
Powiat Bolesławiecki wraz z Gminą Miejską Bolesławiec i zagranicznym partnerem – Powiatem 

Bautzen uczestniczą w cennym, transgranicznym projekcie, który polepszy jakość kształcenia 

młodzieży po obu stronach granicy. Pierwsze, spektakularne efekty już są. W Bolesławcu 

zmodernizowano zabytkowy budynek i stworzono tam szkołę „skrojoną na miarę”, 

dostosowując ją do nowoczesnego kształcenia dzieci i młodzieży w Powiatowym Zespole Szkół 

i Placówek Specjalnych.  Wyjątkowe dzieci wymagają wyjątkowej opieki i edukacji, aby na 

miarę swoich możliwości mogły uczyć się, rehabilitować, rozwijać pasje i talenty oraz 

usamodzielniać się, a nawet znaleźć satysfakcjonującą pracę.  

Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Bolesławcu ma 115 uczniów – w wieku od 

3 do 25 lat - o różnym stopniu niepełnosprawności. Przez wiele lat, możliwości efektywnej 

pracy z uczniami były w znacznym stopniu ograniczone. Zespół funkcjonował w starym 

budynku przy ul. Zgorzeleckiej, który nie spełniał wymogów nowoczesnej edukacji osób 

niepełnosprawnych.  

W wyniku porozumienia samorządów; Gminy Miejskiej Bolesławiec, do której należał obiekt i 

Powiatu Bolesławieckiego, Rada Miasta Bolesławiec podjęła uchwałę o przekazaniu budynku 

na cele dydaktyczne. W lipcu 2017 roku podpisano notarialną umowę darowizny. Przebudowa 

szkoły przy ul. Bankowej 8 rozpoczęła się w 2018 roku. W nowej siedzibie szkoły dzieci 

rozpoczęły naukę 2 września 2019 roku. Budynek przystosowano do potrzeb osób 

niepełnosprawnych. Wprowadzenie do niego dzieci, które wymagają szczególnej opieki – 

spora grupa ma trudności z samodzielnym poruszaniem się – wymagało od Zarządu Powiatu 

Bolesławieckiego podjęcia decyzji o kompleksowej przebudowie, która zagwarantuje 

zaspokojenie potrzeb niepełnosprawnych dzieci. Z tego powodu znacznie rozszerzono 

pierwotny plan remontu i adaptacji, aby podopiecznym, rodzicom i wychowawcom zapewnić 

maksimum komfortu. 

Szkoła została wyposażona w nowoczesne sale rewalidacyjno – wychowawcze, dostosowane 

do pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Ponadto, w budynku utworzono 

pracownię komputerową, jest sala gimnastyczna, sala doświadczeń świata, warsztaty 

przysposobienia do życia, gabinet pielęgniarski, dwie windy, stołówka, toalety, łazienki 

przystosowane do pielęgnacji najciężej chorych dzieci. 

Z zewnątrz – dzięki nowej elewacji i wymianie wszystkich okien – budynek wygląda okazale i 

solidnie. Przed budynkiem powstał plac zabaw z bezpieczną nawierzchnią boiska, huśtawkami, 

przyrządami gimnastycznymi, z których korzystać mogą również dzieci poruszające się na 

wózkach. 

Większość wydatków na przebudowę i wyposażenie szkoły to środki budżetu Powiatu 

Bolesławieckiego. Jednak dzięki świetniej, partnerskiej współpracy z niemieckim Powiatem 

Bautzen, projekt otrzymał dofinansowanie w kwocie 402 000 euro w ramach projektu pn. 

„Rozbudowa transgranicznej oferty edukacyjnej Bolesławiec i Bautzen”. Środki pochodzą z 

Programu Współpracy INTERREG POLSKA – SAKSONIA 2014 – 2020.  Łączny koszt przebudowy 

szkoły wyniósł 6 100 000 zł. 

Szkoła skrojona na miarę...


