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WYNIKI WYBORÓW DO ORGANÓW
GMINY WARTA BOLES£AWIECKA
Na podstawie wyników g³osowania i
wyników wyborów
na WÓJTA GMINY WARTA BOLES£AWIECKA zosta³ wybrany:
Miros³aw Kazimierz HANISZEWSKI.
Na radnych Rady Gminy w Warcie Boles³awieckiej wybrani zostali:
1) BOLUK Krzysztof Robert
2) BORUCKI Stanis³aw
3) KOWALEWSKA Danuta
4) BRAM Józef
5) KOWAL Marcin Adam
6) S£OBODZIAN Józef

7) DZIEDZICZAK Roman Wojciech
8) WARCHO£ Micha³ Edward
9) HA£UZA Tadeusz Andrzej
10) KULIG Ewa Czes³awa
11) OLBRYCH Magdalena Honorata
12) LISIEWICZ Zenon
13) FEKETE Natalia
14) KUBUSIAK Robert
15) MAKSYMCZYK Adam

PROTOKÓ£ Z WYBORÓW DO RADY GMINY W WARCIE
BOLES£AWIECKIEJ
Protokó³ z wyborów do Rady Gminy w Warcie
Boles³awieckiej
Wyborów nie przeprowadzono w 2 okrêgach wyborczych,
tj. okrêgu nr 1 i nr 6, w których zarejestrowano tylko jednego
kandydata na radnego. Kandydaci na radnych otrzymali
nastêpuj¹c¹ liczbê g³osów:
Okrêg wyborczy nr 2 (Warta Boles³awiecka od nr 60 do
koñca)
1) ROLAK El¿bieta uzyska³a 79 g³osów
2) BORUCKI Stanis³aw - uzyska³ 81 g³osów wybrany na radnego
Okrêg wyborczy nr 3 (Wartowice)
1) KOWALEWSKA Danuta otrzyma³a 67 g³osów wybrana na radn¹
2) TUROWSKA £ucja otrzyma³a 65 g³osów
3) GÓRA Anna otrzyma³a 37 g³osów
Okrêg wyborczy nr 4 (Tomaszów Boles³awiecki od nr 1
do nr 137)
1) BORUCKA El¿bieta otrzyma³a 43 g³osy
2) OSIP Franciszek otrzyma³ 93 g³osy

3) BRAM Józef otrzyma³ 97 g³osów - wybrany na
radnego
Okrêg wyborczy nr 5 (Tomaszów Boles³awiecki od nr
138 do koñca bez osiedla)
1) KOWAL Marcin Adam otrzyma³ 97 g³osów wybrany na radnego
2) NALEPA Marian otrzyma³ 30 g³osów
3) ZARZYCKA Ewa otrzyma³a 54 g³osy
Okrêg wyborczy nr 7 (Raciborowice Górne od nr 4 do
nr 130)
1) BOJANOWSKI W³adys³aw otrzyma³ 86 g³osów
2) DZIEDZICZAK Roman Wojciech otrzyma³ 145
g³osów - wybrany na radnego
Okrêg wyborczy nr 8 (Raciborowice Górne od nr 1A
do nr 3C i od nr 131 do koñca)
1) MATYJASZCZUK Seweryn Jerzy otrzyma³ 20 g³osów
2) £ASZKIEWICZ Longina Maria otrzyma³a 28 g³osów
3) WARCHO£ Micha³ Edward otrzyma³ 198 g³osów
- wybrany na radnego

3

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY WARTA BOLES£AWIECKA

Okrêg wyborczy nr 9 (Iwiny wieœ)
1) HA£UZA Tadeusz Andrzej otrzyma³ 126 g³osów wybrany na radnego
2) KAPECKI Jerzy Andrzej otrzyma³ 87 g³osów
3) HERYÆ Franciszek otrzyma³ 86 g³osów
Okrêg wyborczy nr 10 (Iwiny osiedle I i II)
1) TURKIEWICZ Sylwia Renata otrzyma³a 63 g³osy
2) KULIG Ewa Czes³awa otrzyma³a 125 g³osów wybrana na radn¹
Okrêg wyborczy nr 11 (Lubków)
1) CZ£ONKA Jan otrzyma³ 50 g³osów
2) KUBUŒ Katarzyna otrzyma³a 30 g³osów
3) OLBRYCH Magdalena Honorata otrzyma³a 74
g³osy - wybrana na radn¹
Okrêg wyborczy nr 12 (Szczytnica wieœ od nr 1 do nr 82
i budynki osiedla nr 101, 102, 106 oraz Wilczy Las)
1) LISIEWICZ Zenon otrzyma³ 137 g³osów - wybrany
na radnego
2) KRAŒNICKI Marcin otrzyma³ 116 g³osów
Okrêg wyborczy nr 13 (Szczytnica budynki osiedla bez
numerów 101, 102, 106)
1) FEKETE Natalia otrzyma³a 47 g³osów - wybrana
na radn¹
2) ROMANOWSKI Przemys³aw otrzyma³ 6 g³osów
3) JASZCZUR Jakub Roman otrzyma³ 35 g³osów
4) JASIÑSKA Ewa otrzyma³a 41 g³osów
Okrêg wyborczy nr 14 (Jurków, Raciborowice Dolne od
nr 1 do nr 40)
1) KUBUSIAK Robert otrzyma³ 54 g³osy - wybrany
na radnego
2) SOCHA Waldemar Seweryn otrzyma³ 42 g³osy
3) WO•NIAK Jan otrzyma³ 52 g³osy
4) TOKARCZUK Jan Zbigniew otrzyma³ 51 g³osów
Okrêg wyborczy nr 15 (Raciborowice Dolne od nr 41 do
koñca)
1) SIUDAK Bo¿ena otrzyma³a 37 g³osów
2) SOCHA Ewa Gabriela otrzyma³a 14 g³osów
3) MAKSYMCZYK Adam otrzyma³ 112 g³osów wybrany na radnego
W okrêgach wyborczych nr 1 i nr 6 g³osowanie siê
nie odby³o - radnymi bez g³osowania zostali:
w okrêgu nr 1 - BOLUK Krzysztof Robert
w okrêgu nr 6 - S£OBODZIAN Józef
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WYBRANI 16 LISTOPADA RADNI
ZDECYDOWALI O WEWNÊTRZNEJ
ORGANIZACJI RADY
W dniu 28 listopada 2014 roku odby³a siê pierwsza
Sesja Rady Gminy w Warcie Boles³awieckiej zwo³ana
przez Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze
Postanowieniem nr 58/14 z dnia 25.11.2014 roku,
który okreœli³ porz¹dek obrad i wyznaczy³ termin oraz
miejsce pierwszego posiedzenia.
Zgodnie z porz¹dkiem Przewodnicz¹ca Gminnej
Komisji Wyborczej Bo¿ena Bondrow wrêczy³a nowo
wybranym radnym zaœwiadczenia o wyborze na
radnego oraz Wójtowi Gminy zaœwiadczenia o
wyborze na Wójta w VII kadencji.
Nastêpnie wszyscy obecni radni wraz z Wójtem
Gminy z³o¿yli œlubowanie i rozpoczêli obrady, które
poprowadzi³ najstarszy wiekiem radny Józef Bram.
Pierwszym punktem obrad by³ wybór
przewodnicz¹cego Rady Gminy, którym zosta³
wybrany jednog³oœnie w tajnym g³osowaniu Adam
Maksymczyk radny z Raciborowic Dolnych. Tê
funkcjê obj¹³ po raz siódmy. Nastêpnie nowo wybrany
przewodnicz¹cy przej¹³ prowadzenie dalszej czêœci I
Sesji Rady Gminy VII kadencji.
Kolejnym punktem by³ wybór Wiceprzewodnicz¹cych
Rady. Równie¿ w tajnym g³osowaniu na tê funkcjê w
odrêbnym g³osowaniu zostali wybrani jednog³oœnie
Ewa Kulig radna z Iwin oraz Zenon Lisiewicz radny
ze Szczytnicy.
Tematem dalszej czêœci posiedzenia by³o ustalenie w
formie uchwa³y wynagrodzenia dla Wójta Gminy, w
której przyjêto sk³adniki na poziomie z minionej
kadencji.
Radni po zg³oszeniu siê do pracy w Komisjach sta³ych
Rady wybrali z w³asnego grona swoich
przewodnicz¹cych, którym zostali:
1) w Komisji Rolnictwa - Roman Dziedziczak
2) w Komisji Zdrowia - Magdalena Olbrych
3) w Komisji Rewizyjnej - Józef Bram
4) w Komisji Oœwiaty - Micha³ Warcho³
5) w Komisji Bud¿etu- Józef S³obodzian
Ponadto radni gminy Warta Boles³awiecka podjêli
decyzjê o obni¿eniu diet radnych
w VII kadencji o 100 z³.
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NOWA RADA POWIATU
1 grudnia 2014 roku na I Sesji V kadencji Rady Powiatu, ukonstytuowa³a siê nowa Rada Powiatu
Boles³awieckiego. Przewodnicz¹cym Rady pozosta³ Karol Stasik, wiceprzewodnicz¹cym pozosta³ Micha³
Bojanowski (jedyny radny powiatu z naszej gminy),drugim wiceprzewodnicz¹cym zosta³ Jan Kozak. Na
stanowisku Starosty pozosta³ Dariusz Kwaœniewski, wicestarost¹ zosta³ Marian Haniszewski.
A oto pe³ny sk³ad nowej Rady Powiatu Bole-s³awieckiego:

Ryszard Kawka
Ryszard Kalus
Janusz Kozio³
Maciej Ma³kowski
Józef Potyszka
Józef Król
W³adys³aw Bakalarz
Janusz Puzio
Jan Russ
Antoni Stec

Ewa Potyszka
Ewa Suchecka
Ewa Sondaj
Dariusz Kwaœniewski
Karol Stasik
Stanis³aw Chwojnicki
Kazimierz Gawron
Jan Kozak
Zbigniew Mitera
Micha³ Bojanowski

BUD¯ET 2015 ROK
Zgodnie z ustaw¹ o finansach gmin Wójt Gminy
Warta Boles³awiecka
15 listopada 2014 roku po gor¹czkowej i wytê¿onej
pracy z³o¿y³ do Biura Rady Gminy oraz Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Legnicy projekt bud¿etu gminy Warta
Boles³awiecka na rok 2015. Bud¿et ten na pewno jest
skromniejszy, ma³o zadowalaj¹cy ze wzglêdu na wielkoœæ
planowanych do osi¹gniêcia dochodów gminy, które ze
wzglêdu na informacjê od najwiêkszych podatników bêd¹
mniejsze o oko³o 1,5 mln z³. z powodu zakoñczenia
rekultywacji stawu osobowego nr 1 w Iwinach oraz proces
zamykania Kopalni Gipsu
i Anhydrytu "Nowy L¹d" w Lubkowie.
Po wielu analizach, symulacjach i na podstawie
uzyskanych informacji z Ministerstwa Finansów zosta³y
one okreœlone na kwotê ³¹czn¹ w wysokoœci 23.563 tys.
z³.
Do najwy¿szych i najwa¿niejszych dochodów gminy
nale¿¹:
1) podatek od nieruchomoœci od osób prawnych - 5.500
tys. z³.
2) podatek od nieruchomoœci od osób fizycznych - 1.100
tys. z³.
3) podatek rolny - 800 tys. z³.
4) podatek dochodowy od osób fizycznych - 3.600 tys.
z³.
5) subwencja oœwiatowa - 6.636 tys. z³.

6) subwencja wyrównawcza - 782 tys. z³.
7) dotacja do pomocy spo³ecznej - 2.656 tys. z³.
8) podatek transportowy - 250 tys. z³.
9) op³ata eksploatacyjna, wp³ywy z op³at za zezwolenia
na sprzeda¿ alkoholu - 130 tys. z³.
10) podatek œmieciowy - 1.000 tys. z³.
Powy¿ej okreœlone dochody by³y wyznacznikiem
okreœlenia wydatków, które kszta³tuj¹ siê nastêpuj¹co:
1) na zadania melioracyjne - 40 tys. z³.
2) na dzia³alnoœæ izb rolniczych - 20 tys. z³.
3) na usuwanie skutków klêsk ¿ywio³owych - 10 tys. z³.
4) na remonty dróg powiatowych - 250 tys. z³.
5) na drogi gminne - 614 tys. z³.
6) na gospodarkê mieszkaniow¹ - 80 tys. z³.
7) na gospodarkê gruntami - 60 tys. z³.
8) na utrzymanie pracowników interwencyjnych - 180
tys. z³.
9) na zmiany planu przestrzennego gminy - 10 tys. z³.
10) na utrzymanie Rady Gminy - 230 tys. z³.
11) na utrzymanie Urzêdu Gminy - 3.170 tys. z³.
12) na s³u¿by dodatkowe policji - 12 tys. z³.
13) na utrzymanie jednostek OSP - 220 tys. z³.
14) rezerwa bud¿etowa - 350 tys. z³.
15) na utrzymanie oœwiaty: szkó³, przedszkoli - 9.750
tys. z³.
16) na pomoc spo³eczn¹ - 3.500 tys. z³.
17) na ochronê zdrowia - 100 tys. z³.
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18) na utrzymanie oœwietlenia ulicznego - 600 tys. z³.
19) na przebudowê oœwietlenia - 250 tys. z³.
20) na dop³aty do wody i œcieków - 350 tys. z³.
21) gospodarka œmieciowa - 1.500 tys. z³.
22) utrzymanie Gminnego Centrum Kultury i Œwietlic 750 tys. z³.
23) utrzymanie Bibliotek - 240 tys. z³.
24) utrzymanie sportu - 307 tys. z³.
Niestety ze wzglêdu na szczup³oœæ dochodów wydatki
inwestycyjne s¹ niewielkie i wstêpnie przeznaczamy na
nie tylko 1.806 tys. z³. w ramach tej kwoty planujemy
realizacjê nastêpuj¹cych zadañ:
1)przebudowa drogi powiatowej Raciborowice - Jurków
- 250 tys. z³.
2) przebudowa dróg gminnych - 100 tys. z³.
3) przebudowa dróg wewnêtrznych - 340 tys. z³.
4) przebudowa oœwietlenia ulicznego - 247 tys. z³.
5) budowa placu zabaw przedszkola iwiny - 180 tys. z³.
6) remont œwietlicy w Tomaszowie Boles³awieckim i
Raciborowicach - 450 tys. z³.
To niewiele zadañ w porównaniu z ubieg³ym 2014
rokiem, dlatego te¿ w roku 2015 Wójt Gminy bêdzie
musia³ poszukaæ dodatkowych œrodków finansowych, by
zwiêkszyæ zakres inwestycji.

GRUDZIEÑ 2014

NIE BÊDZIE
SPRZEDA¯Y
OŒRODKA ZDROWIA
W ostatnim tygodniu do Urzêdu Gminy
Warta Boles³awiecka dotar³y nieprawdziwe
informacje, ¿e u¿ytkowany na potrzeby oœrodka
zdrowia w Iwinach budynek, bêdzie sprzedany
obecnemu dzier¿awcy tj. dr Jerzemu
Hajdukiewiczowi.
Wójt Gminy Warta Boles³awiecka w sposób
zdecydowany pragnie zaprzeczyæ i zdementowaæ
te nieprawdziwe informacje. Gmina w swoich
planach nie przewiduje sprzeda¿y obiektów
dzier¿awionych na potrzeby s³u¿by zdrowia ani w
chwili obecnej, ani w przysz³oœci.
Obiekty s¹ w dobrym i bardzo dobrym stanie
technicznym, zawarte z u¿ytkownikami umowy
dzier¿awy nie przewiduj¹ innego ich
wykorzystania, a fakt ¿e s¹ nadal w³asnoœci¹
gminy sprawia, ¿e gmina mo¿e sprawowaæ nadzór
nad poziomem œwiadczonych us³ug a nadto zadbaæ
o to, by te us³ugi w podstawowym zakresie by³y
œwiadczone na terenie gminy.
Sprzeda¿ budynków, w których dzia³aj¹ oœrodki
zdrowia nie le¿y w interesie gminy, która ochronê
zdrowia realizuje w ramach zadañ w³asnych.

EXPLORAPARK CZYNI LUDZI CIEKAWYMI ŒWIATA
O tym, ¿e matematyka i inne nauki œcis³e nie musz¹ byæ trudne i nudne,
przekonali siê Uczniowie Szko³y Podstawowej im. H. Sienkiewicza w
Raciborowicach Dolnych odwiedzaj¹c 20 listopada 2014 roku Park
Nauki i Techniki - ExploraPark w Wa³brzychu.
ExploraPark to niekonwencjonalna metoda poznawania œwiata, to
bogactwo "interaktywnych zabawek", odpowiednio dobranych narzêdzi,
modeli i prototypów, programów multimedialnych. Ka¿dy móg³ badaæ,
dociekaæ, poszukiwaæ, odkrywaæ, ka¿dy mia³ mo¿liwoœæ przekonaæ siê
na w³asne oczy, w jaki sposób matematyka obecna jest w przyrodzie.
Dziêki wizycie w ExploraPark uczniowie wiedz¹ co oznaczaj¹ pojêcia:
idealna proporcja i z³oty podzia³ odcinka. Licz¹c p³atki kwiatów, spirale
szyszek i s³onecznika - odkryli inn¹ powszechn¹ matematyczn¹ zasadê
w przyrodzie - ci¹g liczb Fibonacciego. Zagl¹daj¹c do ula dowiedzieli siê dlaczego pszczo³y sk³adaj¹ miód w plastrach,
o szeœciok¹tnych przekrojach dwunastoœcianu rombowego.
Uczniowie wraz z wychowawcami zwiedzili tak¿e Muzeum Regionalne. Podziwiali zbiory ceramiki artystycznej, g³ównie
wyrobów z porcelany.
Na koniec odwiedzili palmiarniê w Lubiechowie, gdzie mogli obejrzeæ ponad 250 gatunków roœlin, które reprezentuj¹
florê ró¿nych stref klimatycznych i ró¿nych kontynentów.
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STAŒ PACHNIK - FINALIST¥
"OLIMPIADY WIEDZY O KGHM
I REGIONIE"
Konkurs "Olimpiada
wiedzy o KGHM i
regionie" organizowany
jest przez Towarzystwo
Przyjació³ im. Jana
Wy¿ykowskiego
z
Sieroszowic
pod
patronatem
KGHM
Polska MiedŸ S.A.
Konkurs
zosta³
podzielony na trzy etapy:
etap szkolny, pó³fina³ i
fina³ oraz dwie kategorie
wiekowe: uczniów klas
IV-VI szkó³ podstawowych i uczniów klas I-III szkó³
gimnazjalnych. Do konkursu przyst¹pi³o 30 szkó³
podstawowych i 31 szkó³ gimnazjalnych z ca³ego regionu.
Pierwszy etap konkursu odby³ siê 15 paŸdziernika 2014r. Do
pierwszego etapu konkursu przyst¹pi³o 286 uczniów szkó³
podstawowych i 349 uczniów szkó³ gimnazjalnych w tym
uczniowie Zespo³u Szkolno-Przedszkolnego w Iwinach.
Do drugiego etapu awansowali zwyciêzcy etapu szkolnego.
Okaza³o siê ¿e w niektórych szko³ach zwyciêzcy etapu
szkolnego mieli jednakow¹ iloœæ punktów i organizatorzy
dopuszczali w takich wypadkach obydwie osoby. W efekcie
tego do pó³fina³u zakwalifikowa³o siê 34 osoby zarówno w
kategorii szkó³ podstawowych jak i gimnazjów. W Iwinach
w szkole podstawowej najlepszy okaza³ siê Stanis³aw Pachnik,
a w kategorii gimnazjum Kacper Warê¿ak i to w³aœnie oni
reprezentowali swoje szko³y na konkursie pó³fina³owym,
który odby³ siê 14.11.2014 w Sieroszowicach. Konkurs odby³
siê w formule przypominaj¹cej teleturniej " Jeden z dziesiêciu".
Zarówno Staœ jak i Kacper przeszli pozytywnie rundê
eliminacyjn¹ i konkurowali w drugiej rundzie. Niestety Kacper
odpad³ w tej turze, ale Staœ mimo "ostrza³u" pytaniami przez
swoich konkurentów wyszed³ obronn¹ rêk¹ i pope³niaj¹c
zaledwie jeden b³¹d ( jak siê okaza³o po konkursie, pytanie
by³o nieprecyzyjne i odpowiedŸ Stasia powinna byæ uznana
za prawid³ow¹), znalaz³ siê wœród dziesi¹tki najlepszych i
awansowa³ do wielkiego fina³u, który odbêdzie siê… a jak¿e
w Barbórkê 4 grudnia w Lubinie.
Konkurs okaza³ siê bardzo trudny. Przygotowuj¹c siê do
olimpiady, niektóre zagadnienia konsultowaliœmy z kadr¹
szkoleniow¹ Politechniki Wroc³awskiej z Wydzia³u Górnictwa
i byli zaskoczeni trudnoœci¹ konkursu. Pytania z zakresu
historii kombinatu, geologii, minera³ów, ekologii, technologii
hutniczych itp. by³y na poziomie akademickim. Do fina³u
pozosta³o ponad dwa tygodnie, a wiêc jest jeszcze czas na
przygotowanie i godne reprezentowanie szko³y która g³êboko
tkwi w tradycjach górniczych i w odró¿nieniu od wielu szkó³
posiada patrona silnie zwi¹zanego z regionem , im. Pionierów
Polskiej Miedzi.
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Wielka wiedza, któr¹ zaimponowa³ kadrze kierowniczej KGHM, a
tak¿e ogromna odpornoœæ psychiczna to atuty, które pozwoli³y
Stasiowi na sukces w postaci I miejsca w pierwszej "Olimpiadzie
Wiedzy o KGHM i regionie".
Wielki fina³, by³ uwieñczeniem zmagañ najpierw na etapie
szkolnym, a potem pó³finale regionalnym, który odby³ siê
14.11.2014 roku . w Sieroszowicach. Do œcis³ego fina³u
awansowa³o dziesiêcioro najlepszych uczestników. Ju¿ samo
znalezienie siê w czo³owej dziesi¹tce by³o ogromnym sukcesem,
ale cel by³ jasny-rywalizacja o zwyciêstwo.
Wielki Fina³ odby³ siê w œwiêto górnicze czyli Barbórkê 4.12.2014
roku w Centrum Kultury "Muza" w Lubinie. Oprawa by³a
naprawdê godna fina³u i podobnie jak pó³fina³, by³a prowadzona
w formule teleturnieju "Jeden z dziesiêciu". G³ównym
prowadz¹cym konkurs by³… Tomasz Kamel ! Ju¿ sam ten fakt
by³ niezwyk³ym prze¿yciem, ponadto obecnoœæ kamer i
wyœwietlanie uczestników na telebimach tworzy³o aurê wielkiego
wydarzenia, ale te¿ powodowa³o du¿y stres dla m³odych
zawodników. Atmosferê uzupe³nia³y wystêpy artystyczne
m³odzie¿y ze szkó³ Zag³êbia Miedziowego .
Ju¿ pierwsze pytania konkursowe pokaza³y, i¿ m³odzie¿ jest
doskonale przygotowana i nie bêdzie to lekki spacerek. Do
drugiego etapu nazwanego "Zmaganiem Tytanów" awansowa³o
dziewiêcioro z dziesiêciu finalistów. W tej rundzie oprócz wiedzy
trzeba by³o siê wykazaæ zmys³em taktycznym, poniewa¿
uczestnicy nawzajem wskazywali kto ma odpowiadaæ, b¹dŸ brali
pytania na siebie. Piêædziesi¹t pytañ w tej rundzie wy³oni³o trzech
uczestników z najwiêksz¹ iloœci¹ punktów. Wœród nich znalaz³
siê Staœ, ale tak¿e uczennica ze Szko³y Podstawowej w Gromadce
Alicja P³atek oraz Jakub B³aszczyk z Zespo³u Szkó³ Sportowych
nr 7 w Lubinie. Tu naprawdê poziom by³ ju¿ najwy¿szej klasy, na
trzydzieœci pytañ by³y tylko dwie b³êdne odpowiedzi. Staœ
odpowiada³ bezb³êdnie i dziêki temu sta³ siê pierwszym laureatem
konkursu "Olimpiady Wiedzy o KGHM i regionie".
Ten ogromny sukces Staœ zawdziêcza przede wszystkim swojemu
starszemu bratu Wojtkowi,
który jest studentem
pi¹tego roku Politechniki
Wroc³awskiej na wydziale
Geoin¿ynierii Górnictwa i
Geologii, który zachêci³ go
do udzia³u w konkursie oraz
kierowa³
jego
przygotowaniami. Czy by³o
warto ? Na to odpowiedŸ
jest jednoznaczna zarówno
ze wzglêdu na w³asn¹
satysfakcjê, ale tak¿e
bardzo cenne nagrody.
Zwyciêzca otrzyma³ tablet
renomowanej firmy, a tak¿e
wyjazd wraz z opiekunem do
Brukseli.
Sukces Stasia i Ali P³atek
(Gromadka) przypomnia³ obecnej na turnieju kadrze kierowniczej
KGHM, i¿ tzw. Stare Zag³êbie Miedziowe nadal istnieje i s¹ tam
kultywowane tradycje górnicze. Szko³a Podstawowa im. Pionierów
Polskiej Miedzi obchodzi w³aœnie dzisiaj 25 rocznicê nadania
imienia, tak wiêc Staœ sprawi³ ogromny prezent Nam wszystkim
zwi¹zanych z t¹ szko³¹, gmin¹ i regionem.
Brawo Staœ !!!
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LEKCJA Z MISTRZEM - DARIUSZ SZTYLKA
W NASZEJ SZKOLEA
Dnia 13.11.2014 r. w Szkole Podstawowej im. H.
Sienkiewicza w Raciborowicach Dolnych odby³a siê "Lekcja
z Mistrzem" jako inauguracja programu "Ma³y Mistrz".
Mistrzem, który pokaza³ uczniom klas pierwszych tajniki pi³ki
no¿nej by³ Dariusz Sztylka. Wieloletni zawodnik i kapitan
wroc³awskiego Œlaska, z którym zdoby³ Puchar Ekstraklasy,
wicemistrzostwo Polski oraz mistrzostwo Polski. Goœæ
honorowy przyby³ do nas wraz z asystentem Panem
Wojciechem Paw³owskim oraz z Panem Bartoszem Kubic¹ Prezesem Centrum Odkrywania M³odych Talentów
Boles³awiec.
Podczas "Lekcji z Mistrzem", uczniowie mogli obejrzeæ medal
mistrzostw Polski, zapytaæ Pana Dariusza o jego karierê
pi³karsk¹, otrzymaæ autograf oraz zrobiæ z nim zdjêcie.
Ponadto dzieci z klasy Ia i Ib uczestniczy³y w zajêciach
pi³karskich prowadzonych przez Pana Dariusza oraz Pana
Wojtka. Na zakoñczenie nasi goœcie wrêczyli pierwszakom
legitymacje programu "Ma³y Mistrz" oraz pami¹tkowe medale.
Dziêkuj¹c za wspania³e zajêcia, dzieci zaprezentowa³y okrzyk
sportowy: "My siê sportu nie boimy i sprawnoœæ dziœ
walczymy".
W ramach Programu "Ma³y Mistrz" dzieci klas pierwszych
bêd¹ mog³y tak¿e ju¿ od 18 listopada uczestniczyæ w zajêciach
sportowych z pi³ki no¿nej prowadzonych przez
wykwalifikowanych trenerów.
Program Ma³y Mistrz oparty jest na pomyœle i
doœwiadczeniach programu Sprawny Dolnoœl¹zaczek, który
prowadzony jest przez Szkolny Zwi¹zek Sportowy w
szko³ach podstawowych województwa dolnoœl¹skiego od
2010 r.
Program Ma³y Mistrz rozpoczê³y 1 wrzeœnia 2014 r. klasy I,
od 2015 r. realizowaæ go bêd¹ kl. II i roku kolejnym kl. III.
Propaguje aktywn¹ postawê i sport wœród dzieci. Formu³a
"Ma³ego Mistrza" opiera siê na szeœciu zasadniczych blokach
sportowych z mo¿liwoœci¹ poszerzania o pokrewne dziedziny.
W ka¿dym bloku uczeñ ma szansê opanowania okreœlonych
umiejêtnoœci i wiadomoœci, za które nagradzany jest
odpowiedni¹ odznak¹.
Bloki te to: Rowerzysta-Turysta, Gimnastyk-Tancerz,
Saneczkarz-Narciarz-£y¿wiarz, Pi³karz, Lekkoatleta, P³ywakWodniak.
Program Ma³ego Mistrza pomaga nauczycielom edukacji

wczesnoszkolnej i wspó³pracuj¹cym nauczycielom
wychowania fizycznego w:
o dostosowaniu zajêæ w klasach I-III do nowej podstawy
programowej,
o monitorowaniu stanu zdrowia, rozwoju fizycznego i
sprawnoœci fizycznej uczniów szkó³ podstawowych,
o zintegrowaniu zajêæ ruchowych z innymi zadaniami
edukacyjnymi.
Nauczyciel i szko³a przystêpuj¹cy do programu Ma³y Mistrz
deklaruj¹ realizacjê cyklu zajêæ i sprawdzianów dla dzieci,
które zapoznaj¹ je z nowymi formami aktywnoœci fizycznej.
Poprzez ci¹g³oœæ trwania programu w klasach I-III bêdzie
mo¿na zbadaæ rozwój umiejêtnoœci ka¿dego dziecka.
Bardzo wa¿nym elementem jest równie¿ pokazanie
zintegrowania zajêæ aktywnoœci fizycznej z innymi
umiejêtnoœciami zapisanymi w obecnej podstawie
programowej nauczania w klasach I-III. Nauczyciel otrzymuje
du¿¹ autonomiê w realizacji programu. Mo¿e np. w
przypadku niemo¿liwoœci realizacji którejœ ze sprawnoœci
zast¹piæ j¹ inn¹.
Program zak³ada cykl szkoleñ dla nauczycieli edukacji
wczesnoszkolnej zapoznaj¹cych ich z nowoczesn¹ wiedz¹
na temat wychowania fizycznego i zdrowotnego. Ma³y Mistrz
daje tak¿e mo¿liwoœæ udzia³u rodzicom, którzy w³¹cz¹ siê w
cykl przygotowañ dzieci do zdobywania poszczególnych
umiejêtnoœci i prób zaliczeniowych, a tak¿e bêd¹ informowani
przez nauczycieli na bie¿¹co o stanie sprawnoœci dziecka i
postêpach.
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WYCIECZKA DO KRASIEJOWA
17 paŸdziernika 2014r. uczniowie klasy V i VI Szko³y Podstawowej im. Pionierów
Polskiej Miedzi w Iwinach wraz z opiekunami: Pani¹ Jolant¹ Buganik, Pani¹
Ma³gorzat¹ Leœniak oraz Pani¹ Mart¹ Warcho³ wybrali siê na wycieczkê do
Jura Parku w Krasiejowie.
Wyprawa rozpoczê³a siê o wczesnej porze. O godzinie 7.15 umówiliœmy siê na
zbiórkê obok budynku szko³y. Kiedy ju¿ weszliœmy do autobusu i zajêliœmy miejsca,
opiekunowie wycieczki przypomnieli nam o zasadach bezpieczeñstwa i dobrym
zachowaniu. Po oko³o czterech godzinach podró¿y dotarliœmy do Jura Parku.
Tam zajêliœmy miejsca w wagonikach niezwyk³ej kolejki i zaczê³a siê ciekawa
przygoda. Celem wycieczki by³o zwiedzanie pawilonu paleontologicznego oraz Jura Parku. Zaczêliœmy od niezwyk³ej
atrakcji, jak¹ by³ Tunel Czasu. Wszyscy zostali zaproszeni na pok³ad kapsu³y czasu, która zabra³a nas w niezwyk³¹
podró¿, w czasie której mieliœmy mo¿liwoœæ poznania dziejów naszej planety. Pocz¹wszy od wielkiego wybuchu poznaliœmy
kolejne etapy kszta³towania siê Ziemi. Byliœmy œwiadkami powstawania pierwszych galaktyk i uk³adu s³onecznego.
Przygl¹daliœmy siê narodzinom ziemi, tworzeniu siê atmosfery i pierwszych form ¿ycia. Zagl¹daliœmy w g³êbiny mórz,
podziwiaj¹c ich pierwotnych mieszkañców. Obserwowaliœmy wêdrówki kontynentów, zmiany klimatyczne i najwiêksze
kataklizmy w dziejach planety.
Po pe³nej wra¿eñ podró¿y w tunelu czasu rozpoczêliœmy spacer wœród prehistorycznych stworzeñ. Licz¹ca oko³o 1500
metrów d³ugoœci dró¿ka, po której przemierzaliœmy poszczególne okresy rozci¹ga³a siê nad zbiornikiem wodnym i
wykopaliskami. Wzd³u¿ trasy rozmieszczono rekonstrukcje dinozaurów oraz liczne realistyczne plansze, przedstawiaj¹ce
œrodowisko roœlinne.
Kolejnym punktem wycieczki by³ pawilon paleontologiczny, który zabezpiecza³ najwiêksze w Europie skamienia³oœci
triasowych p³azów i gadów, które mo¿na ogl¹daæ dziêki szklanej pod³odze. Potem poszliœmy do oceanarium, gdzie
podziwialiœmy niezwyk³ego rekina. Po zwiedzaniu oceanarium udaliœmy siê do kina 5D. Obejrzeliœmy tam 6-minutowy
film pod tytu³em "Tajemnicze podziemie". By³a to ekscytuj¹ca, pe³na wra¿eñ przeja¿d¿ka po opuszczonej kopalni kryszta³ów.
Dziêki najnowszym technologiom mia³o siê wra¿enie, ¿e jest siê naocznym œwiadkiem kszta³towania siê naszej planety.
Ostatni¹ atrakcj¹ wycieczki by³ niesamowity plac zabaw i karuzele, na których mogliœmy spo¿ytkowaæ nadmiar energii.
To by³a niezwykle ciekawa wycieczka...Chcia³oby siê j¹ powtórzyæ...
autor: Dawid Œwitaniak, kl. VI Szko³y Podstawowej im. Pionierów Polskiej Miedzi w Iwinach
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SZKO£A PODSTAWOWA
W IWINACH
65-LECIE ISTNIENIA
25 ROCZNICA NADANIA
IMIENIA
5 grudnia 2014 roku Szko³a Podstawowa w Iwinach
œwiêtowa³a 65 - lecie istnienia oraz 25 rocznicê nadania jej
imienia Pionierów Polskiej Miedzi. Z tej okazji uczniowie wraz
z wychowawcami przygotowali uroczysty apel utrzymany
w duchu polskich tradycji kulturowych i folkloru.
Przyby³ych na tê okolicznoœæ goœci witali najm³odsi uczniowie
przebrani w stroje krakowskie. W uroczystoœci wziêli udzia³
m. in. wójt Gminy Warta Boles³awiecka - Pan Miros³aw
Haniszewski, emerytowany dyrektor Kopalni Gipsu i
Anhydrytu "Nowy L¹d" w Lubichowie - Pan Kazimierz Plewa
oraz sam pomys³odawca nadania Szkole Podstawowej w
Iwinach im. Pionierów Polskiej Miedzi - Pan Jan PaŸdziora emerytowany dyrektor Zak³adów Górniczych "Konrad".
Swoj¹ obecnoœci¹ zaszczycili nas równie¿ górnicy,
przewodnicz¹cy Rady Gminy, emerytowani nauczyciele oraz
rodzice naszych uczniów. Jubileusz szko³y sta³ siê okazj¹ do
wspomnieñ i wielu wzruszeñ. Dziêki wyst¹pieniu Pana Jana
PaŸdziory mogliœmy przenieœæ siê w czasie i poznaæ
okolicznoœci nadania naszej szkole tak wyj¹tkowego imienia.
Atrakcj¹ uroczystoœci by³ wspania³y tort ufundowany przez
Radê Rodziców. Mia³ on kszta³t otwartej ksiêgi symbolizuj¹cej
wiedzê zdobywan¹ przez uczniów w murach naszej szko³y
przez 65 lat. Dyrektor Zespo³u Szkolno-Przedszkolnego w
Iwinach - Pani El¿bieta Koryluk-Sowa przyjê³a serdeczne
¿yczenia oraz kwiaty z r¹k dyrektorów miejscowych szkó³ Pani Bo¿eny Bondrow - dyrektora Szko³y Podstawowej im.
W³adys³awa Reymonta w Warcie Boles³awieckiej oraz Pani
Ma³gorzaty Kowalskiej - dyrektora M³odzie¿owego Oœrodka
Wychowawczego w Iwinach.
Jednym z punktów uroczystoœci by³o rozstrzygniêcie
szkolnego konkursu plastyczno - technicznego pt. "Praca
Górnika". Pani dyrektor - El¿bieta Koryluk-Sowa oraz
nauczycielki ZSP w Iwinach - Pani Agata Wis oraz Pani Marta
Butrymowicz nagrodzi³y laureatów pami¹tkowymi
dyplomami i nagrodami rzeczowymi.
Program artystyczny zaprezentowany na uroczystoœci zosta³
przygotowany przez Pani¹ Jolantê Buganik oraz
wychowawców Szko³y Podstawowej im. Pionierów Polskiej
Miedzi w Iwinach. Uczniowie naszej szko³y mieli mo¿liwoœæ
pochwalenia siê talentem recytatorskim, wokalnym,
instrumentalnym oraz tanecznym.
Publicznoœæ by³a zachwycona staropolskimi tañcami
zaprezentowanymi przez uczniów naszej szko³y przebranych
w stroje ludowe. Wystêpom dzieci towarzyszy³y harmonijne
dŸwiêki akordeonu oraz tradycyjne polskie przyœpiewki, które
jeszcze bardziej podkreœla³y klimat uroczystoœci
przygotowanej zgodnie z duchem narodowych tradycji.
Po uroczystym apelu zaproszeni goœcie udali siê na
poczêstunek, a uczniowie delektowali siê pysznym tortem.
oprac. Marta Warcho³
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MIKO£AJKI W SZKOLE
PODSTAWOWEJ W
WARCIE
BOLES£AWIECKIEJ
Chocia¿ za oknami brak œniegu, to nastrój œwi¹teczny
zagoœci³ ju¿ w naszej szkole. W tym roku otrzymaliœmy
poufn¹ informacjê z Bieguna Pó³nocnego, i¿ do naszych
szkolnych dzieci Œwiêty Miko³aj dotrze w póŸnych
godzinach nocnych. W zwi¹zku z tym, w nocy z 5 na 6
grudnia zorganizowaliœmy nocne czuwanie ,,Czekamy na
œw. Miko³aja", po³¹czone ze spaniem chêtnych dzieci w
szkole. Ju¿ od samego rana, tradycyjnie jak co roku,
tego dnia, panowa³ u nas szczególny klimat. Zewsz¹d
s³ychaæ by³o dzieci œpiewaj¹ce piosenki o œw. Miko³aju.
Nocne czuwanie rozpoczê³o siê wspólnymi zabawami i
pl¹sami, gdy¿ w ten sposób pragnêliœmy pokazaæ œw.
Miko³ajowi, ¿e potrafimy œwietnie siê bawiæ.
Odczytaliœmy list od œw. Miko³aja, który obieca³, ¿e
odwiedzi nas tej nocy. Potem przygotowaliœmy prezenty
dla dobrego œwiêtego. Nastêpnie odby³y siê zawody
sportowe. Po kolacji m³odsze dzieci by³y ju¿ tak
zmêczone, ¿e chêtnie po³o¿y³y siê spaæ. Oczywiœcie nie wszyscy zasnêli od razu. D³ugo jeszcze s³ychaæ by³o
st³umione rozmowy i szepty. W szkole rz¹dy przejê³y
dzieci. Nad ranem w salach pojawi³ siê œw. Miko³aj, który
nie móg³ dobudziæ maluchów, gdy¿ zmêczone
oczekiwaniem w koñcu zasnê³y twardym snem. To by³o
bezcenne - radoœæ rozespanych maluchów, gdy œw.
Miko³aj rozdawa³ im paczki. Starsi otrzymali
zaszyfrowan¹ wiadomoœæ, gdzie ukryte s¹ upominki dla
nich i musieli jeszcze odnaleŸæ Salê Prezentów. Wstêp
do niej mia³y tylko grzeczne dzieci i pozytywnie zakrêceni.
Dla ka¿dego znalaz³a siê paczka i dla m³odszego, i dla
starszego, i dla grzecznego, i mniej grzecznego. By³o du¿o
radoœci i uœmiechów. Przejête i uradowane buzie dzieci i
tych ma³ych, i tych du¿ych potwierdzi³y, ¿e wierz¹ w
Miko³aja i niecierpliwie Go oczekuj¹. Fani Miko³aja
zaprosili Go na po¿egnanie do wspólnego zdjêcia.
Dziêkujemy rodzicom, którzy wspólnie z nami czekali ca³¹
noc na œw. Miko³aja.
Szkoda, ¿e Miko³ajki s¹ tylko raz w roku.

