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Podczas obchodów Dnia Edukacji Narodowej 
Wójt Gminy - Andrzej Dutkowski nagrodził 

dyrektorów i nauczycieli szkół gminnych

Turniej Orlików o Puchar Wójta Gminy Bolesławiec



fot. Bożena Długosz

Otwarcie Domu Ludowego Jarzębina w Trzebieniu Dzień Edukacji Narodowej 
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30 września otwarte zosta-
ło Schronisko Związku 

Gmin Kwisa dla Bezdomnych 
Małych Zwierząt w Przelasku  
w Gminie Platerówka. Docelo-
wo będzie w nim mogło przeby-
wać nawet 500 czworonogów. 
Rozwiąże to problem bezdom-
nych zwierząt na terenie naszej 
gminy. Koszt inwestycji to około 
700.000 zł.

4 października Koło Łowiec-
kie Cyranka w Bolesławcu 

obchodziło 65-lecie istnienia.  
W uroczystościach jubileuszo-
wych uczestniczył Zastępca Wój-
ta Gminy Bolesławiec - Roman 
Jaworski.

14 października w gminnych 
szkołach uroczysto ob-

chodzono Dzień Edukacji Naro-
dowej. Tradycyjnie już tego dnia 
Wójt Gminy Bolesławiec - An-
drzej Dutkowski wręczył Nagro-
dy Wójta szczególnie zasłużonym 
pracownikom oświaty, natomiast 
dyrektor Szkoły Podstawowej im. 
Jana Brzechwy w Żeliszowie - 
Arkadiusz Kruszelnicki otrzymał 
Nagrodę Dolnośląskiego Kurato-
ra Oświaty we Wrocławiu. Wię-
cej informacji z uroczystości oraz 
zdjęcia znaleźć można na str. 10.

16 października odbyło się 
posiedzenie Komisji Roz-

woju Gospodarczego i Finansów, 
która oceniła realizację zimowe-
go utrzymania dróg w sezonie 
2013/2014 oraz ustaliła zasady 
na sezon 2014/2015. Ponadto 
omówiono stan zasobów mienia 
komunalnego w Gminie Bolesła-
wiec oraz poddano analizie zmia-
ny w zagospodarowaniu prze-
strzennym gminy. 

17 października swoje po-
siedzenie miała Komisja 

Rewizyjna, która skontrolowała 
realizację zadania – wykonanie 

AKTUALNOŚCI GMINNE
kanalizacji sanitarnej dla wsi Li-
piany i Nowa Wieś.

17 października Wójt Gmi-
ny Bolesławiec - Andrzej 

Dutkowski uczestniczył w obcho-
dach Międzynarodowego Dnia 
Niewidomych i Słabowidzących, 
które zorganizowało bolesła-
wieckie Koło Polskiego Związ-
ku Niewidomych. Wójt Gminy 
przekazał na ręce Kazimierza 
Łętowskiego podziękowania za 
codzienną pracę na rzecz prze-
ciwdziałania wykluczeniu osób 
niewidomych i słabowidzących.

19 listopada w Brzeźniku 
odbył się Turniej Orli-

ków o Puchar Wójta Gminy Bo-
lesławiec. W szranki stanęło 7 
drużyn, które rozegrały 21 spo-
tkań. Ostatecznie puchar zdoby-
li zawodnicy Klubu Sportowego 
Talent. Szczegółowe informacje 
znajdują się na stronie 13, nato-
miast zdjęcia z turnieju obejrzeć 
można na okładce „Wieści Gmin-
nych”.

20 października rozpoczęły 
się spotkania sprawoz-

dawcze z działalności Wójta 
Gminy Bolesławiec oraz Rady 
Gminy Bolesławiec w latach 
2010-2014. Odbędą się one  
w sumie we wszystkich miejsco-
wościach gminy Bolesławiec. 

21 października Wójt Gmi-
ny Bolesławiec - Andrzej 

Dutkowski oraz Zastępca Wójta 
Gminy Bolesławiec - Roman Ja-
worski spotkali się z Ireną Dy-
szkiewicz - dyrektorem Agencji 
Nieruchomości Rolnych we Wro-
cławiu. Rozmawiali oni na temat 
nieodpłatnego przejecia grun-
tów w Starej Olesznej. Gmina 
Bolesławiec planuje wybudować  
w tym miejscu dom ludowy, bo-
isko wielofunkcyjne, plac za-
baw oraz grillowisko. Procedura 

przejęcia trwa od kilku miesięcy, 
a wszystkie dokumenty zostały 
przekazane do Agencji. Jednak 
obecnie Agencje zaczęły uzależ-
niać przekazanie gruntów od 
jednoczesnego przyjęcia nieroz-
dysponowanych lokali miesz-
kalnych. To natomiast byłoby 
sprzeczne z realizowaną od wielu 
lat polityką prywatyzacji komu-
nalnych zasobów mieszkanio-
wych. W związku z tym władze 
gminy poinformowały, że nie są 
zainteresowani przejęciem loka-
li. Obecnie czekamy na decyzję, 
jaką podejmie Agencja.

23 października Komisja  
Rolnictwa i Ochrony Śro-

dowiska zapoznała się z działa-
niami Dolnośląskiej Izby Rolni-
czej za 2013 r. oraz planowanymi 
i podjętymi działaniami w 2014 r.

Również 23 października 
Komisja Oświaty, Kultury, 

Sportu i Spraw Społecznych do-
konała objazdu wybranych szkół 
na terenie Gminy Bolesławiec, 
aby na miejscu zapoznać się ze 
stworzonymi możliwościami wy-
chowania i kształcenia oraz nowo 
utworzonych przedszkolach pu-
blicznych na terenie gminy.

24 października Wójt Gmi-
ny Bolesławiec - Andrzej 

Dutkowski wziął udział w spo-
tkaniu Lokalnej Grupy Rybackiej 
„Dolnośląska Kraina Karpia” 
oraz Lokalnej Grupy Działania 
„Wrzosowa Kraina”. Dyskutowa-
no m.in. o stanie zaawansowania 
realizowanych projektów, reali-
zowanych przez gminy wcho-
dzące w składgrupy, przyjęciu 
nowych członków oraz współfi-
nansowaniu LGD i LGR w okre-
sie przejściowym do czasu uru-
chomienia unijnych środków.

Karolina Wieczorek



4

Wieści Gminne

Podstawowym celem robót melioracyjnych, 
corocznie realizowanych na terenie naszej gminy, 

jest odtworzenie już istniejącego, lecz zaniedbane-
go stanu urządzeń melioracyjnych oraz wykonanie 
urządzeń odprowadzających wodę z dróg. 

Niestety rozwiązanie spółki wodnej działającej 
na terenie gminy Bolesławiec pogorszyło i tak 

nienajlepszy stan rowów melioracyjnych, w właśnie 
z powodu niedrożności rowów płynąca nimi woda 
obmywa przepusty i powoduje ich niszczenie. Drugą 
przyczyną uszkodzeń przepustów są ciężkie maszy-
ny i ciągniki rolnicze. Obecnie widzi się coraz mniej 
lekkich ciągników. Pola obrabiane są ciężkimi ciągni-
kami a po płody rolne na pola zajeżdżają czterdziesto-
tonowe ciężarówki. Remonty przepustów wykonu-
jemy z rur PEHD dwuściennych, charakteryzujących 
się dużą nośnością. Obecnie przepusty budujemy  
z jednej rury eliminując zjawisko klawiszowania rur, 
jakie występowało podczas budowy przepustów  
z jednometrowych rur żelbetowych. Remonty 
przepustów wykonaliśmy w Otoku, Bożejowicach, 
Ocicach, Nowej, Żeliszowie i Brzeźniku. Remontu-
jąc przepust w Żeliszowie zwiększyliśmy jego światło 
co powinno zapobiec podtapianiu podczas dużych 
opadów deszczu wyżej położonego boiska w Starych 
Jaroszowicach. Corocznie czyścimy rów wzdłuż tego 
boiska, żeby przeciwdziałać zamuleniu rurociągów 
drenarskich, odprowadzających wodę z płyty boiska. 
W celu odprowadzenia wody z nawierzchni asfal-
towych, w jezdniach montujemy wpusty uliczne, 
z których przy pomocy rur kanalizacyjnych woda 

Oczyszczony zbiornik renetcyjny w Ocicach

TEGOROCZNE ROBOTy 
MELIORACyJNE

odprowadzana jest do rowów, a w przypadku ich 
braku do studni chłonnych. W ten sposób odwod-
niliśmy drogi w Bolesławicach, Kruszynie, Ocicach  
i Rakowicach. Jeszcze w tym roku zamontujemy trzy 
wpustu uliczne w Krępnicy i jeden w Bolesławicach.

W celu złagodzenia skutków ulewnych deszczy 
w Ocicach oczyściliśmy i pogłębiliśmy zbior-

nik retencyjny, magazynujący nadmiar wody. Będzie 
to miało wpływ na obniżenie fali powodziowej  
w rowie, w którym spływają wody opadowe z Ocic 
w kierunku Mierzwina.

Rozwiązaliśmy również problem zalewania 
wodami gruntowymi parkingu przy boisku 

wielofunkcyjnym w Nowych Jaroszowicach. Woda 
gruntowa zawierająca związki żelaza i wypływa-
jąca na parking, powodowała rdzawe plamy na 
nawierzchni z kostki betonowej. Stosując odpowied-
ni system woda została skierowana do rowu. Przy 
okazji zlikwidowano wymokliska jakie występowa-
ły na terenie wokół parkingu koło domu ludowego. 
Z dwóch stron boiska wykonano rów zapobiegający 
spływowi wód powierzchniowych na płytę boiska. 

Koszt robót melioracyjnych – które zostaną 
wykonane w bieżącym roku wyniesie prawie 200 

tysięcy złotych. Ten rok należy zaliczyć do udanych 
ponieważ latem nie wystąpiły szkody powodziowe, 
które prawie corocznie niszczyły urządzenia wodne.

Waldemar Danielewicz

Rów zabezpieczający przy boisku w Nowych Jaroszowicach
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WyBORy SAMORZĄDOWE
16 listopada 2014, w godzinach od 700 do 2100 

odbędą się wybory samorządowe. Ponow-
nie będziemy decydować o wyborze radnych gminy, 
powiatu oraz sejmiku województwa, a także wójta. 
Wybory samorządowe wymagają szczególnej uwagi 
wyborcy: od ich wyniku zależy jak będzie przez 
najbliższe lata zarządzane miejsce, w którym każdy 
z nas żyje. Informujemy, że począwszy od tej kaden-
cji, dla wyboru Rady Gminy Bolesławiec, nasza 
gmina podzielona została na 15 jednomandatowych 
okręgów wyborczych, - obwieszczenie Wójta Gminy 
Bolesławiec o okręgach wyborczych, ich granicach  
i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym 
okręgu wyborczym oraz siedzibie Gminnej Komisji 
Wyborczej dla wyboru Rady Gminy Bolesławiec  
w załączeniu. 

Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) do 
danej rady ma obywatel polski oraz obywatel 

Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim, 
który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat 
oraz stale zamieszkuje na obszarze działania tej rady. 

Nie mają prawa wybierania osoby:
• pozbawione praw publicznych prawomocnym 

orzeczeniem sądu;
• pozbawione praw wyborczych prawomocnym 

orzeczeniem Trybunału Stanu;
• ubezwłasnowolnione prawomocnym orzecze-

niem sądu.

Wyborcy głosują w obwodzie głosowania właści-
wym dla miejsca ich stałego zamieszkania. 

Głosowanie w naszej gminie przeprowadzone będzie 
w 11 stałych obwodach głosowania, których granice 
i siedziby publikujemy poniżej. Zwracamy uwagę, że 
dokonano  zmian w granicach  obwodów głosowa-
nia jak i siedzibach komisji wyborczych, stąd apel do 
mieszkańców, aby dokładnie zapoznali się z treścią 
obwieszczenia. Zaświadczeń o prawie do głosowania 
poza miejscem stałego zamieszkania nie wydaje się. 

W obwodach głosowania utworzonych w szpita-
lach, zakładach pomocy społecznej, zakładach 

karnych oraz aresztach śledczych będą mogli głoso-
wać tylko ci wyborcy, którzy są wpisani do stałe-
go rejestru wyborców w gminie, na terenie której 
położony jest szpital lub zakład.  Wyborca niepełno-
sprawny może głosować w wybranym przez siebie 
obwodzie głosowania dostosowanym do potrzeb 
osób niepełnosprawnych na obszarze gminy, w której 
stale zamieszkuje, może głosować przez pełnomoc-

nika lub korespondencyjnie. Szczegółowe informa-
cje wraz z obowiązującymi terminami w tym zakre-
sie podano w „Informacji o uprawnieniach wybor-
ców niepełnosprawnych w wyborach do organów 
samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 
16 listopada 2014 r.” – informacja dostępna na 
stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej  
(www.bip.gminaboleslawiec.pl) oraz na tablicy 
ogłoszeń w budynku Urzędu.

Wybierając radnych gminy (karta do głoso-
wania jest koloru białego), wyborca głosu-

je na określonego kandydata, stawiając znak „x”  
w kratce z lewej strony obok jego nazwiska. Dokonu-
jąc wyboru wójta (karta do głosowania jest koloru 
różowego), wyborca może oddać głos tylko na jedne-
go kandydata, stawiając  znak „x”  w kratce z lewej 
strony obok nazwiska jednego z kandydatów. Za 
wybranego na wójta uważa się tego kandydata, który 
w głosowaniu  otrzymał więcej niż połowę ważnie 
oddanych głosów. Jeżeli żaden z kandydatów nie 
otrzymał wymaganej liczby głosów, w dniu 30 listo-
pada b.r. przeprowadzone zostanie ponowne głoso-
wanie. W przypadku głosowania na jednego kandy-
data, wyborca  głosuje za jego wyborem, stawiając  
znak „x” w kratce oznaczonej słowem „tak”, lub 
przeciwko wyborowi kandydata na wójta, stawiając 
znak „x” w kratce oznaczonej słowem  „nie”. W tym 
przypadku kandydata na wójta uważa się za wybra-
nego, jeżeli w głosowaniu uzyskał więcej niż połowę 
ważnie oddanych głosów. 

W wyborach do rady powiatu (karta do głoso-
wania jest koloru żółtego), głosować można 

tylko na jedną listę kandydatów, stawiając na karcie 
do głosowania znak „x” w kratce z lewej strony 
obok nazwiska jednego z kandydatów z tej listy, 
przez co wskazuje się jego pierwszeństwo do uzyska-
nia mandatu. W wyborach do sejmiku wojewódz-
twa (karta do głosowania jest koloru niebieskiego) 
wyborca głosuje stawiając znak „x” w kratce z lewej 
strony obok nazwiska jednego kandydata z jednej 
tylko listy kandydatów. 

Przypominamy, że udając się do lokalu wyborcze-
go należy pamiętać o zabraniu dokumentu ze 

zdjęciem, który pozwoli komisji wyborczej na ustale-
nie naszej tożsamości. 
WYBORCOM ŻYCZYMY ŚWIADOMEGO 
WYBORU A KANDYDATOM WYGRANEJ.

Józefa Turek
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OBWIESZCZENIE 
Wójta Gminy Bolesławiec 

z dnia 14 października 2014 roku 
o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych  

komisji wyborczych   
 

 Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, 
Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz.: 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072) oraz Uchwały Nr 
XXXVI/284/14 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 24 września 2014 r. w sprawie podziału gminy Bolesławiec na obwody głosowania, ustalenia ich numerów, 
granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, Wójt podaje do wiadomości publicznej informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz 
siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Rady Gminy Bolesławiec, Rady Powiatu Bolesławieckiego, Sejmiku Województwa 
Dolnośląskiego oraz wyborów Wójta Gminy Bolesławiec zarządzonych na 16.11.2014 r. 
 
 

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

Numer obwodu 
głosowania Granice obwodu głosowania Siedziba obwodowej komisji 

wyborczej 

Lokal 
przystosowany  

dla osób niepełnosprawnych 

Siedziba komisji 
wyznaczonej dla celów 

głosowania 
korespondencyjnego 

1 

 
NOWE JAROSZOWICE, SUSZKI , 
ŻELISZÓW 
                                                                                            

Dom Ludowy 
Żeliszów 102 A Tak Tak 

2 
 
BOŻEJOWICE, RAKOWICE  
                                                                                             

Zespół  
Szkolno - Przedszkolny 

Bożejowice 1 
Tak Tak 

3 
 
KRASZOWICE, OTOK, NOWA 
 

Dom Ludowy 
Otok 44 C Nie Tak 

4 
 
BRZEŹNIK 
 

Dom Ludowy 
Brzeźnik 37 Nie Tak 

5 
 
DOBRA, MIERZWIN  
                                                                                              

Dom Ludowy 
Dobra 94 Tak Tak 

6 

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

Szkoła Podstawowa 
Dąbrowa Bolesławiecka 43 Nie Tak 

7 

 
KOZŁÓW,  PARKOSZÓW,  STARA 
OLESZNA, TRZEBIEŃ,  
TRZEBIEŃ MAŁY  
 

Dom Ludowy 
Trzebień, ul. Lipowa 5 Tak Tak 

8 

 
KRAŚNIK DOLNY,  KRAŚNIK 
GÓRNY,  LIPIANY,  NOWA WIEŚ  
 

Dom Ludowy 
Kraśnik Dolny 24 C Tak Tak 

9 
 
KRUSZYN  
 

Centrum   
Administracyjno-Kulturalne,  
Kruszyn,  ul. Kasztanowa 1 B 

Tak Tak 

10 
 
ŁAZISKA, STARE JAROSZOWICE 
                                                                                        

Dom Ludowy 
Łaziska 30 A Tak Tak 

11 
 
OCICE  
 

Dom Ludowy 
Ocice 54 B Tak Tak 

Lokale wyborcze otwarte będą w dniu 16 listopada 2014 r. w godz. 700 - 2100 .   
W przypadku ponownego głosowania w wyborach wójta  -  zostanie ono przeprowadzone w dniu 30 listopada 2014 r.  w godz. 700-2100 

 

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności może głosować korespondencyjnie.  Zamiar 
głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę niepełnosprawnego Wójtowi do dnia 27 października 2014 r. 

 

                                Wójt Gminy Bolesławiec 
 

                                               ( - ) Andrzej Dutkowski 
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OBWIESZCZENIE 
WÓJTA GMINY BOLESŁAWIEC 

z dnia 28 sierpnia 2014 roku 

o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych  
w każdym okręgu wyborczym oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej   

dla wyboru Rady Gminy Bolesławiec 
 

 Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy /Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.1/ Wójt  podaje do wiadomości publicznej, 
że Rada Gminy Bolesławiec   uchwałą  Nr XVIII/126/12  z  dnia  26 września 2012 r. w sprawie podziału   gminy Bolesławiec  na  okręgi  wyborcze,  
ustalenia  ich  granic i numerów oraz liczby  radnych wybieranych w  każdym  okręgu  dokonała  podziału   gminy Bolesławiec  na  okręgi  wyborcze,  
ustaliła  ich  granice,   numery  i  liczbę  radnych wybieranych w  każdym  okręgu wyborczym. 

  
 Numery i granice okręgów wyborczych oraz liczbę radnych wybieranych w  poszczególnych okręgach wyborczych określono w sposób następujący: 
 

Nr okręgu 
wyborczego Granice okręgu wyborczego 

Liczba radnych 
wybieranych w okręgu 

wyborczym 

1 
 
NOWE JAROSZOWICE, SUSZKI, ŻELISZÓW 
                                                                                            

1 

2 
 
BOŻEJOWICE,   RAKOWICE  
                                                                                             

1 

3 
 
KRASZOWICE, NOWA, OTOK  
 

1 

4 
 
BRZEŹNIK 
 

1 

5 
 
DOBRA,   MIERZWIN  
                                                                                              

1 

6 
 
DĄBROWA BOLESŁAWIECKA,  GOLNICE,   KRĘPNICA  
 

1 

7 
 
BOLESŁAWICE,  CHOŚCISZOWICE,  ŁĄKA 
                                                                                              

1 

8 

 
KOZŁÓW,  PARKOSZÓW,   STARA OLESZNA,  TRZEBIEŃ: ul. Bolesławiecka,  ul. Brzozowa, ul. Kolejowa, 
ul. Kolorowa, ul. Kościelna, ul. Mostowa, ul. Parkowa, ul. Polna, ul. Strażacka ),    TRZEBIEŃ MAŁY  
 

1 

9 
 
TRZEBIEŃ: ul. Leśna,  ul. Świerkowa  
 

1 

10 
 
KRAŚNIK DOLNY,   LIPIANY  
                                                                                              

1 

11 
 
KRAŚNIK GÓRNY,   NOWA WIEŚ  
 

1 

12 

 
KRUSZYN: ul. Agatowa,  ul. Akacjowa, ul. Bukowa, ul. Bursztynowa, ul. Cyprysowa, ul. Dębowa, ul. Główna,  
ul. Jabłoniowa, ul. Klonowa, ul. Rubinowa, ul. Sosnowa, ul. Szmaragdowa, ul. Świerkowa, ul. Topolowa, ul. 
Turkusowa, ul. Wiśniowa 
 

1 

13 

 
KRUSZYN: ul. Brzoskwiniowa, ul. Brzozowa, ul. Czeremchowa, ul. Czereśniowa, ul. Głogowa, ul. Grabowa, 
ul. Jarzębinowa, ul. Jaśminowa, ul. Jesionowa, ul. Jodłowa, ul. Kalinowa, ul. Kasztanowa , ul. Leszczynowa, 
ul. Lipowa, ul. Morwowa, ul. Olchowa, ul. Orzechowa, ul. Świętojańska, ul. Wiązowa, ul. Wierzbowa 
                                                                                

1 

14 
 
OCICE  
 

1 

15 
 
ŁAZISKA, STARE JAROSZOWICE 
                                                                                              

1 

 
Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej mieści się w Urzędzie Gminy Bolesławiec,  ul. Teatralna 1 A , 59-700 Bolesławiec, tel.  75 732 32 21.  
 
 
                                                                                                                                                                                                                    

                       
                        

 

                                Wójt Gminy Bolesławiec 
              
             ( - ) Andrzej Dutkowski 
              
     
                                            
1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz.777, Nr 147, 
poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz.1016 i 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz  z  2014 r. poz. 179, 180 i 1072. 
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Kolejne słowa wdzięczności oraz gratulacje 
przekazali między innym Wicestarosta Bolesła-

wiecki – Stanisław Chwojnicki i sołtys wsi Trzebień 
– Urszula Wieczysta.

Tymczasem przed Domem Ludowym, noszącym 
nazwę „Jarzębina”, posadzone zostało drzewko 

jarzębiny. Nazwę w specjalnum konkursie wymyśli-
ła Lenka Boć i to właśnie ona wspólnie z Wójtem 
Gminy – Andrzejem Dutkowskim oraz sołtysem wsi 
– Urszulą Wieczystą wkopali drzewko w ziemię.  
W tej chwili pod Dom Ludowym na sygnale podje-
chał wóz strażacki. Jak zapowiedziała prowadzą-
ca – Beata Widera, strażacy mieli rozwinąć węże 
strażackie i podlać roślinę. Węże rozwinięto, po czym 
pojawił się strażak z... konewką.

Przyszedł w końcu czas na uroczyste przecięcie 
wstęgi, którego dokonali Wójt Gminy Bolesła-

wiec – Andrzej Dutkowski, Przewodniczący Rady 

W sobotę, 27 września, nowo wybudowany Dom 
Ludowy został oddany do użytku mieszkań-

com Trzebienia. Z tej okazji przygotowano moc 
atrakcji.

Uroczyste otwarcie rozpoczęło się przed obiek-
tem, gdzie głos zabrał Wójt Gminy Bolesła-

wiec – Andrzej Dutkowski. Wyraził on nadzieję, 
że Dom Ludowy będzie dla mieszkańców miejscem 
spotkań oraz działań artystycznych i społecznych. Nie 
byłoby to możliwe, gdyby nie wsparcie Marszałka 
Województwa Dolnośląskiego – Cezarego Przybyl-
skiego oraz Prezes Lokalnej Grupy Rybackiej „Dolno-

śląska Kraina Karpia” – Anny Skrzypczak-Mospan, 
na ręce których złożone zostały pamiątkowe statu-
etki. Specjalne podziękowanie otrzymał także Artur 
Rogalski – właściciel Zakładu Ogólnobudowlanego 
„Rogalski”, który był wykonawcą inwestycji.

Otwarcie było okazją do podziękowań m.in. dla wykonawcy

Pomysłodawczyni nazwy Jarzębina z Wójtem oraz Sołtysem.

W otwarciu uczestniczyły prawdziwe tłumy

Strażacy dali widowiskowy i humorystyczny pokaz

DOM LUDOWy JARZĘBINA
W TRZEBIENIU OTWARTy
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Annę Makuch wiersza „Ziemia Trzebieniecka”.  
W kabarecie wystąpiły Ludwika Oleksiak oraz 
Krystyna Bachusz, które rozbawiły publiczność. 
Na koniec wyrecytowany został wiersz napisany na 
otwarcie Domu Ludowego „Jarzębina” specjalnie 
przez Ryszarda Gruchawkę.

Gwiazdą wieczoru była Eleni – polska piosenkar-
ka pochodzenia greckiego, której chyba nikomu 

przedstawiać nie trzeba. Wokalistka nawiązała świet-
ny kontakt z publicznością, która bawiła się, tańczy-
ła oraz śpiewała wspólnie z nią. Nie zabrakło takich 
przebojów jak „Troszeczkę ziemi, troszeczkę słońca”, 
„Przez ile dróg” czy „Przystań pod gwiazdami”. 
Koncert zakończyło wzruszające wykonanie przez 
piosenkarkę „Ave Maria”. Natomiast po podzięko-
waniach od Wójta Gminy Bolesławiec, sołtys wsi 
Trzebień oraz Ochotniczej Straży Pożarnej Eleni do 
wspólnego zaśpiewania „Barki” zaprosiła najmłod-
szych, którzy przyszli na otwarcie.

Uroczystość otwarcie Domu Ludowego zakoń-
czyła zabawa taneczna, prowadzona przez DJa.

Organizatorami uroczystego otwarcia Domu 
Ludowego „Jarzębina” w Trzebieniu byli 

Wójt Gminy Bolesławiec - Andrzej Dutkowski, 
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bolesławcu z/s  
w Kruszynie oraz Komitet Organizacyjny wsi 
Trzebień.

Gminy Bolesławiec – Bogusław Uziej, Wiceprzewod-
niczący Rady Gminy – Józef Hunek, Radny – Andrzej 
Szwedo oraz wykonawca inwestycji – Artur Rogalski. 
W niebo wyleciały gołębie, a Wójt Gminy - Andrzej 
Dutkowski przekazał klucze do Domu Ludowego. 
Proboszcz tamtejszej parafii – ks. Zbigniew Karaban 
poświęcił obiekt, który został otwarty dla zwiedza-
jących. 

A oglądać było co – w obszernym hollu można było 
obejrzeć wystawę zdjęć wybranych inwestycji 

realizowanych w Gminie Bolesławiec, film, przed-
stawiający ją z lotu ptaka, prace przedszkolaków  
z Przedszkola Publicznego w Trzebieniu, wystawę 
OSP Trzebień, Koła Gospodyń Wiejskich oraz Stowa-
rzyszenia Trzebień.

Tymczasem na scenie pojawili się pierwsi lokalni 
artyści. Były to dzieci z miejscowej szkoły. Eilza 

Turaczyk oraz maluchy z klasy I zaśpiewali piosen-
ki. Taneczne umiejętności zaprezentowali uczniowie 
klasy II i III oraz Nikola Zmarzła i Martyna Bachusz. 
Wiersze recytowały Aleksandra Charewicz i Marty-
na Bachusz.

Następnie wystąpił kabaret Janiny Kraczkow-
skiej, który poprzedziło odczytanie przez 

Karolina Wieczorek

Otwarciu towarzyszyły wystawy i prezentacje

Młodzi tancerze pokazali nie tylko umiejętności, ale i energię

Eleni do wspólnego śpiewu zaprosiła najmłodszych
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DZIEŃ EDUKACJI 
NARODOWEJ

to tylko niektóre z nich. Przed gminą jeszcze sporo 
pracy, ponieważ zgodnie z naszym hasłem „inwestu-
jemy w przyszłość”, inwestować chcemy właśnie  
w nasze dzieci i młodzież.

Działania Gminy Bolesławiec regularnie przyno-
szą efekty. Widać je każdego roku podczas 

sprawdzianu szóstoklasistów. Wynik, jaki osiągają 
uczniowie z gminnych szkół, od wielu lat jest wyższy 
od średniego wyniku w województwie. I właśnie 
między innymi za to swoim pracownikom podzię-
kowali dyrektorzy placówek, którzy wręczyli Nagro-
dy Dyrektora.

Najbardziej oczekiwanymi wyróżnieniami były 
Nagrody Wójta Gminy Bolesławiec. W tym 

roku trafiły one do Małgorzaty Cołokidzi, Krystyny 
Myszkun, Beaty Sasak, Joanny Jędrzejczyk, Doroty 
Żuk, Danuty Płocharczyk-Pryki oraz Katarzyny 
Matoryn. Wręczył je Wójt Gminy – Andrzej Dutkow-
ski oraz Sekretarz Gminy – Iwona Przybylska.

Wójt Andrzej Dutkowski przekazał także 
Nagrodę Dolnośląskiego Kuratora Oświa-

ty we Wrocławiu Arkadiuszowi Kruszelnickiemu – 
dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy  
w Żeliszowie.

Uroczystość Dnia Edukacji Narodowej swoimi 
występami uświetnili tancerze Zespołu Pieśni 

i Tańca Ziemi Bolesławieckiej oraz wokalistki  
z Pracowni Wokalnej Agnieszki Orawiec.

Dzień Edukacji Narodowej w Gminie Bolesławiec 
jest tradycyjnie okazją do uhonorowania tych 

pracowników oświaty, których praca była szczegól-
nie twórcza. Dodatkowo Nagrodę Kuratora otrzymał 
Arkadiusz Kruszelnicki – dyrektor Szkoły Podstawo-
wej im. Jana Brzechwy w Żeliszowie.

Uroczystość z okazji święta pracowników oświa-
ty rozpoczął Wójt Gminy Bolesławiec – Andrzej 

Dutkowski. Nie szczędził on ciepłych słów pod 
adresem wszystkich tych, którzy każdego dnia pracu-
ją z dziećmi i młodzieżą w gminnych szkołach.

Ostatnie lata to okres wielu pozytywnych zmian 
w oświacie – mówił Wójt Andrzej Dutkowski. – 

To okres wielu inwestycji, ważnych decyzji i konkret-
nych działań. Bogata baza dydaktyczna, zapewnie-
nie opieki przedszkolnej dla najmłodszych miesz-
kańców gminy, budowa infrastruktury sportowej 

Wójt podziękował za występ wokalistkom

Arkadiusz Kruszelnicki otrzymał prestiżową Nagrodę Kuratora

Karolina Wieczorek

7 osób wyróżniono Nagrodami Wójta Gminy Bolesławiec
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We wtorkowy poranek, 14 października, cała 
społeczność Zespołu Szkolno-Przedszkolne-

go w Kruszynie spotkała się w pięknie udekorowa-
nej sali gimnastycznej na uroczystości z okazji Dnia 
Edukacji Narodowej.

Mieliśmy przyjemność gościć zaproszonych 
gości, wśród których znaleźli się: ks. Ludwik 

Maciak, Radna Gminy Bolesławiec - pani Graży-
na Łucka, Rada Rodziców w osobach pani Agaty 
Samsonowicz i pana Rafała Janiec oraz obecni rodzi-
ce uczniów. Podziękowania i przemówienia autor-
stwa zaproszonych gości sfinalizowały gratulacje  
i wyrazy wdzięczności od Rady Rodziców. Po 
odbytym ceremoniale szkolnym zaczęła się podróż 
wszystkich pracowników szkoły i przedszkola.  

Zdumienie pana dyrektora, nauczycieli i pracow-
ników obsługi było bardzo duże, gdyż każdy 

z nich dostał bilet podróżny i został zaproszony  
w podróż pociągiem. Na scenie pojawił się zawia-
dowca stacji, który głośnym sygnałem gwizdka dał 
znak do odjazdu. Wyprawa prowadziła do takich 
przystanków, jak „Stacja Sprawnych Rąk i Nóg”, 
„Stacja Zgaduj – Zgadula” „Stacja Mądra Główka”, 
„Stacja Artystyczna” czy „Stacja Smakosz”.

Przyjazd do tych miejsc był zapowiadany przez 
kolejnego ucznia, po czym podróżni wysiadali 

i musieli wykonać przygotowane dla nich zadania. 
Wielkie brawa otrzymał pan Marek Kwaśniak, który 
popisał się wspaniałą umiejętnością skakania na 
skakance – w przód, tył, na jednej nodze, ze skrzy-

żowanymi nogami oraz szkolny konserwator - pan 
Krzysztof Sienkiewicz, który musiał zapleść warkocz 
i zawiązać kokardę. Pani Marzanna Gal z zamknięty-
mi oczami przeszła po rozłożonej na podłodze linie,  
a pan dyrektor - Dariusz Kunaszko odgadywał nazwy 
zjadanych potraw nie widząc ich.

Ostatnim etapem podróży był przystanek na 
„Stacji Orderów”. W tym miejscu każdy 

pasażer musiał wypić sok z cytryny i uśmiechnąć się. 
Widzowie zgodnie zdecydowali, że wszyscy podróż-
ni wykonali swoje zadania i zasłużyli na nagrodę – 
„Order 166 uśmiechów”.

Podróż na długo zostanie w pamięci wszystkich 
pracowników szkoły, a otrzymane ordery są 

najbardziej wartościowym wyrazem uznania dla ich 
pracy oraz symbolem sympatii.

Na zakończenie uroczystości uczniowie klasy II 
zaśpiewali piosenkę dedykowaną wszystkim 

pracownikom szkoły, a przedstawiciele Samorzą-
du Uczniowskiego wręczyli samodzielnie wykonane 
papierowe kwiaty.

Niecodzienny pociąg zawitał do Kruszyna

NIEZWyKŁA PODRÓŻ
W ZESPOLE SZKOLNO-

PRZEDSZKOLNyM W KRUSZyNIE

Zadania, które trzeba było wykonać, wcale nie były łatwe

Joanna Czaplicka
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PAMIĘć O POLSKIM 
PAŃSTWIE PODZIEMNyM
Wrzesień był miesiącem, w którym uczczono 

kilka ważnych dla Polaków rocznic. Jedną  
z nich było powstanie Polskiego Państwa Podziem-
nego. 

W nocy z 26 na 27 września 1939 roku powołano 
do życia organizację o nazwie Służba Zwycię-

stwu Polski, przekształconą w Związek Walki Zbroj-
nej, a następnie – w 1942 roku – w Armię Krajo-
wą, największą konspiracyjną organizację zbrojną. 
Do walki z okupantami stanęli nie tylko mężczyźni 
z bronią w ręku, walczyły także kobiety, które były 
kurierkami czy sanitariuszkami, oraz dzieci, które 
cechowały się niezwykłą odwagą i często podejmo-
wały się niezwykle ryzykownych zadań. Opowieści 
o tym, w jaki sposób ci najmłodsi żołnierze walczyli 
o wolną Polskę, uczniowie Zespołu Szkolno-Przedsz-
kolnego w Trzebieniu mogli wysłuchać podczas 
okolicznościowych lekcji, przeprowadzonych przez 

nauczycielkę historii – panią Renatę Jankowską. 
Poznali również symbole Polski Walczącej i formy 
oporu, jakie wówczas stosowano.

Zorganizowano także spotkanie z panem Grzego-
rzem Jankowskim, nauczycielem historii i 

wychowania fizycznego w Gimnazjum Samorządo-
wym nr 2 w Bolesławcu, który jest założycielem i 
opiekunem Koła Historycznego Miłośników Jazdy 
Polskiej im. 6. Pułku Ułanów Kaniowskich. Przed-
stawił on cele i zasady funkcjonowania Państwa 
Podziemnego, powody jego powstania. Podkre-
ślił przy tym, jak ważne było wychowanie młodego 
pokolenia w duchu patriotycznym w okresie Drugiej 
Rzeczpospolitej. Bez tego ci młodzi ludzie nie potrafi-
liby poświęcić swego życia w walce. Spotkanie zakoń-
czyło się refleksją nad losem wybranych  „cichociem-
nych” oraz żołnierzy niezłomnych. Uczniów najbar-
dziej poruszył los Danuty Siedzikówny (pseudo-
nim „Inka”), zamordowanej w wieku 18 lat przez 
komunistów w gdańskim więzieniu.

To była ważna lekcja historii, nie może bowiem 
zaginąć pamięć o tych ludziach, którym dziś 

zawdzięczamy życie w wolnym kraju. Gdyby nie ich 
odwaga i poświęcenie, dzieje naszego narodu zapew-
ne potoczyłyby się inaczej. Cześć i chwała bohate-
rom Polskiego Państwa Podziemnego!

Z nowej pracowni od września korzystają uczniowie

Renata Jankowska

Podczas lekcji uczniowie zdobyli niezbędną wiedzę

Niecodzienna lekcja była ważną chwilą dla uczniów
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W zajęciach uczestniczą dwie 12-osobowe 
grupy, które w sumie przez 76 godzin 

uczyć się będą obsługi komputera. Kurs zakoń-
czy się w połowie grudnia.

Warsztaty prowadzone są od podstaw - 
uczestnicy szkolenia uczą się pisać, pozna-

ją pakiet oprogramowania Microsoft czy obrób-
ki zdjęć. Nauka podzielona została na trzy etapy, 
które kończą się sprawdzianami. Natomiast 
końcowy egzamin podsumowujący zdecyduje  
o tym, kto z warsztatowiczów otrzyma certy-
fikat. Prowadzący zajęcia zapewnia ze swojej 
strony potrzebny sprzęt komputerowy.

Projekt finansowany jest ze środków Urzędu 
Marszałkowskiego z programu „Kapitał 

Ludzki”.

Mieszkańcy Starych Jaroszowic, Żeliszowa 
i Ustronia uczą się obsługi komputera. 

Tym samym mają szansę na podniesienie swoich 
kwalifikacji oraz certyfikat. Projekt skierowany 
jest do osób w wieku powyżej 40. roku życia.

Zainteresowanie zajęciami pokazało, że są one potrzebne. Karolina Wieczorek

W ŻELISZOWIE UCZĄ SIĘ 
OBSŁUGI KOMPUTERA

KS TALENT ZDOByŁ PUCHAR 
WÓJTA GMINy BOLESŁAWIEC!

7 drużyn walczyło w 21 meczach, rozegranych 
w ramach Turnieju Juniorów o Puchar Wójta 

Gminy Bolesławiec. Rywalizacja była niezwykle 
zacięta, a ostatecznie puchar zdobyli zawodnicy  
z Brzeźnika.

19 października w Brzeźniku odbył się turniej, 
w którym padło w sumie ponad 100 bramek 

oraz który gorąco dopingowano z trybun. Wśród 
kibiców znaleźli się rodziny oraz przyjaciele młodych 
piłkarzy. Nie mogło zabraknąć Wójta Gminy Bolesła-
wiec – Andrzeja Dutkowskiego, o którego puchar 
toczyła się gra.

W sportowej rywalizacji uczestniczyło 7 drużyn 
- Czarni Lwówek, Kusy Bolesławiec, COMT 

Bolesławiec I i II, Sparta Zebrzydowa oraz gospoda-
rze KS Talent Bolesławiec I i II. Spośród nich wszyst-
kich najbardziej wyróżniały się KS Talent i Kusy 
Bolesławiec. W meczu obu drużyn padł bezbram-
kowy remis. Zespoły te wygrały  wszystkie pozosta-
łe mecze, dlatego o zwycięstwie zdecydowała liczba 
strzelonych bramek. Zawodnicy Kusego strzelili ich 

aż 29, jednak o jedną więcej ustrzelili chłopcy z KS 
Talent i to oni zwyciężyli w zawodach. Trzecie miejsce 
zajęli zawodnicy Czarnych Lwówek.

Każdy zawodnik otrzymał pamiątkową nagro-
dę – medale, które wręczyli Wójt – Andrzej 

Dutkowski oraz Zastępca Wójta – Roman Jawor-
ski. Trzy najlepsze zespoły zapracowały na piękne 
puchary. Indywidualne wyróżnienia oraz tytuł najlep-
szego bramkarza przypadł Tymonowi Gajewskiemu  
z KS Talent II. Tymek miał pełne ręce roboty i chyba 
nikt nie miał wątpliwości, że był tego dnia w kapital-
nej formie. Najlepszym zawodnikiem został Tymon 
Guszpil. Natomiast królem strzelców został Maciej 
Maciejun z KS Talent, który strzelił 10 bramek.

Pomysłodawcą turnieju był Krystian Miżdal. 
Młodym sportowcom gratulujemy!

KS Talent Bolesławiec
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24 września uczniowie Szkoły Podstawowej  
w Brzeźniku wraz z opiekunami - p. Joanną 

Kolasą i p. Grzegorzem Szylinem pojechali na 
wycieczkę do Mniszka i Liberca. Był to  drugi etap 
realizacji projektu „Transgraniczna współpraca 
szkół – poznajmy się”.

Tym razem to my odwiedziliśmy naszych nowych 
przyjaciół w Mniszku, gdzie zostaliśmy bardzo 

miło powitani, zwiedziliśmy szkołę a po poczę-
stunku wyruszyliśmy do Liberca. Naszą wędrów-
kę rozpoczęliśmy od ogrodu botanicznego. To 
przepiękne  miejsce, w którym można podziwiać  
około 8500 egzotycznych roślin, znajdujących się  
w dziewięciu pawilonach, w których każdy charakte-
ryzuje się roślinnością typową dla różnych miejsc na 
ziemi. Przechodząc do kolejnych  pawilonów można 
poczuć się, jak w prawdziwej dżungli, na pustyni czy 
w afrykańskim buszu. 

Następnie wyruszyliśmy do ogrodu zoologicz-
nego. To kolejne miejsce, które wzbudziło  

w nas wiele pozytywnych emocji. Libereckie ZOO 
specjalizuje się bowiem w hodowli rzadkich, wystę-
pujących w wolnej przyrodzie zagrożonych gatun-
ków zwierząt. Jednymi z nich są białe tygrysy, które 
mieliśmy możliwość zobaczyć.

UCZNIOWIE Z BRZEźNIKA 
Z WIZyTĄ W CZECHACH

Stamtąd udaliśmy się na obiad, po którym 
wyruszyliśmy na  górę  Ještěd (1012 m n.p.m), 

gdzie znajduje się znany nadajnik telewizyjny, mający 
93 m wysokości, będący punktem widokowym na 
pograniczu Polski, Czech i Niemiec. Warto podkre-
ślić, że budowla ta  uzyskała prestiżową nagrodę 
Perreta Międzynarodowej Unii Architektów - Ještěd 
uzyskał tytuł „Budowla stulecia”. Na szczyt Ještědu 
prowadzi gondolowa kolejka linowa, co było dodat-
kową atrakcją dla wszystkich. Z tarasu widokowe-
go rozciągał się piękny widok na otaczające góry.

Co miłe niestety szybko się kończy. Po odwiedzi-
nach uczniów z Czech, pełni wrażeń wrócili-

śmy do Brzeźnika.

Projekt „Transgraniczna współpraca szkół – 
poznajmy się” współfinansowany jest ze środków 

Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budże-
tu państwa przy wsparciu Euroregionu Nysa.

Uczniowie z Brzeźnika zwiedzili czeskie ZOO

Joanna Kolasa

Dla dzieci była to okazja, by odwiedzić nowych przyjaciół
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widok pani w roli pokutującej duszy czy dziarskiej 
gospodyni w zapasce – bezcenny! Dzieci z wiel-
kim zaangażowaniem realizowały kolejne zadania, 
ze zdziwieniem odkrywając, że ich miejscowość, 
nudna jak im się wydawało, wcale nudną nie jest.  
I o to, w największym skrócie, autorom projektu 
chyba chodziło.

W myśl przysłowia: „Cudze chwalicie, a swego 
nie znacie…” nasi wychowankowie, dzię-

ki udziałowi w projekcie „Szkoła Tradycji”, mieli 
szansę przekonać się, jak wiele do opowiedzenia ma 
ich rodzinna miejscowość. I chętnie będzie to „opo-
wiadała”, byle tylko najmłodsze pokolenie chciało 
słuchać…. Pierwszy krok w tym kierunku za nami!  

OCICE I TAJEMNICE
Wielce widowiskowo zakończył się, realizowa-

ny przez uczniów Szkoły Podstawowej im  
J. Kukuczki w Ocicach w ramach programu Akade-
mia Kolberga, projekt „Szkoła Tradycji”.

Zgodnie z planem, po dwóch wcześniejszych 
spotkaniach warsztatowych, na których dzie-

ci poznawały historię i folklor swej malowniczej 
miejscowości, odbyła się, przygotowana z wielkim 
rozmachem, gra terenowa! Zadaniem nieletnich 
detektywów – badaczy było zaliczanie kolejnych 
punktów kontrolnych, zlokalizowanych w histo-
rycznych miejscach Ocic. Tam uczniowie poznawali 
historię danego miejsca, ale podaną w zaskakujący 
sposób. Otóż w rolach  przewodników po zakamar-
kach tajemnic wystąpili animatorzy kultury,  działa-
jący w Stowarzyszeniu „Tratwa” oraz nauczyciele 
Szkoły Podstawowej w Ocicach. Kostiumy, profe-
sjonalne makijaże sceniczne, a także zacięcie drama-
tyczne belfrów  musiały zrobić na dzieciach pioru-
nujące wrażenie.  Widok zaś zdumionych min na 

W Ocicach spotkać można było tajemnicze postaci

Edyta Sienkiewicz
fot. Agnieszka Michalczuk

Dla uczniów była to niecodzienna lekcja historii

Niektóre stylizacje na długą zapadną w pamięć

Projekt dla wszystkich okazał się świetną zabawą
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Ciekawa, wartka akcja, fantastyczni aktorzy, 
pędząca w różne strony chronologia – to wszyst-

ko spowodowało, że czas spektaklu minął jak mgnie-
nie oka. Brawa należą się nie tylko fantastycznym 
aktorom, ale także reżyserowi – Jackowi Głombowi  
i całej ekipie konstruującej spektakl. 

Podziękowania składamy także Staroście Bolesła-
wieckiemu – Dariuszowi Kwaśniewskiemu oraz 

Sołtysowi wsi Ocice - Bożenie Długosz. To dzięki 
ich staraniom spektakl odbył się nie tylko w Teatrze 
Starym w Bolesławcu, ale także w kilku miejscowo-
ściach powiatu. 

Wszyscy aktorzy po wspaniałym występie otrzy-
mali kwiaty, a bukiet wraz ze słowami uznania 

wręczył reżyserowi Wójt Gminy Bolesławiec – 
Andrzej Dutkowski. 

Producentami spektaklu „Moja Bośnia” są: Funda-
cja Teatr Nie-Taki z Wrocławia przy współpracy 

Teatru Modrzejewskiej w Legnicy. 

Projekt finansują: Ministerstwo Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego, Urząd Marszałkow-

ski Województwa Dolnośląskiego, Fundacja „Polska 
Miedź” i Starostwo Powiatowe w Bolesławcu.

17 października w Domu Ludowym w Ocicach 
odbyło się niecodzienne wydarzenie kultu-

ralne. Wydawałoby się, że na temat reemigrantów  
z Bośni w gminie Bolesławiec powiedziano już 
wszystko. Okazuje się jednak, że jest on dalej żywy 
i może stać się nawet treścią spektaklu. 

Moja Bośnia, do której scenariusz napisała 
Katarzyna Knychalska opowiada o losach 

lokalnej społeczności reemigrantów z Bośni i Herce-
gowiny, zamieszkujących okolice Bolesławca. Tłem 
historii są opowieści o pojedynczych, ludzkich losach 
na przestrzeni kilkudziesięciu lat. Mamy okazję 
zaobserwować wzruszające wydarzenia rodzinne, 
ale także i bałkańskie waśnie wielopokoleniowe. 

Spektakl ukazuje problemy narastające po II wojnie 
światowej, nie omijając także okrucieństwa wojny na 
Bałkanach z lat 90-tych.

Beata Widera

Spektakl nagrodzono owacjami na stojąco

Mieszkańcy Ocic na długo zapamiętają ten wieczór

Wójt podziękował osobiście Jackowi Głombowi

„MOJA BOŚNIA” 
W OCICACH
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a trzecie zawodnikom Ocic. Czwarte miejsce przypa-
dło ekipie gospodarzy.

Dwa tygodnie po zmaganiach chłopców 21 
października rozegrano zawody dziewcząt. 

Ponownie gospodarzem turnieju był Zespół Szkol-
no-Przedszkolny w Bożejowicach. W zawodach 
rywalizowało pięć szkolnych reprezentacji. Poza 
drużyną gospodarzy w turnieju uczestniczyły także 
zawodniczki z Kraśnika Dolnego, Kruszyna, Ocic 
oraz Trzebienia. Po rozegraniu dziesięciu zacię-
tych pojedynków mistrzostwo gminy Bolesławiec, 
podobnie jak w przypadku chłopców, wywalczyły 
młode szczypiornistki z Kruszyna. Drugie miejsce 
zajęły rówieśniczki z Kraśnika Dolnego, a trzecie ich 
koleżanki z Trzebienia. Na dalszym miejscach swój 
udział zakończyły dziewczęta z Ocic oraz Bożejowic. 

Obie szkolne reprezentacje z Kruszyna repre-
zentować będą gminę Bolesławiec na szczeblu 

powiatowym.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. 

PODWÓJNE ZŁOTO
 KRUSZyNA

8 października w Bożejowicach zainaugurowa-
no rozgrywki Mistrzostw Szkół Podstawowych 

Gminy Bolesławiec w roku szkolnym 2014/2015. 
Podobnie jak w latach ubiegłych sportową rywaliza-
cję rozpoczęto rywalizacją w Piłce Ręcznej. 

Jako pierwsi walkę o tytuł mistrzowski stoczy-
li chłopcy, do której oprócz drużyny gospoda-

rzy zgłosiły się szkolne reprezentacje z Kruszyna, 
Ocic oraz Trzebienia. Ze względu na niesprzyjają-
ce warunki atmosferyczne z boiska wielofunkcyj-
nego zawody przeniesiono do sali gimnastycznej. 
Rywalizacja młodych szczypiornistów była zacię-
ta, a końcową klasyfikację turnieju wyłoniono wraz 
z ostatnim meczem. Po rozegraniu sześciu spotkań 
pierwsze mistrzostwo gminy Bolesławiec wywalczyli 
podopieczni Marka Kwaśniaka z Kruszyna, którzy 
swój udział zakończyli z kompletem zwycięstw. 
Drugie miejsce przypadło uczniom z Trzebienia,  

Szczypiorniści z Kruszyna wygrali turniej

Srebro zdobyła drużyna z Trzebienia

Krzysztof Mosiądz

Zawodniczki z Kruszyna powtórzyły sukces kolegów
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TO BĘDZIE
5-11-2014 Mistrzostwa Szkół Podstawowych Gminy Bolesławiec w Koszykówce Chłopców – sala gimnastyczna Zespół 

Szkolno-Przedszkolny w Kruszynie godz. 930

7-11-2014 Konkurs Plastyczny „Jesienne Kompozycje” – Biblioteka i Dom Ludowy w Żeliszowie, godz. 1300

8-11-2014 Uroczyste otwarcie Domu Ludowego w Ocicach – Koncert Zespołu „Chrząszcze”, godz. 1530

11-11-2014 „Ku Niepodległej” – koncert patriotyczny – Dom Ludowy w Trzebieniu, godz. 1700

13-11-2014 Mistrzostwa Szkół Podstawowych Gminy Bolesławiec w Koszykówce Dziewcząt  – sala gimnastyczna SP 
Brzeźnik, godz. 930

20-11-2014 Konkurs wiedzy o Jerzym Kukuczce – Biblioteka i Dom Ludowy w Ocicach, godz. 1330

22-11-2014 „Dzień Pluszowego Misia” – impreza integracyjna – Biblioteka i Dom Ludowy w Trzebieniu, godz.1700

25-11-2014 Konkursy i zabawy z okazji Dnia Pluszowego Misia dla dzieci od 4-7 lat – Biblioteka i Dom Ludowy  
w Brzeźniku, godz. 1700

28-11-2014 Wieczór wróżb andrzejkowych – Biblioteka i Dom Ludowy w Brzeźniku, godz. 1700

UCZNIOWSKI KLUB
SPORTOWy SOKÓŁ OCICE

Zebrane gremium przyjęło Statut, wybrało 
zarząd, określiło kierunki działania Klubu. 

Również na tym zebraniu wybrano nazwę - 
Uczniowski Klub Sportowy „Sokół Ocice”. Jest 
to pierwszy klub, jaki powstał na terenie Gminy 
Bolesławiec.

Jest to dalsza część działań wykonywanych  
w szkole w celu propagowania zdrowego stylu 

życia, między innym poprzez sport. Aktualnie  
w szkole zajęciami sportowymi objęte są wszystkie 
dzieci klas 0-VI. Realizowane są projekty: Mały 
Mistrz, Multisport, Umiem Pływać, Animator 
Sportu oraz zajęcia sportowe z MOS w Bolesław-
cu.

16 października w Szkole Podstawowej im.  
J. Kukuczki w Ocicach odbyło się spotka-

nie założycielskie Uczniowskiego Klubu Sporto-
wego, rozpoczynającego właśnie swą działalność 
przy tejże placówce. 

Agnieszka Michalczuk

Sportowcy z Ocic mają swój klub




