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AKTUALNOŚCI GMINNE

Na Sesję zaproszeni byli zarówno „nowi” jak i „starzy” sołtysi

 

W dniu 23 lutego br. odbyła 

się IV w tej kadencji Sesja 

Rady Gminy Bolesławiec. Tematem 

obrad Rady było m.in. uchwalenie 

ramowego planu pracy Rady na 

2011r. oraz ramowych planów 

pracy Komisji stałych na ten rok. 

Ponadto pod obrady Sesji trafiły 

projekty uchwał w sprawie poboru 

należności podatkowych w drodze 

inkasa oraz ustalenia wysokości 

wynagrodzenia za inkaso, groma-

dzenia przez jednostki budżeto-

we Gminy Bolesławiec docho-

dów własnych na wydzielonym 

rachunku bankowym a także 

uchwała w sprawie „Gminnego 

programu Profilaktyki i Rozwią-

zywania Problemów Alkoholo-

wych i Narkomanii” na 2011 r. 

Rada podjęła również decyzję  

o wyrażeniu zgodyna wyodrębnie-

nie funduszu sołeckiego na 2012 r.

Szerzej o obradach Rady Gminy 

piszemy w artykule „Co słychać  

w Radzie?” str 6.

W dniach 24-26 stycznia br. 

we wszystkich sołectwach 

naszej gminy odbyły się wybory 

sołtysów i rad sołeckich na kadencję 

2011-2015. W 12 wsiach (Bolesła-
wice, Bożejowice–Rakowice, 
Dobra, Kraszowice, Kraśnik 
Górny, Kruszyn, Lipiany, Mierz-
win, Nowa Wieś, Ocice, Stara 
Oleszna, Suszki) wybrani zostali 

nowi sołtysi. Serdecznie wszyst-

kim sołtysom gratulujemy wyboru 

i życzymy zapału do pracy na rzecz 

swoich społeczności. Mamy nadzieję, 

że zaangażowanie sołtysów i człon-

ków rad sołeckich przyczyni się do 

poprawy jakości życia mieszkańców  

i estetyki poszczególnych miejsco-

wości, a co za tym idzie całej gminy.  

W tym miejscu chcielibyśmy 

również serdeczne podziękować 

za dotychczasową, pełną poświę-

cenia pracę na rzecz swojego 

sołectwa wszystkim sołtysom, 
którzy pełnili tę funkcję w kaden-
cji 2007 2011.

W dniu 15-ego lutego 2011r. 
podpisane zostały umowy 

o świadczenie usług medycznych 

na realizację gminnych progra-

mów zdrowotnych. 

W bieżącym roku podobnie 

jak w latach ubiegłych program 

badań przesiewowych – profilak-
tyka schorzeń prostaty realizować 

będzie Zespół Opieki Zdrowotnej 
w Bolesławcu. Badania wykony-

wane będą w Przychodni Urolo-

gicznej przy ul. Jeleniogórskiej. 

W trakcie rejestracji w poradni, 

ustalony zostanie termin badania 

krwi i wizyty lekarskiej. Program 

profilaktyki schorzeń sutka  

u kobiet w bieżącym roku wykony-

wać będzie Centrum Medycz-
ne „STOMADENT. Pracownia 

Rentgenodiagnostyki i Mammo-

grafii przy ul. Dolne Młyny 

21. Badaniu podlegają kobiety  

w wieku od 40 do 50 lat oraz 

powyżej 69 roku życia. Pracownia 

czynna jest od pon do piąt. w godz. 

od 800 do 1400. W soboty od 800 

do 1400. Rejestracja osobista lub 

telefoniczna (tel.075 734 68 68)  

Po raz IV w tej kadencji

Zadbaj o zdrowie

Nowe władze na wsi
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Natomiast program „Profilakty-
ka chorób wzroku u dzieci” reali-

zowany będzie przez Przychod-

nię” CHUMED” – Indywidu-
alna Praktyka Lekarska lek. okuli-
sta Elżbieta Ośko, ul. 1000 Lecia 10 

a. Świadczenia udzielane będą  

w następujących dniach: ponie-
działek – piątek 700 – 1300 oraz 
poniedziałek – czwartek 1500 
– 1700. Rejestracja osobista lub 

telefoniczna (tel.75 735 22 22)

Serdecznie zapraszamy do 

skorzystania z możliwości bezpłat-

nego badania w zakresie wymie-

nionych schorzeń, bowiem wykry-

cie choroby we wczesnym stadium 

niejednokrotnie może uratować 

życie. 

O szczegółach realizacji progra-

mów napiszemy w marcowym 

wydaniu Wieści Gminnych.

Rozstrzygnięte zostały nabory 

na wolne stanowiska urzędni-

cze. Na stanowisku ds. planowania 

przestrzennego zatrudniony został 

W tym ośrodku spędzą kolonie letnie dzieci z naszej gminy

Pan Jarosław Babiasz absolwent 

Wydziału Architektury Politechni-

ki Wrocławskiej, natomiast podję-

cie pracy na stanowisku ds. gospo-

darowania gminnym zasobem 

nieruchomości Wójt Gminy zapro-

ponował Pani Joannie Kmicie, 

absolwentce prawa, która posiada 

już pewne doświadczenie zawodo-

we i umiejętności w tym zakre-

sie. Nowym urzędnikom życzy-

my zadowolenia i satysfakcji  

z wykonywanej pracy oraz licznych 

sukcesów zawodowych, mając 

na względzie, że wpłyną one 

pozytywnie na poprawę jakości 

pracy Urzędu.

Wszystkich zainteresowanych 

informujemy, że w każdy 

poniedziałek w godzinach od 1400 
do 1700 w pokoju nr 6 na parterze 

Urzędu dyżur pełni Przewodniczą-
cy lub Wiceprzewodniczący Rady 
Gminy Bolesławiec. W miarę 

możliwości prosimy o telefonicz-

ne lub osobiste umówienie się  

na spotkanie poprzez Biuro Rady, 

tel. 75732 32 21 wew. 123.

Na początku br. lutego Dyrek-

tor Gminnego Ośrodka 

Kultury i Sportu w Kruszynie 

wraz z pracownikami Ośrodka, 

którzy pełnią funkcję kierowni-

ka turnusu letnich koloni organi-

zowanych przez gminę Bolesła-

wiec, wizytowali nadmorskie 

ośrodki kolonijne, w których 

Nowi urzędnicy

Zgłoś problem Radzie Gminy

Z myślą o wakacjach

Pan Jarosław Babiasz, podinspektor ds. planowania przestrzennego
 już pracuje na swoim stanowisku pracy 
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Panem Bolesławem Dziedzicem. 

Tematem spotkania było zapew-

nienie dojazdów autobusów pod 

szkołę w Żeliszowie. Uzgodniono,  

że gmina zapewni odpowiednie 

warunki do dojazdu tj. wykona 

barierki na Potoku Żeliszowskim i 

wydzieli miejsce na zatokę autobuso-

wa przy szkole. Po wykonaniu tych 

prac autobusy PKS będą dowozić 

dzieci bezpośrednio pod szkołę.

W d n i u  1 0  l u t e g o  b r .  
w Starostwie Powiatowym 

w Bolesławcu odbyło się spotka-

nie, którego celem było podsu-

mowanie organizacji XI Integra-

cyjnego Spotkania Opłatkowego 

Osób Niepełnosprawnych. Była 

to okazja by podziękować wszyst-

kim zaangażowanym w organiza-

cję tego przedsięwzięcia. Warto 

nadmienić, że w tegorocznym 

spotkaniu wzięło udział ponad 

1000 osób, w tym również liczne 

grono naszych mieszkańców.
Iwona Przybylska

ewentualnie mógłby odbywać się 

letni wypoczynek dzieci z terenu 

gminy. Mając rzeczywisty obraz 

danego miejsca, a nie tylko papie-

rową ofertę łatwiej podjąć decyzję. 

Zależy nam bowiem na tym, aby 

letni wypoczynek dzieci przebiegał  

w przyjaznym, bezpiecznym i atrak-

cyjnym miejscu za rozsądną cenę. 

Efektem wizytacji było zawar-

cie umowy na letni wypoczynek 

naszych dzieci w ośrodku Jantar 
w Ustroniu Morskim, oddalonym 

zaledwie 50 m od plaży. Do pełni 

zadowolenia potrzebne jest już 

tylko słońce i dobry humor.

W miesiącu lutym rozstrzy-

gnięty został przetarg na 

cząstkowy remont dróg gminnych. 

Zadanie realizować będzie firma 

„GREGOBUD” z Bolesław-
ca. Znamy również wykonawcę 

placu zabaw w Dobrej. Będzie to 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 

„APIS” z Jarosławia. 
Więcej o postępowaniach 

przetargowych na realizację 

tegorocznych inwestycji napisze-

my w marcowym wydaniu Biule-

tynu „Wieści Gminne”.

Gmina Bolesławiec złoży-

ła wniosek do Powiatowe-

go Urzędu Pracy w Bolesław-

cu o organizację prac społecz-

nie użytecznych dla 6- ciu osób. 

Bezrobotni podobnie jak w latach 

poprzednich będą wykonywać 

prace porządkowe: czyścić chodni-

ki, przydrożne rowy oraz pomagać 

przy organizacji imprez gminnych 

i wykonywać prace gospodarcze. 

Wypłata wynagrodzeń wykonu-

jącym prace społecznie użyteczne 

dokonana będzie z budżetu gminy, 

ale starostwo zrefunduje 60% 

wypłaconych świadczeń. Każdy 

bezrobotny będzie musiał przepra-

cować co najmniej 40 godzin 

w kwietniu i sierpniu. Założe-

niem programu prac społecz-

nie użytecznych jest aktywizacja 

bezrobotnych. Zaletą tej oferty 

jest fakt, że osoby ubiegające się 

o pomoc społeczną skierowane 

przez Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej, które odmówią i nie 

podejmą pracy będą pozbawio-

ne prawa do świadczeń z pomocy 

społecznej.

W dniu 4-ego lutego br. 

Za s t ępca  Wó j t a  Pan 

Roman Jaworski spotkał się  

z Prezesem PKS Bolesławiec Panem 

Stanisławem Cempurą oraz Dyrek-

torem ds. Przewozów Pasażerskich 

Rozstrzygnięto przetargi

Aktywizacja bezrobotnych

PKS-em pod szkołę

Podziękowanie za opłatek

W tym miejscu stanie przystanek autobusowy dla dojeżdzających dzieci
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CO SŁYCHAĆ W RADZIE?
Luty był kolejnym, bardzo pracowitym miesią-

cem dla naszej Rady. Już w jego pierwszych 

dniach poszczególne Komisje odbyły posiedzenia,  

na których opracowały plan swojej pracy na 2011 

rok. 16 lutego w Urzędzie Gminy Bolesławiec odbyło 

się wspólne posiedzenie Komisji, poprzedzające 

zwołaną na dzień 23 lutego 2011 r., IV Sesję Rady 

Gminy Bolesławiec. W przeważającej części posie-

dzenia, Radni Gminy zajmowali się przygotowanymi 

na tę sesję projektami uchwał. Jako pierwszy rozpa-

trywano projekt ramowego planu pracy Rady Gminy 

Bolesławiec na 2011 rok. 

Wśród zaplanowanych zadań na uwagę zasłu-

guje zawarcie w programie pracy przyjęcia Strate-

gii Rozwoju Gminy Bolesławiec na lata 2011-2018. 

Strategia opracowana została w roku ubiegłym, 

jednak postanowiono, że o jej przyjęciu zdecyduje 

„nowa Rada”. Następnie wszyscy Radni pozytywnie 

zaopiniowali plany pracy poszczególnych komisji. 

Jak pamiętamy, w styczniu odbyły się wybory 

sołtysów i rad sołeckich i wraz z nastaniem 

nowej kadencji, zaproponowano zmiany w uchwale 

dotyczącej poboru należności podatkowych w drodze 

inkasa oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia  

za inkaso. Wysokość wynagrodzenia za inkaso, 

płatnego kwartalnie, uzależniona jest zarówno od 

ilości mieszkańców sołectwa jak i prowizji od warto-

ści pobranych i wpłaconych na rachunek Gminy 

podatków. Pozostając w temacie sołectw Rada Gminy 

podjęła decyzję o wyrażeniu zgody na wyodręb-

nienie funduszu sołeckiego w 2012 roku. Zgodnie  

z obowiązującymi przepisami Rada Gminy rozstrzyga 

o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków stano-

wiących fundusz sołecki, do 31 marca roku poprze-

dzającego rok budżetowy. 

Projekt uchwały o gromadzeniu przez jednost-

ki budżetowe Gminy Bolesławiec dochodów 

własnych na wydzielonym rachunku omawiany był  

w poprzednim wydaniu „Wieści Gminnych”. Po raz 

kolejny trafił on pod obrady Sesji ze względu na 

uwagi przesłane przez Regionalną Izbę Obrachunko-

wą. Zostały one uwzględnione i Rada podjęła nową 

uchwałę w tej sprawie.

Jako ostatni przyjęto  projekt uchwały w sprawie 

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwią-

zywania Problemów Alkoholowych i Narkoma-

nii w gminie Bolesławiec na  rok 2011. Prioryteta-

mi Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązy-

wania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 

rok 2011 jest kontynuacja i rozwijanie dotychcza-

sowych działań ze szczególnym naciskiem na profi-

laktykę wśród dzieci i młodzieży. Uzależnienie od 

alkoholu występuje u ok. 800 tys. osób w Polsce  

i jest chorobą społeczną, której konsekwencje dotyka-

ją nie tylko osób uzależnionych, ale także członków 

ich rodzin. Konsumpcja alkoholu ma istotny wpływ 

na zdrowie fizyczne i psychiczne zarówno jednostek 

jak i rodzin. Nadużywanie alkoholu powoduje wiele 

szkód społecznych takich jak zakłócanie bezpieczeń-

stwa publicznego, przestępczość, wypadki samocho-

dowe, przemoc w rodzinie, ubóstwo i bezrobocie. 

Radni podjęli uchwały ustalające plan ich pracy na 2011r.
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Trudno wyliczalne są straty w sferze psychologicz-

nej i emocjonalnej dotyczące szczególnie rodzin.  

Z tego względu działania w zakresie zapobiegania  

i rozwiązywania problemów alkoholowych powinny 

być przedmiotem szczególnej troski ze strony admini-

stracji samorządowej.

Na wspólnym posiedzeniu Komisji omawiano 

też sprawy związane z zamiarem utworzenia 

przedszkola we wsi Trzebień. Konkretne informacje 

w tym temacie znajdą się prawdopodobnie w marco-

wym wydaniu naszego biuletynu. Józefa Turek

Mogą brać udział pełnoletnie osoby prowadzące produk-
cyjną działalność rolniczą. Liczba uczestników jest nieogra-
niczona. Zasady udziału w konkursie określa jego regula-
min, a zgłoszenia przyjmowane będą na specjalnym formu-
larzu w Placówkach Terenowych i Oddziale Regionalnym 
KRUS w nieprzekraczalnym terminie do 15 marca 2011 
roku. Formularze zgłoszeniowe dostępne są  w Placówkach 
Terenowych i Oddziale  Regionalnym KRUS, w prasie, 
na stronie internetowej KRUS (www.krus.gov.pl) oraz  
w przedstawicielstwach współorganizatorów.

Rolników naszej gminy zachęcamy do udziału  
w konkursie. Można w nim wygrać nie tylko nagro-

dy, a przede wszystkim poprawić warunki pracy w gospo-
darstwie. 

Tradycyjnie jak co roku rozpoczęła się kolejna  
IX edycja Ogólnokrajowego Konkursu Bezpiecz-

ne Gospodarstwo Rolne, nad którym honorowy patro-
nat objął Prezydent RP Bronisław Komorowski, a patro-
nat medialny dwutygodnik AGRO -SERWIS, miesięcz-
nik AGROmechanika i tygodnik „Zielony Sztandar”. 
Organizatorami Konkursu są:Ministerstwo Rolnictwa  
i Rozwoju Wsi, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia  
Społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy oraz instytucje 
i organizacje działające na rzecz poprawy bezpieczeństwa 
pracy w gospodarstwach rolnych oraz producenci maszyn  
i urządzeń rolniczych o ile zadeklarują swój udział  
w organizacji Konkursu. Celem Konkursu jest promocja 
zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych. 

BEZPIECZNE GOSPODARSTWO

Irena Greszczyszyn

Jadąc w kierunku Trzebienia można zauważyć, że pomimo 
zimy, rozpoczęto prace przygotowawcze związane  

z modernizacją drogi wojewódzkiej nr 297 na odcinku  
od skrzyżowania z autostradą A-18, do granicy z wojewódz-
twem lubuskim.

Modernizacja będzie prowadzona na istniejącym pasie 
drogowym. Wykonawcą robót jest Sudeckie Przed-

siębiorstwo Robót Drogowych z Jeleniej Góry. Informa-
cji na temat inwestycji udzielił nam Pan Radosław Gąsio-

rek – pracownik „Sudeckiego Przedsiębiorstwa” kierujący 
robotami. Dowiedzieliśmy się, że koszt inwestycji to prawie  
20 mln zł. Inwestycja ma być realizowana do sierpnia 2013 
roku. W zakres prac oprócz przebudowy jezdni wchodzi 
również wykonanie ciągu pieszo – rowerowego o szeroko-
ści 2,5 metra, na odcinku od granicy województwa do końca 
zabudowań Trzebienia. Jezdnia zostanie przebudowana w taki 
sposób, że wzmocni się jej konstrukcję, a szerokość jezdni 
będzie wynosiła od 7 metrów w terenie zabudowanym do 
8 metrów w terenie niezabudowanym. Przewidziano także 
wykonanie systemu odprowadzającego wody deszczowe  
z drogi. W czasie prowadzenia robót nie uniknie się oczywi-
ście zakłóceń w ruchu drogowym. Przewiduje się wprowadze-
nie na czas wykonywania robót, ruchu wahadłowego. Ruch 
będzie kierowany ręcznie lub światłami. Chwilowo może 
występować brak płynności w poruszaniu się na przebudo-
wywanym odcinku drogi. Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót 
Drogowych jest dużą, prężnie działającą firmą, posiadającą
ogromne doświadczenie w przebudowie dróg oraz własną 
wytwórnię mas bitumicznych w Bolesławcu. Dlatego też 
możemy mieć nadzieję, że utrudnienia w ruchu będą ograni-
czone do niezbędnego minimum. 

RUSZYŁA MODERNIZACJA DROGI NR 297

Modernizacja drogi wojewódzkiej Nr 297 powinna 
zakończyć się w sierpniu 2013 roku

Waldemar Danielewicz
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Leczenie narkomanów w świetle prawa

Niestety, nie wszystkie osoby uzależnione od 
narkotyków zgadzają się na terapię odwyko-

wą. W jakich wypadkach można zastosować leczenie 
przymusowe? Jakie kroki należy podjąć, by uzależ-
niony został poddany terapii? Wszystko zależy od 
tego ile narkoman ma lat. Inne są bowiem metody 
kierowania na leczenie uzależnionego od środków 
odurzających w przypadku gdy jest nieletnim, a inne, 
gdy skończył 18 lat. Inne też są możliwości przymu-
sowego leczenia, kiedy osoba uzależniona popadła 
w konflikt z prawem.

Skierowanie na terapię

Aby skierować na terapię osobę uzależnio-
ną od środków odurzających i psychotropo-

wych, możemy wykorzystać ustawę o przeciwdzia-
łaniu narkomanii i kodeks cywilny, ale także ustawę  
o ochronie zdrowia psychicznego.

Dziecko do ukończenia 18 roku życia można 
skierować na przymusową terapię, jeśli tak 

zadecyduje sąd rodzinny. Nie uczyni jednak tego 
sam z siebie. Z wnioskiem muszą wystąpić rodzi-
ce, dziadkowie bądź pradziadkowie, może to być 
także pełnoletnie rodzeństwo lub faktyczny opiekun.  
W orzeczeniu o przymusowym leczeniu nie określa 
się z góry czasu przebywania w ośrodku odwyko-
wym, ponieważ nie wiadomo jak długo będzie 
potrzebne leczenie i rehabilitacja. Czas też nie może 
być jednak dłuższy niż dwa lata. 

Jeżeli uzależniona jest pełnoletnia i nie chce poddać 
się leczeniu można ją ubezwłasnowolnić. Można 

to zrobić wtedy, gdy narkoman nie jest wstanie kiero-
wać własnym postępowaniem z powodu uzależnie-
nia. Jest to krok drastyczny i trudno się na to zdobyć, 
ale czasem to jedyna szansa by g wyciągnąć z nałogu. 
Do wniosku o ubezwłasnowolnienie należy dołączyć 
zaświadczenie z poradni leczenia uzależnień oraz 
opinię od lekarza psychiatry w jakim stanie psychicz-
nym znajduje się uzależniony.

Leczenie w przypadku konfliktu z prawem

Jeżeli  nieletni narkoman popełni przestępstwo, 
sąd rodzinny może orzec o umieszczeniu go na 

leczeniu w szpitalu psychiatrycznym lub innym zakła-
dzie leczniczym. Może tez zadecydować o umiesz-
czeniu go w palcówce opiekuńczo – wychowawczej.  
Sąd może także orzec, że nieletniego należy poddać 
tzw. leczeniu środowiskowemu. Zostaje on wówczas 
w domu, ale musi uczęszczać na terapię. 

Gdy przestępstwa dopuści się pełnoletni uzależ-
niony i zostanie skazany za posiadanie narkoty-

ków, handel nimi lub ich kradzież, sąd może warun-
kowo zawiesić karę i skierować uzależnionego na 
przymusowe leczenie. Takie samo prawo ma proku-
ratura jeszcze podczas postępowania przygotowaw-
czego. Jeśli osobie oskarżonej zarzucono popełnie-
nie przestępstwa, które jest zagrożone karą więzienia 
nie większą niż 5 lat, jest ona uzależniona lub używa 
substancji psychoaktywnych  i podda się leczeniu  
w zakładzie opieki zdrowotnej, prokurator może 
wówczas zawiesić postępowanie do czasu zakoń-
czenia leczenia. Obserwując jak postępuje rehabili-
tacja uzależnionego, prokurator może bądź wszcząć 
na nowo postępowanie , które skończy się procesem 
sądowym, bądź może doprowadzić do warunkowe-
go umorzenia postępowania.

PROBLEM NARKOMANII

Anna Weneny

Według bardzo ostrożnych szacunków, ocenia się,  
że w Polsce jest około 70 tys. narkomanów

Przydatne telefony:
• 0 801 199 990 
 Ogólnopolski Telefon Zaufania  
 Narkotyki – Narkomania
• 0 800 120 289 
 Infolinia Stowarzyszenia KARAN
• 0 801 109 696 
 Infolinia Pogotowia Makowego 
 Towarzystwa „Powrót z U”
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1% DLA POTRZEBUJĄCYCH
Po raz kolejny mamy możliwość zdać egzamin ze swego 

„ dobrego serca”. Przekazując 1% od podatku na rzecz 
organizacji pożytku publicznego,  w sposób jasny dajemy 
znać potrzebującym, że nie są sami ze swoimi problema-
mi, a my pozostajemy w poczuciu dobrze spełnionego 
zadania. Przecież tych pieniędzy faktycznie już nie mamy. 
Ale możemy zadecydować do kogo one trafią.

Ile można zyskać?

Tak naprawdę podatnik nie zyska nic – ale też nic 
nie straci – a może bezpośrednio wpłynąć na to do 

kogo trafią pieniądze z jego podatków. Zysk podatni-
ka ma wymiar moralny. Finansowo zyskują natomiast 
organizacje, suma przekazanych kwot sięga bowiem milio-
nów złotych. W 2010 r. z 1% podatku na rzecz organi-
zacji pożytku publicznego, a więc organizacji działają-
cych bezpośrednio na rzecz społeczności, wpłynęło ok. 
400 mln zł. 

Kto może przekazać 1%

Prawo, by przekazać 1% podatku dotyczy wszystkich 
podatników rozliczających w danym roku przycho-

dy podlegające opodatkowaniu, które nie są z podatku 
zwolnione. Mogą go rozliczyć zatem podatnicy rozlicza-
jący się:
• poprzez skalę podatkową (niezależnie od źródła, np. 
umowy o pracę, zlecenia, praw autorskich), czyli poprzez 
standardowy PIT roczny z opodatkowaniem 18% i 32%
• podatkiem liniowym,
• ryczałtowo od przychodów ewidencjonowanych
• podatnicy rozliczający przychody ryczałtowe wskazane 

w ustawie o PIT – zbycie nieruchomości, kapitały pienięż-
ne, prawa majątkowe.

Jak przekazać 1% podatku

Deklaracja podatkowa zawiera trzy pola, które są 
niezbędne by przekazać 1% rocznego podatku.  

W pola te wpisać należy:
• nazwę organizacji – zgodnie z wykazem organizacji 
pożytku publicznego, publikowanym przez Ministra
• numer KRS organizacji
• przekazywaną kwotę, która nie może przekroczyć 1%

Bardzo istotne jest właściwe podanie danych organiza-
cji. Pomyłka (szczególnie numeru KRS organizacji) spowo-
duje, że organizacja pieniędzy nie otrzyma (korekta tych 
danych może okazać się niemożliwa). Podatnik, za którego 
deklarację przekazuje pracodawca lub organ rentowy, nie 
rozliczy 1% podatku. Ma on taką możliwość, jeśli przesła-
ną mu przez pracodawcę deklarację potraktuje wyłącz-
nie jako informację o zaliczkach za dany rok i sam złoży 
zeznanie podatkowe jeszcze raz we wskazanym terminie. 
Wówczas ma on możliwość przekazać kwotę 1% na rzecz 
wybranej organizacji.

W deklaracji rocznej podatnik może również upoważ-
nić organy skarbowe do przekazania informacji 

o darczyńcy, oddającym swój 1%. Jeśli podatnik wyrazi 
zgodę na przekazanie tych informacji, do organizacji 
pożytku publicznego trafią:
• dane identyfikacyjne (imię, nazwisko i adres), w tym 
obojga małżonków, którzy na wniosek podlegają łączne-
mu opodatkowaniu, wysokość kwoty, przekazanej na rzecz 
tej organizacji,
• przeznaczenie kwoty, przez organizację pożytku 
publicznego (cel szczegółowy).

Są to dane, które mogą posłużyć organizacji w celu 
podziękowania danemu podatnikowi za przekazanie 

kwoty. Jeżeli podatnik nie będzie chciał ujawnić swoich 
danych (pozostając anonimowy), nie musi danych przeka-
zywać i wyrażać zgody. Mimo to może on oczywiście 
przekazać 1% podatku. Organizacje, które są upraw-
nione do otrzymania 1% podatku zamieszczone są na 
stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej www.
mpips.gov.pl

Pamiętajmy, czasami wystarczy tak niewiele, 
by komuś pomóc

Anna Weneny

Każdy może wspomóc wybraną przez siebie organizację 
przekazując na jej konto 1% swojego podatku.
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ŚWIĘTO RODZINY
Wzorem lat  ubiegłych 21 stycznia 2011r.  

w Szkole Podstawowej w Kraśniku Dolnym zostało 
zorganizowane Święto Rodziny. Jest to impreza, w którą 
angażują się nauczyciele, uczniowie i rodzice.

Uroczystość rozpoczęła Pani Dyrektor Krysty-
na Myszkun, która powitała wszystkich dziadków, 
rodziców i dzieci. Następnie z bożonarodzeniowym 
przesłaniem dla gości wystąpili uczniowie klas I-VI, 
prezentując Jasełka. Młodzi wykonawcy, w specjal-
nie przygotowanych kostiumach, na tle pięknej sceno-
grafii, nawiązującej do Betlejem, przedstawili sceny 
narodzenia Chrystusa. Był Święty Józef, Maryja, Trzej 
Królowie, pasterze, zwierzęta i anioły. Mali aktorzy  
z dużym przejęciem i poświęceniem zagrali swoje role. 
Anioły śpiewały kolędy i pastorałki. Na zakończenie Pan 
katecheta Jacek Rozpędowski, który kierował przygo-
towaniem przedstawienia, złożył gościom noworocz-
ne życzenia w następujących słowach: „Gwiazda betle-
jemska jasny promień rzuca, niech odejdzie z życia to,  
co Was zasmuca”. Jasełka w wykonaniu dzieci wprowa-

dziły wszystkich w świąteczny nastrój.

Następnie dzieci z oddziału przedszkolnego i klas 
I-III zaprezentowały wiersze i piosenki dla rodzi-

ców, dziadków i rodzeństwa. Niezwykle ciekawe przed-
stawienie pt.”Rodzina na dobre i na złe” przygoto-
wali uczniowie klasy II, a trzecioklasiści zatańczy-
li ludowy taniec Trojak. W tym czasie wszyscy często-
wali się pysznymi ciastami, upieczonymi przez nieza-
wodne mamy, a uczennice klasy piątej roznosiły kawę 
i herbatę. Występ maluchów podbił serca publiczności  

i niejedna łezka wzruszenia zakręciła się w oczach gości.

       Na korytarzu została urządzona galeria prac uczniow-
skich, przygotowana przez Panią Elwirę Szostak, Izabe-
lę Szwedę i Iwonę Skoblińską. Wystawa prac  cieszyła się 
wielkim zainteresowaniem rodziców. Była też prezentacja 
zdjęć z różnych wydarzeń i uroczystości szkolnych, przygo-
towana przez Panią Renatę Balińską - Piecyk. Rodzice 
mogli nabyć prace i zdjęcia swoich pociech, przeznacza-
jąc dowolne kwoty na Radę Rodziców.  

Ko l e j n y m  p u n k t e m  p r o g r a m u  b y ł  Fe s t i -
wal Młodych Talentów, który goście obejrze-

li z uwagą i podziwem. Uczestnicy udowodnili,  
iż posiadają wiele różnych umiejętności. Jako pierwsze 
swój talent wokalny zaprezentowały Katarzyna Piecyk 
z kl. II i Marcelina Stec z kl. III. Młody muzyk, Marcin 
Dudziak zagrał na organach a utalentowana gitarzystka - 
Martyna Krawczyk wykonała wzruszającą kolędę. Swoje 
umiejętności w tańcu z piłkami zaprezentowały też trzy 
wspaniałe gimnastyczki z kl. VI: Agata Medecka, Izabe-
la Gogulska, Natalia Czechowska. Piosenkę zaśpiewała 
też uczennica klasy szóstej Barbara Augustyniak. Dziew-
częta z klasy V: Karolina Kalita i Marlena Ziembikiewicz 
energicznie wykonały taniec dyskotekowy, a chłopcy: 
Michael Ziembikiewicz i Marcin Bryłkowski dali pokaz 
Taekwondo. Młodzi artyści z klasy III – Maciej Medec-
ki, Miłosz Tofil, Klaudia Miżdal, Magdalena Deberna, 
Maja Kuraś, Szymon Kubuś, Artur Stachów, Aleksandra 
Muniak zagrali pięknie na dzwonkach, fletach i instru-
mentach perkusyjnych. 

Wszyscy uczestnicy wykazali się talentem, jednak  jury 
festiwalu w składzie; Panie Barbara Rajczakowska i Joanna 
Janiec oraz Pan Łulasz Surus  przyznali Talent Roku Marcino-
wi Dudziakowi. Pozostali uczestnicy za swe zaangażowanie  
i doskonałą prezentację otrzymali pamiątkowe dyplomy 
i gorące brawa od publiczności.

Wszystko, co miłe, szybko się kończy. Na zakończe-
nie uroczystości Pani Dyrektor podziękowała wszystkim  
za liczne przybycie i pomoc w zorganizowaniu Święta 
Rodziny. Ten dzień był niezapomnianym przeżyciem 
dla dzieci i ich rodzin. W sercach uczestników pozosta-
nie wspomnienie serdecznej, rodzinnej atmosfery, która 
towarzyszyła podczas całego spotkania.

Uczniowie klasy trzeciej, podczas festynu rodzinnego 
w Kraśniku Dolnym, zatańczyli ludowy taniec Trojak 

Iwona Skoblińska,  
Renata Balińska - Piecyk
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KOCHAMY NASZE BABCIE I DZIADKÓW
 I dlatego w szkołach podstawowych Gminy Bolesławiec Dzień Babci i Dziadka obchodzi się bardzo uroczy-
ście. Zaś spotkaniom z ukochanymi babciami i dziadkami towarzyszą wiersze, piosenki, inscenizacje teatral-
ne i tradycyjnie darowane im przez najmłodszych wytwory ich rąk: laurki, kolorowe serduszka lub papiero-
we zwierzątka. Tak było i w tym roku szkolnym.

BRZEŹNIK

Dzień Babci i Dziadka to wspaniała okazja, by uświa-
domić dzieciom jak wiele znaczą te osoby w naszym 

życiu. To właśnie Babcie i Dziadkowie tak wiele miłości  
i cierpliwości potrafią ofiarować swoim wnukom i potra-
fią być ich najwspanialszymi przyjaciółmi.

Dnia 21 stycznia 2011 r. w Szkole Podstawowej  
w Brzeźniku odbyło się uroczyste spotkanie z okazji 

Dnia Babci i Dziadka. Sala gimnastyczna naszej szkoły była 
wypełniona po brzegi honorowymi gośćmi. Dzieci z klas 
I- III przygotowały dla swoich dziadków przedstawienie 
„Kopciuszek” oraz „Familiadę” na wesoło, w której rywali-
zowała drużyna babć z drużyną dziadków. A najmłodsi 
wnukowie z oddziału przedszkolnego zadedykowali im 
recytowane wiersze i wyśpiewane piosenki. Na twarzach 
gości można było zaobserwować uśmiech, radość, łzy 
szczęścia i wzruszenia. Wielką przyjemność sprawiły 
Babciom i Dziadkom drobne upominki w postaci laurek 
i kwiatów, wręczonych przez kochane wnuki. A wspól-
ny poczęstunek był okazją do rozmów, w czasie których 
wszyscy mogli podzielić się wrażeniami.  Dziadkowie byli 
pełni uznania dla swoich wnuków. Podziwiali ich umiejęt-
ności i trud włożony w przygotowanie tej ważnej uroczy-
stości. Wspaniała atmosfera, która towarzyszyła spotka-
niu, była okazją do umocnienia więzi rodzinnych, miłego 
spędzenia czasu i bliższego poznania się. 

Jeszcze raz wszystkim Babciom i Dziadkom składamy 
najserdeczniejsze życzenia zdrowia i wszelkiej pomyśl-
ności w życiu.

DĄBROWA BOLESŁAWIECKA

Dzień Babci i Dziadka w naszej szkole! Co by było 

gdyby … nagle dziadkowie i babcie zniknęli – strach 

pomyśleć. Co poczęły by wnuczęta bez swoich ukocha-

nych babć i dziadków. Pamiętając o święcie Babci i Dziadka 

uczniowie  Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Bolesławiec-

kiej, przygotowali w dniu 24 stycznia uroczystą akademię  

na ich cześć

Poprowadził uczeń klasy VI - Szymon Andryjewicz. 

Babcie i dziadków przywitała Weronika Domańska (z oddzia-

łu przedszkolnego). Część artystyczną rozpoczęły dzieci  

z oddziału przedszkolnego kolędą ,,Dzisiaj w Betlejem‘’. 

Następnie najmłodsi aktorzy wcielili się w posta-

cie zwierząt: niedźwiedzia (Wiktor Ostrowski), 

wiewiórkę (Klaudia Leszczyszyn), dwie sowy (Karol 

Korycki, Kacper Adamarczuk), ptaszka (Adrian Zych), 

pająka (Marcel Błędniak), pszczołę (Adam Dobrzański). 

Cztery anioły: Weronika Domańska, Laura Drzewiecka, 

Amelia Tęcza, Emilia Turecka pięknie zachęcały wszyst-

kich do oglądania kolejnych scen. Na koniec barwnych, 

ciepłych i wzruszających Jasełek przedszkolaki wyrecyto-

wały wiersz dla ukochanych dziadków i  babć, w którym 

to życzyły im nie 100, a 1000 lat życia  oraz zaśpiewały 

piosenkę ,, Kiedy babcia była mała’’ 

Jako kolejni wystąpili uczniowie klasy I. Na scenie 

królowały Smurfy, w tradycyjnie niebieskich czapecz-

kach, w piosence ,,Choinka’’.

Młodzi aktorzy z Brzeźnika zadedykowali babciom 
i dziadkom inscenizację baśni Kopciuszek

Jolanta Wróblewska, Monika Nowińska

Pamiątkowa fotografia trzech pokoleń - wnucząt, 
ich rodziców oraz babć i dziadków
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Interesujący repertuar zaprezentowali uczniowie  
z klasy III – Natalia Pawlikowska  w wierszu ,,Zabiega-

na babcia ”   zauważyła, iż „ babcie żyją w ciągłym pędzie, 
no bo zdążyć muszą wszędzie ’’. Wystosowała także swoją 
prośbę: ,,Moja babciu, droga babciu, proszę, wcale się 
nie zmieniaj”. Następnie Piotr Wiśniewski za porwa-
ne spodnie i czasami niewłaściwe zachowanie przeprosił 
babcię w wierszu ,,Za co kochamy babcie”. Luiza Kościo-
łek w wierszu ,,Ten mały kwiatek ” ukazała jak piękna jest 
miłość wnucząt do dziadków. Występ uczniów z klasy  
III zakończyła piosenka ,,U babci jest słodko”. 

Równie ciekawie zebranym gościom przedstawili swój 
program uczniowie z klasy II. Jako pierwsza ukłon 

wraz z serdecznymi życzeniami w stronę gości wykona-
ła Wiktoria Bednarczuk. Joanna Kleczyńska wskaza-
ła na niezwykłą wagę w wychowaniu wnucząt naszych 
wspomnianych, kochanych babć. O tym, jak ważny jest 
dla uczniów dziadek, przypomniał wiersz ,,Dla dziadka”, 
wygłoszony przez Piotra Chwastyka i Bartłomieja Bucza-
ka. Chłopcy opowiedzieli o tym, iż bez dziadków życie 
byłoby wielką katastrofą, fatalnym wypadkiem. Nie miałby 
kto z nimi chodzić na mecz piłki nożnej czy siatkowej, 
nie miałby kto kupować landrynek i godzinami słuchać 
pytań stu tysięcy.

Ogromnym zainteresowaniem cieszyła się przygo-
towana przez Smurfy i ich wychowawczynię – Panią 
Cecylię Kołacz ,,Familiada’’. Uczniowie klasy I znakomi-
cie wcielili się w rolę drużyn: babci (Józia, Kazia, Klemen-
tyna, Andzia). Najpierw wygrywała drużyna babć, ale 
dziadkowie walczyli mężnie i wyrównali wynik na 2:2.  
Był to remis w pełni zasłużony. 

Na zakończenie uczennica klasy II, Kamila Zych złoży-
ła kochanym babciom i dziadkom życzenia radosnych  
i spokojnych nocy, zdrowia, pogody ducha, szczęścia i wszel-
kiej pomyślności. Za to wszystko, co robią dla wnucząt: za 
opiekę, za pyszne smakołyki, za uśmiech, którym witają 
każdy sukces swoich wnucząt serdecznie dziękujemy.

Do życzeń przyłączyła się Pani dyrektor Elżbieta 
Jawna, życząc wszystkim zebranym gościom pociechy  
z wnucząt i dużo wytrwałości i miłości na co dzień. Pani 
Cecylia Kołacz w imieniu rodziców i wnuczków zapro-
siła babcie i dziadków na uroczysty wspólnie z ucznia-
mi przygotowany poczęstunek. W jego trakcie dzieci 
wręczyły zaproszonym gościom przygotowane przez 
nich kolorowe krawaty, korale broszki, kwiaty, barwne 
laurki i portrety.

Dzień Babci i Dziadka zostanie nam głęboko w pamię-
ci – kochani dziadkowie i babcie …co by to było, gdyby 
…na szczęście JESTEŚCIE.

OCICE
Babcia to uśmiech i cisza.

Babcia to dobre ręce,
które zawsze przytulą i sprawią,

że smutki nie wrócą więcej.”

Babcia i dziadek to bardzo ważne osoby w życiu każde-
go dziecka. Nikt nie potrafi upiec takiego ciasta jak 

babcia i nikt nie umie zrobić takiego karmnika jak dziadek. 
Dla dziadków zawsze jesteśmy najważniejsi. Szanuje się 
Ich za cierpliwość, dobroć, miłość i ogromne doświad-
czenie życiowe.

Uczniowie klas młodszych Szkoły Podstawowej  
w Ocicach pamiętali o swoich babciach i dziadkach, 

dlatego 28 stycznia 2011 r. przygotowali dla nich w szkole 
uroczyste spotkanie.

Po przywitaniu zaproszonych gości uczniowie, 
przygotowani przez Panie Jolantę Wołoszyn i Dorotę 
Zajączkowską, zaprezentowali swój program artystycz-
ny. Klasa pierwsza przygotowała przedstawienie  
pt. „Choinka”, a dzieci z klasy drugiej i trzeciej wyrecy-
towały wiele pięknych wierszy o miłości i wdzięczności 
za to, że dziadkowie zawsze mają dla nich czas. Wysłu-
chano także wiele radosnych piosenek oraz płynących 
prosto z serca, gorących życzeń.

Wszyscy byli bardzo wzruszeni. Dzieci cieszyły się, 
że mogą w tak odświętny sposób wyrazić swój 

szacunek dla babć i dziadków. Natomiast goście z dumą 
patrzyli na swoje wnuczęta, które tyle wysiłku włożyły  
w przygotowanie uroczystości. Wielką przyjemność 
sprawiły babciom i dziadkom drobne, własnoręcznie 
wykonane upominki wręczone przez wnuków.

Wspólny poczęstunek i wspaniała atmosfera towarzy-
sząca spotkaniu były okazją do rozmów oraz umocnie-
nia więzi rodzinnych.

Dla swoich babć i dziadków, mali aktorzy z I klasy, 
przygotowali wspaniały występ

Katarzyna Dul-Korycka
Dorota Zajączkowska
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z większą gracją, ale są mniej skuteczne. Pierwszym senio-
rem okazał się Adam Bilicki z Bolesławca, drugie miejsce 
zajął Paweł Marcichowski z Kruszyna trzeci był Sylwester 
Małek również z Bolesławca. Kolejne zawody Gminnej Ligi 
Darta odbędą się w Kraśniku Górnym. Zawodnicy oraz 
wierni kibice tej dyscypliny już nie mogą się doczekać, by 
znów emocjonować się dartem.

ŻELISZÓW

Dni 21 i 22 stycznia to najpiękniejsze dni w roku 
– Dzień Babci i Dziadka. W tych dniach babcia 

i dziadek obdarowywani są mnóstwem prezentów od 
swoich wnucząt za swoje dobre i szlachetne serce. 

I podobnie było, 21 stycznia w piątek, w Szkole Podsta-
wowej im. Jana Brzechwy w Żeliszowie. Do sali gimna-

stycznej, w której przygotowano poczęstunek dla naszych 
najbliższych, poprowadziła droga z czerwonych serc. 
Każdy gość, który przekroczył próg naszej szkoły, nie miał 
wątpliwości, w którą stronę się udać. W sali gimnastycz-
nej zgromadzili się także uczniowie klas I-III oraz dzieci 
z oddziału przedszkolnego. Wszyscy czekali z przeję-

ciem na rozpoczęcie przedstawienia. Dzieci przestępowa-
ły z nogi na nogę, w poszukaniu wzrokiem swoich babć  
i dziadków. 

I nareszc ie  wszys tko s ię  rozpoczę ło .  Dyrek-
tor szkoły – Pan Arkadiusz Kruszelnicki wyszedł 

na środek i przywitał wszystkich zebranych gości,  
a także złożył im serdeczne życzenia w imieniu całej 
szkoły. Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego 
również przywitała piękne damy i dostojnych panów  
i zaprosiła na występ w wykonaniu dzieci klas I-III oraz 
najmłodszych z oddziału przedszkolnego. Uczniowie 
pięknie recytowali wierszyki, śpiewali piosenki, zagrali 
swoje role. Łzy wzruszenia na twarzach zebranych gości 
i gromkie brawa nagrodziły występ naszych aktorów. Na 
samym końcu wszystkie dzieci zaśpiewały „Sto lat ...”  
i wręczyły swoim babciom i dziadkom przeróżne prezen-
ty, wykonane własnoręcznie przez siebie. Nadeszła wresz-
cie upragniona chwila, aby móc przytulić się do babci, 
porozmawiać z dziadkiem i razem skosztować smakoły-
ków, przygotowanych przez rodziców. 

Ale to nie koniec atrakcji, jakie były przygotowane na 
ten dzień, ponieważ zaplanowane były jeszcze konkursy: 
taniec w parach z balonami, quiz – kto, co lubi, poszukiwa-
nie ukrytych wnucząt przez dziadków. Wszyscy tak dobrze 
się bawili, że nie zauważyli, że czas wracać do domu. Ten 
dzień na długo zostanie każdemu w pamięci.

Każdy wnuczek ma swoje sposoby, by namówić 
swoich Dziadków do wspónej zabawy 

Leszek Krawczewski

Dnia 12.02.2011r w Kruszynie został zainaugurowa-
ny kolejny sezon Gminnej Ligi „Darta”. Ta dyscy-

plina sportu zaczyna się cieszyć coraz większym zainte-
resowaniem wśród mieszkańców naszej gminy. Oprócz 
uznanych już zawodników pojawił się też nowy „narybek”, 
który zaprezentował się z jak najlepszej strony. Najwięcej 
uczestników było w kategorii junior starszy i tam rywali-
zacja była największa. W rezultacie po ponad godzinnym 
pojedynku zwycięzcą został Tomasz Miler z Kruszyna na 
drugim miejscu uplasował się Mateusz Zielonka z Kruszyna  
a trzeci był Patryk Wodziński z Łazisk. Maluchy również 
stoczyły zaciętą walkę o miejsce na podium, ale tu ujawnił 
się prawdziwy talent czyli Patryk Kot który zdeklasował 
rywali. Tuż za nim był Oskar Kłos z Kruszyna, a miejsce 
trzecie zajął Eryk Marcichowski również z Kruszyna.  
W kategorii seniorów pojawiły się pierwsze panie, które 
dzielnie walczyły z mężczyznami, ale w rezultacie zwycię-
żyła płeć brzydka. Trzeba przyznać, że kobiety grają  

GMINNA LIGA DART`A

Wśród „maluchów” prawdziwy talent zaprezentował 
Patryk Kot (stoi w środku), który zdeklasował rywali

Anna Kozdra, Mariola Tyc 
i Renata Gogulska
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Trochę historii o karnawale na ludowo

Karnawał w polskiej tradycji ludowej łączy się  

z zapustami. Rozpoczynał się z nowym rokiem, 

a kończył w ostatkowy wtorek. W tym czasie 

odbywały się ,,tańce, hulanki, swawole”. Panny na 

wydaniu, z bogatych domów wkraczały ,,na salony”, 

aby znaleźć odpowiednich mężów. Od dworu do 

dworu organizowano kuligi. Tańczono, śpiewa-

no, spotykano się towarzysko. W czasie karnawa-

łu w chłopskich domach znaczącą rolę odgrywały 

kobiety. Zbierały się one na skubanie pierza, które 

kończyło się muzyką, tańcem, śpiewem i sutym 

poczęstunkiem. Huczne zabawy ustawały tylko na 

święto Trzech Króli oraz Matki Boskiej Gromnicznej.  

Najweselszy był ostatni tydzień karnawału, od Tłuste-

go Czwartku do kusego wtorku. Jedzono i pito, aby 

zaspokoić apetyt i pragnienie na zbliżający się post. 

Jak pisał Oskar Kolberg: ,,… do uczty wchodziły 

koniecznie pączki, na smalcu w domu smażone lub 

chrusty, czyli faworki, ciastka podługowate, kruche, 

na smalcu smażone”. Najhuczniej bawili się ludzie 

w Tłusty Czwartek. Od świtu odbywały się tańce. 

Przez ostatnie trzy dni karnawału po wsiach krążyły 

pochody przebierańców (draby i dziady noworocz-

ne), które zachowywały się bardzo psotnie i hałaśli-

wie. Chodząc od domu do domu, przebierańcy 

składali życzenia, domagając się datków od gospo-

darzy odwiedzanych domów.

Jak karnawał to zabawa

W Szkole Podstawowej w Bożejowicach bal 

karnawałowy poprzedzały wielkie przygo-

towania. Należało przystroić salę gimnastyczną. 

Uczniowie bardzo zaangażowali się w wykonanie 

tego zadania, malowali maski, wykonywali papiero-

we girlandy i łańcuchy. Ozdabiali ściany kolorowymi 

balonami i bibułkami. Jak bal, to piękny strój, więc  

i tu przebierańcy odznaczali się wielką pomysłowo-

ścią i oryginalnością. Było wiele barwnych księżni-

czek, duchów, piratów, elfów itd. Wszyscy oczeki-

wali dnia zabawy i … 20 stycznia 2011 roku byli 

już gotowi. Od rana paradowali w strojach karna-

wałowych. Po lekcjach przebierańcy udali się na salę 

gimnastyczną, gdzie czekała na nich zabawa i taniec. 

Tancerze wykonywali obroty, podskoki, wygibasy  

w takt melodii wygrywanych przez zespół Pana 

Cezarego Byrskiego. Rodzice przygotowali zdrowy  

i pożywny poczęstunek: kanapki, ciasta i soki. 

Zabawą w naszej szkole cieszyli się nie tylko ucznio-

wie, ale i dzieci spoza niej. Uczestnicy zabawy karna-

wałowej tańczyli w parach, solo, w kółkach, pląsach, 

a radości nie było końca.

KARNAWAŁ PEŁNĄ PARĄ

Uczniów SP w Bożejowicach bawił zespół muzyczny
 Pana Cezarego Byrskiego

Dla uczestników zabawy karnawałowej SP w Bożejowi-
cach przygotowano smaczny poczęstunek

Anna Rudzik
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Nareszcie nastał karnawał - czas balów i hucznych zabaw. Aby tradycji stało się zadość 
i aby sprawić dzieciarni radość, wielki bal w szkole w Kraśniku Dolnym ogłaszamy. 

Wszystkie postacie z filmów i książek, bajek i baśni serdecznie zapraszamy!

ZABAWA KARNAWAŁOWA 

Jak co roku na nasze zaproszenie do szkoły, dnia 

9 lutego roku pańskiego 2011 przybyło wielu 

znamienitych gości: piękne księżniczki, tajemnicze 

wróżki, dzielni królowie, mężni rycerze, strojne damy 

i inne barwne postacie. Wszystkich powitała dobra 

wróżka, w którą wcieliła się Pani Iwona Skoblińska. 

Na początku sprawdziła, czy dzieci są „kompletne” 

tzn. czy zabrały ze sobą ręce, nogi, bioderka i inne 

części ciała, konieczne do szaleńczej, karnawałowej 

zabawy. Na rozgrzewkę zaproponowała „Taniec-

-połamaniec”. Chętne dzieci losowały karteczkę  

z zapisem obowiązujących w tańcu kroków i figur. 

Po głośnym odczytaniu instrukcji cała sala tańczy-

ła już „Taniec – połamaniec”. Było bardzo wesoło,  

a zabawa dopiero się rozkręcała.

Wróżka przywołała muzyczny pociąg. Pomaga-

ły jej dziwne postacie o kolorowych, błysz-

czących włosach, podobne trochę do pań nauczy-

cielek. Pociąg zabrał wszystkich uczestników balu 

w podróż po krajach, w których króluje muzyka  

i taniec. Tańcząc walca, sambę, rock and rolla, Kalin-

kę, krzesanego oraz inne tańce dzieci bezbłędnie 

odgadywały, w jakim kraju zatrzymał się pociąg. 

Okrążywszy kulę ziemską, balowicze powrócili na 

salę. Teraz przyszła kolej na tańce dowolne. Dzieci 

tańczyły w parach, grupkach lub solo. W przerwach 

odpoczywały, zasiadając do stołu. Czekały tu na nie 

pyszne ciasteczka oraz orzeźwiające napoje, przygo-

towane przez mamy.

Wiele emocji dostarczyły konkursy, chętnych do 
zabawy nie brakowało. Przygotowane konkurencje 
nawiązywały do znanych i lubianych przez dzieci bajek. 
Każdy uczestnik konkursu otrzymał nagrodę.

Dodatkową atrakcję stanowiło przedstawienie  

w wykonaniu uczniów kl. III. Wszyscy z zapar-

tym tchem śledzili losy biednej pasierbicy z baśni pt. 

„Dwanaście miesięcy”. Na szczęście, jak w większo-

ści bajek, dobro zatriumfowało nad złem.

 Zabawa przebiegała w radosnej i miłej atmosferze. 
Dzieci pełne wrażeń, trochę zmęczone, lecz w świet-
nych humorach wróciły do domu.

I ja tam byłam i z dziećmi tańczyłam.
Dobrej wróżce pomagałam,

Dyplomy balowiczom wręczałam.
Zdjęcia do kroniki zrobiłam.
A wszystko, co widziałam,

Wiernie Wam opisałam.

Dzieci zatańczyly walca podczas zabawy 
karnawałowej w Kraśniku Dolnym

Izabela Szweda

Czapeczki, baloniki, trąbki, maski oraz serpentyny
 to nieodzowne elementy zabaw karnawałwych



16

Wieści Gminne

PIŁKA W GRZE

W dniu 02.02.2011 r. na Sali Sportowej Szkoły 

Podstawowej w Kraśniku Dolnym odbył 

się turniej siatkarskich „trójek” dziewcząt klas 5. 

Szkół Podstawowych w ramach Mistrzostw Gminy 

Bolesławiec. Do udziału w zmaganiach zgłosiły się 

tylko dwie drużyny: SP w Brzeźniku oraz gospo-

darz turnieju – SP w Kraśniku Dolnym. Ze względu  

na małą ilość drużyn zgłoszonych do rozgry-

wek Mistrza Gminy wyłonił jedyny rozegra-

ny mecz. Szanse na mistrzostwo były więc 

wyrównane. Po zaciętym trzy setowym spotka-

niu,  zakończonym wygranym na przewa-

gę tie – break’iem, tytuł najlepszej drużyny  

w Gminie Bolesławiec przypadł dziewczętom  

ze SP w Kraśniku Dolnym. Obie drużyny otrzyma-

ły pamiątkowe dyplomy oraz puchary. Zwycięż-

czynie zawodów reprezentować będą naszą Gminę  

w dalszych rozgrywkach na szczeblu powiatowym. 

Dnia 10.02.2011 r. na Sali Sportowej Szkoły 

Podstawowej w Żeliszowie rozegrano turniej 

piłki siatkowej chłopców o mistrzostwo Gminy 

Bolesławiec w kategorii „trójek” klas 5. Do walki  

o mistrzowski tytuł stanęły trzy szkolne reprezen-

tacje ze szkół w: Kraśniku Dolnym, Trzebieniu 

oraz Żeliszowie. Najlepszą i niepokonaną drużyną  

w turnieju okazała się drużyna z Kraśnika Dolnego, 

która dzięki temu wywalczyła awans do rozgrywek na 

szczeblu powiatowym. Na drugim miejscu uplasowa-

ła się drużyna gospodarzy, a na trzecim reprezenta-

cja SP z Trzebienia. Wszystkie drużyny biorące udział  

w zawodach otrzymały dyplomy oraz puchary.

W dniu 21 stycznia br. w Nowogrodźcu oraz 

24 stycznia br. w Bolesławcu rozegrano 

turnieje piłki ręcznej kategorii Szkół Podstawowych 

na szczeblu powiatowym w kategorii dziewcząt  

i chłopców. W obu turniejach naszą Gminę repre-

zentowali uczniowie SP w Trzebieniu. W klasyfika-

cji końcowej „nasze” dziewczęta zostały sklasyfiko-

wane na III miejscu, a najlepszą drużyną okazała się  

SP w Nowogrodźcu. Natomiast w klasyfikacji chłop-

ców SP w Trzebieniu uplasowała się na II miejscu 

tuż za SP nr 1 w Bolesławcu.

„3” Dziewcząt

Drużyna chłopców ze SP w Kraśniku Dolnym 
została Mistrzem Gminy w siatkówce „3”

„3” Chłopców

Drużyna chłopców ze SP w Trzebieniu zajęła II miejsce 
w turniej piłki ręcznej na szczeblu powiatowym

„Piłka ręczna dziewcząt i chłpców
- faza powiatowa

Krzysztof Mosiądz
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FERIE Z GOKIS-em
Znalazła się także miejscowość, która postanowi-

ła połączyć dwa atrakcyjne wydarzenia: zajęcia 
podczas ferii zimowych wzbogaciły zabawę karna-
wałową dla dzieci w Bolesławicach. Tak jak co roku 
rozpiętość wieku między uczestnikami zajęć była 
bardzo duża i trzeba było się nie lada gimnastyko-
wać, aby wszyscy dobrze się bawili. Tegoroczne ferie 
zdominowały zabawy ruchowe. Jedną z nich była 

zabawa z klamerkami. Każde dziecko miało na sobie 
przypięte kilka klamerek, podczas muzyki zadanie 
dzieci było odpiąć klamerki kolegów i przypiąć na 
swoje ubranie, jednocześnie dbając o to, żeby nie 
stracić wcześniej zapiętych. Po zabawach ruchowych 
dzieci bardzo chętnie wykonywały zadania przy stoli-
kach: rysowały, lepiły z plasteliny statuetki na Euro 
2012 oraz układały przeróżne „łamigłówki”. Ciekawą 
formą spędzania wolego czasu na feriach było także 
„Glinolepienie”, które odbyło się w trzech miejsco-
wościach : Otoku, Kraszowicach oraz Ocicach. 
Dzieci podczas muzyki uczyły się lepić z gliny i po 
kilku godzinach pracy przyniosły do domu gliniane 
cudeńka. Dzieciom z Ocic tak się spodobała ta forma 
zajęć, że jeszcze kilka dni po „Glionolepieniu” dzięki 
uprzejmości i zaangażowaniu Pani sołtys spotykały 
się, tworząc małe arcydzieła. Także w bibliotekach 
w Kruszynie, Kraśniku Dolnym, Ocicach, Trzebie-
niu i Żeliszowie odbywały się niecodzienne zajęcia, 
prowadzone przez Panie bibliotekarki. Ferie dobie-
gły końca i teraz zostaje dzieciom czekać na przerwę 
świąteczną oraz wakacje. Beata Widera

Tegoroczne ferie zimowe dla dzieci i młodzie-
ży rozpoczęły się dosyć późno, bo dopiero  

w połowie lutego. W tym okresie nie wiele dzieci 
wyjechało na zorganizowane zimowiska czy podob-
ne formy wypoczynku. Większość została w domu 
i przy tej okazji podejmowała decyzje, jak chce je 
spędzić. Z wcześniejszych rozmów z dziećmi wynika, 
iż sam fakt odpoczynku od szkolnych obowiązków 
i komputer wystarcza wielu za „całoferyjny” relaks. 
W okresie ferii wiele instytucji wychodzi z propozy-
cjami spędzania wolnego czasu i jak zawsze znajdu-
ją się chętni, aby ten czas spędzić na dodatkowych 
zajęciach. W tym roku Gminny Ośrodek Kultu-
ry i Sportu w Bolesławcu zaproponował dzieciom  
i młodzieży różne formy gier, zabaw, tańca i śpiewu.  
Instruktorzy, prowadzący w ciągu trwania roku szkol-
nego zajęcia tematyczne zaproponowali warsztatową 
formę zajęć, zmieniając przy tym miejscowość, przez 
co także i uczestników. I tak warsztaty perkusyjne 
odbyły się w Chościszowicach i Parkoszowie, warsz-
taty muzyczne w Nowej, a warsztaty tańca break 
dance w Mierzwinie. W innych Domach Ludowych  
i salach zebrań (Kraśniku Dolnym, Kraśniku Górnym, 

Krępnicy, Lipianach, Łące, Nowej Wsi Kraśnic-
kiej, Kruszynie, Nowych Jaroszowicach, Starych 
Jaroszowicach, Suszkach i Łaziskach) odbyły się gry  
i zabawy. Dodatkową atrakcją dla dzieci z Nowej Wsi 
Kraśnickiej było ognisko z kiełbaskami zorganizowa-
ne przez Koło Gospodyń Wiejskich oraz Radę Sołec-
ką. Gry i zabawy rekreacyjne to przeważająca forma 
zajęć, zaproponowana dzieciom z naszej gminy.

Dla dzieci z Krępnicy oprócz warsztatów malarskich   
zorganizowano szereg zabaw sportowych

Najwięcej radości dzieciom z Lipian sprawiły zorganizo-
wane przez GOKiS zajęcia plastyczne
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 TO BĘDZIE:

Konkursy recytatorskie przybliżają ich uczest-

nikom literaturę, po którą niestety nie sięga-

my zbyt często, upowszechniają kulturę słowa oraz 

rozwijają umiejętność  sprawnego posługiwania się 

różnymi formami literackimi w mowie. Pobudzają 

również twórcze poszukiwania repertuarowe. 

Także nasza gmina posiada wielu bardzo 

dobrych recytatorów, którzy na kolejnych 

etapach konkursu corocznie zbierają nagrody i wyróż-

nienia. 10 lutego w sali Gminnego Ośrodka Kultury  

i Sportu w Bolesławcu odbył się gminny etap Konkur-

su Recytatorskiego PEGAZIK. Uczestnikami konkursu 

byli uczniowie szkół podstawowych gminy Bolesławiec. 

Poziom prezentowanych utworów był wysoki, a komisja 

konkursowa w składzie: Maria Sobolska oraz Jolan-
ta Chabros po wysłuchaniu 26 uczestników wyłoniła  

5 równorzędnych miejsc głównych oraz 6 wyróżnień.  

Laureaci: 
Marek Engel     SP z Brzeźnika

Oliwia Malinowska   SP z Kraśnika Dolnego

Klaudia Kotwica    SP z Brzeźnika

Klaudia Kowalik    SP z Żeliszowa

Ilona Forma     SP z Żeliszowa

W/w osoby (5 laureatów) będą reprezentować 

gminę Bolesławiec na etapie powiatowym.

Wyróżnienia:
Magdalena Przystarz  SP z Kruszyna

Barbara Busłowicz   SP z Brzeźnika

Magdalena Grelich   SP z Ocic

Krzysztof Szczur    SP z Ocic

Krzysztof Pachołek   SP z Bożejowic

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali kieszon-

kowe wydanie aforyzmów, a laureaci nagrody książ-

kowe. 

KONKURS RECCYTATORSKI „PEGAZIK”

Pięciu laureatów, którzy będą reprezentować naszą gminę 
na etapie powiatowym konkursu

Beata Widera

03 marca - Mistrzostwa Gminy SP w Siatkówce „Dwójkami” Dziewcząt i Chłopców – sala gimnastyczna w Kruszynie, godz. 900

06 marca - Mistrzostwa Gminy w Halowej Piłce Nożnej- sala gimnastyczna w Bolesławcu (ul. Jana Pawła II) , godz. 1000

12 marca - Mistrzostwa Gminy w Siatkówce Amatorów – sala gimnastyczna w Kruszynie, godz. 1000

15 marca - Turniej Puzzlowy dla dzieci – biblioteka w Kruszynie, godz. 1400

17 marca - Turniej Matematyczno – Sprawnościowy – sala gimnastyczna w Brzeźniku, godz. 1100

18 marca - Turniej Gminnej Ligi Darta – Dom Ludowy w Kraśniku Górnym, godz. 1530

25 marca - Międzynarodowy Dzień Teatru – quiz – biblioteka w Kraśniku Dolnym, godz. 1300


