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Szanowni Mieszkańcy!

Mijają kolejne 4 lata działań w ramach VII kadencji Rady Gminy Bolesławiec. 
Były to 4 lata rozkwitu, działań i dialogu. Chcąc podsumować je wszystkie 
przedstawiamy Państwu  niniejsze sprawozdanie, które podsumowuje dzia-
łania władz samorządowych Gminy w latach 2014-2018.
Była to kadencja rozwoju – dynamicznego oraz przemyślanego. Dzięki Pań-
stwa sugestiom i informacjom rokrocznie ustalaliśmy kluczowe zadania, jakie 
musimy i chcemy zrealizować. Priorytetem pozostało niezmiennie Państwa 
bezpieczeństwo, zaplecze socjalne, infrastruktura oraz inwestycje w gminną 
oświatę.
To także lata niezbędnych zmian, jak choćby tych związanych z ekologią 
czy edukacją. Nie były i nie są to zmiany łatwe, jednakże robimy wszystko, 
by procesy te przebiegły sprawnie oraz nie utrudniały Państwu codziennego 
funkcjonowania. 
Patrząc z perspektywy czterech lat na efekty podjętych działań możemy po-
wiedzieć, iż zadania określone w Strategii Rozwoju Gminy a także Wielolet-
niej Prognozie Finansowej zostały zrealizowane. 
Zachęcamy Państwa do lektury podsumowania, w którym zebraliśmy 
wszystkie najważniejsze wyzwania, przed jakimi stanęliśmy w tej kadencji. 

       Wójt Gminy Bolesławiec
       
             Andrzej Dutkowski

GMINA
BOLESŁAWIEC



 Gmina Bolesławiec zmienia się z każdym dniem. Wszystko to dzięki inwestycjom, słuchaniu po-

trzeb Mieszkańców oraz współpracy z innymi samorządami. Kolejne działania, podjęte przez władze 

gminne podczas kończącej się właśnie kadencji, mają na celu nie tylko podniesienie poziomu życia, ale 

także zapewnienie atrakcji, miejsc do spędzania wolnego czasu oraz niezbędnego zaplecza socjalnego 

dla najmłodszych. Wszechstronny rozwój, z którym od lat kojarzona jest Gmina Bolesławiec, stał się na-

szą wizytówką oraz znakiem rozpoznawczym. Mówią o tym liczby – na realizację zadań inwestycyjnych 

oraz modernizacje i remonty w 2015 roku przeznaczono ponad 12 mln zł, w 2016 – około 10,5 mln zł,                   

a w 2017 – ponad 19 mln zł. Regularnie rośnie także liczba Mieszkańców – w styczniu 2015 roku było ich 

13.745, a 3 lata później liczba ta wzrosła do blisko 14.000. Gminna infrastruktura, zaplecze oświatowe czy 

oferta kulturalna – wszystko to sprawia, że codzienne otoczenie Mieszkańców naszej gminy w niczym nie 

odstaje od  warunków oferowanych w mieście.

 W miejscowościach naszej gminy znajdują się liczne sale zebrań i domy ludowe. Są to miejsca, 

stworzone z myślą o naszych Mieszkańcach. W bieżącej kadencji wybudowano nowe oraz rozbudowano 

istniejące domy ludowe. Cieszy regularnie rosnąca liczba zajęć, imprez, spotkań i zabaw, organizowanych 

w tych obiektach, które jednoczą i integrują Mieszkańców kolejnych miejscowości, a także pozwalają 

gminnym Kołom Gospodyń Wiejskich rozwinąć swoją działalność. W Nowej Wsi, Suszkach, Krępnicy        

i Starej Olesznej powstały nowe, funkcjonalne obiekty, w pełni przystosowane do potrzeb Mieszkańców, 

z których korzystać mogą również osoby niepełnosprawne. 

 Natomiast w Nowej, Łące, Łaziskach i Kraszowicach rozbudowano istniejące budynki. Dom Lu-

dowy w Nowej Wsi kosztem 1.100.000 zł został oddany do użytku w styczniu 2015 r. Ma on ponad 400 m2 

powierzchni, na którą składa się 18 pomieszczeń. W listopadzie tego samego roku otwarto Dom Ludowy  

w Suszkach, którego powstanie kosztowało 1.100.000 zł, a jego powierzchnia to blisko 500 m2. We wrze-

śniu 2017 r. podobny obiekt oddany został w Krępnicy – liczy on blisko 500 m2, składa się z 19 pomiesz-

czeń, posiada klimatyzację i parking, a koszt jego wybudowania to 1.333.100 zł. Od października 2017 r. 

w Starej Olesznej Mieszkańcy korzystają z blisko 400-metrowego Domu Ludowego, który koszto-

Dom Ludowy w Starej Olesznej funkcjonuje już od października 2017 r
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wał w sumie 2.110.800 zł. Łączny koszt powstania obiektów to ponad 5.500.000 zł, natomiast rozbudowy 

kosztowały blisko 3.000.000 zł.

 Obecnie na terenie Gminy Bolesławiec znajdują się 22 domy ludowe oraz 5 sal zebrań, 1 sala prób 

i ćwiczeń i 1 sala konferencyjna, w których regularnie odbywają się warsztaty, zajęcia dla dzieci, zabawy, 

zebrania czy spotkania Mieszkańców.

 W 2017 roku rozpoczęliśmy również budowę największego dotąd, bo prawie 1000-metrowego 

Domu Ludowego w Bożejowicach. Obiekt ten składa się z 28 pomieszczeń, a koszt tej inwestycji opiewa 

na ponad 3.300.000 zł. Obiekt jest w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, zlokalizo-

wany jest w sąsiedztwie bożejowickiego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego oraz placu zabaw i kompleksu 

sportowego. Mieszkańcy sołectwa korzystają z niego od października 2018 r.

 Rozpoczęta została budowa Domu Ludowego w Bolesławicach, której zakończenie planowane 

jest na sierpień 2019 r. Przygotowane zostały projekty na budowę sali zebrań w Kozłowie i rozbudowę 

Domu Ludowego w Dobrej. Nie rozpoczęliśmy budowy, gdyż sezon zimowy już blisko. Na ukończeniu 

jest projekt Domu Ludowego w Dąbrowie Bolesła-

wieckiej, którego budowa rozpocznie się w 2019 

roku.

 Ruszyły również prace projektowe Domu 

Ludowego w Mierzwinie. Ma się on składać m.in.          

z sali zabaw ze sceną, sali zebrań, magazynków, sa-

nitariatów wraz z toaletą zewnętrzną i w sumie li-

czyć ma 450 m2.

 W tej kadencji zakończyliśmy również roz-

poczęty 8 lat temu program budowy boisk wie-

lofunkcyjnych o nawierzchni poliuretanowej i pla-

ców zabaw w każdym sołectwie. Program zakładał 

powstanie dwóch boisk (do piłki ręcznej i tenisa 

ziemnego oraz do koszykówki i siatkówki) w miej-

Dom Ludowy w Bożejowicach to największy tego typu obiekt w naszej gminie

Plac zabaw i boiska w Chościszowicach tworzą 
kompleks sportowo-rekreacyjny 

z Domem Ludowym
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scowościach, w których znajdują się gminne placówki oświatowe oraz jednego boiska (do koszykówki                      

i siatkówki) w pozostałych wsiach. I tak, na terenie całej gminy, w każdym sołectwie znajdują się miejsca 

do aktywnego spędzania wolnego czasu, z których chętnie korzystają zarówno najmłodsi, jak i dorośli 

Mieszkańcy wsi. 

 Boiska i place zabaw w znaczący sposób wpłynęły na uatrakcyjnienie form zajęć wychowania 

fizycznego oraz pozwoliły przedszkolakom i dzieciom szkolnym, a także dorosłym aktywnie bawić się 

na świeżym powietrzu. We wszystkich wsiach obiekty te tętnią życiem oraz są miejscem spotkań dzieci, 

młodzieży oraz całych rodzin. Z myślą o głównie nieco starszej grupie Mieszkańców regularnie powstają 

miejsca rekreacyjne, zlokalizowane w sąsiedztwie boisk i placów zabaw lub domów ludowych i świetlic. 

Są to altany, grillowiska, a także piece chlebowe. Zachęcając do aktywności na świeżym powietrzu bu-

dujemy także siłownie zewnętrzne. Nasi Mieszkańcy korzystają obecnie z 37 boisk wielofunkcyjnych, 29 

placów zabaw, 19 siłowni zewnętrznych oraz 12 altan rekreacyjnych. Na terenie naszej gminy znajdują 

się także grillowiska oraz piece chlebowe, które tętnią życiem od wiosny do późnej jesieni. Warto dodać, 

że te miejsca rekreacji regularnie się rozrastają, a w kolejnych miejscowościach dodawane są dodatkowe 

atrakcje, jak choćby cieszące się sporym zainteresowaniem zjazdy linowe.

 Wszystkie te inwestycje mają na celu danie naszym Mieszkańcom możliwości do spędzenia wol-

nego czasu poza domem, ale także (co ważne zwłaszcza w przypadku najmłodszych) poza komputerową 

rzeczywistością. Cieszy nas, że z miejsc tych korzystają całe rodziny, a działające na terenie Gminy Bolesła-

wiec stowarzyszenia i koła gospodyń wiejskich wykorzystują je do swoich działań. Dzięki temu, że obiekty 

znajdują się na terenie całej gminy poszerza się oferta kulturalno-sportowa Gminnego Ośrodka Kultury       

i Sportu w Bolesławcu z/s w Kruszynie.

 Rozpoczęliśmy również działania zmierzające do powstania ścieżek rowerowych w naszej Gminie. 

W ramach wspólnego działania Gmin powstaną 62 kilometry nowej trasy rowerowej o wartości ponad 

6.000.000 zł. „Łużyce – Bory, rowerem przez kulturowe i przyrodnicze dziedzictwo pogranicza” to na-

zwa wspólnego projektu trasy rowerowej, wiodącej od dworca kolejowego w Bolesławcu przez wsie 

naszej Gminy (Rakowice, Otok, Kraszowice, Nowe Jaroszowice, Stare Jaroszowice, Żeliszów) dalej 

Gminę Warta Bolesławiecka (Ra-

ciborowice Górne, Raciborowi-

ce Dolne, Iwiny, Wartę Bolesła-

wiecką), ponownie przez Gminę 

Bolesławiec (Łaziska, Kruszyn do 

ronda i od ronda przez osiedle do 

Kraśnika Dolnego, Dąbrowy Bole-

sławieckiej i Krępnicy) oraz Gmi-

nę Osiecznica do zamku w Klicz-

kowie. Projekt będzie realizowany 

przez Gminę Bolesławiec, wystę-

pującą w nim jako partner wiodący, 

przy współpracy z Gminami Warta 

Bolesławiecka, Osiecznica, mia-

stem Bolesławiec oraz niemieckim 

partnerem transgranicznym – mia-

stem Bernsdorf. Całkowita war-
30 maja 2018 r. odbyła się konferencja, podczas której 

poinformowaliśmy o otrzymanym dofinansowaniu do projektu
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tość projektu wynosi 6.428.492,58 zł, z czego decyzją z maja 2018 r. Komitet Monitorujący Programu 

Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020 przyznał dofinansowanie w wysokości 85% war-

tości projektu tj. 5.464.216,47 zł. Wartość projektu po stronie naszej gminy wynosi 3.137.105,02 zł, w tym 

dofinansowanie - 2.666.538,71 zł, a wkład własny – 470.566,31 zł.

 W ostatnich latach w 23 miejscowościach wykonano nowe drogi o nawierzchni asfaltowej. Nato-

miast na nowych osiedlach domków jednorodzinnych, gdzie będą wykonywane jeszcze roboty ziemne, 

wykonano nawierzchnie tłuczniowe, umożliwiające dojazd do działek budowlanych. Łącznie powstało 77 

odcinków nowych dróg o długości ponad 14 km, których koszt opiewa w sumie na 7.600.000 zł. 

 W ramach bieżącego utrzymania dróg, kosztem blisko 500.000 zł, wykonywano remonty cząst-

kowe nawierzchni asfaltowych. Poza tym powstały również parkingi na osiedlach mieszkaniowych                         

w Trzebieniu, przy boisku i cmentarzu w Żeliszowie oraz  przy ulicy Głogowej i Orzechowej w Kruszynie.

 Ale inwestycje drogowe to nie tylko te na drogach gminnych. Regularnie dofinansowujemy inwe-

stycje drogowe bolesławieckiego powiatu, a także te przy drogach wojewódzkich. Wśród najważniejszych 

inwestycji tej kadencji znalazły się między innymi remonty dróg powiatowych w Ocicach wraz z wyko-

naniem poboczy oraz chodnika, w Kruszynie przy ulicy Leszczynowej, a także chodnik wykonany przez 

powiat - ale w 100% sfinansowany przez gminę - w Łaziskach. Do końca roku 2018 zostanie wykonane 

również utwardzenie pobocza umożliwiającego bezpieczne przejście na drodze powiatowej od Nowej-

-Kolonia do Nowej.

 Na drogach wojewódzkich wykonano chodnik wraz z wykonaniem lewoskrętu w Dobrej; w Gol-

nicach, Łące i Dąbrowie Bolesławieckiej chodnik przy drodze nr 297. Do końca listopada 2018 roku zo-

stanie wybudowany chodnik i przejście aktywne na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 363 z drogą 

powiatową w Łaziskach. Łączny koszt dofinansowań do zadań powiatowych wyniósł 3.282.000 zł, a do 

zadań wojewódzkich - 1.736.000 zł.

 Opracowaliśmy również projekty na budowę chodników przy drodze wojewódzkiej do krzyża         

w Łące i powiatowej w Ocicach, jednak będą one realizowane dopiero w przyszłym roku. Na drogach 

gminnych w Bożejowicach i Brzeźniku opracowano koncepcję budowy chodników, ale niestety ich re-

alizacja nie udała się, gdyż mieszkańcy nie wyrazili na nią zgody.

Prace na drogach gminnych trwały m.in. w Trzebieniu Małym
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 W ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu roku dwukrotnie koszono po-

bocza dróg, w celu umożliwienia swobodnego odpływu wód z jezdni wykonywano ścięcie poboczy. 

Ponadto wykonane zostały kierunkowskazy z numerami domów, uzupełniono oznakowanie poziome            

i pionowe dróg. 

 W miejscach o słabej widoczności zamontowano lustra drogowe, umożliwiające bezpieczne włą-

czenie do ruchu. 

 Na terenie całej Gminy Bolesławiec znajduje się ponad 3.000 punktów oświetleniowych, a roczny 

koszt ich utrzymania to około 1.000.000 zł. Wszystkie nowo powstałe punkty , a było ich rocznie ponad 50, 

wyposażone są w energooszczędne, ledowe źródła światła.

 W okresie zimowym przy pomocy czterech pojazdów pożarniczych wyposażonych w pługi oraz 

czterech ciągników  utrzymywaliśmy przejezdność dróg. W miejscach skrzyżowań, podjazdów ustawiono 

skrzynie z piaskiem, umożliwiające likwidowanie śliskości. Interwencyjnie jest ona likwidowana posypy-

warką piasku. Roczny koszt zimowego utrzymania dróg wynosi około 30.000 zł.  Zimowym utrzymaniem 

objęte jest około 200  km dróg, a w czasie akcji jeden pojazd przejeżdża około 50 km.  

 W bieżącej kadencji prowadzone były roboty melioracyjne w 20 wsiach. Ich zakres obejmował 

między innymi odtworzenie urządzeń melioracyjnych oraz ich konserwację, przebudowę uszkodzonych 

przepustów, odmulanie i oczyszczanie rowów oraz wykonanie urządzeń, które odprowadzają wodę            

z dróg. W Bożejowicach zmodernizowano i przebudowano istniejący, niewydolny system, który w przy-

padku wystąpienia dużych opadów deszczu, powodował zagrożenie powodziowe. Podobne prace wy-

Dzięki naszemu wsparciu droga powiatowa oraz chodnik w Ocicach zostały gruntownie 
wyremontowane
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konano w Ocicach, Kruszynie i Dobrej. Poza tym wyremontowane zostały mosty na potoku „Rakówka”, 

udostępniając przejazd ciężkim pojazdom. Koszt prowadzonych zadań wyniósł 880.000 zł.

 Podpisana została umowa na opracowanie założeń techniczno-ekonomicznych odprowadzenia 

wód opadowych ze wsi Nowe Jaroszowice, która wykaże jak rozwiązać problem zalewania przez wodę 

nieruchomości w tej wsi.

 Ukończono również wodociągowanie i kanalizowanie kolonii Trzebienia Małego – Kuby. Powsta-

ła sieć wodociągowa i kanalizacyjna, wraz z przepompownią ścieków o długości rurociągów wynoszącej 

3,5 km, do której podłączono 10 budynków. Koszt tej inwestycji to 1.000.000 zł.

 Gminna baza oświatowa, która regularnie poddawana jest modernizacji oraz dostosowywaniu jej 

do potrzeb oraz oczekiwań uczniów, jest przede wszystkim bezpieczna i przyjazna. Dbamy o to, by wy-

posażenie oraz narzędzia dydaktyczne i sprzęt sprzyjały łatwiejszemu oraz ciekawszemu przyswajaniu 

wiedzy.

 Rokrocznie wysokie nakłady finansowe przeznaczamy na inwestycje w gminną edukacje. W czasie 

mijającej kadencji uruchomiliśmy 5 nowych przedszkoli. Wybudowaliśmy przedszkola w Kraśniku Dolnym, 

Żeliszowie oraz Kruszynie. Ich 

koszt to ponad 3.500.000 zł. 

Obiekty te są w pełni dostoso-

wane do potrzeb maluchów 

– poza salami dydaktycznymi, 

szatniami i magazynkami, po-

wstały zaplecza kuchenne oraz 

jadalnie. Wszystko to, podobnie 

jak sanitariaty, przystosowane 

są do tego, by dzieci mogły 

samodzielnie z nich korzystać. 

Obiekty są kolorowe i bez-

pieczne – podobnie jak ich wy-

posażenie. Każde z tych przed-
Otwarcie przedszkola w Kruszynie

Prace melioracyjne przeprowadzono w 20 wsiach
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szkoli ma ponad 20 pomieszczeń zaprojektowanych w taki sposób, by najmłodsi chętnie z nich korzystali, 

jednocześnie ucząc się samodzielności.

 W Brzeźniku oraz Ocicach przeprowadzone zostały prace, mające na celu przystosowanie istnie-

jących pomieszczeń oraz ich adaptację na przedszkola. Prace, obejmujące głównie przebudowę układu 

sal, wydzielenie klas, pomieszczeń socjalnych i kuchennych, kosztowały ponad 750.000 zł.

 Przedszkolaki podzielone są na dwie grupy wiekowe – 3- i 4-latków oraz 5- i 6-latków. Dzięki temu 

prowadzone zajęcia dostosowane są do ich potrzeb oraz umiejętności, a same maluchy uczą się pracy 

zespołowej oraz adaptują się do codzienności, w której znajdują się wśród rówieśników, ale jednocześnie 

nie w dużej grupie. Dziś w naszych przedszkolach jest 364 dzieci, a wolnych miejsc jest jeszcze 37.

 W związku z wprowadzoną reformą oświaty oraz wprowadzeniem 8-klasowych szkół podstawo-

wych podjęliśmy niezbędne działania, mające na celu przystosowanie gminnych placówek oświatowych 

do potrzeb uczniów oraz zwiększenia ich liczby. 

 W Kruszynie oraz Bożejowicach konieczne będzie rozbudowanie istniejących obiektów o dodat-

kowe sale dydaktyczne, świetlice, sanitariaty o łącznej powierzchni 500 m2 każdy. Dlatego w 2018 r. roz-

poczęliśmy już prace projektowe, które pozwolą nam przeprowadzić niezbędne modernizacje. Wszystko 

to, by zapewnić komfort i bezpieczeństwo naszym uczniom oraz ich nauczycielom.

 Prowadziliśmy również szereg prac remontowych w istniejących szkołach, polegających na mo-

dernizacjach sal lekcyjnych, odświeżeniu budynków, bieżących naprawach, inwestycjach w zaplecze 

sportowe itp. Koszt tych zadań to ponad 1.200.000 zł.

 W tej chwili w gminnych zespołach szkolno-przedszkolnych oraz szkole podstawowej uczy się 

1.257 dzieci, z czego 364 to przedszkolaki, a uczniów jest 897. Warto zaznaczyć, że zarówno przedszkolaki, 

jak i uczniowie, niezwykle aktywnie uczestniczą w życiu lokalnych społeczności – chętnie występują na 

festynach, organizują wspólnie z nauczycielami święta okolicznościowe, uczestniczą w zawodach spor-

towych. 

 Nasi uczniowie swoje talenty prezentują także każdego roku podczas Gminnej Gali Odkrywców 

Talentów, organizowanej przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kruszynie. Prezentują się na nim wszyst-

Dzieci w odremontowanym przedszkolu w Kraśniku Dolnym
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kie placówki oświatowe naszej gminy.

 Rozwijanie zdolności dzieci wspierają nauczyciele – wykształceni oraz pełni pasji, którzy oddani 

są swojej pracy. Osoby te stale się kształcą oraz podnoszą swoje kwalifikacje i dbają o to, by zajęcia były 

ciekawe, ich tematyka interesowała uczniów oraz rozbudzała ich dalszą chęć poznania tematu. 

 Dzieci mają możliwość skorzystania z opcji zjedzenia w szkole ciepłego posiłku i dowozu do szkoły. 

Ogromnym zainteresowaniem cieszą się świetlice, działające przy naszych gminnych placówkach, gdzie 

dzieci bawią się czy odrabiają lekcje pod okiem i przy wsparciu opiekunów.

 Jak wiadomo – nauka jest w życiu ważna, a zdobyta wiedza bezcenna. Jednak by wyróżnić tych 

najzdolniejszych i najbardziej utalentowanych uczniów od lat przyznawane są Stypendia Wójta Gminy 

Bolesławiec dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, którzy uzyskali najlepsze wyniki w nauce oraz 

konkursach i olimpiadach, a także organizowana jest Gala Mistrzów Sportu, podczas której nagradzamy 

najlepszych sportowców. 

 Oba wydarzenia na stałe wpisały się już w szkolne życie naszych uczniów, którzy każdego roku 

rywalizują oraz uczą się pilnie, by na koniec zostać docenionymi oraz nagrodzonymi przez Wójta Gminy. 

Łącznie w bieżącej kadencji przyznaliśmy 473 stypendiów. Mimo zmiany kryteriów przyznawania graty-

fikacji finansowych każdego roku liczba nagrodzonych jest wysoka – w roku szkolnym 2014/2015 przy-

znaliśmy 88 stypendiów naukowych i 31 sportowych, rok później – 119 naukowych i 34 sportowe, w roku 

szkolnym 2016/2017 – 71 stypendiów naukowych i 31 sportowych a w ostatnim roku szkolnym – 66 

naukowych i 33 sportowe. Stypendium przyznawane jest w formie jednorazowej gratyfikacji finansowej, 

która w przypadku najzdolniejszych wynieść może nawet 2.000 zł.

 Nasze placówki nie tylko cechują się nowoczesnością oraz wysokim poziomem nauczania – są 

również placówkami z wieloletnią tradycją i historią. W 2016 r. obchodziliśmy jubileusze 70-lecia istnienia 

Stypendyści corocznie doceniani za osiągnięcia w nauce i sporcie
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Szkoły Podstawowej w Kraśniku Dolnym oraz w Żeliszowie. Rok później swoje 70 urodziny miały szkoły 

w Bożejowicach oraz Kruszynie. Warto zaznaczyć, że uroczystości te były jednocześnie piękną i żywą 

lekcją historii – programy artystyczne, przygotowane przez uczniów i przedszkolaków, obrazowały histo-

ryczne zmiany  i rozwój tamtejszych placówek. Była to także okazja do wzruszających spotkań absolwen-

tów, którzy po latach wrócili do szkolnych ław.

 Pomimo dużych trudności związanych z procedurą tworzenia dokumentów planistycznych oraz 

częstymi zmianami obowiązującego w Polsce prawa, które wpływa na ostateczny kształt miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowa-

nia przestrzennego Gminy Bolesławiec kontynuujemy zapoczątkowane w poprzedniej kadencji prace 

związane z uchwalaniem nowych planów miej-

scowych, których treść ma na celu zaspokojenie 

potrzeb inwestycyjnych zarówno Gminy Bole-

sławiec, mieszkańców jak i potencjalnych inwe-

storów zewnętrznych.

 W latach 2014 – 2018 uchwalono 15 miej-

scowych planów zagospodarowania przestrzen-

nego wsi:  Bolesławice, Bożejowice, Brzeźnik, 

Rakowice, Otok, Dąbrowa Bolesławiecka, Do-

bra, Kraśnik Dolny, Łaziska,  Łąka, Nowa Wieś, 

Żeliszów, oraz planów dla pojedynczych tere-

nów we wsiach: Brzeźnik (w części dotyczącej 

złoża „Brzeźnik”, który określa kierunki rekultywa-

cji terenów pokopalnianych), Golnice (w części 

Barwna i wzruszająca uroczystość 70-lecia Szkoły w Kruszynie

Projekty planów miejscowych oraz studium są szcze-
gółowo przedstawiane Radzie Gminy Bolesławiec
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dotyczącej rozbudowy cmentarza), Krępnica (który pozwolił na wybudowanie Domu Ludowego), wsi 

Kruszyn (w części dotyczącej lokalizacji usług publicznych przy ulicy Orzechowej, który pozwolił na wy-

budowanie przedszkola, a także pozwala na dalsze zagospodarowanie terenu, by spełnić potrzeby naj-

młodszych Mieszkańców Naszej Gminy) oraz Mierzwin (pod przyszłą budowę Domu Ludowego). 

 Niestety, procedury planistyczne są bardzo długotrwałe. Projekt miejscowego planu zagospo-

darowania przestrzennego jest bowiem opiniowany i uzgadniany przez wiele instytucji wojewódzkich                 

i krajowych. Decyzję o przekształceniu gruntów rolnych klas chronionych na cele nierolnicze podejmuje 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przeszkodą w przekształceniu wszystkich gruntów rolnych jest fakt, że 

na wielu gruntach już przeznaczonych pod zabudowę nie powstała zabudowa. Przez to bardzo trudno 

jest uzyskać decyzję zgodną z zamierzeniami Mieszkańców i władz Gminy. Niekorzystne są również czę-

ste zmiany ustawowe. Wszystkie te czynniki sprawiają, że pomimo usilnych starań i licznych interwencji 

Władz Gminy na różnych szczeblach administracji krajowej i wojewódzkiej (tj. uzgadniającej i opiniującej), 

uchwalenie nowych planów miejscowych oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego jest długotrwałe.

 W chwili obecnej prowadzone są kontynuacje już rozpoczętych zmian planów miejscowych – wsi: 

Kruszyn, Lipiany, Chościszowice, Kraśnik Górny oraz południowo – zachodniej części wsi Trzebień. 

Ponadto prowadzona jest procedura tworzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

wsi Ocice w części dotyczącej lokalizacji cmentarza, co pozwoli na utworzenie cmentarza komunal-

nego w nowym – lepiej przystosowanym do tego celu miejscu. Dodatkowo, prowadzona jest procedura 

tworzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w sąsiedztwie 

szkoły położonej w Kraśniku Dolnym, dzięki któremu nowa szkoła będzie spełniać wszelkie wymogi po-

Udział mieszkańców jest bardzo ważny w procesie tworzenia dokumentów planistycznych
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wstałe w wyniku zmian w systemie edukacji. 

 Oznacza to, że gdy zakończone zostaną wszystkie otwarte procedury planistyczne, to w ciągu naj-

bliższego czasu uchwalonych będzie łącznie 21 planów miejscowych o łącznej powierzchni 13300ha, co 

stanowi niemal 50% powierzchni naszej gminy (sześciokrotna powierzchnia miasta Bolesławiec).

 Fakt, że cała Gmina pokryta jest planami miejscowymi przyspiesza lokalizacyjny i decyzyjny proces 

przy staraniach o pozwolenie na budowę. Tak liczne zmiany i tworzenie nowych planów miejscowych 

jest widocznym przejawem proinwestycyjnego klimatu panującego w Naszej Gminie.  

 Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zobowiązała właścicieli nieruchomości do 

wyposażenia ich w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych. W Gminie Bolesławiec od 

samego początku segregacji odpadów pojemniki zapewniane są przez Gminę Bolesławiec, dzięki czemu 

Mieszkańcy nie ponoszą żadnych dodatkowych opłat z tytułu dzierżawy lub zakupu pojemnika. Pobrana 

opłata za wykonywaną usługę od Mieszkańców nie pokrywa wszystkich kosztów funkcjonowania syste-

mu gospodarki odpadami a część kosztów jest finansowana z budżetu Gminy Bolesławiec.

 Od marca 2016 r. działa Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Łące, do którego            

w ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami, mieszkańcy naszej gminy mogą dostarczać 

odpady wielkogabarytowe (meble, materace, itp.), zużyty sprzęt RTV i AGD, opony samochodowe oraz 

niezanieczyszczony gruz, a także powstające w nadmiarze plastiki, papier, metale i szkło. Te ostatnie sys-

tematycznie zbierane są w zakupionych przez gminę i bezpłatnie przekazanych pojemnikach dla każdej 

zamieszkałej nieruchomości. Powstanie PSZOK-u jest dopełnieniem prowadzonego od wielu lat procesu 

budowy kompleksowego systemu gospodarki odpadami. Koszt budowy PSZOK-u to blisko 325.000 zł .

 Z myślą o tych, którzy nie mają możliwości dowozu odpadów wielkogabarytowych do PSZOK-u, 

który czynny jest 3 razy w tygodniu, nieprzerwanie trwają mobilne zbiórki w każdej z miejscowości 2 razy 

do roku. Nie wymagają one od Mieszkańców dowiezienia odpadów we wskazane miejsce, a jedynie wy-

stawienia ich przed posesję w dniu zbiórki. Mieszkańcy, zapisani do bezpłatnego systemu powiadamiania 

SISMS, otrzymują SMS-owe przypomnienia o zbliżającym się terminie przeprowadzenia zbiórki. Szczegó-

łowe informacje znaleźć można także na tablicach informacyjnych we wsiach, harmonogramach, stronie 

internetowej gminy a także uzyskać je telefonicznie od pracowników urzędu.

 Dodatkowo Gmina Bolesławiec bezpłatnie zaopatrzyła swoich Mieszkańców w pojemniki na od-

PSZOK, czyli Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
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pady biodegradowalne. W sumie 

na ten cel przeznaczono ponad 

604.000 zł. Prowadzona od lat segre-

gacja odpadów komunalnych przez 

Mieszkańców przynosi pożądane 

efekty – osiągnięty poziom recyklin-

gu i przygotowania do ponowne-

go użycia papieru, metali, tworzyw 

sztucznych i szkła przekracza trzy-

krotnie wymagany poziom. Odpady 

zmieszane oraz biodegradowalne 

odbierane są co 2 tygodnie, metale   

i tworzywa sztuczne – co 4 tygo-

dnie, a szkło oraz makulatura – co 8 tygodni. Stawki, 10 zł od mieszkańca, który zadeklarował segregację 

śmieci, obowiązujące w naszej gminie, wciąż są jednymi z najniższych na Dolnym Śląsku.

 Regularnie prowadzona jest również edukacja oraz działania informacyjne na temat ekologii. Dba-

my nie tylko o edukację naszych najmłodszych Mieszkańców, czyli przedszkolaków i uczniów gminnych 

placówek szkolnych, ale również i dorosłych. Przejrzyste broszury informacyjne, regularne artykuły w biu-

letynie „Wieści Gminne” oraz na stronie na bieżąco informują naszych Mieszkańców o wprowadzanych 

zmianach oraz utrwalają zdobytą na temat segregacji wiedzę.

 Od 2016 roku Gmina Bolesławiec prowadzi działania polegające na usuwaniu azbestu i wyrobów 

zawierających azbest z terenu naszej gminy. Dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochro-

ny Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Mieszkańcy, którzy złożyli wnioski, nie ponosili żad-

nych kosztów związanych z odbiorem i zagospodarowaniem azbestu. Jedynym ich kosztem było zało-

żenie we własnym zakresie nowego pokrycia dachowego. W roku 2016 odebrano ponad 260 ton azbestu                     

z 114 nieruchomości, rok później – blisko 460 ton azbestu z 203 nieruchomości, a w roku 2018 – około 85 

ton azbestu z 30 nieruchomości. Akcja cieszyła się sporym zainteresowaniem Mieszkańców. W mijającej 

kadencji usunięto z terenu Gminy Bolesławiec ponad 800 ton azbestu. Łączny koszt utylizacji wyniósł 

Z obszaru Gminy Bolesławiec zlikwidowano ponad 800 ton azbestu

Kolorowe pojemniki na śmieci ułatwiają 
recykling odpadów
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360.185,64 zł, z czego Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pokrył w ramach 

dofinansowania kwotę 306.133.73 zł.

 Dbając o stan powietrza w naszej gminie przystąpiliśmy do programu wymiany lokalnych źródeł 

ciepła zasilanych paliwami stałymi lub biomasą na nowoczesne źródła ciepła jak kotły gazowe, kotły na 

lekki olej opałowy, piece zasilane prądem elektrycznym oraz kotły na paliwa stałe lub biomasę o parame-

trach jak dla kotłów min. 5 kategorii. Dotacja została udzielona na wymianę 18 kotłów i wyniosła 143.797,57 

zł, a całkowita wartość zadania to ponad 334.000 zł.

 W ostatnich latach regularnie zwiększamy środki finansowe, przeznaczone na utrzymanie tere-

nów zieleni w naszej gminie. Od roku 2015 wzrosły one ponad dwukrotnie. Poza samym utrzymaniem 

istniejących terenów założone zostały nowe – w Rakowicach i Kruszynie (w roku 2016) oraz w Ko-

złowie (w 2017 r.). Obecnie Gmina Bolesławiec utrzymuje teren zieleni w Kozłowie przy przystanku au-

tobusowym, w Trzebieniu naprzeciwko Textilu; w Kraśniku Dolnym (zabytkowy cmentarz), w Kraśniku 

Górnym (teren koło zatoki autobusowej przy budynku nr 30A), w Kruszynie (park przy ulicy Świętojańskiej 

oraz teren naprzeciwko Domu Ludowego), park w Nowych Jaroszowicach, park naprzeciwko szkoły        

w Ocicach oraz teren w Rakowicach w pobliżu folwarku.

 W roku 2017 rozpoczęto program gruntownej rewitalizacji i modernizacji obiektów znajdujących 

się w gminnym zasobie mieszkaniowym. W pierwszej kolejności, wyremontowane zostały trzy budynki 

komunalne: dwa położone w Kruszynie i jeden w Lipianach.

 W trzecim kwartale 2017 roku zostały zakończone roboty remontowe budynku nr 17 położonego               

w Lipianach. Prace obejmowały wymianę poszycia dachowego oraz remont elewacji budynku. Koszt 

robót wyniósł 117.000,00 zł.  

 W kolejnym kwartale wy-

konany został remont budynków 

komunalnych położonych we 

wsi Kruszyn przy ulicy Lipowej 

26 i Morwowej 6. Zgodnie z pro-

jektem budowlanym wykonano 

wymianę stolarki drzwiowej i okien-

nej, wymianę poszycia dachowego, 

ocieplenie i remont elewacji oraz 

remont klatek schodowych. Prace 

kosztowały 810.620,00 zł. Również 

pod koniec roku 2017, zostały za-

kończone prace rozbiórkowe i bu-

dowlane wokół tych budynków ko-

munalnych. Roboty polegały na wyburzeniu starego zniszczonego obiektu wraz z przyległą zabudową, 

w miejsce którego zostały wybudowane dwa budynki z zespołem komórek lokatorskich oraz garaży. 

Dodatkowym zadaniem kończącym inwestycję było zagospodarowanie terenu obejmujące wyty-

czenie nowej drogi wewnętrznej, chodników i parkingów. Inwestycja zgodnie z umową wyniosła 

672.434,00 zł.

 Prace remontowo-budowlane na opisywanych obiektach nie należały do najłatwiejszych, gdyż 

zarówno budynek w Lipianach, jak i budynki w Kruszynie w trakcie prac były zasiedlone przez najem-

ców. O ile prace w Lipianach skupiały się na zewnętrznej części budynku i nie były tak uciążliwe dla 

Spotkanie mieszkańców budynków komunalnych w celu omó-
wienia zakresu remontu
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jego lokatorów, o tyle szerszy zakres robót budowlanych w Kruszynie był bardziej uciążliwy dla miesz-

kańców jak i samego wykonawcy. 

 W Łące wybudowany został nowy budynek socjalny wraz z budynkiem gospodarczym. Znajduje 

się w nim 8 mieszkań o łącznej powierzch-

ni ponad 240 m2, a także 16 komórek lo-

katorskich. Poza tym w ramach tego za-

dania zagospodarowano cały teren przy 

budynkach socjalnych – wykonano drogi 

dojazdowe, parkingi i chodniki. Zadanie to 

kosztowało ponad 139.000,00 zł. 

 Poza budową oraz gruntowny-

mi remontami socjalnych i komunal-

nych obiektów rokrocznie prowadzone 

są prace związane z bieżącym ich utrzy-

maniem.  W roku 2015 zamknęły się one 

kwotą 2.135,00 zł, w roku 2016 – 54.265,26 

zł a w roku 2017 – 28.123,89 zł. Od począt-

ku 2015 r. przyznano 3 lokale socjalne.

 Dbamy również o bezpieczeństwo naszych Mieszkańców. Na terenie Gminy Bolesławiec działają 

4 zespoły Ochotniczych Straży Pożarnych – w Trzebieniu, Brzeźniku, Ocicach i Starych Jaroszowicach. 

Kładziemy ogromny nacisk na to, by jednostki te funkcjonowały sprawnie. Dlatego też rokrocznie nie tylko 

doposażamy je w niezbędny sprzęt, wyposażenie czy inne niezbędne narzędzia, jak np. radiotelefony, piły, 

aparaty tlenowe, mundury, ale również podejmujemy działania mające na celu zakup nowych samocho-

dów ratowniczo-gaśniczych. 

Nowo wybudowany kompleks socjalny w Łące

Budynek komunalny w Kruszynie w nowej odsłonie
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 W bieżącej kadencji dzięki dotacjom oraz środkom z budżetu Gminy zakupiono dwa nowe samo-

chody ratowniczo-gaśnicze. W 2016 r. OSP Ocice otrzymała wart blisko 900.000,00 zł średni samochód 

ratowniczo-gaśniczy 4x4. Wysokość dotacji Gminy Bolesławiec to blisko 800.000,00 zł, a Wojewódzki 

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu przeznaczył na ten cel 80.000,00 zł, 

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego – 40.000,00 zł oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrz-

nych i Administracji – 20.000,00 zł. 

 W 2017 r. za podobną kwotę zakupiono średni samochód ratowniczo-gaśniczy 4x4 dla OSP Brzeź-

nik. Tym razem zakup sfinansowała Gmina Bolesławiec (blisko 730.000,00 zł), WFOŚiGW we Wrocławiu 

(80.000,00 zł) oraz MSWiA (90.000,00 zł). 

 Oba pojazdy to średnie wozy ratowniczo-gaśnicze, wykonane na podwoziu mercedesa z napędem 

na dwie osie, spełniające normę EURO 6 czystości spalin. Zostały one wyposażone w sprzęt ochronny 

służący strażakom, między innymi w aparaty tlenowe, a ponadto w sprzęt umożliwiający przeprowadza-

nie specjalistycznych akcji ratowniczych. W pojazdach są zamontowane nożyce hydrauliczne, rozpieracz 

ramieniowy oraz teleskopowy rozpieracz hydrauliczny. Dodatkowo zamontowano zestaw ratownictwa 

medycznego. Ten sprzęt umożliwia naszym strażakom natychmiastowe podjęcie akcji ratowniczych po 

przybyciu na miejsce zdarzenia, bo wielokrotnie zdarza się, że to właśnie oni są pierwsi na miejscu wy-

padku, a dotychczas musieli czekać aż przyjadą wozy Powiatowej Straży Pożarnej, wyposażone w odpo-

wiedni sprzęt. Poza tym napęd na dwie osie sprawdza się w przypadku zimowego utrzymania dróg i jest 

przystosowany do odśnieżania.

Wóz strażacki przekazany gminnej OSP w Brzeźniku
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 W 2018 r. przekazaliśmy także sprzęt ratowniczy dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Trzebieniu, 

Ocicach, Brzeźniku i Starych Jaroszowicach, którego zakup współfinansowany był ze środków Fundu-

szu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Gmina Bolesławiec pozyskała 

dotację w wysokości blisko 29.000,00 zł na zakup czterech desek ortopedycznych pediatrycznych, jed-

nego zestawu hydraulicznego do obcinania pedałów samochodowych, jednego zestawu ratownictwa 

medycznego PSP R-1 z deską i szynami Kramera oraz dwóch defibrylatorów AED.

 Dodatkowo ponad 143.000,00 zł 

przeznaczono na wspomniane wyposa-

żenie oraz sprzęt, w tym m.in. zakup ubrań 

specjalnych, węży strażackich, prądownic, 

radiotelefonów, aparaty nadciśnieniowe 

czy budowę systemu powiadamiania. 

 Dodatkowo podjęta została de-

cyzja o rozbudowie dwóch remiz OSP         

w Trzebieniu i Brzeźniku. Na rozbudowę 

remizy w Trzebieniu otrzymaliśmy już 

projekt budowlany i w 2019 roku nastą-

pi jej rozbudowa. Natomiast w Brzeźniku 

został zakupiony teren i zmieniony plan, 

aby można było również w przyszłym roku opracować projekt i zrealizować to zadanie. W ciągu tej ka-

dencji na Ochotnicze Straże Pożarne gmina wydała  około 3.000.000 zł.

 W 2015 roku Gmina Bolesławiec dofinansowała zakup nowego radiowozu dla Komisariatu Policji 

w Kruszynie. Na ręce ówczesnych komendantów – insp. Henryka Stefanko, Komendanta Komendy Po-

Policjanci z Komisariatu Policji w Kruszynie odbierają z rąk 
Wójta kluczyki do nowego radiowozu

Gmina Bolesławiec pozyskała dotację w wysokości 28.640,00 zł na zakup sprzętu ratowniczego dla 
Ochotniczych Straży Pożarnych w Trzebieniu, Ocicach, Brzeźniku i Starych Jaroszowicach
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wiatowej Policji w Bolesławcu i kom. Przemysława Rudzika, Komendanta Komisariatu Policji w Kruszynie 

przekazane zostały kluczyki do nowego samochodu, który służy dziś tamtejszym policjantom. Kwota do-

finansowania zakupu przez Gminę Bolesławiec wyniosła ponad 20 tysięcy złotych.

 Lokalna policja regularnie wspierana jest przez władze gminy – w 2016 i 2018 roku przekazaliśmy 

policjantom sprzęt komputerowy, z którego korzystają każdego dnia w swojej pracy. Staramy się dofinan-

sowywać policjantów i strażaków, ponieważ jest to inwestycja w bezpieczeństwo naszych Mieszkańców, 

a to jest bezcenne.

 Dbamy również o tradycje oraz wiedzę w zakresie bezpieczeństwa – nie tylko przez organizacje 

konkursów wiedzy pożarniczej czy wspieraniu gminnych OSP, regularnie biorących udział w Zawodach 

Pożarniczych. Wspólnie z ochotnikami kultywujemy historię naszych jednostek. W maju 2017 r. jubileusz 

70-lecia istnienia obchodziła Ochotnicza Straż Pożarna w Ocicach, który był wspaniałą okazją do podkre-

ślenia zasług strażaków-ochotników.

 Rokrocznie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej udziela pomocy tym Mieszkańcom naszej gmi-

ny, których sytuacja materialna uległa pogorszeniu. Oferujemy wiele różnych form wsparcia, skierowa-

nych zarówno do pojedynczych osób jak i całych rodzin. Łącznie liczba rodzin, korzystających z różnych 

form wsparcia to 284 rodziny w 2015 r., 266 rodzin w 2016 r., 220 rodzin w 2017 r. i 170 rodzin w bieżą-

cym roku. W okresie od 2015 do 2017 roku z zasiłku stałego skorzystało 217 osób, a 444 rodziny z zasiłku 

okresowego. Z dodatku mieszkaniowego skorzystały 62 rodziny, z dodatku energetycznego – 48 rodzin,                 

z dożywiania w szkołach – 293 osoby, a z usług opiekuńczych – 26 osób. Do 6 osób trafiły zasiłki celowe 

z tytułu zdarzenia losowego, a 34 zostało skierowanych do domu pomocy społecznej.

 Od kwietnia 2016 r. funkcjonuje specjalny program „Rodzina 500+”, który przysługuje matce, ojcu, 

opiekunowi faktycznemu albo prawnemu do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia. Celem pro-

gramu jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dzieci, w tym z opieką i zaspoko-

Budynek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kruszynie
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jeniem ich potrzeb życiowych, ale przed wszystkim ma to być zachęta do posiadania więcej niż jednego 

dziecka. W roku 2016 wypłacone zostało ponad 6.200.00 zł, a rok później już ponad 8.300.000 zł.

 Jednak GOPS świadczy również pomoc niepieniężną – w latach 2015-2016 409 rodzin (tj. 1275 

osób) skorzystało z pomocy Banku Żywności, w latach 2015-2017 dla 94 rodzin wydano Karty Dużej Ro-

dziny, a 111 osobom wraz z opiekunami opłacono udział w spotkaniu integracyjnym osób niepełnospraw-

nych.

 Z myślą o naszych Mieszkańcach uruchamiamy co roku bezpłatne badania zdrowotne. Są to pro-

gramy zdrowotne profilaktyki schorzeń sutka oraz profilaktyka schorzeń prostaty. Od 2015 r. do lipca 2018 

r. z badań skorzystały 343 kobiety oraz 51 mężczyzn. Łączny koszt realizacji programów to blisko 55.000 zł. 

Zainteresowanie Mieszkańców naszej Gminy rokrocznie się zmienia – w 2017 r. w badaniach wzięły udział 

173 panie, podczas gdy z badań przesiewowych skorzystało jedynie 7 panów.  

 Podczas mijającej kadencji przeznaczyliśmy znaczne środki na działalność kulturalną oraz spor-

towo-rekreacyjną. Dzięki szerokiej i bogatej ofercie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Bolesławcu          

z/s w Kruszynie Mieszkańcy wszystkich miejscowości naszej gminy zapewniony mają dostęp do rozrywki, 

zabawy i zajęć sportowych.

 Od 2015 r. do listopada 2018 r. GOKiS zorganizował ponad 500 wydarzeń kulturalnych i sportowych, 

których adresatami były osoby w różnym wieku oraz o różnych zainteresowaniach. W okresie letnim 

Ośrodek skupia się na różnorakich imprezach plenerowych. Do najważniejszych zaliczyć można Dożynki 

Gmina Bolesławiec finansuje badania zdrowotne mieszkańców w ramach programów profilaktyki
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Gminne, Bałkańską Festę w Bolesławicach, Festyn Kresowo-Kapuściany w Żeliszowie, Festyn Pierogowy 

w Dąbrowie Bolesławieckiej czy Bałkańskie Święto Pity w Lipianach. To również szereg atrakcji skierowa-

nych głównie dla najmłodszych, jak choćby cykliczne i cieszące się ogromnym zainteresowaniem „Waka-

cje z GOKiS-em” czy „Ferie bez nudy”, które odbywają się w miejscowościach naszej Gminy. Ale działania 

GOKiS-u mają także na celu pielęgnowanie tradycji i kultury – poza niektórymi imprezami plenerowymi, 

zaliczyć można do nich Wieczór Tradycji Bożonarodzeniowych w Łaziskach, Konkurs na Tradycyjne Po-

trawy i Najpiękniejsze Kompozycje Wielkanocne. To także autorskie wydarzenia, jak Maraton Układania 

Puzzli MAUPa oraz Konkurs na Najpiękniejszy List Pisany Odręcznie. Ośrodek jest również organizatorem 

przeróżnych imprez sportowych, jak Gminna Liga Siatkówki, Mistrzostwa Gminy w Darcie czy Piłce Halo-

wej.

      GOKiS organizuje również wyjazdy ko-

lonijne dla dzieci, z terenu Gminy. Są to dwu-

tygodniowe, letnie wyjazdy do miejscowości 

nadmorskich, wypełnione zabawą, relaksem 

oraz zawieraniem nowych znajomości.  

   W każdym roku na wakacyjny wypo-

czynek wyjeżdżają dwa turnusy dzieci i mło-

dzieży. Podczas mijającej kadencji, pod okiem 

i opieką wykwalifikowanych opiekunów 914 

kolonistów wypoczywało nad Morzem Bał-

tyckim.

   W bieżącej kadencji przy współpracy 

Ośrodka odbyły się 3 wieczory autorskie, 

połączone z premierami książek, wyda-

nych przez Gminę Bolesławiec. W grudniu 

2014 roku w siedzibie GOKiS-u odbyła się 

promocja książki „Kruszyn – miejsce nie-

zwykłe”, w którym wzięło udział blisko 300 

osób. Publikacja ta stała się zalążkiem do pomysłu opisania wszystkich miejscowości naszej Gminy. Dlate-

go też w listopadzie 2015 roku na ręce naszych Mieszkańców przekazaliśmy kolejną książkę – tym razem 

opisującą Żeliszów. „Żeliszów – wierny swo-

im korzeniom” opowiada historię tamtejszych 

Mieszkańców, a podczas wieczoru autorskie-

go Dom Ludowy we wsi zgromadził całe po-

kolenia.

     Jeszcze w 2018 r. wydana zostanie publi-

kacja o Trzebieniu, Trzebieniu Małym, Starej 

Olesznej, Parkoszowie i Kozłowie. Zbiorcza 

praca opisująca północną część naszej Gmi-

ny zaczęła powstawać w 2017 roku, a naszym 

Mieszkańcom udostępnimy ją wkrótce.

   Odmiennym projektem było wydanie 

bajek Ryszarda Adama Gruchawki „Kuferek 

Kolonie organizowane przez Gminny Ośrodek Kultury   
i Sportu umożliwiają dzieciom i młodzieży odpoczynek 

nad Morzem Bałtyckim

Gmina Bolesławiec jest wydawcą książki z bajkami      
autorstwa Ryszarda Adama Gruchawki ilustrowanej 

pracami dzieci z pracowni plastycznej GOKiSu
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bajeczek”. Książka, ilustrowana pracami dzieci z pracowni plastycznej GOKiS-u pod czujnym okiem Kry-

styny Greli, swoją premierę miała w styczniu 2017 r. i od razu skradła serca tak dzieci, jak i dorosłych.

 Podczas tej kadencji powstały także materiały wideo na temat wszystkich miejscowości Gminy. 

Ilustrowane zdjęciami z drona, opisujące położenie, historię oraz aktualne działania tamtejszych Mieszkań-

ców. Filmy publikowane są na kanale Gminy Bolesławiec na Youtube.

 Aktywność naszych Mieszkańców nie słabnie i każdego roku przybiera coraz to ciekawsze formy – 

poza kultywowaniem tradycji, czyli organizowaniem spotkań wigilijno-opłatkowych, celebrowaniem Dnia 

Kobiet czy Dnia Dziecka, przybiera ona także formy spontanicznych wydarzeń, jak rokrocznie organizo-

wane kuligi dla dzieci i dorosłych, wspólne kolędowania czy spontaniczne spotkania przy zlokalizowanych 

we wsiach grillowiskach.

 Gmina Bolesławiec regularnie reprezentuje także województwo dolnośląskie na Dożynkach Pre-

zydenckich w Spale, gdzie odnosi sukcesy. Wieńce dożynkowe, wykonane w miejscowościach Gminy, 

spotykają się z uznaniem i zostają nagrodzone. W 2015 roku wieniec z Żeliszowa zajął 3 miejsce w ogól-

nopolskiej rywalizacji, w roku 2017 tuż za podium uplasował się wieniec stworzony przez Nową Wieś.

 Tradycja wyplatania dożynkowych wieńców to nie jedyna tradycja przekazywana z pokolenia na 

pokolenie i od lat. Kolejnym przykładem są działające na terenie naszej Gminy zespoły ludowe czy koła 

gospodyń wiejskich. Wiele z nich ma już na swoim koncie piękne, okrągłe jubileusze. W listopadzie 2015 

Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej wraz z małżonką gościli w Spale delegację dożynkową z Żeliszowa
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roku Koło Gospodyń Wiejskich Ocice świętowało 60 lat wspólnej działalności, rok później – 50-le-

cie obchodziło KGW Żeliszów, w 2016 r. – pół wieku istnienia świętowało KGW Nowe Jaroszowi-

ce, a w 2017 r. – 60 lat działalności uczciło KGW z Kruszyna, a w roku 2018 swój jubileusz świętowało 

KGW z Łazisk. Poza tym to właśnie w naszej Gminie, a konkretniej w Żeliszowie, zorganizowane zostały 

uroczystości z okazji 150-lecia istnienia Kół Gospodyń Wiejskich. W sierpniu 2016 r. podczas jubileuszu 

wręczono również Order serca matkom wsi oraz Zasłużony dla Kółek Rolniczych.

 O podobnych rocznicach mówić mogą także nasze zespoły – w 2016 r. 40-lecie istnienia ob-

chodził Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Bolesławieckiej, który z tej okazji przygotował wspaniały program, 

opowiadający o początkach grupy. Elżbiecie Tor udało się także zaprosić na występ dawnych członków 

Zespołu, z których część wróciła do występów po gali. W 2017 r. piękny jubileusz, bo aż 70-lecia obchodził 

Gminny Zespół Pieśni  i Tańca „Jutrzenka”, który także zaprosił swoich sympatyków na specjalnie przygo-

towany na tę okazję program. Była to także okazja do wręczenia odznaczeń i dyplomów Ministra Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego oraz Nagrody Okolicznościowej Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego                       

z Funduszu Promocji Kultury. 

 11 kwietnia 2016 r. podpisana została umowa partnerska na rzecz realizacji projektu „Budowa Syste-

mu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych 

w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego”. Gmina Bolesławiec jest jedną z 10 gmin, 

biorących udział w tym zadaniu.

Gminny Zespół Pieśni i Tańca „JUTRZENKA” koncertuje już 70 lat



24

GMINA
BOLESŁAWIEC

 Gmina początkowo wnioskowała o stworzenie Systemu Informacji Przestrzennej, jednak projekt 

rozrósł się dodatkowo o e-usługi oraz elektroniczny obieg dokumentów. Dla każdego mieszkańca gminy 

oznacza to, że po wdrożeniu projektu będzie on mógł skorzystać z całego pakietu e-usług.

 W praktyce ograniczy to wizyty w urzędzie, ponieważ złożenie wniosku, sprawdzenie obowiązują-

cych opłat czy śledzenie postępu załatwianych w urzędzie spraw, monitorować można będzie na bieżąco 

bez wychodzenia z domu. Poza tym mieszkańcy będą mogli skorzystać z takich aplikacji jak e-konsultacje 

czy e-cmentarze.   

 Projekt obejmuje nie tylko wdrożenie wymienionych usług, ale także zakup niezbędnego sprzętu    

i oprogramowania.

 Umowę partnerstwa poza Gminą Bolesławiec podpisali Gmina Nowogrodziec, Gmina Osiecznica, 

Gmina  Warta Bolesławiecka, Gmina Gromadka, Gmina i Miasto Lwówek Śląski, Gmina Miejska Zawidów, 

Gmina Zagrodno, Gmina Sulików oraz Gmina Miejska Bolesławiec.

 Planowany ogólny koszt realizacji projektu dla wszystkich gmin wynosi 15.668.635,97 zł. Planowana 

kwota dofinansowania w ramach programu wynosi 13.318.340,57 zł, co stanowi 85% kosztów kwalifiko-

walnych. Planowana kwota udziału własnego stron umowy wynosi 2.350.295,40 zł, co stanowi 15 % kosz-

tów kwalifikowalnych. Gmina Bolesławiec wnioskowała o 2.040.723,69 zł.

Krok w nowoczesność: Wójt i Skarbnik w imieniu Gminy Bolesławiec podpisują umowę 
dotyczącą e-usług



25

GMINA
BOLESŁAWIEC

 Gmina Bolesławiec regularnie realizuje szeregi projektów a także partneruje kolejnym. Dzięki 
uzyskanym środkom zrealizowaliśmy i realizujemy wiele inwestycji, wydarzeń sportowo-kultural-
nych oraz przedsięwzięć transgranicznych.
 Prezentujemy zestawienie wszystkich dofinansowanych projektów, które realizowaliśmy sa-
modzielnie lub w partnerstwie w latach 2015-2018.

I. Fundusz Mikroprojektów Nisa-Nysa w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 

2014-2020:

1.  Aktywnie i artystycznie w przyszłość – realizacja 01.02.2017 - 30.06.2017

    Całkowita wartość projektu: 21 783,38 PLN

    Wartość dofinansowania: 19 604,99 PLN (90 %)

2.  Szlakiem grodów i zamków – realizacja  01.04. 2017 - 31.10.2017

    Całkowita wartość projektu: 14 368,34 PLN

    Wartość dofinansowania: 12 931,44 PLN (90%)

3.  Taniec to kultura narodów – realizacja  02.01. 2017 - 30.06.2017

    Całkowita wartość projektu: 15 592,30 PLN

    Wartość dofinansowania: 14 033,04 PLN (90%)  

    

II. Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Oś Priorytetowa 10 Edukacja Działanie: 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości  edu-

kacji przedszkolnej Poddziałanie 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej  jakości edukacji 

przedszkolnej -  konkursy horyzontalne

1.  Projekt „Kreatywne przedszkola” – realizacja  01.08.2016 - 30.06.2017

    

    Całkowita wartość  projektu: 506 181,00  PLN 

    Wartość  dofinansowania: 430 254,00 PLN (85 %)
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Oś Priorytetowa 7 Infrastruktura edukacyjna, Działanie 7.1. Inwestycje w edukację przedszkolną, pod-

stawową i gimnazjalną, Poddziałania 7.1.1 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gim-

nazjalną - OSI

2.  Multimedialne szkoły. Wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni kom-

puterowych w szkołach podstawowych w Gminie Bolesławiec”- realizacja  25.05.2016 - 30.09.2017 

    Całkowita wartość projektu: 981 910,96 PLN 

    Wartość dofinansowania: 834 624,36 PLN (85 %)

3.  Przebudowa starego budynku szkoły  podstawowej w Brzeźniku i adaptacja  na przedszkole- reali-

zacja 2015.10.12 do 2016.10.31

     Całkowita wartość projektu:  308 600,85 PLN  

     Wartość dofinansowania: 260 610,72 PLN (85 %)

III. Ministerstwo Sportu  i Turystyki , Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej

1.  Program rozwoju regionalnej infrastruktury sportowej 2015

    • „Budowa boiska wielofunkcyjnego we wsi Kraszowice”

       Całkowita wartość projektu: 282 900 PLN        

                                                                         

       Wartość dofinansowania: 80 000 PLN 

    • „Budowa boiska wielofunkcyjnego we wsi Mierzwin”

       Całkowita wartość projektu: 269 999 PLN                   

                                                              

       Wartość dofinansowania: 80 000 PLN

2.  Program rozwoju regionalnej infrastruktury sportowej 2016

    • „Budowa boiska wielofunkcyjnego we wsi Lipiany”

       Całkowita wartość projektu: 274 905 PLN                                                                        
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        Wartość dofinansowania: 87 200 PLN 

    • „Budowa boiska wielofunkcyjnego we wsi Parkoszów”

       Całkowita wartość projektu: 279 000 PLN                 

                                                               

       Wartość dofinansowania: 79 500 PLN 

IV. Program Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020

„Łużyce – Bory, rowerem przez kulturowe i przyrodnicze dziedzictwo pogranicza” – realizacja  

01.09.2018 – 30.09.2019  

     Całkowita wartość projektu: 6 428 492,58 PLN

     Wartość dofinansowania: 5 464 216,47 PLN (85 %)

     W tym:

     Partnerzy :

   

1. Gmina Bolesławiec (PP1) – Partner Wiodący

        

     całkowita wartość: 3 137 105,02 PLN, w tym:

     dofinansowanie: 2 666 538,71 PLN;

     wkład własny: 470 566,31 PLN

2. Gmina Warta Bolesławiecka (PP2)

        

     całkowita wartość: 1 658 623,34 PLN, w tym:

     dofinansowanie: 1 409 829,13 PLN

     wkład własny: 248 794,21 PLN

    

3. Gmina Miejska Bolesławiec (PP3)

       

     całkowita wartość: 39 999,99 PLN, w tym:
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     dofinansowanie: 33 999,84 PLN

     wkład własny: 6 000,15 PLN

4. Gmina Osiecznica (PP4)

       

     całkowita wartość: 130 379,92 PLN, w tym:

     dofinansowanie: 110 822,45 PLN

     wkład własny: 19 557,47 PLN

5. Miasto Bernsdorf

       

     całkowita wartość: 1 462 384,31 PLN, w tym:

     dofinansowanie: 1 243 026,34 PLN

     wkład własny: 219 357,97 PLN


	cz1
	cz2
	cz3

