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Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia 
w imieniu swoim, Radnych Rady Gminy oraz pracowników Urzędu

życzę rodzinnej atmosfery, uśmiechu oraz radości, 
które wypełnią te świąteczne chwile.

Niech Nowy 2015 Rok będzie czasem realizacji marzeń, 
poczucia spełnienia oraz satysfakcji.
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27 listopada Wójt Gminy 
Bolesławiec – Andrzej 

Dutkowski uczestniczył w spo-
tkaniu integracyjnym członków 
Polskiego Związku Niewido-
mych. Odbyło się ono w Domu 
Ludowym „Jarzębina” w Trze-
bieniu. Świętowano Międzyna-
rodowy Dzień Osób Niepełno-
sprawnych. 

4 grudnia odbyło się spotka-
nie z Krystyną Juszkiewicz 

oraz Magdaleną Piskorczyk. Te-
matem była przyszłoroczna edy-
cja Blues nad Bobrem. Już wia-
domo, że ponownie odbędzie 
się ona w Kruszynie w dniach 
6-16 sierpnia 2015 r.

5 grudnia Wójt Gminy Bo-
lesławiec uczestniczył  

w IV Powiatowej Karczmie Piw-
nej, która odbyła się tym razem  
w Domu Ludowym w Kruszy-
nie. 

8 grudnia Wójt Gminy – 
Andrzej Dutkowski oraz 

Skarbnik Gminy – Franciszek 
Popek podpisali dwa aneksy 
umów w Wydziale Rozwoju 
Obszarów Wiejskich Urzędu 
Wojewódzkiego Wojewódz-
twa Dolnośląskiego. Pierwszy 
z aneksów dotyczył budowy 
Domu Ludowego w Nowej 
Wsi, gdzie Gmina Bolesławiec 
otrzyma blisko 185 tysięcy zło-
tych dofinansowania. Nato-
miast drugi dotyczył budowy 
boiska w Suszkach. Tu dofinan-
sowanie wyniesie około 114 ty-
sięcy złotych.

8 grudnia Wójt Gminy – 
Andrzej Dutkowski i Zbi-

gniew Bożęcki – Prezes Zarzą-
du Oddziału Powiatowego OSP 
spotkali się z członkami Ochot-
niczej Straży Pożarnej Stare 

AKTUALNOŚCI GMINNE
Jaroszowice. Głównym tema-
tem rozmowy było ożywienie 
działalności jednostki, w któ-
rej systematycznie spada liczba 
czynnych członków, zagrażając 
dalszemu funkcjonowaniu jed-
nostki. W związku z tym pod-
jęta została decyzja o ogłoszeniu 
naboru, który skierowany jest 
nie tylko do osób chętnych za-
mieszkałych w Starych Jaroszo-
wicach, ale także tych z Żeliszo-
wa, Łazisk, Nowych Jaroszowic 
oraz Suszek. Szczegóły na str. 9 
tego wydania biuletynu.

12 grudnia odbyło się 
otwarcie nowego od-

działu zakaźnego w Zespole 
Opieki Zdrowotnej w Bole-
sławcu. W ramach pomocy dla 
Szpitala Powiatowego Gmi-
na Bolesławiec sfinansowała 
wyposażenie w sprzęt jednej, 
3-osobowej sali chorych.

Tego samego dnia, tj. 12 
grudnia Wójt Gminy Bo-

lesławiec – Andrzej Dutkow-
ski wziął udział w Powiatowej 
Wigilii Kół Gospodyń Wiej-
skich w Kraśniku Dolnym oraz  
w spotkaniu opłatkowym, orga-
nizowanym przez Bolesławiecki 
Klub Amazonek.

13 grudnia Rejonowe Koło 
Pszczelarzy w Bolesław-

cu obchodziło 60-lecie istnienia. 
Podczas jubileuszowego spotka-
nia Wójt Gminy Bolesławiec 
- Andrzej Dutkowski został od-
znaczony Medalem im. Księdza 
Doktora Jana Dzierżonia. Me-
dalami 60-lecia Koła uhonoro-
wani zostali Zastępca Wójta – 
Roman Jaworski oraz Dyrektor 
GOKiS-u – Janusz Cieśla.

14 grudnia tradycyjnie już 
Wójt Gminy Bolesła-

wiec – Andrzej Dutkowski spo-
tkał się z mieszkańcami gminy 
w Domu Ludowym w Łazi-
skach. Wszystko to za sprawą 
Wieczoru Tradycji Bożonaro-
dzeniowych. Szerzej na ten te-
mat piszemy na str. 12.

15 grudnia w sali konfe-
rencyjnej Gminnego 

Ośrodka Kultury i Sportu od-
było się spotkanie autorskie  
z Sebastianem Zielonką, po-
łączone z promocją książki 
„Kruszyn – miejsce niezwykłe”. 
Więcej w kolejnym numerze 
biuletynu.

16 grudnia Wójt Gminy 
Bolesławiec – Andrzej 

Dutkowski wziął udział w spo-
tkaniu wigilijnym, organizo-
wanym przez Stowarzyszenie 
Repatriantów z Bośni, ich Po-
tomków oraz Przyjaciół, które 
odbyło się w Centrum Integra-
cji Kulturalnej „Orzeł”.

18 grudnia Wójt Gminy 
Bolesławiec uczestni-

czył w spotkaniu wigilijnym  
w Przedsiębiorstwie Wodocią-
gów i Kanalizacji w Bolesław-
cu. □

Karolina Wieczorek
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pada br. przyjęto uchwały okołobudżetowe. Opie-
rając się na powyższych założeniach, wysokość 
dochodów budżetowych na  2015 rok oszacowano 
na kwotę 37.650.000 zł, z której 15.662.257 zł, 
tj. 41,60 % stanowią planowane dochody własne. 
Projekt uchwały dotyczący Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Bolesławiec obejmuje wykona-
nie WPF w latach 2012-2013 i III kwartały 2014 
roku, przewidywane wykonanie roku 2014, pro-
gnozę na lata 2015 - 2018 oraz wykaz planowa-
nych przedsięwzięć  na lata 2015 - 2018. Zgodnie 
z Prognozą Gmina w latach 2015 – 2018 będzie 
kontynuowała realizację dwóch wieloletnich pro-
gramów inwestycyjnych. Są nimi: budowa placów 
zabaw dla dzieci i budowa wielofunkcyjnych boisk 
sportowych o nawierzchni poliuretanowej w każ-
dej wsi. Ponadto w prognozie przedsięwzięć ujęto 
m.in. następujące zadania inwestycyjne: budo-
wę Domów Ludowych we wsiach: Stara Oleszna  
i Suszki (w 2015), Bolesławice i Krępnica (w la-
tach 2016-2017), Bożejowice (w latach 2017-
2018), rozbudowę Domów Ludowych we wsiach: 
Nowa (w 2015), Kraszowice, Łaziska i Łąka  
(w 2016), Dobra (w latach 2017 – 2018), budowę 
budynku socjalnego we wsi Łąka (w latach 2016-
2017), budowę przedszkoli we wsiach: Kraśnik 
Dolny, Kruszyn i Żeliszów, budowę kanalizacji 
sanitarnej i wodociągu dla koloni wsi Trzebień 
Mały (w 2015), opracowanie dokumentacji pro-
jektowej oraz budowę kanalizacji we wsiach: Bo-
lesławice (w latach 2016-2017) i Golnice (w latach 
2017-2018), opracowanie dokumentacji projekto-
wej oraz budowę drogi relacji Mierzwin – Bole-
sławiec (w latach 2015-2018). Zaplanowano także 
zakup samochodów pożarniczych dla OSP Ocice 

CO SŁYCHAĆ W RADZIE
Tematem wyborów samorządowych w dniu 

16 listopada br. rozpoczęła się VII Kadencja 
Rady Gminy. Po złożeniu ślubowania na I Sesji w 
dniu 27 listopada radni rozpoczęli obowiązki zwią-
zane ze sprawowaniem mandatów. Na Sesji radni 
ze swojego grona wybrali Przewodniczącego Rady 
Gminy, którym został Bogusław Uziej, dwóch Wi-
ceprzewodniczących: Grażynę Łucką i Michała 
Gajewskiego, oraz ustalili składy Komisji stałych 
i wybrali Przewodniczących tych Komisji. Wszyst-
kim wybranym do pełnienia odpowiedzialnych,  
a zarazem zaszczytnych funkcji gratulujemy. (Wię-
cej w odrębnym artykule) W dniach 3-4 grudnia 
odbyły odrębne się posiedzenia wszystkich Ko-
misji stałych Rady Gminy, w celu wybrania Za-
stępców Przewodniczących Komisji oraz ustalenia 
planów pracy Komisji na 2015 rok. W dniu 10 
grudnia br. odbyło się pierwsze wspólne posie-
dzenie Komisji stałych Rady Gminy Bolesławiec 
VII Kadencji, które poprzedziło obrady II Sesji 
Rady Gminy zaplanowanej na dzień 17 grudnia 
2014 roku. Radni rozpatrzyli dziewięć projek-
tów uchwał. Posiedzenie Komisji poświęcone było  
w zasadniczej części uchwaleniu przyszłorocznego 
budżetu, przyjęciu wieloletniej prognozy finan-
sowej oraz podejmowanych corocznie (obecnie 
na 2015 rok): Programów Zdrowotnych Gminy 
Bolesławiec i Gminnego Programu Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
i Narkomanii w gminie Bolesławiec.

Prace nad projektem budżetu  rozpoczęło wy-
danie Zarządzenia Wójta, w którym ustalono, 

że materiały planistyczne winne być opracowane 
z przyjęciem założenia, że planowane dochody  
i wydatki wzrosną o 2 %. Na Sesji w dniu 5 listo-

Bogusław Uziej Przewodniczącym został jednogłośnie

Radni ustalili składy Komisji Stałych
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(w 2017) i OSP Brzeźnik (w 2018). 

Kolejny projekt uchwały dotyczył przystąpienia 
do sporządzenia zmiany studium uwarunko-

wań i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego gminy Bolesławiec w części dotyczącej złóż 
kruszywa w miejscowościach Mierzwin, Ocice  
i Nowa. W związku z udokumentowaniem no-
wych złóż w tych obrębach Wójt zobowiązany jest 
do ich wprowadzenia do studium, w terminie do 
2 lat od dnia zatwierdzenia dokumentacji geolo-
gicznej przez właściwy organ administracji geolo-
gicznej. Konieczność ta wynika z Prawa geologicz-
nego i górniczego. Następny planistyczny projekt 
uchwały jest w sprawie uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kru-
szyn w części dotyczącej lokalizacji usług publicz-
nych przy ul. Orzechowej (przedszkole publiczne), 
w związku z zakończeniem procedury opracowa-
nia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego wraz z towarzyszącym mu przeprowa-
dzeniem strategicznej oceny oddziaływania w/w 
planu na środowisko. Radni zdecydowali także 
w sprawie zmiany uchwały Nr XII/83/11 Rady 
Gminy Bolesławiec z dnia 21 grudnia 2011 r.,  
w sprawie określenia przystanków, których wła-
ścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bolesła-
wiec udostępnionych dla operatorów i przewoź-
ników oraz warunków i zasad korzystania z tych 
obiektów, ze względu na wniosek części miesz-
kańców wsi Golnice mieszkających w tzw. Gol-
nicach Małych, którzy, chcąc skorzystać z komu-
nikacji autobusowej musieli dojść do najbliższego 
przystanku położonego w odległości około 1,5 
km przy drodze nr 297. Uciążliwość ta dotyczyła 
również uczniów dowożonych do szkoły podsta-
wowej i szkół ponadpodstawowych. Przewoźnik 
świadczący usługę dowozu dzieci do szkół wyra-
ził zgodę na zmianę trasy autobusów i zadeklaro-

Dla wszystkich Komisji były to pierwsze obrady

wał dojeżdżanie autobusami do Golnic Małych.  
W celu zapewnienia bezpiecznego korzystania 
z komunikacji autobusowej niezbędne jest urzą-
dzenie w Golnicach Małych przystanku autobu-
sowego i umieszczenie go w wykazie przystan-
ków komunikacyjnych, których właścicielem lub 
zarządzającym jest Gmina Bolesławiec. W trosce 
o zdrowie naszych mieszkańców rozpatrywano 
także projekt uchwały o kontynuowaniu profi-
laktycznych programów zdrowotnych, mających 
na celu wczesne wykrycie schorzeń sutka u kobiet  
i raka prostaty u mężczyzn. Zaproponowano za-
sady korzystania z programów takie same jak  
w latach ubiegłych. Radni omówili również pro-
jekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Pro-
filaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych i Narkomanii w gminie Bolesławiec na  rok 
2015. Kolejne projekty uchwał dotyczyły ustalenia 
wynagrodzenia Wójta Gminy i przyznania dodat-
ku specjalnego. 

Wszystkim mieszkańcom i osobom współpra-
cującym dla rozwoju naszej gminy, Rada 

Gminy składa życzenia wszelkiej pomyślności  
w Nowym Roku. □

Radni ślubowali działać dla dobra mieszkańców

Marzena Komarnicka
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WÓJT GMINY BOLESŁAWIEC 
ORAZ RADNI ZAPRZYSIĘŻENI

27 listopada odbyła się pierwsza inauguracyjna 
Sesja Rady Gminy Bolesławiec VII Kadencji. 

W czasie jej trwania ślubowanie złożyli nowo wybra-
ni radni, którzy spośród siebie wybrali Przewodni-
czącego, Wiceprzewodniczących oraz Przewodniczą-
cych Komisji stałych Rady Gminy. Złożył je także 
Wójt – Andrzej Dutkowski.

Tradycyjnie I Sesję otworzył Radny-Senior – 
Ryszard Kaprawy, który przyjął od Radnych 

ślubowanie.

16 listopada 2014 roku przejdzie do historii jako 
dzień siódmych w powojennej Polsce wolnych, 

demokratycznych i niezależnych wyborów samorzą-
dowych. W tym dniu społeczeństwo Gminy Bolesła-
wiec powierzyło sprawowanie mandatu radnego 15 
swoim przedstawicielom – mówił Ryszard Kaprawy.

Słowem „Ślubuję” radni złożyli ślubowanie po 
uprzednim odczytaniu tekstu roty „Wierny 

Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej ślubu-
ję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, 
rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej 
gminy i jej mieszkańców”. Nad sprawnym przebie-
giem tej części sesji czuwała także najmłodsza 
wiekiem radna – Agnieszka Miszkiewicz.

Po uchwaleniu porządku obrad I Sesji przystąpio-
no do wyboru Przewodniczącego Rady Gminy. 

Zgłoszonym kandydatem został Bogusław Uziej. Po 
ogłoszeniu wyników (jednogłośny wybór za) przez 
Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej – Anettę 
Kamińską, Bogusław Uziej zajął miejsce w prezy-
dium Rady i przystąpił do dalszego przeprowadze-
nia obrad Sesji.

Następnie wybrani zostali Wiceprzewodniczą-
cy Rady Gminy Bolesławiec. W tym przypad-

ku wybór również dokonany został jednogłośnie,  
a funkcję tą sprawują w tej kadencji Grażyna Łucka 
i Michał Gajewski.

Później w głosowaniu jawnym wybrano Przewod-
niczących Komisji Stałych. I tak funkcję 

Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej sprawuje 
Ryszard Kaprawy, Komisji Rolnictwa i Ochrony 
Środowiska – Henryk Borucki, Komisji Rozwoju 
Gospodarczego i Finansów – Andrzej Chudzik oraz 
Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecz-
nych – Andrzej Szwedo.

Po ustaleniu składów osobowych wyżej wymie-
nionych Komisji Zofia Kojder – Przewodnicząca 

Gminnej Komisji Wyborczej w Bolesławcu wręczy-
ła Wójtowi Gminy – Andrzejowi Dutkowskiemu 
zaświadczenie o wyborze na wójta. Po złożeniu 
stosownego ślubowania Wójt zabrał głos i powie-
dział, że liczy na owocną i pomyślną współpracę 
wszystkich radnych.

Jestem przekonany, że naszą wspólną pracą sprawi-
my, że za cztery lata, gdy VII Kadencja przecho-

dzić będzie do historii, będziemy mogli przyznać, że 
nasza mała ojczyzna wciąż się rozwijała i zmieniała 
dla naszych mieszkańców – mówił Andrzej Dutkow-
ski. – Obecnie wszyscy tworzymy jedną gminną 
rodzinę, której zadaniem jest dbanie o wspólne 
dobro. □

Karolina Wieczorek

Sesję otworzył Radny-Senior

Wójt - Andrzej Dutkowski złożył ślubowanie
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o odpowiedniej powierzchni, położoną przy głównej 
drodze. Zaprojektowany został dom ludowy  
o powierzchni prawie 500m2, wyposażony w zaple-
cza „sanitarne” i kuchenne wraz z niezbędnym 
elementem, czyli „kuchnią węglową”. Przewidzia-
no również mniejszą salę na kameralne spotkania - 
tak zwaną „sołtysówkę”. Powierzchnia głównej sali 
wraz ze sceną wynosi 220 m2. Dom wyposażono 
w magazyn sprzętu, w którym można trzymać np. 
kosiarkę do trawy.

W obiekcie zaprojektowano instalację wentyla-
cyjną i klimatyzację sterowaną elektronicz-

nie w taki sposób, że można dowolnie ustalać czas 
pracy i termin włączania tych urządzeń. Instalacja 
wentylacyjna służy również do ogrzewania obiek-
tu. Jest bardzo wydajna, bo podczas prób wykony-
wanych przy ujemnej temperaturze zewnętrznej  
w ciągu dwóch, trzech godzin podniosła tempera-
turę w obiekcie o pięć, sześć stopni. Przewidziano 
również budowę drogi dojazdowej i miejsc parkin-
gowych o powierzchni około 1500m2.

Wykonawcę Domu Ludowego wyłoniliśmy  
w drodze przetargu nieograniczonego pod 

koniec maja br. W tym postępowaniu wzięło udział 
6 oferentów. Umowę zawarliśmy z Firmą Ogólno-
budowlaną „Wojtek” Tadeusza Zarembeckiego  
z Nowogrodźca, która wyceniła koszt budowy na 
kwotę 1,9 miliona złotych. Najdroższa oferta była 
wyceniona na prawie 2 miliony złotych. 

W ciągu niecałych sześciu miesięcy powstał 
nowoczesny obiekt i tylko od nas samych 

zależy czy i jak długo będzie nam służył. □

Ostatnią inwestycją kubaturową, która w bieżą-
cym roku została przekazana naszym miesz-

kańcom jest Dom Ludowy w Nowej Wsi. 

Decyzję o budowie tego obiektu podjęto po 
konsultacjach z mieszkańcami i po rozważe-

niu możliwości wyremontowania istniejącego domu 
ludowego. W Nowej Wsi znajduje się dom ludowy, 
którego jedyną zaletą była dość duża powierzch-
nia głównej sali. Sanitariaty oraz zaplecze kuchen-
ne znajdowały się w ciasnych, małych pomieszcze-
niach. Dużym problemem był też brak parkingu  
o odpowiedniej wielkości, gwarantującej zaparko-
wanie pojazdów choćby części użytkowników domu. 
Stan techniczny tego obiektu również nie był najlep-
szy i okazało się, że koszt remontu porównywalny 
jest z kosztami budowy nowego domu ludowego, ale 
nadal byłby problem z miejscami parkingowym oraz 
z powierzchnią zaplecza kuchennego i sanitarnego. 

Podjęto więc decyzję o zaprojektowaniu  
i budowie nowego domu ludowego. Decyzję 

ułatwił również fakt, że gmina dysponowała działką  Waldemar Danielewicz

NOWY DOM LUDOWY

Dom Ludowy jest już prawie gotowy

ZIMOWE UTRZYMANIE
DRÓG W GMINIE

Ubiegłoroczna zima była bardzo łaskawa dla 
drogowców, ponieważ opady śniegu były 

symboliczne i temperatury też nie były typowo 
zimowe. Jednak nie liczymy na sprzyjającą aurę  
i w oparciu o wcześniejsze doświadczenia przygoto-
waliśmy się do zimowego utrzymania dróg. 

Standard zimowego utrzymania dróg przewiduje 
zachowanie przejezdności dróg poprzez usunięcie 

śniegu. Obszar gminy został podzielony na 8 rejonów 
odśnieżania przez trzy jednostki Ochotniczej Straży 
Pożarnej, dwa gminne ciągniki i trzy ciągniki wynaję-
te od Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji  
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Staramy się zapobiec tworzeniu się zasp i w związ-
ku z tym w Ocicach, Mierzwinie, Kraśniku 

Dolnym i Kraśniku Górnym i Kruszynie ustawiono 
ponad 2 km płotków przeciwśnieżnych, zapobie-
gających temu zjawisku. W miejscach niebezpiecz-
nych takich, jak strome podjazdy, skrzyżowania 
dróg, przystanki autobusowe ustawiono pojemniki  
z piaskiem którym można posypywać śliską 
nawierzchnię. 

Zimowe utrzymanie dróg koordynują pracownicy 
urzędu - Halina Kidoń tel. 75 732 32 21 wew. 

118 oraz 795 179 493 oraz Waldemar Danielewicz 
tel.75 732 32 21 wew. 119 oraz 660 738 897 i do 
tych osób proszę kierować wszelkie uwagi dotyczą-
ce przejezdności naszych dróg. □

w Bolesławcu. 

Strażacy z OSP Trzebień odśnieżają drogi  
w Trzebieniu, Trzebieniu Małym, Parkoszowie, 

Golnicach, Dąbrowie Bolesławieckiej i Krępnicy. 
Strażacy z OSP Ocice odśnieżają drogi w Ocicach 
i Nowej. Strażacy z OSP Brzeźnik odśnieżają drogi 
w Brzeźniku i Mierzwinie. Gminne ciągniki odśnie-
żają drogi w Kruszynie, Łaziskach oraz w Kruszy-
nie II, Kraśniku Górnym, Kraśniku Dolnym, Nowej 
Wsi, Lipianach, Chościszowicach i Łące. Ciągniki 
wynajęte od PWiK w Bolesławcu odśnieżają drogi 
w Bożejowicach, Rakowicach, Otoku, Kraszowicach, 
Dobrej i Bolesławicach oraz we wsiach, w których 
dotychczas drogi były odśnieżane przez strażaków  
z OSP Stare Jaroszowice, tj. w Starych Jaroszowi-
cach, Nowych Jaroszowicach, Żeliszowie i Suszkach. 

Urząd Gminy dysponuje także własnym sprzętem do odśnieżania

Każda OSP ma wyznaczony rejon, za który jest odpowiedzialna

Waldemar Danielewicz

ZESPÓŁ ŚPIEWACZY „OCICE” 
W WARSZAWIE

W dniach 28-30 listopada Zespół Śpiewaczy 
„Ocice” miał szczególną okazję wziąć udział 

w festiwalu Wszystkie Mazurki Świata w Warsza-
wie, na którym już od 5 lat prezentowane są najcie-
kawsze tradycje muzyczne z różnych regionów Polski 
(oraz z innych części Europy i Świata), gdzie dawne 
pieśni, tańce i muzyka nadal są praktykowane, a także 
coraz częściej mają swą kontynuację wśród młodego 
pokolenia oraz inspirują twórczość współczesnych 
kompozytorów.

Tegoroczna edycja festiwalu oddawała hołd 
postaci Oskara Kolberga – ojca polskiej folklo-

rystyki i etnografii. Z okazji ustanowionego przez 
Ministra Kultury roku 2014 Rokiem Kolberga,  

Zespół dał jak zawsze świetny występ
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w piątek 28 listopada na festiwalu odbył się koncert  
z cyklu Rzeczpospolita Kolberga pt. „Kraina Południo-
wo-Zachodnia”, gdzie „Ocice” zaprezentowały 
bogatą i unikatową tradycję muzyczną reemigrantów  
z Jugosławii na Dolnym Śląsku.

W sobotę, w drugi dzień festiwalu, Ocicza-
nie wzięli udział w prezentacji Dolnośląskiej 

Szkoły Tradycji, która od wiosny działa w ich wsi, 
jako jedna z sześciu takich Szkół w Polsce, powsta-

„Ocice” zaprosiły do wspólnej zabawy

Olga Chojak
Fot. Gutek Zegier

łych pod egidą Akademii Kolberga. Razem z młody-
mi adeptami ocickiej Szkoły Tradycji poprowadzili 
warsztaty tańców kolo, „udowica”, „cigan”, „siroti-
ca” i polka. Następnie wraz uczestnikami wszyst-
kich sześciu Szkół z całej Polski śpiewali do późne-
go wieczora oraz bawili się na Nocy Tańca, na którą 
przybyło ponad 500 osób z Warszawy i z wielu innych 
miast, a nawet z obcych krajów.

Na zakończenie festiwalu w niedzielę Zespół 
Śpiewaczy „Ocice” uczestniczył w uroczystej 

mszy adwentowej w Kościele Pokamedulskim na 
Bielanach oraz we wspólnym śpiewaniu adwento-
wych pieśni ze śpiewaczkami ze wsi Bandysie na 
Kurpiach.

Te trzy dni w stolicy na festiwalu Wszystkie 
Mazurki Świata, dostarczyły zespołowi wielu 

mocnych wrażeń, a zwłaszcza poczucia, że ich 
muzyka i pieśni są obecnie bardzo cennym i poszu-
kiwanym skarbem, docenianym przez coraz szerszą 
(i coraz młodszą!) publiczność. □

i komisje okręgowe, przeprowadzające zewnętrzne 
egzaminy w oświacie.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kruszynie 
pozytywnie przeszedł procedury kwalifikacji  

i rekrutacji. 

W wyniku weryfikacji otrzymał Certyfikat Wiary-
godnej Szkoły, który jest udokumentowaniem 

wyróżniającego się zaangażowania nauczycieli oraz 
utwierdzenia obranego dobrego kierunku mające-
go na celu systematyczne podnoszenie jakości pracy 
szkoły.

WIARYGODNA SZKOŁA 
W KRUSZYNIE

Dariusz Kunaszko

Szkoła przystąpiła do Ogólnopolskiego Progra-
mu Wiarygodna Szkoła, który wyróżnia te szkoły 

podstawowe, które przede wszystkim spełniają 
wysokie standardy edukacyjne. Są to szkoły mogące 
pochwalić się ciekawą bazą dydaktyczną, ale także  
w pełni zapewniające bezpieczeństwo swoim 
uczniom, tak ważne dla każdego rodzica. Każda 
szkoła przed przystąpieniem do Programu musi 
spełnić określone warunki. Najważniejszym kryte-
rium jest zdobycie przez szkołę co najmniej pięciu 
punktów w skali staninowej, która jest powszechnie 
używana przez Centralną Komisję Egzaminacyjną  

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA STARE JAROSZOWICE OGŁASZA 
NABÓR CHĘTNYCH NA STRAŻAKÓW. 

Zainteresowani proszeni są o kontakt telefoniczny - tel. 75 732 32 21 w. 118 oraz w. 119 
lub z Prezesem OSP Stare Jaroszowice - Danielem Kuczyńskim. □

ZOSTAŃ STRAŻAKIEM!
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12 grudnia w Domu Ludowym w Kraśniku 
Dolnym odbyła się Powiatowa Wigilia Kół 

Gospodyń Wiejskich. Wzięło w niej udział 20 Kół z 
naszego powiatu. 

Uroczystość rozpoczęła Olga Burdyna - Przewod-
nicząca Powiatowej Rady Kół Gospodyń 

Wiejskich, która podziękowała za gościnę gospo-
darzom i podkreślila, jak wiele pracy lokalne Koło 
Gospodyń Wiejskich włożyło w organizację Wigilii. 
W ramach podziękowań na ręce Danuty Ziober - 
Przewodniczącej Koła Gospodyń Wiejskich w Kraśni-
ku Dolnym Olga Burdyna oraz Grażyna Łucka 
przekazały prezenty.

W przygotowania zaangażowane było całe nasze 
Koło - mówiła Danuta Ziober. - Wszyst-

kie członkinie od tygodnia przygotowywały się do 
dzisiejszej Wigilii. Z tego miejsca dziękuję im wszyst-
kim za tę pracę.

Następnie na scenie zaprezentowały się dzieci 
ze Szkoły Podstawowej w Kraśniku Dolnym. 

Przedstawiły one swoją, dość oryginalną wersję 

POWIATOWA WIGILIA KGW

Sala Domu Ludowego wypełniła się pod brzegi

jasełek, w których anioły w chwilach zagrożenia 
dzwonią na 112 a pastuszkowie przygarniają wygna-
nego z piekła diabła. Śmiechu było przy tym co 
niemiara. Najmłodszym za występ podziękowano 
słodkościami, a następnie głos zabrał ksiądz Roman 
Borecki, który poświęcił opłatek i jako pierwszy 
złożył zebranym życzenia pełnych miłości i spokoju 
Świąt Bożego Narodzenia. Był to sygnał dla wszyst-
kich na podzielenie się opłatkiem. Była to bardzo 
wzruszająca chwila, ponieważ życzenia plynęły ze 
szczerego serca. 

Przyszedł też czas na skosztowanie specjałów, 
które przygotowały Koła. A było co próbować - 

uszka z barszczem, pierogi, krokiety, kutia, ryba po 
grecku, karp, kapusta z grochem, śledzie oraz pyszne, 
domowe ciasta. Na pewno nikt nie opuścił w piątek 
Domu Ludowego w Kraśniku Dolnym głodny.

Działalność lokalnej społeczności nieprzerwa-
nie cieszy nas od lat - mówił Andrzej Dutkow-

ski, Wójt Gminy Bolesławiec. - Panie każdego dnia 
pokazują, że powstanie Domu Ludowego we wsi 
było tym, czego potrzebowały. Serce się raduje, gdy 
widzimy, jak obiekt tętni życiem.

Wszyscy goście otrzymali także małą niespo-
dziankę od gospodyń. Niespodziankę ze 

świątecznym akcentem. Przygotowano bowiem 
świąteczne stroiki, które stały się miłą pamiątką 
po piątkowym wieczorze. W holu Domu Ludowe-
go można było także kupić niepowtarzalne ozdoby 
świąteczne, które przygotowali rodzice i uczniowie 
z lokalnej szkoły.

Po zakończeniu części oficjalnej odbyło się wspól-
ne kolędowanie przy dźwiękach gitary. □

Jasełka przygotowali uczniowie lokalnej szkoły 

Moment dzielenia się opłatkiem był wzruszający

Karolina Wieczorek
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28 listopada w sali konferencyjnej w Kruszy-
nie nagrodzono zwycięzców Konkursu na 

Najpiękniejszy LIST Pisany Odręcznie. Odbyło się 
także specjalne spotkanie autorskie.

Do naszej gminy przyjechali członkowie Związ-
ku Literatów Polskich (Oddział w Szczecinie) 

w osobach Prezeski – Róży Czerniawskiej-Karcz, 
Wiceprezesa – Rafała Podrazy oraz sekretarza – 
Katarzyny Chabowskiej. To właśnie oni byli jurorami 
Konkursu na Najpiękniejszy LIST Pisany Odręcznie,  
a do Kruszyna przyjechali wręczyć nagrody laureatom 
oraz po to, by wziąć udział w Spotkaniu Autorskim.

Rafał Podraza nie cierpi, kiedy ktoś mówi o nim 
„pisarz”, chociaż wydał kilka książek. Ma też 

w swoim dorobku dwie Złote Płyty, cztery tomiki 
poezji, kilka nagród literackich oraz kilkanaście piose-
nek i sztuk dramatycznych. Prawdziwą popularność 
przyniosła mu jednak książka o życiu Pierwszej Damy 
Polskiej Satyry – Magdaleny Samozwaniec. Nowościa-
mi wydawniczymi są książki o Helenie Majdaniec oraz 
„Rozmowy o zmierzchu”.  

Róża Czerniawska-Karcz na co dzień zaangażo-
wana jest w sprawy organizacyjne ZLP, w tym 

również w organizację wieczorów literackich. Okazją 
do tego stała się publikacja dziewiątego już tomiku 
poezji zatytułowanego „…skrawki Czasu”. Najnow-
szym „dzieckiem” literackim poetki są ekfrazy, inspi-
rowane twórczością Jana Vermeera pt. „Namaluj 
mnie”. W spotkaniu autorskim wzięła udział także 
Katarzyna Chabowska – prezentując swoje utwory 
poetyckie. 

Po nim przyszedł czas na wręczenie nagród laure-
atom konkursu na Najpiękniejszy LIST Pisany 

Odręcznie - w tym roku zatytułowany „List do przyja-
ciela”.

Nagrody i wyróżnienia przyznano w trzech 
kategoriach wiekowych:

I kategoria wiekowa /7-12 lat/: I nagroda -  Andrzej 
Machnik (Gliwice), II nagroda - Zuzanna Pyc (Brzeg 

Dolny), III nagroda - Michał Zapiór (Nowy Sącz). 
WYRÓŻNIENIE - 1. Oliwia Grudzińska (Żagań), 
2. Aleksandra Gortych (Brzeźnik), 3. Zuzanna Kęsik 
(Szczecin), 4. Kubuś Miś (Trzebnica), 5. Anna Kulesz 
(Żukowo).

II kategoria wiekowa /13-15 lat/: I nagroda - Julia 
Kujawińska (Bolesławiec), II nagroda - Andrzej 

Jagiełłowicz (Warszawa), III nagroda - Wiktoria 
Jędryczka (Bolesławiec). WYRÓŻNIENIE - 1.Maja 
Siegień, (Bolesławiec), 2. Julia Roszkowska (Gdynia), 
3. Mirela Sleboda (Czerwieńsk), 4. Angelika Bachciak 
(Bolesławiec), 5. Julia Dudek (Kraków).

III kategoria wiekowa /16 lat i więcej/: I nagroda - 
Anna Guzik (Bolesławiec), II nagroda - Czesła-

wa Knafel (Bolesławiec), III nagroda - Helena Pilar-
ska (Police). WYRÓŻNIENIE - 1. Karolina Moras 
(Szczecin), 2. Martyna Marzec (Chełm), 3. Zbigniew 
Witosławski (Gorzów Wlkp.), 4. Oskar Łoboda 
(Trzebież), 5. Zbigniew Kaźmierski (Bolesławiec),  
6. Dorota  Nowakowska de Abreu e Castro (Kleczew), 
7. Maria Szafran (Świebodzin), 8. Kazimierz Surma 
(Bolesławiec),9. Edward Siekierzyński (Stargard 
Szczeciński).

Wśród nagrodzonych i wyróżnionych  uwagę jury 
zwróciły listy z walorami kaligrafii - napisane 

piórem, starannym, czytelnym pismem, zgodnie ze 
wszystkimi regułami kaligrafii:

Kategoria I: 1. Ewa Rośleń (Kwidzyń) - I nagro-
da, 2. Oliwia Szczepańska (Nowogrodziec) -  

II nagroda.

Kategoria II: 1. Wiktoria Jędryczka (Bolesławiec) - 
I nagroda, 2. Andrzej Jagiełłowicz (Warszawa) –  

II nagroda, 3. Maja Siegień (Bolesławiec) - III nagro-
da, 4. Angelika Bachciak (Bolesławiec) – wyróżnie-
nie, 5. Jakub Woźniak (Warszawa) – wyróżnienie,  
6. Katarzyna Bielawska (Warszawa) – wyróżnienie.

Kategoria III: 1. Helena Pilarska (Police) - I nagro-
da, 2. Janina Zernowska (Myślenice) - II nagro-

da, 3. Aleksandra Zakrzewska (Żagań) - III nagro-
da, 4. Kinga Nerlicka (Szczecin) – wyróżnienie,  
5. Zbigniew Kaźmierski (Bolesławiec) – wyróżnienie.

Organizatorem konkursu był Gminny Ośrodek 
Kultury i Sportu w Bolesławcu z/s w Kruszynie 

oraz Związek Literatów Polskich oddział w Szczeci-
nie. □

Spotkanie autorskie przebiegało w przyjemnej atmosferze

Beata Widera

MOC SŁOWA PISANEGO
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Tradycyjnie już mieszkańcy gminy Bolesławiec 
spotkali się w Domu Ludowym w Łaziskach, 

by wspólnie świętować zbliżające się Boże Narodze-
niw. Nie zabrakło wspólnego kolędowania, warszta-
tów artystycznych i kulinarnych i jasełek w wykona-
niu najmłodszych. 

14 grudnia Dom Ludowy w Łaziskach przypomi-
nał pracownię Świętego Mikołaja. Przy jednym 

stole dzieci i dorośli pod czujnym okiem Anetty 
Kamińskiej zdobili bożonarodzeniowe bombki. Tym 
samym powstały oryginalne, brokatowe zdobienia, 
kolorowe wstążeczki oraz świecące elementy, które 
całkowicie odmieniły kupne ozdoby. Przy drugim 
stole Krystyna Grela pokazywała, w jaki sposób 
udekorować można pierniczki. Co prawda warsz-
tatowicze nie pracowali na gotowych słodkościach,  
a elementach z masy solnej, jednak końcowy efekt 
był zachwycający. Spora część ozdób trafiła na stojącą 

Udział w warsztatach był bezpłatny

ŚWIąTECZNE SPOTKANIE 
W ŁAZISKACH

na scenie choinkę. Obok niej stanęła szopka, przygo-
towana przez mieszkańców wsi.

Przez cały wieczór młodzi wokaliści z Pracowni 
wokalnej Agnieszki Orawiec śpiewali kolędy, 

pastorałki i inne piosenki świąteczne. Osoby, 
które postanowiły ten niedzielny wieczór spędzić  
w Łaziskach, z chęcią przyłączały się do wspólnego 
śpiewania.

Tymczasem w kuchni panie z Koła Gospodyń 
Wiejskich w Łaziskach pokazywały najmłod-

szym, jak robić pierogi oraz korzenne pierniki. Tym 
samym już po chwili dochodzące z kuchni zapachy 
sprawiły, że niektórzy myśleli już tylko o jedzeniu.

Kolejnym punktem programu były jasełka, 
wykonane przez najmłodszych mieszkańców 

Łazisk. Dzieci do występu przygotowała Gizela 
Grabowska, a przedstawiona przez nich wersja 
opowieści była mocno osadzona we współczesnych 
realiach.

Po nich głos zagrał Wójt Gminy Bolesławiec – 
Andrzej Dutkowski, który podziękował miesz-

kańcom za tradycyjne spotkanie w iście rodzinnej 
atmosferze. Natomiast Grażyna Łucka – Przewod-
nicząca lokalnego Koła Gospodyń Wiejskich powita-
ła wszystkich przybyłych.

Przyszedł w końcu czas na złożenie sobie życzeń 
i symboliczne podzielenie się opłatkiem. Ksiądz 

Ludwik Maciak życzył wszystkim spokoju w ten czas 
Bożego Narodzenia. W tym czasie na stołach zaczęły 
pojawiać się wigilijne potrawy, a wszyscy uczestnicy 
spotkania zasiedli do wspólnego stołu. □

Karolina Wieczorek

Uczestnicy spotkania życzyli sobie przede wszystkim zdrowia

Wycinanie pierniczków przyciągnęło do kuchni dzieci



13

Wieści Gminne

W KRAŚNIKU DOLNYM 
CZUĆ MAGIĘ ŚWIąT

Prawie 30 osób przez 5 tygodni spotykało się 
w Domu Ludowym w Kraśniku Dolnym na 

warsztatach, które tematycznie związane były 
ze Świętami Bożego Narodzenia. Dekorowano 
bombki, robiono anioły z masy solnej czy stroiki. 
A wszystko to w iście rodzinnej atmosferze.

Pierwsze z serii spotkań odbyło się 12 listo-
pada, kiedy to przybyła do Domu Ludowe-

go w Kraśniku Dolnym grupa miała za zadanie 
ozdobić bombki choinkowe. Do ich dyspozycji 
były nie tylko gotowe bombki, ale także materia-
ły takie, jak naklejki, ozdoby, brokat, wstążki 
oraz inne drobiazgi, za pomocą których można 
było stworzyć niepowtarzalne ozdoby. Kolorowe, 
zdobione różnymi metodami a przede wszystkim – 
oryginalne bombki powstawały jedna po drugiej. 

Nie ogranicza l i śmy uczestników za jęć  
w kwestii ilości udekorowanych bombek, 

jednak poprosiliśmy, by każdy pozostawił po sobie 
choć jedną, która ostatecznie zawisła na choince – 
wyjaśnia Anetta Kamińska z Fundacji Pro Futuris. 
– Drzewko w grudniu stanęło w holu Domu 
Ludowego, a przystroiliśmy je właśnie między 
innymi tymi bombkami oraz innymi ozdoba-
mi, które podczas osobnych zajęć przygotowali 
najmłodsi. Jest kolorowo i magicznie.

Świąteczny klimat oraz przyjemna atmosfe-
ra sprawiła, że już tydzień później w Domu 

Ludowym pojawiły się nowe twarze. Tym razem 
warsztatowicze przenieśli się do kuchni, gdzie do 
dyspozycji otrzymali sól, mąkę, olej i wodę. Pod 

czujnym okiem organizatorów powstawała ideal-
na masa solna, z której przez kolejne dwie godzi-
ny wycinane były anioły, serca i choinki.

Chcemy spotykać się regularnie w okresie 
przedświątecznym na takich zajęciach – mówi 

Danuta Ziober, przewodnicząca lokalnego Koła 
Gospodyń Wiejskich. – Jest to sposób nie tylko 
na stworzenie niepowtarzalnych ozdób świątecz-
nych, ale także pretekst do spotkania i rozmowy.

Tak też było – śmiech szybko wypełnił salę 
oraz kuchnię obiektu, a dorośli bawili się tak, 

jak towarzyszące im pociechy – czyli jak dzieci. 
Podobne emocje towarzyszyły wszystkim na ostat-
nim spotkaniu listopadowym – przyszedł bowiem 
wtedy czas na to, by nadać im kolorów. 

3 grudnia zebrani w Domu Ludowym, zaopa-
trzeni w pomarańcze, goździki i anyż sprawi-

li, że czuć już było nie tylko i magię świąt, ale  
i zapach. Cytrusy, które spora część z nas kojarzy 

Chętnych do pracy nie brakowało

Anioły powstały pod okiem Anetty Kamińskiej

Zajęcia okazały się świetną zabawą
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głównie z Bożym Narodzeniem, zyskały nową, 
świąteczną oprawę. Część z nich znajdzie swoje 
miejsce na choince, część posłuży jako ozdoba 
mieszkania.

Tydzień później ,  10 grudnia ,  powstały 
świąteczne stroiki. Przygotowane zosta-

ły one na odbywającą się w Domu Ludowym  
w Kraśniku Dolnym Powiatową Wigilię Kół 

Gospodyń Wiejskich. Każdy z 40 wykonanych 
stroików powstał z żywej choinki, został ozdobio-
ny bombkami, elementami z masy solnej oraz 
innymi drobiazgami, które są symbolami Świąt 
Bożego Narodzenia. Natomiast w kuchni na 
wspomnianą Wigilię powstawały uszka, pierogi 
oraz krokiety. Smakowite zapachy kusiły te osoby, 
które pracowały nad ozdobami. 

W każdą środę po zakończeniu pracy wszyscy 
gromadzili się przy wspólnym stole, pijąc 

kawę i herbatę oraz kosztując domowego ciasta.  
Jak zapowiedzieli – w Nowym Roku nie zamie-
rzają zaprzestać tych sympatycznych i twórczych 
spotkań.

Warsztatowicze na zajęcia przybyli z Kraśni-
ka Dolnego, Lipian, Nowej oraz Bolesław-

ca. Warsztaty były bezpłatne, a materiały potrzeb-
ne do ich wykonania zakupiło Koło Gospodyń 
Wiejskich oraz Fundacja Pro Futuris. □

Zwykłe pomarańcze stały się pięknymi ozdobami

Karolina Wieczorek
Fot. Dariusz Dudziak

UCZNIOWIE Z BRZEźNIKA 
KIBICOWALI MISTRZOM

5 grudnia uczniowie Szkoły Podstawowej w Brzeź-
niku wraz z pracownikami szkoły po raz kolej-

ny mieli okazję kibicować drużynie PGE Turów 
Zgorzelec. 

Mecz ósmej kolejki Euroligi odbył się w nowo 
otwartej hali sportowej w Lubinie. Zgromadził 

3217 miłośników tej wspanialej dyscypliny sportu. 
Niestety legendarna FC Barcelona nie dała żadnych 
szans przeciwnikowi. Mistrzowie Polski przegrali  
z Mistrzem Hiszpanii 65:104. Oddani kibice, 
podążający wiernie za swoją ulubioną drużyną, 
jeszcze w pierwszej kwarcie mogli mieć nadzieję, 
że utracone punkty uda się odrobić i wynik meczu 
przesądzi się w ostatnich minutach. Kolejne kwarty 
pozbawiły ich jednak złudzeń. Przewaga Barcelony 
była ogromna i choć nasi zawodnicy próbowali grać 
odważnie i iść na wymianę ciosów, kontrolę przejęli 
przeciwnicy i zachowali ją do samego końca. Gra tej 
drużyny była niezwykle zespołowa, żaden z zawodni-
ków przez długi czas nie zdobywał przewagi punkto-
wej. O sile Barcelony może świadczyć choćby to, że 
każdy z graczy, który wychodził na parkiet od razu 
zdobywał punkty. Na listę strzelców wpisała się więc 
cała dwunastka. 

Mimo przegranej naszych zawodników, mecz był 
bardzo emocjonujący. Uczniowie mogli poczuć 

niezwykłą atmosferę wielkich imprez sportowych  
a patrząc na mistrzów uczyli się gry fair play  
i ducha walki do samego końca. Organizator wyjazdu 
Grzegorz Szylin - nauczyciel wychowania fizyczne-
go takie zasady zaszczepia swoim podopiecznym na 
każdej lekcji budząc w nich zamiłowanie do sportu 
i zdrowego trybu życia. Możemy więc mieć nadzie-
ję, że wśród naszych absolwentów będziemy kiedyś 
podziwiać przyszłych mistrzów sportu. □

Wyjazd na mecz był niezwykle emocjonujący

Anna Socha
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Patrycja Bojko, Klaudiusz Chmielewski, Katarzy-
na Chwała, Gabriela Michaluk i Natalia Wójcik.  
W kategorii prac osób dorosłych wyróżnione zo-
stały prace Danuty Wiśniewskiej i Janiny Suduł. 
Przyznano również nagrodę specjalną ufundowaną 
przez mieszkańca Łazisk, którą otrzymała Agata Su-
dół. Wszyscy uczestnicy zajęć otrzymali pamiątko-
we dyplomy. Podziwiając prace warsztatowiczów, 
degustując pyszne ciasta przygotowane przez mło-
de mieszkanki Łazisk, dzieci i dorośli sympatycznie 
spędzili czas na wernisażu.

Wszystkim członkom Stowarzyszenia Nasze 
Łaziska zaangażowanym w realizację pro-

jektu, Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Sportu  
w Bolesławcu za udostepnienie świetlicy, Firmie 
„GALIA” za nieodpłatne udostępnienie wypału prac 
oraz osobom, które przygotowały słodkie wypieki na 
zakończenie projektu DZIĘKUJEMY! □

CERAMICZNY WERNISAŻ 
W ŁAZISKACH

6 grudnia w Domu Ludowym w Łaziskach dzieci 
i dorośli spotkali się na wernisażu prac uczestni-

ków warsztatów ceramicznych pn. „Poznajemy taj-
niki ceramiki”. Imprezą tą Stowarzyszenie NASZE 
ŁAZISKA zakończyło realizację projektu w ramach 
programu DZIAŁAJ LOKALNIE 2014.

Na mocy umowy zawartej z Fundacją „Wrzoso-
wa Kraina” projekt  uzyskał wsparcie finan-

sowe ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji 
Wolności i Akademii Rozwoju Filantropii w Pol-
sce. Celem projektu było promowanie aktywnego 
i twórczego spędzania czasu wolnego. Projekt skie-
rowany był do mieszkańców Łazisk bez ograniczeń 
wiekowych. Cykl zajęć, które rozpoczęły się 26 
września br.  a zakończyły 28 listopada br., obejmo-
wał 9 spotkań warsztatowych. 

W projekcie udział wzięło ogółem 57 osób  
w tym 47 dzieci. Szczególnie najmłodszym 

spodobała się ta forma zabawy z tworzywem pla-
stycznym – gliną ceramiczną. Prowadząca zajęcia 
plastyk Barbara Macuga zapoznała uczestników  
z technikami formowania i zdobienia ceramiki. 
Dzięki nawiązaniu współpracy z Państwem Agniesz-
ką i Andrzejem Jasiukiewiczami, właścicielami za-
kładu ceramicznego GALIA, którzy nieodpłatnie 
dokonali szkliwienia i wypału prac, można było po-
dziwiać rezultaty prac warsztatowiczów. 

W trakcie wernisażu autorom najciekawszych 
prac dziecięcych przyznano 3 nagrody głów-

ne, które otrzymali: Gabriela Sudół, Kinga Kostec-
ka i Marcel Pala. Wyróżnienia otrzymali: Maja  
i Wiktoria Jankowskie, Hubert i Konrad Księżyk, 

Frekwencja na wernisażu dopisała

Elżbieta Osuchowska

Mali plastycy z Łazisk wiedzą już, jak pracować z gliną

Efektem pracy są m.in. ceramiczne choinki
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TRZEBIEŃ

WIZYTA MIKOŁAJA
5 grudnia w Szkole Podstawowej w Brzeźniku 

odbyło się niespodziewane spotkanie ze Świętym 
Mikołajem. Syreny wozu strażackiego, stojącego 
przed budynkiem szkoły, zaniepokoiły wszystkich 
uczniów, ale z szoferki wyłonił się Święty Mikołaj. 
Z klas wybiegły dzieci na przywitanie gościa, który 
przybył w towarzystwie śnieżynek Aurelii i Aleksandry. 
Gdy tylko Święty wszedł do holu szkoły na buziach 
uczniów pojawił się szeroki uśmiech. Wszyscy udali 
się do specjalnie przygotowanego miejsca, w którym 
to po krótkiej rozmowie z uczniami szkoły Święty 
Mikołaj wręczył każdemu paczkę. Nie zapomniał 
również o pani dyrektor, nauczycielach i obsłudze 
szkoły. To było radosne i przyjemne spotkanie, które 
zostało przygotowane dzięki prężnej pracy Rady 
Rodziców. Świętego Mikołaja pożegnaliśmy okrzy-
kiem „Dziękujemy” i wspólną fotografią. □

Monika Nowińska

7 grudnia, w niedzielne popołudnie, do Domu 
Ludowego w Kraśniku Górnym zawitał Mikołaj. 

To właśnie tu, w tej niewielkiej wsi, przy wsparciu 
rodziców, dziadków, Śnieżynek, Elfa odbyło się tak 
długo oczekiwane przez dzieci spotkanie z Mikołajem. 
Dzieci przybyły bardzo licznie, by wspólnie bawić się, 
tańczyć i śpiewać. Wśród uczestników zabawy znala-
zły się pociechy w różnym wieku – i te najmłodsze – 
na rękach rodziców, dzieci przedszkolne, jak również 
dzieci ze szkoły podstawowej. Atrakcji nie brakowa-
ło – oprócz worków pełnych prezentów dla każdego, 
które przyniósł Św. Mikołaj, przeprowadzono wiele 
zabaw i konkursów. Zabawę prowadziły sympatyczne 
Śnieżynki – pani Lucyna i Jola, które świetnie radzi-
ły sobie z 40-osobową grupą. Dzieci poznały legendę  
o Św. Mikołaju, wspólnie tańczyły, śpiewały, rozwią-
zywały zagadki, wołały Mikołaja okrzykami „Przyjedź 
do nas Mikołaju z dalekiego kraju!” - wtedy pojawiła 
się postać ubrana w czerwony kubrak i czapkę. Był to 
stary, siwy pan, z długą brodą, wielką laską i workiem 
na plecach. Czarodziejska postać i jej pomocnice 
porwali do tańca wszystkie dzieci. Mikołaj w zamian 
za rozdane prezenty otrzymał od Śnieżynek wielki 
pakunek z niespodzianką. Czas zabawy minął szybko, 
a dzieci niechętnie pożegnały Mikołaja i rozeszły się 
do swoich domów. □

Do Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Bolesławiec-
kiej zawitał św. Mikołaj, w którego postać wcielił 

się utalentowany teatralnie Andrzej Miżdal. Przyje-
chał do dzieci na przepięknym, barwnym rowerze. 
Zanim przywitano niezwykłego gościa, Śnieżynki,  
Aniołki i Królowa Śniegu przedstawiły historię o św. 
Mikołaju przygotowaną przez panią Cecylię Kołacz. 
Należy przyznać, że jest za co nagradzać dzieci ze 
Szkoły Podstawowej z Dąbrowy Bolesławieckiej, czego 
dowodem jest przeprowadzana w szkole przez panią 
dyrektor i nauczycieli-wychowawców charytatywna 
akcja - „Szlachetna paczka”  dla rodziny dotkniętej 
ciężką chorobą ich niezwykle dzielnej mamy. Akcja 
ta jest dowodem na to, że wspaniale jest pomagać 
innym. Św. Mikołaj był dumny, ze spotkania z takimi 
wspaniałymi otwartymi na chęć niesienia pomocy 
potrzebującym, szczególnie w okresie przedświątecz-
nym. Zapewnił, że za rok bez względu na panują-
cą pogodę na pewno zawita do Szkoły Podstawowej  
w Dąbrowie Bolesławieckiej. □

BRZEźNIK

KRAŚNIK GÓRNY

DąBROWA BOLESŁAWIECKA

Katarzyna Dul-Korycka

Brak śniegu dla Świętego Mikołaja to nie problem, 
ale zepsute sanie... katastrofa.Na szczęście straża-

cy z OSP Trzebień stanęli na wysokości zadania  
i przywieźli Mikołaja, który odwiedził dzieci z Zespo-
łu Szkolno-Przedszkolnego w Trzebieniu. Najmłodsze 
dzieci zaprosiły Mikołaja na przedstawienie, zaśpiewa-

Agnieszka Faltyn

Jolanta Deberna

BOŻEJOWICE

Przedszkolaki pod choinką znalazły czerwone 
papierowe buty ze słodyczami. Ich konsump-

cji zapobiegł Mikołaj, który przemknął przed 
oknami tajemniczym powozem zaprzężonym  
w konia. Przybył on w towarzystwie Czarnego Piotru-
sia - postaci z holenderskiej legendy. Najważniej-
szym wydarzeniem tego dnia był przyjazd delegacji  
z Domu Dziecka z Bolesławca. Na ich ręce przekaza-
ne zostały paczki żywnościowe, które przygotowała 
społeczność szkolno – przedszkolna. Pomysłodawcą 
była Małgorzata Jarczyńska, a do akcji włączyli się 
solidarnie ks. Grzegorz Sowa i Rada Rodziców przy 
ZSP w Bożejowicach. Tego dnia wszyscy, którzy 
podarowali coś wychowankom Domu Dziecka, 
mogli poczuć, że każdy może zostać Mikołajem. □

ły mu piosenki. Potem Mikołaj odwiedził każdą klasę 
i rozdał cudowne prezenty. To że sanie się zepsuły, 
to już jest taka nasza tradycja. Zapraszamy za rok. □

Kinga Palczewska
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mani niewykorzystaną szansą zawodnicy Bobrów  
w kolejnym secie dwoili się i troili aby powtórzyć 
dobrą grę z poprzedniej partii, lecz i to było za mało 
pewnie grającego przeciwnika.   

Na zakończenie zawodów Zastępca Wójta Gminy 
Bolesławiec - Roman Jaworski wręczył kapita-

nom zespołów uczestniczącym w rozgrywkach 
pamiątkowe puchary, dyplomy oraz nagrody. 

Dziękujemy dyrektorom gminnych szkół  
w Bożejowicach, Kraśniku Dolnym, Ocicach 

oraz Trzebieniu za udostępnienie sal gimnastycznych 
oraz Panu Wojciechowi Kordasiewiczowi - właścicie-
lowi Salonu Sportu za ufundowanie części nagród  
w postaci piłek. 

WYNIKI TURNIEJU FINAŁOWEGO: 
Półfinały:

Kapelanka Trzebień – Bożejowice    0:2 (17:25, 
11:25),
Kraśnik Dolny – Bobry Kraszowice   1:2 (20:25, 
25:15, 10:15)
Mecz o 3. miejsce:
Kapelanka Trzebień – Kraśnik Dolny 2:0 (25:23, 
25:21)
Finał:
Bożejowice – Bobry Kraszowice  2:0 (26:24, 25:14).

KOŃCOWA KLASYFIKACJA LIGI
1. Bożejowice,

2. Bobry Kraszowice,
3. Kapelanka Trzebień
4. Kraśnik Dolny □

7 grudnia zakończono rozgrywki czwartej edycji 
Gminnej Ligi Sołeckiej. Ostatnim akcentem 

tegorocznych siatkarskich rozgrywek, w których brali 
udział mieszkańcy gminy Bolesławiec był Turniej 
Finałowy rozegrany w sali ZSP w Bożejowicach. 

W pierwszym meczu półfinałowym spotkali się 
obrońcy tytułu sprzed roku – Bożejowice 

oraz drużyna Kapelanki Trzebień. Pomimo usilnych 
prób i głośnego dopingu swoich wiernych kibiców 
zawodnicy z Trzebienia nie dali rady doświadczonym 
zawodnikom z Bożejowic przegrywając 0:2. Drugi 
półfinał, w którym po obu stronach siatki stanę-
ły Bobry Kraszowice oraz Kraśnik Dolny dostar-
czył wielu siatkarskich emocji. Oba zespoły walczy-
ły bardzo ambitnie pokazując ciekawe widowisko, 
którego zakończenie rozstrzygnęło się w dodatko-
wym trzecim secie. Ostatecznie zwycięstwo padło 
łupem kraszowickich Bobrów. 

Mecz o trzecie miejsce rozegrały między sobą 
ekipy Kraśnika Dolnego oraz Kapelanki. Po 

zaciętym spotkaniu z najniższego stopnia podium 
mogli się cieszyć debiutanci z Trzebienia, którzy 
pokonali rywala bez straty seta. 

Wielki finał był udziałem aktualnych mistrzów 
z Bożejowic oraz Bobrów z Kraszowic. Począ-

tek pierwszego seta pewnie rozpoczęli gospodarze, 
wypracowując kilku punktową przewagę, jednak od 
połowy seta to Kraszowice przejęły inicjatywę dopro-
wadzając do wyrównania. W końcówce seta pachnia-
ło sensacją, kiedy to Bobry miały dwie piłki setowe 
jednak doświadczenie i boiskowe ogranie gospodarzy 
przechyliło szalę zwycięstwa na ich korzyść. Podła- Krzysztof Mosiądz

Rywalizację wygrała drużyna z Bożejowic

NIE MA MOCNYCH 
NA BOŻEJOWICE

Turniej był nie tylko zacięty, ale i widowiskowy
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TO BĘDZIE
11-01-2015 Zabawa Choinkowa - Dom Ludowy w Nowej, godz. 1500

11-01-2015 Noworoczny Turniej Piłki Siatkowej - sala gimnastyczna w Kruszynie i Bożejowicach, godz. 1200

16-01-2015 Występ Kabaretu - biblioteka w Trzebieniu, godz. 1700

18-01-2015 Koncert Kolęd - Dom Ludowy w Brzeźniku, godz. 1600

20-01-2015 Konkurs plastyczny „Ilustracja do baśni” - biblioteka w Kraśniku Dolnym, godz. 1600

22-01-2015 Dzień Babci i Dziadka - Dom Ludowy w Trzebieniu, godz. 1600

24-01-2015 Uroczyste otwarcie Domu Ludowego w Nowej Wsi

29-01-2015 Konkurs pięknego czytania - biblioteka w Brzeźniku, godz. 1600

30-01-2015 Finał Konkursu Fotograficznego „Codzienność”, otwarcie wystawy - sala konferencyjna GOKiS w Kruszynie, godz. 1800

19-01-2015 Taneczne Ferie - Dom Ludowy w Chościszowicach, godz. 1200

19-01-2015 Taneczne Ferie - Dom Ludowy w Dobrej, godz. 1500

19-20-01-2015 Ferie bez nudy - biblioteka w Trzebieniu, godz. 1100

19-23-01-2015 Ferie bez nudy - biblioteka i Dom Ludowy w Kraśniku Dolnym, godz. 1100

20-01-2015 Taneczne Ferie - Dom Ludowy w Nowej, godz. 1200

20-01-2015 Ferie bez nudy - Dom Ludowy w Kraszowicach, godz. 1200

20-21-01-2015 Ferie bez nudy - biblioteka w Ocicach, godz. 1230

21-01-2015 Ferie bez nudy - Dom Ludowy w Łaziskach, godz. 1200

21-01-2015 Muzyczne ferie - Dom Ludowy w Golnicach, godz. 1100

21-30-01-2015 Ferie bez nudy - Dom Ludowy w Trzebieniu, godz. 1100

22-01-2015 Ferie bez nudy - Dom Ludowy w Nowych Jaroszowicach, godz. 1200

22-01-2015 Muzyczne ferie - Dom Ludowy w Starych Jaroszowicach, godz. 1100

23-01-2015 Muzyczne ferie - Dom Ludowy w Suszkach, godz. 1100

23-01-2015 Ferie bez nudy - Sala Zebrań w Starej Olesznej, godz. 1200

23-01-2015 Ferie bez nudy - Dom Ludowy w Parkoszowie, godz. 1145

26-28-01-2015 Ferie bez nudy - biblioteka w Żeliszowie, godz. 1100

23-30-01-2015 Ferie bez nudy - biblioteka w Brzeźniku, godz. 1200

27-01-2015 Ciasteczkowe ferie - Dom Ludowy w Kraśniku Górnym, godz. 1530

27-01-2015 Ferie bez nudy - Dom Ludowy w Krępnicy, godz. 1200

27-01-2015 Ferie bez nudy - Dom Ludowy w Trzebieniu Małym, godz. 1230

28-01-2015 Ciasteczkowe ferie - Dom Ludowy w Łące, godz. 1530

28-01-2015 Ferie bez nudy - Dom Ludowy w Bolesławicach, godz. 1200

29-01-2015 Ciasteczkowe ferie - Dom Ludowy w Otoku, godz. 1530

29-01-2015 Ferie bez nudy - Dom Ludowy w Mierzwinie, godz. 1200

29-30-01-2015 Ferie bez nudy - biblioteka w Kruszynie, godz. 1100

30-01-2015 Ferie bez nudy - Sala Zebrań w Lipianach, godz. 1200

FERIE Z GOKiS-em




