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Ekologiczny sukces Bolesławca!

Każdy, kto w tych dniach
przyniósł do punktu zbiórki
na plac Piłsudskiego w Bole-
sławcu zbędny sprzęt, np. lo-
dówkę, pralkę, telewizor,
otrzymał nieodpłatnie bilet do
kina na film „Wall-e”, który w
2009 r. został nagrodzony

dówka i zmywarka.  „Ogółem

zebraliśmy ponad 3 tony

sprzętu, co znacznie przyczy-

niło się do utrzymania po-

rządku i czystości zarówno w

naszych domach i mieszka-

niach, jak i w naszym otocze-

niu” - mówi Władysław
Bakalarz, prezes MZGK. Fre-
kwencja dopisała również
podczas seansu filmu, który
był wyświetlany w kinie
FORUM w sobotę 21 maja w
samo południe. Na sali kino-
wej, wypełnionej do ostat-
niego miejsca można było
zobaczyć nie tylko dzieci 
i młodzież, ale również osoby
dorosłe, co świadczy o wzro-
ście świadomości ekologicznej
nas wszystkich. Każdego roku
powstają w Polsce setki tysięcy
ton „elektrośmieci”. Niewła-

Oscarem jako Najlepszy Dłu-
gometrażowy Film Animo-
wany. „Wybór takiego filmu był

celowy, gdyż opowiada, jak

robot-śmieciarka samotnie

oczyszcza naszą, zniszczoną

Ziemię” – mówi Ewa Lijew-
ska-Małachowska, dyrektor
BOK-MCC. Akcja zakoń-
czyła się pełnym sukcesem.
Do mobilnego punktu zbiórki
zużytego sprzętu przyszło
ponad 300 mieszkańców, do-
rosłych i dzieci, którzy prze-
kazali zbędne: telewizory,
komputery, monitory, telefony,

drukarki, dvd, że-
lazka, lokówki,
czajniki elek-
tryczne, odkurza-
cze, suszarki,
mikrofalówki, a
nawet została
przyniesiona lo-

ściwe postępowanie ze zuży-
tym sprzętem elektrycznym 
i elektronicznym, np. wyrzu-
cenie ich do lasu, może spo-
wodować poważne problemy
środowiskowe i zagrożenie dla
naszego życia. 
By tego uniknąć, należy stare
pralki, telewizory, komputery
i inne sprzęty AGD i RTV od-
dawać do odpowiednich
miejsc. „Od lipca 2006 roku

funkcjonuje w MZGK Bole-

sławiec przy ul. Staszica 6

Punkt Zbiórki Zużytego

Sprzętu Elektrycznego i Elek-

tronicznego, do którego zapra-

szam wszystkich, dla których

ochrona środowiska i nasze

zdrowie nie jest obojętne” –
mówi Jarosław Kowalski, dy-
rektor MZGK ds. Inwestycji 
i Ochrony Środowiska. 

W dniach 19-21.05.2011 r. odbyła się w Bolesławcu akcja ekologiczna pn: EKO-KULTURAlny Bolesławiec”.

Zadanie zostało zorganizowane przez instytucje miejskie: Bolesławiecki Ośrodek Kultury - Międzynaro-

dowe Centrum Ceramiki i Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. i polegało na zbiórce zużytego

sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Miejski Zakład Gospodarki 

Komunalnej Sp.  z o.o. 
w Bolesławcu, ul. Staszica 6, 

59-700 Bolesławiec

te./fax 75/734 62 71, 

kom. 727 400 200

www.mzgk.com.pl, 

e-mail: mzgk@mzgk.com.pl

Akcja cieszyła się zainteresowaniem także wśród dzieci. Mieszkańcy z chęcią brali udział w akcji.
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Samorządowe Igrzyska Związku Gmin Kwisa mają tak samo
długą tradycję jak sam związek. Skupia on 11 samorządów
miast i gmin z trzech powiatów: lubańskiego, lwóweckiego
i bolesławieckiego, dla których wspólną osią jest rzeka Kwisa.
Związek gmin tworzą: Gryfów Śląski, Leśna, gmina wiejska Lu-
bań, miasto Lubań, Lubomierz, Mirsk, Nowogrodziec, Olszyna,
Osiecznica, Siekierczyn i Świeradów Zdrój.
Samorządowe Igrzyska Związku Gmin Kwisa odbyły się w tym
roku już po raz 19. Przyjęta przed laty zasada mówi, że rok-
rocznie rolę organizatora igrzysk bierze na siebie inna gmina.
W tym roku ten zaszczytny obowiązek przypadł Olszynie, która
wywiązała się z niego znakomicie. Igrzyska udało się perfek-
cyjnie przygotować i przeprowadzić, o czym świadczą choćby
doskonałe humory, które wszystkim dopisywały.
Uczestnicy igrzysk rywalizowali w konkurencjach, o których
raczej trudno powiedzieć, że są sportowe. Ale rywalizacja, jak
co roku, była zawzięta, a doping żywiołowy. Samorządowcy
walczyli ze sobą i swoimi słabościami ujeżdżając mechanicz-
nego byka, dojąc krowę na czas, nosząc worki do młyna, czy
choćby sprawdzając wdzięk i grację urzędowych sekretarek
w sztafecie z kawą dla szefa.
W klasyfikacji końcowej tych wszystkich szalonych dyscyplin
najlepszy okazał się Lubomierz przed Gryfowem i Osiecznicą.

Samorządowe Igrzyska Związku Gmin Kwisa – Olszyna 2011
Samorządowcy z jedenastu gmin nawleczonych na nitkę Kwisy bawili się w sobotę nawspólnym sportowo-

rekreacyjnympikniku. Na stadionie Olszy Olszyna byłomnóstwowspaniałej zabawy i jeszcze więcej śmiechu.

Każdą konkurencję trzeba było zawodniczkom i zawodnikom po chłopsku

wytłumaczyć

Burmistrz Leszek Leśko wręczył podczas

igrzysk certyfikaty podsumowujące projekt:

Klub Aktywizatora w Gminie Olszyna

Uczestnicy igrzysk zmagali się

m.in. z mechanicznym bykiem

Nad prawidłowym przebiegiem

igrzysk czujnie czuwali sędziowie

Oprócz zwariowanych konkurencji, było także wspólne biesiadowanie

W dojeniu krowy na czas sprawdzali się także

panowie

XIX Igrzyska Samorządowe ZG

Kwisa odbyły się w Olszynie

Na boisku rywalizowali samorządowcy, a na

scenie zespoły reprezentujące poszczególne

gminy

Głównym celem Związku Gmin Kwisa są wspólne dzia-

łania samorządów na rzecz ochrony środowiska Kwisy

i jej dorzecza. Po ubiegłorocznych, jesiennych wybo-

rach samorządowych zmianie uległ zarząd ZG Kwisa.

Jego nowym przewodniczącym wybrany został

w styczniu tego roku Leszek Leśko, burmistrz Olszyny.

W kadencji 2010 – 2014 w zarządzie znaleźli się także

Waldemar Nalazek, wójt gminy Osiecznica i Arkadiusz

Słowiński, burmistrz Lubania.
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