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WIZYTA MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ
W pi¹tek 23 marca 2012r. w Gimnazjum im. Jana Paw³a
II w Iwinach odby³o siê spotkanie gimnazjalistów, rodziców oraz kadry pedagogicznej z Pani¹ Minister Edukacji Narodowej Krystyn¹ Szumilas. W spotkaniu
uczestniczyli tak¿e : przedstawiciel Oœrodka Rozwoju
Edukacji w Warszawie - p. Andrzej Jasiñski, Starosta
Boles³awiecki - p. Cezary Przybylski, Wójt Gminy Warta
Boles³awiecka - p. Miros³aw Haniszewski, Inspektor
ds. Oœwiaty - p. Joanna Dziedziczak, przedstawiciele
Rady Gminy - p. Adam Maksymczyk i p. Ewa Kulig,
dyrektorzy Szkó³ Podstawowych Gminy Warta Boles³awiecka.
Spotkanie otworzy³a Dyrektor Gimnazjum pani
Danuta Gajowiak. Czêœæ wprowadzaj¹ca by³a bardzo
uroczysta. Uczniowie Gimnazjum powitali przyby³ych
goœci zgodnie z przyjêtym w szkole ceremonia³em:
wprowadzono sztandar, odœpiewano hymn szko³y. Nastêpnie gimnazjaliœci przedstawili krótki program artystyczny. W swoim wyst¹pieniu zaprezentowali sylwetkê Patrona Gimnazjum.
Po wystêpie g³os zabra³a Pani Minister Krystyna Szumilas. Podziêkowa³a uczniom za mi³e powitanie, zapyta³a o obecny etap edukacji oraz plany na przysz³oœæ.
Nawi¹zuj¹c do zmian w systemie oœwiaty, zaprosi³a
wszystkich goœci do wymiany spostrze¿eñ i pytañ.
Uczestników spotkania zainteresowa³y ró¿ne problemy. Pad³y pytania dotycz¹ce zmian w zakresie obowi¹zku szkolnego, stanu przygotowania 6-latków do
rozpoczêcia edukacji w klasie I., nowej formu³y egzaminu gimnazjalnego, nauczania religii, zasad wyboru
Rady Rodziców. Pani Minister na wszystkie udzieli³a
odpowiedzi.
Spotkanie z Pani¹ Minister Edukacji Narodowej
to du¿e wyró¿nienie dla szko³y.
Jako wyró¿nienie traktujemy równie¿ kolejne wydarzenie obejmuj¹ce nasz¹ placówkê: - 29 marca 2012r.
uczniowie Gimnazjum w Iwinach wezm¹ udzia³ w
pierwszych porównawczych miêdzynarodowych badaniach kompetencji komputerowych i informacyjnych,
które bêd¹ przeprowadzone w 26. polskich szko³ach.
Danuta Gajowiak
Anna Skwarek
BIULETYN INFORMACYJNY GMINY WARTA BOLES£AWIECKA
Wydawca: Urz¹d Gminy Warta Boles³awiecka 40c,
59-720 Raciborowice Górne,
centr. tel.: 75 738 95 97, 75 738 95 39, 75 738 95 73, fax 75 738 95 23,
e-mail: urzad@wartabol.pl
Teksty: Zespó³ Redakcyjny. Zdjêcia: archiwum w³asne
DTP i druk: PPU „UNIFOT” Andrzej Bobik, 59-225 Chojnów, ul. Okrzei 2,
tel. 76 81 91 650, e-mail: unifot@poczta.fm

3

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY WARTA BOLES£AWIECKA

MARZEC 2012

Gospodarka odpadami
w gminie Warta Boles³awiecka
Ju¿ w styczniu 2012 roku Wójt Gminy informowa³ Radê Gminy
oraz mieszkañców na zebraniach wiejskich o problemach jakie
mog¹ dotkn¹æ gminê Warta Boles³awiecka w zwi¹zku z wejœciem w ¿ycie zmiany ustawy o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku
w gminach z dnia 01.07.2011 roku, która zabrania ZGK w Lubkowie wywozu odpadów komunalnych od mieszkañców. Ustawa
ta równie¿ zmienia zasady funkcjonowania linii sortowniczej,
kompostownika oraz uniemo¿liwia przyjmowanie odpadów do
sk³adowania po okresie przejœciowym na sk³adowisko w Raciborowicach Dolnych.
Je¿eli Marsza³ek Województwa Dolnoœl¹skiego nie ujmie naszej
instalacji w aktualizacji
Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami to nasze instalacje
bêd¹ musia³y zostaæ zamkniête.
W konsekwencji odpady komunalne wytwarzane na terenie
gminy Warta Boles³awiecka trzeba bêdzie wywoziæ do Trzebienia lub Lubania ponosz¹c przy tym koszty transportu. Wp³ynie
to na wysokoœæ op³aty w formie podatku za odbiór odpadów od
mieszkañca.
Gdybyœmy mogli korzystaæ z naszej instalacji i samochodów
podatek œmieciowy wyniós³by 6,30 z³. miesiêcznie od mieszkañca, natomiast jeœli trzeba bêdzie zleciæ wywóz odpadów komunalnych firmom zewnêtrznym i wywoziæ je do Trzebienia podatki z tego tytu³u mog¹ wynieœæ ponad 20 z³. miesiêcznie od mieszkañca. Aktualn¹ sytuacjê zawdziêczamy Ministrowi Œrodowiska oraz pos³om, którzy zag³osowali za przyjêciem w/w ustawy.
Dlatego te¿ ju¿ w 2011 roku Wójt Gminy podejmowa³ interwencjê w wydziale œrodowiska Urzêdu Marsza³kowskiego we Wroc³awiu u Przewodnicz¹cej Komisji ds. œrodowiska.
Po 1 stycznia 2012 roku na wniosek Wójta Gminy, Rada Gminy
podjê³a ostry protest w tej sprawie kieruj¹c pisma prosz¹ce o
interwencjê do Ministerstwa Ochrony Œrodowiska, Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Dolnoœl¹skiego, Pos³ów, Senatorów z OKW 1, Radnych Sejmiku, Zwi¹zku Gmin Wiejskich. Podobne dzia³ania podjê³y równie¿ gminy Osiecznica, Lubomierz,
Gryfów Œl¹ski, Wleñ oraz Trzebnica.
Wójtowi Gminy Warta Boles³awiecka uda³o siê zainteresowaæ
powy¿szym problemem Konwent Wójtów ziemi legnickiej i jeleniogórskiej, na które przygotowa³ stanowisko negatywne do tej
ustawy w zakresie istniej¹cych mniejszych instalacji gospodarki odpadowej.
Powy¿sze stanowisko zosta³o przes³ane do Ministra Œrodowiska, Pos³ów, Marsza³ka Województwa oraz Radnych Wojewódzkich województwa dolnoœl¹skiego. Sprawê nag³oœniono równie¿ w TVP Wroc³aw, Radio Wroc³aw oraz Tygodniku "Wspólnota". Naszym problemem zaj¹³ siê pose³ prof. Mariusz Orion
Jêdrysek Zastêpca Przewodnicz¹cego Sejmowej Komisji Œrodowiska, który z³o¿y³ interpelacjê nr 2200 do Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska.
Dziêki Staroœcie Boles³awieckiemu Cezaremu Przybylskiemu,
Wójtowie Gmin Warta Boles³awiecka i Osiecznica mogli podj¹æ
bezpoœredni¹ interwencjê w Ministerstwie Œrodowiska w Warszawie oraz u pos³ów Ewy Wolak, Ma³gorzaty Seku³y-Szmajdziñskiej, Grzegorza Schetyny oraz europos³a Piotra Borysa.
Wszystkie podejmowane dzia³ania na razie nie przynosz¹ ocze-
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kiwanych zmian w zapisach ustawy i wydanych do niej rozporz¹dzeñ wykonawczych. Byæ mo¿e gminy podejm¹ bardziej zdecydowane dzia³ania np. poprzez protesty zorganizowane w zak³adach bud¿etowych i spó³kach komunalnych poprzez oflagowanie. Najbardziej prawdopodobnym bêdzie jednak zaskar¿enie ustawy do Trybuna³u Konstytucyjnego lub S¹du Najwy¿szego.
Brak oczekiwanych zmian powoduje, ¿e musimy byæ przygotowani na koniecznoœæ dostosowania siê do zapisów ustawy i przekszta³cenie ZGK w Lubkowie w spó³kê komunaln¹ ze 100% udzia³em gminy, która bêdzie mog³a odbieraæ odpady i równie¿ prowadziæ sk³adowisko zgodnie z zapisami ustawy.
Proces przekszta³cania ZGK w Lubkowie bêdzie wymaga³ czasu i
zabezpieczenia œrodków na wydatki zwi¹zane m.in. z wycen¹, podzia³ami czy koniecznoœci¹ odprowadzenia podatku Vat, które to
gmina bêdzie musia³a pokryæ z bud¿etu w 2012 roku. Poprzez now¹
wycenê wzroœnie wartoœæ maj¹tku zwi¹zanego z wodoci¹gami,
kanalizacj¹ i oczyszczalniami, co wp³ynie na wielkoœæ amortyzacji
przysz³ej spó³ki. Te wszystkie zagadnienia bêd¹ obiektem analiz
ekonomicznych i dyskusji w gronie radnych, w³adz gminy oraz
kierownictwa ZGK w Lubkowie.
Bardzo istotn¹ spraw¹ w obecnej sytuacji gospodarki odpadowej
jest zobowi¹zanie ka¿dego w³aœciciela nieruchomoœci w gminie
do w pe³ni selektywnej zbiórki odpadów komunalnych u Ÿród³a.
Mieszkañcy w sposób zdyscyplinowany musz¹ ju¿ dziœ zacz¹æ
segregowaæ odpady do odpowiednich kub³ów.
Odpady nale¿y wrzucaæ do poszczególnych pojemników z zachowaniem zasad przyjêtej segregacji odpadów w gminie. W przypadku niedostosowania siê do powy¿szej zasady, czyli prawid³owej segregacji odpadów mieszkañcy bêd¹ nara¿eni na kary administracyjne, skutkuj¹cych tak¿e zaprzestaniem odbioru odpadów
przez ZGK w Lubkowie.
Mieszkañcy gminy powinni mieæ œwiadomoœæ, ¿e je¿eli nadal nie
bêd¹ w sposób prawid³owy prowadziæ segregacji nara¿¹ Gminê
na wysokie kary, poniewa¿ na sk³adowisko bêd¹ trafiaæ wszystkie
zebrane odpady jako zmieszane, co nie pozwoli na osi¹gniêcie
wymaganych poziomów redukcji.
•le prowadzona gospodarka odpadami komunalnymi zagro¿ona
jest karami oraz ponosi za sob¹ wysokie koszty, które póŸniej w
op³acie ureguluj¹ nasi mieszkañcy.
W zwi¹zku z powy¿szym ju¿ dziœ Wójt Gminy Warta Boles³awiecka apeluje do wszystkich mieszkañców gminy o œcis³e przestrzeganie wymagañ co do sposobu segregacji odpadów, co bêdzie
op³acalne zarówno dla mieszkañców, jak i gminy.
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Wa¿ne!
Prosimy mieszkañców
o wspó³pracê
W zwi¹zku z ustawowymi obowi¹zkami na³o¿onymi na gminê w zakresie selektywnej zbiórki odpadów prosimy Pañstwa o wspó³pracê w zakresie zbiórki zu¿ytych baterii. W
ramach tej wspó³pracy przekazaliœmy Pañstwu do eksploatacji pojemniki o pojemnoœci 35l umiejscowione na terenie:

• Urzêdu Gminy Warta Boles³awiecka - I piêtro korytarz,
• Szko³y Podstawowej w Raciborowicach Dolnych,
• Szko³y Podstawowej w Warcie Boles³awieckiej,
• Szko³y Podstawowej w Tomaszowie Boles³awieckim,
• Szko³y Podstawowej w Iwinach,
• Gimnazjum w Iwinach,
• Publicznej Szko³y Podstawowej w Szczytnicy,
• Przedszkola Publicznego w Iwinach,
• Domu Kultury w Warcie Boles³awieckiej,
• Domu Kultury w Raciborowicach Górnych,
• Domu Kultury w Tomaszowie Boles³awieckim,
• Klubo-Kawiarni w Szczytnicy,
• Zak³adu Gospodarki Komunalnej w Lubkowie.
W momencie zape³nienia prosimy o kontakt telefoniczny
pod numerem 75 738 93 43 (Zak³ad Gospodarki Komunalnej)
lub 75 738 95 92 wew. 24 (Urz¹d Gminy, stanowisko ds. ochrony œrodowiska).
Bardzo wa¿ne!!! Jednoczeœnie informujemy Pañstwa, ¿e
przekazywanie zu¿ytych baterii innemu podmiotowi nie
pozwoli Gminie na wykazanie prawid³owo prowadzonej selektywnej zbiórki odpadów, co w przysz³oœci mo¿e skutkowaæ karami.
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Mieszkañcy Gminy Warta Boles³awiecka
maj¹ najni¿sze ceny us³ug komunalnych
w powiecie
W³adze gminy Warta Boles³awiecka w minionych latach swej dzia³alnoœci
samorz¹dowej mia³y zawsze na uwadze tworzenie i utrzymanie rynku
tanich us³ug dla mieszkañców, jakimi s¹ us³ugi komunalne.
Jak pisaliœmy o tym wielokrotnie, tylko w gminie Warta Boles³awiecka od
2001 roku do lipca 2011 roku nie by³y rewaloryzowane by³y ceny ustalone
za dostawê wody i odbiór œcieków.
Po niewielkiej korekcie ceny te wzros³y dopiero od sierpnia 2011 roku,
jednak nadal Wójt Gminy, jak i Rada Gminy Warta Boles³awiecka swoj¹
samorz¹dow¹ dzia³alnoœæ kieruj¹ na utrzymanie poziomu niskich cen tych
us³ug. Bardzo pomocnym w realizacji tej polityki jest Zak³ad Gospodarki
Komunalnej w Lubkowie wraz z Dyrektorem oraz zatrudnion¹ za³og¹.
W lutym bie¿¹cego roku mo¿emy przybli¿yæ naszym mieszkañcom, jak
wygl¹daj¹ ceny wody i œcieków oraz odbioru odpadów komunalnych w
gminach powiatu boles³awieckiego, w za³¹czonej poni¿ej tabeli.

W gminach Nowogrodziec, Gromadka i Osiecznica do rachunków za wodê i
œcieki doliczane s¹ op³aty abonamentowe od 2,00 do 7,94 z³.
Temat wysokoœci op³at komunalnych jest czêsto podnoszony przez tygodniki samorz¹dowe w Polsce. Z informacji w nich zawartych wiemy, ¿e m3
wody i œcieków komunalnych kosztuje wielu mieszkañców Polski oko³o 1011 z³./m3, a czêsto i wiêcej, szczególnie w przypadku inwestycji realizowanych ze œrodków unijnych.
W gminie Warta Boles³awiecka jest przyjmuj¹c ³¹czne koszty dostawy wody
i op³aty za odbiór odpadów mieszcz¹ siê one w wide³kach od 3,50 do 5,66
z³./m3 brutto.
Nawet górna stawka op³at obowi¹zuj¹ca dla Wilczego Lasu korzystaj¹cego
ze Ÿród³a wody w Okmianach potwierdza, ¿e jesteœmy gmin¹ z najni¿szymi
cenami us³ug komunalnych w powiecie i kraju.

Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych
Zak³ad Gospodarki Komunalnej w Warcie Boles³awieckiej zs. w Lubkowie informuje o terminach (wiosennym i jesiennym) odbioru odpadów
wielkogabarytowych, sprzêtu elektronicznego i elektrycznego w 2012 roku.

Miejscowość
Lubków
Wilczy Las

term in odbioru-wiosna
19 ma rze c (poniedziałek)
19 ma rze c (poniedziałek)

ter min odbio ru- jesień
8 paździe rnik (ponie działek )
8 paździe rnik (ponie działek )

Szczytnica
Iwiny
Jurków
Ra ciborowice Dolne
Ra ciborowice Górne
Warta Bolesławiecka
Wartowice
Toma szów Bolesławiecki

19 ma rze c (poniedziałek)
20 marzec (wtorek)
20 marzec (wtorek)
21 ma rze c (środa)
21 ma rze c (środa)
22 marzec (czwarte k)
22 marzec (czwarte k)
23 marzec (piątek)

8 paździe rnik (ponie dzia łek )
9 październik (wtore k)
9 październik (wtore k)
10 październik (środa)
10 pa ździernik (środa)
11 październik (czwa rtek)
11 październik (czwa rtek)
12 paździe rnik (pią tek)
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Zmiana prawa
Ju¿ w kwietniu tego roku rolnicy zap³ac¹
sk³adkê zdrowotn¹ Dotychczas zarówno rolnicy podlegaj¹cy ubezpieczeniu spo³ecznemu rolników (bez wzglêdu na wysokoœæ osi¹ganych przez nich przychodów), jak
i rolnicy, którzy nie podlegaj¹ temu ubezpieczeniu, nie op³acali sk³adki
zdrowotnej z w³asnych œrodków. Sk³adka by³a finansowana ze œrodków
bud¿etu pañstwa.
Uchwalona 13 stycznia 2012 r. ustawa o sk³adkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za 2012 r. przewiduje, ¿e rolnicy prowadz¹cy gospodarstwa rolne powy¿ej 6 hektarów bêd¹ op³acaæ sk³adkê na ubezpieczenie
zdrowotne z w³asnej kieszeni.

sie 9% podstawy wymiaru sk³adki, któr¹ stanowi 33,4% przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiêbiorstw w
czwartym kwartale roku poprzedniego, w³¹cznie z wyp³atami z
zysku (IV kwarta³ 2011 r. - 3771,08 z³). Sk³adkê za domownika
rolnika prowadz¹cego wy³¹cznie dzia³y specjalne produkcji rolnej
bêdzie op³aca³ ten rolnik.

Wysokoœæ sk³adki
Nowelizacja przewiduje, ¿e wysokoœæ miesiêcznej sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne rolników i ich domowników podlegaj¹cych ubezpieczeniu
spo³ecznemu rolników w 2012 r. wynosi 1 z³ za ka¿dy pe³ny hektar przeliczeniowy u¿ytków rolnych w gospodarstwie rolnym, przyjêty dla celów
ustalenia wymiaru sk³adek na ubezpieczenie spo³eczne rolników.
Nale¿y przy tym dodaæ, ¿e sk³adka na ubezpieczenie zdrowotne w tej
wysokoœci jest nale¿na za ka¿d¹ osobê podlegaj¹c¹ ubezpieczeniu spo³ecznemu rolników, tj. rolnika i jego domowników.
Natomiast w gospodarstwach rolnych o powierzchni poni¿ej 1 hektara
przeliczeniowego u¿ytków rolnych sk³adka w 2012 r. wynosi 1 z³.
Ponadto z nowelizacji wynika, ¿e w gospodarstwach rolnych o powierzchni:
1) poni¿ej 6 hektarów przeliczeniowych u¿ytków rolnych, przyjêtych dla
celów ustalenia wymiaru sk³adek na ubezpieczenie spo³eczne rolników,
sk³adkê bêdzie op³aca³ KRUS,
2) od 6 hektarów przeliczeniowych u¿ytków rolnych, przyjêtych dla celów ustalenia wymiaru sk³adek na ubezpieczenie spo³eczne rolników, sk³adkê bêdzie op³aca³ rolnik.

PRZYK£AD
W³adys³aw Gil prowadzi wraz z ¿on¹ gospodarstwo rolne obejmuj¹ce obszar u¿ytków rolnych o powierzchni 8 hektarów. Zarówno
W³adys³aw Gil, jak i jego ¿ona podlegaj¹ ubezpieczeniu spo³ecznemu rolników. W zwi¹zku z tym do 30 kwietnia 2012 r. pan Gil ma
obowi¹zek op³aciæ sk³adkê na ubezpieczenie zdrowotne za II kwarta³
w wysokoœci 48 z³, co wynika z wyliczenia:

WA¯NE!
Sk³adkê na ubezpieczenie zdrowotne op³ac¹ rolnicy prowadz¹cy gospodarstwa rolne powy¿ej 6 hektarów przeliczeniowych.
Zasady obliczania sk³adki za domowników
Nowelizacja wprowadzi³a równie¿ odpowiednie uregulowania w zakresie
zasad obliczania sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne domowników rolników prowadz¹cych dzia³alnoœæ w zakresie dzia³ów specjalnych produkcji
rolnej.
W przypadku tych ubezpieczonych w 2012 r. sk³adka zdrowotna wynie-

WA¯NE!
W przypadku osób po raz pierwszy zg³aszanych do ubezpieczenia zdrowotnego konieczne bêdzie wype³nienie druku KRUS UD2Z.

8 ha × 1 z³ = 8 z³,
8 z³ × 3 miesi¹ce = 24 z³,
24 z³ × 2 osoby = 48 z³.
PRZYK£AD
Grzegorz Ziêba prowadzi fermê drobiu (dzia³ specjalny produkcji
rolnej). Pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z synem, który stale pracuje w tym gospodarstwie rolnym i nie jest
zwi¹zany z Grzegorzem Ziêb¹ stosunkiem pracy. W zwi¹zku z
tym Grzegorz Ziêba ma obowi¹zek do 30 kwietnia op³aciæ za syna
sk³adkê na ubezpieczenie zdrowotne za II kwarta³ 2012 r. w wysokoœci 340,08 z³, co wynika z wyliczenia:
3771,08 z³ × 33,4%= 1259,54 z³,
1259,54 z³ × 9% = 113,36 z³,
113,36 z³ × 3 miesi¹ce = 340,08 z³.
W 2012 r. sk³adka zdrowotna za ka¿dy miesi¹c bêdzie op³acana
przez rolników do KRUS w okresach kwartalnych, w terminach
okreœlonych dla sk³adek na ubezpieczenie spo³eczne rolników, pocz¹wszy od II kwarta³u 2012 r.
•ród³o: INFOR.pl

Plany przestrzenne dla kolejnych miejscowoœci gminy
Koñcz¹ siê prace nad przyjêciem i zatwierdzeniem planu zagospodarowania przestrzennego dla Raciborowic Dolnych, Raciborowic Górnych
i Jurkowa. Trwa proces wy³o¿enia tego planu do publicznego wgl¹du, a uwagi realizowane s¹ przez w³adze gminy Warta Boles³awiecka.
Niestety Minister Rolnictwa ze wzglêdu na ochronê gruntów rolnych III klasy odmówi³ przeznaczenia tych gruntów pod budownictwo
mieszkaniowe. Poza tym musimy sprzeciwiæ siê niektórym wnioskom, które przewiduj¹ przekszta³cenie gruntów oddalonych od wsi,
poniewa¿ bêdzie to wymaga³o od gminy wysokich nak³adów na doprowadzenie niezbêdnych mediów, wybudowania dróg czy oœwietlenia.
Obecnie na terenie gminy jest bardzo du¿o dzia³ek budowlanych, które nie znajduj¹ nabywców i z tego powodu nie zgodzimy siê na
przekszta³canie. Szczególnie jesteœmy ostro¿ni po uzyskanych informacjach, ¿e na naszym terenie gminy pojawili siê handlarze skupuj¹cy od
rolników grunty rolne. Niemal natychmiast po wykupie sk³adaj¹ oni wnioski w celu przekszta³cenia nabytych gruntów na dzia³ki budowlane,
które mia³yby byæ nastêpnie sprzedane - ju¿ oczywiœcie za wielokrotnie wy¿sz¹ cenê. Nie wa¿ne jest to, ¿e grunty znajduj¹ siê przy rzece,
co grozi podtapianiem czy pod lasem, w odleg³oœci oko³o 1 km od wsi. To przecie¿ gmina bêdzie musia³a wydaæ kilkaset tysiêcy z³otych na
budowê infrastruktury, a nie w³aœciciel dzia³ki budowlanej. Zrozumia³e jest wiêc, ¿e na takie dzia³ania nie bêdzie naszej zgody czego
unikniemy wnikliwie analizuj¹c zasadnoœæ wniosków o przekszta³cenie gruntów na cele budowlane, odnosz¹c to do tradycji, powi¹zañ
rodzinnych ect.
W przypadku planu dla Warty Boles³awieckiej praca nad planem jest jeszcze bardziej opóŸniona. Minister Rolnictwa ju¿ od wrzeœnia 2011
roku wypowiada siê w sprawie wykazu o wy³¹czenia gruntów III klasy w miejscowoœciach Warta Boles³awiecka i Wartowice. Ostatnio
przed³u¿y³ sobie termin do 30 kwietnia 2012 roku i nie skutkuj¹ interwencje Wójta Gminy w Departamencie Ministerstwa Rolnictwa. Nie
jesteœmy w chwili obecnej w stanie okrêciæ terminu przyjêcia planu, nie wiemy bowiem czy podany termin jest ostateczny. Niestety zainteresowani zmianami mieszkañcy musz¹ uzbroiæ siê w cierpliwoœæ.
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Urz¹d Statystyczny we Wroc³awiu o gminie Warta Boles³awiecka
Informujemy naszych mieszkañców, ¿e na stronie internetowej GUS, w
zak³adce "Statystyczne Vademecum Samorz¹dowca" umieszczono zaktualizowane portrety terytorium: województw, powiatów, miast na prawach
powiatu, gmin oraz wybranych obszarów metropolitalnych. W porównaniu do poprzedniej edycji opracowanej przez GUS materia³ zosta³ uzupe³niony o dane za 2010 rok oraz o wk³adkê prezentuj¹c¹ wyniki PSR 2010
na poziomie województw. Elementem komplementarnym s¹ portrety
miejscowoœci statystycznych dostêpne w Banku Danych Lokalnych.
Przegl¹daj¹c opracowanie mo¿emy zapoznaæ siê z wieloma danymi takimi jak np. ludnoœæ w gminie, przekrój wiekowy mieszkañców, sytuacja
bezrobotnych, wielkoœæ bud¿etu gminy dochodów i wydatków, wielkoœæ
pozyskanych œrodków UE, edukacja, w tym liczba dzieci w szko³ach,
ochrona zdrowia, zasoby mieszkaniowe, oczyszczalnie œcieków.
Wszystkie powy¿sze dane zosta³y zebrane i pokazane jak wygl¹da gmina
Warta Boles³awiecka na tle gmin powiatu boles³awieckiego i województwa
dolnoœl¹skiego. Podsumowaniem jest tabela, która sytuuje ka¿d¹ z gmin
na tle powiatu i województwa; to jak wygl¹da w tym zestawieniu nasza
gmina, pokazuje poni¿sza tabela.
Jak wynika z niej gmina Warta Boles³awiecka mimo œrednich lokat dotycz¹cych dochodów w³asnych: czwarte w powiecie i siedemdziesi¹te na
160 gmin w województwie ma bardzo dobr¹ lokatê w pozyskiwaniu œrodków unijnych. Ku naszemu nawet zaskoczeniu uzyskaliœmy w 2010 roku
pierwsz¹ lokatê w powiecie i 25 w województwie.

Pierwsz¹ pozycjê w powiecie i w województwie posiadamy w zakresie d³ugu
publicznego, co jest mo¿liwe dziêki temu, ¿e nasza gmina, jako jedna z
niewielu gmin nie tylko w województwie dolnoœl¹skim, nie posiada zad³u¿enia.
Równie¿ bardzo dobre miejsca zajmujemy w kategorii okreœlaj¹cej dostêp
ludnoœci gminy do instalacji wodoci¹gowej: mamy 1 miejsce w powiecie 2 w
województwie, kanalizacyjnej: 1 miejsce w powiecie i 1 w województwie
oraz gazowej: 3 miejsce w powiecie i 102 w województwie. Te wyniki potwierdzaj¹, ¿e przyjêta przez w³adze gminy ju¿ w pierwszych latach samorz¹dnoœci polityka d¹¿enia do sta³ego podnoszenia poziomu ¿ycia mieszkañców gminy wiejskiej Warta Boles³awiecka i zrównania go z poziomem
zabezpieczonym dla mieszkañców miast jest wyj¹tkowo skuteczna. Warto
dodaæ, ¿e poza ocenianymi przez GUS dziedzinami, tak¿e w innych, jak
choæby inwestycje drogowe, budowa chodników czy oœwietlenia ulicznego
dzia³aniach utrzymujemy wysoki poziom.
Dzisiejszy stan naszej infrastruktury œwiadczy o tym, ¿e gmina
Warta Boles³awiecka zdecydowanie przewy¿sza swoich s¹siadów, a w³adze
samorz¹dowe stabilne w swym sk³adzie osobowym zrealizowa³y w minionych latach samorz¹dnoœci za³o¿one plany gospodarczo-rozwojowe.
Link do strony: http://www.stat.gov.pl/vademecum/vademecum_dolnoslaskie/portrety_gmin/powiat_boleslawski/gmina_warta_boleslawiecka.pdf

W kolumnie: pierwsza cyfra oznacza pozycjê w powiecie, druga - w województwie

Boiska dla wszystkich
Gmina Warta Boles³awiecka od kilku lat buduje boiska typu "Orlik" ze sztuczn¹
nawierzchni¹. Koszt budowy boiska w ramach rz¹dowego programu wyniós³ dla
naszej inwestycji w Warcie Boles³awieckiej powy¿ej 1mln z³., a w postêpowaniach prowadzonych na budowê boiska przy Gimnazjum - ok. 0,5 mln z³., w
Raciborowicach Dolnych przy szkole podstawowej 0,6 mln z³. (bez budynku
socjalnego). W 2012 roku zostanie wybudowane kolejne wielofunkcyjne boisko
za kwotê od 0,7 do 0,9 mln z³. i w ten sposób gmina Warta Boles³awiecka
zrealizuje program, który zak³ada³ by przy ka¿dej szkole by³y odpowiednie warunki do gry, zabawy i treningu dla dzieci i m³odzie¿y w gminie. Osi¹gamy w ten
sposób równie¿ kolejny cel, którego zadaniem jest zapewnienie dostêpu do oœrodków sportowych dla spo³ecznoœci lokalnych skupionych w wiêkszych skupiskach
spo³ecznoœci, a o takich mo¿na mówiæ w przypadku mieszkañców Warty Boles³awieckiej, Raciborowic, Iwin i Tomaszowa Boles³awieckiego. Wed³ug aktualnych
wyliczeñ na jeden obiekt sportowy bêdzie przypadaæ œrednio od 1,5 do 2,5 tys.
mieszkañców.
Oczywiœcie - budzi to niezadowolenie spo³ecznoœci, a szczególnie m³odych mieszkañców z ma³ych miejscowo takich jak Lubków, Jurków czy Wartowice, którzy
narzekaj¹, ¿e w o ich miejscowoœciach w³adze gminy zapominaj¹. Pragniemy
wiêc wyt³umaczyæ, ¿e ¿adna gmina nawet tak zamo¿na jak Polkowice, nie jest w
stanie zrealizowaæ takich oczekiwañ, nie tylko ze wzglêdu na koszty budowy ale
równie¿ koszty utrzymania i nadzoru. Warto w tym miejscu porównaæ, ¿e miasto
Boles³awiec, które liczy 45 tys. mieszkañców wybudowa³o dwa boiska "Orlik",
a w gminie Warta Boles³awiecka na 8 tys. mieszkañców bêdzie cztery takie
obiekty.

Dlatego te¿ m³odzie¿ z ma³ych miejscowoœci powinna korzystaæ z istniej¹cych
obiektów sportowych . Ich usytuowanie warunkuje wielkoœæ miejscowoœci, lokalizacja szkó³, klubów sportowych; ich budowa w du¿ych miejscowoœciach gminy jest
zgodna z zasadami ekonomii i potrzebami spo³ecznymi, a nadto daje gwarancjê
pe³nego i poprawnego wykorzystywania obiektów.
Drzwi dla ka¿dego obiektu s¹ otwarte, korzystanie z nich jest bezp³atnie, a ma³a
wycieczka np. rowerowa tylko poprawi kondycjê naszej m³odzie¿y.
Narzekanie na so³tysa, radnych czy Wójta Gminy, ¿e w ma³ych miejscowoœciach nie
ma boiska "Orlik" wynika z braku wiedzy ekonomicznej, a bez niej nie ma mowy o
gospodarnym wydatkowaniu œrodków bud¿etu gminy.

PRZYPOMINAMY!
Na boiskach: "Orlik" w Warcie Boles³awieckiej i wielofunkcyjnych o sztucznej nawierzchni w Raciborowicach Dolnych, Iwinach obowi¹zuje ZAKAZ WSTÊPU W OBUWIU TYPU KORKI.
Nieprzestrzeganie powy¿szych warunków przez u¿ytkowników
nie bêdzie tolerowane.
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KOLEJNE BADANIA
MAMMOGRAFICZNE
Wójt Gminy w Warcie Boles³awieckiej organizuje badania mammograficzne dla mieszkanek Gminy Warta Boles³awiecka. Badania odbêd¹ siê w dwóch terminach wiosennych tj.:
24 kwietnia 2012 roku (wtorek),
22 maja 2012 roku (wtorek)
dla kobiet w wieku powy¿ej 35 lat
Zapisy dokonywane bêd¹ na podstawie osobistego b¹dŸ telefonicznego zg³oszenia w Urzêdzie Gminy - II p. pok. 19, tel. 731 01 06 lub
centrala 738 95 92 wew. 23
Prosimy o podanie danych osobowych, adresu, numeru PESEL.
Wyjazdy autobusów odbywaæ siê bêd¹ o godz. 8:00 spod Urzêdu
Gminy w Warcie Boles³awieckiej.
Pozosta³e informacje mo¿na uzyskaæ w Urzêdzie Gminy - osob¹
prowadz¹c¹ sprawê jest El¿bieta Piróg.

Podgrodzianki" w Radiu Wroc³aw!
Wszystkich mieszkañców zachêcamy do g³osowania na nasz
zespó³, który ju¿ znalaz³ siê na
"Liœcie przebojów ludowych
Radia Wroc³aw". W niedzielê 12
lutego 2012 roku w Wiejskim
Domu Kultury w Raciborowicach dosz³o do mi³ego spotkania naszego gminnego zespo³u
"Podgrodzianki" z przedstawicielami Radia Wroc³aw.
Do Raciborowic zawita³a prowadz¹ca program muzyczny pt. "Ja strasznie lubiê ludowe...Lista
przebojów ludowych Radia Wroc³aw" Pani Ma³gorzata Majeran-Kokott. Dziennikarka przyjecha³a, aby spotkaæ siê z naszym zespo³em i
nagraæ piosenki wykonywane przez "Podgrodzianki" do programu,
który wœród ludowych zespo³ów z terenu Dolnego Œl¹ska cieszy siê
ogromnym powodzeniem i nadawany jest w ka¿d¹ niedzielê na antenie
radia w godzinach od 7.00 do 10.00. W programie cotygodniowo powstaje ranking przebojów, a s³uchacze mog¹ g³osowaæ na swoje ulubione zespo³y. Zespó³ "Podgrodzianki" ju¿ od trzech tygodni jest notowany na liœcie w programie Pani Ma³gosi.
Wizyta radiowców w Raciborowicach przebiega³a w bardzo mi³ej przyjacielskiej atmosferze, a wœród goœci pojawi³ siê tak¿e Pan Wójt Gminy
Miros³aw Haniszewski, który z radoœci¹ przys³uchiwa³ siê kolejnym
piosenkom wykonywanym przez zespó³. Nie zabrak³o tak¿e wywiadów, komentarzy i wzajemnych rozmów na temat 26 letniej historii
zespo³u. Cz³onkowie zespo³u, ci starsi i m³odsi z radoœci¹ wspominali
anegdoty ze swoich estradowych wystêpów, których w d³ugiej historii
zespo³u nie brakowa³o. Materia³ z nagrania puszczony bêdzie prawdopodobnie w niedzielê 26 lutego.
Aktualny ranking zespo³ów po 3 notowaniu mo¿na zobaczyæ na internetowej stronie Radia Wroc³aw w poni¿szym linku :
http://www.ludowe.prw.pl/articles/view/71/Notowanie-3-Edycji-zimowej-Listy-Przebojow-Ludowych.
WSZYSTKICH NASZYCH MIESZKAÑCÓW ZACHÊCAMY DO
WSPARCIA NASZEGO ZESPO£U POPRZEZ TELEFONICZNE I
SMS-owe G£OSOWANIE.
Aby oddaæ g³os na zespó³ "Podgrodzianki" z Raciborowic nale¿y wys³aæ sms-a o treœci : "RW kapela Podgrodzianki" na numer 72280.
Mo¿na tak¿e oddawaæ telefonicznie swój g³os na nr 71/339 60 90 tylko w trakcie niedzielnego programu.
•ród³o: GCK
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ORKIESTRA
ZNÓW
ZAGRA£A!!!
8 stycznia 2012 roku ju¿ po raz 20 odby³a siê ogólnopolska akcja Jurka Owsiaka Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy.
Nasza gmina po raz kolejny (prawdopodobnie ju¿ 16 raz !) tak¿e
wziê³a udzia³ w zbiórce pieniêdzy na szczytny cel. Tym razem
zbieraliœmy na zakup najnowoczeœniejszych urz¹dzeñ dla ratowania ¿ycia wczeœniaków oraz pomp insulinowych dla kobiet ciê¿arnych z cukrzyc¹, a akcja nosi³a podtytu³ " Gramy z pomp¹! Zdrowa mama, zdrowy wczeœniak, zdrowe dziecko".
W gminie Warta Boles³awiecka ju¿ po raz trzeci akcja zaczê³a siê
dzieñ wczeœniej w Iwinach "Spacerkiem z orkiestr¹". 7 stycznia
20012 r. na starcie biegu prze³ajowego stanê³a rekordowa liczba
uczestników, w ró¿nych kategoriach wystartowa³o ponad 90 uczestników, co z³o¿y³o siê na uzbieranie kwoty 781 z³otych. Bieg w
Iwinach jest ju¿ po raz drugi prologiem do Biegowego Grand Prix
Lubina, st¹d te¿ zainteresowanie tym biegiem wzrasta z roku na
rok. Uczestnicy s¹ bardzo zadowoleni z udzia³u w tym biegu, gdy¿
spotyka ich zawsze mi³a obs³uga i gor¹cy poczêstunek. Szefem
zawodów jest Pan Dariusz Pachnik, który wraz z pomoc¹ szeregu
wolontariuszy dba o dobr¹ organizacjê naszego biegu.
W drugi dzieñ tj. 8 stycznia po raz drugi z rzêdu gminny
sztab WOŒP zorganizowa³ koncert fina³owy na sali Wiejskiego
Domu Kultury w Raciborowicach. Impreza rozpoczê³a siê od godziny 16.00. Tradycyjnie odby³y siê wystêpy lokalnych zespo³ów. Koncert swym wystêpem otworzy³ zespó³ "Niespodzianka"
z Tomaszowa Boles³awieckiego. Po czym przyst¹piliœmy do licytacji przedmiotów przekazanych przez darczyñców. Jak zwykle
w doskona³y sposób licytacjê prowadzi³ dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Warcie Boles³awieckiej, Miros³aw Kopczyñski.
Tymczasem na zapleczu w biurze sztabu ustawia³a siê kolejka
wolontariuszy, którzy przynosili swoje pe³ne puszki. Praca wolontariuszy na terenie gminy przynios³a spory efekt, a sztabowicze mieli co liczyæ ! Dzieciaki zebra³y ponad 12 tyœ. z³ !!! Rekordzistk¹ po raz drugi z rzêdu zosta³a Ania Skibicka z Iwin. W
jej puszce znalaz³o siê 1533,67 z³. Za tak dobry wynik szef
sztabu Waldemar Socha nagrodzi³ Aniê na scenie drobnym upominkiem, a publicznoœæ nagrodzi³a j¹ oklaskami. Wœród widowni znalaz³ siê tak¿e Pan Cezary Przybylski - starosta boles³awiecki, który nie sk¹pi³ grosza i swym udzia³em w licytacjach wspar³ akcjê.
Miêdzy licytacjami wystêpowa³y kolejne zespo³y. Najpierw dzieci ze Szko³y Podstawowej w Raciborowicach, a nastêpnie zespó³
"Podgrodzianki" z Raciborowic z m³odziutkimi solistkami z zespo³u "singANDdance". By³ te¿ wyœwietlany pokaz przebiegu
"Spacerku z orkiestr¹" z dnia poprzedniego. Na koniec wyst¹pi³a
m³oda boles³awiecka grupa "SOFT". Po jej wystêpie dyrektor GCK
wraz z szefem sztabu og³osili wstêpnie wyliczon¹ zebran¹ sumê, a
tak¿e podziêkowali zgromadzonej publicznoœci za udzia³ w imprezie, a wolontariuszom za poœwiêcenie swojego czasu na przygotowanie koncertu. Po czym wszyscy wyszli na taras, aby obserwowaæ tradycyjnie œwiate³ko do nieba. Gminny fina³ mo¿na uznaæ za
udany, gdy¿ pad³ kolejny rekord zebranych pieniêdzy. Po dok³adnym przeliczeniu okaza³o siê, ¿e na konto fundacji Jurka Owsiaka
wyœlemy kwotê: 15 935, 83 z³ote.
Za rok równie¿ spotkamy siê na zbiórce, ale my ju¿ teraz
czekamy na wasze pomys³y i propozycje dotycz¹ce przysz³orocznego koncertu.
Sie ma !!!
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Gminny "Pegazik"
rozstrzygniêty !
W dniu 6 marca 2012 roku w sali siedziby Gminnego Centrum Kultury w Warcie Boles³awieckiej odby³ siê Gminny
Konkurs Recytatorski "Pegazik" bêd¹cy jednoczeœnie eliminacjami
do Powiatowego Konkursu, który odbêdzie siê 20 marca 2012 roku
w M³odzie¿owym Domu Kultury w Boles³awcu. W gminnym konkursie udzia³ wziê³o 20 uczniów z gminnych szkó³ podstawowych
z Tomaszowa Boles³awieckiego, Warty Boles³awieckiej, Szczytnicy, Iwin i Raciborowic. Nasz konkurs jak zwykle sta³ na wysokim
poziomie, uczniowie wykazali siê sporymi umiejêtnoœciami recytatorskimi. Dla wszystkich uczestników przygotowano pami¹tkowe dyplomy, a najlepsi otrzymali nagrody ksi¹¿kowe i prawo
uczestnictwa w powiatowym konkursie. W7yró¿nienia te otrzymali : Paulina Gajewska ze Szczytnicy, Martyna Cz³onka z Warty,
Paulina Dziêgiel, Weronika Orawiec i Natalia Cieœla z Tomaszowa Bol. Wszystkim uczestnikom serdecznie dziêkujemy za udzia³
w konkursie, a zwyciêzc¹ ¿yczymy sukcesów w powiecie !
P.S. Wed³ug nieoficjalnych wiadomoœci Weronika Orawiec drugi
rok z kolei zosta³a laureatk¹ konkursu powiatowego ( I miejsce ?)
i w maju udaje siê na konkurs wojewódzki do K³odzka. Gratulujemy!
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Pasowanie na czytelnika
w Raciborowicach.
W dniu 22 lutego 2012 roku w Bibliotece Publicznej im. A. Mickiewicza w Raciborowicach przy wspó³pracy z Bibliotek¹ Szkoln¹
(opiekun p. Jadwiga Grzechnik) odby³o siê uroczyste "Pasowanie
na czytelnika" uczniów klasy I, której wychowawczyni¹ jest p.
Irena Dombaj. Uczniowie klas 4-6 przygotowali inscenizacjê pt.:
"Jedzie poci¹g z daleka…", gdzie po drodze by³y przeszkody w
formie zagadek. Dobrze przygotowane "pierwszaki" zachwyci³y
sw¹ wiedz¹. Zaproszona na uroczystoœæ dyrektor szko³y p. Ewa
Huryk by³a mile zaskoczona wiedz¹ dzieci. Po pasowaniu wykonano pami¹tkowe zdjêcia, rozdane zosta³y nagrody ksi¹¿kowe, dyplomy i nagrody pocieszenia dla starszych
uczniów za chêæ w
przygotowaniu programu.

Nagrody wrêcza Dyrektor SP Raciborowice
Ewa Huryk i Bibliotekarz GCK Stella Skiba.

Pami¹tkowe zdjêcie bibliotekarek ze starszymi
uczniami ...

WARSZTATY FOTOGRAFII OTWORKOWEJ
W dniach 19 i 20 stycznia 2012 roku w Wiejskim Domu Kultury
w Raciborowicach Górnych odby³y siê warsztaty fotografii otworkowej dla dzieci z naszej gminy. Warsztaty prowadzone by³y
przez boles³awieckiego specjalistê w tej dziedzinie Pana Grzegorza Sidorowicza. Na warsztaty zg³osi³o siê 9 dzieci, którzy z
entuzjazmem podchodzili do prowadzonych zajêæ. Pierwszy
dzieñ warsztatów poœwiêcony zosta³ na przedstawienie techniki robienia zdjêæ metod¹ otworkow¹ i przygotowanie aparatów
do robienia zdjêæ ow¹ metod¹. Dzieci przygotowywa³y aparaty z
puszek i opakowañ kartonowych. Robili to z ogromn¹ pasj¹ i
powsta³o sporo aparatów. Po wykonaniu aparatów kolejnym
etapem by³o wyjœcie z budynku œwietlicy, aby rozpocz¹æ fotografowanie. Odby³o siê kilka wycieczek fotograficznych po Raciborowicach. Po wykonaniu zdjêæ prowadz¹cy zajêcia Pan Grzegorz przedstawi³ dzieciakom pracê w ciemni i sposób wywo³ywania wykonanych fotek. Efekty pracy dzieci by³y bardzo ciekawe. Wszyscy z radoœci¹ ogl¹dali kolejno wychodz¹ce fotki. Drugi dzieñ warsztatów to ju¿ typowo praktyczne dzia³ania dzieci w
terenie. Uczestnicy poznali tak¿e kolejne techniki metody fotografii otworkowej, metody bardzo prostej, a jak¿e ciekawej. Mieli
tak¿e okazjê samodzielnie wywo³aæ swoje zdjêcia.
Dwudniowe warsztaty pozwoli³y bior¹cym w nich udzia³ dzieciom na czynne spêdzenie czasu podczas zimowych ferii. Opiekun WDK Raciborowice za udzia³ w zajêciach przygotowa³ dla

dzieci drobny poczêstunek, a tak¿e certyfikat uczestnictwa w
warsztatach. Certyfikat zosta³ wrêczony po ukoñczeniu zajêæ
przez Pana Grzegorza Sidorowicza.
Nagrod¹ zaœ dla uczestników by³a wystawa ich prac w galerii
Stowarzyszenia Mi³oœników Wsi Raciborowice w kinie "Kujawy" w Raciborowicach Dolnych w dniu 29 stycznia 2012 r.
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Turniej siatkówki
o Puchar Dyrektora GCK
25 lutego w sobotê w gimnazjum im. Jana Paw³a II
odby³ siê doroczny turniej siatkówki kobiet o Puchar
Dyrektora GCK. W turnieju wziê³y udzia³ trzy zespo³y.
Ju¿ po raz czwarty rozegrany zosta³ w Iwinach turniej pi³ki siatkowej o puchar dyrektora Gminnego
Centrum Kultury w Warcie Boles³awieckiej. W zawodach udzia³ wziê³y dru¿yny z
Janowic Wielkich, Sulikowa oraz gospodynie z Iwin. Grano systemem ka¿dy z
ka¿dym do trzech wygranych setów.
W pierwszym meczu spotka³y siê dru¿yny dobrze znaj¹ce siê z parkietów III ligi
a mianowicie Korona Sulików i UKS Tukan Iwiny. W lidze dwukrotnie swoj¹
wy¿szoœæ udowodni³y dziewczyny z Tukana i tym razem by³o podobnie choæ
trzeba przyznaæ, ¿e dziewczyny z Sulikowa ³atwo pola nie oddawa³y i ambitnie
walczy³y o ka¿d¹ pi³kê. W ataku jednak zdecydowanie dominowa³y iwinianki i
pewnie wygra³y mecz otwarcia 3:0.
W drugim spotkaniu dru¿ynê z Sulikowa sprawdzi³a ekipa z Janowic Wielkich.
Mecz mia³ bardzo wyrównany charakter i o zwyciêstwie w poszczególnych setach decydowa³y koñcówki, w których mniej b³êdów pope³nia³y dziewczyny z
Janowic co zaowocowa³o ich zwyciêstwem 3:1.
Tak wiêc ostatni mecz turnieju okaza³ siê równie¿ jego fina³em. Na przeciw siebie
stanê³y dobrze znaj¹ce siê ju¿ od kilku dobrych lat dru¿yny z Iwin i Janowic
Wielkich. Faworytem tej potyczki by³y dziewczyny z Tukana, które stanê³y na
wysokoœci zadania odnosz¹c zwyciêstwo 3:0 aczkolwiek musia³y siê na nie szczególnie w dwóch pierwszych ods³onach mocno napracowaæ.
Na uroczystym zakoñczeniu wszystkie dru¿yny dosta³y dyplomy a zwyciêska
dru¿yna okaza³y puchar ufundowany przez dyrektora GCK w Warcie Boles³awieckiej, Miros³awa Kopczyñskiego. Wszystkie ekipy by³y bardzo zadowolone z
organizacji jak równie¿ sportowej strony turnieju i zapowiedzia³y swój udzia³ w
przysz³orocznych zmaganiach.

Mistrz gminy w tenisie sto³owym !
W sobotê 10 marca na sali Wiejskiego Domu Kultury w Raciborowicach
odby³y siê XIV Mistrzostwa Gminy w Tenisie Sto³owym. Tym razem turniej rozgrywany by³ w trzech kategoriach. Od godziny 10.00 walka toczy³a
siê w dwóch kategoriach: Dzieci i M³odzie¿ Szkolna. W pierwszej kategorii
zwyciê¿y³ Krystian Sudó³ z
Tomaszowa Boles³awieckiego,
natomiast w drugiej Krzysztof
Wo³owicki z Iwin. Ten sam
zawodnik potwierdzi³ swoj¹
dominacjê w gminie zwyciê¿aj¹c w najwa¿niejszej kategorii.
Od godziny 15.00 toczy³ za¿arte boje z pozosta³ymi
uczestnikami kategorii OPEN.
Równie¿ tu w meczu o I miejsce walczy³ z Mariuszem Bigosem z Warty Boles³awieckiej. Trzej najlepsi zawodnicy
z ka¿dej kategorii otrzymali
pami¹tkowe statuetki i dyplomy.
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TUKAN Iwiny wœród najlepszych
UKS TUKAN Iwiny zosta³ sklasyfikowany na 45 miejscu w rankingu
m³odzie¿owych klubów sportowych Dolnego Œl¹ska. Gala Sportu
M³odzie¿owego to podsumowanie efektów sportowej rywalizacji dzieci i
m³odzie¿y za rok 2011 organizowanej w ramach ogólnopolskiego "Systemu Sportu M³odzie¿owego".
Podczas uroczystoœci w kampusie Akademii Wychowania Fizycznego we
Wroc³awiu marsza³ek Rafa³ Jurkowlaniec i wicemarsza³ek Rados³aw Mo³oñ
nagrodzili 91 klubów z ca³ego Dolnego Œl¹ska.
W ca³ym kraju rywalizacja odbywa siê miêdzy 3192 klubami z 876 gmin,
które walcz¹ w 71 dyscyplinach sportowych. Na Dolnym Œl¹sku wspó³zawodnictwo odbywa siê w 56 dyscyplinach. Reprezentacja Dolnego Œl¹ska
liczy³a sobie 251 klubów z 79 gmin. W ogólnopolskim rankingu dolnoœl¹skie kluby w 2011 roku triumfowa³y w trzech dyscyplinach: koszykówce
mê¿czyzn, taekwondo ITF oraz sportach wrotkarskich. W biathlonie,
pi³ce no¿nej, p³ywaniu, p³ywaniu synchronicznym, strzelectwie, tenisie
sportowym oraz warcabach Województwo Dolnoœl¹skie jest drugie w Polsce. Bieg na orientacjê, lekka atletyka, ³ucznictwo, ³y¿wiarstwo szybkie,
narciarstwo alpejskie, podnoszenie ciê¿arów, saneczkarstwo, szachy, tenis,
zapasy kobiet - to dyscypliny, w których dolnoœl¹skie kluby zajê³y trzecie
miejsce w kraju. W klasyfikacji koñcowej Województwo Dolnoœl¹skie
zajê³o IV miejsce w Polsce i poprawi³o swoj¹ pozycjê o 480 punktów w
stosunku do roku 2010.

