gorąco zapraszamy do 
skorzystania z oferty.

rządowym zakładom budżetowym,
• umożliwienie dalszego przyj-
mowania i unieszkodliwiania 
odpadów istniejącym insta-
lacjom posiadającym ważne 
zezwolenie na funkcjonowanie 
do czasu ich śmierci technicz-
nej. Dopiero wówczas gminy 
posiadające takie instalacje za-
częłyby przekazywać odpady 
do tzw. instalacji regionalnych. 
Są bowiem w naszym regionie 
gminy, które zainwestowały po-
ważne środki na dostosowanie 
składowisk do wymogów ustawy 
o ochronie środowiska oraz posia-
dają własne jednostki i sprzęt do 
zbiórki odpadów. Jeżeli wszyst-
kie zapisy ustawy wejdą w życie 
w niezmienionej formie będą mu-
siały ograniczyć zatrudnienie, za-
mknąć nowoczesne składowiska, 
a jeśli korzystały ze środków unij-
nych a nie minęło pięć lat, zwrócić 
środki pomocowe,
• ostatni postulat, ale być może 

najważniejszy dotyczy przedłu-
żenia okresu przejściowego na 
wdrożenie nowych regulacji 
w zakresie gospodarki odpadami 
do 1 stycznia 2020 roku.

Mamy nadzieję, że owe 
wnioski płynące nie 

tylko z naszego regionu, ale 
z samorządów w całym kraju zo-
staną pozytywnie rozpatrzone. 
Jeśli jednak tak się nie stanie, 
należy być gotowym do wdroże-
nia zapisów ustawowych w lipcu 
przyszłego roku. Będzie to mia-
ło rownież olbrzymi wpływ na 
naszą, całkiem dobrze funkcjo-
nującą od wielu lat gospodarkę 
odpadową. Tę właśnie kwestię 
szczegółowo omawiano na Kon-
wencie Powiatu Bolesławieckie-
go, który obył się 8 lutego br. 
w siedzibie naszego urzędu.

Konwent w dniu 8 lutego bt. poświęcony był problemom gospodarki odpadami
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NAJLEPSZY DZIELNICOWY

Wójt Gminy uczestni-
czył 31 stycznia br. 

w uroczystym wręczeniu na-
gród dla laureatów plebiscytu 
na „Najlepszego dzielnicowe-
go 2011 roku”. Wśród nagro-

dzonych w kategorii dzielnico-
wy pozamiejski na pierwszym 
miejscu znalazł się asp. Leszek 
Pawlikowski z Komisariatu Poli-
cji w Kruszynie. Serdecznie gra-
tulujemy!

SPOTKANIE OPŁATKOWE 
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

W dniu 4 lutego br. 
w Sali I Liceum Ogól-

nokształcącego odbył się XII już 
Opłatek Osób Niepełnospraw-
nych z terenu naszego powiatu. 
Uczestniczyło w nim około 1000 
osób. Organizatorem opłatka 
jest bolesławieckie Towarzystwo 
Przyjaciół Dzieci. W spotkaniu 
uczestniczył Wójt Gminy Pan 
Andrzej Dutkowski. W jego pro-
gramie znalazła się m.in. uroczy-
sta Msza Św., składanie życzeń 
i łamanie opłatkiem, wspólny 
posiłek i występy artystyczne.

firma Instalatorstwo Elektryczne 
od A do Z Tomasz Kabata z Luba-
nia. Wszystkie problemy związane 
z funkcjonowaniem oświetlenia 
ulicznego prosimy zgłaszać do 
Referatu Inwestycji i Infrastruk-
tury ( tel. 75 732 32 21 wew. 118).

AMAZONKI
W ŁAZISKACH

W dniu 4 lutego br. „Bole-
sławieckie Amazonki” 

obchodziły dzień swojej patronki 
św. Agaty. Uroczystości rozpo-
częły się od Mszy Świętej w Ko-
ściele pw. św. Cyryla i Metodego 
w Bolesławcu. Modlitwą Ama-
zonki podziękowały Bogu za 
okazaną łaskę i prosiły o błogo-
sławieństwo w walce z chorobą. 
Po nabożeństwie uczestnicy spo-
tkania zasiadli wspólnie do stołu 
w Domu Ludowym w Łaziskach. 
W spotkaniu, na którym pano-
wała radosna wręcz rodzinna 
atmosfera uczestniczył Zastęp-
ca Wójta Pan Roman Jaworski. 
Paniom ze Stowarzyszenia Ama-
zonej życzymy wytrwałości i de-
terminacji w zmaganiach z cho-
robą jednocześnie gratulujemy 
optymizmu i energii życiowej.

Wręczenie umowy na konserwację oświetlenia drogowego Panu Tomaszowi Kabacie

BOŻEJOWICE I RAKOWICE 
CO Z GAZEM ?

W dniu 1 lutego br. Wójt 
Gminy i Zastępca Wój-

ta spotkali się z Panią Wandą 
Huńką - Kierownikiem Działu 
Przyłączeń Zakładu Gazowni-
czego w Zgorzelcu. Spotkanie 
poświęcone było możliwościom 
objęcia programem gazyfika-
cji wsi Bożejowice i Rakowice. 
Pani kierownik poinformowała, 
że do Zakładu Gazowniczego 
wpłynęło około 40 wniosków od 
zainteresowanych mieszkańców 
tych miejscowości. Interesowa-
ła ją kwestia zajęcia dróg asfal-
towych na potrzeby inwestycji. 
Wójt Gminy zadeklarował, że 
jeżeli będzie duże zainteresowa-
nie ze strony mieszkańców, to 
wówczas tam, gdzie nie ma in-
nej możliwości wyrazimy zgodę 
na przejście z siecią przez gmin-
ne drogi asfaltowe, oczywiście 
z obowiązkiem naprawy uszko-
dzonej nawierzchni. Konsekwen-
cją tego spotkania było zebranie 
mieszkańców sołectwa Bożejo-
wice-Rakowice w dniu 10 lutego 
br., w którym uczestniczył Wójt 
Gminy i przedstawiciele Zakła-
du Gazowniczego. Przekazali 
oni zebranym pełną informację 
odnośnie kosztów przyłączenia 
i wykonania instalacji. Jeśli bę-
dzie odpowiednia ilość zaintere-
sowanych (około 120 wniosków), 
zakład przystąpi do projektowa-
nia inwestycji. 

KONSERWACJA 
OŚWIETLENIA ULICZNEGO
W dniu 30 stycznia br. pod-

pisana została umowa na kon-
serwację oświetlenia drogo-
wego. Czynności związane z 
naprawą i konserwacją lamp 
ulicznych wykonywać będzie 

Iwona Przybylska
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z terenu gminy do szkoły oraz 
wprowadzenia zmian do regula-
minu przyznawania stypendiów 
dla uczniów.

W dniu 22 lutego br. odby-
ło się natomiast wspólne 

posiedzenie wszystkich Komisji 
stałych Rady, na którym radni 
omówili projekty uchwał skie-
rowanych pod obrady XIII Sesji, 
zwołanej przez Przewodniczą-
cego Rady na dzień 29 lutego 
br. Pod dyskusję i opinię Rady 
poddano kilkanaście projektów 

uchwał. Poza wspomnianym pro-
gramem opieki nad zwierzętami 
oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie gminy Bole-
sławiec, radni rozpatrzyli projek-
ty uchwał w następujących spra-
wach:
• poboru należności podatko-

wych w drodze inkasa oraz usta-
lenia wysokości wynagrodzenia 
za inkaso,
• wyrażenia/ nie wrażenia zgo-

dy na wyodrębnienie funduszu 
sołeckiego w 2013 roku,
• zaopiniowania wniosku Nad-

leśnictwa Lwówek Śląski o uzna-

Poszczególne komisje Rady 
rozpoczęły pracę zgodnie 

z przyjętym w grudniu ubiegłe-
go roku ramowym planem pracy 
Rady.

W dniu 23 stycznia br. od-
było się posiedzenie Ko-

misji Rolnictwa i Ochrony Śro-
dowiska. Zasadniczym tematem 
obrad było omówienie projektu 
uchwały w sprawie programu 
opieki nad zwierzętami bezdom-
nymi oraz zapobiegania bezdom-
ności zwierząt na terenie gminy. 

Radni zapoznali się z wymogami 
prawnymi w tym zakresie, wnie-
śli swoje uwagi i spostrzeżenia do 
opracowywanego dokumentu.

Komisja Oświaty, Kultury, 
Sportu i Spraw Społecz-

nych pierwsze w tym roku posie-
dzenie odbyła w dniu 6 lutego br. 
Członkowie komisji szczegółowo 
przeanalizowali kształtowanie się 
średnich wynagrodzeń nauczy-
cieli za poprzedni rok uznając, że 
prowadzona w tym zakresie poli-
tyka gminy jest prawidłowa. Po-
nadto radni dyskutowali na temat 
zwrotu kosztów przejazdu dzieci 

CO SŁYCHAĆ W RADZIE?

Na posiedzeniu wspólnym Komisji radni omówili projekty uchwał przygo-
towanych na XIII Sesję Rady Gminy

nie lasów stanowiących własność 
Skarbu Państwa za ochronne na 
obszarze gminy Bolesławiec,
• wymagań, jakie powinni 

spełniać przedsiębiorcy ubiega-
jący się o uzyskanie zezwolenia 
na prowadzenie działalności 
w zakresie ochrony przed bez-
domnymi zwierzętami, prowa-
dzenia schronisk dla bezdomnych 
zwierząt, a także grzebowisk  
i spalarni zwłok zwierzę-
cych i ich części na terenie 
Gminy Bolesławiec,
• ustalenia górnych stawek 

opłat ponoszonych przez wła-
ścicieli nieruchomości za odbie-
ranie odpadów komunalnych, 
opróżnianie zbiorników bezod-
pływowych i transport nieczy-
stości ciekłych na terenie Gminy 
Bolesławiec,
• uchwalenia zmiany miejsco-

wego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenu poło-
żonego we wsi Trzebień Mały,
• nieodpłatnego przekazania 

mienia gminy Bolesławiec,
• wyrażenia zgody na doko-

nanie darowizny nieruchomości 
stanowiących własność gminy.

Rozpatrzyli także projekty 
uchwał w sprawie Gmin-

nego Programu Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie na 2012 
rok i określenia zasad przyzna-
wania i odpłatności za usługi 
opiekuńcze oraz zasad częścio-
wego lub całkowitego zwolnienia 
z opłat.

Szczegółowo o obradach Se-
sji i głosowanych na niej 

uchwałach napiszemy w marco-
wym wydaniu Wieści gminnych.

Marzena Komarnicka
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TEGOROCZNE ZADANIA INWESTYCYJNE
Znaczącą pozycją tegorocznego budżetu naszej 

gminy są środki finansowe przewidziane na 
zadania inwestycyjne. Jednym z głównych zadań 
jest kontynuacja budowy sali gimnastycznej wraz 
z remontem szkoły w Bożejowicach. Na ten cel 
przewidziano kwotę w wysokości 3 mln zł. Środki 
te głównie zostaną przeznaczone na budowę sali, 
gdyż zasadnicze prace w budynku szkoły zosta-
ły już wykonane. Zaawansowanie robót przy bu-
dynku sali gimnastycznej znajduje się obecnie na 
etapie tzw. „stanu surowego zamkniętego” umożli-
wiającego, bez względu na warunki atmosferyczne, 
prowadzenie robót wewnątrz budynku. Zgodnie z 
podpisaną umową inwestycja ta zostanie ukończo-
na do końca września br.

Tuż obok szkoły w Bożejowicach będziemy 
realizowali jeszcze dwa zadania tj. budo-

wę dwóch boisk wielofunkcyjnych oraz placu za-
baw. Zakładamy, że do końca czerwca powstaną 
takie boiska, jakie już wcześniej wybudowaliśmy 
przy szkołach w Ocicach, Kruszynie i Żeliszo-
wie. Powstanie kompleks składający się z boisk o 
nawierzchni z poliuretanu, umożliwiających grę 
w piłkę ręczną, koszykówkę, siatkówkę i tenisa 

ziemnego. Obok boisk powstanie również typo-
wy dla naszej gminy plac zabaw. Na te inwesty-
cje mamy już zabezpieczone środki finansowe 
w wysokości 770 tysięcy złotych. Tegoroczny budżet 
przewiduje również budowę boisk wielofunkcyjnych 
przy szkołach w Brzeźniku i Kraśniku Dolnym oraz 
budowę placów zabaw przy szkołach w Ocicach 
i Kraśniku Dolnym, a także w Kruszynie przy uli-
cy Lipowej. Posiadamy pełne zabezpieczenie finan-

sowe na budowę w tych wsiach placów zabaw. Na 
ten cel zabezpieczono w budżecie gminy środki w 
kwocie 440 tysięcy złotych. Niestety nie ma pełnego 
zabezpieczenia finansowego na budowę boisk przy 
szkołach w Brzeźniku i Kraśniku Dolnym. Środki na 
ten cel zostaną uzupełnione w kwietniu i dopiero po 
tym terminie przeprowadzimy procedury przetargo-
we, wyłaniające wykonawców robót.

Będziemy także realizować inwestycje drogowe. 
Musimy zrealizować ciążący na gminie obo-

wiązek i odtworzyć nawierzchnię drogi powiatowej 
w Łaziskach na odcinku, na którym w ubiegłym roku 
wybudowano sieć kanalizacyjną, a obecnie prowadzo-
ne są jeszcze roboty związane z wymianą sieci wodo-
ciągowej, które wykonywane są na zlecenie PWiK Bo-
lesławiec. Ponieważ budowa kanalizacji prowadzona 
była środkiem drogi, to musimy odtworzyć nawierzch-
nię na całej szerokości. Na ten cel przewidziano środki 
w wysokości 420 tysięcy złotych. Również w Łaziskach 
zrealizujemy wieloletni wniosek mieszkańców wsi 
i wybudujemy drogę dojazdową do boiska oraz 
parking. Na ten cel przewidziano nakłady w wy-
sokości 180 tysięcy złotych. W ramach zadania 
pt. „Budowa placu zabaw w Ocicach” planujemy rów-
nież wykonanie ok. 300 metrów chodnika wzdłuż drogi 
powiatowej oraz ogrodzenie posesji szkolnej. Także na 
wniosek mieszkańców Otoku, wzdłuż drogi gminnej, 
przy której między innymi znajduje się kościół, wybu-
dujemy chodnik o długości około 900 metrów. Na ten 
cel przewidziano 167 tysięcy złotych. Realizując po-
stulaty mieszkańców wsi Suszki oraz program popra-
wy bezpieczeństwa pieszych, zamierzamy wybudować 
w pasie drogi powiatowej dwie zatoczki autobusowe. 
Obecnie posiadamy środki na budowę jednej zatocz-
ki oraz dysponujemy gruntem na ten cel. Niestety nie 
możemy uzyskać terenu na budowę drugiej zatoki, 
chcemy ją zlokalizować w okolicach skrzyżowania 
drogi powiatowej z drogą wojewódzką. Mieszkańcy, 
z którymi prowadziliśmy rozmowy w celu pozyska-
nia terenu, nie zgodzili się na odstąpienie niezbęd-
nego gruntu obawiając się uciążliwości takiej zatoki, 
a właściwie uciążliwości wiaty przystankowej. Nieste-
ty wiaty przystankowe służą młodzieży jako miejsca 
„schadzek” i w tym przypadku faktycznie są uciążliwe.

Obecnie wdrażamy procedury przetargowe, 
których celem jest wyłonienie wykonawców 

poszczególnych zadań inwestycyjnych. O rozstrzy-
gniętych przetargach poinformujemy naszych czy-
telników w następnych numerach Wieści Gminnych.

W roku bieżącym będziemy kontynuowali budowę 
placów zabaw

Waldemar Danielewicz
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liczy się każda minuta.

Zgodnie z przepisami prawa 
obowiązkiem właścicie-

li nieruchomości zabudowanych 
jest umieszczenie w widocznym 
miejscu na ścianie frontowej 
budynku tabliczki z numerem 
porządkowym jak również utrzy-
mywanie jej w należytym stanie. 

W miejscowościach, w których 
ulice mają nazwy, na tablicz-
ce oprócz numeru porządkowe-
go zamieszcza się nazwę ulicy 
lub placu, a w miejscowościach 
bez ulic lub placów albo posiada-
jących ulice lub place bez nazw 
- nazwę miejscowości. Jeżeli 
budynek położony jest w głębi 
działki, wówczas tabliczkę trzeba 
umieścić również na ogrodzeniu. 
Właściciel lub zarządca nierucho-
mości są obowiązani w terminie  
30  d n i  od  d n ia  ot r z yma-
nia zaświadczenia o ustaleniu 
numeru porządkowego, umieścić 
w widocznym miejscu tablicz-
kę z wyraźnym numerem nieru-
chomości. Za niedopełnienie 
opisanych wyżej wymagań grożą 

Tabliczki z numerami budyn-
ków stare, zardzewiałe, 

z wyblakniętymi cyframi lub 
ich zupełny brak. Niewidocz-
ny numer domu może zagrozić 
życiu jego mieszkańców. Za brak 
tabliczki grozi też mandat karny. 
Tymczasem właściciele posesji 
lekceważą sprawę. 

Na terenie naszej gminy 
wiele domów nie posia-

da tabliczki z numerem porząd-
kowym, a jeśli posiada, to są 
nieczytelne albo słabo widoczne. 
Sprawa dotyczy zarówno starych 
budynków, na których tabliczki 
owszem są, ale często niewidocz-
ne lub zniszczone i nieczytelne, 
jak również nowych, gdzie właści-
ciele ograniczają się do podania 
samego numeru bez nazwy 
miejscowości lub ulicy, co jest 
niezgodne z przepisami. To duży 
problem dla pogotowia ratunko-
wego, straży pożarnej, policji jak 
również kurierów czy dostawców 
przesyłek. Szczególnie dla służb 
ratowniczych bardzo ważny jest 
czas dojazdu na miejsce, często 

określone kary. Zgodnie z art. 
64 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. 
Kodeks wykroczeń: „kto będąc 
właścicielem, zarządcą, dozor-
cą lub użytkownikiem nierucho-
mości, nie dopełnia obowiąz-
ku umieszczenia w odpowied-
nim miejscu albo utrzymania 
w należytym stanie tabliczki 
z numerem porządkowym nieru-
chomości, podlega karze grzyw-
ny do 250 złotych albo karze 
nagany.” 

Na d a n i e  b u d y n k o w i  
numeru porządkowego 

następuje na wniosek właścicie-
la lub osoby faktycznie włada-
jącej nieruchomością. Wniosek 
należy złożyć w urzędzie gminy, 
dołączając mapę inwentaryzacji 
powykonawczej lub kopię mapy 
zasadniczej obejmującej nieru-
chomość z aktualnym stanem 
zabudowy oraz dokonać opłaty 
skarbowej w wysokości 17 zł.  
W przypadku budynków w trakcie 
budowy do wniosku, zamiast w/w 
dokumentów, należy dołączyć 
kopię pozwolenia na budowę oraz 
plan zagospodarowania działki 
z projektu budowlanego. Jak 
widać przepisy prawa pozwala-
ją oznakować budynek numerem 
porządkowym już po uzyskaniu 
pozwolenia na budowę. 

Podsumowując apelujemy 
o czytelne oznakowanie 

swoich budynków.

Na zdjęciu przykład prawidłowego oznakowania budynku.

PRAWIDŁOWA NUMERACJA BUDYNKÓW

Andrzej Drąg
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PROGRAMY ZDROWOTNE 2012
BADANIA WZROKU U DZIECI

Działania profilaktyczne mają na celu upo-
wszechnienie regularnych wizyt kontrol-

nych u lekarza okulisty oraz zwracanie uwagi na 
przyczyny mogące wpłynąć na rozwój wad wzro-
ku. Regularna kontrola wzroku nie tylko pozwala 
na diagnostykę i korekcję typowych wad wzroku, 
ale umożliwia także wykrycie w odpowiednim 

momencie schorzeń, które mogą przekształcić się 
w poważny problem (zaćma, jaskra, choroby siat-
kówki). Świadczenie zdrowotne w ramach progra-
mu zdrowotnego pn. „Profilaktyka chorób wzroku 
u dzieci” będzie obejmowało badanie ostrości 
wzroku, dna oka, dobór odpowiednich szkieł, oraz 
przekazanie rodzicowi/opiekunowi dziecka infor-
macji na temat rozpoznania w celu ukierunkowa-
nia w zakresie dalszego postępowania z dzieckiem. 
Badaniem objęte są sześciolatki (rocznik 2006) za-
meldowane na terenie gminy Bolesławiec.

Program realizować będzie: lek. okuli-
sta Elżbieta Ośko, Indywidualna Specja-

listyczna Praktyka Lekarska, ul. Tysiąclecia 
10A, Bolesławiec (w Przychodni „CHUMED”), 
tel. 75 735 22 22. Rejestracji dzieci na badania 
wzroku dokonywać należy osobiście lub telefonicz-
nie od poniedziałku do piątku, w godzinach od 
7:00 do 13:00.

PROFILAKTYKA SCHORZEŃ PROSTATY
U MĘŻCZYZN

Od lutego br. miejscem  wykonywania badań 
jest siedziba NZOZ BIOMED w Bolesław-

cu, ul. Piaskowa 15, tel. 75 647 34 80. Lekarzem 
konsultantem jest lek. med. Stefan Zbieg – specja-
lista II stopnia urologii. Przypominamy, że progra-
mem objęci są mężczyźni powyżej 45 roku życia, 
zameldowani na terenie gminy Bolesławiec, którzy 
w 2011 roku nie skorzystali z badań prostaty finan-
sowanych przez Gminę. Rejestracji na badania nale-
ży dokonywać telefonicznie lub osobiście w siedzibie 
NZOZ BIOMED.

PROFILAKTYKA SCHORZEŃ SUTKA
BADANIA DLA KOBIET

Podobnie jak w latach poprzednich, reali-
zatorem programu jest Centrum Medycz-

ne „STOMADENT” w Bolesławcu, ul. Dolne 
Młyny 21, tel. 75 734 68 68. Programem objęte są Panie 
w wieku od 40 do 50 lat oraz powyżej 69 roku ży-
cia zameldowane na terenie Gminy Bolesławiec, 
które w 2011 roku nie skorzystały z badań objętych 
programem 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 w Centrum Medycznym „STO-
MADENT” bezpłatnie, ale koszt tego badania sfi-
nansuje Narodowy Fundusz Zdrowia w ramach 
swojego programu. Rejestracji na badanie dokony-
wać należy osobiście lub telefonicznie. Paniom, któ-
re dotychczas nie zdecydowały się na poddanie ba-
daniom przypominamy, że mammografia pozwala 
na wczesne rozpoznawanie i wykrywanie guzków 
o średnicy około 0,5 cm i zmian tzw. bezobjawo-
wych. Oznacza to, że w badaniu mammograficz-
nym wykrywane są guzki, a także inne zmiany 
i nieprawidłowości w piersi w bardzo wczesnym 
etapie, kiedy jeszcze nie można tych zmian wykryć 
w procesie samobadania czy podczas badań palpa-
cyjnych wykonywanych przez lekarza. Zastosowa-
nie mammografii w procesie diagnozowania nowo-
tworów piersi jest bardzo cenne i zwiększa szanse 
wyleczenia choroby wykrytej we wczesnym etapie!

W tym miejscu zwracamy się do naszych 
mieszkańców z apelem i gorąco zachęca-

my, aby skorzystali z możliwości jaką stworzyła im 
Rada Gminy Bolesławiec.

Józefa Turek
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ZMIANY W BECIKOWYM
Gminny Ośrodek Pomocy Spo łeczne j 

w Bolesławcu z/s w Kruszynie przypomina, 
że od 1 stycznia 2012 r., prawo dodatku do zasiłku 
rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka i jednorazo-
wej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. 
becikowego), uzależnione będzie od przedłożenia 
zaświadczenia, że matka dziecka pozostawała pod 
opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia 
ciąży do porodu (przepisy ustawy z dnia 25 marca 
2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla 

obywateli i przedsiębiorców nie przewidują możliwo-
ści zastąpienia ww. zaświadczenia oświadczeniem).

Wzór powyższego zaświadczenia określony 
jest w obowiązującym od 1 stycznia 2012 r. 

Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 września 
2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą 
w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodze-
nia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdza-
jącego pozostawanie pod tą opieką (Dz. U. z 2010 r., 
Nr 183, poz. 1234).

................................................... 

(pieczęć zakładu opieki zdrowotnej 

lub praktyki lekarskiej)

....................................., dnia .......................... 

ZAŚWIADCZENIE 
lekarskie/wystawione przez położną1)

potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 

10. tygodnia ciąży do porodu, uprawniającą do dodatku z tytułu urodzenia dziecka2)

Pani 
…........................................................................................................................

(imię i nazwisko)

numer PESEL lub nazwa i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość3)

…........................................................................................................................

zamieszkała:

….........................................................................................................................
(adres zamieszkania)

pozostawała pod opieką medyczną od …......................... tygodnia ciąży do porodu.

Terminy udzielenia świadczeń zdrowotnych4):

1. pierwszy trymestr ciąży - …..................................................

2. drugi trymestr ciąży - …..................................................

3. trzeci trymestr ciąży - …..................................................

.......................................................................

(pieczątka i podpis lekarza/położnej1))

W
ZÓ
R

Anna Weneny
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Komisja konkursowa zwróciła uwagę na błędy, 
jakie popełniło większość recytatorów. 

Jednym z nich była cicha, niewyraźnia prezenta-
cja. Poproszono recytatorów i opiekunów o ćwicze-
nia artykulacyjne oraz uważny dobór repertuaru. 

Wielkimi zwycięzcami konkursu są uczniowie Pani 
Danuty Sicińskiej. Cała zgłoszona reprezentacja 
szkoły z Brzeźnika (4 osoby) znalazła się w gronie 
laureatów.

LAUREACI:
Daria Wyrębska SP Brzeźnik

Klaudia Kotwica SP Brzeźnik

Dominika Kulczycka SP Brzeźnik

Marek Engel SP Brzeźnik

Julia Suchecka SP Kruszyn

WYRÓŻNIENIA:
Magdalena Przystasz SP Kruszyn

Nicole Brandas SP Trzebień

Damian Potocki SP Żeliszów

Krzysztof Pachołek SP Bożejowice

Oliwia Malinowska SP Kraśnik Dolny

Laureaci będą reprezentować naszą gminę 
na etapie powiatowym. Wszyscy uczestnicy 

konkursu otrzymali dyplomy oraz nagrody pocie- 
szenia. 

Młodzi artyści musieli uporać się nie tylko ze swoim 
utworem, ale także z ogromną tremą

GMINNY KONKURS
RECYTATORSKI „PEGAZIK”

Bardzo duża liczba uczestników konkursu świadczy 
o jego rosnącej popularności

Patrycja Mosiądz
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na parkietach w Kruszynie i Nowej Wsi Kraśnickiej. 
W warsztatach tańca orientalnego miały okazję 
uczestniczyć dzieci z Kraśnika Górnego i Bolesła-
wic. Stara Oleszna, Lipiany i Nowe Jaroszowice 
miały ferie w muzycznym klimacie. To właśnie tam 
odbywały się warsztaty wokalne (Lipiany i Stara 
Oleszna) i perkusyjne (Nowe Jaroszowice). W tych 
ostatnich potrzeba muzykowania była tak wielka, 
że drugiego dnia warsztatów dzieci przynio-
sły własne instrumenty, na których grały, a także 
śpiewały. Ciekawostką była nauka gotowania dla 
dzieci, która odbyła się w Parkoszowie. Dzięki 
zaangażowaniu miejscowych Pań, które te zajęcia 
prowadziły, dzieci robiły kopytka oraz słodkie 
babeczki i naleśniki. W okresie oczekiwania na 
wynik gotowania dzieci uczestniczyły w grach 
i zabawach rekreacyjnych. W innej części gminy 
już drugi rok z rzędu sołtys wsi Ocice Pani Bożena 
Długosz dla swoich małych mieszkańców organi-
zuje zajęcia plastyczne w sali prób i ćwiczeń, które 
niezmiennie cieszą się ogromnym powodzeniem. 
W porównaniu do ubiegłego roku zwiększyła się 
liczba uczestników zajęć organizowanych podczas 
ferii zimowych. Bardzo się z tego cieszymy, ponie-
waż oznacza to trafność oferty skierowanej do dzieci 

i młodzieży naszej gminy. Ogromne podziękowania 
należą się osobom, które dodatkowo zorganizowa-
ły poczęstunek dla dzieci w Łaziskach, Suszkach, 
Mierzwinie, Chościszowicach i Parkoszowie.

Beata Widera

FERIE Z GOKiS-em
Ferie zimowe w Gminie Bolesławiec zaczęły 

się w tym roku wyjątkowo wcześnie. Dzieci 
jeszcze nie zdążyły się ponownie przyzwycza-
ić do nauki o świątecznej przerwie, a już ponow-
nie dostały możliwość dwutygodniowego relak-
su. Pogoda, początkowo jesienna, później mroźna 
lecz bez większego śniegu, nie nastrajała do zabaw 

na świeżym powietrzu. Jak zwykle część dzieci 
i młodzieży wyjechała na zimowiska lub do rodzi-
ny, ale większość młodych mieszkańców została 
w domach. Dla nich ofertę spędzenia wolnego czasu 
przygotowali pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury 
i Sportu. W niektórych salach dzieci i młodzież 
brała udział w grach i zabawach rekreacyjnych. 
Uczestnicy mieli okazję przekonać się, jak wiele 
zabaw można zorganizować z popularnymi 
balonami, czy białymi kartkami papieru. Każdy 
z uczestników mógł także narysować znajdującego 
się po przeciwnej stronie stołu kolegę, czy stworzyć 
pracę plastyczną ze ścinków papieru. Zabawy rucho-
we w „Czarodzieja” czy „Moje prawe miejsce jest 
wolne” itp. dopełniały cykl zabaw rekreacyjnych.

Dla miłośników fotografii w Otoku odbyły się 
dwudniowe Warsztaty Fotografii Otworko-

wej. Dzieci i młodzież miały rzadką okazję (korzysta-
jąc z pomocy fachowca) zbudować od podstaw aparat 
fotograficzny, zrobić nim zdjęcia oraz na miejscu je 
wywołać. Osoby uzdolnione plastycznie mogły się 
sprawdzić na warsztatach artystycznych w Kraszo-
wicach, zaś miłośnicy tańca break dance ćwiczyli 

Zajęcia z fotografii otworkowej cieszyły się wielkim 
zainteresowaniem.

W Parkoszowie dzieci uczyły się gotować pod czujnym 
okiem wprawionych gospodyń
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Już tradycją staje się, iż dzieci ze Szkoły Podsta-
wowej w Dąbrowie Bolesławieckiej nie mogą 

nudzić się w wolnym czasie. Dlatego po raz kolejny 
zostały dla nich zorganizowane „Ferie zimowe 2012” 
pod tytułem: „Gotowi, do startu, start!”. Plan zajęć 
został podzielony na trzy sekcje: sportową, plastycz-
ną oraz komputerową. Tegoroczne ferie dla dzieci 

ze Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Bolesławiec-
kiej minęły w sposób interesujący i pełen atrakcji. 
Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem dzieci. 
Odbywały się w godz. 8:00-14:00 w sali gimna-
stycznej, świetlicy opiekuńczo-wychowawczej oraz 
pracowni komputerowej.

Pod fachową opieką Pani Jagody Depki dzieci 
spędzały czas, biorąc udział w rozgrywkach 

tenisa stołowego, meczu piłki nożnej czy turnie-
ju koszykarskim. Dodatkową atrakcją były liczne 
konkursy z cennymi nagrodami oraz dyplomy. Szcze-
gólnym uznaniem cieszyły się wyścigi w sztafecie, 
bieg z piłką lekarską, woreczkiem na głowie czy 
przechodzenie przez szarfę i skakanie na skakan-
ce. Organizowany był również aerobik dla dziew-
cząt, w rytmach muzyki nowoczesnej, podczas 
którego dzieci nauczyły się nowych kroków tanecz-
nych. Z okazji zbliżającego się Dnia Babci i Dziad- Jagoda Depka

Sekcja „komputerowa” ferii zimowych cieszyła się 
ogromnym zainteresowaniem

FERIE ZIMOWE 2012
„GOTOWI, DO STARTU, START!”

ka dzieci wykonywały laurki wg gotowych wzorów, 
a także wiele interesujących prac techniką origami. 
W świetlicy przeprowadzony był także „KONKURS 
SKŁADANIA ŻYCZEŃ”, w trakcie którego dzieci 
wykazywały się technikami pięknego mówienia 
i pomysłowością. Przeprowadzono turniej o tytuł 
mistrza gry w warcaby, za który każdy uczest-
nik otrzymał dyplom i podziękowania. Wspólnie 
z wychowawcą dzieci wykonywały prace plastycz-
ne z papieru toaletowego oraz makaronu. Zostało 
stworzone „Zoo świetlicowe” z gotowych wzorów 
zwierząt i rolek papieru. W trakcie trwania ferii 
zimowych uczestnicy brali udział w seansie filmo-
wym oraz pracowali na komputerach w pracowni 
szkolnej.

Ferie zimowe 2012 zakończyły się wspólnie 
zorganizowanym karaoke oraz zabawami przy 

muzyce. Wszystkim uczestnikom ferii dopisywał 
dobry humor. Czas spędzony wspólnie z rówieśni-
kami pozostanie na długo w pamięci dzieci oraz 
wychowawcy. O tym, jak świetnie się wszyscy bawili, 
świadczą zdjęcia wykonywane podczas zajęć.

Uczniowie z Dąbrowy w ramach zajęć plastycznych 
część ferii spędzili w szkole zgłębiając sztukę origami
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Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Dąbro-

wie Bolesławieckiej przekonali zaproszo-
nych gości, że gdyby Maryja i Józef napotkali na 
swej drodze babcię i dziadka, nie musieliby tak 
długo szukać schronienia.

W przygotowanej przez dzieci insce-
nizacji jasełkowej dowiodły one, 

że babcia ma najlepszą radę na wszystkie kło-
poty. Dziadek snuł nawet przypuszczenia, 
że „gdyby Pan Jezus na świat przybył dziś, nie 
przed ponad dwoma tysiącami lat, nie odczuł-
by zimna i biedy… Nie musiałby jeździć na 
osiołku małym, ale autokarem wspaniałym”. 
Tym przedstawieniem i koncertem noworocz-
nym uświetniony został Dzień Babci i Dziadka, 
który w tym roku szkolnym miał miejsce w czasie 
ferii zimowych, a w Szkole Podstawowej w Dą-
browie Bolesławieckiej obchodzono go 1 lutego.  
Na twarzach licznie przybyłych babć i dziad-
ków widać było radość i wzruszenie, kiedy na 
scenę wychodziły ich wnuki w roli Maryi, Jó-
zefa, Babci, Dziadka, Anioła, dziecka z Afryki, 
z Azji, z Europy bądź małego Indianina. Sym-
patię wzbudzili też Kubuś Puchatek, Królik, 

Tygrysek, Sowa czy Prosiaczek. Niezwykłe oży-
wienie wśród wszystkich widzów wywołał występ 
zespołu tanecznego dziewczynek z klas starszych 
przygotowanych przez Panią dyrektor Elżbietę 

Jawną. A perfekcyjne wykonanie utworów mu-
zycznych sprawiło wielką przyjemność gościom 
i wychowawcom.

Najbardziej serdecznym momentem było 
składanie babciom i dziadkom życzeń 

przez wnuki i obdarowywanie ich wykonanymi, 
przy pomocy swoich nauczycieli, upominkami. 
Rodzice zadbali o słodki poczęstunek. Uro-
czystość taka to wspaniała okazja do rozmów, 
spotkań, poznania środowiska szkolnego. 
Już dziś wiemy, że tradycję tego święta będziemy 
kontynuować w latach następnych, bo jest ona 
potrzebna zarówno tym najmłodszym, jak i tym 
najstarszym. Babciom i dziadkom dziękujemy 

za czas poświęcony swoim wnukom, a Paniom 
Halinie Bzdyk, Cecylii Kołacz, Annie Charewicz, 

Katarzynie Dul-Koryckiej i Joannie Jędrzejczyk 
gratulujemy tak wspaniałych występów wycho-
wanków.

ŚWIĘTO BABCI I DZIADKA
A NARODZINY JEZUSA

Piosenka „U Babci jest slodko” w wykonaniu 
przedszkolaków

Kubuś Puchatek, Prosiaczek, Tygrysek i uczniowie 
klasy II skladają gorące życzenia Babciom i Dziadkom

Halina Bzdyk
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RODZINNIE W KRUSZYNIE
Tradycją Szkoły Podstawowej w Kruszynie jest 

szczególne świętowanie Dnia Babci i Dziadka. 
Tak też było i w tym roku. 13 stycznia o godzinie 
siedemnastej w sali gimnastycznej zebrali się najważ-
niejsi goście tej uroczystości – Babcie i Dziadkowie, 
nie tylko naszych uczniów, ale również inni miesz-
kańcy Kruszyna i Łazisk. Wśród przybyłych byli 
również przedstawiciele zaprzyjaźnionych instytu-
cji w osobach: Pani radnej Grażyny Łuckiej, Pani 
sołtys Joanny Łuckiej, księdza proboszcza Ludwika 
Maciaka, komendanta policji Pana Grzegorza Jańca 
oraz bardzo licznie zgromadzeni rodzice. Gości 
przywitała Pani dyrektor Beata Domerecka, życząc 
wszystkim seniorom długich lat życia, pociechy 
z wnuków oraz wielu pozytywnych przeżyć związa-
nych z uroczystością.

Na początku zebrani obejrzeli pełen emocji 
występ najmłodszych uczniów naszej szkoły. 

Pod opieką Pani Doroty Żuk dzieci z oddziału 
przedszkolnego zaprezentowały ciekawy i żywio-
łowy program. Mimo tremy dzieci wspania-
le przedstawiły znane i lubiane wiersze. Szcze-

gólnie podobała się inscenizacja wiersza Julia-
na Tuwima „Rzepka” oraz wykonanie piosenek. 
Za swój występ zostały nagrodzone gromkimi 
brawami. Kolejnym punktem programu artystyczne-
go było przedstawienie jasełek w wykonaniu uczniów 
klasy trzeciej i szóstej pod kierunkiem Pani Marzan-
ny Gal i Pani Klaudii Medyńskiej. W szczególnie 
rozbudowanej dekoracji, składającej się z kilku scen, 

młodzi aktorzy (a było ich aż trzydziestu) odegra-
li ośmioaktowe przedstawienie. Akcja toczyła się 
w mieście Betlejem, na hali pod Giewontem, w króle-
stwie anielskim, w piekle, w pałacu Heroda oraz 
w stajence. Nastrój, oprócz pięknej dekoracji, 
budowało również oświetlenie. Na ciemnym niebie, 
nad stajenką mieniła się gwiazda betlejemska. 
Na hali „paliła się” watra, u Heroda w świeczni-
kach płonęły świece, a w piekle tańczyły języki 
ognia. Ciekawym elementem, budującym szczegól-
ny klimat, było specjalne oświetlenie grup aktorów 
w kolejnych scenach. Światło reflektora pomagało 
widzom skupić swą uwagę na aktualnie rozgrywa-
jącej się akcji i jej bohaterach. Oprócz samej treści 
przedstawienia w nastrój świąteczny wprowadza-
ły radosne i wzruszające kolędy oraz pastorałki. 
Ogromny podziw wzbudziły starannie przygoto-
wane przez rodziców stroje, w których można było 
dostrzec dbałość nawet o najmniejszy ich szczegół. 

Dzieci wspaniale odegrały swoje role, niektóre 
z nich nawet po dwie. Na szczególne wyróż-

nienie zasługuje zagranie postaci Herodowej, babci, 
Heroda, diabełków, Marii i Józefa, pastuszków, 
aniołków, ale tak naprawdę należałoby wymienić 
wszystkich, bo każde dziecko stanęło na wysokości 
zadania i zagrało wspaniale. Gromkie i nieustające 
brawa były tego potwierdzeniem. 

Po obejrzeniu występu wszyscy goście zosta-
li zaproszeni na poczęstunek, przygotowa-

ny przez rodziców. Były dwa pięknie udekorowa-
ne torty, jeden dla dziadków z młotkiem, śrubokrę-
tem i śrubkami, drugi dla babć z motkami wełny 
i drutami (wszystko oczywiście jadalne). Były 
również i inne przepyszne ciasta upieczone przez 
nasze wspaniałe mamy oraz kawa, herbata, zimne 
napoje i owoce. 

Cała uroczystość przebiegała bardzo sprawnie 
dzięki pomocy rodziców, którzy obsługiwa-

li tak licznie zgromadzonych gości. Cieszymy się 
ogromnie, że ta uroczystość stała się akceptowana 
i atrakcyjna, że z roku na rok mamy więcej gości. 
To wspania ła okazja do spotkań, rozmów, 
jak również do zobaczenia swojej najukochańszej 
pociechy na scenie. 

Marzanna Gal, Klaudia Medyńska 

Piękne torty dla babć i dziadków z Kruszyna
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KARNAWAŁ WCZORAJ I DZIŚ
Źródło słów pojęcia karnawał nie jest jedno-

znaczne. Jedna z teorii głosi, że nazwa pocho-
dzi od łacińskiego wyrażenia carrus navalis (wóz 
w kształcie okrętu), pojazdu uczestniczącego 
w procesji ku czci bogini Izydy, a później Bachusa, 
boga płodów i wina. Procesje zwane bachanaliami, 
dionizjami miały formę zabaw przy winie, tańcach, 
korowodach przebierańców.

Według innej teorii nazwa karnawał pocho-
dzi od łac. carnavale (caro – mięso, vale – 

bywaj, żegnaj; tzn. pożegnanie mięsa), gdyż jest to 
okres poprzedzający Wielki Post. Dawniej taneczny 
charakter karnawału wynikał z przekonania, że im 
wyższe podskoki w tańcu, tym lepiej obrodzi zboże. 
Stąd niektórzy badacze wiążą powstanie karnawału 
z kulturą ludową.

W Polsce karnawał to inaczej Zapusty. Rozpo-
czyna się w dniu Trzech Króli, a kończy 

przed Środą Popielcową, która otwiera Wielki Post 
i oczekiwanie na Wielkanoc. Coraz częściej uważa 
się Nowy Rok za datę rozpoczynającą karnawał. 
Warto dodać, że nie można jednoznacznie określić 
długości karnawału ze względu na ruchomość Świąt 
Wielkiej Nocy. Do głównych tradycji karnawa-
łu należą zabawy, bale i parady. Najbardziej znane 
to karnawał w Rio de Janeiro i w Wenecji. Pierwszy, 
brazylijski trwa pięć dni i zaczyna się przekazaniem 

uczestnikom parady kluczy do miasta i pokazem 
sztucznych ogni. Podczas uroczystości szkoły brazy-
lijskiej samby rywalizują ze sobą dzień i noc. Ich 
bogato zdobione stroje i wspaniałe umiejętności 
taneczne przyciągają rocznie do Rio około 100 tys. 
turystów. Karnawał brazylijski kończy się wybra-
niem najlepszej szkoły samby.

Trochę inaczej wygląda karnawał w Wenecji, 
który rozpoczyna się w drugi dzień Świąt 

Bożego Narodzenia. Trwa on aż do balu na placu 
św. Marka i kończy się przed Środą Popielcową. 
W tym czasie po ulicach ludzie przechadzają się 
w strojach z XVII/XVIII wieku i w maskach – 
nieodzownym symbolu weneckiego karnawału.

Okazuje się, że karnawał to nieodłączny 
element dzieciństwa, bowiem w przedszko-

lach i szkołach tradycją jest organizowanie zabaw. 
Dla dzieci jest to wspaniała rozrywka i forma 
integracji z rówieśnikami i nauczycielami. Tańce, 
konkursy i barwne stroje to dla dziecka wielkie 
przeżycie i pierwsze w życiu bale.

Dnia 14 stycznia 2012 r. o godz. 11.00 
w Domu Ludowym w Otoku Rada Rodzi-

ców przy Szkole Podstawowej w Bożejowicach 
zorganizowała wspaniały bal karnawałowy. 
Na dzieci czekała kolorowo udekorowana sala, smaczny 
i zdrowy poczęstunek, oprawa muzyczna i wiele 
konkursów. Jednym z nich był taniec z balonem, 
w którym bezkonkurencyjni okazali się szóstoklasi-
ści i dzieci z oddziału przedszkolnego. Uczestnika-
mi zabawy byli nie tylko uczniowie szkoły i nauczy-
ciele z Panią Dyrektor, ale i dzieci spoza szkoły, 
co wskazuje na zapotrzebowanie środowiska lokalne-
go na tego typu imprezy. Spośród przebranych intere-
sująco dzieci wybrano Miss i Mistera którymi zostali: 
Julia Nowacka oraz Miłosz Nowacki. Kryterium 
oceny był najlepszy taniec, który wyłoniło nauczy-
cielskie jury. Po zakończeniu zabawy, niektórzy 
uczestnicy czuli się rozczarowani ... jej zakończe-
niem.

„Wesoła czarownica” to strój dominujący na tegorocz-
nej zabawie karnawałowej

Agnieszka Witnik, Bartosz Zarówny
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SIATKÓWKA JEST W MODZIE
Długo oczekiwana zima w końcu się pojawi-

ła. Opady śniegu oraz niska temperatura 
spowodowała, że na wszystkich boiskach sporto-
wych naszej gminy sportowe życie zamarło. Z tego 
powodu cała aktywność sportowa przeniosła się do 
ciepłych sal gimnastycznych. Jak tradycja nakazu-
je początek każdego roku w naszej gminie rozpo-
czynamy Noworocznym Turniejem Piłki Siatkowej, 
który cieszy się coraz większym zainteresowaniem. 
Dowodem na to jest fakt, że w tegorocznej edycji 

turnieju, planowanego dla sześciu drużyn udział 
wzięło aż dwanaście zespołów z terenu naszej gminy 
i nie tylko.

Z powodu wczesnych ferii zimowych Noworocz-
ny Turniej Piłki Siatkowej rozegrano 5 lutego 

2012 r. Ze względu na dużą liczbę zespołów siatkar-
skich organizatorzy postanowili rozegrać turniej 
na dwóch salach sportowych Szkół Podstawowych 
w Kraśniku Dolnym oraz Kruszynie. W każdej 
z miejscowości rywalizowało po sześć zespołów 
podzielonych na dwie grupy, w których drużyny 
rozgrywały mecze między sobą. 

W kraśnickiej grupie A Nauczyciele w stosunku 
2:0 pokonali drużyny Straży Miejskiej oraz 

Nowej Wsi, zajmując tym samym pierwsze miejsce. 
W pojedynku o drugą lokatę Strażnicy pokonali 
Orły Ryśka z Nowej Wsi 2:0. W grupie B bezkon-
kurencyjną okazała się ekipa Jawy pokonując Dobrą 
oraz Kraśnik Dolny po 2:0. W spotkaniu o 2 miejsce 
w grupie waleczni siatkarze z Kraśnika Dolnego 
musieli uznać wyższość przeciwników Dream Teamu 
z Dobrej. Do równie ciekawej rywalizacji doszło 
na parkiecie w Kruszynie. W grupie A tajemnicza 

drużyna Nindża pokonała swoich rywali z Żeliszo-
wa 2:1 i Kraszowic 2:0. W pojedynku o 2 miejsce 
doszło do konfrontacji zaprzyjaźnionych ze sobą 
ekip –  Kraszowickich Bobrów Leszka oraz Potoku z 
Żeliszowa, z której zwycięsko wyszły Bobry, wygry-
wając 2:0. W grupie B prym wiódł zespół z Bożejo-
wic, który po 2:0 pokonał rywali z Łazisk oraz 
kraszowicką młodzież z Nice Teamu. Drugie miejsce 
w grupie padło łupem Czarnych Łazisk, którzy 2:0 
pokonali Nice Team.  

Po zakończeniu zmagań grupowych doszło do 
pojedynków półfinałowych. W pierwszym 

spotkaniu, rozgrywanym w Kraśniku Dolnym, 
Nauczyciele dość pewnie pokonali rywali z Jawy 
2:0, natomiast w drugim bardzo zaciętym pojedynku 
w Kruszynie zespół Nindża musiał uznać wyższość 
Bożejowic przegrywając 0:2. W późnych już godzi-
nach popołudniowych przystąpiono do walki o 
medale i najlepsze miejsca na podium. W walce o 
trzecia lokatę pewne zwycięstwo 2:0 odnieśli siatka-
rze Jawy pokonując przeciwników z Nindży. Bardzo 
ciekawie i emocjonująco zapowiadał się wielki finał 
pomiędzy Bożejowicami, triumfatorami ubiegło-
rocznej Gminnej Ligii Sołeckiej, a Nauczycielami, 
którzy dali dobrą lekcję siatkówki swoim rywalom 
wygrywając spotkanie dosyć gładko 2:0. 

Po meczu finałowym dokonano wręczenia 
nagród oraz pamiątkowych pucharów, którego 

dokonali Dyrektor GOKiS – Pan Janusz Cieśla wraz 
z grającym w szeregach Jawy Zastępcą Wójta Gminy 
Bolesławiec Panem Romanem Jaworskim. Dzięku-
jemy za udział w zawodach i do zobaczenia za rok. 

Krzysztof Mosiądz

Zwycieska drużyna „Nauczycieli”

Drużyny toczyły walkę o każdy punkt



17

Wieści Gminne

GMINNA LIGA DARTA
Dnia 10.02.2012r. w Kraśniku Górnym nastą-

piła inauguracja Gminnej Ligi Darta. Mimo 
niskiej temperatury, która panowała na zewnątrz 
zawodnicy byli od początku mocno rozgrzani 
ogniem rywalizacji. Wśród kategorii „maluchów” 
dominowali zawodnicy z Kruszyna i oni właśnie 
zajęli całe podium. Pierwszy był Eryk Marcichow-
ski, drugie miejsce zajął Tomasz Szewczyk, a na 
trzecim miejscu znalazł się Jacek Konefał. Po raz 
kolejny najmłodsi zawodnicy z Kruszyna nie dali 
najmniejszych szans zawodnikom z innych miejsco-
wości. Wśród juniorów starszych miejscami na 
podium podzielili się zawodnicy z różnych miejsco-
wości. Miejsce pierwsze zajął Piotr Rajczakowski 
z Bolesławca, drugą pozycje wywalczył Patryk Kot 
z Łazisk, a trzeci był zawodnik z Kruszyna Mateusz 
Zielonka. W tej kategorii wiekowej poziom pomię-
dzy poszczególnymi zawodnikami był bardzo równy 
i walka toczyła się dosłownie o każdy punkt. Jeśli 
w przypadku kategorii najmłodszych zawodników 
mówimy o dominacji Kruszyna, to w przypadku 
kategorii Seniorów możemy mówić o dominacji  
zawodników z Bolesławca. Tym razem to oni nie 

dali szans innym i zajęli całe podium. Niespodzie-
wanie w bardzo wysokiej formie był Jan Dudek, 

który zajął trzecie miejsce eliminując lidera z Kruszy-
na. Na drugiej pozycji uplasował się Adam Bilicki, 
a zawody wygrał Sławomir Dziewulski, który 
tym samym został liderem klasyfikacji generalnej. 
Na tych zawodach pojawiło się wiele nowych twarzy, 
co bardzo cieszy organizatorów i dobrze rokuje na 
przyszłość.

DOBRE WYSTĘPY SZCZYPIORNISTÓW
Dziesiątego lutego w Bolesławcu, w katego-

rii chłopców oraz 13 lutego w Nowogrodź-
cu, w kategorii dziewcząt, rywalizowali uczniowie 
i uczennice szkół podstawowych w powiatowych 
rozgrywkach piłki ręcznej. Naszą gminę reprezen-

towali szczypiorniści ze SP w Kruszynie oraz szczy-
piornistki ze SP w Trzebieniu.

Dziewczęta prowadzone przez Panią Ewę Parzy-
gnat z bilansem jednej wygranej i dwóch 

porażek w końcowej klasyfikacji uplasowały się 
na dobrym, trzecim miejscu. Najlepszym żeńskim 
zespołem okazała się reprezentacja SP z Nowogrodź-
ca. Nieco lepiej wypadli podopieczni Pana Marka 
Kwaśniaka, którzy zanotowali na swoim koncie po 
jednej wygranej, porażce i remisie, co pozwoliło na 
zajęcie drugiego miejsca w turnieju. W rozgryw-
kach chłopców triumfowała drużyna gospodarzy ze 
SP nr 1 w Bolesławcu. Nasi szczypiorniści z Kruszyna 
wraz ze zwycięzcami zawodów reprezentować będą 
Powiat Bolesławiecki w rozgrywkach strefowych. 
Obu naszym drużynom gratulujemy osiągniętych 
wyników, życząc jednocześnie dalszych sukcesów. 

Inauguracja Gminnej Ligii Darta

Dziewczęta ze SP w Trzebieniu w trakcie rozgrywki Krzysztof Mosiądz

Leszek Krawczewski
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Dni 23 – 26 października ubiegłego roku to daty 

szczególne dla dwóch mieszkanek naszej gminy. 

W tych dniach bowiem Panie: Olga Burdyna – Przewod-

nicząca Powiatowej Rady KGW oraz Grażyna Łucka- 

Przewodnicząca KGW w Łaziskach miały niewątpliwą 

przyjemność zwiedzić Brukselę i Strasburg, korzystając 

z zaproszenia Europosłanki Lidii Geringer de Odenberg. 

Pani Lidia w ten sposób wyróżnia osoby aktywne 

w lokalnym środowisku, jakimi niewątpliwie są obie 

zaproszone Panie. W trakcie czterodniowej wizyty 

uczestnicy wycieczki mieli możliwość zwiedzić Stras-

burg, który jest niezwykle urokliwym miastem. Ogrom-

ne wrażenie na zaproszonych gościach wywarła wizyta 

w siedzibie Parlamentu Europejskiego. Przysłuchiwali się 

oni obradom, zwiedzali gmach parlamentu i spotkali się 

tam z Panią Europoseł. Był to szczególnie miły moment 

dla Pani Grażyny Łuckiej, która tego dnia obchodziła 

swoje urodziny i z tej okazji przyjęła życzenia od gospo-

dyni spotkania. Bardzo nas cieszy, że praca w środowi-

sku lokalnym jest zauważana, doceniana i nagradzana. 

Warto nadmienić, że jeszcze w tym miesiącu Panie Olga 
Burdyna i Grażyna Łucka spotkają się we Wrocła-
wiu z Panią Lidią Geringer de Odenberg i zaproszą 
ją na tegoroczną edycję Tradycyjnych Stołów Wielka-
nocnych. Mamy nadzieję że Pani Europoseł skorzysta 

z zaproszenia.

NIEZAPOMNIANA WIZYTA

Pamiątkowa fotografia z Panią Europoseł  
Lidią Geringer de Oedenberg

Iwona Przybylska

TO BĘDZIE
04 marca 2012r. Mistrzostwa Gminy Bolesławiec w Halowej Piłce Nożnej – sala gimnastyczna I LO 

w Bolesławcu, godz. 9:30

06 marca 2012 r. Mistrzostwa Gminy Bolesławiec SP w Piłce Siatkowej „Dwójek” Dziewcząt 
i Chłopców – sala gimnastyczna w Kruszynie, godz. 10:00

06 marca 2012 r. Konkurs plastyczny dla dzieci – „Bukiet dla pań” – biblioteka w Kruszynie, godz. 14:00

15 marca 2012 r. „Palmy i pisanki” – konkurs plastyczny – biblioteka w Żeliszowie, godz. 15:00

16 marca 2012 r. Turniej matematyczno-sprawnościowy - sala gimnastyczna w Kraśniku Dolnym, 
godz. 10:00

23 marca 2012 r. Gminna Liga Darta – Dom Ludowy w Łaziskach, godz.16:30

24 marca 2012 r. Konkurs na Regionalne Potrawy i Najpiękniejsze Kompozycje Wielkanocne – sala  
gimnastyczna I LO w Bolesławcu

27 marca 2012 r. Międzynarodowy Dzień Teatru – biblioteka w Kraśniku Dolnym, godz. 13:00

29 marca 2012 r. Konkurs plastyczny „Stroiki wielkanocne” – biblioteka w Trzebieniu, godz.16:00


