BIULETYN INFORMACYJNY GMINY WARTA BOLES£AWIECKA

WRZESIEÑ 2012

2012 jest rokiem wielu inwestycji

Gmina Warta Boles³awiecka w okresie wakacji
bie¿¹cego roku zrealizowa³a bardzo wiele inwestycji,
na które przeznaczono ponad 4,8 mln. z³otych, co stanowi oko³o 18,6% tegorocznego bud¿etu. Najwiêkszy
udzia³ w wydatkach inwestycyjnych stanowi³y œrodki
skierowane na budowê i remonty dróg i chodników. W
okresie od czerwca do lipca z udzia³em bud¿etu Starosty Boles³awieckiego przebudowaliœmy oko³o 1 km
drogi z Raciborowic Dolnych w kierunku Ustronia, wybudowaliœmy równie¿ nowy chodnik przy tej drodze
na odcinku oko³o 250 mb. za kwotê 400 tys. z³otych.
Najwiêcej robót drogowych realizowaliœmy na drogach
gminnych i wewnêtrznych g³ównie w Tomaszowie Boles³awieckim. Ze œrodków pozyskanych z Ministerstwa
Administracji i Cyfryzacji w Warszawie wykonaliœmy
2,3 km dróg na odcinkach od budynku 65J do 49 (w
kierunku Lubkowa), od posesji 91 do 109 oraz od
posesji 124 do 130. W ramach tego zadania wykonaliœmy równie¿ naprawê dwóch mostów w Tomaszowie
Bol. oraz na granicy Iwin i Raciborowic Dolnych wraz
z wymian¹ nawierzchni drogi przylegaj¹cej do mostów.
Ze wsparciem finansowym Urzêdu Marsza³kowskiego
w wysokoœci niemal 62% kosztów, wykonaliœmy now¹
drogê na odcinku 800 mb od posesji 154 "l" do posesji
156 w Tomaszowie Bol. Na zadanie przeznaczona zosta³a ³¹cznie kwota 208 tys. z³otych.
Ze œrodków w³asnych bud¿etu gminy wykonaliœmy dwa
odcinki dróg; 230 mb na osiedlu w Tomaszowie Bol.
przy gara¿ach oraz 130 mb drogi przy dawnym SKR.
Ze œrodków programu "schetynówek" wykonaliœmy
przebudowê drogi z Lubkowa do Wilczego Lasu polegaj¹c¹ na jej poszerzeniu do 5 metrów szerokoœci - w
I etapie wykonaliœmy nawierzchniê na odcinku 1,4 km
wraz z wyprostowaniem ³uku drogi. Koszt tego zadania to 837,4 tys. z³. z 30% dofinansowaniem z bud¿etu
pañstwa.
Ogó³em na budowê i przebudowê dróg w gminie Wójt
Gminy pozyska³ w tym roku 1.420 tys. z³otych, a z bud¿etu w³asnego przeznaczyliœmy 1.100 tys. z³otych.
Du¿ym i wa¿nym dla dalszego u¿ytkowania obiektów
gminnych zadaniem jest wykonana w tym roku termomodernizacja budynku Szko³y Podstawowej w Raciborowicach Dolnych, której koszt wyniós³ 342 tys.
z³otych.

Z powodu problemów, jakie wynik³y w trakcie postêpowania przetargowego, a dok³adnie dotycz¹cych podpisania umowy przez wybranego wykonawcê jesteœmy nadal
w trakcie budowy boiska wielofunkcyjnego w Tomaszowie Boles³awieckim. Po nieprzyst¹pieniu do podpisania
umowy przez wy³onionego w postêpowaniu wykonawcê ,
realizacjê zadania zleciliœmy firmie budowlanej pana Mariana Muzyki z Tomaszowa Boles³awieckiego. Oddanie
obiektu przewidywane jest w listopadzie, a koszt tego zadania zosta³ okreœlony na kwotê ok. 680 tys. z³otych. Wójt
Gminy pozyska³ dotacjê ze œrodków UE z Dolnoœl¹skiego
Urzêdu Marsza³kowskiego.
Jesteœmy tak¿e w trakcie realizacji budowy placu zabaw
dla Szko³y Podstawowej
w Warcie Boles³awieckiej oraz rozbudowaliœmy plac zabaw dla dzieci w Szkole Podstawowej w Raciborowicach
Dolnych.
Bardzo du¿¹ inwestycjê ze œrodków w³asnych zrealizowaliœmy w Warcie Boles³awieckiej
i Raciborowicach gdzie za kwotê 650 tys. z³otych wybudowaliœmy nowe oœwietlenie uliczne.
Ze œrodków bud¿etowych oraz Zak³adu Gospodarki Komunalnej w Lubkowie realizowano zadania inwestycyjne z
zakresu infrastruktury wodno-kanalizacyjnej do nowobudowanych budynków mieszkalnych g³ównie w Tomaszowie Boles³awieckim oraz Warcie Boles³awieckiej za kwotê 27,5 tys. z³otych. Dodatkowo na planowane koszty projektowe z bud¿etu przeznaczymy kwotê 48,5 tys. z³otych.
Zainwestowaliœmy równie¿, przygotowuj¹c siê do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, w zakup odpowiednich pojemników na kwotê oko³o 54,0 tys. z³otych. Rozbudowaliœmy stacje uzdatniania wody o now¹ studniê w
Wartowicach za kwotê 10 tys. z³otych.
Jak widaæ z powy¿szego wyliczenia, w gminie Warta Boles³awiecka nie ma mowy o spowolnieniu gospodarczym.
Liczba inwestycji i wartoœæ przekazanych na nie œrodków
z pewnoœci¹ wywo³uje uczucie zazdroœci u mieszkañców
s¹siednich gmin.. Wa¿ne jest równie¿ przypomnienie, ¿e
zakres inwestycji by³ mo¿liwy tylko dziêki pozyskanym
przez Wójta Gminy dodatkowym œrodkom z kwocie 2,0
mln. z³.
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KONIEC SZKÓD PO ZAK£ADACH GÓRNICZYCH
Jak pamiêtamy, 18 lutego 1987 roku Minister Przemys³u
Ciê¿kiego podj¹³ decyzjê o zakoñczeniu wydobycia rudy
miedzi w Zak³adach Górniczych "Konrad" w Iwinach. W
1990 roku z kopalni "Konrad" wyjecha³ ostatni urobek a w
2001 roku decyzj¹ Zarz¹du KGHM w Lubinie zatrzymano
pompy odwadniaj¹ce kopalniê.
Dziœ mija od tej chwili 11 lat, a ich up³yw sprawi³, ¿e lej
depresji po eksploatacji kopalni "Konrad" wype³ni³ siê. Potwierdzenie tego stanu odbywa siê poprzez skrupulatne
pomiary i kontrole studni oraz piezometrów.
W minionym okresie nast¹pi³y du¿e zmiany w KGHM; zobowi¹zania po kopalni "Konrad" przejê³y Zak³ady Górnicze "LUBIN", które obecnie - wspólnie ze spó³k¹ ENERGETYKA wypowiedzia³y gminom po³o¿onym w strefie
leja depresji umowy o bezp³atn¹ dostawê wody pitnej dla
mieszkañców pocz¹wszy ju¿ od 1 stycznia 2013 roku. Problem dotyczy gmin Zagrodno, Pielgrzymka i Warta Boles³awiecka.
Sytuacja staje siê bardzo trudna z punktu ekonomicznego i
spo³ecznego - obecna cena wody dla naszych mieszkañców
musia³aby wzrosn¹æ co najmniej 3-krotnie, co oznacza zmianê kosztu dostawy wody dla naszych mieszkañców na kwotê
w wysokoœci oko³o 7 z³/m3 .
Gmina Warta Boles³awiecka przygotowywa³a siê do takiej
sytuacji - od wielu lat poszukujemy w³asnych ujêæ wody
przeznaczaj¹c na ten cel niema³e œrodki finansowe. Prowadzone w ci¹gu minionych 4 lat poszukiwania zaowocowa³y
budow¹ piêciu w³asnych studni w Tomaszowie Boles³awieckim i Wartowicach i szóstej - pozostaj¹cej w trakcie budowy
- w Lubkowie. Te studnie s¹ w stanie zabezpieczyæ nasze
potrzeby w 80%. Potrzebna jest jeszcze jedno ujêcie wody
w Jurkowie lub Raciborowicach dla zabezpieczenia zaopatrzenia w wodê tej czêœci gminy, jednak pomimo prób - s¹
problemy z wybudowaniem studni w tym rejonie.
W dniu 21 wrzeœnia br. Zastêpca Dyrektora ZG Lubin wraz
z Wiceprezesem Spó³ki Energetyka oraz prawnikami i pracownikami obu firm spotkali siê z Wójtami gminy Zagrodno,
Pielgrzymka i Warta Boles³awiecka na indywidualnych rozmowach . W spotkaniu w Urzêdzie Gminy Warta Boles³awiecka uczestniczy³ Dyrektor ZGK w Lubkowie, radca oraz
pracownik merytoryczny Urzêdu.
Podczas spotkania przedstawiciele ZG Lubin przedstawili
opiniê prawn¹, która stwierdza ¿e szkoda wyrz¹dzona dzia³alnoœci¹ ZG "Konrad" w Iwinach zosta³a naprawiona przez
wybudowanie wodoci¹gu oraz w wyniku wype³nienia siê
leja depresji. Zaproponowano jednak gminie pomoc przy
budowie w³asnych ujêæ wody pitnej proponuj¹c na realizacjê inwestycji wsparcie finansowe w kwocie oko³o 3,0 mln.
z³. Warunkiem podstawowym jest skierowanie tych œrodków wy³¹cznie na inwestycje - nie mog¹ one byæ wykorzystane na dop³aty do wody. Kolejnym warunkiem jest podpisanie przez wszystkie zainteresowane gminy wspólnego z
ZG Lubin porozumienia, w którym gminy odst¹pi¹ od roszczeñ w sprawie dop³at do leja depresji. Dokument musi
powstaæ do koñca 2012 roku - po tym terminie oferta wsparcia
finansowego ze strony ZG Lubin wygaœnie.
Niestety - omówiony wy¿ej problem nie jest jedynym, z
którym musi siê w najbli¿szej przysz³oœci zmierzyæ gmina.
Planowane zakoñczenie dzia³alnoœci spó³ki ENERGETYKA
to niestety powa¿ny uszczerbek podatkowy dla bud¿etu
naszej gminy - wraz z ni¹ stracimy ponad æwieræ miliona
z³otych rocznie, co w obecnych czasach w sposób istotny
wp³ynie na nasz¹ kondycjê finansow¹ zmuszaj¹c nas w
szczególnoœci do ograniczenia wydatków inwestycyjnych,
a przede wszystkim - wydatków bie¿¹cych gminy.
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Cmentarze komunalne w gminie
Od 15 maja 2012 roku Wójt Gminy Warta Boles³awiecka przej¹³ od Zak³adu Gospodarki Komunalnej w Lubkowie bezpoœredni zarz¹d nad cmentarzami komunalnymi w
RACIBOROWICACH GÓRNYCH, IWINACH I JURKOWIE.
Jak ju¿ informowaliœmy - w tej dacie uchwalony zosta³ Regulamin cmentarzy komunalnych oraz op³aty za korzystanie z cmentarzy komunalnych.
Aby dobrze zarz¹dzaæ cmentarzami, podjêliœmy tak¿e inne dzia³ania w celu uporz¹dkowania zasad i sposobu korzystania z cmentarzy. W tym celu zleciliœmy wykonanie
ewidencji cmentarzy, stworzyliœmy interaktywn¹ mapê cmentarzy wraz z oprogramowaniem wspomagaj¹cym czynnoœci administracyjne, a dla naszych mieszkañców
uruchomiliœmy wyszukiwarkê grobów o nazwie GROBONET, do której bezpoœredni
dostêp umo¿liwia link z naszej strony internetowej www.wartaboleslawiecka.pl
Wyszukiwarka umo¿liwia obejrzenie dwóch wykonanych w tym roku zdjêæ grobu
naszych bliskich oraz lokalizuje usytuowanie grobu na mapie cmentarza, w tym równie¿ miejsce grobu na tle ca³ego sektora (pierwsza ikona - ¿ó³to-niebieska pod informacj¹ o lokalizacji grobu). Dodatkowo wykorzystuj¹c pasek ikon, mo¿emy zapaliæ
zmar³emu wirtualn¹ œwieczkê (czwarta ikona od lewej), zg³osiæ b³êdy w zawartych w
bazie danych (ostatnia ikona - krzy¿yk) i najwa¿niejsze (ikona trzecia) - wskazaæ
gminie dane dotycz¹ce dysponenta grobu, który bêdzie regulowaæ op³aty za przed³u¿enie wa¿noœci grobu.

Zrzut z ekranu widoczny po "wejœciu" na wybrany grób
Po wykonanych ju¿ czynnoœciach wiemy, ¿e w naszej gminie nie by³y pobierane
op³aty za przed³u¿enie wa¿noœci grobu. Tylko w odniesieniu do cmentarza w Raciborowicach Górnych mamy takich ponad 480 grobów i naszym obowi¹zkiem bêdzie
systematyczne uzupe³nianie op³at. Informacje o grobach, dla których op³ata wygas³a
bêd¹ wysy³ane do potencjalnych dysponentów grobów lub zostan¹ umieszczone bezpoœrednio na grobach. Brak op³aty za przed³u¿enie spowoduje, ¿e miejsce stanie siê
w³asnoœci¹ gminy i bêdzie mog³o byæ wykorzystane do kolejnego pochówku. Tak¹
mo¿liwoœæ - po up³ywie ju¿ 20 lat - daje zarz¹dcy cmentarza obowi¹zuj¹ce prawo. W
przypadku grobów na naszych cmentarzach wa¿noœæ grobu nie jest przed³u¿ana nawet
od 56 lat. Nie bêdziemy jednak pobieraæ wielokrotnoœci op³aty, a tylko jedn¹ od której
bêdzie obecnie liczony kolejny 20 letni ju¿ okres.
Uporz¹dkowanie zasad korzystania z cmentarzy to nie tylko prowadzenie odpowiednich dokumentów. Niezbêdne jest wspó³dzia³anie osób, które na cmentarzach wykonuj¹ okreœlone czynnoœci.
Dla utrzymania porz¹dku zosta³ od dnia 1 sierpnia 2012 roku zatrudniony pracownik,
którego zadaniem podstawowym jest przyjmowanie informacji o pochówku lub innych pracach na terenie cmentarzy i uczestniczenie w nich. To on ma wskazaæ zarys
dzia³ki wyznaczonej na kwaterê, sprawdziæ, czy grób zosta³ poprawnie umieszczony i
ma w³aœciwe wymiary, pilnowaæ aby pomnik by³ równie¿ odpowiednich wymiarów,
aby firma stawiaj¹ca pomnik uporz¹dkowa³a teren i zabra³a gruz powsta³y po pracach
budowlanych ect. Dotyczy to równie¿ zdemontowanych pomników.
Pracownik jest poœrednikiem miêdzy Urzêdem a osob¹ dokonuj¹c¹ pochówku - wskazuje miejsce usytuowania grobu i odnotowuje to na wniosku o wyra¿enie zgody na
pochówek, odnosz¹c siê do sporz¹dzonej ju¿ ewidencji. Wniosek - po z³o¿eniu go w
Urzêdzie - staje siê podstaw¹ do wydania pisemnej zgody na pochówek po wniesieniu
stosownej op³aty.
Mieszkañcy musz¹ przyj¹æ do aprobuj¹cej wiadomoœci, ¿e nic bez wiedzy naszego
pracownika administruj¹cego cmentarzami nie powinno siê na terenie cmentarzy
dziaæ. Tylko w ten sposób zdo³amy zapanowaæ nad sposobem wykorzystania terenów
przeznaczonych na chowanie zmar³ych.
Wszelkie prace nale¿y zg³aszaæ do pana Dariusz Tanderys tel. 519 590 674 lub do pani
Natalii Fekete w Urzêdzie Gminy tel. 75 7389 592 w. 25
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Gospodarka odpadowa tylko w selektywnej zbiórce
Wielokrotnie ju¿ pisaliœmy o problemach, jakie wi¹¿¹ siê z obowi¹zuj¹c¹ od stycznia 2012 roku zmian¹ przepisów w zakresie gospodarki
odpadami. Szybkimi krokami zbli¿amy siê do realizacji zapisów zmienionej ustawy o czystoœci i porz¹dku, co nie bêdzie mo¿liwe bez œcis³ej
wspó³pracy naszego spo³eczeñstwa. Bo to od Was - mieszkañcy gminy Warta Boles³awiecka bêdzie uzale¿niona wysokoœæ op³aty za odbiór
odpadów. To Wy mo¿ecie sprawiæ, ¿e op³ata z tytu³u "podatku œmieciowego" bêdzie ustalona na niskim poziomie.
Dlaczego? Wiemy ju¿, ¿e nawet gdy Wójt Gminy i Zak³ad Gospodarki Komunalnej zaoferuj¹ i zorganizuj¹ bardzo efektywny, organizacyjnie
sprawny i tani system to i tak bez dobrze realizowanej selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, bez tzw. odzysku surowców nie
bêdziemy mogli mieæ niskiego podatku œmieciowego.
Sposób zbiórki odpadów, a w szczególnoœci prowadzenie pe³nej selektywnej jej formy odpowiada bowiem za wysokoœæ tego podatku.
W³aœciciele nieruchomoœci bêd¹ musieli dopilnowaæ, aby do odpowiednio opisanych kub³ów trafia³y tylko te odpady, które s¹ na liœcie. Je¿eli
z plastikiem bêdzie szk³o czy odpady biodegradowalne to bêd¹ one traktowane jako zmieszane i wtedy nie mo¿na mówiæ o selektywnej
zbiórce, a wtedy op³ata bêdzie wysoka. Z obecnych doœwiadczeñ wynika, ¿e wzglêdnie dobrze robi¹ mieszkañcy domów jednorodzinnych,
najgorzej jest w budynkach wielorodzinnych gdzie mieszkañcy ró¿nie to wykonuj¹.
Dla budynków wielorodzinnych w³aœcicielem nie jest ka¿dy jego mieszkaniec, a wspólnota mieszkaniowa - to ona odpowiada za odpowiedni¹ segregacjê odpadów i w tym wypadku wspólnota musi zdyscyplinowaæ swoich cz³onków do prawid³owej segregacji odpadów. Ka¿dy
mieszkaniec musi zwracaæ uwagê na to, aby do okreœlonych kub³ów wrzucaæ tylko okreœlone odpady, bo ich zmieszanie bêdzie uderzaæ w tak¹
wspólnotê.
W przysz³oœci, je¿eli odpady bêd¹ Ÿle segregowane Zak³ad Gospodarki Komunalnej nie bêdzie ich odbiera³, a karê poniesie
w³aœciciel nieruchomoœci.

5

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY WARTA BOLES£AWIECKA

WRZESIEÑ 2012

Przyznanie stypendium za wyniki w nauce i sporcie
osi¹gniête w roku szkolnym 2011/2012
Dnia 18 wrzeœnia 2012r. w Gminnym Centrum Kultury w Warcie Boles³awieckiej uroczyœcie zosta³y wrêczone stypendia za szczególnie
wysokie wyniki w nauce i sporcie. Stypendia przyznane zosta³y na
podstawie Uchwa³y Rady Gminy Warta Boles³awiecka
Nr XVI/116/08 z dnia 30 czerwca 2008r. w sprawie przyznawania stypendiów za wyniki
w nauce i sporcie dla uczniów szkól podstawowych i gimnazjum na
terenie gminy Warta Boles³awiecka (Dz. Woj. Doln. Nr 211 poz. 2346
z póŸn. zm.) oraz Zarz¹dzenia Nr SOG.Z.37.2012 Wójta Gminy w Warcie
Boles³awieckiej z dnia 06 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia wysokoœci stypendiów za wyniki w nauce i sporcie dla uczniów szkól
podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Warta Boles³awiecka.
Stypendia za wyniki w nauce i sporcie zosta³y przyznane dwudziestu piêciu uczniom, którzy spe³niali kryteria okreœlone w § 2 i 5 wy¿ej
cytowanej uchwa³y.
Zgodnie z § 1 wy¿ej cytowanego Zarz¹dzenia, Wójt Gminy
Warta Boles³awiecka przyzna³ stypendia za rok szkolny 2011/2012
ni¿ej wymienionym uczniom:
Warta Boles³awiecka, dnia 20 wrzeœnia 2012r.
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Do¿ynki 2012 ju¿ za nami !

GMINNA PI£KA …

26 sierpnia 2012 roku na boisku w Raciborowicach odby³y siê doroczne do¿ynki gminy Warta Boles³awiecka. Tym
razem impreza organizowana by³a przez So³ectwo Raciborowic Dolnych pod przewodnictwem Pani So³tys Celiny Kur. Gospodarzami do¿ynek tradycyjnie s¹ : Wójt Gminy
Warta Boles³awiecka Pan Miros³aw Haniszewski i Przewodnicz¹cy Rady Gminy Pan Adam Maksymczyk.
Do¿ynki rozpoczê³y siê jak zwykle od mszy dziêkczynnej za zebrane plony. Po raz pierwszy mo¿liwoœæ odprawienia mszy do¿ynkowej w naszej gminie mia³ proboszcz Raciborowic ks. Andrzej Kry³owski. Uroczysta
msza odprawiona zosta³ w Koœciele œw. Micha³a Archanio³a przy akompaniamencie Orkiestry Dêtej z Boles³awca. Po mszy korowód do¿ynkowy z wieñcami do¿ynkowymi poszczególnych gminnych miejscowoœci skierowa³
siê na stadion, gdzie mia³y miejsce oficjalne uroczystoœci .
Na scenie dosz³o do powitania chlebem przyby³ych oficjeli, a tak¿e mieszkañców gminy i goœci przyjezdnych.
G³os zabrali gospodarze uroczystoœci, jak i Pan Starosta
Cezary Przybylski. W³adze podziêkowa³y za okaza³e przygotowanie uroczystoœci do¿ynkowych, a rolnikom ¿yczy³y, aby ich zbiory by³y zawsze jak najlepsze. Og³oszono konkurs na naj³adniejszy wieniec i chleb do¿ynkowy, a do komisji oceniaj¹cej powo³ano: Pani¹ El¿bietê Fularz - pracownika ODR Boles³awiec, Pani¹ Annê Skibê- wicedyrektor
GCK oraz Prezesa Banku PBS Pana Romana Grzecha.
Po czêœci oficjalnej scenê opanowa³y zespo³y artystyczne. Nie zabrak³o zespo³ów folklorystycznych. Na
zaproszenie gospodyñ, czyli zespo³u "Podgrodzianki" z
Raciborowic przyby³y zespo³y :"Echo Bukowiny", "Nad
Kwis¹", "Niespodzianka". Wszystkie zespo³y zaprezentowa³y swój bukowiñsko-boœniacki repertuar. W miêdzy
czasie na scenie pojawia³a siê Akademia Ruchu "Step by
Step" z Iwin, która rozgrzewa³a swymi energicznymi wystêpami zgromadzon¹ licznie publicznoœæ. Po zespo³ach
folklorystycznych na scenie pojawi³ siê bu³garski zespó³ :
"Balcan Folk Acustic". Jednak najwiêkszym aplauzem cieszy³ siê wystêp gwiazdy wieczoru, greckiego zespo³u "Mythos", który rozrusza³ publicznoœæ do tego stopnia, ¿e na
murawie stadionu rozgorza³y tañce. Mieszkañcy mieli
mo¿liwoœæ odtañczenia "Greka Zorby" wraz z zespo³em.
Przy jupiterach stadionu w Raciborowicach uroczystoœæ
zakoñczy³a siê w godzinach wieczornych. Dziêki ³adnej
pogodzie publicznoœæ bawi³a siê œwietnie …

Ruszy³ kolejny sezon pi³karski. Tradycyjnie nasz¹ gminê od kilkunastu
ju¿ lat w rozgrywkach pod egid¹ OZPN Jelenia Góra reprezentuj¹ cztery
kluby GKS. Z roku na rok jednak s¹ coraz ni¿ej notowane w tabelach
swoich lig. Jaka jest tego przyczyna ? Ni¿ demograficzny, z³a praca z
m³odzie¿¹, a mo¿e inne rozrywki m³odzie¿y i ogólna niechêæ m³odych do
sportu ?
Nasze kluby posiadaj¹ dosyæ dobre warunki do treningu, standard baz
sportowych wszystkich klubów systematycznie idzie do góry. Wszystkie obiekty s¹ zadbane, powstaj¹ nowe boiska ze sztuczn¹ nawierzchni¹,
a mimo to nie przek³ada siê to na wyniki naszych klubów w regionie
jeleniogórskim. Daje to do myœlenia dzia³aczom, a tak¿e samym zawodnikom, ¿e gdzieœ le¿y problem i nale¿a³oby go jak najszybciej rozwi¹zaæ.
Pierwsze kroki zosta³y ju¿ poczynione, na naszych orlikach zatrudniono
animatorów sportu, którzy prowadz¹ dodatkowe zajêcia z pi³ki no¿nej
dla najm³odszych. Kluby zakupuj¹ sprzêt sportowy niez³ej jakoœci nie
tylko dla dru¿yn seniorskich, ale tak¿e dla najm³odszych, aby zachêciæ ich
do uprawiania sportu. Zatrudnia siê trenerów z lokalnego œrodowiska,
czêsto by³ych pi³karzy wybranego klubu, ludzi z odpowiednimi uprawnieniami i doœwiadczeniem pi³karskim. Byæ mo¿e na efekty poczynionych kroków nale¿y cierpliwie jeszcze poczekaæ, mo¿e rok, mo¿e dwa …
Jeœli efektów nadal nie bêdzie nale¿a³oby siê zastanowiæ wspólnie co
zrobiæ, aby pi³ka w gminie Warta Boles³awiecka ponownie by³a jej wizytówk¹ i przynajmniej jeden zespó³ odnosi³ sukcesy w okrêgu.
Obecnie najwy¿ej notowanym zespo³em w gminie Warta Boles³awiecka jest
zespó³ GKS w³aœnie z Warty Boles³awieckiej , który reprezentuje nas na
poziomie klasy okrêgowej. Jednak padaj¹ zarzuty, ¿e zespó³ jest mocno wspierany przez zawodników oœciennych, a brakuje w nim wychowanków. Mo¿e i
tak jest, ale obecnie takie s¹ realia i bardzo ciê¿ko jest budowaæ zespó³ graj¹cy
w "okrêgówce" na bazie w³asnych wychowanków.
Najlepszym tego przyk³adem jest GKS Raciborowice, obecnie druga si³a
gminy, który graj¹c m³odzie¿¹ i w³asnymi wychowankami nie sprosta³
lidze okrêgowej i z hukiem z niej spad³. Teraz nie zmieniaj¹c zbytnio
sk³adu z powodzeniem gra w klasie A, choæ i tu nie nale¿y do faworytów
ligi. W Raciborowicach nie brakuje problemów z m³odzie¿¹. W obecnym
sezonie zarz¹d zdecydowa³ wycofaæ zespó³ juniorów starszych z rozgrywek zastêpuj¹c tê sekcjê sekcj¹ trampkarzy, która prê¿nie siê rozwija.
Juniorzy starsi przeszli zaœ do dru¿yny seniorskiej. Ci¹gle o losach pierwszego zespo³u decyduj¹ zatem tzw. "starzy wyjadacze", których ciê¿ko
bêdzie zast¹piæ w najbli¿szych latach.
W dru¿ynie GKS Tomaszów Boles³awiecki s³yn¹cej w gminie z gry w³asnymi zawodnikami te¿ jest coraz gorzej z frekwencj¹ na meczach, przy
wystêpuj¹cych kontuzjach i innych absencjach tomaszowianom trudno
jest o korzystne wyniki. Coraz czêœciej pojawiaj¹ siê te¿ zawodnicy przyjezdni. Mimo swych problemów GKS Tomaszów Boles³awiecki nadal
nale¿y do solidnych zespo³ów A klasowych.
W GKS Iwiny zauwa¿yæ da siê tendencjê posi³kowania siê na klubach
s¹siednich, a zw³aszcza z GKS Raciborowice. Powsta³a grupa zawodników wychowanków Raciborowic, którzy po raz pierwszy mieli okazjê
zmierzyæ siê w meczu ligowym przeciwko swojemu macierzystemu klubowi. Walka o punkty by³a bardzo za¿arta i "pachnia³o" niespodziank¹,
ale ostatecznie to zespó³ z Raciborowic wygra³ 2:0. GKS Iwiny liczy
jednak na udany rewan¿ w rundzie wiosennej. Zespó³, którego prezesem
jest charyzmatyczny Franciszek Heryæ liczy, i¿ uda mu siê zagoœciæ na
d³u¿ej w górnej czêœci tabeli, póki co brakuje kilku punktów …

Z nadziejami na lepsze jutro zapraszamy kibiców do odwiedzenia stadionów i kibicowanie swoim dru¿ynom, bo dobry kibic to taki, który ze
swym klubem jest na dobre i na z³e. [mr]

7

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY WARTA BOLES£AWIECKA

WRZESIEÑ 2012

I OTWARTY NOCNY TURNIEJ
Z soboty 28 na niedzielê 29 lipca 2012 roku na "Orliku" w Warcie Boles³awieckiej odby³ siê I Otwarty Turniej Pi³ki No¿nej o Puchar
Wójta Gminy . Do turnieju zg³osi³o siê szeœæ dru¿yn: GKS Tomaszów Boles³awiecki, Skrzynka Iwiny, Szczytnica, GKS Warta Boles³awiecka, Amatorzy, Iwiny Oldboje, podzielone zosta³y na dwie grupy po trzy dru¿yny: I grupa :GKS Warta Boles³awiecka, FC Amatorzy, Iwiny Oldboje, Grupa II: GKS Tomaszów Boles³awiecki, Skrzynka Iwiny, Szczytnica. Turniej mia³ siê rozpocz¹æ o godzinie 22.00.
ale ze wzglêdu na ulewny deszcz padaj¹cy tego wieczora turniej rozpocz¹³ siê o godzinie 23.15. Dru¿yny w grupach gra³y, ka¿dy
z ka¿dym 2 x 10 minut z 5 minutow¹ przerw¹ po 5 zawodników + bramkarz. W wyniku eliminacji do pó³fina³u awansowa³y dru¿yny:
Skrzynka Iwiny, FC Amatorzy, GKS Tomaszów Boles³awiecki i GKS Warta Boles³awiecka.
W pó³finale spotkali siê: GKS Warta Boles³awiecka - Skrzynka Iwiny - 4:0, GKS Tomaszów Boles³awiecki - FC Amatorzy - 5: 1.
W meczu o trzecie miejsce FC Amatorzy zwyciê¿yli Skrzynkê Iwiny 4:0, w finale GKS Warta Boles³awiecka zwyciê¿y³a GKS Tomaszów
Boles³awiecki 2:1, w ten sposób o godzinie 3.20 nad ranem stali siê w³aœcicielem Pucharu Wójta i zwyciêzc¹ I Otwartego Nocnego
Turnieju Pi³ki No¿nej. Wœród zawodników i wcale nie ma³ej grupie kibiców opinie o turnieju by³y bardzo pozytywne wiêkszoœci
podoba³ siê pomys³ zorganizowania takiego turnieju. Na zakoñczenie turnieju ju¿ rezerwowali sobie miejsca na nastêpny rok.
Organizatorami turnieju by³ GCK Warta Boles³awiecka i animator "Orlika" Jacek Kapecki.

KONKURS
Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzib¹ w Brwinowie serdecznie zaprasza
osoby fizyczne i prawne, podmioty gospodarcze, zwi¹zki, stowarzyszenia, organizacje bran¿owe rolników, organizacje pozarz¹dowe, samorz¹dy gminne i
powiatowe (z miejscowoœci do 20 tys.
mieszkañców) do udzia³u w XIII edycji
ogólnopolskiego konkursu Sposób na
Sukces na najlepsze dzia³ania przedsiêbiorcze na obszarach wiejskich
pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Od dwunastej edycji Patronat Honorowy nad konkursem obj¹³ Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Bronis³aw Komorowski
Uroczyste wrêczenie nagród finalistom tegorocznej XII edycji konkursu odby³o siê w czerwcu br. w Pa³acu Prezydenckim w Warszawie.
Finaliœci otrzymali listy gratulacyjne od Prezydenta, dyplomy i statuetki od Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wszyscy laureaci i wyró¿nieni w XII edycji konkursu otrzymali te¿ nagrody rzeczowe w postaci
zestawów kina domowego.
Szczegó³owe zasady udzia³u w konkursie - regulamin wraz z kart¹ zg³oszenia uczestnictwa, a tak¿e dodatkowe informacje na temat konkursu
zamieszczone s¹ na stronie internetowej:
http://www.cdr.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1049
Zg³oszenia do XIII edycji konkursu mo¿na nadsy³aæ do 15 paŸdziernika 2012 r.
Konkurs nie ma charakteru komercyjnego. Zg³aszaj¹cy siê do udzia³u
nie ponosz¹ ¿adnych op³at. Realizowany jest w ramach zadañ statutowych przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie we wspó³pracy z instytucjami i organizacjami; przedstawicielami mediów - TVP
Program 1 oraz redakcjami pism i portali internetowych zajmuj¹cymi siê
tematyk¹ rozwoju obszarów wiejskich.
Kontakt:
Informacji udzielaj¹ pod nr tel. 22/729 66 34-38 wew. 116 , 140
Agnieszka Woszczek i Iwona Studniarek
Centrum Doradztwa Rolniczegoz siedzib¹ w Brwinowie
a.woszczek@cdr.gov.pl
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Zaproszenie dla kobiet
powy¿ej 35 lat
Wójt Gminy w Warcie Boles³awieckiej organizuje badania mammograficzne dla mieszkanek Gminy Warta Boles³awiecka. Badania odbêd¹ siê w dwóch terminach jesiennych tj.:
10 paŸdziernika 2012 roku (œroda),
27 listopada 2012 roku (wtorek)
dla kobiet w wieku powy¿ej 35 lat
Zapisy dokonywane bêd¹ na podstawie osobistego b¹dŸ telefonicznego zg³oszenia w Urzêdzie Gminy. Prosimy o podanie danych osobowych, adresu, numeru PESEL - II p. pok. 19,
tel. 7310106 lub centrala 7389592 wew. 23
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
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"Zielona Linia" ju¿ dzia³a

Centrum Informacyjno Konsultacyjne S³u¿b Zatrudnienia Wojewódzki Urz¹d Pracy w Bia³ymstoku informuje o nowej us³udze realizowanej na rzecz
klientów urzêdów Pracy.
Bior¹c pod uwagê trudn¹ sytuacjê na rynku pracy
oferujemy pomoc m.in. w postaci zaplecza informacyjnego oraz pomocy w poszukiwaniu ofert pracy, a tak¿e przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych.
Zielona Linia, to pierwsze w kraju Centrum Kontaktowe dla Klientów urzêdów pracy z ca³ej Polski. Za³o¿ycielem Centrum jest Centrum Rozwoju
Zasobów Ludzkich w Warszawie, jednostka Ministerstwa Pracy i Polityki Spo³ecznej.
Zielona Linia umo¿liwia kontakt Klienta z urzêdem
za poœrednictwem ró¿nych kana³ów dostêpowych
(telefon, e-mail, formularze internetowe, konta osobiste na portalu) zamiast osobistej wizyty w urzêdzie.
Misj¹ Centrum "Zielona Linia" jest stworzenie nowej jakoœci w relacjach z bezrobotnymi i pracodawcami. Wspó³pracuj¹c z pracodawcami "Zielona Linia" poœredniczy w rekrutacji pracowników,
natomiast osoby poszukuj¹ce pracy i bezrobotni
mog¹ liczyæ na szerok¹ pomoc w zakresie poœrednictwa ofert pracy, szkoleñ oraz upowszechniania
informacji o us³ugach rynku pracy. Centrum "Zielona Linia" tworzy now¹ us³ugê urzêdów pracy, która kreuje zupe³nie now¹ rzeczywistoœæ dla Klientów S³u¿b Zatrudnienia.
Nasi specjaliœci telefonicznie oraz e-mailowo (do
listopada planujemy uruchomiæ równie¿ czat) od-

powiadaj¹ na pytania z zakresu ustawy o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz m.in.
kodeksu pracy, zak³adania dzia³alnoœci gospodarczej. Pomagaj¹ wyjaœniæ zawi³e sytuacje, informuj¹
o dostêpnych formach pomocy z urzêdu pracy
(miêdzy innymi tj. stypendium na kontynuowanie
nauki, dofinansowanie do studiów podyplomowych,
sta¿), czy mo¿liwoœci odbycia szkoleñ finansowanych zarówno ze œrodków Funduszu Pracy jak i
œrodków unijnych. Zielona Linia oferuje równie¿
pomoc w wyszukiwaniu ofert pracy, a od wrzeœnia
br. uruchamia bezp³atn¹ pomoc w przygotowaniu
profesjonalnego cv oraz listu motywacyjnego. Us³ugi
naszego Centrum realizowane s¹ przy wykorzystaniu nowoczesnych narzêdzi komunikacyjnych, przez
co w sposób szczególny mog¹ zainteresowaæ ludzi
korzystaj¹cych dot¹d z bezpoœredniej formy kontaktu z urzêdem.
Dzia³ania "Zielonej Linii" aktywnie wspiera Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej zachêcaj¹c do
korzystania z us³ug Contact Center wszystkie osoby szukaj¹ce informacji na temat instrumentów i
œwiadczeñ urzêdów pracy, a tak¿e informacji o
ofertach pracy, szkoleniach, itp.
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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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W dniu 20 wrzeœnia 2012r. Rada Gminy Warta Boles³awiecka uchwali³a nowy podzia³ GMINY na OKRÊGI WYBORCZE zgodnie z art.
419§2 i 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. (Dz.U.2011 Nr 21, poz.112
ze zmianami) oraz art.13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. - Przepisy
wprowadzaj¹ce ustawê Kodeks Wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz.113
ze zmianami)
Zgodnie z art. 420 § 1 KODEKSU WYBORCZEGO - ustawa z dnia
5 stycznia 2011r. (Dz.U.2011 Nr 21, poz.112 ze zmianami) na ustalenia rady gminy w sprawach okrêgów wyborczych wyborcom, w
liczbie co najmniej 15, przys³uguje prawo wniesienia skargi do komisarza wyborczego w Jeleniej Górze, ul. Morcinka 33A, w terminie 5
dni od daty podania do publicznej wiadomoœci niniejszej uchwa³y.
Przedstawiony podzia³ Gminy Warta Boles³awiecka na okrêgi wyborcze opracowany zosta³ zgodnie z zasadami tworzenia okrêgów
wyborczych wynikaj¹cymi z art. 417, 418 i 419 ustawy z dnia 5
stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze
zmianami) oraz przy uwzglêdnieniu art. 13 ustawy z dnia 5 stycznia
2011 r. Przepisy wprowadzaj¹ce ustawê - Kodeks wyborczy (Dz.
U. Nr 21, poz. 113).
W porównaniu do podzia³u Gminy Warta Boles³awiecka na okrêgi
wyborcze w obowi¹zuj¹cym dotychczas stanie prawnym, zmiany
w prawie wyborczym powoduj¹ koniecznoœæ zwiêkszenia liczby
okrêgów wyborczych z 7 do 15 i przekszta³cenie okrêgów wielomandatowych na jednomandatowe.
W przedstawionym podziale Gminy Warta Boles³awiecka na okrêgi
wyborcze nie naruszono regu³y zachowania jednolitej normy przedstawicielstwa.
10 so³ectw i jedn¹ Radê Osiedla w Gminie Warta Boles³awiecka zamieszkuje wg stanu na dzieñ 30 czerwca 2012 roku 8 285 osób.
Liczba przedstawicielstwa wynosi ok. 552 osób (8 285:15=552,33).
Podzia³ mandatów wynika z wyliczonego przedstawicielstwa i
uwzglêdnia uk³ad terytorialny gminy.
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