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AKTUALNOŚCI GMINNE
29 października Zastępca 

Wójta – Roman Jawor-
ski spotkał się z przedstawi-
cielami firmy PANATTONI. 
Rozmowa dotyczyła możliwo-
ści inwestowania w Gminie 
B o le s ł aw ie c  n a  t e ren a ch 
przeznaczonych pod usługi  
i przemysł.

3 listopada w Starostwie 
Powiatowym w Bolesław-

cu odbyło się spotkanie inicjują-
ce projekt Cyklostrada Dolno-
śląska, czyli systemu zinte-
growanych ze sobą ponadre-
gionalnych dróg rowerowych  
o wysokim standardzie jakości 
i bezpieczeństwa. W spotka-
niu wziął udział Wójt Gminy 
Bolesławiec – Andrzej Dutkow-
ski.

4 l i s topad a  t e go  rok u 
podpisana została umowa 

pomiędzy Powiatem Bolesła-
wieckim a Firmą Usługi Remon-
towo-Budowlane i Transport 
Józef Michal ik .  Dotyczyła 
ona rea l izac ji  zadania pn. 
„Przebudowa drogi powiato-
wej Nr 2273D relacji Bożejo-
wice - Otok”. Zadanie, które-
go całkowity koszt wyniesie 
ponad 5.700.000 zł, realizo-
wane będzie ze środków finan-
sowych w ramach Rządowe-
go Funduszu Rozwoju Dróg 
(ok. 3.200.000 zł) oraz współ-
f inansowane przez Gminę 
Bolesławiec w kwocie ok.  
1.300.000 zł. Prace budowla-
ne obejmą łącznie około 1 km 
drogi, a termin ich zakończe-
nia planowany jest na pierw-
szą połowę sierpnia przyszłe-
go roku.

Na początku l i s topada 
ogłoszona została infor-

macja, że Gmina Bolesławiec 

zajęła wysokie 268 miejsce z 
2477 gmin w Polsce w ogólno-
polskim rankingu Serwisu 
Samorządowego PAP, badają-
cym jakość życia we wszystkich 
gminach w kraju. Jest to najlep-
szy wynik w naszym powie-
cie. Więcej na temat rankingu 
piszemy w tym numerze biule-
tynu.

8 l i s topad a  podp i s a n a 
została umowa z Ryszar-

de m Bu rdu k iew ic z e m  n a 
remont przepustu drogowego 
na drodze Kruszyn – Kraśnik 
Górny. Koszt tego zadania to 
blisko 70.000 zł. 

Tego samego dni, tj. 8 listo-
pada, a podpisana zosta-

ła umowa na budowę dróg 
dojazdowych do obozowisk 
Trzebień Mały oraz Pstrąże 
wraz z budową dwóch mostów 
na rzece Bóbr i trzech skrzy-
żowań (ronda) z DW 297.  
W je j  ramach w ybudowa-
nych zostanie ok. 12 km dróg, 
w tym głównych i technicz-
nych, ronda oraz dwa nowe 
mosty na rzece Bóbr, jeden  
w Trzebieniu i drugi koło Pstrą-
ża. Wykonawca planuje opraco-
wać dokumentację projektową 
w 2022 r., natomiast rozpo-
częcie realizacji robót budow-
lanych w latach 2023-2025. 
Szacowana wartość zadania 
to ok. 117 mln złotych finan-
sowana w całości z Rządowe-
go Funduszu Rozwoju Dróg. 
Wykonawcą inwestycji jest 
konsorcjum firm: Nowak – 
Mosty sp. z o.o. z Dąbrowy 
Górniczej – lider i PHU Larix 
sp. z o.o. z Liblińca – partner. 
Koszt inwestycji to ponad 110 
mln zł. A termin realizacji – 30 
czerwiec 2025 r. 

Dwa dni później, bo 10 listo-
pada podpisano umowę  

z Firmą ELEKTROS ENERGE-
TYKA  SP. Z O.O. z Bolesław-
ca na budowę oświet len ia 
parkowego przy komplek-
sie sportowo-rekreacyjnym  
w Bolesławicach. Zadanie 
opiewa na kwotę 37.000 zł.

17 lis topada w Szpita-
l u  P o w i a t o w y m  

w  B o l e s ł awc u  o d by ł  s i ę 
Konwent Samorządów Powia-
tu Bolesławieckiego. Temata-
mi Konwentu było omówienie 
aktualnej sytuacji w placów-
ce oraz II nabór wniosków do 
Programu „Polski Ład”, składa-
nych przez Starostwo Powiato-
we. W Konwencie uczestniczył 
Zastępca Wójta Gminy Bolesła-
wiec – Roman Jaworski.

19 l i s topa d a  w  D omu 
Ludowym w Kraśniku 

Dolnym miał miejsce wieczór 
promocyjny książki „Kraśnik 
Dolny i okol ice – dawniej 
 i  dz iś”,  k tóry uroczyśc ie 
za inaugurowa ła Sekreta rz 
Gminy – Iwona Przybylska.  
W trakcie spotkania każdy 
móg ł otrzymać bezp łatn ie 
egzemplarz książki oraz poroz-
mawiać z autorem publika-
cji – Dariuszem Gołębiew-
skim. Publikacja opisuje pięć 
miejscowości naszej Gminy – 
Kraśnik Dolny, Kraśnik Górny, 
Chościszowice, Lipiany i Nową 
Wieś. Osoby zainteresowane 
otrzymaniem książki powinny 
zgłosić się do Urzędu Gminy 
Bolesławiec (ul. Teatralna 1A 
w Bolesławcu).

Karolina Wieczorek
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CO SŁYCHAĆ W RADZIE?
W dniu 27 października br. odbyło się wspól-

ne posiedzenie Komisji stałych, które razem 
z następującą po nich XXV Sesją Rady Gminy 
Bolesławiec w dniu 3 listopada br., zdominowa-
ne były w przeważającej części okołobudżetowy-
mi projektami uchwał. Radni rozpatrzyli łącznie 
dziesięć projektów uchwał, które po pozytywnym 
zaopiniowaniu przez Komisje podjęto na Sesji. 
Uchwały publikujemy na stronie internetowej www.
bip.gminaboleslawiec.pl w zakładce prawo lokalne. 

W pierwszej podjętej przez radnych uchwale  
w sprawie określenia wysokości stawek 

podatku od nieruchomości określono następujące 
stawki podatków od gruntów: związanych z prowa-
dzeniem działalności gospodarczej, bez względu 
na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów  
i budynków – 01,03 zł od 1 m2 powierzchni; pod 
wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami 
powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorni-
ków sztucznych – 5,17 zł od 1 ha powierzch-
ni; pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicz-
nego przez organizacje pożytku publicznego -  
0,54 zł od 1 m2 powierzchni, za wyjątkiem gruntów 
stanowiących tereny mieszkaniowe, w części nie 
zajętej na prowadzenie działalności gospodarczej 
i na prowadzenie odpłatnej statutowej działalno-
ści pożytku publicznego przez organizacje pożyt-
ku publicznego, do których stosuje się stawkę – 
0,50 zł od 1 m2 powierzchni; niezabudowanych 
objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa 
w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewita-
lizacji i położonych na terenach, dla których 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzenne-
go przewiduje przeznaczenie pod zabudowę miesz-
kaniową, usługową albo zabudowę o przeznacze-
niu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje 
zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu  
w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, 
a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie  
z przepisami prawa budowlanego – 3,40 zł od  
1 m2 powierzchni. Ustalono także stawki podatków 
od budynków lub ich części: mieszkalnych – 0,85 
zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, związanych z 
prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od 
budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na 
prowadzenie działalności gospodarczej – 25,74 zł 
od 1 m2 powierzchni użytkowej; zajętych na prowa-

dzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu 
kwalifikowanym materiałem siewnym – 12,04 zł  
od 1 m2 powierzchni użytkowej; związanych  
z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumie-
niu przepisów o działalności leczniczej, zajętych 
przez podmioty udzielające tych świadczeń –  
5,25 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej; pozosta-
łych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej 
statutowej działalności pożytku publicznego przez 
organizacje pożytku publicznego – 8,68 zł od  
1 m2 powierzchni, za wyjątkiem obór, szop, stodół, 
garaży, wykorzystywanych wyłącznie na zaspo-
kojenie potrzeb własnych podatnika związanych  
z prowadzeniem gospodarstwa domowego, w części 
nie zajętej na prowadzenie działalności gospodar-
czej i na prowadzenie odpłatnej statutowej działal-
ności pożytku publicznego przez organizacje pożyt-
ku publicznego, do których stosuje się stawkę –  
7,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej. Stawka 
podatku od budowli wynosi 2 % ich wartości, 
określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 
3 – 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych 
(niezmiennie od lat). Oznacza to m.in., że podatek 
od nieruchomości wzrasta: od gruntów pod prowa-
dzenie działalności gospodarczej o 0,04 zł od 
1m2, natomiast od budynków o 0,90 zł od 1m2. 
Jeżeli chodzi o wody powierzchniowe wzrost jest  
o 0,15 zł od ha powierzchni zbiorników (czyli 
wzrost nie jest istotny). Wójt Gminy na XXV Sesji 
poinformował, że od lat chroniona jest grupa miesz-
kańców, z tytułu podatków od mieszkań i gruntów 
związanych z działkami zajętymi pod cele miesz-
kaniowe. Jeżeli chodzi o podatek mieszkaniowy 
wzrost stawki wynosi 5 groszy, czyli jeżeli ktoś 

Posiedzenie Komisji stałych odbyło się w Kruszynie
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ma budynek mieszkalny o powierzchni 100 m2, 
to będzie płacił 5 zł więcej podatku rocznie. Jeżeli 
chodzi o grunty pozostałe, to wzrost podatku 
wynosi o 0,31 zł, z wyjątkiem obór, szop, stodół, 
garaży, itp., gdzie stawka proponowana jest większa 
o 1,00 zł (1,18 zł niżej niż stawka maksymalna).  

W uchwale w sprawie obniżenia średniej ceny 
skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do 

obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy 
Bolesławiec radni podjęli decyzję, aby średnia 
cena skupu żyta za okres 11 kwartałów podana 
przez GUS na 2021 rok, która wynosi 61,48 zł za 
1dt. została obniżona do kwoty 58,00 zł. Projekt 
uchwały uzyskał pozytywną opinię Dolnośląskiej 
Izby Rolniczej. Oznacza to, że będzie ona niższa  
o 3,48 zł od stawki maksymalnej, a wyższa o 4,00 
zł od stawki, która miała zastosowanie dla podatku  
w roku 2021. Podatek wynosił będzie 145 zł za 
hektar przeliczeniowy (będzie większy o 10 zł 
 od ha). 

W kolejnej podjętej przez radnych uchwale 
określono wysokości stawek podatku od 

środków transportowych: od samochodów cięża-
rowych  w zależności od dopuszczalnej masy całko-
witej pojazdu, liczby osi, ciągników siodłowych 
lub balastowych, przyczep, naczep i autobusów, 
w zależności od liczby miejsc do siedzenie poza 
miejscem kierowcy. Wójt Gminy podczas Sesji 
poinformował, że wzrosty wysokości stawek są 
dosyć zróżnicowane – umiarkowane w stosunku 
do pojazdów, które są dzisiaj zarejestrowane na 
terenie Gminy Bolesławiec i podlegają opodatko-
waniu, natomiast wyższe wzrosty zaproponowano 
dla tych pojazdów, których nie ma obecnie u nas, 
natomiast wcześniej trochę sztucznie zaniżano ich 
stawki podatku wiedząc, że tych przychodów nie 
będzie. Jeżeli zostaną takie pojazdy zarejestrowa-
ne nie będzie szokowego podnoszenia wysokości 

stawek. Od ustalenia wysokości stawek podatków 
i opłat lokalnych, które są dochodami własnymi  
i stanowią główne źródło dochodów budżetowych 
zależą m.in. możliwości inwestycyjne Gminy. 

Radni w drodze uchwały dokonali zmiany 
budżetu Gminy Bolesławiec na 2021 rok. 

Zwiększono dochody budżetu Gminy Bolesławiec 
o kwotę 2.164.200 zł. Na tą kwotę składają się 
dwie pozycje: uzupełnienie subwencji 2.135.895 zł 
oraz 28.305 zł, w związku z otrzymaniem środków 
z opłaty od sprzedaży napojów alkoholowych  
w opakowaniach jednostkowych o ilości nominal-
nej nieprzekraczającej 300 ml. Zaproponowano 
zwiększenie wydatków budżetu gminy Bolesławiec 
o kwotę 88.305 zł na: zwiększenie wypłat diet dla 
radnych oraz dotację celową na realizację zadań 
w ramach „Programu Profilaktyki i Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdzia-
łania Narkomanii dla Gminy Bolesławiec na rok 
2021” z przeznaczeniem na prowadzenie przez 
GOKiS zajęć również dla dzieci zagrożonych zjawi-
skiem alkoholizmu i narkomanii. Także zapropo-
nowano zmniejszenie wydatków budżetu Gminy 
Bolesławiec o kwotę 60.000 zł przeznaczonych 
na realizację programów zdrowotnych. Z progra-
mu profilaktycznego dla kobiet korzystają kobiety 
chętnie, mniej w tym roku z powodu dużego udzia-
łu w roku poprzednim, a można skorzystać raz na 
dwa lata, jeżeli nie ma innych wskazań lekarskich. 
Natomiast ani jeden mężczyzna nie wziął udzia-
łu w badaniach profilaktycznych w roku bieżą-
cym, w kierunku chorób prostaty. Proponujemy 
kontynuacje programów na kolejny rok tj.: profi-
laktyczne badania przesiewowe schorzeń sutka  
u kobiet (mammografia, USG, konsultacja lekar-
ska) oraz badania schorzeń prostaty u mężczyzn 
(USG, poziom PSA, konsultacja urologiczna). Na 
poprzedniej Sesji już Wójt mówił o próbie rozezna-
nia możliwości programu szczepień na grypę, ale ze 
względu na braki w dostępie do szczepionek tego 
programu zdaniem fachowców nie da się zrealizo-
wać. Jeżeli sytuacja ze szczepionkami zmieniłaby 
się, będzie możliwość uruchomienia tego programu. 

Kolejna podjęta przez radnych uchwała  
w sprawie przyjęcia Programu współpracy 

Gminy Bolesławiec z organizacjami pozarządo-
wymi i innymi podmiotami prowadzącymi działal-
ność pożytku publicznego na rok 2022, określa 
zasady powierzenia realizacji  zadania publiczne-
go. Zadania są podobne jak w br. Od wielu lat są 
to zadania z zakresu pomocy społecznej (w tym 
rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

Radni rozpatrzyli 10 uchwał
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które poświęcone było w całości sprawom oświa-
towym. Barbara Majecka – Dyrektor Gminnego 
Zakładu Obsługi Szkół przedstawiła Informację 
o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie 
Bolesławiec. Następnie radni wnikliwie zapozna-
wali się z materiałami opracowanymi przez GZOSZ 
jak i złożonymi przez nauczycieli i rodziców, w celu 
zajęcia stanowiska w sprawie obniżenia poziomu 
organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Dąbrowie 
Bolesławieckiej. 

Na XXVI Sesji Rady Gminy Bolesławiec zapla-
nowanej na dzień 24 listopada 2021 roku 

radni zapoznają się z Informacją przedłożoną przez 
Dyrektora ZOZ w Bolesławcu - Kamila Barczyka 
na temat zrealizowanych i planowanych inwestycji 
oraz w zakresie bieżącego funkcjonowania Szpitala 
Powiatowego w Bolesławcu. Zachęcamy mieszkań-
ców Gminy do zapoznania się z Informacją (poprzez 
transmisję obrad zamieszczoną na stronie Gminy 
Bolesławiec). Także podczas Sesji wręczone zostaną 
medale Za zasługi dla obronności Kraju rodzicom, 
którzy wychowali dzieci na wzorowych żołnierzy: 
Złoty medal – Pani Helenie Karaban z Ocic oraz 
Srebrne medale: Państwu Krystynie i Bogdanowi 
Król z Żeliszowa; Pani Anieli Matyjewicz z Mierz-
wina; Paniom Feliksie Dudkiewicz, Stanisławie 
Kopeć i Anieli Korniak z Kraśnika Dolnego oraz  
Pani Katarzynie Zioła z Ocic. 

Ponadto w drugiej połowie listopada br. odbędą 
się posiedzenia poszczególnych Komisji stałych 

Rady Gminy, w celu wykonania zaplanowanych 
działań oraz opracowania sprawozdań z pracy 
poszczególnych Komisji w 2021 roku i planów 
pracy na 2022 rok.  

wyrównywania szans tych rodzin i osób), z zakre-
su wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 
i sportu oraz zadania dotyczące ochrony i promo-
cji zdrowia i działalności na rzecz osób niepełno-
sprawnych. Także zadania z zakresu działalno-
ści wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności 
lokalnych oraz podtrzymywania i upowszechniania 
tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz 
rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej  
i kulturowej. Program obejmuje również zadania 
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzic-
twa narodowego oraz zadania z zakresu nauki, 
szkolnictwa wyższego, edukacji oświaty i wycho-
wania. Podmioty realizujące zadania wyłaniane 
są w drodze konkursu, który rozstrzyga Komisja 
powoływana przez Wójta Gminy (zarządzeniem). 

Na XXV Sesji podjęto również uchwałę  
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie  

w nieodpłatne użytkowanie, w trybie bezprzetar-
gowym na okres 30 lat, udziałów Gminy Bolesła-
wiec w prawie własności nieruchomości zlokali-
zowanych w Gminie Bolesławiec, obręb 0029 we 
wsi Trzebień (chodzi o Zakład Unieszkodliwiania 
Odpadów Komunalnych). MZGK przystąpiło do 
rekultywacji pierwszej kwatery, która jest wypeł-
niona i aby ją zamknąć należy przeprowadzić jej 
rekultywację. Zmieniły się przepisy - wcześniej na 
podstawie pisemnego upoważnienia Spółka włada-
ła gruntem i nie było przeszkód, natomiast zmiana 
przepisów wymusza, aby to prawo zapisać w formie 
szczególnej Aktu Notarialnego. Okres użytkowania 
wynika ze zmienionych przepisów ustawy o utrzy-
maniu czystości i porządku w gminach nakładają-
cych obowiązek, aby po zakończonej rekultywacji 
tej kwatery, przez 30 lat Spółka monitorowała co 
się w obrębie tej kwatery dzieje w sprawach ochro-
ny środowiska i przedkładała Urzędowi Marszał-
kowskiemu co roku sprawozdanie w tym zakresie.

Rada Gminy rozpatrzyła także skargę na działa-
nia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w  Bolesławcu z/s w Kruszynie, uznając 
ją za bezzasadną.

Ostatnie dwie podjęte na XXV Sesji w dniu  
3 listopada br. uchwały związane były z ustale-

niem wynagrodzenia. Pierwsza to ustalenie nowej 
wysokości diet radnym Rady Gminy Bolesławiec, 
z tytułu wykonywania mandatu i zwrotu kosztów 
podróży związanych z wykonywaniem mandatu  
i druga wiązana z ustaleniem wynagrodzenia Wójta 
Gminy Bolesławiec. 

W dniu 17 listopada br. odbyło się wspólne 
posiedzenie Komisji stałych Rady Gminy, 

Marzena Komarnicka

Podczas Sesji omawiano głównie tematy okołobudżetowe
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Pomimo trudnej sytuacji na rynku budowlanym  
i problemami z materiałami budowlanymi 

udało nam się ukończyć kolejne inwestycje.

W Mierzwinie powstał nowy Dom Ludowy. 
Zadanie rozpoczęło się w październiku 

zeszłego roku a obecnie trwają procedury odbio-
rowe. Mieszkańcy wsi Mierzwin zyskali obiekt  
o powierzchni około 490 m2, w którym znajdu-
je się sala wraz ze sceną, pomieszczenia kuchen-
ne, sanitariaty, magazynki, sołtysówka. Obiekt 
wyposażony został we wszystkie instalacje wraz 
z klimatyzacją i wentylacją i jest on dostosowany 
dla osób niepełnosprawnych. Mamy nadzieję, że 
nowo powstały obiekt będzie służył mieszkańcom 
i przyczyni się do ich integracji.

W Kruszynie na cmentarzu komunalnym 
zakończyły się prace związane z budową 

kolumbarium oraz remontem ogrodzenia.  
W ramach zadania powstały pierwsze na terenie 
naszej gminy kolumbaria. Wykonane zostały 
dwa jednostronne kolumbaria, każde z 21 nisza-
mi na urny z prochami zmarłych oraz chodnik 
z kostki betonowej. Dodatkowo zakończyliśmy 
remont ogrodzenia na tym cmentarzu a mianowi-
cie wykonane zostało nowe ogrodzenie od strony 
frontowej wraz z nową bramą i furtką. W ramach 
zadania powstało także nowe miejsce na pojem-
niki na odpady oraz boks na bioodpady, powstały 
dojścia do boksów z kostki betonowej. Zadania 
rozpoczęły się w czerwcu bieżącego roku i obecnie 
trwają procedury odbiorowe.

W Brzeźniku natomiast trwają prace budowla-
ne związane z rozbudową budynku Ochot-

niczej Straży Pożarnej. Pomimo wielu trudności 
związanych z opóźnieniami w dostawie wiązarów 
dachowych, opóźnieniami związanymi z dostawą 
materiałów (dachówka, styropian), Wykonaw-
ca dokłada wszelkich starań, aby ukończyć 
zadanie jak najszybciej, co widać w postępie prac.  
W okresie od marca bieżącego roku dobudowa-
ny został budynek wraz z zadaszeniem (wiązary, 
dachówka), który został ocieplony i wykończo-
ny tynkiem elewacyjnym. W obiekcie wykonano 
już instalacje elektryczne i wodociągowo-kanali-

zacyjne, trwają roboty związane z wykończeniem 
budynku a także z zagospodarowaniem terenów 
zewnętrznych.

W związku z faktem, że Gmina Bolesławiec 
otrzymała dofinansowanie z Rządowe-

go Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji 
Strategicznych na zadanie „Rozbudowa budynku 
OSP we wsi Trzebień i zakup samochodu strażac-
kiego”, planujemy na początku przyszłego roku 
ogłosić przetarg na wyłonienie Wykonawcy wyżej 
wymienionego zadania. Rozbudowa budynku 
poprawi warunki i efekty pracy strażaków dzięki 
wybudowaniu niezbędnych pomieszczeń magazy-
nowych, socjalnych i szkoleniowych. Dodatko-
wo mając na uwadze fakt, że jednostka włączo-
na jest do KSRG i prowadzi działania w pełnym 
zakresie (również na autostradzie A4 i A18  
oraz na terenach leśnych), w ramach zadania 
zakupiony zostanie nowy wóz st rażack i  
z napędem terenowym i funkcją ograniczania 
stref skażeń chemicznych i ekologicznych wraz 
z wyposażeniem.

Budynek OSP w Brzeźniku

Anna Piaseczna

KOLEJNE INWESTYCJE 
UKOŃCZONE
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Nie oswajaj! Pamiętaj, że oswajanie dzikich 
zwierząt z obecnością człowieka może spowo-

dować ich brak czujności w kontaktach z ludźmi, co 
może się dla nich skończyć tragicznie, bo z reguły 
dla dzikich, wolno żyjących zwierząt (w tym także 
kotów) to człowiek jest największym zagrożeniem.
Koty wolno żyjące mają prawo bezpiecznie żyć  
w miejscu ich bytowania!

Status prawny wolno żyjących kotów wynika 
z przepisów ustawy o ochronie zwierząt. Na 

podstawie art. 21 tej ustawy w pierwszej kolejno-
ści wskazać należy, że koty wolno żyjące stano-
wią „dobro ogólnonarodowe” i powinny mieć 
zapewnione warunki rozwoju i swobodnego bytu. 
Najprościej rzecz ujmując – oznacza to, że koty 
wolno żyjące mogą bytować w miejscu, w którym 
bytuje kocia populacja i nie mogą być przeganiane, 
wyłapywane, wywożone czy przesiedlane. Dlatego 
przepędzanie ich, zamykanie piwnicznych okienek 
i uniemożliwianie swobodnego bytu w miejscu ich 
życia jest niczym innym, jak łamaniem ustawy. Co 
istotne koty w odróżnieniu od psów radzą sobie dość 
dobrze w środowisku i nie stwarzają potencjalnego 
zagrożenia dla człowieka.

Zwierzęta wolno żyjące nie są zwierzętami 
bezdomnymi – a bardzo często mylimy te 

pojęcia. W myśl w/w ustawy – zwierzęta wolno 
żyjące (dzikie) „to zwierzęta nieudomowione, żyjące 
w warunkach niezależnych od człowieka” (art. 4 
ust 21).

Okazjonalne lub stałe dokarmianie takich 
zwierząt nie zmienia niczego w ich statusie – 

są to nadal koty wolno żyjące, a fakt korzystania 
z dokarmiania pomaga im na pewno przetrwać – 
ale nie powoduje, iż stają się przez to zwierzętami 
udomowionymi. Nie należy takich kotów oswajać 
na siłę i zamykać w celu ich udomowienia. Również 
wyłapywanie ich i umieszczanie w schroniskach 
jest działaniem szkodliwym a nawet niezgodnym 
z przepisami prawa. Te zwierzęta kochają swobo-
dę – klatka w schronisku jest dla nich męką, a stały 
kontakt z człowiekiem – powodem do stresów. 
Możemy jednak pomóc takim kotom żyć godnie w 
miejscu ich bytowania (w myśl Art. 21) – pozosta-
wiając poidła, sterylizując, zapewniając schronie-

nie (budka, otwarte piwniczne okienko). Również 
gmina (Art. 11a Ustawy) – w ramach programu 
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobie-
gania bezdomności zwierząt – świadczy pomoc  
w opiece nad wolno żyjącymi kotami poprzez 
choćby zapewnienie opieki weterynaryjnej.

Ustawodawca dokładnie określił, kiedy zwierzę 
należy uznać za bezdomne – „to zwierzęta 

domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąka-
ły się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie 
ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej 
osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawa-
ły (Art. 4 ust. 8).

W myśl Ustawy art. 5, „Każde zwierzę wymaga 
humanitarnego traktowania”, a więc także 

zwierzę wolno żyjące. Koty wolno żyjące podlega-
ją również prawnej ochronie wynikającej z innych 
przepisów powoływanej ustawy, które dotyczą 
wszystkich zwierząt, a mianowicie art. 6, z którego 
wprost wynika zakaz zabijania zwierząt (z wyjąt-
kiem sytuacji szczególnych wskazanych w ustawie) 
oraz zakaz znęcania się nad zwierzętami.

W przepisach uregulowana została definicja 
ustawowa znęcania się nad zwierzęciem, 

przez którą rozumieć należy zadawanie albo świado-
me dopuszczanie do zadawania bólu lub cierpień. 
W tym samym przepisie ustawodawca wskazał 
przykładowe działania sprawcy, które mogą być 
zakwalifikowane jako znęcanie się nad zwierzęciem. 
Odnosząc się wyłącznie do sytuacji kotów wolno 
żyjących za znęcanie rozumie się zachowanie tj.:

Koty żyjące wolno często są dokarmiane przez ludzi

KOTY WOLNOŻYJĄCE 
I UDOMOWIONE
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„Kto zwierzę chowa albo się nim posługuje, obowią-
zany jest do naprawienia wyrządzonej przez nie 
szkody niezależnie od tego, czy było pod jego nadzo-
rem, czy też zabłąkało się lub uciekło, chyba że ani 
on, ani osoba, za którą ponosi odpowiedzialność, 
nie ponoszą winy.”

W naszym przypadku oznacza, że w sytuacji 
zdarzenia drogowego z udziałem zwierzę-

cia domowego to kierowca będzie mógł domagać 
się odszkodowania za uszkodzony samochód od 
właściciela kota lub psa, jeśli ten przyczynił się do 
wypadku. Zwróćmy uwagę na zwrot “niezależ-
nie od tego, czy było pod jego nadzorem, czy też 
zabłąkało się lub uciekło”, który jasno wskazuje, że 
nawet jeśli właściciel szedłby z psem, a ten zerwał-
by się ze smyczy lub kotem, a ten wyrwał się mu 
i został potrącony, to i tak winę ponosi opiekun 
czworonoga! 

Ale to nie wszystko, gdyż w art. 77. Kodeksu 
Wykroczeń wskazano:

§ 1. Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych 
środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, 
podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 
1000 złotych albo karze nagany. 
§ 2. Kto dopuszcza się czynu określonego w § 1 przy 
trzymaniu zwierzęcia, które swoim zachowaniem 
stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia 
człowieka, podlega karze ograniczenia wolności, 
grzywny albo karze nagany.

Co to oznacza w praktyce dla właściciela kota 
czy psa? Nawet jeśli kierowca potrąci czworo-

noga na drodze, łamiąc przy tym przepisy, a jego 
opiekun zadzwoni na policję, to dostanie on ukara-
ny mandatem na podstawie powyższego artykułu. 

To jeszcze nie wszystko! W art. 25. tej samej 
ustawy znajdziemy następujący zapis: Prowa-

dzący pojazd mechaniczny, który potrącił zwierzę, 
obowiązany jest, w miarę możliwości, do zapew-
nienia mu stosownej pomocy! Zatem kierowca po 
potrąceniu zwierzęcia dzikiego, ale także hodowla-
nego lub domowego, powinien wezwać odpowied-
nie służby: policję, straż pożarną, straż miejską, 
lekarza weterynarii, Służbę Leśną, Służbę Parków 
Narodowych. W przypadku potrącenia psa czy kota 
należy wezwać policję, straż miejską lub lekarza 
weterynarii. Koszty leczenia zwierzęcia ponosi 
sprawca!

• umyślne zranienie lub okaleczenie (art. 6 ust. 
2 pkt 1),

• znakowanie zwierząt stałocieplnych przez 
wypalanie lub wymrażanie (art. 6 ust. 2 pkt 2);

• bicie (art. 6 ust. 2 pkt 4),
• złośliwe straszenie, drażnienie (art. 6 ust. 2 

pkt 9 ),
• utrzymywanie zwierząt w niewłaściwych warun-

kach bytowania (art. 6 ust. 2 pkt 10),
• porzucanie zwierzęcia, a w szczególności psa lub 

kota, przez właściciela bądź przez inną osobę, 
pod której opieką zwierzę pozostaje (art. 6 ust. 
2 pkt 11),

• utrzymywanie zwierzęcia bez odpowiedniego 
pokarmu lub wody przez okres wykraczający 
poza minimalne potrzeby właściwe dla gatun-
ku (art. 6 ust. 2 pkt 19) oraz każde inne zacho-
wanie sprawcy, które polegałoby na zadawaniu 
albo świadomym dopuszczaniu do zadawania 
bólu lub cierpień. 

Do najczęstszych zgłoszeń należy m.in. trucie 
kotów, które można zaliczyć do katalogu 

przestępstw. Za zabicie zwierzęcia z naruszeniem 
przepisów ustawy o ochronie zwierząt oraz za 
znęcanie się nad zwierzęciem sprawcy grozi kara 
ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do 
lat 3, a jeżeli działał ze szczególnym okrucieństwem 
do lat 5. Dodatkowo, jako środek karny, sąd może 
orzec również zakaz posiadania zwierząt od 1 roku 
do 15 lat oraz nawiązkę w wysokości od 1000 zł 
do 100 000 zł na cel związany z ochroną zwierząt.
Koty udomowione

Posiadanie jakiegokolwiek zwierzęcia domowego, 
niezależnie czy to będzie kot, pies, papużka czy 

chomik to odpowiedzialność, którą ponosi opiekun. 
Niedopuszczalne jest zaniedbywanie, znęcanie się 
nad takim zwierzęciem nie tylko z uwagi na przyto-
czone wyżej przepisy, ale także z czysto ludzkiego, 
etycznego punktu widzenia.

Nie są to tylko czcze słowa, gdyż art. 1 ust. 1 
ustawy o ochronie zwierząt jasno wskazuje, że 

„zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania 
cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien 
poszanowanie, ochronę i opiekę.” 

Z kolei ochrona i opieka to nie tylko przysło-
wiowa pełna miska i dach, to także dbałość 

o zdrowie (choćby poprzez regularne zabiegi 
weterynaryjne, szczepienia) a co najważniejsze – 
bezpieczeństwo, także w sytuacjach, kiedy zwierzę 
samowolnie opuszcza nieruchomość. O odpowie-
dzialności tej nie zapomniał ustawodawca wprowa-
dzając do Kodeksu Cywilnego art. 431.§ 1 o treści: 

Jarosław Babiasz
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GMINA BOLESŁAWIEC Z WYSOKIM 
MIEJSCEM W RANKINGU 

„GMINA DOBRA DO ŻYCIA”
Gmina Bolesławiec zajęła wysokie 268 miejsce 

z 2477 gmin w Polsce w ogólnopolskim 
rankingu Serwisu Samorządowego PAP, badają-
cym jakość życia we wszystkich gminach w kraju. 

Jest to najlepszy wynik w naszym powiecie. 513 
miejsce zajęła bowiem Warta Bolesławiecka, 

913 - Osiecznica, 1036 - Nowogrodziec, 1480 - 
Gromadka oraz 1704 - miasto Bolesławiec.

Zestawienie obejmujące wszystkie 2477 
polskich gmin oparto na 48 wskaźnikach 

składających się na sumaryczny Wskaźnik Jakości 
Życia. Uwzględniono m.in. wydatki inwestycyj-
ne gmin, atrakcyjność migracyjno-osadniczą, 
jakość oświaty na ich terenie czy dostęp do opieki 
zdrowotnej, rekreacji, zieleni. Raport opracowa-
ny został przez prof. Przemysława Śleszyńskiego 
z Polskiej Akademii Nauk. 

Cieszy nas wysokie miejsce w Rankingu, 
bowiem pokazuje to fakt, że działania Gminy 

Bolesławiec - zarówno te codzienne, jak i te reali-
zowane przez ostatnie lata - znacząco poprawia-
ją jakość życia naszych Mieszkańców. Składają się 
na nią m.in. dostęp do szkół i przedszkoli oraz ich 
wysoki poziom i dobre wyniki, liczne inwestycje 
drogowe, wodno-kanalizacyjne, szereg obiektów 
kulturalnych oraz bogata oferta sportowo-kultu-
ralna, realizowana przez Gminny Ośrodek Kultu-
ry i Sportu w Bolesławcu z/s w Kruszynie, środo-
wisko, sprzyjające działalności Mieszkańców czy 
gminny pakiet zdrowotny.

Na rynku jest wiele zestawień, podsumowują-
cych kondycję samorządów w wybranych - 

często wąskich - dziedzinach, dotyczących finan-
sów, ochrony środowiska czy oświaty. My posta-
wiliśmy sobie ambitny cel stworzenia ogólnopol-
skiego rankingu, który będzie pokazywał jakość 
życia w gminach przez pryzmat całego wachlarza 
czynników.

Wśród blisko pięćdziesięciu badanych wskaź-
ników niezwykle istotne są te, na które 

niebagatelny wpływ mają działania samorzą-
du lokalnego; zaspokajanie zbiorowych potrzeb 
wspólnoty to w końcu podstawowe zadanie własne 
gminy. Ranking uwzględnia m.in. atrakcyjność 
migracyjno-osadniczą, warunki mieszkaniowe, 
infrastrukturę wodociągową, dostępność opieki 
zdrowotnej czy jakość edukacji. Jednocześnie po 
raz pierwszy w tak szerokim zakresie wykorzysta-
no szereg różnorodnych danych środowiskowych.

Współpraca z prof. Przemysławem Śleszyń-
skim z Polskiej Akademii Nauk daje 

gwarancję odpowiednio dobranych wskaźników 
i wysokiego poziomu merytorycznego badania. 
Wierzymy, że Ranking będzie cenną informacją 
dla samorządów, a ogłoszenie jego wyników będzie 
okazją do wielu ciekawych rozmów o kondycji JST 
i ich planach na przyszłość.

Honorowy patronat nad Rankingiem objął 
Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiec-

ki, a także Związek Miast Polskich, Związek Gmin 
Wiejskich RP, Unia Miasteczek Polskich oraz Unia 
Metropolii Polskich.

Partnerami Rankingu są spółka Polskie Górnic-
two Naftowe i Gazownictwo oraz Energa 

Grupa ORLEN. Debata w ramach uroczystego 
ogłoszenia wyników Rankingu jest wspierana 
przez ENERGA w ramach realizacji Strategii CSR 
Grupy ENERGA.

To ogromne wyróżnienie dla naszej Gminy

PAP



9

Wieści GminneWieści Gminne

Zadanie realizowane było przez firmę REVOL 
Sp. z o.o. sp.k. z siedzibą przy ulicy Senator-

skiej 21/30-31, 93-192 Łódź.

Jednym z priorytetów gminy są inwestycje 
dotyczące ochrony środowiska, które mają na 

celu podwyższenie bezpieczeństwa życia miesz-
kańców, również w sferze zdrowotnej. Od kilku 
lat samorząd intensywnie realizują m.in. program 
usuwania azbest z terenu Gminy Bolesławiec.

Mając powyższe na uwadze oraz w związku 
z ogłoszeniem konkursu przez Wojewódz-

ki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej we Wrocławiu Gmina Bolesławiec sporzą-
dziła i złożyła dnia 23.06.2021r. wniosek o udzie-
lenie pomocy finansowej na dofinansowanie reali-
zacji zadania pn. „Unieszkodliwianie odpadów 
zawierających azbest”. Zarząd Wojewódzkie-
go Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej we Wrocławiu rozpatrzył wniosek gminy  
i Uchwałą Nr 271/2021 z dnia 21.07.2021r. 
przyznał jej dofinansowanie, które ostatecznie 
wyniosło 18 796,00 zł.

W ramach zadania usunięto 67,13 Mg azbestu 
za łączną kwotę 54 359,83 zł.

KOLEJNY ROK 
USUWANIA AZBESTU

UWAGA: Nie ma konieczności wymiany wciąż 
ważnych dokumentów - z dotychczas posiada-

nego dowodu osobistego można korzystać do czasu 
upływu terminu jego ważności.

Od dnia 8 listopada br. można składać wnioski 
o dowody osobiste, w których zapisana zosta-

nie druga cecha biometryczna, czyli odciski palców.

Zmian w nowym dowodzie osobistym jest 
więcej. Poza odciskami palców, które zostaną 

zapisane razem z innymi danymi w postaci elektro-
nicznej, będzie też odręczny podpis właściciela 
dowodu oraz na tle flagi UE oznaczenie państwa 
członkowskiego.

Nowe dowody będą wydawane na 10 lat dla 
osób powyżej 12. roku życia. Dla osób do 12. 

roku życia dowód będzie wydawany na 5 lat, bez 
pobierania odcisków palców.

W związku z nowymi wzorami dowodów osobi-
stych nie ma możliwości złożenia online 

wniosku o dowód - można to zrobić tylko podczas 
osobistej wizyty w urzędzie. Obowiązujący formu-
larz wniosku o wydanie dowodu osobistego dostęp-
ny jest na naszej stronie internetowej.

NOWE DOWODY OSOBISTE

Wzór nowego dowodu

Usunięto 67,13 Mg azbestu

Monika Krosondowicz-Babiasz
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rię wsi oraz sam proces pracy nad publikacją. 
Nie zabrakło także bardziej prywatnych pytań, 
związanych choćby z zawodowymi planami pana 
Dariusza.

Jednak to, na co obecni tego wieczoru  
w kraśnick im Domu Ludowym czeka l i 

najbardziej, to możliwość otrzymania własnego 
egzemplarza książki „Kraśnik Dolny i okolice - 
dawniej i dziś”. Niektórzy lekturę rozpoczęli już  
podczas spotkania. Chętni mogli otrzymać 
autograf i ogromna część zgromadzonych skorzy-
stała z tej możliwości.

Tutejsze Koło Gospodyń Wiejskich umili-
ło spotkanie słodkim poczęstunkiem oraz 

ciepłą atmosferą. Dodatkowo - w holu obejrzeć 
można było niewielką wystawę zdjęć oraz prace 
uczniów z tutejszej szkoły.

Organizatorem w ieczoru autorsk iego 
był Gminny Ośrodek Kultury i Sportu  

w Bolesławcu z/s w Kruszynie.

Osoby zainteresowane posiadaniem publika-
cji mogą zgłosić się w tej sprawie do Urzędu 

Gminy Bolesławiec (Bolesławiec, ul. Teatralna 
1A) do Biura Obsługi Interesanta.

Na ten dzień mieszkańcy Kraśnika Dolnego, 
Kraśnika Górnego, Chościszowic, Nowej 

Wsi i Lipian czekali od dawna - książka o ich 
miejscowościach właśnie ujrzała światło dzien-
ne. 19 listopada w Domu Ludowym w Kraśni-
ku Dolnym można było porozmawiać z autorem 
publikacji - Dariuszem Gołębiewskim i otrzymać 
bezpłatny egzemplarz.

Praca nad książką oraz jej druk rozciągnęły się  
w czasie przez pandemię, która to także 

sprawiła, że ograniczony był kontakt z Miesz-
kańcami i niemożliwe stało się gromadzenie 
materiałów. Mimo wszystko Dariusz Gołębiew-
ski wykonał ogromną pracę i w piątkowy 
wieczór, 19 listopada, ponad 400-stronnicowa 
książka miała swą premierę.

W imieniu Wójta Gminy Bolesławiec - Andrze-
ja Dutkowskiego, podziękowania za trud  

i pracę przy jej powstaniu podziękowała autoro-
wi Iwona Przybylska - Sekretarz Gminy. Nie 
zabrakło również podobnych słów, skierowa-
nych do osób, które zaangażowały się w powsta-
nie książki - gromadząc i przekazując materia-
ły, organizując spotkania czy też pośrednicząc 
w kontaktach. Każda z tych osób otrzymała od 
Gminy Bolesławiec drobny upominek.

W trakcie wieczoru promocyjnego Beata 
Widera przeprowadziła krótki wywiad 

z Dariuszem Gołębiewskim, który przybli-
żył zgromadzonym w przystępny sposób histo-

Podziękowania dla osób zaangażowanych w powstanie książki

Spotkanie cieszyło się bardzo duzym zainteresowaniem

Karolina Wieczorek

PUBLIKACJA „KRAŚNIK DOLNY 
I OKOLICE - DAWNIEJ I DZIŚ”

JUŻ DOSTĘPNA
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A Thing, Sigur Ros –Hoppipolla, Toccatę Paula 
Mauriata, Por Una Cabeza Carlosa Gardela, Are 
You Need is Love The Beatles, Libertango Astor 
Piazzolla oraz Game of Thrones Opening Ramin 
Djawadi.

Owacjami na stojąco dziękowali artystom 
widzowie z Kraśnika Dolnego. Na zakończe-

nie koncertu występujący otrzymali pamiątkowe 
gadżety od Wójta Gminy Bolesławiec oraz piękne 
serca z piernika od mieszkańców.

W organizację tego muzycznego wydarzenia 
oprócz Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu 

w Bolesławcu z/s w Kruszynie włączyli się czynnie: 
Pani Sołtys Kraśnika Dolnego - Anna Rajfur, 
tamtejsza Rada Sołecka, Radna - Anetta Kamiń-
ska oraz miejscowe Koło Gospodyń Wiejskich, za 
co oczywiście gorąco dziękujemy.

Mamy głęboką nadzieję, że Kwartet Smyczko-
wy „Intro” jeszcze nie raz zagości w naszej 

Gminie.

Koło Gospodyń Wiejskich z Kraśnika Dolnego 
i tutejsza Rada Sołecka pragną złożyć serdecz-

ne podziękowania dla Pracowników Gminne-
go Ośrodka Kultury i Sportu w Bolesławcu 
 z/s w Kruszynie za organizację koncertu i stworze-
nie niezapomnianego klimatu. Wywołane wystę-
pem emocje długo pozostały w pamięci uczest-
ników. Liczymy na to, że to nie ostatnie takie 
wydarzenie w naszej miejscowości.

Niedziela, 7 listopada, upłynęła niezwykle 
muzycznie, szczególnie dla dwóch miejscowo-

ści w Gminie Bolesławiec – Trzebienia i Kraśnika 
Dolnego. To właśnie tam odbyło się niecodzienne 
wydarzenie. Po raz pierwszy w Domach Ludowych 
zagościł jeleniogórski Kwartet Smyczkowy „Intro”.

Czwórka uzdolnionych ludzi: Natalia Wysoc-
ka (skrzypce), Marzena Wysocka (skrzypce), 

Agata Juryś (altówka), Maciej Kolendo (wiolon-
czela) na co dzień są muzykami dolnośląskiej 
Filharmonii. W tym składzie grają już od wielu lat 
i koncertują tak w kraju jak i za jego granicami. Do 
Gminy Bolesławiec przyjechali na dwa koncerty.

Jako pierwsi przywitali ich mieszkańcy Trzebienia 
i okolic, wykazując się ogromną gościnnością. 

Dziękujemy serdecznie Pani Sołtys/Radnej - Małgo-
rzacie Zoryło, Radnemu - Andrzejowi Szwedo oraz 
KGW z Trzebienia za ciepłe przyjęcie i organizacyj-
ną pomoc. Gromkie brawa i bisy zakończyły występ 
w Trzebieniu, a kilkoro z widzów zdecydowało się 
przyjechać na powtórkę do następnej miejscowo-
ści, którą był Kraśnik Dolny.

I znów na sali Domu Ludowego rozległy się 
przepiękne dźwięki skrzypek, altówki i wiolon-

czeli. Ambrozja dla uszu - tak komentowali niektó-
rzy mieszkańcy występ Kwartetu „Intro”. Muzycy 
podczas obu koncertów zaprezentowali utwory 
muzyki klasycznej i rozrywkowej. Tego dnia można 
było usłyszeć m.in: Walc nr 2 Dymitra Szosta-
kowicza, Humoreskę Antonina Dvoraka, Arthur 
Sullivan – Three Little Maids from School, Tango 
Gorana Bregowicza, Walc Barbary Waldemara 
Kazaneckiego, Aerosmith – I Don’t Wanna Miss 

Koncert był naprawdę wspaniały Beata Widera

ZA NAMI KONCERTY KWARTETU 
SMYCZKOWEGO „INTRO”

Ciepłych słów i podziękowań po koncercie nie brakowało
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mieli okazję spróbować swoich sił w finale, 
który odbędzie się w dniach 20 – 21 listopada na 
Zamku Kliczków. Pomysłodawcą zawodów był Pan 
Andrzej Słowiński Prezes ODTJ we Wrocławiu 
zapalony miłośnik rywalizacji wirtualnej, jak i na 
prawdziwych torach wyścigowych, którego celem 
jest propagowanie wyścigów samochodowych 
E-sport oraz założenie sekcji treningowej w naszej  
gminie

Organizatorem imprezy był Gminny Ośrodek 
Kultury i Sportu w Bolesławcu z/s w Kruszy-

nie.

Krzysztof Mosiądz

WIRTUALNE WYŚCIGI 
SAMOCHODOWE

E-sport jak podaje krótka definicja to forma 
rywalizacji, w której przedmiotem działań 

zawodników są gry komputerowe. I to właśnie 
miłośnicy tego typu rywalizacji mieli okazję  
w sobotę 6 listopada sprawdzić swoje umiejętno-
ści w praktyce. 

W pierwszych zawodach E-sport w Gminie 
Bolesławiec rozegranych w Domu Ludowym 

w Bożejowicach ponad 40 zawodników rywali-
zowało na symulatorach samochodów wyścigo-
wych w grze Assetto Corsa. Turniej rozegrano  
w trzech konkurencjach wiekowych: 6 – 9 lat,  
10 – 13 lat oraz 14 +. 

W najmłodszej kategorii wiekowej najszyb-
ciej trasę za sterami sportowego pojazdu 

pokonał Miłosz Szymanowski. W drugiej katego-
rii najlepszy czas przejazdu uzyskał Dawid Radziń-
ski. Natomiast w kategorii 14 + bezkonkurencyj-
ny okazał się Kamil Haniszewski. W dodatko-
wej kategorii kobiet najlepszy przejazd zaliczyła 
Katarzyna Babiasz.  

Poza rywalizacją wirtualną uczestnicy mogli 
sprawdzić się w symulatorze dachowania czy 

symulatorze zderzeń. Wśród dorosłych dużym 
zainteresowaniem cieszyła się konkurencja spraw-
nościowa „Jackie Stewart”, która polegała na 
odpowiednim przetransportowaniu na masce 
samochodu piłeczki w jak najkrótszym czasie. 

Zawody w Bożejowicach były eliminacja-
mi gminnymi cyklu zawodów ASAP RACE 

MASTERS, a biorący w nich uczestnicy będą 

Zainteresowanie było spore

Rywalizacja toczyła się na wysokim poziomie

Zabawa toczyła się także w realu
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Z przyjemnością informujemy, że konkurs 
plastyczny pt. „Czyste powietrze dla zdrowia 

najlepsze” 2021 został rozstrzygnięty. To była już 
druga edycja konkursu organizowana w związku  
z przypadającym na 14 listopada „Dniem Czystego 
Powietrza”, który jest doskonałą okazją do tego, by 
przypomnieć, że np. spalanie śmieci w domowych 
piecach niesie bardzo poważne konsekwencje nie 
tylko dla zdrowia i życia mieszkańców, ale także 
dla środowiska.

Konkurs w obecnym roku cieszył się dość dużym 
zainteresowaniem, czego efektem był wpływ 

21 bardzo interesujących prac.

Oceny prac dokonała komisja konkursowa, 
która postanowiła przyznać:

• I miejsce - Alicji Prawdzin z Zespołu Szkolno-
-Przedszkolnego w Ocicach

• II miejsce - Victorii Smoleński z Zespołu Szkol-
no-Przedszkolnego w Brzeźniku

• III miejsce - Laurze Janiec ze Szkoły Podstawo-
wej w Dąbrowie Bolesławieckiej

• wyróżnienie - Ewie Pastusiak ze Szkoły Podsta-
wowej w Dąbrowie Bolesławieckiej

Laureatom jak i pozostałym uczestnikom 
konkursu serdecznie gratulujemy i zapraszamy 

do udziału w kolejnych edycjach.

Wygrana praca Alicji Prawdzin

ROZSTRZYGNIĘCIE 
KONKURSU PLASTYCZNEGO 
„CZYSTE POWIETRZE DLA 
ZDROWIA NAJLEPSZE” 2021

Monika Krosondowicz-Babiasz

OSTATNIE POŻEGNANIE 
RYSZARDA KAPRAWEGO
6 listopada w Żeliszowie pożegnaliśmy wielolet-

niego Przyjaciela naszej Gminy, byłego radne-
go Rady Gminy Bolesławiec i społecznika - Ryszar-
da Kaprawego.

Każdy, kto na swojej drodze spotkał Pana 
Ryszarda, doświadczyć mógł Jego życzliwo-

ści oraz czerpać z Jego wiedzy i doświadczenia. 
Zapamiętamy Go na zawsze jako społecznika, który 
na rzecz swojego Żeliszowa, gotów był zawsze do 
działania i zaangażowania. Jako radnego Rady 
Gminy Bolesławiec, którą to funkcję sprawował 

przez dwie kadencje w latach 2010-2018, cecho-
wała Go sumienność i rzetelność. 

W minioną sobotę pożegnaliśmy się w Jego 
ukochanym Żeliszowie, jednak pamięć  

o Nim pozostanie wiecznie żywa.

Rodzinie oraz bliskim Ryszarda Kaprawego 
składamy szczere kondolencje.
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ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY 
W OCICACH

W dzisiejszych czasach komputerów i niezwy-
kłych osiągnięć technicznych „Ojczyzna” 

to takie niemodne słowo. W codziennym trudzie 
życia zapominamy (lub nie chcemy pamiętać)  
o patriotyzmie, miłości do kraju, za które to wielu 
naszych rodaków, a często także dzieci, oddało 
życie. Uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Ocicach wraz z nauczycielami postanowili nieco 
„odkurzyć” to trochę niedoceniane przez dzisiej-
szą młodzież określenie – POLSKOŚĆ. Celebrując 
Narodowe Święto Niepodległości, przygotowali 
montaż słowno-muzyczny o tematyce historycznej, 
którego celem było podsycenie tej iskierki miłości, 
która przecież tkwi na dnie duszy każdego Polaka, 
który ma poczucie więzi z ojczyzną i świadomość 
tożsamości narodowej.

Aby uczcić 103. rocznicę odzyskania przez Polskę 
niepodległości i jednocześnie uświadomić 

wszystkim, że nie zatrze się wśród najmłodszych 
pokoleń znajomość ważnych dla Polski wydarzeń 
historycznych, członkowie koła teatralnego  
z gościnnym udziałem klas I - III przedstawili wizję 
Polski tamtych czasów oraz najważniejsze wydarze-
nia z naszej historii - od rozbiorów do odzyska-

nia przez nasz kraj wolności. W malowniczych 
obrazach poetyckich młodzi artyści „przywołali” 
na scenę takie osobistości jak: Tadeusz Kościuszko, 
Jan Henryk Dąbrowski, Józef Bem czy Józef Piłsud-
ski. W porywających pieśniach ukazali energię 
tamtych czasów i „wyśpiewali” kawał polskiej 
historii – trudnej, ale jak mówił Adam Mickie-
wicz w jednym z wykładów w Collage de France  
(1843 r.) „w życiu każdej społeczności przeszłość, 
nieustannie poprzez teraźniejszość styka się  
z przyszłością”.

Kończąc swój występ młodzi ludzie podkreśli-
li, że historia tworzy się także dziś. I to od 

nich - młodego pokolenia - zależy, jaką historię 
Polski zbudujemy… Czy będzie w niej miejsce na 
wolność, solidarność, braterstwo? Widząc, z jakim 
zaangażowaniem i przejęciem cała społeczność ZSP 
w Ocicach brała udział w obchodach Narodowe-
go Święta Niepodległości, pozostaje wierzyć, że 
świadomość przeszłości, zaangażowanie w teraź-
niejszość i odpowiedzialność za przyszłość to 
pojęcia nieobce młodym Polakom.

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY
W KRAŚNIKU DOLNYM

15 listopada w Szkole Podstawowej w Kraśni-
ku Dolnym odbyła się uroczysta akade-

mia z okazji Narodowego Święta Niepodległości. 
Akademia przede wszystkim miała przypomnieć 
tamte ciężkie czasy, ale także wzbudzić w nas 
refleksje. Część artystyczna przygotowana przez 
Pana Jacka Druciarka, wprowadziła zgromadzo-
nych w atmosferę wydarzeń poprzedzających datę 
11 listopada 1918 roku. W skrócie zobrazowano 
sytuację polityczną kraju, jaka miała miejsce przed 
odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Jednak 
największy nacisk położono na ukazanie ducha 

Pamiątkowe zdjęcie uczniów z Ocic

NARODOWE ŚWIĘTO 
NIEPODLEGŁOŚCI 
W NASZEJ GMINIE

Edyta Sienkiewicz
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narodu polskiego, który w czasie lat niewoli, stale 
wychodził z inicjatywą walki za ojczyznę. Ucznio-
wie klasy VIII recytowali wiersze i śpiewali pieśni 
patriotyczne, które pozwoliły zrozumieć rozterki 
i uczucia walczących o niepodległość.

Tańcem, wierszem i piosenką wyrazili swoją 
miłość do ojczyzny najmłodsi, czyli przedszko-

lacy. To Święto sprawia, że w zabieganym życiu 
stajemy na chwilkę i wspominamy naszych dziad-
ków i pradziadków walczących o wolność. Dzień ten 
dla wielu jest lekcją patriotyzmu i historii. Uczest-
nicząc corocznie w obchodach Święta Niepodległo-
ści dajemy wyraz pamięci o tych wszystkich, dzięki 
którym żyjemy dzisiaj w wolnej Polsce.

SZKOŁA PODSTAWOWA
W DĄBROWIE BOLESŁAWIECKIEJ

10 listopada w Szkole Podstawowej w Dąbro-
wie Bolesławieckiej odbyła się uroczy-

sta akademia z okazji 103 rocznicy odzyskania 
niepodległości przez Polskę. Uczniowie klasy VIII 
i VII przygotowali montaż słowno – muzyczny pod 

Dla najmłodszych był to bardzo ważny dzień

Lidia Zubal, Alina Hojniak

Piękny program przygotowali uczniowie z Dąbrowy Bol.

kierunkiem nauczycieli Andrzeja Posackiego i mgr 
Anny Gumieli. Uczniowie przedstawili rys histo-
ryczny walki Polaków o niepodległość Polski oraz 
zaśpiewali piękne pieśni patriotyczne. W uroczy-
stości wystąpiły także dzieci z przedszkola śpiewa-
jąc piosenkę pt. „Nasz kraj”

Cała społeczność szkolna godnie uczciła to 
święto narodowe pamiętając o wszystkich, 

którzy walczyli o wolną Polskę, abyśmy żyli i uczyli 
się w wolnym kraju.

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY
W BOŻEJOWICACH

10 listopada społeczność Zespołu Szkolno- 
Przedszkolnego w Bożejowicach świętowa-

ła nadchodzącą 103 rocznicę odzyskania niepod-
ległości. Odświętnie ubrani uczniowie i nauczy-
ciele dawali świadectwo, że niepodległość jest  
dla nas słowem niezwykle ważnym. Wszyscy 
połączyli się w historycznej zadumie nad naszą 
przeszłością.

Z tej okazji odbył się szkolny etap Konkur-
su Piosenki i Pieśni Patriotycznej. Ucznio-

wie biorący udział w konkursie przenieśli nas  
w inną rzeczywistość, fundując zgromadzonej na 
sali publiczności muzyczną podróż w czasie do 
najważniejszych wydarzeń z historii Polski.  

O symbolicznej godzinie 11.11 uroczyście 
odśpiewaliśmy hymn narodowy włączając się 

w ten sposób  w akcję #SzkołaDoHymnu  zapro-
ponowaną przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Andrzej Posacki

W Bożejowicach obchodom towarzyszył również konkurs

ZSP Bożejowice
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TO BĘDZIE
3 grudnia Spotkanie autorskie Różą Czerniawską - Karcz, Katarzyną Chabowską oraz Rafałem Podrazą - Biblioteka 

Publiczna w Bożejowicach, godz. 16.00

3 grudnia Finał Konkursu na Najpiękniejszy LIST Pisany Odręcznie - Spotkanie autorskie Różą Czerniawską-Karcz, 
Katarzyną Chabowską oraz Rafałem Podrazą - Sala Konferencyjna w Kruszynie, godz. 18.00

4 grudnia Zabawa Mikołajowa dla dzieci – Dom Ludowy w Suszkach, godz. 15.00

6 grudnia Zabawa Mikołajowa dla dzieci, Dom Ludowy w Dąbrowie Bolesławieckiej, godz. 10.00

7 grudnia Zabawa Mikołajowa dla dzieci – Dom Ludowy w Kraśniku Dolnym, godz. 16.00

12 grudnia Jarmark Bożonarodzeniowy, plac przed GOKiS w Kruszynie, ul. Kasztanowa, godz. 16.00

Dwa lata temu Panie z Koła Gospodyń Wiejskich 
w Nowej przy pomocy Panów z LZS Nowa 

podjęły wysiłek upiększenia naszej wsi poprzez 
obsadzenie ozdobnymi krzewami trawnika  
w centrum wsi. Efekt końcowy ich prac okazał się 
tak spektakularny, że w tym roku postanowiono 
w podobny sposób upiększyć skwer przy Domu 
Ludowym.

Dlatego też w październiku i listopadzie 
panowie przystąpili do prac zimnych polega-

jących na zdjęciu darni z trawnika oraz osadzeniu 
obrzeży wokół miejsca nowych nasadzeń. Panie 
natomiast wyłożyły oczyszczony teren agrotkani-
ną oraz obsadziły ten teren krzewamii, trawami  
i bylinami a potem wspólnie obsypali teren 
drobnym kamieniem.

Wykonanie tego założenia było możliwe 
tylko dzięki wsparciu finansowemu Gminy 

Bolesławiec, która kupiła obrzeża, cement, rośli-
ny i agrotkaninę, wielkie dzięki składamy również 
dla Przedsiębiorstwa KAM z Nowej za nieodpłat-
ne dostarczenie kamienia otoczaka. Dziękujemy 
wszystkim zaangażowanym w dążeniu do wyzna-
czonych celów jakimi jest chęć upiększenia naszej 
wsi.

Ewa Surma

Cieszy zaangażowanie mieszkańców Nowej

W NOWEJ MIESZKAŃCY DBAJĄ 
O SWOJE OTOCZENIE


