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ABSOLUTORIUM
dla Wójta Gminy
Warta Boles³awiecka

Utrzymanie dróg powiatowych
w przeddzieñ kampanii
samorz¹dowej

W dniu 29.04.2014 roku odby³a siê XLV Sesja Rady Gminy Warta Boles³awiecka
podczas której dokonano oceny pracy Wójta Gminy za roku 2013.
Sprawozdanie z realizacji bud¿etu bêd¹ce podstaw¹ tej oceny zosta³o
przygotowane przez Skarbnika i Wójta Gminy. Analiza sprawozdania z
wykonania bud¿etu pokazuje jednoznacznie, ¿e dochody bud¿etowe zosta³y
wykonane z nadwy¿k¹, natomiast wydatki zosta³y zrealizowane w sposób
oszczêdny i celowy. Wszystkie dzia³ania oszczêdnoœciowe pozwoli³y na
wypracowanie wysokiej 7 mln nadwy¿ki bud¿etowe, któr¹ w roku 2014
wykorzystujemy na realizacjê wielu inwestycji widocznych w ka¿dej wsi.
Du¿ym sukcesem by³o równie¿ pozyskanie ogromnych funduszy z
Dolnoœl¹skiego Urzêdu Marsza³kowskiego, Ministerstwa oraz KGHM co
bardzo poprawi³o nasz wynik finansowy. Przedstawione sprawozdania by³y
analizowane i oceniane przez wszystkie Komisje Rady Gminy. Nastêpnie
protoko³y z posiedzeñ wraz z ocen¹ sposobu wykorzystania œrodków bud¿ety
gminy zosta³y przekazane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Legnicy i na
tej podstawie zosta³a wydana opinia o bud¿ecie gminy Warta Boles³awiecka.
Radni Gminy przeprowadzili dyskusjê nad przedstawionymi im materia³ami.
Podczas obrad pada³y pytania do Wójta Gminy z zakresu sposobu realizacji
bud¿etu, w szczególnoœci dotyczy³y one Ÿród³a i przyczyn powstania wysokiej
nadwy¿ki bud¿etowej. Dyskusjê zakoñczy³o g³osowanie w sprawie udzielenia
absolutorium dla Wójta Gminy Warta Boles³awiecka. Rada Gminy jednog³oœnie
udzieli³a Wójtowi Gminy Warta Boles³awiecka absolutorium z tytu³u
wykonania bud¿etu za 2013 rok.
Koñcz¹c obrady Wójt Gminy podziêkowa³ radnym oraz so³tysom za udzielone
absolutorium oraz za ogromn¹ pomoc w trakcie realizacji wydatków, szczególnie
przy zadaniach inwestycyjnych. Wyrazi³ równie¿ nadziejê, ¿e mieszkañcy
dostrzeg¹ ogromny rozwój gminy w ostatnich latach.

W dniu 17.04.2014 r. inicjatywny Wójta Gminy odby³o siê
spotkanie radnych i so³tysów z gminy Warta Boles³awiecka ze
Starost¹ Boles³awieckim Dariuszem Kwaœniewskim oraz
Wicestarost¹ Stanis³awem Chwojnickim. Spotkanie mia³o na
celu przedstawienie so³tysów nowemu Staroœcie, ale te¿ w
swojej treœci nawi¹zywa³o ju¿ do zbli¿aj¹cych siê wyborów
samorz¹dowych, które prawdopodobnie zostan¹ zarz¹dzone
na dzieñ 16 listopada 2014 roku.
Podczas spotkania Wójt Gminy Warta Boles³awiecka przekaza³
zebranym informacjê o zamiarze ponownego kandydowania
do dalszego sprawowania tej funkcji. Podobn¹ w treœci
informacjê skierowali do zebranych obecni Starostowie.
Wójt Gminy szczególnie mocno podkreœla³ potrzebê wsparcia
w jesiennych wyborach samorz¹dowych na rzecz Marsza³ka
Województwa Cezarego Przybylskiego jako potencjalnego
kandydata do Sejmiku Samorz¹dowego Województwa
Dolnoœl¹skiego.
Podczas roboczego spotkania so³tysi i radni zg³osili swoje uwagi
dotycz¹ce ka¿dej gminnej miejscowoœci z zakresu stanu
utrzymania dróg powiatowych i wojewódzkich. Starosta
Boles³awiecki potwierdzi³, ¿e wszystkie uwagi bêd¹
skrupulatnie sprawdzone i zostan¹ zrealizowane, a na kolejnym
spotkaniu zaplanowanym wstêpnie na wrzesieñ Kierownik
Zarz¹du Dróg Powiatowych rozliczy siê z ich realizacji i bêdzie
oceniony.
Wszyscy uczestnicy przyjêli z aprobat¹ propozycje dotycz¹ce
utrzymania dróg i czekaj¹ na realizacjê tych deklaracji.

Minister odwiedzi³ instalacjê odpadów w Lubkowie
W dniu 11.06.2014 roku na zaproszenie Wójta Gminy Miros³awa Haniszewskiegoi Pani Pose³ na Sejm
RP Zofii Czernow ze specjaln¹ wizyt¹ przyby³ Podsekretarz Stanu Ministerstwa Œrodowiska Janusz
Ostapiuk, który odpowiada za zmiany w ustawie o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminach.
Pomys³ na wizytacjê naszej linii sortowniczej do przetwarzania odpadów komunalnych jest efektem
aktywnoœci gmin Warta Boles³awiecka, Lwówek Œl¹ski, Lubomierz, Gryfów Œl¹ski i Wleñ, które ju¿
od przyjêcia nowej ustawy podejmowa³y interwencje w Ministerstwie Œrodowiska oraz Urzêdzie
Marsza³kowskim. Celem dzia³añ gmin by³o skierowanie w³asnych odpadów do w³asnych instalacji,
które posiadaj¹ status instalacji zastêpczej. Zainteresowane gminy stale czuwaj¹ nad tym, aby
Wojewódzki Inspektor Ochrony Œrodowiska ich nie zamkn¹³, co spowodowa³oby znaczny wzrost
kosztów op³aty œmieciowej dla mieszkañców.
Pokazaliœmy Panu Ministrowi, ¿e nasze mniejsze instalacje s¹ bezpieczne dla œrodowiska, ¿e dziêki
nim mieszkañcy maj¹ ni¿sze op³aty, które nie wp³ywaj¹ negatywnie na istniej¹ce instalacje
regionalne. Najwa¿niejsze, ¿e nasz system gospodarowania odpadami jest bardzo skuteczny w
zakresie redukcji odpadów, co jest wa¿nym za³o¿eniem nowej ustawy o utrzymaniu czystoœci i
porz¹dku w gminach.
Minister zwiedzaj¹c Zak³ad Gospodarki Komunalnej w Lubkowie zadawa³ trudne pytania Prezesowi
Spó³ki dotycz¹ce funkcjonowania instalacji. Doœwiadczenie i fachowe przygotowanie Prezesa
pozwoli³o na pe³ne wyjaœnienie podnoszonych kwestii. Gdy podaliœmy wynik redukcji odpadów jaki
uzyskuje gmina Warta Boles³awiecka Pan Minister stwierdzi³, ¿e to bardzo dobry wynik w Polsce.
Roczne doœwiadczenie naszej gminy w nowych realiach prawnych, poprzedzone wieloma dzia³aniami
w latach wczeœniejszych przynios³y zdecydowanie korzystne wyniki w zakresie osi¹gniêtych poziomów
ograniczenia masy odpadów i recyklingu w roku 2013:
I - OSI¥GNIÊTY POZIOM OGRANICZENIA MASY ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJ¥CYCH
BIODEGRADACJI KIEROWANYCH DO SK£ADOWANIA W ROKU 2013:
22,36 %
(na 50% poziomu wymaganego w roku 2013)

II - OSI¥GNIÊTY POZIOM RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA DO
PONOWNEGO U¯YCIA NASTÊPUJ¥CYCH FRAKCJI ODPADÓW
KOMUNALNYCH: PAPIERU, METALI, TWORZYW SZTUCZNYCH I SZK£A W
ROKU 2013:
43,49%
(na 12% poziomu wymaganego w roku 2013)
III - OSI¥GNIÊTY POZIOM RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA DO
PONOWNEGO U¯YCIA I ODZYSKU INNYMI METODAMI INNYCH NI¯
NIEBEZPIECZNE ODPADÓW BUDOWLANYCH I ROZBIÓRKOWYCH W ROKU
2013:
100%
(na 36% poziomu wymaganego w roku 2013)

Po wizytacji w gminie Warta Boles³awiecka odby³y siê równie¿ wizytacje w
Lwówku Œl¹skim i Lubomierzu. Przegl¹d zakoñczono spotkaniem Wójtów
regionu jeleniogórskiego z Ministrem i Pani¹ Pose³.
Wszystkie postulaty gmin dotycz¹ce instalacji zastêpczej oraz inne koryguj¹ce
ustawê o utrzymaniu czystoœci porz¹dku zosta³y uwzglêdnione w projektach
sejmowych zmian do ustawy oraz projekcie senackim. Liczymy, ¿e nasze
propozycje zmian szybko przejd¹ procedurê sejmow¹ i zostan¹ wprowadzone
jako zapisy ustawowe jeszcze w 2014 roku.
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UWAGA MIESZKAÑCY

W ZWI¥ZKU ZE ZWIEKSZENIEM CZÊSTOTLIWOŒCI ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH
NA TERENIE GMINY WARTA BOLES£AWIECKA OD DNIA 1 LIPCA 2014 r.
NASTÊPUJE ZMIANA HARMONOGRAMÓW ODBIORU
HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH
OBOWI¥ZUJ¥CY OD LIPCA DO GRUDNIA 2014 r.
DLA BUDYNKÓW W ZABUDOWIE

JEDNORODZINNEJ W MIEJSCOWOŒCIACH:
RACIBOROWICE DOLNE i RACIBOROWICE GÓRNE

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH
OBOWI¥ZUJ¥CY OD LIPCA DO GRUDNIA 2014 r.
DLA BUDYNKÓW W ZABUDOWIE

JEDNORODZINNEJ W MIEJSCOWOŒCIACH:
IWINY i LUBKÓW
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HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH
OBOWI¥ZUJ¥CY OD LIPCA DO GRUDNIA 2014 r.
DLA BUDYNKÓW W ZABUDOWIE

JEDNORODZINNEJ W MIEJSCOWOŒCIACH:
WARTA BOLES£AWIECKA i WARTOWICE

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH
OBOWI¥ZUJ¥CY OD LIPCA DO GRUDNIA 2014 r.
DLA BUDYNKÓW W ZABUDOWIE

JEDNORODZINNEJ W MIEJSCOWOŒCIACH:
TOMASZÓW BOLES£AWIECKI i WILCZY LAS

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH
OBOWI¥ZUJ¥CY OD LIPCA DO GRUDNIA 2014 r.
DLA BUDYNKÓW W ZABUDOWIE

JEDNORODZINNEJ W MIEJSCOWOŒCIACH:
SZCZYTNICA i JURKÓW
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HARMONOGRAM ODBIORU ZMIESZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH
OBOWI¥ZUJ¥CY OD LIPCA DO GRUDNIA 2014 r.
NA OBSZARZE CA£EJ GMINY WARTA BOLES£AWIECKA

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH
OBOWI¥ZUJ¥CY OD LIPCA DO GRUDNIA 2014 r.
DLA BUDYNKÓW W ZABUDOWIE WIELORODZINNEJ W MIEJSCOWOŒCIACH:

RACIBOROWICE DOLNE 118; RACIBOROWICE GÓRNE 1, 2, 3, 196a, 196b;

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH
OBOWI¥ZUJ¥CY OD LIPCA DO GRUDNIA 2014 r.
DLA BUDYNKÓW W ZABUDOWIE WIELORODZINNEJ W MIEJSCOWOŒCIACH:

IWINY 35, 36; IWINY OSIEDLE I: 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12;
IWINY OSIEDLE II: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17; LUBKÓW 2;
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HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH
OBOWI¥ZUJ¥CY OD LIPCA DO GRUDNIA 2014 r.
DLA BUDYNKÓW W ZABUDOWIE WIELORODZINNEJ W MIEJSCOWOŒCI

WARTA BOLES£AWIECKA 62a i 62j;

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH
OBOWI¥ZUJ¥CY OD LIPCA DO GRUDNIA 2014 r.
DLA BUDYNKÓW W ZABUDOWIE WIELORODZINNEJ W MIEJSCOWOŒCIACH:

TOMASZÓW BOLES£AWIECKI 143a, 143b, 143e, 143f, 143g, 143h, 145; WILCZY LAS 26;

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH
OBOWI¥ZUJ¥CY OD LIPCA DO GRUDNIA 2014 r.
DLA BUDYNKÓW W ZABUDOWIE WIELORODZINNEJ W MIEJSCOWOŒCI

SZCZYTNICA 101, 102, 106, 112, 113, 114, 116, 117, 119, 120, 121, 122, 123, 125,
126,127, 129, 130, 131, 135, 137, 139, 140, 141, 143, 145, 146;

7

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY WARTA BOLES£AWIECKA

KWIECIEÑ 2014

GMINA DZIECIOM 2014
W pi¹tek 30 maja na boisku w Warcie Boles³awieckiej Gmina Warta
Boles³awiecka, Gminna Komisja Rozwi¹zywania Problemów
Alkoholowych przy wspó³udziale Gminnego Centrum Kultury po raz
kolejny zorganizowa³a Gminny Dzieñ Dziecka "GMINA DZIECIOM".
Pogoda piêknie dopisa³a i impreza w pe³ni siê uda³a ! Do Warty
Boles³awieckiej zawita³y dzieci wraz z nauczycielami ze wszystkich
gminnych szkó³ podstawowych, a tak¿e te mniejsze, które przyby³y
ze swoimi rodzicami. Dla wszystkich dzieci przygotowano drobny
poczêstunek, w postaci hot-doga, loda i napoju.
Program artystyczny z licznymi atrakcjami poprowadzi³a grupa
WERTINI z Nysy, która przez pó³tora godziny bawi³a przyby³e dzieci
poprzez konkursy, gry i zabawy oraz wspólne tañce na p³ycie boiska.
Do udzia³u w zabawach animatorzy zapraszali równie¿ rodziców, dziêki
czemu nie tylko dzieci, ale i doroœli mogli poczuæ atmosferê Gminnego
Dnia Dziecka. Zabawa by³a przednia! Dzieci czêstowane by³y
cukierkami. Mia³y równie¿ mo¿liwoœæ skorzystania z darmowego
uczestnictwa w plenerze malarskim i innych urz¹dzeñ do zabawy
przygotowanych przez animatorów. Nie zabrak³o dmuchanych baniek
mydlanych i efektownych dymów.

W tym samym czasie na placu przed siedzib¹ GCK czeka³y jeszcze
atrakcje militarno-obronne. Na plac zjecha³a jednostka wojskowa
z Boles³awca, która prezentowa³a swoje dwa wozy bojowe. Dzieci
mog³y zwiedziæ wnêtrze i zasi¹œæ za sterami tych pojazdów. Do udzia³u
w pokazie do³¹czy³a równie¿ Stra¿ Po¿arna i Policja z Warty
Boles³awieckiej, a dzieciaczki mog³y zasi¹œæ w fotelu auta policyjnego
czy wozu stra¿ackiego. Kolejka do zwiedzania wozów by³a doœæ spora,
ale uda³o siê chêtnym zobaczyæ wszystkie pojazdy.
Na koniec Gminne Centrum Kultury przeprowadzi³o na naszej scenie
konkurs piosenki pod tytu³em "Ulubione melodie moich rodziców".
Oœmioro uczestników zaprezentowa³o wspania³e hitowe piosenki,
wszyscy uczestnicy odebrali upominki i nagrody z r¹k gospodarza
imprezy Wójta Gminy Pana Miros³awa Haniszewskiego. Ponadto
wrêczono nagrody uczestnikom konkursu fotograficznego pt.:
"Urokliwe zak¹tki Gminy Warta Boles³awiecka".
Nad sprawnym prowadzeniem koncertu "Gmina Dzieciom" czuwa³
jak zawsze dyrektor GCK Pan Miros³aw Kopczyñski, który z dobrze
nam znanym humorem poprowadzi³ Gminny Dzieñ Dziecka.

Rozwijaj siê z gmin¹ Warta Boles³awiecka !
Gmina Warta Boles³awiecka stawia na sport i rekreacjê ! W³adze gminne
wraz z radnymi do³o¿yli wszelkich starañ, aby w mniejszych
miejscowoœciach gminy powsta³y boiska wielofunkcyjne dla doros³ych
i m³odzie¿y oraz place zabaw dla najm³odszych. We wiod¹cych czterech
gminnych miejscowoœciach boiska wybudowano wczeœniej. Mniejsze
miejscowoœci musia³y troszeczkê poczekaæ, ale na prze³omie miesiêcy
maja i czerwca 2014 roku wreszcie uda³o siê otworzyæ kolejne obiekty.
Rozpoczêliœmy w dniu 31 maja w miejscowoœci Lubków, gdzie
otworzono boisko przy sali wiejskiej. Nazajutrz by³y "truskawkowe"
Wartowice (boisko + plac zabaw). W pi¹tek 6 czerwca Iwiny Park
(plac zabaw), a w sobotê 7 czerwca Szczytnica (boisko) i Tomaszów
Boles³awiecki Osiedle (plac zabaw). Wszystkie otwarcia przebiega³y
w bardzo podobny uroczysty sposób. By³y kie³baski i s³odki
poczêstunek dla mieszkañców i przyby³ych goœci, uroczyste
przemówienia i prezenty dla najm³odszych od Wójta Gminy Miros³awa
Haniszewskiego. Nie brakowa³o miejscowych radnych i spo³eczników,
którzy od lat zabiegali o budowê takich obiektów w ich miejscowoœciach.
By³a mi³a i przyjazna atmosfera. Przeciêcia wstêgi przeplata³y siê z
radoœci¹ dzieci, które chêtnie bra³y udzia³ w otwarciach obiektów i z
niecierpliwoœci¹ czeka³y na pierwsze wejœcie i zabawê na nowiuœkich
obiektach. Gminne Centrum Kultury poprzez firmê Fun-Sport
zorganizowa³o dla dzieci szereg zabaw ruchowych i sprawnoœciowych,
w których dzieci chêtnie bra³y udzia³. Wszystko przy p³yn¹cej z
g³oœników muzyczce. Patrz¹c na radoœæ mieszkañców z ich nowych
boisk i placów zabaw mo¿na stwierdziæ, ¿e warto by³o ! Podkreœlamy,
¿e nasze obiekty zbudowano z naciskiem na gwarancjê bezpieczeñstwa
ich u¿ytkowników. W³adze gminne licz¹, ¿e mieszkañcy bêd¹ dbali o
swoje obiekty i nie dopuszczali do niszczenia elementów wyposa¿enia.
Obiekty s¹ monitorowane, a ponadto czuwaj¹ nad nimi opiekunowie
Œwietlic Wiejskich, przy których powsta³y. Wkrótce otwarcie nast¹pi
w kolejnych miejscowoœciach, na otwarcia czekaj¹ Wilczy Las i Jurków
oraz plac zabaw w Raciborowicach.
Dziêki tego typu dzia³aniom w gminie Warta mo¿emy byæ spokojni o
rozwój sportowy naszych dzieci, trzeba tylko ich zachêcaæ do czêstego
odwiedzania i korzystania z boisk. Zatem w okresie wakacyjnym rodzice
zabieraj¹ dzieci sprzed komputera i wraz z nimi udaj¹ siê na pobliskie
boisko lub plac zabaw.
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Wioletta Piasecka
13 maja 2014 r. w Bibliotece Publicznej w Warcie Boles³awieckiej
odby³o siê spotkanie autorskie z autork¹ bajek Pani¹ Wiolett¹
Piaseck¹. Autorka wyst¹pi³a w piêknej kreacji wró¿ki, a
zgromadzone dzieci mog³y wylosowaæ wró¿by i pos³uchaæ o
twórczoœci Pani Wioletty.

Spotkanie autorskie w ramach akcji
"Z ksi¹¿k¹ na walizkach".
W dniu 5 czerwca 2014 roku w Bibliotece Publicznej w Warcie Boles³awieckiej
odby³o siê spotkanie autorskie z Zuzann¹ Orliñsk¹* w ramach spotkañ z m³odym
czytelnikiem " Z ksi¹¿k¹ na walizkach - nastêpcy Makuszyñskiego."
W spotkaniu z pisark¹ uczestniczy³o 70 uczniów ze szkó³ podstawowych
terenu gminy Warta Boles³awiecka. Dzieci by³y bardzo zadowolone z
mo¿liwoœci spotkania z autork¹.
Projekt zrealizowano ze œrodków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
oraz Samorz¹du Województwa Dolnoœl¹skiego.
*Zuzanna Orliñska
Absolwentka Wydzia³u Grafiki warszawskiej ASP, ilustratorka ksi¹¿ek,
czasopism i podrêczników. Autorka Matki Polka (wyró¿nionej w Konkursie
Literackim im. Kornela Makuszyñskiego 2011) i Pisklaka. Za najnowsz¹ ksi¹¿kê
Ani s³owa o Zosi otrzyma³a II nagrodê w Konkursie Literackim im. Astrid
Lindgren. Stworzy³a stronê internetow¹ Kiedy by³am ma³a, poœwiêcon¹
literaturze dla dzieci i m³odzie¿y. Mama Szymona i Julka. Kiedy nie ma nic do
napisania ani narysowania, najchêtniej zajmuje siê czytaniem.

Centrum Aktywizacji
Wiejskiej (CAW) ju¿ otwarty

W roku 2013 rozpoczêto w Tomaszowie Boles³awieckim budowê tzw.
CAW, czyli Centrum Aktywizacji Wiejskiej. Nieopodal Wiejskiego Domu
Kultury powstawa³ nowy budynek przeznaczony dla zawodników
Gminnego Klubu Sportowego i stra¿aków z OSP Tomaszów
Boles³awiecki. Oba stowarzyszenia znajd¹ tu swoje siedziby i bêd¹
gospodarzami tego obiektu. W niedzielne popo³udnie 22 czerwca 2014
roku rozpoczynaj¹c o godzinie 14.00 tradycyjny ju¿ 6 festyn pod
nazw¹ "Powitanie Lata" tomaszowska spo³ecznoœæ wraz z
zaproszonymi goœæmi dokona³a uroczystego otwarcia CAW. Na
otwarciu oprócz gospodarza gminy Wójta Miros³awa Haniszewskiego,
goœciliœmy marsza³ek województwa dolnoœl¹skiego Pan Cezarego
Przybylskiego. Nie zabrak³o gminnych radnych, przedstawicieli klubu
GKS oraz stra¿aków z OSP. Wszyscy z radoœci¹ spogl¹dali na ten
piêkny i funkcjonalny budynek. Pan marsza³ek Przybylski przekaza³
w³adzom Tomaszowa Boles³awieckiego upominki z okazji oddania
nowego obiektu, zaznaczaj¹c, ¿e inwestycje w tej miejscowoœci jeszcze
siê nie skoñczy³y. Wreszcie nadszed³ moment, gdy mo¿na by³o przeci¹æ
wstêgê. Dokonali tego zaproszeni goœcie i gospodarze obiektu, a
ostatniego ciêcia dokonali Wójt z Marsza³kiem i wówczas CAW sta³ siê
dostêpny dla wszystkich. Mieszkañcy z dum¹ zajrzeli do wnêtrz
budynku i ogl¹dali kolejne pomieszczenia. Obiekt zosta³ tak¿e
poœwiêcony przez tutejszego proboszcza. Po uroczystoœci otwarcia
Wójt Gminy zaprosi³ wszystkich na boisko GKS, gdzie rozpoczêto
festyn. By³y wystêpy dzieci ze szko³y, zespo³ów folklorystycznych,
a gwiazd¹ wieczoru by³ zespó³ "MARACUJA", na koniec zabawa pod
gwiazdami. To by³a bardzo udana niedziela dla mieszkañców Tomaszowa
Boles³awieckiego.
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Puchar dla Warty !
XIX raz odby³ siê turniej seniorów o Puchar Wójta Gminy.
Patronat po raz 19 sprawowa³ Pan Miros³aw Haniszewski obecny
na ca³ym turnieju seniorskim. Do turnieju organizator zaprosi³ 4
gminne dru¿yny. Do udzia³u zg³osi³y siê wszystkie dru¿yny. W
zwi¹zku z tym turniej rozegrano systemem "pucharowym". Turniej
rozpocz¹³ siê od godziny 12.30 i poprzedzony zosta³
przemówieniem okolicznoœciowym Wójta Gminy. Po
przemówieniu nast¹pi³o losowanie par pó³fina³owych,
prowadz¹cy turniej dyrektor Gminnego Centrum Kultury
Miros³aw Kopczynski poprosi³ dziewczynkê z trybun, aby
wylosowaæ pary. Los skojarzy³ pary Iwiny-Raciborowice i WartaTomaszów. Po emocjach zwi¹zanych z losowaniem zaczê³y siê
emocje zwi¹zane z pi³karskim turniejem. Mecze pó³fina³owe
wygra³y faworyzowane dru¿yny Warty i Raciborowic, a ich fina³
by³ ciekawym widowiskiem, w którym zespó³ Warty, bêd¹cy ju¿
beniaminkiem klasy okrêgowej potwierdzi³ swoj¹ dominacjê w
gminie strzelaj¹c zespo³owi Raciborowice dwa gole. Po
zakoñczonym turnieju na p³ycie boiska przy publicznoœci Wójt
Gminy wraz z Marsza³kiem Województwa Dolnoœl¹skiego Cezarym
Przybylskim wrêczyli pami¹tkowe dyplomy, statuetki i puchar
dla najlepszej dru¿yny. W tym roku z uwagi "na zmêczenie"
sezonem pi³karskim w porozumieniu z dzia³aczami klubowymi
odst¹piono od meczu o 3 miejsce przydzielaj¹c je pokonanym w
pó³fina³ach (Iwiny i Tomaszów). Warto podkreœliæ mi³¹ atmosferê
turnieju zarówno na trybunach, jak i na p³ycie boiska, nie
brakowa³o najwierniejszych kibiców wszystkich klubów.

Obsada sêdziowska: 1. Waldemar Socha, 2. Sebastian Tarnowski,
3. Piotr Bajer.
PRZEBIEG TURNIEJU:
1 MECZ PÓ£FINA£OWY: GKS RACIBOROWICE - GKS IWINY
4:2 (2:0)
Gole : 1:0 Miros³aw Ró¿ycki, 2:0 Adrian Kulesza, 3:0 Adrian
WoŸniak, 3:1 Micha³ Warcho³ - samob., 4:1 Adrian Kulesza, 4:2
Dawid Wo³owicki..
2 MECZ PÓ£FINA£OWY: GKS WARTA BOLES£AWIECKA GKS TOMASZÓW BOL. 4:0 (2:0)
Gole : 1:0 Damian Puzio, 2:0 Marek Spychalski, 3:0 Marek
Spychalski, 4:0 Mariusz Krzysik.
3 MECZ - o III miejsce : nie rozgrywano
4 MECZ - FINA£: GKS WARTA BOLES£AWIECKA - GKS
RACIBOROWICE 2:0 (0:0)
Gole : 1:0 Damian Puzio, 2:0 Tomasz Hyjek
KOLEJNOŒÆ KOÑCOWA :
1. GKS WARTA BOLES£AWIECKA
2. GKS RACIBOROWICE
3. GKS IWINY
3. GKS TOMASZÓW BOLES£AWIECKI

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY WARTA BOLES£AWIECKA
Wydawca: Urz¹d Gminy Warta Boles³awiecka 40c, 59-720 Raciborowice Górne,
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SPORT
Sportowe sukcesy uczniów Szko³y Podstawowej w Raciborowicach
Dolnych.
8 maja 2014 r. na stadionie miejskim w Boles³awcu rozegrano
Mistrzostwa Powiatu Szkó³ Podstawowych w lekkiej atletyce.
Reprezentacja Szko³y Podstawowej w Raciborowicach Dolnych
zdoby³a 3 z³ote medale i 2 srebrne.
Mistrzami powiatu zostali:
- na 60 m - Piotr Pos³uszny (z najlepszym czasem w kraju w swoim
roczniku)
- na 300 m - Maciej Burdzy
- w sztafecie szwedzkiej: Patryk Wieczorek, Dominik Kubik, Piotr
Pos³uszny, Maciej Burdzy.
Wicemistrzami powiatu zostali:
- na 300 m - Klaudia Zatorska
- na 1000 m - Dorian Budzik.

Mistrzostwa Strefy Jeleniogórskiej w Lekkiej Atletyce Szkó³
Podstawowych rozegrano 15.05.2014 r. w Zgorzelcu.
Reprezentacja szko³y Podstawowej im. H. Sienkiewicza w
Raciborowicach Dolnych pod opiek¹ nauczyciela w-fu Pana Dariusza
Wójcika liczy³a 8 osób i startowa³a w 4 konkurencjach.
Piotr Pos³uszny, który uzyska³ czas 8,07 s zosta³ Mistrzem Strefy
Jeleniogórskiej w biegu na 60 m. Sztafeta szwedzka w sk³adzie:
Patryk Wieczorek, Dominik Kubik, Maciej Burdzy i Piotr
Pos³uszny z czasem 2:35,5 s, zdoby³a tytu³ Wicemistrza Strefy
Jeleniogórskiej. Natomiast Maciej Burdzy - Mistrz Powiatu na 300
m - tym razem zaj¹³ czwarte miejsce z wynikiem 0:46,05 s, który jest
jego nowym rekordem ¿yciowym.
Wszyscy wymienieni uczniowie wywalczyli awans do Mistrzostw
Dolnego Œl¹ska Szkó³ Podstawowych w Lekkiej Atletyce, które zosta³y
rozegrane 31.05.2014 r. we Wroc³awiu, na Stadionie Olimpijskim.
Uczeñ Szko³y Podstawowej w Raciborowicach Dolnych - Piotr
Pos³uszny - zaj¹³ III miejsce w biegu na 60 m i zdoby³ br¹zowy medal
Mistrzostw Dolnego Œl¹ska w Lekkiej Atletyce. Serdecznie
gratulujemy i ¿yczymy dalszych sukcesów!

Pozosta³e miejsca:
IV miejsce na 60 m - Alicja Ho³odowska
V miejsce n 60 m - Dominik Kubik
VI miejsce na 600 m - Klaudia Nicka
VII miejsce na 60 m - Patryk Wieczorek.
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XXII Ogólnopolski Zlot Szkó³ Sienkiewiczowskich w Bydgoszczy
W dniach 23-25 maja w Bydgoszczy odby³ siê XXII
Ogólnopolski Zlot Szkó³ Sienkiewiczowskich, w którym
tradycyjnie uczestniczy³a delegacja Szko³y Podstawowej
im. H. Sienkiewicza w Raciborowicach Dolnych.
Gospodarzem cyklicznego spotkania, zainicjowanego przez
dyrektora Muzeum w Woli Okrzejskiej, Antoniego
Cybulskiego, by³a Szko³a Podstawowa nr 37.
Do Bydgoszczy zjecha³o ponad 200 osób z ponad 40 szkó³
podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych by zgodnie
z ambitnym zamierzeniem uczestniczyæ w plenerowej
interdyscyplinarnej lekcji. W programie trzydniowej imprezy
znalaz³y siê takie zdarzenia jak przemarsz barwnego
korowodu przez miasto, msza œwiêta w koœciele œw.
Aposto³ów Piotra i Paw³a, z³o¿enie kwiatów pod pomnikiem
Henryka Sienkiewicza, uroczysta gala z zaproszonymi
goœæmi w sali koncertowej Uniwersytetu Kazimierza
Wielkiego, bankiet w pa³acu w Ostromecku, wycieczki
krajoznawcze oraz imprezy plenerowe dla uczestników. Do
turystycznych atrakcji nale¿a³ przejazd zabytkow¹ kolejk¹
w¹skotorow¹ do Wenecji, impreza plenerowa z Bractwem
Sarmackim w ruinach zamku Diab³a Weneckiego, wizyta
w Muzeum Kolejki W¹skotorowej, rejs "Szlakiem Œluz" po
Brdzie statkiem solarnym, zwiedzanie zabytkowych spichrzy
na Wyspie M³yñskiej oraz zwiedzanie Muzeum
Wodoci¹gów w Lesie Gdañskim i Muzeum Kana³u
Bydgoskiego. Goœæmi honorowymi XXII Zlotu by³ wnuk
Henryka Sienkiewicza Juliusz Sienkiewicz oraz prawnuczka
noblisty Anna Dziewanowska. Do Bydgoszczy przyby³
równie¿ Dyrektor Muzeum H. Sienkiewicza w Woli
Okrzejskiej Pan Maciej Cybulski (syn inicjatora zlotów Pana Antoniego Cybulskiego).
Nasz¹ szko³ê reprezentowa³y uczennice Klaudia Nicka z
kl. VI oraz Alicja Ho³odowska z kl. V, wraz z opiekunami
Pani¹ Sylwi¹ Bociek i Pani¹ Iren¹ Dombaj.
W czasie zlotu w Bydgoszczy przeprowadzono szereg
konkursów, których celem by³o zachêcanie do czytania i
poznawania twórczoœci literackiej Henryka Sienkiewicza,
pobudzanie wra¿liwoœci literackiej i aktywnoœci twórczej
uczniów, rozwijanie i kszta³cenie wyobraŸni, odkrywanie
talentów i tworzenie mo¿liwoœci szerszej ich prezentacji,
podtrzymywanie tradycji wspó³pracy szkó³
sienkiewiczowskich. Wœród nich by³ konkurs plastycznoliteracki: "20 lat minê³o... Kronika 22 Ogólnopolskich
Zlotów Szkó³ imienia Henryka Sienkiewicza", w
którym uczniowie naszej szko³y - Magdalena Marsza³ek
z kl. V oraz Kornel Koz³owski z kl. IV otrzymali II
miejsce. Nagrody w ich imieniu z r¹k Juliusza Sienkiewicza
odebra³y Klaudia i Ala. Serdecznie gratulujemy!
Nasza delegacja wróci³a pe³na niezapomnianych wra¿eñ.
Do zobaczenia za rok w Przasnyszu!
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Wycieczka do Urzêdu Gminy
W zwi¹zku z realizacj¹ kolejnego zadania Superturnieju "Bezpieczna Szko³aDemokratyczny Kraj", dnia 21 maja 2014 roku odby³a siê wycieczka
edukacyjna do Urzêdu Gminy w Warcie Boles³awieckiej, zorganizowana
dla uczniów klasy IV Szko³y podstawowej im. H. Sienkiewicza w
Raciborowicach Dolnych.
Dzieci zosta³y przyjête przez Pani¹ Sekretarz Gminy Ma³gorzatê
Kwiatkowsk¹ niezwykle ciep³o i ¿yczliwie. Spotkanie rozpoczê³o siê w
Sali Narad, gdzie pozna³y zasady funkcjonowania urzêdu, dowiedzia³y siê
jak i gdzie za³atwiæ sprawê urzêdow¹, pozna³y pracê Rady Gminy, a tak¿e
historiê herbu. Kolejnym punktem by³a wizyta w gabinecie Pana Wójta
Miros³awa Haniszewskiego. Pan Wójt opowiada³ o swojej pracy, po czym
zaprosi³ kolejno dzieci do zajêcia miejsca w fotelu wójta. Nastêpnie
uczniowie przeszli przez kolejne stanowiska urzêdu.
Drugim punktem wycieczki by³a wizyta na Posterunku Policji w Warcie
Boles³awieckiej. O pracy policji i zasadach bezpieczeñstwa opowiada³ Pan
Kierownik posterunku asp. Krzysztof Cechner. Dzieci Mog³y te¿ obejrzeæ
radiowóz, a nawet posiedzieæ w nim.
Dzieci zadowolone i pe³ne wra¿eñ wróci³y do szko³y.

Marzenia siê spe³niaj¹ !
Piotr Ko³odziej ma 18 lat, mieszka w Iwinach. Od urodzenia choruje na Rdzeniowy Zanik Miêœni, od dwóch lat oddycha przez respirator. Na pocz¹tku
paŸdziernika 2012 roku, gdy Piotr by³ w szpitalu we Wroc³awiu zg³osiliœmy go do fundacji "Mam marzenie. O fundacji powiedzia³a nam znajoma, która
jest wolontariuszk¹ w szczeciñskim oddziale "Mam marzenie". Misj¹ tej fundacji jest spe³nianie marzeñ dzieci w wieku 3-18 lat, cierpi¹cych na choroby
zagra¿aj¹ce ich ¿yciu. Przez swoj¹ dzia³alnoœæ fundacja chce dostarczyæ chorym dzieciom i ich rodzicom niezapomnianych wra¿eñ, które pozwol¹ choæ
na chwilê zapomnieæ o cierpieniu, wnios¹ w ich ¿ycie radoœæ, si³ê do walki z chorob¹ i nadziejê na przysz³oœæ. 7 paŸdziernika 2012 roku odby³o siê pierwsze
spotkanie wolontariuszy z Piotrem, na którym poinformowali go o zasadach panuj¹cych w fundacji i zapytali o najwiêksze marzenie jakie ma. Wielk¹
pasj¹ Piotrka jest pi³ka no¿na, ogl¹da on wszystkie mecze reprezentacji oraz ulubionych klubów. Piotr bez wahania opowiedzia³ o swoim marzeniu, jaki
by³ wyjazd na mecz Borussi do Dortmundu. Po konsultacjach z lekarzami marzenie zosta³o zaakceptowane przez fundacjê. Rozpoczê³o siê niecierpliwe
czekanie, wolontariusze fundacji szukali odpowiednich œrodków finansowych i sponsorów. 7 lutego 2014 roku wolontariusze fundacji ponownie odwiedzili
Piotra w domu, rozmawiali i dopytywali siê o wszystkie szczegó³y dotycz¹ce stanu zdrowia Piotra i mo¿liwoœci wyjazdu, gdy¿ znalaz³ siê odpowiedni
sponsor. Mecz mia³ siê odbyæ 3 maja 2014 roku. Dwa dni przed samym meczem otrzymaliœmy informacjê, na któr¹ czekaliœmy, ¿e wszystko siê uda³o
zorganizowaæ i mo¿emy jechaæ ! Piotrek na mecz chcia³ pojechaæ z rodzeñstwem Natali¹ i Hubertem. Wyjechaliœmy w nocy, karetk¹ dostosowan¹ do
potrzeb brata. Kiedy dojechaliœmy na miejsce wraz z wolontariuszami - Ol¹ i Radkiem - udaliœmy siê do muzeum Borussi Dortmund, gdzie Piotr pozna³
ca³¹ historiê klubu z Niemiec, zobaczy³ na w³asne oczy wszystkie zdobyte trofea oraz wiele innych ciekawostek. Zwiedziliœmy tak¿e pokój kibica klubu.
Piotrek by³ bardzo zadowolony i podekscytowany zbli¿aj¹cym siê meczem. Przed meczem zakwaterowani zostaliœmy w hotelu, gdzie by³ czas na
wypoczynek po podró¿y. I wreszcie nadesz³a ta d³ugo wyczekiwana chwila ! Piotr ubra³ koszulkê Borussi ze swoim imieniem oraz otrzymany od fundacji
klubowy szalik. By³ ju¿ gotowy do kibicowania swojemu ulubionemu klubowi. Poszliœmy na stadion, gdzie Piotr mia³ specjalne wyznaczone miejsce. Mecz,
jak i ca³a oprawa wzbudza³a wiele emocji, kibice g³oœno dopingowali i œpiewali klubowe piosenki. Piotr by³ pod ogromnym wra¿eniem, szczególnie, ¿e
pad³o kilka goli, a jednego z nich strzeli³ polski zawodnik £ukasz Piszczek. Ca³y mecz Borussia Dortmund - TSG Hoffenheim zakoñczy³ siê wynikiem 3:2.
Mogliœmy tak¿e podziwiaæ piêkne po¿egnanie jakie kibice zorganizowali dla Polaka Roberta Lewandowskiego. Piotr ma tak¿e zdjêcia z trzecim Polakiem
z Dortmundu Jakubem B³aszczykowskim oraz autografy zawodników Borussi. Wszystko by³o niezapomnian¹ przygod¹ jak¹ Piotrek mia³ w ¿yciu ! Jego
marzenie dziêki pomocy fundacji "Mam marzenie" spe³ni³o siê w 100 %. Ten wyjazd zmotywowa³ Piotra do kolejnych wyjazdów i wycieczek oraz doda³
otuchy w jego trudnym ¿yciu.
Tekst : Natalia Ko³odziej.
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Zasady BHP w gospodarstwie rolnym
Sportowe sukcesy uczniów Szko³y Podstawowej w Raciborowicach
Dolnych.Zgodnie z wczeœniejszymi zapowiedziami kontynuujemy publikacje
artyku³ów dotycz¹cych zasad BHP w gospodarstwach rolnych. W tym artykule
pragniemy skupiæ siê na zagro¿eniach zwi¹zanych z upadkami przedmiotów. Do
wypadków tych najczêœciej dochodzi w gospodarstwach rolnych, podczas
wykonywania prac zwi¹zanych z rêcznym przenoszeniem przedmiotów, jak
równie¿ podczas remontu budynków gospodarczych, otwierania czy zamykania
burt przyczep oraz obs³ugi maszyn i urz¹dzeñ rolniczych.
Najczêstszymi przyczynami tych wypadków s¹:
• niew³aœciwe zabezpieczenie maszyn podczas postoju,
• niepewne trzymanie przedmiotów,
• niew³aœciwe u³o¿enie ³adunku,
• brak urz¹dzeñ zabezpieczaj¹cych, np. przed samoczynnym zamykaniem drzwi,
• przebywanie w miejscach niedozwolonych np. w zasiêgu opadania burt przyczep.
Mówi¹c o wypadkach z grupy "upadek przedmiotów" nale¿y przestrzegaæ kilka
prostych zasad. Dziêki ich znajomoœci unikniemy wielu niebezpiecznych sytuacji
a w konsekwencji wypadków oraz ich nastêpstw. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e
niedopuszczalne jest podnoszenie i przenoszenie w sposób ci¹g³y ciê¿arów o
masie wiêkszej ni¿ 30 kg przez mê¿czyzn i 12 kg przez kobiety, a dorywczo - 50
kg przez mê¿czyzn i 20 kg przez kobiety. Przy rêcznym przemieszczaniu
przedmiotów - tam gdzie jest to mo¿liwe - nale¿y zapewniæ sprzêt pomocniczy
odpowiednio dobrany do ich wielkoœci, masy i rodzaju, zapewniaj¹cy bezpieczne
i dogodne wykonywanie pracy. Przedmioty o d³ugoœci powy¿ej 4 m i masie
powy¿ej 30 kg powinny byæ przenoszone zespo³owo przez minimum dwie osoby.
Przenoszone przedmioty nale¿y przenosiæ jak najbli¿ej cia³a, ale w taki sposób
aby nie ogranicza³y one rolnikowi pola widzenia. Niedopuszczalne jest przenoszenie
przedmiotów przez pomieszczenia, schody, korytarze albo drzwi zbyt w¹skie w
stosunku do rozmiarów tych przedmiotów, je¿eli stwarza to zagro¿enie wypadkowe.
Nale¿y pamiêtaæ równie¿ o prawid³owym u³o¿eniu przedmiotów transportowanych

na przyczepach rolniczych, tj. w taki sposób, aby podczas ich roz³adunku by³y
zabezpieczone przez osuniêciem siê lub samoczynnym upadkiem z przyczepy.
Otwieraj¹c b¹dŸ zamykaj¹c burty przyczep nale¿y staæ z boku burty w odpowiedniej
- bezpiecznej odleg³oœci od burty.
Nadal wielu rolników nie stosuje siê do tych kilku prostych zasad przedstawionych
powy¿ej. Niestety skutkami ich poœpiechu, rutyny oraz nieznajomoœci zasad
bezpieczeñstwa, dochodzi do wypadków przy wykonywaniu codziennych
czynnoœci w gospodarstwach rolnych. Oto kilka przyk³adów takich zdarzeñ:
• Rolnik otwiera³ 2 - skrzyd³owe drzwi do pomieszczenia gospodarczego, które
nie posiada³y zabezpieczenia - podpórki, przed samoczynnym zamykaniem siê,
nagle silny podmuch wiatru spowodowa³ wypadniêcie drzwi z zawiasów, które
spad³y na stopê rolnika powoduj¹c jej groŸny uraz.
• Podczas wymontowywania silnika pilarki tarczowej, rolnik niew³aœciwie,
niepewnie chwyci³ za silnik, który nagle wyœlizgn¹³ mu siê z r¹k i spad³ na lew¹
nogê, powoduj¹c jej uraz.
• Rolnik otwiera³ burtê przyczepy, sta³ w zasiêgu opadania co spowodowa³o, ¿e
burta opadaj¹c uderzy³a go w g³owê powoduj¹c ciê¿ki uraz.
Praca rolnika jest ciê¿ka, wymaga niekiedy wielogodzinnej pracy bez przerwy,
odpoczynku, jednak nale¿y pamiêtaæ, ¿e zdrowie jest bezcenne. G³upot¹ by³oby
straciæ je, tylko dlatego, ¿e zgubi³a nas rutyna czy pewnoœæ, ¿e wypadki mo¿e i siê
zdarzaj¹, ale na pewno nie mi.
W artykule majowym omówione zostan¹ wypadki, które zaistnia³y na skutek
zetkniêcia siê z ostrymi narzêdziami rêcznymi i innymi ostrymi przedmiotami.
Ju¿ dziœ zachêcamy do zapoznania siê z treœci¹ artyku³u.

Artyku³ ten stanowi kolejn¹ czêœæ cyklu artyku³ów na temat zagro¿eñ
wystêpuj¹cych w œrodowisku wiejskim, jak równie¿ zagro¿eñ wynikaj¹cych z
wykonywania przez rolników ró¿norodnych prac w gospodarstwach rolnych. W
tym artykule zostan¹ omówione przyczyny wypadków powsta³ych na skutek
zetkniêcia siê z ostrymi narzêdziami rêcznymi i innymi ostrymi przedmiotami.
Do wypadków z tej grupy dochodzi zazwyczaj podczas r¹bania drewna za pomoc¹
siekiery, przenoszenia ró¿nych ostrych przedmiotów czy narzêdzi.
Najczêstszymi przyczynami tej grupy wypadków s¹:
• nieprawid³owa technika r¹bania drewna - przytrzymywanie rêk¹ drewna w
czasie r¹bania, niew³aœciwy pniak lub ustawiony na nierównym pod³o¿u,
• wykonywanie napraw, czyszczenie, regulacja maszyn i urz¹dzeñ., bez usuniêcia
zagro¿enia np. bez os³on na ostrych elementach,
• brak bie¿¹cych remontów budynków i pomieszczeñ gospodarczych - np.
wystaj¹ce gwoŸdzie, haki itp.
• brak œrodków ochrony indywidualnej np. rêkawic ochronnych, okularów
ochronnych,
• wykonywanie pracy w niepe³nej obsadzie, niewykonywanie pracy zespo³owo.
Czêsto, w trakcie prowadzonych postêpowañ powypadkowych przez inspektorów
KRUS, okazuje siê, ¿e rolnicy bardzo dobrze znaj¹ przepisy BHP dotycz¹ce ich
pracy. Do wielu wypadków jednak dochodzi, poniewa¿ rolnika gubi rutyna,
poœpiech oraz przeœwiadczenie, ¿e wypadki zdarzaj¹ siê tylko innym. Wielu
rolników jednak przekona³o siê, ¿e wypadek mo¿e zdarzyæ siê ka¿demu, wystarczy
jedynie chwila nieuwagi. Dlatego tak wa¿ne jest nieustanne przypominanie o
zasadach bezpieczeñstwa przy ka¿dej czynnoœci wykonywanej w gospodarstwie.
A zatem przystêpuj¹c do prac tj. np. r¹banie drewna, upewnij siê, czy pieñ do
r¹bania drewna ustawiony jest na stabilnym pod³o¿u, czy ma on równe pole
robocze, aby bezpiecznie ustawiæ przer¹bywane drewno, aby nie by³o koniecznoœci
przytrzymywania rêk¹, co jest niebezpieczne, czy wokó³ niego nie panuje ba³agan.
Przypomnij sobie zasady prawid³owego r¹bania drewna, i¿ nigdy nie nale¿y
przytrzymywaæ rêk¹ r¹banego drewna. Pomyœl, czy naprawiaj¹c ostatnio maszynê
rolnicz¹ u¿ywa³eœ œrodków ochrony osobistej tj. okulary ochronne, rêkawice
ochronne, a je¿eli nie, to czy posiadasz je w domu. Przechodz¹c obok budynków
gospodarczych, inwentarskich, przyjrzyj siê, czy nie wymagaj¹ one bie¿¹cych
napraw czy nie wystaj¹ z nich ostre haki, gwoŸdzie, itp. Jak pokazuje doœwiadczenie,
czasem naprawdê wystarczy niewielki wysi³ek, aby unikn¹æ wypadku i jego skutków.
Do wielu wypadków w tej grupie dochodzi w wyniku dokonywania czynnoœci
obs³ugowych maszyn i urz¹dzeñ tj. czyszczenie, regulowanie czy konserwacja,
bez uprzedniego wy³¹czenia napêdu lub demonta¿ os³on na ostrych elementach.
Maszyny rolnicze czyni¹ pracê rolnika l¿ejsz¹ i wydajniejsz¹. Jednak mechanizacja
to tak¿e zagro¿enia dla zdrowia i ¿ycia osób obs³uguj¹cych maszyny. Cech¹

maszyn rolniczych jest to, ¿e s¹ one przeznaczone do ciêcia, rozdrabniania,
mia¿d¿enia itp. oraz maj¹ wiele odkrytych roboczych czêœci. Dlatego, aby unikn¹æ
wypadku nale¿y zawsze pamiêtaæ, aby przed przyst¹pieniem do czynnoœci
obs³ugowych maszyn rolniczych, najpierw wy³¹czyæ napêd maszyny i zaczekaæ
aby wszystkie ruchome czêœci przesta³y pracowaæ, to w znacznej mierze pozwoli
unikn¹æ wypadku, którego skutki mog¹ byæ naprawdê powa¿ne.
Przyk³ady:
• Rolnik w czasie r¹bania drewna, przytrzymywa³ klocek lew¹ rêk¹. Nagle chc¹c
uderzyæ siekier¹ w klocek, ostrze siekiery zeœlizgnê³o siê i spad³o na d³oñ rolnika,
powoduj¹c jej uraz.
• Rolnik podczas naprawy agregatu uprawowego uderza³ m³otkiem w metalow¹
ramê urz¹dzenia. Nie posiada³ okularów ochronnych i opi³ek metalu wbi³ mu siê
w oko powoduj¹c jego uraz.
• Rolnik przenosi³ mokr¹ blachê, któr¹ chcia³ przykryæ wybieg dla kurcz¹t.
Blacha wyœlizgnê³a mu siê z r¹k, rozcinaj¹c lew¹ d³oñ rolnika. Rolnik pracowa³
bez rêkawic ochronnych.
Wszyscy sobie zdajemy sprawê, ¿e dopóki rolnicy bêd¹ pracowaæ, dopóty wypadki
bêd¹ siê zdarzaæ. Jednak wzrost œwiadomoœci rolników mo¿e spowodowaæ, ¿e co
roku liczba wypadków bêdzie siê zmniejszaæ, a ich skutki nie bêd¹ odczuwalne dla
poszkodowanych do koñca ¿ycia i nie bêd¹ powodowaæ kalectwa, uniemo¿liwiaj¹c
tym samym dalsza pracê w gospodarstwach rolnych.
Po raz kolejny przypominamy tak¿e, ¿e je¿eli ju¿ dojdzie do wypadku w
gospodarstwie rolnym, nale¿y go niezw³ocznie zg³osiæ do KRUS. Zg³oszenia
mo¿na dokonaæ telefonicznie, osobiœcie czy pisemnie. Wielu rolników zg³aszaj¹c
wypadek po kilku lub kilkudziesiêciu dniach od wypadku, pyta dlaczego to takie
wa¿ne, ¿eby szybko zg³osiæ wypadek. Niezw³oczne zg³oszenie wypadku jest o tyle
wa¿ne, ¿e inspektor prowadz¹cy postêpowanie powypadkowe jest w stanie ustaliæ
wszystkie okolicznoœci wypadku, dokonaæ oglêdzin przedmiotów, które
bezpoœrednio zwi¹zane s¹ z wypadkiem oraz przes³uchaæ œwiadków czy inne
osoby, które o danym zdarzeniu wiedz¹, b¹dŸ znaj¹ jego przebieg.
W czerwcowym artykule zostan¹ omówione wypadki zwi¹zane z uderzeniem,
przygnieceniem przez materia³y i przedmioty transportowane mechanicznie lub
rêcznie. W ubieg³ym roku w Placówce Terenowej KRUS w Legnicy, odnotowano
w tej grupie 5 wypadków na 160 wszystkich zg³oszeñ. Natomiast w roku bie¿¹cym
zg³oszono ju¿ 4 wypadki w tej grupie.
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