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Projekt bud¿etu gminy na
rok 2013
Zapraszamy do zapoznania siê z projektem bud¿etu gminy
na rok 2013, który bêdzie przedmiotem obrad Rady Gminy na sesji
grudniowej. Projekt bud¿etu by³ równie¿ tematem listopadowych
zebrañ wiejskich.
Projekt bud¿etu Gminy Warta Boles³awiecka na rok 2013
skonstruowany zosta³ w oparciu o aktualnie obowi¹zuj¹cy stan prawny wynikaj¹cy z nastêpuj¹cych ustaw:
a) ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
b) przepisy wprowadzaj¹ce ustawê z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych
b) ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
c) ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. (Dz. U. Nr 203, poz.1966,
z póŸn. zm.) o dochodach jednostek samorz¹du terytorialnego,
która w szczególnoœci okreœla:
- Ÿród³a dochodów,
- zasady ustalania subwencji,
- zasady i tryb przekazywania subwencji ogólnych,
- zasady i tryb udzielania dotacji.
Dochodami bud¿etu s¹ œrodki pieniê¿ne pobierane i otrzymywane bezzwrotnie od podmiotów gospodarczych, osób fizycznych i z bud¿etu pañstwa. W projekcie bud¿etu zasady klasyfikowania oraz grupowania dochodów i wydatków przyjêto zgodnie
z rozporz¹dzeniem Ministra Finansów z dnia 02 marca 2010 r.
w sprawie szczegó³owej klasyfikacji dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów opublikowane oraz œrodków pochodz¹cych ze
Ÿróde³ zagranicznych.
Dochody bud¿etu gminy pochodz¹ z piêciu podstawowych
Ÿróde³, a mianowicie:
Dochody w³asne
1. Wp³ywy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie
odrêbnych ustaw
Do tej grupy zaliczamy :
a) podatek rolny
b) podatek od nieruchomoœci
c) podatek od œrodków transportowych od osób prawnych i od
osób fizycznych
d) podatek w formie karty podatkowej pobierany od osób fizycznych prowadz¹cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹
e) podatek leœny
f) podatek od posiadania psów
g) podatek od spadków i darowizn.
2. Wp³ywy z op³at
a) skarbowej
b) targowej
c) od czynnoœci cywilno-prawnych
d) eksploatacyjnej, w czêœci okreœlonej w ustawie Prawo geologiczne
i górnicze
e) innych pobieranych na podstawie odrêbnych przepisów
3. Dochody z maj¹tku gminy
a) dochody ze sprzeda¿y sk³adników maj¹tkowych
4. 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz bud¿etu pañstwa w zwi¹zku
z realizacj¹ zadañ z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych
zadañ zleconych ustawami.
5. Odsetki od œrodków finansowych gromadzonych na rachunkach
bankowych gminy.
Wp³ywy z udzia³ów w podatkach stanowi¹cych dochód
bud¿etu pañstwa.

1. udzia³ w podatku dochodowym od osób fizycznych - 37,26 % - (wy¿szy ni¿ w 20011 r. o 0,14 punktu procentowego),
2. udzia³ w podatku dochodowym od osób prawnych.
Subwencja ogólna, która zawiera: czêœæ oœwiatow¹ , czêœæ równowa¿¹c¹ (wynikaj¹ca z porównania dochodów bazowych i przeliczeniowych)
Dotacje z funduszy celowych na finansowanie inwestycji.
Dotacje celowe z bud¿etu pañstwa.
Projekt bud¿etu na 2012 r. skonstruowano przy za³o¿eniu, i¿ roczny
plan finansowy powinien zapewniæ nie tylko realizacjê podstawowych
zadañ gminy, ale w sposób optymalny ma zabezpieczyæ realizacjê wszystkich niezbêdnych potrzeb mieszkañców g³ównie z zakresu oœwiaty, opieki
spo³ecznej, ochrony zdrowia, edukacyjnej opieki wychowawczej, kultury , kultury fizycznej oraz bezpieczeñstwa publicznego i ochrony przeciwpo¿arowej, zaopatrzenia w energiê elektryczn¹, gaz i wodê oraz
gospodarki komunalnej i ochrony œrodowiska).
W projekcie bud¿etu ujêto równie¿ wydatki zwi¹zane z funkcjonowaniem Rady Gminy oraz Urzêdu Gminy.
Prace nad przygotowaniem bud¿etu na rok 2013 rozpoczêto w miesi¹cu
wrzeœniu informuj¹c jednostki organizacyjne gminy o koniecznoœci opracowania propozycji swych wydatków.
Materia³y te zosta³y przygotowane i przekazane Skarbnikowi
Gminy celem opracowania zbiorczego zestawienia dochodów i wydatków.
Wójt Gminy wraz ze s³u¿bami finansowymi Urzêdu Gminy przygotowa³ projekt bud¿etu na podstawie skalkulowanych dochodów w³asnych, przychodów, dotacji celowych i subwencji z bud¿etu pañstwa
oraz zebranych materia³ów planistycznych okreœlaj¹c dochody i wydatki na 2012 rok.
Dochody Gminy na 2013 roku zosta³y okreœlone na podstawie
przybli¿onej realizacji w roku 2012. Do obliczeñ wziêto wykonanie za 9
miesiêcy oraz przewidywane wykonanie za 12 miesiêcy roku 2012.
W projekcie dochodów bud¿etu Gminy na rok 2013 zasadnicze znaczenie maj¹ dochody w³asne, a wœród nich:
- podatek od nieruchomoœci który stanowi 55,5 % dochodów
- podatek rolny który stanowi 7,2 % dochodów
- podatek od œrodków transportowych 2,2 % dochodów
- op³ata eksploatacyjna która stanowi 1,1 % dochodów.
Podatek od nieruchomoœci jest najwiêkszym i najwa¿niejszym
Ÿród³em dochodów w³asnych. Stanowi¹c 29,8 % wszystkich pozyskiwanych œrodków jest jednoczeœnie pierwszym co do wielkoœci pozycj¹
w bud¿ecie. Gmina posiada bezpoœredni wp³yw na wysokoœæ kwot
wp³ywaj¹cych z tego tytu³u do bud¿etu - poprzez ustalanie stawek,
przyznawanie ulg i udzielanie zwolnieñ. Przyjêto za³o¿enie, ¿e Rada
Gminy uchwali stawki podatku od nieruchomoœci w maksymalnej wysokoœci.
Dochody z tytu³u podatków i op³at lokalnych oszacowano na
poziomie przewidywanego wykonania roku 2012 zwiêkszaj¹c je o prognozowany wskaŸnik inflacji .
Przy szacowaniu dochodów w podatku rolnym i leœnym przyjêto,
¿e Rada Gminy obni¿y ceny skupu ¿yta z kwoty 75,86.-z³ do kwoty
50.-z³ za dt, co spowoduje ¿e wp³ywy stosunku do roku 2012 bêd¹
wy¿sze oko³o 38.718,00 z³ . Cena ¿yta uchwalona przez Radê Gminy na
2012 roku wynosi³a 47 dt. A w zwi¹zku z obni¿eniem górnych stawek
podatków wp³ywy bêd¹ ni¿sze o kwotê 344.513,00 z³
Dochody z mienia gminy obliczono na podstawie planów sprzeda¿y mienia gminy oraz zawartych umów tytu³em dzier¿awy, op³at czynszowych i ratalnych sprzeda¿y nieruchomoœci. Zbywanie maj¹tku gminy dokonywane jest w trybie przetargowym i bezprzetargowym .
Dochody z tytu³u op³aty eksploatacyjnej oszacowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2012. Jednak pragniemy zwróciæ uwagê na
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to, ¿e sytuacja w tych dochodach nie jest pewna, gdy¿ nasze podmioty
gospodarcze p³ac¹ ten podatek bardzo nieregularnie. Uiszczanie nale¿nych gminie nale¿noœci podatku jest uzale¿nione od zbytu wydobywanych surowców.
Op³aty za wydawanie zezwoleñ na sprzeda¿ alkoholu uzyskuje siê z tytu³u uiszczenia przez przedsiêbiorcê op³aty, której wysokoœæ zale¿y od wartoœci obrotów napojami alkoholowymi. Placówki
osi¹gaj¹ce wiêksz¹ wartoœæ sprzeda¿y p³ac¹ wy¿szy procent od obrotów. Poza iloœci¹ sprzedanego alkoholu na wielkoœæ dochodów bud¿etowych ma wp³yw liczba punktów handlowych. Ca³oœæ pozyskanych
z tego tytu³u œrodków musi byæ przeznaczona na realizacjê zadañ przeciwdzia³ania alkoholizmowi i innym uzale¿nieniom. Planowane dochody na 2013r. s¹ na poziomie roku 2012.
Drugim, co do wielkoœci Ÿród³em dochodów s¹ udzia³y we
wp³ywach z podatku dochodowego od osób prawnych i od osób
fizycznych - stanowi¹ 13,2 % dochodów gminy. Wiarygodnoœæ ich
realizacji musi byæ ograniczona bior¹c pod uwagê ostatnie lata.
Wysokoœæ subwencji ogólnej ustalono na podstawie za³¹cznika do pisma Ministra Finansów Nr ST3-4820/9/2012 z dnia 10 paŸdziernika
2012 r.
Wielkoœæ dotacji celowych na 2013 r. otrzymywanych z bud¿etu pañstwa na zadania z zakresu administracji rz¹dowej zleconych gminom
okreœlono zgodnie ze wstêpn¹ informacj¹ Wojewody otrzyman¹ od
Dolnoœl¹skiego Urzêdu Wojewódzkiego we Wroc³awiu pismem
FB.III.3111.92.2012 KW.48740.2012 z dnia 24 paŸdziernika 2012 r.
oraz pismem z Krajowego Biura Wyborczego w Jeleniej Górze DJG3101-2/12.
Wysokoœæ planowanych dochodów z tytu³u udzia³u gminy we
wp³ywach z podatku dochodowego ustalono na podstawie informacji
otrzymanej od Ministra Finansów. Informacja ta nie ma charakteru
dyrektywnego a jedynie informacyjno-szacunkowy, poniewa¿ dochody podatkowe planowane s¹ w bud¿ecie pañstwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów mo¿e ulec zwiêkszeniu
lub zmniejszeniu w porównaniu z planem okreœlonym w ustawie bud¿etowej, z powodu na które Minister nie ma bezpoœredniego wp³ywu. W zwi¹zku z powy¿szym faktyczne dochody gminy z tego Ÿród³a
mog¹ byæ wiêksze lub mniejsze od tych wielkoœci, które wynikaj¹
z informacji podanej przez Ministra Finansów.
Nale¿noœci podatkowe realizowane przez Urzêdy skarbowe,
tak¿e zosta³y ustalone na podstawie przekazanej informacji o przewidywanym wykonaniu wp³ywów gminy w 2012 r. oraz szacunkow¹
wysokoœæ wp³ywów bud¿etowych realizowanych za poœrednictwem
urzêdów skarbowych w 2013 roku .
Przewidywane wykonanie wp³ywów z karty podatkowej na
2013 okreœlono poprzez liczbê zak³adów i liczbê zatrudnionych na
dzieñ 30 wrzeœnia 20012 roku z za³o¿eniem, i¿ podatki bêd¹ regulowane terminowo. Kwoty przewidywanego wykonania wp³ywów za 2013
rok z karty podatkowej roku mog¹ ulec zmianie w przypadku wiêkszej
iloœci zawieszeñ dzia³alnoœci i likwidacji zak³adów.
Poza tym uwzglêdnione zosta³y wszystkie wa¿niejsze Ÿród³a
dochodów w³asnych.
Przy przyjêciu wy¿ej opisanych za³o¿eñ przewidywany poziom
dochodów w 2013 roku osi¹gnie wysokoœæ 22.213.810,42.- z³.
CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BUD¯ETU GMINY
NA 2013 ROK:
Pracuj¹c nad projektem bud¿etu Gminy na 2013 rok dokonano analizy
materia³ów planistycznych z³o¿onych przez nastêpuj¹ce podmioty:
- jednostki bud¿etowe
- jednostki organizacyjne nie powi¹zane z bud¿etem gminy
- samorz¹dowy zak³ad bud¿etowy
- referaty urzêdu
- instytucje kultury
Przy opracowaniu projektu przyjêto, ze œredni wzrost towarów i us³ug konsumpcyjnych wyniesie oko³o 102,7% .
Planowane wydatki w projekcie bud¿etu s¹ okreœlone w sposób przybli¿ony i zapotrzebowanie na wszystkie wydatki przygotowane przez s³u¿by urzêdu s¹ du¿o wy¿sze, ale ograniczone mo¿liwoœci w dochodach gminy œciœle wyznaczy³y poziom wydatków.
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Z tych te¿ powodów przy konstruowaniu bud¿etu zastosowano nastêpuj¹ce zasady:
1. W pierwszej kolejnoœci ustalono wydatki bie¿¹ce, które zapewniaj¹
prawid³owe funkcjonowanie jednostek organizacyjnych gminy i zadañ
komunalnych.
Do tych wydatków zalicza siê:
a) wydatki na utrzymanie jednostek bud¿etowych
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od nich (ubezpieczenia spo³eczne, zdrowotne)
- wydatki rzeczowe tj. zakupy materia³ów, pomocy naukowych, wyposa¿enia, œrodków czystoœci itp.,
- wydatki na us³ugi materialne i niematerialne takie jak: op³ata za media
(energia, co), za us³ugi telekomunikacyjne, konserwacjê sprzêtu,
- odpisy na zak³adowy fundusz œwiadczeñ socjalnych,
W jednostkach bud¿etowych oœwiatowych nie za³o¿ono wzrost wynagrodzeñ dla nauczycieli
Wynagrodzenie dla administracji i obs³ugi ustalono na poziomie wrzeœnia roku 2012.
Ograniczono wydatki rzeczowe. Za³o¿ono wzrost op³at za media
i energiê, co, za us³ugi telekomunikacyjne, konserwacjê sprzêtu.
2. W nastêpnym etapie dokonano analizy zadañ inwestycyjnych
i remontowych. Przyjêto do realizacji zadania inwestycyjne, które s¹
w trakcie realizacji na które zawarto umowy lub porozumienia.
Remonty ograniczono do niezbêdnych.
3. W 2013 roku gmina nie posiada zad³u¿enia.
Opracowuj¹c projekt bud¿etu kierowano siê wieloma zasadami wynikaj¹cymi nie tylko z ustawy o finansach publicznych, lecz równie¿
z innych aktów normatywnych, a w szczególnoœci z uchwa³y proceduralnej uchwalonej przez Radê Gminn¹ Uchwala Nr XXXIX/254/2010
z dnia 27 sierpnia 2010 roku nakreœlaj¹c¹ tryb i sposób postêpowania
przy opracowywaniu projektu bud¿etu.
W tak opracowanym projekcie dominuj¹ wydatki bie¿¹ce, niezbêdne
na zaspokojenie podstawowych potrzeb zwi¹zanych z funkcjonowaniem gminy Wydatki inwestycyjne ograniczono do niezbêdnych ale
i tak w bud¿ecie gminy stanowi¹ 9,65 % ogólnej kwoty wydatków
W proponowanej do dyspozycji ogólnej kwocie wydatków przewidziano rezerwê ogóln¹ na nieprzewidziane wydatki do wysokoœci 1 %
planowanych wydatków bud¿etowych gminy tj. 153.774,58 .-z³ oraz
rezerwê celow¹ na :
- na zarz¹dzanie kryzysowe tj: 55.000.-z³
- wydatki w oœwiacie tj. 50.000,00.-z³ .
Rezerwa ogólna stanowi zabezpieczenie œrodków na zdarzenia
losowe, nieprzewidziane w trakcie opracowywania projektu bud¿etu i
jego realizacji w ca³ym roku bud¿etowym a rezerwa celowa stanowi
zabezpieczenie œrodków na nieprzewidziane zadania bie¿¹ce w oœwiacie i na zarz¹dzanie kryzysowe.
Bud¿et w wersji zaproponowanej zawiera realizacjê zadañ przede
wszystkim bie¿¹cych i kontynuacjê inwestycji rozpoczêtych wczeœniej.
W poszczególnych dziedzinach ¿ycia spo³eczno-gospodarczego
plan wydatków przedstawia siê nastêpuj¹co:
Podsumowuj¹c wszystkie wydatki zaplanowane na 2013 rok
nale¿y stwierdziæ, ¿e s¹ one powa¿nie ograniczone ze wzglêdu na okreœlone dochody . Je¿eli jednak by³oby mo¿liwoœci w uzyskaniu wy¿szych
dochodów w 2013 roku, to wzrost ten winien byæ wykorzystany g³ównie
na realizacjê zadañ inwestycyjnych tj: dokoñczenie rozpoczêtych inwestycji, a w szczególnie budowy dróg gminnych, po³o¿enie nowych
nawierzchni na drogach i chodnikach powiatowych, budowê nowych
ujêæ wody pitnej oraz w ochronie œrodowiska tj: selektywna zbiórka
odpadów, remonty szkó³ i rekultywacjê wysypisk.
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INFORMACJA
WÓJTA GMINY
WARTA BOLES£AWIECKA
W dniach od 19 do 26 listopada 2012 r. odby³y siê na terenie
Gminy Warta Boles³awiecka zebrania wiejskie, na których zapozna³em
Pañstwa m.in. z nowym systemem gospodarki odpadami komunalnymi, regulaminem utrzymania czystoœci i porz¹dku w gminie oraz poruszy³em sprawy zwi¹zane z likwidacj¹ leja depresji po ZG "Konrad".
Ze wzglêdu na to, ¿e nie wszyscy Mieszkañcy mogli uczestniczyæ w zebraniach pozwolê sobie poinformowaæ Pañstwa, ¿e jesteœmy
ju¿ na finiszu prac reguluj¹cych nowy system gospodarki odpadami
komunalnymi. Na ostatniej sesji Radni Gminy uchwalili Regulamin
utrzymania czystoœci
i porz¹dku na terenie gminy Warta Boles³awiecka, który winien obowi¹zywaæ od 1 stycznia 2013 r.
W niniejszym Regulaminie doprecyzowano zasady zbierania
i odbioru odpadów z naciskiem na ich selektywn¹ zbiórkê "u Ÿród³a"
jak i ustalono te¿ ogólne zasady dotycz¹ce utrzymania czystoœci,
zwierz¹t domowych i deratyzacji.
Dalsze akty prawne zostan¹ zgodnie z harmonogramem okreœlonym ustaw¹ przyjête do koñca 2012 r., a dotyczyæ bêd¹:
• w sprawie metody ustalenia op³aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki op³aty na terenie gminy Warta Boles³awiecka.
Planowana metoda zale¿na od iloœci Mieszkañców zamieszkuj¹cych dan¹ nieruchomoœæ. Przybli¿one stawki miesiêczne na
Mieszkañca
- 12 z³ przy prowadzeniu selektywnego zbierania odpadów
komunalnych,
- 20 z³ przy braku selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Stawka wynikaj¹ca z kalkulacji ZGK 14,46 z³/Mieszkañca/miesi¹c.
• w sprawie terminu, czêstotliwoœci i trybu uiszczaniu op³at za
gospodarowanie odpadami komunalnymi
Op³aty prawdopodobnie bêd¹ wnoszone miesiêcznie do 15 ka¿dego miesi¹ca rozpoczynaj¹c od 15 lipca 2013 r. za lipiec 2013 r.
Wp³aty na konto Gminy.
• w sprawie wzoru deklaracji o wysokoœci op³aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi sk³adanej przez w³aœciciela nieruchomoœci
Ka¿dy w³aœciciel nieruchomoœci zamieszka³ej bêdzie musia³
wype³niæ deklaracjê i z³o¿yæ j¹ w tut. Urzêdzie prawdopodobnie
do dnia 15 marca 2013 r.
• w sprawie sposobu i zakresu œwiadczenia us³ug w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od w³aœcicieli nieruchomoœci na
terenie Gminy Warta Boles³awiecka i zagospodarowania tych odpadów,
Wykaz us³ug œwiadczonych przez Gminê.
• w sprawie rodzajów dodatkowych us³ug œwiadczonych przez
gminê w zakresie odbierania odpadów komunalnych od w³aœcicieli nieruchomoœci i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokoœci cen za
te us³ugi.
Dotyczy to m.in. odbioru gruzu budowlanego, odpadów
zielonych itp.
Jednoczeœnie pragnê poinformowaæ Pañstwa, ¿e wci¹¿ czekamy na kolejne kroki Rz¹du, który
w ostatnich dniach mówi o koniecznoœci zmiany nowych zapisów
ustawy o utrzymaniu czystoœci
i porz¹dku w gminach. Wed³ug naszej oceny nale¿a³oby natychmiast
dokonaæ zmiany przepisów zmierzaj¹cej do wprowadzenia przepisu

umo¿liwiaj¹cego stosowanie zamówieñ wewnêtrznych "in-house" na
odbiór odpadów komunalnych oraz dokonaæ korekty rozporz¹dzenia
Ministra Œrodowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegaj¹cych biodegradacji przekazywanych do sk³adowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz. z 2012 r. poz. 676) umo¿liwiaj¹c
uwzglêdnienie odpadów kompostowanych w przydomowych kompostownikach przy obliczaniu iloœci odpadów ulegaj¹cych biodegradacji
zebranych i zagospodarowanych na terenie gminy.
Pragnê podziêkowaæ Mieszkañcom za to, ¿e w pe³ni zrozumieliœcie konicznoœæ selektywnej zbiórki odpadów i na tej niwie ju¿ mamy
pierwsze sukcesy tj. 9 miejsce wœród dolnoœl¹skich gmin w zakresie
selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych (co jest trudno osi¹galne dla gmin typowo wiejskich) . WYNIK 31,3 kg/Mk w 2011 r.
Mam nadziejê, ¿e nadal mogê liczyæ na Pañstwa w tym zakresie
a dziêki temu unikaj¹c kar bêdziemy mogli utrzymaæ stawkê na Mieszkañca na niskim poziomie bez anga¿owania dodatkowych œrodków
bud¿etowych.

Jeœli chodzi o sprawê likwidacji leja depresji po ZG "Konrad",
informujê Pañstwa, ¿e dnia 30 paŸdziernika 2012 r. odby³o siê ostatnie
ze spotkañ negocjacyjnych na którym ustalono, ¿e zostanie podpisane
porozumienie w ramach, którego Gmina weŸmie na siebie ciê¿ar realizacji zadañ niezbêdnych do uniezale¿nienia siê od zewnêtrznych Ÿróde³ i
dostawców. Natomiast KGHM ze swojej strony bêdzie refundowa³
wynegocjowane koszty zadañ. Dodatkowo do dnia 31 marca 2013 r.
dostawa wody do leja depresji na dotychczasowych zasadach w oparciu o umowê z KGHM. Lada dzieñ zostanie podpisane ww. porozumienie i przyst¹pimy do realizacji inwestycji.
Chcia³bym powiedzieæ, ¿e pierwsza po³owa 2013 roku bêdzie
dla nas trudnym okresem ze wzglêdu na jednoczesne zmiany gospodarki odpadowej jak i koniecznoœæ jak najszybszego zakoñczenia inwestycji
w gospodarce wodoci¹gowej, dlatego zwracam siê do Pañstwa
o wyrozumia³oœæ i cierpliwoœæ maj¹c na uwadze nasze wspólne dobro.
Z powa¿aniem
Wójt Gminy Warta Boles³awieck¹
mgr Miros³aw Haniszewski
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Przypomnienie
o obowi¹zku usuwania
œniegu i lodu
W zwi¹zku ze zbli¿aj¹cym siê okresem zimowym, Wójt Gminy Warta Boles³awiecka przypomina o koniecznoœci odœnie¿ania chodników oraz usuwania tworz¹cych
siê na krawêdziach dachów nawisów œniegu, sopli lodu z okapów, rynien i innych
czêœci elewacji budynku. Zgodnie z przepisami prawa obowi¹zek ten spoczywa na
w³aœcicielach nieruchomoœci i administratorach budynków.
Szczególnie istotne jest to w miejscach gdzie mog¹ one stanowiæ zagro¿enie dla ¿ycia i zdrowia ludzi. Na w³aœcicielach,
zarz¹dcach i administratorach budynków spoczywa tak¿e obowi¹zek usuwania œniegu z dachów, w szczególnoœci z dachów obiektów wielkopowierzchniowych.
Za odœnie¿anie chodnika przylegaj¹cego do budynku odpowiada jego w³aœciciel, zarz¹dca, u¿ytkownik wieczysty. Powinni
oni uprz¹tn¹æ b³oto, œnieg, lód tak¿e z chodników po³o¿onych wzd³u¿ nieruchomoœci.
Podstawa prawna:
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 Nr 243, poz. 1623 j.t., z póŸn. zm.);
• Ustawa z dnia 13 wrzeœnia 1996 r. o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminach (Dz. U. z 2012 Poz. 391 j.t., z póŸn. zm.);
• Uchwa³a nr XXXIV/156/06 Rady Gminy w Warcie Boles³awieckiej z dnia 14 marca 2006r. w sprawie regulaminu utrzymania
czystoœci i porz¹dku na terenie gminy Warta Boles³awiecka; ( od 1 stycznia 2013r zacznie obowi¹zywaæ Uchwa³a nr XXVIII/206/12
Rady Gminy w Warcie Boles³awieckiej z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystoœci i porz¹dku na terenie
gminy Warta Boles³awiecka);
• Rozporz¹dzenie nr 1 Wojewody Dolnoœl¹skiego z dnia 29 stycznia 2006 roku w sprawie na³o¿enia na w³aœcicieli oraz
zarz¹dców budynków i innych obiektów budowlanych obowi¹zku usuwania zalegaj¹cego œniegu lub lodu.

Palisz œmieci?
Trujesz dzieci !!!
Nasta³ czas jesienny, drzewa mieni¹ siê ciep³ymi kolorami,
trac¹ liœcie, a my radoœnie wyruszamy na spacer po okolicznym parku,
lesie czy ³¹ce, buszuj¹c w opadniêtych liœciach i ciesz¹c siê s³oñcem.
Robimy g³êboki wdech i…zaci¹gamy siê brzydkim zapachem spalenizny, której pocz¹tkowo nie jesteœmy w stanie zdefiniowaæ, dopóki nie
zobaczymy kominów kilku domostw, z których wydobywa siê gêsty,
ciemny, œmierdz¹cy dym.
"No, ale przecie¿ ka¿dy pali w piecu w sezonie grzewczym, wêgiel,
drewno, mu³, czy groszek opa³owy, a dym z komina a¿ tak nie daje siê
we znaki!" - myœlimy sobie. Niestety, s¹ i tacy z nas, którzy do palenia
w piecu przeznaczaj¹ tak¿e inne rzeczy, "œmieci" tj. plastiki, stare
ubrania, lakierowane, czy klejone meble, gumowe zabawki itd. Robi¹ to
nieraz z oszczêdnoœci, nieraz z niewiedzy, przy czym efekt zawsze
jest taki sam - wydobywaj¹cy siê z kominów, œmierdz¹cy dym nie
tylko przeszkadza nam w spacerze, co gorsza, mo¿e spowodowaæ
ró¿ne problemy zdrowotne i zanieczyœciæ ca³e œrodowisko! Pogarsza
on nie tylko jakoœæ powietrza, lecz prowadzi tak¿e do powstawania
tzw. kwaœnych deszczów, której opadaj¹c zanieczyszczaj¹ wodê, glebê i roœliny, w tym uprawy, które my konsumujemy.
Czyste powietrze to podstawa wszelkiego ¿ycia na ziemi oddychamy nim nie tylko my, ludzie, lecz tak¿e zwierzêta i roœliny!
Niestety, w miarê rozwoju cywilizacji i budowy ci¹gle to nowych fabryk czy zak³adów przemys³owych, nasze powietrze ju¿ straci³o na
swojej czystoœci. Co gorsza jednak, niektórzy ludzie dok³adaj¹ siê do
zanieczyszczenia powietrza we swoim w³asnym domu, pal¹c œmieci,
które miast do pieca, powinny trafiæ do sortowni, a nastêpnie byæ
poddane recyklingowi! Ma³o z nas zdaje sobie sprawê jak groŸna dla
nas i dla œrodowiska jest tzw. "niska emisja", powodowana poprzez
spalanie œmieci w niskich temperaturach!
Podczas gdy spalanie odpadów w profesjonalnych spalarniach œmieci
nastêpuje w bardzo wysokich temperaturach, co unieszkodliwia wiele
szkodliwych zwi¹zków chemicznych, powsta³ych w tym procesie,
spalanie œmieci w domowych piecach powoduje uwolnienie do powietrza setek truj¹cych, toksycznych substancji tj. metali ciê¿kich, tlenku
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wêgla, tlenku azotu, dwutlenku siarki, chlorowodoru, cyjanowodoru,
dioksyn i furan, których systematyczne wdychanie mo¿e nawet doprowadziæ do nowotworów uk³adu oddechowego! Raport Komisji
Europejskiej informuje, i¿ co roku na choroby wywo³ane z³ym stanem
powietrza umiera 28 tysiêcy Polaków!
Niektórzy z pal¹cych
œmieci stanowczo zaprzeczaj¹,
jakoby oni mieli z tym cokolwiek
wspólnego - wiedz¹ przecie¿,
¿e jest to proceder nielegalny i karalny, przeciwko któremu buntuje siê coraz wiêksza czêœæ spo³eczeñstwa. W momencie jednak,
gdy nie mo¿na znaleŸæ winnych,
wina wydaje siê spadaæ na wyimaginowane istoty…krasnoludki! Bo jeœli wyraŸnie odczuwamy efekty spalania œmieci, a winni temu zaprzeczaj¹, to kto inny
jak nie krasnoludki jest za to
odpowiedzialny?
Ÿród³o: www.fundacjaarka.pl
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M³odzie¿owa Dru¿yna Po¿arnicza
z Tomaszowa Boles³awieckiego znowu wygrywa!!!
• Kolejne dru¿yny koñcz¹ starty w bojówce i sztafecie. Sêdziowie wychwytuj¹ b³êdy, podliczaj¹ czasy i punkty. Dziewczêta
z MDP Tomaszów Bol. uzyska³y bardzo wysoki wynik, pozostawi³y inne dru¿yny daleko w tyle.
• 15 wrzeœnia br.w Czernej odby³y siê Powiatowe Zawody Sportowo- Po¿arnicze. Startowa³o 11 dru¿yn- 3 dziewczêce i 9
ch³opiêcych. Wœród dru¿yn ch³opiêcych by³y dru¿yny mieszane,tzn.takie w których by³y dziewczêta. Zawody zosta³y rozegrane
w dwóch konkurencjach: æwiczenie bojowe i bieg sztafetowy 400 m z przeszkodami.
• Opiekunowie Miros³aw i Kinga Skulscy z Tomaszowa Bol. wystwili 3 dru¿yny - 1 dziewczêca i 2 ch³opiêce, w tym by³a jedna
dru¿yna mieszana z "nowego narybku". Zawodnicy anga¿owali wszystkie si³y i ca³e doœwiadczenie zdobyte na treningach,
by uzyskaæ jak najlepszy wynik. Ci którym siê powiod³o, schodzili z boiska radoœni, uœmiechniêci, ci, którym coœ nie wysz³o, smutni,
czasami ze ³zami w oczach. Udzia³ w zawodach powiatowych to du¿e wyda¿enie, zw³aszcza, ¿e gra sz³a o wysok¹ stawkê - udzia³
w zawodach wojewódzkich które odbêd¹ siê za 2 lata.
• Uœmiechniête opuszcza³y boisko dziewczêta z Tomaszowa które reprezentowa³y Gminê Warta Bol.- "W bojówce uzyska³yœmy czas 61 sekund, nie dosta³yœmy ¿adnych punktów karnych"- wyjaœniaj¹ powód radoœci. Kolejne dziewczêce dru¿yny uzyska³y
kilkadziesi¹t sekund gorszy czas i dosta³y po kilkadziesi¹t puntów karnych. Dziewczêta z Tomaszowa wiedzia³y ¿e prowadz¹, ale
pozosta³a jeszcze sztafeta w której uzyska³y te¿ najlepszy czas.
'
• Przygotowania do zawodów powiatowych dru¿yny dziewcz¹t i ch³opców z Tomaszowa rozpocze³y siê dwa tygodnie wczeœniej. 9 osób z MDP by³o na obozie szkoleniowym w Mielnie, gdzie treningi by³y wa¿nym punktem zajêc.
Dziewczêta zdoby³y I miejsce, natomiast ch³opcy grupa pierwsza zajê³a II miejsce, a "nowy narybek" (grupa druga mieszana) zajê³a V miejsce.
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MDP Tomaszów ma dobr¹ passê.
• Po zawodach powiatowych, które odby³y siê miesi¹c wczeœniej, opiekunowie MDP Tomaszów Bol. zorganizowali Miêdzygminne Zawody Sportowo-Po¿arnicze dla M³odzie¿owych Dru¿yn Po¿rniczych. Zawody odby³y siê 14.10.2012 r. na stadionie
pi³karskim w Tomaszowie Boles³awieckim.
• Tomaszów Boles³awiecki wystawi³ jak na zawodach powiatowych ponownie 3 dru¿yny - 1 dziewczêca oraz 2 ch³opiêce,
w tym jedna mieszana w której bra³y udzia³ dzieczêta i ch³opcy. Zaproszone zosta³y 4 dru¿yny z innych gmin- MDP Czerna (ch³opcy)
gmina Nowogrodziec, MDP Brochocin (dziewczêta) gmina Zagrodno, MDP Osiecznica (ch³opcy) gmina Osiecznica oraz MDP
Grodziec (ch³opcy) gmina Zagrodno, lecz te dwie ostatnie dru¿yny nie dotar³y na zawody.
• Rozegrano dwie konkurencje-æwiczenie bojowe oraz bieg sztafetowy 400 m.Poziom wyszkolenia dru¿yn by³ bardzo wysoki.
Dziewczêta z Tomaszowa uzyska³y identyczny czas w bojówce jak na zawodach powiatowych-61 sekund.
Ch³opcy z Tomaszowa grupa pierwsza uzyska³a czas 66 sekund a grupa mieszana tylko o kilka sekund by³a gorsza.
Bardzo dobry start mia³o tak¿e MDP Brochocin i Czerna, lecz Tomaszów by³ najlepszy w tych zawodach.
WYNIKI:
Kategoria dziewcz¹t:
I miejsce MDP Tomaszów Bol.
II miejsce MDP Brochocin
Kategoria Ch³opców:
I miejsce MDP Tomaszów Bol. gr1
II miejsce MDP Tomaszów Bol. gr2
III miejsce MDP Czerna
Na koniec opiekunowie Kinga i Miros³aw podziêkowali dru¿ynom za przybycie i wrêczyli dyplomy i z³ote statuetki które ufundowali. Po zawodach zosta³o zrobione wspólne pami¹tkowe zdjêcie
wszystkich dru¿yn.
Pogoda bardzo dopisa³a, atmosfera by³a bardzo mi³a i przyjazna.
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Nowe szaty "Podgrodzianek"
Dziêki projektowi Gminnego Centrum Kultury
i wsparciu Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa
Dolnoœl¹skiego Zespó³ "Podgrodzianki" otrzyma³ nowe
stroje ludowe w których wystêpuje na wielu scenach polski i zagranicy. £¹czny koszt zakupu wynosi 11296,87
z³ z czego 7322,-z³ wspó³finansowane jest ze œrodków pochodz¹cych z Urzêdu Marsza³kowskiego
Województwa Dolnoœl¹skiego w ramach dzia³ania
"Wdra¿anie lokalnych strategii rozwoju" objêtego
"Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013"

Strój wykonany z projektu Gminnego Centrum Kultury w Warcie Boles³awieckiej pt.:
„Wykonanie strojów bukowiñskich dla zespo³u folklorystycznego „Podgrodzianki” z Raciborowic”.
Zakup wspó³finansowany ze œrodków pochodz¹cych z Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa
Dolnoœl¹skiego w ramach dzia³ania „Wdra¿anie lokalnych strategii rozwoju”
objêtego „Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”

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,
centr
e-mail: urzad@wartabol.pl
Teksty: Zespó³ Redakcyjny
Redakcyjny.. Zdjêcia: archiwum w³asne
zej Bobik, 59-225 Chojnów
zei 2, tel. 76 81 91 650, e-mail: unifot@poczta.fm
DTP i dr
uk: PPU „UNIFOT” Andr
druk:
Andrzej
Chojnów,, ul. Okr
Okrzei
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Jesieñ dary niesie
Jesienne zajêcia otwarte pt. "Jesieñ dary niesie".
Pod koniec paŸdziernika w Punkcie Przedszkolnym "Bajka" oraz Oddziale
Przedszkolnym "Puchatki" odby³y siê jesienne zajêcia otwarte. Rodzice mogli zobaczyæ jak wygl¹da codzienna zabawa podczas zajêæ dydaktycznych, jak ich pociecha radzi sobie w grupie rówieœniczej.
Rodzice mieli mo¿liwoœæ poznaæ siê nawzajem i wspólnie pobawiæ siê z dzieæmi.
Frekwencja uczestnictwa by³a bardzo wysoka, wiêc i emocje podczas zabaw nie
opada³y. "Pani Jesieñ" przygotowa³a wiele zabaw oraz zadañ do wykonania dla
przedszkolaków oraz ich rodziców i opiekunów.
Po wszystkich zabawach nadszed³ czas na wspólne zajêcia przy stoliku.
Tym razem Rodzice z dzieæmi wspólnie wykonali bardzo kolorowe portrety przyjaciela Pani Jesieni. Dla dzieci by³o to bardzo dobre doœwiadczenie mieæ mo¿liwoœæ
pokazaæ swojej mamie, tacie, dziadkowi czy babci swoj¹ grupê, kolegów, swoj¹ salê i zabawki, a co najwa¿niejsze spêdziæ wspólnie
czas na zabawie z rodzicami. Najwspanialsze jednak by³y uœmiechy i iskierki w oczach wszystkich przedszkolaków.
Bardzo dziêkujemy wszystkim Rodzicom za tak liczne przybycie i czynny udzia³ w ca³ym spotkaniu.
Do zobaczenia na nastêpnych spotkaniach w przedszkolu.
Szko³a Podstawowa w Raciborowicach Dolnych

Niecodzienne wydarzenie w klubie 4H
„Weso³e Skrzaty” z Warty Boles³awieckiej.
15 listopada 2012 r. do Szko³y Podstawowej w Warcie Boles³awieckiej przyjechali z niecodzienni goœcie, pani Katarzyna
Boczek Prezes Zarz¹du Fundacji Edukacyjnej 4 H z Warszawy
i pani Ewa Wróbel koordynator Klubów 4 H na Dolnym Œl¹sku
z DODR we Wroc³awiu.
"Weso³e Skrzaty" mia³y przyjemnoœæ wzi¹æ udzia³ w prawdziwym szkoleniu w ramach projektu "WIEM CO JEM" w zakresie promocji ziarna zbó¿ i produktów zbo¿owych.
Celem szkolenia by³o dostarczenie dzieciom i m³odzie¿y
podstawowych informacji dotycz¹cych :
• polskich zbó¿, produkcji i jej znaczenia dla rolnictwa
i przemys³u,
• wartoœci pokarmowych i od¿ywczych oraz udzia³u w diecie produktów zbo¿owych,
• wykorzystanie produktów zbo¿owych do promocji regionu, rozwoju turystyki i przedsiêbiorczoœci na terenach wiejskich, oraz promocja spo¿ycia produktów zbo¿owych,
Zajêcia prowadzone by³y w formie prezentacji multimedialnej, warsztatów i aktywnych zajêæ dla dzieci.
Tematyka obejmowa³a nastêpuj¹ce zagadnienia:
1. Polskie zbo¿a i co warto o nich wiedzieæ.
2. Produkcja zbó¿ w naszym kraju i ich wykorzystywanie.
3. Ziarno i jego przetwory.
4. Zbo¿a w kuchni tradycyjnej i nowoczesnej.
5. Produkty lokalne i regionalne w tradycji naszego sto³u.
Uczestnicy szkolenia uczyli siê rozpoznawaæ ziarna zbó¿,
rozró¿niaæ m¹ki, kasze, g³ówne produkty zbo¿owe, uczyli siê
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zasad przygotowywania produktów z zachowaniem ich walorów
od¿ywczych i smakowych, poznali produkty lokalne wpisane na
listê Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
W czasie zajêæ wykonali ciekawe prace plastyczne,
kwiaty wyklejane ziarnem i poci¹g wioz¹cy wagoniki z ró¿nymi
kaszami - gryczan¹, jaglan¹ czy jêczmienn¹. Z ró¿nych m¹k
przygotowywali te¿ wyœmienite placuszki. Pomaga³a im w tym
pani El¿bieta Fularz - opiekun Klubu z ramienia PZD w Boles³awcu i Anna Bernacka lider klubu 4 H w Warcie Boles³awieckiej.
Na zakoñczenie, po smakowitej degustacji klubowicze otrzymali
dyplomy ukoñczenia szkolenia, materia³y informacyjne wydane
przez Polski Zwi¹zek Producentów Roœlin Zbo¿owych oraz upominki Miko³ajkowe.
Na pewno po takich praktycznych zajêciach, czêœciej
w ich domach zagoszcz¹ produkty z naszych polskich zbó¿,
a receptury otrzymane w czasie szkolenia pozwol¹ na domowe
eksperymenty.

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY WARTA BOLES£AWIECKA

GRUDZIEÑ 2012

WIZYTA
W PRZEDSZKOLU
16 paŸdziernika 2012 roku bibliotekarka Pani Anna Kraœnicka odwiedzi³a dzieci z przedszkola "Akademia Rozwoju"
w Tomaszowie Boles³awieckim . Tematem spotkania by³o "Moja
Biblioteka". Na wstêpie pani bibliotekarka wyjaœni³a dzieciom co
to jest biblioteka i jakie s¹ zasady korzystania z ksiêgozbioru.
Wspólnie omówiono z maluchami sposoby poszanowania ksi¹¿ek. Dzieci pochwali³y siê równie¿ swoimi mini ksiêgozbiorami,
które maj¹ w swoich domach i ulubionymi bohaterami bajek. Pani
Ania zachêca³a dzieci do korzystania z Biblioteki Publicznej w
Tomaszowie Boles³awieckim. Przedstawi³a dzieciom ciekawe bajki z piêknymi ilustracjami. Na koniec dzieci otrzyma³y bajeczki.

Spotkanie autorskie
z Agnieszk¹ Fr¹czek
2 paŸdziernika 2012 r. Gminna Biblioteka Publiczna im. A.
Mickiewicza w Raciborowicach Dolnych zorganizowa³a spotkanie autorskie z Pani¹ Agnieszk¹ Fr¹czek. Podczas spotkania autorka przeczyta³a dzieciom swoje utwory i poprowadzi³a krótk¹ lekcjê na temat
jêzyka polskiego.
Dzieci mia³y okazjê do zadawania pytañ zwi¹zanych z wierszami oraz prac¹ Pani Agnieszki. Spotkanie przebieg³o w bardzo przyjaznej i weso³ej atmosferze. Dzieci mia³y okazjê kupienia ksi¹¿ek, do
których na zakoñczenie autorka wpisywa³a dedykacje. W spotkaniu
uczestniczyli przedszkolaki oraz uczniowie klas I-III ze Szko³y Podstawowej w Raciborowicach Dolnych wraz z wychowawcami.
O autorce:
Agnieszka Fr¹czek germanistka i leksykograf, doktor nauk humanistycznych, wyk³adowca na Uniwersytecie Warszawskim. Redaktorka naukowa Wielkiego s³ownika polsko-niemieckiego PWN wyró¿nionego przez Magazyn Literacki
Ksi¹¿ki tytu³em Ksi¹¿ki Roku 2010. Autorka wierszy
i opowiadañ dla dzieci Laureatka Nagrody Edukacja XXI,
wyró¿nienia IBBY Dzieciêcy Bestseller Roku.
Ka¿da ksi¹¿ka Agnieszki Fr¹czek to wspania³a lektura i jednoczeœnie zabawa dla dzieci i doros³ych. Wiersze
zaskakuj¹ pomys³ami, a ich styl sprawia ¿e niemal od niechcenia wchodz¹ do g³owy.

KONKURS

czytelniczo-plastyczny pt. "O Kopciuszku"
Dnia 11 paŸdziernika 2012 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej im. A. Mickiewicza w Raciborowicach Dolnych we wspó³pracy z Bibliotek¹ Szkoln¹ odby³ siê konkurs czytelniczo-plastyczny dla kl. II pod tytu³em "O Kopciuszku".
Uczniowie wykazali siê wiedz¹ na temat baœni, rozwi¹zuj¹c krzy¿ówkê oraz odpowiadaj¹c na pytania. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy oraz nagrody.
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Angelika Haniszewska Mistrzem Polski !!!
W niedzielê 14.10.2012 roku w Za³êczu Wielkim ko³o
Wielunia odby³y siê D³ugodystansowe Mistrzostwa Polski
w Biegu na Orientacjê. W zawodach wziê³a udzia³ skromna
piêcioosobowa ekipa UKS Tukan Iwiny. W kategorii juniorek z³oty medal i tytu³ Mistrza Polski zdoby³a Angelika Haniszewska. Angelika jest nadzwyczaj utalentowan¹ zawodniczk¹ i praktycznie od pocz¹tku kariery znajduje siê w œcis³ej czo³ówce krajowej. Od trzech lat reprezentuje Polskê na
imprezach miêdzynarodowych. Wydawa³oby siê wiêc ¿e nic
dziwnego ¿e zdoby³a tytu³ mistrzowski. Jednak silna presja
powodowa³a do tej pory tajemnicz¹ niemoc Angliki na imprezach mistrzowskich. Owszem znajdowa³a siê zawsze w czo³ówce, ale podium najczêœciej nale¿a³o do jej kole¿anek z innych klubów. W tym roku nast¹pi³o prze³amanie i na Mistrzostwach Polski na œrednim dystansie w czerwcu br. zdoby³a srebrny medal. Teraz jednak pokaza³a swoje mo¿liwoœci
i pobieg³a po z³oto i to nokautuj¹c swoje rywalki.
Równe i bardzo mocne tempo na ca³ej d³ugoœci trasy
(w prostej linii 11,7 km. ) w po³¹czeniu z nielicznymi i niewielkimi b³êdami (w biegu na orientacjê raczej nie zdarzaj¹ siê
biegi bezb³êdne), spowodowa³o ¿e Angelika pokona³a swoj¹
najgroŸniejsz¹ rywalkê Agatê Stankiewicz z UKS "Orientuœ"
£ódŸ o ….blisko 7 minut. Œrednia tempa biegu da³aby Angelice z³oty medal nawet w kategorii seniorek !!!
Oprócz Andzi dobrze pobieg³a jeszcze Ma³gosia Szeliga (K20) czwarte miejsce, Marek Wojnowicz (M20) na pi¹tym miejscu ,Bartek Szeliga co prawda "dopiero" jedenasty, jednak jako junior m³odszy dziêki posiadaniu pierwszej
klasy sportowej móg³ wystartowaæ w tych mistrzostwach w
kategorii juniora (Mistrzostwa Polski na D³ugim Dystansie
rozgrywane s¹ dopiero od kategorii juniora wzwy¿).Nieco
poni¿ej oczekiwañ pobieg³ Mariusz Wojnowicz plasuj¹c siê

na siedemnastej pozycji. Jednak ca³y wystêp uwa¿amy za udany,
choæ nieco szkoda medalu Ma³gosi przegranego zaledwie o 40 sek.
W bie¿¹cym roku czworo zawodników UKS Tukan Iwiny
zdoby³o 6 medali Mistrzostw Polski. Oprócz dwóch medali Angeliki,
równie¿ dwa zdoby³a Ma³gosia Szeliga (K20) z³oto w sprincie i br¹z
na dystansie klasycznym, jej brat Bartek (M16) i kolega Marek Wojnowicz (M20) po srebrnym kr¹¿ku na œrednim dystansie. Miejsca w
pierwszych dziesi¹tkach trudno zliczyæ i wy¿ej wymienieni na poszczególnych dystansach zawsze plasowali siê w pierwszej dziesi¹tce. Warto te¿ wspomnieæ o Marcinie Wieczorku, który w swoim juniorskim debiucie na Mistrzostwach Polski zaj¹³ odpowiednio w
Nocnym Biegu dziewi¹te miejsce i na dystansie klasycznym siódme.
W bie¿¹cym roku postawiliœmy na szkolenie najm³odszych adeptów
i wœród nich jest naprawdê kilkoro bardzo utalentowanych dzieci w
wieku 10-12 lat, które miejmy nadziejê pójd¹ w œlady swoich starszych kolegów i kole¿anek i ju¿ nied³ugo o nich us³yszymy.
Tym którzy nas wspierali w tym sezonie bardzo dziêkujemy i
dedykujemy Wam te medale z proœb¹ o dalsze wsparcie.
Wyniki z Mistrzostw na stronie:
http://www.ukszaleczak.cba.pl/pliki/2012/long_wyniki.HTM
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Turniej ORLIKA
Du¿ym sukcesem zakoñczy³ siê udzia³ dru¿yny pi³karek no¿nych UKS Tukan Iwiny (z³o¿onej z uczennic gimnazjum i szko³y
podstawowej z Tomaszowa Bol. i Warty Bol.) w III Turnieju Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska. Dru¿yna startowa³a w kategorii
dziewcz¹t starszych (rocznik 1999-2000) a poszczególne etapy odbywa³y siê we wrzeœniu tego roku. Aby awansowaæ do fina³u
wojewódzkiego dziewczyny musia³y przejœæ przez dwie rundy eliminacyjne. Pierwszy etap gminny odby³ siê w Warcie Bol. organizowany przez opiekunów Orlika p.Jacka Kapeckiego i Krzysztofa ¯aka, w którym UKS pewnie pokona³ dru¿yny z Warty i Tomaszowa
Bol.. W pó³finale wojewódzkim, który odby³ siê w Legnicy przysz³o nam siê zmierzyæ z dru¿yn¹ gospodarzy oraz ekip¹ z Góry. Turniej
wyszed³ nam doskonale czego efektem by³y dwa zwyciêstwa kolejno 1:0 i 2:0. Czasu na œwiêtowanie nie by³o zbyt wiele bo ju¿ 4
paŸdziernika odby³ siê fina³ wojewódzki na polach marsowych przy stadionie olimpijskim we Wroc³awiu. Sukces naszej dru¿yny jest
tym wiêkszy poniewa¿ od tego roku do fina³u kwalifikowa³y siê tylko cztery najlepsze dru¿yny na Dolnym Œl¹sku. Tradycyjnie ju¿
wszystkie dru¿yny zosta³y zaopatrzone w nowe komplety strojów firmy ZINA. Nam w tym roku przypad³y barwy ¿ó³to-niebieskie,
w których dziewczyny prezentowa³y siê wyœmienicie. Po uroczystym rozpoczêciu przyst¹piliœmy do rozgrywek, które odbywa³y siê
systemem ka¿dy z ka¿dym. Przysz³o nam rywalizowaæ kolejno z dru¿ynami z Bierutowa, Jeleniej Góry oraz Kudowy Zdrój. Dziewczyny
stara³y siê wypaœæ jak najlepiej i w ka¿dym meczu walczy³y bardzo ambitnie o zwyciêstwo. Niestety jak to bywa w sporcie ktoœ musi
przegraæ. Tym razem pad³o na nas chocia¿ byliœmy bardzo blisko sukcesu podczas starcia z jeleniogórzankami. Ostatecznie zostaliœmy sklasyfikowani na 4 miejscu (w ca³ym turnieju wystartowa³o ponad 180 dru¿yn) co jest naszym najwiêkszym sukcesem
w dotychczasowych edycjach turnieju. Tylko trochê ¿al by³o patrzeæ jak trzy pozosta³e dru¿yny otrzymuj¹ pami¹tkowe medale
za miejsca na podium ale mamy nadziejê, ¿e za rok one równie¿ zawistn¹ na naszych szyjach.

Dru¿yna wyst¹pi³a w nastêpuj¹cym sk³adzie:
Wiktoria Mosi¹dz - bramkarz, Magdalena Sudek, Agata Marnicka, Weronika Kie³bik, Aleksandra Piróg, ¯aklina Fusik, Anna Turecka,
Katarzyna Œwica, Paula Mand¿ak, Klaudia Kraœnicka. Opiekunami dru¿yny byli Waldemar Socha oraz Marek Dudziñski
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