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Najwiêksza nadwy¿ka bud¿etowa
- pieni¹dze trafi¹ na inwestycje do ka¿dej miejscowoœci
gminy Warta Boles³awiecka
Ka¿dego roku w styczniu, po zakoñczeniu roku bud¿etowego
ksiêgowoœæ Urzêdu Gminy bazuj¹c na zgromadzonych danych,
ustala informacjê o wielkoœci niewykorzystanych œrodków
bud¿etowych, czyli tzw. nadwy¿ce bud¿etowej. Œrodki te s¹ dla
nowego bud¿etu bardzo istotnym zastrzykiem finansowym,
pozwalaj¹c na zwiêkszenie œrodków na realizacjê zadañ
inwestycyjnych systematycznie podnosz¹cych poziom rozwoju
naszej gminy i poprawiaj¹cych warunki ¿ycia gminnej
spo³ecznoœci.
W tym roku po zrealizowaniu wszystkich zaplanowanych zadañ
w ramach bud¿etu 2013 roku uzyskaliœmy znakomity wynik nadwy¿ka wynios³a a¿ 7 mln z³. Uzyskanie tak du¿ej kwoty by³o
efektem dzia³ania radnych, pracowników urzêdu gminy i jej
jednostek oraz Wójta Gminy w zakresie polityki finansowogospodarczej gminy.
Dzia³ania, które przynios³y takie efekty to przede wszystkim
gospodarski sposób budowy ujêæ wody pitnej z uzyskanych
pieniêdzy od KGHM przez nasz¹ spó³kê ZGK w Lubkowie. To
równie¿ efekt bardzo aktywnego pozyskiwania pieniêdzy z UE
na zadania inwestycyjne w gminie, które by³y zwrócone w roku
2013 oraz rozs¹dne wydawanie pieniêdzy na zadania bie¿¹ce
gminy oraz szukanie ró¿nych Ÿróde³ oszczêdnoœci w kosztach
bie¿¹cych gminy np. poprzez wymianê lamp oœwietlenia ulicznego
zu¿ywaj¹cych du¿e iloœci energii elektrycznej na nowe
energooszczêdne.
Wszystkie powy¿sze dzia³ania mia³y ogromny wp³yw na
powstanie najwy¿szej w dotychczasowej historii gminy nadwy¿ki.
Oprócz tego Wójt Gminy podejmuje nadal bardzo aktywne
dzia³ania wraz z pracownikami Urzêdu Gminy by pozyskaæ
dodatkowe pieni¹dze z UE na zadania inwestycyjne w 2014 roku.
Je¿eli wszystko siê u³o¿y korzystnie to jest szansa na
pozyskanie z MAiC oko³o 1.200 tys. z³. na przebudowê dróg
gminnych, które by³y uszkodzone podczas powodzi w 2013
roku, a tak¿e na dokoñczenie tzw. „schetynówki” czyli drogi
Lubków-Wilczy Las, na któr¹ mo¿emy jeszcze otrzymaæ kwotê
300 tys. z³. Oprócz tego jest szansa na pozyskanie pieniêdzy
na budowê trzech boisk wielofunkcyjnych w Szczytnicy,
Lubkowie i Jurkowie oraz na rozbudowê œwietlic w Iwinach,
Wilczym Lesie i Lubkowie.
Bior¹c pod uwagê powy¿sze mo¿liwoœci pozyskania pieniêdzy
do bud¿etu trzeba stwierdziæ, ¿e na inwestycje w 2014 roku trafi
a¿ ok. 11 mln z³otych.
Tak wysoka kwota daje oko³o 35% ca³ego bud¿etu na zadania
inwestycyjne. Rada Gminy oraz Wójt Gminy uzgodnili, ¿e w 2014
roku bêd¹ realizowane zadania inwestycyjne w ka¿dej
miejscowoœci i to minimum co najmniej dwa zadania.

5) zwiêkszono stypendia i dokszta³canie nauczycieli - 12 tys. z³.
6) na pomoc remontow¹ zabytkowych koœcio³ów - 50 tys. z³.
7) pomoc spo³eczna - 30 tys. z³.
8) usuwanie azbestu - 20 tys. z³.
9) zakupy w OSP - 10 tys. z³.
10) zakup wiat przystankowych - 30 tys. z³.
11) na zap³acenie podatku drogowego na drogi gminne - 61 tys. z³.
12) mammografia kobiet - 5 tys. z³.
13) dodatkowo na obiekty sportowe - 13 tys. z³.
Do inwestycji dok³adamy:
1) na remont Kina Kujawy - 150 tys. z³.
2) do placów zabaw Jurków, Wartowice, Iwiny, Szczytnica,
Tomaszów Boles³awiecki - 560 tys. z³.
3) remont sali gimnastycznej Iwiny - 200 tys. z³.
4) remont schodów Raciborowice szko³a - 110 tys. z³
5) budowa chodnika Tomaszów Boles³awiecki, Iwiny,
Raciborowice - 880 tys. z³.
6) budowa drogi Lubków-Tomaszów Boles³awiecki - 1620 tys. z³.
7) zakup samochodu dla OSP - 700 tys. z³.
8) budowa chodnika Warta Boles³awiecka - 120 tys. z³.
9) budowa dróg wewnêtrznych (Raciborowice, Tomaszów
Boles³awiecki, Iwiny, Warta Boles³awiecka) - 1.200 tys. z³.
10) usuwanie skutków powodzi - 300 tys. z³.
11) remont przedszkola Iwiny - 50 tys. z³.
Razem na inwestycje przeznaczamy z nadwy¿ki 6.360 tys. z³.
Po realizacji wszystkich zadañ w 2014 roku myœlimy, ¿e mieszkañcy
poszczególnych miejscowoœci nie bêd¹ mieli podstaw do
narzekania, ¿e u nich we wsi nic siê nie robi. Bo taki ogromny
wysi³ek inwestycyjny w gminie Warta Boles³awiecka bêdzie
nierealny w innych s¹siednich gminach. Oprócz tego pragniemy
podkreœliæ, ¿e poza wymienionymi inwestycjami istotne równie¿
jest to, ¿e mieszkañcy gminy Warta Boles³awiecka nadal maj¹
najni¿sze ceny us³ug komunalnych na Dolnym Œl¹sku a mo¿e i w
Polsce.
Trzeba równie¿ pamiêtaæ, ¿e w gminie Warta Boles³awiecka dzieci
pi¹tych klas je¿d¿¹ co roku za 100 z³. na dwa tygodnie nad morze
na tzw. „Zielon¹ szko³ê” oraz za 50% ceny na dwutygodniowy
pobyt kolonijny i równie¿ w 2014 roku w tym zakresie siê nic nie
zmieni. Ten kierunek dzia³añ gminy powinien byæ w sposób
szczególny doceniony przez naszych mieszkañców - dziêki
dofinansowaniu, dzieci szkolne z naszej gminy mog¹ korzystaæ z
wypoczynku wakacyjnego i nie blokuje tej mo¿liwoœci czêsto
niski status materialny rodziny.
Gmina Warta Boles³awiecka ma jeszcze jeden atut samorz¹dowy
- jest gmin¹, która nie posiada ¿adnego zad³u¿enia bud¿etowego
co jest ewenementem w polityce finansowej gmin w Polsce.

Pieni¹dze z nadwy¿ki podzielono nastêpuj¹co:
1) utrzymanie Szko³y Szczytnica - zwiêkszono 70 tys. z³.
2) sk³adka na utrzymanie psów - zwiêkszono 12 tys.
3) zwiêkszono œrodki na utrzymanie przedszkoli prywatnych - 30 tys. z³.
4) zwiêkszono na potrzeby organizacji kolonii - 30 tys. z³.
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Dodatkowe inwestycje
Jak ju¿ wczeœniej pisaliœmy w naszym biuletynie Gmina W
ar ta Boles³awiecka bêdzie
War
realizowaæ w 2014 roku rekordow¹ liczbê inwestycji. Dla przypomnienia jest to mo¿liwe
dziêki uzyskaniu miêdzy innymi tzw
tzw.. „nadwy¿ki bud¿etowej”, z której wszystkie œrodki
powiêkszaj¹ bud¿et na zadania inwestycyjne.
Sprawnoœæ dzia³ania pracowników Urzêdu pozwoli³a równie¿ na
zamkniêcie prawie wszystkich postêpowañ o zamówienie
publiczne wykonania zadañ. W ich wyniku pojawi³y siê na
niektórych zadaniach oferty, dziêki którym uzyskaliœmy ca³kiem
spore oszczêdnoœci, które pozwalaj¹ na zagospodarowanie
prawie miliona z³otych na kolejne zadania inwestycyjne.
Rada Gminy Warta Boles³awiecka, po analizie petycji
przedstawionej przez Micha³a Warcho³a radnego gminy z³o¿onej
w imieniu mieszkañców wsi Raciborowice Górne, wyrazi³a zgodê
na wyd³u¿enie o kolejny 1 km chodnika w tej miejscowoœci.
Wykonany zostanie równie¿ dodatkowy plac zabaw dla dzieci w
Raciborowicach Górnych, który zostanie zlokalizowany na terenie
parku.
Równie¿ pozytywnie zosta³ zaopiniowany wniosek o zwiêkszenie
œrodków finansowych na zakup wozów bojowych dla jednostek

ochotniczych stra¿y po¿arnych. Te œrodki zwiêksz¹ pulê œrodków
na wóz dla jednostki z Tomaszowa Boles³awieckiego. Zakup
jednego z wozów bojowych wspiera Marsza³ek Województwa
Dolnoœl¹skiego Cezary Przybylski - decyzja w tej sprawie zapadnie
w koñcówce kwietnia br.
Pozosta³e z oszczêdnoœci œrodki Rada Gminy przeznaczy³a na
realizacjê dalszych prac w zakresie budowy oœwietlenia
drogowego. Dziêki tej decyzji za kwotê 900 tys. z³. zrealizujemy
zdania dla których opracowana zosta³a dokumentacja techniczna
z pozwoleniami na budowê i bêd¹ to zadania w Warcie
Boles³awieckiej, w Szczytnicy oraz drogi boczne w
Raciborowicach Dolnych i Górnych.
Poza powy¿szymi, zwiêkszyliœmy tak¿e pulê œrodków na remont
kina „Kujawy”, Szko³y Podstawowej w Warcie Boles³awieckiej
oraz remont pod³ogi w obiekcie starej œwietlicy w Szczytnicy.

W ZABUDOWIE WIELORODZINNEJ
SEGREGACJA ODPADÓW
MUSI BYÆ PROWADZONA W£AŒCIWIE !!!
W zwi¹zku z licznymi uwagami Mieszkañców budynków
wielorodzinnych oraz ich prawnymi przedstawicielami (zarz¹dcami)
dotycz¹cych niewystarczaj¹cej czêstotliwoœci odbioru odpadów
komunalnych postanowi³em osobiœcie sprawdziæ sytuacjê.
Dnia 9 kwietnia 2014 r. wraz z przedstawicielem jednego z zarz¹dców
nieruchomoœci, pracownikiem tut. Urzêdu Gminy oraz Prezesem
Spó³ki z o. o. ZGK w Lubkowie i pracownikiem spó³ki dokonaliœmy
inspekcji miejsc gromadzenia odpadów komunalnych przy
budynkach wielorodzinnych w Szczytnicy i Wilczym Lesie.
Niestety na miejscu okaza³o siê, ¿e Mieszkañcy nie przestrzegaj¹
zarówno prawa miejscowego, tj. regulaminu o utrzymaniu
czystoœci i porz¹dku na terenie Gminy Warta Boles³awiecka, jak i
zapisów ustawowych zobowi¹zuj¹cych ich do:
- nale¿ytej segregacji odpadów komunalnych z podzia³em
na poszczególne frakcje,
oraz
- utrzymywania miejsc do gromadzenia odpadów w stanie
czystoœci.
Przy budynkach w Szczytnicy mimo, ¿e pojemniki nie by³y do
koñca zape³nione du¿a iloœæ odpadów zosta³a porzucona
wokó³ nich.
W pojemnikach przeznaczonych do gromadzenia popio³u
znaleŸliœmy du¿o surowców wtórnych (szk³o, plastik i odpady
bio).
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Trochê lepiej sytuacja wygl¹da³a przy budynkach
wielorodzinnych w Wilczym Lesie. Jednak i tam Mieszkañcy nie
ustrzegli siê b³êdów wrzucaj¹c odpady biodegradowalne w
reklamówkach, do w³aœciwego pojemnika.
Taka sytuacja w przysz³oœci musi zostaæ wyeliminowana, gdy¿
tylko w³aœciwa segregacja „u Ÿród³a” pozwoli nam na
osi¹gniecie nak³adanych na gminê poziomów recyklingu i
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odzysku odpadów a nieosi¹gniêcie tych celów spowoduje
koniecznoœæ ponoszenia kar.
Uwagi Mieszkañców dotycz¹ce zbyt ma³ej czêstotliwoœci odbioru
odpadów s¹ chybione gdy¿ ju¿ teraz zapewnia ona 5-krotny
odbiór w miesi¹cu odpadów segregowanych z terenu
nieruchomoœci:
- odpadów biodegradowalnych 1 raz w sezonie zimowym a 2 razy
w sezonie letnim,
- popio³ów i ¿u¿li
1 raz,
- papieru
1 raz,
- tworzyw
1 raz,
- szk³a
1 raz na 2 miesi¹ce.
Ka¿dy dodatkowy odbiór to kolejne koszty dla Gminy, które de
facto musz¹ znaleŸæ odzwierciedlenie w ponoszonej przez
Pañstwa op³acie.
Dodatkowo przypominam Pañstwu, ¿e w przypadku niew³aœciwej
segregacji zgodnie z prawem, ZGK Spó³ka z o. o. mo¿e dokonaæ
oceny odpadów jako zmieszane, a tym samym bêdziecie Pañstwo
zobowi¹zani do poniesienia wiêkszej op³aty za ich odbiór, ze
wzglêdu na przerzucenie obowi¹zku segregacji na podmiot
œwiadcz¹cy us³ugê odbioru.
Dlatego kolejny raz apelujê do Pañstwa o w³aœciw¹ segregacjê
odpadów, bo tylko takie dzia³ania umo¿liwi¹ nam utrzymanie na
dotychczasowym poziomie przyjêtych stawek za gospodarowanie
odpadami.
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Brak w³aœciwej segregacji odpadów spowoduje koniecznoœæ ich
transportu i przetwarzania poza terenem gminy, co wp³ynie na
zwiêkszenie kosztów ca³ego sytemu, a co za tym idzie
koniecznoœæ poniesienia przez Pañstwa wiêkszych op³at.
Dlatego namawiam i proszê Pañstwa o stosowanie siê do
przyjêtych dla dobra nas wszystkich zasad i z góry za to dziêkujê.
Z powa¿aniem Wójt Gminy Warta Boles³awiecka
mgr Miros³aw Haniszewski

PLACE ZABA
W
ZABAW
W roku 2014 oddamy naszych dzieciom i rodzicom dzieci do lat 12
a¿ 7 placów zabaw
zabaw.. Niektóre z nich s¹ ju¿ realizowane po
przeprowadzonych postêpowaniach przetargowych.
Na ka¿dy z placów zabaw wydamy z naszego bud¿etu ponad 100
tys. z³otych i ju¿ dziœ martwimy siê, czy nie stan¹ sie one nowym
miejscem dla przejawów wandalizmu w wykonaniu naszej
znudzonej ¿yciem m³odzie¿y.
Dlatego ju¿ dziœ prosimy o szanowanie placów zabaw. Regulaminy
korzystania z nich ustalaj¹, ¿e:
- urz¹dzenia placów zabaw przewidziane s¹ o u¿ytku dzieci w
wieku do lat 12,
- nie wolno na ich terenie spo¿ywaæ alkoholu, wprowadzaæ
psów, chodziæ po nich w szpilkach, bo mo¿na w nich trwale
uszkodziæ nawierzchniê. Zrozumia³e jest równie¿ to, ¿e œmieci,

odpadki a w szczególnoœci - ³uski po s³oneczniku, zmora naszych
przystanków - powinny trafiaæ do koszy na odpady!
Dla ochrony placów przed takimi zachowaniami za³o¿ymy na nich
monitoring, ale nie ma lepszej kontroli ni¿ ta, wynikaj¹ca z reakcji
otoczenia. To g³ównie doroœli powinni reagowaæ na niew³aœciwe
zachowania naszej m³odzie¿y i zg³aszaæ je organom policji lub w
Urzêdzie.
Powy¿sze ustalenia i podstawowe warunki korzystania z urz¹dzeñ
dotycz¹ równie¿ boisk wielofunkcyjnych o sztucznej nawierzchni,
które w tym roku budujemy oraz tych, które zosta³y wybudowane
w poprzednich latach.
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„Pobiegali dla Orkiestr
y...”
Orkiestry
W tym roku w Gminie W
ar ta Boles³awiecka nie ma koncer
tu Wielkiej Orkiestr y Œwi¹tecznej Pomocy
War
koncertu
Pomocy..
Przejawami dzia³alnoœci WOŒP jest kwesta wolontariuszy oraz impreza sportowo-rekreacyjna „Spacerek
z Orkiestr¹”, która odby³a siê w sobotê w godzinach przedpo³udniowych. Jest to rozgr
ywany ju¿ po raz
rozgrywany
pi¹ty bieg prze³ajowy
prze³ajowy..
W tym roku bieg g³ówny zosta³ rozegrany na dystansie 5,6 km,
natomiast m³odzie¿ gimnazjalna œciga³a siê na dystansie 3km,
„podstawówki” mia³y do pokonania 1000 metrów.
Bieg ten by³ jednoczeœnie drugim etapem „V Biegowego Grand
Prix Zag³êbia Miedziowego”. Jest to impreza, która bardzo siê
rozros³a i w chwili obecnej jest najwa¿niejsz¹ cykliczn¹ imprez¹
biegow¹ w regionie, o tej porze roku. Do tej pory imprezy
koncentrowa³y siê w Lubinie i jeden odbywa³ siê bieg Iwinach.
Obecnie biegi odbywaj¹ siê w Chocianowie, Z³otoryi, Nowej Soli,
Œcinawie no i oczywiœcie w Lubinie.
Podczas „Spacerku” pogoda by³a fantastyczna, s³oneczko, lekki
wiaterek i ok. 5 stopni na plusie. Krótkie spodenki nie by³y tak¹
rzadkoœci¹ w ubiorze uczestników imprezy. Takie warunki
pozwoli³y na rywalizacjê na doœæ wysokim poziomie. Zwyciêzc¹
biegu g³ównego podobnie jak w ubieg³ym roku zosta³ Adrian
Warzocha (MLKS SOKÓ£ LUBIN), uzyska³ on czas 18:40. £¹cznie
na starcie stanê³o 152 zawodników w tym 109 osób w biegu
g³ównym. Dziêki op³atom startowym skarbonka WOŒP wype³ni³a
siê do wysokoœci 1206,40 z³., ale nie zysk w tej imprezie jest
najwa¿niejszy choæ szczytny cel „Orkiestrowy” jest bardzo wa¿ny.
Ta impreza jest te¿ œwietn¹ okazj¹ do spotkañ i „pogadania” wœród
braci biegaczy, tym bardziej, ¿e imprez biegowych nie jest zbyt
du¿o zimow¹ por¹. Ta impreza równie¿ pokazuje dzieciom i ich
rodzicom, ¿e w zimê biegaæ mo¿na i nale¿y.
Po biegu organizatorzy zaprosili na przepyszn¹ zupê gulaszow¹,

ufundowan¹ przez Gminne Centrum Kultury w Warcie
Boles³awieckiej (zreszt¹ nie tylko zupê), a przygotowane przez
Pani¹ Bo¿enê Zarembê i Anetê Piwowarsk¹. Do zupy w³aœciciele
piekarni „Familijna” w Warcie Boles³awieckiej do³o¿yli 250
œwie¿utkich i chrupi¹cych bu³ek (oczywiœcie za „darmochê”).Listê
sponsorów uzupe³nia Zak³ad Wyrobów Gumowych z Iwin.
Organizacyjnie bieg wspar³ koordynator Grand Prix Zag³êbia
Miedziowego - Regionalne Centrum Sportowe z Lubina. G³ówny
jednak ciê¿ar przygotowañ i przeprowadzenia biegu nale¿a³ do
m³odzie¿y zwi¹zanej z Uczniowskim Klubem Sportowym „Tukan”
Iwiny. Ta grupa w sposób coraz bardziej profesjonalny
przygotowuje klika razy do roku zawody sportowe. Ogromny
„szacun” i podziêkowania dla nich. Dziêkujemy te¿ ju¿ naszemu
sta³emu fotografowi Januszowi Lechowi, niegdyœ mieszkañcowi
Warty Boles³awieckiej, a obecnie Chocianowa.

9 785,42 z³ zebra³ Sztab Gminny WOŒP!
Sztab WOŒP w W
arcie Boles³awieckiej dzia³a³ ! Gmina W
ar
ta Boles³awiecka po raz kolejny wziê³a udzia³ w
Warcie
War
arta
zbiórce pieniêdzy na Wielk¹ Orkiestrê Œwi¹tecznej Pomocy
Pomocy.. Zbiórka rozpoczê³a siê ju¿ w sobotê 11 stycznia
organizowanym w Iwinach biegiem prze³ajowym pod nazw¹ „Spacerek z Orkiestr¹”.
Ju¿ po raz pi¹ty UKS Tukan Iwiny wraz z Gminnym Centrum Kultury
by³o wspó³organizatorem biegu prze³ajowego pod nazw¹ „Spacerek
z Orkiestr¹”, które jest jednym z kryterium biegowego „Grand Prix
Zag³êbia Miedziowego”. Impreza jest ju¿ bardzo popularna wœród
uczestników i z roku na rok bijemy rekordy ich uczestnictwa. W
tym roku wystartowa³o ok. 150 osób, w tym rekordowe 109 w
kategorii OPEN! Impreza œwietnie siê rozwija, ale co najwa¿niejsze
ju¿ po raz pi¹ty wpisowe uczestników wrzucane jest do wspólnej
skarbonki Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy i przekazywane
dla fundacji Jurka Owsiaka na szczytne cele. Ka¿dy uczestnik biegu
wspiera zatem WOŒP! W tym roku z biegu zebraliœmy kwotê:
1206,40 z³ - œwietny wynik!
W tym roku odst¹piono od organizacji gminnego fina³u, jednak
nasi wolontariusze wyruszyli w teren i zbierali pieni¹¿ki do puszek.
W niedzielê 12 stycznia do godziny 16.00 35 wolontariuszy
zbiera³o na terenie gminy Warta Boles³awiecka, co wraz z sobotni¹
zbiórk¹ na „Spacerku z Orkiestr¹” da³o nam znakomit¹ kwotê
9 785,42 z³.
Najwiêcej do puszki zebra³a uczennica Samanta Kraœnicka.
Dziêkujemy serdecznie naszym sztabowiczom (Waldemar Socha-
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szef sztabu, Dariusz Pachnik, Miros³aw Kopczyñski, Miros³aw
Ró¿ycki, Renata Piêtka, Patrycja Dyjecka-Mosi¹dz),
wolontariuszom z Gimnazjum im. Jana Paw³a II w Iwinach i
darczyñcom za wk³ad w zebranie tak wspania³ej kwoty!
Dziêkujemy Gminnemu Centrum Kultury w Warcie Boles³awieckiej
i klubowi UKS Tukan Iwiny za zaanga¿owanie w dzia³ania sztabu
WOŒP.
Tekst: Miros³aw Ró¿ycki - GCK Warta Boles³awiecka
www.gckwartabol.pl
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Gminny Konkurs Recytatorski PEGAZIK
W dniu 11 lutego 2014 roku Biblioteka Publiczna w W
arcie Boles³awieckiej zorganizowa³a Gminny
Warcie
Konkurs Recytatorski bêd¹cy jednoczeœnie eliminacjami do konkursu powiatowego.
W gminnym konkursie wziê³o udzia³ 14 uczniów ze Szkó³
Podstawowych z terenu gminy Warta Boles³awiecka.
Komisja oceniaj¹ca w sk³adzie: Pani Daniela Po³etek, Pani
Krystyna Wo³oszyn i Pani Irena £asica wy³oni³y zwyciêzców
gminnego konkursu recytatorskiego „Pegazik”, którymi okazali
siê:
Natalia Domerecka, Klaudia Nicka, Aleksandra Wo³oszyn, Dawid
Mocny i W³adys³aw Dyedow.
Wszyscy wyró¿nieni otrzymali pami¹tkowe dyplomy oraz
nagrody ksi¹¿kowe, wezm¹ oni równie¿ udzia³ w powiatowym
konkursie „Pegazika”, który odbêdzie siê 5 marca 2014 roku w
Boles³awcu.
Konkurs przygotowa³a Pani bibliotekarka Anna Skiba.
Na zdjêciu wszyscy uczestnicy konkursu wraz z Komisj¹.

Cezary i Katarzyna ¯ak

Zmar³ d³ugoletni
Prezes
GKS Warta Boles³awiecka
cz³owiek wielkiego serca,
legenda Naszego Klubu
Czeœæ jego pamiêci!
Zawodnicy, dzia³acze, przyjaciele.
Wójt Gminy.

WAC£A
W KR
YSA
AC£AW
KRYSA
1956 - 2014

na Gminnym Spotkaniu Kobiet
w Tomaszowie Boles³awieckim
W sobotnie popo³udnie 8 marca 2014 roku w Wiejskim Domu Kultury w
Tomaszowie odby³o siê tradycyjne (ju¿ 28!) spotkanie zorganizowane dla naszych
Pañ z okazji Dnia Kobiet. Z tej okazji ¿yczenia naszym Paniom z³o¿y³ Wójt
Gminy Miros³aw Haniszewski wraz z Przewodnicz¹cym Rady Gminy Adamem
Maksymczykiem, który dla wszystkich Pañ odœpiewa³ gromkie „Sto lat!”. Do
¿yczeñ przy³¹czy³ siê tak¿e goœæ spotkania Stanis³aw Chwojnicki, wicestarosta
boles³awiecki, który wraz z ma³¿onk¹ przyby³ na wystêp
artystów. Tradycyjn¹ formu³k¹ przywita³ Panie tak¿e
Dyrektor Gminnego Centrum Kultury prowadz¹cy
koncert.
Tym razem przed licznie zgromadzonymi
Paniami wyst¹pili aktorzy znani z teatru i
seriali telewizyjnych Pañstwo Cezary i
Katarzyna ¯ak. Znani aktorzy wyst¹pili ze
swym programem zatytu³owanym: „Dziœ
wieczór z teatru do kabaretu”.
Przygotowany w doœæ humorystyczny
sposób program opowiada³ o pracy aktorów. Artyœci popisali siê ciekawymi
kompozycjami i wykonaniami znanych i mniej znanych piosenek. Na koniec
aktorzy specjalnie dla naszej publicznoœci odtworzyli scenkê ze znanego serialu
telewizyjnego „Ranczo” Pani Kasia gra³a „Solejukow¹”, a Pan Cezary wcieli³ siê
w rolê „Wójta”. Scenka wywo³a³a spore zainteresowanie i rozbawienie. Wystêp
znanego aktorskiego ma³¿eñstwa przypad³ do gustu zgromadzonej publicznoœci
i przyjêty zosta³ z wielkim aplauzem.
Warto nadmieniæ, ¿e wystêp odby³ siê na nowo odrestaurowanej scenie z nowym
oœwietleniem i zas³onami. Publicznoœæ zaœ zasiad³a na ca³kiem nowiutkich
krzes³ach zakupionych przez Gminne Centrum Kultury przed obchodami Dnia
Kobiet. Sala w Tomaszowie piêknieje nam z roku na rok, a prawdopodobnie nie
bêd¹ to ostatnie inwestycje gminy w ten obiekt. Nowych krzese³ zakupiono a¿
220, ale wystêp Pañstwa ¯aków cieszy³ siê takim zainteresowaniem, ¿e
„spóŸnialscy” musieli na stoj¹co ogl¹daæ wystêp, a sala „pêka³a w szwach”.
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Andrzej Greszta mistrzem gminy
w tenisie sto³owym!
W niedzielê 16 marca 2014 roku dziêki goœcinnoœci Pani Dyrektor
Gimnazjum im. Jana Paw³a II w Iwinach Gminne Centrum Kultur y
zorganizowa³o na sali gimnastycznej gimnazjum XVI Mistrzostwa Gminy w
ywano w trzech kategoriach.
ur
niej rozgr
Tenisie Sto³owym. TTur
rozgrywano
urniej
Od godziny 13.00 walka toczy³a siê w dwóch kategoriach: Dzieci i
M³odzie¿ Szkolna. £¹cznie w obu kategoriach startowa³o 12 osób.
W pierwszej kategorii zwyciê¿y³ obroñca tytu³u sprzed roku Oskar
Lewandowski z Warty Boles³awieckiej, natomiast w drugiej
Krystian Stupiec z Wartowic.
Od godziny 14.00 ruszy³a najwa¿niejsza kategoria, czyli OPEN, w
której wystartowali tak¿e uczestnicy dwóch poprzednich kategorii
i zawodnicy, którzy od lat bior¹ udzia³ w naszych turniejach i
prezentuj¹ niezwykle wysoki poziom.
W zwi¹zku z udzia³em w tej kategorii 10 osób turniej
przeprowadzono systemem pucharowym. Ostatecznie zwyciê¿y³
faworyt turnieju Andrzej Greszta, który ju¿ w pierwszej rundzie
wyeliminowa³ jednego z najgroŸniejszych konkurentów - kolegê z
Warty Boles³awieckiej Krzysztofa Wo³oszyna. Emocji zwi¹zanych
z przebiegiem turnieju nie brakowa³o. Zwyciêzcy gratulujemy
postawy sportowej i fair play!

Trzej najlepsi zawodnicy z ka¿dej kategorii otrzymali
pami¹tkowe statuetki i dyplomy.

ORIENTEERING NA WULKANACH czyli Miêdzynarodowe Zawody w Biegu
na Orientacjê „POLSKIE WULKANALIA 2014” 4-6.04.2014 Czaple-Lubków-Grodziec
Ju¿ tradycyjnie w terminie kwietniowym Uczniowski Klub Sportowy
„Tukan” Iwiny organizuje trzydniowe zawody w biegu na orientacjê.
Tym razem Motywem przewodnim zawodów by³y polskie wulkany,
stad te¿ nazwa „Polskie Wulkanalia”. Zawody odby³y siê na terenie
trzech powiatów: lwóweckiego, boles³awieckiego i z³otoryjskiego.
W pi¹tek odby³ siê pierwszy etap, bêd¹cy zarazem Otwartymi
Mistrzostwami Powiatu Lwóweckiego w Biegu na Orientacjê, zosta³
rozegrany w lasach w pomiêdzy miejscowoœciami Czaple i Bielanka.
By³ to bieg œredniodystansowy, a wisienk¹ na torcie tego etapu
by³ przebieg przez szczyt wulkanu „Œwi¹tek”. Po biegu stra¿acy
pod kierownictwem Pana Franciszka Paw³owicza urz¹dzili ognisko
z pieczeniem kie³basek (gratis!!!). Honorowym goœciem byli starosta
lwówecki Pan Józef Stanis³aw Mrówka, Wiceprzewodnicz¹ca Rady
Powiatu Pani Krystyna Piotrowicz oraz radny Pan Ryszard Mruk
- fundatorzy poczêstunku.
Druga ods³ona (sobota 5.04.2014) „Wulkanaliów” to bieg o
Mistrzostwo Dolnego Œl¹ska na Dystansie Klasycznym. Aren¹
zmagañ by³ tzw. Wilczy Las w okolicy miejscowoœci Lubków i
Okmiany. Teren oraz dystans tras by³y doœæ wymagaj¹ce, a pogoda
mimo optymistycznych prognoz by³a delikatnie mówi¹c fatalna.
Jednak dla biegaczy na orientacjê nie jest to wielka przeszkoda i
wszyscy stawili siê na start i ukoñczyli swoje trasy.
Tego samego dnia nagrodzono zawodników za dwa biegi, czyli
Otwarte Mistrzostwa Powiatu Lwóweckiego oraz Mistrzostwa
Dolnego Œl¹ska. Dekoracja odby³a siê w Zespole SzkolnoPrzedszkolnym w Iwinach a nagrody wrêcza³ przedstawiciel
powiatu lwóweckiego Pan Franciszek Paw³owicz oraz Marsza³ek
Województwa Dolnoœl¹skiego Pan Cezary Przybylski. Równolegle
do dekoracji prezentowano zdjêcia z pi¹tku i soboty. Fotografem
zawodów by³ Pan Janusz Lech z Chocianowa, z którym klub z Iwin
wspó³pracuje ju¿ od kilku lat.
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„Oblê¿enie GrodŸca” czyli fina³ „Wulkanaliów” odby³ siê w
niedzielny poranek na wzgórzu zamkowym w GrodŸcu. Na
pocz¹tku uczestnicy wspinali siê œcie¿k¹ od kaplicy która biegnie
od podnó¿a góry, a¿ do p³askowy¿u na którym znajduje siê
Zamek. Potem zawodnicy rozbiegali siê na trasy w swoich
kategoriach, które obejmowa³y koronê wzgórza oraz sam
zamek(dziedziniec, mury i wszystkie zau³ki). Bieg mia³ charakter
sprinterski, ale teren zmusza³ do zachowania du¿ej koncentracji i
rozwijanie du¿ej prêdkoœci grozi³o pope³nieniem b³êdów, które
czasami by³o okupione sporymi stratami czasowymi, o sile nie
wspominaj¹c. Tego dnia aura zrekompensowa³a swoje poprzednie
kaprysy i nagrodzi³a uczestników piêknym s³oneczkiem.
Uroczystoœæ dekoracji zwyciêzców odby³a siê na dziedziñcu
Zamku Grodziec, a nagrody wrêczali Marsza³ek Województwa
Dolnoœl¹skiego Pan Cezary Przybylski oraz gospodarz zamku
Kasztelan Zenon Bernacki. G³ównymi nagrodami oprócz
drobnych upominków rzeczowych by³y pami¹tkowe kamienie
pochodzenia wulkanicznego, pochodz¹ce z tzw. Œl¹skiej
Fud¿ijamy czyli Ostrzycy Proboszczowickiej.
Na „Wulkanalia” przyjecha³o 383 zawodników z ca³ej Polski
oraz z liczna grupa Czeska, ponadto Niemcy, Rosjanie oraz
rodzynek z £otwy. Uczestników klasyfikowano w 28
kategoriach w tym 10 damskich i 15 mêskich. Ponadto
organizatorzy przygotowali mo¿liwoœæ startu dla najm³odszych
wraz z rodzicami w tzw. kategorii rodzinnej oraz dla
pocz¹tkuj¹cych OPEN 1 i 2.
Wyniki z jak równie¿ zdjêcia z zawodów mo¿na znaleŸæ na stronie
internetowej: www.orientpark.pl , a ponadtona profilu Facebook
Janusza Lecha.
Te zawody dla cz³onków i sympatyków UKS „Tukan” Iwiny by³y
szczególnie wa¿ne z tego powodu i¿ po raz pierwszy niemal w
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100% zrealizowaliœmy je w³asnymi si³ami. G³ówny ciê¿ar prac wziê³a
sobie m³odzie¿ w wieku od 16-20 lat. Pod wzglêdem logistycznym
wieloetapowe imprezy na orientacjê to bardzo skomplikowane
przedsiêwziêcie. By³o kilka drobnych potkniêæ, które zdarzaj¹ siê
na ka¿dych zawodach w biegu na orientacjê, m³odzie¿ jednak
naprawdê „da³a radê”. Impreza zosta³a przygotowana w sposób
profesjonalny na bardzo przyzwoitym poziomie.
Wielkie podziêkowania nale¿¹ siê równie¿ rodzicom naszych
zawodników, którzy wspomagali pracê m³odzie¿y, przygotowali
wiele ciast które znalaz³y uznanie wœród uczestników, ponadto
zorganizowali ca³e zaplecze gastronomiczne, pomagali w
transporcie sprzêtu oraz wielu, wielu innych aspektach byæ mo¿e
drobnych, ale nies³ychanie istotnych dla sprawnego dzia³ania
machiny organizacyjnej. Zawody nie mog³yby siê odbyæ bez
wsparcia organizacyjnego, sprzêtowego i finansowego wielu
instytucji oraz osób prywatnych.
Dziêkujemy za pomoc:
Dyrektorowi Zespo³u Szkolno-Przedszkolnego Pani El¿biecie
Koryluk-Sowa za udostêpnienie budynku szkolnego na bazê
imprezy. Panu Miros³awowi Kopczyñskiemu dyrektorowi Gminnego
Centrum Kultury w Warcie Boles³awieckiej za ¿yczliwoœæ i wsparcie
sprzêtowe, za to samo Panu Stanis³awowi Kudukowi. Zarz¹dowi
spó³ek ZWG z siedzib¹ w Iwinach oraz Kopalni Gipsu i Anhydrytu
w Niwnicach za wsparcie finansowe, podobnie starostwu
lwóweckiemu i radnym z tego powiatu Pani Krystynie Piotrowicz,
Franciszkowi Paw³owiczowi i Ryszardowi Mruk za ufundowanie
poczêstunku dla wszystkich uczestników . Firmie Dersen z siedzib¹
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w Iwinach oraz Paw³owi Okrêglickiemu ze Z³otoryi za ufundowanie
czêœci nagród. Stra¿akom z OSP Chmielno za przygotowanie ogniska
i zabezpieczenie imprezy podczas pierwszego dnia zawodów. Pani
doktor Barbarze Ko³odziej za opiekê medyczn¹. Zygmuntowi
Kozakowi za nieodp³atne pociêcie kamieni bazaltowych, które by³y
jedn¹ z nagród „Wulkanalii”. Kasztelanowi Zamku Grodziec
Zenonowi Bernackiemu za ¿yczliwoœæ i goœcinê i Marsza³kowi
Województwa Dolnoœl¹skiego Panu Cezaremu Przybylskiemu za
wizytê na naszych zawodach poniewa¿ niezwykle rzadko siê zdarza
¿eby osoba o takim presti¿u odwiedza³a (i to przez dwa dni !!!) zawody
w naszej dyscyplinie sportu. Dziêkujemy tak¿e Panu Marsza³kowi za
przekazanie kilkudziesiêciu pakietów z nagrodami z których
nagrodzone dzieci i m³odzie¿ byli bardzo ukontentowani.
Dziêkujemy te¿ w³odarzom terenów na których odbywa³y siê biegi,
a mianowicie Nadleœnictwu Z³otoryja i Lwówek Œl¹ski. Bez ich
zgody nie by³oby mo¿liwe zorganizowanie zawodów. Ponadto
Nadleœnictwo Lwówek Œl¹ski piêknie zaprezentowa³o siê podczas
I etapu w centrum zawodów oraz ufundowa³o nagrody. W
szczególnoœci jednak dziêkujemy leœniczym Panu Wojciechowi
Grzywie (Leœnictwo Czaple), Wojciechowi Doroszowi i
Mieczys³awowi Sznicerowi (Leœnictwo Okmiany) za zrozumienie i
pomoc organizacyjn¹. Ko³o £owieckie „Cyranka” równie¿ do³o¿y³o
swoj¹ cegie³kê udostêpniaj¹c nam teren na parking podczas biegu
w pi¹tek za co jesteœmy im bardzo wdziêczni. Nastêpna taka impreza
za rok i mamy nadziejê na jeszcze lepsz¹ imprezê, a tych którzy
chcieliby siê w³¹czyæ do jej organizacji serdecznie zapraszamy.

Zdjêcia: https://www.facebook.com/janusz.lech.52/media_set?set=a.687587431303734.1073741899.100001574515528&type=3
https://www.facebook.com/janusz.lech.52/media_set?set=a.687312277997916.1073741898.100001574515528&type=3
https://www.facebook.com/janusz.lech.52/media_set?set=a.687223358006808.1073741897.100001574515528&type=3

Dolnoœl¹ska Liga Talentów - wstêpne przes³uchania ju¿ 8 maja
Konkurs przeznaczony jest
dla artystów amatorów z
terenu Dolnego Œl¹ska.
Jego celem jest popularyzacja
dolnoœl¹skiego, amatorskiego
ruchu artystycznego i pokazanie
go w atrakcyjnej i nowoczesnej formie.
Konkurs odbêdzie siê w nastêpuj¹cych dyscyplinach
artystycznych: zespo³y muzyczne, soliœci, taniec oraz ma³e formy
teatralne i kabaretowe.
Bogatyñski Oœrodek Kultury oraz Oœrodek Kultury i Sztuki we
Wroc³awiu serdecznie zapraszaj¹ do udzia³u w Konkursie
„Dolnoœl¹ska Liga Talentów”.
ETAP I - ELIMINACJE
odbêd¹ siê 24 maja br. o godz. 11 w Bogatyñskim Oœrodku Kultury
i obejm¹ powiaty: boles³awiecki, zgorzelecki, lubañski, jeleniogórski,
lwówecki, z³otoryjski oraz miasto Jelenia Góra, osoba do kontaktu:
Monika G¹siorowska, e-mail: m.gasiorowska.bok@gmail.com
tel. 506060556 lub 75 773 25 22 wew.34

WSTÊPNE PRZES£UCHANIA DO ETAPU I - ELIMINACJI
odbêd¹ siê 8 maja br. o godz. 12.00 w Bogatyñskim Oœrodku
Kultury ostateczny termin nadsy³ania zg³oszeñ up³ywa
30 kwietnia 2014 r.
ETAP II - FINA£
odbêdzie siê 17 wrzeœnia w œrodê o godz. 12 w Teatrze Polskim
we Wroc³awiu.
Konkurs przeznaczony jest dla artystów amatorów z terenu
Dolnego Œl¹ska. Jego celem jest popularyzacja dolnoœl¹skiego,
amatorskiego ruchu artystycznego i pokazanie go
w atrakcyjnej i nowoczesnej formie.
Konkurs odbêdzie siê w nastêpuj¹cych dyscyplinach
artystycznych: zespo³y muzyczne, soliœci, taniec oraz ma³e formy
teatralne i kabaretowe.
Szczegó³owe informacje na stronach:
www.bok.art.pl
www.dolita.pl
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Zasady BHP w gospodarstwie rolnym
Zasady BHP w gospodarstwie rolnym - pod tym has³em bêdziemy publikowaæ cykl artyku³ów dotycz¹cych
bezpieczeñstwa pracy w gospodarstwach rolnych.
Z uwagi na to, ¿e bezpieczeñstwo w rolnictwie jest problemem, o
którym nie wystarczy napisaæ kilka zdañ, ale nale¿y o nim
nieustannie przypominaæ, KRUS PT w Legnicy w danym miesi¹cu,
bêdzie zamieszcza³ na ³amach stron internetowych lokalnych
Urzêdów Gmin oraz w prasie lokalnej, artyku³ prasowy o tematyce
prewencyjnej.
W ka¿dym miesi¹cu artyku³ bêdzie zawiera³ opis zasad BHP w
zale¿noœci od grup wypadkowych, jak równie¿ wskazówki, jak
eliminowaæ owe zagro¿enia i przyk³ady wypadków, jakie zaistnia³y
na naszym terenie w tej grupie. Dziêki temu cyklowi artyku³ów
mamy nadziejê, ¿e dotrzemy do jak najwiêkszej liczby rolników, a
liczba zg³aszanych przez nich wypadków, znacznie zmaleje.
W zwi¹zku z powy¿szym, ju¿ teraz zachêcamy Pañstwa do
œledzenia stron internetowych Pañstwa Urzêdów Gmin i do
zapoznawania siê z treœci¹ artyku³ów, które, jak ju¿ wczeœniej
zosta³o wspomniane, raz w miesi¹cu (tj. do 5 - tego ka¿dego
miesi¹ca) bêd¹ publikowane.
W tym artykule pragniemy skupiæ siê na wypadkach zwi¹zanych
z upadkami osób. Grupa ta stanowi najwiêksz¹ pod wzglêdem
liczebnoœci (ponad po³owa wszystkich wypadków) grupê
zdarzeñ, zg³aszanych do KRUS.
I chyba nikt siê temu nie dziwi dlaczego tak jest. Przecie¿
miejscem pracy rolnika, jak równie¿ miejscem jego
zamieszkania, jest gospodarstwo rolne. Z uwagi na specyfikê
gospodarstw rolnych, wypadkom zwi¹zanym z upadkami
ulegaj¹ nie tylko rolnicy, ale równie¿ cz³onkowie ich rodzin i
inne osoby postronne w nich przebywaj¹ce. Rolnik w swojej
pracy nieustannie siê przemieszcza; to z budynku mieszkalnego
do budynków inwentarskich i gospodarczych; to w obrêbie
obejœcia gospodarstwa; to po drabinach i schodach; to
przenosz¹c ró¿nego rodzaju ³adunki czy przedmioty; to
wreszcie w budynkach inwentarsko - gospodarczych.
Najczêœciej do upadków dochodzi jednak na p³askiej nawierzchni
czyli na podwórkach i na tym problemie siê skupimy. Nale¿y
zaznaczyæ, ¿e stan techniczny podwórek zazwyczaj nie wymaga
¿adnego nak³adu finansowego, a jeœli nawet, to niewielkiego.
Czasem to kwestia zakupu miot³y czy grabi. Wiêksze znaczenie
maj¹ tu chêci i wykonana praca, a niekiedy i œwiadomoœæ samego
rolnika. Rolnicy czêsto t³umacz¹, ¿e przecie¿ tyle lat pracuje w
gospodarstwie i przemieszcza siê po tym grz¹skim, b³otnistym
podwórku i nic siê jeszcze nikomu nie sta³o. Jednak po jakimœ
czasie wracamy do tego samego rolnika, który zg³asza wypadek
w gospodarstwie i przyznaje racjê inspektorowi, ¿e mo¿na chodziæ
10 lat po tym podwórku i nic siê nie wydarzy, a¿ tu nagle krzywo
stanie, poœlizgnie siê, czy potknie o wystaj¹cy kamieñ i
nieszczêœcie gwarantowane.
Zdajemy sobie sprawê, ¿e nie wszystkie podwórka musz¹ byæ
wy³o¿one kostk¹ brukow¹, b¹dŸ utwardzone p³ytami
betonowymi, ale zasypanie dziury ziemi¹; zgrabienie le¿¹cych
ga³êzi, kawa³ków drewna; odœnie¿enie, posypanie zim¹ ci¹gów
komunikacyjnych piaskiem, popio³em czy na³o¿enie pokrywy
(nawet przymocowanie kawa³ka blachy) na otwór szamba czy
gnojownika, nie jest wielkim wysi³kiem i nie wi¹¿e siê z du¿ymi
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kosztami, a uwierzcie nam Pañstwo, dziêki takim banalnym
czynnoœciom, mo¿na unikn¹æ wypadku. Wa¿n¹ kwesti¹
pozostaje tak¿e obuwie, w którym rolnik pracuje i przemieszcza
siê. Podczas prowadzenia postêpowania powypadkowego
widzimy niekiedy, w jakim stanie s¹ buty rolników. Standardem
jest brak protektorowanej podeszwy, b¹dŸ zabrudzona
podeszwa. Zdarza siê, zazwyczaj u kobiet, ¿e wykonuj¹ pracê
w obuwiu nale¿¹cym do swojego mê¿a, które jest za du¿e i nie
przylega w odpowiedni sposób do stopy, b¹dŸ w takim, które
nie nadaje siê ju¿ do „wyjœcia”, a szkoda jest go wyrzuciæ. Tu
te¿ problemu nie stanowi¹ finanse, bo bezpieczne, prawid³owe
obuwie nie kosztuje wiele. Mog¹ to byæ adidasy, tylko ¿eby
posiada³y odpowiedni¹ podeszwê zabezpieczaj¹c¹ przed
poœlizgiem i po prostu przylega³y do stopy.
Ku przestrodze przytoczymy kilka przyk³adów zdarzeñ
zg³oszonych do KRUS, których przyczyn¹ by³ przede wszystkim
z³y stan nawierzchni podwórek:
o Podczas przemieszczania siê po podwórku w celu zamkniêcia
drobiu na noc, rolnik krzywo stan¹³ na nierównej nawierzchni
podwórka, upad³ i dozna³ urazu prawej nogi.
o Rolniczka nios¹c konewkê z wod¹ dla drobiu, poœlizgnê³a siê
na grz¹skim pod³o¿u podwórka pokrytym ptasim pomiotem.
Upad³a i dozna³a urazu prawej rêki.
o Podczas przenoszenia wiader z wod¹ do chlewni, rolnik
poœlizgn¹³ siê na nierównej nawierzchni podwórka, upad³ doznaj¹c
urazu lewego stawu skokowego.
¯ywimy nadziejê, ¿e po przeczytaniu tego artyku³u, ka¿dy z
Pañstwa zastanowi siê co móg³by zmieniæ w swoim gospodarstwie
i zacznie dostrzegaæ niebezpieczne zag³êbienia na w³asnym
podwórku, czy ba³agan na nim panuj¹cy. Je¿eli nie chcecie tego
zrobiæ dla siebie, zróbcie to dla innych osób, które przemieszczaj¹
siê po nim. Je¿eli w ten sposób unikniemy chocia¿ jednego
wypadku, to ju¿ jest sukces.
Opracowa³a:
El¿bieta Kie³basa
ST. Inspektor ds. prewencji
w KRUS PT w Legnicy

