
Biuletyn Informacyjny Gminy Bolesławiec
Nr 10 (152) • listopad 2013 • egzemplarz bezpłatny

Wieści
Gminne

» Tel. 75 732 32 21 (22, 23) 
» Fax 75 735 17 83

Urząd Gminy Bolesławiec, ul. Teatralna 1a, 59-700 Bolesławiec
» Godziny otwarcia:
    poniedziałek   800 - 1600

    wtorek - piątek   730 - 1530

» e-mail: urzadgminy@gminaboleslawiec.pl
» www.gminaboleslawiec.pl
» www.bip.gminaboleslawiec.pl

www.gminaboleslawiec.pl
GMINA

BOLESŁAWIEC

Zespół Śpiewaczy „Ocice”
świętował 35-lecie istnienia 

35-lecie Zespołu Śpiewaczego „Ocice”



Wieczór Grecki w Starych Jaroszowicach Cztery pory roku w Kruszynie
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18 października Wójt Gminy 
Bolesławiec, Andrzej Dut-

kowski, spotkał się z Prezydentem 
Miasta, Piotrem Romanem. Pod-
czas spotkania uzgodniono zakres 
zadań w zakresie modernizacji  
i rozbudowy sieci wodociągowo-
kanalizacyjnych, które realizowa-
ne będą na terenie miasta i gminy. 
Ustalenia te były niezbędne do 
przyjęcia przez Związek Mię-
dzygminny „Bóbr” Wieloletnie-
go Planu Inwestycyjnego na lata 
2013-2017.

5 listopada odbyło się spotka-
nie z dowódcą poligonu Do-

bre nad Kwisą, podczas którego 
omówiona została sprawa stanu 
technicznego mostu na Bobrze  
w Kozłowie. Rejonowy Zarząd 
Infrastruktury w Zielonej Górze,  
w związku z jego złym stanem, 
zasugerował dokonanie rozbiórki. 
Ustalono, że Gmina Bolesławiec 
wystąpi z wnioskiem o zachowa-
nie mostu oraz przeprowadzenie 
jego remontu.

Tego samego dnia Wójt Gmi-
ny spotkał się z Dyrektorem 

Naczelnym Dolnośląskiej Służ-
by Dróg i Kolei we Wrocławiu, 
Jackiem Baszczykiem, z którym 
rozmawiał m.in. o modernizacji 
drogi 297 na odcinku Kozłów - 
Golnice oraz wykonaniu sygna-
lizacji świetlnej w Trzebieniu. 
Uzgodniono również zakres robót 
związanych z budową chodnika  
i zatok autobusowych przy drodze 
297 w Nowych Jaroszowicach - 
ustalono, że zakres opracowania 
zostanie rozszerzony o wykona-
nie projektu sygnalizacji świetlnej 
na skrzyżowaniu tej drogi z drogą 
gminną.

Także 5 listopada odbyło się 
spotkanie z Grzegorzem Pie-

truńko - Dyrektorem Regionalnej 
Dyrekcji Lasów Państwowych we 

AKTUALNOŚCI GMINNE
Wrocławiu. W sprawie przejęcia 
udziałów Nadleśnictwa Bolesła-
wiec na rzecz Gminy Bolesławiec 
w drodze wewnętrznej wydano 
negatywną opinię. Podobnie jak  
w sprawie zaopiniowania wnio-
sku na odlesienie gruntów  
w obrębie drogi łączącej Mierz-
win z Bolesławcem. W związku 
z powyższym zdecydowano, że 
prostszym rozwiązaniem będzie 
budowa tej drogi w trybie ustawy 
o szczególnych zasadach przy-
gotowania i realizacji inwesty-
cji w zakresie dróg publicznych.  
W tym przypadku nie mają bo-
wiem zastosowania przepisy  
o planowaniu przestrzennym 
oraz ochronie gruntów rolnych  
i leśnych.

8 listopada w Urzędzie Mia-
sta i Gminy w Mirsku od-

było się zgromadzenie Związku 
Gmin Kwisa, które poświęcone 
było głównie określeniu harmo-
nogramu prac, mających na celu 
przystosowanie byłego ośrodka 
tresury dla psów straży granicz-
nej na schronisko dla zwierząt. 
Podpisana została również umo-
wa ze Starostwem Powiatowym 
na użyczenie nieruchomości. Do 
końca listopada br. podpisany zo-
stanie akt notarialny, przenoszący 
własność nieruchomości na rzecz 
Związku. Zlecono także opra-
cowanie dokumentacji koszto-
wo-projektowej na modernizację  
i przystosowanie tego obiektu.

13 listopada odbyło się 
pierwsze spotkanie  

w sprawie przyszłorocznych Do-
żynek Gminnych, które odbędą się  
w Kraśniku Dolnym. Rada Sołec-
ka, przedstawicielki Koła Gospo-
dyń Wiejskich oraz mieszkańcy 
wsi przedstawili swoje pomysły 
oraz koncepcję, według której 
odbyć miałoby się Święto Plonów. 

Zostały one przedyskutowane  
z Wójtem Gminy - Andrzejem 
Dutkowskim, Skarbnikiem Gmi-
ny - Franciszkiem Popkiem, Se-
kretarzem Gminy - Iwoną Przy-
bylską oraz przedstawicielami 
Gmnnego Ośrodka Kultury  
i Sportu w Bolesławcu z/s w Kru-
szynie - Januszem Cieślą oraz Be-
atą Widerą.

Za nami także uroczysty jubi-
leusz 35-lecia istnienia Ze-

społu Śpiewaczego „Ocice”. Ży-
czenia oraz drobne upominki na 
ręce Edwarda Braszki, kierowni-
ka zespołu, złożyli m.in. przedsta-
wiciele Gminy Bolesławiec z Wój-
tem Gminy na czele, sołtys wsi 
Ocice, przedstawiciele innych ze-
społów gminnych oraz mieszkań-
cy Ocic. Jednak najważniejszym 
odznaczeniem było uchonorowa-
nie czterech członków zespołu 
odznaczeniem „Zasłużony dla 
kultury polskiej”. Więcej infor-
macji znaleźć można na str. 8.

18 listopada Andrzej Dut-
kowski wspólnie z Wój-

tem Gminy Warta Bolesławiec-
ka - Mirosławem Haniszewskim 
oraz Wójtem Gminy Osiecznica - 
Waldemarem Nalazkiem spotkał 
się ze Starostą Bolesławieckim, 
Cezarym Przybylskim. Omówio-
no problem dowozu uczniów do 
Powiatowego Zespołu Szkół i Pla-
cówek Specjalnych w Bolesławcu. 
Zmiana przepisów spowodowa-
ła bowiem, że zadania tego nie 
mogą realizować odpłatnie szko-
ły, jak to było dotąd. Także gmina 
nie może zlecić tego starostwu. 
Rozważana jest więc możliwość 
powierzenia odpłatnie zadania 
Warsztatom Terapii Zajęciowej. 
Zadeklarowano ewentualne dofi-
nansowanie zakupu samochodu, 
przystosowanego do przewozu 
dzieci. □ Karolina Wieczorek
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CO SŁYCHAĆ W RADZIE?
W dniu 15 listopada br. odbyło się wspólne 

posiedzenie Komisji stałych, które razem  
z następującą po nich XXIX Sesją Rady Gminy 
Bolesławiec w dniu 20 listopada br., zdominowa-
ne były w przeważającej części okołobudżetowymi 
projektami uchwał oraz zmianami stawek opłaty 
za gospodarowanie odpadami. Radni rozpatrzyli 
łącznie siedem projektów uchwał, które po pozy-
tywnym zaopiniowaniu przez Komisje podjęto na 
Sesji. Uchwały publikujemy na stronie interneto-
wej www.bip.gminaboleslawiec.pl w zakładce pra-
wo lokalne. 

W uchwale w sprawie obniżenia średniej ceny 
skupu żyta przyjmowanej jako podstawa 

do obliczania podatku rolnego na obszarze Gmi-
ny Bolesławiec radni podjęli decyzję, aby średnia 
cena skupu żyta za okres 11 kwartałów podana 
przez GUS - 69,28 zł, przyjmowana jako podstawa 
do obliczania podatku rolnego na obszarze gminy 
w 2014 roku, obniżona została do kwoty 54,00 zł 
za 1 q. Po tym obniżeniu podatek wynosić będzie 
135,00 zł za hektar przeliczeniowy. Tym samym 
utrzymana zostanie na poziomie tegorocznym.

W kolejnej podjętej przez radnych uchwale 
określono wzory deklaracji oraz informa-

cji w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym,  
w związku ze zmianą przepisów prawnych, w tym 
ustawy o podatkach lokalnych (w której zmienio-
no termin składania deklaracji podatku od nieru-
chomości z 15 stycznia na 31 stycznia) oraz zmia-
nie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym. 

Radni w drodze uchwały podjęli decyzję  
o udzieleniu pomocy rzeczowej dla Woje-

wództwa Dolnośląskiego na rozszerzenie opra-

cowania dokumentacji projektowej na budowę 
chodnika i zatoki autobusowej we wsi Nowe Jaro-
szowice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 297 o sy-
gnalizację świetlną. Szacowane wykonanie zada-
nia ma wynieść około 350 tys. zł (50% z budżetu 
gminy i 50% z budżetu województwa).

Na XXIX Sesji podjęto również uchwałę  
w sprawie zmiany w budżecie gminy Bole-

sławiec na 2013 rok, m.in. zwiększając dochody 
w budżecie gminy o kwotę 242.057 zł, w związku 
z otrzymaniem: decyzji Wojewody Dolnośląskie-
go, zwiększającej środki na zwrot części wydat-
ków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego  
w 2012 roku (108.777 zł) oraz środków z budżetu 
Województwa Dolnośląskiego na zadania rekulty-
wacyjne pod tytułem „Kraśnik Dolny – Kraśnik 
Górny droga dojazdowa do gruntów rolnych”  
i „Kraśnik Dolny droga dojazdowa do gruntów rol-
nych”, na podstawie umowy o udzieleniu pomocy 
finansowej w formie dotacji celowej (133.280 zł). 
Kolejna podjęta przez radnych uchwała w sprawie 
przyjęcia Programu współpracy Gminy Bolesła-
wiec z organizacjami pozarządowymi i innymi 
podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na rok 2014, określa zasady powie-
rzenia realizacji  zadania publicznego. Przewidzia-
no w niej cztery zadania priorytetowe: z zakresu 
pomocy społecznej (rodzinom i osobom w trud-
nej sytuacji życiowej), z zakresu wspierania upo-
wszechniania kultury i sportu, a także ochrony  
i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób 

niepełnosprawnych. 

Bardzo istotnym zagadnieniem jest wprowa-
dzenie zmian do nowego systemu gospodarki 

Rozpatrzono w sumie 7 projektów uchwał.

Podjęto m.in. uchwałę o zmianie w budżecie na rok 2013.
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stawki takiej opłaty okazały się za niskie do po-
krycia kosztów związanych z funkcjonowaniem 
nowego systemu gospodarowania odpadami.

W związku z powyższym zaproponowano 
podniesienie o około 20 % stawek opłat za 

odbiór i zagospodarowanie odpadami. 

W uchwale w sprawie wzoru deklaracji o wy-
sokości opłaty za gospodarowanie odpada-

mi komunalnymi, składanej przez właścicieli nie-
ruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy 
radni określili wzór deklaracji, zawierający m.in. 
informację o terminach i miejscu jej składania, 
objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełnienia, 
pouczenie oraz sposób składania deklaracji za 

pomocą środków komunikacji elektronicznej.  
W deklaracji właściciel nieruchomości, na której 
zamieszkują mieszkańcy podaje swoje dane i ad-
res nieruchomości, z której będą odbierane odpa-
dy komunalne, wpisuje miesięczną stawkę opłaty 
ustaloną w odrębnej uchwale, a następnie mnoży 
ją przez 3, aby uzyskać wartość opłaty kwartalnej. 
W deklaracji w porównaniu do wcześniej składa-
nej dostosowano zapisy do obowiązującego pra-
wa: wykreślono § 2 dotyczący wykazu dokumen-
tów, potwierdzających dane zawarte w deklaracji; 
wykreślono z deklaracji obowiązek wpisania „Wy-
kazu osób zamieszkujących teren nieruchomości” 
oraz dodano informacje o dobrowolności wpisa-
nia nr telefonu i e-mail, a także zmieniono tabelę 
do obliczania składki opłaty. Wszyscy mieszkańcy 
po zmianie stawek mają obowiązek ponownego 
złożenia deklaracji. 

Ponadto w ostatnich dniach listopada i począt-
ku grudnia br. planowane są posiedzenia po-

szczególnych Komisji stałych Rady Gminy, w celu 
opracowania planów swojej pracy na 2014 rok. □

Marzena Komarnicka

odpadami. Gmina Bolesławiec liczy około 13 500 
mieszkańców, a ilość wytwarzanych na terenie 
gminy odpadów szacuje się na około 3 000 Mg/
rok. Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi zostały zróżnicowane ze względu 
na ilość mieszkańców zamieszkujących nierucho-
mość, częstotliwości odbioru oraz postępowania  
z odpadami zielonymi. Zastosowano również niż-
sze stawki opłaty w przypadku, gdy odpady ko-
munalne zbierane są selektywnie, a odpady zie-
lone kompostowane na terenie nieruchomości, 
na której są wytwarzane. Zabieg ten ma na celu 
osiągnięcie do 31.12.2020r. poziomu recyklingu 
i przygotowania do ponownego użycia następują-
cych frakcji odpadów komunalnych: papieru, me-
tali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości co 
najmniej 50% wagowo, a także ograniczenie masy 
odpadów komunalnych ulegających biodegrada-
cji, przekazywanych do składowania do nie wię-
cej niż 50% wagowo do dnia 16.07.2013r. oraz do 
nie więcej niż 35% wagowo do dnia 16.07.2020r. 
Stawki określone Uchwałą Nr XXII/169/13 Rady 
Gminy Bolesławiec z dnia 7 marca 2013r. w spra-
wie wyboru metody ustalenia opłaty za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 

Radni zapoznali się z prezentacją dot. gospodarki odpadami.

Zastępca Wójta mówił o zmianach w gospodarce odpadami.

O realizacji zadań oświatowych informowała Barbara Majecka.
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się on ODO, czyli Ochroną Dróg Oddechowych, 
a składa się na niego maska, butla powietrzna  
i czujnik bezruchu. Okazało się, że strażak oprócz 
tego, że musi być bardzo odważny, to musi być  
też silny, gdyż sprzęt, który dźwiga, jest bardzo 
ciężki.

Zaprezentowano także uruchomienie jednej  
z gaśnic, jakie znajdują się na terenie szkoły.  

Była to bardzo widowiskowa część wizyty straża-
ków. Pokaz oczywiście nie mógłby się odbyć bez 
lania wody, dlatego też na zakończenie strażacy 
uruchomili autopompę, co sprawiło wiele radości 
dzieciom.

Uczniowie podczas spotkania wykazali wiel-
ką ciekawość i zainteresowanie prezentowa-

nym sprzętem pożarniczym. Strażacy odjeżdżając 
włączyli sygnały świetlne i dźwiękowe, natomiast 
dzieci żegnały strażaków bijąc brawa i machając 
im na pożegnanie.

Była to świetna lekcja, która pozostanie na dłu-
go w pamięci uczniów. Spotkanie cieszyło się 

ogromnym zainteresowaniem dzieci.

Panu Komendantowi i strażakom jeszcze raz 
serdecznie dziękujemy za wspaniały pokaz 

i życzymy, jak najmniej wyjazdów do pożarów  
i wypadków. □

W trosce o bezpieczeństwo uczniów 15 paź-
dziernika w Szkole Podstawowej w Kraśni-

ku Dolnym został przeprowadzony próbny alarm 
przeciwpożarowy. Ćwiczenia nadzorowała Ochot-
nicza Straż Pożarna z Trzebienia. Ewakuowano 
wszystkich uczniów i pracowników szkoły.

Akcja przebiegła bardzo sprawnie. Po prze-
ćwiczeniu procedury strażacy urządzili po-

kaz sprzętu strażackiego, jakim dysponuje OSP 
w Trzebieniu. Dzieci z bliska mogły się przyjrzeć 
urządzeniom, w jaki był wyposażony nowoczesny 
wóz strażacki, a więc wężom, rozdzielaczom, prą-
downicy, reflektorom, wentylatorowi.

Wielką atrakcją dla dzieci była możliwość 
wejścia do samochodu strażackiego oraz 

przymierzenie hełmu. Dzięki temu mogli oni po-
czuć się jak prawdziwi strażacy.

Zaprezentowano również strój, w którym stra-
żak przystępuje do akcji ratowniczej. Nazywa 

STRAżACY W SZKOLE PODSTAWOWEJ 
W KRAŚNIKU DOLNYM

Barbara Rajczakowka

Największą frajdą była możliwość wejścia do wozu strażackiego.

Uczniowie byli bardzo zainteresowani prezentowanym sprzętem.

Strażak demonstruje uczniom obsługę szkolnej gaśnicy.
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PWiK w Bolesławcu. Strażacy z OSP Trzebień odśnie-
żają drogi w Trzebieniu, Trzebieniu Małym, Parkoszo-
wie, Golnicach, Dąbrowie Bolesławieckiej i Krępnicy. 
Strażacy z OSP w Starych Jaroszowcach – w Żelisze-
wie, Suszkach, części Kraszowic, Nowych Jaroszowi-
cach i Starych Jaroszowicach. Strażacy z OSP Ocice –  
w Ocicach i w Nowej. Strażacy z OSP Brzeźnik –  
w Brzeźniku i Mierzwinie. Ciągniki będące własnością 
gminy odśnieżają drogi w Kruszynie i Łaziskach oraz  
w Kruszynie II (dawne Świeborowice), Kraśniku 
Górnym, Kraśniku Dolnym, Nowej Wsi, Lipianach, 
Chościszowicach i Łące. Natomiast ciągniki wynajęte 
od PWiK w Bolesławcu zajmują się drogami w Bożejo-
wicach, Rakowcach, Otoku i części Kraszowic oraz 
Dobrej i Bolesławicach. Wszystkie pojazdy odśnieża-
jące drogi gminne wyposażone są w system nadzoru 
satelitarnego GPS. 

Na bieżąco śledzone są trasy oraz czas, w jakim 
wykonywane jest odśnieżanie. Średnia długość 

trasy w rejonie odśnieżania wynosi około 40-50 km, 
dlatego też pojazdy nie są w stanie natychmiast odśnie-
żyć wszystkich dróg tym bardziej, że prędkość odśnieża-
nia wynosi 10–15 km/h. W miejscach niebezpiecznych, 
takich jak strome podjazdy, skrzyżowania dróg, ustawio-
no pojemniki z piaskiem lub też zmagazynowano piasek, 
którym kierowcy mogą posypać niebezpieczne miejsca. 
Staramy się też zapobiegać tworzeniu głębokich zasp  

i w związku z tym w Ocicach, Mierzwinie, Kraśni-
ku Dolny, Kraśniku Górnym i Kruszynie ustawiono 
ponad 2 km płotków przeciwśnieżnych, zapobiegają-
cych temu zjawisku. Płotki przeciwśnieżne najbardziej 
zdają egzamin na drogach znajdujących się w obniżo-
nym terenie. □

Robimy wszystko, by drogi gminne były zawsze przejezdne.

ZIMOWE UTRZYMANIE DRóG
Zbliżająca się zima to trudny okres dla kierow-

ców, ale przede wszystkim trudny okres dla 
służb zajmujących się utrzymaniem w odpowied-
nim stanie dróg. Na terenie naszej gminy wystę-
pują wszystkie kategorie dróg, których utrzyma-
niem zajmują się ich zarządcy. Drogi te utrzymy-
wane są wg określonych standardów. 

Najwyższy standard przewidziany jest na 
autostradach i drodze krajowej nr 94 relacji 

Brzeźnik – Bolesławiec – Kruszyn. Na tym odcin-
ku drogi nie powinno być problemów z przejezd-
nością. Wszelkie uwagi dotyczące przejezdności 
drogi krajowej mogą być zgłaszane telefonicz-
nie (tel. 75 732 29 91) do obwodu Drogowego 
GDDKiA w Bolesławcu. Obowiązku utrzyma-
nia zimowego dróg wojewódzkich relacji Dobra 
– Bolesławiec – Łaziska i Kozłów – Bolesławiec 
– Suszki podjął się Zarząd Dróg Powiatowych  
w Bolesławcu (tel.75 644 69 35). Drogi wojewódz-
kie utrzymywane są według III standardu za wyjąt-
kiem odcinka Dobra – Bolesławiec, który będzie 
utrzymywany wg IV standardu. Standard III 
odśnieżania przewiduje usunięcie śniegu z całej 
szerokości jezdni oraz posypywanie piaskiem 
skrzyżowań, przystanków autobusowych, odcin-
ków dróg o znacznym pochyleniu. Dopuszcza 
się, że na jezdni może zalegać śnieg do 6 godzin 
po ustaniu opadów oraz lokalnie mogą wystę-
pować języki śniegowe i zaspy. Gołoledź, szron 
lub lodowica może występować przez 5 godzin 
od stwierdzenia występowania zjawiska. Zarząd 
Dróg Powiatowych w Bolesławcu odpowiada 
przede wszystkim  za przejezdność dróg powiato-
wych. Niestety standardy zimowego utrzymania 
tych dróg są niższe i zaliczone do IV i V katego-
rii. Drogi mają być odśnieżone na całej szeroko-
ści, ale dopuszcza się kilkunastogodzinny okres 
występowania zasp i języków śnieżnych. Również 
gołoledź, szron i lodowica może występować 
przez kilkanaście godzin.

Za zimowe utrzymanie dróg gminnych 
odpowiadają pracownicy Referatu Inwesty-

cji i Infrastruktury – Halina Kidoń (tel. 795 179 
493) i Waldemar Danielewicz (tel. 660 738 897). 
Zimowe utrzymanie dróg gminnych przewiduje 
zachowanie przejezdności dróg poprzez usunię-
cie śniegu. Obszar gminy został podzielony na 8 
rejonów odśnieżania przez 4 jednostki OSP, dwa 
ciągniki Urzędu oraz dwa ciągniki wynajęte od Waldemar Danielewicz
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otrzymali z rąk Wójta honorowe odznaczenia. 
Natomiast wszyscy członkowie zespołu przyjęli 
listy gratulacyjne oraz upominek i kwiaty od władz 
gminy. Drobne prezenty przygotowali także przed-
stawiciele Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w 
Bolesławcu z/s w Kruszynie, Gminny Zespół Pieśni 
i Tańca „Jutrzenka”, sołtys wsi Ocice i Rada Sołec-
ka oraz wiele innych gości, którzy licznie przybyli 
na jubileusz.

Zespół Śpiewaczy „Ocice” jak na nich przystało 
– pożegnał się ze śpiewem na ustach. Uroczy-

stość zakończył spektakl w wykonaniu Zespołu Pieśni  
i Tańca Ziemi Bolesławieckiej „Wracamy”. To widowi-
sko łączące w sobie taniec, śpiew i teatr wzruszyło 
zebranych do łez. Młodzi tancerze-aktorzy wraz  
z instruktorami – Elżbietą Tor oraz Sławkiem Rataj-
skim nagrodzeni zostali brawami na stojąco.

W 1978 roku Zespół Śpiewaczy „Ocice” założy-
li mieszkańcy, którzy swoje talenty wokalne 

chcieli nie tylko rozwijać, ale także i prezentować 
szerszej publiczności. Akompaniament akordeonu 
i sam Edward Braszko jako instruktor byli zachę-
tą do częstego spotykania się i dodawało to wiary, 
że zespół się rozwinie. W krótkim czasie Edward 
Braszko zachęcił starszych od siebie panów, niemal 
sąsiadów, którzy spotykali się w szesnastowiecznym 
pałacu na muzykowaniu wieczorami, aby dołączyli 
do zespołu. Z jego to inicjatywy utworzyli oryginal-
ną kapelę ludową, która już w 1986 r. zdobyła drugą 
nagrodę na Ogólnopolskim Festiwalu Śpiewaków  
i Kapel Ludowych za wykonanie polki pt. „Szumi 
gaj”. Zespół zawsze dbał o czystość brzmienia instru-
mentów oraz zgodność z tradycją ludową w wykony-

ZPiT Ziemi Bolesławieckiej podczas wysępu.

W sobotę, 16 listopada, w sali gimnastycznej 
Szkoły Podstawowej w Ocicach obchodzi-

liśmy jubileusz 35-lecia istnienia Zespołu Śpiewa-
czego „Ocice”. Wręczone zostały także odznaczenia 
„Zasłużony dla kultury polskiej”.

Na początku przed licznie zgromadzoną publicz-
nością zaprezentowali się sami jubilaci – Zespół 

Śpiewaczy „Ocice” zaprezentował 3 utwory, które 
podbiły serca zgromadzonych. Sala wypełniła się do 
ostatniego miejsca, a ten krótki popis artystycznych 
umiejętności został nagrodzony głośnym aplauzem.

Następnie głos zabrał Wójt Gminy Bolesła-
wiec, Andrzej Dutkowski. Jak mówił - człon-

kom zespołu należą się słowa uznania za ich historię  
i artystyczny dorobek. Wójt wspomniał także pokrót-
ce historię zespołu oraz życzył im dalszych sukcesów 
i kolejnych 35 lat istnienia.

Po tym krótkim przemówieniu przyszedł czas na 
najważniejsze odznaczenia – Helena Karaban, 

Apolonia Klimek, Stefania Struś i Paweł Karaban 

Wójt Gminy wręczył odznaczenia honorowe.

Jubilaci dali świetny koncert.

35-LECIE ZESPOŁU  
ŚPIEWACZEGO OCICE
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Wiele emocji sprawiło dzieciom przeglądanie starych 
zapisów i pożółkłych fotografii. Uczniowie często 
rozpoznawali na fotografiach swoich dziadków, 
rodziców, rodzeństwo lub innych członków rodziny, 
którzy uczęszczali kiedyś do naszej szkoły. Niektórzy 
byli bardzo dumni z faktu pokrewieństwa, ponieważ 
żeby znaleźć się w kronice szkoły trzeba wykazać się 
wybitnymi osiągnięciami.

W tym roku uczniowie wzięli udział w warsz-
tatach plastycznych. Każda klasa przedsta-

wiła swoja szkołę inaczej. Klasa IV wykonała pracę 

Już po raz trzeci uczniowie Szkoły Podstawowej 
w Kraśniku Dolnym obchodzili Święto Edukacji 

Narodowej w sposób szczególny. Oprócz tradycyj-
nego apelu odbyło się szereg zajęć, których tematy-
ka była związana ze szkołą. Hasło wiodące tegorocz-
nego święta to „KOLOROWA SZKOŁA”. Dodanie 
koloru codziennej, szarej rzeczywistości uczniowskiej 
stało się celem wszystkich zaplanowanych działań.

Szkolny tydzień rozpoczęły godziny wychowaw-
cze poświęcone przypomnieniu historii szkoły 

oraz zapoznaniu się uczniów z naszymi kronikami. 

waniu utworów. Swoim charakterem, dobrym podej-
ściem do ludzi oraz zaangażowaniem potrafił przez 
wiele lat ćwiczyć i żyć w zgodzie. Członkowie zespo-
łu i ich rodziny wykazali ogromne zaangażowanie 
w czasie budowy sali prób i ćwiczeń, która powsta-
ła prawie 30 lat temu (z materiałów przekazanych 
przez władze Gminy Bolesławiec). Od tego czasu 
mieli się gdzie spotykać i rozwijać swoją działalność. 

Dodać należy także, że kierownik zespołu przez te 
wszystkie lata dba o salę, sprawując nad nią pieczę. 
Zespół Śpiewaczy „Ocice”  zdobył wiele wyróżnień 
i nagród na różnych przeglądach krajowych i zagra-
nicznych m.in. na Przeglądach Folklorystycznych 
w Jeleniej Górze – Cieplicach (corocznie), Ogólno-
polskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych 
w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą (w latach 1986, 
1992, 1997, 1998, 2003), Przeglądzie Kolędniczym 
w Bogatyni (corocznie), Wojewódzkim Przeglądzie 
Twórczości Plastycznej w Jeleniej Górze (rok 1998), 
koncertach w Pirnie w Niemczech (w latach 1989 
i 1990), Przeglądzie Pieśni Małomiasteczkowych  
w Świerzawie (rok 1995) czy Ogólnopolskim Konkur-
sie Tradycyjnego Tańca Ludowego w Rzeszowie  
i Kielcach (rok 1998). Zespół Śpiewaczy „Ocice” 
dał także wiele lokalnych koncertów na festynach, 
konkursach, przeglądach, udział w wielu spotkaniach 
dotyczących tradycji i kultury ludowej. □

Ubieranie szkolnych fartuszków na czas nie było łatwe.

Na jubileusz licznie przybyli mieszkańcy Ocic.

Dzieci miały możliwość pisania gęsim piórem.

Karolina Wieczorek

ŚWIęTO EDUKACJI NARODOWEJ 
W KRAŚNIKU DOLNYM
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plastyczną przedstawiającą nasza szkole w dniu 
dzisiejszym. Klasa V wykonując kolorowy kolaż 
wyobraziła obie szkołę za 100 lat. Natomiast klasa VI 
wykonała makiety szkoły. Oczywiście hasło przewod-
nie KOLOROWA SZKOŁA przyświecało wszyst-
kim uczniom i ich prace plastyczne były wyjątko-
wo barwne. Zaprezentowano je w kąciku szkolnym, 
gdzie wzbogaciły zgromadzone tam eksponaty.

Kolejną aktywnością, w której wzięli udział nasi 
uczniowie, był konkurs „Mistrz Kaligrafii”. 

Sztuka pięknego pisania nieuchronnie zanika. Aby 
podnieść poziom wyraźnego i starannego pisania 
raz do roku wszyscy uczniowie muszą przypomnieć 
sobie o tym, jak pięknie pisać. Po przeprowadze-
niu klasowych eliminacji wyłoniono najlepszych.  
I tak w klasie IV była to Amelia Koziarska, w klasie 
V - Katarzyna Piecyk, a w klasie VI - Maja Kuraś. 
Mistrzem Kaligrafii w Szkole Podstawowej w roku 
szkolnym 2013/2014 została Katarzyna Piecyk – 
uczennica klasy V.

Nowością w tym roku była rywalizacja między-
klasowa na najciekawiej udekorowaną klasę. 

Zwyciężyli uczniowie klasy IV, którzy z wielkim 
zaangażowaniem i pomysłowością ozdobili swoją 

salę lekcyjną. Drugie miejsce zajęła klasa VI, a trzecie 
- klasa V.

Podsumowaniem szkolnego świętowania był 
Szkolny Konkurs Interdyscyplinarny „Moja 

Szkoła”. Trzyosobowe drużyny z poszczególnych klas 
odpowiadały na pytania dotyczące szkoły, jej histo-
rii, ale i czasów współczesnych. Uczniowie oprócz 

znajomości faktów historycznych (daty powstania 
szkoły, nazwiska pierwszego dyrektora itp.) musieli 
wykazać się podstawowymi umiejętnościami z języka 
polskiego (np. układali wyrazy w kolejności alfabe-
tycznej), matematyki (rozwiązywali proste zadanie 
tekstowe o tematyce szkolnej), a także sprawnością 
manualną (ubierali się w „fartuszki” na czas, składali 
czapki z gazety, pisali gęsim piórem). W tej rywaliza-
cji, dopiero po przeprowadzeniu dogrywki, komisja 
wyłoniła zwycięską drużynę. Pierwsze miejsce zdoby-
ła drużyna klasy VI w składzie Katarzyna Mrozik, 
Damian Ciesielski i Szymon Kubuś. Drugie miejsce 
zajęła klasa IV (Eliza Różnicka, Magdalena Kubuś, 
Kacper Stec), a trzecie – klasa V (Kornelia Rychert, 
Anna Bogdańska, Samanta Mądralska). Na zakoń-
czenie konkursu uczniowie klasy III zaprezentowa-
li piękny program artystyczny o tematyce szkolnej.

Zwieńczeniem wszystkich działań dotyczących 
naszej szkoły był uroczysty apel z okazji Święta 

Edukacji Narodowej, przygotowany przez pana 
Łukasza Surusa. Uczniowie uprzyjemnili to święto 
wierszami i piosenkami, a także humorystycznymi 
scenkami z życia szkoły, za które otrzymali rzęsi-
ste brawa.

Z okazji Święta Edukacji Narodowej nie zapomi-
namy również o tych, którzy kiedyś pracowa-

li w naszej szkole. W przeddzień 14 października 
uczniowie naszej szkoły przekazali laurki z życzenia-
mi wszystkim emerytowanym pracownikom szkoły. □

Elwira Szostak

Uczennice kl. V wykonały papierowe czapki.

Uczniowie kl. IV najciekawiej udekorowali swoją klasę.

Apel, będący zwieńczeniem działań, był bardzo uroczysty.



11

Wieści Gminne

REALIZACJA ZADAń OŚWIATOWYCH  
W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

Zgodnie z obowiązującymi przepisami corocznie 
Wójt Gminy Bolesławiec przedstawia Radzie 

Gminy Bolesławiec informację o stanie realizacji 
zadań oświatowych. 

Zadania gminy z zakresu edukacji dotyczą przede 
wszystkim zapewnieniu warunków działania 

szkół i przedszkoli oraz higienicznych warunków 
nauki, wychowania i opieki. Ponadto do zadań tych 
należy wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne 
i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów 
nauczania, programów wychowawczych, prowa-
dzenia sprawdzianów i egzaminów oraz wykony-
wania innych zadań statutowych. Bardzo istot-
ne jest zapewnienie jednostkom organizacyjnym 
prowadzonym przez gminę środków finansowych 
w wysokości umożliwiającej im właściwy poziom 
funkcjonowania i rozwoju. 

Na terenie gminy funkcjonowało w ubiegłym 
roku szkolnym 7 szkół podstawowych oraz 

jeden Zespół Szkolno-Przedszkolny w Trzebie-
niu. Od 1 września rozpoczęło działalność jeszcze 
jedno przedszkole w Bożejowicach, które działa 
w nowo powołanym zespole szkolno-przedsz-
kolnym. W ubiegłym roku szkolnym do szkół na 
terenie gminy uczęszczało 623 uczniów. Dzieci  
i młodzież szkolna nauczana była przez wysoko-
kwalifikowaną i doświadczoną kadrę pedagogicz-
ną, która stale się dokształca i doskonali swoje 
umiejętności. W placówkach przeprowadzono 
wiele prac remontowych między innymi w Szkole 
Podstawowej w Dąbrowie Bolesławieckiej - elewa-
cję szkoły i sali gimnastycznej, wymieniono okna 
w sali gimnastycznej, odnowiono dwie sale lekcyj-
ne; w Szkole Podstawowej w Ocicach - remont sali 
gimnastycznej, odnowiono szatnie, pomalowano 
korytarze, sale lekcyjne. W pozostałych placów-
kach wykonano prace w mniejszym zakresie. Na 
podkreślenie zasługuje fakt, że przy każdej szkole 
zostało oddane do dyspozycji boisko sportowe  
i plac zabaw. 

W szkołach i przedszkolach jest wiele pomocy 
dydaktycznych, które uatrakcyjniają proces 

nauczania. Stworzone przez gminę warunki 
mają bardzo duży wpływ na wyniki pracy szkół.  
Ich oferta edukacyjna jest bardzo bogata – reali-
zowane jest wiele różnorodnych zajęć wspiera-
jących uzdolnienia i rozwijających zaintereso-

wania uczniów oraz programów profilaktycz-
nych. Szkoły w gminie wyróżnia to, że zapewnia-
ją swoim uczniom bezpieczne warunki edukacji. 
Nie ma większych problemów wychowawczych  
i zagrożeń. Małoliczne klasy powodują, że ucznio-
wie nie są anonimowi, przez co wszystkie działania 
wychowawcze są bardzo skuteczne. 

Jednym z mierników wyników pracy szkół są 
wyniki sprawdzianu w klasie VI, zorganizowane-

go przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. W roku 
2012/2013 średni wynik szkół wynosił 25,4 punktu, 
a średni wynik województwa dolnośląskiego 23,6. 
Średni wynik szkół wiejskich w Polsce wynosił 22,4 
punktu. Średni wynik szkół w Gminie Bolesławiec 
można porównać do średniego wyniku uczniów 
uczęszczających do szkół w miastach powyżej 100 
tys. mieszkańców. Podsumowując - wynik wysoki 
osiągnęły 3 szkoły, wynik wyżej średni osiągnę-
ły 2 szkoły, a wynik średni - 3 szkoły. W szkołach 
było wielu laureatów konkursów przedmiotowych 
i artystycznych. Uczniowie zdobywali także laury  
w zawodach sportowych. Dziewiętnastu najlep-
szych uczniów szkół otrzymało Stypendium Wójta 
Gminy Bolesławiec. 

Bardzo cieszy fakt, że szkoły podejmują  
z powodzeniem starania, aby uzyskiwać certy-

fikaty potwierdzające wysoką jakość ich działań. 
I tak Szkoła Podstawowa w Żeliszowie - certyfi-
kat „Innow@cyjna e-szkoła”, Szkoła Podstawowa 
w Kruszynie - „Szkoła wspierająca uzdolnienia”, 
„Szkoła Odkrywców Talentów”, Szkoła Podstawo-
wa w Brzeźniku - „Szkoła Odkrywców Talentów” 
oraz „Bezpieczna Szkoła- Bezpieczny Uczeń”. 

Aby poszerzać grono swoich sojuszników szkoły 
zorganizowały szereg imprez np. Jasełka , Dzień 

Babci i Dziadka oraz uroczystości z okazji świąt 
państwowych, w których uczestniczyli także miesz-
kańcy. Reasumując - osiągnięcia szkół pozytywnie 
wyróżniają je wśród placówek w powiecie bolesła-
wieckim. 

Za tak owocną pracę w roku szkolnym 2012/2013 
chciałabym podziękować wszystkim statuto-

wym organom szkół, a w szczególności dyrekto-
rom i nauczycielom. 

Pełna Informacja dostępna jest na stronie inter-
netowej gminy. □

Barbara Majecka
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Związek zawarty przed urzędnikiem stanu cy-
wilnego nie zawsze przetrwa próbę czasu. Po-

niżej wyjaśniamy, jaka jest procedura rozwodowa 
oraz napiszemy o prawach i obowiązkach rozwo-
dzących się małżonków.

PRZESŁANKI 

Sąd może orzec rozwód, jeśli między małżon-
kami nastąpił trwały i zupełny rozkład poży-

cia małżeńskiego. Nie ma tu znaczenia, z jakich 
przyczyn nastąpił rozpad. Ustala się, czy w każdej 
rozpatrywanej sprawie ustało pożycie małżeńskie. 
Zupełność rozpadu pożycia małżeńskiego polega 
na ustaniu między małżonkami więzi: uczuciowej, 
fizycznej oraz gospodarczej. Najważniejsza jest 
więź emocjonalna. Na ustanie tej więzi wskazuje 
wrogi stosunek między małżonkami. W niektórych 
przypadkach z naturalnych przyczyn może dojść do 
zerwania pożycia fizycznego, na przykład z powo-
du choroby małżonka. Natomiast brak więzi go-
spodarczej niekiedy może być spowodowany uspra-
wiedliwionymi potrzebami życiowymi. Czasami 
jednak zamieszkiwanie we wspólnym mieszka-
niu jest sytuacją przymusową. Przy wyrokowaniu  
o rozpadzie pożycia małżeńskiego wymaga się, aby 
rozpad był trwały. Oznacza to, że małżonkowie nie 
powrócą już do wspólnego pożycia.

POZEW

Pozew o rozwód powinien być skierowany do 
wydziału cywilnego sądu okręgowego, w któ-

rego okręgu małżonkowie mieli ostatnie wspólne 
miejsce zamieszkania, jeżeli chociaż jedno z mał-
żonków w okręgu tym nadal ma miejsce zamiesz-
kania. Jeżeli żaden z małżonków nie ma miejsca za-
mieszkania w tym okręgu to należy złożyć pozew 
w sądzie okręgowym w okręgu, w którym zamiesz-
kuje obecnie małżonek. Jeśli nie jest to możliwe 
można złożyć pozew do sądu w okręgu właściwym 
dla miejsca zamieszkania osoby wnoszącej pozew  
o rozwód (np. gdy małżonek mieszka za grani-
cą). Jeśli nie można ustalić miejsca zamieszkania 
drugiego małżonka, można wówczas wystąpić  
z wnioskiem o ustanowienie kuratora. W pozwie  
o rozwód należy określić strony procesowe (po-
wód/ka, pozwany/a) poprzez wskazanie danych 
personalnych z dokładnym adresem zamieszka-
nia. W pozwie należy określić czego się żąda wraz  

ROZWóD
z rozstrzygnięciem co do kwestii winy.

Można wnioskować o wydanie wyroku bez 
orzekania o winie, z winy drugiego małżon-

ka lub z winy obu stron.

Z WINą CZY BEZ WINY

Sprawy rozwodowe bez orzekania o winie jed-
nego z małżonków kończą się szybciej. Należy 

jednak pamiętać o tym, że jeżeli w wyroku orzeka-
jącym rozwód nie ma rozstrzygnięcia dotyczącego 
winy, to nie można domagać się jej rozstrzygnięcia 
w osobnym procesie sądowym. Osoba, która nie 
została uznana wyłącznie winną rozkładu pożycia 
może żądać alimentów od byłego małżonka, kiedy 
znajdzie się w niedostatku. Osoba uznana za wy-
łącznie winną rozpadu pożycia małżeńskiego nie 
może żądać alimentów na siebie od małżonka nie-
winnego. Natomiast, jeśli rozwód został orzeczo-
ny z wyłącznej winy drugiego małżonka, a pocią-
gnął za sobą istotne pogorszenie sytuacji małżonka 
niewinnego, małżonek niewinny nie musi wów-
czas udowadniać, że znajduje się w niedostatku.  
W zasadzie wystarczy wykazanie dysproporcji mię-
dzy sytuacją niewinnego małżonka po rozstaniu,  
a sytuacją, w jakiej znajdowałby się małżonek, gdy-
by do rozwodu nie doszło i gdyby małżonkowie 
kontynuowali pożycie. Tak więc wystarczy w tym 
przypadku pogorszenie sytuacji materialnej, nie zaś 
niedostatek.

ZGODA NA ROZWóD

Co do zasady zgoda małżonka na rozwód nie jest 
konieczna, gdyż żądanie rozwodu może zostać 

zgłoszone przez każdego z małżonków. Jeżeli żąda 
go małżonek wyłącznie z winny rozkładu pożycia, 

Rozwód orzeka sąd.
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To nietuzinkowe spotkanie z poezją zabarwio-
ne muzyką zakończyło się wpisywaniem przez 

autorkę dedykacji do zakupionych książek.

Dziękujemy najmłodszym uczniom za wspólną 
zabawę. □

24 października Biblioteka Publiczna w Kruszy-
nie zaprosiła dzieci z klas 0-3 na spotkanie 

autorskie z Izabellą Klebańską – absolwentką Akade-
mii Muzycznej w Łodzi, autorką scenariuszy progra-
mów telewizyjnych, teledysków, a przede wszystkim 
pisarką, propagującą wśród dzieci muzykę. 

Spotkanie „Tuwimowo” – tytuł zaczerpnięty  
z książki, która powstała w obecnym roku, czyli 

Roku Tuwima, w wyniku inspiracji jego utworami 
w wykonaniu wielu autorów – bardzo podobało się 
uczestnikom. Pani Izabella nawiązała świetny kontakt 
z dziećmi. Recytacje wierszy były bardzo barwne,  
pełne ekspresji, wciągające publiczność. W każdym 
momencie spotkania uczestnicy brali w nim czynny 
udział, a to poprzez odgadywanie i osobiste naślado-
wanie odgłosów zwierząt i instrumentów, wykony-
wanie odpowiednich ruchów rękoma i podskoków w 
takt rytmu wierszy czy też odgadywanie tytułów itp. 

Dzieci były bardzo aktywne podczas spotkania. Grażyna Wężyk

rozwód jest dopuszczalny, pod warunkiem, jeśli 
drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód. Istnieją 
jednak okoliczności, w których rozwód nie może 
zostać orzeczony, mimo że są spełnione przesłan-
ki do orzeczenia rozwodu. Ustawodawca wyłączył 
możliwość udzielenia rozwodu tylko wówczas, gdy 
żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu poży-
cia. Ma to miejsce, gdy wyłącznie po stronie mał-
żonka żądającego rozwodu istnieją przyczyny roz-
kładu pożycia, a drugiemu małżonkowi nie można 
przypisać winy za trwały rozkład pożycia.

KOSZTA

Koszty sądowe obejmują wpis stały w wysokości 
600,00 zł oraz koszty końcowe procesu. Ge-

neralną zasadą jest, że koszty postępowania ponosi 
strona przegrywająca sprawę. Jeżeli powód nie jest 
w stanie uiścić wpisu, może wraz z pozwem wnieść 
wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych. Do 
wniosku należy dołączyć wypełniony formularz  
o stanie majątkowym, stanie rodzinnym oraz o do-
chodach. Wnoszący o zwolnienie z kosztów musi 
osobiście podpisać powyższe oświadczenie, nawet 
jeżeli jest on reprezentowany przez profesjonalnego 
pełnomocnika (adwokata lub radcę prawnego). □

Sylwia Recka-Markefka

SPOTKANIE W BIBLIOTECE

Pisarce udało się przyciągnąć uwagę uczniów.

Kolejka po autograf była naprawdę długa.
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nym nietypowym dla takich okazji elementem był 
mini-konkurs na ułożenie godła z puzzli, dopasowa-
nych poziomem trudności do uczestników wyłonio-
nych z klas od 0 do VI.

Spotkanie popołudniowe skierowane było do 
widzów dorosłych. Na nasze zaproszenie od-

powiedzieli licznie zgromadzeni rodzice uczniów, 
przedstawiciele władz samorządowych w osobach 
radnych – Ryszarda Kaprawego, Edwarda Zatyl-
nego, sołtys Żeliszowa – Olgi Burdyny, dyrektora 
Gminnego Zakładu Obsługi Szkół w Bolesławcu – 
Barbary Majeckiej, proboszcza miejscowej parafii 
– ks. Romualda Glapy, członków Stowarzyszenia 
„żeliszowski Potok”, absolwentów naszej szkoły 
oraz członków ich rodzin. 

Uroczysty, refleksyjny nastrój wieczornicy bu-
dowały zapalone na stolikach świece oraz 

punktowo rozświetlone reflektory. Powagę chwi-
li podkreśliło też wprowadzenie sztandaru szkoły 
oraz wspólne odśpiewanie hymnu państwowego. 
Później goście obejrzeli specjalnie przygotowaną 
prezentację ze wspomnieniem z wizyty na Cmen-
tarzu Łyczakowskim we Lwowie oraz pokaz zdjęć 
pokazujących piękno tutejszej, „żeliszowskiej” ma-
łej ojczyzny. Następnie, po raz drugi tego dnia, za-
prezentowali się uczniowie wzruszająco edukując 
tym razem swoich rodziców i dziadków w zakresie 
dziejów naszej ojczyzny. 

Długie, gromkie brawa oraz bardzo przychylne 
komentarze po zakończeniu spektaklu były 

najlepszą nagrodą dla młodych aktorów oraz ich 
opiekunów. Wobec tego już teraz zastanawiamy się, 
jak uczcimy święto w przyszłym roku. □

Historia, jak twierdził Cyceron jest nauczyciel-
ką życia. Znając historię lepiej rozumiemy 

współczesność i swoje w niej miejsce. Te ogólnie 
znane i akceptowane prawdy powinny więc spra-
wiać, że większość dzieci chętnie poznaje dzieje 
swojego kraju czy regionu. Jednak nauczanie hi-
storii – o czym wiedzą nauczyciele – nie jest łatwe  
w czasach, gdy większość dzieci woli wpatrywać 
się w przyszłość oczekując wciąż nowych zmian  
w szybko rozwijającym się świecie.

Uroczyście obchodzone w całym kraju Narodo-
we Święto Niepodległości jest rzadką okazją, 

by o naszej skomplikowanej, tragicznej, ale i chwa-
lebnej historii przypominać nie tylko najmłodszym 
obywatelom Rzeczpospolitej.

Taki właśnie cel przyświecał organizatorom uro-
czystej akademii rocznicowej, którą przygoto-

wali nauczyciele i uczniowie Szkoły Podstawowej 
im. Jana Brzechwy w żeliszowie. 

13 listopada świąteczne spotkanie odbyło się 
dwukrotnie. Pierwsze – w godzinach nauki 

szkolnej, gdzie koleżanki i koledzy obejrzeli mło-
dych aktorów z klas II, V i VI. Widzowie poznali 
dzieje polskiego godła ilustrowane poezją, muzyką  
i multimedialną prezentacją. Przedstawienie miało 
formułę rozmowy młodszych, ciekawskich uczniów 
ze starszymi kolegami, tłumaczącymi im skompli-
kowane przemiany wizerunku naszego narodowego 
symbolu. Jednym z przerywników i dodatkowych 
„bonusów” dla publiczności były wręczone im  
w trakcie spektaklu kartki z malowankami, przed-
stawiającymi godło z różnych okresów historii. 
Dzieci poznały jego wygląd znany z denara Chro-
brego, herbu Rzeczpospolitej Obojga Narodów,  
z czasów wojen napoleońskich, okresu powstań 
narodowych i wreszcie – godło współczesne. Kolej-

Dzieci nie okazywały stresu i zdenerwowania.

Dzieci musiały m.in. ułożyć puzzle z godłem.

O NIEPODLEGŁOŚCI W żELISZOWIE

Joanna Sawicka
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ty Tor-Andrusieczko. Ponownie na scenie zabrzmia-
ły melodyjne piosenki o wiośnie, lecie, jesieni  
i zimie. Zaśpiewały je Daria Konefał, Weronika 
Kulpa, Natalia Dudziak, Milena Gajewska, Natalia 
Maguder. Wokaliści i akompaniatorzy zostali przygo-
towani przez instruktorkę – Agnieszkę Orawiec.

Tanecznym przerywnikiem był gościnny występ 
Gminnego Zespoły Pieśni i Tańca „Nowogro-

dziec”. Tego wieczora usłyszeliśmy jeszcze duet  
z Otoku: Julię Nowacką i Marlenę Walczak, przygo-
towane przez Bronisława Góreckiego. Każdą piosen-
kę można było śpiewać razem w wykonawcami, 
ponieważ na ścianie wyświetlały się jej słowa. Na 
zakończenie kujawiaka zatańczyły dzieci z Zespo-
łu Pieśni i Tańca Ziemi Bolesławieckiej. Wszyscy 
uczestnicy wieczoru mieli okazję spróbować pyszne-
go ciasta, upieczonego przez rodziców występujących 
dzieci, za co im serdecznie dziękujemy. 

Organizatorem pokazu był Gminny Ośrodek 
Kultury i Sportu w Bolesławcu z/s w Kruszy-

nie. □

to, co publiczność lubi najbardziej. 

Ciekawym przerywnikiem była nauka „Zorby” 
dla publiczności, z której skorzystali prawie 

wszyscy na sali, nie wyłączając obecnego na Wie-
czorze Zastępcę Wójta Gminy Bolesławiec – Roma-
na Jaworskiego. Brawom nie było końca i zespół 
nie wykręcił się od bisu. 

Organizatorem był Gminny Ośrodek Kultury  
i Sportu w Bolesławcu z/s w Kruszynie. □

GRECJA W STARYCH JAROSZOWICACH
25 października br. w Starych Jaroszowi-

cach „zapachniało” Grecją. Tego wieczoru  
w Domu Ludowym odbył się Wieczór Grecki. 

Impreza rozpoczęła się od degustacji greckich 
specjałów: portokalopity, karidaki, milfej, szpa-

nakopity czy galktoburiko, przygotowanych spe-
cjalnie na tę okazję przez firmę „Grecja” Renaty 
i Nikolasa Halvantzis. Do ich stoiska ustawiła się 
długa kolejka, każdy chciał spróbować greckich cu-
dów. 

Po zaspokojeniu pragnień kulinarnych przyszedł 
czas na doznania artystyczne. Jako pierwsza 

wystąpiła Katarzyna Rzepka z Łazisk, która zaśpie-
wała głównie piosenki Eleni. Na początku wpro-
wadziła słuchaczy w nostalgiczny nastrój, a na za-
kończenie zaprezentowała wesołą piosenkę „Dzieci 
Pireusu”, przy której nogi tańczyły pod krzesłami. 
Dla spragnionych  barek kawowy wraz z przepysz-
nym ciastem przygotowały także rewelacyjne panie 
z miejscowego Koła Gospodyń Wiejskich, za co im 
serdecznie dziękujemy. Następnym punktem pro-
gramu był koncert grupy, która na naszym terenie 
słynie z muzyki greckiej. Zespół „PIREUS” zagrał  
i zaśpiewał piosenki lekkie, łatwe i przyjemne, czyli 

Wspólny taniec Zorby.

Beata Widera

Beata Widera

ZA NAMI „CZTERY PORY ROKU”
8 listopada odbył się pokaz muzyczno-taneczny 

pt. „Cztery pory roku”. Do Domu Ludowego  
w Kruszynie przybyło wielu widzów. Artystycznym  
występom dzieci i młodzieży towarzyszyła wysta-
wa prac plastycznych. Autorami prac były dzieci  
z pracowni plastycznych w Kruszynie i Brzeźniku 
prowadzone przez Krystynę Grelę. Swoje plastycz-
ne cuda wykonały różnymi technikami. Mogli-
śmy podziwiać kompozycje z liści, prace malowa-
ne na płótnie farbami, monotypię, colage, rysunki 
ołówkiem, grafiki, wycinanki oraz wydrapywanki 
na podkładzie świecówek. 

Na scenie zaprezentowali się wokaliści i tance-
rze. Pierwsze piosenki zaśpiewały Julia Wąsik 

i Monika Dymarska. Dziewczynom akompanio-
wali Bartłomiej Kula, Gordian Czerkawski, Patryk 
Smogur i Oskar Smogur.

Następnym punktem programu był taniec 
najmłodszej grupy Zespołu Pieśni i Tańca 

Ziemi Bolesławieckiej. Kilkuletni tancerze dali  
z siebie wszystko i otrzymali gromkie brawa. Na co 
dzień ćwiczą pod kierunkiem choreografa – Elżbie-
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KILKA SŁóW O ODPADACH

Stefan Łucki

Od 1 stycznia wejdą w życie dwie nowe uchwa-
ły Rady Gminy Bolesławiec: w sprawie wyboru 

metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpada-
mi komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty 
oraz w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składa-
nej przez właścicieli nieruchomości, na których 
zamieszkują mieszkańcy.

Każdy właściciel nieruchomości położonej na 
terenie Gminy Bolesławiec będzie zobowiązany 

do złożenia nowej deklaracji w terminie od 2 do 14 
stycznia 2014 roku. Wzór deklaracji oraz informacja 
o wysokości stawek będzie przekazana mieszkańcom 
za pośrednictwem sołtysów a ponadto można pobrać 
ją ze strony internetowej www.gminaboleslawiec.pl 
lub w Urzędzie Gminy pokój nr 4. Wypełnioną dekla-
rację należy złożyć w Urzędzie Gminy, wysłać pocztą 
lub za pomocą platformy ePUAP. 

Przypominamy, że na terenie Gminy Bolesławiec 
prowadzona jest zbiórka odpadów wielkogaba-

rytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektro-
nicznego wg harmonogramu dostępnego na stronie 
internetowej wymienionej wyżej.
Mieszkańcy mogą bezpłatnie oddać następujące 
rodzaje odpadów:
• odpady wielkogabarytowe, w tym: meble, 

dywany, krzesła itp.,
• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, w tym 

sprzęt AGD.
Zbiórką NIE SĄ OBJĘTE takie odpady jak:
• odpady komunalne oraz segregowane, które 

powinny być umieszczane w odpowiednio 
oznaczonych pojemnikach na odpady,

• ziemia,
• odpady budowlane (np. okna, gruz, papa, 

eternit),
• zużyte rozpuszczalniki, smary i inne substancje 

niebezpieczne, które będą zbierane oddzielnie,
• opony, zderzaki samochodowe i inne części 

motoryzacyjne.

Więcej informacji na temat zbiórki wielko-
gabarytów i zużytego sprzętu elektryczne-

go i elektronicznego można uzyskać w Urzędzie 
Gminy Bolesławiec pokój nr 4 lub pod nr telefonu  
75 732 32 21 wew. 120.

Do tej pory zebraliśmy ponad 15 ton odpadów 
wielkogabarytowych oraz 10 ton zużytego 

sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Jest to 
bardzo dobry wynik i cieszymy się, że tak wielu 
mieszkańców wzięło udział we wspólnej akcji zbiór-
ki odpadów. Niestety nie obyło się bez komplikacji. 
W kontenerze znalazły się odpady, które nie były 
objęte zbiórką! Jak nie powinna wyglądać zbiórka 
odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego można było zobaczyć 
w Suszkach, gdzie w kontenerze znalazły się opony, 
materiały budowlane oraz pojemniki po farbach  
i rozpuszczalnikach. 

Przypominamy również, że zmieniły się zasady 
odbioru odpadów od mieszkańców. W dniu 

wywozu odpadów wg harmonogramu właściciel 
nieruchomości zobowiązany jest do wystawienia 
pojemnika przed posesję. 

Nadmiar odpadów selektywnie zebranych można 
postawić przy pojemniku w odpowiednich 

kolorowych workach tj. żółty dla plastiku, zielony 
dla szkła i niebieski dla papieru. Zostaną one również 
zabrane zgodnie z terminami wywozu odpadów. □

W Suszkach wyrzucono odpady nieobjęte zbiórką.

Zbiórka w Trzebiebniu przebiegła sprawnie.
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zasadzie „mecz i rewanż”, wyłoni pary meczowe 
kolejnego etapu, czyli Turnieju Finałowego. 

Na półmetku rozgrywek na pozycji lidera  
z kompletem punktów umocniła się drużyna  

z Bożejowic, która wyprzedza rewelację tego se-
zonu zespół z Dobrej oraz ekipę Potoku Żeliszów. 
Mamy nadzieję, że runda rewanżowa przyniesie 
wiele ciekawych i zaskakujących rozstrzygnięć.  

Więcej informacji dotyczących terminarza roz-
grywek dostępnych jest w „To będzie”. □

Pierwszą kolejką rozegraną 27 października 
w Kruszynie zainaugurowano trzecią edycję 

Gminnej Ligi Sołeckiej Piłki Siatkowej. Do rywali-
zacji w tegorocznych rozgrywkach zgłosiło się sześć 
siatkarskich drużyn. Oprócz ubiegłorocznych zwy-
cięzców z Bożejowic w tegorocznych rozgrywkach 
wystąpią zespoły z Dobrej, Kraśnika Dolnego, Kra-
szowic, Nowej Wsi oraz Żeliszowa.

Podobnie jak w latach poprzednich siatkarskie 
zmagania rozgrywane będą na gminnych salach 

sportowych w Kruszynie, Kraśniku Dolnym, Oci-
cach oraz Bożejowicach w dwóch etapach przez sie-
dem jesiennych weekendów. Pierwszy z nich – faza 
grupowa, w której zespoły rozegrają dwie rundy na 

Krzysztof Mosiądz

WYSTARTOWAŁA GMINNA 
LIGA SOŁECKA

I GMINNY KONKURS  
„ODKRYWCóW TALENTóW”

Szkoła Podstawowa w Kruszynie wyszła z propo-
zycją zorganizowania Gminnego Konkursu 

„Odkrywców Talentów”.

Od czerwca 2013r. szkoła jako jedyna w gminie 
została wpisana do Dolnośląskiej Sieci Szkół 

Wspierających Uzdolnienia. Jednym z głównych 
celów szkoły jest propagowanie idei wspierania  
i rozwijania uzdolnień oraz zainteresowań i pasji 
uczniów. Konkurs będzie okazją na odkrycie przez 
nauczycieli, rodziców oraz samych uczniów pasji, 
zainteresowań, uzdolnień, które będą mogły ujrzeć 
światło dzienne już 20 maja 2014 r.

Z przyjemnością informujemy, że Wójt Gminy 
Bolesławiec, dla którego ważne są sprawy 

oświaty oraz wspieranie i propagowanie uzdolnień 
wśród uczniów gminnych szkół – objął honorowym 
patronatem i jest fundatorem nagród w I Gminnym 
Konkursie „Odkrywców Talentów”.
Celami konkursu są:
• rozwijanie zainteresowań i predyspozycji 

uczniów;
• wyłanianie talentów matematycznych, poloni-

stycznych, plastycznych, informatycznych, 
sportowych, wokalnych, tanecznych i innych;

• poszerzenie wiedzy o treści spoza podstawy 
programowej;

• rozwijanie zdolności poznawczych;
• wzbudzanie tendencji do stałego zwiększania 

zasobu wiedzy, do poznawania świata;
• dokładność, samodzielność, systematyczność  

i wytrwałość w dążeniu do wyznaczonego celu;
• zachowanie się w nietypowych sytuacjach;
• odpowiedzialność za reprezentowanie określo-

nej społeczności;
• umiejętność rywalizacji i skutecznego prezen-

towania swojej wiedzy i swoich umiejętności;
• danie możliwości osiągnięcia sukcesu;
• stworzenie okazji do promocji szkoły;
• promowanie uczniów szczególnie uzdolnionych;
• rozwijanie intuicyjnych pomysłów;
• wzbudzanie aktywności poznawczej i twórczej;
• stworzenie właściwej atmosfery, życzliwej 

rywalizacji;
• dostarczenie uczniom satysfakcji, szansy  

i radości z sukcesu;
• wdrażanie uczniów do samokształcenia i przygo-

towanie ich do nauki w szkołach wyższego  
szczebla.

Konkurs przebiegać będzie w trzech etapach – 
klasowym, szkolnym i gminnym. 

Regulamin konkursu pobrać można ze strony 
internetowej Szkoły Podstawowej w Kruszynie: 

www. szkolawkruszynie.edupage.org □

Marzanna Gal
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TO BęDZIE

1-12-2013 Gminna Liga Sołecka PIŁKI SIATKOWEJ – sala gimnastyczna w Kraśniku Dolnym, godz. 1400

4-12-2013 Mistrzostwa Szkół Podstawowych Gminy Bolesławiec w Koszykówce Chłopców – sala gimnastyczna  
w Bożejowicach, godz. 930

7-12-2013 Mistrzostwa Gminy w Tenisie Stołowym – sala gimnastyczna w Trzebieniu, godz. 1000

7-12-2013 Zabawa Mikołajowa – Dom Ludowy w Mierzwinie, godz. 1500

8-12-2013 Tradycje Bożonarodzeniowe – Dom Ludowy w Łaziskach, godz.16.00

8-12-2013 Gminna Liga Sołecka PIŁKI SIATKOWEJ – sala gimnastyczna w Kruszynie, godz. 1400

9-12-2013 Konkurs „Kartka Bożonarodzeniowa” – biblioteka w żeliszowie, godz. 1400

10-12-2013 Mistrzostwa Szkół Podstawowych Gminy Bolesławiec w Koszykówce Dziewcząt – sala gimnastyczna  
w Brzeźniku, godz. 930

12-12-2013 Konkurs „Ozdoby na choinkę” – biblioteka w Kraśniku Dolnym, godz. 1300

12-12-2013 Konkurs plastyczny „Idą święta” – biblioteka w Ocicach, godz. 1330

15-12-2013 Turniej Finałowy Gminnej Ligi Sołeckiej – sala gimnastyczna w Bożejowicach, godz. 1400

16-12-2013 Konkurs plastyczny „Boże Narodzenie w moim domu” – biblioteka w Trzebieniu, godz. 1500

SMS OD GMINY
Przypominamy mieszkańcom gminy Bolesławiec, 

że mogą bezpłatnie otrzymywać wiadomości  

o najważniejszych aktualnościach. 

Wystarczy wysłać SMS na numer 661 000 112 

w treści wpisując hasło TAK.DBL02 (koszt 

wiadomości jest zgodna z planem taryfowym). Już 

po chwili otrzymają Państwo potwierdzającą infor-

mację zwrotną.

W ten sposób przekazywane będą informacje 

dotyczące aktualności z gminy, imprez kultu-

ralnych czy zagrożeń meteorologicznych. Zapisa-
nie się do systemu nie wiąże się z żadną dodatko-
wą opłatą. □

Karolina Wieczorek


