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Szanowni Mieszkańcy Gminy Bolesławiec

	 16	 listopada	 br.	 po	 raz	 kolejny	 udzieliliście	
mi	 olbrzymiego	 kredytu	 zaufania	 powierzając	
funkcję	wójta	na	kolejne	4	lata,	za	co	serdecznie	
dziękuję.	

	 2889	 głosów	 oddanych	 na	 moją	 osobę	
to	 dowód,	 że	 zaproponowana	 przeze	 mnie	
w	 2010	 roku	 koncepcja	 zarządzania	 gminą	
znalazła	w	Państwa	oczach	uznanie	i	akceptację.	

Jest	to	również	ogromne	zobowiązanie	i	odpowiedzialność.	Zapewniam,	
że	 dołożę	wszelkich	 starań	 by	 nie	 zawieść	 Państwa	 oczekiwań	 i	 będę	
pamiętał,	że	jestem	wójtem	wszystkich	mieszkańców	Gminy	Bolesławiec,	
także	tych	którzy	popierali	mojego	kontrkandydata.

	 Dziękuje	 również	 za	 głosy	 oddane	 na	 kandydatów	 z	 Komitetu	
Wyborczego	Wyborców	Andrzeja	Dutkowskiego.	 Jednocześnie	 proszę	
o	to,	by	aktywność	wyborcza	nie	była	jedynym	wyrazem	waszej	działalno-
ści	obywatelskiej.	Wyrażam	przekonanie	i	nadzieję,	że	będą	Państwo	brali	
czynny	udział	we	wszystkich	działaniach	mających	na	celu	rozwój	naszej	
gminy.	Liczę	na	owocną	współpracę	z	sołectwami,	organizacjami	pozarzą-
dowymi,	stowarzyszeniami,	podmiotami	gospodarczymi,	a	przede	wszyst-
kim	z	nowo	wybraną	Radą.	

	 Samorząd	tworzymy	wszyscy:	wójt,	radni,	mieszkańcy,	życzę	zatem	sobie	
i	Państwu	wzajemnego	zrozumienia,	umiejętności	osiągania	kompromisu,	
wytrwałości	i	zaangażowania	w	pracy	na	rzecz	rozwoju	naszej	małej	ojczy-
zny.

Raz	jeszcze	dziękuję	za	oddane	głosy	i	wszelkie	gesty	życzliwości.

Z	wyrazami	szacunku	i	wdzięczności
	

A n d r z e j  Du t k o w s k i
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5 listopada odbyły się obrady XXXVII Sesji Rady 
Gminy Bolesławiec – ostatniej w VI Kaden-

cji, poprzedzone wspólnym posiedzeniem Komisji 
stałych Rady w dniu 29 października br. Pomimo, 
iż Sesja miała uroczysty charakter, to wymagała od 
Radnych podjęcia jeszcze kilku ważnych dla Gminy 
uchwał. Radni rozpatrzyli dwa projekty uchwał, 
które po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisje 
podjęto na Sesji. 

Pierwsza z uchwał dotyczyła obniżenia średniej 
ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa 

do obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy 
Bolesławiec. Radni podjęli decyzję, aby średnia cena 
skupu żyta za okres 11 kwartałów podana przez 
GUS (61,37 zł za 1q) przyjmowana jako podstawa 
do obliczania podatku rolnego na obszarze gminy 
na 2015 rok obniżona została do kwoty 48,00 zł 
za 1 q. (na 2014 rok w Komunikacie GUS wynosiła 
69,28 zł za 1q. – obniżono do kwoty 54,00 zł). Jest 
to 120,00 zł za hektar przeliczeniowy (w ub. roku 
135,00 zł). Jest to jedyna podjęta uchwała podatko-
wa, ponieważ pozostałe podatki pozostawiono na 
poziomie ubiegłego roku.

Radni podjęli także uchwałę w sprawie przyję-
cia Programu współpracy Gminy Bolesławiec 

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmio-
tami prowadzącymi działalność pożytku publicz-
nego na rok 2015. Podobnie jak w latach poprzed-
nich współpraca omówiona w uchwale odbywać się 
będzie w formie powierzenia zadania publicznego. 
Rozszerzono przewidziane zadania priorytetowe - jak 
poprzednio są to zadania: z zakresu pomocy społecz-
nej (w tym rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 
życiowej), z zakresu wspierania i upowszechniania 

Rada po raz ostatni spotkała się w tym składzie

CO SŁYCHAĆ W RADZIE

kultury fizycznej i sportu oraz zadania dotyczące 
ochrony i promocji zdrowia i działalności na rzecz 
osób niepełnosprawnych. Ponadto dodano zadania  
z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspól-
not i społeczności lokalnych oraz kultury, sztuki, 
ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. 
Podmioty realizujące zadania wyłaniane są w drodze 
konkursu, który rozstrzyga Komisja powoływa-
na przez Wójta Gminy (zarządzeniem).  Wysokość 
środków na realizację zadań określana jest każdora-
zowo w budżecie gminy. W miesiącu wrześniu odbyły 
się konsultacje społeczne, aby wszystkie organizacje 
pozarządowe mogły się wypowiedzieć co do treści 
Programu i kierunków działalności w nim zawartych. 

Także podczas Sesji odbyło się wręczenie medali 
Prezydenta RP za długoletnie pożycie małżeń-

skie jubilatom (trzem parom), którzy obchodzili 
Diamentowe Gody - Państwo Ludwika i Franciszek 
Mucha oraz Złote Gody:  Państwo Elżbieta i Stani-
sław Horodeccy oraz Państwo Michalina i Kazimierz 
Grabowscy. Jubilatom złożono życzenia i gratulacje  
z tytułu wytrwania ponad pół wieku w harmonijnym 
pożyciu małżeńskim. Więcej informacji w oddziel-
nym artykule. 

Ze względu na zakończenie Kadencji Przewod-
niczący Komisji stałych Rady Gminy przedsta-

wili roczne Sprawozdania za rok 2014 z działalno-
ści: Komisji Rewizyjnej, Komisji Rozwoju Gospo-
darczego i Finansów, Komisji Rolnictwa i Ochrony 
Środowiska  oraz Komisji Oświaty, Kultury, Sportu 
i Spraw Społecznych. Ponadto Przewodniczący Rady 
Gminy przedstawił Informację dotyczącą analizy 
oświadczeń majątkowych złożonych Przewodniczą-
cemu Rady Gminy Bolesławiec za rok 2013 i na 2 

Radnym podziękował Wójt oraz Przewodniczący Rady
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m-ce przed końcem kadencji oraz składanych Wójto-
wi Gminy Bolesławiec za 2013 r. Przed zakończeniem uroczystej Sesji Sekretarz 

Gminy wraz z Wójtem podziękowali radnym 
oraz sołtysom za owocną współpracę oraz zaanga-
żowanie w pracę Rady Gminy w latach 2010 – 2014. 
Jednocześnie życząc dalszych sukcesów w działaniach 
na rzecz rozwoju społeczności lokalnej oraz pomyśl-
ności w życiu osobistym. Wójt przyjął także podzię-
kowania od Przewodniczącego Rady za pracę swoją 
i całego Urzędu w okresie VI kadencji. 

Marzena Komarnicka

jAK WYBIERAlIŚmY
W WYBORACH 

SAmORZąDOWYCH
16 listopada odbyły się wybory samorządowe. 

Wybieraliśmy w nich Wójta oraz Radnych 
Rady Gminy Bolesławiec, powiatu bolesławieckie-
go oraz sejmiku województwa. W naszej gminie 
uprawnionych do głosowania było 10931 osób,  
z których 5023 wzięło udział w głosowaniu. Dało to 
46% frekwencji.

W wyborach na Wójta Gminy Bolesławiec 
startowało dwóch kandydatów - Andrzej 

Zbigniew Dutkowski, zgłoszony przez KWW 
Andrzeja Dutkowskiego, który otrzymał 2889 
głosów oraz Krzysztof michał Zatylny, zgłoszony 

przez KWW Dobra Gmina z 1930 głosami.

W wyborach do Rady Gminy Bolesławiec 
wystartowało 38 kandydatów, którzy 

rywalizowali o mandat w 15 okręgach wyborczych. 
W związku z brakiem kontrkandydatów w dwóch 
okręgach wyniki poznaliśmy jeszcze przed wybora-
mi - w okręgu nr 9 radnym został Andrzej Szwedo,  
a w okręgu 12 - Rafał janiec. Poza nimi w Radzie 
Gminy Bolesławiec zasiądą Ryszard Kaprawy, 
Bogusław Uziej, Beata Tofil, Krystyna Wójto-
wicz, Andrzej Chudzik, Rozalia Gajewska, 
michał Gajewski, Agnieszka miszkiewicz, Anetta 
Kamińska, Henryk Borucki, Henryk Ostrowski, 
Bożena Długosz oraz Grażyna Łucka. Tym samym  
w VII kadencji radnymi zostanie 7 kobiet oraz 8 
mężczyzn.

W wyborach do Rady Powiatu Bolesławiec-
kiego z terenu Gminy Bolesławiec wybra-

ni zostali Kazimierz Gawron, Antoni Stec oraz Ewa 
Krystyna Sondaj. 

Do momentu zamknięcia tego numeru „Wieści 
Gminnych” nie zostały podane wyniki wyborów 

do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.

Karolina Wieczorek

Pamiątkowe zdjęcie radnych VI kadencji

Udział w wyborach to nasz obywatelski obowiązek



6

Wieści Gminne

XXXVII Sesja Rady Gminy Bolesławiec, która 
odbyła się 5 listopada, rozpoczęła się nietypo-

wo. W trakcie jej trwania uhonorowano bowiem 
dwa małżeństwa, które obchodziły jubileusz Złotych 
Godów małżeńskich oraz parę, która świętowała 
Diamentowe Gody. 

Trwanie ponad pół wieku w harmonijnym 
pożyciu małżeńskim to piękny przykład stało-

ści rodziny w życiu każdego człowieka – mówił Wójt 
Gminy Bolesławiec, Andrzej Dutkowski. – Mam 
nadzieję, że bogata skarbnica doświadczeń życio-
wych będzie pomocna dla przyszłych pokoleń.

Wójt Gminy wraz z Przewodniczącym Rady 
Gminy – Bogusławem Uziejem wręczy-

li jubilatom odznaczenia, listy gratulacyjne oraz 
kwiaty. W tym wzruszającym momencie towarzy-
szyły ich rodziny i bliscy.

Listy gratulacyjne, które otrzymali jubilaci, wysto-
sował Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej – 

Bronisław Komorowski oraz Wójt Gminy Bolesła-
wiec – Andrzej Dutkowski. W obu przypadkach 
podkreślono, iż każda z par pokazuje, że wspól-
ne życie rodzinne jest powodem do dumy i radości 
oraz wzorem i przykładem. Medale Prezydenta RP 
są odznaczeniem szczególnym oraz symbolicznym 
wyrazem uznania dla życia rodzinnego, dla siły 
promieniującej z trwałego związku małżeńskiego, 
a także wyrazem wdzięczności za ofiarny codzien-
ny trud, za wspieranie się wzajemne w niezłomnej 
realizacji przysięgi małżeńskiej, za odpowiedzialność 
i poświęcenie w budowaniu i umacnianiu rodziny 
oraz złożył Jubilatom najlepsze życzenia zdrowia, 
rodzinnego szczęścia i wielu lat wspólnego pożycia.

Barbara Sitna – pracownik Urzędu Gminy Bolesła-
wiec – przedstawiła pokrótce biografie par 

małżeńskich. Pierwszą z par jest ludwika i Franci-
szek mucha, którzy od 60 lat tworzą udany związek. 
Państwo Mucha urodzili się na początku lat 30-tych. 
Miejscem urodzenia pani Ludwiki są Janowice 
koło Tarnopola na Kresach Wschodnich, a pana 
Franciszka – Dąbrówka Wisłocka koło Mielca w woj. 
rzeszowskim, obecnie podkarpackim. Mężczyzna  
w 1949 r. przyjechał do Żeliszowa i poznał tam swoją 
przyszłą żonę. W październiku 1954 r. państwo 
Ludwika i Franciszek zawarli związek małżeński,  
z którego urodziło się dwoje dzieci córka Maria  
i syn Stanisław. Jubilaci doczekali się trzech wnuczek 
oraz spodziewają się w prawnuczki. Obecnie jubila-

ci są mieszkańcami Kruszyna.

Natomiast 50-lecie pożycia małżeńskiego przypa-
da w tym roku michalinie i Kazimierzowi 

Grabowskim oraz Elżbiecie i Stanisławowi Horodec-
kim. Pierwsza z par poznała się na zabawie tanecz-
nej w Kraśniku Dolnym. Po ślubie cywilnym, który 
odbył się w maju 1964 r., małżonkowie zamiesz-
kali w Lipianach, a następnie w Kraśniku Dolnym  
i Golnicach, gdzie mieszkają do dziś. Jubilaci mają 
troje dzieci – dwóch synów i córkę oraz doczekali 
się sześciu wnucząt. 

Druga para pochodzi z kresów wschodnich – 
pani Elżbieta urodziła się w połowie lat 40-tych  

w miejscowości Buczacz, a pan Stanisław na począt-
ku lat 40-tych w miejscowości Kluwińce. Po II wojnie 
światowej przybyli do Polski wraz z rodzicami, jako 
repatrianci znali się od dziecka, gdyż zamieszkali  
w sąsiadujących ze sobą miejscowościach – pani 
Elżbieta w Rakowicach, a pan Stanisław w Bożejo-
wicach. Ślub cywilny zawarli w kwietniu 1964 r.  
w Urzędzie Stanu Cywilnego w Bolesławcu. Jubilaci 
są rodzicami dwóch córek oraz doczekali się trzech 
wnuków. Mieszkają przez cały czas w Rakowicach.

Jubilatom raz jeszcze gratulujemy i życzymy wielu 
wspólnie spędzonych lat w zdrowiu, miłości  

i wzajemnym poszanowaniu.

RAZEm PRZEZ żYCIE

Jubilatom towarzyszyli najbliżsi

Karolina Wieczorek
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KOnSERWACjA 
OŚWIETlEnIA 
DROGOWEGO

Na terenie naszej gminy przy wszystkich drogach 
znajduje się około 3000 sztuk punktów oświe-

tlenia drogowego. Obowiązujące przepisy scedo-
wały na gminę koszty oświetlenia dróg krajowych, 
wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Rocznie 
na ten cel z budżetu gminy przeznaczana jest kwota 
w wysokości około miliona złotych.

Jest to koszt jaki ponosimy za zakup energii 
elektrycznej oraz za konserwację urządzeń oświe-

tlenia, tj. wymianę opraw oświetleniowych, napra-
wy instalacji elektrycznych, naprawę zegarów steru-
jących oraz wymianę uszkodzonych słupów oświe-
tlenia drogowego.

Na zakup energii elektrycznej rocznie przeznacza-
my około 800 tysięcy złotych. Koszt miesięcz-

ny konserwacji jednego punktu oświetleniowego 
wynosi 5 złotych. 

Czynności konserwacyjne wykonuje w bieżą-
cym roku Firma Produkcyjno  – Usługowa 

„ROBERTO” ze Zgorzelca. W celu ułatwienia  
i skrócenia czasu wymiany przepalonych żarówek 
obecnie przeprowadza się numerację słupów oświe-
tleniowych. 

O uszkodzonych latarniach można informo-
wać sołtysa wsi, podając rodzaj usterki i najle-

piej numer latarni ulicznej. Można również podać 
numer domu, przy którym zlokalizowana jest latar-
nia. Ważne jest podanie rodzaju usterki. Bezpośred-
nio można przekazać informację Panu Romualdowi 
Ochyrze – pracownikowi Urzędu, który nadzoru-
je konserwacje oświetlenia drogowego – informa-
cję można podać telefonicznie dzwoniąc na numer  
75 – 732-32-21 wew. 118.

Oświetlenie gminnych dróg sprzyja poprawie bezpieczeństwa

Waldemar Danielewicz

RAjD TURYSTYCZnY
15 listopada odbyła się piesza wycieczka trasą 

Ocice-Włodzice Małe-Włodzice Wielkie- 
Kraszowice-Ocice. Wybrało się na nią 11 dziewcząt 
z klas IV, V, i VI ze Szkoły Podstawowej im. jana 
Kukuczki w Ocicach. 

Ciekawe miejsca na trasie wycieczki to elektrow-
nie wodne na Bobrze we Włodzicach Małych 

i Kraszowicach, zabytkowe kościoły gotyckie  
w Kraszowicach i Włodzicach Wielkich (nieczyn-
ny) oraz poewangelicki we Włodzicach Wielkich, 
ruiny pałacu w Kraszowicach oraz pomnik przyro-

dy dąb „Alina” przy drodze z Włodzic Wielkich do 
Kraszowicach. 

Marsz doliną Bobru w jesienny, słoneczny dzień 
dostarczył nam dużo przyjemności i zadowo-

lenia mimo zmęczenia długą drogą.

Ewa Merdas
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mIESZKAŃCY OCIC mAją 
SWÓj DOm lUDOWY

W sobotę, 8 listopada, uroczyście oddano do 
użytku Dom ludowy w Ocicach. Ci, którzy 

wzięli udział w otwarciu, obejrzeli występy artystycz-
ne lokalnych zespołów oraz gwiazdy wieczoru – 
zespołu Chrząszcze.

Zanim gości zaproszono do nowo wybudowanego 
obiektu głos zabrał Wójt Gminy Bolesławiec – 

Andrzej Dutkowski, który zwrócił się przede wszyst-
kim do mieszkańców Ocic, dla których wybudowa-
ne zostało to miejsce.

Mam nadzieję, że Dom Ludowy będzie tętnił 
życiem każdego dnia – mówił Wójt. - Ostat-

nie lata pokazują, że Ocice są wsią prężnie działającą. 
Dlatego też jestem przekonany, że w miejscu, które 
dla Was powstało, stworzycie i zrealizujecie jeszcze 
wiele wspaniałych pomysłów.

Przyszedł czas na uroczyste przecięcie wstęgi przez 
Bogusława Uzieja – Przewodniczącego Rady 

Gminy, Andrzeja Dutkowskiego – Wójta Gminy, 
Bożenę Długosz – sołtys wsi Ocice oraz marka Biega-
cza – Radnego Rady Gminy. Następnie oficjalnie 
przekazane zostały klucze do obiektu, który został 
wcześniej poświęcony i goście zostali zaproszeni do 
środka.

Już w holu na wszystkich czekało kilka atrakcji – 
obejrzeć można było trzy wystawy – tę poświęconą 

Szkole Podstawowej im. jana Kukuczki w Ocicach, 
tę nawiązującą do spektaklu „moja Bośnia” oraz tę 
ukazującą wybrane inwestycje Gminy Bolesławiec, 
realizowane w latach 2010 – 2014, ze szczególnym 
uwzględnieniem Ocic.

W sali widowiskowej na początek wystąpili 
uczniowie lokalnej szkoły. Był wiersz, piosen-

ki oraz spektakl. Ten ostatni pokazał, że w uczniach 
drzemie spory talent aktorski, a występy przed 
publicznością to dla nich nie powód do stresu. Kolej-
ną prezentacją był występ grupy z projektu „Szkoła 
tradycji” Akademi Kolberga.

Długo wyczekiwani pojawili się także członkowie 
Zespołu Śpiewaczego „Ocice”. Artyści zasko-

czyli zebranych oryginalną aranżacją jednego ze 
swoich utworów. Podziękowali w nim oni sołtys wsi, 
władzom gminy oraz wszystkim tym, którzy przyczy-
nili się do powstania Domu Ludowego. Ich występ 
nagrodzony został głośnymi brawami.

Przyszedł też czas na gwiazdę wieczoru – zespół 
Chrząszcze. Ci, którzy zdecydowali się sobotni 

wieczór spędzić w Ocicach, na pewno nie żalowali. 
Chrząszcze to bowiem jeden z najlepszych i najpo-
pularniejszych zespołów w Polsce, grający muzykę 
lat sześćdziesiątych. Na to miano członkowie zespo-
łu w pełni sobie zasłużyli. Największe przeboje The 
Beatles, The Shadows czy Czerwonych Gitar zna 
chyba każdy, więc śpiewających nie brakowało.  
A i tańczących twista było sporo. Otwarcie Domu 
Ludowego zakończyła zabawa taneczna.

Organizatorami uroczystego otwarcia Domu 
Ludowego w Ocicach byli Wójt Gminy Bolesła-

wiec - Andrzej Dutkowski, Gminny Ośrodek Kultury 
i Sportu w Bolesławcu z/s w Kruszynie oraz Komitet 
Organizacyjny wsi Ocice.

Jako pierwsi nowy obiekt obejrzeli mieszkańcy Ocic

Zespół Śpiewaczy „Ocice” rozbawił i wzruszył

Karolina Wieczorek
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Podczas koncertu uczczono pamięć poległych 
zapaleniem zniczy pod brzozowymi krzyżami  

i recytacją wiersza R. Bergiel „Bezimienne groby”.

Koncert obudził w wielu z nas, tym występującym 
jak i widowni, poczucie dumy z tego, że jesteśmy 

Polakami. Choć w naszych czasach słowo „patriota”, 
„patriotyzm” straciły na znaczeniu to koncert „Ku 
niepodległej” pozwolił na chwilę zadumy i refleksji. 
Mam nadzieję, iż w tym podniosłym dniu , w Dniu 
Święta Niepodległości, każdy zastanowił się nad 
znaczeniem słów: Bóg, Honor, Ojczyzna.

Koncert zakończył się apelem o pamięć i wspól-
nym śpiewaniem „Roty”.

11 listopada 1918 roku to jedna z najważ-
niejszych dat w dziejach naszego narodu. 

Właśnie wtedy Polska odzyskała niepodległość. Było 
to wielkie wydarzenie i  zwycięstwo okupione krwią 
pokoleń.

Dla uczczenia tego narodowego święta i przypo-
mnienia ważnej dla Polski daty w Domu 

ludowym „jarzębina” w Trzebieniu odbył się 
koncert patriotyczny „Ku niepodległej”, w którym 
wzięły udział dwa zespoły muzyczne z Trzebie-
nia: „jarzębinki”- dzieci i młodzież z warsztatów 
„Muzyka i teatr” oraz „Bojagama”- zespół śpiewa-
czy ściśle współpracujący z Domem Ludowym  
w Trzebieniu.

Obchody 96 rocznicy odzyskania  niepodległo-
ści zaszczycili swoją obecnością: Przewodniczą-

cy Rady Gminy - Bogusław Uziej, Radny - Andrzej 
Szwedo oraz Sołtys wsi Trzebień - Urszula Wieczysta.

Uroczystość rozpoczęła się słowami Jerzego 
Waldorfa „Myśląc o przyszłości narodu trzeba 

oprzeć się o jego groby”.

Recytacji patriotycznych wierszy i prezenta-
cji fragmentów polskich dziejów towarzyszy-

ły patriotyczne pieśni. Usłyszeć można było między 
innymi: „I Brygadę” , „Szarą piechotę”, „Białe róże” 
czy „Warszawiankę”. Koncert był żywą lekcją patrio-
tyzmu, artyści wprowadzili widownię w nastrój 
zadumy nad życiem i wartością wolności, a pieśni 
nabrały szczególnego charakteru, budząc ogrom-
ne emocje i przypominając nam, że „wolność raz 
zdobyta i niepodległość raz osiągnięta, nie są czymś 
trwałym, tylko czymś danym, co trzeba pielęgnować 
ponieważ wspomnienie dziadów pieśnią powinno 
być dla synów”.

Koncert miał uroczysty charakter

Zaproszeni goście nie szczędzili miłych słów artystom

KU nIEPODlEGŁEj

Publiczność podczas koncertu dopisała

Agnieszka Faltyn
fot. Natalia Faltyn



10

Wieści Gminne

BAl WSZYSTKICH 
ŚWIĘTYCH

gnięcie konkursów i wytypowanie zwycięzców 
dokonało się w trakcie balu.

28 października wszystko było już dopięte na 
ostatni guzik. W Domu Ludowym w Kraśni-

ku Dolnym uczestnicy balu mogli podziwiać galerię 
prac plastycznych uczniów, wyeksponowaną w holu 
przy wejściu głównym. Udekorowana odpowiednio 
sala nastrajała od razu do dobrej zabawy. Z ustawio-
nego w holu bufetu dolatywały smakowite zapachy 
kanapek i ciasta, a wysokiej jakości sprzęt nagła-
śniający użyczony przez pana Pawła Kindzierskiego 
dawał gwarancję właściwego przekazu słownego i 
muzycznego. Ale najbardziej dopisali sami uczestni-
cy, których było prawie 100, w strojach  i dobrych 
humorach. To wszystko sprawiło, że zabawa była 
przednia, a dwugodzinny czas balu przeminął bardzo 
szybko.

Oczywiście duży w tym udział mieli prowadzą-
cy poszczególne punkty bogatego i starannie 

opracowanego scenariusza. Był czas i na modlitwę 
różańcową, której przewodniczył ksiądz proboszcz, i 
na różnorodne tańce i zabawy, takie jak taniec belgij-
ski, czy też Zama Zama. Dużo śmiechu było przy 
przedstawieniu imienia świętego, jakiego się repre-
zentowało strojem. Każdy uczestnik miał to zrobić 
za pomocą sylabizowania imienia tego świętego oraz 
jakiś gestów. W trakcie balu wręczone zostały także 
nagrody za najlepsze prace plastyczne oraz wybra-
no Świętego i Świętą Balu w najbardziej oryginal-
nych strojach.

Uroczystość Wszystkich Świętych, którą obcho-
dzimy co roku 1 listopada, kieruje nasze myśli 

w stronę poprzednich pokoleń ludzi, którzy poprzez 
swoje życie zasłużyli na niebo. Niektórych spośród 
nich Kościół katolicki ogłosił świętymi, aby byli dla 
innych ludzi przykładem postępowania. W ciągu 
minionych 2000 lat chrześcijaństwa takich postaci 
było bardzo wiele. Reprezentują oni różne zawody  
i różne grupy wiekowe. Są wśród nich dzieci, dorośli, 
mężczyźni i kobiety, królowe i służące, żołnierze  
i kapłani, uczniowie i niewykształceni pastuszko-
wie. Jednak łączy ich gorące pragnienie bycia święty-
mi. Ich życie pokazuje, że świętość jest możliwa dla 
każdego człowieka. Warto więc poznawać świętych, 
aby byli dla nas wzorem.

Taki cel przyświecał organizatorom Balu Wszyst-
kich Świętych w Kraśniku Dolnym. Organiza-

cja całego przedsięwzięcia została przeprowadzo-
na z rozmachem i na szeroką skalę. Została nawią-
zana współpraca ze Szkołą Podstawową w Kraśni-
ku Dolnym, z księdzem proboszczem Romanem 
Boreckim, z księdzem Damianem Ziembikiewiczem,  
z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu, z instrukto-
rem w Domu Ludowym w Kraśniku Dolnym, z sołty-
sem Wacławem Gardyńskim i komitetem organiza-
cyjnym, w skład którego wchodzą Panie z Kraśnika 
Dolnego i okolicznych wsi.

W szkole został zorganizowany konkurs plastycz-
ny na temat „Święty”. Uczniowie mieli 

wykonać obrazek wybranego świętego oraz przygo-
tować stroje, w których pojawią się na balu. Rozstrzy-

Oryginalne stroje wzbudzały zachwyt

Chętnych do zabawy nie brakowało



11

Wieści Gminne

W konkursie plastycznym , w młodszej grupie 
wiekowej kl. I – III - pierwsze miejsce zajęła 

Roksana Borzyszkowska, drugie – Oliwia Greniuk,  
a trzecie – Łukasz Decyk. W grupie starszej kl. IV 
– VI zwycieżyła Gabriela mierzwa, pokonując Elizę 
Różnicką i Gabrysię Smusz. W konkursie na najory-
ginalniejszy strój Świętej postaci zwyciężyli - Korne-
lia Szostok i Patryk miżdal.

Dużo emocji wzbudził także Quiz, przeprowa-
dzony przez katechetę jacka Rozpędowskiego.  

I choć pytania, które padały nie należały do najła-
twiejszych, to jednak uczestnicy tej konkurencji 
stanęli na wysokości zadania i wykazali się dobrą 
znajomością poszczególnych świętych.

Na zakończenie balu organizatorzy wyrazili swoją 
wdzięczność tym wszystkim, którzy przyczy-

nili się do zorganizowania tej zabawy. Następnie 
wszyscy obecni zaśpiewali wspólnie ulubioną pieśń 
świętego Jana Pawła II „Barkę”. I tak właśnie zakoń-
czył się pierwszy Bal Wszystkich Świętych w Kraśni-
ku Dolnym. Pozostały zdjęcia, wspomnienia uczest-
ników, komentarze na facebooku oraz nadzieja, że  
w następnych latach to niezwykłe wydarzenie będzie 
kontynuowane w co raz to liczniejszym gronie.

Organizatorzy serdeczne dziękują Dyrektor 
Szkoły Podstawowej w Kraśniku Dolnym - 

Krystynie myszkun, katechecie – Panu jackowi 
Rozpędowskiemu, Księdzu Proboszczowi Romano-
wi Boreckiemu, Księdzu Damianowi Ziembikiewi-
czowi i Pawłowi Kindzierskiemu. 

Dziękujemy również sponsorom Balu Wszyst-
kich Świętych, a są to jan Cołokodzi, Gminny 

Ośrodek Kultury i Sportu w Bolesławcu z/s  
w Kruszynie oraz Sołtys Kraśnika Dolnego - Wacław 
Gardyński.

Bal odbył się dzięki zaangażowaniu lokalnej społeczności

Małgorzata Malinowska, 
Jacek Rozpędowski

PASOWAnIE nA PIERWSZAKA
24 października zapisał się w sercach i pamię-

ci pierwszoklasistów z Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Kruszynie w sposób szczególny. 
W bardzo uroczystej atmosferze odbyło się bowiem 
pasowanie na ucznia. 

Na wstępie głos zabrał dyrektor szkoły - Dariusz 
Kunaszko, który przywitał przybyłych gości. 

W ciepłych słowach zwrócił się również do uczniów 
klasy Ia i klasy Ib podkreślając, że uroczystość 
poprzedzona była kilkutygodniowymi przygoto-
waniami. W czasie ich trwania pierwszoklasiści nie 
tylko uczyli się piosenek i tekstów, które zaprezen-
towali podczas występu, ale przede wszystkim uczyli 
się, co znaczy być dobrym uczniem. Kształtowali 
postawę właściwego zachowania się podczas zajęć 
lekcyjnych i przerw. Zdobywali wiedzę na temat 
właściwych relacji ułatwiających integracje rówie-
śników i funkcjonowanie w szkole. Poznali wszyst-
kich pracowników szkoły i nauczyli się szanować 

ich pracę.

Następnie zaprezentowały się obie klasy pierw-
sze. Podczas „programu telewizyjnego” przygo-

towanego przez „Szkolną Lokalną Telewizję” dzieci 
mogły wykazać się wiedzą na temat naszej ojczyzny 

Pasowanie było niezwykle ważnym momentem dla uczniów
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i szkoły, znajomością „savoir vivre”, sprawnością 
fizyczną i odpornością na „szkolne wirusy”.

Mali aktorzy zachwycili swą postawą pełną 
zaangażowania. Odważnie bez cienia tremy 

recytowali wiersze, śpiewali piosenki. Sprawnie 
wykonywali wszystkie ćwiczenia, bez najmniejszej 
trudności zaliczając kolejne testy sprawnościowe.

Tym samym potwierdziły gotowość by złożyć 
uroczyste ślubowanie. W obecności pocztu 

sztandarowego wygłosiły następujące słowa: „Ślubu-
ję być dobrym Polakiem; Dbać o dobre imię swojej 
klasy i szkoły, Pilnie uczyć się i rozwijać swoje talen-
ty. Starać się być dobrym kolegą, Swym zachowaniem  
i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom”. Po 
złożeniu ślubowania dyrektor dokonał symboliczne-
go pasowania na ucznia „zaczarowanym ołówkiem”, 
wręczył pamiątkowe dyplomy oraz plakietki. Życzył 
wszystkim uczniom sukcesów w nauce.

Następnie dzieci zwróciły się do swoich rodzi-
ców z prośbą, by ci z miłością i troską wspiera-

li je na nowej, trudnej drodze wzrastania, by zawsze 
akceptowali je takimi, jakie są. Na prośbę tę wszyscy 
rodzice odpowiedzieli następującymi słowami: „Będę 
się starać słuchać uważnie, o czym mówi moje dziec-

ko. Pamiętać, że każde dziecko uczy się na błędach. 
Doceniać w dziecku to, co w nim najlepsze. Przytulać 
je często. Cieszyć się jego dzieciństwem. Ślubujemy”.

Po uroczystości uczniowie otrzymali drobne 
upominki i udali się na słodki poczęstunek, 

przygotowany przez rodziców, bez pomocy których 
to wydarzenie nie miałoby takiego wydźwięku. 
To oni zadbali o to, aby stoły pięknie wygląda-
ły, by rożki obfitości usatysfakcjonowały każdego  
z obdarowanych a cała uroczystość przebiegała w miłej  
i sympatycznej atmosferze. To dzięki ich poświęceniu  
i zaangażowaniu mogliśmy się cieszyć tym wspania-
łym dniem.

Swój niezapomniany charakter ten dzień zyskał 
również dzięki pomocy pracowników administra-

cji i obsługi naszej szkoły. To oni wspierali swoją pracą 
zarówno rodziców, jak i przygotowujące uroczystość 
panie Beatę Chmielik i Izabelę Rydzak.

Obie wychowawczynie zatroszczyły się  
o odpowiednią oprawę uroczystości. Przygoto-

wały uczniów do występu oraz postarały się, aby sala 
gimnastyczna szkoły zamieniła się w scenę.

Podniosły charakter temu wydarzeniu nadali 
przybyli na tę uroczystość goście: Zastęp-

ca Wójta Gminy - Roman jaworski, Radny Rady 
Gminy Bolesławiec - Henryk Borucki, Ksiądz 
Proboszcz ludwik maciak, Radna Gminy Bolesła-
wiec - Grażyna Łucka, Sołtys wsi Łaziska – joanna 
Łucka, Przewodnicząca Rady Rodziców – Katarzy-
na Rzepka, Wiceprzewodniczący Rady Rodziców 
– Rafał janiec, Rodzice, Nauczyciele oraz ucznio-
wie szkoły.

Pierwszaki oficjalnie zostały członkami szkolnej społeczności

Beata Chmielik

Nie zabrakło pocztu sztandarowego

Uroczystość była ważna także dla bliskich uczniów
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wiedzy o naszym kraju. Polska, złota jesień miała 
także swoją kontynuację w postaci warsztatów 
plastycznych, w których każdy, pod czujnym okiem 
plastyczki mógł „wyczarować” cuda z liści. Tymcza-
sem na zaimprowizowanej scenie zaprezentował 
się zespół „Detroit”, który wykonał kilka polskich 
standardów rockowych. Następnie scenę opanowały 
śpiewy i tańce ludowe w wykonaniu Zespołu Pieśni 
i Tańca „Ziemi Bolesławieckiej” oraz Gminnego 
Zespołu Pieśni i Tańca „jutrzenka”. Na zakończe-
nie imprezy wystąpił zespół „ROTA” ze Złotoryi, 
prezentując piękne, żołnierskie piosenki.  

Pragniemy podziękować wszystkim, którzy 
pomogli przy organizacji imprezy, a przede 

wszystkim Annie Rudzik - Dyrektorowi Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Bożejowicach, Przewod-
niczącemu Rady Gminy – Bogusławowi Uziejowi 
(który był także jednym ze sponsorów) oraz Radzie 
Rodziców tejże szkoły. 

Piąty z cyklu wieczorów tematycznych odbył się 
24 października w sali gimnastycznej w Bożejo-

wicach. Tym razem był to Wieczór Polski. 

Tego dnia można było między innymi obejrzeć 
piękną wystawę prac plastycznych „Złota, 

polska jesień”, której autorem są uczniowie Krystyny 
Greli z pracowni plastycznej w Kruszynie. Dla licznie 
zgromadzonych widzów Rada Rodziców miejsco-
wego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przygoto-
wała polskie potrawy. I tak można było spróbować 
bigosu, żurku, jabłecznika i rogalików z możliwością 
nie kończących się dokładek. 

Po zaspokojeniu głodu nadszedł czas na występy 
artystyczne. Pierwsi zaprezentowali się ucznio-

wie ZSP z Bożejowic, a po nich dzieci i młodzież 
z pracowni wokalnej z Kruszyna (ubrani tego dnia 
na biało-czerwono) oraz tancerze break dance „APS 
Crew” (którzy w swoich pokazach żartowali z grawi-
tacji). 

W międzyczasie ogłoszono rozpoczęcie quizów  
o Polsce, które okazały się sprawdzianem 

Występ ROTY był punktem kulminacyjnym wieczoru

WIECZÓR POlSKI

Beata WideraChętnych do uczestnictwa w quizie nie brakowało

Patriotyczne były nie tylko pieśni, ale i stroje

Tego wieczoru nikt nie wrócił do domu głodny
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25 września  uczniowie ze Szkoły Podstawo-
wej w Dąbrowie Bolesławieckiej pojecha-

li na wycieczkę do Frydlant  -w Czechach. Wyjazd 
odbył się w ramach unijnego projektu „Każdy radość 
niesie w sobie”, a koordynatorem tego przedsięwzię-
cia była pani joanna jędrzejczyk.

Uczniowie z Czech przyjęli nas bardzo ciepło. 
Na powitanie zaśpiewali piosenki. Dyrektor 

lilla liszcz podarowała gospodarzom upominki. Po 
wspólnym śniadaniu wszyscy przebrali się w stroje 
sportowe.

Czesi pragnęli rewanżu po rozgrywkach sporto-
wych, które miały miejsce u nas w maju. Nasi 

uczniowie świetnie przygotowali się do zawodów 

UCZnIOWIE Z WIZYTą 
W FRYDlAnT

i tym razem także nie dali przeciwnikom żadnych 
szans. Wygraliśmy w piłkę nożną i konkurencjach 
grupowych, chociaż trzeba przyznać, że w hokeja 
Czesi byli nie do pokonania.

Po sportowym współzawodnictwie udaliśmy 
się na obiad. Kolejnym punktem programu 

było zwiedzanie kompleksu zamkowo - pałacowe-
go Frydlant. Mieliśmy okazję zobaczyć eksponaty 
sięgające nawet XIII w. Pani przewodniczka pokaza-
ła nam najciekawsze pomieszczenia, w tym tajem-
ne przejścia. Poznaliśmy wiele ciekawych historii  
i legend związanych z właścicielami tego zabytko-
wego miejsca.

Punktem kulminacyjnym było sadzenie drzewek 
przyjaźni. Po wspólnych zdjęciach udaliśmy się 

do Ośrodka Kultury. Tam uczniowie własnoręcznie 
wykonywali ozdoby z papieru. Pomysłowe okazały 
się robione z klamerek motyle. Czesi przygotowali 
dla nas kiełbaski z grilla. I tak w miłej, przyjaznej 
atmosferze upłynął nam cały dzień.

Na drogę dostaliśmy suchy prowiant i zapewnie-
nie, że to nie było nasze ostatnie spotkanie. Ze 

śpiewem na ustach i uśmiechem na twarzy bezpiecz-
nie wróciliśmy do domu. Ten wyjazd obfitował  
w wiele atrakcji i stał się pretekstem do zacieśnienia 
więzi polsko-czeskiej.

Projekt obfituje w nowe przyjaźnie

Agnieszka Domańska

Pamiątkowe zdjęcie uczestników projektu

Wspólne zajęcia były bardzo kreatywne
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Szkoła z uporem i konsekwencją realizuje swoje 
założenia promowania idei aktywności fizycz-

nej, zdrowego współzawodnictwa, zaszczepiania 
wśród dzieci w odpowiedzi na wszechobecny we 
współczesnym świecie konsumpcjonizm – wartości 
ponadczasowych jakimi są  koleżeństwo, przyjaźń, 
mądrość, szlachetność. Wszystkie dzieci z radością 

i zaangażowaniem uczestniczyły w zajęciach. Na 
zakończenie ćwiczeń pan Dariusz wręczył  małym 
sportowcom zdjęcia z autografem. Były też wspólne 
zdjęcia z mistrzem i zaproszonymi gośćmi. Cieszy-
my się, że nie było to ostatnie spotkanie z gwiazdą 
sportu. Bartosz Kubica – prezes COMT 2012 obie-
cał dzieciom cykliczne spotkania ze specjalistami 
piłki nożnej. Zachęcamy wszystkich chętnych do 
zapoznania się z materiałem filmowym z zorganizo-
wanych zajęć przygotowanym przez Telewizję Bole-
sławiec Azart Sat, która w tym dniu również gościła 
w naszej szkole.

mISTRZ SPORTU
Jeśli kochasz, to co robisz nic nie może Cię po-

wstrzymać - Pod takim hasłem 13 listopada 
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Trzebie-
niu odbyły się zajęcia sportowe dla uczniów klasy  
I w ramach programu mały mistrz. Zajęcia odby-
ły się na zaproszenie Beaty Sasak – dyrektora ZSP 
w Trzebieniu, zostały zaś zorganizowane na tere-
nie placówki przez SZS z siedzibą we Wrocławiu 
przy współudziale Centrum Odkrywania Talentów,  
z którym szkoła od kilku lat współpracuje oraz 
przez nauczycielki ZSP w Trzebieniu – Bożenę 
luszkę oraz Ewę Parzygnat.

Miłą niespodzianką dla małych sportowców był 
fakt, iż zajęcia sportowe poprowadził  Da-

riusz Sztylka – były piłkarz Klubu „Śląsk-Wrocław”. 
Jako kapitan tej drużyny w sezonie 2010/2011 
zdobył wicemistrzostwo Polski w piłce nożnej oraz  
w sezonie 2011/2012 mistrzostwo Polski. W pro-
wadzeniu zajęć skutecznie pomagał Pan Wojciech 
Pawłowski.

Zajęcia miały formę ćwiczeń i zabaw

Ewa Parzygnat

Uczniowie poznali nowe zabawy sportowe

Pan Dariusz Sztylka rozdawał autografy

Pamiątkowe zdjęcie wszystkich uczestników spotkania
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z jajek i pomysłowe, kolorowe kanapki. Miło 
było przygotować i zjeść śniadanie w gronie tylu 
koleżanek i kolegów.  

W zmaganiach towarzyszyli im  uczniowie II 
Prywatnego Gimnazjum, którzy uwiecz-

nili pracę dzieci na taśmie filmowej. Reportaż z 
tego wydarzenia będzie ciekawą pamiątką. 

Na specjalną uwagę zasługuje obecność 
Rodziców, na których pomoc zawsze 

możemy liczyć.

W tym dniu udało nam się połączyć „miłe  
z pożytecznym”. Dzieci dobrze się bawiły,  

a przy tej okazji dowiedziały się, jak ważne jest 
codzienne, zdrowe śniadanie. To dzięki niemu 
dzieci mają energię do nauki, lepiej się koncen-
trują i mają ochotę do zabawy. To najlepszy start 
w nowy dzień!

7 listopada w Szkole Podstawowej w Ocicach 
uczniowie klas I-III  wzięli udział w zabawie 

kulinarnej pod hasłem „Śniadanie daje moc!”. 

Ze względu na to, że dużo mówi się  
o znaczeniu śniadania w codziennym 

żywieniu dzieci, a świadomość w tym zakre-
sie jest wciąż niezadowalająca, postanowiły-
śmy pokazać dzieciom jak powinno wyglą-
dać pełnowartościowe śniadanie. Na stołach 
pojawiły się same zdrowe przysmaki: biały  
i żółty ser, jajka, wędliny, warzywa, owoce, jogurty  
i mleko. Mali kucharze z zapałem zabrali się do 
pracy. 

Po kilkudziesięciu minutach na talerzykach 
pojawiły się myszy z białego sera, żaglówki 

Dariusz Wojtowicz

Mali kucharze gotowi do działania

Niektórzy uczniowie poczuli się jak gwiazdy filmu

ŚnIADAnIE DAjE mOC
W SZKOlE PODSTAWOWEj

W OCICACH

Uczniowie wspólnie dobrze się bawili
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w Kruszynie. 

Tydzień później 13 listopada w sali sportowej SP 
w Brzeźniku rozstrzygnięto rywalizację wśród 

dziewcząt. Do walki o tytuł mistrzowski stanęły trzy 
szkolne reprezentacje z Brzeźnika, Dąbrowy Bolesła-
wieckiej oraz Kraśnika Dolnego. 

Po rozegraniu trzech turniejowych spotkań najlep-
szą i niepokonaną okazała się szkolna druży-

na z Kraśnika Dolnego prowadzona przez Alicję 
michalską. Drugie miejsce przypadło zawodniczkom  
z Brzeźnika, natomiast trzecie uczennicom z Dąbro-
wy Bolesławieckiej. Puchar dla najlepszego zespołu 
oraz dyplomy i pamiątkowe medale wręczyła małgo-
rzata Cołokidzi - Dyrektor SP w Brzeźniku.

Młodzi koszykarze z Brzeźnika oraz koszykarki 
z Kraśnika Dolnego reprezentować będą naszą 

gminę w rozgrywkach powiatowych. 

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

SZKOlnY BASKET
4 listopada w sali sportowej Zespołu Szkolno – 

Przedszkolengo w Kruszynie rozegrano Mistrzo-
stwa Szkół Podstawowych Gminy Bolesławiec  
w Koszykówce Chłopców. 

W zawodach uczestniczyło sześć szkolnych zespo-
łów z Bożejowic, Brzeźnika, Dąbrowy Bolesła-

wieckiej, Kraśnika Dolnego, Kruszyna oraz Żeliszo-
wa. Rywalizujące zespoły podzielono na dwie grupy. 

Najlepszymi po rundzie grupowej okazały się 
szkolne reprezentacje z Kruszyna i Brzeźni-

ka, które wywalczyły prawo gry w meczu finało-
wym. Drugie miejsca w grupach zajęły odpowiednio 
Dąbrowa Bolesławiecka oraz Kraśnik Dolny, trafia-
jąc tym samym na siebie w walce o trzecie miejsce. 
Po rozegraniu fazy finałowej z najniższego stopniu 
podium mogli się cieszyć reprezentanci Kraśni-
ka Dolnego, natomiast z tytułu mistrzowskiego 
podopieczni Grzegorza Szylina z Brzeźnika. Puchar 
dla najlepszego zespołu oraz dyplomy i pamiątkowe 
medale wręczył Dariusz Kunaszko - Dyrektor ZSP  

Medale wręczył Dariusz Kunaszko

Zawodnicy z Brzeźnika zwyciężyli rozgrywki Krzysztof Mosiądz

Rywalizacja dziewcząt rozegrała się w Brzeźniku

Zawodniczki z Kraśnika Dolnego zdobyły I miejsce
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TO BĘDZIE
5-12-2014 Konkurs „Ekologiczna ozdoba choinkowa” – Dom ludowy i Biblioteka w żeliszowie, godz. 1300

7-12-2014 Finał Gminnej ligi Sołeckiej – sala gimnastyczna ZSP w Bożejowicach, godz.1330

7-12-2014 mikołajki – Dom ludowy i Biblioteka w Brzeźniku, godz. 1600

11-12-2014 Konkurs na kartkę świąteczną – Dom ludowy i Biblioteka w Kraśniku Dolnym, godz. 1400

11-12-2014 „Boże narodzenie w moim domu” – Biblioteka w Trzebieniu, godz. 1500

14-12-2014 Wieczór Bożonarodzeniowych Tradycji – Dom ludowy w Łaziskach, godz. 1600

XXIV mEmORIAŁ Im. 
jAnUSZA KUSOCIŃSKIEGO

Nie byłoby to jednak możliwe, gdyby nie 
nauczyciel wychowania fizycznego – Pan 

Grzegorz Szylin, który potrafi skutecznie rozbu-
dzić w naszych uczniach sportowego ducha.

Również w tym roku uczniowie SP Brzeźnik 
wrócili z wieloma medalami i czołowymi 

miejscami:
I miejsce w pchnięciu piłką lekarską klas V-VI –
Ewelina Kukla
I miejsce w skoku w dal z miejsca klas V-VI - 
Kamil Herbut
II miejsce w biegu na 30 m klas V-VI Kamil Skiba
II miejsce w biegu na 30 m klas III-IV Piotrek Skiba
III miejsce w skoku w dal z miejsca klas V-VI - 
Alicja Kolasa
III miejsce w skoku w dal z  miejsca klas III-IV - 
Emilia Kondraciuk
IV miejsce w pchnięciu piłką lekarską klas V – VI 
– Magdalena Sondaj
IV miejsce w pchnięciu piłką lekarską klas V – VI 
– Łukasz Tomaszewski.
Wszystkim gratulujemy i życzymy wielu sukcesów.

14 listopada w miejskim Zespole Szkół  nr 2 w 
Bolesławcu odbył się XXIV memoriał  im. 

janusza Kusocińskiego. Celem jego jest popula-
ryzacja lekkiej atletyki wśród dzieci i młodzieży 
oraz uczczenie pamięci Janusza Kusocińskiego. 

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Brzeźniku 
od lat biorą udział w tym wydarzeniu sporto-

wym z wieloma sukcesami.

Joanna Kolasa

I miejsce  w pchnięciu piłką lekarską Ewelina Kukla


