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AKTUALNOŚCI GMINNE
W dniu 29 grudnia 2010r. 

na III Sesji Rady Gminy 
Bolesławiec radni po wcześniej-

szym zapoznaniu się z projek-

tem uchwały, pozytywną opinią 

Regionalnej Izby Obrachunkowej 

we Wrocławiu oraz wysłuchaniu 

wystąpienia Wójta Gminy jedno-

głośnie podjęli uchwałę budże-

tową.

Szerzej na temat grudniowej 

Sesji piszemy w artykule „Co 
słychać w Radzie” str. 6, natomiast 

budżet na 2011 rok opisany jest 

szczegółowo w artykule „Budżet 
uchwalony”, str. 8.

Wójt Gminy ogłosił nabór na 

wolne stanowiska urzęd-

nicze: do spraw gospodarowa-

nia gminnym zasobem nierucho-

mości oraz do spraw planowania 

przestrzennego. Termin składa-

nia dokumentów upłynął w dniu 

19 stycznia br. Mamy nadzie-

ję, że powołana Zarządzeniem 

Wójta komisja konkursowa po 

przeprowadzeniu pełnej proce-

dury wybierze odpowiednich 

kandydatów, którzy zagwarantują 

prawidłową realizację powierzo-

nych im zadań. Nadmienić trzeba,  

że dotychczasowe nabory, dotyczy 

to szczególnie gospodarowania 

gminnym zasobem nieruchomo-

ści, były bezskuteczne.

Z początkiem stycznia ogłoszo-

ne zostały konkursy na reali-

zację programów zdrowotnych 

Gminy Bolesławiec na 2011 r.  

W tym roku, podobnie jak  

w ubiegłym realizowane będą 

3 programy tj. profilaktyka 

schorzeń sutka kobiet, profilak-

tyka schorzeń prostaty mężczyzn 

oraz profilaktyka chorób wzroku 

u dzieci. Podmioty zainteresowa-

ne wykonywaniem badań mogą 

składać oferty do 27 stycznia br. 

O rozstrzygnięciu i szczegółach 

realizacji programów poinformu-

jemy w kolejnym wydaniu „Wieści 

Gminnych”.

Wójt Gminy ogłosił także 

otwarte konkursy ofert na reali-

zację zadań publicznych z zakresu 

pomocy społecznej: prowadzenie 

magazynu żywnościowego oraz 

prowadzenie schroniska dla osób 

bezdomnych i miejsc noclegowych. 

Ogłoszony został również konkurs 

na realizację zadania publicz-

nego z zakresu kultury fizycz-

nej i sportu. Przedmiotem tego 

konkursu jest przekazanie dotacji 

na wspieranie klubów sportowych  

w organizacji imprez i zawodów 

sportowych, popularyzowanie 

kultury fizycznej wśród dzieci  

i młodzieży, organizowanie imprez 

sportowych dla mieszkańców 

gminy Bolesławiec. O rozstrzy-

gnięciu konkursów poinformuje-

my w lutowym wydaniu biulety-

nu „Wieści Gminne”

  
 

W dniach od 1kwietnia do 

30 czerwca br. przepro-

wadzony zostanie Narodo-

wy Spis Powszechny Ludności  

i Mieszkań. Ma on za zadanie 

zebranie szczegółowych danych 

o liczbie ludności, jej terytorial-

nym rozmieszczeniu, struktu-

Wiodącym tematem obrad III Sesji Rady Gminy Bolesławiec 
 były założenia budżetu na 2011 rok

Poszukujemy pracowników

Konkursy ogłoszone

Wkrótce Narodowy  
Spis Powszechny 
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rze demograficzno – społecznej  

i zawodowej, a także o charakte-

rystyce gospodarstw domowych 

i rodzin. Już teraz apelujemy 

do mieszkańców by przyjmo-

wali rachmistrzów spisowych  

i  udzie la l i  im niezbędnych 

informacji. Wszystkie zbiera-

ne i gromadzone w spisie infor-

macje są poufne i podlegają 

ochronie tajemnicą statystycz-

ną. Pamiętajmy również, iż ten 

kto odmawia udzielania ścisłych, 

wyczerpujących i  zgodnych  

z prawdą odpowiedzi na pytania 

dotyczące danych zawartych  

w przepisach prawnych o spisie 

powszechnym podlega karze 

grzywny.

Na  p r z e ł o m i e  g r u d n i a  

i stycznia Wójt Gminy spotkał 

się z nowymi władzami Powiatu 

Bolesławieckiego: Starostą Powia-

tu Cezarym Przybylskim, Wicesta-

rostą Stanisławem Chwojnickim,  
i Przewodniczącym Rady Powiatu 

Karolem Stasikiem. Celem spotka-

nia było omówienie zasad wzajem-

nej współpracy, szczególnie w kontek-

ście wspólnie realizowanych zadań 

inwestycyjnych. 

W tej samej sprawie (wzajemnej 

współpracy) w dniu 7 stycznia br. 

Wójt Gminy odbył spotkanie  

z Prezydentem Miasta Bolesławiec  

Piotrem Romanem. 

 

W dniu 20 stycznia br. odbyło 

się I w tej kadencji posie-

dzenie Zgromadzenia Związku 

Międzygminnego „Bóbr”. Głównym 

punktem obrad było ukonstytu-

owanie się nowych władz Związ-

ku. Przewodniczącym Zgroma-

dzenia Związku jest w obecnej 

kadencji Wójt Gminy Bolesła-

wiec Andrzej Dutkowski, Zastęp-

cą Prezydent Miasta Piotr Roman.  
W skład Zarządu Związku 

wchodzą: Przewodniczący Wiesław 
Ogrodnik, członkowie: Bogusła-
wa Piotrowska, Roman Jaworski. 
W składzie komisji rewizyjnej są: 

Franciszek Popek, Jan Jasiukie-
wicz, Jarosław Kowalski. Termin  

II posiedzenia Związku wyznaczono 

na dzień 27 stycznia br. W porząd-

ku posiedzenia znajdzie się m.in. 

omówienie planu finansowego 

Związku na 2011 rok, wieloletniej 

prognozy finansowej na lata 2011-

-2014 oraz przyjęcie Wieloletniego 

Planu Inwestycyjno-Remontowego 

PWiK Sp. z o.o. w Bolesławcu.

Dnia 17 stycznia br. w sali 

konferencyjnej MCC odbyła 

się coroczna odprawa Komendy 

Powiatowej Policji w Bolesław-

W Spisie Powszechnym podobnie jak w Spisie Rolnym będzie możliwość 
samospisania się poprez internet

W odprawie kadry kierowniczej Komendy Powiatowej Policji w Bolesław-
cu licznie uczestniczyli przedstawiciele lokalnych władz samorządowych

Współpraca w nowej kadencji

„Bóbr” działa Bezpieczniej w powiecie,
bezpieczniej w gminie



5

Wieści Gminne

cu. Uczestniczyła w niej kadra 

kierownicza Komendy Powia-

towej, Zastępca Komendan-

ta Wojewódzkiego we Wrocła-

wiu podins. Marek Szmigiel, 

Prokurator Rejonowy Adam 
Zieliński, Prezes Sadu Rejono-

wego w Bolesławcu Rafał Gruca, 
oraz przedstawiciele lokalnych 

władz samorządowych. Podczas 

odprawy Komendant Powiato-

wy w Bolesławcu insp. Grzegorz 
Chirowski dokonał oceny bezpie-

czeństwa i porządku publiczne-

go w powiecie bolesławieckim  

za rok 2010. Statystyki mówią 

wyraźnie jest  bezpiecznie j , 

maleje ilość niebezpiecznych 

zdarzeń, rośnie również zaufa-

nie społeczne do funkcjona-

riuszy policji. Mamy nadzieje  

że ta tendencja utrzyma się także  

w tym roku.

Prezes Ekoceramiki Spółki 

z o.o. Sławomir Grzesiak 

spotkał  s ię  10 stycznia br.  

z Wójtem w sprawie zmiany 

miejscowego planu zagospo-

darowania przestrzennego wsi 

Suszki w kontekście planowa-

nego rozszerzenia eksploata-

cji glin biało wypalających się.  

W efekcie rozmowy Wójt Gminy 

zobowiązał się, że wystąpi do Rady  

z wnioskiem o zmianę planu, 

po wcześniejszym wykupieniu 

przez Spółkę gruntów objętych 

zmianą od Agencji Nieruchomo-

ści Rolnych.

Grudzień i styczeń to czas 

s po tkań  op ł a t kowych  

i noworocznych. Wójt Gminy 

otrzymał liczne zaproszenia  

i z wielką przyjemnością z nich 

skorzystał. 17 grudnia 2010 

roku wziął udział w spotkaniu 

wigilijnym w Bolesławieckim 

Klubie Amazonek, 18 grudnia 

w Dobrej uczestniczył w Jaseł-

kach, 21 grudnia 2010 roku 

był na spotkaniu opłatkowym  

w 23 Śląskiej Brygadzie Artyle-

r i i ,  30 grudnia spotkał  s ię  

z kombatantami. Natomiast  

22 stycznia bieżącego roku wziął 

udział w spotkaniu opłatkowym 

osób niepełnosprawnych.

  

Wszystkie zainteresowa-

ne  osoby  in formuje -

my, że Wójt Gminy przyjmuje  

w sprawie skarg i wniosków  

w każdy poniedziałek w godzi-

nach od 1300 do 1700. Prosimy  

o wcześniejsze zapisy w sekretariacie 

urzędu lub pod numerem telefonu  

75 732 32 21 wew.101
Iwona Przybylska

Wójta Gminy przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków, 
w każdy poniedziałek od 1300 do 1700

W XI Integracyjnym Spotkaniu Opłatkowym wzięło udział ponad 1000 osób

Wójt wystąpi do Rady

Okres Świąteczno- Noworoczny

Umów się na rozmowę  
z Wójtem
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CO SŁYCHAĆ W RADZIE?
W dniu 29 grudnia 2010 r. 

odbyła III Sesja Rady 
Gminy VI kadencji. Była to sesja 

bardzo ważna, bo poświęcona  

w zasadniczej swej części uchwale-
niu przyszłorocznego budżetu. Prace 

nad projektem budżetu  rozpo-

częło wydanie zarządzenia Wójta, 

w którym ustalono, że materiały 

planistyczne winne być opracowa-

ne z przyjęciem założenia że plano-

wane dochody i wydatki wzrosną  

o 3 %. Pozyskano również informa-

cje o wysokości subwencji i dotacji 

celowych, a na Sesji w dniu 10 listo-

pada przyjęto uchwały okołobu-

dżetowe. Uwzględniając powyższe, 

wysokość dochodów budżetowych 

na 2011 roku oszacowano na kwotę 

28.000.000 zł, z której 12.322.301 zł,  

tj. 44,00 % stanowią dochody 

własne. Najwyższe dochody planu-

je się uzyskać z tytułu podatków 

i opłat od osób prawnych, osób 

fizycznych i jednostek nie posia-

dających osobowości prawnej.

Planując wydatki budżetowe 

kierowano się m.in. wnioska-

mi radnych, kierowników komórek 

organizacyjnych urzędu gminy  

i jednostek organizacyjnych oraz 

rad sołeckich, a także mieszkańców 

wsi, którzy swoje uwagi zgłaszali na 

zebraniach przedwyborczych.

Ogółem planowane na przyszły 

rok wydatki zamkną się kwotą 
29.585.000 zł. Uzupełnienie 

niedoboru pomiędzy planowany-

mi dochodami a wydatkami oraz 

spłata raty pożyczki zaciągnię-

tej, pokryte zostanie ze środków 

nadwyżki budżetowej za lata 

poprzednie. Najbardziej intere-

sujące mieszkańców wydatki 

inwestycyjno – remontowe zapla-

nowano na kwotę 7.784.474 zł, 

co stanowi 26,32 % planowanych 

wydatków budżetowych. Szcze-

gółowo o budżecie  na 2011 rok  

w artykule „Budżet uchwalony”.

Pozostając w temacie budżetu 

Rada Gminy przyjęła również 

Wieloletnią Prognozę Finansową 

Gminy Bolesławiec na lata 2011 – 

2014, uchwałę w sprawie wydat-

ków budżetu gminy niewygasają-

cych z upływem roku oraz uchwa-

łę w sprawie zmian w budżecie 

jeszcze na 2010 r. Wieloletnia 

Prognoza Finansowa obejmuje 

prognozowane dochody i wydat-

ki, wynik budżetu, prognozowa-

ne przychody i rozchody, kwotę 

długu oraz wskaźnik zadłużenia 

gminy w poszczególnych latach. 

Opracowując powyższą prognozę 

przyjęto stały wskaźnik wzrostu do 

prognozowania wszystkich docho-

dów i wydatków w wysokości 3 % 

w stosunku do roku poprzedniego. 

Oprócz zadań już realizowanych, 

w prognozie przedsięwzięć ujęto 

następujące zadania inwestycyjne: 

opracowanie dokumentacji projek-

towej oraz budowę kanalizacji  

i wodociągu dla kolonii wsi Trzebień 
Mały (tzw.”Kuba”), opracowanie 

dokumentacji projektowej oraz 

budowa kanalizacji wsi Bolesła-
wice, opracowanie dokumenta-

cji projektowej na kanalizację wsi 

Nowa Wieś i Lipiany, budowa 

dróg gminnych o nawierzchni 

asfaltowej we wsiach: Bolesławice, 
Dobra, Kraśnik Dolny i Trzebień, 
modernizacja dróg powiatowych 

we wsiach: Łaziska i Ocice oraz 

relacji Kraśnik Górny-Tomaszów 
Bolesławiecki. 

Radni jednomyślnie zagłosowali za przyjęciem budżetu na 2011 rok
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Zmiana w budżecie podykto-

wana została koniecznością 

sfinansowania różnicy pomię-

dzy kwotą subwencji a kosztami 

kształcenia uczniów gimnazjów 

oraz zwiększonymi wydatkami na 

zakup energii oświetlenia drogo-

wego. Uchwała w sprawie groma-

dzenia przez jednostki budżeto-

we gminy dochodów własnych 

na wydzielonym rachunku banko-

wym nie wprowadza istotnych 

różnic w stosunku do dotychcza-

sowych uregulowań a koniecz-

ność jej podjęcia wynika ze zmiany 

ustawy o finansach publicznych.

W trosce o zdrowie naszych 

mieszkańców Rada Gminy posta-

nowiła o kontynuowaniu profilak-

tycznych programów zdrowotnych, 

mających na celu wczesne wykry-

cie schorzeń sutka u kobiet i raka 

prostaty u mężczyzn oraz programu 

„Badania przesiewowe – profilakty-

ka chorób wzroku u dzieci”. Zasady 

korzystania z programów są takie 

same jak w roku ubiegłym. Serdecz-
nie zapraszamy uprawnionych do 
korzystania z programów. 

Zgodnie z obowiązującymi 

przepisami  do wyłącznej właści-

wości rady gminy należy m.in. 

ustalanie wynagrodzenia wójta, 

stanowienie o kierunkach jego 

działania oraz przyjmowanie  

sprawozdań z jego działalności.

Na  pos iedzen iu  w dn iu  

29 grudnia Rada Gminy  

ustalała też wysokość i zasady 

przyznawania diet radnym. Podob-

nie jak dotychczas wysokość diety 

uzależniona jest od pełnionej funkcji 

oraz frekwencji na posiedzeniach 

właściwych komisji i sesji. 

W związku z rozpoczęciem 

nowej kadencji należało wyzna-

czyć  nowych przedstawicieli gminy 

Bolesławiec  do Zgromadzenia 

Związku Międzygminnego „Bóbr”. 

Zgodnie ze statutem Związku, w 

skład Zgromadzenia Związku, który 

jest organem stanowiącym i kontro-

lnym, wchodzą Prezydent i Wójt 

gmin tworzących Związek oraz po 

trzech dodatkowych przedstawi-

cieli każdej gminy, wyznaczonych 

przez rady gmin. Poprzednia kaden-

cja Zgromadzenia Związku wygasła 

wraz z upływem kadencji organów 

gminy, tj. dnia 12 listopada 2010 r. 

Dwie ostatnie z 14 przyję-

tych na III Sesji uchwał dotyczy-

ły wsi Trzebień Mały. Pierwszą  

z nich uchylono uchwały o zmianie 

studium i planu zagospodarowa-

nia przestrzennego wsi Trzebień 
Mały, które przyjęto na sesji  

w dniu 29 września 2010 r. Podję-

te we wrześniu uchwały o przystą-

pieniu do zmiany studium i planu 

nie uwzględniały w pełni interesów 

wszystkich stron. Ważną przesłanką 

do unieważnienia przedmiotowych 

uchwał jest również zmiana przepi-

sów ustawy o planowaniu i zagospo-

darowaniu przestrzennym. 

Druga z uchwał, w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia zmiany 

studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego 

dla obszaru w obrębie Trzebień Mały 
dotyczy obszaru mniejszego niż objęty 

poprzednią uchwałą tj. bez terenów 

chronionych w ramach programu 

Natura 2000. 

Zmiana studium pozwoli na 

zagospodarowanie nie zainwesto-

wanych do tej pory terenów wód 

stojących, rolniczych, nieużytków 

i zrekultywowanych wyrobisk po 

byłej kopani kruszywa poprzez 

wprowadzenie usług, w tym usług 

sportu, rekreacji i turystyki (boiska, 

place zabaw, obiekty małej architek-

tury, urządzenia, budowle i budyn-

ki związane ze sportem, rekreacją 

i kulturą, obiekty handlu i gastro-

nomii, hotele) oraz obiektów infra-

struktury technicznej służących 

obsłudze i utrzymaniu projektowa-

nego założenia. 

Rada Gminy podjęła uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wsi Trzebień Mały

Józefa Turek
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BUDŻET UCHWALONY
W dniu 29 grudnia 2010 r. 

Rada Gminy Bolesławiec 

na III Sesji uchyliła Budżet na 

2011 r. Jest to w dużej mierze 

budżet kompromisu, wybór 

zadań inwestycyjno – remonto-

wych uwarunkowany jest bowiem  

w dużej mierze wysokością docho-

dów budżetowych. 

Dochody tegorocznego budże-

tu planowane są na poziomie 

28.000.000 zł, z czego docho-

dy własne wyniosą 12.322.301 
zł (44% planowanych docho-

dów). Natomiast wydatki budże-

towe na 2011 zaplanowano  

na kwotę 29.585.000 zł, z czego 

na inwestycje i remonty przezna-

czone zostanie 7.784.474 zł 
(26,32 % planowanych wydat-

ków). W celu uzupełnienia 

niedoboru zaangażowana zosta-

ła nadwyżka z lat poprzednich 

oraz przewidywana nadwyżka 

budżetowa za 2010 rok.

Planując wydatki w pierwszej 

kolejności uwzględniono zadania, 

których realizacja rozpoczęta 

została w 2010 r. Jest to budowa 
wielofunkcyjnego obiektu kultury 
w Żeliszowie i kanalizacji sanitar-
nej w Łaziskach. Brano także pod 

uwagę te zadania, które wynikają 

z przyjętych wcześniej przez Radę 

programów - budowa boisk wielo-

funkcyjnych i placów zabaw. 

W tym roku, zgodnie z założe-

niami budżetu, nowe boiska 
wielofunkcyjne wybudowane 

będą w Łaziskach i Nowej Wsi. 
Przy boisku w Ocicach wykonane 

zostaną trybuny, zaplanowane są 

także środki na budowę ogrodze-

nia boiska w Bolesławicach. 
W Dobrej, Kraśniku Górnym, 
Łaziskach, Nowej Wsi, Trzebieniu 
oraz Brzeźniku i Żeliszowie (przy 

szkołach) powstaną place zabaw.

W budżecie na 2011 r. zapla-

nowano także środki na 

modernizację i konserwację cieków 

wodnych i przebudowę przepustów 

oraz systemów melioracyjnych.

W ubiegłym roku zakończy-

liśmy program budowy oświe-

t lenia drogowego niezależ-

nego od sieci N/N będących 

własnością Zakładu Energetycz-

nego, jednakże nadal czekają  

na działania związane z uzupeł-

nieniem oświetlenia drogowe-

go. W bieżącym roku uzupeł-

nienie oświetlenia zaplano-

wano w 13 miejscowościach 

tj. Bolesławice, Bożejowice, 
Brzeźnik, Dobra, Dąbrowa, 
Kraśnik Górny, Kruszyn, Łaziska, 
Mierzwin, Stare Jaroszowice, 
Stara Oleszna, Trzebień Mały  
i Żeliszów. Jednym z najistot-

n ie j szych zadań przy ję tym  

do przyszłorocznego budżetu zakre-

su oświaty jest budowa sali gimna-

stycznej wraz z remontem budynku 

szkolnego Bożejowicach.
Ponadto zaplanowano środki 

na remont dachu na budynku 

szkoły w Dąbrowie oraz remont 

szkoły w Ocicach (stolarka okien-

na, sanitariaty). Wykonany będzie 

także monitoring wizyjny terenu 

szkolnego w Dąbrowie i Ocicach 
(wraz z boiskiem). Monitorin-

giem objęte będzie również boisko  

w Kruszynie.

Z uwagi na to, iż w ostatnich 

latach znaczące środki przezna-

czane były na modernizację dróg 

gminnych, a przede wszystkim ze 

względu na ograniczone środki, 

Wizualizacja wielofunkcyjnego obiektu kultury w Żeliszowie
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zadania z tej dziedziny niestety  
w tegoroczny budżecie w zasadzie 
pominięto. Na 2011 r. zabez-
pieczono jedynie środki na 
współfinansowanie przebudowy 
drogi powiatowej relacji Brzeź-
nik – Nowogrodziec. Inwestycję  
ta realizował będzie Powiat 
Bolesławiecki.

W tegorocznym budżecie 
zabezpieczono także środki na 
kontynuację programów zdrowot-
nych tj. badania mammograficz-
ne dla kobiet, badania w kierun-
ku wykrywania raka prostaty  
u mężczyzn oraz badania profi-
laktyczne w kierunku wykrywa-
nia wad wzroku u dzieci. 

Mamy nadzieję, że realizacja 
tegorocznego budżetu przebie-
gać będzie bez zakłóceń i proble-
mów.

Budżet Gminy Bolesławiec  
na 2011 rok zamieszczony  
jest na stronie internetowej BIP  
(www. bip. gminaboleslawiec.pl).

Iwona Przybylska

Już od dwudziestu lat na początku roku, w Pozna-
niu odbywają się międzynarodowe targi związa-

ne tematycznie z budownictwem. Na targach swoją 
ofertę zaprezentowało około 1600 firm, wystawia-
jąc wszystkie niezbędne materiały i urządzenia stoso-
wane w budownictwie. Niemożliwe jest odwiedzenie 
wszystkich wystawców, dlatego też każdy ze zwiedza-
jących dłużej zatrzymywał się tylko przy tych ekspo-
zycjach, które były najbardziej interesujące.

W tym roku postanowiliśmy sprawdzić jakie są 
tendencje na rynku budowlanym oraz rozeznać 

rynek budowlany pod kątem inwestycji gminnych. 
Ze szczególnym zainteresowaniem oglądaliśmy 
rozwiązania konstrukcyjne ogrodzeń stosowanych 
na boiskach sportowych. Przez najbliższe kilka lat 
problem ten będzie nas bezpośrednio dotyczył ponie-
waż na terenie gminy corocznie będzie powstawało 
kilka boisk ze sztuczną nawierzchnią. Zwróciliśmy 
również uwagę na wystawców oferujących wyposaże-
nie placów zabaw, bo takie inwestycje będą również 
u nas realizowane. Jedną z ciekawszych tendencji, 
która próbuje przebić się na rynku budowlanym jest 

budowa obiektów i domów z drewna. Corocznie  
w Polsce powstaje około 6000 domów z drewna, 
a więc co 14 nowowybudowany dom jest domem 
drewnianym. Domy drewniane są tańsze od domów 
budowanych w technologii tradycyjnej, koszty utrzy-
mania takich domów są dużo niższe od kosztów 
utrzymania domów murowanych. Zaletą domów 
drewnianych jest ich dobra ochrona cieplna. Drewno 
jest materiałem przyjaznym, oddychającym i popra-
wiającym komfort mieszkania. Nie bez znaczenia 
jest też krótki okres budowy domu. W ciągu trzech, 
czterech miesięcy może powstać dom gotowy do 
zamieszkania. Oczywiście cena takich domów zależy 
od rodzaju i jakości materiałów użytych do budowy 
i wykończenia. Według producentów koszt 1m2 
powierzchni użytkowej domu nie przekracza 2 000 
zł. Inną ciekawą tendencją jest coraz częstsze  stoso-
wanie w nowowybudowanych domach urządzeń SPA, 
urządzeń do „leczenia wodą”. Coraz częściej zamiast 
typowych łazienek, buduje się „pokoje kąpielowe” 
wyposażone w urządzenia do hydromasażu, pokoje  
w których można wypoczywać. Już dzisiaj można 
nabyć za kilkanaście tysięcy złotych wanny SPA,  
z których jednocześnie może korzystać kilka osób. 
Nie tak dawno takie wanny kosztowały kilkadziesiąt 
tysięcy zł. Na targach odwiedziliśmy również „pawilon 
chiński”. Wystawcy z dalekich Chin prezentowali 
swoje wyroby między innymi armaturę, wyposaże-
nie łazienek oraz materiały budowlane. Zaintereso-
wanie tymi wyrobami było niewielkie ponieważ do 
dzisiaj „chińszczyzna” kojarzona jest z kiepską jakością 
wyrobu pomimo, że wyroby chińskie są coraz lepsze. 
Brak nam chyba odwagi ażeby je zakupić i stosować. 
Znając jednak cierpliwość Chińczyków doczekamy 
się czasów kiedy i materiały budowlane z Chin będą 
powszechnie stosowane.

BYLIŚMY NA „BUDMIE”

Waldemar Danielewicz

Bardzo dużym zainteresowaniem zwiedzających cieszyła 
się prezentacja „inteligentnego domu”
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MIKOŁAJKI, MIKOŁAJKI...
Grudzień jest jednym z tych miesięcy, na który czeka-

my z utęsknieniem. I nic w tym dziwnego, gdyż 
właśnie wtedy obdarowujemy swoich najbliższych prezen-
tami. Dnia 6.12.2010r. przybył do Szkoły Podstawo-
wej w Dąbrowie Bolesławieckiej Mikołaj. Jego pojawie-
nie się wywołało sensację wśród uczniów, ponieważ 
przyjechał do nas policyjnym, radiowozem, gdyż sanie 
zasypał obficie padający tego dnia śnieg. Na spotkanie 
z Mikołajem przybyła także liczna grupa dzieci spoza 
naszej szkoły. 

Uroczystość mikołajkową przygotowała Pani Cecylia 
Kołacz – nauczycielka ze Szkoły Podstawowej w 

Dąbrowie, którą tradycyjnie wsparli rodzice naszych 
uczniów. Mikołaj wprawił w zachwyt wszystkie przybyłe 
dzieci, które czekały na cudowne prezenty i jak zawsze - 
nie zawiodły się. Święty Mikołaj (Pan Dariusz Haniszew-
ski) z pomocą Śnieżynek (w tej roli świetnie sprawdziły 
się Panie Jolanta Wiśniewska i Alicja Kopeć z Rady Rodzi-
ców) rozdał najgrzeczniejszym prezenty. Niektórzy, aby 
otrzymać paczkę, musieli zaśpiewać piosenkę lub wyrecy-
tować wierszyk. 

W trakcie spotkania trzecioklasistki przybliżyły 
wszystkim historię życia świętego Mikołaja. Uczennice: 
Luiza Kościołek, Natalia Pawlikowska i Kamila Zych, 
przebrane za Aniołki,  opowiedziały obecnym, że Mikołaj 
istnieje nie tylko w naszych sercach, myślach i marze-
niach, ale żył w XII wieku i będąc biskupem, pomagał 
biednym i potrzebującym. Był życzliwy, serdeczny i bezin-
teresowny. Uczył bliźnich miłości do drugiego człowie-

ka, cierpliwości i wrażliwości, a jego czyny naśladujemy 
do dziś, bo przecież, jak zaśpiewały dziewczynki: „Taki 
duży, taki mały może świętym być”.  

Uroczystość mikołajkową uświetnił także występ 
pierwszoklasistów, którzy przebrani za Smerfy, zaśpie-
wali na przywitanie gościa piosenkę pt. „Dziadzio 
Mikołaj”. Były zagadki, zadawane przez Śnieżynki i tańce 
z Mikołajem. Atmosfera była wspaniała, ale po pewnym 
czasie Mikołaj musiał wracać do swoich obowiązków, 
przecież inne grzeczne dzieci czekały na niezapomnia-
ne prezenty.

W polskim roku obrzędowym są dni świątecz-
ne, zapisane nie tylko na kartkach kalendarza,  

ale w naszej świadomości i pamięci oraz w przechodzących 
z pokolenia na pokolenie obyczajach i tradycji. Świętowa-
nie jest potrzebne wszystkim ludziom, tym najmniejszym 
także, gdyż daje chwile radości, wypoczynku i zabawy. Tym 
bardziej wszystkie dzieci z wielkim utęsknieniem oczeki-
wały wspaniałego dla nich święta, jakim są Mikołajki. 

Nastąpił wreszcie długo oczekiwany dzień 6 grudnia 
i dzieci w szkole w Kraśniku Dolnym mogły się 

spotkać ze Świętym Mikołajem. Spotkania te w naszej 
szkole od lat organizuje Pani Barbara Rajczakowska, 
nauczycielka oddziału przedszkolnego, która zawsze dba o to, 
by miały one charakter środowiskowy. Zaprasza więc do 
szkoły wszystkich najmłodszych mieszkańców naszych 
miejscowości, dlatego na to piękne spotkanie z Mikoła-
jem, oprócz naszych uczniów, przybyły malutkie dzieci 

Agnieszka Domańska

Przed pojawieniem się „głównego gościa” dzieci z uwagą 
obejrzały przedstawienie „Uwierz w Św. Mikołaja”

Święty Mikołaj i Śnieżynki bawili się wspólnie 
z wszystkimi „grzecznymi” dziećmi

Dąbrowa Bolesławiecka

Kraśnik Dolny
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z wielu okolicznych wsi i nie tylko. Były również dzieci 
z Bolesławca, a nawet ze Zgorzelca. Wszystkie maluchy 
powitały Mikołaja piosenką pt. „Przyjedź Święty Mikoła-
ju”. Dla tych, którzy nie bardzo wierzyli w Mikołaja, 
klasa III pod okiem Pani Iwony Skoblińskiej przygoto-
wała przedstawienie pt. „Uwierz w Świętego Mikoła-
ja”. Po tym przedstawieniu już nikt nie miał wątpliwo-
ści, że Święty Mikołaj naprawdę istnieje, a gdy zjawił się  
i porozdawał paczki, to już na sali nie było żadnego niedo-
wiarka. Nasi mali goście, odbierając paczki od Świętego 
Mikołaja mieli bardzo różne minki, jedni uśmiechnię-
te,  inni troszkę zapłakane, ale wszyscy sami odbierali 
paczki. Dzieci bardzo się cieszyły ze spotkania z Mikoła-
jem, tym bardziej ochoczo pozowały do zdjęć w towarzy-
stwie niezwykłego gościa.

Po wspólnych zabawach Mikołaj pożegnał wszystkich 
zgromadzonych i udał się w dalszą drogę, zapewniając, 

że wróci za rok. Mamy nadzieję, że spotkanie z grudnio-
wym gościem na długo pozostanie w pamięci wszystkich 
dzieci, a szczególnie tych najmniejszych, które miały 
łezki w oczach. 

Jak co roku, punktualnie i z uśmiechem, pojawił się  
w Szkole Podstawowej w Ocicach niecierpliwie wycze-

kiwany gość – Święty Mikołaj. O ile z przymiotnikiem 
„święty” można by dyskutować, to wszystko inne się 
zgadzało. Czerwony kubrak, okazały pastorał, równie 
okazały brzuch i bujny, śnieżnobiały zarost, który skrywał 
znajome, o dziwo, lico. I może wzbudziłoby to w naszych 
uważnych i czujnych uczniach niepokój, gdyby nie ostatni, 
acz najważniejszy atrybut - ogromny, czerwony, wypcha-
ny do granic możliwości worek z oczywistą zawartością! 

Barbara Rajczakowska

Zawartość ta ma tak magiczną moc, która to sprawia,  
że nieśmiałe sześciolatki na forum szkoły recytują Mikoła-
jowi wiersze, a poważni i stateczni szóstoklasiści wyśpie-
wują mu radosne piosnki. 

Tak było i w tym roku. W sali gimnastycznej na Mikoła-
ja, poza uczniami i rodzicami, czekał przepiękny 

wystrój, o który zadbała, tradycyjnie, Pani Renata Buciak. 
Bibuła w jej rękach bez oporu przybiera wszelkie kształty, 
jakie tylko zechce im nadać pani Renata. Poza tym każda 
klasa przygotowała portret Mikołaja - technika dowol-
na. Obok standardowych prac, wykonanych farbami czy 
pastelami, na uwagę zwłaszcza zasługuje dzieło klasy V. 
Piątoklasiści z wychowawczynią, Panią Agnieszką Michal-
czuk, wykonali pracę przy pomocy kremu czekolado-
wego oraz kokosowych wiórków. Smakowicie wyglądał 
ich Mikołaj! Po części artystycznej przygotowanej przez 
uczniów nastąpił moment „występów” Mikołaja, czyli 
rozdawanie paczek. Wszystko poszło zgrabnie i spraw-
nie również za sprawą Śnieżynek, czyli  naszych nieza-
stąpionych mam z Rady Rodziców, dzięki którym paczki 
w ogóle dotarły i były cudnie okazałe. Gorące za to im 
podziękowania!

Jeśli miarą niegrzeczności jest rózga, to śmiało można 
stwierdzić, że w naszej szkole uczą się same anioły… 

Po obdzieleniu wszystkich uczniów nasz gość udał się  
w dalszą drogę, a biorąc pod uwagę warunki atmosferycz-
ne ostatnio panujące, nie była to droga łatwa. Na koniec, 
tradycyjnie już, Mikołaj wymógł na uczniach obietnicę 
bycia pilnymi, a zajęci już pochłanianiem swych paczek 
uczniowie tradycyjnie to obiecali. Cóż, obiecać można… 
Rozliczani będą wszak dopiero za rok!

Edyta Sienkiewicz

Dzieci z niecierpliwością czekały na to, co im w tym 
roku przyniósł Św. Mikołaj, rózgę czy prezenty?

Najbardziej z wizyty Świętego Mikołaja w szkole  
w Ocicach ucieszyli się uczniowie I i II klasy

Ocice
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ZABAWY MIKOŁAJKOWE
Grudzień i styczeń to miesiące, które obfitują w zabawy Mikołajowe, choinkowe i karnawałowe 

dla dzieci. Takie właśnie zabawy odbyły się w kilku miejscowościach naszej gminy.

Późnym popołudniem 4 grudnia 2010 r. w Domu 
Ludowym w Mierzwinie dzieci wraz z rodzicami  

z niecierpliwością oczekiwały na przybycie Mikołaja. 
Biorąc udział w grach i zabawach prowadzonych przez 
pracowników GOKiS-u raz po raz któreś z dzieciaków 
wychodziło na podwórko lub wyglądało przez okno czy 
czasem nie widać Mikołaja. 

Kiedy niespodziewanie długo oczekiwany gość zapukał 
w okno rozległo się głośne wołanie: „Mikołaju 

przyjdź…” Na twarzach niektórych dzieci widać było 
radość, a niektóre maluchy patrzyły ogromnie zdziwio-
ne na gościa z białą brodą. Po rozdaniu paczek wszyst-
kie dzieciaki brały udział w poczęstunku przygotowanym 
przez Panią sołtys. Rodzice również mogli rozgrzać się 
gorącą kawą lub herbatą. Wszyscy rozeszli się do domów 
we wspaniałych humorach i z myślą, że w przyszłym roku 
spotkają się znów z Mikołajem. 

W dniu 11 grudnia 2010 roku w sobotę zawitał do 
Domu Ludowego w Nowej Święty Mikołaj chociaż 

były obawy, że nie pokona zasp, które tej zimy są większe 
niż na biegunie północnym. Mikołaj jako, że jest przyzwy-
czajony do dużych śniegów dotarł do naszej małej miejsco-
wości, gdzie czekało na niego prawie czterdzieścioro 
dzieci. Była przygotowana już choinka, a wróżka z elfem 
zabawiali dzieci skracając im czas oczekiwania na prezen-
ty. Organizowali różne zabawy, przeprowadzali konkursy. 
Wreszcie nadeszła ta upragniona chwila i Mikołaj stanął  

w drzwiach z workiem prezentów, ale nie od razu przystąpił 
do rozdawania prezentów, był bardzo zmarznięty i zmęczo-
ny długą podróżą. Dzieci zaprosiły Mikołaja aby usiadł przy 
choince i odpoczął. Odpoczynek jednak nie trwał długo bo 
niecierpliwość dzieci była zbyt duża. Mimo tego oczekiwa-
nia niektóre dzieci miały tremę i bały się podejść do Mikoła-
ja, musiały niektórym dzieciom towarzyszyć mamy. Jakby 
było mało tych atrakcji na chwilę zabrakło prądu w całej 
miejscowości część dzieci bało się, że niedostanie prezen-
tu, ale Mikołaj wypowiedział tajemnicze zaklęcie i światło 
rozbłysło ku uciesze wszystkich zgromadzonych. 

Dzieci zaprosiły Mikołaja do wspólnej zabawy i na 
poczęstunek, który przygotowały sołtys Ewa Surma 

i rodzice. Podziękowania należą się państwu Danucie  
i Józefowi Żurek z Bolesławca oraz Kierownictwu sklepów 
sieci Carffur z Bolesławca w napełnieniu paczek dla dzieci. 
Pracownikom Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu, którzy 
zabawiali dzieci umilając czas oczekiwania na Mikołaja.

Wieść niesie, że grzecznym dzieciom Święty Mikołaj 
zawsze prezenty przyniesie, a niegrzecznym rózgę. 

W różnych krajach na świecie dzieci zostają obdarowywa-
ne prezentami przez różne postacie:  Świętego Mikołaja, 
Gwiazdora, Gwiazdkę, Śnieżynkę, La Befanę, Jul Tomte, 
Dzieciątko Jezus, Świętego Marcina czy nawet Trzech 
Królów. Idea jest jedna, prezent ma sprawiać radość i być 
nagrodą za grzeczne zachowanie. Właśnie takie, super 
grzeczne dzieci były uczestnikami Zabawy Mikołajowej, 
która odbyła się 18 grudnia 2010 roku w Domu Ludowym 

Zofia Gałuszka
Ewa Surma

Zabawa w „pociąg” to stały punkt balów mikołajkowych

Na bal zorganizowany przez Radę Sołecką do Domu 
Ludowego w Mierzwinie przybyło bardzo dużo dzieci

MIERZWIN

NOWA DOBRA
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w Dobrej. Zabawy taneczne, konkurencje sprawnościo-

we oraz prezentacja przy mikrofonie były dla dzieci tylko 

oczekiwaniem na najważniejszą dla nich postać tego dnia 

– Świętego Mikołaja. Mikołaj, który przyszedł na salę  

z workiem pełnym prezentów zapytał się dzieci, czy były 

grzeczne. Wszystkie maluchy głośno odpowiedziały,  

że były naprawdę grzeczne, dlatego nie minęła chwila, 

a Mikołaj rozdał prezenty. Po wręczeniu paczek dzieci 

zaprosiły go do wspólnego tańca i za chwilę pożegna-

ły, rozumiejąc, że ma jeszcze wiele pracy przed świętami.  

Na dzieci zaś czekała niespodzianka. 

Po krótkiej przerwie na scenie zaprezentowali się mali 

aktorzy z Koła Artystycznego, uczęszczające do Szkoły 

Podstawowej w Brzeźniku pod kierownictwem Krystyny 

Greli. Opowiedziały i zaśpiewały nam historię narodzenia 

Jezusa na wesoło. Zobaczyliśmy w ich wykonaniu między 

innymi kłótnie aniołków w niebie, dyskusję Heroda z 

diabłem, wszystko to okraszone przepięknymi kolęda-

mi i pastorałkami. Całości dopełniły świetnie dobrane 

stroje i gra aktorska dzieci. Gromkie brawa publiczności 

były odzwierciedleniem jakości przedstawienia. Po nich 

zaprezentowały się trzy nieco starsze mieszkanki Dobrej: 

Karolina Błotna, Angelika Forster oraz Agnieszka Bachór. 

W ich wykonaniu usłyszeliśmy pastorałki i kolędy „Jest 

taki dzień”, „Coraz bliżej święta” i „Nie było miejsca dla 

Ciebie”. Ten muzyczny akcent zakończył tą niecodzien-

ną sobotę w Dobrej.  Licznie zebrana publiczność miała 

okazję spróbować wypieków Pań z miejscowego Koła 

Gospodyń Wiejskich, a my ze strony Gminnego Ośrodka 

Kultury i Sportu pragniemy także podziękować Paniom  

z KGW oraz Pani sołtys – Marii Błotnej za zaangażowa-

nie i pomoc w organizacji imprezy. 

Gdzie mają bawić się i tańczyć dzieci, które nie chodzą 

jeszcze do szkoły? Na to pytanie znalazły odpowiedź 

członkinie Koła Gospodyń Wiejskich w Kruszynie, które 

już od kilku lat są głównymi organizatorami balu dla 

najmłodszych. Dlatego 8 stycznia 2011 roku przy pomocy 

pracowników Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu zorga-

nizowano zabawę choinkową dla maluchów. Kreatywno-

ścią w wymyślaniu przebrań dla swoich pociech wykaza-

li się rodzice. Po sali biegały królewny, motylki, wróżki, 

rycerze oraz jeszcze wiele przedziwnych postaci. Sporym 

wyzwaniem dla prowadzącej (Grażyny Wężyk) było 

ogarnięcie tak dużej grupy maluchów. Przy dźwiękach 

muzyki „hasały” więc nie tylko dzieci, ale także ich rodzi-

ce, którzy próbowali przełamać nieśmiałość wielu uczest-

ników zabawy i trzeba przyznać, że prawie wszystkim się 

to udało. Hitem zabawowym był „lodowy”, a w rzeczy-

wistości foliowy tunel, przez który musiało przejść każde 

dziecko. Maluchom tak się spodobała ta zabawa, że nie 

chciały jej zakończyć. 

Dzieci podbijały baloniki, biegały między pachoł-

kami, bawiły się w „stary niedźwiedź mocno  

śpi” i jeszcze wiele innych zabaw. W trakcie zabawy Panie 

z KGW przygotowały dla zmęczonych tańcem dzieci i ich 

rodziców słodki poczęstunek i napoje. Zabawa choinkowa 

w Kruszynie co roku skupia coraz więcej dzieci, z czego 

organizatorzy bardzo się cieszą, bo to oznaka, że takie 

działania są doceniane i potrzebne.

Beata Widera

Grażyna Wężyk

Dzieci z Kruszyna jak przystało na uczestników balu, 
przystroiły się w piękne i ciekawe kreacje

Dzieci chętnie uczestniczyły w grach i zabawach 
przygotowanych przez organizatorów 

KRUSZYN
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W dniu 25 listopada 2010 roku  w Szkole Podsta-

wowej w Dąbrowie Bolesławieckiej po raz kolej-

ny  miało miejsce szczególne wydarzenie - Dzień Otwar-

ty Szkoły pod hasłem „Jesteśmy otwarci i kreatywni”. 

Po zebraniach klasowych z rodzicami, w sali gimnastycz-

nej odbyły się występy uczniów. Każda z klas przygoto-

wała własny program artystyczny, który z zainteresowa-

niem obejrzeli wszyscy przybyli na naszą uroczystość. 

Wśród zaproszonych gości byli: Pan Andrzej Dutkow-

ski - Zastępca Wójta Gminy Bolesławiec (obecny Wójt), 

Proboszcz Parafii ksiądz Zbigniew Karaban, radny Gminy 

Bolesławiec Pan Krzysztof Zatylny, przewodnicząca Koła 

Gospodyń Wiejskich Pani Rozalia Gajewska oraz nasz 

stały przyjaciel szkoły Pan Jan Puk. Komisariat Policji  

w Kruszynie  reprezentował dzielnicowy aspirant Leszek 

Pawlikowski, który zainteresowanym rodzicom służył 

pomocą w ważnych dla nich sprawach .

Dzieci z oddziału przedszkolnego przedstawiły insce-

nizację pt. „Bezpieczna droga do babci”. Przed-

szkolaki wykazały się także talentem, śpiewając piosen-

kę i recytując wierszyk pt. „Jesienny pociąg”. Ucznio-

wie klas I – III upodobali sobie piosenki, wykonując je 

profesjonalnie jak prawdziwi artyści. Bardzo widowisko-

wo wyglądały tańce z kołami i ze wstążkami dziewcząt  

z koła artystycznego, prowadzonego przez Panią dyrektor 

Elżbietę Jawną. Uczniowie klas starszych pokazali swoje 

zainteresowania muzyczne, śpiewając nastrojowe piosen-

ki i pokazując własne układy choreograficzne w tańcach 

nowoczesnych i akrobatycznych. Rodzice byli bardzo 

dumni, widząc swoje utalentowane pociechy w skeczach, 

tańcach, śpiewające piosenki i recytujące wiersze. Mogli 

także oglądać ekspozycje prac swoich dzieci, ze sprzedaży  

których dochód w kwocie 85,00 zł zasilił konto Samorzą-

du Uczniowskiego. Program artystyczny prowadzili Pani 

Katarzyna Dul-Korycka i Pan Andrzej Posacki.

Rodzice, jak zawsze, stanęli na wysokości zadania, 

pomogając w przygotowaniu tego wyjątkowego dnia. 

Uwijali się w kuchni, sprzedając gofry, ciasto, frytki. Wśród 

nich wyróżniały się szczególnie panie: Joanna Jędrzejczyk, 

Aleksandra Turecka, Marzena Błędniak, Sylwia Fila, Anna 

Jędrej, Agnieszka Ciesielska, Wioletta Kleczyńska, Beata 

Kościołek, Monika Zych, Marta Gudzowska, Teresa 

Pawlikowska, Zofia Końska, Anna Deberna, Irena Kata, 

Agnieszka Tęcza, Magdalena Furtak,  Małgorzata Bednar-

czuk, Marta Buczak, Jadwiga Andryjewicz, Magdalena 

Sudnik, Jolanta Puź, Małgorzata Haniszewska i Małgorza-

ta Duś. Bardzo pomocni okazali się także panowie: Andrzej 

Pawlikowski i Dariusz Haniszewski. Dużym zaintereso-

waniem cieszyła się loteria fantowa, którą przygotowa-

ły panie: Irena Skrzypek, Barbara Chwastyk i Danuta 

Pawlikowska. Dzięki uprzejmości jednego ze sponsorów 

wylosowano kilka głównych nagród, którymi były kołdry 

ufundowane przez firmę „TEXTIL - BOLESŁAWIEC”  

z siedzibą w Trzebieniu. 

Pragniemy gorąco podziękować naszym sponsorom: 

radnym gminy Bolesławiec: Panu Andrzejowi Miżda-

lowi i Panu Krzysztofowi Zatylnemu, „Technice Biuro-

wej” w Bolesławcu, firmie „TECHBOL” z Bolesławca, 

spółce jawnej „Bertman” w Bolesławcu, Hurtowni Artyku-

łów Budowlanych „Jawa” w Bolesławcu, Zakładowi 

Ceramicznemu „Manufaktura” spółka Zwierz i Smoleń-

ski w Bolesławcu, Pani Ewie Dobrzańskiej z Trzebienia, 

„Sali zabaw Oli” z Bolesławca. Słowa uznania należą się 

również wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły 

wraz z Panią dyrektor Elżbietą Jawną oraz Przewodniczą-

cą Rady Rodziców Panią Jolantą Wiśniewską za przygo-

towanie tego wyjątkowego dnia, który na zawsze zosta-

nie w pamięci wszystkich i tradycyjnie uwieczniony będzie  

w kronice naszej szkoły.

Z uśmiechem i bez większej tremy wystąpili pierwszo-
klasiści z piosenką „Kolorowa Jesień”  

DZIEŃ OTWARTY W DĄBROWIE 

Agnieszka Domańska
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WYCIECZKA DO WROCŁAWIA
Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Żeliszo-

wie realizuje kolejny projekt współfinansowany  
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego. Tym razem jest to projekt  „Dolno-
śląska szkoła liderem projakościowych zmian w polskim 
systemie edukacji”. Dzięki niemu uczniowie naszej szkoły 
mogą uczestniczyć w różnego rodzaju zajęciach pozalek-
cyjnych oraz wycieczkach, podczas których rozwijają 
swoje pasje i zainteresowania, a także uzupełniają i posze-
rzają wiedzę. 

Dnia 15 grudnia 2010 roku 20 uczniów wyjechało do 
Wrocławia. Motywem przewodnim wycieczki był „Świat 
Info”. Jak sama nazwa wskazuje, naszym celem było zapozna-
nie się z technologiami informatycznymi, ich wykorzysta-
niem i wpływem na rozwój współczesnego świata. 

Mimo że pogoda nam nie sprzyjała, bowiem siarczy-
sty mróz dawał w kość, a śnieg mocno sypał, wyjazd 
odbył się planowo. W Raciborowicach dosiadły się do 
nas dzieci z tamtejszej szkoły podstawowej i razem - bez 
żadnych przeszkód - dotarliśmy do Wrocławia. 

Naszą całodniową wyprawę rozpoczęliśmy od ZOO. 
Uczniowie, podzieleni na dwie grupy, uczestniczyli  

w zajęciach edukacyjnych, poznając życie małp i płazów. Po 
krótkim spacerze po ogrodzie udaliśmy się na obiad, a po nim 
pod Halę Stulecia. Duże wrażenie wywarła na nas wielkość 
gmachu oraz imponująca Iglica, górująca nad okolicą.

Kolejnym punktem programu było zwiedzanie Rynku, 
na którym obejrzeliśmy gotycki Ratusz i kamieniczki, 
m.in. Jaś i Małgosia. Pani przewodnik bardzo interesu-
jąco opowiadała nam o ich historii, legendach i cieka-
wostkach z nimi związanych. Pokazała nam też tajemne 
przejście do świata krasnoludków, jak również Krasno-
ludzki Oddział Banku Zachodniego, co nas ogromnie 
zadziwiło. Nie przypuszczaliśmy, że i skrzaty mają konta, 
na których trzymają swoje lokaty oszczędnościowe. 

Niestety, doskwierające wszystkim zimno nie pozwoliło 
cieszyć się urokami Starego Miasta, a zbyt wczesna pora 
- jego świąteczną iluminacją. Mimo tego pozostał nam 
w pamięci widok wielkiej choinki, wspaniałej szopki,  
a także „Bajkowego Lasku” z zamkiem Królowej Śniegu.

Dość szybkim marszem, żeby nie zamarznąć, udali-
śmy się do Panoramy Racławickiej, aby wziąć udział 

w następnych zajęciach edukacyjnych. Oglądanie malowidła 
Jana Styki i Wojciecha Kossaka wywarło na nas duże wrażenie,  
połączenie dzieła malarskiego z rzeczywistymi „rekwizytami” 
w postaci szabli czy karabinu dawało wrażenie trójwymiaro-
wości. Ta lekcja muzealna bardzo się wszystkim podobała.  
W niebanalny sposób przybliżyła nam ona jedno z ważniej-
szych wydarzeń z historii naszego narodu.

Prosto z rotundy pojechaliśmy na Politechnikę 
Wrocławską. Tam wysłuchaliśmy wykładu na temat 
sztucznej inteligencji. Po nim rozgorzała dyskusja, 
dotycząca tego, czy roboty w przyszłości zastąpią człowie-
ka. Przez krótki czas poczuliśmy się jak prawdziwi studen-
ci tej renomowanej w Polsce i w Europie uczelni.

Do tej pory program wycieczki realizowany był 
zgodnie z harmonogramem, bez większych zakłóceń. 
Jednak okazało się, że powrót do domu zajął nam cztery 
godziny, z czego półtorej - przejazd przez stolicę Dolnego 
Śląska. Ale wcale nam się nie nudziło, gdyż czas podróży 
spędziliśmy na wspólnych rozmowach, wymianie wrażeń 
i oglądaniu zakupionych pamiątek. 

A oto jak wspominają wycieczkę jej niektórzy uczestni-
cy z klasy IV - VI: „Na wycieczce było bardzo cieka-

wie i interesująco. Oglądałam płazy i gady. Widziałam 
tam wielkiego aligatora i bardzo dużą skorupę żółwia.”- 
Justyna. „W Panoramie Racławickiej było fantastycznie. 
Czuliśmy się jak…w raju .Gdy się ściemniło, pojechaliśmy 
na „Politechnikę Wrocławską”, gdzie pani od informaty-
ki prowadziła super zajęcia. Wycieczka była udana, może 
trochę pogoda nie dopisywała, ale i tak było wspaniale!!!”- 
Henio i Patryk. „Wycieczka do Wrocławia była niesamo-
wicie ciekawa, mimo iż pogoda nie dopisała i było bardzo 
zimno. W ZOO zjedliśmy smaczny obiad oraz oglądali-
śmy płazy i gady, a w rynku widzieliśmy piękny ratusz  
i krasnoludki, które miały własny bank, co wszystkim się 
spodobało. Panorama Racławicka była piękna i wieeel-
ka! Wykład na Politechnice dotyczył sztucznej inteligen-
cji i wiele się z niego dowiedzieliśmy. Wycieczka była 
super!”- Ilona i Ewelina. Podsumowaniem wycieczki niech 
będzie opinia Natalki i Weroniki: „BARDZO NAM SIĘ 
PODOBAŁO!!!” Grażyna Ott i Elżbieta Czyżewicz

Uczniowie z Żeliszowa w drodze na wrocławski rynek
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SIATKÓWKA „CZWÓRKAMI”

Dnia 5 stycznia 2011 r. na sali sportowej Szkoły 
Podstawowej w Ocicach rozegrano turniej „mini” 

piłki siatkowej szkół podstawowych w kategorii dziew-
cząt klas VI, który miał jednocześnie wyłonić mistrza 
Gminy Bolesławiec. Do udziału w zmaganiach sportowych 
przystąpiły cztery drużyny reprezentujące szkoły podsta-
wowe z: Trzebienia, Brzeźnika, Kraśnika Dolnego oraz 
gospodarza zawodów – drużynę z Ocic. 

Ze względu na małą liczbę zespołów turniej rozegra-
no systemem „każdy z każdym”, co pozwoliło na 

rozegranie aż sześciu meczy do dwóch wygranych setów. 
Po bardzo zaciętych i emocjonujących spotkaniach pierw-
sze miejsce z kompletem zwycięstw zajęły dziewczęta 
reprezentujące Szkołę Podstawową w Brzeźniku. Drugie 
miejsce przypadło drużynie ze Szkoły Podstawowej  
w Kraśniku Dolnym, a trzecie reprezentacji Szkoły Podsta-
wowej w Trzebieniu. Na czwartym miejscu uplasowała się 
drużyna Szkoły Podstawowej w Ocicach. Zespoły biorące 
udział w zawodach otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz 
puchary. Zwycięska drużyna z Brzeźnika reprezentować 

Postęp technologiczny sprawia, że korzystanie z kompu-
tera i internetu staje się powszechne i niezbędne. Młodzi 

ludzie nie mają przed tym żadnych oporów, ale osoby starsze  
mogą stać się grupą dotkniętą problemem wykluczenia cyfrowe-
go. Aby tak nie było Biblioteka Publiczna w Kruszynie zorga-
nizowała warsztaty dla seniorów. Pierwsze zajęcia sponsoro-
wała Fundacja Orange w ramach programu” Akademia Orange 
dla bibliotek”, który jest częścią ” Programu Rozwoju Biblio-
tek”, a pozostałe pięć warsztatów przeprowadzone zostały  
ze środków Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Bolesław-
cu. Zajęcia prowadził Pan Marcin Zawada. Uczestnicy opano-

będzie Gminę Bolesławiec w dalszych rozgrywkach szkol-
nych na szczeblu powiatowym. 

Po raz kolejny na sali sportowej Szkoły Podstawowej  
w Ocicach odbyły się zawody piłki siatkowej w ramach 

Mistrzostw Gminy Bolesławiec. Tym razem 19 stycznia br. do 
rywalizacji stanęli chłopcy klas 6. Podobnie jak w rozgryw-
kach dziewcząt udział wzięły tylko cztery szkolne reprezen-
tacje z: Kraśnika, Brzeźnika, Kruszyna oraz gospodarze  
z Ocic. Po rozegranym turnieju systemem „każdy z każdym” 
najlepszą i niepokonaną ekipą okazała się drużyna ze 
Szkoły Podstawowej z Kruszyna. Drugie miejsce przypadło 
Szkole Podstawowej z Kraśnika Dolnego. Trzecie miejsce 
wywalczyła ekipa gospodarzy, czyli Szkoła Podstawowa  
w Ocicach. Na ostatnim czwartym miejscu uplasowała się 
Szkoła Podstawowa z Brzeźnika. 

Zespoły biorące udział w zawodach otrzymały pamiąt-
kowe dyplomy oraz puchary. Zwycięska drużyna  

z Kruszyna reprezentować będzie Gminę Bolesławiec  
w dalszych rozgrywkach szkolnych na szczeblu powiatowym. 
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. 

Krzysztof Mosiądz

wali umiejętność obsługi komputera, obsługi systemu Windows, 
podstaw poruszania się po internecie, obsługi poczty elektronicz-
nej oraz komunikatorów typu GG, Skype. Uczestnicy oprócz  
w/w umiejętności  podnieśli swoje poczucie wartości i samodziel-
ności. Znajomość obsługi komputera pomoże im w znalezie-
niu informacji, ułatwieniu lub nawiązaniu kontaktów, załatwie-
niu wielu spraw. Kurs komputerowy cieszył się ogromnym 
powodzeniem i chęć przystąpienia do kolejnej edycji wyrazi-
ła następna grupa seniorów. Bibliotece nie pozostaje nic innego 
jak sprostać takiemu zapotrzebowaniu i przeprowadzić następ-
ny cykl warsztatów.

SENIOR PRZY KOMPUTERZE

Grażyna Wężyk

IV miejsce - drużyna SP Brzeźnik

IV miejsce - drużyna SP Ocice

DZIEWCZĘTA

CHŁOPCY



17

Wieści Gminne

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bolesławcu z/s 
w Kruszynie zaprasza miłośników układania puzzli 

do wzięcia udziału w VI Maratonie w Układaniu Puzzli 
„MAUPa”. Impreza będzie miała charakter rozgrywanych 
zespołowo zawodów sportowych. Polegać będzie na ułoże-
niu w tym samym czasie jak największej części kompozy-
cji z puzzli o ilości 1500 części przez amatorskie cztero-
osobowe drużyny złożone z pełnoletnich zawodników. 
Na zwycięzców – oprócz tytułów mistrzowskich i medali 
– czekają nagrody rzeczowe. Zawody, które odbędą się 
26 lutego 2011-go o godz.1700 w sali Gminnego Ośrod-
ka Kultury i Sportu w Kruszynie (ul.Kasztanowa 1B) 
będą miały formułę otwartą. Ich celem jest popularyzacja 
układania puzzli jako atrakcyjnej formy spędzania wolne-
go czasu oraz promowanie takich cech, jak cierpliwość, 

UKŁADAJ Z NAMI PUZZLE
 spostrzegawczość i umiejętność pracy zespołowej. Swój 
udział mogą zgłosić drużyny reprezentujące instytucję, 
firmę oraz osoby prywatne. Wszystkie drużyny, które są 
zainteresowane wzięciem udziału w maratonie, GOKiS 
prosi o jak najszybsze zgłaszanie się, gdyż ilość miejsc jest 
ograniczona. Swoje uczestnictwo można zgłosić telefo-
nicznie lub faxem pod numerem 75 732 14 77, e-mail 
na adres gokis.boleslawiec@wp.pl lub gokisbeata@wp.pl, 
lub osobiście w siedzibie GOKiS-u w Kruszynie, 
przy ul. Kasztanowej 1B we wszystkie dni pracujące  
w godz. 730-1530. O fakcie przyjęcia zgłoszenia do zawodów 
świadczy potwierdzenie pisemne organizatora i nadanie 
numeru drużynie. Zgłoszenie powinno zawierać nazwę druży-
ny, imiona i nazwiska zawodników, rok urodzenia, miejsco-
wość oraz telefon kontaktowy do kapitana drużyny. 

JESIEŃ OCZAMI DZIECI
Wyglądając za okno nie sposób znaleźć jakich-

kolwiek oznak jesieni, jednak to właśnie jesień 
była tematem Konkursu Plastycznego, którego finał 
odbył się 10 grudnia 2010 roku w sali Domu Ludowego  
w Kruszynie.  Jesień to bardzo wdzięczny temat malarski. 
Pełna kolorów, kształtów potrafi być zarówno ekspresyjna jak  
i spokojna. Tego wszystko właśnie nie można było właśnie 
odnaleźć  w pracach dostarczonych do Gminnego Ośrod-
ka Kultury i Sportu – głównego organizatora przeglądu 
plastycznych talentów. Celem konkursu było rozwijanie 
twórczości plastycznej dzieci, fantazji twórczej, dosko-
nalenie technik  malarskich oraz zachęcanie do publicz-
nego wystawiania swoich prac. Konkurs był otwarty dla 
wszystkich chętnych, bez względu na miejsce zamieszka-
nia, czy wiek. Prace należało wykonać w jednej z technik 
malarskich. Prace musiały być płaskie i właśnie to kryte-
rium zadecydowało o odrzuceniu kilkunastu prac niespeł-
niających regulaminu. Do konkursu zakwalifikowano  
162 prace zgodne z wymogami regulaminu. Komisja 
konkursowa w składzie: Stanisława Wojda-Pytlinska oraz 
Joanna Mysłek-Michnowska zwróciły uwagę na wysoki 
poziom artystyczny prac i postanowiły przyznać nagrody 
i wyróżnienia w trzech kategoriach wiekowych. 

I Kategoria 5-7 lat, nagrody:
Mateusz Moleda i Kamil Maguder – SP Kruszyn, Wanes-
sa Dzioba, Kacper Deka, Andrzej Juźwicki i Aleksandra 
Mernioz – SP Trzebień, Jan Izdebski – SP Żeliszów

Wyróznienia: 
Kamila Radwańska, Sophie Górzańska i Jakub Stanisław-
ski– SP Trzebień, Damian Lewandowski i Aneta Zawrot-
niak- SP Kruszyn, Magda Kubuś i Amelia Dudziak – SP 
Kraśnik Dolny, Monika Dymarska – pracownia plastycz-
na Kruszyn,  

II Kategoria 8-10 lat, nagrody:
Marcel Chlastawa, Jadwiga Marszałek i Ada Socha, – 
pracownia plastyczna Kruszyn, Natalia Żurowska i Alicja 
Kolasa - koło artyst. Brzeźnik, Małgorzata Olszowy  
i Karolina Kura – SP Żeliszów 

Wyróżnienia: 
Daria Wyrębska i Marek Engel – koło artyst. Brzeźnik, 
Oliwia Malinowska – SP Kraśnik Dolny, Mateusz Juźwic-
ki i Kacper Bukowski – SP Trzebień, Monika Drobisz – 
SP Żeliszów

III Kategoria 11-13 lat, nagrody:  
Aleksandra Pelczar – SP Trzebień, Lidia Stempak,  
Klaudia Kotwica i Marlena Marut – koło artyst. Brzeź-
nik, Martyna Krawczyk – SP Kraśnik Dolny

Wyróznienia: 
Wiktor Czernigiewicz – pracownia plastyczna Kruszyn, 
Joanna Nawrocka – Kraszowice, Barbara Busłowicz 
- koło artyst. Brzeźnik, Grzegorz Paluch – SP Kraśnik 
Dolny
 Wszyscy laureaci otrzymali pamiątkowe dyplomy  
i bilety do kina 3D, z możliwością wyboru filmu  
i wykorzystania do końca 2010 roku. Beata Widera
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02 lutego - Mistrzostwa SP w siatkówce dziewcząt„trójkami” – sala gimnastyczna w Żeliszowie, godz. 900

10 lutego - Mistrzostwa SP w siatkówce chłopców „trójkami” – sala gimnastyczna w Żeliszowie, godz. 900

10 lutego - Gminny etap Konkursu Recytatorskiego „PEGAZIK” – sala konferencyjna w Kruszynie, godz. 1000

12 lutego - Inauguracja Gminnej Ligi Darta 2011 – Dom Ludowy w Kruszynie, godz. 1700

26 lutego - VI Maraton Układania Puzzli „MAUPa” - sala konferencyjna CA-K w Kruszynie, godz. 1700

  FERIE ZIMOWE DLA DZIECI:
  14 lutego  - Gry i zabawy – Dom Ludowy Bolesławice - godz. 1100

      - Warsztaty perkusyjne – Dom Ludowy w Chościszowicach - godz. 1030

      - Gry i zabawy – biblioteka w Kraśniku Dolnym - godz. 1100

  15 lutego  - „Glinolepienie” – Dom Ludowy w Otoku - godz. 1100

      - „Glinolepienie” – Dom Ludowy w Kraszowicach - godz. 1330

      - „Glinolepienie” – sala prób i ćwiczeń w Ocicach - godz. 1600

      - Gry i zabawy – Dom Ludowy w Kraśniku Górnym - godz. 1100

      - Warsztaty perkusyjne – Dom Ludowy w Chościszowicach - godz. 1030

      - Gry i zabawy – biblioteka w Kraśniku Dolnym - godz. 1100

      - Warsztaty tańca hip-hop, break Dance – Dom Ludowy w Mierzwinie - godz. 1200 
      - Gry i zabawy – biblioteka w Ocicach - godz. 1100

  16 lutego  - Zabawa w teatr – Dom Ludowy w Dobrej – godz. 1000

      - Gry i zabawy – Dom Ludowy w Krępnicy - godz. 1100

      - Warsztaty perkusyjne – Dom Ludowy w Chościszowicach - godz. 1030

      - Gry i zabawy – biblioteka w Ocicach - godz. 1100

      - Warsztaty tańca hip-hop, break Dance – Dom Ludowy w Mierzwinie - godz. 1200

  17 lutego  - Gry i zabawy – sala Zebrań w Lipianach - godz. 1100

      - Warsztaty perkusyjne – Dom Ludowy w Chościszowicach - godz. 1030

  18 lutego  - Gry i zabawy – Dom Ludowy w Łące - godz. 1100

  21 lutego  - Gry i zabawy – Dom Ludowy w Nowej Wsi Kraśnickiej - godz. 1100

      - Warsztaty perkusyjne – Dom Ludowy w Parkoszowie - godz. 1030

      - Warsztaty plastyczne – pracownia plastyczna w Kruszynie (ul.Kasztanowa 1b) - godz. 1100

      - Warsztaty muzyczne – Dom Ludowy w Nowej - godz. 1200

  22 lutego  - Gry i zabawy – Dom Ludowy w Nowych Jaroszowicach - godz. 1100

      - Warsztaty perkusyjne – Dom Ludowy w Parkoszowie - godz. 1030

      - Warsztaty plastyczne – pracownia plastyczna w Kruszynie (ul.Kasztanowa 1b) - godz. 1100

      - Warsztaty muzyczne – Dom Ludowy w Nowej - godz. 1200

  23 lutego  - Gry i zabawy – Dom Ludowy w Starych Jaroszowicach - godz. 1100

      - Warsztaty perkusyjne – Dom Ludowy w Parkoszowie - godz. 1030

  24 lutego  - Gry i zabawy – sala zebrań w Suszkach - godz. 1100

      - Gry i zabawy – biblioteka w Kruszynie - godz. 1100
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