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ABSOLUTORIUM
DLA WÓJTA GMINY
WARTA BOLES£AWIECKA

Na dzieñ 23.05.2013 roku przewodnicz¹cy Rady Gminy
zwo³a³ coroczn¹ absolutoryjn¹ bêd¹c¹ podsumowaniem
rocznej dzia³alnoœci wójta gminy jako organu wykonawczego gminy, a odnosz¹cej siê g³ównie do oceny realizacji
bud¿etu gminy Warta Boles³awiecka w 2012 roku. Materia³y zawieraj¹ce sprawozdanie z realizacji, bilans finansowy oraz stan mienia komunalnego gminy Warta Boles³awiecka przygotowane przez Skarbnika oraz pracowników
urzêdu gminy by³y obiektem g³êbokich analiz na komisjach
Rady Gminy, a szczególnie Komisji Rewizyjnej, a nastêpnie zespo³u Regionalnej Izby Obrachunkowej. Wszystkie
uprawnione organy w koñcowym etapie analiz wydawa³y
swoj¹ ocenê wnioskuj¹c do Rady Gminy by ta w g³osowaniu podjê³a uchwa³ê o przyjêciu bud¿etu za 2012 rok i
udzieleniu absolutorium Wójtowi Gminy. Oczywiœcie komisja rewizyjna i RIO mog¹ wnioskowaæ o nieudzielenie
absolutorium, jednak takiej sytuacji w przypadku dzia³alnoœci naszego organu wykonawczego nigdy nie by³o.
Podstaw¹ pozytywnego wniosku jest kondycja finansowa gminy i dobre zarz¹dzanie bud¿etem, a te w przypadku naszego samorz¹du s¹ wiêcej ni¿ zadowalaj¹ce. Od

wielu lat, g³ównie dziêki finansowaniu inwestycji z udzia³em œrodków ze Ÿróde³ zewnêtrznych wypracowywana jest
tzw. nadwy¿ka bud¿etowa, która zasila realizacjê zadañ w
kolejnych latach. Równie¿ bud¿et w roku 2012 zosta³ wykonany z nadwy¿k¹ bud¿etow¹ w wysokoœci 1.139 tys. z³.
Najwa¿niejsze by³o to, ¿e wykonane dochody gminy by³y
wy¿sze od wydatków, a szczególnie istotne by³o to ¿e dochody bie¿¹ce gminy przewy¿sza³y o ponad 2,5 mln. z³.
wydatki bie¿¹ce gminy, ¿e dziêki staraniom wójta i pracownikom urzêdu uda³o siê w 2012 roku pozyskaæ ponad
2,0 mln dodatkowych œrodków z urzêdu marsza³kowskiego, wojewody oraz MAiC. Dziêki tym wszystkim pozytywnym dzia³aniom a¿ 20% œrodków bud¿etu mog³o zostaæ skierowanych na realizacjê inwestycji gminnych, których wartoœæ wynios³a 5,0 mln. z³.
Te elementy sta³y siê podstaw¹ oceny i tak w dniu
23 maja 2013 roku Rada Gminy jednog³oœnie udzieli³a absolutorium Wójtowi Gminy Warta Boles³awiecka, doceniaj¹c równoczeœnie pracê i zaanga¿owanie zatrudnionych w
Urzêdzie pracowników.

DOLNOŒL¥SKA SIEÆ SZKIELETOWA (DSS)
W dniu 27 maja 2013 roku Urz¹d Marsza³kowski Województwa Dolnoœl¹skiego, rozpocz¹³ symbolicznie pocz¹tek
robót zwi¹zanych z budow¹ DSS w województwie dolnoœl¹skim, inwestycji rozpoczêtej jeszcze w 2007 roku w znacznej
czêœci finansowanej ze œrodków unijnych.
W uroczystoœci udzia³ wziêli parlamentarzyœci, z pos³em Grzegorzem Schetyn¹ na czele, samorz¹dowcy, w tym nasz
Starosta Boles³awiecki Cezary Przybylski, a tak¿e przedstawiciele grupy PKP SA i Lasów Pañstwowych SA - po terenach
nale¿¹cych do tych spó³ek œwiat³owody bêd¹ przebiegaæ.
W ten sposób budowa DSS wesz³a w decyduj¹c¹ fazê - wykonawstwa. Do koñca przysz³ego roku na terenie ca³ego
województwa po³o¿onych zostanie ponad 1,5 tysi¹ca km kabli œwiat³owodowych, które stanowiæ bêd¹ szkielet dla odbiorców - firm telekomunikacyjnych, które przeœl¹ sygna³ do mieszkañców. '
Dla naszej gminy to kolejny krok ku przysz³oœci. W ubieg³ych latach w ramach likwidacji tzw. "bia³ych plam" TPSA
z w³asnych œrodków odnowi³a w naszej gminie sieæ telekomunikacyjn¹ we wszystkich miejscowoœciach. Dziêki tej inwestycji ka¿dy mieszkaniec naszej gminy mo¿e mieæ Internet w domu.
Œwiat³owodowa sieæ budowana w ramach DSS przyspieszy przep³yw informacji, da u¿ytkownikom silne i nowoczesne narzêdzie komunikacji.
Fakt rozpoczêcia tej ogromnej inwestycji wartej 215 mln. z³. w³aœnie naszej gminie jest traktowane przez nas jako
du¿e wyró¿nienie i kolejny krok w e-przysz³oœæ.

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY WARTA BOLES£AWIECKA
Wydawca: Urz¹d Gminy Warta Boles³awiecka 40c, 59-720 Raciborowice Górne,
centr
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
Redakcyjny.. Zdjêcia: archiwum w³asne
DTP i dr
uk: PPU „UNIFOT” Andr
zej Bobik, 59-225 Chojnów
zei 2, tel. 76 81 91 650, e-mail: unifot@poczta.fm
Andrzej
Chojnów,, ul. Okr
Okrzei
druk:
3

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY WARTA BOLES£AWIECKA

CZERWIEC 2013

Ile z³o¿ono deklaracji œmieciowych?
Ile osób nie chce segregowaæ odpadów?
Deklaracje z³o¿y³o 1830 w³aœcicieli i zarz¹dców nieruchomoœci. Liczba mieszkañców ujêta w deklaracjach wynosi 6 893, co stanowi 81% mieszkañców Gminy Warta Boles³awiecka (na dzieñ
4.06.2013r. stan ludnoœci wynosi³ 8546 osób). 96% zadeklarowa³o,
¿e bêdzie segregowaæ odpady. Cieszy nas to, poniewa¿ przekroczenie dopuszczalnych prawem poziomów recyklingu wi¹¿e siê z koniecznoœci¹ zap³aty przez Gminê dotkliwych kar pieniê¿nych, o których mowa w art. 9z ustawy o czystoœci i porz¹dku w gminach.
ANALIZA z³o¿onych deklaracji
• Liczba z³o¿onych deklaracji - 1830, w tym 27 deklaracji bez segregacji
odpadów)
• Iloœæ mieszkañców objêtych deklaracjami - 6893 na liczbê mieszkañców wynosz¹c¹ 8546, w tym 278 osób nie zadeklarowa³o segregacji
odpadów.
• Zadeklarowana wysokoœæ op³at ogó³em - 74.089z³/miesi¹c (tj. 889.068z³
rocznie na szacowany koszt obs³ugi systemu wynosz¹cy 1.434.739z³
rocznie (119.561,58z³ na miesi¹c).
Analiza wg miejscowoœci:
RACIBOROWICE GÓRNE:
Iloœæ mieszkañców ogó³em: 1 379
Iloœæ mieszkañców objêtych deklaracjami: 1 085
Deklaracji: 378, w tym z gospodarstw:
1 - osobowych: 80
2 - 4 osobowych: 235
5 - 7 osobowych: 55
8 i wiêcej osobowych: 8
RACIBOROWICE DOLNE:
Iloœæ mieszkañców ogó³em: 757
Iloœæ mieszkañców objêtych deklaracjami: 567
Deklaracji: 145, w tym z gospodarstw:
1 - osobowych: 21
2 - 4 osobowych: 76
5 - 7 osobowych: 43
8 i wiêcej osobowych: 4
wspólnoty: 1
TOMASZÓW BOLES£AWIECKI:
Iloœæ mieszkañców ogó³em: 1 845
Iloœæ mieszkañców objêtych deklaracjami: 1 661
Deklaracji: 317. w tym z gospodarstw:
1 - osobowych: 24
2 - 4 osobowych: 207
5 - 7 osobowych: 72
8 i wiêcej osobowych: 7
wspólnoty: 7
SZCZYTNICA:
Iloœæ mieszkañców ogó³em: 1 194
Iloœæ mieszkañców objêtych deklaracjami: 699
Deklaracji: 113, w tym z gospodarstw:
1 - osobowych: 15
2 - 4 osobowych: 64
5 - 7 osobowych: 27
8 i wiêcej osobowych: 1
wspólnoty: 8

WARTOWICE:
Iloœæ mieszkañców ogó³em: 327
Iloœæ mieszkañców objêtych deklaracjami: 285
Deklaracji: 85, w tym z gospodarstw:
1 - osobowych: 8
2 - 4 osobowych: 54
5 - 7 osobowych: 21
8 i wiêcej osobowych: 2
Wszyscy mieszkañcy deklaruj¹ segregowanie odpadów
WARTA BOLES£AWIECKA:
Iloœæ mieszkañców ogó³em: 903
Iloœæ mieszkañców objêtych deklaracjami: 811
Deklaracji: 230, w tym z gospodarstw:
1 - osobowych: 26
2 - 4 osobowych: 150
5 - 7 osobowych: 46
8 i wiêcej osobowych: 8
JURKÓW:
Iloœæ mieszkañców ogó³em: 268
Iloœæ mieszkañców objêtych deklaracjami: 240
Deklaracji: 64, w tym z gospodarstw:
1 - osobowych: 8
2 - 4 osobowych: 38
5 - 7 osobowych: 15
8 i wiêcej osobowych: 3
Wszyscy mieszkañcy deklaruj¹ segregowanie odpadów
IWINY:
Iloœæ mieszkañców ogó³em: 1 303
Iloœæ mieszkañców objêtych deklaracjami: 1 064
Deklaracji: 364, w tym z gospodarstw:
1 - osobowych: 77
2 - 4 osobowych: 239
5 - 7 osobowych: 42
8 i wiêcej osobowych: 6
LUBKÓW:
Iloœæ mieszkañców ogó³em: 387
Iloœæ mieszkañców objêtych deklaracjami: 328
Deklaracji: 89, w tym z gospodarstw:
1 - osobowych: 8
2 - 4 osobowych: 54
5 - 7 osobowych: 24
8 i wiêcej osobowych: 3
WILCZY LAS:
Iloœæ mieszkañców ogó³em: 183
Iloœæ mieszkañców objêtych deklaracjami: 153
Deklaracji: 48, w tym z gospodarstw:
1 - osobowych: 7
2 - 4 osobowych: 36
5 - 7 osobowych: 4
8 i wiêcej osobowych: 1
Wszyscy mieszkañcy deklaruj¹ segregowanie
odpadów
Zestawienie sporz¹dzono: 4.06.2013 r., godz. 10.00
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Nie wszyscy z³o¿yli deklaracje œmieciowe
Szanowni Mieszkañcy!
Dochodz¹ do nas informacje, ¿e niektórzy mieszkañcy twierdz¹, i¿ nie
wytwarzaj¹ odpadów i w zwi¹zku z tym nie zamierzaj¹ z³o¿yæ deklaracji
œmieciowej, i tym samym nie bêd¹ uiszczaæ op³aty za ich odbiór i zagospodarowanie. Jesteœmy zaniepokojeni t¹ sytuacj¹! Takie twierdzenie rodzi podejrzenie o nielegalnym pozbywaniu siê œmieci lub,
co gorsze, spalaniu ich w domowych piecach!!! Spalanie œmieci to
nie oszczêdnoœæ!!! To truj¹cy i bardzo kosztowny smród nie tylko
dla osoby, która uprawia ten nielegalny proceder.
Kto pali œmieci nara¿a zdrowie swoje i innych - leczenie jest bardzo
kosztowne!!! Spalaj¹c œmieci w domu mo¿na nadto doprowadziæ do po¿aru sadzy i rozszczelnienia przewodów
kominowych. Ostrzegamy! Po¿ary sadzy mog¹ byæ groŸne w skutkach. Przy uszkodzeniu konstrukcji komina
mo¿e dojœæ do rozprzestrzeniania siê po¿aru na ca³y budynek. Wskutek zapalenia siê sadzy mo¿e te¿ nast¹piæ
pêkniêcie komina, które czêsto bywa niewidoczne, ale groŸne w skutkach i mo¿e byæ przyczyn¹ zaczadzenia.
Czy warto nara¿aæ siebie i innych domowników, a tak¿e s¹siadów na œmieræ?!
Jeœli powy¿sze fakty kogoœ nie przekona³y to informujemy, ¿e osobie przy³apanej na paleniu w piecu œmieci grozi
mandat do 500 z³. Jeœli zaœ sprawa trafi do s¹du - grozi grzywna do 5 tysiêcy z³otych.
PRZYPOMINAMY: op³aty za odbiór odpadów s¹ obligatoryjne! Zgodnie z art. 6m ustawy o czystoœci i porz¹dku
w gminach w³aœciciel nieruchomoœci jest zobowi¹zany z³o¿yæ deklaracjê o wysokoœci op³aty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi. Zgodnie z art. 6o ustawy jw. w razie niez³o¿enia deklaracji wójt w drodze decyzji okreœla
wysokoœæ op³aty, bior¹c pod uwagê uzasadnione szacunki, w tym œredni¹ iloœæ odpadów powstaj¹cych na nieruchomoœci o podobnym charakterze.

Apelujemy o rozs¹dek i wyobraŸniê!

Realizacja ustawy "œmieciowej"
Zgodnie z wczeœniejszymi informacjami jakie Pañstwu podawa³em nasz Urz¹d koñczy ju¿ przygotowania do wejœcia
w ¿ycie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi tzw. momentu zero czyli daty 1 lipca 2013 r.
Chcia³em Pañstwu podziêkowaæ, za z³o¿enie deklaracji o wysokoœci op³aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, co dotyczy ponad 80 % mieszkañców gminy. Kwota jak¹ bêdzie dysponowaæ gmina w oparciu o dotychczas z³o¿one
deklaracje to ok. 900 tys. z³ rocznie a pamiêtaj¹ Pañstwo, ¿e wczeœniej okreœlane koszty ca³ego sytemu wnosi³y 1,4 mln. z³.
Wœród z³o¿onych deklaracji tylko ok. 4% mieszkañców zdeklarowa³o, ¿e nie bêdzie prowadziæ segregacji odpadów.
W wiêkszoœci dotyczy to budynków wielorodzinnych, gdzie trudniej o dyscyplinê w tym zakresie. Ja jednak wci¹¿ namawiam Pañstwa do prowadzenia segregacji odpadów, gdy¿ bêdzie to mia³o odbicie w zmniejszeniu kosztów ca³ego systemu,
a co za tym idzie da nam mo¿liwoœæ utrzymania dotychczas ustalonych stawek.
Najwiêcej problemów napotkaliœmy przy wspólnotach mieszkaniowych, które zgodnie z ustaw¹ o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminach winny z³o¿yæ deklaracjê gdy¿ "je¿eli nieruchomoœæ jest zabudowana budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrêbn¹ w³asnoœæ lokali, obowi¹zki w³aœciciela nieruchomoœci obci¹¿aj¹ osoby sprawuj¹ce
zarz¹d nieruchomoœci¹ wspóln¹, w rozumieniu przepisów ustawy o w³asnoœci lokali lub w³aœcicieli lokali, je¿eli zarz¹d nie
zosta³ wybrany". Brak obecnie z³o¿onej deklaracji, brak informacji o sk³adzie zarz¹dów wspólnot, jak i zakresach umów
zlecanych zewnêtrznym zarz¹dcom powoduje ogólny chaos, który mo¿e doprowadziæ do braku mo¿liwoœci odbioru odpadów po dniu 1 lipca 2013 r.
Wobec powy¿szego apelujê do Pañstwa mieszkaj¹cych w takich budynkach o zainteresowanie siê, czy zarz¹d waszej
wspólnoty dopilnowa³ ci¹¿¹cego na nim obowi¹zku, a je¿eli tego nie zarobi³, proszê o szybk¹ interwencjê.
Ponadto chcia³bym poinformowaæ Pañstwa, ¿e jesteœmy ju¿ po podpisaniu umowy na odbiór odpadów komunalnych
i podmiotem œwiadcz¹cym nam us³ugê przez najbli¿szy rok jest Zak³ad Gospodarki Komunalnej w Lubkowie Spó³ka z o. o.
(Spó³ka ze 100% udzia³em gminy Wata Boles³awiecka powo³ana do realizacji zadañ w³asnych gminy).

Wójt Gminy Warta Boles³awiecka
mgr Miros³aw Haniszewski
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RUSZY£Y INWESTYCJE
NA DROGACH
GMINNYCH!

UTRUDNIENIA W
PRZEJEZDZIE PRZEZ
MOST W IWINACH

Jeszcze w czerwcu br. zostanie udostêpniony w Iwinach nowych chodnik budowany w³aœnie wzd³u¿ drogi wojewódzkiej 363.
Inwestycja by³a planowana jeszcze w 2010 roku, jednak z ró¿nych
przyczyn realizacja nie dosz³a do skutku. Koszt ca³kowity zadania
wynosi ponad 180 tys. z³., z której w bud¿ecie naszej gminy zabezpieczamy po³owê œrodków. Inwestycja bêdzie ostatnim zadaniem w zakresie budowy chodników przy drogach wojewódzkich biegn¹cych
przez teren naszej gminy i znacz¹co poprawi stan bezpieczeñstwa
pieszych. Poprawi te¿ wizerunek i estetykê miejscowoœci Iwiny. Oczywiœcie pozostanie teraz pojawiaj¹cy siê niestety problem utrzymania
czystoœci i porz¹dku na chodniku przez w³aœcicieli nieruchomoœci na
d³ugoœci ich posesji - wraz z chodnikiem dostaj¹ oni nowe obowi¹zki
dotycz¹ce utrzymania ich w czystoœci, dba³oœci o to, by nie zarasta³y
traw¹, a zim¹ - w zakresie odœnie¿ania a nastêpnie sprz¹tania pozosta³oœci po piasku.
Równie¿ w tym roku wykonamy oko³o 200-300 mb chodników w
Szczytnicy i Raciborowicach Górnych, na które Wójt w uzgodnieniu
ze Starost¹ Boles³awieckim zabezpieczy³ w bud¿ecie œrodki w wysokoœci 60 tys. z³. na ka¿dy z planowanych do wykonania odcinków
chodnika. Zadania zostan¹ zrealizowane z udzia³em œrodków funduszy so³eckich. Rady So³eckie obu wsi postanowi³y o tym w ubieg³ym
roku decyduj¹c o skierowaniu œrodków na konkretnie, potrzebne mieszkañcom zadania.
PO zorganizowanym postêpowaniu o zamówienie publiczne firma
Przedsiêbiorstwo robót drogowych sp. z o.o. z Lubania - zwyciêzca
przetargów rozpoczyna budowê dróg w Tomaszowie Boles³awieckim,
Lubkowie, Wartowicach oraz Warcie Boles³awieckiej a tak¿e przebudowê drogi w ramach II etapu na trasie Lubków - Wilczy Las, realizowanego ze udzia³em œrodków z tzw. schetynówki. Na realizacjê obu
zadañ - po postêpowaniach przetargowych - zabezpieczyliœmy w naszym bud¿ecie œrodki w kwocie 1,7 mln. z³. Wykonujemy równie¿, z
zabezpieczeniem œrodków z funduszu rolnego drogê w Wilczym Lesie, której koszt budowy wyniesie 144,4 tys.z³.
Niestety koszty budowy dróg maj¹ siln¹ tendencjê zwy¿kow¹. To dla
nas wszystkich musi byæ bodŸcem do wiêkszej o nie dba³oœci; nasz
apel kierujemy do naszych rolników, a szczególnie do w³aœcicieli wielkich gospodarstw rolnych, których pracownicy czêsto niszcz¹ drogi
podarowuj¹c je, zanieczyszczaj¹c drogi ziemi¹ z pól i wje¿d¿aj¹c na nie
sprzêtem nie przystosowanym do ich ciê¿aru - przyczepami o tona¿u
30-40 ton. Takiego obci¹¿enia nie wytrzymuj¹ nawet drogi specjalistyczne, a transport p³odów rolnych - w takich sytuacjach - powinien
byæ prowadzony drogami œródpolnymi lub po gruntach rolnych w³aœciciela gospodarstwa.

Zarz¹d Dróg Wojewódzkich ze wzglêdów bezpieczeñstwa
ograniczy³ w ostatnich miesi¹cach ruch przez most na drodze wojewódzkiej w Iwinach dla samochodów ciê¿arowych
o masie przekraczaj¹cej 25 ton. W efekcie tej decyzji nap³ynê³o do naszego Urzêdu kilka wniosków o rozwi¹zanie
tematu od przedsiêbiorców, którzy prowadz¹ przewóz towarów i w których zakaz uderzy³ bezpoœrednio zmuszaj¹c
ich do pokonywania d³u¿szych tras w trakcie transportu
towarów, p³odów rolnych ect. Na bazie tych wniosków Wójt
Gminy podj¹³ interwencjê u Marsza³ka Województwa Dolnoœl¹skiego - Jerzego £u¿niak. W wyniku tej rozmowy sprawa zostanie ponownie zbadana i prawdopodobnie ruch
przez most zostanie przywrócony poprzez dopuszczenie
tzw. ruchu wahad³owego dla ciê¿arówek o dopuszczalnej
masie ca³kowitej powy¿ej 25 ton. W chwili obecnej czekamy na decyzjê.

Konkursy na dyrektorów szkó³
Dnia 21 maja 2013r. przeprowadzono konkursy na stanowisko dyrektora
w Szkole Podstawowej w Raciborowicach Dolnych i Zespole
Szkolno-Przedszkolnym
w Iwinach.
Do przeprowadzenia konkursu zosta³y powo³ane komisje konkursowe w sk³adzie: trzej przedstawiciele organu prowadz¹cego czyli gminy, dwaj przedstawiciele Kuratorium Oœwiaty
po jednym przedstawicielu Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców danej szko³y oraz przedstawiciel Zwi¹zku Nauczycielstwa
Polskiego.
Na stanowisko Dyrektora SP w Raciborowicach Dolnych z³o¿o-
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no tylko jedn¹ ofertê. Komisja konkursowa pozytywnie oceni³a
ofertê Pani Ewy Huryk, która nastêpnie zosta³a powo³ana na
dyrektora szko³y.
Na stanowisko Dyrektora Zespo³u Szkolno-Przedszkolnego w Iwinach ofertê z³o¿y³y dwie osoby: Pan Aleksander Wis
i Pani El¿bieta Koryluk-Sowa. Komisja konkursowa nie wy³oni³a
kandydata na stanowisko dyrektora. W zwi¹zku z powy¿szym
Wójt Gminy ma prawo powierzyæ to stanowisko ustalonemu przez
siebie kandydatowi po zasiêgniêciu opinii Rady Pedagogicznej.
Kandydatem na stanowisko dyrektora jest Pani El¿bieta Koryluk-Sowa, jeœli uzyska pozytywn¹ opiniê zostanie powo³ana na
dyrektora Zespo³u Szkolno-Przedszkolnego.
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SÊDZIMIRÓW CHCE ZMIENIÆ GMINÊ!
W kwietniu br. przedstawiciele wsi Sêdzimirów wraz z so³tysk¹ wsi i rad¹ so³eck¹ rozpoczêli rozmowy z Wójtem Gminy
Warta Boles³awiecka w celu przy³¹czenia wsi do naszej gminy.
G³ównym motywem dzia³ania mieszkañców tej miejscowoœci, których 225 podpisów znalaz³o siê na do³¹czonych do wniosku listach jest brak zaanga¿owania w³adz gminy Pielgrzymka w rozwi¹zywanie problemów mieszkañców wsi, a szczególnie: wysokie op³aty za dostawê wody - oko³o 4 z³ oraz odbiór œcieków ponad 7 z³/m3 od stycznia 2013 roku, brak inwestycji drogowych
w tej miejscowoœci: nowych dróg i chodników oraz próba zamkniêcia 6-klasowej szko³y podstawowej.
Wójt Gminy skierowa³ zainteresowanych do Rady Gminy
i tak te¿ w dniu 23 maja 2013 roku delegacja mieszkañców Sêdzimirowa uczestniczy³a w obradach sesji Rady Gminy Warta Boles³awiecka. Po wys³uchaniu goœci radni wraz z Przewodnicz¹cym
Rady Gminy postanowili dokonaæ analizy skutków spo³ecznogospodarczych przy³¹czenia miejscowoœci Sêdzimirów do naszej
gminy.
Dzia³aj¹c z upowa¿nienia Rady, Wójt Gminy porozumia³
siê z Wójtem gminy Pielgrzymka by zebraæ informacje, na podstawie których bêdzie mo¿liwe sprecyzowanie sytuacji finansowej miejscowoœci.
Ustalenia nie s¹ korzystne dla zainteresowanych, gdy¿
miejscowoœæ ma ujemne saldo wydatków w stosunku do osi¹ganych dochodów, co znajduje swoje potwierdzenie w bud¿ecie
gminy Pielgrzymka. Poprzez wp³ywy podatkowe miejscowoœæ
uzyskuje 160 tys. dochodu rocznie, a wydatki kierowane do miejscowoœci dotycz¹: dop³aty do œcieków w wysokoœci 90 tys. z³.,
kosztów oœwietlenia ulicznego - 12 tys. z³., utrzymania œwietlicy
wiejskiej - 11 tys. z³., utrzymania szko³y - 296 tys. z³., utrzymania
osp - 10 tys. z³. Razem wydatki siêgaj¹ kwoty 418,1 tys. z³., co po
odliczeniu subwencji oœwiatowej jak¹ otrzymuje gmina w wysokoœci 169 tys. z³., daje ujemny wynik w wysokoœci 92 tys. z³., jakie
bud¿et gminy dop³aca w celu zapewnienia finansowania podstawowych zadañ w tej miejscowoœci.
Z kolei oczekiwania mieszkañców Sêdzimirowa zobowi¹za³yby gminê Warta Boles³awiecka do zabezpieczenia w pierw-

szych wspólnych latach kwoty siêgaj¹cej co najmniej 2 mln. z³.
na remont drogi oraz kwoty co najmniej 0,5 mln. z³. na remont
oœwietlenia ulicznego, co mia³oby bezpoœredni wp³yw na opóŸnienie zaplanowanych zadañ inwestycyjnych w pozosta³ych miejscowoœciach gminy. Argumentem przeciwko takim obci¹¿eniom
jest niepewna przysz³oœæ samorz¹dów w Polsce, które ci¹gle s¹
obci¹¿ane nowymi zadaniami bez równoczesnego przekazania
niezbêdnych na ich realizacjê œrodków. Sytuacja by³aby dla naszej gminy i mieszkañców Sêdzimirowa bardziej klarowna, gdyby
spe³ni³y siê nasze oczekiwania dotycz¹ce budowy nowej kopalni
miedzi na bazie z³o¿a Wartowice oraz cementowni w Raciborowicach Dolnych. Wówczas bêdziemy mogli bardziej pozytywnie
spojrzeæ na wniosek mieszkañców Sêdzimirowa i po konsultacjach spo³ecznych zdecydowaæ o ich losie i ewentualnej zmianie
granic gminy Warta Boles³awiecka.

ZAJÊCIA SPORTOWE NA BOISKACH
Ju¿ od miesi¹ca kwietnia br. ponownie, jak w roku ubieg³ym, ruszy³y zajêcia sportowo-rekreacyjne zorganizowane na obiektach sportowych Gminy. Zatrudniono Animatorów i Instruktorów.
Zajêcia odbywaj¹ siê w dniach od poniedzia³ku do pi¹tku i w wybrane soboty. Dok³adne harmonogramy zajêæ ustalane s¹ co miesi¹c i wywieszane na obiektach.
W miesi¹cu czerwcu zajêcia prowadzone bêd¹ w godzinach:
• boisko "ORLIK" w Warcie Boles³awieckiej - od godz. 15.00 do godz. 21.00,
• boisko wielofunkcyjne w Raciborowicach Dolnych - od godz. 15.00 do godz. 18.00,
• boisko wielofunkcyjne w Iwinach - od godz. 1.700 do godz. 19.30,
• boisko wielofunkcyjne w Tomaszowie Boles³awieckim - od godz. 13.30 do
godz. 16.30
Bardzo gor¹co zapraszamy wszystkie, chêtne dzieci do uczestnictwa w zorganizowanych zajêciach.
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Osiem lat z Janem
Paw³em II
GMINA OCZAMI
DZIECKA
W dniu 2 maja 2013 r. zosta³ rozstrzygniêty konkurs plastyczny dla uczniów szkó³ podstawowych z terenu Gminy Warta
Boles³awiecka pt. "Gmina oczami dziecka".
Konkurs zosta³ zorganizowany przez Zespó³ Szkolno - Przedszkolny w Iwinach pod patronatem Wójta Gminy Warta Boles³awiecka, p. Miros³awa Haniszewskiego. Wp³ynê³o wiele prac,
których poziom by³ zró¿nicowany. Prace przedstawia³y charakterystyczne obiekty naszej Gminy i by³y wykonane ró¿norodnymi technikami. Komisja konkursowa w sk³adzie p. Barbara Leœniak, p. Eliza Klityñska, p. Anna Skwarek i p. Jolanta
Buganik dokona³a oceny prac i nagrodzi³a nastêpuj¹cych
uczniów:

Wyró¿nienie otrzymali nastêpuj¹cy uczniowie:
- Mateusz Heryæ, klasa 3 - SP Iwiny
- Hubert Ryœ, klasa 3 - SP Iwiny
- Alex Kurleto, klasa 3 - SP Iwiny
- Oskar Lewandowski, klasa 5 - SP Warta Boles³awiecka,
- Wiktoria Rudzik, klasa 2 - SP Warta Boles³awiecka
Wszystkim laureatom bardzo podoba³y siê nagrody, które ufundowa³ Urz¹d Gminy w Warcie Boles³awieckiej.

W dniu 18.05.2013r przypad³a ósma rocznica nadania imienia Jana
Paw³a II Gimnazjum w Iwinach. W ramach obchodów tego wydarzenia w
dniach 20-24.05.2013r. zorganizowano w szkole tydzieñ pracy z Patronem.
Pierwszym elementem by³ uroczysty apel poœwiêcony Ojcu Œwiêtemu. Nastêpnie reprezentacja Gimnazjum uczestniczy³a w II Przegl¹dzie Piosenki Religijnej w Goœciszowie. Nasze uczennice zaprezentowa³y siê bardzo
dobrze, zdobywaj¹c wyró¿nienie. Kolejnym elementem zwi¹zanym z obchodami rocznicy nadania imienia by³o zebranie z rodzicami, na którym uczniowie
przedstawili prezentacjê multimedialn¹ oraz program artystyczny poœwiêcony Janowi Paw³owi II. Dodatkowo poczet sztandarowy Gimnazjum wzi¹³
udzia³ w uroczystoœci 5-lecia nadania imienia Jana Paw³a II Szkole Podstawowej w Zagrodzie.
Nowoœci¹ w obchodach rocznicy by³ I Pieszy Rajd z Ojcem Œwiêtym
upamiêtniaj¹cy Jana Paw³a II. W czwartek 23 maja 2013 r. niemal stu uczniów
wraz z wychowawcami i nauczycielami przesz³o pieszo 12-kilometrow¹ trasê
ze szko³y pod Krzy¿ Milenijny znajduj¹cy siê w Wilczym Lesie. Wydarzenie
to, zainicjowane przez pani¹ Danutê Szymczyk, by³o wspania³ym zakoñczeniem tygodnia pracy z Patronem i pozwoli³o nam uczciæ pamiêæ Wielkiego
Papie¿a Polaka.
Wycieczka sta³a pod znakiem zapytania z powodu pogody, na szczêœcie jednak oby³o siê bez deszczu i towarzyszy³o nam piêkne s³oñce. Dziêki
temu ze szko³y wyruszyliœmy planowo, o 9.00. Szlak wycieczki wiód³ przez
las. Wielu uczniów nios³o ma³e, bia³o-¿ó³te flagi papieskie, a tak¿e wiêksz¹ z
wizerunkiem naszego Patrona. Po drodze œpiewaliœmy pieœni, nie tylko religijne, dziêki którym czas mija³ szybciej i milej. Marsz zaj¹³ nam oko³o dwóch
godzin i chwilami by³o naprawdê ciê¿ko, jednak wszyscy stanêliœmy na wysokoœci zadania i dotarliœmy do celu. Na miejscu w Wilczym Lesie czeka³a na nas
Pani Dyrektor wraz z ksiêdzem Adamem Terleckim, który opowiedzia³ nam
krótko o historii Krzy¿a oraz idei jego budowy. Nastêpnie spêdziliœmy czas na
wspólnym œpiewie przy gitarowym akompaniamencie w wykonaniu uczennicy klasy 2 A, Ilony Hil. Odby³ siê te¿ quiz, którego pytania dotyczy³y Jana
Paw³a II. Do szko³y wróciliœmy ok. 12:30.
Wszyscy z entuzjazmem uczestniczyliœmy w rajdzie i nikt nie ¿a³owa³ wziêcia udzia³u w tym wydarzeniu. Ta wspania³a idea na pewno stanie siê
dla naszego gimnazjum tradycj¹, a zarazem doskona³¹ form¹ pracy z Patronem
- Papie¿em Polakiem, który tak ukocha³ piesze wêdrówki.
Zespó³ Szkolno-Przedszkolny w Iwinach
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COŒ Z KULTURY ...
WYDARZENIA KULTURALNE I BIBLIOTECZNE
W GMINIE WARTA BOLES£AWIECKA
WGminne Centrum Kultury w Warcie Boles³awieckiej wraz z
Gminnymi Bibliotekami Publicznymi przeprowadzi³o szereg imprez
kulturalnych i konkursów czytelniczo-recytatorskich dla dzieci. Poni¿ej przedstawiamy relacjê z wybranych imprez.
W pi¹tek 22 marca 2013r. w Domu Kultury w Tomaszowie Boles³awieckim odby³ siê konkurs zorganizowany przez Bibliotekê Publiczn¹.
W konkursie wziê³o udzia³ 22 uczniów klas I-III ze Szkó³ Podstawowych w Raciborowicach, Iwin, Szczytnicy i Tomaszowa. Ka¿dy uczestnik wykona³ jeden wiersz. Tematem tego konkursu to "Bocian i jego
s¹siedzi". Uczniowie oceniani byli przez jury w sk³adzie : Zofia Pankiewicz, Anna Kulesza i Barbara Kowalczyk. Ka¿dy uczestnik otrzyma³ nagrody w postaci ksi¹¿ki.

21 marca 2013 r. w Bibliotece Publicznej w Tomaszowie Boles³awieckim odby³ siê wieczór poezji.
Laureaci gminnego konkursu recytatorskiego przygotowali
wiersze polskich poetów i zaprezentowali paniom z KGW Tomaszów. Po swoich prezentacjach wspólnie z zaproszonymi goœæmi skorzystali ze s³odkiego poczêstunku równie¿ z zespo³em NIESPODZIANKA . Œpiewali wspólnie ludowe piosenki. Wieczorek min¹³ w
mi³ej i przyjaznej atmosferze.

Dogrywka ustali³a nastêpuj¹ce wyniki:
1 miejsce - Micha³ Stempak, klasa V.
2 miejsce - Magdalena Marsza³ek, klasa IV.
3 miejsce - Wiktoria Gola, klasa V.
4 miejsce - Alicja Ho³odowska, klasa IV.
Œredni wynik uczestników by³ wysoki. IV klasa nie ustêpowa³a pola V.
Dla najlepszych by³y nagrody ksi¹¿kowe i dyplomy, a pozostali uczestnicy otrzymali dyplomy i d³ugopisy.

Dnia 10 maja 2013 w Bibliotece Publicznej im. Adama Mickiewicza w
Raciborowicach, odby³ siê konkurs ortograficzny "Ortografia na weso³o". W konkursie wziêli udzia³ uczniowie klasy III, gdzie wychowawczyni¹ jest P. Bo¿ena Marsza³ek. Ka¿dy pracowa³ indywidualnie. A¿ 5
osób uzyska³o najwiêkszy wynik spoœród pisz¹cych (102/105 pkt.), a
byli to:
Piecek Emilia
Modras Jagoda
Trochimowicz Natalia
£ukasiewicz Wojciech
Kulik Krystian.
Wszyscy uczniowie wykazali siê wysokim poziomem wiedzy. Ka¿dy
otrzyma³ dyplomy i nagrody rzeczowe.

Dnia 11.04.2013 r. odby³ siê konkurs ortograficzny klas IV-V "Ortografia na weso³o", zorganizowany przez Bibliotekê Publiczna im. Adama
Mickiewicza w Raciborowicach.
38 uczniów Szko³y Podstawowej w Raciborowicach pod opiek¹ P.
Barbary Kowalczyk, rozwi¹zywa³o zadania ortograficzne, które doœæ
czêsto sprawiaj¹ problemy. Ka¿dy pisa³ osobno, a do fina³u przyst¹pi³y 4 osoby, które dodatkowo napisa³y dyktando, aby wy³oniæ najlepszych.
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10 maja Biblioteka Publiczna w Warcie Boles³awieckiej zorganizowa³a
w Szkole Podstawowej im. Stanis³awa W. Reymonta w Warcie Boles³awieckiej konkurs czytelniczy "Karolcia" M.Kruger, w którym udzia³
wziêli uczniowie klasy III. Najwiêcej punktów zdoby³ i zaj¹³ I miejsce
Dominik Otworowski. II miejsce dla Agnieszki Trubisz i Weroniki
Bondrow, a III dla Patryka Smogura i Wojciecha Skrzypka. Wszyscy
uczestnicy dostali dyplomy, a najlepsi nagrody.

CZERWIEC 2013
23 maja 2013 roku w Szkole Podstawowej w Tomaszowie Boles³awieckim odby³ siê szkolny konkurs ortograficzny zorganizowany przez
Bibliotekê Publiczn¹ z Tomaszowa we wspó³pracy ze Szko³¹ Podstawow¹. Udzia³ wziê³o 35 uczniów z klas IV-VI. Zwyciêzcy otrzymali
oznaki "Mistrz Ortografii" oraz nagrody w postaci ksi¹¿ek i dyplomy.

W dniu 6 czerwca 2013 roku na Sali Wiejskiej w Szczytnicy Gminne
Centrum Kultury zorganizowa³o spotkanie aktorskie z Pani¹ Ann¹
Chojnack¹, która przedstawi³a baœñ "Pch³a Szachrajka". W przedstawieniu czynny udzia³ bra³y równie¿ udzia³ dzieci ze Szko³y Podstawowej w Szczytnicy. Dziêki temu dzieci zasmakowa³y gry aktorskiej
z czego by³y bardzo zadowolone.

W dniu 17 maja 2013 roku Biblioteka Publiczna w Tomaszowie i Warcie Boles³awieckiej zorganizowa³a spotkanie aktorskie z Pani¹ Ann¹
Chojnack¹, która przedstawi³a baœñ "Brzydkie Kacz¹tko".
Przedstawienie obejrza³y dzieci z klas 0-3 Szko³y Podstawowej i Przedszkole "Akademia Rozwoju Dziecka" z Tomaszowa Boles³awieckiego.

Podziêkowanie!
Biblioteka Publiczna im. Adama Mickiewicza w Raciborowicach otrzyma³a w darze ksi¹¿ki popularno-naukowe, psychologiczne, beletrystykê , a tak¿e jêzykowe. Darczyñc¹ jest Pani KLAUDIA PLENZLER z Lubkowa. Dziêkujemy, ¿e podzieli³a siê Pani m¹droœci¹ i dobrem zawartym w tych ksi¹¿kach, które ju¿ ciesz¹ siê powodzeniem u
czytelników.
Zastêpca Dyrektora GCK ds. bibliotek
Anna Skiba

DO¯YNKI GMINNE 2013
Tegoroczne Do¿ynki Gminne odbêd¹ siê 1 wrzeœnia 2013 roku w Iwinach (park) wœród gwiazd wystêpuj¹cych na naszej scenie bêdziemy mogli
obejrzeæ program kabaretu "KA£AMASZ" w którym wystêpuj¹ miêdzy innymi aktorzy znani z serialu "Ranczo".
Zapraszamy!
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XXI OGÓLNOPOLSKI ZLOT SZKÓ£
SIENKIEWICZOWSKICH W GNIEZNIE
TW dniach 2426.05.2013 r. delegacja ze Szko³y Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Raciborowicach Dolnych uczestniczy³a w XXI Ogólnopolskim Zlocie Szkó³
Sienkiewiczowskich w
GnieŸnie. Ide¹ tych
spotkañ obok przypomnienia, utrwalenia i
ukazania geniuszu
Henryka Sienkiewicza
i jego dzie³, jest poznanie i promowanie pracy szkó³, zwi¹zanej z
dzia³alnoœci¹ swego patrona i ukazywanie piêkna naszego kraju.
Pomys³odawc¹ zlotów jest dyrektor Muzeum Henryka
Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej Pan Antoni Cybulski,
który od lat patronuje ich organizacji, szerz¹c najcenniejsze przes³ania naszego noblisty. Pierwszy Zlot zosta³ zorganizowany w 1993 roku w miejscu urodzin Henryka Sienkiewicza na Ziemi £ukowskiej. Na przestrzeni
minionych 20 lat spotkania te odbywa³y siê w ró¿nych
rejonach kraju, a ich zlotowicze wzajemnie siê poznawali i wymieniali doœwiadczenia na temat ¿ycia i twórczoœci noblisty.
Uczestnictwo w spotkaniach jest nagrod¹, która motywuje uczniów do wytê¿onej pracy w ci¹gu roku szkolnego. Zloty Szkó³ Sienkiewiczowskich integruj¹ zarówno uczniów z ró¿nych szkó³ i miast, jak równie¿ nauczycieli. S¹ niezapomnianym prze¿yciem. W tym roku Szko³ê Podstawow¹ z Raciborowic reprezentowa³y uczennice kl. VI: Urszula Kumoœ oraz Weronika Heryæ, a tak¿e
nauczycielki: Sylwia Bociek i Miros³awa Go³dys. Organizatorem tegorocznego Zlotu by³a Szko³a Podstawowa nr 6 im. H. Sienkiewicza w GnieŸnie.
Na XXI Zlot Szkó³ Sienkiewiczowskich do Pierwszej Stolicy Polski przyjecha³y delegacje z 43-ech szkó³ - podstawowych, gimnazjów i szkó³ œrednich.
24 maja odby³ siê przemarsz przez miasto, powitanie
uczestników pod pomnikiem Boles³awa Chrobrego oraz
przemarsz do auli I LO, gdzie odby³o siê oficjalne otwarcie zlotu, wystêpy artystyczne oraz wrêczenie nagród
laureatom konkursów o tematyce Sienkiewiczowskiej.
W czasie uroczystego rozpoczêcia odczytany zosta³ list
dyrektora Muzeum Henryka Sienkiewicza pana Antoniego Cybulskiego (nieobecnego ze wzglêdów zdrowot-

nych), w którym to zwróci³
siê z apelem o podjêcie
starañ o ustanowienie
przez Sejm i Senat RP
roku 2016 rokiem Sienkiewiczowskim (w tym roku
przypada 170 rocznica
urodzin, 100 rocznica
œmierci, 50 rocznica powstania Muzeum w Woli
Okrzejskiej). Wieczorem
odby³ siê bankiet, a najm³odsi zlotowicze bawili
siê na zabawie tanecznej
w Miejskim Oœrodku Kultury.
25 maja uczestnicy zwiedzali Biskupin, który jest najbardziej znanym w Europie Œrodkowej rezerwatem archeologicznym, w którym odkryta zosta³a osada sprzed
2700 lat. Spacer po Biskupinie to prawdziwa podró¿
œladami przesz³oœci.
Nastêpnym punktem zlotu by³o zwiedzanie Katedry
GnieŸnieñskiej. W jej podziemiach zachowa³y siê relikty budowli sakralnych z X i XI w. W 999 r. pochowano w
niej œw. Wojciecha - srebrna trumna z relikwiami mêczennika znajduje siê w prezbiterium. Do XIII w. œwi¹tynia by³a miejscem koronacji królów Polski - Boles³awa
Chrobrego, Mieszka II, Boles³awa Œmia³ego, Przemys³a II i Wac³awa II. Niew¹tpliwie jednym z najcenniejszych polskich zabytków okresu œredniowiecza s¹ Drzwi
GnieŸnieñskie. To arcydzie³o sztuki romañskiej powsta³e
w 2. po³owie XII w. zachwyci³o odwiedzaj¹cych katedrê
gnieŸnieñsk¹ zlotowiczów.
W Muzeum Pocz¹tków Pañstwa Polskiego zlotowicze
przenieœli siê do pocz¹tków Pañstwa Polskiego.
Nastêpnym celem by³y Dziekanowice ( Wielkopolski Park
Etnograficzny), w którym mo¿na obejrzeæ budowle pochodz¹ce z XVIII i XIX wieku zwi¹zane z dawn¹ wsi¹.
Dzieci zobaczy³y, jak mieszkali jej dawni mieszkañcy:
zamo¿ni i ubodzy ch³opi, jakie by³y ich przedmioty codziennego u¿ytku, czym zajmowali siê na co dzieñ,
gdzie spêdzali wolny czas. Nie mog³y siê nadziwiæ, ¿e w
chatach nie by³o ani ³azienki, ani toalety, nie mówi¹c
ju¿ o pr¹dzie. W zabytkowych obejœciach i wnêtrzach
wszyscy mogli zobaczyæ, jak niegdyœ wyrabia³o siê
chleb, mas³o, jak pracowa³ kowal. Na polanie obok jeziora Lednica odby³a siê impreza plenerowa z grillem,
grochówk¹ i kie³baskami z ogniska.
XXI Zlot Szkó³ Sienkiewiczowskich zakoñczy³a msza œw.
odprawiona w katedrze 26 maja 2013r.
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"S³u¿by mundurowe w akcji"

Bezpieczeñstwo i zdrowie dziecka w przedszkolu to podstawowe zadanie dla nauczyciela. Dzieci maj¹ ma³e doœwiadczenie ¿yciowe, niewielki zasób wypróbowanych technik radzenia
sobie z ró¿nymi problemami. Dlatego te¿ bardzo wa¿ne jest, aby
przedszkole od najwczeœniejszych lat wyposa¿y³o dzieci w nawyki unikania, zapobiegania i mo¿liwie szybkiego pokonywania
niebezpieczeñstw.
16. 05. 2013r. na boisku sportowym w Iwinach (Osiedle II)
odby³o siê spotkanie ze s³u¿bami mundurowymi. Zaproszeni byli
goœcie ze stra¿y po¿arnej, policji, ratownictwa medycznego oraz
ratownictwa górniczego. Udzia³ w spotkaniu wziê³y przedszkola-

ki z oddzia³u przedszkolnego w Raciborowicach, zaproszeni laureaci konkursu plastycznego oraz trzy grupy przedszkolaków z
Zespo³u Szkolno - Przedszkolnego w Iwinach. Organizatorami
tego spotkania by³y panie nauczycielki z Zespo³u Szkolno - Przedszkolnego w Iwinach: Beata Jasiñska, Marta Butrymowicz, Beata
Kokosiñska oraz Joanna Cz³onka.
Przedszkolaki by³y zachwycone tym spotkaniem i z zaciekawieniem przygl¹da³y siê przyby³ym goœciom. Zaproszenie specjaliœci opowiadali o swojej pracy, obowi¹zkach oraz przywilejach. Wyt³umaczyli dzieciom, jak nale¿y zachowywaæ siê w ró¿nych sytuacjach zagra¿aj¹cych ¿yciu cz³owieka, zaprezentowali
bezpieczn¹ pozycjê cia³a. Chêtnych do wspó³pracy wœród przedszkolaków nie brakowa³o tym bardziej, ¿e w nagrodê za odwagê
wybrañcy mogli przymierzyæ mundur, trzymaæ w d³oni akcesoria
stra¿ackie i policyjne. Ratownicy górniczy opowiadali o ciê¿kiej
pracy pod ziemi¹, a tak¿e oprowadzali po Sali Tradycji, która
mieœci siê na II Osiedlu w Iwinach.
Najwiêksz¹ atrakcj¹ dla najm³odszych okaza³ siê zimny
prysznic, jaki wykonali dla nich Panowie Stra¿acy. Radoœæ by³a
ogromna.
D³ugo po spotkaniu dzieci dyskutowa³y i fantazjowa³y na temat
swojej przysz³oœci...
Mo¿e w policji...,
mo¿e jako stra¿ak...,
mo¿e jako ratownik medyczny...,
a mo¿e jako ratownik górniczy...
•ród³o: Zespó³ Szkolno-Przedszkolny w Iwinach

ZAKRÊCONE WAKACJE DLA DZIECI
ROLNIKÓW
Stowarzyszenie Równych Szans z Zielonej Góry jest organizatorem obozów letnich i zimowych dla dzieci. Stowarzyszenie otrzyma³o dotacjê z
Funduszu Sk³adkowego Ubezpieczenia Spo³ecznego Rolników na organizacjê obozów letnich "ZAKRÊCONE WAKACJE 2013" dla dzieci p³atników KRUS z woj. dolnoœl¹skiego.
OFER
OFERTTA NA MAZURACH
Organizator: Stowarzyszenie Równych Szans z Zielonej Góry
www.srs.zgi.pl
Nazwa obozu: ¯eglarski
Miejsce: Gi¿ycko, Centralny Oœrodek Sportu i Rekreacji
Termin: 16-29 lipca 2013
Dla kogo: dzieci i m³odzie¿ p³aników KRUS w wieku 7-16 lat z woj. dolnoœl¹skiego
Cena: 700,00
Cena zawiera:
- zakwaterowanie w oœrodku pokojach z ³azienk¹
- transport autokarem z Zielonej Góry do Gi¿ycka (tam i z powrotem)
- wy¿ywienie 5 posi³ków dziennie
- ubezpieczenie uczestnika NNW
- ca³odobowa opieka medyczna
- doœwiadczona i pozytywnie zakrêcona karda wychowawczo-instruktorska
- bogaty program i moc atrakcji
- bilety wstêpu do odwiedzanych miejsc
- wypo¿yczenie sprzêtu wodnego
OFER
OFERTTA OBOZÓW NAD MORZEM
Organizator: Stowarzyszenie Równych Szans z Zielonej Góry
www.srs.zgi.pl
Nazwa obozu: Przygodowy
Miejsce: Jaros³awiec, Oœrodek Wypoczynkowy "Ró¿a Wiatrów"
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Termin: 02-15 sierpnia 2013
Dla kogo: dzieci i m³odzie¿ p³atników KRUS w wieku 7-16 lat z woj.
dolnoœl¹skiego
Cena: 700,00
Cena zawiera:
- zakwaterowanie w oœrodku pokojach z ³azienk¹
- transport autokarem z Zielonej Góry do Jaros³awca (tam i z powrotem)
- wy¿ywienie 5 posi³ków dziennie
- ubezpieczenie uczestnika NNW
- ca³odobowa opieka medyczna
- doœwiadczona i pozytywnie zakrêcona karda wychowawczo-instruktorska
- bogaty program i moc atrakcji
Zapisy i szczegó³y w biurze stowarzyszenia 68 324 28 88, 504 669 438,
www.srs.zgi.pl (zak³adka obozy letnie)
Agata Augustynowicz
koordynator obozów SRS
68/ 324 28 88
agata@srs.zgi.pl
gosia@zgi.pl
www.srs.zgi.pl
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"Gmina Warta jest the best.
Ka¿dy tutaj wie kim jest..."
Sprawozdanie z I Gminnego Konkursu "Gmina Warta Boles³awiecka: Historia i Œrodowisko".
W dniu 13 czerwca 2013 r. odby³ siê fina³ I Gminnego Konkursu "Gmina Warta Boles³awiecka: Historia i Œrodowisko" organizowanego przez Zespó³ Szkolno
- Przedszkolny w Iwinach dla uczniów szkó³ podstawowych z terenu Gminy. Honorowy patronat nad konkursem obj¹³ Wójt Gminy p. Miros³aw Haniszewski.
Uczniowie bior¹cy udzia³ w rozgrywkach fina³owych byli laureatami etapu szkolnego, który odby³ siê 22 maja 2013 r. i mia³ charakter pisemnego testu.
Ka¿d¹ z czterech szkó³ reprezentowa³a 3 - osobowa dru¿yna. Fina³ odby³ siê w Urzêdzie Gminy Warta Boles³awiecka.

Konkurs uroczyœcie rozpocz¹³ Wójt Gminy p. Miros³aw Haniszewski, który zachêci³ uczniów do walki i pog³êbiania swojej wiedzy o Ma³ej OjczyŸnie i ¿yczy³
wszystkim zwyciêstwa. Uczniowie odpowiadali na wylosowane przez siebie pytania dotycz¹ce historii i walorów krajobrazowych Gminy Warta Boles³awiecka. Ostatnie zadanie polega³o na u³o¿eniu rymowanki zachêcaj¹cej do odwiedzenia naszej Gminy. Rywalizacja by³a bardzo wyrównana, a wszystkie dzieci
doskonale przygotowane. Komisjê konkursow¹ tworzyli nauczyciele - organizatorzy i opiekunowie: p. Barbara Leœniak, p. Eliza Klityñska, p. Joanna Martysiewicz, p. Patrycja Mosi¹dz, p. Bo¿ena Czernatowicz. Po zaciêtej walce zwyciê¿y³a Szko³a Podstawowa im. W. S. Reymonta w Warcie Boles³awieckiej,
drugie miejsce zajê³a Szko³a Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Raciborowicach, trzecia lokata przypad³a Szkole Podstawowej im. II Armii Wojska Polskiego
w Tomaszowie Boles³awieckim, na czwartym miejscu uplasowa³a siê zaœ Szko³a Podstawowa im. Pionierów Polskiej Miedzi w Iwinach.
Wszyscy uczniowie bior¹cy udzia³ w konkursie otrzymali wspania³e nagrody ufundowane przez Urz¹d Gminy w Warcie Boles³awieckiej. Dodatkow¹ atrakcj¹
by³o oprowadzenie dzieci po Urzêdzie Gminy przez pani¹ sekretarz Ma³gorzatê Kwiatkowsk¹ i zapoznanie z prac¹ urzêdników.

Wierszyki - rymowanki:
1. Gmina Warta jest the best
Ka¿dy tutaj wie kim jest
Mamy zamek, Z³oty M³yn
I dziœ wita was ten rym.
(uczniowie z Warty Boles³awieckiej)
2. W Warcie Czarny Krzysztof rabowa³
I nikim siê nie przejmowa³
Mia³ on tam w³asny dwór
Który otacza³ mur.
(uczniowie z Raciborowic)
3. ¯eby wspania³ym byæ
Trzeba w gminie Warta ¿yæ,
W naszej gminie ludzie mili
S¹, bêd¹ i byli.
(uczniowie z Tomaszowa)
4. Nasza gmina jak œwiat ca³y
Ma zabytków a¿ w nadmiary
S¹ w Lubkowie trzy pa³ace
Zapraszamy dlatego na nie.
(uczniowie z Iwin)

"MA£PY SKACZ¥ NIEDOŒCIGLE,
MA£PY ROBI¥ MA£PIE FIGLE…"
Dnia 10 czerwca 2013r. dzieci z dwóch oddzia³ów przedszkolnych oraz klasa II z Zespo³u Szkolno - Przedszkolnego w Iwinach
wyruszy³y na d³ugo oczekiwan¹ wycieczkê do wroc³awskiego ZOO.
Ogród zoologiczny jest wspania³ym miejscem do spêdzenia
wolnego czasu na œwie¿ym powietrzu, a przy tym doskona³¹ okazj¹
do uzupe³nienia wiedzy przyrodniczej. Spoœród wszystkich zwierz¹t
najwiêkszy podziw wœród dzieci wzbudzi³y s³onie. Maluchy z wielkim zachwytem obejrza³y przepiêkne, kolorowe ptactwo - ogromne
wra¿enie wywar³y na nich papugi Ary. Z lekkim niepokojem, ale i
zaciekawieniem podgl¹da³y paj¹ki, wê¿e i krokodyle. Ponadto podczas
wycieczki przedszkolaki i drugoklasiœci mia³y okazjê spotkaæ rodzinkê
¿yraf i kangurków. Najbardziej figlarne okaza³y siê jednak ma³pki, które na widok dzieci pokaza³y popis wrêcz cyrkowych akrobacji. Sym-

patiê wœród dzieci wzbudzi³y równie¿ ma³e kucyki, owieczki i kózki,
które ochoczo nastawia³y g³owy, a¿eby je pog³askaæ. Pomimo, ¿e pogoda dopisa³a tylko do po³owy wycieczki, dzieci by³y bardzo dzielne
i zaciekawione ogl¹daniem kolejnych zwierz¹t.
Wycieczka by³a bardzo ciekawa. Dzieci w drodze powrotnej
dzieli³y siê swoimi uwagami na temat zwierz¹t lub te¿ zmêczone szaleñstwami zasnê³y s³odko w
swoich fotelach. Chocia¿
s³onko nam nie œwieci³o,
uœmiechniête i zadowolone
twarze dzieci œwiadcz¹ o
tym, ¿e wycieczka by³a bardzo udana.
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Majówka z Gieks¹
fotoreporta¿ na III stronie ok³adki

IV Turniej Pi³ki No¿nej Oldbojów
o Puchar Zarz¹du GKS Raciborowice
Turniej przygotowany przez Zarz¹d GKS Raciborowice, w którym
udzia³ wziê³y 3 dru¿yny pi³karskie : ZKS Cement Raciborowice, Powiatowa Dru¿yna Policji, Firma Albud z Raciborowic.
Klub przeprowadzi³ turniej poprzez :
- przygotowanie regulaminu turnieju, formularzy zg³oszeniowych,
dyplomów pami¹tkowych,
- przygotowanie strojów dla wszystkich dru¿yn,
- przygotowanie boiska wraz z szatniami dla dru¿yn,
- zakup medali okolicznoœciowych dla wszystkich uczestników,
- zapewnienie obsady sêdziowskiej na turniej (op³acenie delegacji).
Statuetki dla najlepszych zawodników i puchar dla najlepszej dru¿yny zasponsorowa³ Urz¹d Gminy w Warcie Boles³awieckiej, a honorowy patronat obj¹³ Wójt Gminy Miros³aw Haniszewski.
PRZEBIEG RYWALIZACJI PI£KARSKIEJ W TURNIEJU :
1. mecz : ZKS CEMENT - Powiatowa POLICJA 5:0
Gole : Adrian Bia³y (2), Krzysztof Mocarski, Dawid WoŸniak, Grzegorz Faltyn,
2. mecz : Powiatowa POLICJA - Firma ALBUD 2:4 (1:3)
Gole : Krzysztof Kijowski, Wojciech Szyd³owski, - Konrad Mardyka,
Mateusz Chlebowicz, Krzysztof Palczak, Wojciech Wiewiórski - k,
3. mecz : ZKS CEMENT - Firma ALBUD 5:1 (2:0)
Gole: Zdzis³aw Karpowicz, Kamil Æwiak, Grzegorz Faltyn, Tomasz
Doliñski, Robert £u¿ny - Krzysztof Wo³owicki
Tabela koñcowa:
1. ZKS CEMENT
6 pkt. 2-0-0 10-1/+9
2. ALBUD
3 pkt. 1-0-1 5-7/-2
3. POLICJA
0 pkt. 0-0-2 2-9/-7
Nagrodami indywidualnymi nagrodzono:
NAJLEPSZY ZAWODNIK TURNIEJU: Wojciech Wiewiórski (firma ALBUD) - œwietne interwencje bramkarskie plus strzelony gol z
rzutu karnego.
NAJLEPSZY BRAMKARZ TURNIEJU: Andrzej Czarnota (POLICJA) - gdyby nie bramkarz baga¿ policjantów by³by znacznie wiêkszy!
NAJLEPSZY STRZELEC TURNIEJU: a by³o ich dwóch! Adrian
Bia³y i Grzegorz Faltyn (obaj CEMENT), statuetkê od organizatorów otrzyma³ Bia³y, ale po zakoñczeniu przekaza³ j¹ Panu Grzegorzowi, który jest jednak starszy i ... bezwzglêdnie na ni¹ zas³u¿y³ !
Zawody sportowo-rekreacyjne dla dzieci i doros³ych
Pomiêdzy meczami, jak równie¿ po ich zakoñczeniu odby³y siê liczne
zawody dla dzieci i doros³ych. Zawody przygotowane przez Radnych
Raciborowic : Pana Aleksandra Wisa i Micha³a Warcho³a, prowadzone
równie¿ przez Miros³awa Ró¿yckiego i Pana Marka - nauczyciela WF
z Gimnazjum w Iwinach. Najlepsi w zawodach nagrodzeni zostali licznymi nagrodami rzeczowymi ufundowanymi przez Radnych Raciborowic Dolnych i Górnych. Wœród nagród m.in. pi³ki, ksi¹¿ki, zabawki
i gad¿ety dla dzieci, a dla doros³ych : zgrzewki piwa, kosmetyki, blender, itp.
Przeprowadzono nastêpuj¹ce konkurencje:
Wystawa Rêkodzie³a Mieszkañców Raciborowic.
Od godziny 13.00 do 16.00 na Sali WDK jako impreza towarzysz¹ca
odby³ siê wernisa¿, wystawa prac rêkodzielniczych oko³o 20 zaproszonych twórców z miejscowoœci Raciborowice. Organizatorem wystawy by³a Rada Rodziców Szko³y Podstawowej w Raciborowicach
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pod przewodnictwem przewodnicz¹cej
Rady Pani Wioletty S³omy. Wystawa ciszy³a
siê ogromn¹ popularnoœci¹, by³o mnóstwo
zwiedzaj¹cych i kupuj¹cych bardzo ciekawe produkty wytworzone przez naszych
twórców.
Twórcy prezentuj¹cy swoje rêkodzie³o:
1. Bo¿ena Siudak - obrazy malowane,
2. Pawe³ Siudak - obrazy uk³adane z puzzli,
2. Maria Tarczyñska - tzw. "paj¹ki" z rurek, ozdoby orgiami,
3. Jadwiga Dopieralska - ozdoby orgiami,
4. Emilia Biernacka - bi¿uteria, kolczyki,
5. Dominika i Renata Mosi¹dz - bi¿uteria i papierowa wiklina,
6. Wioletta S³oma - obrazy, haft krzy¿ykowy i gobelinowy, kompozycje kwiatowe z bibu³y,
7. Maryla Ostrowska - pisanki rêcznie malowane, ozdoby wielkanocne
8. Danuta Witek - robótki szyde³kowe,
9. Magdalena £u¿na - ozdoby wykonane technik¹ wst¹¿eczkow¹,
10. Joanna Œwica - azdrost, czyli tzw. technika z rodzaju papieroplastyki, s³u¿¹ca do tworzenia ozdób z w¹skich pasków papieru zwiniêtych w kszta³t sprê¿yny spiralnej.
11. Jadwiga Wierzchowska - obrusy, azdrostki, bie¿niki wykonane
haftem p³askim i Richellieu
12. Natalia Trochimowicz - rysunki malowane pastelami,
13. Agnieszka Koz³owska - ozdoby z makaronu, akcesoria œlubne, kartki
okolicznoœciowe.
14. Wioletta Rybak - przedmioty zdobione technik¹ decoupage
15. Beata Dudyñska - przedmioty zdobione technik¹ decoupage
Ponadto Rada Rodziców sprzedawa³a ciasto, chleb w³asnej produkcji
(El¿bieta Utratna) oraz pierogi wykonane przez Sylwiê Ziembikiewicz, Klaudiê Halewicz i Zofiê Siembida, która równie¿ upiek³a swojski chlebek. Zyski ze sprzeda¿y przekazano na cele szkolne.
Wystêpy zespo³ów folklorystycznych.
W trakcie imprezy na p³ycie boiska dosz³o do wystêpu naszego zespo³u folklorystycznego "Podgrodzianki". Zespó³ mimo okrojonego sk³adu zaprezentowa³ siê jak zwykle œwietnie. Na zaproszenie "Podgrodzianek" i GKS-u w Raciborowicach zjawi³ siê tak¿e zespó³ "Swojacy"
z Zagrodna. Zespó³ to bardzo malowniczy i instrumentalny równie¿
zadowoli³ publicznoœæ swoim wystêpem. Po zakoñczeniu swoich
wystêpów oba zespo³y podda³y siê wspólnym biesiadowaniu i integracji w salce Domu Kultury. Nie brakowa³o wspólnych œpiewów i
tañców.
Oko³o godziny 19.00 na sali wiejskiej rozpoczêto zabawê taneczn¹ dla
wszystkich uczestników naszej majówki. Przy rytmach ze sprzêtu
u¿yczonego przez GCK zabawa trwa³a do 24.00.
G³ówny cel imprezy, tj. integracja spo³ecznoœci lokalnej mo¿na uznaæ
za spe³niony, wielu mieszkañców odwiedzi³o nasz stadion i przynajmniej chwilê na nim spêdzili, mimo przenikliwego ch³odu. Gdyby nie
fatalna pogoda (by³o bardzo zimno, ale na szczêœcie nie pada³ deszcz)
zapewne impreza uda³a by siê w 100 %. Gminny Klub Sportowy ju¿
po raz czwarty by³ organizatorem "majówki" i zadawalaj¹ce jest to, ¿e
w tym roku nie by³ jedynym organizatorem. Dziêki wspó³pracy z
Rad¹ Rodziców uda³o siê przedstawiæ coœ innego poza emocjami sportowymi. Wszystkim organizatorom, jak i uczestnikom serdecznie dziêkujemy za wspó³pracê podczas tworzenia "Majówki z Gieks¹". Liczymy, i¿ w przysz³ym roku uda nam siê jeszcze bardziej rozwin¹æ
imprezê i przyci¹gnie ona jeszcze wiêksz¹ liczbê widzów.

