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Pomoc pogorzelcom
W dniach 16.05.2012 i 16.06.2012 roku w Raciborowicach dosz³o do dwóch po¿arów. Do pierwszego po¿aru dosz³o w Raciborowicach Dolnych - budynek mieszkalny w wyniku po¿aru zosta³ doszczêtnie zniszczony,
a Inspektor Nadzoru Budowlanego stwierdzi³, ¿e niestety w wyniku uszkodzeñ nadaje siê ty7lko do rozbiórki. Gmina pomog³a rodzinie przydzielaj¹c jej do czasowego zamieszkania - wolny lokal w Oœrodku Zdrowia, a dziêki wsparciu finansowemu zniszczony budynek zosta³ ju¿ rozebrany.
W drugim po¿arze w Raciborowicach Górnych
zniszczony zosta³ ca³y dach i czêœæ mieszkania, a akcja
gaœnicza spowodowa³a zalanie jednego z mieszkañ i
korytarzy. W tym przypadku gmina nie by³a w stanie
zabezpieczyæ lokalu mieszkalnego dla dotkniêtych po¿arem rodzin. Postanowiliœmy wesprzeæ poszkodowane rodziny pokrywaj¹c koszty zakupu materia³ów budowlanych. Starosta Boles³awiecki pomo¿e w za³atwieniu dachówki z IBF-u. Jest szansa, ¿e poszkodowane
rodziny, jeœli tylko siê zaanga¿uj¹ przy pracach remontowych, wróc¹ do swoich mieszkañ za kilka tygodni.
W celu zabezpieczenia budynku przez dalszymi szkodami, gmina sfinansowa³a zakup plandeki, a stra¿acy
jednostki OSP za³o¿yli j¹ na zniszczonym obiekcie, aby
opady deszczu nie niszczy³y tego co uda³o siê uratowaæ.
Te dwa po¿ary pokaza³y, ¿e nie wszyscy mieszkañcy byli ubezpieczeni, co dodatkowo pog³êbia tragediê dotkniêtych po¿arem rodzin. Ponownie wiêc apelujemy do naszych mieszkañców, aby jednak spróbowali
w swoich domowych bud¿etach wysup³aæ œrodki na
ubezpieczenie swojego maj¹tku.
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XXII Sesja
Rady Gminy
Warta
Boles³awiecka
Dnia 26 maja 2012 roku odby³a siê XXII Sesja Rady
Gminy Warta Boles³awiecka, Jednym z wa¿niejszych
tematów by³o podjêcie uchwa³y o likwidacji Zak³adu
Gospodarki Komunalnej w Lubkowie i przekszta³ceniu go w Spó³kê prawa handlowego. Niestety - nie mo¿emy uciec od tych radykalnych zmian. Zmuszaj¹ nas
do tego zmiany w aktach prawa reguluj¹cych zasady
gospodarowania odpadami. Poprzez podjêcie tej
uchwa³y zabezpieczymy istniej¹cemu zak³adowi - w
zmienionej formie prawnej mo¿liwoœæ wziêcia udzia³u w przetargu na odbiór odpadów komunalnych. Jako
spó³ka ze 100% udzia³em gminy, obecny zak³ad bud¿etowy, bêdzie móg³ wykorzystaæ zgromadzony przez
lata swojej dzia³alnoœci sprzêt do gospodarki odpadami, w tym specjalistyczne pojazdy do ich odbioru i
transportu.
Proces przekszta³cania wi¹¿e siê ze sporymi kosztami i potrwa do koñca grudnia 2012 roku. Dyrektor
Zak³adu Gospodarki Komunalnej Jan Palamar zostanie likwidatorem a nastêpnie prezesem spó³ki, a pracownicy zak³adu zostan¹ przekazani do spó³ki.

Boiska wielofunkcyjne
w Raciborowicach Dolnych, Iwinach i Orlik w Warcie Boles³awieckiej otwarte w okresie wakacyjnym
W okresie wakacji gmina Warta Boles³awiecka zatrudni instruktorów wychowania fizycznego w celu organizacji zajêæ
sportowych na naszych nowych obiektach sportowych. Zajêcia bêd¹ odbywa³y siê co najmniej 5 dni w tygodniu. Szczegó³owe informacje dotycz¹ce godzin prowadzonych zajêæ bêd¹ dostêpne przy ka¿dym boisku.
Zajêcia z instruktorami odbywaæ siê bêd¹ od poniedzia³ku do pi¹tku, i tak:
- na boisku wielofunkcyjnym w Iwinach w godzinach od 9:00 do 12:00 (3 godz.) zajêcia prowadzi Robert Dudziñski
- na boisku wielofunkcyjnym w Raciborowicach Dolnych w godzinach 0d 14:00 do
17:00 ( 3 godz.) - zajêcia prowadzi Adrian Bia³y
- na boisku ORLIK w Warcie Boles³awieckiej w godzinach od 15:00 do 21:00 (6 godz.),
w weekendy zajêcia odbywaæ siê bêd¹ w godzinach popo³udniowych (3 godz.) - zajêcia prowadzi Animator programu "Moje Boisko ORLIK 2012" Jacek Kapecki
Zapraszamy dzieci i m³odzie¿ do korzystania z zajêæ i oczywiœcie - w dozwolonym
obuwiu.
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Zadbajmy o czystoœæ
miejsc
publicznych
W gminie Warta Boles³awiecka po realizacji zadañ infrastrukturalnych, realizowane s¹ zadania, które maj¹
s³u¿yæ rekreacji i wypoczynkowi spo³ecznoœci lokalnej. Od trzech lat dzia³ania inwestycyjne gminy skierowane s¹ na budowê wielofunkcyjnych boisk sportowych ze sztuczn¹ nawierzchni¹. Takie obiekty powsta³y
ju¿ w Raciborowicach Dolnych, Iwinach, Warcie Boles³awieckiej, a obecnie przygotowujemy siê do kolejnej
inwestycji w Tomaszowie Boles³awieckim. Aby boiska
mog³y powstaæ w bud¿ecie gminy musimy zabezpieczyæ œrodki rzêdu 0,6 mln do 1 mln z³otych.
W ostatnich latach odtwarzamy tak¿e place zabaw dla
dzieci, sytuuj¹c je g³ównie przy szko³ach i montuj¹c
urz¹dzenia zgodne z obecnymi standardami bezpieczeñstwa. Z udzia³em mieszkañców gminy zagospodarowujemy rownie¿ skwerki zieleni i parki dziêki czemu
powstaj¹ miejsca z ³aweczkami do wypoczynku, miejsca pamiêci.
Niestety zaanga¿owaniu w³adz gminy i spo³ecznoœci
lokalnej nie towarzyszy zmiana nawyków m³odych
mieszkañców gminy. Naszym najwiêkszym problemem
ostatnich miesiêcy sta³o siê zaœmiecanie trybun stadionów, boisk sportowych, parków i przystanków ³upinkami s³onecznika. Nawet dzia³ania funkcjonariuszy
Policji nak³adaj¹cych mandaty za takie zachowania, nie
przynosz¹ ograniczenia tego procederu.
Dlatego apelujemy do rodziców by rozmawiali ze swoimi dzieæmi by nie zaœmiecali miejsc publicznych, bo
zapewne nigdy nie zgodziliby siê aby tak ich dziecko
zachowywa³o siê siedz¹c przed telewizorem lub na
³awce w ogrodzie. Apelujemy równie¿ do m³odzie¿y to przecie¿ z myœl¹ o Was i Waszej przysz³oœci powstaj¹ nowe obiekty w gminie. Uszanujcie nasze dzia³ania, spróbujcie wczuæ siê w rolê dobrego gospodarza,
a nie - niechcianego goœcia. O wiele przyjemniej spêdza
siê czas na czystej, estetycznej ³awce znajduj¹cej siê w
otoczeniu zieleni parku czy skwerku.
A tymczasem gmina musi ponosiæ ogromne koszty, gdy
taki s³onecznik trzeba usun¹æ ze sztucznej nawierzchni
boisk sportowych, poniewa¿ regeneracja granulatu to
koszt oko³o 3 tys. z³. jednorazowo.

.

Koszenie traw i dba³oœæ
o chodniki
Na terenie gminy Warta Boles³awiecka wielu mieszkañców zabiega³o o budowê chodników przy drogach.
Dziœ praktycznie w ka¿dej wsi jest chodnik jednak
mieszkañcy, którzy maj¹ swoje posesje przy chodniku
nie zawsze dbaj¹ o jego wygl¹d. Bardzo czêsto chodniki s¹ zaœmiecone i zaroœniête. Dlatego te¿ je¿eli chcemy
by zadbaæ o wizerunek naszych miejscowoœci musimy
równie¿ zadbaæ o czystoœæ naszych posesji oraz ich
otoczenia uwzglêdniaj¹c w zakresie prac porz¹dkowych
równie¿ przylegaj¹ce do nieruchomoœci chodniki.
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APEL
Zwracam siê z proœb¹ do wszystkich w³aœcicieli nieruchomoœci na terenie Naszej Gminy o uporz¹dkowanie
swoich przydomowych posesji, uprz¹tniêcie nieczystoœci na swoich dzia³kach, ogrodach i w przyleg³ych
do nich rowach przydro¿nych, wykoszenie trawy a tak¿e uprz¹tniêcie chodników przyleg³ych do posesji.
W czasie wiosennych porz¹dków pamiêtajmy równie¿ o tym, aby œmieci z naszych posesji nie trafi³y do pobliskich lasów, rowów lub podobnych miejsc.
Nie podpalajmy bezmyœlnie suchych traw.
W³aœciciele nieruchomoœci s¹ zobowi¹zani do utrzymania na ich terenie czystoœci
i porz¹dku. Powy¿szy obowi¹zek wynika z przyjêtego przez Radê Gminy w
Warcie Boles³awieckiej "Regulaminu o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku na terenie Naszej Gminy".
Jak wszystkim wiadomo estetyczna posesja nie tylko cieszy oko jej w³aœciciela,
ale przede wszystkim poprawia nasz wizerunek.
Pamiêtajmy, ¿e dla brudu i ba³aganu nie ma ¿adnego usprawiedliwienia. Zadbajmy w miarê naszych mo¿liwoœci o nasz budynek i zieleñ wokó³ posesji.

WÓJT GMINY WARTA BOLES£AWIECKA
Miros³aw Haniszewski
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SEGREGACJA ŒMIECI - ZASADY

DO¯YNKI GMINNE
26 sierpnia o godzinie 14.00. rozpoczn¹ siê do¿ynki gminne, w tym roku gospodarzem do¿ynek jest
wieœ Raciborowice Dolne.
W programie :
• Msza Œwiêta dziêkczynna
• Wystêp orkiestry dêtej miasta Boles³awiec
• Wystêpy zespo³ów ludowych
• Wystêpy zespo³ów dzieciêcych
• Koncert zespo³u MYTHOS
• Koncert zespo³u BALKAN FOLK ACUSTIC
• Konkurs wieñców do¿ynkowych i chleba

5

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY WARTA BOLES£AWIECKA

TURNIEJ PI£I NOZNEJ O PUCHAR
PRZEWODNICZ¥CEGO RADY GMINY
W dniu 16 czerwca 2012 roku Gminne Centrum Kultury zorganizowa³o
turniej pi³ki no¿nej dla gminnych dru¿yn juniorskich. Turniej odby³ siê w
miejscowoœci Warta Boles³awiecka. Tradycyjnie patronat nad imprez¹ obj¹³
Przewodnicz¹cy Rady Gminy Pan Adam Maksymczyk i o jego trofeum
walczyli m³odzi pi³karze. Przed oficjalnym rozpoczêciem odby³o siê losowanie par pó³fina³owych. Turniej rozpocz¹³ siê o godzinie 13.00 powitaniem wszystkich uczestników przez organizatora oraz krótkiego przemówienia Pana Adama Maksymczyka, który zwróci³ siê do m³odzie¿y z apelem o grê fair play i przestrzeganie zasad dobrego wychowania. Po oficjalnym otwarciu turnieju rozpoczê³y siê pi³karskie emocje. Zawody prowadzili sêdziowie : Marek Ba³acki i Andrzej Socha. Grano z wed³ug zasad
regulaminowych ustalonych przez GCK Warta Boles³awiecka. Wszystkie
dru¿yny otrzyma³y wodê do picia i mog³y zjeœæ posi³ek w postaci kie³baski grillowanej z bu³k¹. Emocje sportowe jak zawsze siêga³y zenitu, a tegoroczna edycja sta³a pod znakiem dobrej gry zespo³ów i co najwa¿niejsze
zawodnicy walczyli ostro, ale z wielk¹ kultur¹. Turniej przebiega³ w sportowej i przyjaznej atmosferze, organizator nie odnotowa³ ¿adnych zak³óceñ przebiegu turnieju. Tegoroczna edycja sta³a pod znakiem dominacji
zespo³u z Raciborowic, który potwierdzi³ sw¹ wy¿szoœæ zdobywaj¹c okaza³y puchar ju¿ po raz trzeci z rzêdu, nie trac¹c w tym roku ¿adnej bramki..
Organizator nagrodzi³ tak¿e najlepszych zawodników turnieju, których
wyró¿ni³ okolicznoœciowymi statuetkami i dyplomami. Turniej zakoñczy³
siê ok. godziny 17.30.
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O PUCHAR WÓJTA
17 edycja Pucharu Wójta w pi³ce no¿nej ju¿ za nami !!!
Po raz siedemnasty nasze gminne zespo³y pi³karskie mia³y okazjê
wzi¹æ udzia³ w turnieju pi³ki no¿nej o Puchar Wójta Gminy Warta
Boles³awiecka. W sobotê 23 czerwca od godziny 12.00 na boisku w
Warcie Boles³awieckiej rozpocz¹³ siê turniej. Na pocz¹tek Wójt
Gminy Pan Miros³aw Haniszewski powita³ uczestników turnieju.
W tym roku po raz pierwszy w historii udzia³ wziê³o 5 dru¿yn. Do
naszych gminnych zespo³ów goœcinnie do³¹czy³a dru¿yna Cosmosu Milików. Uczestnictwo piêciu dru¿yn nieco skomplikowa³o
system rozgrywek turnieju. Tym razem organizatorzy musieli rozegraæ eliminacje oraz rundê fina³ow¹ rozgrywan¹ systemem "ka¿dy z ka¿dym". Tegoroczny turniej by³ preludium do festynu tradycji œwiêtojañskiej, który od godziny 16.00 odbywa³ siê na placu
Gminnego Centrum Kultury. Turniej rozgrywany by³ przy piêknej
pogodzie, a gospodarze GKS Warta okazali siê ma³o goœcinni dla
innych dru¿yn, gdy¿ zdobyli po raz drugi z rzêdu Puchar Wójta,
który zosta³ wrêczony na scenie GCK przez Pana Wójta Miros³awa Haniszewskiego, w asyœcie Pani Bo¿eny Mulik prezesa Stowarzyszenia "Partnerstwo Izerskie", które objê³o patronat nad tegorocznym turniejem oraz festynem w Warcie Boles³awieckiej. Ponadto wrêczono nagrody indywidualne dla najlepszych zawodników turnieju.
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I FESTIWAL PI£KI NO¯NEJ O PUCHAR POLSKIEJ MIEDZI
29 czerwca 2012 na boisku w Warcie Boles³awieckiej mia³o miejsce
wielkie œwiêto pi³ki no¿nej dla dzieci. Centrum Odkrywania M³odych
Talentów, którego prezesem jest Pan Bartosz Kubica zorganizowa³o
we wspó³pracy z gmin¹ Warta Boles³awiecka turniej pi³ki no¿nej dla
dzieci z roczników 2001 i m³odszych. Do Warty Boles³awieckiej zjecha³o siê a¿ 18 dru¿yn pi³karskich, w tym m.in. takie zespo³y jak :
Zag³êbie Lubin, Górnik Polkowice, BKS Boles³awiec, Odra Wroc³aw,
Górnik Z³otoryja, Chojnik Jelenia Góra. By³o to pierwsze tego typu
przedsiêwziêcie organizowane na terenie gminy Warta Boles³awiecka.
W organizacji turnieju i jego sprawnym przeprowadzaniu pomaga³
Miejski Oœrodek Sportu z Boles³awca. Patronat nad turniejem obj¹³
wicemarsza³ek województwa dolnoœl¹skiego Pan Robert Mo³oñ. Turniej rozgrywany by³ w dwóch kategoriach : tzw. PROFI i MASS na 4
boiskach o odpowiednich dla tej kategorii wiekowej rozmiarach. Piêkna s³oneczna pogoda sprawi³a, ¿e dzieci gra³y przy licznie zgromadzonej publicznoœci, a wœród widzów nie brakowa³o takich osób jak : Pani
Aneta Byczkowska w³aœciciel Centrum Szkoleniowego, wiceprezydent Boles³awca Pan Kornel Filipowicz, Pan Miros³aw Haniszewski
Wójt Gminy Warta Boles³awiecka, Pan Waldemar Nalazek Wójt Gminy Osiecznica, Pan Edward Spraski z ramienia MOS. Sekretarzem
turnieju by³ Pan Janusz Baranowski z MOS Boles³awiec. Turniej a w
zasadzie festiwal rozgrywany by³ w mi³ej i przyjaznej atmosferze
przy rytmach muzycznych typowo pi³karskich. Wszystkie dzieci
mog³y korzystaæ z nieodp³atnego bufetu przygotowanego przez organizatorów, w którym serwowano pyszne posi³ki i napoje ch³odz¹ce.
Wójt Gminy Warta dla wszystkich dzieci przygotowa³ mi³¹ niespo-

dziankê i nagrodzi³ ich wystêp serwuj¹c lody, co zwa¿ywszy na warunki pogodowe by³o strza³em w dziesi¹tkê. Dzieciaczki mog³y skorzystaæ
tak¿e z zimnego prysznica przygotowanego przez OSP z Warty Boles³awieckiej. Emocje pi³karskie by³y ogromne, a mecze pó³fina³owe i
fina³owe w poszczególnych kategoriach doprowadza³y nawet m³odych
uczestników do ³ez ... zarówno tych ze smutku, jak i ze szczêœcia. To
pokazywa³o, jak wa¿ne by³y to rozgrywki dla m³odych pi³karzy. W
dwóch rozgrywanych kategoriach bezkonkurencyjni okazali siê zawodnicy dru¿yn : BKS Boles³awiec (kat. PROFI) i GÓRNIKA Z³otoryja
(kat. MASS), którzy po zakoñczeniu mogli odebraæ z r¹k prezesa Kubicy i Wójta Haniszewskiego okaza³e puchary i piêkne nagrody (pi³ki,
koszulki, kubki, itp.). Nagrodzono tak¿e najlepszych zawodników, jak
i zwyciêzców konkursów, które przeprowadzone by³y w trakcie trwania imprezy (m.in. strza³ na celnoœæ).Warto wspomnieæ, ¿e organizatorzy nagrodzili wszystkich uczestników pami¹tkowymi dyplomami i
drobnymi upominkami, co sprawi³o, ¿e nikt z uczestników turnieju nie
odjecha³ z pustymi rêkoma. By³ to pierwszy tego typu i na tak¹ skalê
turniej na terenie naszej gminy, ale mamy nadziejê, ¿e nie ostatni ! Zapewne Festiwal o Puchar Polskiej Miedzi bêdzie kontynuowany i przysz³ym roku spotkamy siê na drugiej edycji.
PS. Organizatorzy pragn¹ podziêkowaæ wszystkim, którzy pomogli w
przygotowaniu tegorocznej edycji festiwalu, a tych osób i instytucji
by³o bardzo du¿o.
Wszystkim SERDECZNE DZIÊKI !!!

II BITWA POWIETRZNA
NAD WART¥ BOLES£AWIECK¥
W sobotê, w dniu 9 czerwca 2012 roku odby³a siê II Bitwa Powietrzna o Wartê Boles³awieck¹. Po raz drugi w Warcie Boles³awieckiej zmierzyli
siê w walkach powietrznych najlepsi piloci modelarze z ca³ej Polski. Sterowali oni modelami
myœliwców z I i II Wojny Œwiatowej.
Bitwy powietrze toczy³y siê nad niebem Warty Boles³awieckiej .Piloci modelarze trzymaj¹c w
rêku radia zdalnego sterowania, zachowywali siê jak prawdziwi piloci w swoich prawdziwych
maszynach. Zawody by³y bardzo interesuj¹ce i dynamiczne i dramatyczne. Walki powietrze
samolotów obserwowa³o kilkaset widzów. Mieszkañcy przybyli ca³ymi rodzinami, wszyscy
mogli siê zapoznaæ z samolotami jakie walczy³y w I i II Wojnie Œwiatowej, poniewa¿ modele tych
samolotów by³y wiernym odzwierciedleniem samolotów samolotów produkowanych w latach
1935-1945 roku.
Dane techniczne modeli: Rozpiêtoœæ samolotu jednosilnikowego, 700-860 mm.
Wielosilnikowy, 700- 1000mm.
Modele samolotów wykonany by³y z ró¿nych pianek, styropianu, styroduru czy bepronu.
Silnik elektryczny dowolny( szczotkowy lub bezszczotkowy). Œmig³a dowolne fabryczne.
Waga modelu: min 200g max 500g.
Taœma - d³ugoœæ 10m, szerokoœæ 1 cm wykonana z bibu³y(krepina).
Loty odbywa³y siê w specjalnie oznakowanej strefie lotów.
Zawody w kategorii ESA WW1 wygrali:
1. Daniel Skiba - eskadra M³ode Wilki - Iwiny
2. Skowroñski Miros³aw - eskadra ESA Kraków - Kraków
3. Wiaderek Rafa³ - eskadra Naspidowane Jelonki - Jelenia Góra
w kategorii ESA WW2 wygrali:
1. Zagrajek Patryk - Grodzisk Mazowiecki
2. Skiba Daniel - eskadra M³ode Wilki
3. Wiaderek Rafa³ - eskadra Naspidowane Jelonki
Daniel Skiba
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XX Ogólnopolski Zlot Szkó³ Sienkiewiczowskich
Zlot odby³ siê w dniach od 25-27 maja 2012 roku, w mieœcie Starogard
Gdañski, po³o¿onym na Ziemi Kociewskiej. Uczestniczy³y w nim delegacje 42
szkó³ z ca³ej Polski, których patronem jest Henryk Sienkiewicz.
Przedsiêwziêcie to ma olbrzymi wymiar, gdy¿ uczestnicz¹ w nim szko³y podstawowe, gimnazja i szko³y ponadgimnazjalne. Jest okazj¹ do integracji œrodowisk oœwiatowych i m³odzie¿owych, wymiany doœwiadczeñ, o¿ywienia roli
patrona w ¿yciu szkó³, a tak¿e sposobnoœci¹ do poznania poszczególnych
regionów.
Oprócz uczniów, m³odzie¿y szkolnej oraz ich opiekunów w Zlocie uczestniczy³o wielu znamienitych goœci: p. Juliusz Sienkiewicz - wnuk Henryka, p.
Mieczys³aw Kalenik - aktor, odtwórca roli Zbyszka z Bogdañca w ekranizacji
Krzy¿aków, p. Antoni Cybulski - dyrektor Muzeum Henryka Sienkiewicza w
Woli Okrzejskiej.
Nasz¹ szko³ê reprezentowali uczniowie klasy VI: Samanta Joñca i Sara Dudzik,
wraz z opiekunami p. Iren¹ Dombaj oraz p. Sylwi¹ Bociek.
Dwudziesty Zlot na Ziemi Kociewskiej wype³ni³ ciekawy program. Spotkanie
rozpoczê³o siê od spektakularnego przemarszu uczestników zlotu ulicami Starogardu Gdañskiego. Uczniowie w przebraniach z transparentami utworzyli wielobarwny pochód, który zatrzyma³ siê na Rynku, by wys³uchaæ z ust zastêpcy
prezydenta historii miasta bêd¹cego stolic¹ Kociewia.

8

Po mszy œwiêtej w koœciele œw. Mateusza odby³o siê uroczyste otwarcie
zlotu w kinie "Sokó³". Podczas inauguracji spotkania zaprezentowano
przedstawienie "Kocha³ Ciê Polsko" z pytaniami dotycz¹cymi twórczoœci Henryka Sienkiewicza, wrêczono nagrody zwyciêzcom konkursów zlotowych. Muzyczne wystêpy Kapeli Kociewskiej i zespo³u "Jordan" uœwietni³y uroczystoœæ.
Drugi dzieñ zlotu wype³ni³y wycieczki. W Gdañsku grupy zlotowe zwiedzi³y Muzeum Bursztynu, starówkê oraz pop³ynê³y galeonem "Lew"
na Westerplatte. W Szpêgawsku z³o¿ono kwiaty pod pomnikiem pomordowanych przez Niemców mieszkañców Ziemi Kociewskiej. Nad
jeziorem Jamertal odby³o siê spotkanie z p. Mieczys³awem Kalenikiem, odtwórc¹ g³ównej roli w adaptacji Krzy¿aków Aleksandra Forda
(1960). Przy ognisku w Hubertusie mia³a miejsce gawêda wnuka pisarza, p. Juliusza Sienkiewicza na temat historii jego rodu oraz pokaz
Bractwa Rycerskiego. W ostatni dzieñ zlotu dla grup odje¿d¿aj¹cych w
godzinach popo³udniowych zaproponowano zwiedzanie Muzeum Ziemi Kociewskiej.
Ka¿dy zlot jest wspania³¹ lekcj¹, której znaczenie trudno jest przeceniæ, ale tak¿e niezwyk³¹ przygod¹, któr¹ ka¿dy uczestnik prze¿ywa w
wyj¹tkowy sposób.
Sylwia Bociek
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MDP
W niedzielê 20 maja na stadionie sportowym Miedzi Legnica
rozegrano V WOJEWÓDZKIE ZAWODY MDP wg. regulaminu
CTIF. Do zawodów zakwalifikowa³o siê 12 dru¿yn dziewcz¹t i
ch³opców. Powiat boles³awiecki reprezentowa³y zwyciê¿czynie
zawodów powiatowych, dziewczêta z M³odzie¿owej Dru¿yny
Po¿arniczej w Tomaszowie Boles³awieckim pod opiek¹ Miros³awa i Kingi Skulskich.
Rozegrano dwie konkurencje tj. bieg sztafetowy i æwiczenie bojowe. Poziom zawodów by³ bardzo wysoki. W klasyfikacji generalnej MDP Tomaszów Bol. uzyska³a wysoki wynik co da³o II
miejsce i tytu³ wicemistrza województwa dolnoœl¹skiego. MDP
otrzyma³o piêkn¹ statuetkê i dyplom, oraz ka¿da z dziewczyn
otrzyma³a pami¹tkowy srebrny medal.
Zwyciêski sk³ad:
1 Agata Marnicka
2 Daria Tabiœ
3 Anna Turecka
4 Weronika Kie³bik
5 Karolina Kurek
6 Paulina Tschierschke
7 Anna Tur
8 Paula Burdyna
9 Karolina £acina
10 Gabriela Andrzejczak
Gratulujemy
i ¿yczymy dalszych sukcesów
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Akademia Rozwoju
Z okazji Dnia Matki dzieci z
Akademii Rozwoju w Tomaszowie Boles³awieckim wyst¹pi³y w
przedstawieniu " O niesfornej
¿abce". Rodzice i goœcie zaproszeni byli pod ogromnym wra¿eniem dzieci bior¹cych udzia³
w przedstawieniu, które zosta³o
zorganizowane Domu Kultury
w Tomaszowie Boles³awieckim.

14 PRZEDSZKOLE
Wizyta w Bibliotece Gminnej - Dzieñ Bibliotekarza 08-05-2012
"Biblioteka jest instytucj¹, która samym swym istnieniem œwiadczy o rozwoju kultury. Jest ona bowiem skarbnic¹ piœmiennictwa, przez które cz³owiek wyra¿a swój zamys³ twórczy, inteligencjê, znajomoœæ œwiata i ludzi, a tak¿e umiejêtnoœæ panowania nad sob¹, osobistego poœwiêcenia, solidarnoœci i pracy dla rozwoju dobra wspólnego". Jan Pawe³ II
Dla przedszkolaków biblioteka to przede wszystkim miejsce magicznych spotkañ z ulubionymi bohaterami bajek.
Dnia 8 maja obchodzony jest Dzieñ Bibliotekarza i Bibliotek. Z tej okazji nasze przedszkolaki z Punktu Przedszkolnego
"BAJKA" odwiedzi³y Bibliotekê Publiczn¹ w Raciborowicach. Z³o¿y³y ¿yczenia oraz wrêczy³y w³asnorêcznie zrobion¹
laurkê i bukiecik konwalii Pani Bibliotekarce, która jest zawsze uœmiechniêta, zna wiele opowiadañ, bajek oraz wie,
które ksi¹¿ki zainteresuj¹ najm³odszych czytelników. Dzieci z du¿ym zaanga¿owaniem ogl¹da³y
ksi¹¿ki oraz komiksy.
Na zakoñczenie Pani Bibliotekarka zaprosi³a wszystkich optymistycznych przedszkolaków oraz
rodziców do czêstych odwiedzin
Biblioteki w Raciborowicach Dolnych.
Sylwia Bociek

SPOTKANIE
Z MARIUSZEM NIEMYCKIM
6 czerwca Biblioteka Publiczna w Warcie Boles³awieckiej zorganizowa³a spotkanie autorskie z pisarzem
Mariuszem Niemyckim. W spotkaniu uczestniczy³y dzieci
z klas II, III, IV.
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Szko³a Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Raciborowicach
Uczymy siê przez integracjê

W Szkole Podstawowej w Raciborowicach Dolnych w ramach projektu „Pracownia przyrodnicza w ka¿dej gminie” powsta³ nowoczesny gabinet przyrodniczy. Pracownia wyposa¿ona jest w tablicê interaktywn¹ z podstaw¹
jezdn¹ i projektorem, 7 komputerów z oprogramowaniem, wizualizer, system umo¿liwiaj¹cy testowanie wiedzy i umiejêtnoœci uczniów, elektroniczne
plansze pogl¹dowe, mikroskopy oraz szereg zestawów do przeprowadzania
badañ œrodowiska naturalnego. Wyposa¿enie pracowni pozwala na przeprowadzanie ciekawych zajêæ, doœwiadczeñ przewidzianych w ramach programu
nauczania przyrody i matematyki, wizualizacjê przebiegu eksperymentów
oraz efektywne sprawdzanie wiedzy uczniów.
Oprócz zajêæ dydaktycznych organizowane s¹ w pracowni interdyscyplinarne warsztaty z udzia³em rodziców. W bie¿¹cym roku szkolnym uczniowie
klas II,IV,V,VI uczestniczyli wraz z rodzicami w cyklu warsztatów:
• "Wiem, potrafiê, rozumiem" - klasa II - 2.03.2012
• "Warsztaty matematyczno-przyrodnicze" - klasa IV - 7.03.2012
• "Europo witaj" - klasa VI - 16.03.2012
• "Z ekologi¹ na ty" - klasa V - 11.05.2012
22 maja zosta³y w pracowni przeprowadzone równie¿ warsztaty dla uczniów
klasy szóstej ze Szko³y Podstawowej w Iwinach.
Celem warsztatów by³o: kszta³cenie umiejêtnoœci wykorzystywania zdobytych wiadomoœci i umiejêtnoœci w praktyce, rozwijanie dociekliwoœci poznawczej ucznia, kszta³cenie umiejêtnoœci logicznego argumentowania. Warsztaty przygotowa³y: B. Marsza³ek i B. Gancarek we wspó³pracy z E. Huryk,
B. Kowalczyk, B. Czernatowicz, J. Mielko.
22 kwietnia bie¿¹cego roku w ramach kontynuacji projektu "Pracownia

przyrodnicza w ka¿dej gminie" w naszej szkole zorganizowaliœmy kolejn¹
edycjê Turnieju Interdyscyplinarnego "Rambit 2012" przeznaczonego dla
uczniów klas VI wszystkich szkó³ podstawowych z terenu Gminy Warta
Boles³awiecka. Ka¿da szko³a wytypowa³a 12-osobowe grupy, z których trzy
osoby w trakcie trwania turnieju przygotowywa³y pracê plastyczn¹ pt. "Pierwsza pomoc - krok po kroku", trzech uczniów odpowiada³o na wylosowane
pytania z zakresu matematyki, j. polskiego i przyrody. Rundy pytañ przeplata³y siê z konkurencjami sportowymi, w których bra³y udzia³ 6-osobowe
dru¿yny.
Zwyciêzc¹ gminnego turnieju "RAMBIT 2012" zosta³a dru¿yna ze
Szko³y Podstawowej w Warcie Boles³awieckiej, drugie miejsce zajêli szóstoklasiœci ze Szko³y Podstawowej z Tomaszowa Boles³awieckiego, a trzecie
uczniowie ze Szko³y Podstawowej w Raciborowicach Dolnych. Konkurs przygotowa³y B Gancarek, B. Marsza³ek we wspó³pracy z B. Kowalczyk i D.
Wójcikiem.
18 maja bie¿¹cego roku odby³a siê I edycja Gminnego Turnieju
"RAMBIT TRZECIOKLASISTY 2012" dla uczniów klas trzecich. Dzieci
zmaga³y siê z zadaniami polonistycznymi, matematycznymi i przyrodniczymi. Rundy pytañ przeplatane by³y konkurencjami sportowymi, podobnie jak w turnieju szóstoklasistów. Prace plastyczne w tej grupie wiekowej
dotyczy³y tematu "Podró¿ po Polsce". Zwyciêzc¹ turnieju by³a dru¿yna ze
Szko³y Podstawowej w Raciborowicach Dolnych. Drugie miejsce zajêli trzecioklasiœci ze Szko³y Podstawowej w Iwinach, a trzecie uczniowie ze Szko³y
Podstawowej z Warty Boles³awieckiej. "Rambit Trzecioklasisty" przygotowa³y: M. Kilijanek, B. Marsza³ek, I. Dombaj. Wszyscy uczestnicy turnieju
zostali nagrodzeni. Fundatorem nagród by³a Rada Rodziców ze szko³y Podstawowej w Raciborowicach Dolnych.
Dodatkow¹ atrakcj¹ "RAMBITU 2012" dla szóstoklasistów by³
pokaz doœwiadczeñ przeprowadzony przez uczniów klasy IV w pracowni
przyrodniczej. Uczniowie z du¿ym zainteresowaniem i zafascynowaniem
œledzili przebieg eksperymentów, które przynosi³y nieoczekiwane rozwi¹zania.
Bo¿ena Marsza³ek
Barbara Gancarek
Ma³gorzata Kilijanek
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Medale Mistrzostw Polski
Przed dwoma tygodniami informowaliœmy o zdobytych medalach przez biegaczy na orientacjê
z pod znaku Tukana na Klubowych Mistrzostw Polski.
Czas szybko up³yn¹³ zw³aszcza, ¿e w miêdzyczasie najpierw by³ wyjazd do Wejherowa na
Miêdzynarodowe Zawody "Baltic Cup" (Angelika Haniszewska - pierwsze miejsce w kategorii
K-18), a potem ju¿ prosto na obóz przygotowawczy do Mistrzostw Polski w Zielonce ko³o
Poznania.
Pierwszy dzieñ Mistrzostw Polski (pi¹tek 1.06.2012) to zmagania na dystansie sprinterskim.
Miejsce doœæ charakterystyczne dla Poznania, bo otoczenie jeziora Maltañskiego. Sprint naszym zdaniem zosta³ rozegrany w terenie, który nie zbyt odpowiada³ wymogom imprezy takiej
rangi. Nie da³o siê tam zbudowaæ tras o wiêkszych wymaganiach technicznych, ale narzekaæ nie
mamy co, bo nasza Ma³gosia Szeliga zdoby³a tam po raz drugi w swojej karierze tytu³
Mistrzyni Polski, po raz pierwszy jednak na dystansie sprinterskim. Wygra³a swój bieg
zaledwie o 1 sek. w doœæ dramatycznych okolicznoœciach. Na jednym z punktów kontrolnych
znajdowa³ siê nie w pe³ni sprawny czytnik elektroniczny odpowiedzialny za potwierdzanie
pobytu na punkcie kontrolnym. Gdy Gosia dobieg³a do tego¿ punktu okaza³o siê ¿e czytnik nie
dzia³a. Oczywiœcie takie rzeczy siê zdarzaj¹, a przepisy reguluj¹ tego typu sytuacje i nasza
zawodniczka zachowa³a siê zgodnie z obowi¹zuj¹cymi procedurami czyli odnalaz³a na swojej
mapie specjalne "okienko" i przy pomocy perforatora znajduj¹cego siê na stojaku punktu kontrolnego potwierdzi³a swoj¹ obecnoœæ na punkcie. Zaraz po Ma³gosi dobieg³a do punktu wczeœniej wyprzedzona przez ni¹ rywalka która widzia³a ca³¹ sytuacjê. Stacja jednak okaza³a siê dla
niej bardziej ³askawa i ta zawodniczka potwierdzi³a punkt b³yskawicznie (przy pomocy chipa
który posiada ka¿dy zawodnik), zd¹¿y³a jeszcze do odbiegaj¹cej Gosi krzykn¹æ ¿e "puszka"
dzia³a ! Ma³gosia obawiaj¹c siê dyskwalifikacji wróci³a jeszcze raz na punkt i … ponownie
stwierdzi³a ¿e czytnik nie dzia³a. Nieco zdekoncentrowana pobieg³a dalej, a fina³ okaza³ siê
bardzo szczêœliwy dla niej, jej trenera i ca³ej ekipy - z³oty medal Mistrzostw Polski w
kategorii K-20. Drugi medal tego dnia dla Tukanów zdoby³ trener Dariusz Pachnik, trzecie
miejsce w weterañskiej kategorii M40 . Pozosta³ym naszym te¿ posz³o ca³kiem nieŸle. Bartek
Szeliga (M16) do 12 PK prowadzi³ i na nastêpny punkt pope³ni³ spory b³¹d, który kosztowa³
go 1,09 min. straty, a przegra³ z³oto o 1,02 min. Ostatecznie uplasowa³ siê na 6 miejscu. Marek
Wojnowicz (M20) o 13 sek. za podium na 5 miejscu. Angelika Haniszewska "pop³ynê³a" równie¿ na jednym punkcie i wyl¹dowa³a w drugiej dziesi¹tce.
Drugiego dnia mistrzostw przenieœliœmy siê na pó³noc od Poznania w okolice miejscowoœci
Czerwonak. Tam zosta³ rozegrany bieg œredniodystansowy. Ma³gosia Szeliga broni³a tytu³u
Mistrzyni Polski sprzed roku, co prawda rok wczeœniej biega³a o kategoriê ni¿ej czyli w K18,
teraz ju¿ jako m³odzie¿owiec (K20) nie uda³o siê jej stan¹æ na podium i zajê³a 6 lokatê. Jednak
medal i tytu³ Wicemistrzyni Polski w kategorii K18 zdoby³a jej m³odsza kole¿anka z klubu
Angelika Haniszewska ulegaj¹c jedynie Marii Dr¹gowskiej z Victorii Józefów. Tego samego
koloru medale zdobyli tego dnia jeszcze Bartek Szeliga i Marek Wojnowicz. Czyli tego
dnia ³¹cznie trzy srebra.
Niedziela to biegi sztafetowe. My mieliœmy trzy sztafety. Sztafetê Juniorów M³odszych,
Juniorek i Seniorów. Wiedzieliœmy ¿e sztafeta seniorska je¿eli zbli¿y siê do pierwszej dziesi¹tki
to bêdzie super wynik (ostatecznie 11 miejsce). Liczyliœmy na walkê juniorek i przy odrobinie
szczêœcia na juniorów m³odszych. Na pierwszej zmianie Nasze juniorki pogrzeba³y szanse
medalowe jednak druga i trzecia zmiana poprawia³a sukcesywnie s³aby wynik, by ostatecznie
uplasowaæ siê na czwartym miejscu. Odwrotnie sprawa siê mia³a u juniorów m³odszych tu po
pierwszej zmianie byliœmy w strefie medalowej. Przybieg³y niemal¿e równoczeœnie trzy zespo³y, MKS Paulinum Jelenia Góra, Azymut 45 Gdynia i nasza sztafeta z Marcinem Wieczorkiem.
Na drug¹ zmianê wybieg³ u nas Pawe³ Werda , wydawa³o siê ¿e bêdzie najs³abszym ogniwem.
Jednak znowu sport pokaza³ swoj¹ nieobliczaln¹ stronê. Jakie¿ by³o zaskoczenie gawiedzi gdy
na tzw. punkcie widokowym jako pierwszy pojawi³ siê w³aœnie Pawe³. Co prawda œwiadomoœæ
prowadzenia i zwi¹zanej z tym odpowiedzialnoœci widocznie by³y zbyt du¿e dla niego i b³êdy
w drugiej czêœci trasy spowodowa³y, ¿e spad³ na czwart¹ pozycjê, jednak na ostatniej zmianie
mieliœmy Bartka Szeligê (œwie¿o upieczonego Wicemistrza Polski).Strata do trzeciego miejsca
wynosi³a zaledwie kilka sekund, wiêc sprawa by³a jeszcze otwarta. Emocje by³y doœæ pokaŸne.
Wpatrywanie siê w œcianê lasu, aby wypatrzeæ naszego zawodnika by³o doœæ mêcz¹ce i stresuj¹ce. Niestety Bartek chyba zbyt szybko chcia³ "odjechaæ" rywalowi i ju¿ na pocz¹tku zacz¹³
pope³niaæ b³êdy i sta³o siê odwrotnie, Bartek zosta³, a jego rywal popêdzi³ po medal wyprzedzaj¹c po drodze jeszcze zawodnika z Jeleniej Góry i zdoby³ srebro. Nam pozosta³o patrzeæ z
czwartego miejsca jak rywale z Gdyni, Jeleniej Góry i Krakowa odbieraj¹ medale.
Mistrzostwa Polski by³y jednoczeœnie biegami koñcz¹cymi rywalizacjê o miejsca na Mistrzostwa Europy (kategorie KM16-18) i Mistrzostwa Œwiata (kategorie KM20). Miejsca promuj¹ce do Kadry Polski Juniorów z ekipy UKS Tukan Iwiny uzyskali Angelika Haniszewska,
Ma³gorzata Szeliga i Bartek Szeliga. Jednak o sk³adzie i iloœci zawodników jad¹cych na imprezy
œwiatowe ostatecznie zadecyduje w najbli¿szych dniach zarz¹d Polskiego Zwi¹zku Orientacji
Sportowej.
Darek Pachnik
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Piêæ medali Klubowych
Mistrzostw Polski
dla "Orienterów" z Iwin
W ubieg³y weekend w Tomaszowie Mazowieckim odby³y siê Klubowe Mistrzostwa Polski w Biegu na Orientacjê. Nie
zabrak³o tam przedstawicieli UKS "Tukan" Iwiny. Dwunastoosobowa ekipa zdoby³a piêæ medali (dwa z³ote, jeden srebrny i dwa br¹zowe).Zawody by³y jednoczeœnie eliminacjami do Kadry Polski na
Mistrzostwa Europy Juniorów i Mistrzostwa Œwiata M³odzie¿owców oraz Seniorów, a tak¿e Akademickie Mistrzostwa
Œwiata. Nas oczywiœcie bardziej interesowa³y zmagania m³odzie¿y, poniewa¿ w
naszym klubie jest kilkoro zawodników,
którzy aspiruj¹ do elitarnego grona reprezentantów kraju.
Najlepiej wypad³a Angelika Haniszewska, która by³a bezkonkurencyjna wœród
juniorek na dystansie klasycznym. Wygrywa³a z ponad 3-minutow¹ przewag¹ nad
drug¹ na mecie Maryi¹ Polischuk (reprezentantka Ukrainy - startujaca w barwach
WKS Œl¹sk Wroc³aw - aktualana Wicemistrzyni Europy), a w biegu sprinterskim
uplasowa³a siê na trzecim miejscu, z
bardzo niewielk¹ strat¹ do swoich rywalek z pierwszego i drugiego miejsca. W
sumie oba biegi da³y Angelice pozycjê liderki w rywalizacji o wyjazd na Mistrzostwa Europy, które ju¿ niebawem, bo w
drugiej po³owie czerwca odbêd¹ siê we
Francji. Droga jednak jeszcze daleka
poniewa¿ czekaj¹ j¹ podobnie jak i pozosta³ych jeszcze cztery biegi. Dwa ju¿ w
tym tygodniu w okolicy Wejherowa w ramach miêdzynarodowych zawodów "Baltic Cup", a tak¿e dwa za kolejne dwa tygodnie, podczas Mistrzostw Polski na
dystansie sprinterskim i œrednim. Z szansami kadrowymi pozostaje Bartek Szeliga któremu niestety nie wyszed³ bieg na
dystansie klasycznym, jednak w sprincie
udowodni³ ¿e trzeba siê z nim liczyæ. Zdoby³ dla siebie i dla klubu br¹zowy medal
(jest obecnie pi¹ty w rankingu do kadry).Pozosta³e dwa medale to srebrny
medal w najm³odszej kategorii( K-10)
zdoby³a Ola Pulda, która zaczê³a biegaæ
na orientacjê w zesz³ym roku i jest bardzo obiecuj¹c¹ zawodniczk¹. O piaty
medal postara³ siê Trener "Tukanów"
Dariusz Pachnik, który wygra³ sprint w
weterañskiej kategorii M-40. Poni¿ej
oczekiwañ zaprezentowa³a siê Ma³gosia
Szeliga, jest ona jednak tegoroczn¹ maturzystk¹ i trening techniczny si³¹ rzeczy
zszed³ na drugi plan. Ma³gosia upora³a
siê ju¿ z maturami i za kilka dni wyrusza
na obóz przygotowawczy do Mistrzostw
Polski i nie sk³ada broni w walce o kadrê
na Mistrzostwa Œwiata M³odzie¿owców
(S³owacja 1-7.07.2012).Marek Wojnowicz czwarty w sprincie i siódmy na klasyku równie¿ pozostaje w grze.
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Angelika Haniszewska na najwy¿szym stopniu podium,
jednoczenie du¿y krok w kierunku kadry na Mistrzostwa Europy.

Najlepsze zawodniczki w Polsce. Angelika Haniszewska, kat. K-18
i druga w kat. K-10 Ola Pulda, obie z klubu UKS Tukan Iwiny.

Bartek Szeliga, br¹zowy medal Klubowych Mistrzostw Polski.

Ola Pulda, piêkny pocz¹tek kariery.
II m. Klubowych Mistrzostw Polski.

PIERWSZY NOCNY OTWARTY TURNIEJ PI£KI
NO¯NEJ
O PUCHAR WÓJTA GMINY
Zapraszamy mi³oœników gry w pi³kê no¿n¹ na I nocny turniej pi³ki no¿nej o puchar
wójta gminy. Turniej odbêdzie siê w sobotê 28 lipca 2012 roku od godziny 22.00. do rana(
w zale¿noœci od iloœci dru¿yn). Zg³oszenia do dnia 25 lipca na adres : jacek.kapecki@onet.pl
W turnieju mog¹ braæ udzia³ zawodnicy pe³noletni lub zawodnicy posiadaj¹cy pisemn¹
zgodê rodziców lub opiekunów. Szczegó³ów szukajcie na plakatach i WWW.gckwartabol@op.pl oraz WWW.wartaboleslawiecka.pl Zapraszamy mo¿e byæ œwietna zabawa.
Turniej otwarty jest nie tylko dla mieszkañców gminy.
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WYDARZENIA
VIII Festiwal Piosenki Religijno Patriotycznej
2 maja 2012 po raz VIII odby³ siê Festiwal Piosenki Religijno - Patriotycznej, do
Wilczego Lasu (pod Milenijny Krzy¿),przyby³o wielu goœci i zespo³ów z trzech powiatów( boles³awiecki, legnicki i z³otoryjski). Po Nabo¿eñstwie Majowym, artystycznym programie patriotycznym, apelu poleg³ych w obecnoœci - KOMPANII
HONOROWEJ WOJSKA POLSKIEGO 10 Brygady Kawalerii Pancernej w Œwiêtoszowie, rozpocz¹³ siê festiwal piosenki, który wygra³y "Podgrodzianki" z Raciborowic.

VI BAL bez alkoholu
Gminna Komisja Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych, grupa wsparcia "Warto" oraz Gminne Centrum Kultury zorganizowa³a VI Bal bez alkoholu, który odby³
siê 19 maja 2012r.

Piknik rodzinny - 3 maj
3 maja Wójt Gminy zaprosi³ mieszkañców na PIKNIK RODZINNY z okazji otwarcia parku w Raciborowicach Górnych. Ca³¹ imprezê zepsu³ padaj¹cy deszcz, ale na
otwarcie przyby³o wielu mieszkañców wsi, którzy otrzymali wspania³e miejsce do
spotkañ i wypoczynku. Teraz nale¿y dbaæ o niego aby to miejsce by³o czyste i
bezpieczne dla wszystkich.

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
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