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PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ  
– BUDŻET 2012

W ostatnim okresie zarówno 
urzędnicy jak i radni inten-

sywnie pracowali nad konstruowa-
niem projektu budżetu na 2012 r. 
Jednym z najistotniejszych czynni-
ków, które mają wpływ na kształt 
budżetu po stronie dochodowej, 
są tzw. „uchwały okołobudżeto-
we” tj. określające stawki podatków  
i opłat lokalnych (podatek od nierucho-
mości, gruntów, budynków i budow-

li), średnią cenę skupu żyta przyjmo-
waną do obliczenia podatku rolnego 
na 2012r. oraz stawki podatków od 
środków transportowych. Uchwały 
te były rozpatrywane przez radnych 
na wspólnym posiedzeniu Komisji 
stałych Rady w dniu 9 listopada br. 
oraz na XI Sesji Rady Gminy Bolesła-
wiec, która odbyła się w dniu 16 listo-
pada br. (szerzej na temat obrad XI 
Sesji piszemy w artykule „Co słychać 
w Radzie?”, str. 5)
 Po podjęciu przez Radę stosow-
nych uchwał mogliśmy zakończyć 
opracowywanie projektu budże-
tu, a następnie przekazać go, celem 

zaopiniowania, Regionalnej Izbie 
Obrachunkowej oraz Przewodniczą-
cemu Rady Gminy.
SPOTKANIE LGR „DOLNOŚLĄ-

SKA KRAINA KARPIA”

W ostatnim czasie dwukrotnie 
odbyło się spotkanie szkole-

niowe sektora publicznego Lokalnej 
Grupy Rybackiej „Dolnośląska Kraina 
Karpia”. 27 października br. człon-
kowie LGR spotkali się w Urzędzie 
Gminy Bolesławiec, natomiast  
17 listopada br. spotkanie odbyło się 

w Chocianowie. W obu spotkaniach 
uczestniczyli Wójt Gminy i Zastęp-
ca Wójta. Zasadniczym tematem 
dyskusji było ustalenie, które gminy 
należące do LGR będą aplikować  
o środki z programu PORyby w najbliż-
szym okresie. Gmina Bolesławiec  
w przyszłym roku przygotuje wnioski 
na projekty inwestycyjne, o dofinan-
sowanie których ubiegać będziemy się  
z puli środków na 2013 rok. 

O BEZPIECZEŃSTWIE RUCHU 
DROGOWEGO

Wó j t  G m i n y  s p o t k a ł  s i ę  
w dniu 27 października br. 

z Dyrektorem Naczelnym Sudec-

kiego Przedsiębiorstwa Robót 
Drogowych Panem Andrzejem 
Bierutem. Na spotkaniu omówio-
no kilka istotnych spraw. Jednym  
z tematów rozmowy było wykonanie, 
w ramach modernizacji drogi wojewódz-
kiej nr 297, montażu wiaty przystanko-
wej w Kozłowie oraz przeniesienie wiat 
w Trzebieniu.
 Ponadto w związku z planowanym 
odbiorem inwestycji - modernizacji 
drogi relacji Brzeźnik - Nowogro-
dziec, Wójt Gminy przekazał Dyrek-
torowi przedsiębiorstwa uwagi 
dotyczące tejże inwestycji w obrębie 
naszej gminy, a mianowicie: wykona-
nie zjazdu asfaltowego do posesji 
Państwa Regułów oraz wyłożenie 
kostki pod montaż wiaty w nowej 
zatoczce autobusowej. Mamy nadzie-
ję, że uwagi zostaną uwzględnione. 
Pozostając w temacie bezpieczeń-
stwa ruchu drogowego, wspomnieć 
należy o spotkaniu Wójta Gminy 
Bolesławiec Andrzeja Dutkowskie-
go, Prezydenta Bolesławca Piotra 
Romana i Wójta Gminy Osieczni-
ca Waldemara Nalazka z Dyrekto-
rem oddziału GDDKiA we Wrocła-
wiu Panem Robertem Radoniem. 
Spotkanie to odbyło się 4 listopada 
br. we Wrocławiu. Omówiono na nim 
m.in. sprawy przyspieszenia moder-
nizacji istniejącego mostu na Bobrze  
i budowy drugiego mostu oraz przebu-
dowy ronda na ulicy Zgorzeleckiej  
w Bolesławcu. Podjęcie tych działań 
jest niezwykle istotne ze względu na 
bezpieczeństwo ruchu drogowego 
w obrębie miasta i gminy Bolesła-
wiec oraz gminy Osiecznica, bowiem 
wprowadzenie odpłatności dla ruchu 
samochodów powyżej 3,5 tony na 
autostradzie powoduje problem 
powrotu dużych pojazdów na drogę 
krajową nr 94. Na spotkaniu Wójt 

W ostatnim czasie odbyły się dwa spotkania LGD „Dolnośląska Kraina 
Karpia” w ktorych udział brali przedstawiciele władz naszej gminy
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Spotkanie dotyczyło dodatkowych 
wierceń na terenie gminy w 2012 
roku oraz perspektyw budowy kopal-
ni. Ponadto ustalono, iż w związku  
z tym, że jesteśmy największą obsza-
rowo gminą, na której terenie prowa-
dzone są i będą odwierty, to właśnie 
my wydawać będziemy decyzje środo-
wiskowe na te badania. Mamy nadzie-
ję, że KGHM zainwestuje w naszej 
gminie, tworząc perspektywę rozwo-
ju dla naszych mieszkańców. 

POJAZD POD KONTROLĄ

Wójt Gminy spotkał się z Dyrek-
torem ds. Handlowych firmy 

„frame LOGIC” Panem Tomaszem 
Klimasiewiczem. Firma ta zajmuje 
się dystrybucją i montażem urządzeń 
na samochodach i innych pojazdach, 
zapewniających kontrolę zużycia paliwa 
oraz wskazujących dokładną pozycję 

pojazdów. Oczekujemy na ofertę cenową 
montażu tego typu urządzeń w gminnych 
samochodach służbowych, ciągnikach  
i wozach pożarniczych. Po jej przeanali-
zowaniu będziemy podejmować dalsze 
decyzje w tej sprawie. 

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

Tegoroczne obchody Święta Niepod-
ległości w naszym Powiecie zainau-

gurowała uroczysta msza Św w inten-
cji Ojczyzny w Sanktuarium Wniebo-
wzięcia Marii Panny, wzbogacona przez 

występ artystyczny przygotowany przez 
Młodzieżowy Dom Kultury. Następ-
nie uroczystości przeniesione zostały 
na bolesławiecki rynek, gdzie wszyscy 
zgromadzeni uroczyście, z towarzysze-
niem miejskiej orkiestry „Bolesławiec” 
odśpiewali Hymn Państwowy. Naszą 
gminę w uroczystościach niepodle-
głościowych reprezentował Zastępca 
Wójta Roman Jaworski. 

OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA

W dniu 14 l i s topada Wójt 
Gminy spotkał się z Panem 

Albinem Kuleszą, byłym Kierow-
nikiem Gminnego Zespołu Pieśni  
i Tańca „Jutrzenka”. Pan Albin spisał 
dzieje Jutrzenki i chciałby wydać jej 
monografię. Naszym zdaniem jest to 
inicjatywa godna wsparcia, dlatego 
też zamierzamy włączyć się meryto-
rycznie i finansowo w jej realizację.

SĄSIEDZI MAJĄ PIĘKNĄ ŚWIETLICĘ 
12 listopada br. Wójt Gminy Andrzej 
Dutkowski uczestniczył, na zapro-
szenie Burmistrza Miasta i Gminy 
Lwówek Śląski Pana Ludwika Kazio-
wa, w uroczystym otwarciu świetlicy 
wiejskiej w Kotliskach.
 Mieszkańcy Kotlisk i Rakowic Małych 
mają powód do radości, bowiem wiele 
lat czekali na tego typu obiekt. Gratulu-
jemy i życzymy, by dobrze służył lokalnej 
społeczności. 

W obchodach Święta Niepodległości naszą gminę reprezentował  
Zastępca Wójta Pan Roman Jaworski

Gminy Bolesławiec wnioskował 
również o przyspieszenie projektu na 
budowę lewoskrętu do osiedla Nowe 
w Kruszynie z drogi krajowej nr 94 
(w związku z modernizacją drogi  
nr 297 i docelowym odcięciem osiedla 
od ronda) oraz przebudowę skrzyżo-
wania ulic Leszczynowej i Bukowej  
z drogą nr 94 w Kruszynie. Wójt 
Gminy zwrócił również uwagę  
na problem zalewania części posesji 
w Kruszynie wodami opadowymi  
z drogi krajowej nr 94. 
SPOTKANIE Z PREZESEM PWIK

W dniu 28 października br. 
Wójt Gminy spotkał s ię  

z Prezesem PWiK Józefem Królem. 
Ro z m o w y  d o t y c z y ł y  z a r ó w -
no bieżącej sytuacji w spółce, jak 
również przygotowań do nowej 
taryfy określającej ceny wody  
i ścieków na przyszły rok.
USTALONO Z RADĄ SOŁECKĄ
 28 października br. Wójt Gminy 
spotkał  s ię  z  cz łonkami Rady 
Sołeckiej wsi Kruszyn, w związku 
z problemem zagospodarowania parku 
Świętojańskiego. Wspólnie ustalono, 
że środki funduszu sołeckiego przezna-
czone zostaną na wykonanie głównych 
alejek w parku.

CZY NYSA JEST DLA NAS?

W dniu 3 listopada br. Wójt Gminy 
spotkał się z Dyrektorem Eurore-

gionu Nysa Panem Andrzejem Jankow-
skim. Dyskutowano m.in. o zasadach 
członkostwa w Euroregionie oraz o możli-
wościach pozyskania środków finanso-
wych w ramach Europejskiej Współpra-
cy Transgranicznej z partnerami czeskimi i 
niemieckimi. Rozważamy bowiem możli-
wość przystąpienia do Euroregionu Nysa, 
oczywiście po dokonaniu szczegółowej 
analizy wszystkich za i przeciw. 

SZUKAJĄ MIEDZI

Wó j t  G m i n y  s p o t k a ł  s i ę  
w dniu 10 l istopada br.  

z Głównym Geologiem KGHM 
Panem Grzegorzem Lipieniem. Iwona Przybylaska
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CO SŁYCHAĆ W RADZIE?
Li s t opad  by ł  ko l e jnym, 

bardzo pracowitym miesią-

cem dla naszej Rady Gminy. 

Już w pierwszych dniach tego 

mies iąca  Komis ja  Rozwoju 

Gospodarczego i Finansów oraz 

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu  

i Spraw Społecznych odbyły 

posiedzenia w celu rozpatrzenia 

wniosku o zwiększenie wskaźnika 

dotacji dla przedszkola niepublicz-

nego. Komisje te po zapoznaniu się 

z przedstawionymi danymi oraz 

dyskusji, postanowiły zająć stano-

wisko negatywne do podwyż-

szania wskaźnika procentowe-

go dotacji, ze względu na skutki 

finansowe tej decyzji dla budżetu 

gminy. Swoje stanowisko przed-

stawiły na wspólnym posiedze-

niu Komisji stałych Rady Gminy, 

na którym wniosek ten został 

ostatecznie odrzucony. Zarów-

no wspólne posiedzenie Komisji 

stałych w dniu 9 listopada br. jak  

i następująca po nich XI Sesja 

Rady Gminy Bolesławiec w dniu 

16 listopada br., zdominowa-

ne były w przeważającej części 

okołobudżetowymi projektami 

uchwał. 

 Radni rozpatrzyli łącznie 

jedenaście projektów uchwał, 

które po pozytywnym zaopi-

niowaniu przez Komisje podję-

to na Sesji. Uchwały dotyczące 

określenia podatków obowią-

zujących na terenie Gminy  

w 2012 roku publikujemy w bieżą-

cym numerze „Wieści Gminnych” 

oraz na stronie internetowej 

www.bip.gminaboleslawiec.pl  

w zakładce prawo lokalne. 

Na XI Sesji podjęto również 

uchwałę w sprawie zmiany  

w budżecie gminy Bolesławiec na 

2011 rok, zwiększają dochody 

w budżecie gminy o kwotę 94.368 

zł, w związku z otrzymaniem 

decyzji zwiększającej plan dotacji  

z przeznaczeniem na zwrot części 

wydatków poniesionych w ramach 

funduszu sołeckiego w 2010 roku. 

Zwiększono również wydatki  

w budżecie gminy o kwotę 94.368zł, 

w tym na remont parkingu  

w Łaziskach i zimowe utrzymanie 

dróg (na założenie na odcinkach  

ok. 2 km siatek przeciwśniegowych  

i zlecania dodatkowych usług 

odśnieżania na niektórych trasach) 

na kwotę 72.368 zł oraz zabez-

pieczenie własnych środków na 

wypłatę zasiłków stałych przez 

GOPS - kwota 22.000 zł.

Kolejna podjęta przez radnych 

uchwała w sprawie przyję-

cia Programu współpracy Gminy 

Bolesławiec z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmio-

tami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na rok 

2012, określa zasady powierze-

nia realizacji  zadania publicznego. 

Przewidziano w niej dwa zadania 

priorytetowe: z zakresu pomocy 

społecznej (rodzinom i osobom  

w trudnej sytuacji życiowej) oraz  

z zakresu wspierania upowszech-

niania kultury i sportu. 

 Radni w drodze uchwały określi-

li również zasady nieodpłatnego 

przekazania mienia gminy Bolesła-

wiec Związkowi Międzygminne-

mu „Bóbr”, służącego zaspokoje-

niu potrzeb mieszkańców gminy 

Bolesławiec w zakresie dotyczą-

cym wodociągów i zaopatrzenia 

w wodę oraz kanalizacji, usuwania 

i oczyszczania ścieków. Należało 

Obrady IX Sesji obfitowaly w głosowania, szczególnie ważne, bo dotyczyce 
stawek podatków od nieruchomości i środków transportowych na 2012 rok
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bowiem  ujednolicić i uporząd-

kować zarządzanie tym mieniem. 

Związek Międzygminny „Bóbr” 

obejmuje dwie gminy: wiejską  

i miejską Bolesławiec, których 

gospodarkę wodno-ściekową 

obsługuje ta sama firma – Spółka 

PWiK w Bolesławcu.

 Rada w drodze uchwały 

podjęła także decyzję w sprawie 

ustalenia opłat za korzystanie 

z przystanków autobusowych. 

Wynikała ona z potrzeb lokal-

nych społeczności, ponieważ 

w niektórych wsiach nie było 

chętnych do sprzątania przystan-

ków w zamian za możliwość 

otrzymania biletu PKS – jak 

było to stosowane dotychczas. 

Ustawa o utrzymaniu porząd-

ku i czystości w gminach oraz 

ustawa o publicznym transpor-

cie zbiorowym daje możliwość 

wprowadzenia opłaty płaconej 

przez przewoźników za korzy-

stanie z przystanków. Ustalono 

stawkę opłaty za korzystanie z 

przystanków komunikacyjnych, 

których  właścicielem albo zarzą-

dzającym jest Gmina Bolesławiec,  

w wysokości 0,05 zł za jedno 

zatrzymanie się środka trans-

portu na przystanku komuni-

kacy jnym –  j e s t  to  kwota 

maksymalna,  jaką  zgodnie  

z przepisami może zapłacić 

przewoźnik. Przewoźnik korzy-

stający z przystanku autobusowe-

go będzie zobowiązany do uiszcze-

nia tej opłaty, jako miesięcz-

nej opłaty łącznej obliczonej 

przez niego jako iloczyn liczby 

zatrzymań w danym miesiącu 

(określonej w obowiązującym 

rozkładzie jazdy) oraz określonej 

wyżej stawki. Takich zatrzymań  

w miesiącu jest około 60 tys. 

(około 80 przystanków), co 

daje ok. 3 tys. zł miesięcz-

nie. Kwota ta nie wystarczy  

z pewnością na pokrycie pełnych 

kosztów utrzymania przystan-

ków, niemniej jednak pragnąc 

generalnie uporządkować ten 

problem w gminie, podjęto 

uchwałę wprowadzającą opłaty.

Przyjęto również uchwałę  

w sprawie określenia trybu  

i sposobu powoływania i odwoły-

wania członków Gminnego 

Zespołu Interdyscyplinarnego do 

spraw Przeciwdziałania Przemo-

cy w Rodzinie oraz szczegóło-

wych warunków jego funkcjono-

wania. Kolejnym tematem obrad 

było nadanie rondu usytuowane-

mu w ciągu drogi krajowej nr 94 

w miejscowości Kruszyn nazwy 

Rondo Solidarności. Wynikało 

ono z wniosku złożonego przez 

Związek Zawodowy „Solidar-

ność”, aby nadając nazwę ronda 

uczcić rocznicę XXX – lecia 

utworzenia NSZZ „Solidar-

ność”, która przypadała w roku 

ubiegłym. 

 W ostatniej podjętej uchwale 

zmieniono uchwałę Nr VIII/39/11 

Rady Gminy Bolesławiec z dnia  

6 lipca 2011 roku w sprawie 

utworzenia Zespołu Szkolno 

– Przedszkolnego w Trzebie-

niu. Organ nadzoru Wojewo-

dy Dolnośląskiego wystąpił  

o zmianę sposobu publikacji 

uchwały – konieczność ogłosze-

nia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego. 

 Ponadto w dniach od 16 do 25 

listopada br. odbywały się posie-

dzenia poszczególnych Komisji 

stałych Rady Gminy, na których 

opracowywały one plany swojej 

pracy na 2012 rok.

Odział przedszkolny, powstały w wyniku utworzenia Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego w Trzebieniu, jest pierwszym jaki utworzono w naszej gminy

Marzena Komarnicka
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SĄSIEDZKIE SPORY O DRZEWA
Na chwilę obecną nie istnieją żadne przepisy prawa, które  wskazywałyby,  

w jakiej odległości od granicy nieruchomości można sadzić drzewa i krzewy.

Jedyne regulacje, jakie dotykają tego problemu można 
znaleźć w regulaminie rodzinnych ogrodów działko-

wych. Warto się z nim zapoznać, ponieważ sądy niekie-
dy posiłkują się jego zapisami przy orzekaniu w sporach 
sąsiedzkich. W tabeli poniżej przedstawiamy minimalne 
odległości, w jakich zaleca się sadzić poszczególne gatun-
ki drzew i krzewów od granicy działki.

Gatunek drzewa lub krzewu
Minimalna 

odległość sadzenia 
od granicy działki

karłowe i słabo rosnące drzewa 
owocowe

2,0 m

morele 3,0 m

czereśnie i orzech włoski 5,0 m

krzewy owocowe 1,0 m

krzewiasta odmiana leszczyny 3,0 m

słabo rosnące odmiany drzew  
i krzewów ozdobnych o wysoko-
ści większej niż 2,0 m

2,0 m

słabo rosnące odmiany drzew  
i krzewów ozdobnych o wysoko-
ści mniejszej niż 2,0 m

1,0 m

silnie rosnące krzewy ozdobne* 2,0 m

słabo rosnące krzewy ozdobne  
i rozłożyste iglaki

1,0 m

duże drzewa 5,0 m

* w odległości 2,0 m od granicy działki drzewa i krzewy 
ozdobne nie powinny osiągać większej wysokości niż 3,0m

Problem odległości drzew od granicy nieruchomości 
poruszył również Sąd Najwyższy. W sprawie, która 

dotyczyła odszkodowania za podcięcie korzeni i zniszcze-
nie rosnących w pobliżu granicy działki świerków (wyrok  
z 6 lutego 2003r., sygn. IV CKN 1731/00) orzekł, iż „miejsce 
sadzenia drzew i krzewów na gruncie wyznacza zasięg korzeni 
tych drzew i krzewów w stosunku do gruntu sąsiedniego”.

W polskim prawodawstwie nie znajdziemy także 
przepisów, które określałyby odległości drzewa lub 
krzewu od budynku. Należy jednak pamiętać, że drzewo 
posadzone tuż przy budynku w przyszłości się rozrośnie, 
a jego konary mogą przyczynić się do uszkodzenia elewa-
cji lub pokrycia dachu, natomiast korzenie – fundamen-
tów. Literatura zaleca więc, aby drzewo rosło w odległości 
nieco większej niż promień korony, jaki uzyska za kilka-
naście lub kilkadziesiąt lat. 

Co zrobić, gdy drzewo sąsiada zacienia grunt?

W takiej sytuacji nie jesteśmy całkowicie bezradni. 
Możemy, zgodnie z zapisami art. 150 Kodeksu 

cywilnego, obciąć gałęzie przechodzące z gruntu sąsied-
niego na koszt właściciela drzewa, ponieważ sadząc 
drzewo, winien on zadbać o to, by nie przekraczało ono  
w przyszłości granicy jego działki. Zanim jednak weźmie-
my w ręce sekator, musimy wyznaczyć właścicielowi 
drzewa odpowiedni termin do usunięcia gałęzi, czyli 
termin, w którym zdąży on zorganizować cięcie. Niektó-
rych roślin nie wolno ciąć przez większą część roku (np. 
śliwy), gdyż mogą zginąć, w związku z czym termin musi 
uwzględniać wiedzę ogrodniczą.

A co z owocami zwieszającymi się z gruntu sąsiada?

Podobnie jak w przypadku gałęzi, musimy wyznaczyć 
sąsiadowi odpowiedni termin ich usunięcia. Dopiero, 

w przypadku, gdy sąsiad tego nie zrobi, można przystą-
pić do zbioru owoców wiszących nad działką. Zasadą 
jest, że owoce są własnością właściciela drzewa, dopóki  
nie opadną. Nie można zatem ich zrywać lub strząsać. 

Czy wolno wycinać korzenie drzewa?

Przepis art. 150 Kodeksu cywilnego pozwala na wycię-
cie korzeni drzewa stojącego na sąsiednim gruncie bez 

zawiadamiania sąsiada. Należy jednak pamiętać, że takie 
działanie może doprowadzić do śmierci drzewa. Jeżeli 
jednak przejście korzeni na działkę nie zakłóca korzystania 
z nieruchomości, a wycięcie korzeni mogłoby doprowadzić 
do śmierci drzewa, to korzeni wycinać nie wolno.

WARTO WIEDZIEĆ!
W przypadku, gdy usunięcie korzeni przekraczają-

cych granicę nieruchomości i zwieszających się gałęzi 
nie wystarcza, ponieważ drzewo jest np. zbyt wysokie, 
możemy w oparciu o art. 144 Kodeksu cywilnego wystą-
pić przeciwko sąsiadowi do sądu. Przepis ten nakazuje 
właścicielowi nieruchomości powstrzymywanie się przy 
wykonywaniu swego prawa własności od działań, które 
zakłócałyby korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad 
przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego 
przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych. 
Takim zakłóceniem może być np. nadmierne zacienie-
nie, które ogranicza korzystanie z działki w dotychczaso-
wy sposób. Sąd może wówczas nakazać usunięcie drzewa  
albo jego przycięcie, by nie przeszkadzało sąsiadowi. 

Monika Krosondowicz
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PASOWANIA PIERWSZOKLASISTÓW
BOŻEJOWICE

Dzień Komisji Edukacji Narodowej upłynął 
bardzo uroczyście w Szkole Podstawowej  

w Bożejowicach. Rozpoczęła go Msza Święta w Parafii 
pw. Matki Bożej Różańcowej w Otoku, poprowadzona 
przez ks. Romana Boreckiego w intencji pracowników 
oświaty oraz uczniów. W czasie Mszy zostały poświę-
cone tornistry i przybory szkolne pierwszaków. 

Z kościoła, wszyscy zaproszeni goście oraz ucznio-
wie, udali się do Domu Ludowego w Otoku, 

w którym odbyła się dalsza część tego podniosłe-
go święta. Na początku przedstawiciele Samorządu 
Uczniowskiego wraz z opiekunem- Panią Katarzyną 
Kopanią powitali wszystkich zebranych oraz przed-
stawili program artystyczny z okazji Dnia Nauczy-
ciela. Miłym akcentem były życzenia, kwiaty oraz 
laurki wręczone wszystkim pracownikom szkoły. 
Następnie nadeszła kolej na część poświęconą pierw-
szej klasie. Przejęte dzieci wyszły na środek sali wraz  
z wychowawczynią Panią Lidią Dąbal przy akompa-
niamencie piosenki: „Jeszcze wczoraj byłem malusz-
kiem, z małym noskiem i okrągłym brzuszkiem”. 
Podczas uroczystości dzieci zdawały ,,egzamin” 
przygotowany przez przedstawicieli Samorządu 
Uczniowskiego i swoją wychowawczynię. Pierwsza-
ki wykazały się umiejętnością liczenia, znajomością 
figur geometrycznych, analizą i syntezą głoskową 
wyrazów, układaniem wyrazów, a także podstawo-
wymi wiadomościami, dotyczącymi naszej Ojczy-
zny. Na koniec udowodniły, że posiadają zdolno-
ści aktorskie, prezentując przygotowany program 

artystyczny. Przedstawiciele Samorządu Uczniow-
skiego w swoim występie obiecali pierwszoklasistom 
pomoc w każdej sytuacji. Zwrócili także uwagę na 
najważniejsze zasady prawidłowego zachowania się 
w szkole. Wszyscy uczestnicy uroczystości i powoła-
na komisja jednogłośnie zadecydowali, że pierwszaki 
mogą zostać pasowani na uczniów Szkoły Podstawo-
wej w Bożejowicach. Zgodnie z tradycją pierwszokla-
siści złożyli uroczyste ślubowanie, a następnie zosta-
li przez Panią Dyrektor Annę Rudzik pasowani na 
uczniów, a wychowawczyni klasy pierwszej wręczy-
ła swoim uczniom dyplomy. 
 Nadszedł wreszcie najprzyjemniejszy dla dzieci 
moment: Pani Dyrektor, przedstawiciele wszyst-
kich klas, oddziału przedszkolnego, a także rodzi-
ce wręczyli pełnoprawnym uczniom klasy pierwszej 
upominki. Na koniec wszyscy uczestnicy uroczyste-
go pasowania zostali nagrodzeni słodkim poczęstun-

kiem.

KRAŚNIK DOLNY

W tym roku szkolnym ślubowanie i pasowanie 
na ucznia klasy pierwszej Szkoły Podstawo-

wej w Kraśniku Dolnym odbyło się 16 XI 2011 roku 
o godzinie 1030.

Ceremonia miała miejsce w sali gimnastycznej 
gdzie zebrali się zaproszeni goście, rodzice, 

nauczyciele, cała społeczność uczniowska i oczywi-
ście pierwszoklasiści. Uroczystość poprowadziły 
uczennice klasy VI Karolina Stec, Marlena Ziembi-
kiewicz, Karolina Kalita, Martyna Domoracka.  

Lidia Dąbal

Pierwszaki z Bożejowic niecierpliwe czekają na egzamin

Pierwszoklasiści z Kraśnika Dol. - dumni i szczęśliwi
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 O swoich pociechach nie zapomnieli też rodzi-
ce, którzy przygotowali „Rożki obfitości”, kupili 
turystyczne czapeczki i chustki oraz przygotowa-
li słodki poczęstunek. Na koniec była też sesja 
zdjęciowa. Rodzice upamiętnili w ten sposób ważne 
wydarzenie w życiu ich dziecka.

W szeregi uczniów naszej szkoły zostali przyję-
ci: Balińska Aleksandra, Biała Weronika, 

Brońska Roksana, Brzeżański Alan, Częstochow-
ski Piotr, Dojnikowski Adrian, Jędrej Jakub, Mazur 
Michał, Nenkin Tomasz, Ozga Sabina, Paszko Małgo-
rzata, Sawicka Ewelina, Szymański Wiktor, Solecki 
Sebastian, Zielińska Magdalena. Wszystkim gratulu-
jemy i życzymy sukcesów w nauce.

KRUSZYN

Dnia 14 października 2011 roku trzynaścioro 
dzieci ze Szkoły Podstawowej w Kruszynie stało 

się pełnoprawnymi uczniami szkoły. Tego bowiem 
dnia odbyła się bardzo ważna dla każdego pierwszo-
klasisty uroczystość - pasowanie na ucznia. O godzi-
nie 900 w sali gimnastycznej zebrali się zaproszeni 
goście, rodzice i cała społeczność uczniowska. 
 Dzieci z klasy pierwszej, ubrane w czapeczki jak 
dawni studenci, zaprezentowały się w ciekawym 
programie artystycznym, który był efektem długotrwa-
łych prób i wytężonej pracy. Pierwszaki pokazały to, 
czego zdążyły nauczyć się przez prawie dwa miesią-
ce pobytu w szkole. Program artystyczny składał się 
z inscenizacji „Pasowanie z TVS”, wierszy i piose-
nek. Dzieci musiały również udowodnić, że godne 
są zaszczytu pasowania na ucznia. A nie było to takie 

Pierwszoklasiści z Kruszyna ślubują na sztandar szkoły

Na początku uroczystości wszyscy odśpiewali hymn 
szkolny. Atmosfera była napięta, bo najmłodsi ucznio-
wie mieli za chwilę złożyć ślubowanie i stać się pełno-
prawnymi uczniami naszej szkoły. Zanim jednak do 
tego doszło, dzieci pod opieką wychowawczyni Iwony 
Skoblińskiej zaprezentowały program artystyczny. 

Dzieci musiały przejść przez sześć krain,  
w których wykonywały różne zadania. Pierw-

szą krainą, jaką odwiedziły, była „Kraina śpiewu  
i tańca”. Dzieci wykazały się umiejętnościami wokal-
nymi i tanecznymi. Za wspaniałe wykonanie zadań 
były nagradzane oklaskami i okrzykiem „Owszem, 
owszem, tak, tak, tak”. Następnymi krainami, 
które odwiedziły dzieci były: „Cyferkowo” gdzie 
udowodniły, że potrafią śpiewająco liczyć, natomiast  
w „Krainie pracy i zręczności” pokazały swój spryt, 
zręczność i pracowitość. W „Literkowie” wyśpiewa-
ły na pamięć cały alfabet i pochwaliły się znajomo-
ścią literek. Dzieci odwiedziły też „Krainę mądrości”, 
gdzie odgadywały zagadki dotyczące szkoły i nauki. 
Doskonale poradziły sobie z niegrzeczną „gumką 
myszką”, która wszystkim przeszkadzała, przedrzeź-
niała i na kocich wąsach grała. Ostatnią krainą była 
„Kraina miłości”, w której zaśpiewały piosenkę pt.: 
„Nasze polskie ABC” i wyrecytowały wiersz pt.: 
„Kto ty jesteś”. Tym udowodniły, że kochają swój kraj  
i chcą się w nim uczyć.
 W nagrodę dzieci otrzymały po plasterku cytryny, 
by pokazać jakie są wytrwałe i odważne. Ku zdziwieniu 
wszystkich doskonale sobie poradziły z tym zadaniem. 
Rozbawiły publiczność swoimi kwaśnymi minami, lecz 
za chwilę dumne z siebie śmiały się wesoło. 

Pani dyrektor Krystyna Myszkun mogła z czystym 
sumieniem przyjąć ich do grona uczniów. Chłop-

cy i dziewczynki z klasy pierwszej złożyli uroczyste 
ślubowanie, że będą wzorowymi uczniami. Następ-
nie zostali pasowani na uczniów Szkoły Podstawowej  
w Kraśniku Dolnym. Również rodzice złożyli ślubo-
wanie, zapewniając wszystkich, że będą kochali, 
wspierali i troszczyli się o swoje dzieci.
 Tradycyjnie, jak co roku, uczniowie z klasy drugiej 
i trzeciej wręczyli uczniom klasy pierwszej prezen-
ty. Od wychowawczyni otrzymali kolorowe dyplo-
my „Pasowania na ucznia” i „Zaczarowane ołówki” 
spełniające najskrytsze życzenia, dzięki którym będą 
pięknie pisały.

Iwona Skoblińska
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Kasia Mazurkiewicz, Klaudia Pala, Daria Piotrowska, 
Martyna Plis, Aleksandra Plizga, Wiktoria Roman, 
Jakub Rybiński, Mateusz Tomków, Jakub Wójcik, 
Kacper Zagórski i Aneta Zawrotniak.

Na koniec uroczystości spełniono jeszcze jedną 
tradycję szkoły – wszyscy uczniowie, począwszy 

od przedszkolaków i skończywszy na szóstoklasistach, 
wręczyli pierwszakom upominki. O swoich pocie-
chach nie zapomnieli również rodzice, którzy przygo-
towali „rożki obfitości”. Świeżo upieczeni uczniowie 
otrzymali też prezenty od Sekretarza Gminy Bolesła-
wiec – Pani Iwony Przybylskiej, radnej gminy Bolesła-
wiec – Pani Grażyny Łuckiej, sołtysa wsi Łaziska – 
Pani Joanny Łuckiej, przedstawiciela Komendy Policji 
w Kruszynie – nadkomisarza Grzegorza Jańca. 
 Potem była już tylko radość, zabawa i wspólny 

poczęstunek.

ły dużą wesołość wśród widzów. Byliśmy oto świadkami 
rozmowy rodziców z niesfornym uczniem, który, delikatnie 
mówiąc, mijał się z prawdą, opowiadając o swoich poczy-
naniach w szkole. I jak to zwykle w życiu bywa – „póty 
dzban wodę nosi, póki ucho się nie urwie”. W przypad-
ku naszego ucznia urwało się i to z hukiem! Członkowie 
koła teatralnego „przenieśli” nas także na jedną z lekcji, 
gdzie, zamiast atmosfery wytężonego wysiłku umysłowego, 
mogliśmy poczuć zapach siana i posłuchać odkrywczych 
stwierdzeń, których autorami byli owi „zieloni” ucznio-
wie. Cytaty z ich wypracowań wywoływały tak gromkie 
salwy śmiechu, że momentami zagłuszały występy młodych 
aktorów. Miejmy tylko nadzieję, że obśmiane fragmenty 
nie pojawią się już nigdy w żadnym uczniowskim kajecie. 
Cóż, nauczycielom jakoś nie do śmiechu, gdy je często 
napotykają w pracach swych uczniów. 

Po tej urozmaiconej wiązance śpiewno-recytatorskiej 
przyszedł czas na krótką lekcję historii, powstałej  

w 1773 roku, Komisji Edukacji Narodowej. Odniosła 
się do niej również w swoim wystąpieniu Pani Dyrektor 
Bogusława Posacka, która przekazała wszystkim pracowni-
kom szkoły życzenia skierowane przez Ministerstwo Eduka-
cji Narodowej oraz dodała od siebie bukiet ciepłych słów.
 Zmieniają się ministrowie, ustawodawcy. Zmieniają 
się podstawy programowe i wymagania edukacyjne. Ale 
jedno pozostaje niezmienne - szczery uśmiech na twarzy 
ucznia za okazane mu przez nauczyciela serce!

Edyta Sienkiewicz

proste, ponieważ egzamin dotyczył wielu dziedzin, 
zadania były różnorodne i sprawdzały wiele umiejęt-
ności. Trzeba było popisać się znajomością zasad zacho-
wania się w szkole, umiejętnością śpiewania i recytowa-
nia. Nagrodą za włożony wysiłek były oklaski widow-
ni i zadowolenie na twarzach rodziców.

Następnie nadszedł najważniejszy moment, moment 
złożenia ślubowania. Pierwszoklasiści ślubowali 

uroczyście: być dobrymi uczniami, przyjaciółmi zwierząt 
i roślin, szanować wszystkich, którzy pracują w szkole, 
aby było w niej dobrze, swą nauką i zachowaniem 
sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. 
 Dzieci patrzyły z przejęciem na ogromny ołówek, 
którym Pani dyrektor Beata Domerecka pasowała je 
kolejno na uczniów klasy pierwszej Szkoły Podsta-
wowej w Kruszynie. W szeregi braci uczniowskiej 
zostali przyjęci: Kinga Kostecka, Dominik Majewski, 

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Ocicach swój 
bezmierny dług wdzięczności wobec matematy-

ków, polonistów i pozostałych nauczycieli, parafrazu-
jąc K.I.Gałczyńskiego, tradycyjnie postanowili spłacić  
w kolejnej racie – przepięknym występem artystycznym.

 Święto Komisji Edukacji Narodowej, choć z nazwy 
bardzo patetyczne, w życiu szkoły jest dniem szczególnym. 
Jak żaden inny, sprzyja wysłaniu przez wdzięczną, choć 
nie zdającą sobie często z tego sprawy, dziatwę prostego 
i bardzo oczywistego przekazu pod adresem pedagogów 
– dziękujemy Wam za wszystko! Uczniowie z Ocic swoje 
podziękowania „odziali” w przesympatyczny montaż 
słowno-muzyczny. Składały się na niego wiersze, piosenki 
oraz scenki z życia szkoły. Zwłaszcza te ostatnie wzbudzi-

„Pochwałę Waszej pracy śpiewam w gorącym słowie...”

Jak co roku, z okazji Dnia Edukacji Narodowej, dzieci 
przygotowały dla swoich nauczycieli występ artystyczny

Jolanta Pańczak
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Kolejne działania dotyczyły każdego ucznia. W klasach 
IV- VI został przeprowadzony konkurs „Mistrz kaligra-
fii”. Uczniowie przypomnieli sobie o pięknym, wyraźnym 
i starannym sposobie pisania. W każdej klasie wyłoniono 
najlepszych, ale MISTRZ mógł być tyko jeden. Mistrzem 
Kaligrafii Szkoły Podstawowej w Kraśniku Dolnym  
w roku szkolnym 2011/2012 została uczennica klasy piątej 
– Oliwia Malinowska.

Rywalizacja między klasami była podsumowaniem 
„Szkolnego Tygodnia”. Trzyosobowe drużyny 

uczniów z każdej klasy wzięły udział w Szkolnym Konkur-
sie Interdyscyplinarnym „MOJA SZKOŁA”. Pytania  
i zadania dotyczyły szkoły, jej historii, ale i czasów współ-
czesnych. Uczniowie, oprócz znajomości faktów historycz-
nych (daty powstania szkoły, nazwiska pierwszego dyrek-
tora, itp.), musieli wykazać się podstawowymi umiejęt-
nościami z języka polskiego (np. układanie wyrazów  
w kolejności alfabetycznej, czytanie ze zrozumieniem),  
z matematyki (rozwiązywanie prostych  zadań tekstowych  
o tematyce szkolnej), a także sprawnością manualną (układa-
nie „studni” z zapałek, składnie czapki z gazety - zabawy  
z czasów szkolnych naszych dziadków i rodziców).
 Zwyciężyła drużyna klasy piątej w składzie: Karoli-
na Deberna, Monika Prosół,  Karolina Szweda. Drugie 
miejsce zajęła klasa IV: Magdalena Deberna, Klaudia 
Miżdal, Aleksandra Muniak. Trzecie miejsce uzyskała klasa 
VI: Mateusz Deberny, Szymon Janiec, Grzegorz Paluch.

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

Narodowej, przygotowany przez Panią Alicję Michalską. 
Uczniowie uprzyjemnili to święto wierszami i piosen-
kami. Nauczyciele wysłuchali tradycyjnego „Sto lat”  
w wykonaniu uczennic klasy czwartej pięknie grających na 
fletach. Wszyscy mogli obejrzeć pokaz mody „nauczyciel-
skiej”. Nauczyciel „luzak” czy „perfekcjonista” - ucznio-
wie przedstawili rożne typy charakterologiczne nauczy-
cieli w bardzo zabawny sposób. Na zakończenie zostały 
rozdane dyplomy i nagrody dla laureatów konkursów, 
które sprawdzały wiedzę o „Naszej Szkole”.
 Tydzień, poprzedzający Święto Edukacji Narodowej, 
był dla uczniów pracowity, ale i ciekawy. Na co dzień nie 
mamy okazji porozmawiać o tym, jak uczyły się nasze 
mamy i babcie. Okazuje się, że to bardzo interesujące 
wspomnienia. Mam nadzieję, że Szkolny Tydzień stanie 
się październikową tradycją w naszej Szkole.

„MOJA SZKOŁA”

Elwira Szostak

W październiku tradycyjnie świętujemy Dzień Eduka-
cji Narodowej. Aby godnie uczcić to święto, ucznio-

wie Szkoły Podstawowej w Kraśniku Dolnym poświęcili 
niemal cały tydzień na zajęcia, których tematyka związa-
na była ze szkołą.
 Hasłem tygodnia było: „Nasza Szkoła - co tak napraw-
dę o niej wiemy?”. Na to pytanie dzieci odpowiadały, 
uczestnicząc w różnorodnych formach aktywności. Swoją 
wiedzę mogły zaprezentować, biorąc udział w konkursach 
grupowych, klasowych oraz indywidualnej rywalizacji.
 W przygotowaniach do konkursów niewątpliwie 
pomogła wizyta w „Szkolnym kąciku”. Jest to miejsce,  
w którym zgromadzono eksponaty związane z historią 
naszej szkoły. Znajduje się tam między innymi: ławka 
szkolna z lat sześćdziesiątych, stary kalendarz, ogromne 
liczydło, tabliczki do pisania (zamiast zeszytów) kałamarze, 
tarcze i mundurki szkolne. Poza wymienionymi ekspona-
tami można pooglądać ekspozycję zdjęć z kroniki szkolnej 
z lat 1945-1970. Jest też miejsce na historię najnowszą - 
zdjęcia absolwentów szkoły z ostatnich lat.

Pierwszym etapem rywalizacji uczniów był Szkolny 
Konkurs Plastyczny. Brały w nim udział dwuosobowe 

zespoły, które wykonały plakat pt. „Portret Mojej Szkoły”, 
stosując wybraną przez siebie technikę plastyczną. Wszyscy 
uczniowie wykazali się dużą pomysłowścią i zdolnościa-
mi plastycznymi. Powstało wiele ciekawych plakatów. 
Komisja oceniająca prace miała duży problem z wyłonie-
niem zwycięzców. Laureatami zostali następujący ucznio-
wie: w klasie czwartej I miejsce zdobyły: Katarzyna Mrozik 
i Klaudia Miżdal, w klasie piątej I miejsce zdobyły: Oliwia 
Malinowska i Monika Prosół, a w klasie szóstej I miejsce 
zdobyły: Karolina Stec i Martyna Domoracka.

„Szkolny kącik” - miejsce z eksponatami z historii szkoły
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posiada drugi co do wielkości w kraju zbiór samolo-

tów wojskowych. W budynku muzeum można 

zapoznać się między innymi ze stałą ekspozycją 

,,Wojsko Polskie 1914-1945” na którą składają się 

broń i umundurowanie żołnierza polskiego walczą-

cego na wszystkich frontach obu wojen światowych, 

czy wojny polsko-bolszewickiej.

Obszerny podwórzec muzeum mieści bardzo 

duży zbiór pojazdów wojskowych, broni artyle-

ryjskiej, pancernej i oczywiście samolotów wojsko-

wych. Wśród eksponatów królują czołgi ze słynnym 

T-34, odrzutowe samoloty myśliwskie i potężna 

dwustumilimetrowa armata samobieżna. Wszyst-

kich zgromadzonych w muzeum eksponatów nie da 

się oczywiście opisać w krótkiej relacji, jak również 

obejrzeć podczas kilkugodzinnego zwiedzania,  

co zapewne będzie bodźcem dla uczestników wyciecz-

ki do indywidualnych odwiedzin muzeum. Wesołą 

atmosferę wycieczki wzbogacał swoją muzyką duet 

gitar klasycznych w składzie: Mieczysław Goleński  

i Krzysztof Zięcik.

 Uczestnicy wycieczki liczą na kolejne tak udane 

wyjazdy, składając w tym miejscu podziękowania 

organizatorom ze ,,Stowarzyszenia Trzebień” Pani 

Małgosi Zoryło oraz panom: Andrzejowi Szwedo, 

Krzysztofowi Zięcikowi i Mateuszowi Suchcickie-

mu.
Mirosław Kruglik

WYCIECZKA STOWARZYSZENIA TRZEBIEŃ
Mieszkańcy Trzebienia i pobliskich wsi w sobotę 

8 października licznie wzięli udział w autoka-

rowej wycieczce do Zielonogórskiego Muzeum 

Etnograficznego z siedzibą w Ochli oraz Lubuskiego 

Muzeum Wojskowego w Drzonowie. Jednodniowy 

wyjazd zorganizowało ,,Stowarzyszenie Trzebień”. 

Pierwszym ze zwiedzanych obiektów był skansen 

dawnego budownictwa wiejskiego w Ochli, gdzie 

zobaczyć można zachowane okazy drewnianych 

zagród chłopskich z Łużyc, Ziemi Lubuskiej oraz 

Zachodniej Wielkopolski. Oprócz zabytkowych 

domostw, budynków gospodarczych czy miniaturo-

wej winnicy z wieżą winiarską, muzeum posiada stałe 

ekspozycje dawnego wyposażenia domów i gospo-

darstw rolnych. Obejrzeć można między innymi: 

warsztat szewski, warsztaty tkackie czy mieszczącą się  

w osiemnastowiecznym murowanym budynku 

kuźnię z kompletem urządzeń i narzędzi kowal-

skich. 

 W malowniczo położonym skansenie uczestni-

cy wycieczki pokrzepili się posiłkiem przyrządzo-

nym przy ognisku, które w ramach wieloosobowej 

wejściówki przygotowane było przez obsługę skanse-

nu w wyznaczonym ku temu miejscu.

Lubuskie Muzeum Wojskowe z siedzibą  

w Drzonowie było drugim muzeum zwiedza-

nym przez uczestników wycieczki. Muzeum Wojska 

Po zakończeniu zwiedzania skansenu, uczestnicy postano-
wili „nabrać sił”, przed odwiedzeniem kolejnego muzeum 

Pamiątkowa fotografia uczestników wycieczki  
na tle zabytkowego aeroplanu
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RADOŚĆ Z BLISKOŚCI
Stowarzyszenie „Radości z bliskości” to grupa rodziców, 

których rozpiera energia i chęć działania. Jedna z założy-
cielek – Barbara Krupa to mieszkanka Kruszyna, z zawodu 
fotograf, osoba twórcza, na co dzień jest mamą Mateusza i 
Tymoteusza. Jako postać zarażająca optymizmem znalazła 
następnych, sobie podobnych i w zaciszu domowych pomiesz-
czeń powstał pomysł rozszerzenia działalności. Ruszono na 
poszukiwanie osób przychylnych pomysłowi i te znaleziono 
w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Kruszynie. 

Pierwsze spotkanie integracyjno - organizacyjne odbyło 
się 18 października 2011 roku w sali konferencyj-

nej w Kruszynie. Spotkanie było nietypowe, ponieważ 

na środku sali przygotowano „mini przedszkole” dla 
dzieci, które przyszły tego dnia z rodzicami. Okazało się, 
że miejsce zabaw było „strzałem w dziesiątkę”, ponieważ 
zajęło dzieci na cały czas spotkania. Przez ten czas rodzi-
ce zastanawiali się, jakiego rodzaju zajęcia byłyby dla nich 
najlepsze, jak chcieliby wspólnie spędzać czas. Dzisiejsi 
rodzice to w większości osoby świadome potrzeb swoich 
dzieci, szanujące nie tylko swój czas, ale także dbające  
o edukację swoich dzieci. Tego dnia padło wiele propo-
zycji zagospodarowania wolnego czasu. I tak w najbliż-
szej przyszłości odbędą się m.in.: spotkania z ekspert-
ką Doula (to osoba, która udziela profesjonalnego, lecz 
niemedycznego wsparcia kobiecie i jej rodzinie w trakcie 
porodu i w okresie połogu), doradcą od „chustowania„ 
(noszenia dzieci w chuście),  masażu dźwiękiem itp. Nie 
zabrakło także pomysłów stosowania innego aspektu 
terapii naturalnej tj. kuchni pięciu smaków. Pomysłów było 
wiele, rodzice chętnie, w luźnych rozmowach wymienia-
li także poglądy na temat wychowywania pociech. Przed 
nami długie jesienne i zimowe wieczory, podczas których 
będą się spotykać członkowie Stowarzyszenia „Radości  
z bliskości”. Pierwsze z nich, plastyczno - rekreacyjne już 
4 listopada 2011 roku w Kruszynie, o godz.16.30. Zapra-
szamy nie tylko rodziców z dziećmi, ale także babcie  
i dziadków, którzy przecież także biorą udział w wycho-
waniu najmłodszych.

 „Spotkanie z jesienią” to druga impreza z cyklu rodzin-
nych zabaw, jakie Gminny Ośrodek Kultury i Sportu 
zainaugurował wraz z kruszyńskim Stowarzyszeniem  
„Radości z Bliskości”. 4 –go listopada 2011 roku do 
pracowni plastycznej i sali konferencyjnej GOKiS-
-u w Kruszynie przybyły licznie mamy z dziećmi, nie 
zabrakło także tatusiów (choć niezaprzeczalnie byli 
w mniejszości). Spotkanie rozpoczęło się od wręcze-
nia nagród za konkurs plastyczny, który odbył się dwa 
tygodnie wcześniej. Po wręczeniu nagród rozpoczę-
ła się część robocza imprezy. Dzieci przyniosły piękne, 
kolorowe liście i czekały z niecierpliwością na to, aby 
je jakoś spożytkować. Uczestników zajęć było tak dużo,  
że pracownia plastyczna nie zmieściła wszystkich 
chętnych. Szybko utworzono dwie grupy wiekowe i tak 
„starszaki”  swoje pole działania miały na sali konferen-
cyjnej, a maluchy wraz z rodzicami w pracowni plastycz-
nej. Młodsze dzieci miały wcześniej przygotowane na 

SPOTKANIE Z JESIENIĄ W KRUSZYNIE
kartkach gazetowe wazony, miały za zadanie pomalo-
wać farbami liście i odbić je na kartce.

 W ten sposób powstawały „liściaste” bukiety. Maluchy 
z przyjemnością malowały nie tylko liście ale także i ręce.  

Beata Widera

„Przedszkole” dla maluchów, które przyszły z rodzicami, 
pozwoliło dorosłym w spokoju snuć plany na przyszłość

Jesień była dla najmłodszych uczestników spotkania 
tematem bardzo rozległym: malowali liście, ale także i ręce
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PLASTYCZNE SZALEŃSTWO
Czas wolny można spędzać na różne sposoby. Dla 

niektórych są to spacery, wspólne zakupy, czy ogląda-

nie telewizji. Ciekawy sposób na wykorzystanie wolnego 

czasu znaleźli uczestnicy „plastycznego szaleństwa”, które 

odbyło się 21 października 2011 roku w sali Gminnego 

Ośrodka Kultury i Sportu w Kruszynie. Ta artystyczna 

inicjatywa była propozycją dla całych rodzin, gdzie swoich 

sił mogły spróbować zarówno dzieci, jak i dorośli.   

Wydarzenie było dostępne dla wszystkich chętnych,  

a uczestnikami imprezy byli mieszkańcy powiatu 

bolesławieckiego. Zadanie plastyczne było jasno określo-

ne. Trzeba było namalować skomponowaną na środku sali 

„martwą naturę”. Przedmioty ustawione były na stolikach 

i malować można je było z dowolnej strony. Oryginalnie 

zestawione dzbany, wazony, gitara, drewniany wieszak 

itp. eksponowane były w różnych kolorach i fakturach. 

Nieocenioną radą podczas malowania służyła pani instruk-

tor - Krystyna Grela, która wytłumaczyła zebranym na 

wstępie, jakie techniki będą przy pracy dozwolone: pastele 

suche, pastele olejne, węgiel i ołówek. Propozycją instruk-

torki było także tzw. ”kadrowanie” obrazu, czyli rysowanie 

(lub malowanie) fragmentu „martwej natury”. Największą 

popularnością w „kadrowaniu” cieszył się duży, gliniany 

dzban. To właśnie on pojawia się we wszystkich pracach 

na głównym planie. Po dwóch godzinach grupa obecnych 

na imprezie osób zakończyła malowanie. Prace można 

było zabrać do domu na pamiątkę, ale także można ją było 

zostawić do oceny i na wystawę. 

Komisja konkursowa w składzie: Krystyna Grela, 

Maria Strojek i Grażyna Wężyk oceniła prace  

w trzech kategoriach wiekowych: dzieci, młodzież  

i dorośli. I tak w najmłodszej grupie I miejsce zdobyła 

Marlena Szczęsna z Bolesławca, II miejsce – Jarosław Wis 

z Bolesławca, III miejsce – Julia Długosz z Ocic. Wyróż-

nienie powędrowało do Marcela Walęgi z Nowogrodźca. 

W kategorii młodzieżowej I miejsce wywalczyła Klaudia 

Kotwica z Brzeźnika, II miejsce: Karolina Stempak z Brzeź-

nika, III miejsce – Kornelia Szpila z Kraszowic. Wyróżnio-

no: Aleksandrę Zawadę z Bolesławca, Magdalenę Przystarz 

z Kruszyna i Natalię Żurowską z Brzeźnika. Także w grupie 

dorosłych znalazły się nagrody i wyróżnienia. I miejsce 

powędrowało do Barbary Krupy z Kruszyna, II miejsce 

otrzymała mieszkanka tej samej miejscowości Monika 

Mieszała, zaś III miejsce zdobyła Bożena Długosz z Ocic. 

Wyróżniono także Annę Sochę z Bolesławca, Danutę 

Żurowską z Brzeźnika oraz Marzenę Paralusz z Kruszyna. 

Nagrody wręczono przy okazji imprezy integracyjnej dla 

dzieci „Spotkanie z jesienią” 4 listopada bieżącego roku 

w Kruszynie o godz.17.00.

Z ogromną determinacją i ciekawością odbijały na kartkach 
także swoje palce, tworząc prace nie tylko jesienne ale 
 i daktyloskopijne. Ze względu na wykładzinę dywano-
wą w sali konferencyjnej starszaki miały inną technikę 
wykonywania jesiennych prac. Pod kartki podkładały liście 
i mocno przyciskając odbijały je ołówkiem lub kredkami. 
Efekty były niezmiernie ciekawe. Nie wszystkie maluchy 
były w stanie „usiedzieć” na krzesłach i malować liście. 
To właśnie dla nich zorganizowano kącik z zabawkami  
i bardzo chętnie z niego korzystały. Hitem były drewnia-

ne klocki, niedostępne już w sklepach, wyparte przez 
wszechobecny plastik. Na wieczór rekreacji rodzinnych 
- „Spotkanie z jesienią” w Kruszynie przybyli mieszkań-
cy: Dobrej, Kruszyna, Łazisk, Ocic, Brzeźnika, Kraszowic, 
Warty Bolesławieckiej, Bolesławca, a nawet Legnicy. Takie 
spotkania pokazują, że istnieje ogromna potrzeba nie tyle 
zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży, ale także zajęć 
wspólnych – właśnie z rodzicami. Mamy głęboką nadzieję, 
że następne będą się cieszyć równie dobrą frekwencją. 

Beata Widera

Beata Widera

Laureaci konkursu w kategorich dzieci i młodzieży
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Dnia 23 września br. na zaproszenie ambasa-
dora Republiki Chorwacji Ivana Dal Vachio 

Gminny Zespół Pieśni i Tańca „Jutrzenka” gościł  
w Warszawie. Celem zaproszenia było wzięcie udzia-
łu w otwarciu Skweru Chorwackiego w warszawskiej 
dzielnicy Mokotów. Mimo krótkiego okresu czasu na 
przygotowanie zespół stanął na wysokości zadania, 
wkładając w występ wiele serca. Atrakcyjny program 
muzyczny bardzo się spodobał zgromadzonym 
gościom. Występ poprzedziła część oficjalna, otwar-
cie skweru chorwackiego, okazjonalne przemówie-
nia m.in.: Prezydenta Warszawy - Hanny Gronkie-
wicz-Waltz, ambasadora Chorwacji Ivana Dal Vachio 
oraz burmistrza Zagrzebia. Miłym zaskoczeniem dla 
ambasadora i gości było to, iż niektórzy członkowie 
zespołu płynnie rozmawiają w języku chorwackim. 
Na wspólnej kolacji jeszcze raz podziękowano zespo-
łowi za piękny koncert i wstępnie zaproszono na 
występy do Zagrzebia. Wyjazd do stolicy – koncert 
i spotkanie z tak dostojnymi osobami dla zespołu 
„Jutrzenka” było niezapomnianym przeżyciem.

Ki lka  dni  po warszawskich występach  
(29.10.2011 r.) zespół „Jutrzenka” wyjechał 

na Artystyczne Spotkania Seniorów do Międzyzdro-
jów. Miasto powitało 28 zespołów piękną, słoneczną 
pogodą. Festiwal rozpoczął się barwnym korowodem 
po ulicach miasta. Licznie zebrani mieszkańcy oraz 
turyści nie żałowali braw dla zespołów. Przesłucha-
nia muzyczne bardzo rygorystycznie oceniało cztero-

osobowe jury zespołów biorących udział w festiwa-
lu. Nadszedł czas ogłoszenia werdyktu. Wyróżnio-
no 5 zespołów. 

Gdy padła informacja, że główną nagrodę – 
Grand Prix przyznano Gminnemu Zespoło-

wi Pieśni i Tańca „Jutrzenka” z Kruszyna, radości 
nie było końca. Wysoką ocenę zespół uzyskał za 
czystość brzmienia, dobór repertuaru oraz stroje, 
które zachwyciły wszystkich obecnych. Pragniemy 
podziękować Wójtowi Gminy – Andrzejowi Dutkow-
skiemu, skarbnikowi – Franciszkowi Popkowi oraz 
dyrektorowi GOKiS-u – Januszowi Cieśli za pomoc 
w sfinansowaniu wyjazdu na festiwal. Szczególne 
podziękowania kierujemy także do Jana Cołokidzi, 
który rzeczowo (oferując paliwo) wspomógł wyjazd 
zespołu. Podziękowania należą się także członkom 
zespołu „Jutrzenka”, którzy mimo uciążliwej podró-
ży (wcześniej do Warszawy , teraz do Międzyzdro-
jów) stanęli na wysokości zadania.

SUKCES GZPiT „JUTRZENKA”

Pamiątkowe zdjęcie z występów w Międzyzdrojach

Jak najbardziej zasłużone zdjęcie na tle „Alei Gwiazd”

Krystyna Cempura i Edward Krawczewski
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MISTRZOSTWA GMINY BOLESŁAWIEC SZKÓŁ 
PODSTAWOWYCH W PIŁCE RĘCZNEJ DZIEWCZĄT

02 grudnia  - WYSTĘP zespołu POETICON oraz recital ALEKSANDRY BOJANOWSKIEJ 
     - Dom Ludowy w Żeliszowie, godz. 1800

09 grudnia  - FINAŁ KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO  „ULOTNE CHWILE” 
     – sala konferencyjna GOKiS w Kruszynie, ul. Kasztanowa 1b, godz. 1700

09 grudnia - FINAL GMINNEJ LIGI DARTA – Dom Ludowy w Kruszynie, godz. 1630

10 grudnia  - ZABAWA MIKOŁAJOWA – Dom Ludowy w Mierzwinie, godz. 1400

11 grudnia  - WIECZÓR TRADYCJI BOŻONARODZENIOWYCH – Dom Ludowy w Łaziskach, godz. 1600

12 grudnia  - TURNIEJ WARCABOWY – biblioteka w Kruszynie, godz. 1400

13 grudnia  - DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH GMINY BOLESŁAWIEC 
     W TENISIE STOŁOWYM – sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej w Kruszynie, godz. 1000

19 grudnia  - KONKURS PLASTYCZNY „Świąteczne orgiami” – biblioteka w Trzebieniu, godz. 1500

W czwartek 20 października br. na boisku  

SP w Kraśniku Dolnym rozegrano zawody 

Piłki Ręcznej Dziewcząt w ramach Mistrzostw Szkół 

Podstawowych Gminy Bolesławiec. Były to pierwsze 

zawody sportowe w tym roku szkolnym. 

W turnieju wzięły udział szkolne zespoły z Trzebie-

nia, Bożejowic, Ocic oraz gospodarzy z Kraśni-

ka Dolnego, które rywalizowały ze sobą systemem 

„każdy z każdym”. Miano najlepszych „szczypiorni-

stek” naszej gminy przypadło reprezentantkom SP 

w Trzebieniu, które wygrały wszystkie swoje mecze. 

Drugie miejsce zajęły uczennice SP z Ocic, a trzecie 

drużyna gospodarzy SP w Kraśniku Dolnym. Na 

czwartym miejscu sklasyfikowano zespół SP z Bożejo-

wic. Uczestnicy zawodów otrzymali z rąk Dyrekto-

ra GOKiS Pana Janusza Cieśli pamiatkowe dyplo-

my, a drużyny, które wywalczyły miejsca na podium  

medale.  Zespół z Trzebienia reprezentować będzie 

naszą gminę w rozgrywkach na szczeblu powiato-

wym. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. 

                  Wyniki zawodów:  

  SP Trzebień   –  SP Bożejowice  7:3

  SP Kraśnik Dol. –  SP Ocice    0:3

  SP Bożejowice   –  SP Ocice    0:3

  SP Trzebień   –  SP Kraśnik Dol.  4:2

  SP Kraśnik Dol. –  SP Bożejowice   5:1

  SP Ocice    –  SP Trzebień   0:4 

Mistrzynie gminy - dziewczęta ze SP w Trzebieniu

Krzysztof Mosiądz




