czerwiec 2018 r.

Modernizacja ujęcia wody w Namyślinie
W dniu 13.06.2018r. dokonano odbioru końcowego robót budowlanych
i technologicznych oraz przekazano do eksploatacji zmodernizowane ujęcie wody
w miejscowości Namyślin.
Prace trwały od lutego br. i prowadzone były przez Przedsiębiorstwo Prywatne „BUD-MAR” Marek Skierski.
Inicjatywa była współfinansowana ze
środków Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Szczecinie, a całkowity
koszt wykonanych robót to 400 tys. zł
brutto.
Włodzimierz Mazur
Inspektor ds. budownictwa

ODWIEDZINY JUBILATÓW GMINY BOLESZKOWICE
W MIESIĄCU CZERWCU 2018 ROKU

Wójt Gminy Boleszkowice Jan Krzywicki wraz z Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego Moniką Łazorczyk
odwiedzili najstarszych mieszkańców gminy Boleszkowice
w dniu ich urodzin, tym razem złożono wizytę w miejscowości Wysoka.
Wójt złożył Jubilatce gratulacje, życzenia, przekazał
list gratulacyjny oraz Jubilatka została udekorowana przez
Wójta Gminy emblematem z herbem gminy Boleszkowice.
Podkreślił, że jest Ona wzorem dla młodego pokolenia.
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Monika Łazorczyk

Pani Anna Luboińska - Wysoka

8

Biuletyn Samorządowy Gminy Boleszkowice

I Boleszkowicka Noc Świętojańska

22 czerwca br. na terenie urokliwego sołectwa Kaleńsko w Gminie Boleszkowice odbyła
się I Boleszkowicka Noc Świętojańska. Przy bardzo zmiennej pogodzie i przy licznym
udziale mieszkańców i zaproszonych gości uczczono tradycję nocy świętojańskiej.

rownictwem Pana Łukasza Kozłowskiego zaprezentowali kilka piosenek
ze swojego bogatego dorobku muzycznego, otrzymując nagrodę w postaci vouchera z rąk Wójta i Zastępcy Przewodniczącego Rady Miejskiej Boleszkowic
Pana Zbigniewa Strzelczyka. Montaż
słowno-muzyczny o tematyce świętojańskiej zaprezentowała młodzież ze
świetlic wiejskich przygotowana przez
instruktora Panią Paulinę Maleńką, tym
razem grupa otrzymała voucher prezentowy z rąk Sekretarz Gminy Boleszkowice Pani Anny Sobczyńskiej i Dyrektora GCKiBP w Boleszkowicach Pana
Piotra Bogusława. W asyście Ochotniczej Straży Pożarnej z Boleszkowic
i Namyślina przy akompaniamencie
zespołu Drzewiczanie wszystkie wianki
zostały zwodowane.

Oficjalnego otwarcia wydarzenia
dokonał Wójt Boleszkowic Pan Jan
Krzywicki, który powitał obecnych
gości i zaprosił wszystkich do wspólnej
zabawy i korzystania z atrakcji przygotowanych przez organizatorów. Na
wszystkich czekało ognisko i kiełbaski,
potrawy z grilla, wata cukrowa, popcorn. KGW „Gospodarski Krąg” z Boleszkowic przygotowało jak zwykle
mnóstwo smakołyków, które niemal
natychmiast zniknęły ze stołów a konkurs na „Najpiękniejszy Wianek Świę-

tojański” cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Komisja w składzie:
Jan Krzywicki, Renata Matuszewska
i Zbigniew Strzelczyk, wybrała 3 najpiękniejsze wianki i przyznała w konkursie następujące miejsca: I - Gminne
Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna
w Boleszkowicach, II- Świetlica wiejska
w Reczycach, III Zespół Drzewiczanie,
IV KGW „Gospodarski Krąg”. Zespół
Platerówki umilił wszystkim wieczór
znanymi utworami. Wokaliści pod kie-
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Po zachodzie słońca aktorzy ze szczecińskiej grupy Teatr
Ognia efektownym występem zakończyli I Boleszkowicką
Noc Świętojańską. Mamy nadzieję, że powitanie lata wpisze
się na stałe w kalendarz Gminy Boleszkowice i już za rok
spotkamy się by wspólnie je przywitać śpiewem i dobra zabawą.
Organizatorzy pragną podziękować wszystkim, którzy
w jakikolwiek sposób przyczynili się do organizacji wydarzenia a w szczególności: OSP Boleszkowice, OSP Namyślin, Radzie Sołeckiej z Kaleńska, Radzie Sołeckiej
z Namyślina, pracownikom Zakładu Usług Komunalnych
w Boleszkowicach i Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki
Publicznej w Boleszkowicach, stowarzyszeniom i KGW.
Piotr Bogusław
Dyrektor GCKiBP

Rozstrzygnięcie konkursu na najciekawsze zdjęcie
promujące „I Boleszkowicką Noc Świętojańską”
W poniedziałek, 2 lipca br. komisja konkursowa w składzie: Wójt
Gminy Boleszkowice Jan Krzywicki,

Sekretarz Gminy Anna Sobczyńska,
Dyrektor GCKiBP w Boleszkowicach
Piotr Bogusław, Instruktor GCKiBP

Jolanta Maciejewska oraz Kierownik
ZUK Marek Czypar rozstrzygnęła
konkurs na najciekawsze zdjęcie promujące „I Boleszkowicką Noc Świętojańską”. Na konkurs złożono tylko
pięć fotografii, w związku z tym decyzją Wójta Gminy Boleszkowice
nagrodzono wszystkich uczestników.
Wyniki konkursu wyglądały następująco:
I miejsce – Ilona Matuszewska,
II miejsce - Nikola Janusiewicz,
III miejsce - Jolanta Matuszewska - Sadło,
IV miejsce - Hubert Galiński,
V miejsce - Sylwia Galińska.
Wszyscy laureaci otrzymali ciekawe
i wartościowe nagrody, które wręczono
3 lipca na sali posiedzeń Urzędu Gminy
Boleszkowice. Nagrodzone fotografie
do zobaczenia na stronie www.boleszkowice.pl
Jeszcze raz gratulujemy!
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Wycieczka do Krakowa
Zgodnie z coroczną tradycją sołectwo Gudzisz
zorganizowało wycieczkę dla mieszkańców
Gminy
Boleszkowice oraz mieszkańców sąsiadujących gmin.
Tym razem w dniach 15-17 czerwca br. wybraliśmy się do
Krakowa i Oświęcimia.

W Krakowie zwiedzaliśmy urokliwe Stare Miasto, Wawel, Podziemia
Rynku, zabytkowy Kazimierz polski
i żydowski, Bazylikę Miłosierdzia Bożego i Centrum Jana Pawła II w Łagiewnikach.
W niedzielę uczestniczyliśmy we
Mszy Św. w Opactwie Benedyktynów
w Tyńcu. Następnie zwiedziliśmy Mu-
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zwiedzić nowe miejsca, poznać ich
historię. Wszystkie osoby, które lubią
podróżować i znajdą chwilę czasu oraz
chęci zapraszamy na nasze kolejne
wycieczki. Najbliższą planujemy 2223 września br. do Torunia i Lichenia.
Liczba miejsc ograniczona, a więcej informacji można uzyskać u Sołtysa wsi
Gudzisz. Serdecznie zapraszamy!
Renata Matuszewska

zeum Auschwitz – Birkenau w Oświęcimiu.
Niektórzy z nas byli w tych miejscach pierwszy raz w życiu, inni choć
po raz kolejny to z perspektywy czasu
przeżywali to zwiedzanie zupełnie inaczej.
Warto jest oderwać się od szarej
rzeczywistości choć na kilka dni,

SENIORZY Z BOLESZKOWIC
I ZESPÓŁ „PLATERÓWKI” Z WIZYTĄ W NIEMCZECH
Dnia 13 czerwca 2018r. seniorzy z Boleszkowic wzięli udział
w uroczystościach z okazji Dnia Seniora w Niemieckiej Gminie
Letschin. Współpraca między seniorami trwa już około 20 lat.
Ogółem z Boleszkowic pojechało 20 osób. O godz. 10.00 z Kinitz
zaplanowany był rejs statkiem po Odrze, niestety niski stan rzeki
uniemożliwił rejs. Zamiast tego seniorzy zwiedzili miejscowość,
później był wspólny obiad a o godz. 14.00 rozpoczęły się uroczystości. Władze Letschina złożyli życzenia wszystkim seniorom,
a w imieniu Wójta Gminy Boleszkowice i Dyrektora Gminnego
Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej oraz od seniorów z Boleszkowic przekazała Jolanta Maciejewska. Później nastąpiła wymiana
upominków. Każdy senior z naszej gminy otrzymał przepiękną różę
i koszyk naturalnej wełny, natomiast delegacja polska przekazała
bukiet pięknych kwiatów oraz kosz ze słodyczami. Z krótkim repertuarem wystąpił zespół „Platerówki” , zaśpiewano „Sto lat”, a ze
strony niemieckiej wystąpiła gwiazda estrady. Na zakończenie była
wspólna zabawa. Wszyscy seniorzy wrócili zadowoleni ze wspólnie
spędzonego święta.
Przygotowała Jolanta Maciejewska.
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Bezpiecznie, Kolorowo, Bajkowo
Gminny Dzień Dziecka w Gminie Boleszkowice 2018
Pod takim hasłem 9 czerwca br. na stadionie sportowym w Boleszkowicach od godziny
11:00 miała miejsce wspaniała zabawa dla wszystkich dzieci z naszej gminy.

Ruchu Drogowego w Szczecinie. Gościliśmy również funkcjonariuszy Policji, którzy oznakowali rowery wszystkim
chętnym posiadaczom. Prawdziwy dzień dziecka to oczywiście słodkie drobiazgi takie jak wata cukrowa i lody, których
nie zabrakło dla nikogo. Finałowym akcentem całej zabawy
było rozlosowanie nagrody głównej, ufundowanej przez
Wójta Boleszkowic Jana Krzywickiego, szczęśliwą posiadaczką deski elektrycznej została Nina Zwiewka z Reczyc.

Upalna aura i klaun szczudlarz witał wszystkich przybyłych gości. Mnóstwo atrakcji z nagrodami przyciągnęło
na naszą wspólną zabawę prawie 200 uczestników. Przez 4
godziny towarzyszyły nam zmagania sportowe „Olimpiada
Zdrowia”, nad którymi dzielnie czuwała Natalia Łuczak
wraz z wolontariuszami. Wszystkie drużyny sportowe od
juniora do seniora zostały obdarowane wartościowymi nagrodami. Można było posilić się kiełbaską z grilla, owocami
i oczywiście słodkim poczęstunkiem przygotowanym przez
Koło Gospodyń Gospodarski Krąg z Boleszkowic i Stowarzyszenie Kobiet Kreatywnych w Wysokiej. Pomysłodawca
akcji „Zdrowie za Grosze” - Wójt Gminy Boleszkowic Jan
Krzywicki własnoręcznie przygotowywał soki z marchwi
i jabłek do końca trwania Gminnego Dnia Dziecka. Punkt
medyczny z Dębna zapewnił diagnostykę poziomu cukru

i pomiaru ciśnienia dla każdego uczestnika a Ochotnicza
Straż Pożarna z Boleszkowic zadbała o ochłodę naszych
pociech i przeprowadziła symulację akcji ratowniczej. Koło
LOK „Dzik” z Morynia zadbało o atrakcje dla nieco starszych dzieci i dorosłych przeprowadzając zawody strzeleckie
z broni pneumatycznej. Uczestnicy pleneru plastycznego pod
hasłem: „Komiks Bezpieczne Wakacje” otrzymali atrakcyjne
nagrody, których współfundatorem był Wojewódzki Ośrodek

Biuletyn Samorządowy Gminy Boleszkowice
Pragnę serdecznie podziękować: Panu Wójtowi Janowi Krzywickiemu, pracownikom Urzędu Miasta i Gminy
w Boleszkowicach, Ochotniczej Straży Pożarnej w Boleszkowicach, firmie Dankom Daniel Błażkiewicz, wszystkim
pracownikom Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Boleszkowicach, Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Boleszkowicach, Zakładowi
Usług Komunalnych w Boleszkowicach, stowarzyszeniom,
nauczycielom, mieszkańcom Gminy Boleszkowice i ich
dzieciom za nieoceniony wkład i pomoc przy organizacji
Gminnego Dnia Dziecka oraz wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do jego realizacji.
Dyrektor GCK i BP
w Boleszkowicach
Piotr Bogusław
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SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE

Dnia 28 czerwca 2018 roku w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy Boleszkowice odbyły się
obrady XXXIX sesji Rady Gminy Boleszkowice, na której podjęto uchwały w sprawie:
a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok;
b) udzielenia Wójtowi Gminy Boleszkowice absolutorium;
c) zmiany budżetu gminy Boleszkowice na 2018 rok;
d) zmiany uchwały w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boleszkowice na lata
2018 - 2028;
e) uchwalenia planu pracy Rady
Gminy Boleszkowice na II półrocze
2018 roku;
f) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Planowania oraz Rolnictwa
i Ochrony Środowiska Rady Gminy
Boleszkowice na II półrocze 2018
roku;
g) zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw
Socjalnych oraz Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Boleszkowice na
II półrocze 2018 roku;
h) ustalenia wynagrodzenia dla
Wójta Gminy Boleszkowice;
i) zmieniająca uchwałę w sprawie
przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Boleszkowice na lata
2017 – 2023;
j) zmieniająca Uchwałę Nr
XXVI/169/2017 z dnia 30 marca 2017r.
w sprawie uchwalenia aktualizacji
„Programu usuwania azbestu i wy-

borów zawierających azbest dla Gminy
Boleszkowice na lata 2015 – 2032”;
k) wyrażenia zgody na udzielenie
przez Wójta Gminy Boleszkowice bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego;
l) sprzedaży nieruchomości będącej
własnością Gminy Boleszkowice;
ł) ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy;
m) ustalenia zasad usytuowania
miejsc sprzedaży i podawania napojów
alkoholowych na terenie Gminy Boleszkowice;
n) przyjęcia projektów: „Regulaminu dostarczania wody na terenie
Gminy Boleszkowice” i „Regulaminu
odprowadzania ścieków na terenie
Gminy Boleszkowice”;
o) zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji projektu pn. „Poprawiamy kompetencje kluczowe dzieci i młodzieży
z Boleszkowic” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na
lata 2014-2020.
Protokół z przebiegu XXXVIII sesji
oraz treści podjętych uchwał umieszczone są na stronie BIP Boleszkowice.

Gminy Boleszkowice za 2017 rok; rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za
2017r.; rozpatrzeniu informacji o stanie
mienia komunalnego Gminy Boleszkowice za 2017 rok; po zapoznaniu się
z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej dot. sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Boleszkowice za 2017
rok wraz z informacją o stanie mienia;
przedstawieniu opinii stałych Komisji
Rady Gminy Boleszkowice w sprawie
sprawozdania Wójta Gminy Boleszkowice z wykonania budżetu gminy za
2017 rok; zapoznaniu się z wnioskiem
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Boleszkowice w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Boleszkowice absolutorium z wykonania budżetu za 2017 rok;
zapoznaniu się z opinią Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Szczecinie dot.
wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie
udzielenia absolutorium Wójtowi
Gminy Boleszkowice z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok Rada Gminy
Boleszkowice 12 głosami za, 1 wstrzymującym i 1 przeciw, podjęła uchwałę
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy
Boleszkowice absolutorium z tytułu
wykonania budżetu za 2017 rok.

Ponadto po rozpatrzeniu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

DOŻYNKI 2018

Ewa Walczak
podinspektor ds. obsługi
biura Rady Gminy

Tegoroczne Święto Plonów w Gminie Boleszkowice
odbędzie się 1 września
w sołectwie Gudzisz.
O szczegółach będziemy informować na stronie internetowej
www.boleszkowice.pl
Serdecznie zapraszamy!
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