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NOWE ODCINKI DRÓG
JESZCZE W 2014 ROKU
W wyniku podejmowanych dzia³añ przez Wójta Gminy uda³o siê przekonaæ
s³u¿by Wojewody Dolnoœl¹skiego by z rezerwy programu MSWiA na
usuwanie skutków klêsk ¿ywio³owych oraz programu "Schetynówek"
przyznaæ dodatkowe œrodki finansowe na zadania zaplanowane w gminie
Warta Boles³awiecka.
Dziêki tym dzia³aniom od wrzeœnia do 20 paŸdziernika 2014 roku uda³o siê
przebudowaæ ok. 1 km. drogi Lubków-Wilczy Las poszerzaj¹c j¹ do 5
metrów szerokoœci i zwiêkszaj¹c jej noœnoœæ poprzez u³o¿enie 8 cm gruboœci
masy asfaltowej. Wartoœæ zadania wynios³a oko³o 700 tys. z³. Po³owê tych
œrodków finansowych otrzymamy od Wojewody Dolnoœl¹skiego.
Równie¿ od Wojewody Gmina otrzyma 130 tys. z³. na zakoñczon¹ ju¿
przebudowê drogi w Raciborowicach Dolnych o d³ugoœci 350 mb wraz
z napraw¹ nawierzchni mostu w okolicach posesji nr 85 o koszcie
ca³kowitym w kwocie 160 tys. z³. Nareszcie te¿ - po wielu latach starañ uda³o siê przebudowaæ drogê z Jurkowa do Raciborowic Dolnych o d³ugoœci
oko³o 1100 mb. za kwotê 560 tys. z³. Ca³a kwota na przebudowê tej drogi
powiatowej zosta³a wyasygnowana z bud¿etu naszej gminy.
Myœlimy, ¿e przebudowanie tych odcinków dróg na terenie gminy Warta
Boles³awiecka w znaczny sposób poprawi bezpieczeñstwo w ruchu
drogowych oraz stan techniczny naszych samochodów, które po tych
drogach siê poruszaj¹.
Pragniemy przypomnieæ, ¿e w tym roku w pierwszym pó³roczu uda³o siê
wybudowaæ odcinki dróg oraz chodników:
- Lubków - Tomaszów Boles³awiecki 3,5 km;
- Iwiny - przy Gimnazjum, przy œwietlicy, na dzia³kach nr 69 i 87;
- w Raciborowicach Dolnych na dzia³kach nr 43 i 83;
- w Tomaszowie Boles³awieckim na dzia³ce nr 728;
- w Warcie Boles³awieckiej - poszerzenie istniej¹cej drogi w kierunku
powstaj¹cego osiedla mieszkaniowego;
- nowe chodniki w Raciborowicach Górnych, Tomaszowie Bol., Iwinach
i Warcie Boles³awieckiej za ³¹czn¹ kwotê 3.700 tys. z³otych.

NOWE OŒWIETLENIE
Od 30 wrzeœnia 2014 roku Gmina Warta Boles³awiecka posiada nowo
wybudowane oœwietlenie uliczne w czêœci miejscowoœci (boczne uliczki)
Raciborowic Górnych, Raciborowic Dolnych, Warty Boles³awieckiej
i Szczytnicy.
Wy³oniony w drodze postêpowania przetargowego wykonawca tej
inwestycji - Firma "ELEKTROS" Sp. z o.o. z siedzib¹ w Boles³awcu,
zrealizowa³ za kwotê 1.100 tys. z³. zadanie umowne szybko i sprawnie.
Niestety uruchomiono tylko te odcinki oœwietlenia, które by³y
pod³¹czone do ju¿ istniej¹cego gminnego oœwietlenia. Tam gdzie trzeba
wykonaæ nowe zasilanie trzeba bêdzie cierpliwe poczekaæ, bo
procedury w TAURONIE po reformie jego funkcjonowania,
pozwalaj¹ce na za³o¿enie nowych liczników wymagaj¹ cierpliwoœci i
aktywnoœci ze strony gminy, która musi spe³niæ szereg warunków, aby
zrealizowaæ oczekiwania firmy energetycznej.
Dla przypomnienia podajemy, ¿e Centrum Aktywnoœci Wiejskiej
w Tomaszowie Boles³awieckim oddaliœmy w po³owie czerwca 2014
roku, a liczniki z pod³¹czeniem energetycznym zosta³y za³o¿one
w po³owie wrzeœnia 2014 roku tj. po trzech miesi¹cach.
Bior¹c pod uwagê nowo wybudowane oœwietlenie nale¿y podkreœliæ,
¿e w Szczytnicy Gmina Warta Boles³awiecka zastosowa³a nowoczesne
i oszczêdne rozwi¹zanie buduj¹c lampy oœwietleniowe typu LED
"Schreder", które s¹ znacznie dro¿sze od lamp sodowych, ale daj¹
bardzo dobre wra¿enie wizualne.
Wszystkich mieszkañców Raciborowic, Warty Boles³awieckiej,
Szczytnicy oraz Iwin, tj. miejscowoœci z których mamy sygna³y, ¿e
projektant nie uwzglêdni³ którejœ z dróg wewnêtrznych lub gminnych
w projektach budowy oœwietlenia ulicznego informujemy, ¿e braki
zostan¹ uzupe³nione w kolejnych latach. Zadanie budowy nowego gminnego oœwietlenia ulicznego jest priorytetem w³adz gminy,
przyjêtym do realizacji w kolejnych latach gospodarczych.
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NOWY WÓZ BOJOWY DLA OSP
TOMASZÓW BOLES£AWIECKI
I RACIBOROWIC
W dniu 18 paŸdziernika 2014 roku Wójt Gminy Warta Boles³awiecka wraz Przewodnicz¹cym Rady Gminy Adamem Maksymczykiem, pracownikiem Urzêdu Gminy Maciejem Marnickim
oraz Dyrektorem GCK Miros³awem Kopczyñskim przy udziale
so³tysa wsi Tomaszów Boles³awiecki Franciszka Osip oraz
radnych Tomaszowa Boles³awieckiego i Szczytnicy uroczyœcie
przekaza³ nowy samochód po¿arniczy na podwoziu IVEKO dla
Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Tomaszowie Boles³awieckim.
Jednostka OSP Tomaszów Boles³awiecki na czele z prezesem
Janem Kopeæ oraz komendantem Marcinem Kowalem do
uroczystoœci przekazania wozu stra¿ackiego przygotowa³a siê
w pe³nej gali.
Uroczystoœæ rozpoczê³a msza œwiêta sprawowana w intencji
wszystkich stra¿aków ochotników celebrowana przez Ks. Andrzeja £uczyñskiego. Po oficjalnej czêœci ceremonii proboszcz
poœwiêci³ nowy wóz stra¿acki, by s³u¿y³ wszystkim mieszkañcom
wsi i ca³ej gminy. Specjalnie na tê galê zaproszono orkiestrê dêt¹,
która przeprowadzi³a wszystkich uczestników uroczystoœci
z koœcio³a do nowej remizy.
Pragniemy poinformowaæ mieszkañców gminy, ¿e koszt zakupu
wozu bojowego dla OSP Tomaszów Boles³awiecki wyniós³
430 tys. z³.
Przypominamy, ¿e w czerwcu 2014 roku Gmina przekaza³a now¹
remizê dla OSP w Tomaszowie Boles³awieckim oraz pomieszczenie
dla GKS Tomaszów Boles³awiecki w ramach tzw. Centrum
Aktywnoœci Wiejskiej za kwotê 617.295,00 z³. wraz z wyposa¿eniem.
Równie¿ bardzo uroczyœcie z orkiestr¹ dêt¹ i msz¹ œwiêt¹ w intencji
stra¿aków ochotników przekazano wóz stra¿acki zakupiony za
kwotê 650 tys. z³. dla jednostki Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej
w Raciborowicach Górnych. Uroczystoœæ przekazania tego wozu
bojowego odby³a siê w dniu 30 sierpnia 2014 roku i w jej trakcie
Wójt Gminy wraz z Marsza³kiem Województwa, radnymi oraz
so³tysami przekazali jednostce z Raciborowic - bardzo oczekiwany
- nowy wóz bojowy. Przejêcia kluczy dokonali wspólnie Prezes
OSP Sylwia Mocarska i Komendant OSP Zbigniew Mocarski.
Te dwa zakupy potwierdzaj¹, ¿e Rada Gminy i Wójt Gminy
doceniaj¹ pracê ochotników stra¿y po¿arnej i w bie¿¹cym roku
przeznaczyli na dzia³alnoœæ tych jednostek oko³o 1.700 tys. z³.
W finansowaniu zakupu nowych wozów stra¿ackich du¿y udzia³
mia³ Marsza³ek Województwa Dolnoœl¹skiego Cezary Przybylski.
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CZYTAJ
Z NAMI!
Gminne Centrum Kultury w Warcie Boles³awieckiej zachêca
mieszkañców gminy do odwiedzania naszych Bibliotek
Publicznych. Nasze biblioteki przyst¹pi³y do programu Rozwoju
Bibliotek na Dolnym Œl¹sku. Zbiory bibliotek s¹ systematycznie
powiêkszane, czêsto mo¿na w nich znaleŸæ nowoœci. Zakupy
ksi¹¿ek dokonywane s¹ te¿ pod k¹tem satysfakcji czytelników,
dla których biblioteka ma byæ Ÿród³em dostarczania wiedzy.
Nasze oddzia³y w Warcie Boles³awieckiej, Tomaszowie Boles³awieckim, Raciborowicach i Iwinach posiadaj¹ liczne specjalistyczne ksi¹¿ki na ró¿ne kierunki studiów, a jeœli w zbiorach
brakuje nam wa¿nych pozycji to nasi pracownicy oczekuj¹ na
Pañstwa sugestii i wskazówek na temat mo¿liwych zakupów
kolejnych pozycji ksi¹¿kowych. Wspó³praca pomiêdzy bibliotekarzem i czytelnikiem powinna zaowocowaæ zadowoleniem obu
stron, z naszej strony posiadaniem odpowiednich zbiorów, a ze
strony czytelnika mo¿liwoœci skorzystania z pozycji ksi¹¿kowej,
która go interesuje.
Zatem Czytelniku przyjdŸ do naszych bibliotek i przeka¿ swoje
sugestie i nie zapomnij wypo¿yczyæ ksi¹¿ki, która ciê interesuje
i jej przeczytaæ. Ksi¹¿ka jest nadal popularnym przekaŸnikiem
wiedzy. Mo¿na powiedzieæ, ¿e nadal trudno j¹ zast¹piæ!
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BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W TOMASZOWIE
BOLES£AWIECKIM
SPOTKANIA AUTORSKIE
W NASZYCH BIBLIOTEKACH.
W dniu 29.09.2014 r. Biblioteka Publiczna w Tomaszowie Boles³awieckim
i Biblioteka Publiczna w Iwinach zorganizowa³y spotkanie autorskie
z Pani¹ Wiolett¹ Piaseck¹, autork¹ ksi¹¿ek dla dzieci. Oba spotkania mia³y
miejsce w Szko³ach Podstawowych. Pisarka w baœniowym stroju wró¿ki
wprowadzi³a dzieci w krainê bajek. Z pacynkami, wykonanymi w³asnorêcznie, przedstawi³a teatrzyk o ksiê¿niczce. Dzieci chêtnie wziê³y udzia³
w przygotowanych przez autorkê zagadkach pi³karskich, w których nagrod¹
by³y wylosowane wró¿by. Pani Piasecka opowiedzia³a o swojej twórczoœci
i odpowiada³a na pytania, które przygotowali uczniowie.
Podsumowuj¹c spotkanie, dzieci podziêkowa³y Pani wrêczaj¹c jej kwiaty,
a Pani bibliotekarki poczêstowa³y wszystkich s³odkoœciami.

DZIEÑ CH£OPAKA
W PRZEDSZKOLU
PUBLICZNYM W IWINACH

A oto harmonogram pracy naszych Gminnych Publicznych
Bibliotek:
BIBLIOTEKAPUBLICZNAW WARCIE BOLES£AWIECKIEJ
znajduje siê w budynku Gminnego Centrum Kultury,
czynna w poniedzia³ki, wtorki i pi¹tki w godzinach 11.00-18.00.
tel. 75/73 10 171.
Bibliotekarz: Anna Skiba.
BIBLIOTEKA PUBLICZNA W TOMASZOWIE
BOLES£AWIECKIM
znajduje siê w budynku Wiejskiego Domu Kultury (na piêtrze),
czynna w poniedzia³ki, czwartki i pi¹tki w godzinach 11.0018.00.
tel. 75/ 73 89 658, e-mail: biblioteka.tomaszow@onet.eu
Bibliotekarz: Anna Kraœnicka.
BIBLIOTEKA PUBLICZNA W RACIBOROWICACH
znajduje siê w budynku Szko³y Podstawowej (na parterze),
czynna we wtorki, czwartki i pi¹tki w godzinach 11.00-18.00.
tel. 75 / 73 89 739, e-mail : bibliotekaraciborowice@o2.pl
Bibliotekarz: Stella Skiba.
BIBLIOTEKA PUBLICZNA W IWINACH
znajduje siê w budynku Gimnazjum im. Jana Paw³a II (na
parterze), czynna w poniedzia³ki, wtorki i czwartki w godzinach
10.00-17.00
tel. 75 / 73 54 204
Bibliotekarze: Anna Skiba (czwartek), Stella Skiba (poniedzia³ek)
i Anna Kraœnicka (wtorek).
Wiêcej wiadomoœci o poszczególnych bibliotekach znajdziecie
na stronie internetowej Gminnego Centrum Kultury Warta
Boles³awiecka:
http://www.gckwartabol.pl/biblioteki.php?param=biblioteki

W tym dniu szczególnym - wrzeœnia trzydziestego,
Witamy serdecznie ch³opaka ka¿dego.
Dzisiaj œwiêto Wasze, dzieñ prezentów, ¿yczeñ,
Innych przyjemnoœci ju¿ nawet nie zliczê!
Dzieñ ch³opaka w naszym przedszkolu jest obchodzony
uroczyœcie ka¿dego roku, dlatego 30 wrzeœnia wszyscy
ch³opcy czuli siê wyj¹tkowo. Oczywiœcie dziewczynki
i panie œpiewa³y ,,Sto lat", sk³ada³y ¿yczenia, wrêcza³y
upominki. Tego dnia nie zabrak³o weso³ych zabaw,
konkursów i s³odkich poczêstunków. Dzieñ ten up³yn¹³
wszystkim w mi³ej i radosnej atmosferze. Z racji œwiêta,
ch³opcy otrzymali korony "Super ch³opaka".
Anna Piwowarska
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BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W TOMASZOWIE
BOLES£AWIECKIM

UDANY DEBIUT
MA£GOSI SZELIGI
W ŒWIATOWEJ ELICIE

W dniu 13 paŸdziernika 2014 roku do Biblioteki Publicznej
w Tomaszowie przyby³y dzieci z przedszkola "Akademia
Rozwoju". Bibliotekarka wyjaœni³a co to jest biblioteka i zasady
korzystania z ksiêgozbioru. Wspólnie z maluchami omówi³a
sposób poszanowania ksi¹¿ek .Pani Ania przeczyta³a dzieciom
bajkê "Czerwony Kapturek" i zachêca³a do wypo¿yczania ksi¹¿ek.
Na koniec dzieci otrzyma³y pami¹tkowe bajeczki i podarowa³y
bibliotekarce "Akt Podziêkowania". Dzieci po wys³uchaniu
bajeczki wykona³y prace pt. " Czerwony Kapturek z perspektywy
przedszkolaka".

Mieszkanka Raciborowic i zarazem studentka Politechniki Wroc³awskiej, zadebiutowa³a w œwiatowej elicie
w biegu na orientacjê. By³y to Akademickie Mistrzostwa
Œwiata, które rozegrane zosta³y w zesz³ym tygodniu,
w okolicy Olomuñca (Czechy). Jeszcze rok temu Ma³gosia
reprezentowa³a nasz kraj na Mistrzostwach Œwiata
Juniorów (7m. w biegu sztafetowym), a ju¿ w bie¿¹cym
roku "œciga" siê w kategorii damskiej elity i to na tyle
skutecznie, ¿e zosta³a powo³ana do reprezentacji na
Mistrzostwa Œwiata studentów.
Nie osi¹gnê³a tam mo¿e oszo³amiaj¹cych sukcesów,
jednak miejsca 34 w biegu sprinterskim (najlepsze miejsce
z Polek) oraz 39 w biegu œredniodystansowym nie
przynosz¹ ujmy (wœród ok 100 startuj¹cych zawodniczek)
i nale¿y je uznaæ za przyzwoite.
W biegu sztafetowym zanosi³o siê na blama¿ po pierwszej
zmianie, na której wydawa³o siê najmocniejszy punkt
dru¿yny Paulina Faron (Wawel Kraków) straci³a 9 minut
do prowadz¹cych szwedek i przybieg³a na 31 miejscu.
Na drug¹ zmianê wybieg³a Ma³gosia i… wprowadzi³a
nasz¹ ekipê do drugiej dziesi¹tki, jeszcze lepiej pobieg³a
na trzeciej zmianie Ewa GwóŸdŸ (Orientuœ £ódŸ)
i skoñczy³o siê ostatecznie na niez³ym dziesi¹tym miejscu.
Udzia³ Ma³gosi w Mistrzostwach, by³ mo¿liwy dziêki
sfinan-sowaniu jej udzia³u w tej imprezie przez macierzyst¹ uczelniê czyli Politechnikê Wroc³awsk¹. Za co
dziêkuje ona sama, jak i jej trener klubowy Dariusz
Pachnik.
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GMINNY KLUB SPORTOWY „RACIBOROWICE”
SPRAWOZDANIE Z PROJEKTU
GMINNEGO KLUBU SPORTOWEGO „RACIBOROWICE”
POD NAZW¥:
„OBÓZ SPORTOWO-REKREACYJNY W KOBYLEJ
GÓRZE
DLA SEKCJI PI£KARSKIEJ TRAMPKARZY
GKS RACIBOROWICE
W TERMINIE 18-24.07.2014 r.”
Na pocz¹tku bie¿¹cego roku Zarz¹d Gminnego Klubu
Sportowego Raciborowice postanowi³, i¿ nadrzêdnym celem
klubu na rok 2014 bêdzie zorganizowanie wakacyjnego obozu
przygotowawczo-rekreacyjnego dla dru¿yny seniorów i trampkarzy.
W dniu 17 stycznia 2014 roku z³o¿yliœmy zapytanie
ofertowe do kilku oœrodków o mo¿liwoœæ przeprowadzenia obozu
sportowego dla naszych dru¿yn, w zapytaniu ustaliliœmy termin
lipcowy, jako najkorzystniejszy do przeprowadzenia obozu dla
dzieci z uwagi na okres wakacyjno-urlopowy. Ju¿ 19 stycznia
wp³ynê³a do nas oferta z oœrodka „Nad Zalewem”z Kobylej Góry.
Oferta by³a korzystna i interesuj¹ca, jednak¿e czekaliœmy na inne
oferty zgodnie z terminem zapytania ofertowego, tj. do dnia
22.01.2014 r.
Wobec wp³yniêcia jednej konkretnej oferty, w³aœnie z Kobylej
Góry, postanowiliœmy wstêpnie zarezerwowaæ termin 18-24 lipca
2014 r. maj¹c nadziejê, i¿ uda siê pozyskaæ dofinansowanie do
tego projektu.
Zorientowani w kosztach organizacji takiego obozu
postano-wiliœmy opracowaæ kosztorys i znaleŸæ odpowiednie
œrodki na sfinansowanie takiego obozu, w tym celu napisaliœmy
wniosek do fundacji KGHM, która ju¿ dwukrotnie wczeœniej
(w latach 2009 i 2011) wspiera³a nasz klub. Wniosek do fundacji
KGHM wys³aliœmy 22.01.2014.
Do wniosku do³¹czyliœmy harmonogram przebiegu obozu i inne
niezbêdne informacje dot. tego projektu.
Nadrzêdnym celem przeprowadzenia obozu by³ udzia³ w nim
przede wszystkim dru¿yny trampkarzy GKS Raciborowice. Ta
dru¿yna ci¹gle siê rozwija i jest dum¹ naszego klubu. W naszym
klubie nacisk na szkolenie dzieci i m³odzie¿y jest bardzo du¿y
i chcieliœmy w ten sposób nagrodziæ zawodników za udzia³
w rozgrywkach poprzedniego sezonu, jak i zmotywowaæ do
dalszej pracy i grania w swoim macierzystym klubie.
Ponadto chcieliœmy, aby w obozie wziê³a tak¿e dru¿yna
seniorów, której treningi mog³yby obserwowaæ dzieci, a tak¿e
braæ w nich czynny udzia³, co powodowa³oby podnoszenie
umiejêtnoœci dzieci i m³odzie¿y. Jednoczeœnie dru¿yna seniorów
mia³a sprawowaæ opiekê nad nasz¹ m³od¹ dru¿yn¹.
Do udzia³u w wyjeŸdzie zaprosiliœmy tak¿e rodziców dzieci.
Takie dzia³ania mia³y na celu sprawienie, ¿e wszystkie osoby
dzia³aj¹ce i graj¹ce spo³ecznie w klubie mia³y siê scementowaæ
i zintegrowaæ w dalszej dzia³alnoœci klubu, przy tym wszystkim
zawodnicy miêli potrenowaæ przygotowuj¹c siê do zbli¿aj¹cego
siê nowego sezonu. Po³¹czyliœmy po¿yteczne z przyjemnym, czyli
treningi z rekreacj¹ i wypoczynkiem, czêsto bardzo czynnym.
Na pocz¹tku kwietnia 2014 roku otrzymaliœmy informacjê
z fundacji KGHM o tym, i¿ nasz projekt zosta³ pozytywnie
zakwalifikowany i otrzymamy dofinansowanie na kwotê 12 tyœ .
z³. W klubie zapanowa³a radoœæ z faktu, i¿ uda nam siê wreszcie
zorganizowaæ obóz przygotowawczo-rekreacyjny. Po tak
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pomyœlnej decyzji przyst¹piliœmy do dzia³ania. Umowê z fundacj¹
KGHM podpisaliœmy 9 kwietnia 2014 roku. Po tym fakcie
potwierdziliœmy rezerwacjê w oœrodku „Nad Zalewem” w Kobylej
Górze, a w dniu 23 maja podpisaliœmy umowê z grup¹ DASKOPOL
na wynajem 5 domków w oœrodku „Nad Zalewem” i przeprowadzeniem obozu sportowo-rekreacyjnego dla naszych pi³karzy.
Pierwotnie zak³adano udzia³ 35 osób (obs³uga trenerska,
opiekunowie, cz³onkowie zarz¹du i dwie dru¿yny, w tym
trampkarze). Informacjê o terminie obozu przekazaliœmy do
wszystkich zawodników klubu, jak i do ich rodziców (dot. grupy
trampkarzy). Ponadto musieliœmy znaleŸæ transport w obie strony.
Pod koniec czerwca po zakoñczeniu sezonu 2013/2014
zwo³aliœmy zebranie informacyjne dla wszystkich osób
zainteresowanych wyjazdem, zarz¹dowi zale¿a³o, aby na obóz
wyjecha³ komplet zawodników obu sekcji, niestety jak siê póŸniej
okaza³o, z ró¿nych przyczyn nie wszystkim zawodnikom dane
by³o wyjechaæ z uwagi na w³asne plany urlopowe i inne
okolicznoœci. Najwa¿niejsze jednak, ¿e dru¿yna trampkarzy stawi³a
siê niemal w komplecie na wyjazd. W dniu 18 lipca 2014 roku o
godzinie 15.00 wyjechaliœmy na d³ugo oczekiwany obóz
sportowo-rekreacyjny. W trasê na obóz wyruszy³o 31 osób.
Reasumuj¹c obóz w Kobylej Górze nale¿y uznaæ za bardzo
udany i po¿yteczny dla Gminnego Klubu Sportowego. Dzieci
i m³odzie¿ solidnie przepracowa³y wraz z opiekunami i sztabem
szkoleniowym ten okres pod wzglêdem sportowym. Nie
brakowa³o rekreacji, zarówno tej aktywnej, jak i w formie zabaw.
Spo³ecznoœæ klubu GKS zintegrowa³a siê, zespó³ trampkarzy
poprzez codzienne treningi i mecze sparingowe nabra³ kolejnych
doœwiadczeñ i podniós³ swoje pi³karskie umiejêtnoœci. Co
najwa¿niejsze w trakcie ca³ego pobytu (z wyj¹tkiem ostatniego
dnia) mieliœmy piêkn¹ s³oneczn¹ pogodê, co u³atwi³o treningi i
pomog³o w odpoczynku na pla¿y. Jedzenie w oœrodku by³o
równie¿ bardzo dobre. Ca³y obóz przebiega³ w mi³ej i przyjaznej
atmosferze, a wszystkie problemy rozwi¹zywane by³y natychmiast. Problemy przede wszystkim zdrowotne, trzech ch³opców
lekko chorowa³o, ale sztab opiekunów zapewni³ im opiekê
medyczn¹ i wszyscy wrócili cali i zdrowi, a co najwa¿niejsze
spe³nieni dobrze wykonan¹ prac¹.

Zarz¹d Gminnego Klubu Sportowego
„Raciborowice”
serdecznie dziêkuje
Fundacji Polska MiedŸ KGHM

za wsparcie finansowe i mo¿liwoœæ
zorganizowania obozu sportowego.

Wielkie dziêki !
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PI£KARSKA JESIEÑ
Powoli dobiega koñca pi³karska runda jesienna, ju¿ nied³ugo nasi pi³karze
zapadn¹ w krótki sen zimowy, a zatem jest to najlepszy czas do
podsumowania ostatniego okresu pi³karskiego w gminie Warta
Boles³awiecka.
Sezon 2013/2014 by³ bardzo udany dla naszych dwóch czo³owych dru¿yn
w rozgrywkach klasy A i w czerwcu mogliœmy siê cieszyæ z bardzo pewnego
awansu do klasy okrêgowej zespo³u GKS Warta Boles³awiecka, który w
cuglach wygra³ klasê A, przegrywaj¹c zaledwie jeden mecz. Kroku do koñca
stara³ siê dotrzymaæ Warcie raciborowicki GKS, w nagrodê w lipcu
dowiedzieliœmy siê, ¿e równie¿ ta dru¿yna dziêki zawirowaniom innych
dru¿yn awansowa³a o szczebel wy¿ej. By³ to tak¿e udany sezon dla GKS
Tomaszów, który zaj¹³ dobre 5 miejsce. Gorzej wiod³o siê GKS-owi Iwiny,
ale i ten zespó³ zachowa³ swój byt w klasie A.
Zatem do sezonu 2014/2015 gmina Warta przyst¹pi³a z dwoma klubami w
klasie okrêgowej i dwoma w klasie A. Tak dobrze nie by³o ju¿ bardzo dawno.
Podsumowuj¹c rundê jesienn¹ sezonu 2014/2015 zacznijmy od
najmocniejszego zespo³u, tj. GKS Warta Boles³awiecka. Nasz "eksportowy"
zespó³ potwierdza, ¿e jest zespo³em dobrze graj¹cym w defensywie, dziêki
czemu traci ma³o goli w lidze i ci¹gle jest w kontakcie punktowym
z czo³ówk¹ ligi. Liderami zespo³u s¹ bez w¹tpienia trener Zbigniew
Grzybowski, jak i Marek Spychalski. Obaj zawodnicy stanowi¹ o sile
ofensywnej zespo³u. Sporym wzmocnieniem dla zespo³u Warty by³ transfer
Krzysztofa Sadowskiego z GKS Tomaszów. Zawodnik ten wprowadzi³ jeszcze
wiêkszego ducha walki do zespo³u i jest jednym z lepszych strzelców
w dru¿ynie.
Zespó³ GKS Raciborowice doœæ niespodziewanie awansowa³ do klasy
okrêgowej z drugiego miejsca, praktycznie w niezmienionym sk³adzie podj¹³
jednak walkê o szczebel wy¿ej. W chwili obecnej walczy o poprawienie
swojej lokaty w tabeli. Raciborowiczanie to chyba najbardziej
nieprzewidywalny zespó³ ca³ej klasy okrêgowej. Hokejowe wyniki i walka
do koñca o ka¿dy punkt ju¿ chyba nikogo nie dziwi. GKS potrafi zatrzymaæ
czo³owe zespo³y (nie przegra³ meczu z pierwsz¹ czwórk¹), ale potrafi te¿
"oddaæ" punkty dru¿ynom s³abszym. Zespó³ na pewno gra widowiskowo
i kibic na ich meczu siê nie nudzi. GKS nale¿y do czo³ówki dru¿yn jeœli
chodzi o gole zdobyte … jak i stracone. Najlepszym strzelcem zespo³u jest
Adrian Kulesza, który zapewne powalczy o koronê króla strzelców klasy
okrêgowej.
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GKS Tomaszów rundê jesienn¹ w klasie A mo¿e te¿ uznaæ za udan¹. Zespó³
od lat trzyma dobr¹ formê i zawsze melduje siê w górnej po³ówce tabeli. Nie
inaczej jest i tym razem. Stabilizacjê temu zespo³owi na pewno daj¹
doœwiadczeni zawodnicy, jak bramkarz Miros³aw Ha³ka, obroñca Czes³aw
Kizyma, pomocnik i kapitan dru¿yny Krzysztof Kurlej oraz napastnicy
Tomasz Budas i Dariusz Chorochowski. Do tych rutyniarzy dochodz¹ tak¿e
m³odzi ambitni zawodnicy, a wyró¿niaj¹cym jest Wojciech Bojanowski,
którzy daj¹ nowego tchu dru¿ynie. Kiedy zespó³ Tomaszowa gra
w optymalnym sk³adzie groŸny jest dla ka¿dej dru¿yny.
Na koniec zespó³ GKS Iwiny. W ubieg³ym sezonie uda³o siê zachowaæ
ligowy byt. Niestety stagnacja zespo³u siê pog³êbi³a i obecnie jego sytuacja
wygl¹da na bardzo trudn¹, choæ ostatnie mecze daj¹ iskierkê nadziei na
lepsze jutro. Zespó³ od niedawna prowadzony jest przez nowego trenera
Piotra Poloczka, który bêdzie stara³ siê odpowiednio pouk³adaæ zespó³,
aby na wiosnê powalczyæ o ligowy byt.
Tak prezentuj¹ siê dokonania jesienne na szczeblu seniorskim. Ale gmina
Warta to nie tylko seniorzy, ale tak¿e dru¿yny m³odzie¿owe, które stanowi¹
zaplecze dla dru¿yn seniorskich.
Bardzo udan¹ jesieñ mieli trampkarze GKS Raciborowice, którzy
w terenowej klasie trampkarzy w grupie II zanotowali same zwyciêstwa i s¹
bezapelacyjnymi liderami swojej grupy. Dorobek strzelecki m³odych
zawodników GKS jest te¿ znakomity - 80 goli w 9 meczach ! Z tego 25 goli
zdoby³ Kacper Kucy, a 22 gole Marcin Zawada. Brawo za takie wyczyny.
W starszej klasie, tj. w terenowej juniorów wystêpuje zespó³ GKS Tomaszów,
który równie¿ nieŸle sobie poczyna zajmuj¹c w tabeli 3 miejsce.
Warto te¿ odnotowaæ, i¿ w klubach z Warty Boles³awieckiej i Raciborowic
mocno stawia siê na rozwój szkó³ek pi³karskich dla najm³odszych.
Oba kluby zgodnie z wymogami OZPN posiadaj¹ drugi zespó³ m³odzie¿owy
i jest nim w³aœnie zespó³ ¯aków. Kluby startuj¹ w turniejach organizowanych
pod egid¹ OZPN. Gra najm³odszych zawodników sprawia mnóstwo radoœci
dla samych zawodników, ale równie¿ dla ich rodziców i samych trenerów.
Opiekunami tych zespo³ów s¹ Miros³aw Ró¿ycki w Raciborowicach
i Krzysztof ¯ak w Warcie Boles³awieckiej. Do zespo³ów nadal trwa nabór
ch³opców i dziewcz¹t z rocznika 2004-2007. Dziêki takim dzia³aniom
klubów na pewno pi³ka no¿na bêdzie mocnym argumentem gminy Warta
Boles³awiecka ! /mr/
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ZAK£ADAMY SZTAB
WOŒP 2015 !!!
GMINNE CENTRUM KULTURY
W WARCIE BOLES£AWIECKIEJ ORGANIZUJE

GMINNY SZTAB
WIELKIEJ ORKIESTRY
ŒWI¥TECZNEJ POMOCY
W TYM CELU ZAPRASZAMY WSZYSTKIE CHÊTNE OSOBY,
KTÓRE CHC¥ DZIA£AÆ W NASZYM SZTABIE NA SPOTKANIE
ZA£O¯YCIELSKIE, KTÓRE ODBÊDZIE SIÊ

W WIEJSKIM DOMU KULTURY
W WARCIE BOLES£AWIECKIEJ
WE ŒRODÊ 5 LISTOPADA 2014 ROKU
O GODZINIE 16.00
ZACHÊCAMY DO W£¥CZENIA SIÊ W PRZYGOTOWANIE
I POMOC W ORGANIZACJI FINA£U GMINNEGO
LICZYMY NA WASZE ZAANGA¯OWANIE
I CZEKAMY NA CIEKAWE POMYS£Y I WSPARCIE …

GMINA WARTA BOLES£AWIECKA
OD LAT WSPIERA ORKIESTRÊ !!!
BIULETYN INFORMACYJNY GMINY WARTA BOLES£AWIECKA
Wydawca: Urz¹d Gminy Warta Boles³awiecka 40c, 59-720 Raciborowice Górne,
centr
centr.. tel.: 75 738 95 97, 75 738 95 39, 75 738 95 73, fax 75 738 95 23,
e-mail: urzad@wartabol.pl
Teksty: Zespó³ Redakcyjny
Redakcyjny.. Zdjêcia: archiwum w³asne
DTP i dr
uk: PPU „UNIFOT” Andr
zej Bobik, 59-225 Chojnów
zei 2,
Okrzei
druk:
Andrzej
Chojnów,, ul. Okr
tel. 76 81 91 650, e-mail: unifot@poczta.fm
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JEST BEZPIECZNIEJ

Od pocz¹tku tego roku do Placówki Terenowej KRUS w Legnicy,
wp³ynê³o o 14 wypadków mniej ni¿ w analogicznym okresie ubieg³ego
roku. Mamy nadziejê, ¿e tendencja spadkowa utrzyma siê i pod koniec
roku bêdziemy mogli powiedzieæ, ¿e osi¹gnêliœmy kolejny maleñki
sukces w walce o poprawê bezpieczeñstwa rolników oraz o zmniejszeniu liczby zaistnia³ych wypadków.
Pomimo tych zadawalaj¹cych statystyk, nadal bêdziemy pracowaæ
nad popraw¹ bezpieczeñstwa w rolnictwie, apeluj¹c m.in. do rolników
o rozwagê, w³aœciwe tempo pracy tj. unikanie poœpiechu, a przede
wszystkim o wyobraŸniê. Mo¿na powiedzieæ, ¿e ka¿dy zna tych kilka
prostych zasad, jednak czêsto rolnicy w nat³oku prac, zapominaj¹ o ich
przestrzeganiu i w konsekwencji ulegaj¹ wypadkom.
Najczêœciej do wypadków dochodzi w okresie wzmo¿onych prac
w gospodarstwach rolnych tj. ¿niw czy jesiennych prac okopowych.
Dla zobrazowania statystyk wypadkowych w okresie ¿niw tj. od 1
lipca do koñca sierpnia br. zg³oszono 36 wypadków tj. o jeden wypadek
wiêcej ni¿ w roku ubieg³ym. Na szczêœcie nie odnotowano zdarzenia ze
skutkiem œmiertelnym. Najczêœciej dochodzi³o do wypadków na skutek
upadków z drabin, schodów oraz z maszyn rolniczych tj. kombajnów
zbo¿owych, przyczep, ci¹gników rolniczych.
Z naszej analizy wynika, ¿e w okresie ¿niw, wypadkom najczêœciej
ulegali rolnicy z Gminy Chojnów i Gminy Mœciwojów.
Trudno podsumowaæ okres jesienny w obecnej chwili, poniewa¿ prace
jesienne zwi¹zane ze zbiorem p³odów rolnych czy upraw¹ gruntów
przed zim¹, nadal trwaj¹.
W ramach prowadzonych dzia³añ prewencyjnych prowadzonych przez
PT KRUS w Legnicy, jak co roku inspektorzy przeprowadzili wizytacje
indywidualnych gospodarstw rolnych oraz prac polowych ¿niwnych
i wykopkowych. W trakcie tych wizytacji rozmawiali z rolnikami
z terenu gminy: Legnickie Pole, W¹dro¿e Wielkie, Mœciwojów
i Pielgrzymka o bezpieczeñstwie pracy w ich gospodarstwach
i sposobach poprawy warunków pracy. Udzielali fachowych porad,
zwracali uwagê na istniej¹ce zagro¿enia wypadkowe wystêpuj¹ce
w rolnictwie, przekazywali rolnikom broszury i ulotki dot. bezpiecznej
pracy w gospodarstwie rolnym.
Podczas tych wizytacji inspektorzy KRUS zaobserwowali, ¿e wielu
rolników z uwagi na ma³¹ op³acalnoœæ produkcji zwierzêcej,
przekwalifikowa³o swoje gospodarstwa na profil roœlinny. Ma to
wp³yw m.in. na zmniejszenie liczby wypadków z udzia³em zwierz¹t,
a tym samym poprawê bezpieczeñstwa pracy.
Wp³yw na zmniejszenie liczy wypadków, maj¹ tak¿e prowadzone przez
KRUS od kilkudziesiêciu lat dzia³ania prewencyjne, inwestowanie przez
rolników w nowe rozwi¹zania technologiczne, zakup nowych maszyn,
korzystanie z funduszy unijnych. Zadowalaj¹cy jest fakt, ¿e coraz
rzadziej anga¿uje siê dzieci do prac w gospodarstwach rolnych, przez
co nie s¹ one nara¿one na zagro¿enia wypadkowe.
O bezpieczeñstwie nie nale¿y zapominaæ, równie¿ w okresie zimowym.
Choæ zima kojarzona jest z odpoczynkiem w rolnictwie, to wiele napraw,
bie¿¹cych konserwacji, przegl¹dów maszyn i urz¹dzeñ, wykonywane
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jest w³aœnie w tym czasie, aby na wiosnê ¿adna usterka nie zak³óci³a
pracy. Nale¿y pamiêtaæ zatem, aby:
- przy zakupie sprzêtu rolniczego nale¿y zwracaæ uwagê, czy sprzêt
ten posiada znak bezpieczeñstwa,
- czêœci maszyn rolniczych i urz¹dzeñ, takie jak: ko³a pasowe, pasy,
ko³a zêbate, ³añcuchy, wa³y, przek³adnie, przeguby oraz koñcówki wa³ów
wystaj¹ce poza gabaryty maszyny, powinny byæ os³oniête w sposób
zapewniaj¹cy bezpieczn¹ ich obs³ugê,
- pasy transmisyjne przekazuj¹ce napêd z silnika elektrycznego b¹dŸ
spalinowego do maszyny powinny byæ zabezpieczone na ca³ej swojej
d³ugoœci, w sposób uniemo¿liwiaj¹cy pochwycenie lub uderzenie pasem,
- nie wolno smarowaæ kó³ pasowych oraz pasów transmisyjnych
w czasie ich pracy,
- niedopuszczalne jest pozbawienie maszyn i urz¹dzeñ os³on
fabrycznych,
- nie nale¿y podejmowaæ pracy z maszynami i innymi urz¹dzeniami
rolniczymi w stanie nietrzeŸwoœci i w stanie z³ego samopoczucia,
- pilarki tarczowe powinny byæ wyposa¿one w kaptur ochronny
os³aniaj¹cy górne zêby pi³y pozostaj¹ce nad sto³em roboczym, w os³onê
tarczy pi³y pod sto³em oraz w klin rozdzielczy ustawiony za tylnymi
zêbami. Pi³y tarczowe do ciêcia poprzecznego powinny byæ
wyposa¿one w urz¹dzenie doprowadzaj¹ce przecinany materia³ tj. sanki
b¹dŸ ruchomy stó³, albo kozio³ wahad³owy,
- w obejœciu gospodarstwa powinien panowaæ porz¹dek, pod³o¿e
podwórka powinno byæ utwardzone,
- pracê w gospodarstwie rolnym wykonywaæ w odpowiednim obuwiu
tj. takim, które posiada podeszwê protektorowan¹ i przylega do stopy,
- u¿ywaæ œrodków ochrony indywidualnej tj. okulary ochronne,
rêkawice, a przy pracach zwi¹zanych z u¿yciem œrodków chemicznych,
nak³adaæ maski przeciwpy³owe.
To jedynie kilka zasad bezpieczeñstwa, którymi nale¿y kierowaæ siê
wykonuj¹c prace w gospodarstwie rolnym. Wiêcej na ten temat mo¿ecie
Pañstwo dowiedzieæ siê w trakcie szkoleñ organizowanych przez KRUS
dla rolników w okresie zimowym. W najbli¿szym czasie zostan¹ one
zorganizowane dla rolników z terenu Gmin W¹dro¿e Wielkie,
Mœciwojów i Zagrodno. Ju¿ dziœ serdecznie zapraszamy do udzia³u
w tych szkoleniach. Szczegó³owe informacje dotycz¹ce daty i miejsca
przeprowadzenia szkoleñ, zostan¹ umieszczone na plakatach
informacyjnych i rozpropagowane przez so³tysów wsi.
Do udzia³u w tegorocznych szkoleniach zaprosiliœmy przedstawicieli
wielu firm, które na co dzieñ pracuj¹ na rzecz poprawy bezpieczeñstwa
w gospodarstwach rolnych i które swoimi produktami, w znacz¹cy
sposób poprawiaj¹ jakoœæ pracy rolnika. W czasie szkoleñ organizowane
bêd¹ tak¿e pokazy œrodków odzie¿y ochronnej, bezpiecznego
u¿ytkowania pilarek ³añcuchowych, itp. Dla odwa¿nych, którzy zechc¹
wzi¹æ udzia³ w konkursach wiedzy na temat znajomoœci przepisów
BHP, czekaj¹ atrakcyjne nagrody rzeczowe, ufundowane przez KRUS
OR we Wroc³awiu oraz sponsorów.
Zachêcamy zatem do uczestnictwa nie tylko w szkoleniach, ale we
wszystkich dzia³aniach prewencyjnych, organizowanych przez PT
KRUS w Legnicy. Razem pracujmy nad popraw¹ bezpieczeñstwa pracy
rolników, a widoczne ju¿ dziœ efekty, bêd¹ mia³y jeszcze wiêkszy wp³yw
na spadek liczby wypadków, zg³aszanych do tut. Placówki KRUS.
Poprawa bezpieczeñstwa to nie jest indywidualna sprawa rolników, to
obowi¹zek nas wszystkich a je¿eli widzisz zagro¿enie, reaguj
natychmiast. Pamiêtaj, ¿e mo¿esz uratowaæ czyjeœ zdrowie, a nawet
¿ycie.
Opracowa³a:
El¿bieta Kie³basa
Starszy inspektor ds. prewencji
KRUS PT w Legnicy

