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BUD¯ET 2014 ROKU
Wójt Gminy Warta Boles³awiecka na podstawie ustawy o finansach publicznych przedstawi³ Radzie Gminy do zatwierdzenia projekt
bud¿etu na 2014 rok. Nie jest to bud¿et marzeñ ale bud¿et mo¿liwoœci.
Bardzo wa¿nym elementem bud¿etu s¹ dochody bie¿¹ce gminy Warta Boles³awiecka i wynosz¹ one 23.673.443 z³. i s¹ wy¿sze o ponad
3 mln z³. od wydatków bie¿¹cych, które wynosz¹ 20.696.438 z³. Pokazuje to, ¿e gmina ma dobr¹ kondycjê finansow¹, a ponadto nale¿y
do jednej z niewielu gmin, które nie posiadaj¹ ¿adnego zad³u¿enia finansowego i mog¹ przeznaczaæ znaczne œrodki mo¿e na inwestycje.
Badaj¹c wykonanie bud¿etu za 10 miesiêcy 2013 roku jest wiadome, ¿e dziêki pozyskanym œrodkom finansowym z zewn¹trz uzyskamy
znaczn¹ nadwy¿kê bud¿etow¹, która bêdzie wykorzystana g³ównie na inwestycje drogowe w roku 2014.
Liczymy równie¿ na to, ¿e w ramach likwidacji skutków powodzi z lipca 2013 roku uda siê pozyskaæ dotacjê na remonty niektórych
dróg wewnêtrznych w gminie.
Bardzo wa¿n¹ zasad¹ przedstawionego bud¿etu na 2014 rok jest to, ¿e ka¿da wieœ w naszej gminie otrzyma zadanie inwestycyjne,
a niektóre nawet po kilka zadañ inwestycyjnych:
1. Jurków - budowa boiska i placu zabaw ze sztuczn¹ nawierzchni¹ oraz dokoñczenie zaplecza socjalnego z toaletami,
2. Wilczy Las - rozbudowa œwietlicy o scenê,
3. Szczytnica - budowa boiska i placu zabaw ze sztuczn¹ nawierzchni¹ oraz chodnika,
4. Lubków - budowa boiska ze sztuczn¹ nawierzchni¹ oraz rozbudowa œwietlicy o scenê i budowa dróg,
5. Wartowice - budowa boiska oraz placu zabaw ze sztuczn¹ nawierzchni¹, remont dachu œwietlicy oraz budowa dróg,
6. Iwiny - rozbudowa œwietlicy o scenê oraz zaplecze i placu zabaw ze sztuczn¹ nawierzchni¹ oraz budowa dróg,
7. Raciborowice Dolne - remont kina oraz budowa dróg,
8. Raciborowice Górne - budowa chodnika oraz budowa dróg,
9. Tomaszów Boles³awiecki - budowa Centrum Aktywnoœci Wiejskiej oraz remont kot³owni w œwietlicy, budowa chodnika przy drodze
powiatowej, rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej,
10. Warta Boles³awiecka - budowa dróg oraz chodnika, rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej.
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KTO ZAŒMIECA GMINÊ
BÊDZIE KARANY!
Wprowadzenie nowej ustawy o utrzymaniu
czystoœci i porz¹dku w gminie argumentowane by³o
przez pos³ów tym, ¿e trzeba pilnie skoñczyæ z zaœmiecaniem lasów przez nieuczciwych mieszkañców
gmin, którzy nie chcieli podpisywaæ umów na odbiór
i przetwa-rzanie odpadów ze swoich posesji. Jednak
mimo wielu trudnoœci jakie nios³o ze sob¹ wdro¿enie
nowej ustawy, dziœ ju¿ powszechnie wiadomo, ¿e z jej
pomoc¹ nie dosz³o do rozwi¹zania istniej¹cych
problemów.
Pomimo prowadzonej w naszej gminie od
wielu lat gospodarki odpadami na wysokim ju¿ poziomie, negatywne skutki
wprowadzenia ustawy w kraju odbijaj¹ siê g³oœnym echem równie¿ i u nas.
Od kilku miesiêcy borykamy siê bowiem z problemem podrzucania odpadów
na terenie dróg przy lasach lub w ma³o uczêszczanych przez ludzi miejscach.
Nie mo¿emy takich sytuacji ignorowaæ, co oznacza ¿e musimy
podejmowaæ skuteczne dzia³ania dla przeciwdzia³ania tym zjawiskom.
Skutecznym narzêdziem jest montowanie kamer w miejscach, w których
dochodzi³o do wyrzucania odpadów. Da³o to nam konkretne wyniki - ju¿
dwukrotnie uda³o siê zidentyfikowaæ sprawców bezprawnego zaœmiecania
lasów. W pierwszym przypadku by³a to mieszkanka osiedla w Szczytnicy,
która zosta³a ukarana wysokim mandatem i obowi¹zkiem natychmiastowego usuniêcia odpadów. Kolejny sprawca wyrzucenia worków
z odpadami pochodzi z Boles³awca - swoje odpady wyrzuci³ obok lasu
w Wilczym Lesie. W³aœnie skierowaliœmy wniosek o wszczêcie postêpowania
w tej sprawie - tu równie¿ bêdzie wysoka kara, a sprawa bêdzie skierowana
na drogê s¹dow¹.
Naszym celem jest czysta gmina i dobrze prowadzona gospodarka
odpadami, st¹d apelujemy do mieszkañców by nie zaœmiecali naszego
otoczenia. Prosimy tak¿e, aby ka¿dy zauwa¿ony przypadek wyrzucania
odpadów by³ zg³oszony do Urzêdu Gminy lub so³tysa.

EDUKACJA EKOLOGICZNA
NA TERENIE GMINY
WARTA BOLES£AWIECKA
W zwi¹zku z ustawowymi obowi¹zkami na³o¿onymi na gminê
w zakresie edukacji ekologicznej dotycz¹cej selektywnej zbiórki
odpadów Wójt Gminy Warta Boles³awiecka przekaza³ do eksploatacji
palcówkom oœwiatowym z terenu gminy kolejne ju¿ w tym roku
EKOSZAFKI.
Specjalistyczne szafki, których mamy ju¿ 14 szt. z³o¿one s¹
z trzech komór wyposa¿onych w klapy w kolorze (zielony, niebieski
¿ó³ty). Ucz¹ one nasze Pociechy zasad selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych i zgodnie z otrzymanymi informacjami dzieci chêtnie
z nich korzystaj¹.
Miejmy nadziejê, ¿e jest to nauka, która w przysz³oœci
zaowocuje zwiêkszon¹ iloœci¹ odzyskiwanych z odpadów surowców
a tym samym ograniczy zanieczyszczenie œrodowiska naturalnego.
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NIE BÊDZIE TOLERANCJI
DLA WANDALIZMU
W GMINIE!
Po krótkiej przerwie znów w naszej gminie dosz³o
do nasilenia zachowañ m³odych ludzi, którzy z uporem maniaka staraj¹ siê zniszczyæ to co uda³o siê
zrobiæ dla mieszkañców gminy.
Notorycznie powtarzaj¹cym siê przyk³adem jest
wyrywanie znaków drogowych oraz wywracanie
barierek wyznaczaj¹cych zmiany w organizacji ruchu
drogowego np. informuj¹cych o zwê¿eniu drogi, odwracanie znaków
a nawet zaginanie ich podstaw (s³upków). Szczególnie aktywna jest nasza
m³odzie¿ w Iwinach, której ulubionym terenem dzia³añ jest odcinek drogi
wojewódzkiej przy nowo wybudowanym chodniku oraz przebudowie mostu
w Iwinach. Dziêki informacjom od mieszkañców naszej gminy Wójt Gminy
skierowa³ ju¿ doniesienie o dzia³aniach niezgodnych z prawem na tym
terenie wraz z list¹ podejrzanych - spraw¹ zajmie siê Posterunek Policji
w Warcie Boles³awieckiej.
Powa¿nym problemem sta³o siê równie¿ wywracanie i wyrzucanie
kub³ów na odpady z przystanków PKS, najczêœciej zdarza siê to w³aœnie
Iwinach ale te¿ w Warcie Boles³awieckiej. Sta³¹ praktyk¹ m³odzie¿y dla
których przystanki s¹ wygodnym miejscem do spotkañ towarzyskich, jest
zaœmiecanie tych miejsc oraz innych o charakterze publicznym ³upkami
s³onecznika. Pytanie podstawowe do tych osób, czy te¿ pluj¹ ³upkami
s³onecznika w swoim pokoju siedz¹c przed telewizorem? Pomys³owoœæ
naszych m³odych mieszkañców przybiera równie¿ inne bardziej drastyczne
formy; w jednej ze œwietlic w gminie, która jest zamkniêta a dostêp do niej
ograniczony, m³ody mieszkaniec siekier¹ uszkodzi³ nowe drzwi, oraz
odbojnice na krzes³a. Przera¿a myœl, ¿e tej siekiery móg³ u¿yæ w innym
kierunku gdyby w czasie "akcji" pojawi³ siê jakiœ spokojny mieszkaniec
miejscowoœci…
Po raz pierwszy od czasów istnienia samorz¹du dosz³o zdarzenia
zakwalifikowanego jako próba kradzie¿y lub szczególnego aktu wandalizmu.
W nocy 17.11.2013 roku w Iwinach na Osiedlu II odkrêcono lampê
oœwietlenia ulicznego powoduj¹c jej uszkodzenie. Najprawdopodobniej celem
sprawcy by³o jej zabranie, jednak uniemo¿liwi³o to po³¹czenie kablowe lub
byæ mo¿e mieszkañcy z s¹siednich bloków, którzy sp³oszyli sprawcê.
Informacje o takich zdarzeniach ka¿¹ nam siê zastanawiaæ, czy ma sens
wykonywanie tak drogich inwestycji dla wszystkich mieszkañców.
Najbardziej jednak niepokoj¹cym sta³ siê fakt w³¹czania syren
alarmowych w Warcie Boles³awieckiej przez grupê m³odych ludzi chc¹cych
siê zabawiæ ze stra¿akami. Reakcja naszych ochotników by³a bardzo szybka,
m³odzie¿ która wywo³a³a alarm dla poprawy swoich humorów sta³a na
placu przed remiz¹ obserwuj¹c zachowania stra¿aków. Bardzo s³usznie nasi
spo³eczni dzia³acze OSP byli tym stanem rzeczy oburzeni i zdegustowani
informuj¹c o zdarzeniu Urz¹d Gminy. Zastanówmy siê, gdyby dosz³o do
nieszczêœcia po¿arowego, a stra¿acy s³ysz¹c syreny alarmowe uznali ten
sygna³ za dowcip.
Dewastacja mienia publicznego jest coraz wiêkszym problem gmin.
M³odzi ludzie spêdzaj¹c wolny czas poza domem bez najmniejszych
skrupu³ów niszcz¹ obiekty mienia gminnego, nie patrz¹c na to, ¿e wszyscy
musimy ciê¿ko pracowaæ aby nasza gmina wygl¹da³a estetycznie. Nie
mo¿emy patrzeæ obojêtnie na chuligañskie zachowania niektórych naszych
mieszkañców, musimy zwracaæ uwagê i reagowaæ. Aby choæ czêœciowo
zapanowaæ nad sprawcami takich dzia³añ i mieæ mo¿liwoœæ ich
zidentyfikowania Gmina postanowi³a rozbudowaæ monitoring w rejonie
œwietlic oraz przy Urzêdzie gminy o nowe lepsze kamery. Byæ mo¿e takie
elementy oraz efekty dzia³añ prawnych przynios¹ poprawê zachowania
naszych m³odych mieszkañców.
Przera¿aj¹ce w dzia³aniach tej m³odzie¿y jest to, ¿e niszcz¹ mienie
budowane z myœl¹ o nich, dla poprawy jakoœci ¿ycia w miejscu ich
zamieszkania, ¿e nie widzi ona ewentualnych konsekwencji swoich dzia³añ
dla ¿ycia i zdrowia innych mieszkañców. Niszcz¹c znaki zapewniaj¹ce
bezpieczeñstwo poruszania siê po drogach, czy wywo³uj¹c stra¿aków do
nieuzasadnionej akcji mo¿e kiedyœ sprawiæ ¿e poszkodowanymi, którym
nie udzielono pomocy stan¹ siê ich najbli¿si - czy m³odzie¿ musi na w³asnej
skórze odczuæ ewentualne konsekwencje wyg³upów aby ich zaniechaæ?
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GOSPODARZU B¥D• CZUJNY!!!
Posterunek Policji Warta Boles³awiecka 33
tel. 75 7310282
tel. alarmowe: 997, 112
Posterunek Policji w Warcie Boles³awieckiej oraz Gospodarze Gminy Warta Boles³awiecka
ostrzegaj¹ mieszkañców:
- nie pozostawiaj otwartych drzwi do gara¿u, komórki, pomieszczenia gospodarczego lub domu U£ATWISZ ¯YCIE Z£ODZIEJOWI
- wychodzisz z domu - choæby tylko do sklepu - zamknij okna, rolety, uaktywnij alarm, za³ó¿
oœwietlenie automatyczne - MO¯ESZ ZASKOCZYÆ Z£ODZIEJA
- nie stawiaj na widoku, bez nadzoru wszelkich przedmiotów wartoœciowych (np.: trampolina,
kosiarka, rower, motocykl, sprzêt budowlany, sprzêt ogrodowy, przed³u¿acze, opony, felgi, butle gazowe do sprzeda¿y itp.) - Z£ODZIEJ
CZEKA NA TAKIE PREZENTY
- pilnuj, aby posesja zawsze by³a zamkniêta, zamknij bramê, furtkê, drzwi wejœciowe do domu - nawet, jeœli w nim przebywasz - CZÊSTO
OKAZJA CZYNI Z£ODZIEJA
- zamykaj samochód, nie pozostawiaj w nim przedmiotów, dokumentów, pieniêdzy, kluczyków - Z£ODZIEJ NIE PODZIÊKUJE ZA
¯YCZLIWOŒÆ
- nie wpuszczaj do domu obcych osób - Z£ODZIEJ PRZYBIERA RÓ¯NE MASKI
Z³odzieje wykorzystuj¹ zakrzewienie i wysokie mury. Dom, posesja powinna byæ widoczna z zewn¹trz. Byæ mo¿e wtedy s¹siad bêdzie mia³
szansê zadzwoniæ po Policjê. Rozwa¿ za³o¿enie monitoringu - z s¹siadem taniej.
O swojej d³u¿szej nieobecnoœci poinformuj zaufan¹ osobê z proœb¹ o zachowanie szczególnej uwagi na twój dobytek.
Sam równie¿ zwróæ uwagê na dobytek s¹siada. Zapamiêtaj, zapisz markê, kolor, numer rejestracyjny samochodów, które wzbudz¹ Twój
niepokój. Czêsto przed kradzie¿¹ posesja jest obserwowana.
UWAGA OSOBY STARSZE!
Z³odzieje bêd¹ chcieli wykorzystaæ Wasz wiek. Z³odzieje wchodz¹ do Waszych domów podszywaj¹c siê za pracowników Pomocy Spo³ecznej,
Policji, Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych, Przychodni, Lekarza, Pielêgniarki, Inkasenta Wodoci¹gów, Energetyki, Wolontariuszy zbieraj¹cych
pieni¹dze na cele charytatywne, Akwizytorów, itp.
Osoby te oferuj¹:
• Chêæ sprzeda¿y poœcieli leczniczych, koców, garnków, bi¿uterii, dywanów, sprzêtu gospodarstwa domowego itp.
• Chêæ zakupu starych przedmiotów, pami¹tek do muzeum, zu¿ytych elektronarzêdzi, sprzêtu RTV, itp.
• Chêæ udzielenia pomocy w zakresie uzyskania tañszych lekarstw, zwrotu kosztów leczenia, wymiany np. kuchenki gazowej, junkersa,
rehabilitacji, udzielenia pomocy spo³ecznej
• Prosz¹ o szklankê wody, jedzenie, dostêp do WC, wymianê pieniêdzy, dostêp do telefonu, informacjê o s¹siadach - ich miejscu pobytu itp.
PAMIÊTAJ:
Z³odzieje wykorzystaj¹ Twoje dobre serce, chêæ niesienia pomocy, brak orientacji w procedurach . Kiedy uœpi¹ Twoj¹ czujnoœæ bezwzglêdnie
pozbawi¹ Ciê oszczêdnoœci, bi¿uterii lub innych wartoœciowych rzeczy
Pod ¿adnym pozorem nie wpuszczaj nikogo obcego do domu. Formalne sprawy za³atwiaj w urzêdach. ¯¹daj okazania legitymacji. Je¿eli masz
w¹tpliwoœæ zadzwoñ do danego urzêdu lub na Policjê.
NIGDY nie mów obcemu, jakim maj¹tkiem dysponujesz, gdzie go posiadasz, przechowujesz.
OSZUŒÆI czêsto dzwoni¹ na Twój telefon i podszywaj¹ siê pod cz³onka rodziny np. wnuczka lub jego znajomego. Prosz¹ o pomoc finansow¹
- natychmiastow¹ i niezbêdn¹. Informuj¹, ¿e sami nie przyjd¹ po pieni¹dze wymyœlaj¹c ró¿ne powody, takie jak wypadek, zatrzymanie przez
policjê itp. Informuj¹, ¿e po pieni¹dze przyjdzie kolega, kole¿anka. Poniewa¿ nie posiadaj¹ wszystkich informacji o Twojej rodzinie mog¹
zadawaæ bardzo ogólne pytania i zwroty: CZEŒÆ BABCIU, TO JA - TWÓJ WNUCZEK, TWOJA SIOSTRA, JESTEM KOLEG¥ WNUCZKA
ITP. Oczekuj¹, to TY powiesz jego imiê i skrzêtnie potwierdzaj¹. Mog¹ podaæ siê za kolegê wnuczka, który np. mia³ wypadek, trafi³ do aresztu
i natychmiast potrzebuje pieniêdzy.
NIGDY nie dzia³aj pochopnie. Wczeœniej zadzwoñ do swojej rodziny. Jeœli nie mo¿esz dodzwoniæ siê do rodziny z telefonu stacjonarnego - u¿yj
telefonu komórkowego lub poproœ o pomoc s¹siada. W przypadku w¹tpliwoœci natychmiast zadzwoñ na Policjê.
NIE B¥D• £ATWOWIERNY - MO¯ESZ STRACIÆ OSZCZÊDNOŒCI ¯YCIA
PAMIÊTAJ - KA¯DE ŒWIÊTA ( ŒWIÊTO ZMAR£YCH, BO¯E NARODZENIE, WIELKANOC), IMPREZY OKOLICZNOŒCIOWE
(NP. WESELE), D£UGIE WEEKENDY TO WZMO¯ONY OKRES DZIA£ALNOŒCI Z£ODZIEI!
TWÓJ DZIELNICOWY:
GMINA WARTA BOLES£AWIECKA
Jurków, Raciborowice Dolne i Górne, Szczytnica, Wilczy Las - sier¿.sztab. Micha³ Czarnota
Warta Boles³awiecka, Iwiny, Lubków, Wartowice, Tomaszów Boles³awiecki - sier¿.sztab. Waldemar Ko³odziej
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ZIELONA SZKO£A
I KOLONIA 2014
5 i 6 grudnia br. Wójt Gminy
Miros³aw Haniszewski w towa-rzystwie
Dyrektora GCK udali siê na rekonesans
po oœrodkach kolonijnych zaproponowanych przez biura podró¿y a zg³oszonych do przetargu na organizacje
Zielonej Szko³y i Kolonii Letniej w 2014 r.
Na wybrze¿u przywita³ ich orkan „Ksawery” w zwi¹zku z tym ogl¹daj¹cy
prze¿yli parê ekstremalnych zdarzeñ do których zreszt¹ w czasie
wyjazdów nad morze byli ju¿ przyzwyczajeni od lat. Przegl¹d
rozpocz¹³ siê od Oœrodka „Marysieñka” w Jaros³awcu przez
Oœrodek „Piramida” w Dar³owie oraz Oœrodek „Dziejba Leœna”
i „Krystyna” w Pogorzelicy ostatnim oœrodkiem by³ „Stoltur”
w Niechorzu. Po przeanalizowaniu wszystkich oœrodków wybór
pad³ na Oœrodek „Krystyna” w Pogorzelicy. „Krystyna” to oœrodek
w którym w 2006 roku odpoczywa³y ju¿ nasze dzieci. Dobre zaplecze
socjalne, dobra kuchnia, dobrze zorganizowane atrakcje, dyskoteki,
du¿a przestrzeñ monitorowana 24 godziny na dobê, basen na terenie
oœrodka,200 metrów do morza.
Zielona Szko³a dla uczniów klas pi¹tych szkó³ podstawowych rozpocznie siê 14 czerwca i trwaæ bêdzie do 27 czerwca
2014 roku. Koszt uczestnictwa to 100 z³otych od dziecka.
Kolonie trwaæ bêd¹ od 28 czerwca do 11 lipca 2014 roku.
Koszt uczestnictwa to 650 z³otych od dziecka.
Rekrutacja rozpocznie siê od 13 do 31 stycznia 2014 roku, zapisy
bêd¹ prowadzone przez sekretariaty szkó³.
Czeka na uczestników dobra wykwalifikowana kadra i wiele
wspania³ych przygód i atrakcji.
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TECHNIK ABSOLWENT
2013
22 paŸdziernika w oœrodku Politechniki Wroc³awskiej
w Legnicy og³oszono wyniki I etapu konkursu „TECHNIK
ABSOLWENT 2013”. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie
In¿ynierów i Techników Mechaników Polskich. Do udzia³u
w uroczystoœci zosta³y zaproszone m.in. w³adze uczelni technicznych
oraz Kuratorium Oœwiaty. Celem konkursu „Technik Absolwent Roku”
jest promowanie najlepszych uczniów oraz szkó³ zawodowych
w œrodowisku szkolnym, technicznym i naukowym. Powiat
Boles³awiecki reprezentowa³ cz³onek zarz¹du Powiatu Dariusz
Kwaœniewski.
Niekwestionowanym zwyciêzc¹ zosta³ absolwent Zespo³u
Szkó³ Mechanicznych w Boles³awcu Grzegorz S³ota, aktualnie
obiecuj¹cy student j Politechniki Wroc³awskiej. Tym samym
przechodni puchar - symbol najlepszego technika - powêdrowa³ do
r¹k dyrektora ZSM w Boles³awcu Adama Maksymczyka.
- I nagroda Grzegorza S³oty w konkursie na najlepszego Technika
Absolwenta 2013 jest jego wielkim osobistym osi¹gniêciem. Jest
równie¿ potwierdzeniem ¿e nasze dzia³ania i tak mocne wspieranie
kszta³cenia zawodowego maj¹ sens. Od lat ci¹gle powtarzamy: ukoñcz
dobr¹ szko³ê zawodow¹, zdob¹dŸ fach poszukiwany przez
pracodawców, a ³atwiej i z sukcesem wejdziesz w doros³e ¿ycie!
To dla Grzegorza i setek absolwentów techników oraz klas
zawodowych stworzyliœmy w naszym powiecie Centra Kszta³cenia
Zawodowego. Zdobyliœmy z Unii wiele milionów na zakup
najnowoczeœniejszych urz¹dzeñ maszyn i obrabiarek. To na nich maj¹
uczyæ siê zawodu. Grzegorz i jego koledzy zdaj¹ œwietnie maturê
i egzaminy zawodowe. Pomagamy im w tym, funduj¹c - znowu za
unijne pieni¹dze tysi¹ce dodatkowych lekcji z przedmiotów
zawodowych, ale te¿ z matematyki, j. angielskiego, czy fizyki.
Naprawdê siê cieszê, ¿e nauczyciele potrafi¹ tak skutecznie korzystaæ
z dodatkowych narzêdzi, które im dajemy, a uczniowie odnosz¹
sukcesy - mówi³ cz³onek Zarz¹du Powiatu Boles³awieckiego Dariusz
Kwaœniewski.
Gratulujemy sukcesu !

WOŒP W GMINIE
GRA DALEJ ALE INACZEJ
W listopadzie odby³o siê spotkanie Gminnego
Sztabu Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy.
Sk³ad Sztabu nie zmieni³ siê od lat. 12 stycznia 2014
roku nie odbêdzie koncert gminny a jedynie zbiórka
pieniêdzy prowadzona przez 35 wolontariuszy
prowadzona na terenie naszej gminy. Niezmienny
pozostaje jedynie Bieg z Orkiestra który odbêdzie
siê dzieñ wczeœniej w sobotê w Iwinach. Zapraszamy.

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY WARTA BOLES£AWIECKA
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DOLNOŒL¥SKI FESTIWAL BIEGU NA ORIENTACJÊ
W miniony weekend w okolicy Iwin odby³y siê trzy imprezy w Biegu na Orientacjê.
W pi¹tek, w godzinach wieczornych ruszy³ start w Mistrzostwach Dolnego Œl¹ska, w Nocnym
Biegu na Orientacjê. Ciekawostk¹ jest to, ¿e te zawody mia³y starty w dwóch miejscach, ale
start ruszy³ jednoczeœnie o godz. 19.00. Zawodnicy do 14 lat startowali z budynku Zespo³u
Szkolno-Przedszkolnego w Iwinach i biegali po terenie boiska oraz przyleg³ego osiedla.
Natomiast trasy juniorów, seniorów i weteranów przebiega³y w lesie na pó³noc od Iwin, a
koñcówka biegu równie¿ na terenie osiedla I w Iwinach. Meta obu tras by³a zlokalizowana w
Szkole.
W zawodach wziê³o udzia³ blisko 100 osób. Najliczniej obsadzon¹ kategori¹ by³a
kategoria rodzinna, w której rodzice biegali ze swoimi dzieæmi. Najm³odsi uczestnicy to
g³ównie uczniowie klasy "0" z Raciborowic. Tam bardzo prê¿nie dzia³a Pani Wioletta Szeliga
- nauczycielka tej klasy ( mama czworga dzieci, w tym dwójki utytu³owanych zawodników),
która rozbudza zainteresowanie tym piêknym sportem, zarówno wœród dzieci jak i rodziców.
Mimo ¿e impreza mia³a charakter regionalny, to jednak w zawodach wziê³a udzia³
liczna grupa z Wielkopolski, byli tak¿e zawodnicy z Pomorza, no i nasi Czescy przyjaciele
z Novego Boru i Chrastavy.
Pogoda do biegania by³a wrêcz idealna, a trasy bardzo wymagaj¹ce, zw³aszcza dla grupy "leœnej". Pofa³dowany teren, poroœniêty w
niektórych miejscach obficie je¿ynami, znacznie utrudnia³ przemieszanie siê i powodowa³ niegroŸne otarcia i zadrapania na nogach zawodników.
Na miejscu jednak czuwa³a Pani doktor Barbara Ko³odziej, która na szczêœcie nie mia³a zbyt wiele pracy. Zawody zorganizowa³ klub UKS
"Orientpark Osiecznica" przy wsparciu finansowym Powiatu Boles³awieckiego.
Nastêpnego dnia zawodnicy przed po³udniem odpoczywali, by w samo po³udnie stan¹æ na starcie Mistrzostw Dolnego Œl¹ska na
Dystansie Klasycznym. Aren¹ zmagañ by³ las pomiêdzy Lubkowem, a Okmianami. Trasy by³y doœæ d³ugie i wymagaj¹ce fizycznego przygotowania.
Najlepsi seniorzy potrzebowali ponad 75 minut, aby pokonaæ trasê licz¹c¹ w linii prostej 11,6 km o przewy¿szeniu 240 metrów. Nikt nie ¿a³owa³
trudów. Polska z³ota jesieñ ubarwi³a las, w sposób przepiêkny, podkreœlaj¹c ogromny atut biegania na orientacjê - bliski kontakt z natur¹.
Zaraz po biegu odby³a siê dekoracja najlepszych zawodników w biegu nocnym, a nastêpnie na dystansie klasycznym. Nasi zawodnicy (powiat
reprezentowany przez dwa kluby: UKS TUKAN IWINY i UKS ORIENTPARK OSIECZNICA) zdobyli w sumie 13 medali Mistrzostw
Dolnego Œl¹ska !!! To bardzo dobry wynik, wzi¹wszy pod uwagê to, ¿e nie mieliœmy swoich reprezentantów w kategoriach KM 14 i starszych,
poniewa¿ pierwsza klasa gimnazjum z Iwin by³a w czasie zawodów na wycieczce integracyjnej w Warszawie, a jeszcze starsza m³odzie¿
pomaga³a w organizacji zawodów.
Niew¹tpliwie najwiêkszymi gwiazdami tych mistrzostw byli ju¿ "starzy wyjadacze" Aleksandra Pulda w kategorii K12 i Stanis³aw
Pachnik w kategorii M12 (oboje z UKS Tukan Iwiny), którzy zdobyli po dwa z³ote medale. Tak¿e dwa medale, srebrny i br¹zowy zdoby³a
Marcelina Matysiak (UKS Orientpark Osiecznica). Ponadto po jednym "kr¹¿ku" zdobyli Dominik Beneda (srebrny w biegu nocnym kategoria
M12), Eryk Pulda M10, Mateusz Klecha M12, Maja Karasiewicz K12 (medale br¹zowe w biegu nocnym), oraz Nikola Rajchel K10 i Hubert Ryœ
(br¹zowe na dystansie klasycznym).
Wieczorem odby³o siê w auli szko³y w Iwinach spotkanie integracyjne dla m³odzie¿y i kadry trenerskiej. Jednym z punktów programu by³
pokaz zdjêæ z obu biegów. Zawody fotografowa³ nasz przyjaciel Janusz Lech, który obecnie mieszka w Chocianowie, ale niegdyœ mieszka³ w
Warcie Boles³awieckiej.
Impreza by³a wspó³finansowana z dotacji Starostwa Boles³awieckiego i Gminy Warta Boles³awiecka, a patronat nad zawodami obj¹³ Wójt
- Miros³aw Haniszewski.
Trzecia ods³ona Festiwalu odby³a siê w niedzielne przedpo³udnie - "Oblê¿enie Zamku Grodziec", czyli bieg sprinterski o "Puchar
Kasztelana Zamku Grodziec".
Na zamek zaprosi³ nas Kasztelan Pan Zenon Bernacki, który obj¹³ honorowy patronat nad ca³ym przedsiêwziêciem oraz ufundowa³
nagrody. Mapka obejmowa³a teren zamku i jego przedmurze. W sumie niewielki obszar, ale za to wymagaj¹cy sta³ej koncentracji oraz szybkiego
czytania mapy i wyboru wariantu. Trasy podoba³y siê nawet profesjonalnym orientalistom, np. Hannie Wiœniewskiej, która ma na swoim koncie
m.in. medal Mistrzostw Œwiata na dystansie sprinterskim. Pogoda dopisa³a, uœwietniaj¹c oficjalne zakoñczenie sezonu biegowego na Dolnym
Œl¹sku w roku 2013.
Serdecznie dziêkujemy Starostwu Boles³awieckiemu i Gminie Warta Boles³awiecka za wsparcie finansowe, Dyrektorowi Gminnego
Centrum Kultury w Warcie Boles³awieckiej Miros³awowi Kopczyñskiemu za pomoc sprzêtow¹, Panu Zenonowi Bernackiemu za wspania³¹
goœcinê i ufundowanie nagród, Pani doktor Barbarze Ko³odziej za opiekê medyczn¹, Pani Dyrektor Zespo³u Szkolno-Przedszkolnego w Iwinach
El¿biecie Koryluk Sowa za udostêpnienie szko³y na bazê zawodów. Przede wszystkim jednak m³odzie¿y, która praktycznie samodzielnie
zorganizowa³a ca³e przedsiêwziêcie, przy niewielkim wsparciu nas doros³ych. Jest to ekipa która pracuje ju¿ nie pierwszy raz przy organizacji
zawodów i ju¿ nied³ugo bêdzie w stanie przeprowadziæ w pe³ni profesjonalnie du¿e zawody wysokiej rangi.
Ekipa pracuj¹ca przy organizacji zawodów:
Ma³gorzata Szeliga, Angelika Haniszewska, Barbara Hil, Ilona Hil, Dominika Burdyna, Dominika Kanikowska, Joanna Bondrow, Paulina
Tschierschke, Wojciech Pachnik, Marek Wojnowicz, Mariusz Wojnowicz, Adam Paw³owicz, Marcin Wieczorek, Mateusz Madej, Grzegorz
Madej.
Serdecznie Wam wszystkim dziêkujemy !!!
Dariusz Pachnik, Tomasz Buganik
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MISJE - ŒWIADECTWO MI£OŒCI I KOMUNII
Spotkanie z misjonarzem w parafii Warta Boles³awiecka i Gimnazjum im. Jana Paw³a II
w Iwinach.
„Sia lokato Gesu Cristo - Niech bêdzie pochwalony Jezus Chrystus” takim pozdrowieniem
ojciec Luca Bavio ze zgromadzenia Misjonarzy Matki Bo¿ej Pocieszenia z siedzib¹ w Warszawie
powita³ uczestnicz¹cych we Mszach Œwiêtych w parafii Warta Boles³awiecka w œwiatow¹
Niedzielê Misyjn¹ 20 paŸdziernika 2013 r. Zaproszony goœæ przyby³ do Polski a¿ z Mediolanu,
by z racji Tygodnia Misyjnego przybli¿yæ nam cel swojego pos³annictwa i zadania misjonarzy
na œwiecie.
Ojciec Luka ukaza³ charakter powo³ania, poœwiêcenie i oddanie potrzebuj¹cym. Uœwiadomi³
nam równie¿ poczucie odpowiedzialnoœci za misje oraz da³ œwiadectwo ¿ywej wiary i mi³oœci,
a nade wszystko zachêca³ do modlitwy za misjonarzy i Misje Œwiête.
Dzieñ póŸniej, 21 paŸdziernika z wielkim entuzjazmem przywitaliœmy w Zespole SzkolnoPrzedszkolnym w Iwinach naszego goœcia zaproszonego przez ca³¹ spo³ecznoœæ szkoln¹,
a zw³aszcza dzia³aj¹ce czwarty rok Ognisko Misyjne. Ojciec Luka przeprowadzi³ animacjê misyjn¹ na temat celu misji, czyli g³oszenia i niesienia
Ewangelii w najdalszych zak¹tkach œwiata. Zbudowa³ z uczestnicz¹cymi w spotkaniu most misyjny jako ³¹cznik mi³oœci Boga i ludzi. Pokaza³ nam ciê¿kie
¿ycie naszych rówieœników - g³ód, brak wody pitnej, choroby, utrudniona edukacja. Mimo tego przejawiaj¹ chêæ ¿ycia, trwaj¹ we wspólnocie, ciesz¹ siê
ze spontanicznej modlitwy. Misjonarz uœwiadomi³ nam niebezpieczne strony pracy misyjnej, zw³aszcza misjonarzy mêczenników za g³oszon¹ wiarê i
Dobr¹ Nowinê o Jezusie Chrystusie. Obecni na spotkaniu ze skupieniem i zainteresowaniem s³uchali opowieœci goœcia.
Ojciec misjonarz przywióz³ i pozostawi³ w darze wiele materia³ów o tematyce misyjnej (ró¿ne czasopisma, kalendarze). Jesteœmy wdziêczni za
jego obecnoœæ wœród nas. Odczytaliœmy j¹ jako ¿ywe œwiadectwo wiary, pracy, modlitwy i g³oszenia S³owa Bo¿ego w tym szczególnym roku - Roku Wiary.
Sk³adamy wyrazy uznania za to spotkanie. By³a to ju¿ druga wizyta misjonarza w naszej szkole. Poprzednio, 26.10.2010 r., odwiedzi³ nas ks. W³adys³aw
Kozio³ pracuj¹cy w Kamerunie. ¯ywimy nadziejê, ¿e kolejne wizyty przed nami!
Ognisko Misyjne przy Gimnazjum im. Jana Paw³a II w Iwinach akcentuje swoj¹ dzia³alnoœæ tak¿e w parafii poprzez organizacjê nabo¿eñstw
liturgicznych o charakterze misyjnym m. In. Droga Krzy¿owa, Ró¿aniec Misyjny, modlitwy za misjonarzy, akcje charytatywna na potrzeby misji
(herbatka misyjna, kiermasze ciast). Dziêki ¿yczliwoœci ksiêdza proboszcza i ofiarnoœci wiernych zebrane fundusze przeznaczamy na potrzeby Misji
Œwiêtych.
Uczniom, Rodzicom oraz wszystkim wspieraj¹cym Misje za okazan¹ pomoc i zrozumienie sk³adamy serdeczne Bóg zap³aæ.
Opiekun Szkolnego Ogniska Misyjnego
- katechetka mgr Danuta Szymczyk

SPRAWOZDANIE Z DZIA£AÑ „ROK TUWIMA”
Od 1 paŸdziernika do 31 paŸdziernika 2013 r.
Szko³a Podstawowa im. II Armii Wojska Polskiego w paŸdzierniku 2013 r. pracowa³a nad projektem „Rok Tuwima”.
Z tego tytu³u w szkole odby³ siê szereg imprez szkolnych
zwi¹zanych z J. Tuwimem.
Oby³y siê:
- konkursy plastyczne - klasowe,
- konkursy recytatorskie - klasowe,
- konkurs czytelniczy - kl. III,
- lekcje biblioteczne - kl. I, II, III, „0”, przedszkole „Têczowy Ogród”,
- zabawy ruchowe na dywanie zwi¹zane z bohaterami wierszy Tuwima
- kl. III,
- inscenizacja przedstawienia „Tuwim znany i lubiany” - kl. III,
- inscenizacja wiersza „Lokomotywa” - kl. V.
Podczas tych dzia³añ wszystkie dzieci klas m³odszych pracowa³y bardzo
intensywnie i solidnie.
W konkursie plastycznym (klasowym) zosta³y wyró¿nione nastêpuj¹ce
prace:

Laureatami szkolnego konkursu recytatorskiego zostali:

W konkursie czytelniczym Kl. III laureatami zostali:
1. Katarzyna Pu³o
2. Martyna Fr¹szczak
3. Joanna Trojnar
Wszystkie nagrody ksi¹¿kowe zosta³y ufundowane przez
szko³ê w Tomaszowie Boles³awieckim. Laureatów recytatorskiego
konkursu nagrodzi³a Biblioteka Publiczna w Tomaszowie Boles³awieckim, która w tym okresie wspó³pracowa³a z dzieæmi i nauczycielami szko³y.
Wszystkie dzia³ania zwi¹zane z „Rokiem Tuwima” odby³y siê
dziêki zaanga¿owaniu wielu nauczycieli. Do weso³ej i atrakcyjnej pracy
z bohaterami wierszy J. Tuwima przyczyni³y siê nastêpuj¹ce Panie:
1. P. Justyna Laskowska
2. P. Jaros³awa Kubas-Lach
3. P. Anna Dzier¿yc
4. P. Katarzyna Arendarczyk
5. P. Ma³gorzata Leszczynowicz
6. P. Mariola Bartoszewska.
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