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wielofunkcyjnych przy szkołach 

w: Kraśniku Dolnym, Brzeźniku 

i Bożejowicach. Budowę placów 

zabaw w Bożejowicach, Ocicach, 

Kraśniku Dolnym i Kruszynie. 

Więcej o budżecie na 2012 roku 

napiszemy po uchwaleniu go przez 

Radę Gminy, natomiast szerzej  

o innych  projektach uchwał 

przygotowanych pod obrady 

najbliższej Sesji piszemy w artyku-

le „Co słychać w Radzie”, str. 5

KONFERENCJA LOKALNEJ  

GRUPY RYBACKIEJ

W dniu 29 listopada br. 

na zamku w Kliczkowie 

odbyła się konferencja Lokal-

nej Grupy Rybackiej Dolnośląska 

Kraina Karpia. Spotkanie miało za 

zadanie przybliżyć potencjalnym 

beneficjentom sposoby i możli-

wości zagospodarowania środków 

europejskich na określone zadania 

w dziedzinie poprawy konku-

rencyjności obszarów zależnych 

od rybaków, na restrukturyza-

BUDŻET GOTOWY  

DO UCHWALENIA

Na dzień 21 grudnia br. 

Pr zewodn iczący  Rady 

Gminy Bolesławiec zwołał posie-

dzenie XII w tej kadencji Sesji. 

Zasadniczym tematem obrad 

grudniowej Sesji będzie uchwała 

budżetowa na kolejny 2012 rok. 

W przedłożonym Radzie projekcie 

Wójt Gminy wyszacował dochody 

na kwotę 31.400.000 zł, natomiast 

zgodnie z szacunkami planowa-

ne wydatki zamkną się kwotą 

32.200.000zł. W celu uzupełnie-

nia niedoboru wydatków zaanga-

żowana zostanie nadwyżka z lat 

poprzednich oraz wolne środki  

w kwocie 800.000 zł.

 Do najistotniejszych zadań 

inwestycyjnych proponowanych 

do realizacji w nadchodzącym roku 

zaliczyć można m.in. kontynuację 

budowy sali gimnastycznej wraz 

z remontem szkoły podstawowej 

w Bożejowicach, budowę boisk 

Konferencji LGR „Dolnośląska Kraina Karpia” 

cję i rewitalizację dotychczasowej 

działalności gospodarczej w sekto-

rze rybackim, podnoszenie warto-

ści produktów rybactwa, ochronę 

środowiska naturalnego, poprawę 

działalności LGR oraz wymianę  

międzynarodową. Naszą gminę 

na konferencji reprezentowali 

Wójt Gminy Andrzej Dutkowski, 

Wiceprzewodniczący Rady Michał 

Gajewski oraz Zastępca Wójta 

Roman Jaworski.

SPOTKANIE Z PROBOSZCZEM

W dniu 23 listopada br. 

Wójt Gminy spotkał się 

z Proboszczem Parafii Włodzice 

księdzem Januszem Leczyńskim. 

Zasadniczym tematem spotka-

nia była sprawa przejęcia przez 

Parafię starej świetlicy w Nowych 

Jaroszowicach na cele sakralne. 

Ksiądz Proboszcz wyraził wstęp-

ne zainteresowanie zagospoda-

rowaniem świetlicy na potrzeby 

kościoła.

ROCZNICA STANU WOJENNEGO

W Sali Rajców bolesławiec-

kiego Ratusza w dniu  

8 grudnia br. odbyła się konferen-

cja naukowa zatytułowana „To już  

30 lat minęło… rocznica stanu 

wojennego”. Wśród prelegen-

tów znaleźli się pracownicy Insty-

tutu Pamięci Narodowej Odziału 

we Wrocławiu, przedstawiciele 

Wrocławskiego Ośrodka „Pamięć  

i Przyszłość” oraz wykładowcy 

Uniwersytetu Wrocławskiego na czele  

z prof. Grzegorzem Staucholdem, 
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atmosfera: wspólne kolędowanie, 

kulinarne smakołyki, świątecz-

ne dekoracje,  gwar, radość  

i serdeczne pogawędki. W spotka-

niu uczestniczył Wójt Gminy. 

Więcej o wieczorze tradycji pisze-

my w artykule „Tradycje Bożego 
Narodzenia” str ...

 Wójt Gminy uczestniczył 

również w spotkaniu opłatkowym 

Klubu Amazonek w Bolesławcu, 

które odbyło się w dniu 16-ego 

grudnia br 

PRZYPOMINAMY O DYŻURZE 

 Wszystkie zainteresowane 

osoby informujemy, że Wójt 

Gminy przyjmuje w sprawie skarg 

i wniosków w każdy poniedzia-

łek w godzinach od 1300 do 1700. 

Prosimy o wcześniejsze zapisy 

w sekretariacie urzędu lub pod 

numerem telefonu 75 732 32 21 

wew.101. W każdy poniedzia-

łek można również spotkać się  

z Przewodniczącym Rady Gminy 

W godzinach od 1400 do 1700. 

Zapraszamy.

obyło się uroczyste spotkanie 

opłatkowe, w którym uczestni-

czyły Koła Gospodyń Wiejskich 

naszego powiatu, członkinie 

organizacji kobiecych z Niemiec, 

Starosta Bolesławiecki Pan Cezary 

Przybylski, Zastępca Wójta Gminy 

Bolesławiec Pan Roman Jaworski 

oraz Sekretarz Gminy Pani Iwona 

Przybylska. Wszyscy połama-

li się opłatkiem składając sobie 

świąteczne życzenia, następnie 

skosztowali wigilijnych smako-

łyków przygotowanych przez 

Panie z Kół Gospodyń Wiejskich. 

Było wspólne kolędowanie i miłe 

rozmowy o świątecznych zwycza-

jach i tradycjach. Serdecznie 

dziękujemy za zaproszenie.

TRADYCYJNE ŚWIĘTA  

TYLKO W ŁAZISKACH 

W dn iu  11  g r udn i a  b r.  

w Łaziskach po raz kolej-

ny odbył się Wieczór Trady-

cji Bożonarodzeniowych. W sali 

domu ludowego tego wieczo-

ru panowała iście świąteczną 

Spotkanie wigilijne w Żeliszowie, zorganizowane przez KGW z terenu naszego powiatu

prowadzącym konferenc ję . 

Podczas spotkania poruszono 

szereg tematów dotyczących 

czasów stanu wojennego, m.in. 

represji wobec działaczy NZSS 

„Solidarność”, buntu młodzie-

ży wobec rzeczywistości PRL 

czy ówczesnej pozycji kościo-

ła Katolickiego. W konferencji 

uczestniczył Wójt Gminy.

POWIATOWA KARCZMA PIWNA 

Wójt Gminy i  Zastępca 

Wójta Gminy uczestniczyli  

w piątek 2 grudnia br. w I Powia-

towej Karczmie Piwnej, zorga-

nizowanej przez Stowarzyszenie 

Górników Surowców Mineral-

nych,  według tradycyjnego 

rytuału górniczego. Zasadniczym 

celem tego spotkania jest ochro-

na tradycji i zwyczajów górni-

czych, a przy okazji dobra zabawa  

i humorystyczny komentarz tego co 

wydarzyło się przez ostatni rok.

ŚWIĘTO PSZCZELARZY 

W dn iu  10  g rudn ia  b r. 

Wójt Gminy uczestniczył  

w uroczystościach Św. Ambroże-

go - patrona Pszczelarzy, na zapro-

szenie Rejonowego Koła Pszcze-

larzy w Bolesławcu. Pszczelarze 

podsumowali kończący się rok, 

był on dla nich trudny, zarówno 

jeśli chodzi o wielkość jak i jakość 

zbiorów. W świątecznej atmosfe-

rze złożono sobie życzenia oraz 

wręczono dyplomy i podziękowa-

nia dla zasłużonych pszczelarzy. 

ŚWIĄTECZNIE W ŻELISZOWIE

 9-tego grudnia br. w Żeliszowie Iwona Przybylska
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wych na 2012 rok oszacowano 
na kwotę 31.400.000 zł, z której 
13.723.211 zł, tj. 43,71 % stano-
wią planowane dochody własne. 
Najwyższe dochody planuje się 
uzyskać z tytułu podatków i opłat 
od osób prawnych, osób fizycz-
nych i jednostek nie posiadających 
osobowości prawnej. 

Projekt uchwały dotyczący 
Wieloletniej Prognozy Finan-

sowej Gminy Bolesławiec obejmu-
je wykonanie Prognozy w latach 
2009,2010, do III kwartału 2011, 

przewidywane wykonanie w roku 
2011, prognozę na lata 2012-
-2015 oraz wykaz planowanych 
przedsięwzięć na lata 2012-2015. 
Zgodnie z Prognozą gmina będzie 
kontynuowała realizację dwóch 
wieloletnich programów inwesty-
cyjnych. Są nimi: budowa placów 
zabaw dla dzieci i budowa wielo-
funkcyjnych boisk sportowych 
o nawierzchni poliuretanowej  
w każdej wsi. Ponadto w progno-
zie przedsięwzięć ujęto zadania 

W dniu 14 grudnia br. odbyło 
się wspólne posiedzenie 

Komisji stałych Rady Gminy, 
które poprzedziło obrady XII Sesji 
Rady Gminy Bolesławiec zaplano-
wanej na dzień 21 grudnia 2011 
roku. Radni rozpatrzyli dwana-
ście projektów uchwał. Posie-
dzenie Komisji poświęcone było 
w zasadniczej części uchwaleniu 
przyszłorocznego budżetu, przyję-
ciu wieloletniej prognozy finanso-
wej oraz Strategii Rozwoju Gminy 
Bolesławiec. Prace nad projek-

tem budżetu rozpoczęło wydanie 
zarządzenia Wójta, w którym 
ustalono, że materiały plani-
styczne winne być opracowane 
z przyjęciem założenia, że plano-
wane dochody i wydatki wzrosną 
o 3 %. Pozyskano również infor-
macje o wysokości subwencji  
i dotacji celowych, a na Sesji  
w dniu 16 listopada przyjęto 
uchwały okołobudżetowe. Opiera-
jąc się na powyższych założeniach, 
wysokość dochodów budżeto-

CO SŁYCHAĆ W RADZIE?

Pani Jolanta Deberna - sołtys Kraśnika Górnego, odbiera z rąk Wójta klucze 
do placu zabaw, realizację kolejnych tego typu inwestycji zapisano w WPF

inwestycyjne na lata 2012-2015.

Projekt Strategii Rozwoju 
Gminy na lata 2011-2018 

przedstawia działania strategicz-
ne służące osiągnięciu celów szcze-
gółowych do których należą: 
stworzenie skutecznego systemu 
społecznej komunikacji wewnątrz 
gminy, rozwinięcie aktywności 
społecznej w kierunku tworzenia 
zorganizowanych form działa-
nia, zapewnienie bezpieczeń-
stwa mieszkańców, ochrona 
osób i rodzin w najtrudniejszym 
położeniu, rozwój indywidual-
nego budownictwa mieszkanio-
wego i usługowego, aktywizacja 
centrów gospodarczych wokół 
węzłów autostradowych i terenów 
położonych w sąsiedztwie oraz 
pozyskanie inwestorów strate-
gicznych, rozwinięcie współpra-
cy z partnerami zewnętrznymi, 
rozwój kultury, sportu i turysty-
ki na obszarze gminy, stworze-
nie warunków do ukształtowania 
modelu e-Gminy, wykreowanie 
pozytywnego wizerunku Gminy 
w oczach mieszkańców i podmio-
tów zewnętrznych, rozwój infra-
struktury technicznej gminy oraz 
kreowanie zachowań proekologicz-
nych. Wymienione cele szczegóło-
we oraz zadania strategiczne ujęte 
są w Programie zabezpieczenia i 
rozwoju społecznego oraz Progra-
mie przebudowy i rozwoju gospo-
darki, które uwzględniają szacowa-
ne nakłady i źródła finansowania, 
w celu osiągnięcia spodziewanych 
pozytywnych efektów.  
 Ko le jny  pro jek t  uchwa-
ły dotyczył zmiany w budżecie  
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nionych, więc  trzeba będzie zasta-
nowić się nad kontynuowaniem 
tego programu w kolejnych latach. 
Radni omówili również projekt 
uchwały w sprawie Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych 
i Narkomanii w gminie Bolesła-
wiec na rok 2012, którego priory-
tetem jest kontynuacja i rozwijanie 
dotychczasowych działań ze szcze-
gólnym naciskiem na profilaktykę 
wśród dzieci i młodzieży. 
 Radni rozpatrywali także projekt 
uchwały w sprawie przystąpienia 
do Stowarzyszenia Gmin polskich 
Euroregionu Nysa, w celu zwięk-
szenia możliwości pozyskiwania 
środków finansowych na rozwój 
Gminy Bolesławiec, w ramach progra-
mów współpracy transgranicznej. 

Kolejny projekt uchwały 
dotyczył wyrażenia zgody na 

oddanie w najem, w trybie bezprze-
targowym nieruchomości stano-
wiącej własność gminy Bolesła-
wiec, zabudowanej budynkiem 
nr 30 położonym w Łaziskach, 
z przeznaczeniem na prowadze-
nie Przedszkola Niepublicznego. 
Ostatni projekt uchwały dotyczył 
określenia zasad korzystania  
z przystanków komunikacyjnych, 
których właścicielem albo zarzą-
dzającym jest gmina Bolesławiec. 
O podjętych uchwałach na ostat-
niej w tym roku Sesji Rady Gminy 
w dniu 21 grudnia br. poinformu-
jemy na łamach „Wieści gminnych” 
już w Nowym 2012 roku. 
 Wszystkim mieszkańcom  
i osobom współpracującym dla 
rozwoju naszej gminy, Rada Gminy 
składa życzenia wszelkiej pomyśl-
ności w Nowym Roku. 

na 2011 rok. Zaproponowano 
w nim zwiększenie wydatków  
o kwotę 163.000 zł, na sfinanso-
wanie kosztów kształcenia uczniów 
gminy realizujących obowiązek 
szkolny w miejskich gimnazjach 
samorządowych – 131.000 zł oraz 
zakup energii oświetlenia drogo-
wego – kwota 32.000 zł. Zapro-
ponowano także zmniejszenie 
wydatków o kwotę 163.000 zł,  
w tym: rozwiązanie rezerwy 
celowej na realizację zadań 
własnych z zakresu zarządzania 
kryzysowego – kwota 68.000 zł 
oraz zmniejszenie wynagrodzeń 

osobowych wraz z pochodnymi  
w szkołach podstawowych – 
kwota 95.000 zł.

Następna uchwała finansowa 

dotyczyła wydatków budże-
tu, które nie wygasają w 2011 
roku z upływem roku budże-
towego - kwota 1.707.650 zł, 
z tego: wydatki majątkowe  
w kwocie 1.671.300 zł przezna-
czone na zakończenie rozpoczę-
tych w br. zadań: budowy Sali 
gimnastycznej wraz z remon-
tem szkoły we wsi Bożejowice, 
budowy boiska wielofunkcyjne-

go oraz placu zabaw przy Szkole 
Podstawowej we wsi Żeliszów, 
zmiany Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Bolesławiec 
oraz zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzen-
nego dla terenów położonych  
we wsi Trzebień Mały.

Rozpatrzono również projekty 
uchwał w sprawie ramowych 

planów pracy Rady Gminy Bolesła-
wiec  na rok 2012 oraz opracowa-
ne na posiedzeniach poszczegól-
nych Komisji stałych Rady plany 
pracy tych Komisji na rok 2012.  

W trosce o zdrowie naszych miesz-
kańców rozpatrywano także projekt 
uchwały o kontynuowaniu profi-
laktycznych programów zdrowot-
nych, mających na celu wczesne 
wykrycie schorzeń sutka u kobiet 
i raka prostaty u mężczyzn oraz 
programu „Badania przesiewo-
we – profilaktyka chorób wzroku  
u dzieci”. Zaproponowano zasady 
korzystania z programów takie 
same jak w latach ubiegłych. 
Niestety z programu profilak-
tycznego skierowanego do dzieci 
skorzystało w br. niewiele upraw-

Na posiedzeniu Komisji w dniu 14 grudnia br. omówione zostały projekty 
uchwał skierowanych pod obrady XII Sesji

Marzena Komarnicka
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w Kruszynie i Starych Jaroszowcach. Niestety boiska 

te zlokalizowane są na gruntach słabo przepuszczal-

nych i nawet niewielki opad powodował powstawa-

nie kałuż, a murawa boiska stawała się miękka nie 

nadająca się do gry. Płyty boisk zostały zdrenowane 

rurociągami drenarskimi w rozstawie co 8 metrów. 

Następnie rurociągi przysypano żwirem, a żwir 

przykryto geowłókniną. Na geowłokninie ułożono 

murawę boiska. Prace wykonano latem i od tamtej 

pory piłkarze już się nie skarżą się płytę boiska. 

Wykonaliśmy również odwodnienie dróg we wsiach 

Nowe Jaroszowice, Otok, Kraśnik Dolny, Łaziska  

i Lipiany. Prace te polegały na likwidacji wysiąków 

wody zalewających drogi oraz w przypadku prac 

wykonanych w Lipianach i Kraśniku Dolnym na 

odprowadzeniu wód płynących  drogą do odbior-

ników wody. 

Corocznie nakłady finansowe przeznaczane  

z budżetu gminy na prace melioracyjne nie zaspa-

kajają wszystkich potrzeb ale pozwalają na rozwiąza-

nie najpoważniejszych problemów dlatego też wystą-

piliśmy z wnioskiem do radnych ażeby w przyszło-

rocznym budżecie gminy również znalazły się środki 

na roboty melioracyjne.

Prawie 300 tysięcy złotych tegorocznego budże-

tu naszej gminy zostało przeznaczone na prace 

melioracyjne. Z tej kwoty 70 tysięcy przeznaczy-

liśmy jako dotację do robót wykonywanych przez 

Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych 

na ciekach będących w ich zarządzie i znajdujących 

się na terenie gminy. 

Z tej dotacji pokryto część kosztów związanych 

z pracami regulacyjnymi rzeki Bobrzycy we 

wsiach: Kraśnik Dolny i Kraśnik Górny. W ramach 

tego zadania miedzy innymi wykonano odcinek wału 

przeciwpowodziowego, zabezpieczającego przed 

falą powodziową budynki mieszkalne. Wykona-

no także prace regulacyjne Potoku Merowińskie-

go we wsiach Mierzwin i Ocice. 230 tysięcy złotych 

przeznaczyliśmy na prace melioracyjne wykonywa-

ne na nasze zlecenie. W ramach tych prac odbudo-

waliśmy 9 przepustów w siedmiu wsiach. Odbudo-

wa przepustów w Suszkach, Bożejowicach i Kraśniku 

Dolnym, polegająca na zwiększeniu światła przepu-

stów, miała na celu likwidację przeszkód piętrzących 

wody powodziowe. Pozostałe przepusty wykonane 

w drogach gminnych, umożliwiają swobodny spływ 

wód pod drogami. Nakładem ponad 80 tysięcy 

złotych odwodniliśmy boiska do gry w piłkę nożną 
Waldemar Danielewicz

SPRAWOZDANIE Z PRAC MELIORACYJNYCH

Przebudowa przepustu w Bożejowicach (na zdj.) miała 
na celu zwiększenie jego przepustowości

W ramach prac melioracyjnych wykonano m.in. drenaż 
boisk sportowych w Starych Jaroszowicach i Kruszynie 
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ZWIERZĘTA TEŻ MAJĄ PRAWA

Maria Fornagiel

 Pierwszego stycznia 2012 roku wchodzi w życie ustawa 
z dnia 16 września 2011 r, o zmianie ustawy o ochronie 
zwierząt oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach.
 Jak podano w uzasadnieniu do projektu, nowelizacja 
ustawy, spowodowana została koniecznością uregulowa-
nia kwestii praw zwierząt w obliczu zmian zachodzących 
w mentalności społecznej i braku zgody na dotychczaso-
we rozwiązania prawne. Dotychczasowe uregulowania, 
wprowadzone ustawą z 1997 roku, powodowały zbyt duże 
problemy interpretacyjne w wielu kwestiach, dlatego też, 
w celu pełniejszej ochrony zwierząt, stało się konieczne 
jej znowelizowanie.
Nowelizacja ustawy wprowadza między innymi zakazy:
• Zabijania zwierząt, z wyjątkiem:
 uboju i uśmiercania zwierząt gospodarskich oraz 
uśmiercania dzikich ptaków i ssaków utrzymywanych 
przez człowieka,
 połowu ryb zgodnie z przepisami o rybołówstwie 
i rybactwie śródlądowym,
 konieczności bezzwłocznego uśmiercenia,
 działań niezbędnych do usunięcia poważnego 
zagrożenia sanitarnego ludzi lub zwierząt, 
 usuwanie osobników bezpośrednio zagrażających 
ludziom lub innym zwierzętom, jeżeli nie jest możliwy 
inny sposób usunięcia zagrożenia,
 polowań, odstrzałów i ograniczania populacji 
zwierząt łownych,
 usypiania ślepych miotów prowadzonych zgodnie 
z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi. 

• Trzymania zwierząt domowych na uwięzi w sposób 
stały dłużej niż 12 godzin w ciągu doby lub powodujący 
u nich uszkodzenia ciała lub cierpienie oraz niezapewnia-
jący możliwości niezbędnego ruchu. Długość uwięzi nie 
może być krótsza niż 3 m.
• Wprowadzania do obrotu zwierząt oraz nabywania 
zwierząt domowych na targowiskach, targach i giełdach 
i poza miejscami ich chowu lub hodowli a także, prowa-
dzenia targowisk, targów i giełd ze sprzedażą zwierząt 
domowych. 
• Rozmnażania psów i kotów w celach handlowych. (Nie 
dotyczy hodowli zwierząt zarejestrowanych w ogólnokra-
jowych organizacjach społecznych, których statutowym 
celem jest działalność związana z hodowlą rasowych psów 
i kotów.

Ustawa rozszerza katalog czynów zabronionych, które 
uznaje się za znęcanie, którymi są między innymi:

• umyślne zranianie lub okaleczenie zwierzęcia, w tym 
znakowanie przez wypalanie lub wymrażanie, a także 
wszelkie zabiegi mające na celu zmianę wyglądu zwierzę-
cia, a w szczególności przycinanie psom uszu i ogonów 
(kopiowanie),
• używanie do pracy lub w celach sportowych lub 
rozrywkowych zwierząt chorych, a także zbyt młodych 
lub starych,
• utrzymywanie zwierząt w niewłaściwych warunkach 
bytowania, w tym utrzymywanie ich w stanie rażącego 
zaniedbania lub niechlujstwa, bądź w pomieszczeniach 
albo klatkach uniemożliwiających im zachowanie natural-
nej pozycji,
• wystawianie zwierzęcia domowego lub gospodarskie-
go na działanie warunków atmosferycznych, które zagra-
żają jego zdrowiu lub życiu,
• transport żywych ryb lub ich przetrzymywanie w celu 
sprzedaży bez dostatecznej ilości wody uniemożliwiającej 
oddychanie, 
• utrzymywanie zwierzęcia bez odpowiedniego pokar-
mu lub wody przez okres wykraczający poza minimalne 
potrzeby właściwe dla gatunku.

PRZEPISY KARNE
 Ustawa przewiduje zwiększenie kar za znęcanie się nad 
zwierzętami do dwóch lat ograniczenia lub pozbawienia 
wolności (obecnie jest to rok), a za znęcanie się ze szcze-
gólnym okrucieństwem do trzech lat (obecnie dwa lata). 
W przypadku skazania za znęcanie się nad zwierzęciem, 
sąd orzekał będzie przepadek zwierzęcia, jeśli sprawca 
był jego właścicielem. Sąd może zakazać także wykony-
wania określonego zawodu, prowadzenia działalności lub 
wykonywania czynności wymagających zezwolenia, które 
są związane z wykorzystywaniem zwierząt. Będzie mógł 
również orzec nawiązkę w wysokości od 500zł do 100tys. 
zł na cel związany z ochroną zwierząt, wskazany przez sąd 
(obecnie jest to kwota od 25 zł do 2,5 tys. zł).
 Przed sądem w sprawach dotyczących znęcania się nad 
zwierzęciem będą mogły występować organizacje społecz-
ne, których statutowym celem działania jest ochrona 
zwierząt.
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Beata Widera

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bolesław-

cu z/s w Kruszynie ogłosił późną jesienią 

Konkurs Fotografii Cyfrowej zatytułowany „Ulotne 

chwile”. Nadesłane fotografie były pracami autorski-

mi, a uczestnicy konkursu byli ich jedynymi autora-

mi. Temat konkursu był na tyle szeroki, że wśród 

nagrodzonych prac znalazły się fotografie: makro, 

dokumentalne, pejzaże i jeszcze wiele innych rodza-

jów. Komisja konkursowa w składzie: Krystyna Grela 

– plastyk, Janusz Moniatowicz – artysta fotografik 

(członek Związku Polskich Artystów Fotografików) 

oraz Jerzy Paluszczyszyn – fotografik (członek Stowa-

rzyszenia Fotograficznego „Camera”) po obejrze-

niu 198 zdjęć 55 uczestników konkursu postanowi-

ła przyznać nagrody i wyróżnienia w dwóch katego-

riach wiekowych.

KATEGORIA: DO 16 LAT

LP. IMIĘ I NAZWISKO Tytuł zdjęcia Miejsce

1. Aleksandra Niezgoda „Liście Tusi” I

2. Justyna Łuc „Kropla rosy” I

3. Agnieszka Kaziów „Z mojego okna” II

4. Kacper Cygan „Zima” II

5. Eryka Janiec „Nenufary” III

6. Gabriela Mierzwa
„Idzie wieczór” 
„Promyk słońca”

III

„ULOTNE CHWILE” NA ZDJĘCIACH CYFROWYCH
KATEGORIA: POWYŻEJ 16 LAT.

LP. IMIĘ I NAZWISKO Tytuł zdjęcia Miejsce

1. Agnieszka Łętowska „Happy” I

2. Paweł Kosiński „Podniebne 
harce” II

3. Paweł Kosiński „Poranne diamen-
ty” wyróżn.

4. Janusz Wilk „Para młoda” III

5. Daniel Oślak „Radość czy 
strach” IV

6. Marcin Zawada „Eden” wyróżn.

7. Paweł Wiśniewski „Citius – Altius - 
Fortius” wyróżn.

8. Paweł Wiśniewski „Popołudniowa  
drzemka” wyróżn.

9. Izabela Graczyk „Dobry duch  
bociana” wyróżn.

10. Joanna Basińska „Idź własną 
drogą” wyróżn.

11. Bartłomiej Paliwoda „Spacer” wyróżn.

12. Edyta Komar „Minione 
wakacje”

wyróżn.      
album

Wręczenie nagród odbyło się 9 grudnia 2011 

roku w sali konferencyjnej GOKiS w Kruszy-

nie (ul. Kasztanowa 1b). Na laureatów czekała wysta-

wa pokonkursowa i trzeba przyznać, ze zdjęcia 

wydrukowane na dużym formacie prezentowały się 

o wiele lepiej niż w komputerze. Przed wręczeniem 

nagród przewodniczący komisji konkursowej - Janusz 

Moniatowicz przedstawił swoje uwagi i refleksje 

dotyczące konkursu. Jednocześnie wyraził gratula-

cje uczestnikom konkursu za wiele zdjęć na wysokim 

poziomie artystycznym. Po wręczeniu nagród i dyplo-

mów wszyscy laureaci i widzowie zostali zaproszeni 

na skromny poczęstunek i obejrzenie wystawy.

Młodzi fotograficy - laureaci w kategorii do 16 lat
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MIKOŁAJ, MIKOŁAJ...
DĄBROWA BOLESŁAWIECKA

Gdzie ten Mikołaj? Czym przyjedzie? Co nam przywie-
zie? Takie i inne pytania już od wielu dni zadawa-

ły sobie wszystkie dzieci, te ze Szkoły Podstawowej  
w Dąbrowie Bolesławieckiej też. Jedne wypatrywały 
go przez okna szkolne, inne wyjechały w poszukiwaniu 
Mikołaja do Bolesławca. Poszczęściło im się. Znalazły 
go w Sali Zabaw „Oli”. Czas oczekiwania na tego, który 
obdarowuje wszystkich prezentami, nie dłużył się. Stało 
się to za sprawą wspaniałych urządzeń do zabawy, które 
od razu zostały opanowane przez przedszkolaki, starsze 
dzieci i te całkiem malutkie. Każdy znalazł coś dla siebie: 
maluszki brodziły w małym basenie z piłeczkami i huśta-
ły się na huśtawce, starszaki korzystały z dużego basenu, 
zamieniały się w prawdziwych kierowców rajdowych 
na różnego rodzaju pojazdach lub znikały w labiryncie 
przejść, zjeżdżalni, pomostów itp. 

Towarzyszący im rodzice chwilami mieli problem  
z rozpoznaniem własnych dzieci, ponieważ na twarzach ich 
pociech pojawiały się wymalowane motylki, tygryski, spider-
meny, a także zombie (które wcale nie były takie straszne). 

Zupełnie niespodziewanie zjawił się Mikołaj. Śpiewa-
nie piosenek, rozmowy, zabawy i konkursy z nim 

trwałyby pewnie jeszcze bardzo długo. Śpieszył się jednak 
do kolejnych dzieci, czekających na prezenty. Rozdał więc 
maluchom i starszakom z Dąbrowy Bolesławieckiej paczki 
(a zrobił to bardzo sprawnie, bo miał świetnego pomoc-
nika, uczennicę kl. III, Wiktorię Bednarczuk) i udał się  
w dalszą drogę. 

Spotkanie to będą z pewnością mile wspominać:
• Dzieci, bo były to dla nich dwie godziny zabawy;

• Rodzice, bo mogli się patrzeć na szczęśliwe buzie 
swoich milusińskich;
• Mikołaj, bo mógł rozdać tak dużo paczek;
• Właściciel Sali Zabaw „Oli”, bo stworzył wspaniałe 
miejsce, które wyzwala w najmłodszych radość, sponta-
niczność, odwagę, a przede wszystkim uśmiech;
• Opiekunki, bo mogły być dumne z zachowania swoich 
podopiecznych.

KRAŚNIK DOLNY

Czy to baśń, czy legenda.... Nikt nie wie, ale najstarsi 
ludzie opowiadają, że bardzo, bardzo daleko ponad 

chmurami i ponad gwiazdami mieszka Święty Mikołaj. 
Mimo że jest bardzo stary i ma ogromną siwą brodę, 
nieustannie czyta listy od dzieci z całego świata. Mikołaj 
również przeczytał listy od dzieci ze szkoły z Kraśnika 
Dolnego. Nikt nie może oszukać Mikołaja. Wychodzi on 
często na taras swego wspaniałego pałacu i przez specjal-
ną, cudowną lunetę obserwuje cały świat. Dokładnie widzi, 
które dziecko jest grzeczne, a które nie.

Dzieci, uczęszczające do szkoły w Kraśniku Dolnym, 
jak i maluszki, które już niedługo przyjdą do oddziału 
przedszkolnego, są dziećmi bardzo grzecznymi, dlate-
go 6 grudnia odwiedził je Święty Mikołaj z workiem 
pełnym prezentów. Początkowo dzieci były bardzo 
zaniepokojone, gdyż czekały na Mikołaja, a jego nie 
było. Po dłuższej chwili usłyszały jakieś chrapanie, 
które coraz bardziej się rozlegało po sali, w której dzieci 
oczekiwały na Mikołaja. Nagle zauważyły, że to chrapa-
nie rozlega się z balkonu sali gimnastycznej. Wiedzia-
ły już, że to śpi Mikołaj, który był bardzo zmęczony  
i czekając na dzieci, zasnął. Wszystkie więc zaśpiewały 

Na spotkanie z Św. Mikołajem dzieci z Dąbrowy 
Bolesławieckiej wymalowały pięknie swoje buzie

Dzieci z Kraśnika Dolnego witały gromkimi brawami 
Mikołaj, który pojawił się na sali gimnastycznej 

Halina Bzdyk
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Kolejnym ważnym momentem tego wieczoru była kolacja. 
Dzieci samodzielnie przygotowywały sobie kanapki  
z produktów dostarczonych przez rodziców. Uczyły się 
kulturalnego spożywania posiłków (tego nigdy za wiele) 
w miłej i rodzinnej atmosferze. Okazało się, że ogrom-
ne apetyty dopisywały nawet „niejadkom”. Produkty, 
przeznaczone na kolację i śniadanie, wystarczyły tylko 
na wieczór i rodzice musieli dostarczyć kolejną porcję 
pożywienia, żeby można było wspólnie przygotować 
śniadanie i nie wracać do domu bardzo głodnym. 

Po kolacji był czas na dobranockę i wieczorną toale-
tę. Dwie sale lekcyjne na czas nocnej przygody zosta-

ły zamienione w sypialnie (jedna dla dziewczynek, druga 
dla chłopców). Tam właśnie dzieci udały się na wieczorny 
spoczynek. Po  ułożeniu się na materacach bardzo chętnie 
wysłuchały bajek czytanych przez wychowawczynie. 
Miało to ułatwić zasypianie. Niestety, emocje spowodo-
wane niecodzienną sytuacją nie pozwoliły od razu zasnąć. 
Nie obyło się bez wojny na poduszki czy zaglądania do 
drugiej sypialni. Oczywiście, wszystko to budziło wśród 
dzieci ogromną radość i spełniało ich oczekiwania związane  
z nocowaniem w szkole. Niektórym udało się zapaść w sen 
dopiero około północy. Byli i tacy, którzy planowali czekać 
na Mikołaja przez całą noc, ale i ich wreszcie zmógł sen. 

Cisza i spokój w sypialniach nie trawy długo, bo już 
bardzo wczesnym rankiem (około godziny czwartej) 

obudziły się niektóre dzieci, co oczywiście nie pozwoliło spać 
pozostałym. Jak nigdy dotąd pierwsze zajęcia w naszej szkole 
rozpoczęły się o godzinie szóstej zabawami ruchowymi w sali 
gimnastycznej oraz zajęciami plastycznymi. Po tak wczesnej 
pobudce i zajęciach angażujących fizycznie wszyscy byli już 
bardzo głodni i należało przygotować wspólne śniadanie.  
I tym razem apetyt dopisywał wszystkim. W błyskawicznym 
tempie znikała szyneczka, serek, masło czekoladowe, dżem, 

głośno piosenkę pt. „Przyjedź, Święty Mikołaju”, która 
obudziła naszego Gościa. Radość dzieci była ogromna.  
Mikołaj o nich nie zapomniał, więc gdy schodził z balko-
nu, dzieci witały go gromkimi brawami, a oczka błysz-
czały im jak iskierki. Wiedziały już, że na pewno dostaną 
wymarzone prezenty. Tak też się stało, Mikołaj opowie-
dział dzieciom o swej przygodzie i wszystkie obdarował 
paczkami. Dzieci przyrzekły Mikołajowi, że będą zawsze 
grzeczne, a Mikołaj obiecał wrócić do nich za rok. 

Mamy nadzieję, że długie oczekiwanie i radosne 
spotkanie z Mikołajem każde dziecko będzie bardzo długo 
pamiętało i wspominało.

KRUSZYN

Uczniowie klasy pierwszej i trzeciej Szkoły Podsta-
wowej w Kruszynie spędzili niesamowitą, pełną 

wydarzeń noc w szkole. Pomysł nocowania narodził się 
spontanicznie. Informacja o nim została przekazana rodzi-
com na spotkaniu w środę, a już w piątek 2 grudnia wszyst-
ko było dopięte na ostatni guzik. Postanowiliśmy, że na 
Mikołaja czekać będziemy nieco wcześniej niż 6 grudnia. 
Głównie po to, by móc nieco dłużej pospać, co umożli-
wiało nam zorganizowanie wszystkiego w noc z piątku 
na sobotę. Zatem w piątkowy wieczór około osiemna-
stej dzieci wraz ze swoimi rodzicami stawiły się w szkole. 
Każdy miał ze sobą materac, śpiwór, poduszeczkę, przytu-
lankę, a przede wszystkim wspaniały humor i ogromną 
ciekawość, jak to będzie? 
 Po rozłożeniu materaców i pościeli, po pożegnaniu 
z rodzicami i ostatnich całusach rozpoczęły się wspólne 
zabawy i gry integracyjne, które miały na celu budowa-
nie poczucia bezpieczeństwa i zaufania do drugiej osoby. 
To przecież niezwykle ważny aspekt wspólnego spędza-
nia nocy w nowym zupełnie miejscu. 

Dzieci nie mogly się doczekać, kiedy będą mogły 
rozpakować prezenty od Św. Mikołaja

Wspólna noc spędzona w szkole okazała się strzałem  
w dziesiątkę - na zdjęciu wspólna kolacja

Barbara Rajczakowska



12

Wieści Gminne

mleko i herbata. W czasie śniadania dzieci z rozczarowaniem 
mówiły, że Mikołaj nie zostawił im prezentów pod podusz-
kami i głośno się zastanawiały dlaczego. 

 Jednak po wyjściu z klasy, która na czas naszego 
niezwykłego pobytu w szkole stała się stołówką, znalazły 

list od Mikołaja. W liście zawarto informacje, co należy 
zrobić, aby odnaleźć prezenty. I tak po odkryciu umiesz-
czonych w różnych miejscach szkoły wskazówkach dzieci 
znalazły upragnione upominki. Po zaspokojeniu ciekawo-
ści, co zawiera paczka, wspólnych swobodnych zabawach 
w salach sypialnych, wszyscy udali się do „sali kinowej”, 
gdzie został wyświetlony film rysunkowy. W tym czasie 
zaczęli przychodzić po swoje pociechy stęsknieni rodzice. 
Opowiadaniom nie było końca. Wszyscy bardzo szczęśli-
wi i zadowoleni wrócili do domu. 

Przy pożegnaniu padały pytania: „Kiedy jeszcze będzie-
my nocować w szkole?” Cała impreza odbyła się 

dzięki wsparciu rodziców, którzy dostarczyli konieczne 
do spania materace, sfinansowali produkty do przygoto-
wania posiłków, wydatnej pomocy pracowników obsłu-
gi szkoły, no i oczywiście dużemu zaangażowaniu wycho-
wawczyń, które były pomysłodawczyniami i organizator-
kami całego przedsięwzięcia. 

Wszystkie ukryte w szkole przez Mikołaja 
prezenty zostały odnalezione

Jolanta Pańczak i Marzanna Gal

W dniu 25 listopada swoje święto obchodzi 
najmilsza zabawka, najlepszy przyjaciel dzieci, 

niezastąpiona przytulanka – Pluszowy Miś.
 Choć trudno w to uwierzyć, pierwszy miś – 
maskotka powstał 109 lat temu i do dziś pozosta-
je jedną z najpopularniejszych dziecięcych zabawek 
na świecie. Mimo różnych coraz nowocześniejszych 
wynalazków dla dzieci moda na misie nie przemija.
 Szkoła Podstawowa w Ocicach po raz drugi 
przyłączyła się do obchodów Dnia Pluszowego 
Misia. Już od połowy listopada wszyscy ucznio-
wie pod kierunkiem wychowawców przygotowy-
wali się do tego sympatycznego święta. Tradycyj-
nie już – dzieci gromadziły w swoich klasach misie-
-maskotki. Większość uczniów bardzo zaangażowa-
ła się w to przedsięwzięcie. Najmłodszym pomaga-
li rodzice, którzy transportowali miśki z sąsiednich 
miejscowości. Tym sposobem dotarło do szkoły 
blisko 500 maskotek. Były najróżniejsze: ogrom-
ne, średnie i małe, puszyste, kolorowe, pomysłowo 
ubrane i przebrane. Wszystkie można było zobaczyć 
na wystawie w sali gimnastycznej.

W Dniu Pluszowego Misia wystawom towarzyszy-
ły prezentacje klas oraz różne konkursy z misiowy-
mi-nagrodami. To dzięki Radzie Rodziców, na którą 

zawsze możemy liczyć, organizując szkolną impre-
zę. Najmłodsi zaprezentowali piosenki o misiach,  
a starsi koledzy odegrali scenki tematyczne. Ponad-
to podziwialiśmy prace plastyczne, które dodatko-
wo dekorowały salę.

Dzień Pluszowego Misia to wspaniała okazja do 
integrowania całej społeczności szkolnej. To 

święto dobre i odpowiadające wszystkim: dużym  
i małym. Dlatego za rok pewnie znowu spotkamy 
się z tej okazji.

ŚWIĘTO PLUSZOWEGO MISIA

Jolanta Wołoszyn

Zwycięzcy konkursu „Miś w najoryginalniejszym ubranku”
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Kobiety z naszego regionu są coraz bardziej aktyw-
ne, coraz częściej zasiadają w samorządach i radach, 

kształtują wizerunek miejscowości, w których mieszkają 
i działają. Często to właśnie kobiety organizują festyny, 
festiwale, zbiórki charytatywne, konkursy i wiele innych 
przedsięwzięć. Piszą projekty i sięgają po środki unijne.  
I co najważniejsze, robią to z korzyścią dla innych.

SPOTKANIE Z POEZJĄ ŚPIEWANĄ

Elżbieta Fularz

Poezja śpiewana to w dzisiejszych czasach muzyka 
niszowa. Mimo tego, iż nigdy nie było na nią tzw. 

mody, ma jednak wśród słuchaczy sporo zwolenników.  

Na wieczór z poezją śpiewaną zaprosili 02 grudnia 
2011 roku do sali Domu Ludowego w Żeliszowie: 

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu oraz bolesławiecka 
Federacja Młodych Socjaldemokratów. Przed publiczno-
ścią wystąpił zespół POETICON oraz z własnym recita-
lem - Aleksandra Bojanowska. Jako prowadzący zadebiu-
tował Mateusz Mikołajewicz – vice przewodniczący FSM, 
który skutecznie przybliżał publiczności występujących, 
prezentując ich repertuar. 

W wykonaniu młodych artystów usłyszeliśmy między 
innymi utwory autorskie oraz znanych już wykonawców: 
„ Żeby się sobą zauroczyć” i „”Rudy płomień” zespo-
łu Czerwony Tulipan, „Deszcz” (tekst K.I. Gałczyński 
do muzyki Władysława Szpilmana) oraz wiele innych. 
Opiekunem grupy była Anna Frączkiewicz, która czuwa-
ła nad jakością artystyczną występu. Koncert spotkał się  
z ogromnym zainteresowaniem publiczności i tego wieczo-
ru sala w Żeliszowie dosłownie „pękała w szwach”. Wśród 
zaproszonych gości nie można było nie zauważyć przewod-
niczącego FSM Pawła Zielińskiego, radnych Rady Gminy 
Bolesławiec: Grażynę Łucką z Łazisk, Andrzeja Szwedo  
z Trzebienia oraz Ryszarda Kaprawego z Żeliszowa. Nieoce-
nioną pomocą służyła Olga Burdyna -sołtys wsi Żeliszów. To 
między innymi dzięki jej zaangażowaniu sala w Żeliszowie 
nie świeciła pustkami, a zespół po występie został zapro-
szony na pyszny poczęstunek. Ciekawym świątecznym 
elementem imprezy był pokaz ozdób z krepiny woskowa-
nej w wykonaniu Bożeny Tarnawskiej z Kierżna. Spokojna, 
refleksyjna muzyka w piątkowy, grudniowy wieczór nastro-
iła pozytywnie żeliszowską publiczność i wielu z ogląda-
jących pytało, gdzie i kiedy będzie można tego zespołu 
posłuchać. My ze swojej strony mamy głęboką nadzieję,  
że współpraca z zespołem „Poeticon” nie zakończy się na 
tym jednym koncercie.

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we 
Wrocławiu zorganizował VII Dolnośląskie Forum 

Kobiet pod hasłem „Wieś kobietą stoi” i II edycję 
wojewódzkiego konkursu pt „Najciekawsza kronika 
KGW 2011” do konkursu przystąpiło 22 KGW z Dolne-
go Śląska. Na spotkanie 29 września przyjechało trzysta 
osób. Nasz powiat reprezentowały koła z Bolesławic, 
Bożejowic, Łazisk i Żeliszowa. Tytuł najciekawszej kroni-
ki KGW zdobyła księga prowadzona przez KGW Łaziska, 
otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody.

Duże podziękowania należą się pani Krystynie Pala, 
która prowadzi od początku kronikę i pilnuje, żeby wszyst-
kie wydarzenia znalazły się w niej.

Konkurs miał na celu promowanie działalności społecz-
no-gospodarczej i kulturalnej Kół Gospodyń Wiejskich, 
popularyzowanie dokumentowania kronikarskiego działań 
podejmowanych przez KGW, rozwijanie kretywności i 
umiejętności twórczych członkiń KGW oraz kształtowanie 
poczucia przynależności do lokalnych społeczności.

Beata Widera

Jak widać poezja śpiewana cieszy się dużą popularnością

WIEŚ KOBIETĄ STOI

Najciekawsza kronika województwa-KGW Łaziska. Gratulujemy!
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Boże Narodzenie to drugie najważniejsze święto  
w roku. W polskiej tradycji jest jednak wraz  

z Wigilią tym najważniejszym, najuroczyściej obchodzo-
nym świętem. Czas adwentu jest w naszych domach wypeł-
niony oczekiwaniem, pojawiają się ozdoby świąteczne  
i inne elementy, będące nieodłącznym atrybutem świat. 
Dzieci, jak i dorośli oczekują na prezenty, które wg polskiej 
tradycji wyjmuje się spod pięknie przystrojonej choinki  
w Wigilię (w niektórych regionach kraju na prezenty trzeba 
poczekać aż do bożonarodzeniowego poranka). Podczas 
jednej z adwentowych niedziel 11 grudnia 2011 roku 
 w Domu Ludowym w Łaziskach odbyła się kolejna edycja 
imprezy Tradycje Bożonarodzeniowe. 

Tego dnia do sali przybyło tak wielu gości z różnych 
miejscowości naszej gminy i Bolesławca, że po raz 

pierwszy w historii tej imprezy zabrakło krzeseł. Trady-
cje Bożonarodzeniowe rozpoczęły warsztaty: plastycz-
ne, muzyczne i kulinarne. Dzieci, młodzież i dorośli 
pod czujnym okiem instruktora wycinali i kleili ozdoby 
choinkowe (w tym roku były to urocze aniołki). Podczas 
tej pracy sala rozbrzmiewała dźwiękiem akordeonów  
i śpiewem kolęd za sprawą Zespołu Ludowego z Ocic  
i umuzykalnionej części publiczności. Śpiewający prefe-
rowali takie znane kolędy jak m.in.: „Lulajże Jezuniu”, 
„Przybieżeli do Betlejem”, „Anioł Pasterzom mówił”…
itp. Zespół zapoznał uczestników imprezy także z kilko-
ma kolędami bośniackimi, przywiezionymi w bagażu 
powojennych repatriantów. Ogromnym powodzeniem 
cieszyła się kuchnia, gdzie rządziły panie z Koła Gospo-
dyń Wiejskich z Łazisk. To właśnie pod ich czujnym 
okiem dzieci uczyły się piec ciastka i kleić pierogi ruskie. 
Po zrobieniu nie mogły się doczekać, aby wypróbować 
swoich wypieków i wiele z nich przychodziło ponownie 
z zapytaniem, czy może już się upiekły ich ciasteczka. Po 

dwóch godzinach warsztatowych prac nadeszła chwila, w 
której uczestnicy Bożonarodzeniowych Tradycji posprzą-
tali salę i ułożyli ją do następnej części imprezy. Tymcza-
sem na scenie ksiądz proboszcz Ludwik Maciak złożył 
wszystkim serdeczne życzenia świąteczne i zachęcił do 
dzielenia się opłatkiem. W międzyczasie na scenie swoje 
życzenia i podziękowania miały okazję wyrazić – radna 
- Grażyna Łucka oraz sołtys wsi Łaziska – Joanna Łucka.  
W swojej przemowie wyraziły wielkie podziękowania dla pań  
z miejscowego KGW i innych mieszkańców Łazisk, którzy 
pomogli przy organizacji imprezy. Świątecznym prezentem 
dla kronikarki KGW był wyjazd studyjny do Europarla-
mentu w Brukseli, ufundowany przez Panią Lidię Gerenger 
de Oedenberg (reprezentowaną przez Pawła Zielińskiego).  
Wszyscy uczestnicy Bożonarodzeniowych Tradycji podzielili 
się opłatkiem i na sali zrobiło się naprawdę świątecznie. 

Przyszedł czas spróbować tego, co pod okiem pań  
z KGW częściowo ugotowały dzieci. Wszyscy z przyjem-

nością częstowali się pierogami, barszczem oraz ciastkami. 
Po uczcie dla ciała nie zapomniano również o strawie ducho-
wej, a były nią tego wieczoru występy artystyczne. W klima-
cie świątecznych kolęd usłyszeliśmy trio: Joannę Nawroc-
ką, Kornelię Szpilę i Anitę Karpiak, a po nich solo Klaudię 
Kotwicę. Jasełka przygotowane przez dzieci z Łazisk (pod 
kierownictwem Justyny Scholz) spotkały się z ogromnym 
zainteresowaniem publiczności i zostały nagrodzone gromki-
mi brawami. Po nich wystąpiły w nastrojowych kolędach 
(z akompaniamentem wiolonczeli): Justyna Scholz, Anna 
Szemberska, Marcelina Walęga i Natalia El Hassanieh. 
Organizatorami imprezy byli: Sołtys i Rada Sołecka wsi 
Łaziska, radna Grażyna Łucka, Koło Gospodyń Wiejskich 
oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bolesławcu  
z/s w Kruszynie.

TRADYCJE BOŻEGO NARODZENIA

Dom Ludowy w Łaziskach wypełnił się po brzegi gośćmi

Beata Widera

Mali aktorzy z Łazisk w przedstawieniu jasełek 
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FINAŁ GMINNEJ LIGI SOŁECKIEJ
Pierwsza edycja Gminnej Ligi Sołeckiej Piłki Siatko-

wej przeszła już do historii. Przez cztery niedzielne 
popołudnia osiem siatkarskich zespołów z naszej gminy 
rywalizowało między sobą o tytuł mistrzowski. 
 Po trzech kolejkach rozgrywek grupowych przyszedł 
czas na ostateczne rozstrzygnięcie, o którym zadecydo-
wać miał Turniej Finałowy, rozegrany w minioną niedzielę  
20 listopada 2011 roku na sali sportowej SP w Kruszynie. 
 Przed pojedynkami półfinałowymi przystąpiono do 
wyłonienia kolejności spośród zespołów, które w swoich 
grupach uplasowały się odpowiednio na 3. i 4. miejscach.  
W pierwszym pojedynku dnia, w którym stawką było 7 miejsce 
doszło do pojedynku seniorskiej ekipy Potoku Żeliszów  
z młodzieżą z Kraśnika Dolnego. Zwycięsko z tej konfron-
tacji wyszła ekipa z Kraśnika pokonując rywali 2:0.
 W kolejnym meczu, tym razem o 5 miejsce, stanęły po 
obu stronach siatki zespoły z Dobrej oraz młodzież z Żeliszo-
wa. Drużyna Potoku dopingowana przez swoich „seniorów” 
pokonała bez większych kłopotów, osłabionego brakiem 
trzech podstawowych zawodników, rywala 2:0.
 Po wyłonieniu drużyn na miejscach 5 – 8 przyszedł 
czas na rozegranie półfinałów oraz ustalenie kolejności 
na podium. W pierwszym, zapowiadającym się bardzo 
ciekawie meczu, Orły Ryśka z Nowej Wsi podejmowały 
rywali z Ocic. Spotkanie, głównie w pierwszej jego odsło-
nie zakończonej lekkim dreszczowcem, było bardzo zacięte 
i emocjonujące. Ostatecznie z awansu do wielkiego finału 
cieszyli się zawodnicy z Ocic, dzięki zwycięstwie 2:0.
 Drugiego finalistę wyłoniła potyczka zespołu Bożejo-
wic z ekipą Bobrów Leszka z Kraszowic. Mimo gorącego 
dopingu swoich sąsiadów z Ocic, Bobry Leszka musiały 
uznać wyższość „starych wyjadaczy” z Bożejowic, którzy 
bardzo pewnie wygrali pojedynek 2:0. 
 W spotkaniu o najniższy stopień podium stanęły 
naprzeciw siebie Orły i Bobry. Pierwszy set łatwo padł 
łupem ekipy z Kraszowic. W drugim secie lepsi okazali 
się reprezentanci Nowej Wsi, którzy pokonali przeciwni-
ka „na przewagę”. Wszystko rozstrzygnął trzeci set, który 
dzięki ambitnej i wytrwałej walce w końcówce, padł łupem 
Bobrów Leszka. Trzecie miejsce powędrowało do Kraszo-
wic, czwarte do Nowej Wsi. 

W „finale finałów” do walki o prym i siatkarskie 
panowanie w gminie Bolesławiec stanęły doświad-

czone Bożejowice oraz młodziutki zespół z Ocic. Pierw-
szy set gładko wygrały Bożejowice i nic nie zapowiadało 
innego wyniku jak 2:0. Wystarczyło jednak lekkie rozluź-

nienie i w drugiej partii spotkania doszło do wielkiej sensa-
cji. Zespół z Ocic, niesiony dopingiem kibiców z Kraszo-
wic, po zaciętym boju w końcówce seta pokonał swego 
rywala „na przewagę” i doprowadził do wyrównania.  
W trzecim, decydującym o zwycięstwie secie ekipa  
z Bożejowic od początku do końca kontrolowała sytuację 
i pewnie wygrała całe spotkanie 2:1, zdobywając tym 
samym tytuł mistrzowski. 
 Po zakończeniu meczu finałowego odbyła się dekoracja 
oraz wręczenie nagród, którego dokonał Zastępca Wójta 
Gminy Bolesławiec Pan Roman Jaworski wraz z Dyrek-
torem Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Bolesławcu 
Panem Januszem Cieślą. Wszystkie drużyny biorące udział 
rozgrywkach Gminnej Ligii Sołeckiej otrzymały pamiątko-
we dyplomy oraz piłki do siatkówki. Ponadto trzy pierw-
sze zespoły otrzymały okolicznościowe puchary, a także 
nagrody rzeczowe ufundowane przez Urząd Gminy.

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które 
pomagały przy organizacji i przeprowadzeniu rozgry-

wek, a w szczególności Panu Janowi Dudkowi za facho-
we sędziowanie oraz Izabeli Bajer za niezbędną obsłu-
gę tablicy z wynikami. Dziękujemy także dyrektorom 
Szkół Podstawowych za udostępnienie sal sportowych 
oraz Panu Wojciechowi Kordasiewiczowi - właścicielowi 
Salonu Sportu, który ufundował część nagród rzeczowych 
w postaci piłek do siatkówki. 
 Gratulujemy zwycięzcom oraz dziękujemy wszystkim 
uczestnikom za udział w rozgrywkach i do zobaczenia  
za rok podczas II edycji Gminnej Ligii Sołeckiej.

Krzysztof Mosiądz

Zwycięzcy Gminnej Ligii Sołeckiej - zespół z Bożejowic
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NAJPIĘKNIEJSZE LISTY NAGRODZONE
Dnia 25-go listopada 2011 roku w Kruszynie odbyło 

się wręczenie nagród dla laureatów Konkursu na 
Najpiękniejszy LIST pisany odręcznie. W szranki stanęło się 
wielu uczestników z różnych regionów Polski. Listy oceniane 
były w trzech kategoriach wiekowych: 10-13 lat, 14-15 lat oraz 
16 lat i powyżej… i to właśnie w tej ostatniej kategorii wieko-
wej przysłano najwięcej listów. Komisja konkursowa składała 
się z prawdziwych fachowców, a to za sprawą porozumienia 
ze szczecińskim oddziałem Związku Literatów Polskich. 

I tak w listach zagłębiali się pisarze i poeci w osobach: 
Róży Czerniawskiej-Karcz (poetki, publicystki, autor-

ki tomików poetyckich „Po prostu wiersze”, „Jak słońce  
w kroplach”, „A w moich oknach kwitnie jesień”, laureat-
ki wielu międzynarodowych i ogólnopolskich konkursów 
poetyckich - prezesa ZLP), Barbary Teresy Dominiczak  
(poetki, publicystki, autorki siedmiu tomików poetyc-
kich m.in. „Memento” i „Fascynacja”) oraz Rafała Podra-
zy (dziennikarza, poety i jednocześnie wiceprezesa ZLP). 
To właśnie z ich rąk zwycięzcy poszczególnych kategorii 
wiekowych otrzymali dyplomy i nagrody. Tego dnia do 
Gospody „Kruszyna” zaproszono autorów  najpiękniej-
szych listów, a byli nimi zwycięzcy poniższych kategorii: 
I Kategoria - 10-13 LAT:
 I nagroda - Laura Przydróżna z Kruszyna,
 II nagroda ex eqvo          
  1. Alicja Kucharska – Szczecin
  2. Michael Ziembikiewicz - Nowa Wieś
 III nagroda - Dominika Kulczycka -Bolesławiec
  Wyróżnienia:
  1. Joanna Walczyńska – Szczecin
  2. Kamil Drzastwa - Szczecin
II Kategoria - 14-15 LAT:
 I nagroda - Roksana Salwerowicz – Bolesławiec

 II nagroda ex eqvo 
  1. Magdalena Batkowska - Gryfice
  2. Kinga Rudy - Szczecin 
  3. Martyna Stasiak - Bolesławiec
 Wyróżnienia:
  1. Roksana Siwek – Szczecin
  2. Katarzyna Marciszyn - Dębno Lubuskie
III Kategoria - 16 – i więcej lat...
 I nagroda - Elżbieta Erban – Bolesławiec
 II nagroda - Danuta Buryło - Tomisław k. Osiecznicy
 III nagroda - Czesław Knafel - Bolesławiec
 Wyróżnienia:
  1. Adam Szewczyk – Szczecin
  2. Anna Guzik – Bolesławiec
  3. Joanna Żurawska-Fleming – Szczecin

Po dyplomach, nagrodach, gratulacjach  od człon-
ków komisji laureatów zaproszono na poczęstu-

nek, który obfitował nie tylko w pyszne dania ale także 
w owocne rozmowy o napisanych listach. Miłym akcen-
tem było odczytanie pracy zdobywczyni I nagrody Elżbie-
ty Erban z Bolesławca. Piękny w swojej treści i formie, 
spotkał się z ciepłym przyjęciem wszystkich obecnych na 
imprezie. Oprócz laureatów z naszego powiatu dojecha-
li także (w niewielkiej części) nagrodzeni ze Szczecina  
i Gryfic, co świadczy o dużym zainteresowaniu i presti-
żu konkursu. Wszyscy laureaci oraz ich osoby towarzyszą-
ce wstępnie zadeklarowały swój udział w następnej edycji 
imprezy. Do pisania listów namawiali nie tylko jurorzy ale 
także organizatorzy konkursu: Gminny Ośrodek Kultury  
i Sportu w Bolesławcu z/s w Kruszynie oraz Związek Litera-
tów Polskich Oddział w Szczecinie. Mamy głęboką nadzie-
ję, że sztuka epistolograficzna nie zaginie m.in. dzięki takim 
konkursom. Beata Widera

Autorki najwspanialszych listów w kategorii 14-15 lat

Laureatki konkursu w kategorii 16 - i więcej lat
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W tym roku Święty Mikołaj trafił do Mierzwina  
10 grudnia. Nie obyło się jednak bez proble-

mów, ponieważ po pierwsze, wróżce Grażynie 
pomyliły się miejscowości i zamiast do Mierewina 
(tam udał się Mikołaj) trafiła z krasnalem Leszkiem do 
Mierzwina, po drugie: stopniał śnieg, który napadał 
rano i Mikołaj musiał zostawić sanie, po trzecie GPS 
Mikołaja działa tylko na dźwięki i dzieci musiały 
głośno wołać, aby obrał właściwy kierunek. 

 Na szczęście dzieci było bardzo dużo i Mikołaj 
bez trudu odnalazł do nich drogę. Czekając na 

niego, a może bardziej na prezenty, dzieci posilo-
ne poczęstunkiem, ufundowanym przez radnego 
Andrzeja Chudzika, brały udział w tańcach, wesołych 
zabawach i konkursach prowadzonych przez wróżkę. 
W trakcie tej wybornej zabawy zjawił się wyczekiwa-
ny gość i oczywiście nie zawiódł nikogo, gdyż miał 
tyle prezentów, że sam nie był w stanie ich unieść. 
Po krótkiej chwili dla fotoreporterów i rozdaniu 
paczek, dzieci zaprosiły swego gościa do wspólnych 
tańców. Niestety telefon Mikołaja ciągle dzwonił,  
a nawigacja wytyczyła nową trasę do innych czeka-
jących na niego dzieci. Dlatego też musiał opuścić 
Dom Ludowy w Mierzwinie, ale obiecał, że za rok 
tu powróci. Mikołaj odjechał, ale wróżka zosta-
ła i dalej bawiła się z dziećmi organizując konkur-
sy z nagrodami ufundowanymi przez Radę Sołecką. 
Na koniec sołtys Jan Beńko podziękował wszyst-
kim uczestnikom, a rodziców zaprosił do organiza-
cji zabawy sylwestrowej. Zabawa Mikołajkowa to 
świetna okazja do integracji nie tylko dzieci i organi-
zatorów ale również rodziców.

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Ocicach 
zdobyli I miejsce w międzyszkolnym konkur-

sie przyrodniczym pod hasłem „PRZYJACIELE 
PRZYRODY ZNAJĄ GADY I PŁAZY POLSKI”. 
 Organizatorem konkursu, który odbył się 
22.11.2011r., była Szkoła Podstawowa nr 4  
w Bolesławcu. Konkurs adresowany był do uczniów 
piątych klas szkół podstawowych miasta i gminy 
Bolesławiec. Naszą szkołę reprezentowali nastę-
pujący uczniowie: Liliana Daszkiewicz, Karolina 
Karaban, Dominika Wiżgała, Krzysztof Ruciński 
i Krzysztof Szczur. Uczniowie przygotowywali się 
do konkursu pod kierunkiem nauczyciela przyrody. 
Podczas konkursu uczniowie naszej szkoły wykaza-
li się dużą wiedzą przyrodniczą na temat gadów  
i płazów, występujących w Polsce. Zadania wykony-
wane były w grupach, a dotyczyły umiejętności rozpo-
znawania gadów i płazów, żyjących w Polsce, określa-
nia ich cech charakterystycznych, roli, jaką pełnią w 

środowisku przyrodniczym oraz zagadnień związa-
nych z ochroną gadów i płazów w naszym kraju. 
 Nasi uczniowie uzyskali 45,5 na 55 punktów 
możliwych do zdobycia, a zadania naprawdę nie 
były łatwe. Tym większe należą się słowa uznania 
dla naszego zespołu, gdyż w daleko w tyle zostawił 

konkurentów.

MIKOŁAJ W MIERZWINIE

SUKCES W KONKURSIE PRZYRODNICZYM

Grażyna Wężyk

Bronisław Górecki

Na zakończenie zabawy pamiątkowe zdjęcie z Mikołajem

Zespół z Ocic w trakcie rozwiązywania zadań
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08 stycznia  - ZABAWA MIKOŁAJOWA - Dom Ludowy w Nowej, godz. 1500

10 stycznia  - MISTRZOSTWA SP W SIATKÓWCE „4” CHŁOPCÓW - sala gimnastyczna w Ocicach, godz. 1000 

   FERIE ZIMOWE Z GOKiS-em:
  16 stycznia  – Dom Ludowy w Kruszynie     - godz.11.00 (warsztaty taneczne)
  16 stycznia  – Dom Ludowy w Łaziskach      - godz.11.00 (gry i zabawy rekreacyjne)
  16 stycznia  – Biblioteka w Kraśniku Dolnym    - godz.11.00 (gry i zabawy rekreacyjne)
 16-18 stycznia – Biblioteka w Ocicach       - godz.11.00 (gry i zabawy rekreacyjne)
  17 stycznia  – Biblioteka w Żeliszowie       - godz.11.00 (gry i zabawy rekreacyjne)
  17 stycznia  – Biblioteka w Trzebieniu      - godz.11.00 (gry i zabawy rekreacyjne)
  17 stycznia  – Sala Zebrań w Suszkach      - godz.11.00 (gry i zabawy rekreacyjne)
  18 stycznia  – Dom Ludowy w Kraszowicach    - godz.11.00 (zabawy plastyczne)
  18 stycznia  – Dom Ludowy w Nowej       - godz.11.15 (gry i zabawy rekreacyjne)
  19 stycznia  – Dom Ludowy w Mierzwinie     - godz.11.00 (gry i zabawy rekreacyjne)
  19 stycznia  – Dom Ludowy w Dobrej       - godz.11.00 (warsztaty muzyczne)   
  20 stycznia  – Dom Ludowy w Łące       - godz.11.00 (gry i zabawy rekreacyjne)
  20 stycznia  – Sala Zebrań w Chościszowicach    - godz.11.00 (gry i zabawy rekreacyjne)
  23 stycznia  – Sala Zebrań w Parkoszowie     - godz.11.00 (nauka gotowania dla dzieci)
  23 stycznia  – Sala zebrań w Trzebieniu Małym    - godz.11.30 (gry i zabawy rekreacyjne) 
  24 stycznia  – Sala Zebrań w Starej Olesznej     - godz.11.00 (warsztaty muzyczne)
  24 stycznia  – Dom Ludowy w Otoku       - godz.11.00 (gry i zabawy rekreacyjne) 
  24 stycznia  – Biblioteka w Kruszynie       - godz.11.00 (gry i zabawy rekreacyjne)
  25 stycznia  – Sala Zebrań w Lipianach      - godz.11.15 (gry i zabawy rekreacyjne)
  25 stycznia  – Dom Ludowy w Kraśniku Górnym  - godz.11.00 (warsztaty taneczne)
  26 stycznia  – Sala prób i ćwiczeń w Ocicach     - godz.11.00 (warsztaty tańca flamenco)
  26 stycznia  – Dom Ludowy w Nowych Jaroszowicach  - godz.11.00 (warsztaty perkusyjne)
  27 stycznia  – Dom Ludowy w Bolesławicach    - godz.11.00 (warsztaty taneczne)

Dnia 09.12.2011 roku w Domu Ludowym w Kruszy-
nie odbył się finał Gminnej Ligi Darta. Frekwencja 

jak zawsze dopisała. Po zaciętej walce na rzutki i tarcze,  
w kategorii juniorów młodszych wygrał Mateusz Deberny  
z Kraśnika Górnego. Drugi był Eryk Marcichowski, a trzeci 
był Oskar Kłos - obaj są mieszkańcami Kruszyna. Piątkowy 
wieczór to oprócz comiesięcznych zawodów – podsumo-
wanie wszystkich punktów, zdobywanych w ciagu roku. 
I tak w klasyfikacji generalnej juniorów młodszych z dużą 
przewagą wygrał Eryk Marcichowski, drugi był Mateusz 
Deberny, a trzeci Tomasz Szewczyk. W kategorii Junio-
rów Starszych grudniowe zawody po raz trzeci raz z rzędu 

wygrał Marcel Wojdygo z Bolesławca. Drugi był Wojci-
cech Miler z Kruszyna a trzeci Mateusz Zielonka także 
z Kruszyna. W rocznej klasyfikacji końcowej zwycięzcą 
został Wojciech Miler, za nim uplasował się Marcel Wojdy-
go, zaś trzeci był Mateusz Zielonka. W kategorii Senio-
rów zawody wygrał Marcin Warężak z Bolesławca, który 
zapewnił sobie jednocześnie tytuł Mistrza Gminy na rok 
2011. Drugi był Adam Bilicki z Bolesławca, a trzeci Jacek 
Dymarski z Kruszyna. W klasyfikacji generalnej seniorów 
miejsca przedstawiały się następująco: I miejsce Marcin 
Warężak, drugi na podium był Paweł Marcichowski,  
a trzeci Adam Bilicki.

ZWYCIĘZCY GMINNEJ LIGI DARTA ZA 2011 ROK

Krzysztof Mosiądz




