styczeń 2018

Spotkanie w sprawie
bezpieczeństwa energetycznego
mieszkańców gminy Boleszkowice

Następstwem zjawisk atmosferycznych, których
doświadczyliśmy w październiku ubiegłego roku
na terenie gminy Boleszkowice, były przerwy
w dostawie prądu do wielu gospodarstw domowych.
Sytuacje te zainicjowały potrzebę dialogu samorządu
z lokalnym dostawcą energii elektrycznej oraz służbami
realizującymi zadania na rzecz ochrony ludności.
Do trójstronnego spotkania doszło
w dniu 11 stycznia br. w Boleszkowicach, w którym udział wzięli:
Wójt Gminy Boleszkowice:
Pan Jan Krzywicki;
Przedstawiciele Operatora
ENEA: Pan Marek Cichoń, Pan Mariusz Konowaluk;
Przedstawiciele
Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu
gminy Boleszkowice: Pan Franciszek
Ciechanowicz, Pan Witold Ćwiok,
Pan Janusz Przekota, Pan Krzysztof
Matuszewski, Pan Bogdan Bochnak;
Inspektor ds. Obrony Cywilnej, Obronności i Zarządzania
Kryzysowego: Pan Krzysztof Fira.
Tematem przewodnim spotkania, była kwestia zminimalizowania oraz szybkość reakcji
na awarie w dostawach prądu. Pan
Wójt Jan Krzywicki przedstawił
potrzebę nowych inwestycji oraz
modernizacji istniejących linii energetycznych i punktów dystrybucji,
wskazując przy tym pełną wolę współ-

pracy ze strony gminy. Myśl tą podzielił Pan Marek Cichoń informując,
iż przedstawi te postulaty władzom
firmy. W dalszej części spotkania
wskazano na potrzebę sprawnego
przepływu informacji pomiędzy
operatorem a służbami, urzędem
oraz sołtysami w naszej gminie
o planowanych przerwach w dostawie
energii elektrycznej jak i o działa-

niach podejmowanych przez służby
w przypadku wystąpienia nagłych awarii linii energetycznych
czy
punktów
dystrybucyjnych.
W kwestii tej zapadł pełen konsensus i ustalenia, iż operator będzie
bezpośrednio informował urząd oraz
sołtysów poszczególnych sołectw
o planowanych przerwach w dostawie
energii.
Przedstawiciele
Ochotniczych
Straży Pożarnych wskazali na potrzebę szkoleń z zakresu postępowania
z uszkodzonymi liniami energetycznymi, które mogą zagrażać zarówno
mieszkańcom jak i służbom podejmującym akcje ratownicze. Owocem
tych konwersacji była deklaracja ze
strony operatora ENEA o wspólnych
szkoleniach podnoszących w tym
zakresie kwalifikacje służb ratowniczych.
Podsumowując spotkanie zarówno
Wójt Gminy Boleszkowice, Przedstawiciele ENEA oraz druhowie z Ochotniczych Straży Pożarnych wskazali
na potrzebę organizacji cyklicznych
spotkań w przedmiotowym zakresie
mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego naszym
Mieszkańcom gminy Boleszkowice.
Na zakończenie przedstawiciele
firmy ENEA wręczyli druhom z OSP
podręczne apteczki pierwszej pomocy
tym samym inicjując wolę współpracy
we wspólnych działaniach na lokalnej
społeczności.
Przygotował:
Krzysztof Fira
Inspektor ds.
Obronności, Obrony Cywilnej
i Zarządzania Kryzysowego
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Powitanie Nowego Roku

Tradycyjnie mieszkańcy Gminy Boleszkowice spotkali się w pierwszym
dniu Nowego Roku na Placu Bolesława Chrobrego, aby złożyć sobie życzenia
wraz z przedstawicielami samorządu.

Noworoczne życzenia mieszkańcom złożyli: Wójt Gminy Boleszkowice – Jan Krzywicki oraz
Przewodniczący Rady Gminy Boleszkowice – Ryszard Stoparek.
Następnie przybyli mieszkańcy
wznieśli toast lampką szampana i podziwiali zapierający dech w piersiach
pokaz sztucznych ogni.
Wójt Gminy Boleszkowice serdecznie dziękuje wszystkim osobom
i instytucjom zaangażowanym w organizacje powitania Nowego Roku.
Urząd Gminy
Boleszkowice

Biuletyn Samorządowy Gminy Boleszkowice

Gmina Boleszkowice z Lokalnym
Programem Rewitalizacji na lata 2017-2023
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Na styczniowej sesji Rada Gminy Boleszkowice przyjęła uchwałą Lokalny Program
rewitalizacji dla Gminy Boleszkowice na lata 2017 – 2023.
W tym momencie należy zadać
sobie pytanie co to jest Rewitalizacja
i po co nam Lokalny Program Rewitalizacji?
Dla przypomnienia:
[…] Rewitalizacja to proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego
obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania prowadzone na rzecz lokalnej społeczności,
poprzez przedsięwzięcia całościowe
(integrujące interwencję na rzecz
społeczności lokalnej, przestrzeni
i lokalnej gospodarki), skoncentrowane terytorialnie i prowadzone we
współpracy z lokalną społecznością,
w sposób zaplanowany oraz zintegrowany przez określenie i realizację programów rewitalizacji […]
Zgodnie z wytycznymi Samorządu Województwa gmina decydując
się na podjęcie działań rewitalizacyjnych przeprowadziła analizę sytuacji
społeczno-gospodarczej gminy oraz
dokumentów lokalnych i ponadlokalnych pod kątem występowania stanu
kryzysowego. Następnie za pomocą
obiektywnych metod badawczych
stwierdzono, że na terenie gminy
znajdują się obszary zdegradowane.
Gmina określiła ich zasięg przestrzenny oraz wskazała, która część
obszarów zdegradowanych stanowić
będzie obszar rewitalizacji, tj. obszar
na którym w pierwszej kolejności

podjęte zostaną działania naprawcze,
mające wyprowadzić dany teren ze
stanu kryzysowego.
W wyniku powyższych działań
wyznaczone zostały cztery obszary na
terenie naszej gminy: Chwarszczany,
Kaleńsko, Chlewice i Porzecze.
Bardzo ważnym elementem przy tworzeniu tego dokumentu na każdym
etapie była partycypacja społeczna
czyli: czynny udział społeczeństwa
oraz przedstawicieli lokalnych instytucji oraz biznesu.
W efekcie końcowym powstał
Lokalny Program Rewitalizacji dla
Gminy Boleszkowice, inaczej mówiąc plan działań rewitalizacyjnych,
jakie zamierzają podjąć wszyscy zainteresowani ożywieniem obszaru
zdegradowanego. Został on zapisany
w konkretnej formie i uchwalony przez
radę gminy. Stanowić będzie narzędzie planowania, koordynowania i integrowania różnorodnych aktywności
w ramach rewitalizacji.
Jesteśmy przekonani, iż jest to
kolejny krok w rozwoju – zwłaszcza
społecznym – naszej gminy, co
umożliwi zastopowanie marginalizacji i indywidualizacji życia społecznego, a tym samym wzmocni więzi
społeczne i przyczyni się do integracji
mieszkańców – zwłaszcza międzypokoleniowej.
Mając na uwadze strategiczne

odziaływanie tego dokumentu na
nasza gminę chcielibyśmy zachęcić
Państwa do lektury programu oraz do
zapoznania się z drogą i etapami jego
tworzenia. W tym celu zapraszamy na
naszą stronę internetową www.boleszkowice.pl, zakładka „Partycypacyjne
opracowanie Lokalnego Programu
Rewitalizacji dla Gminy Boleszkowice”
Przygotował:
Krzysztof Fira
Inspektor ds.
Obronności, Obrony Cywilnej
i Zarządzania Kryzysowego

Gminny Jarmark Bożonarodzeniowy

Po raz drugi w naszej gminie zorganizowany został Gminny Jarmark
Bożonarodzeniowy, który odbył się 10 grudnia 2017 roku.

Pomimo mroźnej i wietrznej pogody na Placu Bolesława
Chrobrego w Boleszkowicach zgromadziło się sporo mieszkańców gminy. Przy świątecznej muzyce można było skosztować
pysznych domowych wypieków, a także kupić piękne, ręcznie
zrobione ozdoby bożonarodzeniowe i bombki, które zostały wykonane przez dzieci oraz opiekunów świetlic wiejskich.
W trakcie trwania Jarmarku rozstrzygnięto konkurs na
najdłuższy łańcuch choinkowy, wykonany przez dzieci ze
świetlic wiejskich w naszej gminie. Pobity został zeszłoroczny
rekord - 670 metrów, znowu najdłuższy łańcuch wykonały dzieci
z Kaleńska, tym razem łańcuch miał długość 1227 metrów!
Niespodzianką była wizyta Świętego Mikołaja, który podarował wszystkim zebranym dzieciom słodki upominek.
Dziękujemy za pomoc wszystkim zaangażowanym w przygotowanie Gminnego Jarmarku Bożonarodzeniowego oraz zapraszamy za rok!
Urząd Gminy Boleszkowice
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Koncert Świąteczno - Noworoczny

W niedzielne popołudnie, 28 stycznia odbył się I Koncert Świąteczno- Noworoczny
pt.: „Hej kolęda, kolęda” pod patronatem Wójta Gminy Boleszkowice Jana
Krzywickiego. Na sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Boleszkowicach spotkali się
licznie przybili goście oraz mieszkańcy Gminy Boleszkowice.

Koncert rozpoczęły dzieci z Zespołu Szkół w Boleszkowicach pod
opieką Pana Łukasza Kozłowskiego.
Jesteśmy pełni podziwu dla działalności nauczyciela muzyki Pana Łukasza, który wychwytuje perełki oraz
dba o ich rozwój.
Kolejny wykonawca, który zaszczycił nas swoja obecnością to Pan
Michał Wojciechowski – mieszkaniec Reczyc o zachwycającej barwie
głosu.

Wisienką na torcie był kwartet
smyczkowy Ba-Rock. Kwartet przyjechał do nas ze Szczecina z Opery
na Zamku. Został założony w 2006
roku przez Miszę Tsebriya, w jego
skład wchodzą także: Olga Kharitonova- skrzypce, Natalia Lebedeva
– altówka oraz Małgorzata Olejak wiolonczela.
Nasza impreza nie mogłaby się
odbyć bez wsparcia finansowego, za
które serdecznie dziękujemy sponsorom, a także bez wsparcia rzeczowego, za które dziękujemy sołectwom, stowarzyszeniom i Zespołowi
Szkół w Boleszkowicach.
Urząd Gminy
Boleszkowice
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Boleszkowice, 29 st�cznia 2018r.
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„Człowiek jest wielki, nie przez to co posiada,
lecz przez to kim jest,
nie przez to co ma,
lecz przez to czy� dzieli się z inny�i”
Jan Paweł II

Podziękowanie

Wójt Gminy Boleszkowice
składa serdeczne podziękowania
sponsorom

PPHU SPAWMET Pan Jerzy Łuczak, Kancelaria Notarialna Grzegorz Mazurek,
Pan Zbig�iew Karaś, Kancelaria Prawna Małgorzata Jurgiel,
ZHU TRANZBET Grzegorz Łoś, Sklep Spoży�czo-Przemysłowy
Pan Zbig�iew Wawrzy�iak, Minerał� Sp. z o.o. Zbig�iew Gumny,
Pensjonat Nowy Mł�� Dorota Rybińska, Paulina Maleńka,
Soł��si i Rady Sołeckie wsi: Boleszkowice, Chwarszczany, Kaleńsko, Namyślin,
Reczyce, Wysoka, Stowarzyszenie Kobiet Kreat��nych Wysoka,
Koło Gospody� Wiejskich Gospodarski Krąg.
za okazane wsparcie ﬁnansowe i rzeczowe
na organizowany w dniu 28 st�cznia 2018 roku
Koncer� Świąteczno- Noworoczny
pod hasłem „Hej Kolęda, Kolęda”.
Wójt Gminy Boleszkowice
Jan Krzy�icki
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Imprezy w Reczycach
W styczniu w Reczycach odbyły się trzy imprezy zorganizowane przez panią sołtys
Halinę Franczuk wraz z radą sołecką i opiekunem świetlicy.
SPOTKANIE
NOWOROCZNE
Spotkanie to, przebiegało w miłej
atmosferze, przy śpiewie kolęd i pastorałek, do których przygrywała na
gitarze pani Lena Wojciechowska.
Posłuchaliśmy również kilku kolęd
zagranych na flecie przez Karolinę Żwirko. Wśród zaproszonych
gości, byli pan wójt Jan Krzywicki,
oraz księża naszej parafii Sarbinowo - Szymon Spalony i Tadeusz
Żebrowski. Mieszkańcy, wysłuchali
fragmentu Pisma Świętego, odczytanego przez księdza proboszcza, podzielili się opłatkiem składając sobie
serdeczne życzenia.

BAL MIKOŁAJKOWY
Na balu tym dzieci, wraz z opiekunką świetlicy, mogły pobawić się
w różne zabawy i pląsy oraz wziąć
udział w konkursach. Przygotowany
był dla Nich słodki poczęstunek.
Wybraliśmy króla i królową balu, no
i oczywiście odwiedził nas Mikołaj
z prezentami.

DZIEŃ
BABCI I DZIADKA
Na nasze Babcie i Dziadków
czekał przygotowany poczęstunek
oraz upominek w postaci doniczkowego kwiatka. Wśród obecnych gości
był pan Wójt Jan Krzywicki. Były
śpiewy i tańce, a całą imprezę umilał
nam zespół Dobrawa z Mieszkowic.
Impreza przebiegała w miłej i sympatycznej atmosferze.
Przygotowała
Bożena Żwirko
opiekun świetlicy w Reczycach
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Mikołaj w Wysokiej 2017
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W sobotę 9 grudnia 2017r. o godzinie 18 w świetlicy wiejskiej w Wysokiej odbyły
się Mikołajki dla dzieci z Wysokiej i Wyszyny.

Impreza organizowana jest cyklicznie i z roku na rok przyciąga
coraz więcej dzieci. Pod okiem rodziców i przy udziale animatorki
Pani Kasi (opiekuna świetlicy) dzieci
aktywnie uczestniczyły w przygotowanych zabawach ruchowych i konkursach. Czas oczekiwania na wizytę
upragnionego gościa upłynął w ciepłej i miłej atmosferze. Święty Mikołaj przyniósł ze sobą oprócz pełnego paczek worka, dużo uśmiechu.
Rozmawiał z dziećmi i zachęcał aby
były grzeczne oraz posłuszne. Na zakończenie Święty Mikołaj osobiście
wręczył dzieciom podarki. Łącznie
rozdano 54 paczki. Za otrzymane prezenty dzieci odwdzięczyły się pięknie
zaśpiewanymi piosenkami i zaprosiły
Mikołaja na następny rok.
Wszystkim uczestnikom oraz
rodzicom za udział w imprezie serdeczne podziękowania
Sołtys Wysokiej
i Opiekun świetlicy

Mikołaj w Gudziszu
W sobotę, 6 stycznia
w świetlicy wiejskiej w
Gudziszu Rada Sołecka
wraz ze Stowarzyszeniem
„Nasz Gudzisz” zorganizowała dla wszystkich
dzieci do lat 16 spotkanie
z Mikołajem.
Maluchy bawiły się przy muzyce
i chętnie brały udział w konkursach.
Następnie do dzieci przyszedł Mikołaj i rozdał paczki, które zostały
ufundowane ze środków Funduszu
Sołeckiego oraz dofinansowane przez
Koło Łowieckie „Łoś”.
Renata Matuszewska
Stowarzyszenie „Nasz Gudzisz”
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ODWIEDZINY JUBILATÓW GMINY BOLESZKOWICE
W

MIESIĄCU

GRUDNIU

W grudniu ubiegłego roku Wójt Gminy Boleszkowice Jan Krzywicki, wraz z Kierownikiem Urzędu Stanu
Cywilnego Moniką Łazorczyk, odwiedzili najstarszych
mieszkańców gminy Boleszkowice w dniu ich urodzin
w miejscowości: Boleszkowice, Wierutno, Kaleńsko, Wysoka i Namyślin.
Wójt złożył Jubilatom gratulacje, życzenia oraz przekazał list gratulacyjny Wszyscy Jubilaci zostali udekoro-

2017

wani przez Wójta Gminy emblematem z herbem gminy
Boleszkowice. Podkreślił, że są Oni wzorem dla młodego
pokolenia.
Nasi Jubilaci byli bardzo gościnni i serdeczni, każde
spotkanie wiązało się z wieloma pytaniami i długimi rozmowami.
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Monika Łazorczyk

Pan Henryk Dzierzkowski - Wierutno

Pani Kazimiera Kucka - Namyślin

Mistrzostwa Powiatu

18
grudnia
2017r.
w Myśliborzu, w ramach
Igrzysk Młodzieży Szkolnej, odbyły się Mistrzostwa
Powiatu w Piłce koszykowej dziewcząt.

Drużyna dziewcząt Gimnazjum
w Boleszkowicach po zaciętych meczach pokonała faworyzowane
drużyny z Dębna i Myśliborza
zajmując pierwsze miejsce.
Dzięki temu sukcesowi dziewczęta będą reprezentowały powiat
myśliborski w zawodach regionalnych.
opiekun:
Jerzy Krawczyk

ROKU

Pani Alina Górecka - Kaleńsko

Pani Krystyna Dardzikowska - Boleszkowice
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XXXIV SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE
Dnia 28 grudnia 2017 roku w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy Boleszkowice odbyły
się obrady XXXIV sesji Rady Gminy Boleszkowice, na której podjęto w sprawie:
-zmiany budżetu gminy Boleszkowice na 2017 rok;
-zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017 – 2024;
-uchwalenia budżetu gminy na
2018 rok;
-wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Boleszkowice na lata 2018
– 2028;
-uchwalenia planu pracy Rady
Gminy Boleszkowice na I półrocze
2018 roku;
-zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Planowania oraz Rolnictwa
i Ochrony Środowiska Rady Gminy

Boleszkowice na
I półrocze 2018
roku;
-zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia,
Spraw Socjalnych oraz Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Boleszkowice na I półrocze 2018 roku;
-zatwierdzenie planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy
Boleszkowice na rok 2018;
-zaliczenie drogi do kategorii dróg
gminnych;
-wyrażenia zgody na udzielenie
przez Wójta Gminy Boleszkowice
bonifikaty przy sprzedaży lokalu
mieszkalnego;

-zmieniająca
uchwałę
Nr
IV/27/2015 z dnia 26 lutego 2015
roku w sprawie zarządzenia poboru
w drodze inkasa należności podatkowych;
-ustalenia zasad przyznawania
diet sołtysom.
Protokół z przebiegu XXXIII sesji
oraz treści podjętych uchwał umieszczone są na stronie BIP Boleszkowice.
Ewa Walczak
podinspektor ds. obsługi
biura Rady Gminy

XXXV SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE
Dnia 25 stycznia 2018 roku w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy Boleszkowice odbyły
się obrady XXXV sesji Rady Gminy Boleszkowice, na której podjęto w sprawie:
-przyjęcia Lokalnego Programu
Rewitalizacji Gminy Boleszkowice
na lata 2017 – 2023;
-przyjęcie Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii Gminy
Boleszkowice na 2018 rok;
-przyjęcie Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Boleszkowice na 2018 rok;
-zarządzenia
przeprowadzenia

wyborów sołtysa w miejscowości
Chlewice;
-zarządzenia
przeprowadzenia
wyborów uzupełniających członków
do rady sołeckiej we wsi Chlewice;
-określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych
prowadzonych przez Gminę Boleszkowice.
-zarządzenia
przeprowadzenia

Schronisko „Azorki”
Uczniowie Zespołu Szkół w Boleszkowicach przeprowadzili na
terenie szkoły zbiórkę karmy dla
psów. Akcja charytatywna cieszyła
się ogromnym zainteresowaniem.

Uzbieraliśmy bardzo dużo produktów
spożywczych dla zwierząt ze schroniska tj. karmy, puszek i różnych
smakołyków dla piesków. Wszystkie
produkty przekazaliśmy osobiście dla

wyborów uzupełniających członków
do rady sołeckiej we wsi Boleszkowice.
Protokół z przebiegu XXXIV sesji
oraz treści podjętych uchwał umieszczone są na stronie BIP Boleszkowice.
Ewa Walczak
podinspektor ds. obsługi
biura Rady Gminy

schroniska Azorki w Gorzowie Wielkopolskim, gdzie pojechała cała klasa
V jako przedstawiciele naszej szkoły.
Na miejscu mieliśmy okazję spotkać i
porozmawiać z opiekunami zwierząt,
zobaczyć jak wygląda prawdziwe
schronisko dla bezdomnych psów.
Dowiedzieliśmy się również jakie są
powody, że te zwierzątka są zamknięte
w kojcach i co można zrobić, aby
im pomóc. Od kierownictwa schroniska dostaliśmy podziękowania za
wsparcie i zainteresowanie oraz uzyskaliśmy informację, że jako szkoła
lub klasa możemy zaadoptować wirtualnie psa i nim się zaopiekować. To
będzie nasze zadanie w następny nadchodzącym nowym roku…
Opiekun – Kozłowska Justyna
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SUKCESY ROZŚPIEWANEGO
ZESPOŁU SZKÓŁ W BOLESZKOWICACH!

Nagroda GRAND PRIX X edycji Konkursu Kolęd i Pastorałek
w Mieszkowicach trafiła w ręce
zespołu „Śpiewające Nutki” z Zespołu
Szkół w Boleszkowicach.

W p i ą t e k 1 2 . 0 1 . 2 0 1 8 r.
wyruszyliśmy w daleką drogę na
Międzynarodowy Festiwal Kolęd
i Pastorałek im. Ks. Kazimierza
Szwarlika w Będzinie.

W sobotę 16.12.2017r. odbyły
się Eliminacje Rejonowe w Dębnie
do Międzynarodowego Festiwalu
Kolęd i Pastorałek w Będzinie.
Przy wspaniałej atmosferze
Dębnowskiego Ośrodka Kultury
wystąpili młodzi wykonawcy z Zespołu
Szkół w Boleszkowicach.
W eliminacjach udział wzięli m.in.
Liwia Szczepanik – „Cicho cicho
pastuszkowie”, „Pójdźmy wszyscy
do stajenki”, Alicja Tyda – „Dlaczego
dzisiaj wśród nocy dnieje”, „Mędrcy
świata”, Ewa Kozłowska – „Wśród
nocnej ciszy”, „Babci zegar”, Wanessa
Andrzejewska – „Kolęda Maryi”,
„Ach ubogi żłobie”, Oliwia Sławińska
– „Lulejże mi lulej”, „Oj maluśki”
i Aleksandra Głębocka – „Całą noc
padał śnieg”, „Lulajże Jezuniu”
Po 15 godzinach przesłuchań 145
podmiotów wykonawczych poznaliśmy
wyniki.
Wszyscy zaśpiewali wspaniale ale
JURY szczególnie doceniło wykonanie
Bartosza Żugaj, który kolędami: „Tryumfy Króla Niebieskiego” i „Bardzo
cicha noc” rywalizując z ponad 80
wykonawcami otrzymał 3 miejsce.
Dużym osiągnięciem okazał się
występ młodszego zespołu „Śpiewające
nutki”, który utworami „Gloria” i „Pol-

skie święta” wyśpiewali 1 miejsce.
Jeszcze większym sukcesem może
pochwalić starsza grupa „Sosabofani”,
którzy oprócz tego, że również zdobyli
1 miejsce, to dostali się do II etapu
eliminacji w Będzinie, gdzie spotykają
się najlepsi uczestnicy przesłuchań
z całej Polski.

W środę 10.01.2018r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury
w Mieszkowicach odbył się X
Konkurs Kolęd i Pastorałek.

W konkursie udział wzięło ponad
osiemdziesiąt podmiotów wykonawczych z: Dębna, Cychr, Barnówka, Mieszkowic, Troszyna, Zielina,
Czelina, Morynia, Cedyni, Chojny,
Bań i Boleszkowic. Najpiękniejsze
kolędy i pastorałki stanowiące naszą
narodową tradycję rozbrzmiewały od
godziny 14.00 do późnego wieczora.
W tym konkursie nasi wokaliści
mogą pochwalić się kolejnymi sukcesami.
W kategorii soliści gimnazjum
Aleksandra Głębocka zdobyła 2 miejsce, natomiast w kategorii soliści klas
IV-VII SP Bartosz Żugaj otrzymał
miejsce 1.
Zespół „Sosabofani” i tym razem
nie zawiódł zdobywając 1 miejsce.

Po 9 godzinach dotarliśmy na
m i e j s c e d o PA Ń S T W O W E J
SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA
IM. FRYDERYKA CHOPINA, gdzie
po rozśpiewaniu zespół „Sosabofani” ok. godziny 20.00 wystąpił na
scenie finałowych przesłuchań. Całość
mogliśmy śledzić w transmisji na
żywo. Jeżeli ktoś tego nie zrobił nadal
może obejrzeć występ na YOU TUBE
- „24. MFKiP - Przesłuchania finałowe
- Dzień 2 – retransmisja”.
Podczas trzydniowych zmagań
konkursowych na scenie sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej
im. Fryderyka Chopina wystąpiło
około 140 podmiotów wykonawczych,
w sumie ponad 1,6 tys. osób z Polski,
Litwy, Ukrainy i Białorusi.
Nowatorskie aranżacje i wspaniałe
wykonanie kolęd i pastorałek
młodzieży z Zespołu Szkół w Boleszkowicach wybudziło ogromne zainteresowanie telewizji i zaraz po występie
zostało nagrane nasze przywitanie
i jako nieliczni zostaliśmy poproszeni
o udzielenie wywiadu. O emisji postaramy się informować na bieżąco.
W sobotę 13.01.2018r. - szczęśliwi,
pełni wspaniałych wrażeń i mnóstwa doświadczeń w godzinach wieczornych wróciliśmy do domu.
BRAWO! GRATULACJE!
Podziękowania dla Pana Wójta
Gminy Boleszkowice Jana Krzywickiego i kierownika ZUK Marka Czypara
za zorganizowanie dojazdu.
Dziękujemy również Pani Dyrektor
Zespołu Szkół w Boleszkowicach za
pomoc i wsparcie.
Opiekun: Łukasz Kozłowski

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Boleszkowicach poszukuje osoby

na stanowisko pracownika socjalnego.

Informacje o naborze dostępne są na stronie internetowej Urzędu Gminy
w Boleszkowicach: www.boleszkowice.pl oraz bip.boleszkowice.pl.

mgr Ewa Jamorska
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Boleszkowicach
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Wsparcie dla Przedszkola w Boleszkowicach
Firma ICT Poland z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą zorganizowała II edycję
programu Foxy pomaga dzieciom!
Pracownicy składali wnioski o dofinansowanie projektów dla dzieci,
następnie poprzez głosowanie wybrali
trzy z nich, które otrzymały wsparcie
w ramach programu. W tej trójce jest
także nasze Przedszkole, które otrzymało dofinansowanie w kwocie 5 tys.
zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia placu zabaw.
Serdecznie dziękujemy za oddane
głosy na naszą placówkę!
Dyrektor ZS w Boleszkowicach
Sylwia Łaskarzewska - Pacewicz
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26 Finał WOŚP w Boleszkowicach

14 stycznia 2018r. trzydziestu czterech wolontariuszy kwestowało na terenie
Gminy Boleszkowice na rzecz zakupu sprzętu medycznego w celu wyrównywania
szans noworodków.
Tegoroczny finał był wyjątkowy pod wieloma względami. Po raz kolejny padł
rekord uzbieranej kwoty
– 19,4tys. oraz 320 EUR. Po
raz pierwszy liczba sponsorów, którzy wsparli nas
bonami, upominkami oraz gadżetami na licytację przekroczyła 40 podmiotów, zarówno
lokalnych przedsiębiorców,
jak i osób indywidualnych.
Licznie przybyli Mieszkańcy,
emocjonujące chwile licytacji,
spędzili w sali gimnastycznej
Zespołu Szkół w Boleszkowicach przepięknie udekoniezastąpione Panie z KGW „Gospodarski Krąg” Boleszkowice,
które również przygotowały słodki
poczęstunek. Serdeczne podziękowaniami Członkom sztabu oraz
osobom i instytucjom, które pomagały przy organizacji XXVI Finału
WOŚP:
Zapraszamy wszystkich do odwiedzenia fanpage: Sztab WOŚP
3735 Boleszkowice
Szef Sztabu
Marcin Ciechanowicz
rowanej przez całą Społeczność Szkolną. Przebieg finału
uatrakcyjniały występy dzieci
i młodzieży z Zespołu Szkół.
Piękne widowisko podczas
„światełka do nieba” mogliśmy
również zawdzięczać licznym
sponsorom, a jego „odpalenie” OSP Boleszkowice. Po
raz pierwszy utworzono Sztabową Skarbonę Stacjonarną
w sklepie Państwa Barbry
i Zbigniewa Wawrzyniaków,
co umożliwiło zbieranie pieniędzy już przed finałem. Liczeniem pieniędzy zajęły się
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