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PROBLEMY Z ZARZ¥DZANIEM CMENTARZAMI KOMUNALNYMI
Szanowni mieszkañcy gminy Warta Boles³awiecka.
Œmieræ bliskiej osoby to bardzo trudny moment dla ka¿dego cz³owieka. To okres ¿a³oby, okres traumy, p³aczu i wielu rozmyœlañ nad sensem
¿ycia. W tym trudnym czasie czêsto bezcelowe staje siê, dla wielu, z nas myœlenie o sprawach doczesnych, problemy codzienne staj¹ siê dla nas
nieistotne, niewa¿ne wobec towarzysz¹cego nam bólu.
Stan w jakim d³u¿ej lub krócej przebywaj¹ bliscy zmar³ych nie zmienia jednak tego, co istotne w naszej codziennej rzeczywistoœci. Œwiatu od
dziesi¹tek lat towarzysz¹ ró¿ne formy organizacji ¿ycia ludzkoœci, mniej lub bardziej ingeruj¹ce w nasze ¿ycie. Od pierwszych dni ¿ycia nasze dzia³ania
opieraj¹ siê na przepisach, procedurach, normach.
Tak te¿ jest w przypadku chowania zmar³ych. Pochówku nie mo¿na dokonaæ gdziekolwiek, a tylko na wyznaczonym do tego celu terenie i mo¿na
tego dokonaæ tylko w sposób zgodny z przepisami i regulaminami wprowadzonymi przez podmiot zarz¹dzaj¹cy takim terenem.
Od maja 2012 roku zarz¹dzanie cmentarzami komunalnymi przejê³a gmina. Pierwszymi dzia³aniami nowego zarz¹dcy by³o opracowanie Regulaminu
korzystania z cmentarzy, który jako prawo miejscowe obowi¹zuje wszystkich mieszkañców z nich korzystaj¹cych. Ustalone te¿ zosta³y op³aty za
czynnoœci wykonywane na terenie cmentarzy.
Mimo tego, ¿e Regulamin jest uwidoczniony na tablicach przy wejœciu na teren cmentarzy oraz publikowany na stronach internetowych gminy,
a zatrudniony pracownik gminy pomaga w wykonaniu jego ustaleñ, niektórzy mieszkañcy lekcewa¿¹ nasze starania na rzecz zastosowania jego zapisów
w praktyce.
Najpowa¿niejszym uchybieniem jest sposób kopania grobów oraz stawiania pomników przez firmy, dzia³aj¹ce na zlecenie osób zajmuj¹cych siê
grobem bliskiej osoby (dysponentów grobu). Wykopy s¹ przesuwane (nie ma równej linii), wed³ug "widzimisiê" firmy, nie odnosz¹ siê do innych grobów,
s¹ realizowanie niezgodnie z wymiarami, okreœlonymi w rozporz¹dzeniu w sprawie wymagañ, jakie musz¹ spe³niaæ cmentarze. Groby i inne miejsca
pochówku zw³ok i szcz¹tków (Dz.U. z 2008, Nr 48, poz. 284), zgodnie z którym:
"Ustawianie pomników mo¿e odbywaæ siê wy³¹cznie w granicach nie przekraczaj¹cych wskazanych granic powierzchni grobu,
co oznacza ¿e:
1) dla grobu ziemnego pojedynczego (lub podwójnego w pionie) pomnik nie mo¿e przekraczaæ wymiarów: d³ugoœæ 2,0 mb, szerokoœæ 1,0 mb.
2) dla grobu murowanego pojedynczego (lub podwójnego w pionie): d³ugoœæ 2,2 mb, szerokoœæ 0,8 mb;
3) dla grobu rodzinnego ziemnego podwójnego, w których trumny maj¹ byæ sk³adane obok siebie na jednym poziomie: d³ugoœæ 2,0 m,
szerokoœæ 1,8 mb (0,8 mb + 0,2 m + 0,8 m),
4) dla grobu rodzinnego murowanego, w których trumny maj¹ byæ sk³adane obok siebie na jednym poziomie: d³ugoœæ 2,2 m, szerokoœæ
1,66 mb (0,8 mb + 0,06 m + 0,8 m)".
Miêdzy grobami musi pozostaæ przejœcie o szerokoœci nie wiêkszej ni¿ 0,5 mb, a rzêdy grobów powinno dzieliæ przejœcie nie wiêksze ni¿ 0,8 mb.
Niestety - na naszych cmentarzach te zasady nie s¹ stosowane. Problemem, jaki przejêliœmy wraz z cmentarzami jest te¿ samowolne sadzenie drzewek,
ustawianie ³aweczek, wykonywanie trwa³ych opasek wokó³ pomników.
Do tych nieprawid³owoœci dochodzi g³ównie w momencie montowania pomników. Osoba zarz¹dzaj¹ca grobem bliskiego ustawia nagrobek bez
zachowania jakichkolwiek zasad, zajmuj¹c dodatkowy teren wokó³ wykonanego nagrobka. S¹ na naszych cmentarzach kwatery, które nieraz dwukrotnie
przewy¿szaj¹ powierzchniê jak¹ dopuszczaj¹ przepisy cyt. wy¿ej rozporz¹dzenia, uniemo¿liwiaj¹c wyznaczenie linii miêdzy rzêdami.
Uwa¿amy, ¿e takie podejœcie nie s³u¿y zdrowemu wspó³¿yciu w spo³ecznoœci lokalnej. Zajêcie wiêkszej powierzchni czy zabudowanie dodatkowymi
p³ytkami nagrobka nie przysporzy dodatkowych ³ask bo¿ych i nie da zbawienia. Dysponenci grobów musz¹ pamiêtaæ, ¿e nie s¹ jedynymi u¿ytkownikami
terenu cmentarza, a na nim nie le¿¹ lepsi i gorsi - wszystkim zmar³ym przepis okreœli³ zbli¿on¹ powierzchniê "wiecznego domu". Bylibyœmy wdziêczni,
gdyby ¿ywi bliscy chcieli to zrozumieæ i zaczêli z nami wspó³pracowaæ w kwestii zagospodarowania cmentarzy. Odnosi siê to równie¿ do zagospodarowania
terenu wokó³ pomnika - brak naszej zgody na po³o¿enie krawê¿ników wokó³ nagrobka mo¿e spowodowaæ problemy prawne dla sprawcy, gdy ktoœ
przechodz¹c ko³o grobu potknie siê i ulegnie wypadkowi.
Niegospodarne stawianie nagrobków bez zachowania linii zabudowy, samowolne przesuwanie i powiêkszanie nagrobków oraz przejœæ miêdzy
rzêdami spowoduje bardzo szybkie wykorzystanie cmentarza w Raciborowicach Górnych, a uzyskanie nowej powierzchni bêdzie bardzo trudne i wymagaj¹ce
wielu uzgodnieñ z w³aœciwymi instytucjami.
Dlatego te¿ szczególnie w odniesieniu do tego cmentarza prosimy mieszkañców o zgodne z regulaminem pochówki oraz zg³aszanie zamiaru
postawienia pomnika. Na przyk³adzie wielu z mieszkañców, którzy uzgadniaj¹ z nami te prace i stosuj¹ siê do naszych wskazañ wiemy,
¿e jest mo¿liwe. S¹ jednak osoby, którym jest to obojêtne i w tej chwili prowadzimy czynnoœci w sprawach dotycz¹cych niew³aœciwego ustawiania
pomników. Negatywne doœwiadczenia sk³oni³y nas do wprowadzenia obowi¹zku uzyskiwania zgody na postawienie pomnika - bez takiej zgody monta¿ lub
wymiana pomnika nie mog¹ byæ wykonywane.
Dodamy informacyjnie, ¿e nieco lepiej wykorzystuj¹ teren cmentarzy dysponenci grobów na cmentarzach w Iwinach i Jurkowie.
Rozumiemy, ¿e temat tego artyku³u jest trudny i dra¿liwy, jednak tylko poprzez Biuletyn mo¿emy trafiæ do du¿ej grupy odbiorców. Prosimy wyrozumia³oœæ
i zrozumienie, ¿e celem jest w³aœciwa realizacja przepisów prawa miejscowego w zakresie pochówków na cmentarzach komunalnych.
Przy okazji tematu - ponawiamy proœbê o zg³aszanie siê do Urzêdu osób, które wykupi³y rezerwacje na naszych cmentarzach - musimy uporz¹dkowaæ
nasz¹ dokumentacjê, w której brak danych o dysponentach tych miejsc i ich usytuowaniu.

tak powinien
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cmentarza
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SEGREGUJEMY ODPADY BO TO OBOWI¥ZEK
ORAZ KORZYŒÆ DLA MIESZKAÑCÓW
Wójt Gminy Warta Boles³awiecka nadal apeluje i prosi mieszkañców o segregacjê odpadów. Apel
podyktowany jest przepisami prawa, zgodnie z którymi wszystkie odpady, które mo¿na wykorzystaæ jako
surowiec wtórny nale¿y odzyskaæ dbaj¹c, aby nie trafi³y na sk³adowisko. Drugi problem polega na tym,
¿e jeszcze teraz segregowane odpady mog¹ byæ przekazane do naszej linii sortowniczej w Lubkowie pomimo,
¿e jest to instalacja zapisana tylko w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami jako zastêpcza. Nie mo¿emy
byæ pewni tego komfortu w przysz³oœci - usuniêcie linii sortowniczej z dokumentów województwa pozbawi
nas tej mo¿liwoœci i zmusi do przekazywania odpadów do innego odbiorcy.
W zwi¹zku z tym musimy przekonaæ wszystkich mieszkañców gminy Warta Boles³awiecka,
¿e powinni segregowaæ odpady ju¿ na swojej nieruchomoœci, bo równie¿ to bêdzie mia³o dla nich wymierne
korzyœci finansowe, ze wzglêdu na ni¿szy podatek œmieciowy. W przypadku odpadów zmieszanych przewidujemy znaczne podwy¿ki w
przysz³ym roku. Wa¿ne jest równie¿, aby ka¿dy z mieszkañców dba³ o przyjête kub³y, a tak¿e ich pilnowa³, poniewa¿ staj¹ siê w ostatnim czasie
przedmiotem kradzie¿y.
Informujemy równie¿, ¿e w okresie wakacji Wójt Gminy podj¹³ interwencjê u Ministra Ochrony Œrodowiska i w Urzêdzie Marsza³kowskim
by instalacja w Lubkowie jako zastêpcza zosta³a ustanowiona instalacj¹ regionaln¹. W naradzie u Marsza³ka Województwa w imieniu Wójta
Gminy uczestniczy³ Prezes spó³ki w Lubkowie, który jako najbardziej zainteresowany, czuwa nad spraw¹. W tym celu zosta³y wys³ane tak¿e
pisma interwencyjne do ministra, pos³ów oraz radnych Sejmiku Województwa.

NIE BUDUJMY PRZY RZECE
Problemy dotycz¹ce zalewania posesji z budynkami mieszkalnymi przez rzeki Bobrzyca
i Osika przekazywane do naszego Urzêdu przez mieszkañców Raciborowic, Tomaszowa
Boles³awieckiego i Warty Boles³awieckiej sk³oni³y Wójta Gminy Warta Boles³awiecka do
zorganizowania w dniu 05.09.2013 roku spotkania z pani¹ kierownik Oddzia³u Dolnoœl¹skiego
Zarz¹du Melioracji w Lwówku Œl¹skim.
W trakcie spotkania poza omówieniem powy¿szych spraw uzgodniono, ¿e Gmina
Warta Boles³awiecka nadal bêdzie wspieraæ Oddzia³ Melioracji finansowo, aby poprzez
czyszczenie i utrzymywanie w dobrym stanie technicznym naszych rzek zadbaæ
o bezpieczeñstwo mieszkañców Raciborowic, Iwin oraz Tomaszowa Boles³awieckiego i uchroniæ
ich domy przed zalewaniem.
Pani Kierownik wraz z Wójtem Gminy dokonali tak¿e przegl¹du rzek Bobrzycy oraz Osiki. Wizja w terenie sta³¹ siê okazj¹ do spotkania
z dwoma w³aœcicielami posesji s¹siaduj¹cej z rzek¹ w Tomaszowie Boles³awieckim. W jednej ze spraw pani kierownik wyjaœni³a ¿e nieruchomoœæ
nie jest zagro¿ona zalaniem z rzeki Bobrzycy, o czym decyduje po³o¿enie nieruchomoœci oraz doœwiadczenie z obserwacji zasiêgu wylewania siê
rzeki z koryta.
Niepokoj¹cy jest natomiast fakt usypywania ha³d ziemi bezpoœrednio przy korycie rzeki. Usypywanie ziemi w odleg³oœci mniejszej ni¿
2 metry od górnej krawêdzi rzeki i wykonywanie w tym pasie ogrodzeñ bêdzie stanowi³o utrudnienie w wykonywaniu prac konserwacyjnych
rzeki.
Konieczne jest tak¿e przekonywanie mieszkañców gminy Warta Boles³awiecka, aby nie budowali domów przy korycie rzeki lub na
terenach zalewowych rzeki Bobrzycy, które od wielu lat s³u¿y³y jako tereny zalewowe.
Nie mo¿emy takiego zakazu wprowadziæ poprzez regulacje z zakresu prawa miejscowego, gdy¿ tereny przy rzekach od dawna, na
podstawie starych planów i decyzji lokalizacyjnych maj¹ funkcjê mieszkaln¹. Jednak istniej¹ce zagro¿enie zalaniem budynków na tych terenach
budowanych powinno byæ ostrze¿eniem dla nastêpnych inwestorów przed lokowaniem swoich domów na terenach zagro¿eñ powodziowych.
Ju¿ w ostatnich akcjach nasze jednostki OSP mia³y problem z udzieleniem pomocy wszystkim potrzebuj¹cym. Kolejne domy, a niestety takie
powstaj¹ w bliskim s¹siedztwie koryt naszych rzek, utrudni¹ akcje ratowania dorobku ¿ycia tych mieszkañców w chwilach zagro¿eñ.
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SZANUJMY
CUDZ¥ PRACÊ

STYPENDIA NAUKOWE
WRÊCZONE

Coroczne rozmowy i interwencje Wójta Gminy
w Oddziale Dolnoœl¹skiego Zarz¹du Melioracji w Lwówku
Œl¹skim, a tak¿e mo¿liwoœæ jak¹ daj¹ zabezpieczone
w bud¿ecie œrodki finansowe pozwoli³y równie¿ w roku
bie¿¹cym zrealizowanie zadania, jakim jest czyszczenie
rzeki Bobrzycy w Raciborowicach i Tomaszowie Boles³awieckim.
Pracownicy firmy, która wygra³a przetarg ciê¿ko
pracuj¹ realizuj¹c zadania opiewaj¹ce na ponad 200 tys.
z³. oczyszczaj¹c koryto rzeki.
Jednak zdarzaj¹ siê przypadki, ¿e niektórzy w³aœciciele posesji s¹siaduj¹cy z rzek¹ nie chc¹ wpuœciæ na
swoj¹ posesjê robotników wykonawców, co utrudnia
realizacjê prac. Oprócz tego wielu w³aœcicieli posesj
i s¹siaduj¹cych z korytem rzeki zaoruj¹ brzegi lub rzuca
odpady z ogródków lub w inny sposób zaœmieca rzekê, co
powoduje wzrost zagro¿enia wyst¹pienia wody z koryta
i zalanie domów mieszkalnych. Dlatego po raz kolejny Wójt
Gminy prosi mieszkañców by dla w³asnego dobra nie
utrudniali wykonywania prac czyszcz¹cych rzekê oraz
udostêpniali w tym celu teren w³asnej posesji.

Protokó³ z przyznania stypendium za wyniki w nauce
i sporcie osi¹gniête w roku szkolnym 2012/2013.
Dnia 27 sierpnia 2013r. w Gminnym Centrum Kultury w Warcie
Boles³awieckiej uroczyœcie zosta³y wrêczone stypendia za szczególnie
wysokie wyniki w nauce i sporcie. Stypendia przyznane zosta³y na
podstawie Uchwa³y Rady Gminy Warta Boles³awiecka
Nr XVI/116/08 z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie przyznawania stypendiów za wyniki w nauce i sporcie dla uczniów szkó³
podstawowych i gimnazjum na terenie gminy Warta Boles³awiecka
(Dz. Woj. Doln. Nr 211 poz. 2346 z póŸn. zm.) oraz Zarz¹dzenia
Nr SOG.Z.62.2013 Wójta Gminy w Warcie Boles³awieckiej z dnia 5
sierpnia 2013r. w sprawie ustalenia wysokoœci stypendiów za wyniki
w nauce i sporcie dla uczniów szkól podstawowych i gimnazjum
z terenu Gminy Warta Boles³awiecka.
Stypendia za wyniki w nauce i sporcie zosta³y przyznane
31 uczniom, którzy spe³niali kryteria okreœlone w § 2 i 5 wy¿ej
cytowanej uchwa³y.
Zgodnie z § 1 wy¿ej cytowanego Zarz¹dzenia, Wójt Gminy
Warta Boles³awiecka przyzna³ stypendia za rok szkolny 2012/2013
ni¿ej wymienionym uczniom:
Zespó³
Szkolno-Przedszkolny
Gimnazjum im. Jana Paw³a II:
1. Burdyna Paula
2. Fija³kowska Karolina
3. Hil Ilona
4. Jarosz Anna
5. Ko³odziej Kacper
6. Kotowicz Klaudia
7. £acina Karolina
8. Minkina Milena
9. Piêtka Agata
10. Wieczorek Marcin
SP Iwiny
11. Brylak Karolina
12. Czerwiñski Jakub
13. Olbrych Klaudia
14. Heryæ Patryk
15. Pe³ech Oliwia
16. Paszko Dominik
17. Sawiñska Marta
18. Stefanko Mirela

SP Warta Boles³awiecka
19. Lewandowski Oskar
20. Falk Marcelina
21. Ko³odziej Karolina
22. Czerkawski Gordian
SP Raciborowice Dolne
23. S³oma Grzegorz
24. Stempak Micha³
25. £u¿na Laura
26. Zawada Marcin
SP Tomaszów Boles³awiecki
27. Œliwiak Weronika
28. Domerecka Natalia
29. Orawiec Weronika
30. Jasiñska Izabela
31. Œwica Alicja

Warta Boles³awiecka,
dnia 27 wrzeœnia 2013 r.

Szczególny apel kierujemy w sprawie zaniechania
dotychcza-sowych praktyk zaœmiecania rzeki, w tym
wrzucania opon lub innych zbêdnych w gospodarstwie
domowym rzeczy i nie wykonywania bez zgody Zarz¹du
Melioracji k³adek, które podczas powodzi zatrzymuj¹ wodê
i mog¹ zalewaæ posesje s¹siadów, niekoniecznie najbli¿szych.
Dbajmy o nasz¹ rzekê, a sp³yw wód z pól oraz
nadmierne opady wywo³uj¹ce powódŸ nie bêd¹ dla nas
groŸne. Prosimy wspó³pracê w tym zakresie i pomoc
z bie¿¹cym kontrolowaniu sytuacji na rzece i zwracanie
uwagi niezdyscyplinowanym mieszkañcom, by nie
zaœmiecali rzeki.
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CO S£YCHAÆ U "TUKANÓW"
- 4 NOWE MEDALE

Ju¿ dawno nie informowaliœmy o dokonaniach biegaczy
na orientacjê z pod znaku "Tukana". Nie oznacza to wcale,
¿e zapadli oni w sen… letni. Podczas wakacji dzia³o siê tak wiele,
¿e nie sposób o wszystkim w kilku zdaniach napisaæ.
Ju¿ na pocz¹tku lipca dwie nasze zawodniczki (Angelika
Haniszewska i Ma³gorzata Szeliga) reprezentowa³y Polskê na
Mistrzostwach Œwiata Juniorów, które w tym roku by³y wyj¹tkowo
blisko, bo w pobli¿u Hradec Kralove (Czechy). Angelika
Haniszewska odnios³a tam ¿yciowy sukces. Nie doœæ ¿e
zakwalifikowa³a siê do fina³u "A" w biegu œredniodystansowym
(pierwszych 60 zawodniczek z eliminacji, z oko³o 170 osobowej
stawki, z 40 pañstw), to jeszcze wywalczy³a wysokie 14 miejsce.
By³a to najwy¿sza pozycja zajêta przez polsk¹ zawodniczkê na
tych mistrzostwach. Gosia Szeliga, druga nasza reprezentantka,
równie¿ odnios³a spory sukces zajmuj¹c 7 miejsce wraz
z kole¿ankami z kadry w biegu sztafetowym.
Dalszych siedmiu cz³onków naszego klubu startowa³o
w szeœcioetapowych zawodach towarzysz¹cych (JWOC TOUR).
Oni tak¿e dzielnie walczyli. Najlepiej zaprezentowa³ siê najm³odszy
z nich Stanis³aw Pachnik, który w kategorii H10, po szeœciu
etapach przegra³ rywalizacjê na finiszu ze Stepanem Koøinkiem
z Pragi, tak ¿e o zwyciêstwie powinna decydowaæ fotokomórka.
Po mistrzostwach wiêkszoœæ dosta³a trzy tygodnie
wolnego. Drug¹ czêœæ sezonu zaczêliœmy dnia 2 sierpnia, od
obozu, najpierw w Jurze Krakowsko-Czêstochowskiej, a nastêpnie
w Czechach. W Czechach wziêliœmy udzia³ w dwóch czteroetapowych zawodach. ADVANTA CUP i MAGNUS ORIENTEERING
CUP. Zawody wypad³y rewelacyjnie zw³aszcza dla Angeliki
Haniszewskiej, która wygra³a obie te bardzo trudne imprezy
w kategorii damskiej elity !!! Równie¿ w elicie startowa³a Ma³gosia
Szeliga która zajê³a wysokie 6 miejsce podczas ADVANTA CUP
i tu¿ za podium uplasowa³a siê na "Magnusie". Staœ Pachnik
ponownie uleg³ jedynie Stepanovi Koøince na pierwszej imprezie,
a podczas drugiej ju¿ by³ bezapelacyjnie najlepszy. Marcin
Wieczorek w kategorii H16 stan¹³ na najni¿szym stopniu podium,
by potem wspi¹æ siê o jeden stopieñ wy¿ej.
Ogromny postêp zrobi³ 9 letni Eryk Pulda, który dopiero
zaczyna swoj¹ przygodê z orientacj¹ sportow¹ i na ADVANCIE
sz³o mu niezbyt dobrze, po odbyciu szkolenia na obozie, ¿e ju¿ na
Magnusie otar³ siê o podium zajmuj¹c 4 miejsce.
Koniec wakacji to pocz¹tek nauki w szkole dla wiêkszoœci
naszych zawodników (studentom to dobrze!). Wrzesieñ to tak¿e
kilka wa¿nych imprez sportowych. Pierwsze w dniach 13-15
wrzeœnia - Klubowe Mistrzostwa Polski, na które w tym roku
specjalnie siê nie "spinaliœmy", ale w zwi¹zku z tym ¿e zawody
odbywa³y siê we Wroc³awiu i Lubi¹¿u, wstyd by by³o nie
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pojechaæ. No to pojechaliœmy i wysz³o ca³kiem nieŸle. W pi¹tek
13.09 o godz.16.30 ruszy³ start biegu sprinterskiego, którego meta
zosta³a zlokalizowana na stadionie miejskim. Najlepiej wypad³
Staœ Pachnik który potwierdzi³ swój prymat w Polsce na dystansie
sprinterskim i ze spor¹ przewag¹ uplasowa³ siê na pierwszym
miejscu. Angelika Haniszewska równie¿ ukoñczy³a wyœcig
z najlepszym czasem, jednak okaza³o siê ¿e organizatorzy zastawili
ma³¹ pu³apkê, prowokuj¹c zawodników do z³amania przepisów,
w miejscu które przepisy okreœlaj¹ jako "nie do przejœcia", a jego
konsekwencj¹ jest dyskwalifikacja. Na ten "numer" nabra³o siê
sporo zawodników z ró¿nych kategorii, miêdzy innymi te¿
Angelika. W tym dniu zdobyliœmy jeszcze jeden medal. Ma³gosia
Szeliga zdoby³a br¹zowy medal w kategorii K20. Wysokie
6 miejsce wywalczy³ Marcin Wieczorek (M16) i 8 miejsce Ola
Pulda (K12).
W sobotê rywalizacja przenios³a siê do Lubi¹¿a. Odby³
siê tam bieg œredniodystansowy, który przyniós³ nam równie¿
dwa medale. Stanis³aw Pachnik srebrny i Angelika Haniszewska
br¹zowy.
W sumie zdobyliœmy 4 medale, co uwa¿amy za umiarkowany sukces. Czekamy na kolejne starty w tym za tydzieñ
Mistrzostwa Czeskiej Republiki na dystansie klasycznym, a za
dwa tygodnie wyprawa, a¿ pod Ukraiñsk¹ granicê by zmagaæ siê
na Mistrzostwach Polski (w trzech konkurencjach-nocnym biegu,
dystansie klasycznym i sztafecie MIX). Wszystkich naszych
sympatyków prosimy o œcis-kanie za nas kciuków.
Chcemy te¿ zaprosiæ wszystkich na organizowane przez
nas oraz "Orientpark Osiecznica" zawody które odbêd¹ siê
w dniach 25-27.10.2013 roku. Bêd¹ to w zasadzie trzy ró¿ne starty.
W pi¹tek 25 paŸdziernika w Iwinach odbêd¹ siê Mistrzostwa
Dolnego Œl¹ska w Nocnym Biegu na Orientacjê. Nastêpnego
dnia w sobotê przeniesiemy siê do lasu w okolicy Lubkowa i tam
ponownie bêdziemy siê zmagaæ o tytu³ najlepszych na Dolnym
Œl¹sku, ale na dystansie klasycznym. Niedziela to "Oblê¿enie
GrodŸca" czyli bieg sprinterski w okolicy Zamku Grodziec.
Szczegó³y znajdziecie Pañstwo na stronie internetowej
www.orientpark.pl
Dariusz Pachnik
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Podziêkowania dla Fundacji POLSKA MIEDZ

W dniach 28.07.-02.08.2013 r. zosta³ zorganizowany obóz
treningowy dla dru¿yny m³odzików Gminnego Klubu Sportowego
w Warcie Boles³awieckiej w ramach projektu dofinansowanie
dzia³alnoœci szkoleniowej dzieci i m³odzie¿y œrodowiska wiejskiego
w zakresie pi³ki no¿nej poprzez organizacjê obozu treningowego
oraz zakup wyposa¿enia sportowego dla uczestników obozu
w celu poprawy warunków uprawiania sportu.
SPRAWOZDANIE KOÑCOWE
z realizacji projektu:
dofinansowanie dzia³alnoœci szkoleniowej dzieci i m³odzie¿y
œrodowiska wiejskiego w zakresie pi³ki no¿nej poprzez
organizacjê obozu treningowego oraz zakup wyposa¿enia
sportowego dla uczestników obozu w celu poprawy warunków
uprawiania sportu okreœlonego w umowie 211(1943)/FPM/2013
zawartej w dniu 17 czerwca 2013 pomiêdzy FUNDACJ¥
POLSKIEJ MIEDZI W LUBINIE a GMINNYM KLUBEM
SPORTOWYM WARTA BOLES£AWIECKA.
W dniach 28.07.2013 r. - 02.08.2013 r. zosta³ zorganizowany
obóz treningowy dla dru¿yny m³odzików Gminnego Klubu
Sportowego w Warcie Boles³awieckiej ,prowadzonej przez trenera
Jacka Kapeckiego.
Dru¿yna zamieszka³a w Goœciñcu "JURAL" w Szklarskiej
Porêbie przy ulicy Turystycznej. W dniu przyjazdu obozowicze
zapoznali siê z oœrodkiem, jeszcze przed obiadem wybrali siê na
spacer nad wodospad "Kamieñczyk". Po obiedzie dru¿yna odby³a
pierwszy na obozie trening biegowy. Rozruch trwa³ oko³o godziny
czasu. Po powrocie do oœrodka zespó³ rozpakowa³ baga¿e.
O godzinie 19.00. zjedli kolacjê, po kolacji trener odby³ odprawê
z m³odymi zawodnikami na temat rozk³adu nastêpnego dnia,
wspomnia³ równie¿ o zasadach zachowania i bezpieczeñstwie
podczas trwania ca³ego obozu.

Dzieñ drugi rozpocz¹³ siê szybk¹ pobudk¹ i œniadaniem
po którym zawodniczy udali siê na przedpo³udniowy rozruch, po
obiedzie trening na Orliku w Szklarskiej Porêbie.
Program zajêæ podobny by³ przez 5 nastêpnych dni.
Poza programem typowo sportowym, zawodnicy razem
z opiekunami du¿o spacerowali po Szklarskiej Porêbie i okolicy.
Wieczorem w trzeci dzieñ pobytu zorganizowali wspólnego grilla
w swoim goœciñcu.
Opiekunami uczestników obozu oprócz ich trenera byli
rodzice trójki zawodników.
Na zakoñczenie obozu dru¿yna zosta³a zaproszona do rozegrania
meczu sparingowego z m³odzikami "Lechii" Piechowice, mecz
zakoñczy³ siê zwyciêstwem 7:5 dla Naszej dru¿yny.
W pi¹tek 2 sierpnia w godzinach popo³udniowych cali
zdrowi i szczêœliwi obozowicze wrócili do swoich domów. W pe³ni
zdrowi i na³adowani energi¹ przyst¹pi¹ pod koniec sierpnia do
rozgrywek ligi terenowej m³odzików OZPN Jelenia Góra. Ich
przeciwnikami bêdzie 10 dru¿yn z naszego rejonu.
Druga czêœæ naszego projektu przewidywa³a zakup wyposa¿enia sportowego dla uczestników obozu.
Po rozpoznaniu potrzeb sprzêtowych rozpoczêliœmy
poszukiwania sprzêtu wed³ug dwóch kryteriów tj. ceny oraz dobrej
jakoœci. Rozpoczêliœmy poszukiwania w Internecie wg ustalonych
kryteriów. Po otrzymaniu ofert z kilku hurtowni sportowych
dokonaliœmy wyboru firmy MN SPORT w Szczecinie. W wymienionej firmie zakupiliœmy 17 kompletów dresów, ortalionów
i kompletów meczowych.
Zawodnicy otrzymali sprzêt na kilka dni przed wyjazdem,
przyjêli go z du¿ym entuzjazmem i zaskoczeniem.
Dziêki realizacji projektu oraz pracy trenera i jego zaanga¿owaniu, przygotowania i sam przebieg obozu mog³y odbyæ siê
w profesjonalnych warunkach socjalnych i sportowych. Wspólny
wyjazd na obóz mocno zintegrowa³ dru¿ynê i pozwoli³ jej spêdziæ
piêkne wakacje w gronie przyjació³. Bêdzie to skutkowaæ lepsz¹
gr¹ i atmosfer¹ sportow¹ w dru¿ynie w czasie rozgrywek ligowych.
Zakupiony sprzêt znacz¹co wp³ynie na poprawê warunków
treningowych.
Zarz¹d Gminnego Klubu Sportowego w Warcie Boles³awieckiej, dru¿yna m³odzików i jej trener serdecznie dziêkuj¹
Fundacji za okazan¹ pomoc.
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GMINNA KLASA „A”
Ruszy³y rozgrywki pi³karskie w regionie. Nasze
gminne zespo³y po raz pierwszy w historii wystêpów
znalaz³y siê jednej grupie jeleniogórskiej klasy A. Do
graj¹cych w ubieg³ym sezonie gminnych zespo³ów
do³¹czy³ spadkowicz z okrêgówki zespó³ GKS-u Warta
Boles³awiecka. Taki stan oznacza, ¿e nasi kibice bêd¹ mieli
doczynienia z licznymi meczami derbowymi, które zawsze
elektryzuj¹ kibiców. Sezon zainaugurowany zosta³ tradycyjnym gminnym turniejem o Puchar Wójta Gminy Warta
Boles³awiecka. Tym razem turniej rozgrywano na boisku
w Warcie Boles³awieckiej w ramach imprezy pod nazw¹
"Z Wart¹ warto zdrowo i aktywnie wypoczywaæ". Jak
zwykle emocje turniejowe siêga³y zenitu, a w finale spotkali
siê tzw. "faworyci", dru¿yny Warty i Raciborowic.
Przebieg meczu fina³owego by³ spor¹ niespodziank¹, GKS
Raciborowice dominowa³ na boisku i po wygranej 3:2
siêgn¹³ po raz 11 w swej historii po Puchar, który wrêczy³
Wójt Gminy Pan Miros³aw Haniszewski. Gospodarze
imprezy zapowiedzieli, ¿e rywalowi postaraj¹ siê zrewan¿owaæ w lidze.
Rozgrywki ligowe w klasie ruszy³y 18 sierpnia. Ju¿
w pierwszej kolejce dosz³o do pierwszych derbów.
W meczu GKS Tomaszów - GKS Iwiny pad³ ma³o spodziewany wynik 3:4. Zatem klub z Iwin z przytupem rozpocz¹³
zmagania ligowe, miejsca nie ustêpowa³y mu kolejne
gminne zespo³y, tj. Warta i Raciborowice. Po 3 ligowych
kolejkach dosz³o do bardzo mi³ej sytuacji w tabeli. Na czele
znalaz³y siê cztery nasze gminne zespo³y. Przez tydzieñ
mogliœmy z dum¹ mówiæ, ¿e: "Gmina Warta rz¹dzi w klasie
A". Stan ten utrzyma³ siê jednak tylko tydzieñ, gdy¿
zespo³y Tomaszowa i Iwin ponios³y pora¿ki i spad³y na
dalsze miejsca. Jednak dwa kluby pozosta³y na szczycie.
Zespó³ Warty z kompletem punktów przewodzi stawce,
prawdopodobnie (po decyzji OZPN dot. meczu z Ocicami)
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kroku dotrzyma mu jedynie zespó³ Raciborowic, który tak¿e
na razie nie zazna³ smaku pora¿ki. Rywalizacja obu
zespo³ów zapewne bêdzie nakrêcaæ emocje przed ich
derbowym meczem, który odbêdzie siê dopiero w 11
kolejce rozgrywek na boisku w Raciborowicach. Czy do
tego czasu oba zespo³y zachowaj¹ swoj¹ obecn¹ formê?
Z punktu widzenia naszego kibica mi³o by by³o, gdyby
mecz ten toczy³ siê o wysok¹ stawkê, zapewne wówczas
stadion w Raciborowicach bêdzie pêka³ w szwach. A co na
to rywale z innych gmin? Pewnie nie zamierzaj¹ dopuœciæ
do sytuacji, w której tylko nasze kluby maj¹ siê liczyæ
w walce o awans. Spore aspiracje maj¹ te¿ zespo³y
z BrzeŸnika, £¹ki i NowogrodŸca. Po nieudanym starcie
oddech z³apa³ zespó³ Strych Jaroszowic i wdrapa³ siê ju¿
na podium. Przed nami jeszcze sporo zmagañ pi³karskich
w klasie A i kszta³t tabeli mo¿e siê zmieniaæ z kolejki na
kolejkê. Liczymy, ¿e wszystkie dru¿yny gminne bêd¹
w górnej czêœci tabeli i przed rund¹ rewan¿ow¹ ze
spokojem bêd¹ mog³y siê przygotowywaæ do wiosennych
zmagañ, a wtedy "wszystko siê mo¿e zdarzyæ!".
Poni¿ej przebieg i terminarz meczów derbowych w klasie
A w gminie Warta Boles³awiecka :
1 kolejka - 18.08.2013 r. - GKS Tomaszów - GKS Iwiny 3:4
5 kolejka - 15.09.2013 r. - GKS Tomaszów - GKS Raciborowice 0:2
6 kolejka - 22.09.2013 r. (niedziela) - GKS Warta Boles³awiecka - GKS Tomaszów (godz. 15.00)
6 kolejka - 22.09.2013 r. (niedziela) - GKS Raciborowice GKS Iwiny (godz. 15.00)
7 kolejka - 29.09.2013 r. (niedziela) - GKS Iwiny - GKS Warta
Boles³awiecka (godz. 15.00)
11 kolejka - 27.10.2013 r. (niedziela) - GKS Raciborowice GKS Warta Boles³awiecka (godz. 14.00)
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KOLONIA W POGORZELICY
W tym roku Urz¹d Gminy Warta Boles³awiecka na miejsce wakacyjnego wypoczynku dzieci
i m³odzie¿y wybra³ nadmorski kurort Dziejba Leœna w Pogorzelicy. Grupa 112 uczestników oraz 8
opiekunów i kierownik w dniach 29.06.2013 r. - 12.07.2013 r. aktywnie spêdza³a czas zwiedzaj¹c
i korzystaj¹c z wymarzonej piêknej, s³onecznej pogody - pla¿uj¹c oraz k¹pi¹c siê pod okiem ratowników
w wodach naszego Ba³tyku.
Po dojeŸdzie do Pogorzelicy i zakwaterowaniu koloniœci zostali podzieleni na 8 grup pomieszanych
wiekowo, nad którymi opiekê sprawowa³a doœwiadczona kadra wychowawców. W czasie kolonii, prócz
wypoczynku na pla¿y, koloniœci, dziêki mo¿liwoœci korzystania ze szkolnego autokaru, uczestniczy³a
w wycieczkach krajoznawczych.
W Trzêsaczu uczestnicy kolonii obejrzeli ruiny zabytkowego koœcio³a gotyckiego po³o¿onego na
klifie oraz zwiedzili Muzeum multimedialne na 15 po³udniku, gdzie mogli odkryæ legendarn¹ tajemnicê
Trzêsacza.
W Miêdzyzdrojach koloniœci mieli mo¿liwoœæ przejœcia siê piêknym molo oraz obejrzenia s³ynnej
Promenady Gwiazd. Spacerowali tak¿e wzd³u¿ piêknej, piaszczystej pla¿y.
Ogromn¹ atrakcj¹ by³a równie¿ wycieczka do Ko³obrzegu. Tutaj najwiêksze emocje wzbudzi³ rejs statkiem na otwarte morze. Podczas
silnego wiatru mocno ko³ysa³o i woda wlewa³a siê na pok³ad. Niektórzy uczestnicy zeszli ze statku przemoczeni do suchej nitki, za to uœmiechniêci,
bo mieli o czym opowiadaæ... Zwiedzili równie¿ miasto wraz ze wszystkimi zabytkami, m. in. Katedrê Ko³obrzesk¹, Pomnik Zaœlubin z Morzem,
molo...
Ponadto dzieci by³y na wycieczce w Rewalu - tutaj œwietnie siê bawi³y w Parku Wieloryba. Czêsto odbywa³y siê równie¿ piesze
wycieczki do Niechorza, m. in. na Latarniê Morsk¹. Uczestnicy kolonii rozwijali tak¿e zainteresowanie w³asn¹ sprawnoœci¹ fizyczn¹ i ruchem na
œwie¿ym powietrzu. Odby³y siê równie¿: olimpiada kolonijna, gry zespo³owe: pi³ka no¿na, siatkówka, dwa ognie, zabawy ruchowe, p³ywanie
i zabawy w wodzie. Konkursy, zabawy i imprezy ogólno-kolonijne (konkurs rysunkowy, konkurs rzeŸby w piasku, "Kalambury", "Wybory
Miss i Misstera kolonii", "Zaœlubiny z Morzem", "Karaoke", ognisko, dyskoteki) umo¿liwia³y uczestnikom kolonii rozwijanie zdolnoœci,
prezentacjê talentów, uczy³y równie¿ w³aœciwej komunikacji interpersonalnej, sprzyja³y prze³amywaniu barier emocjonalnych, zawi¹zywaniu
nowych przyjaŸni.
Stworzona przez kadrê pedagogiczn¹ atmosfera kolonii, oparta na poczuciu bezpieczeñstwa, zaufaniu i akceptacji, pozwoli³a dzieciom nie
tylko aktywnie spêdziæ czas, ale tak¿e odreagowaæ napiêcia, stresy i lêki, których doznaj¹ w ¿yciu codziennym. Dzieci powróci³y do domu pe³ne
wra¿eñ, wspania³ych wspomnieñ, ju¿ myœl¹c o kolejnych wakacjach.
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"WIKINGOWIE 2013"
ZIELONA SZKO£A DLA UCZNIÓW KLAS V
Z GMINY WARTA BOLES£AWIECKA W POGORZELICY.
15 czerwca 2013 r. Wyjechaliœmy do Pogorzelicy do Oœrodka
"Dziejba Leœna". Uczestnicy "Zielonej Szko³y" to uczniowie ze szkó³
podstawowych z Iwin, Raciborowic, Szczytnicy, Tomaszowa
Boles³awieckiego, Warty Boles³awieckiej.
Opiekunami byli nauczyciele: Dariusz Pachnik - ZSP Iwiny;
Miros³awa Go³dys, Barbara Garncarek - SP Raciborowice, Daniela
Po³etek -SP Szczytnica, Patrycja Mosi¹dz - SP Tomaszów Bol., Halina
Fryc Nogalska-SP Warta Bol. Kierownikiem "Zielonej Szko³y" by³a
Ewa Huryk - dyrektor Szko³y Podstawowej w Raciborowicach
Dolnych.

Dwutygodniowy pobyt w dniach od 15.06.2013 r. do 28.06.2013 r. na
"Zielonej Szkole" by³ wyj¹tkowo udany, bo towarzyszy³a nam piêkna,
s³oneczna pogoda oraz bogaty program pobytu. To by³ czas
wypoczynku po³¹czonego nauk¹ z nauk¹ ¿ycia. Oœrodek w Pogorzelicy
zapewni³ nam bardzo dobre warunki: wygodne pokoje, bardzo dobre
wy¿ywienie, (ze szwedzkim sto³em na dok³adki), basen z ratownikiem,
tereny rekreacyjne, boiska do gier zespo³owych, plac zabaw, rowery,
salê dyskotekow¹.
Pierwsze dni spêdziliœmy nad morzem ,niektóre dzieci widzia³y
je poraz pierwszy w ¿yciu. Radoœæ i œmiech towarzyszy³ nam do
koñca pobytu. Mieliœmy trzy bardzo atrakcyjne wycieczki do
Ko³obrzegu z rejsem statkiem "Pirat", do Trzêsacza kolejk¹ "Retro",
do Centrum S³owian i Wikingów na Wyspie Wolin, gdzie mieliœmy
3 godziny na warsztaty zajêæ w 7 grupach. Najwiêkszym powodzeniem
cieszy³y siê zajêcia musztry, jedzenie podp³omyków oraz rejs replik¹
³odzi wikingów, jedyn¹ w Polsce. Drug¹ w Europie. Podczas pobytu
k¹paliœmy siê w morzu i w basenie pod opiek¹ ratownika. Mieliœmy
zajêcia z tañca m³odzie¿owego, wieczorne dyskoteki, ognisko
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z kie³baskami, bardzo du¿o zajêæ sportowych, w tym Olimpiadê
Sportow¹ z baoloniad¹ i nauk¹ p³ywania na skimboarging - desce do
p³ywania na p³ytkiej wodzie. Dzieci bra³y udzia³ w ró¿nych konkursach:
konkursie czystoœci, rywalizacji sportowej, konkursie na najpiêkniejsz¹
widokówkê znad morza, i konkursie na najpiêkniejsz¹ rzeŸbê z piasku,
konkurs literacki - sprawozdanie z wycieczki.
Wszyscy uczestnicy "Zielonej Szko³y" otrzymali upominki oraz
nagrody za I miejsca konkursach.
Uczyliœmy siê o ka¿dej porze dnia, a nawet nocy - by³y to najwa¿niejsze
lekcje -"bo wszystko jest lekcj¹" .
Oprócz zajêæ z jêzyka polskiego ,kiedy pisaliœmy sprawozdanie
czy list z przeprosinami, zajêæ plastycznych, przyrodniczych,
z wychowania fizycznego najtrudniejsza "lekcja" to by³y lekcje z samodzielnoœci, wzajemnego szacunku, bezpieczeñstwa, odpo-wiedzialnoœci
i wspó³pracy. Wszystkie zaliczyliœmy na pi¹tkê! Niektórzy nawet na
szóstkê. Dziêkujemy Panu Wójtowi Miros³awowi Haniszewskiemu,
¿e jesteœmy wyj¹tkow¹ gmin¹. Nie uda³o nam spotkaæ nikogo, kto
za 100 z³ mia³by ufundowany dwutygodniowy pobyt nad morzem
z tyloma atrakcjami w tym atrakcj¹ dodatkow¹ by³a wycieczka na
wyspê Wolin i lody od Pana Wójta.
Podsumowuj¹c
mo¿emy
stwierdziæ:
Pogoda cudna, wyjazd
przebogaty w atrakcje, dzieci
m¹dre i kochane, opiekunowie
jak rodzice, rodzice troskliwi i
wyrozumiali. "Zielona Szko³a"
uszczêœliwi³a
wszystkie
dzieci. Dziœ jest ju¿ jednym z
najpiêkniejszych wspomnieñ z
dzieciñstwa, ¿ycia szko³y,
¿ycia Gminy Warta Boles³awiecka.
Dziêkujemy!
Ewa Huryk
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WYSOKI POZIOM
PLACÓWEK OŒWIATOWYCH
W GMINIE

PRZENOSINY
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W IWINACH!

Gmina Warta Boles³awiecka od
pocz¹tku istnienia samorz¹du
ogromn¹ wagê przywi¹zywa³a do
warunków w jakich odbywa siê nauka
naszych dzieci. To w 1993 roku
wybudowaliœmy now¹ szko³ê w Warcie Boles³awieckiej oddaj¹c j¹ naszej
m³odzie¿y w roku 1994. W latach
1996-2000 wybudowaliœmy sale
gimnastyczne w Iwinach i Tomaszowie Boles³awieckim. W latach
2009-2012 wybudowaliœmy nowe boiska ze sztuczn¹ nawierzchni¹, w tym
jedno w ramach programu "Orlik", ³¹cznie za 3 mln z³otych przy wszystkich
naszych szko³ach. Szko³y otrzyma³y równie¿ nowe elewacje, wykonaliœmy
remonty wewn¹trz korytarzy i klasy.
Corocznie Rada Gminy Warta Boles³awiecka na wniosek Wójta
przeznacza od 200-300 tys. z³. na remonty i uzupe³nienie wyposa¿enia
naszych szkó³.
Ten ogromny wysi³ek przynosi nam zauwa¿alny efekt w postaci
poprawy warunków nauczania naszych dzieci. Dziêki wieloletnim
dzia³aniom gminy oraz bardzo dobrej pracy zarz¹dzaj¹cej naszych
dyrektorów mo¿emy œmia³o powiedzieæ ¿e nasze placówki oœwiatowe s¹
jednymi z najpiêkniejszych w powiecie boles³awieckim a mo¿e i w regionie
legnicko-jeleniogórskim.
Ostatnie lata przynios³y równie¿ realizacjê nowych celów naszych
polityków kierowanych na tworzenie nowych miejsc w przedszkolach nasza gmina uruchomi³a punkty przedszkolne w Raciborowicach i Tomaszowie Boles³awieckim wydatkuj¹c na to ponad 200 tys. z³. Mo¿emy wiêc
i chcemy pochwaliæ siê naszymi placówkami szkolnymi oraz zaprosiæ do
ich odwiedzenia.

Z dniem 1 wrzeœnia 2013 roku
ponownie czynna jest Biblioteka Publiczna w
Iwinach.
Biblioteka zmieni³a swoj¹ lokalizacjê.
Z pomieszczenia Przedszkola Publicznego
przeniesiona zosta³a do budynku Gimnazjum im.
Jana Paw³a II w Iwinach. Biblioteka znajduje siê
na parterze szko³y. Nasza gminna biblioteka
zyska³a wiêcej miejsca, jest przestronna i
bardziej wygodna dla naszych czytelników.
Dziêki swej wielkoœci zapewne szybko
zwiêkszymy tak¿e nasz ksiêgozbiór, który i tak
jest doœæ bogaty. Serdecznie zapraszamy czytelników do odwiedzenia nowego
miejsca i zapoznania siê z ofert¹ naszej biblioteki.
Biblioteka czynna jest:
• w poniedzia³ki - bibliotekarka Stella Skiba - w godzinach: 10.00-17.00
• we wtorki - bibliotekarka Anna Kraœnicka - w godzinach: 10.00-17.00
• we czwartki - bibliotekarka Anna Skiba - w godzinach: 10.00-17.00

WYCIECZKA DO JURKOWA
10 wrzeœnia 2013 grupa "Motylków" z Zespo³u SzkolnoPrzedszkolnego w Iwinach wraz z chêtnymi Rodzicami i wychowawczyni¹ Pani¹ Mart¹ Butrymowicz odby³y wycieczkê do
Leœniczówki w Jurkowie. Dzieci przywita³ Pan Leœnik - Andrzej
Kowalski i zaprosi³ do swojego królestwa - LASU. W sposób fachowy,
profesjonalny i dostêpny dla dzieci opowiedzia³ o tym, jak trzeba
zachowywaæ siê w lesie, opowiedzia³ kilka historyjek o jego
mieszkañcach oraz przybli¿y³ wycieczkowiczom troszkê informacji
na temat pracy stra¿nika leœnego. "Motylki" odby³y d³ugi spacer po
lesie, zbieraj¹c do k¹cika przyrody jego dary i podziwiaj¹c piêkno
przyrody.
Dzieci skorzysta³y te¿
z piêknej, s³onecznej pogody, by
pobawiæ siê na polanie.
Kolejnymi niespodziankami przygotowanymi przez Pana
Leœnika by³o ognisko, s³odki
poczêstunek oraz ka¿de dziecko
otrzyma³o piêkn¹ i ciekaw¹ kolorowankê o lesie. Dzieci bardzo
szczêœliwe i radosne wróci³y tego
dnia do szko³y. By³a to dla nich
najwspanialsza lekcja przyrody.
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JUBILEUSZ
W sobotê 21 wrzeœnia z inicjatywy Rady Osiedlowej Osiedla II odby³a
siê mi³a uroczystoœæ przypominaj¹ca o tym, ¿e 60 lat temu wybudowano
Osiedli II przy Kopalni "Konrad" w Iwinach. Wielu uczestników
i goœci zastanawia³o siê dlaczego drugie skoro budowane by³o pierwsze
ale nikt nie znalaz³ logicznego wyt³umaczenia tego problemu. Wsród
goœci widzieliœmy by³ego dyrektora Adolfa Hyrê, in¿yniera Jana
PaŸdziora oraz obecnego przedstawiciela ZG Lubin pana Henryka
Mazura. Inicjatork¹ spotkania by³a radna gminy Pani Ewa Kulig, która
nie zapomnia³a o najstarszych mieszkañcach osiedla wrêczaj¹c im kwiaty
i s³odkie prezent w postaci olbrzymich czekolad, którym zajadali siê
wszyscy z publicznoœci i goœcie wœród których nie zabrak³o Starosty
Powiatu Cezarego Przybylskiego, Przewodnicz¹cego Rady Gminy
Adama Maksymczyka. Najwiêksz¹ niespodziankê sprawi³ Wójt Gminy
Miros³aw Haniszewski, który w tajemnicy przed wszystkimi
sprowadzi³ Orkiestrê Dêt¹ Boles³awiec, która w starym górniczym stylu
przesz³a ulicami osiedla graj¹c miêdzy innymi górnicze marsze, wystêp
orkiestry wzbudzi³ najwiêksze emocje wœród mieszkañców, w oczach
niektórych starszych mieszkañców zakrêci³a siê ³ezka na wspomnienie
lat dzieciñstwa i m³odoœci. Mi³¹ i jednak kameraln¹ uroczystoœæ
zakoñczy³a zabawa taneczna trwaj¹ca do bia³ego rana, wczeœniej jednak
wszyscy goœcie uroczystoœci aby w dobrej kondycji bawiæ siê i dotrwaæ
do rana zostali poczêstowani wspania³¹ grochówk¹, która jest
specjalnoœci¹ pañ z drugiego osiedla.

DO¯YNKI GMINNE 2013
Do¿ynki Gminy Warta Boles³awiecka przypad³y tym razem na dzieñ 1 wrzeœnia i odby³y siê w miejscowoœci
Iwiny przy Œwietlicy Wiejskiej Park.
Impreza do¿ynkowa przygotowana zosta³a przez So³ectwo Iwiny oraz Gminnym Centrum Kultury. Uroczystoœci
do¿ynkowe tradycyjnie rozpoczê³y siê od korowodu wieñców do¿ynkowych wszystkich So³ectw gminnych i mszy
dziêkczynnej za zebrane plony w roku 2013. Msza polowa odby³a siê w parku przy œwietlicy. Po mszy gospodarze gminy
Warta Boles³awiecka Wójt Gminy Miros³aw Haniszewski i Przewodnicz¹cy Rady Gminy Adam Maksymczyk podziêkowali
rolnikom za trud wk³adany w prowadzenie gospodarstw rolnych.
Nastêpnie staroœcina do¿ynek Pani Krystyna Zeszutek i starosta do¿ynek Pan Zbigniew Moskalewicz tradycyjnie przekazali Przewodnicz¹cemu
Rady Gminy i Wójtowi Gminy bochen chleba upieczony z m¹ki wyprodukowanej z tegorocznych zbiorów i proœb¹, aby dzieli go sprawiedliwie:" Nie za
du¿o, nie za ma³o, aby wszystkim sta³o". Dosz³o do podzielenia z mieszkañcami gminy chlebem do¿ynkowym, zaproszeni goœcie otrzymali prezenty
w postaci chleba do¿ynkowego. Wœród goœci nie zabrak³o oficjeli powiatu boles³awieckiego, so³tysów i przedstawicieli miejscowoœci gminnych,
przedstawicieli Policji, Stra¿y Po¿arnej, KGW. Do¿ynki zgromadzi³y te¿ du¿¹ publicznoœæ mieszkañców gminy. Tym razem frekwencja naprawdê
dopisa³a i nawet pogoda nie sprawi³a psikusa. Po oficjalnych wyst¹pieniach odby³ siê tradycyjny konkurs na naj³adniejszy wieniec do¿ynkowy
i naj³adniejszy chleb. Komisja w sk³adzie: Zofia Pankiewicz-przedstawiciel GCK, Tadeusz Ha³uza - so³tys Iwin, Roman Grzech-prezes Banku Spó³dzielczego
wybra³a wieniec z Iwin na naj³adniejszy w roku 2013. Kolejne miejsca zajê³y: So³ectwa z Tomaszowa i Lubkowa. W kategorii chleb komisja przyzna³a
wyró¿nienia dla wszystkich zg³oszonych propozycji. Po oficjalnych przemówieniach przeszliœmy do czêœci artystycznej. Licznie zgromadzona publicznoœæ
mog³a wys³uchaæ orkiestry dêtej z Boles³awca, nie mog³o zabrakn¹æ tak¿e naszych dwóch zespo³ów folklorystycznych, zarówno "Podgrodzianki", jak
i "Niespodzianki" od lat towarzysz¹ do¿ynkom gminnym i zawsze z ogromnym zapa³em prezentuj¹ swoje walory artystyczne. Do nich do³¹cza kolejna
grupa naszych twórców. Prê¿nie rozwijaj¹ca siê od oko³o 2 lat Akademia Tañca "Step by step" w³aœnie z Iwin po raz kolejny zaprezentowa³a ciekawy
choreograficznie wystêp taneczny. Grupie przewodzi Pani Agata Jurkiewicz, która czynnie bierze udzia³ w wystêpach i wzbudza emocje swym tañcem.
GwoŸdziem programu do¿ynek w Iwinach by³ wystêp kabaretu "Ka³amasz", w którym wystêpuj¹ artyœci znani na co dzieñ z ekranów telewizyjnych
z popularnego serialu "Ranczo". Na ten wystêp Iwiñski park pêka³ w szwach od publicznoœci. Kabaret nie zawiód³ rozbawiaj¹c swym wystêpem. Na koniec
na deskach przy scenie odby³a siê dyskoteka pod gwiazdami. Muzyka lat 70 podrywa³a wszystkich do tañca i mo¿na by³o siê œwietnie pobawiæ. O pó³nocy
do¿ynki 2013 przesz³y ju¿ do historii i mo¿na o nich powiedzieæ, ¿e by³y udane! Powtórka ju¿ za rok …
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