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AKTUALNOŚCI GMINNE

Wójt Gminy Bolesławiec Andrzej Dutkowski uzyskał absolutorium

26 czerwca odbyła się VIII 
w te j  kadenc j i  Ses j a  

Rady Gminy Bolesławiec, na 
której radni po zapoznaniu się 
z Raportem o Stanie Gminy za 
2018 rok oraz sprawozdaniu  
z wykonania budżetu jednogłośnie 
udzielili Wójtowi Andrzejowi 
Dutkowskiemu wotum zaufania 
oraz absolutorium za 2018 rok. 
Więcej o obradach VIII Sesji piszemy 
w artykule „Co słychać w Radzie” 
stronach 4 - 5.

W dniach od 10 czerwca 
do 3 lipca Wójt Gminy 

spotykał się w poszczególnych 
miejscowościach naszej gminy  
z aktywem wiejskim. Celem spotkań 
było omówienie najistotniejszych 
z punktu widzenia mieszkańców 
problemów danej miejscowości  
i ustalenie kierunków działania na 
kolejne lata. Ponad to na każdym 
ze spotkań Wójt prosił o podanie 
liczby połączeń autobusowych 
zapewniających dogodny dojazd 
i powrót z Bolesławca zarówno 
w dni robocze, jak i w soboty  
i niedziele. Będzie to podstawa 
do opracowania w porozumieniu  
z PKS-em odpowiednich rozkładów 

jazdy. Informujemy również,  
że wychodząc naprzeciw potrzebom 
mieszkańcom, którzy sygnalizowali, 
że w miesiącach wakacyjnych 
nie maja możliwości dojazdu do 
Bolesławca PKS uruchomił próbnie 
kursy autobusowe. Zachęcamy 
Państwa do korzystania z tej oferty 
bowiem liczba pasażerów będzie 
głównym wyznacznikiem utrzymania 
wakacyjnych połączeń. Szczegółowe 
rozkłady jazy znajdują się m.in. na 
naszej stronie internetowej.

Na spotkaniach z aktywem 
wiejskim rozeznane zostały także 

oczekiwania w zakresie aktywizacji 
osób starszych. Wnioski te posłużą 
do opracowania kompleksowego 
programu w tym zakresie.

19 czerwca odbyła się uroczysta 
gala wręczenia stypendiów 

Wójta Gminy za wyniki w nauce.  
W tym roku nagrodzono 87 uczniów. 
Wszystkim stypendystom oraz ich 
rodzicom serdecznie gratulujemy, 
życzymy dalszych sukcesów, 
a w najbliższych miesiącach udanego 
wypoczynku. Szerzej o gali piszemy 
na stronach 8 - 9.

W czerwcu Wójt Gminy Andrzej 
Dutkowski kilka razy spotkał 

się ze Starostą Bolesławieckim. 
Zasadniczym tematem spotkań była 
budowa komunikacji publicznej 
na bazie PKS-u. Trwają prace nad 
porozumieniem samorządowym 
 w tym zakresie. Ustalono także jakie drogi  
z terenu naszej gminy zostaną zgłoszone 
do Funduszu dróg samorządowych. 
Będzie to droga relacji Stare 
Jaroszowice – Bolesławiec oraz 
droga na odcinku od ul. Lubańskiej 
 w Bolesławcu do granicy powiatu. To 
zadanie podzielone zostanie na 3 etapy.VIII Sesja Rady Gminy Bolesławiec VIII Kadencji
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CO SŁYCHAĆ W RADZIE?

Wspólne posiedzenie Komisji Stałych

W dniu 26 czerwca br. odbyły się ostatnie przed 
okresem urlopowym obrady VIII Sesji Rady 

Gminy Bolesławiec, poprzedzone wspólnym posie-
dzeniem Komisji stałych Rady, w dniu 19 czerwca br. 
Radni rozpatrzyli dziesięć projektów uchwał, które 
po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisje podję-
to na Sesji. Pierwsza z uchwał dotyczyła udzielenia 
Wójtowi Gminy wotum zaufania, po przedstawie-
niu przez Wójta Raportu o Stanie Gminy Bolesła-
wiec za 2018 rok. Wotum zaufania Wójtowi Gminy - 
Andrzejowi Dutkowskiemu Rada Gminy Bolesławiec 
w pełnym 15 osobowym składzie udzieliła jedno-
głośnie. Druga uchwała dotyczyła zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem 
z wykonania budżetu za 2018 rok. Sprawozda-
nie z wykonania budżetu kontrolowane było przez 
Regionalną Izbę Obrachunkową we Wrocławiu, 
która wydała pozytywną opinię o przedłożonym 
do oceny dokumencie. Trzecia, niezwykle istotna 
uchwała dotyczyła udzielenia absolutorium Wójto-
wi z wykonania budżetu za 2018 rok. Radni po 

przeanalizowaniu dokumentów i wysłuchaniu wystą-
pienia Wójta uznali, że realizacja ubiegłorocznego 
budżetu nie budzi żadnych zastrzeżeń i jednogłośnie 
udzielili absolutorium. Wójt podziękował wszyst-
kim, którzy przyczynili się do wspólnego sukcesu: 
radnym, sołtysom, radom sołeckim wspomagającym 
realizację zadań, kierownictwu gminy oraz współ-
pracownikom.

Następne dwie uchwały finansowe związane 
były ze zmianami w budżecie Gminy Bolesła-

wiec, dotyczącymi zwiększenia wydatków w budże-
cie o kwotę 170.000 zł w tym na: przebudowę drogi 
powiatowej nr 2286D polegającą na poszerzeniu 
jezdni w miejscowości Bolesławice (150.000 zł) 

oraz opracowanie miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego dla terenów pomiędzy drogą 
wojewódzką nr 297, drogą powiatową nr 2286D 
i autostradą A4 we wsi Dąbrowa Bolesławiecka 
i Kraśnik Dolny (10.000 zł), a także miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenów po 
nieczynnej linii kolejowej we wsi Golnice (10.000 zł). 
Podjęta przez Radnych Uchwała w sprawie udziele-
nia pomocy finansowej dla Powiatu Bolesławieckiego 
pozwoli zrealizować zadanie inwestycyjnego wymie-
nione wcześniej pn.: „Przebudowa drogi powia-
towej nr 2286D polegająca na poszerzeniu jezdni 
w miejscowości Bolesławice”. W celu realiza-
cji zadania zostanie zawarte stosowne porozumie-
nie pomiędzy Powiatem Bolesławieckim, a Gminą 
Bolesławiec.

Kolejne dwie uchwały z zakresu zagospodaro-
wania przestrzennego Gminy Bolesławiec po 

zapewnieniu przez Radnych w budżecie gminy 
środków finansowych przyczynią się do opraco-
wania niezbędnych planów miejscowych. Pierw-
sza z nich dotyczy przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego dla terenów pomiędzy drogą wojewódzką 
nr 297, drogą powiatową nr 2286 D i autostradą 
A4, w Dąbrowie Bolesławieckiej i Kraśniku Dolnym, 
w celu umożliwienia powziętych przez Inwesto-
rów zamierzeń, tj. rozwoju wielkopowierzchniowej 
zabudowy magazynowo - produkcyjnej. Wskazany 
szczególnie w planie miejscowym dla wsi Dąbrowa 
Bolesławiecka układ komunikacyjny wymaga modyfi-
kacji tak, by w pełni wydobyć potencjał inwestycyj-
ny obszaru opracowania. Także zapisy dotyczące 
zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 
infrastruktury technicznej wymagają uelastycznie-
nia w oparciu o warunki lokalne. Ujęcie w jednym 
opracowaniu planistycznym terenów zarówno po 
stronie wsi Dąbrowa Bolesławiecka jak i Kraśnik 
Dolny wynika z konieczności spójnego kształtowa-
nia przestrzeni o jednakowych parametrach zagospo-
darowania przestrzennego. Z uwagi na relatywnie 
krótki czas od uchwalenia obowiązujących planów 
miejscowych zasadne było podjęcie uchwały tylko 
dla opisanego obszaru opracowania. Druga podję-
ta przez Radnych uchwała planistyczna dotyczyła 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenów 
po nieczynnej linii kolejowej we wsi Golnice (po 
nieczynnej linii kolejowej Bolesławiec – Gromadka). 
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Teren ten przeznaczony zostanie pod ścieżkę rowero-
wą wraz z niezbędną infrastrukturą, czego konse-
kwencją będzie stworzenie szlaku rowerowego 
prowadzącego z Bolesławca na północ gminy, co 
przyczyni się do rozwoju turystyki na tym obszarze 
i zwiększy jego atrakcyjność inwestycyjną. Kolejny-
mi  nieruchomościami ujętymi w niniejszym opraco-
waniu są tereny usług publicznych zlokalizowane na 
działkach przy drodze wojewódzkiej nr 297, równo-
legle do opisanych wyżej terenów pokolejowych. Z 
uwagi na wybudowanie nowych obiektów publicz-
nych w innej części wsi zasadne jest przekształce-
nie wskazanych nieruchomości w tereny zamieszka-
nia. Z uwagi na stopień zagospodarowania terenu 
w ww. miejscowości oraz rozmieszczenie propono-
wanych zmian nie ma konieczność zmiany powyż-
szego planu w bieżącym roku w pełnych granicach 
wsi. Natomiast cele społeczne i harmonogram prac 
inwestycyjnych Gminy Bolesławiec predestynują te 
tereny do zmiany w pierwszej kolejności.

Radni podjęli także uchwałę w sprawie powoła-
nia Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na 

ławników do sądów powszechnych oraz zasięgnię-
cia od komendanta wojewódzkiego Policji informacji 
o kandydatach na ławników. W związku z upływem 
w dniu 31 grudnia 2019 r. czteroletniej kadencji 
ławników orzekających w sprawach rozpoznawa-
nych w Sądzie Rejonowym w Bolesławcu i Sądzie 
Okręgowym w Jeleniej Górze Prezes Sądu Okręgo-
wego w Jeleniej Górze zwrócił się do Rady Gminy 
Bolesławiec z prośbą o dokonanie naboru kandyda-
tów na ławników: do Sądu Rejonowego w Bolesław-
cu łącznie 3 ławników, w tym 1 ławnik do orzeka-
nia z zakresu prawa pracy. Zgodnie z treścią ustawy 
Prawo o ustroju sądów powszechnych rada gminy na 
wniosek prezesa sądu okręgowego dokonuje wyboru 
ławników. Przed przystąpieniem do wyborów rada 
gminy powołuje zespół, który przedstawia radzie 
gminy swoją opinię o zgłoszonych kandydatach, 
wcześniej zasięgając od komendanta wojewódzkie-
go Policji informacji o kandydatach na ławników. 
Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom 
gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, 
inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestro-
wane na podstawie przepisów prawa, z wyłącze-
niem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdzie-
sięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, 
zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej 
wyboru. Termin zgłaszania kandydatów na ławników 
upływa 30 czerwca 2019 roku. Zgłoszenia kandy-
datów, które wpłynęły do rady gminy po upływie 
tego terminu, a także zgłoszenia, które nie spełniają 

wymagań formalnych, pozostawia się bez dalszego 
biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandyda-
tów jest niedopuszczalne. Wybory ławników odbędą 
się najpóźniej w październiku 2019  roku.

Uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy 
Bolesławiec związana jest z przejściem na 

emeryturę Pana Franciszka Popka - dotychczasowe-
go Skarbnika Gminy Bolesławiec z dniem 10 lipca 
2019 roku. W związku z tym Wójt Gminy Bolesła-
wiec wnioskiem z dnia 5 czerwca 2019 r. zwrócił się 
do Rady Gminy Bolesławiec o powołanie z dniem 
11 lipca 2019 roku. Pani Barbary Robak na stanowi-
sko Skarbnika Gminy Bolesławiec, który jest jedno-
cześnie głównym księgowym budżetu. Kandydatka 
zatrudniona jest w Urzędzie Gminy od 2006 roku, 
początkowo na stanowisku do spraw podatków 
i opłat lokalnych, a następnie na stanowisku ds. rozli-
czania podatku od towarów i usług oraz rachunko-
wości budżetowej. Spełnia wymogi formalne oraz 
posiada wiedzę i wieloletnie doświadczenie w pracy 
w zakresie finansów publicznych.

Ostatnia podjęta przez Radnych uchwała dotyczy 
regulaminu przyznawania dodatków oraz 

innych składników wynagrodzenia nauczycielom 
zatrudnionym w szkole podstawowej i zespołach 
szkolno-przedszkolnych prowadzonych przez Gminę 
Bolesławiec. Organ prowadzący szkołę będący 
jednostką samorządu terytorialnego, uwzględniając 
przewidywaną strukturę zatrudnienia określa dla 
nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodo-
wego w drodze regulaminu m.in.: wysokość stawek 
oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: 
motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz 
dodatku za wysługę lat oraz inne dodatki; szczegó-
łowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodze-
nia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraź-
nych zastępstw, a także wysokość i warunki wypła-
cania innych świadczeń wynikających ze stosunku 
pracy. Zmiany związane z wprowadzeniem reformy 
oświaty, przekształcenie szkół w szkoły ośmioklaso-
we spowodowały, że zwiększył się zakres obowiąz-
ków dyrektorów i nauczycieli oraz nastąpił wzrost 
średniego wynagrodzenia jakie powinien osiągnąć 
nauczyciel (wzrost kwoty bazowej od dnia 1 stycz-
nia 2019 r.). Konsekwencją tego jest  konieczność 
wprowadzenia zmian do dotychczas obowiązującego 
regulaminu (uzgodnionych z nauczycielskimi związ-
kami zawodowymi).

Marzena Komarnicka
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Jeszcze w zeszłym roku kalendarzowym a dokładnie 
15 października podpisaliśmy umowę na budowę 

sali zebrań we wsi Kozłów. Zadanie zostało wykona-
ne w terminie zgodnym z zapisami umowy podpisa-
nej z Wykonawcą tj. 30 czerwca 2019 roku. Całkowi-
ty koszt budowy wyniósł 1.098.390,00 zł.

Prace budowlane przebiegały sprawnie i bez kompli-
kacji.

Zadanie podzielono na dwa etapy a mianowicie 
etap I to koszt 832.017,14 zł, który obejmował 

kompleksowe wykonanie budynku wraz z wykończe-

niem wnętrz i etap II to koszt 266.372,86 zł, który 
obejmował zagospodarowanie terenów zewnętrz-
nych wraz z przyłączami zewnętrznymi poszczegól-
nych branży.

Etap I operacji p.n. „Budowa Sali zebrań we wsi 
Kozłów” mającej na celu wzrost aktywności 

i integracji mieszkańców wsi Kozłów w życiu społecz-
no–kulturalnym poprzez budowę sali zebrań, współ-
finansowany jest ze środków Unii Europejskiej 
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdraża-
nie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Powstały obiekt o powierzchni około 215,00 m2 

posiada salę główną wraz z zapleczem kuchennym, 
magazynkami, sanitariatami, magazynem zewnętrznym. 

Przy budynku powstał parking oraz chodniki z kostki 
betonowej, obiekt oświetlony jest latarniami drogo-
wymi i wyposażony w instalacje elektryczne, wodno 
– kanalizacyjne, klimatyzację i wentylację. Obiekt jest 
dostosowany dla osób niepełnosprawnych. 

Mamy nadzieję, że nowopowstały obiekt przyczy-
ni się do integracji mieszkańców wsi Kozłów 

i będzie im służył do spotkań kulturalno–rozrywkowych. 
Inwestycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej 

BUDOWA SALI ZEBRAŃ W KOZŁOWIE 
ZAKOŃCZONA

Obiekt przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych

Anna Piaseczna

Sala Zebrań w Kozłowie

„Europejski Fundusz Rolny Na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie”
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Trwają prace remontowe na obiektach szkolnych 
przewidziane w budżecie gminy na bieżący rok 

kalendarzowy.

Wykonawca zgłosił do odbioru zadanie polega-
jące na wymianie parkietu na sali gimnastycz-

nej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Trzebie-
niu. Stary parkiet był w złym stanie technicznym, 
klepki na podłodze sali gimnastycznej nie spełnia-
ły już swej funkcji – miejscowo nierówna podło-
ga stwarzała wysokie zagrożenie kontuzji dla dzieci 
uczestniczących w zajęciach wychowania fizycznego. 
W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie 
zapytania ofertowego na przedmiotowe zadanie 
wpłynęło aż 8 ofert. Najkorzystniejszą ofertę złoży-
ła firma USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE 
„ROMARK” MAREK ROCHMIŃSKI z Warszawy 
z ceną 86.015,93 zł. Umowa z Wykonawcą zosta-

ła podpisana w połowie czerwca bieżącego roku, 
i mimo, że planowany termin zakończenia prac to 
14 sierpnia 2019 roku, zgłoszenie do odbioru 
wpłynęło do Urzędu Gminy Bolesławiec już na 
początku lipca br. 

W ramach zadania - oprócz wymiany parkietu - 
zamontowano nowe osłony grzejnikowe na 

całej długości sali, pomalowano linie do gry w piłkę 
siatkową, ręczną oraz koszykową.

W zakresie bieżących remontów szkół przy 
Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Trzebieniu 

pomiędzy salą gimnastyczną a Ośrodkiem Zdrowia 
planowana jest także wymiana istniejących płyt 
betonowych na kostkę betonową. W zadaniu tym 
oprócz utwardzenia terenu kostką, planowana jest 
m.in. odbudowa schodów oraz czyszczenie i malowa-
nie barierek. W chwili obecnej przygotowywana jest 
dokumentacja do postępowania prowadzącego do 
wyboru Wykonawcy niniejszego zadania.

Nowy parkiet na sali gimnastycznej w Trzebieniu

Planowane jest również zwiększenie wysokości 
piłkochwytów na boisku poliuretanowym przy 

szkole w Kraśniku Dolnym. Na dzień dzisiejszy 
wyłoniono Wykonawcę, zadanie zostanie zrealizo-
wane do połowy sierpnia 2019 roku.

Kolejnym zadaniem w sferze remontów szkół, 
na które Gmina Bolesławiec ogłosiła w czerw-

cu br. postępowanie w trybie zapytania ofertowego 
jest „Adaptacja poddasza na pomieszczenie użytkowe 
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Brzeźniku”. 
W ramach powyższej inwestycji zakres robót obejmu-
je m.in.: roboty rozbiórkowe, ocieplenie i obudo-
wę dachu płytami gipsowo-kartonowymi, montaż 
schodów strychowych, położenie posadzki, prace 
malarskie, wentylację, instalację elektryczną i insta-
lację centralnego ogrzewania. 

Mamy nadzieję, że uda się zrealizować w okresie 
wakacyjnym wszystkie zadania zaplanowane 

na ten rok i dzieci wraz z nowym rokiem szkolnym 
będą mogły korzystać z odremontowanych obiektów.

TRWAJĄ REMONTY BIEŻĄCE SZKÓŁ

Ewelina Bachmatiuk

Poddasze szkoły w Brzeźniku przed adaptacją

Płyty obok szkoły w Trzebieniu zastąpi kostka brukowa
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KRUS / Danuta Rydz

Tradycyjnie już od szesnastu lat, w dniu zakoń-
czenia roku szkolnego najzdolniejsi uczniowie 

XVI GALA STYPENDIÓW WÓJTA 
GMINY BOLESŁAWIEC

szkół podstawowych i klas gimnazjalnych zostali 
uhonorowani stypendiami Wójta Gminy Bolesła-
wiec. Poprzeczka postawiona jest naprawdę wysoko, 
ponieważ młodzi ludzie oprócz uzyskania w klasyfi-
kacji końcoworocznej wysokiej średniej z obowiąz-
kowych przedmiotów edukacyjnych, zachowania 
wzorowej postawy w życiu szkolnym, muszą wykazać 
się sukcesami w olimpiadach, konkursach, zawodach 
i turniejach, co najmniej na szczeblu powiatowym. 
Stypendia przyznawane są w dwóch kategoriach – 
za osiągnięcia w nauce oraz osiągnięcia artystyczne. 

Wtym roku najlepsi uczniowie otrzymali stypen-
dium w postaci jednorazowej gratyfikacji 

pieniężnej, pamiątkową statuetkę oraz certyfikat, 
a ich rodzice list gratulacyjny.

BEZPIECZEŃSTWO PODCZAS ŻNIW
Według statystyk KRUS, corocznie odnotowuje 

się kilkadziesiąt tysięcy wypadków przy pracy 
rolniczej, w tym także śmiertelnych. Miesiące lipiec 
i sierpień to okres żniw-okres wzmożonych prac 
polowych, w czasie których pośpiech i zróżnicowanie 
wykonywanych prac może prowadzić do nieuwagi, 
a co za tym idzie, do tragicznych w skutkach wypadków. 
Przed rozpoczęciem prac polowych, warto zwrócić 
uwagę na dobre przygotowanie sprzętu, aby nie ulegał 
awarii i funkcjonował sprawnie podczas całych żniw. 
Należy pamiętać o stosowaniu osłon na wałach przegu-
bowo – teleskopowych, na częściach maszyn służących 
do napędu oraz na ostrych mechanizmach roboczych. 
Powinno zadbać się także o jakość używanych do 
naprawy urządzeń i materiałów, takich jak sprężarka, 
spawarka czy wiertarka. Ważnym elementem wyposa-
żenia maszyn rolniczych są gaśnice, które powinny 
posiadać ważny przegląd techniczny. Podczas upałów 
nie jest ciężko o zaprószenie ognia. Gaśnica w ciągni-
ku nie powinna być wymagana jedynie ze względu na 
przepisy, ale również ze względu na bezpieczeństwo 
i zdrowy rozsądek.

Podczas prac polowych z udziałem maszyn - kombaj-
nu zbożowego oraz prasy - należy pamiętać o tym, 

aby w trakcie ich ruchu (jazdy lub elementów roboczych 
w czasie postoju) nie wykonywać żadnych czynności 
pomocniczych w szczególności: czyszczenia, usuwania 
gromadzących się materiałów, niedrożności, zapchań. 
W razie usterki należy bezzwłocznie wyłączyć wszyst-

kie ruchome elementy maszyny a dopiero potem zająć 
się jej usuwaniem. Pamiętajmy również, że wchodze-
nie pomiędzy ciągnik a maszynę w trakcie ich ruchu, 
stwarza ogromne zagrożenie wypadkowe.

Niebezpieczną czynnością podczas żniw jest 
przewóz słomy z pola. Najczęstszym popełnia-

nym błędem podczas transportu jest przewóz osób 
na przyczepach załadowanych sprasowaną słomą. 
Przewóz ludzi na  przyczepach z ładunkiem jest katego-
rycznie zabroniony i należy zadbać o zorganizowa-
nie innego sposobu szybkiego transportu ludzi z pola 
do miejsca docelowego. Trzeba zachować ostrożność 
także podczas rozładunku lub załadunku materiału na 
przyczepę - silnik pojazdu powinien być wyłączony, 
a jeśli stoi na pochyłości, odpowiednio zabezpieczo-
ny przed staczaniem się. Dobrze jest także nabyć pasy 
z klamrą ściągającą do unieruchomienia przewożone-
go ładunku.

W wielu gospodarstwach do prac włączani są 
wszyscy członkowie rodziny, w tym dzieci. To 

one są najbardziej narażone na niebezpieczeństwa 
czyhające na każdym kroku. Należy pamiętać, aby 
w czasie żniw nie pozwalać dzieciom na ciężką prace 
oraz pod żadnym pozorem nie wolno prosić dziec-
ka o pomoc przy pracy ze szkodliwymi substancjami 
chemicznymi (pestycydy, nawozy, paliwa, rozpuszczal-
niki, smary).

Dyplomy i statuetki dla gminnych stypendystów 
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O tym, jak wyjątkowy jest to dzień i jak ważne jest 
promowanie i wspomaganie tak zdolnych dzieci

 i młodzieży w swoim  przemówieniu podkreślił Wójt 
Gminy Bolesławiec-Andrzej Dutkowski, który wspól-
nie z Panem Bogusławem Uziejem-Przewodniczą-
cym Rady Gminy Bolesławiec, Wiceprzewodniczą-
cymi Rady Gminy Bolesławiec: Panią Grażyną Łucką 
i Panem Andrzejem Chudzikiem, a także  Panem 
Andrzejem Szwedo–Przewodniczącym Komisji Oświa-
ty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych oraz Romanem 
Jaworskim–Zastępcą Wójta Gminy i Panią Iwoną 
Przybylską–Sekretarzem Gminy składał stypendystom 
i ich rodzicom gratulacje. Stypendia Wójta Gminy 
Bolesławiec wręczone zostały 87 uczniom. Uczniowie, 
którzy zgodnie z Regulaminem udzielania stypendiów 
dla uczniów szkół podstawowych i klas gimnazjalnych 
określonych przez Radę Gminy Bolesławiec uchwałą 
nr XXXV/306/18 z dnia 26 września 2018 r. uzyska-
li: od 120 do 180 punktów otrzymali stypendium 
w wysokości 600 złotych, od 181 do 280 punktów 
w wysokości 1.000 złotych, od 281 do 399 punktów 
stypendium w wysokości 1.400 złotych, a od 
400 powyżej 1.800 zł. Natomiast  stypendium za 
osiągnięcia w konkursach artystycznych wynosiło 
300 złotych. W roku szkolnym 2018//2019 siedmiu  
uczniów zdobyło najwyższe wyniki w nauce i repre-
zentowali swoje szkoły w różnorodnych konkursach. 
Są to: Nadia Maziarz-uczennica Szkoły Podstawo-
wej Nr 5 w Bolesławcu, Krzysztof Ostrowski-uczeń 
Gimnazjum Samorządowego Nr 1 w Bolesławcu, 
Weronika Domańska-uczennica Szkoły Podstawo-
wej w Dąbrowie Bolesławieckiej, Antoni Łasica- 
uczeń Gimnazjum Publicznego Zakonu Pijarów, 
Emilia Turecka-uczennica Szkoły Podstawowej 
w Dąbrowie Bolesławieckiej, Igor Szerszunowicz- 
uczeń Szkoły Podstawowej Nr 3 w Bolesławcu 
oraz Joanna Ośko, uczennica Publicznego Gimna-
zjum Oxpress. Poza tym za osiągnięcia w nauce 
w gronie nagrodzonych znaleźli się również: Domini-
ka Pasternak, Jakub Adamowicz, Zofia Wojtowicz, 
Aurelia Baraniecka, Hanna Sas, Karol Janiec, Patrycja 
Bojko, Mateusz Różnicki, Marta Szymula, Aleksan-
dra Kulik, Milena Przybylska, Maciej Zmitrukiewicz, 
Amelia Kopeć, Amelia Rutkowska, Wiktor Kuczyń-
ski, Julia Nowacka, Wojciech Jaworski, Wojciech 
Zabagło, Maja Fiedorowicz, Emilia Hoszowska, 
Natalia Remiszewska, Jagoda Chrobot, Katarzyna 
Zeszutek, Pola Dorosz, Katarzyna Ciesiółka, Maksy-
milan Kozioł, Natalia Pawlus, Alicja Tchorowska, 
Martyna Gasiak, Aleksandra Fila, Joanna Urbańska, 
Eliza Różnicka, Jakub Naglik, Wiktor Małkowski, 
Hanna Krukar, Natalia Rzatkiewa, Estera Zamoj-
ska, Amelia Krajniak, Olgierd Krukar, Kinga Zając, 

Ilona Głowacz, Weronika Paradzińska, Zofia Klajn, 
Dominik Robak, Maja Gajewska, Nadia Kądziela, 
Adrian Jaskot, Martyna Zwolennik, Karol Kozioł, 
Kuba Chmyziński, Kacper Śliczny, Klaudia Marut, 
Gabriela Kominiak, Magdalena Hil, Natalia Fryc, 
Miłosz Wójcik, Anna Kopacka, Aleksandra Kędzier-
ska, Magdalena Witwicka, Mateusz Pasternak, 
Karolina Błędniak, Katarzyna Jaworska, Oliwia 
Marks, Patrycja Urbanowicz, Zuzanna Samsonowicz, 
Katarzyna Chwała, Szymon Błędniak, Klaudia Pala, 
Maja Reguła, Maja Giera, Julia Gajewska, Michał 
Koban, Sabina Ozga, Marcel Kapusz, Julia Gorwa, 
Roksana Goch, Małgorzata Paszko oraz Justyna 
Józwa.

Za osiągnięcia w różnorodnych konkursach 
artystycznych stypendium otrzymało dwoje 

uczniów: Daniel Pielichaty oraz Milena Uznańska.

Serdeczne słowa podziękowania Wójt Gminy 
Andrzej Dutkowski skierował również do dyrek-

torów i nauczycieli szkół miejskich i gminnych, którzy 
doskonale rozumieją, jak ważne są słowa Stanisła-
wa Staszica że „Talent jest jak kawałek szlachetnego, 
ale surowego metalu: dopiero pilna praca go obrobi 
i wartość mu wielką nada” i wiele wysiłku włożyli, 
aby w swoich uczniach rozwijać aktywną i twórczą  
postawę, która sprzyjała wszechstronnemu rozwo-
jowi, co zaowocowało tak wieloma sukcesami dzieci 
i młodzieży.

Do przygotowania uroczystości, przyczyni-
li w szczególności: Pani Beata Sasak-Dyrektor 

Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Trzebieniu wraz 
z Nauczycielami i  Rodzicami, a swoimi występami 
uświetnili ją uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkol-
nego w Trzebieniu.

Wszystkim stypendystom gratulujemy sukcesów 
i życzymy udanych wakacji.

Barbara Majecka

Nagrody Wójta Gminy Bolesławiec otrzymało 87 uczniów
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Niecodzienna i szczególna uroczystość w dziejach 
samorządu gminnego miała miejsce 29 maja 

2019 r. podczas obrad VII Sesji Rady Gminy Bolesła-
wiec ósmej kadencji. Mimo iż od kilku lat wręczenie 

Jubilatom „Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeń-
skie” wpisało się na trwałe w obrady sesji, to za 
każdym razem z niemałym wzruszeniem wszyscy 
uczestnicy są świadkami powrotu do wydarzeń 
sprzed ponad pół wieku, kiedy to przyszli małżonko-
wie poznali się i zawarli związek małżeński, a przez 
kolejne lata wypełniali przysięgę małżeńską, trwając 
z sobą zarówno w chwilach szczęśliwych jak 
i momentach trudnych, wymagających wzajemnego 
wsparcia i odpowiedzialności.

Na ostatniej sesji dwie pary małżeńskie zostały 
uhonorowane medalami nadanymi przez Prezy-

denta Rzeczypospolitej Polskiej. Byli to Państwo 
Rozalia i Bronisław Krasnowscy oraz Państwo 
Zofia i Józef Herbutowie. W imieniu Prezydenta RP 

medale wręczyli Wójt Gminy Andrzej Dutkowski 
oraz Przewodniczący Rady Gminy Bogusław Uziej.

ZŁOTE GODY MAŁŻEŃSKIE
Przodkowie Państwa Krasnowskich wywodzą się 

z polskich rodzin mieszkających przed II wojną 
światową w krajach byłej Jugosławii, głównie Bośni. 
Pan Bronisław urodził się w miejscowości Derwen-
ta, skąd jego rodzice przyjechali w 1946 roku do 
Rakowic koło Bolesławca. W tym samym roku 
rodzina Pani Rozalii powróciła z Bośni do powojen-
nej Polski, osiedlając się w miejscowości Zabłocie 
w gminie Nowogrodziec, gdzie urodziła się Pani 
Rozalia.

Szanowni Jubilaci poznali się w 1967 r. na 
zabawie tanecznej w Ocicach, a 1,5 roku później, 

21 września 1968 r. złożyli przysięgę małżeńską 
w Urzędzie Stanu Cywilnego w Bolesławcu. Państwo 
Krasnowscy od 1978 r. mieszkają we własnym domu 
w Rakowicach, mają troje dzieci, sześcioro wnucząt 
oraz jedną prawnuczkę. Pani Rozalia oprócz pracy 
w Zakładach Dziewiarskich „Sława” w Bolesławcu 
i we własnym gospodarstwie rolnym, zajmowała 
się prowadzeniem domu i wychowywaniem dzieci. 
Pan Bronisław przez 25 lat pracował w przemyśle 
górniczym w miejscowej Kopalni Miedzi „Konrad” 
w Iwinach, a oprócz tego pomagał żonie w pracach 
domowych i uprawie roli. Mimo tak licznych 
obowiązków zawodowych i domowych, Jubilaci 
potrafili znaleźć czas na realizację własnych zainte-

resowań. Pasją Pani Rozalii od ok. 20 lat była i jest 
jazda samochodem, dzięki czemu zwiedziła Europę. 
Pan Bronisław czynnie uprawiał sport, głównie 
jazdę na rowerze, ponadto upodobał sobie wycieczki 
górskie, jest także kibicem piłki nożnej i narciarstwa.

22 września 2018 r. Państwo Rozalia i Broni-
sław Krasnowscy gościli 80 osób na uroczy-

stości z okazji Jubileuszu 50- lecia zawarcia związ-
ku małżeńskiego.

Goście specjalni podczas VII Sesji Rady Gminy Bolesławiec

Zofia i Józef Herbutowie

Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie
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Kolejni Jubilaci obchodzący Złote Gody to 
Państwo Zofia i Józef Herbutowie zamiesz-

kali w Brzeźniku. Pan Józef urodził się w miejsco-
wości Golcowa w woj. rzeszowskim,  a Pani Zofia 
w Gruszczycach w woj. łódzkim. Po II wojnie 
światowej rodziny naszych Jubilatów opuściły 
swoje rodzinne strony, przesiedlając się na Ziemie 
Odzyskane. Rodzina Państwa Herbutów przybyła 
początkowo do Bolesławca, a po kilku latach osiedli-

ła się na stałe we wsi Brzeźnik. Rodzina Pani Zofii 
przyjechała natomiast w 1948 r. do miejscowości 
Zebrzydowa koło Nowogrodźca.

Historia znajomości Pary Złotych Jubilatów 
rozpoczęła się dokładnie 13 listopada 1966 

roku, kiedy to oboje uczestniczyli w ceremonii zaślu-
bin swoich znajomych jako druhna i drużba. Po 
dwóch latach znajomości, dnia 23 listopada 1968 r. 
nasi Szacowni Jubilaci zawarli w Nowogrodźcu ślub 
cywilny, a dzień później ślub kościelny w Zebrzy-
dowej. Państwo Herbutowie mają troje dzieci oraz 
ośmioro uczących się wnucząt. Pan Józef praco-
wał w Bolesławieckiej Fabryce Fiolek i Ampułek 
„Polfa”, Pani Zofia natomiast w 1965 r. w zakła-
dach gastronomicznych na terenie Bolesławca. Poza 
pracą zawodową Pani Zofia zajmowała się uprawą 
ogródka przydomowego, którego dominującą część 
stanowiły grządki z kwiatami, a Pan Józef hodow-
lą gołębi. Podkreślają zawsze, że przeżyte wspólnie 
lata oparte były na szczerym uczuciu, obopólnym 
zaufaniu i pomocy. 

Barbara Sitna

Rozalia i Bronisław Krasnowscy

PIKNIK RODZINNY W KRAŚNIKU GÓRNYM

19 maja, na placu przy Domu Ludowym 
w Kraśniku Górnym odbył się Piknik Rodzin-

ny. Impreza zorganizowana dla całych rodzin, zapew-
niała atrakcje tak dla dzieci jak i dla dorosłych. 
Jako pierwsi na scenie zaprezentowali się ucznio-
wie Agnieszki Orawiec z pracowni muzycznych  
w Kruszynie i Bożejowicach: Amelia Tarnowska, 
Alicja Pawlikowska, Weronika Golemba, Marcel 
Pala, Klaudia Pala, Justyna Józwa, Kamil Dudziak, 

Fabian Kusiakiewicz, Igor Różnicki, Wiktoria 
Orawiec. Wokaliści i gitarzyści dali z siebie wszystko 
i za swoje występy otrzymali gromkie brawa.

Dla miłośników muzyki ludowej w dwóch 
blokach: bośniackim i polskim zaprezento-

wał się Gminny Zespół Pieśni i Tańca „Jutrzenka”. 
Nie obyło się bez konkursów sprawnościowych dla 
najmłodszych, gdzie wszystkie dzieci, bez względu na 
wynik otrzymały nagrody. Na zakończenie na scenie 
zagrał i zaśpiewał polskie i włoskie piosenki Mieczy-
sław Goleński oraz instrumentalnie wystąpili: Cezary 
Byrski i Tomasz Loch.

Organizatorzy: Sołtys i Rada Sołecka, KGW 
z Kraśnika Górnego oraz Gminny Ośrodek 

Kultury i Sportu w Bolesławcu z/s w Kruszynie 
dziękuje za pomoc sponsorom: Ewelinie Ferlewicz 
-Stołówka „Ewela”, Justynie i Andrzejowi Debernym 
– Serwis opon, Pawłowi Mosorce – Usługo Ogólno-
budowlane, Grzegorzowi Prosół - Firma „Efekt” 
– okna i drzwi, Jolancie Kędzierskiej – Sklep MIX 
z Kraśnika Dolnego, Firmie BZM Cieśla, Zbigniew 
Korczowski – Piekarnia, cukiernia, STW Józef Popek, 
Firmie Textil z Trzebienia.

Muzycznie na scenie, sportowo - przed sceną Beata Widera
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KRUSZYNIANIE W GÓRZNIE
W dniach od 8 do 10.05.2019 r. w woj. kujaw-

sko-pomorskim, powiecie brodnickim  
w malowniczo położonej miejscowości Górzno, z bazą 
w obiekcie wczasowym Wapionka, odbył się euro-event 
geocachingu.

W tym wydarzeniu wzięły udział cztery zespo-
ły: z woj. mazowieckiego, wielkopolskie-

go, lubuskiego i dolnośląskiego około 50 geokesze-
rów. W zespole woj.dolnośląskiego Lokalnej Grupy 
Działania „Wrzosowa Kraina” z Chocianowa, pod 
kierownictwem Krzysztofa Szustki, uczestniczy-
li mieszkańcy Kruszyna Jolanta i Zygmunt Kułago-
wie. Podczas eventu prowadzono georozmowy 
o Geocechingu, opowiadano o najciekawszych, najlep-
szych „keszach” znalezionych, wspominano ciekawe 
przygody związane z geocechingiem, dokonywano 

wymiany geocoinów i travel bugów. Przeprowadzo-
ny został też konkurs wiedzy dotyczący Geocachin-
gu i Górzna oraz konkurs wiedzy o Unii Europejskiej. 
Zygmunt Kułaga był wśród nagrodzonych uczestni-
ków konkursu.

Event był super wydarzeniem, pozwolił pogłębić 
wiedzę o geocachingu, zapoznać ciekawych ludzi, 

poznać malownicze okolice Górzna, a także poszu-
kać wielu skrytek z keszami, co dawało wiele uciechy 
i satysfakcji. Wyjazd studyjny odbył się w ramach 
projektu współpracy "Promocja regionów poprzez 
aktywną turystyką".

Zapraszamy wszystkich do podjęcia tej zabawy, by 
poszukać „keszy” w okolicy, na terenie całej Polski 

i nie tylko. Życzymy udanej zabawy.
Jolanta i Zygmunt Kułaga

XV FESTA BAŁKAŃSKA ZA NAMI 
Drugiego czerwca na boisku sportowym  

w Bolesławicach odbyła się kolejna Bałkań-
ska Festa. Bez względu na pogodę impreza ta groma-
dzi corocznie wielu pasjonatów kultury bałkańskiej. 
W tym roku dopisała tak pogoda jak i widzowie. Każdy 
mógł znaleźć coś dla siebie. W zainscenizowanej karcz-
mie można było nauczyć się robić pitę z serem, dynią 
i jabłkami. Można było napić się specjalnie parzonej  

w tygielku kawy, a także spróbować pury (kaszy kukury-
dzianej z masłem i mlekiem) na słono i na słodko.

Obok karczmy znajdowały się stanowiska ze 
starymi, tradycyjnymi zabawami dla dzieci.  

I tak można było pobawić się patyczkami, podrzucać 
orzechy, a także poskakać przez sznurek. Co jakiś czas 
w przerwie między występami z karczmy rozbrzmie-
wały dźwięki muzyków, grających i śpiewających tam 
na żywo. Nowością w tym roku był także telebim, 

na którym można było zobaczyć nie tylko wykonaw-
ców, ale także krótkie filmy o bałkańskich krajach: 
Bośni, Serbii oraz Chorwacji. Przedstawicielami tych 
krajów na Bałkańskiej Feście byli: Konsul Honorowy 
Bośni – Jacek Gunter – Ślaski oraz Konsul Honorowy 
Serbii – Ranko Tomović. Wszyscy goście honorowi 
oraz przedstawiciele zespołów otrzymali z rąk Wójta- 
Andrzeja Dutkowskiego pamiątkowe talerze z logo 
imprezy oraz fantazyjne kapelusze. Swoje prezen-
ty dla organizatorów Festy przekazał także Marsza-
łek Województwa Dolnośląskiego – Cezary Przybyl-
ski. Wzruszające wystąpienie miał także Igor Kanjski 
– Prezes Stowarzyszenie „Bolesławiec” z Prnjavora  
w Bośni, który dziękował swoim dobroczyńcom.

W bieżącym roku na Bałkańską Festę przyje-
chał z miejscowość Sabac-serbski zespół ANI 

„Hajduk Stanko”, który swoim profesjonalizmem 
i oryginalnością zachwycił publiczność. Nie zabra-
kło także prezentacji innych, naprawdę świetnych 
zespołów, które po swoich występach otrzymywały 
gromkie brawa: ZPiT Ziemi Bolesławieckiej, GZPiT 
Jutrzenka, Zespołu Stowarzyszenia Reemigrantów, 
Zespołu Śpiewaczego „Ocice”, Kapeli Herbutów  
i Naszej Biesiady. Ogromne podziękowania należą się 
mieszkańcom wsi Bolesławice, na czele z Sołtysem 
Andrzejem Kosiorem oraz koordynatorom impre-
zy: Elżbiecie Tor oraz Sławomirowi Ratajskiemu. 
Organizatorami imprezy byli: GOKiS w Bolesławcu z/s 
w Kruszynie oraz Komitet Organizacyjny Wsi Bolesławi-
ce. Zabawa taneczna zakończyła XV-tą Bałkańską Festę. 

Tancerze „Hajduk Stanko” na scenie

Beata Widera
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NA PIEROGI DO DĄBROWY
Niewiele jest w Polsce potraw tak bardzo lubia-

nych jak pierogi. Ich różnorodność podyktowana 

przede wszystkim nadzieniem sprawia, że każdy może 
znaleźć te, które przypadną mu do gustu. Najbardziej 
popularne tzw. „ruskie” z ziemniakami i białym serem 
są tak naprawdę polską potrawą. Takie właśnie piero-
gowe święto odbywa się już od wielu lat w Dąbrowie 
Bolesławieckiej. Tego dnia boisko sportowe zamie-
nia się w miejsce, gdzie gromadzą się miłośnicy tego 
przysmaku. Nie inaczej było w tym roku. Na licznie 
przybyłych widzów czekały pyszne pierogi nie tylko 
z Dąbrowy, ale także Bożejowic, Rakowic i Otoku. 
Tego dnia odbył się także konkurs na najsmaczniej-

sze pierogi ruskie, które wygrały Panie z Kraśnika 
Górnego.

Oprócz atrakcji gastronomicznych można było 
pooglądać i posłuchać popisów na scenie. Jako 

pierwsi zaprezentowali się uczniowie miejscowej 
Szkoły Podstawowej, nie tylko pięknie śpiewający, ale 
także z oryginalnymi tańcami i pokazami żonglerki. 
Nie zabrakło tego dnia innych piosenek zaśpiewanych 
perfekcyjnie przez  podopiecznych Marka Łętowskie-
go z MDK w Bolesławcu (zespół „Iniemamocne 4”) 
oraz uczniów Agnieszki Orawiec z pracowni muzycz-
nej w Kruszynie. Na festynie nie mogło zabraknąć 
ludowych akcentów i Gminnego Zespołu Pieśni i Tańca 
„Jutrzenka”, który przez długie lata swojej działalności 
zgromadził duże grono wiernych odbiorców. Wspania-
łe tańce polskie i bośniackie przedstawił widzom 
Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Bolesławieckiej, zbierając 
gromkie brawa. Na zakończenie pokazów artystycz-
nych wystąpił zespół „DBL 59-700”, który wprowa-
dził publiczność w klimaty muzyki lat 80-tych, a jego 
ostrzejsze brzmienie spotkało się z bardzo przychyl-
nym odbiorem publiczności.  Festyn corocznie kończy 
zabawa taneczna. Organizatorami imprezy byli: 
Komitet Organizacyjny wsi Dąbrowa Bolesławiecka 
oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bolesław-
cu z/s w Kruszynie.

Pierogi głównym bohaterem Festynu w Dąbrowie Bolesławieckiej

Beata Widera

PLASTYCZNIE ZAKRĘCENI
W niedzielę 12-go maja w sali konferencyj-

nej GOKiS w Kruszynie odbyło się spotkanie 
miłośników plastycznego tworzenia, a dokładniej osób, 
które malują, rysują, tworzą i sprawia im to ogrom-
ną przyjemność.

Na uczestników imprezy czekało sześć kompozy-
cji tzw. „martwej natury”. Każdy wybierał sobie 

to, co chciał utrwalić na kartkach, kartonach, gazetach 
itp. Do wyboru były akwarele, węgiel, pastele suche 
i ołówek. Prosty układ martwej natury i różna inter-
pretacja kompozycyjna i barwna dała w efekcie piękne 
prace plastyczne, wykonane z rozmachem i ogrom-
ną wyobraźnią. Każdemu z uczestników spotka-
nia wskazówek udzielała doświadczona plastyczka, 
instruktorka Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu – 
Krystyna Grela. To dzięki jej wskazówkom niektóre 
z prac zyskiwały głębię i blask.Wystawę prac można 
będzie oglądnąć w holu GOKiS w Kruszynie.

Dziękujemy wszystkim, którzy zechcieli te kilka 
godzin spędzić twórczo w ośrodku kultury 

w Kruszynie. 

Młoda artystka przy sztalugach

Beata Widera



14

Wieści Gminne

KRESOWO W ŻELISZOWIE
W ostatnią niedzielę czerwca w Żeliszowie, 

przy ekstremalnych upałach odbyła się 
kolejna edycja Festynu Kresowo – Kapuścianego. 

Wydarzen i e  zorgan i zowane  zo s t a ło  d l a 
upamiętnienia kresowiaków, którzy osiedlili się po 
II wojnie światowej na terenach Gminy Bolesławiec, 
a w szczególności w Żeliszowie. Obchody rozpoczęła 
msza święta w miejscowym kościele, po zakończeniu 
której poświęcono krzyż, przywieziony z Maksymówki 
na Ukrainie. Kolejnym punktem programu było 
uroczyste złożenie kwiatów pod pamiątkowym 
obeliskiem. Stamtąd ruszył barwny korowód, 
prowadzony przez ułanów na koniach i tak przy 
akompaniamencie muzyków wszyscy przeszli na płytę 
boiska sportowego.

Festyn rozpoczął się od pokazu członków grupy 
rekonstrukcyjnej 6. Pułku Ułanów Kaniowskich. 

Zaprezentowali cięcie łozy i kapusty szablą 
w galopie i trzeba przyznać, że wymagało to niezwykłej 
współpracy jeźdźca z koniem. Po tym pokazie 
rozpoczęła się część artystyczna, którą zainaugurował 
Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Bolesławieckiej pięknym 
polonezem. Tradycją już się stał fakt, że do zakończenia 
poloneza, członkowie zespołu zapraszają publiczność. 
Nie inaczej było tym razem. Tego dnia na festynie 
w Żeliszowie wystąpiło wielu tancerzy i kilka grup 
muzycznych. Pięknie zaprezentował się Łemkowski 
Zespół Pieśni i Tańca „Kyczera”, który przyjechał 
do Żeliszowa z Legnicy. Próbkę, barwnej, lwowskiej 
mowy tzw. bałakania - zaprezentował widowni 
Czesław Gęsior, zaś piękną pieśń zaśpiewała laureatka 
festiwalu kazimierzowskiego – Olga Burdyna. 
Tanecznie wystąpiły także uczennice Zespołu Szkolno-
-Przedszkolnego w Żeliszowie, które mimo wakacji 
pilnie ćwiczyły pod okiem nauczyciela.

Wielu uczestników festynu przyjechało tam 
między innymi dla występu dwóch ukraińskich 

zespołów „Oktawy” i „Rezonansu”, które przyjechały 
ze Zbaraża. Razem z nimi wystąpił także wokalista 
Lubomir Humeniuk. Ukraińskie tańce i piękne 
piosenki spotkały się z ogromnym zainteresowaniem 
publiczności. Folkowe rytmy, ciekawy skład 
instrumentalny, piękne piosenki i młodość – to 
wszystko było obecne podczas prezentacji zespołu 
„7KROPKA” (Simkropka). Nie zabrakło na imprezie 
w Żeliszowie tradycyjnego już pokazu deptania 
kapusty, do którego wystartowali w duecie: Olga 
Burdyna (Sołtys wsi Żeliszów) i Mirosław Horzempa 
(Wicestarosta Bolesławiecki). W Żeliszowie odbył 
się także konkurs na najsmaczniejsze gołąbki 
 i wygrało je Koło Gospodyń Wiejskich z Tomaszowa 
Bolesławieckiego, II miejsce otrzymało KGW 
Bożejowice – Rakowice, zaś III miejsce powędrowało 
do Pań z KGW z Otoku. Następne w kolejności 
uplasowały się: KGW Mierzwin, KGW Kruszyn 
i KGW Nowe Jaroszowice. Dla spragnionych 
muzycznych doznań zaśpiewali tego dnia jeszcze: 
kapela GZPiT Jutrzenka, Zespół „Fudżijamki” oraz 
Zespół Śpiewaczy z Żeliszowa.

Wszystkie zespoły oraz osoby wspierające Festyn 
Kresowo-Kapuściany w Żeliszowie otrzymały 

ceramiczne dzbanki z kapustą w środku. W imieniu 
Komitetu Organizacyjnego wsi Żeliszów oraz 
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Bolesławcu 
z/s w Kruszynie pragniemy podziękować wszystkim, 
którzy pomogli przy organizacji imprezy.

Złożenie kwiatów pod obeliskiem

Pokaz deptania kapusty

Beata Widera
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FESTYN NALEŚNIKOWY

Naleśniki na słodko, na słono, podłużne, trójkątne .....

Naleśniki z fetą i szpinakiem, bolońskie, 
meksykańskie, z pieczarkami, z mięsem,  

z kapustą i grzybami, z serem na słodko, dżemem – 
takie i jeszcze kilka innych smaków kusiły widzów 
Festynu Naleśnikowego, który się odbył 9 czerwca na 
placu przy Domu Ludowym w Kraśniku Dolnym.Ta 
smaczna potrawa ma wielu zwolenników, co dało się 
zauważyć na imprezie. Oprócz strawy dla żołądka nie 
mogło zabraknąć także występów artystycznych. Jako 
pierwsza wystąpiła Julia Rajfur, która wykonała układ 
gimnastyczny na matach przed sceną. Po niej wystąpili 
inni uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
z Kraśnika Dolnego, śpiewając piękne piosenki,  
a byli to: Kornelia Szostok, Julia Gorwa i Gabrysia 

FESTYN RODZINNY W TRZEBIENIU

W słoneczną sobotę – 22 czerwca na placu 
przed Domem Ludowym w Trzebieniu odbył 

się Festyn Rodzinny. Równolegle z prezentacjami 
rozpoczął się mecz piłki nożnej, w którym brali udział 
amerykańscy żołnierze i polscy piłkarze z Trzebienia. 
Mecz zakończył się wynikiem 1 : 2 dla Polaków. 

Tymczasem na scenie swoje wokalne i taneczne 
możliwości pokazały młode mieszkanki 

Trzebienia: Julia, Ania, Eliza i Amelia. Oprócz 
występów scenicznych ciekawostką było także stoisko 
Pani Haliny Weiss, na którym uczyła wykonywania 
kwiatów z butelek plastikowych. Piękne piosenki 
zaśpiewały także podopieczne Agnieszki Orawiec  
z pracowni muzycznych w Kruszynie i Bożejowicach.

Wiązanki ludowych piosenek zaprezentował 
widzom Zespół Śpiewaczy z Żeliszowa. Nie 

zabrakło także występu dorosłych wokalistów: 
Zbigniewa Sęka oraz Mieczysława Goleńskiego. 

Mocniejszym brzmieniem poczęstowali słuchaczy 
gitarzyści: Cezary Byrski oraz Tomasz Loch. Dużym 
powodzeniem cieszyły się konkursy, między innymi: 
przeciąganie liny oraz wyścig na specjalnych nartach. 
Licznie przybyli mieszkańcy mieli także okazję 
zobaczyć wóz strażacki z Bolesławca. 

Obecność wojsk amerykańskich na Festynie 
w Trzebieniu uatrakcyjniła między innymi 

konkursy, do których bardzo chętnie się zgłaszali. 
Zdolności konferansjerskie wykazał tłumacz, 

który barwnie i z aktorskim zacięciem tłumaczył 
konkurencje Amerykanom. Na zakończenie zagrał 
na gitarze, za co zebrał gromkie brawa. Imprezę 
zakończyła zabawa taneczna. Organizatorem imprezy 
było Koło Gospodyń Wiejskich, Ochotnicza Straż 
Pożarna z Trzebienia oraz GOKiS w Bolesławcu z/s 
w Kruszynie. Beata Widera

Piłkarze z Trzebienia wygrali z Amerykanami 2:1

Publiczność kibicowała zawodnikom
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Mazur, Aleksandra Dojnikowska oraz uczniowie 
klasy pierwszej. Podczas imprezy odbył się także 

Zwycięzcy w konkursie na Najlepsze Naleśniki

konkurs na Najsmaczniejsze Naleśniki z serem na 
słodko, a nagrody otrzymały: Justyna Wieczorek 
i Marcelina Wieczorek.

Na Festynie Naleśnikowym dopisała nie tylko 
pogoda, ale także wokaliści. Przed publicznością 

zaprezentowali się jeszcze podopieczni Agnieszki 
Orawiec z Kruszyna i Bożejowic oraz Bronisława 
Góreckiego, uczącego dzieci z Mierzwina. Dla 
starszych ludowe piosenki zaśpiewał zespół „Ocice”, 
zaś wiązankę polskich i włoskich utworów wykonał 
Mieczysław Goleński. Festyn zorganizowali: Sołtys 
i Rada Sołecka, KGW z Kraśnika Dolnego oraz 
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bolesławcu z/s 
w Kruszynie.

Beata Widera

PRZYGOTOWANI DO AKCJI PIERWSZEJ 
POMOCY

WSzkole Podstawowej w Dąbrowie Bolesławieckiej 
przeprowadzany jest projekt „Aktywizacja 

dzieci i młodzieży poprzez organizację szkoleń 
z zakresu udzielania pierwszej przedmedycznej 
pomocy osobom poszkodowanym w sytuacjach 
nagłych oraz zakup sprzętu szkoleniowego 
i ratowniczego” prowadzonych przez druhów  
z Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzebieniu.

Operacja była współfinansowana ze środków 
Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2, 

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii 
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność- 
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020”.

14 czerwca 2019 roku zawitali w nasze 
skromne progi strażacy z OSP z Trzebienia, 

którzy zapoznali dzieci z oddziału przedszkolnego 
i  uczniów klas  I -VIII  z  pierwszą pomocą 
(sekwencjami medycznymi działań ratowniczych). 
Strażacy przedstawili krok po kroku postępowanie  
w przypadku zatrzymania krążenia u noworodków, 
niemowląt, dzieci oraz osób dorosłych. Nasi uczniowie 
uczyli się na fantomach, kolegach i koleżankach 
jak udrożnić drogi oddechowe, sprawdzić oddech 
i doprowadzić do ponownego krążenia krwi. 
Teraz uczniowie wiedzą, że pierwszym etapem 

jest sprawdzenie oddechu, wykonanie oddechów 
ratowniczych i masaż serca. Uczniowie zapoznali 
się również z postępowaniem dotyczącym zasad 
unieruchamiania w przypadku urazu.

Wszyscy byli zadowoleni z przeprowadzonych 
działań i cieszyli się z nabytych umiejętności. 

Wakacje mogą się teraz zaczynać, ponieważ uczniowie 
wiedzą już jak należy bezpiecznie bawić się, kąpać 
i korzystać z uroków natury, a w razie konieczności 
udzielić poszkodowanemu pierwszej pomocy.

Ćwiczenie udzielania pierwszej pomocy na fantomie

„Europejski Fundusz Rolny Na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie”

Beata Przeperska
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16 czerwca 2019 roku w Kruszynie, w piękną, 
słoneczną niedzielę odbyła się kolejna edycja 

imprezy „Na Ludową Nutę”. Już po raz drugi koncert 

realizowany jest w formie pikniku na świeżym powie-
trzu przez co gromadzi coraz więcej widzów. Impre-
zę rozpoczął barwny, rozśpiewany korowód ulicz-
kami Kruszyna. W korowodzie szli nie tylko człon-
kowie działających w Gminie Bolesławiec zespo-
łów ludowych, ale także ich sympatycy i członko-
wie rodzin. Na przedzie korowodu znajdowali się 

instrumentaliści, którzy intonowali piosenki, śpiewa-
ne przez pozostałych. Mieszkańcy Kruszyna żywo 
reagowali na 150 – osobowy korowód. Główna część 
wydarzenia odbyła się na terenach zielonych przy 
GOKiS w Kruszynie, a rozpalone ognisko nadawało 
piknikowy odpowiedni charakter. Na zaimprowizo-
wanej w otoczeniu zieleni scenie zaprezentowały się: 
Zespół „Leśne Nastroje” z Dobrej, Zespół Śpiewa-
czy z Żeliszowa, Zespół Śpiewaczy z Ocic, Gminny 
Zespół Pieśni i Tańca „Jutrzenka” oraz Zespół Pieśni 

NA LUDOWĄ NUTĘ 2019
i Tańca Ziemi Bolesławieckiej. Tematem przewod-
nim w tym roku była rodzina i każdy z zespołów na 
zakończenie swojego występu zaśpiewał piosenkę 
rodzinną. 

Po występach scenicznych przyszedł czas na 
śpiewanie przy ognisku i „w ruch poszły” nie 

tylko harcerskie, obozowe szlagiery, ale także biesiad-
ne piosenki. Gminne zespoły ludowe pokazały, że 
cały czas się rozwijają i dbają o to, żeby ich program 
artystyczny był ciekawy i zróżnicowany. Każdy 
z zespołów został doceniony za swoją pracę i otrzymał 
z rąk Wójta Gminy Andrzeja Dutkowskiego pamiąt-
kowe dyplomy i dzbanki. Dziękujemy także Paniom  

z miejscowego KGW za to, że dbały by nikt  
z obecnych na pikniku nie był głodny. Organizato-
rem imprezy był Gminny Ośrodek Kultury i Sportu 
w Bolesławcu z/s w Kruszynie. 

Beata Widera

Wójt Gminy wręczył zespołom pamiątkowe dyplomy i dzbanki

Korowód przeszedł ulicami Kruszyna

Muzyczny krąg przy ognisku

Na scenie wystąpili również najmłodsi wykonawcy
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morskie. W pawilonie paleontologicznym oglądali-
śmy kości dinozaurów. Największą atrakcją wycieczki 

okazał się długi spacer ścieżką edukacyjną po terenie 
ciągle aktywnych wykopalisk paleontologicznych, 
gdzie mogliśmy zobaczyć naturalnej wielkości repli-
ki zwierząt prehistorycznych oraz wspólne zdjęcie  
z Tyranozaurem Rexem.

Po tylu wrażeniach uczestnicy wycieczki wraz 
z opiekunami udali się na posiłek oraz krótki 

odpoczynek, w trakcie którego wymieniali się wraże-
niami i dokonywali zakupu pamiątek. Dzień ten 
na pewno zapisze się na długo w pamięci wszyst-
kich uczestników tej wycieczki. Uczniowie podczas 
zwiedzania „Juraparku” nie tylko poznali wiele intere-
sujących faktów dotyczących historii naszej plane-
ty i całego wszechświata, ale również spędzili czas 
w sposób aktywny i przyjemny.

Wdniu 24 maja 2019 roku uczniowie z Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Ocicach uczestniczyli 

w wycieczce edukacyjnej do Juraparku w Krasiejowie, 
w ramach projektu: „Otwarty umysł-Twoją szansą na 
rozwój” współfinansowanego przez Unię Europejską 
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
i budżetu państwa w ramach Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 

2014-2020. W wycieczce brało udział 36 uczniów  
uczestniczących w zajęciach rozwijających zaintere-
sowania, zorganizowanych w ramach ww. projektu, 
którego beneficjentem jest Gmina Bolesławiec.

Podczas zwiedzania największego w Europie Parku 
Dinozaurów mieliśmy okazję odbyć podróż 

w 300-metrowym „Tunelu czasu” przez miliardy lat 
istnienia Świata. Każda sekunda prezentacji multi-
medialnej odzwierciedlała 25 milionów lat historii 
Wszechświata. Byliśmy w Prehistorycznym Oceana-
rium gdzie obserwowaliśmy pływające stwory 

WYCIECZKA DO KRASIEJOWA

Jurapark w Krasiejowie największym Parkiem Dinozaurów w Europie

Wspólne zdjęcie z prehistorycznym gadem w tle

KABARET „RETRO” W LIPINKACH ŁUŻYCKICH

Dnia 11.05.2019 roku Kabaret „Retro” z Trzebie-
nia został zaproszony do Lipinek Łużyckich. Po 

przyjeździe na miejsce zostaliśmy miło przywitani – 
co nas bardzo ucieszyło. Kabaret „Retro” dostarczył 
mieszkańcom dużą dawkę śmiechu i dobrej zabawy. 
Uczestnikami kabaretu byli: Pani Janina Kracz-
kowska – autorka tekstów, Pani Lucyna Oleksiak, 
Pani Krystyna Bachusz, Pan Zbigniew Bożęc-

ki i Pani Władysława Bożęcka. Oprawą muzycz-
ną i śpiewaniem zajmował się Pan Bogusław Weiss.

Kabaret „Retro” przedstawił pięć scenek: „Invitro”, 
„Z ławeczki”, „Grunt to rodzinka”, „Kłótnia 

małżeńska”. Braw nie było końca. Na „bis” przedsta-
wiono jeszcze jedną scenkę pt. „Sąsiadki”. Pani sołtys 
wraz z mieszkańcami podziękowała za piękny występ.

Krystyna Bachusz

Bronisław Górecki
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Zwiedzając Sudecką Zagrodę Edukacyjną mogli-
śmy doświadczyć również namacalnie takich 

zjawisk jak trzęsienie ziemi, przebieg erupcji wulka-
nów oraz gejzerów. Dodatkową atrakcję stanowi-
ła możliwość wypróbowania swoich sił w ręcznym 
płukaniu złota. Wszyscy zmęczeni i szczęśliwi powró-
ciliśmy do domu.

UCZNIOWIE Z BOŻEJOWIC W DOBKOWIE

W dniu 5 czerwca 2019 roku odbyła się wycieczka 
w ramach projektu pt. „Otwarty umysł – Twoją 

szansą na rozwój” dofinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu 
państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Tym 
razem postanowiliśmy zwiedzić Krainę Wygasłych 
Wulkanów na Pogórzu Kaczawskim, a dokładnie 
malowniczy rezerwat skalno-florystyczny „Ostrzycę 
Proboszczowicką”. Tam wspięliśmy się na powulka-
niczne wzniesienie Ostrzycę, które dzięki nietypowe-
mu wyglądowi zwane jest Śląską Fudżi – Jamą. Wędru-
jąc podziwialiśmy nietypowy las lipowy porasta-
jący wzniesienie, unikatowe gołoborze bazaltowe, 
a w szczytowych partiach wzniesienia słupy bazaltowe.

Kolejnym punktem naszej wycieczki była wizyta 
w Sudeckiej Zagrodzie Edukacyjnej w Dobko-

wie, gdzie braliśmy udział w warsztatach pod tytułem 
„Woda znana i nieznana”. W czasie zajęć poprzez 
eksperymenty fizyczne i chemiczne, poznaliśmy 
właściwości wody, lodu i pary wodnej oraz znaczenie 
wody w przyrodzie. 

Zdjęcie na tle Krainy Wygasłych Wulkanów

Katarzyna Kopania

DZIĘKUJĘ CI MAMO, ŻE JESTEŚ ZE MNĄ
„Uczyła pierwszych kroków
Pierwszych słów nas uczyła.

Każdą łzę nam otarła
Mamusia nasza miła.”

Najmłodsi uczniowie ZS-P w Trzebieniu uczcili Dzień Matki

Dnia 23 maja 2019 roku w Zespole Szkol-
no–Przedszkolnym w Trzebieniu w grupie 

5-6 latków odbyła się uroczystość z okazji Dnia 
Matki. Na wstępie Krystyna Bachusz – wychowaw-
czyni przedszkolaków serdecznie przywitała gości 
i złożyła życzenia wszystkim Mamom.

Z tej okazji przedszkolaki z wielkim zaangażo-
waniem recytowały wiersze, śpiewały piosenki 

i tańczyły, co wywołało ogromną radość i wzruszenie.
Następnie dzieci zaśpiewały „Sto lat”, złożyły Mamom 
życzenia i wręczyły laurki z kwiatami. Na koniec 
miał miejsce słodki poczęstunek i kawa. Atmosfera 
uroczystości była wspaniała. Mamy były szczęśliwe 
i wzruszone. Spotkanie było świetną okazją do miłego 
spędzenia czasu. Ten wyjątkowy dzień pozostanie 
wszystkim długo w pamięci.

Krystyna Bachusz



20

Wieści Gminne

14 maja 2019 r. uczniowie kl. III Szkoły Podsta-
wowej w Dąbrowie Bolesławieckiej wzięli 

udział w zajęciach edukacyjnych „Woda źródło życia, 
czyli z PWiK’iem o wodzie, ściekach i zielonej energii” 
zorganizowanych przez pracowników Przedsiębior-
stwa Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu. Cieka-
we zajęcia, prezentacje multimedialne, eksperymenty 
i wycieczka po udostępnionych obiektach, przybliży-
ły uczniom proces uzdatniania wody i  oczyszczania 
ścieków.Uczniowie uświadomili sobie, że ich codzien-
na postawa w zakresie korzystania z wody ma istotne 
znaczenie dla poprawy jakości życia. Poza tym atrak-
cyjne zajęcia stanowiły doskonałe uzupełnienie lekcji 
przyrody. Na zakończenie wycieczki, wszyscy ucznio-
wie otrzymali materiały dydaktyczne, które z pewno-
ścią wykorzystają już w szkole. 

Uczniowie na terenie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji

WODA ŹRÓDŁO ŻYCIA, CZYLI 
 Z PWiK’IEM O WODZIE, 

ŚCIEKACH I ZIELONEJ ENERGII

Cecylia Kołacz

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Dąbrowie 
Bolesławieckiej odwiedzili swoich kolegów zza 

południowej granicy. 15 maja 2019 roku w ramach 
unijnego projektu pt. „Medyczno-kulturowy dialog 
międzynarodowy” uczniowie klas IV-VI gościli 
w partnerskiej szkole wmiejscowości Frydlant.

Po przywitaniu czeskie dzieci otrzymały od 
polskich przyjaciół prezenty, a mianowicie piękną 

ceramikę, którą same zdobiły podczas marcowej 
wizyty w Polsce. Wszyscy byli zachwyceni unikato-
wymi naczyniami.

Po oficjalnym spotkaniu uczestnicy projektu 
pojechali do Liberca, by tam zwiedzić piękny 

ogród botaniczny. W ogrodzie uczniowie podzi-
wiali m.in. rośliny mięsożerne, orchidee, kamelie, 
paprocie, florę australijską, kaktusy rosnące głową 
w dół, rośliny mokradeł-zespół 73 basenów z ponad 
setką roślin  oraz wiele innych rzadkich roślin. 
Oprócz flory można było spotkać w ogrodzie aliga-
tory, żółwie i zwierzęta morskie ze wszystkich stron 
Świata. Tą ciekawą lekcją zakończyliśmy kolejny 
projekt międzynarodowy.

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

Projekt pn. „Medyczno-kulturowy dialog między-
narodowy” jest współfinansowany ze środków 

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

Wspólne zdjęcie uczestników projektu

Mariola Kojder
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WYCIECZKA DO EXPLORAPARKU
We wtorek 21 maja odbyła się wycieczka do 

Wałbrzycha w ramach projektu „Otwarty 
umysł – Twoją szansą na rozwój”. Uczniowie klas 
IV-VIII ze Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Bolesła-
wieckiej mieli możliwość wzięcia udziału w zajęciach 
„Matematyka w przyrodzie”, które odbyły się 
w ExploraParku – Parku Nauki i Techniki. To miejsce 
wystaw edukacyjnych przygotowanych przez Insty-
tut Badań Kompetencji w Wałbrzychu. Głównym 
ich przesłaniem jest stworzenie dzieciom i młodzie-
ży warunków do interaktywnej edukacji. To niekon-
wencjonalna metoda poznawania świata, gdzie każdy 
może badać, dociekać, poszukiwać i odkrywać.

Po prezentacji multimedialnej, w której zapozna-
no nas z zabawkami interaktywnymi, ekspona-

tami i pomocami dydaktycznymi, uczniowie wraz 
z opiekunami: paniami Agnieszką Domańską, Anną 
Gumielą oraz panem Zygmuntem Wilasem korzy-
stali ze wszystkich atrakcji oferowanych przez Park 
Nauki i Techniki. Po wyczerpującym wysiłku umysło-

wym, wyruszyliśmy do restauracji „Smaki polskie”, 
w której zjedliśmy pyszny, domowy obiad złożony 
z dwóch dań.

Wyjazd był ciekawą formą łączenia nauki 
z zabawą. To było pouczjące doświadczenie. 

Uczniowie z Dąbrowy w Parku Nauki i Techniki w Wałbrzychu

Agnieszka Domańska, Anna Gumiela

SPOŁECZNA LODÓWKA W TRZEBIENIU

Samoobsługowa Lodówka z jedzeniem dla potrze-
bujących 24 maja stanęła we wsi Trzebień. To 

jedna z 41 takich lodówek w całej Polsce i jedna  
z pierwszych w powiecie bolesławieckim. Mowa  
o lodówkach żywnościowych, instalowanych przez 
fundację WEŹPOMÓŻ.PL, gdzie potrzebujący mogą 
zaopatrzyć się w darmowe jedzenie. Do tej pory lodów-
ki stawiane były na ulicach miast, od 24 maja pierwsza 
taka lodówka stanęła we wsi. Prezes Spółdzielni Miesz-
kaniowej „Trzebień” pan Krzysztof Zięcik zainicjował 
i wdrożył w życie całą akcję a mieszkańcy, właścicie-
le sklepów i lokali z Trzebienia zaproponowali funda-
cji współpracę. Lodówkę ustawiono przy sklepie Top 
Market za zgodą Pani Mirosławy Nizioł właścicielki 
sklepu która również zadeklarowała sprawować opiekę 
nad lodówką jak też opłacać koszty energii elektrycz-
nej. Pierwsi potrzebujący pojawili się zanim jeszcze 
lodówkę dobrze ustawiono.

Zdaniem Małgorzaty Zoryło, Sołtysa i Radnej  
z Trzebienia, lodówka na pewno się przyda, bo 

potrzebujących nie brakuje.

Jak działa społeczna lodówka? Zasilana prądem 
z Top Marketu lodówka jest samoobsługowa  

i całodobowa. Można do niej włożyć np. jedzenie, 
którego data przydatności do spożycia kończy się 
i normalnie wyrzucilibyśmy je do śmieci. A tak - ktoś 
może z niego skorzystać. I to za darmo !

Mieszkańcy Trzebienia uruchomili lodówkę społeczną

Andrzej Szwedo
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WYCIECZKA DO SUDECKIEJ 
ZAGRODY EDUKACYJNEJ

Dnia 15.05.2019 roku uczniowie Szkoły Podsta-
wowej w Kraśniku Dolnym uczestniczący 

w projekcie „Otwarty umysł - Twoją szansą na 
rozwój" wzięli udział w wycieczce do Sudeckiej 
Zagrody Edukacyjnej w Dobkowie koło Świerzawy. 

Nasze zwiedzanie Centrum nauki o Ziemi 
rozpoczęliśmy od obejrzenia filmu o historii 

górotwórczości na Pogórzu Kaczawskim. Film zabrał 

nas w podróż do poprzednich epok, gdzie ruchy płyt 
tektonicznych i cykliczne zmiany klimatu kształto-
wały obecny wygląd podnóża Sudetów. Po seansie 

Interaktywna makieta Gór i Pogórza Kaczawskiego

podzieliliśmy się na dwie grupy. Jedna z nich udała 
się na zajęcia warsztatowe o tytule „Woda zwykła 
i niezwykła”. Młodzież mogła dowiedzieć się podczas 
nich o właściwościach i niezwykłości tej powszech-
nej na ziemi substancji oraz wykonać kilka doświad-
czeń. Najciekawsza była dyfuzja atramentu w wodzie, 
tworząca kolorowe tańce w zlewce.

W tym samym czasie grupa młodsza odkrywa-
ła skały i minerały, te które można spotkać 

podczas spacerów w górach. Zwiedzając kolejne sale 
centrum dzieci mogły poznać rodzaje wulkanów, 
w tym Ostrzycę Proboszczowicką, polską górę Fudżi 
oraz doświadczyć na własnej skórze, czym jest trzęsie-
nie ziemi, dzięki specjalnej platformie. Po wszystkim 
grupa zjadła pyszny obiad w Villi Greta. 

Wizyta w Sudeckiej Zagrodzie Edukacyjnej była 
pełna ciekawych odkryć i nowo zdobytej 

wiedzy. Dzieci i młodzież zapamiętają ją na długi czas.

Projekt „Otwarty umysł-Twoją szansą na rozwój” 
dofinansowany ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego  i budżetu państwa w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Dolnośląskiego 2014-2020.

Paulina Czyżowicz

CZYN SPOŁECZNY W TRZEBIENIU
W dwa sobotnie przedpołudnia 11 i 25 maja 

grupa aktywistów z OSP Trzebień, KGW 
Trzebień, Stowarzyszenia „Trzebień” wzięła sprawy 
w swoje ręce.  W czynie społecznym na pasie 
zaniedbanej ziemi w centrum wsi przed pawilo-
nami handlowymi wykonano prace mające na 
celu uporządkowanie i upiększenie tego terenu. 
W tym celu zasadzono, w oparciu o fundusz sołecki, 
głogi szczepione i jałowce płożące oraz dodatkowo 
wykonano fragment chodnika na dojściu do tablic 
informacyjnych. Mieszkańcy są zachwyceni efektem 
wykonanej pracy. Podziękowania dla uczestników 
czynu, Radnym oraz Mirosławie i Robertowi Nizioł 
którzy wsparli materialnie całą akcję.

W czynie społecznym upiększono centrum wsi Trzebień

Andrzej Szwedo
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Dnia 11.06.2019 r. dzieci z klasy „0” z Zespołu 
Szkolno - Przedszkolnego w Trzebieniu, wycho-

wawca oraz chętni rodzice pojechali na wycieczkę do 
Jednostki Wojskowej w Żaganiu.

Pierwszym punktem wyprawy było oglądanie 
czołgów T-72, przy których zrobiono wiele cieka-

wych zdjęć. Następnie przedszkolaki z wychowaw-
cą i rodzicami zwiedziły Muzeum Wojskowe, gdzie 
znajdowały się cenne pamiątki i kroniki. Wszyscy 
byli pod wielkim wrażeniem.

Ostatnim punktem programu wycieczki było 
zwiedzanie czołgów w obecności żołnierzy, 

którzy udzielali dzieciom informacji, oglądali różne-
go rodzaju bronie.

Wycieczka była bardzo udana. Piękna i słonecz-
na pogoda oraz moc atrakcji spowodowała, że 

wszyscy wrócili zadowoleni.

WYCIECZKA DO ŻAGANIA

Krystyna Bachusz

Zerówkowicze z Trzebienia z wizytą w Pancernej Stolicy Polski

UCZNIOWIE Z BRZEŹNIKA NA 
WYCIECZCE W WAŁBRZYCHU
W dniu 20.05.2019 r. uczniowie Szkoły Podsta-

wowej w Brzeźniku biorący udział w projek-
cie „Otwarty Umysł – Twoją szansą na rozwój” 
mieli okazję pogłębiać swoją wiedzę matematyczno – 
przyrodniczą uczestnicząc w zajęciach edukacyjnych 

pod tytułem „Matematyka w przyrodzie”, prowadzo-
nym przez wykładowczynię Explora Park. 

W tym celu udali się do Wałbrzycha. Po interesu-
jącym wykładzie dzieci  miały okazję rozwinąć 

Zajęcia edukacyjne w ExploraPark

swoje umiejętności wykonując zadania przy użyciu 
różnorodnych pomocy pomocy naukowych. Wykaza-
li przy tym niezwykłe zaangażowanie, a najlepsi 
z nich zostali nagrodzeni. Po wytężonej pracy i smacz-
nym obiadku udali się do Zamku Książ. Miła pani 
przewodnik zaznajomiła ich z historią tego obiek-
tu, a następnie oprowadziła trasą „od Piastów do 
tajemnic II Wojny Światowej”, ciekawie opowiadając 
o dziejach właścicieli tego pięknego zabytku. Duże 
wrażenie wywarła na dzieciach niedawno otwarta 
dla zwiedzających część zamku, związana z planami 
założenia tam podczas II Wojny Światowej, kwatery 
Adolfa Hitlera.

Nie mniejsze emocje towarzyszyły uczniom 
podczas wizyty w Palmiarni zamkowej Ucznio-

wie w skupieniu podziwiali piękno egzotycznej 
przyrody, z którą nie obcują na co dzień. Duże zainte-
resowanie wzbudziły również wygrzewające się na 
skałkach żółwie błotne.

Uczniowie zadowoleni oraz bogatsi w wiedzę 
i doświadczenie wrócili wieczorem do domu.

Anna Czyrska
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Dnia 16.05.2019 r. grupa przedszkolaków 
(5-6 latki) i klasa IV z Trzebienia wraz 

z wychowawcami Panią Krystyną Bachusz i Panią 
Jolantą Jung wybrali się na wycieczkę do Lubina. 
Obecni byli również rodzice przedszkolaków, którzy 
służyli pomocą.

Pierwszym punktem naszej wycieczki było 
zwiedzanie Parku Wrocławskiego, który 

stanowi Centrum Edukacji Przyrodniczej i zajmuje 
powierzchnię ponad 14 hektarów. Po wejściu 

do parku przywitał nas krzyczący paw, który 
rozkładał swoje piękne pióra. Było tam wiele 
gatunków innych ptaków. Część z nich żyje 
w ogrodzonych i przestrzennych klatkach.

Potem poszliśmy do parku jurajskiego–tam 
zobaczyliśmy różne dinozaury. Figury gadów 

dochodziły do 33 m wielkości (diplodok). Była 
to wspaniała atrakcja dla dzieci, wychowawców 
i rodziców. Stanowisko z dinozaurami było bogato 
opisane na tablicach, co pozwoliło nam na przybliżenie 
historii każdego z wielkich gadów.

Następnie udaliśmy się do mini ZOO. Dzieci 
z zaciekawieniem oglądały różne zwierzęta 

(owce, kozy, kucyki, świnie, króliki, kury zwykłe 
i czubatki). Potem wszyscy pobiegli na plac zabaw, na 
którym były ciekawe urządzenia do zabawy. Każde 
dziecko znalazło coś dla siebie.

Po zabawie, szybkim krokiem poszliśmy do znanej 
restauracji. To dla dzieci było najważniejsze, by 

coś dobrego zjeść. Czas minął szybko i wróciliśmy 
do domu. Wykonano wiele ciekawych zdjęć, które 
pozostaną cenną pamiątką. 

W YC I E C Z K A  D O  LU BI NA

Przedszkolaki w Centrum Edukacji Przyrodniczej Krystyna Bachusz



25

Wieści Gminne

WAKACJE W GMINIE BOLESŁAWIEC

Bolesławice
1 lipca, godz. 11.00 Zabawy muzyczne

6 sierpnia, godz. 11.00 Zumba dla dzieci

Bożejowice

3 lipca, godz. 11.00 Zabawy muzyczne

12 lipca, godz. 11.00 Kino sferyczne pod kopułą,

6 sierpnia, godz. 12.30 Zumba dla dzieci

Brzeźnik

30 lipca - 8 sierpnia, godz. 11.00 Animacje dla dzieci

9 sierpnia, godz. 11.00 Pyszne placki (KGW)

22 sierpnia, godz. 18.00 Noc w bibliotece

Chościszowice
3 lipca, godz. 11.00 Sportowe wakacje

24 lipca, godz. 11.00 Animacje bajkowe

Dobra 3 lipca, godz. 11.00
Gry i zabawy, animacje (ze względu na rozbudowę Domu Ludowego 
zajęcia odbędą się na boisku sportowym, w przypadku deszczu lub 
temperatury powyżej 27oC - zajęcia będą odwołane)

Golnice
3 lipca, godz. 11.00 Sportowe wakacje

8 lipca, godz. 11.00 Zabawy taneczne

Kraszowice

10 lipca, godz. 11.00 Zabawy taneczne

16 lipca, godz. 11.00 Pyszne muffinki (KGW)

9 sierpnia, godz. 11.00 Zumba dla dzieci

13 sierpnia, godz. 11.00 Animacje dla dzieci

Kraśnik Dolny

8 lipca, godz. 13.00 Kino sferyczne pod kopułą

9 lipca, godz. 11.00 Zabawy muzyczne

10 lipca, godz. 11.00 Pyszne placki (KGW)

5 sierpnia - 9 sierpnia, godz. 11.00 Animacje dla dzieci

13 sierpnia, godz. 11.00 Zumba dla dzieci

Kraśnik Górny

5 lipca, godz. 11.00 Sportowe wakacje

25 lipca, godz. 11.00 Animacje bajkowe

21 sierpnia, godz. 12.30 Zumba dla dzieci

22 sierpnia, godz. 11.00 Pyszna pizza (KGW)

Krępnica

4 lipca, godz. 11.00 Zabawy muzyczne

12 sierpnia, godz. 11.00 Zumba dla dzieci

20 sierpnia, godz. 11.00 Animacje dla dzieci

28 sierpnia, godz. 16.00 Pyszna pizza (KGW)

Kruszyn

8 lipca, godz. 11.00 Kino sferyczne pod kopułą (Dom Ludowy)

9 lipca, godz. 11.00 Zabawy taneczne

13 sierpnia, godz. 11.00 Pyszne placki (KGW)

14 sierpnia, godz. 12.30 Zumba dla dzieci

26 sierpnia - 30 sierpnia, godz. 11.00 Plastyczna Akcja - Kreacja

Lipiany
4 lipca, godz. 11.00 Animacje bajkowe

16 sierpnia, godz. 12.30 Zumba dla dzieci

Łaziska

2 lipca, godz. 11.00 Plastyczna Akcja - Kreacja

8 lipca, godz. 15.00 Kino sferyczne pod kopułą

19 sierpnia, godz. 12.30 Zumba dla dzieci

20 sierpnia, godz. 11.00 Pyszne placki (KGW)

Wszystkie zajęcia są bezpłatne i odbywać się będą w Domach Ludowych, 
salach zebrań i bibliotekach na terenie Gminy Bolesławiec. 
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Wieści Gminne

 “Wieści Gminne”  biuletyn informacyjny Gminy Bolesławiec, nakład: 2000 egz. 
 Wydawca:   Urząd Gminy Bolesławiec, ul. Teatralna 1A, 59-700 Bolesławiec, tel. 75 732 32 21, fax 75 735 17 83,
      www.gminaboleslawiec.pl, gokis.boleslawiec.org, urzadgminy@gminaboleslawiec.pl, gokis.boleslawiec@wp.pl 
 Zespół redakcyjny: Jarosław Babiasz, Janusz Cieśla, Roman Jaworski, Marzena Komarnicka, Monika Krosondowicz-Babiasz,
      Krzysztof Mosiądz, Iwona Przybylska, Barbara Majecka, Romuald Ochyra, Irena Ryś, Anna Weneny,
      Beata Widera
 Zdjęcia:     źródła gminne, 
 Skład i łamanie:  Marcin Sarkowicz - m.sarkowicz@gminaboleslawiec.pl
 Druk:      Firma Reklamowa PHU      Chościszowice 1A, 59-700 Bolesławiec, tel. 693 94 99 94

Łąka

2 lipca, godz. 11.00 Pyszne placki (KGW)

8 lipca, godz. 15.00 Plastyczna Akcja - Kreacja

19 sierpnia, godz. 12.30 Sportowe wakacje

20 sierpnia, godz. 11.00 Zumba dla dzieci

Mierzwin

4 lipca, godz. 11.00 Zabawy taneczne

12 lipca, godz. 15.00 Kino sferyczne pod kopułą

22 sierpnia, godz. 12.30 Zumba dla dzieci

Nowa

8 sierpnia, godz. 11.00 Zumba dla dzieci

20 sierpnia, godz. 11.00 Animacje bajkowe

21 sierpnia, godz. 11.00 Sportowe wakacje

Nowa Wieś
5 lipca, godz. 11.00 Zabawy muzyczne

16 sierpnia, godz. 11.00 Zumba dla dzieci

Nowe  
Jaroszowice

8 lipca, godz. 12.30 Sportowe wakacje

9 lipca, godz. 12.00 Pyszne placki (KGW)

19 sierpnia, godz. 11.00 Zumba dla dzieci

Ocice

4 lipca, godz. 15.00 Pyszne placki (KGW)

3 lipca - 4 lipca, godz. 11.00 Animacje dla dzieci

12 lipca, godz. 13.00 Kino sferyczne pod kopułą

7 sierpnia, godz. 12.30 Zumba dla dzieci

Otok

26 lipca, godz. 11.00 Animacje bajkowe

7 sierpnia, godz. 11.00 Zumba dla dzieci

14 sierpnia, godz. 11.00 Sportowe wakacje

Parkoszów
2 lipca, godz. 11.00 Zabawy taneczne

13 sierpnia, godz. 11.00 Sportowe wakacje

Stara Oleszna
9 lipca, godz. 13.00 Zabawy muzyczne

12 sierpnia, godz. 12.30 Zumba dla dzieci

Stare  
Jaroszowice

22 lipca, godz. 12.00 Pyszne placki (KGW)

21 sierpnia, godz. 12.30 Zumba dla dzieci

23 sierpnia, godz. 11.00 Plastyczna Akcja - Kreacja

Suszki
8 lipca, godz. 11.00 Sportowe wakacje

20 sierpnia, godz. 11.00 Zumba dla dzieci

Trzebień

2 lipca, godz. 11.00 Animacje dla dzieci

12 sierpnia, godz. 11.00 Sportowe wakacje

13 sierpnia, godz. 12.30 Zumba dla dzieci

Trzebień Mały
1 lipca, godz. 11.00 Zabawy taneczne

31 lipca, godz. 11.00 Animacje bajkowe

Żeliszów

30 lipca, godz. 11.00 Pyszne placki (KGW)

5 sierpnia - 9 sierpnia, godz. 11.00 Animacje dla dzieci

14 sierpnia, godz. 11.00 Zumba dla dzieci
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XV

XVUczniowie szkół podstawowych, którzy uzyskali 180 - 299 punktów stypendialnychXV
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Pamiątkowe zdjęcie uczestników Bałkańskiej Festy

ANI „HAJDUK STANKO” W BOŻEJOWICACHXVI GALA STYPENDIÓW WÓJTA GMINY BOLESŁAWIEC

Zespół szybko podbił serca zebranych
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XVUczniowie szkół podstawowych i klas gimnazjalnych, którzy uzyskali 181 - 280 punktów stypendialnych
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