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Dzień Sołtysa był okazją, by podziękować 
sołtysom za dotychczasową współpracę

Dzień Sołtysa
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27 lutego Wójt Gminy Bo-
lesławiec - Andrzej Dut-

kowski spotkał się z Zastępcą 
Prezydenta Miasta - Kornelem 
Filipowiczem. Przedmiotem 
spotkania był temat opieki 
przedszkolonej. W związku 
ze zmianą przepisów ustawy  
o systemie oświaty miasto wy-
powiedziało obowiązujące po-
rozumienie, co oznacza, że je-
dynie najmłodsi uczęszczający 
już do miejskich przedszkoli 
mają możliwość kontynuowania 
opieki przedszkolnej. Natomiast 
w przypadku dzieci nowoprzyj-
mowanych obowiązywać bę-
dzie zasada pierwszeństwa dla 
dzieci zamieszkałych w mieście.  
W związku z tym podjęto dzia-
łania zmierzające do zapew-
nienia realizacji wychowania 
przedszkolnego dzieciom na 
terenie gminy. Zdecydowa-
no o utworzeniu przedszkoli  
w Kruszynie i Kraśniku Dolnym, 
które połączone zostaną ze szko-
łami, tworząc Zespoły Szkolno- 
Przedszkolne. Na dostosowanie  
i wyposażenie pomieszczeń 
przedszkolnych pozyskaliśmy 
środki europejskie. Natomiast 
w istniejącym już przedszkolu 
w Bożejowicach dzięki dofi-
nansowaniu z Unii Europejskiej 
wygenerowane zostaną dodat-
kowe miejsca przedszkolne. 
Docelowo w roku 2016/2017  
w gminie Bolesławiec przed-
szkola funkcjonować będą 
przy każdej szkole, z wyjąt-
kiem Dąbrowy Bolesławieckiej, 
gdzie zamierzamy uruchomić 
punkt przedszkolny. Tym sa-
mym wszystkie chętne dzieci po 
ukończeniu 3. roku życia będą 
objęte profesjonalną opieką 
przedszkolną. 

1 marca w Gromadce 
odbył się Turniej Ha-

lowej Piłki Nożnej, w któ-
rym udział wzięły gminy  
z LGD „Wrzosowa Kraina” oraz 
LGR „Dolnośląska Kraina Kar-
pia”. Gminę Bolesławiec repre-
zentowała drużyna z Brzeźnika. 
Dzień później, tj. 2 marca, na 
sali sportowej I Liceum Ogól-
nokształcącego w Bolesławcu 
odbyły się Mistrzostwa Gminy  
w Piłce Halowej.

3 marca Wójt Gminy spotkał 
się z Dyrektorem Wydzia-

łu Ochrony Środowiska Urzę-
du Marszałkowskiego - Piotrem 
Błaszków. Poruszonym tematem 
były sprawy związane z prze-
strzeganiem przepisów z zakresu 
ochrony środowiska przez Che-
mię „Wizów”. Przeprowadzo-
ne w 2010 i 2013 r. kontrole 
organów Inspekcji Środowiska 
stwierdziły nieprzestrzeganie 
przez Zakład warunków, wyni-
kających z pozwolenia zintegro-
wanego. Dyrektor poinformo-
wał Wójta, iż wszczęte zostało 
postępowanie administracyjne 
w sprawie zamknięcia składo-
wiska odpadów innych niż nie-
bezpieczne (hałda fosfogipsów 
i stawy osadowe). W świetle 
obowiązujących przepisów pra-
wa w zakresie gospodarowania 
odpadami i Wojewódzkiego Pla-
nu Gospodarki Odpadami nie 
istnieje możliwość uruchomie-
nia na terenie zakładów Chemia 
„Wizów” instalacji, służących 
do przetwarzania odpadów.

6 marca w Gromadce odbył się 
V Konwent Wójtów i Bur-

mistrzów Stowarzyszenia LGD 
„Wrzosowa Kraina” oraz LGR 
„Dolnośląska Kraina Karpia”. 
Celem spotkania była m.in. dys-

kusja w sprawie wykorzystania 
środków z działania „Odno-
wa Wsi” z Programu Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich na lata 
2007-2013 oraz prezentacja za-
łożeń PROW w nowym okresie 
programowania na lata 2014 
– 2020.Gminę Bolesławiec na 
konwencie reprezentował Za-
stępca Wójta Gminy - Roman 
Jaworski.

8 marca w Dobrej świętowano 
Dzień Kobiet. Uroczystość 

zorganizował Sołtys wsi Dobra 
- Franciszek Bachór. Specjalny 
występ dali mężczyźni, którzy 
wcielili się w role piosenkarzy  
i kabareciarzy. Obecny na spo-
tkaniu Zastępca Wójta Gminy - 
Roman Jaworski wręczył na ręce 
przedstawicielek mieszkańców 
upominek i złożył Paniom życze-
nia.

10 marca Wójt Gminy - An-
drzej Dutkowski oraz 

Starosta Bolesławiecki - Dariusz 
Kwiaśniewski i Prezydent Mia-
sta Bolesławiec - Piotr Roman 
spotkali się z Prezesem Sądu Re-
jonowego w Bolesławcu - Rafa-
łem Grucą. Prezes poinformował 
o bieżącej działalności sądu oraz 
planowanych kierunkach reform 
sądownictwa powszechnego.  
W trakcie wizyty goscie obejrzeli 
także największą, odrestaurowa-
ną salę rozpraw bolesławieckie-
go Sądu Rejonowego.

11 marca uroczyście obcho-
dzono Dzień Sołtysa, na 

który wszystkich 29 sołtysów 
zaprosił Wójt Gminy - Andrzej 
Dutkowski. Była to okazja do 
podziękowania sołtysom za ich 
codzienną pracę. Więcej o uro-
czystości na str. 7.

13marca Wójt Gminy, 
Zastępca Wójta, Prze-
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Dutkowski, który uczestniczył 
w gali, podziękował wszystkim 
działaczom i zawodnikom BTS 
za zaangażowanie, dzięki które-
mu odnieśli oni w ubiegłym roku 
tak wiele sukcesów.

15 marca na sali SP w Boże-
jowicach rozegrano Tur-

niej Piłki Siatkowej o Puchar 
„Wrzosowej Krainy”. Więcej na 

wodniczący Rady Gminy oraz 
Skarbnik Gminy uczestniczyli  
w uroczystościach pogrzebo-
wych Jana Mielniczaka - wielo-
letniego Dyrektora Gminnego 
Zakładu Obsługi Szkół.

14 marca w Teatrze Starym 
odbyła się Gala Bolesła-

wieckiego Towarzystwa Siatkar-
skiego. Wójt Gminy - Andrzej 

str. 12.

18 marca Stowarzyszenie 
Osób Niepełnospraw-

nych obchodziło Światowy 
Dzień Inwalidów i Osób Nie-
pełnosprawnych. Wójt Gminy 
otrzymał z rąk prezes Marii 
Szpak tytuł „Przyjaciela Senio-
ra”. □

Karolina Wieczorek

CO SŁYCHAĆ W RADZIE
W pierwszym kwartale bieżącego roku w dniu 

26 lutego zostało zwołane wspólne posie-
dzenie Komisji, w celu rozpatrzenia dwudziestu 
projektów uchwał na Sesję Rady Gminy w dniu 
5 marca br. Pierwsze trzy uchwały podjęte przez 
radnych na Sesji dotyczyły gospodarki finanso-
wej gminy. W tym: uchwała w sprawie zaciągnię-
cia pożyczki w kwocie 680.000 zł w roku 2014  
w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z przeznacze-
niem na budowę kanalizacji sanitarnej we wsiach: 
Nowa Wieś i Lipiany, w związku z którą w trybie 
pilnym na zebraniach mieszkańców z rejonu tych 
wsi należy określić wysokość wpłat jakie będą 
musieli wnieść za przyłączenie się do sieci kana-
lizacyjnej. Najłatwiej przyłączyć się mieszkań-
com na etapie realizacji inwestycji wnosząc jed-
norazową wpłatę za przypięcie nieruchomości do 
sieci kanalizacyjnej. Jeżeli jednak zdecydują, że 
będą „wpinać się” po zakończeniu inwestycji, to 
będzie wiązało się z większymi kosztami, za do-
datkowy projekt na wykonanie przyłącza. Będzie 
to zatem mniej korzystne i droższe dla mieszkań-
ców. Druga uchwalona przez radnych uchwała  
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finanso-
wej Gminy Bolesławiec obejmuje m.in. dofinan-
sowanie w celu zapewnienia opieki przedszkolnej 
dzieciom z terenu gminy (w związku ze zmianą 
ustawy o systemie oświaty). Od września 2015 
r. opieką przedszkolną trzeba będzie objąć dzie-
ci 4-letnie, a od września 2017 r. dzieci 3-letnie. 
Przygotowano model rozwoju sieci przedszkoli 
w naszej gminie, który został przedstawiony naj-
pierw Komisji Oświaty, Sportu i Spraw Społecz-
nych Rady Gminy na posiedzeniu w dniu 18 lute-
go br., a następnie wszystkim Komisjom stałym na 

wspólnym posiedzeniu w dniu 26 lutego br. Model 
docelowej opieki przedszkolnej został przez rad-
nych zaakceptowany. Zgodnie z założeniami od 
września 2016 r. w gminie funkcjonowało będzie 
7 Zespołów Szkolno-Przedszkolnych publicznych 
i 1 zespół wychowania przedszkolnego (w Dąbro-
wie Bolesławieckiej). Kolejnym zadaniem przyję-
tym w tej uchwale jest budowa domu ludowego  
w Nowej Wsi jeszcze w tym roku. Przesunięto 
także na br. rozbudowę najstarszych domów ludo-
wych w Kraśniku Górnym i Starych Jaroszowicach 
(razem z budową obok placu zabaw i boiska oraz 
remontem remizy). Trzecia z uchwał finansowych  
w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec 
na 2014 rok obejmuje  m.in. zwiększenie wy-
datków w budżecie gminy Bolesławiec o kwotę 
3.858.613 zł , w tym: na bieżącą konserwację, 
odbudowę mostów i przepustów oraz urządzeń 
wodno-melioracyjnych (100.000 zł) i przebudo-
wę koniecznych odcinków dróg gminnych. W ra-
mach prac drogowych planowana jest przebudo-
wa odcinków dróg we wsiach: Dobra, Brzeźnik, 
Kraśnik Górny, Kraśnik Dolny, Nowe Jaroszowi-

Wójt przedstawił przygotowane na Sesję uchwały.
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ce,  Rakowice, Żeliszów oraz przebudowa drogi 
we wsi Kruszyn ul. Kasztanowa i wybudowanie 
parkingu przy drodze obok boiska trawiastego  
w Otoku (w sumie na przebudowę dróg przezna-
czono 1.400.000,00 zł). 

Rada Gminy w kolejnej uchwale w sprawie 
wyrażenia zgody na wyodrębnienie fundu-

szu sołeckiego w 2015 roku zdecydowała o kon-
tynuowaniu wyodrębnienia w budżecie gminy 
środków stanowiących fundusz sołecki na na-
stępny rok, doceniając zaangażowanie lokalnych 
społeczności w rozwój swoich wsi. 

Uchwała w sprawie Programu opieki nad zwie-
rzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bez-

domności zwierząt na terenie Gminy Bolesławiec 
w 2014 roku zakłada przeznaczenie na realizację 
programu środków finansowych w wysokości 
100.000 zł, w tym m.in.: na zapewnienie poby-
tu bezdomnym zwierzętom w schronisku, czy 
zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej  
w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem 
zwierząt. Niestety psów bezdomnych jest coraz 
więcej. Od 1 lipca br. funkcjonować będzie schro-
nisko w Platerówce koło Lubania, prowadzone 
przez Związek Gmin „Kwisa”, które będzie za-
pewniało miejsca dla bezdomnych psów także  
z naszej gminy. 

Kolejnych sześć uchwał podjętych przez rad-
nych na marcowej Sesji dotyczy przystąpie-

nia do sporządzenia zmiany miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego we wsiach: 
Łąka, Dobra, Nowa Wieś, Żeliszów, Dąbro-
wa Bolesławiecka i Kraśnik Dolny. Postępująca 
urbanizacja wymusza weryfikację rozmieszczenia 
terenów zainwestowania w zakresie dalszej moż-
liwości rozwoju tych 6 miejscowości jak i gminy. 
Zakres, znaczenie i rozmieszczenie przestrzenne 
wprowadzanych zmian przemawiają za zmianą 
obowiązującego miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego każdej wsi w granicach 
administracyjnych wsi, uwzględniając przy tym 
powiązania z obszarami sąsiadujących wsi. Pro-
blemami przy opracowaniu planów są strefy za-
lewowe rzeki Bóbr oraz położenie na terenach le-
śnych działek, które chcemy wyłączyć z produkcji 
leśnej, np. na budowę dróg gminnych.

Radni podejmując uchwały zdecydowali  
o utworzeniu i nadaniu statutu Przedszko-

lom Publicznym w Kruszynie i Kraśniku Dolnym,  
w związku z wcześniej zasygnalizowanymi zmia-
nami ustawy o systemie oświaty, które nałożyły 

nowe zadania na jednostki samorządu terytorial-
nego. Utworzenie zespołów nie będzie miało wpły-
wu na przebieg procesu dydaktyczno-wychowaw-
czego w szkole, ani w przedszkolu. Jednocześnie 
wychowankowie oddziału zerowego będą mogli 
brać udział w niektórych zajęciach uczniów kla-
sy pierwszej. Stworzona zostanie możliwość, aby 
wszystkie dzieci mogły brać udział w imprezach  
i uroczystościach szkolnych, co spowoduje więk-
szą integrację środowiska lokalnego z placówką.

Na XXXI Sesji Radni uchwalili wieloletni 
program osłonowy w zakresie dożywiania 

„Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 
2014-2020, który ma na celu ograniczenie m. in. 
zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży. Celem 
programu jest ograniczenie zjawiska niedożywie-
nia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich docho-
dach lub tych, znajdujących się w trudnej sytu-
acji. Program jest elementem polityki społecznej 
gminy a finansowany jest ze środków własnych 
gminy oraz dotacji z budżetu państwa.

Tematem obrad było także podwyższenie kry-
terium dochodowego uprawniającego do 

uzyskania wsparcia w ramach wieloletniego pro-
gramu wsparcia finansowego gmin w zakresie do-
żywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 
na lata 2014 - 2020 oraz warunków odpłatności 
za przyznaną pomoc. Prawo do świadczeń z po-
mocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, 
jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej 
lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 
kryterium dochodowego wynoszącego od dnia  
1 października 2012 r.: 542 zł dla osoby samotnie 
gospodarującej oraz 456 zł na osobę w rodzinie. 
Rządowy program przewiduje udzielenie wspar-
cia w zakresie dożywiania (na zakup posiłku lub 
żywności) osobom spełniającym kryteria docho-
dowe w wysokości 150% kryterium dochodowego  
o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej. 
W związku z trudną sytuacją dochodową i życio-
wą osób i rodzin korzystających ze wsparcia sys-
temu pomocy społecznej podwyższenie do 150% 
kryterium dochodowego umożliwi osobom i ro-
dzinom, w szczególności rodzinom wielodziet-
nym, niepełnym i z osobami niepełnosprawnymi 
zabezpieczenie potrzeb żywieniowych. □

Marzena Komarnicka
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3-04-2014 Konkurs historyczny „Moja mała ojczyzna” – biblioteka w Kraśniku Dolnym, godz. 1300

4-04-2014 Konkurs na Najładniejszą Palmę Wielkanocną – biblioteka w Żeliszowie, godz. 1500

4-04-2014 Konkurs na Ozdobę Wielkanocną – biblioteka w Brzeźniku, godz. 1500

5-04-2014 Konkurs na Regionalne Potrawy i Najpiękniejsze Kompozycje Wielkanocne, sala gimnastyczna  
w Bożejowicach, godz. 1100

8-04-2014 Turniej Matematyczno – Sprawnościowy, sala gimnastyczna w Kruszynie, godz. 1000

15-04-2014 Konkurs – Tradycje Wielkanocne- quiz- biblioteka w Kruszynie, godz. 1300

24-04-2014 Spotkanie autorskie z Olgą i Januszem Baszczakami - biblioteka w Kruszynie, godz. 900

                                                                                                                                                biblioteka w Ocicach, godz. 1130

27-04-2014 Koncert „Na Ludową Nutę” – Dom Ludowy w Kruszynie, godz.1600




