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Wieści Gminne

Na dzień 30 marca br. wyzna-

czona została Sesja Rady 

Gminy, którą poprzedziło wspólne 

posiedzenie Komisji stałych Rady  

w dniu 23 marca br. Pod obrady 

Sesji trafią 3 projekty uchwał:  

w sprawie zmiany w budżecie 

gminy Bolesławiec na 2011 rok, 

ustalenia górnych stawek opłat 

ponoszonych przez właścicie-

li nieruchomości za odbieranie 

odpadów komunalnych, opróż-

nianie zbiorników bezodpływo-

wych i transport nieczystości 

ciekłych na terenie gminy Bolesła-

wiec oraz w sprawie przyjęcia 

wieloletniego programu gospoda-

rowania mieszkaniowym zasobem 

gminy Bolesławiec w latach  

2011-2015.

 Na pos iedzen iu  Komis j i  

w dniu 23 marca br., gdzie 

omówiono wspomniane projek-

ty uchwał, radni zapoznali się 

także ze sprawozdaniami z reali-

zacji następujących programów: 

Programu Ochrony Środowi-

ska, Gminnego Planu Gospodar-

ki Odpadami, Gminnego Progra-

mu Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych za rok 2010 oraz 

Programu Współpracy Gminy 

Bolesławiec z podmiotami prowa-

dzącymi działalność pożytku 

publicznego za 2010 rok.

 Szerzej o obradach V Sesji 

napiszemy w kolejnym numerze 

„Wieści Gminnych”.

Zarządzeniem Wójta przezna-

czono do sprzedaży w drodze 

przetargu nieograniczonego nieru-

chomości położone w Dąbrowie 

Bolesławieckiej w granicach działek 

nr: 254/7, 254/10, 254/12, 254/13, 

254/14, 254/15 i 254/17. Są to 

(poza działkami nr 254/7 i 254/17 

przeznaczonymi pod działalność 

gospodarczą) działki niezabudo-

wane przeznaczone w miejsco-

wym planie zagospodarowania 

przestrzennego pod zabudowę 

mieszkaniową jednorodzinną. 

 Szczegółowe informacje na ten 

temat znaleźć można na stronach 

internetowych Urzędu Gminy Bolesła-

wiec lub uzyskać pod numerem telefo-

nu 75 732 32 21 wew. 116.

W dniu 3 kwietnia 2011r. 

odbędą się wybory do izb 

rolniczych, które są jednostkami organi-

zacyjnymi samorządu rolniczego. 

 Osoby uprawnione będą w tym 

dniu wybierać swoich przedsta-

wicieli do rad powiatowych izby. 

Na pierwszym posiedzeniu rada 

powiatowa izby wybierze większo-

ścią głosów przewodniczącego 

oraz delegata na walne zgroma-

dzenie Dolnośląskiej Izby Rolni-

czej. Przewodniczący oraz delegat 

wchodzą w skład walnego zgroma-

dzenia DIR. Głosowanie odbędzie się  

w Domu Ludowym w Kruszynie,  

ul. Główna 8, w godz. do 800-1800.

 Spis uprawnionych do udziału  

w głosowaniu członków Dolno-

śląskiej Izby Rolniczej na obszarze 

Gminy Bolesławiec (Okręg Wybor-

czy Nr 2, który jest jednocześnie 

obwodem głosowania), jest wyłożo-

ny od dnia 20 marca br. w Urzędzie 

Gminy Bolesławiec pok. nr 10,  

w godzinach pracy Urzędu.

W d n i u  2 4  l u t e g o  b r .  

w Urzędzie Gminy odbyło 

się spotkanie z Nadleśniczym 

Nadleśnictwa Bolesławiec Panem 

AKTUALNOŚCI GMINNE

Jedna z uchwał, nad którą obradowały Komisje stałe Rady, dotyczyła 
ustalenia górnych stawek opłat za odbieranie odpadów komunalnych

Radni rozpatrzą

Wybory do izb rolniczych

Wykazano do sprzedaży

Rozmowy z Nadleśnictwem
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możliwości wprowadzenia zmian  

w projekcie umożliwiających 

ewentualne utworzenie przedszko-

la w remontowanym obiekcie.

Wó j t  Gminy  i  Zas tęp-

ca Wójta spotkali się 

 w dniu 2 marca br. z Radą Nadzorczą 

 i Zarządem Spółdzielni Miesz-

kaniowej w Trzebieniu. W trakcie 

spotkania przekazano przedstawicie-

lom Spółdzielni informacje o zamie-

rzeniach inwestycyjnych gminy 

dotyczących wsi Trzebień. Ustalono 

także, że rozważymy kwestię przeję-

cia na mienie gminy 2 dróg w obrębie 

osiedla i uzupełnienia lamp oświetle-

nia drogowego tych dróg. Omówio-

no również kwestię przeniesienia 

wiat przystankowych i ustawienia 

większej wiaty w kierunku dojazdu 

do Bolesławca.

W związku z korzystnym  

rozstrzygnięciem  postępo-

wania przetargowego na moderni-

zację drogi Nowogrodziec – Brzeź-

Władysławem Nowakiem oraz 

Specjalistą ds. urządzania lasu 

Panem Jarosławem Rogackim,  

a także przedstawicielką Wspól-

noty Mieszkaniowej Osiedla 

w Dobrej Panią Kornelią Urbańską. 

Na spotkaniu omówiono kwestie 

związane z zamianą gruntów pomię-

dzy gminą i Nadleśnictwem. Zamia-

na pozwoliła by na uporządkowanie 

stanu prawnego gruntów leśnych, 

zajętych pod budowę drogi i parkingu  

w Golnicach oraz przepompow-

ni ścieków w Dobrej. Wójt Gminy 

poruszył także sprawę przeję-

cia od Wspólnoty Mieszkanio-

wej byłego osiedla Nadleśnictwa  

w Dobrej (Nadleśnictwo jest człon-

kiem Wspólnoty), gruntów leśnych 

obejmujących drogę wewnętrzną 

na osiedlu. Na spotkaniu została 

także poruszona kwestia możliwo-

ści postawienia wiaty przystankowej 

przy drodze wojewódzkiej Nr 350 

w kierunku Osiecznicy.

 W dniu 25 lutego br. Wójt Gminy 

spotkał się z Panią Joanną Strzelecką 

Zarządcą tej Wspólnoty. Ustalono,  

że gmina przejmie nieodpłatnie te 

grunty i urządzi drogę po wyrażeniu 

zgody przez Wspólnotę i Nadleśnictwo, 

a także postawi wiatę przystankową.

W dniu 2 marca br. Wójt 

Gminy oraz Zastępca  

Wójta spotkali się z autorem projek-

tu na remont szkoły i budowę sali 

gimnastycznej w Bożejowicach. 

Celem spotkania było omówienie 

Na spotkaniu z Radą Nadzorczą i Zarządem SM Trzebień przedstawiono 
zamierzenia inwestycyjne, jakie gmina planuje dla wsi Trzebień

Na spotkaniu z przedstawicielami Nadleśnictwa poruszono sprawę przejęcia przez 
gminę gruntów leśnych obejmujących drogę wewnętrzną na osiedlu w Dobrej

Poprawki w projekcie

W trosce o mieszkańców 
osiedla

Z powiatem o drogach
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roku jest mieszkanką miejscowo-

ści Kraszowice w gminie Bolesła-

wiec. Pani Władysława przebywa 

obecnie w placówce leczniczej na 

terenie Nowogrodźca.

 8 marca br. Wójt Gminy Pan 

Andrzej Dutkowski odwiedził 

Szanowną Jubilatkę, składając Jej 

życzenia dalszych lat w zdrowiu. 

Pani Władysława otrzymała list 

gratulacyjny, upominek oraz 

bukiet kwiatów. Wójt Gminy 

wręczył również Pani Władysła-

wie listy gratulacyjne przesła-

ne dla Niej przez Prezesa Rady 

Ministrów i Wojewodę Dolno-

śląskiego. Głównym przesłaniem 

wszystkich listów było szczere 

uznanie dla osiągnięcia tak sędzi-

wego wieku. Podczas uroczysto-

ści Dostojna Jubilatka, cieszą-

ca się dobrą pamięcią i pogodą 

ducha, była bardzo wzruszona 

 i uradowana odwiedzinami.

 

Zmarł insp. Leszek Dłużyk, 

wieloletni Zastępca Komen-

danta  Powiatowego Pol ic j i  

w Bolesławcu, a ostatnio przez 3 lata 

szef policji we Lwówku Śląskim.  

W 2010 roku odszedł ze służby.  

W dniu 10 marca br. na Cmenta-

rzu Komunalnym w Bolesławcu 

odbyły się uroczystości pogrze-

bowe z udziałem Komendan-

ta Wojewódzkiego Policji insp.  

Zbigniewa Macie jewskiego  

i środowisk samorządowych 

powiatu  boles ławieck iego, 

lwóweckiego oraz licznej rzeszy 

przyjaciół i kolegów.

i są przeznaczane na przebudo-

wę dróg ujętych na listach rezer-

wowych), istnieją nikłe szanse na 

modernizację tego odcinka w tym 

roku.

Niewielu z nas dane jest docze-

kać swych stuletnich urodzin. 

Tym bardziej zatem cieszymy się, 

że mamy wśród mieszkańców 

naszej gminy osobę, która przeżyła 

okrągły wiek i z tej okazji mogliśmy 

uczestniczyć w obchodach tego 

wspaniałego jubileuszu, życząc 

Szanownej Jubilatce zdrowia  

i kolejnych stu lat życia.

Tegoroczna Stulatka Pani 

Władys ława  Noworyta 

urodziła się w miejscowości 

Kunowa w powiecie Prnjawor 

na terenie byłej Jugosławii, gdzie 

mieszkała do lat powojennych. 

W 1946 roku, po przyjeździe do 

Polski osiedliła się we wsi Czerna 

koło Nowogrodźca, a od 2007 

nik (realizowanej przez Powiat 

z naszym dofinansowaniem, 

w ramach Narodowego Progra-

mu Przebudowy Dróg Lokal-

nych), Wójt Gminy spotkał się  

9 marca br. z Kierownikiem Zarzą-

du Dróg Powiatowych Panem 

Romanem Palczewskim oraz  

11 marca br. ze Starostą Bolesła-

wieckim Panem Cezarym Przybyl-

skim, by rozważyć możliwość 

rozszerzenia zakresu robót o odcinek 

drogi o długości 1,6 km, który nie 

był ujęty w tym projekcie. Wójt 

Gminy zadeklarował, że pomimo 

trudnej sytuacj i  f inansowej 

gminy skłonni bylibyśmy dołożyć   

część środków, aby cała droga 

relacji Nowogrodziec – Brzeźnik  

była w bieżącym roku zmodernizo-

wana. Niestety, w związku z tym, 

że zmieniły się zasady finansowa-

nia w ramach Programu (wszel-

kie oszczędności z tytułu korzyst-

nie rozstrzygniętych przetar-

gów wracają do budżetu Państwa  Iwona Przybylska

W związku ze zmianą zasad finansowania nikłe są szanse na modernizację 
jeszcze w tym roku 1,6 km odcinka drogi relacji Brzeźnik - Nowogrodziec

Wzruszający jubileusz  
Pani Władysławy Noworyty

Będziemy o Nim pamiętać
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Marzec rozpoczął się pracowicie dla radnych 
z Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw 

Społecznych, gdyż już 1 marca br. odbyło się posiedze-
nie tej Komisji. Głównym tematem były zagadnienia 
związane z opieką przedszkolną na terenie gminy oraz 
zamiar utworzenia przedszkola we wsi Trzebień.
 Radni zapoznali się z informacjami, dotyczącymi 
dzieci w wieku 3-5 lat z terenu gminy, uczęszczają-
cymi do przedszkoli na terenie miasta. Obecnie jest 
to 98 dzieci (80 uczęszcza do przedszkoli publicz-
nych, 18 do przedszkoli niepublicznych). Na terenie 
gminy funkcjonuje również przedszkole niepublicz-
ne w Łaziskach, do którego uczęszcza 59 dzieci.

Radni przeanalizowali także dane dotyczące 
liczby dzieci urodzonych w latach 2006 – 2010  

w poszczególnych obwodach szkół podstawowych na 
terenie gminy. Analiza ta pozwoli bowiem zorientować 
się w tendencjach rozwojowych poszczególnych szkół  
w następnych latach. Ze względu na projekt utworze-
nia przedszkola w Trzebieniu szczegółowo omówio-
no dane w obwodzie tej Szkoły, a następnie rozpa-
trzono kilka wariantów utworzenia przedszkola dla 
rejonu północnego gminy: przedszkole publiczne 
prowadzone przez gminę, przedszkole niepublicz-
ne prowadzone przez osobę prywatną, przedszkole 
niepubliczne, uruchomione ze wsparciem środków 
unijnych, prowadzone przez fundację. Uznano, 
że na dzień dzisiejszy najlepszym rozwiązaniem 
będzie złożenie wniosku do Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Dolnośląskiego na utworze-

CO SŁYCHAĆ W RADZIE?

Do przedszkola w Łaziskach uczęszcza obecnie 59 dzieci

nie i prowadzenie przedszkola niepublicznego,  
w ramach programu unijnego. Środki unijne pozwo-
lą bowiem nie tylko na sfinansowanie adapta-
cji i wyposażenia pomieszczeń przedszkolnych,  
ale również na całkowite pokrycie kosztów funkcjo-
nowania przedszkola przez okres 2 lat. Zadecy-
dowano, że złożenie wniosku na uruchomienie 
 i prowadzenie przedszkola w Trzebieniu powierzo-
ne zostanie Fundacji „Wrzosowa Kraina”, z którą 
nasza gmina od kilku lat współpracuje w ramach 
Lokalnej Grupy Działania „Wrzosowa Kraina”. 
Wyniki postępowania konkursowego w zakresie 
przyznania bądź nieprzyznania fundacji środków 
zewnętrznych na uruchomienie przedszkola niepu-
blicznego w Trzebieniu znane będą najprawdopo-
dobniej w czerwcu.

Na posiedzeniu radni omówili również zasady 
użytkowania boisk na terenie gminy. Obecnie 

istnieją boiska w czterech miejscowościach, w tym 
dwa duże i dwa małe w Kruszynie i Ocicach a małe  
w Dobrej i Kraśniku Górnym. Boiska w godzinach 
pracy szkoły wykorzystywane są przez uczniów,  
ale w godzinach popołudniowych i wieczor-
nych mogą być oddane do dyspozycji młodzieży 
i dorosłych. Nastąpi to jednak po ustaleniu osób 
odpowiedzialnych za zgodne z przeznaczeniem 
wykorzystanie boisk (by nie miały tam miejsca 
akty wandalizmu) oraz sporządzeniu regulami-
nu korzystania z boisk. Zaproponowano, aby 
boiska były dostępne dla wszystkich przez cały 
rok: w dni wolne od pracy od godz. 1000 do 2200, 
a od poniedziałku do piątku od godz. 1600 do 2200.
 Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecz-
nych przeprowadziła także w miesiącu marcu 
wizytacje w szkołach na terenie Gminy Bolesławiec.  
W dniu 3 marca br. radni odwiedzili szkoły w Dąbro-
wie Bolesławieckiej, Trzebieniu, Kraśniku Dolnym 
i Kruszynie, natomiast 15 marca br. w Żeliszowie, 
Brzeźniku, Ocicach oraz Bożejowicach. W trakcie 
wizytacji radni spotkali się z dyrektorami szkół oraz 
przedstawicielami rady rodziców. Oceniono także 
stan infrastruktury szkół.
 W dniu 23 marca br. odbyło się wspólne posie-
dzenie Komisji, poprzedzające V Sesję Rady Gminy 
Bolesławiec, zwołaną przez Przewodniczącego Rady 
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gminy Bolesławiec na 2011 rok, ustalenia górnych 
stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieru-
chomości za odbieranie odpadów komunalnych, 
opróżnianie zbiorników bezodpływowych i trans-
port nieczystości ciekłych na terenie gminy Bolesła-
wiec oraz w sprawie przyjęcia wieloletniego progra-
mu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy 
Bolesławiec w latach 2011-2015. 

Marzena Komarnicka

W dniach od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011r. 
na terytorium naszego kraju przeprowadzo-

ny zostanie Narodowy Spis Powszechny Ludności 
i Mieszkań. Informacje będą zbierane wg stanu na 
dzień 31 marca 2011r. 
 Celem NSP jest zebranie informacji o stanie liczeb-
nym ludności kraju oraz sytuacji demograficznej 
poszczególnych jednostek podziału terytorialnego 
kraju, poznanie zmian zachodzących w procesach 
demograficznych i społecznych, zebranie informacji 
o liczbie i strukturze gospodarstw domowych i rodzin 
(wielkość i skład) oraz ich warunkach mieszkanio-
wych, uzyskanie informacji społeczno – ekonomicz-
nych, w tym o poziomie wykształcenia, aktywności 
ekonomicznej, dojazdach do pracy oraz źródłach 
utrzymania ludności, zbadanie zjawiska migracji 
ludności oraz zebranie informacji niezbędnych do 
porównań międzynarodowych oraz wynikających 
ze zobowiązań Polski wobec UE i ONZ.

Po raz pierwszy spis ludności i mieszkań zosta-
nie przeprowadzony w formie elektronicznej, 

bez użycia formularzy papierowych. Spis będzie 
realizowany metodą mieszaną tj. z wykorzystaniem 
systemów informacyjnych oraz danych zebranych  
w badaniu pełnym i reprezentacyjnym, w następującej 
kolejności: pobranie danych z systemów informacyjnych, 
samospis internetowy (1 kwietnia - 16 czerwca 2011r.), 
wywiad telefoniczny przeprowadzony przez ankiete-
ra statystycznego (8 kwietnia - 30 czerwca 2011r.), 
wywiad przeprowadzony przez rachmistrza spisowego 
z wykorzystaniem przenośnego urządzenia elektronicz-
nego(od 8 kwietnia do 30.czerwca 2011r.)
 Rachmistrz spisowy, który odwiedzi państwa 
domy będzie nosić w widocznym miejscu identy-
fikator ze zdjęciem, imieniem i nazwiskiem oraz 
pieczęcią urzędu statystycznego, pieczątką imienną 

na dzień 30 marca 2011 r. Radni zapoznali się  
ze sprawozdaniami dotyczącymi realizacji: Progra-
mu Ochrony Środowiska, Gminnego Planu Gospo-
darki Odpadami, Gminnego Programu Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych za rok 2010 oraz 
Programu Współpracy Gminy Bolesławiec z podmio-
tami prowadzącymi działalność pożytku publiczne-
go za 2010 rok. Rozpatrzyli także przygotowane na 
Sesję projekty uchwał: w sprawie zmiany w budżecie 

NARODOWY SPIS POWSZECHNY
i podpisem Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Staty-
stycznego. Rachmistrz jest przeszklony i zaprzysię-
żony. Wszystkie informacje zebrane podczas spisu są 
prawnie chronione w ramach tajemnicy statystycznej, 
a osoby wykonujące prace spisowe (w tym rachmi-
strze) zobowiązani są do zachowania tajemnicy staty-
stycznej.

Informujemy również, że zgodnie z obowiązują-
cymi przepisami (ustawa z dnia 4 marca 2010r.  

o narodowym spisie powszechnym ludności i miesz-
kań 2011r.) udzielanie informacji przez osoby objęte 
spisem jest obowiązkowe. 

Apelujemy o życzliwość i współpracę  
z rachmistrzami !

 W kwietniowym wydaniu „Wieści Gminnych” 
umieścimy szczegółowe informacje o samospisie 
internetowym, które w najbliższych dniach pojawią 
się także na naszej stronie internetowej: www.gmina-
boleslawiec.pl. Iwona Przybylska
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CZAS PRZETARGÓW
Początek roku to okres, w którym wybieramy 

wykonawców tegorocznych zadań. Dotych-
czas wybraliśmy wykonawcę placu zabaw w Dobrej, 
firmę która będzie eksploatowała gminne oświetle-
nie drogowe oraz firmę, która przeprowadzi remonty 
cząstkowe nawierzchni asfaltowych dróg gminnych. 

W postępowaniu, którego celem było wyłonie-
nie wykonawcy placu zabaw w Dobrej wzięło 

udział 12 firm z całej Polski. Wzięły również udział 
firmy, które w ubiegłym roku budowały dla naszych 
mieszkańców boiska wielofunkcyjne. Ceny ofert 
zawierały się w przedziale od 87 do 182 tys. złotych. 
Najkorzystniejszą, a zarazem najtańszą ofertę złożyło 
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „APIS” z Jarosła-
wia. Zgodnie z zawartą umową do końca kwietnia, 
obok domu ludowego i boiska wielofunkcyjnego  
w Dobrej, powstanie plac zabaw dla dzieci.
 Drugie postępowanie przetargowe jakie przepro-
wadziliśmy miało na celu wybranie firmy eksploatu-
jącej oświetlenie drogowe na terenie naszej gminy. 
Atutem tego postępowania był fakt, że eksploata-
cją objęte są niezależne od urządzeń „energetyki” 
nowoczesne systemy oświetleniowe (ok. 2400 lamp).  
Na to postępowanie wpłynęły cztery oferty złożo-
ne przez firmy, które dotychczas budowały syste-
my oświetlenia drogowego. Ceny ofert zawierały 
się w przedziale od 79 tysięcy złotych do 130 tysię-
cy złotych. Najtańszą ofertę złożyła Firma Produk-
cyjno -Usługowo- Handlowa „TITEK” Pana Krzysz-
tofa Raka z Gościszowa. Wartym podkreślenia jest 
fakt, że obecnie miesięczny koszt eksploatacji jedne-
go punktu oświetleniowego wynosi 3,69 złotych,  

gdy w przeszłości koszt ten wynosił ponad 5 zł. 
Znaczna obniżka ceny jest rezultatem upadku 
monopolu „energetyki” oraz konkurencyjności 
pomiędzy firmami zajmującymi się eksploatacją 
oświetlenia drogowego. Jednak i tak roczny koszt 
konserwacji oświetlenia drogowego przy uwzględ-
nieniu zakupu energii elektrycznej wynosi ponad 
700 tysięcy złotych, a więc jest znaczącą pozycją  
w budżecie gminy.

Jeszcze kilka lat temu mieliśmy ogromny problem 
ze zleceniem napraw nawierzchni asfalto-

wych naszych dróg. Remonty cząstkowe dróg były  
„na siłę” zlecane firmom budującym nowe drogi. 
Przygotowując przetarg, którego celem było wyłonie-
nie wykonawcy remontów dróg, mieliśmy obawy  
czy znajdą się chętni do wykonywania tej niewdzięcz-
nej pracy. W dniu otwarcia ofert okazało się,  
że aż 7 firm chce remontować nasze drogi. Okazało 
się, że na rynku funkcjonują niewielkie firmy zajmu-
jące się robotami drogowymi. Ceny ofert zawiera-
ły się w przedziale od 84 tysięcy złotych do 109 
tysięcy złotych. Najkorzystniejszą ofertę złożyła 
firma „GREGOBUD” Pana Grzegorz Jabłońskiego  
z Bolesławca. Koszt remontu 1m2 nawierzchni 
asfaltowej ustalony w wyniku przetargu wynosi  
73,80 zł, a już płaciliśmy około 100 zł. Zgodnie  
z zawartą umową firma Pana Jabłońskiego do końca 
maja br. wyremontuje około 1000m2 nawierzchni 
asfaltowych.

Waldemar Danielewicz

Podpisana jest umowa z firmą „APIS” z Jarosławca  
na budowę placu zabaw we wsi Dobra 

Wyłoniona została również firma, która w tym roku 
zajmie się konserwacją oświetlenia drogowego na terenie 

gminy - jest to  firma „TITEK” z Gościszowa
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i muzykom nie oparły się panie i od tej chwili parkiet 

należał tylko do nich.

 Ten sympatyczny dzień, mieszkanki Dobrej zapamię-

tają na długo, bo panowie grali i śpiewali tylko dla 

nich.

DZIEŃ BABCI I DZIADKA

Halina Biernat

Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet sympatyczną 
niespodziankę przygotowali panowie z Dobrej

,, Jest taki jedyny dzień w roku…
To Święto Babci i Dziadka…
Łza się kręci w oku…”

U babci zawsze jest ciepło, przyjemnie i miło. Z dziad-
kiem można porozmawiać o ważnych sprawach. 

Dla dziadków zawsze jesteśmy najważniejsi, mają dla nas 
zawsze czas i cierpliwość, której często brakuje rodzicom. 
Okazją do wyrażenia miłości, szacunku i wdzięczności była 
szkolna uroczystość z okazji ich święta.

 Tradycją Szkoły Podstawowej w Bożejowicach jest 
uroczyste obchodzenie Dnia Babci i Dziadka. Jest to 

Dzień Kobiet to czas, w którym panowie zastana-

wiają się jaką miłą niespodziankę przygotować dla 

pań. I choć nieodzownym elementem tego dnia są życze-

nia, kwiaty i czekoladki, to panowie z Dobrej poszli  

o krok dalej.

 W Domu Ludowym „Dobry” , sołtys wsi Franciszek 

Bachór wspólnie z męską częścią Rady Sołeckiej: Czesła-

wem Cholewą, Andrzejem Gieszczykiem oraz radnym 

Andrzejem Chudzikiem i Arturem Biernatem, przygo-

towali dla pań świąteczną niespodziankę. 

 Życzenia, które w imieniu panów złożył sołtys wsi, 

poczęstunek przy lampce szampana, czy kolorowe 

pierwiosnki dla każdej z pań to tylko część atrakcji. 

Panowie ujawnili swoje talenty artystyczne. Śpiewa-

li przy akompaniamencie gitary i akordeonu. Jako 

gitarzysta wystąpił osobiście sołtys wsi, a na akorde-

onie zagrał Romuald Kardzis. Tak gorącym rytmom  

PANOWIE DLA PAŃ

impreza, w którą angażują się wnuczęta, rodzice oraz 
nauczyciele. Dnia 21 stycznia 2011 roku wszyscy dziad-
kowie, zaproszeni przez wnuków, spotkali się w naszej 
szkole. Swoją obecnością zaszczycili nas nie tylko goście 
zaproszeni, ale i mieszkańcy wsi Bożejowice, Rakowice 
i Otok.

Uroczystość, serdecznym powitaniem gości i wszyst-
kich zebranych, rozpoczęła Pani dyrektor Anna 

Rudzik. Następnie uczniowie: Bartek Zarówny i Julita 
Szymańska rozpoczęli część artystyczną i zaprosili gości 
na ,,Jasełka”, przygotowane przez uczniów klas IV-VI 
pod kierunkiem ks. Romana Boreckiego i Pani Katarzy-
ny Kopania. Po przedstawieniu swoje umiejętności aktor-
sko - taneczne zaprezentowały dzieci z oddziału przed-
szkolnego, prowadzone przez Panią Bogusławę Doliń-
ską. Pięknie zatańczyły ,,Zimowy walczyk”. A dzieci  
z klas I-III zaprezentowały humorystyczny montaż słowno- 
muzyczny. Maluchy zawsze rozgrzewają serca dziadków 
do czerwoności! Wszystkie występy zostały nagrodzo-
ne gromkimi brawami. Na twarzach widzów rysowała 
się radość i wzruszenie. Po występie, wnuczęta wręczyły 
dziadkom własnoręcznie wykonane prezenty i zaprosiły 
na poczęstunek. Anna Rudzik

Babcie i dziadkowie przybyli licznie na spotkanie z wnukami 
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FERIE W SZKOLE
Tegoroczne ferie zimowe upłynęły uczniom pod znakiem mrozu i śniegu, ale w wielu szkołach 
naszej gminy było wtedy ciepło, wesoło i miło. Pracownicy szkół zadbali o to, by dzieci się nie 

nudziły i zaproponowali im wiele atrakcyjnych zajęć.

BOŻEJOWICE

W okresie ferii zimowych Szkoła Podstawowa  
w Bożejowicach zorganizowała zajęcia dla uczniów, 

którzy spędzali wolny czas w miejscu zamieszkania.

W pierwszym tygodniu zimowego wypoczyn-
ku dzieci uczestniczyły w zajęciach sporto-

wo – rekreacyjnych, prowadzonych przez nauczycie-
li wychowania fizycznego w sali gimnastycznej. Miały 
do wyboru gry zespołowe: koszykówkę, siatków-
kę, piłkę nożną i zbijanego. Chętnie grały w ringo  
i tenisa stołowego. Mogły zaprezentować się i spraw-
dzić w konkurencjach indywidualnych, takich jak: 
kręcenie kołem hula – hop na czas czy skok w dal  
z miejsca. Konkurencyjne, dla ciekawie zorgani-
zowanych w szkole zajęć sportowych, okazało się 
lodowisko w Bolesławcu, na które dzieci też bardzo 
chętnie się wybierały.
 W ofercie feryjnej znalazły się również zajęcia 
plastyczne pod hasłem „Radość tworzenia”. Ich celem 
było rozwijanie wrażliwości i spostrzegawczości dzieci, 
a zwłaszcza wyobraźni plastycznej. Uczniowie chętnie 
wykonywali prace plastyczne techniką collage (czyt. 
kolażu). Z dużym zaangażowaniem tworzyli kompozy-
cje z różnych materiałów, tj. gazet, kolorowych papierów  
o różnorodnej fakturze, naklejanych na podłoże papie-
rowe i uzupełnianych rysunkiem. Podsumowaniem 
twórczości młodych plastyków było stworzenie wysta-
wy wykonanych przez siebie prac.

W czasie ferii szkoła w Bożejowicach udostępniła 
uczniom pracownię komputerową

Drugi tydzień ferii poświęcony był edukacji informatycz-
nej i matematycznej. Dzieci, które odwiedziły szkołę miały 
okazję na wspólną zabawę z wykorzystaniem szkolnych 
komputerów. Uczniom do tego stopnia spodobała się ta 
forma zajęć, że byli zasmuceni ich końcem.

Można było także bawić się matematyką. Uczestnicy 
spotkań matematycznych budowali ludzika figur 

geometrycznych i planowali koszty remontu zagrody 
krasnala Hałabały. Bawiąc się, dzieci jednocześnie powta-
rzały i utrwalały ważne treści matematyczne. 
 Tegoroczne zajęcia feryjne po raz kolejny potwierdzi-
ły skuteczność gier i zabaw dydaktycznych w nauczaniu  
i wychowywaniu uczniów.

Agnieszka Witnik

DĄBROWA BOLESŁAWIECKA

Uczniowie z niecierpliwością czekali na tegorocz-
ne ferie zimowe. Ci, którzy spędzili je w domu, 

mogli spokojnie pomyśleć o zabawach na śniegu, 
gdyż zima długo o nas pamiętała. Natomiast osoby, 
które miały dosyć zimowej aury i nigdzie nie wyjeż-
dżały, odwiedziły naszą szkołę, w której odbywa-
ły się zajęcia pod znajomym hasłem: „Ferie bez nudy”.  
W pierwszym tygodniu ferii Szkoła Podstawowa  
w Dąbrowie Bolesławieckiej codziennie była do dyspozycji 
uczniów. Każdy mógł wybrać coś dla siebie z propozycji, 
oferowanych przez nauczycieli. Pod czujnym okiem  
Pana Zenona Bojko uczniowie naszej szkoły oraz gimna-
zjaliści korzystali z sali gimnastycznej, w której grali  

Uczniowie klas młodszych w Dąbrowie Bolesławieckiej w 
trakcie zajęć przygotowywali kwiaty z krepiny
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w ulubione dyscypliny sportowe. Ponadto na warsztatach 
plastycznych uczniowie klas młodszych uczyli się formo-
wać kwiaty z krepiny, zgodnie ze wskazówkami Pani Cecylii 
Kołacz. Z kolei pod opieką Pani Katarzyny Dul-Koryc-
kiej najmłodsi mogli uczestniczyć w zajęciach artystycz-
nych, zorganizowanych specjalnie dla nich. Nie zapomnie-
liśmy też o Dniu Zakochanych. Z okazji Walentynek Pani 
Joanna Jędrzejczyk zorganizowała dyskotekę dla uczniów 
klas starszych. Wszystkie proponowane przez nas zajęcia 
miały na celu rozwijanie wszechstronnych zainteresowań  
i talentów naszych podopiecznych.

KRAŚNIK DOLNY

Jak co roku w Szkole Podstawowej w Kraśniku Dolnym 
podczas ferii zimowych zorganizowane zostały zajęcia 

świetlicowe dla uczniów. Gdy doskwierała nuda i mroźna 
zimowa aura, dzieci miały możliwość wspólnie z kolega-
mi miło spędzić czas. Zajęcia świetlicowe odbywały się 
w pierwszym tygodniu ferii, a prowadziły je w wyzna-
czone dni tygodnia Panie: Barbara Rajczakowska, Elwira 
Szostak i Renata Balińska-Piecyk. We wtorek uczniowie 
pod opieką Pani Rajczakowskiej mogli do woli wyhasać się 
w szkolnej sali zabaw. Wiele radości sprawiały im przygo-
towane różnorodne zabawy koordynacyjno-ruchowe. 
W środę uczniowie brali udział w konkursie plastycznym 
„Projekt stroju na zabawę karnawałową”. Pod opieką Pani 
Szostak wykonywali prace, wykorzystując różnorodne 
materiały. Po efektach pracy dzieci można sądzić, iż nie 
brakuje im pomysłów i inwencji twórczej. Wykonane prace 
były bardzo ciekawe i kolorowe. W trakcie zajęć wytypo-
wane zostały również prace uczniów szkoły, które wezmą 
udział w konkursie organizowanym przez Straż Pożarną.

Ferie to dla uczniów czas wypoczynku i błogiego 
lenistwa. Jednak z dobrej zabawy nikt wtedy nie 

rezygnuje. Gry i zabawy dydaktyczne to właśnie taka 

forma zabawy, kiedy to dzieci bawiąc się, przyswajają 
sobie niezbędną wiedzę. Takie zajęcia prowadzone były 
w czwartek i piątek przez Panią Renatę Balińską-Piecyk. 
Uczniowie rozwiązywali krzyżówki i rebusy ortograficz-
ne, układali puzzle, grali w gry, które polegały na kojarze-
niu postaci i zdarzeń z nimi związanych. Powodzeniem 
cieszyły się również popularne gry planszowe. Uczniom 
udostępniona była też sala do gry w ping-pinga.
 Aby czas mijał przyjemniej, dzieci w trakcie zabaw 
częstowały się przygotowanymi przez nauczycieli ciast-
kami i popijały ciepłą herbatę.
 Pierwszy tydzień ferii szybko minął i choć nie wszyscy 
uczniowie skorzystali z możliwości wspólnego spędzenia 
czasu wolnego, to obecni na pewno miło będą wspominali 
razem spędzone chwile.

 

TRZEBIEŃ

Ferie zimowe to okres, w którym uczniowie odpoczy-
wają i mają dużo wolnego czasu. Nauczyciele  

w Szkole Podstawowej w Trzebieniu przygotowali dla 
dzieci ciekawą ofertę zajęć, umożliwiającą przyjemne 
spędzenie go w grupie kolegów i koleżanek. 

Różnorodność form zajęć, przeprowadzonych przez 
Panie: Krystynę Auguściak, Krystynę Bachusz, 

Grażynę Stępkę i Bożenę Luszkę sprawiła, że uczniowie 
chętnie w nich uczestniczyli i każdy znalazł dla siebie 
coś ciekawego. Dzieci przygotowywały walentynkowy 
kram, czyli drobne, własnoręcznie wykonane prezenci-
ki dla bliskich osób i kartki walentynkowe dla kolegów 
i koleżanek. Radosnym akcentem była poczta walentyn-
kowa, kiedy uczniowie obdarowywali się serduszkami  
z zabawnymi wierszykami i miłymi słowami. Kolejny dzień 
zajęć przebiegał pod hasłem „Bawimy się w teatr”. Dzieci 
oglądały baśń pt. „Królowa Śniegu”. Następnie wykony-
wały elementy dekoracyjne do inscenizacji utworu.  

Cecylia Kołacz

Renata Balińska-Piecyk

Siarczysty mróz nie jest groźny, gdy grzejemy się przy ognisku

Z zajęć świetlicowych korzystały również młodsze dzieci 
ze szkoły w Kraśniku Dolnym
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Po przydzieleniu ról próbowały swoich zdolności aktor-
skich w scenkach dramowych i pantomimicznych. Następ-
ne dni ferii w szkole pozwoliły uczniom zgłębić niezwy-
kłe tajemnice detektywistyczne, przeprowadzić fascy-
nujące eksperymenty naukowe i wykonać zadziwiające 
magiczne sztuczki. W trakcie tych zajęć dzieci bawiły się 
w przenoszenie tajnych informacji, zapisanych szyfrem na 
samodzielnie wykonanych patyczkach. 

Inną ciekawą zabawą było łamanie kodów i szyfrowa-
nie. Polegała ona na dzieleniu słów, czytaniu wyrazów 

od tyłu, dodawaniu dodatkowej pierwszej lub ostatniej 
litery. Eksperymenty naukowe uczniowie wykonywa-
li z użyciem różnych przyborów. Wszystkim bardzo się 
podobało granie na gitarze z linijki i tworzenie tęczy. 
Ogromne zdziwienie i zainteresowanie u dzieci wywołało 
doświadczenie, w którym woda wypełniła próżnię powsta-

łą w słoiku na skutek usunięcia powietrza. Wiele pozytyw-
nych emocji wyzwoliły u dzieci zajęcia poświęcone magicz-
nym sztuczkom. Uczniowie wcielali się w postać magika  
i wykonywali różne sztuczki, pokazywane wcześniej przez 
nauczyciela. W trakcie zabaw iluzjonistycznych ze sznur-
kiem, z kartami, z czarodziejską pałeczką, z gumkami 
dzieci poznały tajniki magii, stając się małymi czarodzie-
jami. Jeden dzień ferii poświęcono na ćwiczenia teoretycz-
ne i praktyczne w udzielaniu pierwszej pomocy przedme-
dycznej. Dzieci pod kierunkiem nauczyciela prowadzą-
cego zajęcia wykonywały i przygotowywały elementy do 
ćwiczeń praktycznych, ustalały kolejność wykonywania 
czynności w czasie udzielania pomocy, układały historyj-
ki obrazkowe oraz ćwiczyły udzielanie pierwszej pomocy. 
W bogatej ofercie zajęć dla dzieci nie zabrakło również 
gier i zabaw w sali zabaw „Radosna Szkoła”, nauki tańców 
integracyjnych, konkursów, zabaw słowno – muzycz-
nych, zabaw z gazetami, balonami, zabaw wspierających 
zdolności twórcze uczniów. Ponadto dzieci uczestniczyły 
w zajęciach plastycznych, na których wykonywały prace 
różnymi technikami malarskimi oraz techniką origa-
mi. Do organizacji czasu wolnego w czasie ferii włączy-
ła się również Rada Rodziców i zorganizowała dla dzieci 
ognisko z kiełbaskami, pieczywem i gorącą herbatą. Czas 
wolny spędzony w Szkole Podstawowej w Trzebieniu  
w czasie ferii upłynął uczniom w miłej, przyjemnej oraz 
naukowej atmosferze. Atrakcyjna forma przeprowadzo-
nych zajęć dostarczyła dzieciom wielu wrażeń i niezapo-
mnianych przeżyć.

Rokrocznie na przełomie zimy i wiosny odbywa się 
Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej. W bieżą-

cym roku eliminacje gminne odbyły się 4 marca w Komen-
dzie Powiatowej Straży Pożarnej w Bolesławcu. W elimina-
cjach startowały reprezentacje czterech szkół naszej gminy. 
Pierwsze miejsce w eliminacjach gminnych wywalczył 
Mateusz Pytliński, drugie miejsce zajęła Ilona Czyżewska - 
uczniowie klasy szóstej  ze Szkoły Podstawowej w Ocicach, 
czym powtórzyli zeszłoroczny sukces naszej szkoły. Trzecie 
miejsce zajęła najmłodsza uczestniczka turnieju, Aleksan-
dra Chromińska, uczennica klasy IV ze Szkoły Podstawo-
wej w Bożejowicach. Uczestnicy eliminacji wykazali się 
dużymi wiadomościami z zakresu zagadnień, dotyczą-
cych wiedzy pożarniczej. Dzieci, uczestniczące w turnie-
ju, miały okazję obejrzeć nowoczesne wyposażenie i sprzęt 
pożarniczy, znajdujący się na terenie Komendy Powiato-
wej PSP w Bolesławcu. Dnia 11 marca zwycięska trójka 
wzięła udział w eliminacjach powiatowych tego turnieju. 

Najwyższe 7. miejsce zajął Mateusz Pytliński. Gratulujemy 
osiągnięć i życzymy naszym uczniom kontynuacji sukce-
sów w przyszłorocznej edycji Ogólnopolskiego Turnieju 
Wiedzy Pożarniczej.

Krystyna Auguścińska

TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ

Bronisław Górecki

Zwycięzcy gminnej edycji Turnieju Wiedzy Pożarniczej

Zorganizowanie pieczenia kiełbasek to zasługa rady rodziców
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MIŁOŚĆ TO POEZJA ...

Edyta Sienkiewicz

Walentynki w szkole zazwy-
czaj ograniczają się do rozsy-

łania sobie przez uczniów mniej lub 
bardziej ciepłych wiadomości, zazwy-
czaj anonimowych. Dlaczego anoni-
mowych? Bo w wieku lat „nastu” 
niezmiernie trudno jest nazywać 
rzeczy po imieniu. Zwłaszcza, gdy 
temat dotyczy uczuć „miłosnopo-
dobnych” 
 Tym większe więc stanęło przez 
uczniami Szko ł y Podstawowej  

w Ocicach wyzwanie, bowiem posta-
nowili oni zmierzyć się z twórczo-
ścią dwóch największych „poetów 
ludzkich serc”, Adama Mickiewicza 
i Konstantego Ildefonsa Gałczyńskie-
go. Swego rodzaju tradycją stały się 
już w naszej szkole wieczorki poetyc-
kie, które przygotowują członko-
wie koła teatralnego, prowadzone-
go przez Panie: Agnieszkę Michal-
czuk i Edytę Sienkiewicz. W dniu 
10.02.2011r. o godz.17.00, w pięknie 
udekorowanej sali gimnastycznej 
przy naszej szkole odbyła się kolej-

na uczta duchowa dla wielbicieli 
mowy wiązanej. Jako że motywem 
przewodnim spotkania była miłość, 
wszędzie, gdzie padały spojrzenia 
widzów, wyzierały symbole tego 
najwdzięczniejszego z uczuć: serca, 
Amorki, kwiaty, a wszystko skąpa-
ne w purpurowej poświacie ogrom-
nej ilości świec… Ażeby nikomu  
ze słuchających nie umknął tytuł 
i autor prezentowanego wiersza, 
na stolikach leżały przygotowane 

wcześniej programy, które również 
zawierały informację o recytatorze 
danego utworu. Znalazły się w nich 
również dane sponsorów poczęstun-
ku, który serwowały uczynne mamy 
naszych uczniów, za co ogromnie  
w tym miejscu dziękujemy! Herba-
ta, ciastka, urokliwa scenografia – 
to wszystko było tylko miłym dodat-
kiem do samych występów naszych 
zdolnych podopiecznych. Zdolnych i 
odważnych, bo gdy ma się 10, 11 lub 
12 lat mówienie o miłości za Mickie-
wiczem czy Gałczyńskim wymaga 

pokonania wielu przeciwności. A to 
koledzy może będą się śmiać, a to 
koleżance trzeba rzucić powłóczy-
ste spojrzenie, bo tak jest w scena-
riuszu… I tych wyrazów, trudnych  
i inaczej wymawianych, jest tak dużo 
do nauczenia…I ta wszędobylska 
trema, która lubi ścisnąć za gardło 
w najmniej odpowiednim momencie. 
Ze wszystkimi tymi przeciwnościa-
mi świetnie sobie poradzili młodzi 
aktorzy! Najlepszą recenzją każdego 
występu były długie momenty ciszy 
po skończonych recytacjach, kiedy to 
publiczność siedziała jak zaczarowa-
na i powoli wracała do rzeczywisto-
ści, czym dawała wyraz, nagradzając 
każdego występującego gromkimi 
brawami. Mamy, babcie, tatusiowie 
nawet nie próbowali ukrywać swego 
wzruszenia. Bo jest coś chwytają-
cego za serce w widoku drobne-
go dziesięciolatka, który z żarem  
w głosie i melancholijnym spojrze-
niem wyznaje miłość… Komu? 
Nieistotne. Prawdziwie? Na pewno. 
Wszak miłość niejedno ma imię.

Gdy wieczorek, okraszony dodat-
kowo występem tanecznym  

i wokalnym, przygotowanym przez 
Panią Agnieszkę Michalczuk, dobie-
gał końca, posypały się pytania od 
usatysfakcjonowanej widowni – kiedy 
następne spotkanie z poezją? Otóż 
spieszę donieść, iż kolejna dawka 
poezji w wykonaniu naszego koła 
teatralnego zaprezentowana będzie 
pod koniec kwietnia. W przygoto-
waniu jest już program związany  
z twórczością patriotyczną. Udowod-
nimy, że motyw ojczyźniany w wierszu 
wcale nie musi zawiewać nudą. Już 
dziś serdecznie do Ocic zapraszamy!

Przygotowany przez uczniów wieczorek poetycki spotkał się z takim zainte-
resowaniem, że na zakończenie wiele osób pytało już o kolejne spotkanie
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ła nie lada kłopotu. Nie było łatwo, ale każdy, kto ją 

ułożył otrzymał nagrodę. Chętnych nie brakowało, 

jednak nie wszystkie próby zakończyły się sukcesem. 

Dla małych miłośników puzzlowego układania były 

także układanki 200-elementowe, z którymi nawet 

małe dzieci poradziły sobie całkiem sprawnie. Tego 

dnia także Biblioteka Publiczna w Kruszynie była 

otwarta bardzo długo, bo aż do 24.00. Znalazło się 

wielu chętnych, którzy tego dnia chcieli skorzystać  

z czytelni lub stanowisk komputerowych. Przepyszny 

bufet oferowały panie z Koła Gospodyń Wiejskich 

w Kruszynie. Dzięki ich przepysznym pierogom 

uczestnikom podczas układanie nie groził głód.  

Po 4 godzinach i 43 minutach jedna z grup wydała 

okrzyk radości, co nie mogło oznaczać nic innego 

tylko koniec układania. 

Zwycięzcami okazała się „Grupa Pościgowa”  

w składzie: Agnieszka Kołodziej, Bożena 

Wieczorek, Karolina Wieczorek i Natalia Kołodziej. 

Piętnaście minut później układanie zakończyła grupa 

”Nie trzaskać firanką”: Aleksandra Forys, Agniesz-

ka Calów, Grzegorz Baszczyj i Paweł Wilas. Dwie 

godziny więcej potrzebowały dziewczyny z „Dream 

Team” (Brygida Laudani, Teresa Mularczyk, Weroni-

ka Pawlikowska, Edyta Pawlikowska, Marzena 

Miler), aby zakończyć układanie. Mimo zmęcze-

nia i tego, że z soboty zrobiła się już niedziela wiele 

drużyn zadeklarowało uczestnictwo w następnym 

Maratonie.

GRUPA POŚCIGOWA NAJLEPSZA 

Beata Widera

Maraton Układania Puzzli „MAUPa” to impre-

za, która zagościła na dobre w kalendarzu 

Gminnego Ośrodeka Kultury i Sportu. Jej uczestnicy to 

ludzie niezwykle cierpliwi i precyzyjni. Miłośnicy układa-

nia puzzli, bo to o nich właśnie mowa, zgromadzili się 

tłumnie 26 lutego br. w sali konferencyjnej Centrum 

Administracyjno - Kulturalnego w Kruszynie. 

Zainteresowanie imprezą jest z roku na rok 

coraz większe. W tym roku nie wszyscy zainte-

resowani mogli wziąć udział w turnieju, ze wzglę-

du na brak miejsca. W szranki stanęło 10 drużyn, 

złożonych z ludzi w różnym wieku, pochodzących 

w większości z powiatu bolesławieckiego. Uczest-

nicy Maratonu to ludzie z fantazją, co można było 

zauważyć śledząc nazwy drużyn : „Grupa Pościgo-

wa”, „Wesoła Czwórka”, „Nie trzaskać firanką”, 

„Quatro Ragazze”, „Dream Team”, „Czarne Diabły”, 

„Studentki”, „Może być problem”, „Niemamocni” 

oraz „Daza”. Imprezę uświetniła swoim pięknym 

głosem Agnieszka Miszkiewicz, która zaśpiewa-

ła kilka znanych z list przebojów piosenek. Jeszcze 

tylko losowanie stolików i rozpoczął się „wyścig”. 

Ludzie obserwujący z boku te góry wyspanych  

z pudełek puzzli byli pełni podziwu dla determina-

cji zawodników. W czasie, gdy drużyny dopasowy-

wały następne elementy liczącej 1500 sztuk układan-

ki, obok rozgrywały się mini-zawody towarzyszą-

ce „MAUPie”. Hitem była 9-elementowa układana 

Misiu - Zdzisiu, która wielu uczestnikom przysporzy-

Corocznie MaUPa gromadzi wielu amatorów układania puzzli

Po raz drugi bezkonkurencyjna okazała się „Grupa Pościgowa”
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AMATORSKA SIATKÓWKA

Krzysztof Mosiądz

Po zmaganiach piłkarzy w Mistrzostwach Gminy 
Bolesławiec przyszedł czas na siatkarzy, którzy  

w piękną, słoneczną sobotę 12 marca bieżącego roku 
na sali sportowej Szkoły Podstawowej w Kruszynie 
rozegrali swój turniej. Na starcie zawodów stanęły tylko  
3 z czterech zgłoszonych zespołów: Gumisie, Monopol  
i Nauczyciele. 

Aby zrekompensować zawodnikom zmniejszoną ilość 
meczy spowodowanej nieobecnością drużyny Mirko, 
zdecydowano się na wydłużenie pojedynków do trzech 
wygranych setów.

Pierwszy pojedynek turnieju rozegrali między sobą 
siatkarze Nauczycieli i Gumisi. Dwa pierwsze sety 

(wygrane do 14 i 14), które padły łupem Nauczycieli, 

zapowiadały szybkie zakończenie spotkania. W trzecim 
secie drużyna Gumisi, wykorzystując chwilowe rozluźnie-
nie przeciwnika, była bliska zwycięstwa, lecz w końców-
ce partii zabrakło szczęścia i uległa na przewagi 26:28,  
a w całym spotkaniu 0:3. 

W kolejnym meczu naprzeciw siebie stanęły ekipy 
Monopolu oraz Gumisi. Pierwszy set należał do ekipy 
Monopolu, który wygrał 25:21. Drugi set to odrodzenie 
Gumisi, w którym pewnie pokonali przeciwnika 25:18. 
W dwóch ostatnich setach (wygranych do 16 i 14) lepsi 
okazali się zawodnicy Monopolu, wygrywając w całym 
meczu 3:1. 

W ostatnim meczu, który zapowiadał się bardzo 
emocjonująco, zmierzyły się niepokonane dotąd zespo-
ły Nauczycieli i Monopolu. Jednak szybko i gładko, bo 
3:0 (w setach do 17, 18 i 19) wygrała ekipa Nauczycie-
li, zajmując tym samym pierwsze miejsce w turnieju. Na 
drugim miejscu uplasował się Monopol, a na trzecim 
drużyna Gumisi. Zwycięska drużyna otrzymała puchar, 
a wszystkie zespoły piłki do siatkówki oraz pamiątko-
we dyplomy. 

Organizator zawodów GOKiS Bolesławiec pragnie 
podziękować dyrekcji SP w Kruszynie za udostęp-

nienie sali, a także Panu Markowi Bałackiemu za sędzio-
wanie podczas zawodów.

Dnia 3 marca bieżącego roku na sali sportowej w 
Gromadce rozegrano Mistrzostwa Powiatu Szkół 

Podstawowych w Tenisie Stołowym w kategorii dziew-
cząt i chłopców. W obu kategoriach naszą gminę repre-
zentowali uczniowie Szkoły Podstawowej z Trzebienia. 
Zarówno dziewczęta, jak i chłopcy z Trzebienia nie mieli 
sobie równych wygrywając wszystkie mecze. Dzięki tym 
zwycięstwom podopieczni Pani Ewy Parzygnat repre-
zentować będą naszą gminę na zawodach strefowych  
w Pisarzowicach koło Kamiennej Góry. Mistrzowska 
drużyna wystąpiła w składzie: Aleksandra Pelczar, Marlena 
Zapart i Natalia Regińska oraz: Łukasz Nebesny, Łukasz 
Charewicz i Paweł Rudkowski.      

WYNIKI DZIEWCZĄT:
 SP Trzebień   -   SP Wierzbowa  3 : 1  
 SP Trzebień   -  SP Czerna  3 : 1  
 SP Świetoszow  -  SP Trzebień  1 : 3  
 SP 4 Bolesławiec -  SP Trzebień   2 : 3   

WYNIKI CHŁOPCÓW:
 SP Raciborowice  -  SP Trzebień   0 : 3
 SP Trzebień    -  SP Świetoszów  3 : 1
 SP 4 Bolesławiec  -  SP Trzebień   0 : 3
 SP Trzebień    -  SP Gromadka  3 : 0 
 SP Nowa Wieś   -  SP Trzebień   1 : 3 

Krzysztof Mosiądz

MISTRZOWIE POWIATU

W rozgrywanych w Gromadce Mistrzostwach Powiatu drużyny 
chłopców i dziewcząt z Trzebienia nie miały sobie równych

Rywalizacja była zacięta, a każdy mecz stał na wysokim poziomie
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OTOK MISTRZEM
W niedzielę 6 marca bieżącego roku na nowej 

sali sportowej Miejskiego Zespołu Szkół nr 2 
przy ul. Jana Pawła II w Bolesławcu rozegrano turniej 
Mistrzostw Gminy Bolesławiec w Halowej Piłce 
Nożnej. Na starcie do zawodów stanęło 10 senior-
skich drużyn, które, na co dzień grają w ligowych 
rozgrywkach klasy A i B. 

Drużyny biorące udział w zawodach podzielo-
no na dwie pięciozespołowe grupy, w których 

każdy zespół rozegrał aż cztery spotkania trwają-
ce po 12 minut. Każda z drużyn miała więc okazję 
do wykazania się swoimi umiejętnościami piłkar-
skimi. Po długich i zaciętych pojedynkach wyłonio-

no dwa najlepsze zespoły w grupach, które przeszły 
do kolejnej finałowej fazy rozgrywek. Ekipy Łazisk  
i Kruszyna, które zajęły ostatecznie w swoich 
grupach drugie pozycje, rozegrały między sobą mecz  
o 3 miejsce. Zwycięsko z tej konfrontacji wyszła 
drużyna ubiegłorocznych wicemistrzów czyli zespół 
„Znicz” Kruszyn, pokonując rywali zza miedzy 
1:0. Ostatni mecz należał do zespołów, które zajęły  
w swoich grupach 1 miejsca. Naprzeciw siebie stanę-
ły, drużyny Otoku oraz Kraśnika Dolnego. Mecz 
finałowy stał na bardzo wysokim poziomie, dostar-
czając przybyłym kibicom wiele emocji. Ostatecznie 
najlepszą drużyną mistrzowskiego turnieju okazała 
się drużyna Otoku, która pokonała swojego ostatnie-
go rywala 1:0. Obok klasyfikacji zespołowej rozstrzy-
gnięto rywalizację wśród najlepszych strzelców 
turnieju, w której zwyciężył z 5 trafieniami Robert 
Stankowski, broniący barw Otoku. Najlepszym 
bramkarzem turnieju okazał się Mirosław Walski 
również z Otoku. Pierwsze trzy drużyny otrzyma-
ły z rąk Zastępcy Wójta Pana Romana Jaworskie-
go okazałe puchary oraz dyplomy, a najlepszy strze-
lec i bramkarz odebrali nagrody rzeczowe. Organi-
zatorem Mistrzostw był Gminny Ośrodek Kultury 
i Sportu.

Krzysztof Mosiądz

DWÓJKI SIATKARSKIE
Powoli dobiegają już końca halowe rozgryw-

ki Szkół Podstawowych w ramach Mistrzostw 

Gminy Bolesławiec. W czwartek 10 marca bieżące-

go roku na sali sportowej SP w Kruszynie rywali-

zowali między sobą młodzi siatkarze i siatkarki w 

kategorii „dwójek”. W rozgrywkach dziewcząt do 

walki o tytuł mistrzowski zgłosiły się szkolne druży-

ny z Żeliszowa, Kraśnika Dolnego oraz gospodarzy 

z Kruszyna. Po zaciętych i emocjonujących pojedyn-

kach najlepszą drużyną okazała się, prowadzona 

przez Panią Alicję Michalską, reprezentacja Szkoły 

Podstawowej z Kraśnika Dolnego, która wygrała 

wszystkie mecze. Drugie miejsce przypadło zespoło-

wi gospodarzy, a trzecie drużynie ze SP w Żeliszowie.  

W rozgrywanym równolegle turnieju chłopców 

wzięły udział cztery szkolne reprezentacje: Bożejo-

wic, Ocic, Kraśnika Dolnego oraz Kruszyna. Po 

rozegraniu sześciu pojedynków wyłoniono ostatecz-

nie mistrza gminy, którym okazała się SP z Bożejo-

wic, prowadzona przez Pana Aleksandra Kłodnic-

kiego. Drużyny uczestniczące w rozgrywkach otrzy-

mały z rąk Dyrektora SP w Kruszynie Pani Beaty 

Domereckiej puchary oraz dyplomy. Zwycięskie 

drużyny z Kraśnika Dolnego i Bożejowic reprezen-

tować będą naszą gminę w rozgrywkach na szcze-

blu powiatowym. Krzysztof Mosiądz

Najlepszą drużyną Mistrzostw Gminy w Halowej Piłce 
Nożnej została reprezentacja piłkarzy z Otoku
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W P i s a r z o w i c a c h  k o ł o  K a m i e n n e j  G ó r y  
w dniach 09 – 10 marca bieżącego roku 

odbyły się finały strefy jeleniogórskiej, w której 
wystąpi l i  zwycięzcy zawodów powiatowych – 
tenisiści i tenisistki stołowi ze Szkoły Podstawowej  
w Trzebieniu. Jako pierwsze do zawodów przystą-
piły dziewczęta, które swój udział zakończyły już  
w fazie grupowej, przegrywając dwa mecze: 0:3  
ze SP w Studniskach oraz 1:3 ze SP w Jeżowie, ostatecznie 
zajmując ostatnie 6. miejsce. Najlepszą drużyną okazała się 
SP w Lubaniu. Nieco lepiej wypadli nasi chłopcy, którzy  
w fazie grupowej zaliczyli po jednej wygranej 3:0 SP w Suliko-
wie i przegranej 0:3 ze SP w Platerówce. W meczu półfi-
nałowym nasi chłopcy musieli uznać wyższość zespołu SP  
nr 3 z Lwówka Śląskiego przegrywając spotkanie 0:3. 
W końcowej klasyfikacji tenisiści ze SP w Trzebie-
niu, po przegranej 3:0 w meczu o 3. miejsce ze SP  

W dniach 10 i 15 marca bieżącego roku na w sali 
sportowej SP nr 2 w Bolesławcu (dziewczę-

ta) i SP w Świętoszowie (chłopcy) rozegrano zawody 
Mistrzostw Powiatu Szkół Podstawowych w Piłce Siatko-
wej „czwórek”. W kategorii dziewcząt naszą Gminę repre-
zentowały uczennice SP w Brzeźniku, które po przegra-
niu dwóch meczy zajęły 3. miejsce. Zwyciężyły siatkarki  

„STREFA” TENISA STOŁOWEGO

w Łomnicy, uplasowali się na czwartym miejscu. Tytuł 
mistrzowski przypadł SP w Platerówce. Gratulujemy 
zawodnikom z Trzebienia oraz opiekunowi zespołów 
Pani Ewie Parzygnat, życząc jednocześnie powodzenia  
w przyszłym roku. Krzysztof Mosiądz

CZWÓRKI SIATKARSKIE
SP nr 2 w Bolesławcu. W kategorii chłopców w mistrzow-
skim turnieju wystąpili uczniowie SP w Kruszynie. Młodzi 
siatkarze, mając na swoim koncie jedną porażkę i dwa 
zwycięstwa, uplasowali się na drugiej pozycji tuż za zwycię-
ską ekipą – SP nr 2 w Bolesławcu.

 WYNIKI DZIEWCZĄT:
 SP 2 Bolesławiec - SP Brzeźnik  2 : 0 
 SP Brzeźnik   - SP Osiecznica 1 : 2 

 WYNIKI CHŁOPCÓW:
 SP Kruszyn   - SP Warta   2 : 1 
 SP 2 Bolesławiec - SP Kruszyn  2 : 0 
 SP Świętoszów  - SP Kruszyn  0 : 2 

Krzysztof Mosiądz

Uczestnicy finałów strefy jeleniogórskiej w tenisie stołowym

Reprezentacja chłopców z SP w Kruszynie

Reprezentacja dziewcząt z SP w Brzeźniku 
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Warunkiem udziału w konkursie jest dostarcze-

nie własnoręcznie wykonanych prac do Gminnego 

Ośrodka Kultury i Sportu w terminie do 29 marca 

2011 r. do godz. 1400

 Do udziału w konkursie będą dopuszczone trwałe 

kompozycje wielkanocne.

3. KRYTERIA  OCENY

• wygląd zewnętrzny

• projektowanie

• zastosowanie naturalnych elementów

• estetyka

• wielofunkcyjność

4. UCZESTNICTWO I NAGRODY

Poza dziećmi z Klubów 4-H autorem danej kompo-

zycji wielkanocnej powinna być jedna osoba!

Wszystkich uczestników konkursu zapraszamy  

2 kwietnia 2011 roku na godz. 1400 do sali konfe-

rencyjnej w Kruszynie, gdzie odbędzie się ogłoszenie 

wyników konkursu i wręczenie nagród. 

“Wieści Gminne”  biuletyn informacyjny Gminy Bolesławiec 
Wydawca:    Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bolesławcu z/s w Kruszynie ul. Kasztanowa 1B tel/fax 75 732 14 77
      gokis.boleslawiec.org, www.gminaboleslawiec.pl, gokis.boleslawiec@wp.pl, urzadgminy@gminaboleslawiec.pl 
Zespół redakcyjny: Janusz Cieśla, Waldemar Danielewicz, Maria Fornagiel, Marzena Komarnicka, Leszek Krawczewski,   
      Krzysztof Mosiądz, Iwona Przybylska, Helena Szymula, Józefa Turek, Anna Weneny, Beata Widera.
Zdjęcia:     źródła gminne 
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 TO BĘDZIE:

REGULAMIN  KONKURSU
NA  NAJPIĘKNIEJSZE  KOMPOZYCJE  WIELKANOCNE

02 .04. 2011 R.-KRUSZYN
1. ORGANIZACJA  I  CEL

Organizatorem konkursu  jest Gminny Ośrodek 

Kultury i Sportu w Bolesławcu z/s w Kruszynie,  

ul. Kasztanowa 1b.

Celem konkursu jest pobudzenie inicjatyw  

w zakresie integracji społeczności wiejskiej poprzez 

aktywny udział w pracach związanych z realizacją 

zadań konkursowych.

2. WARUNKI  KONKURSU

• w konkursie biorą udział mieszkańcy gminy 

 wiejskiej Bolesławiec.

• prace konkursowe będą oceniane w trzech 

 kategoriach wiekowych:

 I  dzieci i młodzież ze szkół podstawowych gminy  

  Bolesławiec (prace indywidualne), 

 II dzieci i młodzież, działające w Klubach 4-H 

  (prace zbiorowe), 

 III mieszkańcy gminy wiejskiej Bolesławiec  

  powyżej 14 roku życia.

02 kwietnia - Finał Konkursu na Najpiękniejsze Kompozycje Wielkanocne i na Najciekawszy Haft 

    - sala konferencyjna w Kruszynie, godz. 1400

03 kwietnia - Turniej „Prima Siatka” – sala gimnastyczna w Kruszynie, godz. 900

07 kwietnia - Konkurs Plastyczny– biblioteka w Ocicach, godz. 1300

09 kwietnia -  Konkurs na Regionalne Potrawy Wielkanocne – aula I LO w Bolesławcu, godz. 1200

16 kwietnia - Mistrzostwa Gminy Bolesławiec w Tenisie Stołowym – Dom Ludowy w Kruszynie, godz. 1200 

19 kwietnia - Turniej Wiedzy o Kruszynie „Moja mała ojczyzna” – biblioteka w Kruszynie, godz. 1400

19 kwietnia - „Z ortografią w świecie baśni” – biblioteka w Kraśniku Dolnym, godz. 1200

29 kwietnia  - Eliminacyjny Turniej Darta - Dom Ludowy w Łaziskach, godz. 1600




