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25 stycznia Biblioteka Pu-
bliczna w Kruszynie zor-

ganizowała zlot absolwentów  
i nauczycieli Szkoły Podstawo-
wej w Kruszynie. Wśród  gości 
znalazł się Wójt Gminy Bolesła-
wiec - Andrzej Dutkowski, Za-
stępca Wójta - Roman Jawor-
ski oraz Przewodniczący Rady 
Gminy - Bogusław Uziej. Więcej  
o wydarzeniu przeczytać można 
na stronie 6.

28 stycznia w Szkole Podsta-
wowej w Kraśniku Dol-

nym uczczono Święto Rodziny. 
Wziął w nim udział Wójt Gminy 
Bolesławiec - Andrzej Dutkow-
ski. Szczegółowe informacje zna-
leźć można na stronie 9 i 10.

30 stycznia Wójt Gminy 
Bolesławiec - Andrzej 

Dutkowski wziął udział w uro-
czystym otwarciu Centrum In-
tegracji Kulturalnej „Orzeł”. 
W imieniu swoim życzył on, by 
Centrum na stałe wpisało się  
w kulturalną mapę Bolesławca.

Również 30 stycznia w sali 
konferencyjnej Gminne-

go Ośrodka Kultury i Sportu 

AKTUALNOŚCI GMINNE
w Kruszynie odbyła się odpra-
wa roczna kadry kierowniczej 
Komendy Powiatowej Policji  
w Bolesławcu podsumowująca 
rok 2013. Gminę Bolesławiec 
reprezentował Zastępca Wójta - 
Roman Jaworski. 

8 lutego Zastępca Wójta Gmi-
ny - Roman Jaworski spotkał 

się z członkiniami Bolesławiec-
kiego Stowarzyszenia Amazo-
nek. Okazją do spotkania było 
święto ich patronki - św. Agaty.

Tego samego dnia, tj. 8 lu-
tego, Wójt Gminy Bole-

sławiec - Andrzej Dutkowski 
wziął udział w Walnym Zebra-
niu Ochotniczej Straży Pożarnej  
w Trzebieniu, podsumowu-
jącym działalność jednostki  
w 2013 roku. Andrzej Dutkow-
ski podziękował strażakom za 
ich ciężką i niebezpieczną pracę  
i poinformował o zakresie za-
dań, planowanych do realizacji 
w obiekcie strażnicy w 2014 r.

10 lutego Wójt Gminy Bo-
lesławiec spotkał się  

z prezesem firmy Citronex Gro-
up - Arturem Toronowskim. 

Przedmiotem spotkania było 
uzgodnienie planowanej budo-
wy stacji benzynowej w Lipia-
nach przy połączeniu autostrady 
z drogą gminną.

Dzień później, tj. 11 lutego, 
odbyło się kolejne spotkanie 

w sprawie X Festy Bałkańskiej. 
Uczestniczyli w nim między in-
nymi Wójt Gminy Bolesławiec 
- Andrzej Dutkowski, Sekre-
tarz Gminy Bolesławiec - Iwona 
Przybylska, dyrektor Gminnego 
Ośrodka Kultury i Sportu w Bo-
lesławcu z/s w Kruszynie - Janusz 
Cieśla. 

18 lutego Komisja Oświaty, 
Kultury, Sportu i Spraw 

Społecznych omówiła koncepcję 
funkcjonowania opieki przed-
szkolnej w Gminie Bolesławiec 
w oparciu o przepisy znowelizo-
wanej ustawy o systemie oświaty. 
Do 1 września 2016 r. obowiąz-
kiem gminy będzie ustalenie sieci 
publicznych przedszkoli i innych 
form wychowania przedszkolne-
go w taki sposób, aby umożliwić 
dzieciom w wieku od 3 do 5 lat 
zamieszkałym na jej obszarze 
realizację wychowania przed-
szkolnego. Dyrektor Gminnego 
Zakładu Obsługi Szkół - Bar-
bara Majecka przedstawiła pro-
pozycję sieci publicznych przed-
szkoli i innych form wychowania 
przedszkolnego na terenie naszej 
gminy. □

Karolina Wieczorek

Temat opieki przedszkolnej na terenie Gminy Bolesławiec był szczegółowo omawiany podczas 
posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych.
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nych warunkach poddawany jest kolejnym bada-
niom.

Syn jest bardzo dzielny – mówi Mariusz Legie-
żyński, ojciec Jakuba. – Chyba nawet bardziej 

dzielny niż my. To on mówi nam, że wszystko 
będzie dobrze, że mamy być silni.

Obecnie rodzina Kuby – rodzice oraz siostra  
i brat – zbierają środki na leczenie oraz 

stworzenie choremu odpowiednich warunków, 
kiedy Jakub wróci już do domu. 

Każdy, kto także chce pomóc chłopcu, może 
to zrobić i przekazać 1% podatku dochodo-

wego na jego rzecz. Wystarczy, że w składanym 
zeznaniu podatkowym wpiszemy KRS Stowarzy-
szenia Ziemia Bolesławiecka – 0000163366. Pa-
miętajmy, by w rubryce „Cel szczegółowy 1%” 
wpisać JAKUB LEGIEŻYŃSKI.

Na razie długa droga przed nami, ale jesteśmy 
optymistami – dodaje pan Mariusz. – Dzię-

kujemy wszystkim, którzy nam pomagają oraz 
tym, którzy zdecydują się na odpis 1%. 

Za Kubę trzymamy kciuki i życzymy powrotu 
do zdrowia. □

POMóŻ KUBIE!
PRZEKAŻ 1%

Karolina Wieczorek

14-letni Jakub Legieżyński z Kraśnika Gór-
nego zachorował na białaczkę limfatyczną. 

By wygrać z chorobą – potrzebuje naszego wspar-
cia. Każdy, kto pragnie wesprzeć walkę Kuby  
z chorobą, może przekazać 1% podatku na jego 
rzecz.

Zaczęło się niewinnie – pod koniec ubiegłego 
roku Jakub zachorował. Początkowo wszyst-

kie objawy wskazywały na grypę. 6 stycznia br. 
oprócz osłabienia i gorączki pojawiło się powięk-
szenie węzłów chłonnych i wysypka. Tym razem 
Jakub odwiedził szpital. Jednak dopiero 16 stycz-
nia, po wykonaniu badań krwi, chłopiec usłyszał 
diagnozę – białaczka limfatyczna. Obecnie Kuba 
przebywa w klinice we Wrocławiu. Tam w steryl-

Przekaż swój 1% na rzecz Jakuba.

W pomoc dla Kuby angażuje się nie tylko rodzina i przyjacie-
le, ale także mieszkańcy naszej gminy.
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zleciliśmy usuwanie nadmiaru gruntu z poboczy dróg 
asfaltowych w Brzeźniku, Mierzwinie i Ocicach. Po 
tych robotach drogi stały się optycznie szersze oraz 
radykalnie poprawił się spływ wody z nawierzch-
ni drogi. Ponieważ uzyskaliśmy zakładany efekt –  
w tym roku planujemy ścięcie poboczy na powierzch-
ni 25 000 m2. Obecnie rozpatrujemy oferty w celu 
wyłonienia wykonawców tych robót. 

Prowadzimy także postępowania przetargowe  
w celu wyłonienia wykonawców boisk wielofunk-

cyjnych i placów zabaw w Golnicach i Łące. Obiek-
ty te będą wybudowane obok Domów Ludowych. 
Powstaną ogrodzone boiska do gry w koszykówkę  
i siatkówkę o nawierzchni poliuretanowej oraz place 
zabaw wyposażone w huśtawki, karuzele, zjeżdżalnie 
i tzw. ławostoły. W Golnicach  dodatkowo wykona-
my wzdłuż drogi nr 297 chodnik łączący boisko  
z zatoką autobusową. Planujemy zakończenie robót 
w czerwcu br.

Rozpatrujemy również oferty w celu wyłonie-
nia firmy sprzątającej przystanki autobuso-

we, administrującej cmentarzami komunalnymi 
oraz prowadzimy postępowanie przetargowe w celu 
wyłonienia firmy zajmującej się konserwacją oświe-
tlenia drogowego. 

Gdy zapadną rozstrzygnięcia podamy nazwy 
firm, które wygrały nasze przetargi. □

Waldemar Danielewicz

SEZON PRZETARGóW
Początek roku to okres, w którym przeprowadza-

my postępowanie przetargowe, których celem 
jest wyłonienie wykonawców zadań inwestycyjnych. 
Pierwsze umowy będą podpisywane na początku 
marca. 

Aktualnie prowadzimy postępowanie przetargo-
we w celu wyłonienia wykonawcy dróg. Budżet 

gminy na 2014 rok przewiduje przebudowy dróg 
we wsi Dobra, Bolesławice, Kozłów, Krępnica, 
Ocice i Trzebień oraz budowę miejsc postojowych 
przy budowanych Domach Ludowych w Ocicach 
i Kraśniku Dolnym. W Kraśniku Dolnym zostanie 
także wyasfaltowany parking przy boisku. Jedynie  
w Dobrej zaplanowano przebudowę dróg, znajdu-
jących się na nowopowstałych osiedlach domków 
jednorodzinnych. W pozostałych  wsiach zostaną 
przebudowane drogi prowadzące do budynków 
istniejących od kilkudziesięciu lat. W Ocicach zosta-
nie wyasfaltowany ponad czterystumetrowy odcinek 
drogi, łączący zabudowania wsi z drogą prowadzą-
cą w kierunku Nowogrodźca. Ponieważ odcinek ten 
będzie także pełnił funkcję drogi dojazdowej do pól, 
jego budowa zostanie dofinansowana przez Urząd 
Marszałkowski. 

Łącznie wykonamy 1,8 km dróg o nawierzchni 
asfaltowej oraz prawie 3000 m2 miejsc parkin-

gowych. Zasadniczy zakres robót zostanie wykona-
ny w pierwszym półroczu br. 

Obecnie przeprowadzamy również postępowa-
nie przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy 

remontów cząstkowych nawierzchni asfaltowych. 
Podstawowy zakres remontów chcemy wykonać do 
końca maja br. W ubiegłym roku po raz pierwszy 

Przy budowanym właśnie Domu Ludowym w Kraśniku Dolnym 
powstaną miejsca parkingowe.

Prace przy przebudowie dróg przewidziane są na pierwsze 
półrocze roku.
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– przewodnikami po niej byli obecni uczniowie. 

Druga część uroczystości odbyła się w sąsiadu-
jącym ze szkołą Gminnym Ośrodku Kultury 

i Sportu, gdzie uczniowie V klasy zaprezentowali 
przedstawienie – czyli zabawny sen o szkole. Potem 
obejrzeliśmy prezentację multimedialną o wspiera-
niu uzdolnień uczniów. Po współczesności nastąpił 
czas na historię, czyli uroczyste otwarcie wystawy 
pt. „Szkolne lata”. Otworzyli ją Wójt Gminy wraz 
z Przewodniczącym Rady Gminy Bolesławiec. Za-
nim ruszono do jej oglądania, trochę wspomnień 
z pierwszych lat nauki siedząc w szkolnej przed-
wojennej ławie przekazali nam Pani Maria Rudyk 
i Pan Bolesław Kalenik. Na zdjęciach oprócz fo-
tografii przedstawiających metamorfozę samych 
obiektów, odnajdywano siebie, swoich rodziców, 
rodzinę, kolegów, znajomych. Przeglądanie wysta-
wy trwało bardzo długo i było bardzo emocjonują-
ce. Katarzyna Rzepka i Beata Widera umilały ten 
czas swoim śpiewem. Bez przerwy było słychać: 
”ty zobacz, zobacz!”, „przecież to…”, „a pozna-
jesz?” itp. Wiele ciepłych wspomnień wywołały 
zaprezentowane elementarze Mariana Falskiego. 
Pokazano jak zmieniały się dokumenty szkolne: 
świadectwa, legitymacje, listy gratulacyjne, po-
dziękowania itp. Przedstawiono również medale  
i Złoty Krzyż Zasługi PRL, który otrzymała jedna 
emerytowanych nauczycielek. 

Przy kawie, herbacie i przepysznych ciastach 
upieczonych przez rodziców dzieci obecnie 

uczących się w szkole, wspominano, wzruszano 
się, nawet śpiewano zapamiętane ze szkoły pio-
senki, pokazywano sobie zdjęcia swoich rodzin 
itp. Bardzo spontanicznie odbyło się dziękowa-
nie, wręczanie kwiatów i całusów swoim byłym 
nauczycielkom. Wspólnie pozowano do fotografii. 
Przeglądano zachowane kroniki samorządu szkol-
nego, kroniki harcerskie, PCK, sportu, wycieczek,  
a nawet Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radziec-
kiej. Wpisywano się do Księgi Pamiątkowej. 
Wieczór minął bardzo szybko i ciężko było się 
rozstawać, niektórzy kończyli to spotkanie na pry-
watnym gruncie i w bardziej kameralnym gronie. 

Wielkie podziękowania za pomoc w przygo-
towaniu wystawy należą się Pani Stefanii 

Korczak, która oprócz zdjęć pozwoliła wykorzy-
stać swoje prywatne notatki z czasów, kiedy peł-

Upływa szybko życie, jak potok płynie w dal… 
– tę piosenkę śpiewali wszyscy, którzy 25 

stycznia przybyli do sali konferencyjnej Gminne-
go Ośrodka Kultury i Sportu w Kruszynie. Byli 
to uczniowie Szkoły Podstawowej w Kruszynie 
od najstarszych, czyli rozpoczynających naukę  
w 1947 roku, do kończących ją  w 1999 roku, ich 
nauczyciele, kadra pedagogiczna aktualnie uczą-
ca, zaproszeni goście i organizatorzy imprezy.

Powodem zgromadzenia ponad 100 osób był po-
mysł zorganizowania przez Bibliotekę Publicz-

ną w Kruszynie wystawy (drugiej z cyklu wystaw 
historycznych) o Szkole Podstawowej w Kruszy-
nie. Do pomysłu dołączyła myśl, aby zorganizo-
wać również zlot absolwentów i nauczycieli, któ-
rzy tworzyli jej historię. Tak też się stało. Dyrektor 
szkoły – Dariusz Kunaszko bardzo chętnie przy-
chylił się do tej propozycji. Wszystko rozpoczęło 
się w murach powstałej w 1997 roku sali gimna-
stycznej szkoły. Po powitaniu przybyłych władz  
w osobach Wójta Gminy Bolesławiec – Andrzeja 
Dutkowskiego, Przewodniczącego Rady Gminy 
Bolesławiec – Bogusława Uzieja, Zastępcy Wójta – 
Romana Jaworskiego, Radnej – Grażyny Łuckiej, 
sołtysów wsi Łaziska i Kruszyn – Joanny Łuckiej  
i Henryka Ostrowskiego, wszystkich absolwen-
tów, nastąpiło przedstawienie dyrektorów i na-
uczycieli, którzy wiele lat temu pracowali w tej 
szkole, ucząc i wychowując swoich podopiecznych. 
Już na tym etapie nie obyło się bez łez wzruszenia. 
Dyrektor szkoły przedstawił obecnie pracujące 
grono pedagogiczne i pozostałych pracowników, 
następnie zaprosił wszystkich do obejrzenia szkoły 

SPOTKANIE PO LATACH

Zainteresowanie zlotem absolwentów było ogromne.
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który z powodu naruszenia sprawności organizmu 
utracił zdolność do osobistego wykonywania pracy 
w gospodarstwie rolnym. Całkowitą niezdolność do 
pracy w gospodarstwie rolnym uznaje się za trwałą, 
jeżeli ubezpieczony nie rokuje odzyskania zdolności 
do osobistego wykonywania pracy w gospodarstwie 
rolnym. Natomiast w przypadku, gdy ubezpieczo-
ny rokuje odzyskanie zdolności do pracy - całko-
witą niezdolność do pracy uznaje się za okresową.
Kto orzeka

O niezdolności do pracy orzekają w postępowa-
niu orzeczniczym:

•  lekarz rzeczoznawca KRUS - (I instancja) lub
• komisja lekarska KRUS - (II instancja) jeśli rolnik 

odwołał się od orzeczenia lekarza rzeczoznawcy 
lub jeśli lekarz regionalny inspektor ds. orzecz-
nictwa lekarskiego wniósł zarzut wadliwości 
orzeczenia lekarza rzeczoznawcy.

Renta stała lub okresowa

Rentę rolniczą z tytułu niezdolności do pracy 
przyznaje się jako rentę stałą, jeżeli całkowita 

niezdolność ubezpieczonego do pracy w gospodar-
stwie rolnym jest trwała i nie orzeczono celowo-
ści przekwalifikowania zawodowego. W pozosta-
łych przypadkach renta rolnicza z tytułu niezdol-
ności do pracy przysługuje przez okres wskazany 
w decyzji prezesa KRUS lub do czasu objęcia renci-
sty innym ubezpieczeniem społecznym. Jeśli KRUS 
przyzna prawo do okresowej renty rolniczej z tytułu 
niezdolności do pracy, a świadczeniobiorca podej-
mie działalność podlegającą obowiązkowi ubezpie-

i niezmordowanie zachęcała swoich znajomych do 
przynoszenia wszystkich materiałów, Pani Elżbie-
cie Rulińskiej za przygotowanie  informatora do 
wystawy, Panu Sebastianowi Zielonce za opraco-
wanie historyczne i wielu innym osobom, które 
podzieliły się swoimi zbiorami, nie tylko fotogra-
ficznymi. Podziękowania nie ominęły też organi-
zatorów. Jeszcze w sali gimnastycznej szkoły była 
dyrektor – Pani Stanisława Kwiatkowska dzięku-
jąc wręczyła ogromny bukiet kwiatów wraz z pa-
miątkową kartką. □

niła funkcję dyrektora szkoły, Pani Helenie Mar-
szałek, która w każdym momencie służyła pomocą  

Grażyna Wężyk

RENTA ROLNICZA
Renta rolnicza z tytułu niezdolności do pracy 

przysługuje ubezpieczonemu (rolnikowi lub 
domownikowi), który spełnia łącznie następujące 
warunki:
• jest trwale lub okresowo całkowicie niezdolny 

do pracy w gospodarstwie rolnym,
• całkowita niezdolność do pracy w gospodar-

stwie rolnym powstała w okresie podlegania 
ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu lub nie 
później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tego 
okresu,

• podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu 
przez wymagany okres wynoszący co najmniej:

1. rok - jeżeli całkowita niezdolność do pracy w 
gospodarstwie rolnym powstała w wieku do 
20 lat,

2. 2 lata - jeśli niezdolność ta powstała w wieku 
powyżej 20 lat do 22 lat,

3. 3 lata - jeśli niezdolność ta powstała w wieku 
powyżej 22 lat do 25 lat,

4. 4 lata - jeśli niezdolność ta powstała w wieku 
powyżej 25 lat do 30 lat,

5. 5 lat - jeśli niezdolność ta powstała w wieku 
powyżej 30 lat;

Pięcioletni okres podlegania ubezpieczeniu emery-
talno-rentowemu powinien przypadać w ostatnim 
10-leciu przed złożeniem wniosku o przyznanie 
renty rolniczej.
Niezdolny, czyli kto 

Za całkowicie niezdolnego do pracy w gospo-
darstwie rolnym uważa się ubezpieczonego, 

Wystawa wzbudziła wiele emocji i przywołała wspomnienia.
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darstwo za ustaloną cenę.

Warunek zaprzestania prowadzenia działalno-
ści rolniczej będzie również spełniony, gdy:

• przekazano gospodarstwo Agencji Nieruchomo-
ści Rolnych na Skarb Państwa - takie rozwiąza-
nie jest możliwe, jeśli rencista chciałby zaprze-
stać prowadzenia działalności rolniczej i pozbyć 
się gospodarstwa rolnego, ale nie może znaleźć 
nabywcy. Wówczas na wniosek właścicie-
la gruntów Agencja Nieruchomości Rolnych 
może odpłatnie przejąć jego gospodarstwo, ale 
tylko wtedy, gdy zostaną spełnione określone 
warunki:

1. rolnik (lub jego współmałżonek) ma ustalone 
prawo do rolniczych świadczeń emerytalno-ren-
towych, a nie zawarł umowy z następcą,

2. nie ma możliwości sprzedaży nieruchomo-
ści wchodzących w skład gospodarstwa rolne-
go po cenie co najmniej odpowiadającej ich 
oszacowaniu wg przepisów o gospodarowaniu 
nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.  
W takiej sytuacji przejęcie gospodarstwa rolne-
go i ustalenie odpłatności następuje w drodze 
decyzji administracyjnej.

• wydzierżawiono gospodarstwo rolne innej 
osobie fizycznej lub prawnej

Jeśli nie chce wyzbywać się własności gospodar-
stwa rolnego, a chce spełnić warunek zaprzesta-

nia prowadzenia działalności rolniczej, wystarczy 
zawrzeć umowę dzierżawy. W ten sposób nie traci 
się prawa własności gospodarstwa rolnego, tylko 
oddaje je w posiadanie komuś innemu (z wyjątkiem 
małżonka, zstępnego lub pasierba/ich małżonków 
lub osoby pozostającej z tobą we wspólnym gospo-
darstwie domowym) na określony czas (co najmniej 
na 10 lat). Umowa dzierżawy nie musi mieć formy 
aktu notarialnego, natomiast powinna być sporzą-
dzona na piśmie. Poza tym, aby wywarła skutek 
prawny, musi być zgłoszona do ewidencji gruntów 
i budynków, a fakt ten powinien być odnotowany 
w umowie i potwierdzony przez upoważnionego 
pracownika organu prowadzącego ewidencję. 

Należy  zadbać o to, by odpowiedni dokument 
świadczący o przekazaniu gospodarstwa 

rolnego (akt notarialny, umowa dzierżawy, decyzja 
administracyjna) dostarczyć do oddziału KRUS, 
który wypłaca  rentę rolniczą. Taki dokument jest 
bowiem równoznaczny z wnioskiem o wypłatę 
części uzupełniającej renty. □

czenia społecznego w ZUS, straci prawo do tej renty.
Jeśli działalność rolnicza nadal jest prowadzona

Renta rolnicza z tytułu niezdolności do pracy 
składa się z części składkowej i części uzupeł-

niającej. Uzyskanie prawa do niej nie zależy od 
zaprzestania prowadzenia działalności rolniczej, 
ale jeżeli rencista lub jego małżonek jest właścicie-
lem (współwłaścicielem) albo ma w swoim posia-
daniu gospodarstwo rolne, nie dostanie renty  
w pełnej wysokości. Rencista, który nadal prowadzi 
działalność rolniczą, zawsze może liczyć na wypła-
tę części składkowej świadczenia, natomiast wypła-
ta części uzupełniającej może zostać zawieszona  
w całości lub w  części w zależności od sytuacji rolni-
ka, którą bada KRUS

Jak spełnić warunek zaprzestania prowadzenia 
działalności rolniczej

Żeby KRUS uznała, że warunek zaprzesta-
nia prowadzenia działalności rolniczej został 

spełniony, powinno przenieść się własność i posia-
danie gospodarstwa rolnego na inną osobę. 

Najczęściej spotykanymi formami przeniesienia 
własności gospodarstwa rolnego są:

• umowa darowizny - w tej formie właściciel 
gospodarstwa rolnego przenosi nieodpłatnie 
na rzecz obdarowanego własność i posiadanie 
gospodarstwa rolnego,

• umowa o dożywocie - zgodnie z taką umową 
właściciel gospodarstwa rolnego przekazuje 
nieodpłatnie swoje gospodarstwo, a w zamian 
za to osoba, która przejmuje własność gospo-
darstwa rolnego, gwarantuje mu do końca życia 
pomoc i opiekę (dożywotnie utrzymanie),

• umowa sprzedaży - na podstawie tej umowy 
właściciel gospodarstwa rolnego przeno-
si własność gospodarstwa rolnego na rzecz 
nowego właściciela, a ten przejmuje to gospo-

Aby starać się o rentę - trzeba spełnić kilka warunków.

Anna Weneny
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ne przez Barbarę Rajczakowską zaprezentowały 
swój program. Pasażerowie zobaczyli wielu ślicz-
nych Mikołajów i Mikołajki oraz usłyszeli wierszy-
ki i piosenki. 

Następnym portem była Ameryka Północna. 
Tu przywitali wszystkich uczniowie klasy  

I kowbojskim tańcem ,,Hej, Zuzanna”. Była strze-
lanina, ale na szczęście nic nikomu się nie stało. 
Dzieci przygotowała Irena Różycka. Wszyscy 
znów wsiedli na statek śpiewając wspólnie „Ach, 
jak przyjemnie kołysać się wśród fal, gdy szumi, 
szumi woda i płynie sobie w dal…” i tak dopłynę-
li do Afryki.

Przewodniczka i uczniowie klasy II zabra-
li wszystkich do rodzinnej wioski Murzynka 

Bambo i do dżungli pełnej egzotycznych zwierząt. 
Wychowawczyni Izabela Szweda pięknie przebra-
ła i ucharakteryzowała swoich wychowanków. 
Z Afryki statek szczęśliwie dopłynął do Hiszpa-
nii. Tam pasażerowie obejrzeli występ klasy III. 
Zatańczyli hiszpański taniec do piosenki ,,E viva 
Espania”, odegrali scenkę z Corridy a piękna 
Margarita uratowała torreadora przed atakiem 
groźnego byka. Wychowawczyni Iwona Skobliń-
ska pomogła uczniom przygotować się do występu. 
Wystąpili oni w tradycyjnych strojach hiszpańskich.

Wszyscy w wesołych nastrojach wsiedli na 
statek i popłynęli do Rosji. Tam gości 

przywitała klasa IV żywiołowym tańcem w rytm 
tradycyjnej rosyjskiej melodii ,,Kalinka”. Nogi 
same rwały się do tańca. Potem dzieci zaśpiewa-
ły piosenkę ,,Zawsze niech będzie słońce, zawsze 
niech będzie niebo...”. Nad przygotowaniem 
czwartoklasistów czuwali wspólnie Alicja Michal-

Wzorem lat ubiegłych 28 stycznia w Szkole 
Podstawowej w Kraśniku Dolnym ucznio-

wie, nauczyciele oraz pracownicy obsługi przygo-
towali Święto Rodziny. 

Uroczystość rozpoczęła dyrektor Krystyna 
Myszkun, która serdecznie przywitała wszyst-

kich zaproszonych gości. Następnie zabrał głos pan 
Wójt Gminy Bolesławiec - Andrzej Dutkowski. 
Bardzo ciekawie wypowiedział się na temat wznio-
słej roli rodziny w społeczeństwie i jej wielkiego 
znaczeniu dla prawidłowego rozwoju dziecka.

Po części oficjalnej uczniowie naszej szkoły 
przywitali swoich rodziców, dziadków, rodzeń-

stwo piosenką pt: ,,Kraina rodzina”. Postanowili 
zabrać wszystkich w rodzinną podróż przez świat 
po morzach, oceanach i różnych krajach. Kapitan 
statku o nazwie ,,Kraśnik Dolny’’ (M. Rajcza-
kowski) i przewodniczka Biura Turystycznego 
(M. Kuraś) zaprosili wszystkich na pokład. Pierw-
szym miejscem, które odwiedziliśmy, była Laponia. 
Dzieci z oddziału przedszkolnego przygotowa-

Wójt podkreślił ważną rolę rodziny.

Klasa druga odwiedziła Czarny Ląd - Afrykę.

Dzieci z przedszkola odwiedziły Laponię.

RODZINNA PODRóŻ PRZEZ ŚWIAT
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nia naszych pięknych gór. Uczniowie z klasy VI 
odegrali skecze i opowiadali śmieszne dowcipy  
o góralach. Wyjątkowym talentem aktorskim 
wyróżnił się uczeń klasy VI Szymon Kubuś, który 
doskonale wcielił się w rolę starego, mądrego 
bacy. Z gór wyruszyliśmy na północ, kierując się 
ku morzu. Wstąpiliśmy do Krakowa, zwiedzili-
śmy Śląsk, Warszawę, aż w końcu dotarliśmy nad 
Bałtyk. Na koniec swego wystąpienia ucznio-
wie klasy VI zaśpiewali piosenkę „Kocham Cię 
Polsko”. Podróż przez Polskę okazała się cieka-
wą lekcją geografii i patriotyzmu przygotowaną 
przez uczniów klasy VI i Renatę Balińską – Piecyk. 
Z lekcji tej wypływał szczególny morał: ,,Cudze 
chwalimy, swego nie znamy. Teraz już wiemy, co 
posiadamy”.

Po zakończonej podróży wszyscy chętnie często-
wali się kawą i jedli pyszne ciasta upieczone 

przez niezawodne mamy. Podczas przerwy rodzice 
mogli również podziwiać zdjęcia i prace plastycz-
ne swoich pociech.

Po przerwie uczniowie wystąpili w Jasełkach 
przygotowanych przez pana J. Rozpędow-

skiego, szkolnego katechetę. Wspólnie z aktora-
mi wszyscy śpiewali kolędy i podziwiali aktorskie 
zdolności naszych uczniów.

Święto Rodziny w naszej szkole jest wielkim 
wydarzeniem. W jego przygotowanie zaanga-

żowani są wszyscy pracownicy szkoły, uczniowie 
i rodzice. Aby podziwiać występy swoich dzieci  
i wnuków, z roku na rok przychodzi coraz więcej 
osób. W tym roku w ,,Rodzinnej podróży przez 
świat” wzięło udział ponad 300 osób. 

Te wspólnie spędzone chwile są niezapomnia-
nym przeżyciem dla rodzin. Wszystkie dzieci 

z naszej szkoły czują się docenione, podziwiane  
i szczęśliwe. □

ska i wychowawca Łukasz Surus. Rodzice byli pod 
wielkim wrażeniem wszystkich występów, ale to 
jeszcze nie był koniec rejsu.

Po wypłynięciu w dalszą podróż na morzu zerwał 
się wielki sztorm, a pasażerowie kołysząc się 

śpiewali: „Do przodu , do tyłu, w górę i w dół...”. 
W końcu statek zacumował w chińskim porcie. 
Podróżujący zostali przywitani w Chinach piosen-
ką „Jestem Chinka... ślę pozdrowienia z wielkich 
Chin”. Następnie w rytm tradycyjnej chińskiej 
melodii „Gong obudził smoka” uczennice klasy  
V zatańczyły taniec z wachlarzami, a chłopcy zagra-
li na drewnianych instrumentach, tworząc wyjąt-
kowy nastrój. Niesamowite wrażenie na publicz-
ności zrobił okazały, wielki i kolorowy chiński 
smok, który towarzyszył występowi piątoklasistów. 
Uczniów przygotowała wychowawczyni Elwira 
Szostak. Wszyscy byli zachwyceni i uśmiechnięci.

Ciężko było się rozstać z wyjątkowym klima-
tem Chin. Ale każda podróż kiedyś dobiega 

końca. Kapitan nakazał zmianę kursu i po zwiedze-
niu wielu państw i kontynentów zawitaliśmy do 
naszego pięknego kraju. Wędrówkę po Polsce „na 
poważnie i z humorem” rozpoczęliśmy od zwiedze-

Iwona Skoblińska

Klasa piąta odwiedziła Chiny.

Pierwszoklasiści przedstawili Amerykę Północną.

Czwartoklasiści  przypomnieli hity Rosji.
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UTYLIZACJA PADŁYCH ZWIERZĄT

Pomoc na utylizację padłych zwierząt udzielana 
jest przez Agencję Restrukturyzacji i Moder-

nizacji Rolnictwa, której siedziba znajduje się  
w Bolesławcu, przy ul. Komuny Paryskiej nr 38. 
Pomoc ta polega na finansowaniu lub dofinanso-
waniu jakie ponoszą producenci rolni, prowadzą-
cy gospodarstwa rolne, będące małym lub średnim 
przedsiębiorstwem. Pomoc dotyczy kosztów 
zbioru, transportu i unieszkodliwienia padłych 
zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, 
kozy, świnie i konie. 

Pomocą objęty jest cały kraj, gdyż obok kredy-
tów preferencyjnych jest ona jedną z form 

„pomocy krajowej” w całości finansowanych  
z budżetu krajowego. Kwota, jaką ewentualnie 
będą zobowiązani zapłacić rolnicy, zależy od wieku 
i gatunku padłego zwierzęcia.

Agencja finansuje w 100% ponoszony przez 
producenta rolnego koszt zbioru i trans-

portu wszystkich padłych zwierząt, dodatkowo 
koszt unieszkodliwienia bydła, które ukończy-
ło 24 miesiąc życia, a w przypadku owiec i kóz, 
które ukończyły 12 miesiąc życia, W przypad-
ku, gdy utylizacji podlega bydło poniżej 24 
miesiąca życia, owce i kozy poniżej 12 miesią-
ca życia oraz świnie i konie niezależnie od wieku 
Agencja dofinansowuje 100% kosztu zbioru  
i transportu oraz 75% kosztu utylizacji tych zwierząt, 
a jeżeli zwierzę podlega badaniom związanym  
z chorobą BSE, rolnik nie zapłaci nic. W przypad-
ku producentów rolnych będących płatnikami 
podatku VAT, dofinansowanie Agencji nie obejmu-
je kwoty podatku. 

Zasady korzystania w 2014 roku z usług utyliza-
cyjnych z dofinansowaniem Agencji dla produ-

centów rolnych nie uległy zmianie. Oznacza to, że 
pomoc może otrzymać producent rolny prowadzą-
cy gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów  
o podatku rolnym lub dział specjalny produkcji 
rolnej. 

Posiadacz zwierząt gospodarskich zobowiąza-
ny jest niezwłocznie powiadomić Powiato-

wego Lekarza Weterynarii, właściwego ze wzglę-
du na miejsce zamieszkania, o każdym przypad-
ku padnięcia bydła, owiec lub kóz (w zgłoszeniu 
należy podać: imię, nazwisko właściciela zwierzę-
cia, numer kolczyka, datę urodzenia oraz datę  
i godzinę padnięcia zwierzęcia, przyczynę padnię-

cia). Zgłosić do zakładu utylizacyjnego odbiór 
padliny z gospodarstwa. 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnic-
twa zawarła umowy na odbiór  padłych 

zwierząt  w 2014 roku z terenu Województwa 
Dolnośląskiego z następującymi zakładami:
• P R O M A R O L - P L U S  S p . z  o . o .  - 

 tel. 65 549 32 97,
• FARMUTI L HS S.A - tel. 67 281 43 02,  

67 281 42 61,
• SARIA  MAŁOPOLSKA Sp .  z  o .o .  -  

tel. 12 387 30 65,
• BARBARA RAKOWSKA - tel. 65 571 17 29.

Zasady postępowania z padliną:

• producent rolny zgłasza do zakładu utylizacyj-
nego i zleca odbiór padłej sztuki,

• przedstawiciel zakładu dostarczy do podpisu 
niezbędne dokumenty,

• zakład utylizacyjny wykona zlecenie i załatwi 
dalsze formalności, aby Agencja Restruktu-
ryzacji i Modernizacji rolnictwa przekazała 
dofinansowanie.

W ciągu 7 dni od padnięcia producent rolny 
winien zgłosić zdarzenie w Biurze Powia-

towym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa celem wyrejestrowania zwierzęcia oraz 
zwrócenia paszportu. 

Padłe świnie posiadacz zwierzęcia zgłasza 
bezpośrednio do zakładu utylizacyjnego oraz 

do Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji  
i Modernizacji Rolnictwa. 

Padłe konie posiadacz zwierzęcia zgłasza bezpo-
średnio do zakładu utylizacyjnego oraz zwraca 

paszport konia do wydawcy dokumentu. 

Padły drób  podlega unieszkodl iwieniu  
w zakładzie utylizacyjnym, posiadacz zwierząt 

winien mieć stosowną umowę na utylizację 
padłych ptaków, masowe padnięcia drobiu należy 
niezwłocznie zgłaszać Powiatowemu Lekarzowi 
Weterynarii, właściwemu ze względu na miejsce 
prowadzenia hodowli celem wykluczenia chorób 
zwalczanych 
z urzędu. □

Irena Greszczyszyn
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utworów oraz ich dobór do możliwości wykonaw-
czych uczestnika), kultura słowa i ogólny wyraz ar-
tystyczny. 

Komisja Konkursowa w składzie Maria Sobol-
ska oraz Patrycja Mosiądz po przesłuchaniu 

25 wykonawców postanowiła przyznać nagrody  
i wyróżnienia. 

Wyjątkowo w tym roku komisja zadecydowa-
ła o nie przyznawaniu I miejsca. II miejsce 

otrzymali: Jan Izdebski oraz Joanna Urbańska ze 
Szkoły Podstawowej w Żeliszowie. Zdobywcami 
III miejsca były trzy osoby: Daria Wyrębska z SP 
w Brzeźniku, Julia Długosz z SP z Ocic oraz Na-
talia Horbacz z SP w Brzeźniku. Wśród wyróżnio-
nych recytatorów znaleźli się: Kinga Jasińska – SP 
Kruszyn, Daria Stec – SP Bożejowice, Kacper Ha-
niszewski – SP Dąbrowa, Aleksandra Kopeć – SP 
Dąbrowa, Marcel Michnowski – SP Bożejowice  
i Roksana Wojtasińska – SP Ocice. 

Zdobywcy II i III miejsc będą reprezentować 
naszą gminę na powiatowym etapie konkur-

su recytatorskiego „Pegazik” w Bolesławcu. Przed 
wręczeniem nagród i dyplomów panie z komisji 
konkursowej zwróciły uczestnikom uwagę na naj-
częściej popełniane błędy oraz pogratulowały od-
wagi. 

Wszyscy, biorący udział w konkursie otrzyma-
li pamiątkowe książeczki, zawierające myśli  

i sentencje znanych osób. □

Miss stonoga”, „Dmuchawiec”, „O rodzicach”, 
„Rozmowa z kamieniem” i „Włos”- to tylko 

niektóre z wierszy prezentowanych w sali konferen-
cyjnej GOKiS-u w Kruszynie. 

Wyjątkowo recytatorskie południe mie-
li uczestnicy znanego w naszym regionie 

konkursu  recytatorskiego „PEGAZIK”. 13 lute-
go odbył się jego gminny etap, a uczestnikami byli 
uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych. Recy-
tatorzy wykonywali jeden utwór – wiersz lub frag-
ment prozy. Prezentowanie utwory były wybrane  
z poza kanonu lektur i podręczników szkolnych. 

Do konkursu przystąpili zwycięzcy eliminacji 
szkolnych szkół podstawowych z Bożejowic, 

Brzeźnika, Dąbrowy, Kruszyna, Ocic, Trzebienia 
i Żeliszowa. Kryteriami oceny były: interpretacja 
utworów, dobór repertuaru (wartość artystyczna 

DUCHAWIEC I MISS 
STONOGA NAJLEPSZYMI 
WIERSZAMI „PEGAZIKA”

Recytatorzy stresowali się przed występem.

Beata Widera

Członkowie komisji służyli radą młodym recytatorom.

Wręczenie nagród to zawsze przyjemny moment.



13

Wieści Gminne

ły dzieciom, jak unikać zagrożeń i jak zachować się 
w sytuacjach niebezpiecznych. Bardzo tajemniczym 
miejscem był areszt, który wzbudził duże zaintere-
sowanie  dzieci. 

Kolejną atrakcją była możliwość zdjęcia 
odcisków palców. I gdy przedszkolaki myślały, 

że nic już je nie zaskoczy, pojawił się on – Komisarz 
Lew, w pięknym policyjnym mundurze. Dzieci 
szybko zaprzyjaźniły się z nowym przyjacielem. 

Na koniec spotkania przedszkolaki otrzymały 
słodki upominek, one same zaś podziękowa-

ły piosenką oraz laurkami. 

Po wizycie wielu z przedszkolaków zadeklaro-
wało, że w przyszłości z pewnością wstąpią  

w szeregi policyjne. □

Czy praca policjanta jest ciekawa? Gdzie pracu-
ją policjanci? Takie pytania od dawna nurto-

wały dzieci z oddziału przedszkolnego w Kruszy-
nie. Nadarzyła się okazja, by na nie odpowiedzieć, 
ponieważ 28 stycznia odbyła się wycieczka do 
Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu. 

Dzieci oglądały budynek i miały okazję obser-
wować niezwykle trudną, a jednocześnie 

ciekawą pracę policjantów. Przedszkolaki mogły 
zobaczyć policyjne korytarze, większość pomiesz-
czeń i wydziałów, w których pracują bolesławiec-
cy policjanci. 

Dużym wyróżnieniem dla dzieci była rozmo-
wa z komendantem policji - Piotrem Wałczy-

kiem oraz możliwość zwiedzenia jego gabine-
tu. Wielką atrakcją było także oglądanie wozów 
policyjnych. Policjant Rafał Janiec zademonstro-
wał dzieciom sygnały świetlne i dźwiękowe. Dzieci 
były zachwycone, czego świadectwo dały udając 
syreny policyjne. Sympatyczne panie policjantki - 
Beata Łuczkowska i Adriana Szajwaj przypomnia-

Każdy mógł usiąść w radiowozie.

Pobieranie odcisków palców wzbudziło wiele emocji.

O PRACY POLICJANTA

Dorota Żuk

Podczas wycieczki humory dopisywały wszystkim.

Pamiątkowe zdjęcie z Komisarzem Lwem.
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li uczniowie ze szkoły w Trzebieniu oraz uczennice  
z Brzeźnika oraz Trzebienia. 

W kategorii dziewcząt pierwsze miejsce z komple-
tem zwycięstw wywalczyły podopieczne Ewy 

Parzygnat z Trzebienia, natomiast na trzecim miejscu 
turniej zakończyły zawodniczki Grzegorza Szylina 
z Brzeźnika. W rywalizacji chłopców dobre, drugie 
miejsce na podium zajęli zawodnicy Ewy Parzygnat  
z Trzebienia, którzy tylko ulegli późniejszym zwycięz-
com z PSP Pijarów w Bolesławcu. 

Obie drużyny z Trzebienia awansowały do 
dalszych rozgrywek strefowych, które zosta-

ną rozegrane 4 i 5 marca w Pisarzowicach koło 
Kamiennej Góry. Organizatorem zawodów był MOS 
Bolesławiec. 

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. □

10 lutego na sali sportowej Zespołu Szkół  
w Gromadce odbyły się zawody Mistrzostw 

Powiatu Szkół Podstawowych w Tenisie Stołowym. 
Na zawodach gminę Bolesławiec reprezentowa-

ści zadecydował bilans małych punktów. 

Zawody przebiegły w miłej i sympatycznej at-
mosferze, przy głośnym dopingu przybyłych 

kibiców. 

Organizatorami turnieju byli: Zespół Szkolno-
Przedszkolny w Trzebieniu i Stowarzyszenie 

,,Trzebień”. 

Dziękujemy wszystkim zawodnikom i kibicom 
za liczne przybycie. □

31 stycznia w sali gimnastycznej Zespołu Szkol-
no-Przedszkolnego w Trzebieniu odbył się 

„Rekreacyjny Turniej Siatkówki”. 

Impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem. 
Zgłosiło się aż sześć drużyn, w skład których we-

szli między innymi miejscowi przedsiębiorcy, mło-
dzież licealna, gimnazjalna, członkowie „Stowarzy-
szenia Trzebień”, mieszkańcy Trzebienia i okolic. 

Turniej rozgrywany był systemem „każdy z każ-
dym”, do dwóch wygranych setów.  Wszystkie 

mecze rozegrane były na wysokim, wyrównanym 
poziomie, a poszczególne spotkania niejednokrot-
nie kończyły się tie-breakiem.  O końcowej kolejno-

Uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy.

Zawodnicy z Trzebienia zajęli II miejsce.

Turniej był niezwykle zacięty.

REKREACYJNY TURNIEJ SIATKóWKI 
W TRZEBIENIU

Krzysztof Mosiądz

Ewa Parzygnat

TRZEBIEŃ Z AWANSEM
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skiem, adresem (ew. adresem mailowym), telefonem 
kontaktowym oraz zgodą na publikację i przetwarza-
nie danych osobowych (wyłącznie w celach promo-
cyjnych konkursu).
4. OCENA I NAGRODY
Oceny nadesłanych prac dokona Komisja Konkur-
sowa . Organizator zapewnia atrakcyjne nagrody 
rzeczowe dla 10 najlepszych prac, a także publika-
cje fragmentów nagrodzonych prac. 
5. TERMIN I MIEJSCE
Prace należy przesyłać na adres: Gminny Ośrodek 
Kultury i Sportu w Bolesławcu z/s w Kruszynie; 
Kruszyn, ul. Kasztanowa 1b; 59-700 Bolesławiec,  
w terminie do 31.03.2014 r. (uwaga: liczy się data 
stempla pocztowego) lub na adres mailowy: gokis-
beata@wp.pl
Rozstrzygniecie konkursu i wręczenie nagród nastąpi 
podczas Festy Bałkańskiej w Bolesławicach 1 czerw-
ca 2014 r.
Konkurs jest otwarty dla wszystkich bez względu na 
miejsce zamieszkania i rok urodzenia. □

PROFILAKTYKA SCHORZEŃ PROSTATY  
U MĘŻCZYZN

Miejscem  wykonywania badań jest Poradnia 
urologiczna Zespołu Opieki Zdrowotnej  

w Bolesławcu, ul. Jeleniogórska 4. Przypominamy, 
że programem objęci są mężczyźni powyżej 45 roku 
życia, zameldowani na terenie gminy Bolesławiec, 
którzy w 2013 roku nie skorzystali z badań prosty 
finansowanych przez Gminę.

Obowiązuje wcześniejsza rejestracja osobista  
w Poradni Urologicznej w dniach od pn. do 

pt. w godz. od 8.00 do 14.30  wraz z dowodem oso-
bistym, potwierdzającym zameldowanie na terenie 
Gminy Bolesławiec. Podczas rejestracji wydane zo-
stanie skierowanie na badanie  krwi – PSA. Wynik 
będzie do odebrania w Poradni podczas konsultacji 
lekarskiej w terminie uzgodnionym wcześniej.

PROGRAMY ZDROWOTNE DLA MIESZ-
KAŃCóW GMINY BOLESŁAWIEC

PROFILAKTYKA SCHORZEŃ SUTKA - BADA-
NIA DLA KOBIET

Podobnie jak w latach poprzednich, realizato-
rem programu jest Centrum Medyczne „STO-

MADENT” w Bolesławcu, ul. Dolne Młyny 21 A. 
Programem objęte są Panie wieku od 40 do 50 lat 
oraz powyżej 69 lat życia, zameldowane na terenie 
Gminy Bolesławiec, które w 2013 r. nie skorzystały 
z badań objętych programem finansowanym przez 
Gminę. 

Informujemy, że panie w wieku od 50 do 69 lat, 
które są ubezpieczone i w ciągu ostatnich 2 lat 

nie wykonywały mammografii, mogą również 
wykonać badania w Centrum Medycznym „STO-
MADENT” bezpłatnie, ale koszt tego badania sfi-
nansuje Narodowy Fundusz Zdrowia w ramach 
swojego programu. Rejestracji na badanie dokony-
wać należy osobiście lub telefonicznie.

W TYM MIEJSCU ZWRACAMY SIĘ DO NASZYCH MIESZKAŃCóW Z APELEM  
I GORĄCO ZACHĘCAMY, ABY SKORZYSTALI Z MOŻLIWOŚCI, JAKĄ STWORZYŁA 

IM RADA GMINY BOLESŁAWIEC. □

1. CEL
Celem konkursu jest ocalenie od zapomnienia 
wspomnień ludzi urodzonych w Bośni, a dziś miesz-
kających w Polsce. Mogą być to także wspomnienia 
zasłyszane od swoich rodziców czy dziadków. 
2. TEMAT
Tematem konkursu są zapisane wspomnienia, przeży-
te lub zasłyszane historie, które zdarzyły się podczas 
zamieszkiwania w byłej Jugosławii. Dotyczy to okresu 
reemigracji polskich rodzin. Temat wspomnień jest 
dowolny. Każdy uczestnik ma prawo do dowol-
nej interpretacji tematu i rozwinięcie wg własnego 
uznania. 
3. FORMA 
Dana osoba może przesłać jeden tekst. Może być on 
napisany na maszynie lub komputerze, albo odręcz-
nie czytelnym pismem. Teksty nieczytelne nie będą 
oceniane. Prace konkursowe nie mogą przekraczać 
5 stron (pisanych odręcznie) i 3 pisanych kompute-
rowo. Każdy uczestnik konkursu powinien załączyć 
osobną informacje z danymi: imieniem i nazwi-

R E G U L A M I N
KONKURSU LITERACKIEGO „WSPOMNIENIA”
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DZIEŃ BABCI I DZIADKA  
W NASZEJ GMINIE

Dzień Babci i Dziadka to wspaniały czas na to, 
by uświadomić dzieciom ważni są oni w co-

dziennym życiu. Te właśnie osoby tak wiele serca, 
cierpliwości, a przede wszystkim czasu ofiarowują 
swoim wnukom. Często są najbliżej nich, wspoma-
gają rodziców w ich wykonaniu.

21 stycznia w Szkole Podstawowej w Kruszy-
nie oraz w Szkole Podstawowej w Żeliszo-

wie uczniowie przygotowali specjalne niespodzian-
ki dla swoich ukochanych dziadków i babć. 

Spotkanie w Kruszynie składało się z dwóch 
części. W pierwszej przed Babciami i Dziad-

kami swoje umiejętności aktorskie prezentowa-
li najmłodsi uczniowie z klasy „O”. Mali artyści  
z przejęciem odtwarzali role, okazując w ten sposób 
wdzięczność wobec swoich kochanych dziadków za 
ich miłość, oddanie, ciepło i opiekę. Nad całością 
przedstawienia czuwały panie wychowawczynie: 
Dorota Żuk i Joanna Piechota. W drugiej części 
wieczoru zaproszeni goście obejrzeli przedstawie-
nie jasełkowe, w którym udział wzięli uczniowie  
z klasy 3 i 6, którzy wcielili się w role jasełkowych  
bohaterów oraz z  klasy 5 - tworzący chór. Całe 
widowisko dopełniła scenografia w postaci roz-
gwieżdżonego nieba, pokrytych śniegiem domów 
i choinek oraz bożonarodzeniowej szopki. Uczniów  
i dekoracje przygotowały trzy panie: Jolanta Pań-
czak, Beata Chmielik oraz Małgorzata Hlastawa-
Wojtowicz. Po występie dzieci głos zabrał Dyrektor 
- Dariusz Kunaszko, który w swoim imieniu oraz 
całej społeczności szkolnej złożył życzenia zapro-
szonym Seniorom. Następnie odśpiewano „Sto lat, 

sto lat…”.

W przypadku Szkoły Podstawowej w Żeliszo-
wie dziadkowie podziwiali przygotowane 

specjalnie dla nich popisy sceniczne prezentowane 
kolejno przez uczniów klas 0 – III. Niezwykle żywą 
reakcję wywołał oczywiście występ najmłodszych 
artystów, który wielokrotnie przerywany był hucz-
nymi oklaskami. Pięknie wystąpiły też pierwszaki, 
popisując się zarówno w grupie, jak i indywidual-
nie, w wierszach i piosence. Klasa II przygotowała 
żywą, rytmiczną piosenkę, samodzielnie napisa-
ne, rymowane życzenia i krótki popis muzyczny 
w postaci wspólnie odegranego na cymbałkach 
„Sto lat”. Najstarsi, czyli klasa III, wystawili krót-
ki spektakl o tym, o szybkości przemijania i ko-
nieczności dobrego kontaktu między wnukami,  
a dziadkami. Trzecioklasiści przygotowali również 
gromko wygłoszone życzenie dla wszystkich babć  
i dziadków. Drugą część spotkania wypełnił poczę-
stunek przygotowany przez niezawodne jak zwykle 
mamy. Ważną częścią wspólnego spędzenia czasu 
było też wykonanie pamiątkowego serduszka z ma-
gnesem, do przyczepienia na przykład na lodówkę. 
Serce symbolizujące gorące uczucia mamy nadzie-
ję stało się miłą pamiątką tego niezwykle udanego 
spotkania.

Przedszkolaki oraz uczniowie Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Bożejowicach pieczołowicie 

przygotowywali się do tej uroczystości. Starania 
uwieńczone zostały sukcesem, bo program arty-
styczny wywołał na twarzach widowni uśmiech  
i łzy wzruszenia, a gromkie brawa zapewniały ma-

Dzieci z SP Kruszyn zaprezentowały specjalny program.

W Żeliszowie dziadkowie stawili się w komplecie.
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KLASYFIKACJA CHŁOPCÓW
1. SP nr 1 Bolesławiec 
2. SP Nowogrodziec  
3. SP Kruszyn  
4. PSP Oxpress Bolesławiec  

WYNIKI DZIEWCZAT 
SP Nowogrodziec  – SP SP Kraśnik Dolny  4 : 3  
SP 1 Kraśnik Dolny  – SP 1 Bolesławiec 0 : 18  

KLASYFIKACJA DZIEWCZĄT
1. SP nr 1 Bolesławiec 
2. SP Nowogrodziec  
3. SP Kraśnik Dolny

Kiedy oklaski umilkły, dzieci rozdały Babciom  
i Dziadkom własnoręcznie wykonane upomin-

ki, a potem była kawa, herbata, ciasto, przytula-
nie i całusy. Niektóre dzieci wykorzystały okazję, 
aby oprowadzić swoich Gości po przedszkolu.  
Z dumą pokazywały swoją salę, szufladkę i miejsce 
przy stole. Dziadkowie cieszyli się, że mogą spędzić  
z wnukami trochę czasu, a dzieci były szczęśliwe, 
że mają dla kogo śpiewać, tańczyć i recytować.

Na twarzach Babć i Dziadków można było do-
strzec łzy szczęścia i wzruszenia. Dziadkowie 

z dumą patrzyli na swoje wnuki, podziwiali ich 
popisy aktorskie i pięknie wyśpiewane kolędy oraz 
życzenia. Rodzice również przyłączyli się do orga-
nizacji uroczystości, przygotowali poczęstunek – 
ciasta, kawę i herbatę. Wspaniała atmosfera, która 
towarzyszyła spotkaniu, była okazją do umocnienia 
więzi rodzinnych, miłego spędzenia czasu i bliższe-
go poznania się. To był szczególne chwile, pełne 
miłości, radości i wzruszeń. 

Jeszcze raz wszystkim Babciom i Dziadkom skła-
damy najszczersze życzenia zdrowia, szczęścia 

oraz wszelkiej pomyślności. □

łych artystów o pozytywnym odbiorze prezento-
wanych treści. Najpierw wystąpiły dzieci z grupy 
„Gwiazdeczki”, w mocno uszczuplonym składzie. 
Najmłodsze wnuczęta zaśpiewały a capella i swoją 
spontanicznością podbiły serca całej widowni. Tuż 
po nich wyszły na scenę „Smerfy” i bawiły publicz-
ność wierszykami, piosenkami oraz tańcem belgij-
skim w uproszczonej wersji. Wybrzmiały wyrazy 
uznania dla „fenomenalnych kotletów” babci oraz 
życzenia, aby „emerytura była większa”. Dzieci  
z klasy pierwszej, drugiej i trzeciej również miały 
swoje pięć minut na scenie. Mali aktorzy włożyli  
w ten występ wiele serca i sprawili Gościom ogrom-
ną radość. 

Krzysztof Mosiądz

W Bożejowicach przedszkolaki wystąpili bez żadnej tremy.

Kinga Palczewska

POWIATOWA 
PIŁKA RĘCZNA

27 stycznia w kategorii chłopców oraz 29 stycz-
nia w kategorii dziewcząt odbyły się Mistrzo-

stwa Powiatu Szkół Podstawowych w Piłce Ręcznej, 
które rozegrano na sali sportowej SP nr 1 w Bolesław-
cu.

Podczas rozgrywek Gminę Bolesławiec repre-
zentowali uczniowie z Kruszyna oraz uczennice  

z Kraśnika Dolnego. Zarówno podopieczni Marka 
Kwaśniaka oraz podopieczne Alicji Michalskiej swój 
występ zakończyły na trzecim miejscu. 

Organizatorem zawodów był MOS Bolesławiec. □

WYNIKI CHŁOPCÓW
SP Kruszyn – PSP Oxpress Bolesławiec  6 : 5 
SP Nowogrodziec – SP Kruszyn 10 : 4 
SP nr 1 Bolesławiec – SP Kruszyn 17 : 3 

Małgorzata Hlastawa-Wojtowicz

Joanna Sawicka 
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Przy takiej ilości zespołów postanowiono rozegrać 
zawody „systemem każdy z każdym” do dwóch 
wygranych setów do 18, a w przypadku remisu, 
kończącym trzecim setem do 12. Rywalizacja była 
bardzo wyrównana i zacięta. Świadczy o tym fakt, iż 
spośród dziesięciu pojedynków aż siedem zakończył 
tie–break, a końcową klasyfikację rozstrzygnął ostat-
ni mecz. Niepokonaną drużyną okazała się reprezen-
tacja Szkoły Podstawowej z Trzebienia, prowadzona 
przez Ewę Parzygnat. Tuż za nią na podium uplaso-
wały się szkolne zespoły z Kraśnika Dolnego oraz 
Kruszyna. Dalsze miejsca przypadły zawodnikom  
z Bożejowic oraz Żeliszowa. 

Młodzi mistrzowie reprezentować będą naszą 
gminę w rozgrywkach powiatowych. Gratu-

lujemy i życzymy dalszych sukcesów. □
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TO BĘDZIE
02-03-2014 Halowy Turniej Piłki Nożnej, sala I LO w Bolesławcu, godz. 930

06-03-2014 Mistrzostwa Szkół Podstawowych Gminy Bolesławiec w Piłce Siatkowej III Dziewcząt, Zespół Szkolno-
Przedszkolny w Bożejowicach, godz. 930

07-03-2014 Dzień Kobiet - biblioteka w Brzeźniku, godz. 1700

10-03-2014 Mistrzostwa Szkół Podstawowych Gminy Bolesławiec w Piłce Siatkowej III Chłopców, Szkoła Podstawowa 
w Żeliszowie, godz. 930

15-03-2014 Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Wrzosowej Krainy, sala SP w Bożejowicach, godz. 1000

17-03-2014 Konkurs plastyczny „Idzie wiosna” – biblioteka w Ocicach, godz. 1330

18-03-2014 „W świecie bajek”- konkurs czytelniczy, biblioteka w Kruszynie, godz. 1300

20-03-2014 Konkurs plastyczny „Wiosna”- biblioteka w Żeliszowie, godz. 1430

Międzynarodowy Dzień Teatru – biblioteka w Kraśniku Dolnym, godz. 1300

22-03-2014 Turniej Gminnej Ligi Darta – Dom Ludowy w Bolesławicach, godz. 1630

23-03-2014 „Wieczór Włoski” – Dom Ludowy w Kruszynie, godz. 1700

27-03-2014 Mistrzostwa Szkół Podstawowych Gminy Bolesławiec w Piłce Siatkowej II Dziewcząt i Chłopców, Zespół 
Skzolno-Przedszkolny w Bożejowicach, godz. 930

Krzysztof Mosiądz

SIATKARSKIE „CZWóRKI” NA START
Turniejami „czwórek” rozpoczęła się rywali-

zacja w siatkarskich rozgrywkach w ramach 
Mistrzostw Szkół Podstawowych Gminy Bolesła-
wiec. Gospodarzem obu turniejów dziewcząt –  
3 lutego oraz chłopców – 12 lutego 2014 r. była 
Szkoła Podstawowa w Kraśniku Dolnym. 

Do rywalizacji o tytuł mistrzowski wśród dziew-
cząt zgłosiły się cztery szkolne reprezenta-

cje z Bożejowic, Brzeźnika, Trzebienia oraz Kraśni-
ka Dolnego. Po rozegraniu sześciu turniejowych 
pojedynków najlepsze okazały się podopieczne Alicji 
Michalskiej ze Szkoły Podstawowej w Kraśniku 
Dolnym, które zanotowały na swoim koncie komplet 
zwycięstw. Na dalszych miejscach udział w zawodach 
zakończyły zawodniczki z Brzeźnika, Bożejowic oraz 
Trzebienia. 

W zmaganiach chłopców uczestniczyło pięć 
szkolnych reprezentacji z Bożejowic, Kruszy-

na, Trzebienia, Żeliszowa oraz Kraśnika Dolnego. 


