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AKTUALNOŚCI GMINNE
Z WIZYTĄ U WOJEWODY

W dniu 26 sierpnia br. Wójt 
Gminy Andrzej Dutkowski 

wspólnie ze Starostą Bolesławiec-
kim Cezarym Przybylskim spotka-
li się we Wrocławiu z Wojewo-
dą Dolnośląskim Aleksandrem 
Skorupą. Spotkanie było okazją 
do omówienia wielu istotnych dla 
gminy i powiatu spraw. Dysku-
towano m.in. o nieodpłatnym 
przekształceniu prawa wieczystego 
użytkowania gruntów przejętych 
od PKP oraz o wymianie ekranów 
akustycznych wzdłuż linii kolejo-
wej w Dobrej. Wojewoda zapew-
nił Wójta o swojej przychylności  
i zadeklarował wsparcie w rozwią-
zaniu tych problemów. 

Tego  samego dn ia  Wój t 
Gminy spotkał się we Wrocławiu 
z Zastępcą Dyrektora ds. Przygo-
towania Inwestycji i Administro-
wania Drogami Dolnośląskiej 
Służby Dróg i Kolei Panią Teresą 
Grabowską-Chudy. Wójt zgłosił 
Pani Dyrektor problemy związa-
ne z poprawą bezpieczeństwa  
na drogach wojewódzkich przebie-
gających przez teren naszej gminy. 
Poruszył m. in. kwestię budowy 
aktywnego przejścia dla pieszych 
w rejonie Szkoły Podstawowej 
w Trzebieniu, budowy chodnika 
na odcinku Bolesławiec – Suszki, 
oraz możliwości budowy parkin-
gu w Łaziskach naprzeciw kościo-
ła. W trakcie spotkania uzgod-
niono również tryb postępowa-
nia pozwalającego na montaż 
wiaty przystankowej w zatoczce 
w Kozłowie oraz ustalono zasady 
wjazdu na działkę gminną w Starej 

Olesznej naprzeciw sali zebrań. 
DOŻYNKI GMINNE

Dnia 4 września br. odbyły 
się Dożynki Gminne. Do 

Dobrej zawitało 28 delegacji 
sołeckich (zabrakło jedynie Łąki), 
prezentując przepiękne, misternie 
wykonane wieńce. Uroczystości 
tradycyjnie rozpoczęła dziękczyn-
na Msza Święta w intencji rolni-
ków. Wszyscy, którzy tego dnia 
zawitali do Dobrej mogli dosko-

nale się bawić i świętować zakoń-
czenie żniw pod czujnym okiem 
prowadzących Beaty Widery  
i Olgierda Poniźnika. Szerzej  
o dożynkach piszemy w oddziel-
nym artykule str. 17.
KONWENT W NOWOGRODŹCU

Wójt Gminy uczestniczył  
w dniu 14 września 2011 

roku w posiedzeniu Konwen-
tu Wójtów, Burmistrza, Prezy-
denta Miasta i Starosty Powiatu 
Bolesławieckiego w Nowogrodź-
cu. Posiedzenie tym razem zdomi-
nowały tematy społeczne. Dysku-

towano m.in. o roli gmin w zakre-
sie pomocy i opieki społecznej, 
edukacji przedszkolnej i prowa-
dzeniu magazynu żywnościowego. 
W toku obrad poruszono również 
temat gospodarki odpadami  
w kontekście nowych przepisów 
prawnych. W porządku posiedze-
nia znalazły się także zagadnienia 
związane z turystyką, rekreacją  
i promocją gmin Powiatu Bolesła-
wieckiego. 

PODPISANE UMOWY

W dniu 15 września br. Wójt 
Gminy podpisał umowę na 

budowę placu zabaw i boiska wielo-
funkcyjnego w Łaziskach. Wykonaw-
cą tej inwestycji będzie Zakład 
Budowlano – Transportowy Marian 
Muzyka z Tomaszowa Bolesławiec-
kiego. Inwestycja zakończona zosta-
nie z końcem października. 
 Tego samego dnia podpisana 
została także umowa na budowę 
placu zabaw i dwóch boisk wielo-
funkcyjnych przy szkole w Żeliszo-
wie. Tę inwestycję realizować będzie 

Po symbolicznym młynkowaniu zboża Wójt Gminy przywitał wszystkich 
przybyłych i zaprosił do wspólnej zabawy dożynkowej
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czo-wyborcze Oddziału Powiato-
wego Ochotniczych Straży Pożar-
nych Rzeczypospolitej Polskiej  
w Bolesławcu. Uczestniczył w nim 
Wójt Gminy Andrzej Dutkowski.  
Na zebraniu podsumowano działal-
ność związku w ostatnich pięciu 
latach oraz wybrano Zarząd na 
następną pięcioletnią kadencję. 
Prezesem Zarządu ponownie wybra-
no strażaka ochotnika druha Zbignie-
wa Bożęckiego. Gratulujemy!
SPOTKANIE Z NADLEŚNICZYM
 Wójt Gminy spotkał się w dniu 
15 września br. z Nadleśniczym 
Władysławem Nowakiem. Na 
spotkaniu omówiono m.in. aktual-
ny stan spraw związanych z zamia-
ną gruntów gminy na leśne (zajętych 
wcześnie na realizację celów publicz-
nych). Ponadto Wójt Gminy i Nadle-
śniczy dokonali wizji lokalnej znisz-
czonej drogi leśnej łączącej Bolesła-
wiec z Mierzwinem. Nadleśniczy 
zadeklarował, że droga zostanie 
naprawiona. Trzymamy za słowo. 

NIE CHCĄ ULIC
 20 września br. w Bolesławi-
cach odbyło się zebranie wiejskie 
w sprawie nadania nazw ulic  
w tej miejscowości. Potrzebę taką 

firma Moris-Sport z Warszawy. 
Zgodnie z zapisami umowy 
zadania te powinny zostać zreali-
zowane do połowy listopada. 

NARADA DYREKTORÓW
 29 sierpnia br. Wójt Gminy 
spotkał się z dyrektorami szkół 
gminnych. Głównym tematem 
spotkania było przygotowanie 
szkół do nowego roku szkolne-
go 2011/2012. Omówiono także 
sprawy organizacyjne związane  
z realizowanym w naszych szkołach 
od 1-ego września projektem 
edukacyjnym współfinansowa-
nym z Europejskiego Funduszu 
Społecznego „Usuwamy barie-
ry- indywidualizacja nauczania  
w szkołach podstawowych gminy 
Bolesławiec”. Niezwykle miłym  
i uroczystym akcentem narady było 
wręczenie przez Wójta Gminy aktu 
nadania stopnia nauczyciela miano-
wanego dla Pani Anny Sochy - 
nauczycielki z Brzeźnika. Pani Annie 
serdecznie gratulujemy i życzymy 
dalszych sukcesów zawodowych.

STYPENDIA WRĘCZONE
Podczas posiedzenia Komisji 

Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw 

Społecznych w dniu 23 września br. 
Wójt Gminy uroczyście wręczył 
stypendia dla gimnazjalistów za rok 
szkolny 2010/2011. Surowe, 

regulaminowe kryteria spełniło 
tym razem jedynie trzech panów 
gimnazjalistów: Krzysztof Kozicki, 
Bartosz Prabucki, Jakub Berestec-
ki. Serdecznie gratulujemy zarów-
no uczniom jak również ich rodzi-

com. Życzymy sukcesów w kolej-
nych etapach edukacji.
STRAŻACY WYBRALI WŁADZĘ

W dniu 2 września 2011 r. 
odbyło się zebranie sprawozdaw-

Pani Anna Socha odbiera z rąk Wójta Gminy Pana Andrzeja Dutkowskie-
go gratulacje i akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego

Pamiątkowa fotografia gimnazjalnych stypendystów za rok szkolny     
2010/2011, ich rodziców, zaproszonych gości i przedstawicieli gminy
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zgłosiła Wójtowi Gminy sołtys wsi. 
Jednakże przeprowadzone ankie-
ty jak również wynik głosowania 
na zebraniu wyraźnie wskazały,  
że większość mieszkańców Bolesła-
wic jest przeciwna wprowadzeniu 
ulic we wsi. Wójt Gminy przychyli 
się do woli większości, na chwilę 
obecną nazwy ulic w Bolesławi-
cach nie zostaną wprowadzone.

ŚWIĘTO KOMUNALNIKA
 9 września 2011 roku pracow-
nicy Przedsiębiorstwa Wodocią-

gów i Kanalizacji w Bolesławcu 
obchodzili dzień komunalnika. 
W zorganizowanym z tej okazji 
spotkaniu uczestniczyli przedsta-
wiciele Gminy Miejskiej i Wiejskiej 
Bolesławiec. Wójt Gminy Bolesła-
wiec Andrzej Dutkowski oraz 
Sekretarz Miasta Jerzy Zieliński 
podziękowali wszystkim pracow-
nikom za dotychczasową pracę 

oraz za odpowiednie utrzymanie 
sieci wodociągowej, podkreśla-
jąc równocześnie profesjonalizm 

kadry, doświadczenie oraz bogaty 
potencjał techniczny spółki.  

PAMIĘTAMY O ROCZNICY
 1 września br. pod pomni-
kiem żołnierzy II Armii Wojska 
Polskiego w Bolesławcu odbyły 
się uroczystości upamiętniające 
72 rocznicę wybuchu II Wojny 
Światowej. Gminę Bolesławiec 
na uroczystościach reprezentowa-
li Wójt Gminy Andrzej Dutkow-
ski i Przewodniczący Rady Gminy 
Jan Durda. W hołdzie żołnierzom 
odczytany został apel poległych,  
a salwę honorową oddała Kompa-
nia 23 Pułku Artylerii.

ŁAZIENKI Z NOWYCH 
JAROSZOWIC

W dniu 27 sierpnia br. Wójt 
Gminy spotkał się z szefo-

stwem i pracownikami firmy 
BadElement Polska w Nowych 
Jaroszowicach. Okazją do prezen-
tacji firmy i ich produktów była 
okoliczność wyprodukowa-
nia 2000 łazienki. Gratulujemy  
i życzymy kolejnych sukcesów. 

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz.U.Nr 80, poz.717 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Bolesławiec uchwały 
nr VIII/42/11 z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunko-
wań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bolesławiec.

Jednocześnie, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (Dz. U. z 2008 r. nr 199 poz. 1227 z późn. zm.), informuję o przystąpieniu do opracowania 
projektu prognozy oddziaływania na środowisko dla ww. dokumentu.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego studium. Wnioski należy składać  
na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy, ul. Teatralna 1a, w terminie do 21 października. 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz 
oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. 

Wzór wniosku jest dostępny na stronie internetowej Gminy Bolesławiec www.gminaboleslawiec.pl 
Przed złożeniem wniosku zaleca się skonsultowanie jego treści w pok. nr 4.

Wójt
Gminy Bolesławiec

Iwona Przybylska

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY BOLESŁAWIEC

o przystąpieniu do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Bolesławiec

Życzenia załodze PWiK, z okazji jej święta, w imieniu właścicieli Spółki 
przekazali Wójt Gminy Andrzej Dutkowski i Sekretarz Miasta Jerzy Zieliński
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CO SŁYCHAĆ W RADZIE?
W dniu 23 sierpnia br. odbyło 

się posiedzenie Komisji 
Stałych Rady Gminy, na którym 
radni rozpatrzyli 10 projektów 
uchwał, które po pozytywnym 
rozpatrzeniu zostały podjęte na 
IX Sesji Rady Gminy w dniu 
31 sierpnia br. Pierwsza uchwa-
ła dotyczyła przyjęcia informacji 
o przebiegu wykonania budżetu 
gminy, kształtowaniu się wielo-
letniej prognozy finansowej oraz 
informacji o przebiegu wykona-
nia planu finansowego samorzą-
dowej instytucji kultury za I półro-
cze 2011 roku. Radni po przeana-
lizowaniu dokumentów i wysłu-
chaniu Wójta uznali, że realizacja 
bieżącego budżetu w I półroczu 
przebiegała planowo i nie budzi 
zastrzeżeń radnych. Informacja 
o przebiegu wykonania budżetu 
kontrolowana była również przez 
Regionalną Izbę Obrachunkową, 
która wydała o niej  pozytyw-
ną opinię. Radni wprowadzi-
li również zmiany w uchwale 
określającej tryb udzielania, rozli-
czania oraz kontroli prawidłowo-
ści wykorzystania dotacji, udzie-
lonych niepublicznym przed-
szkolom i innym formom wycho-
wania przedszkolnego, działają-
cym na terenie Gminy Bolesła-
wiec. Podstawą obliczenia dotacji 
dla niepublicznych przedszkoli  
i innych form wychowania przed-
szkolnego działających na terenie 
naszej gminy będą wydatki bieżą-
ce ponoszone w przeliczeniu na 
1 dziecko w przedszkolu publicz-
nym w Trzebieniu, dotychczas pod 
uwagę brane były koszty z przed-

szkoli na terenie Miasta Bolesła-
wiec. Zmiana podyktowana zosta-
ła utworzeniem z dniem 1-ego 
września br. przedszkola publicz-
nego w Trzebieniu. 

Ważnym tematem obrad 
były też uchwały o zmianie 

studium i miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzenne-
go w częściach niektórych wsi. 
Radni zdecydowali o uchwaleniu 
zmiany studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Bolesławiec 

oraz zmiany miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzen-
nego: dla wsi Łaziska, w części 
dotyczącej działki nr 66/2, dla 
wsi Rakowice w części dotyczą-
cej działek: nr 380/282, 380/283, 
254,  255/1,  255/2,  255/3, 
255/4 i 269 i wsi Chościszowice  
w części dotyczącej działek nr 85, 
115 i 116 oraz dla obszaru  
w obrębie Trzebień Mały. Głównym 
celem wykonanej zmiany miejsco-

wego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego wsi Łaziska 
jest umożliwienie prowadze-
nia różnorodnej działalności 
gospodarczej (funkcje usługo-
we), Chościszowic umożliwienie 
prowadzenia działalności sporto-
wo-rekreacyjnej, a dla Rakowic 
umożliwienie rozbudowy ujęć 
wody (wyłączenie z użytkowa-
nia leśnego terenów, na których 
są studnie). O celu przewidywa-
nego zagospodarowania terenu 
we wsi Trzebień Mały pisaliśmy 

obszernie w ubiegłym wydaniu 
„Wieści Gminnych”. Przypomni-
my tylko, że chodzi o utworze-
nie usług z zakresu sportu, rekre-
acji i turystyki na terenach m.in. 
nie wykorzystywanych nieużyt-
ków i wyrobisk po byłej kopal-
ni kruszywa. Projekty uchwał 
uzyskały pozytywne opinie 
Gminnej Komisji Urbanistycz-
no-Architektonicznej i wymaga-
ne pozytywne uzgodnienia. 

W dniu 23 września, odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury,  

Sportu i Spraw Społecznych Rady Gminy Bolesławiec
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Ostatnia uchwała podjęta przez 
Radę Gminy Bolesławiec  

w dniu 31 sierpnia br. poświęcona 
jest nawiązaniu współpracy partner-
skiej pomiędzy Gminą Bernsdorf  
z Niemiec, a Gminą Bolesławiec. 
Cele umowy obejmują: wzajemne 
poznanie się mieszkańców gmin, 
włącznie z ich tradycjami, kulturą 
i historią, gromadzenie doświad-
czeń gmin w ramach jednoczenia 
się z wolną i zjednoczoną Europą 
oraz realizację ponadgranicznych 
projektów i podejmowanie działań 
będących wzorcem dla wzajem-

nych kontaktów na obszarach 
przygranicznych. Rady obu gmin 
podejmują uchwałę o nawiązaniu 
współpracy w swoich gminach, 
upoważniając organy wykonawcze 
(Wójta i Burmistrza) do podpisa-
nia Umowy Partnerskiej. Uchwała 
daje możliwość współpracy trans-
granicznej na różnorodnych płasz-
czyznach i może przynieść korzy-
ści w realizacji wspólnych projek-
tów, np. budowa obiektów, remon-
ty szkół, ścieżki rowerowe, itp.  
Na opracowywanie wspólnych 
projektów pozostało jeszcze do 

wykorzystania ze środków unijnych 
około 23 mln euro. 

W dniu 23 września odbyło się 
 natomiast posiedzenie 

Komisji Oświaty, Kultury, Sportu 
i Spraw Społecznych Rady Gminy 
Bolesławiec. W dużej mierze 
poświęcone było ono informacjom 
z zakresu przygotowania szkół do 
roku szkolnego 2011/2012. Człon-
kowie komisji przeanalizowali 
również zasady wynajmu sal gimna-
stycznych i domów ludowych oraz 
zasady udzielania stypendiów dla 
uczniów. Józefa Turek

BUDŻET W POŁOWIE
W dniu 31 sierpnia br. podczas 

obrad IX sesji Rady Gminy 
Radni posiłkując się wyjaśnieniem 
Wójta Gminy i pozytywną opinią 
Regionalnej Izby Obrachunkowej 
podjęli uchwałę w sprawie przyję-
cia informacji o przebiegu wykona-
nia budżetu gminy za pierwsze 
półrocze 2011 roku. Przyglądając 
się budżetowi gminy za pierwsze 
półrocze tego roku z całą świado-
mością należy stwierdzić, że jego 
realizacja przebiega prawidłowo 
bez zakłóceń i problemów. 

Bardzo dobre jest wykonanie 
dochodów budżetowych. Ich reali-
zacja za pierwsze sześć miesięcy 
tego roku wyniosła 15.356,634 zł, 
 co stanowi 54,40% planowanych 
dochodów rocznych. Wydatki 
budżetowe za pierwsze półrocze 
wykonane zostały na poziomie 
12.441,209 zł (41,04% planowa-
nych wydatków na 2011rok). Taki 
poziom zrealizowanych wydat-
ków wynika w dużej mierze z tego, 
iż wydatki inwestycyjno – remon-

towe ponoszone będą głównie  
w drugim półroczu, po zakończeniu 
realizowanych zadań. Na koniec 
czerwca wydatki na remonty  
i modernizację zamknęły się kwotą 
264.406 zł (26,02%), natomiast 

wydatki inwestycyjne wyniosły 
1.446,850 zł (20,34%). Pozosta-
łe 10.729,953 zł (48,37%)to  
tzw. wydatki bieżące.

Wśród wielu istotnych zadań 
finansowanych z budże-

tu gminy w pierwszym półro-
czu 2011 roku wymienić należy 
przede wszystkim: kontynuację 
budowy kanalizacji sanitarnej 

dla części wsi Łaziska, uzupełnie-
nie oświetlenia drogowego we 
wsiach: Bolesławice, Bożejowice, 
Brzeźnik, Dąbrowa Bolesławiecka, 

W Dobrej, w miesiącu kwietniu, oddano do użytkowania pierwszy 
z wielu zaplanowanych na terenie naszej gminy placów zabaw dla dzieci
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Kraśnik Górny, Kruszyn, Łaziska, 
Mierzwin, Stare Jaroszowice, 
Stara Oleszna i Trzebień Mały. 
Opracowana została dokumentacja 
projektowa na budowę oświetlenia 
drogowego w Bolesławicach.

W Dobrej i Trzebieniu wybudo-
wane zostały place zabaw dla 
dzieci. W Nowej Wsi powstało 
wielofunkcyjne boisko sporto-
we. Pozostając w temacie boisk 
wspomnieć należy o wydatkach 
związanych z przygotowaniami 
do budowy boiska w Łaziskach 
(opracowanie dokumentacji 
projektowej na likwidację kolizji 
napowietrznej linii energetycznej 
n/n) oraz o zakupie materiałów 
do wykonania trybun na boisku 
w Ocicach. Znaczące wydat-
ki poniesione zostały w związ-

ku z budową, oddanego już do 
użytku, wielofunkcyjnego obiektu 
kultury w Żeliszowie. Opracowa-
ny został także projekt zamienny 
na budowę sali wraz z remontem 
Szkoły Podstawowej w Bożejo-
wicach. Wprowadzone zmiany 
pozwolą na ewentualne urucho-
mienie tam w przyszłości przed-
szkola. Przekazane zostały także 
częściowo środki partycypacji 
w kosztach przebudowy drogi 
powiatowej Nr 2274D relacji 
Brzeźnik – Nowogrodziec. 

W p i e r w s z y m  p ó ł r o c z u 
ponadto wykonano cząst-

kowe remonty dróg gminnych, 
roboty melioracyjne (Chościszo-
wice, Kraśnik Dolny, Kraśnik 
Górny, Mierzwin, Nowe Jaroszo-
wice, Otok, Ocice), odwodnio-

no również tereny przy boiskach  
w Kruszynie i Ocicach.

Ze środków budżetu gminy 
sfinansowanych zostało 51 badań 
mammograficznych i 18 badań 
prostaty dla mężczyzn, przekaza-
ne zostały środki na prowadze-
nie magazynu żywnościowego, 
działalność Zrzeszenia Ludowe 
Zespoły Sportowe oraz funkcjo-
nowanie jednostek OSP.

Tak w największym skrócie 
zaprezentować można wydat-
ki budżetowe za pierwsze sześć 
miesięcy tego roku. Zaintereso-
wanych szczegółami odsyłamy na 
stronę BIP Urzędu Gminy, gdzie 
zamieszczona jest kompleksowa 
informacja z wykonania budżetu 
gminy za I półrocze 2011 r.

Obserwujemy ostatnio niepo-
kojące zjawisko polegające 

na umieszczaniu, bezpośrednio 
w pasie drogowym lub tuż obok 
niego, kamieni i innych przed-
miotów.

Kamienie, a właściwie głazy 
kamienne ,  umieszczane  są  
w celu ochronienia ogrodzeń 
przed ewentualną szkodą wyrzą-
dzoną przez użytkowników drogi. 
Obowiązujące prawo zabrania 
umieszczenie w pasie drogowym 
takich przedmiotów i są one usuwa-
ne w wyniku interwencji zarząd-
ców drogi. Osoba umieszczająca 
kamienie w pasie drogowym może 
być ukarana mandatem. Większy 
problem stwarzają przeszkody 
umieszczane tuż obok pasa drogo-
wego, na prywatnych posesjach. 
Nie są one umieszczane w pasie 
drogowym, ale ze względu na 
niewielką szerokość drogi stwarza-

ją zagrożenie dla użytkowników 
dróg. Musimy pamiętać, że z drogi 
oprócz pojazdów korzystają także 
piesi, którzy mogą doznać uszczerb-
ku na zdrowiu po kolizji z kamie-
niem. W przypadku powstania 
szkody, poszkodowany może żądać 

W wielu wsiach naszej gminy, przy drogach, „wyrosły” takie niespodzianki

od właściciela terenu odszko-
dowania. Dlatego zwracamy się  
z gorącym apelem: usuńmy z pasów 
drogowych i z terenów do nich 
przyległych, przeszkody powodu-
jące zagrożenie dla korzystających 
z dróg.

UWAGA !!! KAMIEŃ

Waldemar Danielewicz

Iwona Przybylaska
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ŚWIADCZENIA RODZINNE NA 2011/2012
Ostatnia wypłata przyznanych zasiłków rodzinnych 

nastąpi w m-cu październiku 2011 r. Aby kontynu-
ować wypłatę tych świadczeń należy w Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Kruszynie złożyć wniosek wraz z niezbęd-
nymi dokumentami.

JAKIE DOKUMENTY?
 Jeśli rodzina pobierała już zasiłek rodzinny, dotychczas 
złożone dokumenty są ważne:
• skrócony odpis aktu urodzenia dziecka,
• kserokopia dowodów osobistych obydwojga rodziców 
(chyba, że zostały wymienione na nowe),
• kserokopia wyroku rozwodowego i zasądzonych 
alimentów,
• kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności dziec-
ka.
 Wniosek o przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego  
i niezbędne załączniki:
 Wniosek oraz wymagane druki oświadczeń już można 
pobrać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kruszynie. 
Można go również wypełnić na miejscu w Ośrodku. 
Do prawidłowego wypełnienia tego wniosku potrzeb-
ne są dane członków rodziny tj: PESEL oraz NIP. Podsta-
wowym załącznikiem do wniosku jest zaświadczenie  
z Urzędu Skarbowego o dochodzie uzyskanym  z wszyst-
kich źródeł za 2010 r. (zaświadczenie to może być zastąpio-
ne prawidłowo wypełnionym oświadczeniem podatnika) 
dla wszystkich dorosłych członków rodziny oraz niepeł-
noletnich dzieci odbywających płatną praktykę szkolną. 
Ponadto w zależności od sytuacji rodzinnej czy zdrowot-
nej należy przedłożyć:
• nakaz płatniczy za 2010 r. otrzymany z Urzędu Gminy 
(dotyczy rodzin posiadających gospodarstwa rolne),
• zaświadczenie ze szkoły o kontynuowaniu nauki  
w szkole ponadgimnazjalnej w roku szkolnym 2011/2012, 
a w przypadku zamieszkania w internacie lub bursie szkol-
nej również odpowiednie potwierdzenie tego faktu,  
• orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepeł-
nosprawności,
• postanowienie sądu o rozwodzie i zasądzonych alimen-
tach,
• oświadczenie o wysokości otrzymanych alimentów  
w 2010 r. (kiedy alimenty są płacone dobrowolnie),
• zaświadczenie od komornika o wysokości wyegzekwo-
wanych alimentów w 2010 r. (jeżeli to komornik ściąga 
alimenty).
WYCHOWAWCZY I WAŻNE ZMIANY W BECIKOWYM
 Osoby ubiegające się o dodatek do zasiłku rodzinnego 
z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu 
wychowawczego winne przedłożyć:
• zaświadczenie od pracodawcy od kiedy i na jaki okres 

są zatrudnione oraz od kiedy i na jaki okres mają udzie-
lony urlop wychowawczy,
• zaświadczenie z ZUS od kiedy są zgłoszone do ubezpie-
czeń społecznych.
 Osoby ubiegające się o jednorazową zapomogę z tyt. 
urodzenia dziecka (becikowe) winny złożyć:
• kserokopię skróconego odpisu aktu urodzenia dziec-
ka oraz nr PESEL,
• kserokopię dowodów osobistych obydwojga rodzi-
ców,
• zaświadczenie od lekarza potwierdzające co najmniej 
jedno badanie kobiety w okresie ciąży przez lekarza 
ginekologa lub położną. 
UWAGA! Do wniosku o „becikowe” składanym po 
1.01.2012 r. obowiązywać będzie zaświadczenie potwier-
dzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie 
później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (nie mniej 
niż trzy wizyty w czasie ciąży tj. jedna kontrola lekarska 
na jeden trymestr).  

WYSOKOŚĆ ZASIŁKÓW
 Warunkiem przyznania prawa do zasiłku rodzinnego 
jest nie przekroczenie kryterium dochodowego na  jedną 
osobę w rodzinie tj. 504,00 zł lub 583,00 zł (netto) gdy  
w rodzinie jest osoba z orzeczeniem o niepełnosprawności.
Wysokość zasiłku rodzinnego uzależniona jest od wieku 
dziecka i tak:
• do 5 roku życia                      -     68,00 zł,
• powyżej 5  roku do 18 roku   -     91,00 zł,
• powyżej 18 roku do 24 roku    -     98,00 zł.
Przy zasiłku rodzinnym można otrzymać dodatki tj:
• z tyt. urodzenia dziecka     - 1000,00 zł,
• z tyt. urlopu wychowawczego  -   400,00 zł,
• z tyt. wielodzietności (na trzecie i kolejne dziecko 
pobierające zasiłek rodzinny)    -     80,00  zł,
• z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnospraw-
nego:
   - do 5 roku życia     -     60,00 zł,
        - powyżej 5 roku życia  -     80,00 zł,
• z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego        
 (jednorazowo)       -   100,00 zł 
• z tyt. dojazdów do szkoły    -     50,00 zł,
• z tyt. zamieszkania w internacie lub bursie szkolnej 
 (szkoły ponadgimnazjalne)   -     90,00 zł,
• z tyt. samotnego wychowywania dziecka (wdowa, 
 wdowiec, ojciec dziecka jest nieznany)- 170,00 zł,  
 nie więcej jednak, niż 340,00 zł na wszystkie dzieci.
 Świadczenia wypłacane są w dniach od 25 do 30 każde-
go miesiąca, przelewem na konto osobiste lub w kasie 
Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Bolesławcu przy  
ul. Łukasiewicza 13.
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W niedzielę 9 października 2011 r. w godzinach  

od 700 do 2100 odbędą się  wybory parlamentar-

ne. W ich wyniku wybierzemy naszych przedstawicieli do 

Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospo-

litej Polskiej. Gmina Bolesławiec znajduje się w 1 okręgu 

wyborczym obejmującym w wyborach do sejmu powiaty: 

bolesławiecki, głogowski, jaworski, jeleniogórski, kamien-

nogórski, legnicki, lubański, lubiński, lwówecki, polkowic-

ki, zgorzelecki i złotoryjski. Liczba posłów wybieranych 

w okręgu wynosi 12. 

Okręg wyborczy w wyborach do senatu (także 1) 

obejmuje powiaty: bolesławiecki, lubański, lwówecki  

i zgorzelecki, i jest jednomandatowy.

Głosowanie w naszej gminie przeprowadzone będzie  

w 9 stałych obwodach glosowania, których granice i siedzi-

by publikujemy poniżej. Prawo udziału w wyborach ma 

każdy obywatel polski, który najpóźniej w dniu głosowa-

nia kończy 18 lat i nie został pozbawiony praw publicz-

nych lub ubezwłasnowolniony prawomocnym wyrokiem 

sądu, ani pozbawiony praw wyborczych. Nazwiska osób 

uprawnionych do głosowania są wpisywane w sporządzo-

nym przez urząd gminy spisie wyborców. 

GŁOSOWANIE W MIEJSCU STAŁEGO ZAMIESZKANIA

Nazwiska osób uprawnionych do głosowania stale 

zamieszkałych w danej gminie i zameldowanych na 

pobyt stały oraz osób dopisanych do rejestru wyborców na 

ich wniosek, zostaną wpisane z urzędu do spisów wybor-

ców sporządzonych dla poszczególnych obwodów głoso-

wania. Do rejestru wyborców mogą być również wpisa-

ne osoby, które stale zamieszkują na obszarze gminy bez 

zameldowania na pobyt stały, jeżeli złożą w tej sprawie 

stosowny wniosek.

 Osoby zameldowane na pobyt czasowy powinny 

pamiętać, że zostaną z urzędu ujęte w spisach wyborców 

sporządzanych w miejscu ich zameldowania na pobyt 

stały.

GŁOSOWANIE POZA MIEJSCEM  
STAŁEGO ZAMIESZKANIA

Wyborcy przebywający w szpitalu, zakładzie pomocy 

społecznej, zakładzie karnym oraz areszcie mogą 

WYBORY DO SEJMU I SENATU
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

głosować w obwodach utworzonych w tych jednostkach. 

Osoby, które zostały objęte spisem wyborców sporządzo-

nym w szpitalu lub zakładzie pomocy społecznej, a opusz-

czą te jednostki w przeddzień wyborów, mogą głosować 

w miejscu stałego zamieszkania pod warunkiem udoku-

mentowania daty opuszczenia zakładu.

WARUNKI GŁOSOWANIA W MIEJSCU  
POBYTU CZASOWEGO

Osoby czasowo przebywające poza miejscem stałe-

go zamieszkania mogą wziąć udział w głosowaniu  

w miejscu pobytu czasowego (bez pobierania zaświadcze-

nia o prawie do głosowania), jeśli złożą w urzędzie gminy 

wniosek o dopisanie do spisu wyborców. Wniosek składa 

się najpóźniej do dnia 4 października 2011 r. w organie 

ewidencji ludności urzędu gminy, na terenie której czaso-

wo przebywa osoba chcąca wziąć udział w głosowaniu. 

Dopisanie do spisu w miejscu pobytu czasowego, powodu-

je z urzędu skreślenie tej osoby ze spisu w miejscu stałe-

go zamieszkania.

Także osoby nigdzie nie zamieszkałe, przebywają-

ce czasowo na obszarze gminy, które chcą wziąć udział  

w głosowaniu mogą w nieprzekraczalnym terminie do  

4 października 2011r. złożyć wniosek o dopisanie ich  

do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie 

w miejscu pobytu.

ZAŚWIADCZENIA O PRAWIE DO GŁOSOWANIA 

Udział w głosowaniu poza miejscem stałego zamiesz-

kania jest również możliwy na podstawie zaświad-

czenia o prawie do głosowania, które wyborca może otrzy-

mać w urzędzie gminy właściwym ze względu na miejsce 

jego stałego zamieszkania najpóźniej do 7 października 

2011r. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowol-

nie wybranym obwodzie, zarówno w kraju, jak i za grani-

cą. Wydanie zaświadczenia powoduje wykreślenie nazwi-

ska ze spisu wyborców w miejscu zamieszkania. Należy 

zwrócić szczególną uwagę, aby nie utracić zaświadczenia 

o prawie do głosowania. W przypadku jego utraty, nieza-

leżnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolej-

nego zaświadczenia, ani wzięcie udziału w głosowaniu 

w obwodzie właściwym dla miejsca swego zamieszkania.
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GŁOSOWANIE W KRAJU OSÓB  
ZAMIESZKAŁYCH ZA GRANICĄ 

Obywatele polscy stale zamieszkali za granicą, którzy 
w dniu wyborów będą przebywać w kraju, mogą 

wziąć udział w głosowaniu w obwodzie właściwym dla 
miejsca ich pobytu, jeżeli przedłożą obwodowej komisji 
wyborczej ważny polski paszport oraz udokumentują,  
że stale zamieszkują za granicą. Komisja wyborcza zaznaczy 
fakt głosowania na ostatniej stronie wizowej w paszporcie 
odciskając swoją pieczęć i wpisując datę. 

 
WARUNKI WAŻNOŚCI GŁOSU

W wyborach do Sejmu: głosować można tylko na 
jedną listę, stawiając znak „x” w kratce z lewej 

strony obok nazwiska jednego z kandydatów z tej listy, 
przez co wskazuje się jego pierwszeństwo do otrzymania 

mandatu. Postawienie znaku „x” w kratce obok nazwisk 
kandydatów  z różnych list lub nie postawienie znaku „x” 
w żadnej kratce powoduje nieważność głosu.

W wyborach do Senatu głosować można tylko na 
jednego kandydata na senatorów, stawiając znak „x”  
w kratce z lewej strony obok nazwiska kandydata,  
na którego wyborca głosuje. Postawienie znaku „x”  
w więcej niż 1 kratce lub nie postawienie znaku „x”  
w żadnej kratce powoduje nieważność głosu. 

Przypominamy, że udając się do lokalu wyborczego 
należy pamiętać o zabraniu dokumentu ze zdjęciem, 

który pozwoli komisji wyborczej na ustalenie naszej tożsa-
mości. Brak takiego dokumentu może być przyczyną 
odmowy wydania kart do głosowania.

Numer 
obwodu 

głosowania

Granice obwodu 
głosowania

Siedziba obwodowej 
komisji wyborczej

Lokal przysto-
sowany dla osób 

niepełnosprawnych

Siedziba komisji 
wyznaczonej dla 
celów głosowania 

korespondencyjnego

1
Nowa, Nowe Jaroszo-
wice, Suszki

Sala Zebrań, 
Suszki 45 a

Tak Nie

2
Bożejowice, Kraszowi-
ce, Otok, Rakowice

Dom Ludowy, 
Otok 44

Tak Nie

3
Brzeźnik, Dobra, 
Mierzwin 

Szkoła Podstawowa, 
Brzeźnik 67

Tak Tak

4

Bolesławice, Chości-
szowice, Dąbrowa 
Bolesławiecka Golnice, 
Krępnica, Łąka 

Szkoła Podstawowa, 
Dąbrowa Bolesła-
wiecka 43

Tak Nie

5
Kozłów, Parkoszów, 
Stara Oleszna, Trzebień, 
Trzebień Mały

Szkoła Podstawowa, 
Trzebień, ul. Leśna 9

Nie Nie

6
Kraśnik Dolny, 
Kraśnik Górny, 
Lipiany, Nowa Wieś

Szkoła Podstawowa, 
Kraśnik Dolny 47

Tak Nie

7 Kruszyn, Łaziska
Szkoła Podstawowa, 
Kruszyn, ul Kaszta-
nowa 1

Nie Nie

8 Ocice
Szkoła Podstawowa, 
Ocice 55

Tak Nie

9
Stare Jaroszowice, 
Żeliszów

Szkoła Podstawowa, 
Żeliszów 102

Tak Nie

WYKAZ GRANIC OBWODÓW GŁOSOWANIA ORAZ SIEDZIB
OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

Józefa Turek
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grzewczym, postanowiono w budyn-
ku szkoły zainstalować nową kotłow-
nię, która ogrzewałaby budynek 
wznoszonej sali gimnastycznej. Ta 
decyzja spowodowała, że przystą-
piono do generalnego remontu 
budynku szkoły. Za zgodą rodziców 
rozpoczęcie nauki w szkole zostało 
przesunięte o dwa tygodnie (nieste-
ty kosztem wolnych sobót). W tym 
czasie na placu budowy pracowało 
około 40 specjalistów – instalato-
rów, elektryków, murarzy, posadzka-
rzy, malarzy, dekarzy. W założonym 
terminie udało się wykonać wszystkie 
niezbędne prace i rozpocząć naukę  
w szkole. Plac budowy został odgro-
dzony od szkoły i obecnie prace 
koncentrują się na budowie sali gimna-
stycznej. Obserwując zaangażowa-
nie, jakie wykazali pracownicy firmy 
„Wojtek” remontując budynek szkoły, 
możemy być spokojni o ostatecz-
ny termin ukończenia inwestycji.  
W przysz łym roku uczniowie  
z Bożejowic, Rakowic, Otoku będą 

mieli do dyspozycji piękną, odremon-
towaną szkołę wraz z salą gimna-
styczną.

„Wojtek” Pana Tadeusza Zarembec-
kiego z Nowogrodźca. Wprowadza-
jąc wykonawcę na plac budowy zakła-
daliśmy, że w tym roku, w budyn-
ku szkoły wymienimy tylko okna  

i pokrycie dachu. Z uwagi na krótki 
okres realizacji inwestycji, wynoszący 
13 miesięcy okazało się, że niezbęd-
nym warunkiem umożliwiającym 
dotrzymanie końcowego terminu 

jest prowadzenie robót budowla-
nych w okresie zimowym. Dlatego 
jeszcze w tym roku, przed sezonem 

W lipcu rozpoczęto realizację 
jednej z ważniejszych inwesty-

cji oświatowych naszej gminy, budowę 
sali gimnastycznej wraz z general-
nym remontem szkoły w Bożejowi-

cach. W ramach inwestycji powsta-
nie sala gimnastyczna o kubaturze 
4700m3, w której oprócz podstawo-
wej funkcji przewidziano pomiesz-
czenia, w których można urządzić 
przedszkole oraz pomieszczenie 
służące mieszkańcom wsi. Budynek 
istniejącej szkoły zostanie gruntow-
nie wyremontowany. Przewidziano 
wymianę pokrycia dachu, wymianę 
okien, ocieplenie budynku, wymia-
nę instalacji sanitarnych i central-
nego ogrzewania, remont kapitalny 
stropów, ścian i posadzek. W ramach 
remontu zmieniony zostanie system 
kotłowni. Kotłownia na węgiel zosta-
nie zastąpiona nowoczesną kotłownią 
na olej opałowy. Uczniowie otrzymają 
także nowe sanitariaty. Przy budynku 
szkoły i sali zostaną wykonane nowe 
chodniki i parkingi. Całkowity koszt 
inwestycji wyniesie 5,4 mln złotych. 
Wykonawcą inwestycji, wyłonionym 
w drodze przetargu nieograniczo-
nego, jest Firma Ogólnobudowlana 

Postępują prace na budowie sali gimnastycznej przy SP w Bożejowicach

Uczniowie z Bożejowic rozpoczęli naukę z niewielkim poślizgiem,  
ale za to w pięknie odnowionym budynku szkolnym

Waldemar Danielewicz

RUSZYŁA BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BOŻEJOWICACH
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Dnia 1 września wszyscy uczniowie gminnych 

szkół podstawowych rozpoczęli nowy rok 

szkolny. Wyjątkiem jest Szkoła Podstawowa  

w Bożejowicach, której uczniowie, za zgodą rodzi-

ców, rozpoczęli zajęcia lekcyjne z dwutygodniowym 

opóźnieniem z powodu trwających, szeroko zakrojo-

nych, prac remontowych w budynku szkolnym. 

Był to również ważny dzień dla przedszkolaków 

z Trzebienia, gdyż od tego właśnie dnia rozpo-

częło swą działalność pierwsze w gminie przed-

szkole publiczne, finansowane ze środków budże-

tu Gminy Bolesławiec. Przedszkole w Trzebie-

niu obejmuje dzieci przedszkolne w wieku 3-6 lat  

w dwóch grupach wiekowych. W przedszkolu zatrud-

niono nauczycieli z kwalifikacjami, którzy otoczą 

swoich podopiecznych właściwą opieką. Podczas 

wakacji zostały przystosowane pomieszczenia do 

potrzeb dzieci przedszkolnych, a nowo utworzona 

grupa 3-4 latków otrzymała nowe wyposażenie sali 

zabaw i pomoce dydaktyczne do realizacji programu 

wychowania przedszkolnego, finansowane z budżetu 

gminy. Dzieci mają zapewniony pobyt w przedszkolu  

na 9,5 godziny dziennie, jak również trzy posiłki.  

 Ponadto należy podkreślić, że w dwóch kolej-

nych szkołach: w Szkole Podstawowej w Ocicach  

i Szkole Podstawowej w Dąbrowie Bolesławiec-

kiej uczniowie rozpoczęli rok szkolny w odnowio-

nych i wyremontowanych pomieszczeniach.  

W Ocicach przeprowadzono gruntowny remont 

jednego budynku szkoły: wymieniono stolarkę okien-

ną, wyremontowano toalety, pomalowano pomiesz-

czenia. A szkoła w Dąbrowie Bolesławieckiej ma nowy 

dach oraz nowe okna i odnowione sale lekcyjne.  

W obu szkołach założono monitoring posesji szkolnych,  

by ustrzec je przed chuligaństwem i wandalami, 

niszczącymi społeczne mienie.

W szkołach podstawowych w Brzeźniku  

i Kruszynie przystosowano nowe pomieszcze-

nia dla oddziału przedszkolnego zgodnie z obowią-

zującymi przepisami, dotyczącymi bezpieczeństwa 

dzieci i warunków do realizacji programu wycho-

wania przedszkolnego. A ponadto pojawił się nowy 

plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Brzeźni-

ku, umożliwiający bezpieczną zabawę dzieciom  

ze szkoły i ze wsi.

 Jak widać, przygotowania do bieżącego roku 

szkolnego wymagały ogromnego nakładu pracy 

zatrudnionych w szkołach i Urzędzie Gminy pracow-

ników oraz dużych nakładów pieniężnych z budże-

tu gminy, by dzieci i uczniowie mogli uczyć się  

w lepszych warunkach niż poprzednio.

DĄBROWA BOLESŁAWIECKA

Rozpoczęcie roku szkolnego 2011/2012  

w Szkole Podstawowej w Dąbrowie Bolesła-

wieckiej miało miejsce w czwartek 1 września  

NOWY ROK SZKOLNY

W rozpoczęciu roku szkolnego w nowym ZS-P w Trzebieniu 
uczestniczyła Pani Iwona Przybylska - Sekretarz Gminy

Z nowym rokiem szkolnym w Trzebieniu rozpoczęło 
działalność pierwsze w gminie publiczne przedszkole

Helena Szymula
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o godz. 10. W sali gimnastycznej szkoły zgromadzi-

li się uczniowie, nauczyciele, rodzice i pracownicy 

szkoły, aby uczestniczyć w uroczystej inauguracji roku 

szkolnego 2011/2012.

Apel rozpoczął się wspólnym odśpiewaniem 

hymnu państwowego przy obecności pocztu 

flagowego. Następnie Pani dyrektor Elżbieta Jawna 

bardzo serdecznie przywitała zebranych, szczegól-

nie ciepłe słowa skierowała do uczniów, życząc 

im samych sukcesów w nowym roku. Przedstawi-

ła również nowych nauczycieli i wychowawców 

poszczególnych klas, których powitano z entuzja-

zmem. W dalszej części wystąpienia Pani dyrek-

tor z radością poinformowała, że w czasie wakacji 

przeprowadzono w szkole wiele prac remonto-

wych – generalny remont dachu budynku szkolne-

go, wymieniono okna, wykonano chodnik, łączący 

bramę szkoły z chodnikiem na moście nad Bobrem 

oraz założono monitoring w szkole i na jej terenie. 

Dziękujemy władzom gminy!

1 września to także rocznica wybuchu II wojny 

światowej. Zgromadzeni na apelu uczcili minutą 

ciszy pamięć poległych, a uczniowie klasy V i VI pod 

opieką Pani Joanny Jędrzejczyk przygotowali krótki 

program artystyczny uświetniający tę uroczystość.

Po apelu uczniowie wraz z rodzicami rozeszli się 

do swoich klas na spotkanie z wychowawcami. 

Wszyscy mamy nadzieję, że właśnie zainaugu-

rowany rok szkolny przyniesie wszystkim uczniom 

dużo radości i sukcesów, a  nauczycielom i rodzicom 

wiele satysfakcji. Powodzenia!!!

OCICE

Po słonecznych, pełnych uśmiechu i radości 

dniach wakacji, nastał czas wieczorów z nosami 

w książkach i wkuwaniu materiału. Takie właśnie są 

uroki roku szkolnego, którego rozpoczęcie nastąpi-

ło w naszej szkole 1 września br.

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jerzego Kukucz-

ki w Ocicach wrócili po wakacjach do pięknych, 

wyremontowanych klas, słonecznych korytarzy i łazie-

nek z piękną glazurą i nowymi sanitariatami. Aż miło 

rozpocząć naukę w tak czystej i pachnącej szkole.

Ten dzień był szczególnie ważny dla uczniów pierw-

szej klasy, którzy zostali przyjęci do braci szkolnej. 

Pierwszoklasiści, pod opieką pani Doroty Zajączkow-

skiej, prezentowali swoje umiejętności wobec całej 

społeczności szkolnej, rodziców oraz zaproszonych 

gości – sołtysów wsi Ocice, Kraszowice, Nowa, radnych 

Gminy Bolesławiec oraz księdza Jerzego Marczaka.

Po krótkim „egzaminie” nadszedł czas ślubowania. 

To bardzo podniosła i ważna chwila dla każde-

go początkującego ucznia. Wpatrzeni w sztandar 

szkoły, ze wzruszeniem i przejęciem, pięknie dekla-

mowali tekst ślubowania. Następnie Pani dyrektor B. 

Posacka dokonała ceremonii pasowania. Każdy uczeń 

klasy I otrzymał pamiątkowy akt przyjęcia w poczet 

uczniów. Po części oficjalnej dzieci otrzymały słodkie 

prezenty od rodziców w postaci rożków obfitości 

oraz pamiątkowe obrazki od księdza proboszcza. 

To był dzień pełen pozytywnych emocji – radości, 

wzruszenia, sympatii. Pierwszaki zrobiły wielki krok 

ku przygodzie ze szkołą. Zatem: ahoj, przygodo, 

trwaj…

TRZEBIEŃ

  „Szkoła! Marzenie najgorętsze!
  Gdzie klasa jest? Na którym piętrze?
  Gdzie moja ławka? W którym rzędzie?
  Kto obok w ławce siedzieć będzie?...”
           (Jan Brzechwa)

Pierwszy dzień września to dzień, w którym nieje-

den uczeń przestępuje progi szkoły z mnóstwem 

pytań w głowie. I choć żal jest wakacji, to ciekawość 

Jadwiga Rajfur

W Szkole Podstawowej w Ocicach pierwszoklasistów  
przywitała Pani Dyrektor Bogusława Posacka

Dorota Zajączkowska
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nowości, które go czekają, na pewno osładza tęskno-

tę za odchodzącym latem. Nowe koleżanki i koledzy, 

nowi nauczyciele, nowe podręczniki, czasem nowe 

przedmioty, nowe przygody i wyzwania – to wszystko 

wywołuje tego dnia uśmiech na twarzach uczniów.

Pierwszy dzień września w Zespole Szkolno - 

Przedszkolnym w Trzebieniu był wyjątkowo 

uroczysty. Szkołę powitali bowiem nie tylko ucznio-

wie klas I – VI, ale także maluchy, które w tym dniu 

po raz pierwszy przekroczyły progi nowego przed-

szkola. Nie obyło się przy tym bez łez i wyrazu zatro-

skania na twarzach rodziców, ale przedszkolaki zosta-

ły serdecznie powitane przez uśmiechnięte opiekunki. 

Inaugurację nowego roku szkolnego swoją obecno-

ścią zaszczyciły Panie: Iwona Przybylska – Sekretarz 

Gminy oraz Helena Szymula – dyrektor Gminnego 

Zakładu Obsługi Szkół. Ważnym momentem uroczy-

stości były gratulacje i życzenia dla Pani Beaty Sasak, 

która w tym roku objęła funkcję dyrektora nowo 

utworzonego Zespołu Szkolno – Przedszkolnego.

Uroczysty apel rozpoczął się odśpiewaniem 

hymnu państwowego i wspomnieniem  

o wrześniu 1939 roku – czasie okrucieństwa, strachu 

i heroicznej walki, kiedy to dzieci zamiast radośnie 

spędzać czas w szkole, patrzyły na śmierć i zniszcze-

nie. Dalszą część programu uświetnił występ najmłod-

szych ze szkolnej braci, czyli uczniów klasy pierwszej. 

Wesołe piosenki i ładnie wykonany układ choreogra-

ficzny spodobały się wszystkim zebranym i młodzi 

artyści dostali gromkie brawa. Po części artystycznej 

uczniowie rozeszli się do klas, aby powitać wycho-

wawców oraz poznać nowych kolegów i koleżanki.

Zacytujmy na koniec jeszcze raz Jana Brzechwę 

– z życzeniami dla wszystkich uczniów:

  „Życzę wam wszystkim na początek
  Szkolnego roku – samych piątek!
  Uczcie się, jak mawiacie w dechę,
  I niech z was szkoła ma pociechę!”

Renata Jankowska

Dzieci z Trzebienia jeszcze na dobre nie rozpoczęły 
nauki a już przygotowały wspólny występ artystyczny

ŚRODKI Z UNII DLA NAJMŁODSZYCH
Od 1 września w szkołach podstawowych Gminy 

Bolesławiec jest realizowany projekt edukacyj-
ny, współfinansowany ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego, przeznaczony dla uczniów 
klas 1 – 3 gminnych szkół pt. „Usuwamy bariery – 
indywidualizacja nauczania w szkołach podstawo-
wych Gminy Bolesławiec.”
 Na podstawie złożonego wniosku do Urzędu 
Marszałkowskiego na realizację projektu w roku 
szkolnym 2011/2012 oraz w pierwszym semestrze 
roku szkolnego 2012/2013 pozyskano 238.967,06 
złotych. W projekcie uczestniczy 166 uczniów,  
a realizację projektu koordynuje Gminny Zakład 
Obsługi Szkół w Bolesławcu w ramach obowiązują-
cych zakresów czynności pracowników. 

Projekt obejmuje zajęcia dodatkowe dla uczniów 
oraz doposażenie bazy dydaktycznej każdej 

szkoły w pomoce dydaktyczne do zajęć, programy 
multimedialne oraz laptop dla każdej szkoły do zajęć 
specjalistycznych, np. korygujących wady wymowy. 
Zakup usług edukacyjnych oraz pomocy dydaktycz-
nych został przeprowadzony w postaci przetargu 
nieograniczonego, który wygrała firma szkoleniowa 
„Milenium” z Sochaczewa. Zajmuje się ona zatrudnie-
niem nauczycieli do projektu, rozliczaniem odbytych 
zajęć oraz dostarczeniem sprzętu i pomocy.
 Zgodnie z zasadami projektu do zajęć dodatko-
wych zostali zakwalifikowani  uczniowie potrzebu-
jący indywidualnego wspierania w rozwoju, bądź 
eliminowania trudności w nauce. 
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Zajęcia w szkołach są prowadzone przez nauczy-
cieli edukacji wczesnoszkolnej oraz specjali-

stów z zewnątrz jak logopeda i psycholog. W ramach 
projektu w szkołach są realizowane następujące 
zajęcia dodatkowe: w czytaniu i pisaniu, w zdobywa-
niu umiejętności matematycznych, korygujące wady 
postawy i wady mowy. Ponadto realizuje się zajęcia 
psychoedukacyjne oraz rozwijające zainteresowania 
i uzdolnienia uczniów w zakresie nauk matematycz-

no-przyrodniczych i języka obcego. Wszystkie zajęcia 
z projektu odbywają się w niewielkich grupach, 
dających szansę na intensywną pracę z uczniem 
poszczególnych specjalistów i nauczycieli.
 Mamy nadzieję, że pozyskane środki zewnętrzne 
na wspomaganie najmłodszych uczniów gminnych 
szkół przyniosą w przyszłości oczekiwane efekty: dobrą 
kondycję psycho-fizyczną uczniów oraz osiąganie przez 
nich sukcesów w nauce.

Wielkimi sercami wykazali się mieszkańcy Kraszo-

wic zjednoczeni w pomocy chorej Dorotce, która 

w kwietniu 2009 roku zachorowała na guza mózgu. Po 

poważnej operacji dziewczynkę poddano dalszemu lecze-

niu, a teraz długiej i kosztownej rehabilitacji. Aby ulżyć 

rodzicom i pomóc Dorotce - Rada Sołecka, Koło Gospo-

dyń Wiejskich, Radny wsi Leszek Berny postanowili zorga-

nizować zabawę charytatywną. Rozpoczęto od szukania 

życzliwych ludzi, którzy zechcieliby  wziąć na siebie trud 

organizacji całego przedsięwzięcia. Jeszcze przed zabawą 

datki pieniężne można było wrzucać do specjalnego słoika 

w sklepie „Groszek” w Kraszowicach (drugi taki był na 

Sali Domu Ludowego podczas zabawy). Dzięki życzliwości 

ludzi i licznej frekwencji na zabawie tanecznej (chętnych 

było więcej niż mógł pomieścić Dom Ludowy), która 

odbyła się 10 września 2011r., można stwierdzić, że było 

warto podjąć ten trud. 

Wśród gości znaleźli się m.in.: Ksiądz Proboszcz 

Jerzy Marczak, Wójt Gminy Bolesławiec Andrzej 

Dutkowski oraz Zastępca Wójta Roman Jaworski. Miłym 

zaskoczeniem dla wszystkich było przybycie przedstawi-

cieli Rady Sołeckiej z sąsiednich Ocic. Sołtys wsi Bożena 

Długosz wraz z członkiem Rady Sołeckiej Krzysztofem 

Jakiełą na ręce ojca Dorotki wręczyli datek pieniężny 

wraz z pięknym bukietem kwiatów. Na wstępie sołtys 

wsi Agnieszka Chudzik wraz z radnym Leszkiem Bernym 

przywitali przybyłych na zabawę, po czym panie z Koła 

Gospodyń Wiejskich uraczyły wszystkich pyszną obiado-

kolacją. Przez cały czas imprezy dbały również o ład  

i porządek oraz o to, aby na stołach niczego nie brakowało. 

W przerwie przeprowadzono loterię (każdy los wygrywał), 

zainteresowanie nią było tak duże, że przeszło oczekiwania 

organizatorów. Tradycyjny „walczyk czekoladowy” zastą-

piono „walczykiem z piernikiem dla Dorotki”. Wszyscy 

wspaniale się bawili, a do tańca przygrywał zespół ATU.  

O tym, że ludzie w Kraszowicach potrafią pomagać 

przekonała się także pani sołtys Agnieszka Chudzik. 

Podczas zbierania podatku (już po zabawie) wiele osób  

z własnej woli przekazywało pieniądze dla Dorotki. 

Organizatorzy pragną podziękować wszystkim, którzy  

w jakikolwiek sposób przyczynili się do realizacji impre-

zy lub wspomogli jej cel szczodrymi datkami.

Gorące podziękowania należą się firmom: SITCON-

TEC Polska Sp. z o.o., „Żuraw” z Tomaszowa 

Bolesławieckiego, cukierni „Brzozowski” za piękne  

i pyszne pierniczki, sklepowi „Groszek” z Kraszowic, Krystia-

nowi Nowakowi za nieocenioną pomoc, zaprzyjaźnionemu 

KGW z Żeliszowa za wypożyczenie sprzętu oraz wszyst-

kim, którzy pracowali przy organizacji imprezy. Szczególnie 

dziękujemy paniom z KGW i ich małżonkom, którzy znając 

cel, sami włączali się do pomocy. Wspólna praca i szczytny 

cel pokazały, że ludzie wcale nie są tacy źli, a reklamowa-

na w mediach znieczulica nie dotarła jeszcze do Kraszowic. 

Cały zysk z imprezy został przekazany rodzicom Dorotki, 

którzy serdecznie dziękują za okazane serce i pomoc wszyst-

kim darczyńcom.

Helena Szymula

SERCA DLA DOROTKI

Ewa Berny

Dorotka z rodzicami i serduszkiem. Życzymy zdrowia.
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Dożynki w gminie Bolesławiec to tradycja sięgają-
ca kilkudziesięciu lat. Tegoroczne odbyły się 4-go 

września w miejscowości Dobra. Jeszcze przed rozpo-
częciem imprezy dla przybywających sukcesywnie gości 
dożynkowych zagrała orkiestra miasta Bolesławiec. Na 
uroczystość zawitało 28 sołectw, do pełnego składu 
gminy zabrakło tylko Łąki. Dożynki rozpoczęła Dzięk-
czynna Msza Św. w intencji rolników. O dobre plony  
w następnym roku modlili się wszyscy dożynkowi goście. 
Po mszy Wójt Gminy Bolesławiec Andrzej Dutkowski 
oraz sołtys wsi Dobra Franciszek Bachór dokonali symbo-
licznego otwarcia imprezy za pomocą młynka do zboża, 
zwanego inaczej „wialnią”. Po okazjonalnym przemówie-
niu wójta zaprezentowano starostów dożynek: Barbarę 
Hetnar z Kraszowic oraz Jana Maruta z Dobrej. Gospo-
darze dożynek wraz ze starostami nieśli swój dożynkowy 
wieniec w korowodzie śpiewając m.in.: „Wian niesiemy 
wian” wręczając zgodnie z tradycją własnoręcznie upieczo-
ny chleb wójtowi gminy. 

Tego dnia na boisku sportowym w Dobrej odbyły się 
także występy artystyczne i konkursy. Na scenie zapre-

zentowały się „Leśne Nastroje” z Dobrej. Jest to całkiem 
nowy zespół kultywujący pieśni ludowe i choć istnieją 
dopiero kilka miesięcy – na scenie zaprezentowali całkiem 
bogaty repertuar. Piosenki serbsko-chorwackie dożyn-
kowi goście usłyszeli w wykonaniu Gminnego Zespołu 
Pieśni i Tańca „Jutrzenka”. Gwiazdą dożynek była disco-
polowa grupa „Maxel” z Ełku. Ich rytmiczne piosenki tak 
podobały się publiczności, że ta nie chciała ich wypuścić ze 
sceny. W międzyczasie odbył się konkurs na Najpiękniejszy 
Wieniec Dożynkowy. Każda wieś miała okazję przyznać 5, 
3 i 1 punkt dla wyróżniających się wieńców. Po zsumowa-
niu wszystkich punktów okazało się, że zwyciężył wieniec 

z Kraśnika Dolnego, drugie miejsce otrzymał wieniec  
z Ocic, zaś trzecie wieniec ze Starej Olesznej. Wręczając 
nagrody wójt Andrzej Dutkowski zaznaczył, że wszystkie 
wieńce były piękne i pogratulował wspaniałych, artystycz-
nych pomysłów. Ogromnym zainteresowaniem cieszyły 
się konkursy. Pierwszym z nich było wiązanie snopów. Do 
udziału zaproszono panie: Katarzynę Junak – Przewod-
niczącą KGW z Dobrej, Olgę Burdynę – Przewodniczącą 
Powiatowej Rady KGW oraz Iwonę Przybylską – Sekre-
tarza Gminy.  Najbardziej fachowo swoje snopy związała 
Katarzyna Junak z Dobrej, drugie miejsce wywalczyła sobie 
debiutująca w tej roli sekretarz –Iwona Przybylska. Precy-
zją musiały się wykazać sołtyski wsi gminy Bolesławiec, 
których zadaniem było trafienie kukły wałkiem. Konkurs 
ten cieszył się ogromnym zainteresowaniem publiczno-
ści i choć konkurencja okazała się trudna to znalazły się 
takie panie, które wałkiem uderzają precyzyjnie. Po kilku 
rundach okazało się, że najlepsza była Anna Kwiatkow-
ska- pełniąca funkcję sołtysa w Suszkach. Drugie miejsce 
przypadło Bożenie Długosz – sołtysującej w Ocicach, zaś 
trzecie – sołtysce z Otoku – Genowefie Mrozik. Ostatnim 
z dożynkowych konkursów był rzut sprasowaną kostką 
słomy (presakiem) wzwyż (konkurs dla panów sołtysów 
gminy Bolesławiec) i tutaj nie było niespodzianki. Już od 
kilku lat niekwestionowanym zwycięzcą jest Przewod-
niczący Rady Gminy – Jan Durda, jednocześnie pełnią-
cy funkcję sołtysa Brzeźnika. Dożynki w Dobrej okazały 
się odpowiednim miejscem do wręczenia nagród Powia-
towego Konkursu na Najpiękniejszą Zagrodę. Nagrody 
wręczane na scenie przez Starostę- Cezarego Przybylskie-
go, Vice Starostę – Stanisława Chwojnickiego oraz człon-
ka Zarządu Powiatu Bolesławiec– Dariusza Kwaśniew-
skiego otrzymali  kolejno: Mieczysław Żuraw, Krystyna 
Ilczyna oraz Marzanna Krzysztofik. Konkurs dla publicz-
ności o bezpieczeństwie pracy w gospodarstwie rolnym 
zorganizował bolesławiecki KRUS. Zwycięzcą okazał się 
bolesławianin Tomasz Długoszewski. Ostatnim punktem 
programu była zabawa taneczna, do której przygrywał 
zespół „Ego”. Ogromne podziękowanie należy się sponso-
rom, którymi byli m.in.: Bank Gospodarki Żywnościowej 
S.A. we Wrocławiu, GRUPA TAURON EnergiaPro, PPH 
K.A.M spółka z o.o. z Nowej, Ferma Indyków Dobra - 
Marian Wilk i Agnieszka Wojtyś oraz Drukarnia Sławomi-
ra Durdy z Chościszowic. Organizatorami imprezy byli: 
gmina wiejska Bolesławiec, Gminny Ośrodek Kultury 
 i Sportu w Bolesławcu oraz mieszkańcy wsi Dobra. 

BOCHEN SERCA, BOCHEN CHLEBA

Beata Widera

Na scenie laureaci Konkursu Wieńców Dożynkowych
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   TO BĘDZIE

“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 
Skład i łamanie:  Krzysztof Łukawski, k.lukawski@gminaboleslawiec.pl
Druk:      „LENDO Andrzej Skrętowski”, ul. Staszica 65, 59-700 Bolesławiec        Nakład 1500 egz.

 Kruszyn    - PLASTYKA WIELOKIERUNKOWA - wtorek, czwartek – godz. 1530

      - NAUKA GRY NA PERKUSJI - środa – godz. 1300

      - GMINNY ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA „JUTRZENKA” – poniedziałek - godz. 1800

 Dobra   - ZESPÓŁ LUDOWY „LEŚNE NASTROJE” – środa – godz. 1600

 Ocice    - LUDOWY ZESPÓŁ - OCICE – poniedziałek – godz. 1800, środa- godz. 1700

  Bolesławice  - ZESPÓŁ ROCKOWY, NAUKA GRY NA GITARZE – piątek – 1600

  Brzeźnik   - KOŁO ARTYSTYCZNE – wtorek – godz. 1200, środa - godz. 1300 

 Kraszowice  - NAUKA TAŃCA ORIENTALNEGO – środa - godz. 1630  

 Łaziska   - NAUKA TANCA BREAK DANCE - wtorek - godz. 1500

 Suszki      - NAUKA TANCA BREAK DANCE  - środa – godz. 1600  

 Łąka    - ZAJĘCIA WOKALNE – czwartek - godz. 1600

 Mierzwin  - ZAJĘCIA WOKALNE – wtorek - godz. 1600

 Żeliszów   - LUDOWY ZESPÓŁ - ŻELISZÓW – wtorek - godz. 1500

      - ZESPÓŁ ROCKOWY – poniedziałek - godz. 1600

      - NAUKA TAŃCA ORIENTALNEGO – czwartek - godz. 1600

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bolesławcu

z/s w Kruszynie, ul. Kasztanowa 1b, tel. 75 732 14 77

zaprasza na zajęcia stałe

6 października  - KONKURS LITERACKI „Poznajemy świat zwierząt” – biblioteka w Kraśniku Dolnym, godz.1400

10 października - ZABAWY DLA NAJMŁODSZYCH „Rozsypanki wyrazowe” – biblioteka w Kruszynie, godz. 1400

11 października – MISTRZOSTWA GMINY SP W PIŁCE RĘCZNEJ CHŁOPCÓW 

     – sala gimnastyczna w Kraśniku Dolnym, godz. 1000

13 października - KONKURS CZYTELNICZY „Jesienne opowiadanie” – biblioteka w Żeliszowie, godz. 1430

20 października - MISTRZOSTWA GMINY SP W PIŁCE RĘCZNEJ DZIEWCZĄT 

     – sala gimnastyczna w Kraśniku Dolnym, godz. 1000

20 października - POPOŁUDNIE Z KSIAŻKĄ – biblioteka w Ocicach, godz. 1300

21 października - STUDIUM MARTWEJ NATURY – otwarty konkurs plastyczny 

     – sala konferencyjna w Kruszynie, godz. 1630


