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Na obradach V Sesji Rady 

Gminy Bolesławiec, w dniu 

30 marca br. podjęto trzy uchwały. 

Pierwsza z nich w sprawie zmiany 

w budżecie gminy Bolesławiec na 

2011 rok, podjęta była w związ-

ku z otrzymaniem odszkodowa-

nia od firmy ubezpieczającej dla  

SP Dąbrowa Bolesławiecka na zakup 

materiałów (po zalaniu szkoły) oraz 

w związku z przesłaniem przez 

Ministra Finansów ostatecznej 

kwoty subwencji oświatowej na 2011 

rok – zmniejszonej o kwotę 29.628 zł. 

Druga z uchwał dotyczyła zmiany  

w podejmowanej na poprzedniej 

Sesji uchwale w sprawie poboru 

należności podatkowych w drodze 

inkasa oraz ustalenia wysokości 

wynagrodzenia za inkaso. Zgodnie 

z zaleceniami Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Jeleniej Górze 

należało wyznaczyć inkasentów  

- sołtysów poszczególnych sołectw 

z terenu Gminy Bolesławiec imien-

nie. W toku obrad marcowej Sesji 

podjęta została również uchwa-

ła w sprawie przyjęcia wielolet-

niego programu gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem gminy 

Bolesławiec w latach 2011-2015. 

Zasadniczym założeniem progra-

mu  jest podjęcie próby dokończe-

nia prywatyzacji zasobu komunal-

nego. W związku z tym m.in.  

w wydatkach na zasoby komunal-

ne zwiększono środki na remonty 

budynków, licząc na to, że lepszy 

stan mieszkań zachęci lokatorów 

do ich wykupu. Uchwała ponad-

to obejmuje: prognozę dotyczącą 

wielkości oraz stanu technicznego 

zasobu - 10 budynków mieszkal-

nych (lokale mieszkalne i socjalne), 

analizę potrzeb oraz plan remontów 

i modernizacji, planowaną sprzedaż 

lokali w kolejnych latach, zasady 

polityki czynszowej oraz warunki 

obniżenia czynszu, w tym czynni-

ki podwyższające i obniżające.  

W następnych latach planowane jest 

przystąpienie do budowy nowego 

budynku socjalnego w celu zabez-

pieczenia potrzeb lokalowych 

osób najbardziej potrzebujących.

Nastanie wiosny jest dobrym 

okresem do rozpoczęcia 

nowych inwestycji w gminie, 

dlatego też w dniu 7 kwietnia br. 

odbyło się wyjazdowe posiedze-

nie Komisji stałych Rady Gminy 

Bolesławiec. Radni w terenie 

mogli zapoznać się ze zrealizo-

wanymi wcześniej inwestycja-

mi oraz z zamierzeniami na rok 

2011. W posiedzeniu wyjazdo-

wym uczestniczyli oprócz radnych 

również Wójt Gminy - Pan Andrzej 

Dutkowski, Sekretarz Gminy - 

Pani Iwona Przybylska, Skarbnik 

Gminy - Pan Franciszek Popek 

oraz Kierownik Referatu Inwesty-

cji i Infrastruktury - Pan Walde-

mar Danielewicz. Objazd rozpo-

czął się od sołectwa Dobra. Radni 

mogli tam zobaczyć Dom Ludowy 

z szatnią sportową, nowoczesne 

wielofunkcyjne boisko oraz teren 

na którym niebawem rozpocz-

nie się budowa placu zabaw.  

W Żeliszowie radni zapoznali 

się ze stanem realizacji budowy 

Wielofunkcyjnego Obiektu Kultu-

ry, planami budowy placu zabaw 

i boisk oraz obejrzeli z zewnątrz 

obiekt zabytkowego kościoła 

poewangelickiego. Kolejnym 

przystankiem na drodze objazdu 

gminy były Łaziska. Tam radni 

zapoznali się ze stanem realizacji 

W trakcie V Sesji Rada przyjęła kilka bardzo istotnych  
dla funkcjonowania gminy uchwał
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budowy kanalizacji. Prace postępują 

w szybkim tempie, obecnie na terenie 

Łazisk pracują trzy brygady budowla-

ne. Równolegle podczas wykonywania 

sieci kanalizacyjnej w ramach współ-

pracy pomiędzy wykonawcą kanaliza-

cji a PWiK Sp. z o.o. w Bolesławcu, 

nastąpi również wymiana starej  

i często naprawianej sieci wodocią-

gowej. Pozwoli to na załatwienie 

dwóch ważnych spraw w ramach 

jednej kompleksowej inwestycji. 

Większość prac budowlanych trzeba 

będzie prowadzić w drodze powia-

towej, co spowoduje duże utrudnie-

nia w ruchu. Niestety nie ma innej 

możliwości prowadzenia robót, 

apelujemy do mieszkańców Łazisk 

o cierpliwość i wyrozumiałość, 

jednocześnie zapewniamy, że prace 

będą prowadzone w taki sposób aby 

utrudnienia potrwały jak najkrócej. 

W Łaziskach radnych zapoznano  

również z możliwościami rozwią-

zania problemu dojazdu do boiska.  

W miejscowości Łąka spotka-

no się z kierownictwem Chemii 

„Wizów”. Nowy Prezes zakładu Pan 

Roman Cybułka osobiście zapoznał 

radnych z propozycją przejęcia przez 

gminę części gruntów należących do 

Chemii „Wizów” w zamian za zaległo-

ści podatkowe prezentując owe tereny. 

Opinię w tej sprawie radni wyrażą 

na najbliższym posiedzeniu Komisji  

w dniu 20 kwietnia. 

Następnie zgodnie z ustalo-

ną wcześniej trasą uczest-

nicy wyjazdowego posiedze-

nia Komisji dotarli do Zakła-

du Unieszkodliwiania Odpadów 

Komunalnych w Trzebieniu. Pan 

Jarosław Kowalski – Dyrektor 

ds. Ekologii i Ochrony środo-

wiska MZGK zaprosił wszyst-

kich do zwiedzenia, a Pan Stani-

sław Majchrowicz – Kierownik 

ZUOK był przewodnikiem po 

zakładzie. Kolejną wizytowa-

ną inwestycją była oczyszczal-

nia ścieków w Trzebieniu, gdzie  

z technologią i zasadami działania 

oczyszczalni zapoznał kolegów 

pracujący tam radny Andrzej 

Szwedo. Radni dotarli również 

do miejscowości Trzebień Mały, 

gdzie obejrzeli budowaną salę 

zebrań, a następnie przez Kolonię 

Trzebień  Mały udali się do Kopal-

ni w Starej Olesznej. Pracowicie 

spędzony dzień na terenie gminy 

uzmysłowił radnym, że pomimo 

stałej, systematycznej pracy  

na rzecz podniesienia standardu 

życia mieszkańców pozostaje jeszcze 

wiele spraw do załatwienia.

W trakcie wizyty w Dobrej radni obejrzeli boisko, o nawierzchni 
poliuretanowej, wybudowane w roku ubiegłym

Prezes Chemii „Wizów” pokazuje radnym grunty 
 proponowane do przejęcia przez gminę

Marzena Komarnicka
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Waldemar Danielewicz

Dwie z tegorocznych inwesty-
cji zostały rozpoczęte jeszcze  

w ubiegłym roku. Jest to budowa 

kanalizacji sanitarnej w południowej 
części Łazisk oraz budowa Wielofunk-
cyjnego Obiektu Kultury w Żeliszo-
wie. Ze względu na wczesną zimę 
firma „Wojtbud” z Rawicza, zasadniczy 
zakres robót kanalizacyjnych wykona 
w bieżącym roku. Wybuduje około 
10 km sieci kanalizacyjnych oraz  
4 przepompownie ścieków. Dotych-
czas wykonano 5 km sieci kanaliza-
cyjnej. Sieć ta została wybudowana  
w bocznych drogach Łazisk. Ogrom-
nym utrudnieniem dla mieszkańców 
Łazisk będzie budowa głównego, 
półtorakilometrowego kanału, zapro-
jektowanego w pasie drogi powiato-
wej. Droga ta jest wąska i w czasie 
prowadzenia robot będzie wyłączo-
na z ruchu. Problemy wykonaw-
cze potęguje fakt, że na niektórych 
odcinkach kanał został zaprojekto-
wany, na głębokości 3-4 m. Równo-
legle z pracami kanalizacyjnymi firma 
„Wojtbud” będzie, na zlecenie PWiK 
Sp. z o.o. w Bolesławcu, wykony-

wała wykonanie modernizacji sieci 
wodociągowej. Przy okazji budowy 
kanalizacji rozwiąże się wieloletni 

problem z zaopatrzeniem w wodę 
mieszkańców wsi Łaziska. Spadki 
ciśnień wody i niedobory wody będą 

już jedynie złym wspomnieniem. 
Przewidujemy, że do sieci kanaliza-
cyjnej zostanie podłączonych około 
80 budynków. Zakończenie inwesty-

cji planowane jest na koniec sierp-
nia i mamy nadzieję, że w tym termi-
nie zakończą się problemy związane  
z budową kanalizacji.

W Żeliszowie firma „Wojtek” 
Pana Tadeusza Zarembeckiego 

buduje wielofunkcyjny obiekt kultu-
ry. Odpowiednie tempo prac oraz 
przykrycie obiektu dachem jeszcze 
w ubiegłym roku spowodowało,  
że w czasie zimy nie przerwano robót. 
Przez okres zimy wykonano wszystkie 
instalacje wewnętrzne oraz posadzki 
i tynki. Wykonano również przyłą-
cza kanalizacyjne, wodociągowe, 
energetyczne i gazowe. Na podło-
gach oraz na ścianach w sanitariatach 
i pomieszczeniu kuchennym ułożono 
płytki ceramiczne. Obecnie wykonuje 
się elewację i kształtowanie terenów 
zielonych oraz roboty malarskie  
i wykończeniowe wewnątrz obiektu. 
Umowny termin zakończenia robót 

wyznaczony został na koniec lipca br. 
Sądząc po zaawansowaniu prac termin 
ten zostanie istotnie skrócony.

Postęp robót budowlanych w Żeliszowie daje pewność, że obiekt zostanie 
oddany do użytkowania przed terminem umownym

Na tym terenie, przejętym od Spółdzielni Mieszkaniowej w Trzebieniu, 
w roku bieżącym wybudowany zostanie plac zabaw dla dzieci
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Samospis internetowy w ramach 
Narodowego Spisu Powszechne-
go 2011 jest możliwy od 1 kwiet-
nia do 16 czerwca br. 

Aby dokonać samospisu należy 
skorzystać z formularza 

elektronicznego on-line urucha-
mianego w przeglądarce interne-
towej, albo zainstalować na swoim 
komputerze wersję off-line tego 
formularza, niewymagającą stałe-
go dostępu do Internetu.
 Informacje na formularzu powin-
ny być podane wg stanu w dniu  
31 marca 2011 r. o godz. 2400

Spis przeprowadza się jako 
badanie pełne i reprezentacyjne. 
Badanie reprezentacyjne przepro-
wadza się u osób stale zamiesz-
kałych i czasowo przebywających 
na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, których mieszkania zosta-
ły wylosowane do tego badania, 

pozostałe osoby objęte są badaniem 
pełnym. Informacja o rodzaju 
badania jest wyświetlana w aplika-
cji po zalogowaniu i wprowadzeniu 
adresu zamieszkania.
 Samospisu mogą dokonać 
osoby, które ukończyły 16 rok 
życia, dane dotyczące osób małolet-
nich przekazują osoby pełnoletnie 
wspólnie z nimi zamieszkałe.

Aby zalogować się do aplika-
cji formularza on-line należy 

podać numer PESEL oraz hasło, 
które można zdefiniować wypeł-
niając formularz identyfikacyjny.
 Formularz samospisu interne-
towego jest dostępny przez okres 
14 dni od momentu pierwszego 
poprawnego zalogowania. W tym 
czasie użytkownik może logować 
się wielokrotnie, a stan danych jest 
zapamiętywany. Po upływie 14 dni 
dane do logowania tracą ważność 

i spis zostanie dokończony drogą 
telefoniczną lub przez rachmi-
strza.

Wszystkie zbierane i groma-
dzone w spisie dane indywi-

dualne i dane osobowe są poufne  
i podlegają szczególnej ochronie – 
objęte są tajemnicą statystyczną na 
zasadach określonych w ustawie  
o ochronie danych osobowych 
oraz w art. 10 ustawy z dnia 
29 czerwca 1995 r. o statysty-
ce publicznej (Dz. U. z 1995 r.,  
Nr 88, poz. 439 z późn. zm.).
 Szczegółowe informacje nt. 
Narodowego Spisu Powszechne-
go można uzyskać dzwoniąc pod 
numer Infolinii: 800 800 800  
z telefonów stacjonarnych (połącze-
nie bezpłatne), 22 44 44 777  
z telefonów komórkowych (cena 
połączenia zgodnie z cennikiem 
operatora).

Po raz kolejny początek kwietnia to czas emocji 
i oczekiwań wielu szóstoklasistów, myślących 

o swojej przyszłości. W ośmiu szkołach podstawo-
wych Gminy Bolesławiec 5 kwietnia do sprawdzianu 
wiedzy i umiejętności na zakończenie klasy szóstej 
przystąpiło ogółem 123 uczniów, w tym 12 uczniów, 
piszących sprawdzian w warunkach dostosowanych 
do ich potrzeb rozwojowych. Nie wystąpiły przypad-
ki niezgłoszenia się na sprawdzian – pisali go wszyscy 
uczniowie klas szóstych gminnych szkół.
 Nadzór nad przebiegiem sprawdzianu sprawo-
wały komisje egzaminacyjne, powołane zarządze-
niami dyrektorów szkół podstawowych. W składzie 
każdej komisji był, zgodnie z obowiązującą proce-
durą organizacji sprawdzianu, nauczyciele z innej 
szkoły podstawowej. A ponadto, jak co roku, przebieg 
sprawdzianu obserwowali, wyznaczeni przez dyrekto-
ra Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu, 
obserwatorzy z Gminy Bolesławiec. Byli to radni Rady 

Gminy Bolesławiec oraz gminni urzędnicy. I tak spraw-
dzian w poszczególnych szkołach obserwowali:
SP Bożejowice – Pan Józef Hunek, 
SP Brzeźnik – Pani Iwona Przybylska, 
SP Dąbrowa Bolesławiecka – Pan Andrzej Szwedo, 
SP Kraśnik Dolny – Pani Helena Szymula, 
SP Kruszyn – Pan Ryszard Kaprawy, 
SP Ocice – Pan Michał Gajewski,
SP Trzebień – Pani Zofia Kojder,
SP Żeliszów – Pan Leszek Berny.

Sprawdzian obejmował wiedzę i umiejętności 
z przedmiotów ogólnokształcących, w tym:  

z języka polskiego, matematyki, historii i przyro-
dy. Mamy nadzieję, że pomimo stresu i ogromnych 
emocji, uczniowie wykazali się dobrym przygo-
towaniem do tego pierwszego w życiu, ważnego 
egzaminu i nie przyniosą wstydu swoim nauczycie-
lom i szkołom. A wyniki sprawdzianu zamieścimy 

już pod koniec maja.

Informacja GUS

Helena Szymula
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codziennych, nawet nie zdając 
sobie z tego sprawy. Tym poetyc-
kim słowom towarzyszyła piękna 
scenografia, wspaniale oddająca 
nastrój przedstawienia. Tematy-

kę miłości i Bożego miłosierdzia 
przybliżyły też pieśni religijne  
w wykonaniu zespołu muzycznego. 

Zwraca jąc  s i ę  do  dz iec i  
i  młodzieży, ks.  Biskup 

podziękował za podjęcie tego 
tematu i życzył, by miłość i dobro 
były zawsze dostrzegane i obecne  
w sercach i uczynkach młodych 
ludzi, ich nauczycieli i bliskich. 
Przekazał na ręce Pani Dyrektor 
książkę o Świętej Jadwidze Śląskiej, 
która swoim życiem świadczy-
ła o wielkości Bożego miłosier-
dzia. Następnie udzielił zebranym 
Bożego błogosławieństwa i wręczył 
pamiątkowe obrazki.
 Na zakończenie wszyscy obecni 
na spotkaniu odmówili wspólną 
modlitwę, a następnie uczniowie 
pożegnali ks. Biskupa kwiatami  
i gromkimi brawami.

zując na ręce Biskupa materiały  
promocyjne o Gminie Bolesławiec. 

Najmłodsza przedstawicielka 
społeczności szkolnej z oddzia-
łu przedszkolnego powitała  

ks. Biskupa wierszem, a ucznio-
wie z koła teatralnego przed-
stawili inscenizację pod tytułem 
„Jak Krzyś szukał miłości”. 

Młodzi aktorzy ukazali obecnym,  
że wokół nas jest dużo miłości. 
Uświadomili także zebranym,  
że doświadczamy jej w sytuacjach 

W dniu  29  marca  2011 
roku, w ramach wizytacji 

kanonicznej w Parafii Narodze-
nia Najświętszej Maryi Panny 
w Ocicach, Szkołę Podstawową 
im. Jerzego Kukuczki w Ocicach 
odwiedził ks. Biskup Stefan Cichy 
– Ordynariusz Diecezji Legnic-
kiej. 
 Pani Dyrektor Bogusława 
Posacka powitała Jego Ekscelen-
cję i zaproszonych gości: Pana 
Andrzeja Dutkowskiego - Wójta 
Gminy Bolesławiec, ks. Krzyszto-
fa Słabickiego – Dziekana Dekana-
tu Nowogrodziec, ks. Mariu-
sza Majewskiego - sekretarza 
biskupa legnickiego, ks. Jerzego 
Marczaka – proboszcza parafii  
w Ocicach, radnych Gminy 
Bolesławiec: Pana Leszka Berne-
go i Pana Marka Biegacza oraz 
Panią Ewelinę Karaban - Przewod-
niczącą Rady Rodziców. Następ-

nie Pan Wójt Andrzej Dutkowski 
zapoznał wszystkich obecnych ze 
stanem oświaty w naszej gminie 
i planami jej rozwoju, przeka-

Na zakończenie spotkania ks. Biskup wręczył uczniom pamiątkowe obrazki

Uczestnicy spotkania w sali gimnastycznej z dużym zainteresowaniem 
obejrzeli inscenizację przygotowaną przez młodzież szkolną

Barbara Szyndrowska
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Wielkanoc to najważniejsze i najstarsze święto chrze-
ścijaństwa, obchodzone na pamiątkę Zmartwych-

wstania Chrystusa. Jak wiele innych świąt chrześci-
jańskich jest pełne obrzędów i tradycji. Jedną z nich 
jest tradycja ozdabiania stołu wielkanocnego i tworze-
nia barwnych kompozycji. Gminny Ośrodek Kultu-
ry i Sportu w Kruszynie już od kilku lat organizuje 
Konkurs na Najpiękniejsze Kompozycje Wielkanocne.  
W bieżącym roku finał odbył się 2 kwietnia w Kruszynie.

Na konkurs dostarczono 57 prac z 8 miejscowo-
ści naszej gminy. Wśród nich przeważały kompo-

zycje dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych. Prace 
były bardzo zróżnicowane. Kolorystycznie dominowa-
ły żółcie i zielenie, nieodmiennie kojarzące się z wiosną. 
W wielu pracach królowały pisanki, kraszanki oraz jajka 
ozdobione w tak oryginalny sposób, że wywoływały 
zdumienie i zachwyt wśród oglądających. Jednym z tak 
ciekawych rozwiązań plastycznych było zdobienie jajek 
techniką „decoupage”. Technika ta polega na nakleja-
niu wzoru z papieru i pokryciu go wieloma warstwami 
lakieru tak, aby wtopił się całkowicie i nie był wyczu-
walny przy dotknięciu. W zamyśle ma on wyglądać jak 
namalowany. Słowo decoupage pochodzi od francuskie-
go czasownika „decouper” – wycinać. Komisja konkurso-
wa w składzie: Stanisława Wojda – Pytlińska oraz Sylwia 
Recka – Markefka po obejrzeniu wszystkich prac posta-
nowiła przyznać nagrody i wyróżnienia w dwóch katego-
riach wiekowych. 

Wśród dzieci nagrody główne otrzymali: Szymon 
Pasternak z pracowni plastycznej Kruszyna, Pauli-

na Kubica i Szymon Korolski z SP z Trzebienia oraz Karol 
Korycki i Karolina Fila ze SP z Dąbrowy Bolesławiec-
kiej. Ponadto komisja wyróżniła: Ninę Wąsik, Karoli-

nę Michalak, Wiktorię Bednarczuk, Aleksandrę Kopeć 
oraz Natalię Haniszewską ze SP w Dąbrowie Bolesła-
wieckiej, Klaudię Kotwica ze SP w Brzeźniku i Aleksan-
drę Mernioz ze SP w Trzebieniu. Zdecydowanie mniej 
osób zostało nagrodzonych wśród dorosłych uczestników 
konkursu. Nagrody główne otrzymały panie: Grażyna Łucka  
z Łazisk oraz Dorota Dobrzańska z Żeliszowa, zaś wyróż-
nienie - Stanisława Witwicka z Kraśnika Dolnego. Sala 
konferencyjna Centrum Administracyjno - Kulturalnego  
w Kruszynie wypełniona była tego dnia nie tylko widzami 
ale także miłośnikami sztuki haftu. Tego bowiem dnia odbył 
się finał ogłoszonego na początku roku Konkursu na Najcie-
kawszy Haft. Konkurs był otwarty dla wszystkich, którzy 
lubią haftować, z czego skwapliwie skorzystali także (oprócz 
mieszkańców naszej gminy i Bolesławca) mieszkańcy Dzier-
żoniowa i Piławy Dolnej. Haftowane obrazy przyciągały 
uwagę wszystkich, zgromadzonych tego dnia widzów. 

Zaproszony tego dnia Z-ca Wójta Gminy Bolesławiec 
Roman Jaworski oraz Sylwia Recka – Markefka (juror 

Konkursu Kompozycji Wielkanocnych) wręczyli nagro-
dy nie tylko laureatom konkursu kompozycji wielkanoc-
nych ale także uzdolnionym hafciarkom. I miejsce otrzy-
mała Dorota Chmielewska z Piławy Dolnej, II – Stefania 
Piechowiak z Dzierżoniowa, III – Maria Namięta z Żeliszo-
wa. Wyróżnieni zostali: Teresa Żurakowska z Bolesław-
ca, Anna Baj i Maria Scholz Łazisk oraz Olga Burdyna  
z Żeliszowa. Prace oceniały Panie: Hanna Nasz z Muzeum 
Etnograficznego we Wrocławiu oraz Ewa Wróbel z Ośrod-
ka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu. Dla licznie 
zgromadzonej publiczności na scenie zaprezentowali się 
uczniowie Pani Anny Charewicz ze szkół z Trzebienia  
i Dąbrowy Bolesławieckiej, prezentując fragment Miste-
rium Wielkanocnego. Beata Widera

I miejsce wśród dorosłych uczestników konkursu zajęła 
Pani Grażyna Łucka z Łazisk radna Gminy Bolesławiec 

Pamiątkowa fotografia najmłodszej uczestniczki konkursu, jurora 
Pani Sylwi Recka-Markefka i Wicewójta Romana Jaworskiego
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Już 10 lat minęło od pierwszej edycji Konkursu na Regio-
nalne Potrawy Wielkanocne, który organizowany jest 

dla Kół Gospodyń Wiejskich z terenu powiatu bolesła-
wieckiego. Pierwsza edycja konkursu odbyła się w Domu 
Ludowym w Kruszynie, na którym swoje potrawy prezen-
towały tylko cztery koła. Z roku na rok impreza „rozra-
stała się”. Modyfikowano regulamin, w którym określo-
no w końcu liczbę ocenianych potraw. W ciągu ostat-
niej dekady wiele się zmieniło. Nie tylko składy osobowe 
Kół Gospodyń Wiejskich, ale także podejście do sposobu 
funkcjonowania tych organizacji. Weszło „nowe”, Panie są 
teraz bardziej świadome swoich możliwości i zalet, z czym 
nie muszą się kryć, bo ich zdolności plastyczne i kulinar-
ne było widać podczas X edycji Konkursu Regionalnych 
Potraw Wielkanocnych jak na dłoni. 
 Na dwa tygodnie przed Świętami Wielkanocnymi  
9 kwietnia 2011 roku do sali I LO w Bolesławcu zjechało 
ponad 250 osób, w tym przedstawiciele 28 Kół Gospo-
dyń Wiejskich. Imprezę zaszczycili swoją obecnością 
zaproszeni goście: Starosta Powiatu Bolesławieckiego 
Cezary Przybylski, Wicestarosta Stanisław Chwojnicki, 
Prezydent Miasta Bolesławiec Piotr Roman, Wójt Gminy 
Bolesławiec Andrzej Dutkowski, Prezes Stowarzyszenia 
Ziemia Bolesławiecka - Jan Cołokidzi oraz wielu innych 
znamienitych gości. Zaproszoną europosłankę Lidię 
Geringer de Oedenberg reprezentował Paweł Zieliński, 
który w jej imieniu przekazał 3 opłacone wycieczki do 
Parlamentu Europejskiego w Brukseli. 

Na wyznaczonych wcześniej stołach Panie i Panowie 
(bo i tych w wielu kołach nie zabrakło) prezentowali 

zestawy oszałamiających zmysły węchu i wzroku potraw 
wielkanocnych. Imprezę rozpoczęły Panie: Olga Burdy-
na (Przewodnicząca Powiatowej Rady KGW) i Grażyna 
Łucka (skarbnik Powiatowej Rady KGW), które w skrócie 
przedstawiły historię konkursu na przestrzeni 10 lat. Aby 
wytypować najsmaczniejsze potrawy, powołano komisję 
konkursową w składzie: Anna Opała, Mariola Korczow-
ska, Grażyna Wężyk oraz Ryszard Miziniak. Podczas, 
gdy członkowie komisji uzbrojeni w łyżki, noże i widel-
ce pracowali, widzowie mieli okazję obejrzeć fragment 
Misterium Wielkanocnego w wykonaniu uczniów ze szkół  
z Trzebienia i Dąbrowy, przygotowanych przez Panią Annę 
Charewicz. Po nich zaprezentowała się znany i lubia-
ny Zespół Ludowy „Zagajnik”. W przerwie pomiędzy 

występami publiczność miała okazję oddać głos na swoją 
upatrzoną wcześniej potrawę na specjalnych kartach do 
głosowania. Po przeliczeniu kart okazało się, że najwię-
cej głosów publiczności otrzymała potrawa Koła Gospo-
dyń Wiejskich Bożejowice – Rakowice. Podczas Konkur-
su na Regionalne Potrawy Wielkanocne Powiatowa Rada 
KGW oraz Kółka Rolnicze postanowiły nagrodzić odzna-
czeniami zasłużone Panie: Annę Furtak, Bronisławę Świlo-
nek, Julię Turoń, Kamilę Rygiel oraz Wandę Surowiecką, 
która na tejże imprezie miała okazję zaprezentować świeżo 
wydany zbiór wierszy. 

W końcu nadeszła ta oczekiwana chwila, w której 
komisja konkursowa zakończyła pracę. Po długich 

naradach okazało się, że I miejsce za Regionalne Potrawy 
Wielkanocne otrzymało KGW z Lipian, II miejsce KGW 
Kraśnik Dolny i Kraśnik Górny, III miejsce zaś powędro-
wało do Koła z Bożejowic – Rakowic. Oceniano także  
Stół Wielkanocny. W tej kategorii I miejsce przyzna-
no KGW z Zagajnika, II miejsce – Paniom z Łazisk,  
a III – Kołu z Zebrzydowej. Przyznano także nagrody 
specjalne: dla KGW z Raciborowic – za rewelacyjny żur 
i karczek z pieca chlebowego oraz dla KGW z Kierżna  
za oprawę plastyczną stołu. Dyplomem podziękowano 
także Paniom z Koła Gospodyń z Żeliszowa za przygo-
towanie imprezy. Na zakończenie wszyscy uczestnicy 
usłyszeli życzenia Wesołych i Zdrowych Świąt Wielkanoc-
nych. Organizatorem imprezy byli: Starostwo Powiatowe  
w Bolesławcu, Powiatowa Rada Kół Gospodyń Wiejskich 
oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu.

Beata Widera

Wójt Andrzej Dutkowski pogratulował członkiniom 
KGW Lipiany zwycięstwa w konkursie
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Jak co roku, od kilku lat w marcu Gminny Ośrodek 

Kultury i Sportu organizuje Turniej Matematycz-

no – Sprawnościowy. Adresatem imprezy są ucznio-

wie klas III szkół podstawowych gminy wiejskiej 

Bolesławiec. 

Także tego roku nie mogło zabraknąć matema-

tyczno-sprawnościowych zmagań. Turniej odbył się  

17 marca bieżącego roku na sali gimnastycznej Szkoły 

Podstawowej w Brzeźniku. W szranki stanęli ucznio-

wie ze szkół w: Bożejowicach, Brzeźniku, Dąbro-

wie Bolesłąwieckiej, Kraśniku Dolnym, Kruszy-

nie, Ocicach, Trzebieniu i Żeliszowie. W poprzed-

nich latach grupa dzieci, która wykonywała zadania 

sprawnościowe, była jednocześnie grupą wykonu-

jącą działania matematyczne. W tym roku postano-

wiliśmy to rozdzielić. Każda drużyna składała się  

z 6-ciu osób, czworo brało udział w części spraw-

nościowej, a dwoje wykonywało działania matema-

tyczne. Grupy sprawnościowe były uzależnione 

od matematyków, bo to właśnie oni dawali swoim 

drużynom sygnał do rozpoczęcia części sprawnościo-

wej. Matematyczne duety na sygnał startu rozpo-

czynały wykonywanie działań, po ich skończeniu 

i odłożeniu kartki, jedna z osób podnosiła rękę do 

góry, co było sygnałem startu dla grupy sportowej. 

Po skończeniu zadania sprawnościowego sumowa-

no czas wykonania obydwu grup (matematycznej  

i sportowej). Osobne punkty drużyny otrzymywały 

za poprawnie wykonane działania. 

I tak po czterech konkurencjach okazało się,  

że I miejsce wywalczyła sobie ekipa ze Szkoły 

Podstawowej w Kruszynie w składzie: Eliana 

Paralusz, Natalia Wójcik, Rafał Konik, Patryk Małek, 

Wojciech Paluch i Jacek Konefał. II miejsce przypa-

dło reprezentantom Szkoły Podstawowej z Bożejo-

wic: Darii Stec, Sylwii Pachlińskiej, Jakubowi Mrozi-

kowi, Marcelowi Michnowskiemu, Filipowi Witaso-

wi oraz Mateuszowi Różnickiemu. Zdobywcy  

III miejsca to uczniowie Szkoły Podstawowej  

z Trzebienia: Nicole Brands, Żaneta Ratajczak, Emilia 

Radwańska, Jakub Kwoczka, Radosław Tabor i Julian 

Trochanowski. Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali 

słodkie upominki, a zwycięzcy pamiątkowe medale 

i nagrody. Beata Widera

Pamiątkowa fotografia wszystkich drużyn - uczestników Turnieju Matematyczno - Sprawnościowego
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Słowami piosenki Marka Grechuty i zespołu „Anawa” można opisać działania każdej  
z gminnych szkół podstawowych podczas obchodzonego w tym roku Dnia Wiosny. Pożegnanie 
Zimy po jej długim pobycie u nas i powitanie mocno oczekiwanej Wiosny odbyło się podczas 
tradycyjnego topienia Marzanny i wielu konkursów oraz inscenizacji, mającymi przywołać 

wytęsknioną porę roku. W każdej szkole jednak było trochę inaczej...

BOŻEJOWICE

Jak wszyscy wiemy, 21 marca to pierwszy Dzień Wiosny. 
Chcąc uczcić ten radosny czas, w którym wszystko 

zaczyna się budzić do życia, Samorząd Uczniowski Szkoły 
Podstawowej w Bożejowicach wraz z uczniami klasy IV i V 
przygotował przedstawienie pt. „Pierwszy Dzień Wiosny”, 
którym uczniowie zobrazowali nadejście wiosny w lesie.

Po przedstawieniu uczniowie mogli sprawdzić swoje 
umiejętności w układaniu puzzli, przedstawiających wiosen-
ne kwiaty, jak również w konkurencjach sportowych.

W czasie obchodów pierwszego Dnia Wiosny ucznio-
wie zaprezentowali swoje talenty. Były to występy 

taneczne w formie samodzielnie przygotowanych orygi-
nalnych układów tanecznych z ułożoną przez siebie chore-
ografią, były pokazy gry na instrumentach muzycznych 
oraz prezentacja wielu ciekawych piosenek.

Żeby tradycji stało się zadość, uczniowie, nawet  
ci najmłodsi z oddziału przedszkolnego, wraz z Panią 
Bogusławą Dolińską przygotowali Marzanny, z którymi 
przemaszerowaliśmy przez wieś, aby oznajmić naszym miesz-
kańcom, że nadeszła już wiosna.

DĄBROWA BOLESŁAWIECKA

Jak co roku, po długiej i mroźnej zimie z niecierpli-
wością wyczekujemy wiosny. Jej nadejście uczniowie  

ze Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Bolesławieckiej wraz 
z gronem pedagogicznym i Radą Rodziców postanowili 

powitać pod hasłem „Odkrywamy nasze talenty”. Wierzy-
my, że tak jak przyroda budzi się do życia i rozkwita, tak 
i talenty, drzemiące w każdym dziecku, zostaną w tym 
dniu rozbudzone. 

A zdolności naszych uczniów są różnorodne! Dzieci 
młodsze miały okazję do twórczego szaleństwa. 

Efekty ich pracy w postaci pięknych, wiosennych plaka-
tów mogliśmy wszyscy podziwiać w szkolnej galerii.

Starsi uczniowie w tym czasie rozegrali turniej koszy-
kówki oraz zawody w tenisie stołowym. Emocje towarzy-
szyły również maluchom, dla których przygotowano 
olimpiadę sportową. Tor przeszkód stanowił nie lada 
wyzwanie, ale dzięki współpracy i sportowej posta-
wie wszystkich drużyn zabawa udała się wyśmienicie.  
Na zakończenie odbył się festiwal piosenki wiosennej. 
Wszyscy odważni mogli zaśpiewać przygotowane utwory. 
Widownia bardzo życzliwie przyjęła młodych wykonawców, 
nagradzając ich gromkimi brawami. Najpiękniej zaprezen-
towały się „Żabki” z klasy I. Swymi zdolnościami tanecz-
nymi zachwycili nas uczniowie kl. VI Krzysztof Michalak 
i Krystian Deberny. Układem kroków break-dance zasłu-
żyli na oklaski żeńskiej części publiczności. Dziewczynki  
z kl. IV-VI: Katarzyna Kata, Izabela Winogradow, Klaudia 
Kołkowska i Justyna Michalak energetycznym tańcem 
z pomponami wprowadziły radosny, wiosenny nastrój, 
który towarzyszyć nam będzie również w pochmurne dni, 
których oby było jak najmniej! Anna Socha

Katarzyna Kopania

Pierwszoklasiści jako żabki przyzywały wiosnę, 
by przyszła w końcu do Dąbrowy

Wspaniała Marzanna przygotowana przez oddział 
przedszkolny, szkoda że trzeba ją utopić
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KRAŚNIK DOLNY

Podobnie jak w latach ubiegłych w dniu 21 marca  
w Szkole Podstawowej w Kraśniku Dolnym nie było 

typowych lekcji. Właśnie rozpoczęła się kalendarzowa 
wiosna i postanowiliśmy ją uroczyście przywitać.

Wiosną przecież przyroda po długiej zimie budzi się 
znowu do życia. Jest nam weselej, bo słońce świeci dłużej 
i mocniej, przez co robi się coraz cieplej. Lepsze warun-
ki do życia mają także rośliny i zwierzęta.

Obchody Dnia Wiosny rozpoczęły się w klasach. 
Wszyscy uczniowie mieli za zadanie wykonać plakaty  
o tematyce wiosennej. Dzieci, stosując różnorodne techni-
ki plastyczne, z ogromnym zaangażowaniem przystąpiły 
do pracy. Efekt końcowy przerósł oczekiwania wszyst-
kich. Prace były wspaniałe, dlatego postanowiliśmy 
wyeksponować je w sali gimnastycznej, by stanowiły 
dekorację dalszej części uroczystości.

Równocześnie w każdej klasie uczniowie przebierali 
jedną ze swoich koleżanek za Panią Wiosnę. W tym 

roku mieliśmy ich w sumie aż siedem. Dziewczynki prezen-
towały się fantastycznie we własnoręcznie zaprojektowa-
nych i wykonanych przez uczniów strojach. Mnóstwo 
kwiatków, tęcza barw, słomkowe kapelusze i okulary 
przeciwsłoneczne. Te atrybuty od razu wywołały w nas 
radosny nastrój. Naprawdę można było poczuć wiosnę!

Tak przebiegł pierwszy etap obchodów Dnia Wiosny. 
W drugiej części przenieśliśmy się do sali gimnastycznej, 
gdzie rozpoczęła się część artystyczna.

Uroczystość poprowadziły uczennice klasy czwar-
tej Karolina Deberna i Karolina Szweda. Na scenę 
zaproszone zostały wszystkie Panie Wiosny, które  
w rytm muzyki, niczym modelki na wybiegu, zaprezen-
towały się publiczności w wykonanych przez koleżanki  
i kolegów strojach.

Następnie odbyło się symboliczne powitanie wiosny. 
Każda klasa, przygotowanymi wcześniej piosenka-

mi, wierszykami i okrzykami, oficjalnie przywitała „swoją” 
Wiosnę. W podziękowaniu za tak miłe przyjęcie Panie 
Wiosny poczęstowały wszystkich pysznymi cukierkami.

Po krótkiej przerwie na konsumpcję rozpoczął się 
kolejny etap uroczystości. Wraz z wiosną do życia obudzi-
ła się przyroda, a w naszej szkole ... obudziły się talen-
ty! Grupa uczniów z klas IV-VI przygotowana przez 
nauczycielkę muzyki Panią Elwirę Szostak przedsta-
wiła swoje interpretacje znanych przebojów o wiośnie  
i nie tylko. Zaśpiewali, zatańczyli, a nawet zagrali, za co 
bardzo żywiołowo reagująca publiczność nagrodziła ich 
gromkimi brawami.

Te wspaniałe występy rozruszały nasze ciała. 
Nadszedł czas, by to samo spotkało nasze umysły. Kolej-
nym punktem programu był „Wiosenny Quiz Przyrod-
niczy”. Rywalizacja przebiegała w dwóch kategoriach. 
Najpierw sprawdzona została wiedza uczniów z klas I-III. 
W tej grupie wszyscy radzili sobie wspaniale, a wyniki 
były bardzo zbliżone. Ostatecznie zwycięzcami okaza-
li się ex aequo uczniowie klasy drugiej i trzeciej. Warto 
jednak wspomnieć, że pierwszoklasiści zdobyli zaledwie 
o jeden punkt mniej. Po odebraniu pamiątkowych dyplo-
mów oraz słodkich batoników uczestnicy ustąpili miejsca 
swoim starszym kolegom i koleżankom.

W tej kategorii pytania były nieco trudniejsze,  
ale reprezentanci klasy szóstej od początku radzili sobie  
z nimi niemal bezbłędnie, dzięki czemu do końca nie oddali 
pierwszej pozycji w stawce. Bardzo dobrze zaprezentowała 
się również klasa czwarta, która ostatecznie zajęła drugie 
miejsce. Na miejscu trzecim rywalizację zakończyła klasa 
piąta, której tego dnia wyraźnie się nie wiodło.

Tym sposobem w atmosferze zabawy dotarliśmy do 
ostatniego punktu programu obchodów Pierwsze-

go Dnia Wiosny w naszej szkole. Zgodnie z wieloletnią 
tradycją wszyscy uczniowie w asyście nauczycieli udali się 
nad pobliską rzekę, by wrzucić do niej Marzannę – symbol 
odchodzącej zimy. Podczas przemarszu zaobserwowali-
śmy wiele oznak wiosny, co dowiodło, że wiosna zawitała 
 u nas nie tylko w kalendarzu!

KRUSZYN

Dnia 21 marca 2011 w Szkole Podstawowej w Kruszy-
nie odbył się „Dzień Talentów” z okazji pierwszego 

dnia wiosny. Celem, jaki nam przyświecał przede wszyst-
kim, było zaprezentowanie naszych umiejętności artystycz-
nych, naszych talentów i zdolności. Wiosna wyzwala 
radość i to postanowiliśmy udowodnić przebiegiem całego 

Łukasz Surus

Symboliczny koniec zimy - topienie Marzanny przez 
uczniów ze SP w Kraśniku Dolnym
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dnia. Scenariusz obchodów powitania wiosny przygoto-
wał Samorząd Uczniowski wraz z opiekunem - Panią Ewą 
Śliwińską. Ten dzień uczniowie postanowili uczcić wesoły-
mi, wiosennymi kolorami i przygotowanymi specjalnie na 
powitanie wiosny zabawami, w czasie których zaprezento-
wali wybrany kolor. Już kilka dni wcześniej klasy wyloso-
wały swoją przewodnią wiosenną barwę i wytypowały 
kilkuosobowe zespoły do wykonania Marzanny. 

Pierwszego dnia wiosny, w poniedziałek już od samego 
rana, rozpoczęliśmy przygotowania do powita-

nia wiosny. Uczniowie uczestniczyli w różnych formach 
aktywności: każda klasa układała wiosenne obrazy z figur 
geometrycznych wyciętych z papieru w kolorze wyloso-
wanym przez klasę, swoich sił próbowaliśmy także na 
poetyckiej niwie, układając wiosenne rymowanki i wiersze, 
które zostały niezwykle wysoko ocenione przez jury.  
W jego skład weszli nie tylko nauczyciele (Panie Klaudia 
Medyńska, Małgorzata Hlastawa-Wojtowicz), ale również 
uczniowie z poszczególnych klas (Sylwia Konik z kl. 4, 
Piotr Skrzypek z kl. 5 i Adam Paszkiewicz z kl. 6). Każda 
klasa przygotowała także pracę plastyczną i krótkie hasło 
związane z wiosną lub wcześniej wylosowanym wiosen-
nym kolorem. 

Kulminacyjnym punktem pierwszego dnia wiosny, 
obchodzonego w Szkole Podstawowej w Kruszynie, stał 
się wiosenny korowód. Wszyscy, ustrojeni w wiosenne 
barwy, w kolorowym pochodzie wyruszyliśmy na poszu-
kiwanie wiosny. Z tych poszukiwań Pani Klaudia Medyń-
ska przyniosła do szkoły znalezione pierwsze oznaki 
wiosny – bazie.

Jednym z ciekawszych punktów tego niezwykłego dnia 
był zapewne pokaz wiosennej mody i wybór najbar-

dziej wiosennej kreacji w tym sezonie. Konkurs „Słowa  
o wiośnie” dostarczył nam także sporo emocji, związa-
nych z rywalizacją. W trakcie, kiedy komisja podliczała 

głosy, wspólnie recytowaliśmy wiosenny wiersz. W końcu 
jury ogłosiło wyniki. Najbardziej wiosenną klasą w naszej 
szkole została klasa 6, która otrzymała nagrodę przechod-
nią - miotłę ze słodkościami do wymiatania zimy.

Zajęcia sportowe zakończyły pełen wrażeń dzień powita-
nia wiosny w naszej szkole.

OCICE

Wiosna do uczniów Szkoły Podstawowej w Ocicach 
w tym roku zawitała wespół z Dniem Patrona. 

Nietrudno było połączyć ze sobą te dwie uroczystości, gdyż 
nasz patron, Jerzy Kukuczka, miłośnik przyrody, świetnie 
komponuje się z nastającym właśnie czasem wędrówek, 
spacerów, bliskich spotkań z łonem natury.

21 marca uczniowie klas IV – VI zebrali się w sali 
gimnastycznej, by wziąć udział w rywalizacji związa-
nej z przygotowaniem gazetki tematycznej, dotyczącej 
Jerzego Kukuczki. Na realizację uczniowie mieli godzi-
nę. W tym czasie grupy musiały przygotować atrakcyjną 
graficznie i interesującą treściowo gazetkę, wykorzystu-
jąc do tego materiały rozdane przez nauczycieli. Następ-
nie każda klasa musiała w ciekawy sposób zaprezento-
wać efekt swojej pracy. Po prezentacji wszystkie gazetki 
dumnie zawisły na szkolnym korytarzu, stanowiąc tzw. 
„produkt 2 w 1” – cieszą oko, ze względu na inwencję 
i staranność plastyczną, i zaspokajają duszę oraz umysł, 
ze względu na zawartość treściową. 

Po części poświęconej Jerzemu Kukuczce nastąpi-
ła druga odsłona „wiosennych” manewrów. Jako 

że talenty naszego patrona doskonale są znane naszym 
uczniom, na powitanie wiosny oni sami zapragnęli 
pochwalić się swoimi zdolnościami. A mają ich, jak się 
okazuje, bez liku… Do szkolnej odsłony konkursu „Mam 
talent” stawiło się ponad 20 uczniów z klas I – VI. Przekrój 
tematyczny był ogromny: od sztuczek prestidigitatorskich, 

Ewa Śliwińska

Pierwszy dzień wiosny w SP w Ocicach połączony był 
z obchodami „Dnia Patrona” tejże szkoły

Barwny korowód uczniów SP w Kruszynie wyruszył  
na poszukiwanie długo oczekiwanej wiosny
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poprzez pokazy akrobatyczne, na wokalno – tanecznych 
popisach skończywszy. Trzeba przyznać, iż przygotowa-
nie poszczególnych występów stało na bardzo wysokim 
poziomie. Uczestnicy „talentowych” potyczek zadba-
li o najdrobniejsze szczegóły: stroje, oprawa muzyczna, 
choreografia itd. były dokładnie przemyślane, zaplano-
wane i precyzyjnie zaprezentowane. Wszystko to spowo-
dowało, iż komisja konkursowa miała ogromne proble-
my z wyłonieniem zwycięzców. Po burzliwej naradzie 
tytuł „Najbardziej utalentowanych” został przyznany 
dziewczynkom z klasy VI: Ilonie Czyżewskiej, Anicie 
Karpiak, Angelice Kołodziej, Asi Nawrockiej i Justynie 
Radzińskiej, które na potrzeby występu powołały do życia 
zespół „Angel”. Serca jurorów oraz publiczności dziew-
czyny zdobyły, wykonując skomplikowany, acz bardzo 
widowiskowy układ taneczno – akrobatyczny, w którym 
popisywały się świetną koordynacją, zgraniem, sprawno-
ścią oraz poczuciem rytmu. No, mają dziewczyny talent, 
bez dwóch zdań! Na koniec uczniowie klas młodszych, 
w pięknych, wiosennych przybraniach głowy, radośnie  
i energetycznie odśpiewali utwory o tematyce wiosennej, 
czym ostatecznie dali sygnał, iż ta długo wyczekiwana pora 
roku – wiosna -  nastała! 

Możliwość pokazania się z innej strony, nie tylko tej 
szkolno – ocenowej, okazała się dla naszych uczniów 

bardzo atrakcyjna. Duża ilość uczestników świadczy  
o tym, iż na brak talentów nasi podopieczni nie mogą 
narzekać. Zaś chęć pokazania się na forum szkoły dowodzi, 
iż dzieciaki wierzą w siebie. I to jest fantastyczne. Wszak 
o roli wysokiego poczucia własnej wartości nikogo chyba 
nie trzeba przekonywać.

ŻELISZÓW

Dzień 22 marca 2011r. na uroczystym apelu w Szkole 
Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żeliszowie 

powitaliśmy Wiosnę. Aby sprawdzić wiedzę o nadcho-

dzącej porze roku i przygotowanie do niej, Samorząd 
Uczniowski przeprowadził wiosenny quiz, który wyłonił 
kilku znawców wiosennej przyrody. Rozstrzygnięto 
również wiosenne konkursy: konkurs plastyczny pt. „Witaj 
Wiosno” oraz organizowany corocznie  z okazji tego 
święta tradycyjny, ulubiony zwłaszcza przez uczniów klas 
młodszych, konkurs na „Najpiękniejszą Marzannę”. 

W tym roku konkurencja była ogromna, wszystkie 
Marzanny były zjawiskowe. Postawiły jury przed 

nie lada dylematem, nie pozostało więc nic innego jak 
nagrodzić wszystkich uczestników.

W prawdziwie wiosenny a zarazem bajkowy nastrój 
wprowadzili nas uczniowie koła teatralnego, którzy pod 
opieką Pani Anny Kozdry przygotowali inscenizację  
pt. „Nowalijka”. Wszyscy przebrani byli w fantazyjne 
zielone stroje. Na łąkę pod lasem zaprosiły nas: żabki, 
papugi, żółwie, krokodyle, a nawet kosmici i ogórki oraz 
reporter – świerszcz, który starał się dowiedzieć, jaka jest 
przyczyna tak przedziwnego zgromadzenia. Scenogra-
fia, kostiumy aktorów, ich gra oraz podkład muzyczny 
– „Wiosna” Vivaldiego sprawiły, że wszyscy poczuliśmy 
ciepły powiew nadchodzącej upragnionej wiosny.

Punktem kulminacyjnym naszego spotkania było 
spalenie Marzann jako symbolu odchodzącej zimy. 

Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego przestrzegła 
uczniów jak zachowywać się zgodnie z rytuałem, aby nie 
ryzykować sprowadzenia na siebie nieszczęścia. Podczas 
spalania Marzann uczniowie powtarzali recytowane przez 
Przewodniczącą zaklęcia. Następnie, według ustalonych 
wcześniej zasad, nie oglądając się za siebie, rozeszliśmy się 
do klas. A w uszach pozostawały nadal słowa:
„Kwiat bieleje, świat się śmieje i z nauki smutek wieje”.

Karolina Zdrowowicz, Anna Kozdra

Edyta Sienkiewicz

„Nowalijka” - przedstawienie w wykonaniu członków 
szkolnego koła teatralnego w Żeliszowie

Najlepsze w konkursie „Mam Talent” okazały się 
uczennice klasy szóstej 
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W dniach 23 – 24 marca bieżącego roku na sali sporto-

wej SP w Iwinach rozegrano zawody Mistrzostw 

Powiatu Szkół Podstawowych w Siatkówce „dwójek”. 

W kategorii dziewcząt naszą gminę reprezentowały 

uczennice SP z Kraśnika Dolnego, natomiast w kategorii 

chłopców: tegoroczni mistrzowie gminy – uczniowie SP 

w Bożejowicach oraz ubiegłoroczni mistrzowie powia-

tu – uczniowie SP w Kraśniku Dolnym. W rozgrywkach 

dziewcząt bezkonkurencyjne okazały się „nasze” siatkar-

ki, które bez większych problemów pokonały swoje 

przeciwniczki. Mistrzyniami Powiatu zostały: Karolina 

Deberna, Klaudia Miżdal, Karolina Szweda oraz Patry-

cja Woś. W kategorii chłopców podobnie jak wśród 

dziewcząt najlepszą drużyną okazała się SP z Kraśni-

ka Dolnego, która wygrała wszystkie swoje pojedynki. 

Drugi nasz zespół – SP w Bożejowicach ukończył rywali-

zację na czwartym przedostatnim miejscu, mając na 

swym koncie jedno zwycięstwo i trzy porażki. Mistrza-

mi Powiatu zostali: Marcin Bryłkowski, Marek Łukasie-

wicz, Emanuel Migdal oraz Michał Pałucki. Dzięki tym 

zwycięstwom młodzi siatkarze i siatkarki ze SP w Kraśni-

ku Dolnym reprezentować będą powiat bolesławiecki 

na zawodach strefowych w Smolniku. Opiekunem obu 

drużyn z Kraśnika Dolnego jest Pani Alicja Michalska, 

natomiast opiekunem zawodników z Bożejowic jest Pan 

Aleksander Kłodnicki. Gratulujemy zwycięstwa oraz 

życzymy dalszych sukcesów. Organizatorem zawodów 

był MOS Bolesławiec.

Po rozgrywkach finałowych strefy jeleniogórskiej 

w Piłce Siatkowej Szkół Podstawowych w katego-

rii „3” nadszedł czas na zmagania siatkarskich „2”.  

W poniedziałek 4 kwietnia dziewczęta oraz w czwartek 

7 kwietnia bieżącego roku chłopcy na sali SP w Smolni-

ku rywalizowali o tytuł mistrzowski. W obu katego-

riach naszą gminę oraz powiat reprezentowali uczniowie  

SP z Kraśnika Dolnego. 

W rozgrywkach dziewcząt w fazie grupowej nasze 

zawodniczki dwukrotnie 2:0 pokonały swoje 

rywalki (SP nr 1 Kamienna Góra i SP nr 1 Pieńsk)  

i odnotowały jedną porażkę 0:2 (ze SP nr 1 w Lubaniu), 

co pozwoliło na zajęcie drugiego miejsca premiowanego 

awansem do kolejnej rundy. Jednak w półfinale musia-

ły uznać wyższość rywalek ze Smolnika, przegrywając 

spotkanie 0:2. W finale pocieszenia, po zaciętym meczu, 

siatkarki z Kraśnika Dolnego pokonały rówieśniczki  

z Kostrzycy 2:1 i dzięki temu zwycięstwu stanęły na najniż-

szym stopniu podium. Drugie miejsce zajęły zawodniczki 

ze SP nr 1 w Lubaniu, a pierwsze przypadło uczennicom 

ze SP w Smolniku.   

W zmaganiach chłopców zawodnicy z Kraśnika 

Dolnego nie powtórzyli wyczynu swoich koleża-

nek. W fazie grupowej tylko raz pokonali swoich przeciw-

ników SP ze Smolnika 2:1 oraz dwukrotnie przegrali 0:2 

ze SP z Węglińca i SP nr 1 z Kamiennej Góry ostatecznie 

zajmując w swojej grupie trzecie przedostatnie miejsce. 

Jednak w rozegranym spotkaniu o 5. miejsce nasi chłopcy 

pokonali rówieśników ze SP z Miłkowa 2:0. Najlepszym 

zespołem okazała się SP nr 1 z Kamiennej Góry, wyprze-

dzając drużyny SP z Krzeszowa i SP z Węglińca.

 Opiekunem obu grup jest Pani Alicja Michalska. 

Serdecznie gratulujemy zawodniczkom i zawodnikom 

bardzo dobrych wyników, życząc powodzenia na siatkar-

skich parkietach w przyszłym roku. 
Krzysztof Mosiądz

Krzysztof Mosiądz

Tegoroczni mistrzowie gminy, reprezentanci ze Szkoły 
Podstawowej w Bożejowicach
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Już od kilku lat pierwszy weekend kwietnia w naszej 
gminie stoi pod znakiem siatkówki. I to nie byle jakiej, 

bo bardzo kulturalnej. W turnieju organizowanym przez 
Gminny Ośrodek Kultury i Sprotu pod tajemniczą nazwą 
„PRIMA – SIATKA” przez kilka ostatnich lat rywalizo-
wali między sobą pracownicy ośrodków kultury z terenu 
powiatu bolesławieckiego oraz innych zaprzyjaźnionych 
ośrodków. 

W tym roku rozszerzyliśmy nieco formułę rozgry-
wanego turnieju włączając do rywalizacji urzędy 

samorządu terytorialnego oraz jednostki im podległe. 
Na zaproszenie odpowiedziały zaledwie dwa zespoły,  
ale chyba tylko z tego powodu, iż w składzie każdej druży-
ny musiały wystąpić dwie panie. Wnioskować można, 
że nasze urzędy zdominowane są przez panów i braku-
je przedstawicielek płci pięknej, grających w piłkę siatko-
wą. W ten oto sposób z udziałem trzech ekip w niedziel-

ne popołudnie 3 kwietnia bieżącego roku na sali sporto-
wej Szkoły Podstawowej w Kruszynie rozegrano kolejne 
siatkarskie zawody „PRIMA – SIATKA”. Obok gospodarzy, 
drużyny Gminy Bolesławiec, na starcie do turnieju stanę-
ły ekipy Straży Miejskiej wzmocnionej miejskimi urzęd-
nikami oraz tajemnicza, nieznana dotąd drużyna Przyja-
ciół Straży Miejskiej.

Po przedmeczowej odprawie kapitanów i sędziego 
zawodów Pana Zygmunta Zazuli zadecydowano,  

że drużyny rozgrywać będą spotkania do trzech wygranych 
setów. W meczu otwarcia naprzeciw siebie stanęły zespo-
ły Przyjaciół Straży Miejskiej oraz Gminy Bolesławiec. 
Po zaciętym spotkaniu lepszą okazała się drużyna gospo-
darzy wygrywając 3:0. W kolejnym spotkaniu zagrały  
ze sobą ekipy Straży Miejskiej oraz ich Przyjaciele. Pojedy-
nek gładko, bo 3:0, wygrali miejscy stróże prawa. Ostat-
ni, decydujący o mistrzostwie mecz, rozegrano pomiędzy 
reprezentantami naszej gminy i Strażnikami. Tego dnia nie 
było silnych na drużynę miejskich stróżów prawa, która 
pokonując 3:0 dzielnie walczących gospodarzy sięgnęła po 
zwycięstwo w zawodach. Wszystkie drużyny biorące udział 
w zabawie otrzymały, z rąk grającego w ekipie gospoda-
rzy Wicewójta Gminy Bolesławiec Pana Romana Jawor-
skiego, pamiątkowe dyplomy oraz puchary, a także wzięły 
udział w przygotowanym przez gospodarzy poczęstunku. 
Pragniemy serdecznie podziękować dyrekcji SP w Kruszy-
nie za udostępnienie sali sportowej, Jankowi Dudkowi  
z drużyny „Przyjaciół...” za cenne porady zza linii boiska 
oraz wszystkim drużynom za dobrą i wesołą zabawę. Do 
zobaczenia za rok. Krzysztof Mosiądz

Decydujące spotkanie turnieju, grają strażnicy miejscy  
z drużyną naszej Gminy


