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OPŁATY ŚMIECIOWE
Informujemy, że Rada Gminy przyjęła
stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które będą obowiązywały na terenie gminy Warta Bolesławiecka od dnia 1 lipca 2013 r.
Mieszkańcy naszej gminy będą płacić
opłaty od gospodarstwa domowego.
Jeżeli odpady będą zbierane i odbierane w
sposób selektywny opłata będzie wynosić:
• 20 zł miesięcznie za jednoosobowe gospodarstwo domowe zamieszkujące nieruchomość,
• 32 zł miesięcznie za gospodarstwo domowe
liczące od 2 do 4 osób włącznie zamieszkujących nieruchomość,
• 48 zł miesięcznie za gospodarstwo domowe liczące od 5 do 7 osób
włącznie zamieszkujących nieruchomość,
• 56 zł miesięcznie za gospodarstwo domowe liczące od 8 osób włącznie zamieszkujących nieruchomość.
Jeżeli odpady NIE są zbierane i odbierane w sposób selektywny
opłata ulega podwyższeniu i wynosi:
• 30 zł miesięcznie za jednoosobowe gospodarstwo domowe zamieszkujące nieruchomość,
• 48 zł miesięcznie za gospodarstwo domowe liczące od 2 do 4 osób
włącznie zamieszkujących nieruchomość,
• 72 zł miesięcznie za gospodarstwo domowe liczące od 5 do 7 osób
włącznie zamieszkujących nieruchomość,
• 84 zł miesięcznie za gospodarstwo domowe liczące od 8 osób włącznie zamieszkujących nieruchomość.
Opłatę będzie się wnosi do 5-tego dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. P ierwszą opłatę należy więc uiścić do dnia 5 sierpnia 2013 r.
Do 30 kwietnia 2013 r. właściciel nieruchomości (zarządca) składa do Urzędu Gminy wypełnioną deklarację o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, gromadzonymi w pojemnikach,
o których mowa w §7 Regulaminu utrzymania czystości i porządku w
gminie Warta Bolesławiecka odbierane będą:
• komunalne odpady niesegregowane w ilości co najmniej 40 l na jednego
mieszkańca tygodniowo,
• komunalne odpady segregowane, tj.: szkło i opakowania szklane, papier
i tektura, opakowania wielomateriałowe, metal oraz odzież i tekstylia i
odpady biodegradowalne w ilościach nieprzekraczających pojemność pojemników do ich zbierania,
• przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty
sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe
w każdej ilości.
Odpady komunalne odbierane będą od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych z następującą częstotliwością:
• zmieszane odpady komunalne - dwa razy w miesiącu,
• selektywnie zbierane odpady komunalne: papier i tektura, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe - raz w miesiącu;
• szkło i opakowania szklane - raz na dwa miesiące;
• bioodpady, odpady ulegające biodegradacji - w sezonie letnim dwa razy w
miesiącu, a w sezonie zimowym raz w miesiącu;
• odpady posortownicze - raz w miesiącu;
• odpady budowlane i rozbiórkowe - systematycznie w trakcie prowadzonych prac, nie później jednak niż po zakończeniu prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych;
• meble i inne odpady wielkogabarytowe - 2 razy do roku wg harmonogramu ogłoszonego przez Gminę.
• przeterminowane leki i chemikalia - według potrzeb właścicieli nieruchomości;
• zużyte baterie i akumulatory - według potrzeb właścicieli nieruchomości;
• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - 2 razy do roku wg harmonogramu ogłoszonego przez Gminę.
• odpady zielone - według potrzeb właścicieli nieruchomości.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych - Lubków 63,
59-720 Raciborowice Górne.
W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych odbiera się wysegregowane poszczególne frakcje odpadów komunalnych pochodzące z nieruchomości zamieszkałych, a w szczególności: szkło i opakowania szklane, papier i
tektura, opakowania wielomateriałowe, metal,
tworzywa sztuczne, odzież i tekstylia, odpady
biodegradowalne, odpady zielone, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe w postaci czystego gruzu
(cegła, beton) w każdej ilości.
W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych nie przyjmuje się
odpadów zmieszanych.
Przeterminowane leki można dodatkowo przekazywać do specjalnych
pojemników rozmieszczonych w wyznaczonych aptekach i punktach aptecznych na terenie gminy Warta Bolesławiecka
Zużyte baterie można dodatkowo przekazywać do pojemników ustawionych w placówkach kulturalno-oświatowych gminy.
Dodatkowe usługi płatne:
Gmina Warta Bolesławiecka w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów świadczyć
będzie dodatkową usługę polegającą na wyposażeniu nieruchomości w pojemniki do zbiórki poszczególnych rodzajów odpadów
komunalnych.
Określa się miesięczne ceny brutto za wyposażenie nieruchomości w zestaw pojemników do selektywnej zbiórki odpadów (5 szt.) lub pojemnika
na odpady zmieszane, o objętości wynikającej ze złożonej deklaracji:
1) Za pojemnik na odpady zmieszane:
- o pojemności 240 l w wysokości 2,00 zł,
- o pojemności 1100 l w wysokości 9,20 zł.
2) Za komplet 5 szt. pojemników na odpady selektywnie zbierane z podziałem na następujące frakcje: odpady posortownicze, papier i opakowania wielomateriałowe, szkło, tworzywa sztuczne i metale, bioodpady
- o pojemności 240 l w wysokości 2,00 zł,
- o pojemności 1100 l w wysokości 9,20 zł.
Właściciel nieruchomości za odbiór ponadnormatywnych ilości powstających odpadów komunalnych będzie ponosił dodatkową opłatę stanowiącą
sumę opłaty za wyposażenie nieruchomości w dodatkowy pojemnik jw.
oraz kosztów ich odbioru i zagospodarowania:
1) za komplet pojemników 240 l służący gromadzeniu odpadów selektywnie zebranych 32,00 zł,
2) za komplet pojemników 1100 l służący gromadzeniu odpadów selektywnie zebranych 146,60 zł,
3) za pojemnik 240 l służący gromadzeniu odpadów zmieszanych 64,00 zł,
4) za pojemnik 1100 l służący gromadzeniu odpadów zmieszanych 293,20 zł,
Rodzaj oraz ilość zamówionych pojemników będzie zgodny z wymaganiami określonymi w uchwale Rady Gminy Warta Bolesławiecka w sprawie
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Warta Bolesławiecka
Gmina Warta Bolesławiecka będzie świadczyć dodatkową usługę polegającą na odbiorze odpadów komunalnych remontowo-budowlanych od
właścicieli nieruchomości zamieszkałych w cenie 150 zł za 1 m 3 odpadów.
Za wyposażenie nieruchomości w metalowy pojemnik do zbierania gruzu
o pojemności 1 m3 wynosi 5,00 zł/dobę brutto.
Zapotrzebowanie na skorzystanie z usługi dodatkowej należy zgłosić
w formie deklaracji na usługi dodatkowe.
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ZGK w Lubkowie
od 01.04.2013 r. spó³k¹ z o.o.
Zmiany, jakie wprowadza ustawa o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminach pocz¹wszy od 01.07.2011 roku powoduj¹, ¿e gmina
musia³a podj¹æ dzia³ania zwi¹zane z przekszta³ceniem ZGK w Lubkowie z zak³adu bud¿etowego w spó³kê ze 100% udzia³em gminy Warta
Boles³awiecka.
Proces przekszta³cania rozpoczê³a uchwa³a nr XXII/159/12 Rady Gminy Warta Boles³awiecka z dnia 26.06.2012 roku, która zlikwidowa³a samorz¹dowy zak³ad bud¿etowy pozwalaj¹c tym samym jego przekszta³cenie. Nowa spó³ka, która formalnie powstanie po podpisaniu w dniu
01.04.2013 roku aktu za³o¿ycielskiego, przejmie wszystkie prawa i obowi¹zki zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ zak³adu oraz wszystkie prawa i obowi¹zki wynikaj¹ce z umów zawartych przez zak³ad. Pracownicy przekszta³canego zak³adu bud¿etowego stan¹ siê pracownikami spó³ki z mocy
prawa. Dla mieszkañców gminy zmiana prawna z ZGK w Lubkowie w spó³kê nic nie zmieni w zakresie realizacji us³ug komunalnych.
Przekszta³cenie zak³adu by³o dla nas koniecznoœci¹ - gdyby gmina nie zmieni³a tego stanu ZGK nie móg³by przyst¹piæ do przetargu w
sprawie wywozu odpadów po 01.07.2013 roku a ponadto nowa ustawa o odpadach zabrania by instalacjami i sk³adowiskami zajmowa³y siê
zak³ady bud¿etowe ograniczaj¹c w tym zakresie swobodê w dzia³alnoœci gmin.
Dzia³ania naszego Sejmu i Rz¹du s¹ niezrozumia³e dla nas samorz¹dowców. Przez wiele lat gminy budowa³y system gospodarki odpadami
inwestuj¹c ogromne œrodki w instalacje na rzecz ochrony œrodowiska i gospodarki odpadami, kupuj¹c specjalistyczny tabor samochodów do
odbioru odpadów, wdra¿aj¹c system segregacji odpadów. Wykonywa³a te zadania w imieniu gminy jej w³asna jednostka organizacyjna o statusie
zak³adu bud¿etowego - obecny zakaz zlecania tych us³ug w³asnej jednostce bez przetargu jest dla nas niezrozumia³y i godz¹cy w samorz¹dnoœæ.
I jest tak w ocenie ogromnej rzeszy samorz¹dów Polsce.

Nadwy¿ka z 2012 roku
Rok 2012 w gminie Warta Boles³awiecka zosta³ zamkniêty 2 milionow¹ nadwy¿k¹ bud¿etow¹. Jej wysokoœæ nie oznacza³a przesuniêcia
do realizacji zadañ - zrealizowaliœmy wszystkie zadania inwestycyjne w tym drogi, boisko w Tomaszowie Boles³awieckim, ocieplenie szko³y w
Raciborowicach Dolnych, budowê oœwietlenia drogowego w Warcie Boles³awieckiej i Raciborowicach Dolnych i Górnych oraz wiele innych
zadañ, a jej powstanie wi¹¿e siê z pozyskaniem œrodków zewnêtrznych do naszego bud¿etu tj. z Urzêdu Marsza³kowskiego i Wojewódzkiego.
Dlatego te¿ ju¿ 31 stycznia 2013 roku Rada Gminy na wniosek Wójta Gminy dokona³a podzia³u przedstawionej wy¿ej kwoty nadwy¿ki na
realizacjê zadañ inwestycyjnych i tak:
1) na przebudowê drogi Lubków - Wilczy Las (II etap) - do³o¿yliœmy 230 tys. z³. Informujemy, ¿e na tê drogê gmina ma szansê otrzymaæ od
Wojewody 50% kosztów ca³ego zadania tj. 730 tys. z³.
2) budowa dróg w Tomaszowie Boles³awieckim , Lubkowie, Wilczym Lesie i Warcie Boles³awieckiej - 600 tys. z³. Tu równie¿ Wójt Gminy
pozyska oko³o 50% kosztów budowy na drogê w Wilczym Lesie z Urzêdu Marsza³kowskiego
3) na budowê schroniska dla psów - 65 tys. z³.
4) na utrzymanie szko³y w Szczytnicy - 50 tys. z³.
5) na budowê oœwietlenia drogowego w Iwinach - 350 tys. z³.
6) na plac zabaw przy szkole w Tomaszowie Boles³awieckim - 60 tys. z³.
7) na budowê Centrum Aktywizacji Wiejskiej w Tomaszowie Boles³awieckim
- 200 tys. z³.
8) na budowê nowych ujêæ wody pitnej w gminie - 1,2 mln. z³.
9) na remont dachu Kina Kujawy w Raciborowicach i œwietlic wiejskich - 30
tys. z³.
10) na utrzymanie rowów melioracyjnych - 20 tys. z³.
11) na budowê trybun i zadaszenia na boisku w Warcie Boles³awieckiej do³o¿yliœmy brakuj¹ce 30 tys. z³.
Roczny podzia³ œrodków móg³ byæ zrealizowany równie¿ dziêki pieni¹dzom, które w ramach umowy z KGHM gmina uzyska³a na pocz¹tku
stycznia 2013 roku w kwocie 1.9 mln z³., które bêd¹ g³ównie wykorzystywane na budowê nowych ujêæ wody, wodoci¹gów przesy³owych, pozwalaj¹cych na pe³ne usamodzielnienie siê gminy w zakresie zaopatrzenia w wodê
pitn¹.
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Zima nie przeszkadza
w budowie nowych
ujêæ wody
Gdy gmina Warta Boles³awiecka w dniu 09.12 2012 roku podpisa³a umowê z KGHM w sprawie
dotycz¹cej zaprzestania dostaw
wody pitnej do leja depresji po ZG
"Konrad", w zamian za otrzyman¹
dotacjê na realizacjê inwestycji zwi¹zanych z budow¹ ujêæ wody pitnej w gminie Warta Boles³awiecka pracownicy Zak³adu Gospodarki Komunalnej w Lubkowie musieli w trybie pilnym przyst¹piæ do ich wykonywania. Dziêki ich
zaanga¿owaniu jeszcze jesieni¹ 2012 roku wykonaliœmy trzeci¹
studniê we wsi Wartowice by zwiêkszyæ dostawy wody z terenu
Wartowic.
W grudniu i na pocz¹tku stycznia 2013 roku - pomimo
zimy - pracownicy ZGK wybudowali oko³o 4 km sieci przesy³owej z Lubkówka do Lubkowa, w Lubkówku budujemy nowe
ujêcie wody pitnej, wykonane zosta³y ju¿ dwie studnie oraz stacja sterownicza a tak¿e s¹ montowane dwa zbiorniki wody pitnej. Jesteœmy tak¿e w trakcie realizacji wodoci¹gu przesy³owego
Lubków - Wilczy Las. Oprócz tego ju¿ rozpoczêliœmy prace w
wykonaniu studni wody pitnej zlokalizowanej w Raciborowicach
Górnych. Jeœli odwiert wody w Raciborowicach bêdzie gwarantowa³ dobr¹ wodê wówczas przeœlemy j¹ na hydroforniê przy
Spó³dzielni Mieszkaniowej w Raciborowicach Górnych.
Kolejnym zadaniem bêdzie modernizacja tej hydroforni, w tym
wykonanie jej ogrodzenia. Zakoñczenie tego zadania gmina pozwoli nam pozyskanie pozosta³ej kwoty dotacji KGHM w wysokoœci 3 mln, która zrekompensuje nasze koszty inwestycyjne skierowane na realizacjê wymienionych wy¿ej zadañ.
Celem realizacji tych dzia³añ jest uniezale¿nienie siê gminy od zewnêtrznych Ÿróde³ dostaw wody. Mimo propozycji PWiK
Boles³awiec dotycz¹cych dostaw wody po bardzo niskich cenach uwa¿amy, ¿e niezale¿noœæ w tym wypadku jest podstaw¹
naszej przysz³ej dzia³alnoœci w tej dziedzinie. Wójt oraz Rada
Gminy zamierzaj¹ zrobiæ wszystko, by dla mieszkañców gminy
dostarczaæ wodê utrzymuj¹c poziom obecnych cen, przy uwzglêdnieniu inflacji i pomimo likwidacji leja depresji co nast¹pi ju¿ od
01.04.2013 roku.
Dzisiejsze ceny wody i œcieków oferowane przez ZGK w
Lubkowie s¹ najni¿sze nie tylko w powiecie, ale i na Dolnym
Œl¹sku. Nale¿y zwróciæ równie¿ uwagê, ¿e tylko na terenie gminy
Warta Boles³awiecka przy sprzeda¿y wody i œcieków ZGK w Lubkowie nie pobiera op³aty sta³ej czy abonamentowej za utrzymanie w gotowoœci urz¹dzeñ. W innych gminach koszt tych op³at
siêga nawet 20 z³ miesiêcznie plus koszty zu¿ytej wody.
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Szeœæ dodatkowych
otworów
wiertniczych

Rozpoczyna siê drugi etap prac rozpoznawczych na obszarze koncesyjnym Niecka Grodziecka. Dziêki pozytywnym wynikom pierwszych odwiertów mo¿liwe jest zaplanowanie kolejnych etapów i dalsze rozwijanie projektu w okolicach Boles³awca. Uzyskane wstêpne
wyniki s¹ bardzo interesuj¹ce. W wykonanych w pierwszym etapie
dziewiêciu otworach wiertniczych œrednia zawartoœæ miedzi wynosi³a
ok. 1,4%, a zawartoœæ srebra 50 gramów w tonie rudy.
Na pocz¹tku paŸdziernika 2012 roku KGHM Polska MiedŸ S.A. uzyska³a stosown¹ decyzjê Ministra Œrodowiska, dziêki czemu otwarta
zosta³a droga do realizacji drugiego etapu prac geologicznych na obszarze Niecki Grodzieckiej. W najbli¿szym czasie rozpoczêta zostanie
realizacja kolejnych szeœciu otworów wiertniczych, które powinny
byæ wykonane w ci¹gu pó³ roku. Równolegle prowadzone bêd¹ prace
zwi¹zane z okreœleniem sytuacji hydrogeologicznej na obszarze z³o¿a,
która ma istotny wp³yw na przysz³e zagospodarowanie z³o¿a i wydobycie.
- Zakres zaplanowanych do realizacji prac geologicznych, badañ i analiz projektowo-technicznych pozwoli wykonaæ wstêpne studium wykonalnoœci projektu, które bêdzie dla zarz¹du podstaw¹ do podjêcia
decyzji inwestycyjnej o budowie kopalni i wyst¹pienia o koncesje na
eksploatacjê górnicz¹. Celem dzia³añ spó³ki jest udokumentowanie ok.
1,5 mln ton miedzi ekwiwalentnej w rozpoznawanym z³o¿u - mówi
Herbert Wirth, prezes KGHM Polska MiedŸ S.A.
Warto podkreœliæ, ¿e opracowany przez Micon International Ltd. niezale¿ny raport opublikowany 11 lutego 2013 roku w pe³ni potwierdzi³
wielkoœæ i jakoœæ polskich zasobów miedzi i srebra nale¿¹cych do KGHM
Polska MiedŸ S.A. Jak wynika z raportu, zasoby eksploatacyjne istniej¹cych kopalñ oraz obszaru G³ogów G³êboki Przemys³owy pozwalaj¹ na utrzymanie obecnego poziomu wydobycia (29-30 mln t/rok)
nawet przez okres nastêpnych 40 lat. W miêdzyczasie spó³ka pracuje
nad projektami w bezpoœrednim s¹siedztwie dzisiejszej eksploatacji
i planuje kolejne, które mog¹ powiêkszyæ zasoby KGHM o ok. 987
mln ton rudy miedzi zawieraj¹cej ok.17 mln ton miedzi. Spó³ka prowadzi prace rozpoznawcze na obszarze koncesyjnym Niecka Grodziecka
od 2011 roku. Teren badañ po³o¿ony jest w bezpoœredniej bliskoœci
tzw. Starego Zag³êbia, gdzie funkcjonowa³y kopalnie Lena, Nowy Koœció³ i Konrad. Ta ostatnia do pocz¹tku lat 90-tych.
Departament Komunikacji KGHM Polska MiedŸ S.A.
Ÿród³o: www.kghm.pl
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Kolonia 2013 w Pogorzelicy
Zakoñczy³y siê formalnoœci zwi¹zane z wyborem miejsca na wypoczynek naszych dzieci w trakcie wakacji. Dokonaliœmy
wyboru Oœrodka Kolonijnego "Dziejba Leœna" w Pogorzelicy. Oœrodek dobrze znany wielu uczestnikom poprzednich kolonii.
Budynki murowane, basen z podgrzewan¹ wod¹, sala dyskotekowa pokoje z ³azienkami du¿o przestrzeni, teren zamkniêty, boiska do
pi³ki no¿nej, koszykówki, siatkówki, dobre jedzenie to cechy znane wszystkim tym którzy byli ju¿ w Dziejbie, a kto nie by³ na pewno
przekona siê o tym w czasie pobytu na zielonej szkole i kolonii.
Zielona szko³a rozpoczyna siê 15 czerwca a koñczy siê 28 czerwca wyje¿d¿a na ni¹ oko³o
90 uczniów klas V wszystkich szkó³ podstawowych z terenu gminy. Koszt zielonej szko³y to
100z³otych od osoby p³atne do koñca kwietnia 2013 roku.
Kolonia letnia rozpoczyna siê 29 czerwca i trwaæ bêdzie do 12 lipca, uczestnikami jej bêdzie
oko³o 130 dzieci z naszej gminy. Koszt koloni to 650 z³otych - 200z³otych jako kwota gwarancyjna wszyscy chêtni wp³acili do 15 marca pozosta³¹ kwotê 450 z³otych mo¿na wp³aciæ w ca³oœci
lub w ratach do 31 maja.
¯yczmy dzieciom i wychowawcom dobrego i bezpiecznego wypoczynku w piêknym
s³oñcu.

Boiska wielofunkcyjne otwarte
dla wszystkich
Wiosna ju¿ blisko, wiêc Wójt Gminy Warta Boles³awiecka zaprasza w ka¿de popo³udnie w dni robocze oraz w soboty
dzieci, m³odzie¿ oraz doros³ych mieszkañców gminy do korzystania z wielofunkcyjnych boisk ze sztuczn¹ nawierzchni¹
zbudowanych przy szko³ach w Tomaszowie Boles³awieckim, Iwinach, Warcie Boles³awieckiej oraz Raciborowicach Dolnych.
Aby zbudowaæ te cztery obiekty gmina musia³a zabezpieczyæ prawie 2,8 mln œrodków w bud¿ecie gminy w latach
2009-2011. Czêœæ z tych boisk jest nadal w okresie gwarancyjnym. Pomijaj¹c ten element, d³ugi okres bezusterkowego
u¿ytkowania boisk zale¿y wy³¹cznie od u¿ytkowników. Podstaw¹ jest tu stosowanie odpowiedniego obuwia czyli butów z
p³ask¹ podeszw¹. Niedopuszczalne jest wchodzenie na p³ytê boisk w tzw. "korkach". Ten obowi¹zek skierowany do u¿ytkowników znalaz³ siê w treœci regulaminów, jakie zosta³y umieszczone przy ka¿dym boisku i powinien byæ bezwzglêdnie
przestrzegany.
Osoby ³ami¹ce zakaz nie bêd¹ wpuszczane na p³ytê boisk. Chêtnych do korzystania z boisk prosimy o kontakt z
pracownikiem Urzêdu Gminy - tel. 75 7389 573 w. 23 lub Dyrektorem Szko³y w celu otrzymania kluczy.
Liczne przypadki wandalizmu na
nowych boiskach zmusi³y nas do za³o¿enia monitoringu - dziêki niemu bêdziemy
w stanie zidentyfikowaæ tych sprawców,
którzy niszcz¹ ogrodzenie chc¹c wejœæ na
boisko lub stosuj¹ nieodpowiednie obuwie.
Ostrzegamy, ¿e tego typu wandalizm bêdziemy piêtnowaæ publicznie i wszelkie
zniszczenia bêd¹ kierowane do postêpowania karnego.
Informujemy równie¿, ¿e Gmina
Warta Boles³awiecka zatrudni³a lub zatrudni w najbli¿szych dniach tzw. animatorów
sportu, którzy bêd¹ organizowaæ zajêcia
dla dzieci i m³odzie¿y od wtorku do soboty w godzinach popo³udniowych.
Serdecznie zapraszamy wszystkich
chêtnych którzy s¹ gotowi do korzystania z naszych boisk z poszanowaniem naszego wspólnego dobra.
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Rozstrzygniêcie
gminnego etapu
konkursu
plastycznego

Dnia 1 marca b.r. odby³y siê gminne eliminacje Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i m³odzie¿y, propaguj¹cego zasady bezpiecznego zachowania i w³aœciwego postêpowania w przypadku wystêpowania ró¿nego rodzaju zagro¿eñ.
Has³o tegorocznej edycji konkursu brzmi : "Twoja wiedza i czujka
czadu w domu, tlenek wêgla nic z³ego nie zrobi nikomu".
Konkurs plastyczny to doskona³a okazja do zainteresowania tematem dzieci i m³odzie¿y. Miêdzy innymi ich w³aœciwa postawa
oraz œwiadomoœæ zagro¿enia jakie niesie czad, mo¿e uratowaæ
¿ycie i zdrowie najbli¿szych. W ca³ym kraju tylko od wrzeœnia
2012 do listopada 2012 r. na skutek zaczadzenia zginê³o 12 osób.
W zimie 2011/2012 stra¿ po¿arna wyje¿d¿a³a 3700 razy do zdarzeñ
zwi¹zanych z tlenkiem wêgla. Na terenie ca³ego kraju by³o wtedy
1800 poszkodowanych i 106 ofiar œmiertelnych. Tlenek wêgla
jest gazem silnie truj¹cym, bezbarwnym i bezwonnym.
Celem konkursu jest uœwiadomienie dzieciom i m³odzie¿y,
¿e istnieje niebezpieczeñstwo zaczadzenia i ¿e mo¿na siê przed
nim ustrzec przestrzegaj¹c podstawowych zasad bezpieczeñstwa,
min. poprzez stosowanie czujek dymu, tlenku wêgla, czy te¿ sprawdzanie przez uprawnione osoby przewodów kominowych i instalacji grzewczych.
Na eliminacje gminne konkursu wp³ynê³o ³¹cznie 31 prac plastycznych z gimnazjum oraz wszystkich szkó³ podstawowych
naszej gminy. Do eliminacji na szczeblu powiatowym komisja
konkursowa zakwalifikowa³a ³¹cznie 12 prac w trzech kategoriach
wiekowych.
W grupie m³odszej szkó³ podstawowych (5-8 lat) za najciekawsze uznano prace Zuzanny Szeremeta ze szko³y podstawowej w Warcie Boles³awieckiej, Natalii Kamyszek ze szko³y podstawowej w Raciborowicach Dolnych oraz Gabrieli Sudu³ ze szko³y
podstawowej w Warcie Boles³awieckiej.
W starszej grupie wiekowej - prace Nikodema Burdyna ze szko³y
podstawowej w Warcie Boles³awieckiej oraz Alicji Œwica i Weroniki Orawiec - obie szko³a podstawowa w Tomaszowie Boles³awieckim. Wœród gimnazjalistów wyró¿niono Nataliê Gibas oraz
Aleksandrê Domzalsk¹.
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Gminne Spotkanie
Samorz¹dów
Uczniowskich

Dnia 21 lutego br. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Iwinach
od by³o siê Gminne Spotkanie Samorz¹dów Uczniowskich. Ju¿ po raz czwarty
goœciliœmy w naszej szkole przedstawicieli spo³ecznoœci placówek oœwiatowych z Raciborowic, Iwin, Warty Boles³awieckiej oraz Tomaszowa Boles³awieckiego wraz z opiekunami. Zaprosiliœmy równie¿ dzielnicowego, Pana
Micha³a Warcho³a oraz Panie policjantki z Komendy Powiatowej Policji
w Boles³awcu.
Has³em tegorocznej imprezy przygotowanej przez Panie: Barbarê
Leœniak, Jolantê Buganik oraz Ma³gorzatê Leœniak by³o: "Bezpieczny w
Sieci - jak m¹drze korzystaæ z Internetu?". Celem organizatorek spotkania
by³o zwrócenie uwagi m³odzie¿y na problem niew³aœciwego korzystania z
zasobów internetowych oraz p³yn¹cych z tego faktu zagro¿eñ. Ca³oœæ
przebiega³a w mi³ej i kole¿eñskiej atmosferze, dla wszystkich przygotowany zosta³ poczêstunek w postaci ciast i napojów.
Spotkanie uroczyœcie otworzy³a Pani Dyrektor El¿bieta KorylukSowa, witaj¹c serdecznie wszystkich przyby³ych goœci. O zabranie g³osu
poproszono policjantów, którzy opowiedzieli o swojej pracy przy sprawach zwi¹zanych z konsekwencjami nieodpowiedniego korzystania z Sieci. Dowiedzieliœmy siê, jak niebezpieczne mog¹ byæ kontakty z osobami
poznanymi w Internecie, bo nigdy nie wiadomo, kto siedzi po drugiej
stronie i jakie ma wobec nas zamiary. Uœwiadomiliœmy sobie równie¿, ¿e
pozornie niewinne ¿arty z drugiej osoby zamieszczone w sieci, mog¹ mieæ
powa¿ne konsekwencje, za które grozi nam nawet odpowiedzialnoœæ karna. Nastêpnie uczennice klasy 3 "a" przedstawi³y prezentacjê multimedialn¹, która w ciekawy sposób ukazywa³a czyhaj¹ce na nas zagro¿enia,
kwestiê cyberprzemocy, uzale¿nieñ czy szkodliwego wp³ywu gier komputerowych. Celem pokazu by³o podkreœlenie wagi tego problemu, bo obejmuje on niemal ka¿dego ucznia szko³y podstawowej lub gimnazjalnej. Kolejnym etapem spotkania by³a praca w grupach. Wyœwietlone zosta³y krótkie filmiki animowane na temat portali spo³ecznoœciowych, na podstawie
których odpowiadaliœmy na pytania oraz braliœmy udzia³ w zabawach.
Na koniec przyszli gimnazjaliœci mieli mo¿liwoœæ obejrzenia szko³y i wszystkich sal, po których zostali oprowadzeni przez nauczycieli
naszej szko³y. W tym czasie komisja oceni³a prace plastyczne na temat
bezpieczeñstwa w Internecie, przygotowane przez uczniów z ca³ej gminy.
Wy³oniono zwyciêzców w trzech kategoriach wiekowych, a laureaci otrzymali nagrody ksi¹¿kowe i pami¹tkowe dyplomy. Wszystkie prace zosta³y
wystawione do obejrzenia w holu gimnazjum.
Tegoroczne spotkanie by³o z pewnoœci¹ pouczaj¹c¹ lekcj¹ dla
wszystkich przyby³ych uczniów i pedagogów. Dziêki po³¹czeniu nauki z
zabaw¹ by³ to mi³o spêdzony czas. Ka¿dy z nas wyniós³ z niego cenne
informacje i œwiadomoœæ, ¿e w Sieci nale¿y zachowaæ ostro¿noœæ i zdrowy
rozs¹dek. Komputer z dostêpem do Internetu mo¿e s³u¿yæ nauce, pracy
czy rozrywce, ale tylko wtedy, kiedy wiemy, jak m¹drze z niego korzystaæ.
Milena Minkina

7

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY WARTA BOLES£AWIECKA

MARZEC 2013

Mamy Mistrza!
Dnia 14. Grudnia 2012 r. zorganizowano w Hali
Orbita ul. Wejherowska 34 we Wroc³awiu I Mistrzostwa Polski Robotów. W konkurencji - Mistrzostwa
Modeli Robotów - kategoria: M³odzicy, tytu³ Mistrza
Polski zdoby³ uczeñ Szko³y Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Raciborowicach Dolnych - Kornel Koz³owski, wraz ze swym robotem: Omnibor KORI 1.
Najlepsi zawodnicy zostali uhonorowani nagrodami rzeczowymi w postaci tabletów, które wrêcza³ prezes ITG S.A. p. Jacek Kujawa, odznaczenia w postaci
pucharów i medali. Ka¿dy uczestnik fina³ów otrzyma³,
lub niebawem otrzyma, pami¹tkowy dyplom uczestnictwa w I Mistrzostwach Polski Robotów.
G³ównym organizatorem wydarzenia by³ Instytut Inwentyki przy wspó³pracy z Ministerstwem Gospodarki, Narodowym Centrum Badañ i Rozwoju, Pañstwow¹ Agencj¹ Rozwoju Przedsiêbiorczoœci, Urzêdem
Marsza³kowskim Województwa Dolnoœl¹skiego, Dolnoœl¹skim Urzêdem Wojewódzkim, Urzêdem Miejskim
Wroc³awia, a dok³adniej jego Wydzia³em Edukacji, Centrum Kszta³cenia Praktycznego we Wroc³awiu, Lo¿¹
Dolnoœl¹sk¹ Business Centre Club, "Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i M³odzie¿y" MDK im. Kopernika
przy ul. Ko³³¹taja we Wroc³awiu, Oleœnickim Klubem
Modelarskim, Stowarzyszeniem Artystów Kreatywnych - Arteo, Stowarzyszeniem CEL, Ko³em Naukowym Pojazdów i Robotów Mobilnych z Instytutu Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Wydzia³u Mechanicznego Politechniki Wroc³awskiej, Innovation Technology Group (ITG S.A.), sToys.pl, a tak¿e wieloma studentami wroc³awskich uczelni, nauczycielami, dzieæmi
i m³odzie¿¹ ze szkó³ podstawowych, gimnazjalnych
i œrednich.
Wed³ug posiadanej wiedzy Mistrzostwa, które
odby³y siê w Hali Orbita s¹ pierwszymi oficjalnymi,
narodowymi mistrzostwami, jakie zosta³y rozegrane na
terenie nie tylko naszego kraju, ale ca³ej Europy.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom,
a w szczególnoœci Kornelowi Koz³owskiemu,
który pokaza³, ¿e oprócz zabawy i nauki wa¿na
jest te¿ pasja.
Szko³a Podstawowa w Raciborowicach Dolnych
Wiêcej informacji nt. startów uczniów ze Szko³y Podstawowej w Raciborowicach Dolnych i zajêtych przez
nich miejsc mo¿na uzyskaæ ze strony internetowej:
www.mistrzostwapolskirobotow.pl
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Mój robot nazywa siê Omnibor KORI 1 - Black Edition. Posiada
zasoby informacji z ró¿nych dziedzin nauki np.: geografia, historia,
biologia, chemia, fizyka i matematyka. Kolory pokrêt³a na korpusie
robota oznaczaj¹ informacje z innej dziedziny nauki. Przeznaczeniem
robota jest pomoc uczniom w nauce.
Kornel Koz³owski, klasa 3.

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY WARTA BOLES£AWIECKA

Biblioteka
Publiczna
"PEGAZIK 2013"
We œrodê 27 lutego 2013 r. w sali Wiejskiego Domu Kultury
w Warcie Boles³awieckiej odby³ siê gminny konkurs recytatorski
"Pegazik". Konkurs przygotowany zosta³ przez nasze bibliotekarki
pod przewodnictwem Pani Anny Skiby. W konkursie wziê³o udzia³ 16
uczniów klas IV-VI wy³onionych wczeœniej w szkolno-bibliotecznych
eliminacjach do tego konkursu ze Szkó³ Podstawowych w: Warcie
Boles³awieckiej, Tomaszowie Boles³awieckim, Raciborowicach,
Iwinach i Szczytnicy. Ka¿dy uczestnik fina³owego konkursu wykona³
jeden utwór - wiersz lub fragment prozy. Prezentowane utwory wybierane by³y dobrowolnie.
Uczniowie oceniani byli przez zaproszone jury w sk³adzie Pañ
: Danieli Po³etek, Krystyny Wo³oszyn i Heleny Rybak. Komisja ocenia³a: interpretacjê utworu, dobór repertuaru, kulturê s³owa i ogólny
wyraz artystyczny. Za ka¿dy element jury przyznawa³o punktacjê
od 0 do 5 pkt. Suma punktów stanowi³a o zajêtym miejscu.
Wszyscy uczestnicy podczas konkursu mogli skorzystaæ
ze s³odkiego poczêstunku i ciep³ych napojów. Poziom konkursu by³
bardzo zadawalaj¹cy. Po raz kolejny gminny konkurs wygra³a Weronika Orawiec z SP Tomaszów Boles³awiecki. Najlepsza pi¹tka konkursu
otrzyma³a piêkne nagrody ksi¹¿kowe i uzyska³a nominacjê do Powiatowego Konkursu Recytatorskiego, który odbêdzie siê w sali "Teatru
Starego" w Boles³awcu w dniu 15 marca 2013 r. od godziny 10.00.
Poni¿ej wyniki gminnego konkursu "Pegazik 2013":
kolejno: zajête miejsce, imiê i nazwisko, szko³a, suma punktów,
prezentowany utwór
1. Weronika Orawiec (SP Tomaszów) - 45 pkt. - "Wêdrówka"
D.Wawi³ow,
2. Sebastian Mas³owski (SP Szczytnica) - 44 pkt. - "Modlitwa
wêdrownego grajka",
3. Wiktoria Miler (SP Tomaszów) - 41 pkt. - "Pan Tygrys",
4/5. Zuzanna Gabruœ (SP Warta Bol.) - 40 pkt. - "Smok",
J.Brzechwa
4/5. Alicja Œwica (SP Tomaszów) - 40 pkt. - "Z³udzenie popularnoœci" K.I.Ga³czyñski
6/7. Dawid Mocny (SP Warta Bol.) - "Lataj¹cy dywan" L.J.Kern
6/7. Aleksandra Wo³oszyn (SP Warta Bol.) - Gawêda o mi³oœci ziemi
ojczystej"
8. Karolina Brylak (SP Iwiny) - "Kot w pustym mieszkaniu" W.Szymborska
9/10. Magdalena Marsza³ek (SP Raciborowice) - "Trudny rachunek"
J.Tuwim
9/10. Weronika Rejman (SP Szczytnica) - "Matka"
11/12. Klaudia Olbrych (SP Iwiny) - "Kot w pustym mieszkaniu"
W.Szymborska
11/12. Klaudia Nicka (SP Raciborowice) - "S³oñ tr¹balski", J.Tuwim
13/14. Roksana Szajna (SP Iwiny) - "Kot w pustym mieszkaniu"
W.Szymborska
13/14. Kinga Motyka (SP Iwiny) - "Bazyliszek" R.Wejner
15. Paulina Æwik (SP Szczytnica) - "Krzak dzikiej ró¿y ..." Jan Kasprowicz
16. Weronika Heryæ (SP Raciborowice) - "Serwus Madonna" K.I.Ga³czyñski
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Mariusz Bigos
mistrzem gminy
w tenisie sto³owym!
W niedzielê 3 marca 2013 roku na sali
Wiejskiego Domu Kultury w Warcie Boles³awieckiej odby³y siê ju¿ XV Mistrzostwa
Gminy w Tenisie Sto³owym. Turniej rozgrywano w trzech kategoriach.
Od godziny 14.00 walka toczy³a siê
w dwóch kategoriach : Dzieci i M³odzie¿
Szkolna. W pierwszej kategorii zwyciê¿y³
Oskar Lewandowski z Warty Boles³awieckiej, natomiast w drugiej Krystian Sudó³ z Tomaszowa Boles³awieckiego.
Od godziny 15.00 ruszy³a najwa¿niejsza kategoria, czyli OPEN,
w której wystartowali tak¿e uczestnicy dwóch poprzednich kategorii i
zawodnicy, którzy od lat bior¹ udzia³ w naszych turniejach i prezentuj¹ niezwykle wysoki poziom. W zwi¹zku z udzia³em a¿ 16 osób
turniej przeprowadzono systemem pucharowym. Niektóre mecze sta³y na naprawdê wysokim poziomie. Ostatecznie zwyciê¿y³ po emocjonuj¹cym finale Mariusze Bigos z Warty Boles³awieckiej, który przez
najbli¿szy rok bêdzie nosi³ tytu³ Mistrza Gminy w tenisie sto³owym.
Gratulujemy!
Trzej najlepsi zawodnicy z ka¿dej kategorii otrzymali pami¹tkowe statuetki i dyplomy.

KONKURS
SO£ECTWO W SIECI
So³ectwo w XXI wieku
Zgodnie z badaniami na wsi blisko 59% gospodarstw domowych ma komputer, a prawie 52% dostêp do Internetu - o po³owê mniej ni¿ w du¿ych miastach. W dobie szeroko rozumianej
cyfryzacji ¿ycia codziennego i publicznego, coraz wiêcej so³ectw dostrzega mo¿liwoœci jakie daje im Internet. Lokalne spo³ecznoœci tworz¹ strony internetowe, rzadko kana³y YouTUBE,
a jeszcze rzadziej prowadz¹ blogi i newslettery. Samorz¹dy rozszerzaj¹ funkcjonalnoœci swoich stron internetowych nie tylko
o E-urz¹d, ale tak¿e mo¿liwoœæ kontaktu z Wójtem, czy te¿
platformy do konsultacji spo³ecznych. Niestety nieco ponad
po³owa mieszkañców polskiej wsi ma do tych rozwi¹zañ techniczny dostêp, a jeszcze mniejszy odsetek potrafi z nich korzystaæ.
Idea konkursu
Celem konkursu jest przeciwstawienie siê wykluczeniu cyfrowemu, które grozi szczególnie na obszarach wiejskich. Niestety
sam dostêp do Internetu jest rozwi¹zaniem niewystarczaj¹cym,
je¿eli nie pójdzie za tym zintegrowany program edukacyjny, a
osoby uœwiadomione czym jest Internet nie bêd¹ mia³y dostêpu
do urz¹dzeñ, za pomoc¹ których bêd¹ mog³y z nich korzystaæ.
Dlatego obok zintensyfikowanych dzia³añ zmierzaj¹cych do
rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej gwarantuj¹cej dostêp do szerokopasmowego Internetu, który sta³ siê standardem
w znacznej czêœci krajów Unii Europejskiej potrzebne s¹ inicjatywy edukuj¹ce spo³ecznoœci wiejskiej w zakresie korzystania
z komputera i Internetu. Takim w³aœnie dzia³aniem jest konkurs
"SO£ECTW@ w sieci", który poprzez promocjê dobrych praktyk bêdzie zachêca³ liderów spo³ecznoœci wiejskich do aktywizacji w cyberprzestrzeni.
Dla zainteresowanych so³ectw wiêcej na: stronie Krajowego
Stowarzyszenia So³tysów - www.konkurs.kss.org.pl
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V Edycja konkursu
"Polska wieœ dziedzictwo i przysz³oœæ"
Jest nam mi³o poinformowaæ, ¿e 8 stycznia 2013 roku Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa og³osi³a V edycjê
konkursu na prace dotycz¹ce polskiego rolnictwa i obszarów
wiejskich pod nazw¹ "Polska wieœ - dziedzictwo i przysz³oœæ".
Konkurs zosta³ objêty patronatem honorowym Polskiego Komitetu ds. UNESCO.
Celem Konkursu jest promocja polskiego rolnictwa,
problematyki zwi¹zanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej
wsi. Kapitu³a Konkursowa wy³oni wyró¿niaj¹ce siê opracowania, które zostan¹ wydane w postaci ksi¹¿kowej w Wydawnictwie Naukowym Scholar (www.scholar.com.pl), bêd¹cym partnerem w projekcie. Dodatkowo zwyciêzca w ka¿dej z kategorii otrzyma nagrodê pieniê¿n¹ w wysokoœci 5 tysiêcy z³otych brutto.
Termin nadsy³ania prac up³ywa 31 lipca 2013 r.
Przedsiêwziêciu patronuj¹: www.kulturaludowa.pl;
www.witrynawiejska.pl.
Minione cztery edycje Konkursu cieszy³y siê ogólnopolskim zainteresowaniem. Poziom, problematyka oraz liczba zg³aszanych prac mile zaskakuj¹ Fundacjê oraz Kapitu³ê Konkursow¹,
w sk³ad której wchodz¹ wybitni naukowcy zaanga¿owani w rozwój obszarów wiejskich: prof. dr hab. Izabella Bukraba-Rylska,

prof. dr hab. Józef Styk, prof. dr hab. Roch Sulima, prof. dr hab.
Jerzy Wilkin, dr Andrzej Ha³asiewicz, dr Dorota Klepacka-Ko³odziejska oraz dr Barbara Perepeczko. W gronie autorów opracowañ znajduj¹ siê przedstawiciele œwiata nauki, studenci, dziennikarze, regionaliœci i pasjonaci, którzy z zami³owaniem dokumentuj¹ historie i zwyczaje polskiej wsi. Poœród nades³anych
zg³oszeñ mo¿na odnaleŸæ monografie wsi, osobiste wspomnienia, cenne opisy tradycji oraz ¿ycia mieszkañców wsi, sagi rodzinne, opowiadania, a nawet powieœci, wiersze i scenariusze
teatralne. Laureaci mog¹ pochwaliæ siê opublikowanymi opracowaniami. Obecnie trwaj¹ prace nad ksi¹¿kami tegorocznych
finalistów. Ka¿da edycja Konkursu jest zakoñczona uroczyst¹
gal¹ po³¹czon¹ z promocj¹ wydanych publikacji. Z sylwetkami
laureatów i tematyk¹ nagrodzonych dotychczas prac mo¿na zapoznaæ siê na stronie internetowej www.fdpa.org.pl oraz portalu
www.facebook.com/Fundacja.FDPA.
Szczegó³y dotycz¹ce konkursu wraz z dokumentacj¹ znajduj¹ siê na stronie internetowej www.fdpa.org.pl. W za³¹czeniu
przesy³amy og³oszenie konkursowe, regulamin i kartê zg³oszeniow¹.
Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela:
Sylwia Konopacka-B¹k,e-mail: s.konopacka@fdpa.org.pl,
tel. 22 864 03 90; 531 829 506, fax 22 864 03 61.

RAPORT
"Wieœ czy globalna wioska"
Zakoñczona zosta³a realizacja projektu badawczego "Wieœ czy
globalna wioska?".
Celem badania by³a diagnoza kompetencji komunikacyjnych mieszkañców wsi. W ramach projektu dokonana zosta³a ocena mo¿liwoœci wykorzystania nowych mediów w budowaniu otwartych i przejrzystych
sieci relacji spo³ecznych na terenach wiejskich.
W jego wyniku stwierdzono, ¿e nie mo¿na obecnie mówiæ o
wykluczeniu cyfrowym mieszkañców obszarów wiejskich w sensie
braku dostêpu do cyfrowych technologii komunikacyjnych. Odrêbnym
problemem jest natomiast œwiadome i kreatywne wykorzystanie tych
technologii w ¿yciu publicznym i ich wp³yw na integracjê wiejskich
spo³ecznoœci lokalnych.
Z badania wynika, ¿e w ostatnich latach stworzono techniczne
podstawy dla swobodnego komunikowania siê mieszkañców obszarów
wiejskich w internecie. Tworz¹ca siê na obszarach wiejskich sieæ instytucji i organizacji (Lokalne Grupy Dzia³ania, Lokalne Grupy Rybackie,
Krajowa Sieæ Obszarów Wiejskich, jednostki samorz¹du terytorialnego, organizacje pozarz¹dowe) - wymaga wrêcz, by w komunikacji zwi¹zanej z ich dzia³aniem, na szerok¹ skalê wykorzystywano instrumenty
komunikacji w sferze publicznej. Przeciêtny mieszkaniec polskiej wsi
jest jednak w internecie bardziej konsumentem gotowych treœci ni¿ ich
wspó³twórc¹. Cyfrowe techniki komunikacyjne s¹ dla niego bardziej
Ÿród³em rozrywki i narzêdziem porozumiewania siê w sferze prywatnej, ni¿ narzêdziem, które mo¿na wykorzystaæ do mobilizacji i ³¹czenia
zasobów spo³ecznoœci lokalnych, wspó³pracy i porozumiewania siê w
osi¹ganiu wspólnych celów. Innymi s³owy - wykorzystanie nowych
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mediów na obszarach wiejskich nie wp³ywa znacz¹co na budowanie
lepszej jakoœci kapita³u spo³ecznego.
Dzisiejsza wieœ ma jednak szereg potencja³ów, które mog¹
sprzyjaæ zmianie tego stanu rzeczy. Pierwszym i niezbêdnym krokiem, by to osi¹gn¹æ, jest zmiana postaw u¿ytkowników nowych
mediów, przede wszystkim poprzez sk³onienie ich do aktywnego i
kreatywnego korzystania z mo¿liwoœci, jakie stwarzaj¹ cyfrowe technologie komunikacji. Podstawow¹ rekomendacj¹ z badania jest potrzeba opracowania i wdro¿enia konkretnych narzêdzi wspomagaj¹cych
tworzenie sieci spo³ecznych na wsi na wstêpnym etapie ich rozwoju
(media internetowe, platformy blogowe, itp.). Narzêdzia takie mo¿na
tworzyæ w oparciu o dostêpne ju¿ w sieci us³ugi - np. serwisy spo³ecznoœciowe. Kto móg³by byæ odbiorc¹ tego rodzaju oferty? Kto twórc¹?
Z jakich elementów powinna siê ona sk³adaæ? Jak j¹ promowaæ i finansowaæ? - na te pytania i inne pytanie postaramy siê odpowiedzieæ w
nastêpnym projekcie badawczym, którego potrzeba przeprowadzenia
wydaje siê konsekwencj¹ dotychczas sformu³owanych wniosków.Polecamy lekturê raportu z badania. Raport "Wieœ czy globalna wioska?"
dostêpny jest na blogu projektu:
http://wiesczyglobalnawioska.pl/category/raporty/.
Badanie zrealizowane zosta³o w okresie sierpieñ - grudzieñ
2012 roku przez firmê doradczo-badawczo-szkoleniow¹ Agrotec Polska sp. z o.o., a sfinansowane ze œrodków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
http://wiesczyglobalnawioska.pl/

