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WYNIKI WYBORÓW PONOWNYCH
DO RADY GMINY
W wyniku powtórzonego g³osowania w okrêgu wyborczym
nr 2 i nr 3 do Rady Gminy w Warcie Boles³awieckiej,
przeprowadzonego w dniu 22 lutego 2015 r. przez
Obwodow¹ Komisjê Wyborcz¹ Nr 1 w Warcie
Boles³awieckiej, radnymi zostali:
w okrêgu wyborczym nr 2 BORUCKI Stanis³aw zg³oszony przez KWW "Nasz Cz³owiek - Pewna
Przysz³oœæ", Lista nr 18, który otrzyma³ - 98 g³osów
w okrêgu wyborczym nr 3 KOWALEWSKA Danuta zg³oszona przez KW Prawo i Sprawiedliwoœæ, Lista nr 3 77 g³osów
ZESTAWIENIE WYNIKÓW G£OSOWANIA W
OKRÊGU WYBORCZYM NR 2
Frekwencja wyborcza wynios³a 45,92%
Liczba wyborców uprawnionych do g³osowania
(umieszczonych w spisie, z uwzglêdnieniem dodatkowych
formularzy) w chwili zakoñczenia g³osowania - 368
Liczba wyborców, którym wydano karty do g³osowania
(liczba podpisów w spisie oraz adnotacje "odmowa podpisu")
- 169
Liczba kart wyjêtych z urny - 169
Liczba kart wa¿nych - 169
Liczba g³osów niewa¿nych (z kart wa¿nych) - 4
Liczba g³osów wa¿nych oddanych ³¹cznie na wszystkie
listy kandydatów
(z kart wa¿nych) - 165
Na poszczególne listy kandydatów i umieszczonego
na nich kandydata oddano nastêpuj¹ce liczby g³osów
wa¿nych:
1. ROLAK El¿bieta
zg³oszona przez KWW OSP Tomaszów Boles³awiecki,
Lista nr 15 - 67
2. BORUCKI Stanis³aw
zg³oszony przez KWW "Nasz Cz³owiek - Pewna
Przysz³oœæ", Lista nr 18 - 98

ZESTAWIENIE WYNIKÓW G£OSOWANIA W
OKRÊGU WYBORCZYM NR 3
Frekwencja wyborcza wynios³a 63,6%
Liczba wyborców uprawnionych do g³osowania
(umieszczonych w spisie, z uwzglêdnieniem dodatkowych
formularzy) w chwili zakoñczenia g³osowania - 250
Liczba wyborców, którym wydano karty do g³osowania
(liczba podpisów w spisie oraz adnotacje "odmowa podpisu")
- 159
Liczba wyborców g³osuj¹cych przez pe³nomocnika - 2
Liczba kart wyjêtych z urny - 159
Liczba kart wa¿nych - 159
Liczba g³osów niewa¿nych (z kart wa¿nych) - 3
Liczba g³osów wa¿nych oddanych ³¹cznie na wszystkie
listy kandydatów (z kart wa¿nych) - 156
Na poszczególne listy kandydatów i umieszczonego na nich
kandydata oddano nastêpuj¹ce liczby g³osów wa¿nych:
1. KOWALEWSKA Danuta
zg³oszona przez KW Prawo i Sprawiedliwoœæ, Lista nr 3 77
2. TUROWSKA £ucja
zg³oszona przez KWW Ziemia Boles³awiecka, Lista nr 16
- 55
3. GÓRA Anna
zg³oszona przez KWW "Nasz Cz³owiek - Pewna
Przysz³oœæ", Lista nr 18 - 24
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ROZDYSPONOWANIE NADWY¯KI BUD¯ETOWEJ
Gmina Warta Boles³awiecka w okresie od grudnia 2014 roku do po³owy
lutego 2015 roku doœwiadcza³a trudnych chwil w oczekiwaniu na
uzyskanie informacji o kwotach planowanych dochodów, jakie do
garnuszka gminy wp³ywaj¹ od podmiotów gospodarczych dzia³aj¹cych
na terenie gminy.
Na mocy zmienionych przepisów prawa, w tym roku do drugiego dnia
lutego przesun¹³ siê termin, w którym podmioty maj¹ obowi¹zek sk³adania
deklaracji podatkowych do gmin oraz wp³aty I raty podatku od
nieruchomoœci. Gmina, która nie posiada nadwy¿ki bud¿etowej
z poprzedniego roku nie mia³aby œrodków na realizacjê zadañ w styczniu,
co skutkowaæ musi musia³oby ograniczeniem wydatków, b¹dŸ
koniecznoœci¹ zaci¹gniêcia kredytu na dzia³alnoœæ bie¿¹c¹ gminy. Dziêki
jednak rozwa¿nej polityce finansowej, brakiem zad³u¿enia i corocznie
uzyskiwanym œrodkom nadwy¿ki bud¿etowej, gmina Warta Boles³awiecka
nie nale¿y do grona gmin, których w³odarze zastanawiaj¹ siê, jak przetrwaæ
pierwsze dwa miesi¹ce nowego roku.
Poza stabilnym wejœciem w nowy rok gospodarczy, wypracowana
nadwy¿ka bud¿etowa umo¿liwia podzia³ dodatkowych œrodków
finansowych na niedofinansowane wczeœniej, lub nowe zadania - g³ównie
na zadania inwestycyjne - planowane do zrealizowania w roku 2015.
Jak ju¿ informowaliœmy w planie wydatków roku bud¿etowego 2015
zapisaliœmy tylko 1.806 tys. z³. na zadania inwestycyjne i rozwojowe
gminy, g³ównie remonty obiektów kultury, place zabaw oraz remonty
dróg.
Nadwy¿ka z 2014 roku wynosz¹ca 1.800 tys. z³., rozdysponowana
zgodnie z wczeœniej zg³oszonymi wnioskami radnych i so³tysów,
w sposób zaakceptowany przez Wójta Gminy Warta Boles³awiecka
zosta³a nastêpnie przedstawiona Radzie Gminy, która uchwa³¹ z dnia 24
lutego 2015 roku postanowi³a przeznaczyæ j¹ na nastêpuj¹ce zadania:
1) remont i rozbudowa œwietlicy wiejskiej w Raciborowicach Górnych
- 350 tys. z³.

CENA WODY W GMINIE
Jak wiadomo Mieszkañcom Gminy Warta Boles³awiecka cena
wody w Naszej Gminie obecnie jest jedn¹ z najni¿szych w kraju.
Mieszkañcy Gminy w zale¿noœci od miejsca zamieszkania (tj.
zaliczenia do poszczególnej taryfy) p³ac¹: 2,00 z³,
2,72 z³ i 4,29 z³ za 1 m3 wody oraz 2,89 z³ za 1 m3 œcieków.
Œrednia w kraju opublikowana dla 871 miast wynosi 3,84 z³ 1 m3
wody oraz 6,70 z³ za 1 m3 œcieków.
Zarówno Wójt Gminy jak i Rada Gminy pracuje nad tym alby
zachowaæ jak nani¿ z¹ cenê wody i œcieków podejmuj¹c m.in.
decyzjê o dop³atach.
Bior¹c jednak pod uwagê wype³nienie siê leja depresji po by³ej
kopalni "Konrad" oraz przeprowadzone inwestycje, do których
gmina by³a zmuszona chc¹c zachowaæ niezale¿noœæ m. in. odwiert
nowej studni, budowa ok. 4 km sieci wodoci¹gowej, rozbudowa
stacji uzdatniania wody i wprowadzenie radiowych odczytów
wodomierzy nale¿y liczyæ siê, ¿e wraz z ustaleniem nowych taryf
nast¹pi wzrost cen wody i œcieków. Ruch cenowy spowodowany
jest te¿ tym, ¿e powo³ana przez Gminê Spó³ka nie mo¿e prowadziæ
dzia³alnoœci zarobkowej w zwi¹zku
z powy¿szym nale¿y liczyæ siê, ¿e mo¿e dojœæ do koniecznoœci
zrównania cen wody i œcieków dla mieszkañców i przedsiêbiorców
oraz wycofania siê z obowi¹zuj¹cych dop³at.
W najbli¿szym czasie musimy po³o¿yæ szczególny nacisk na
selektywn¹ zbiórkê odpadów u Ÿród³a. Poziom jaki uzyskujemy w
budynkach jednorodzinnych musi byæ uzyskany w blokach
wielorodzinnych. Szczególnie na osiedlach w Tomaszowie
Boles³awieckim i Szczytnicy.

4

2)
3)
4)
5)

remont œwietlicy wiejskiej w Tomaszowie Boles³awieckim - 150 tys. z³.
zakup stolików i ³aw grillowych dla Osiedli w Iwinach - 10 tys. z³.
budowa placu zabaw Iwiny Oœ. II - 50 tys. z³.
budowa si³owni zewnêtrznych (Tomaszów Boles³awiecki.,
Raciborowice Dolne, Iwiny, Szczytnica) - 40 tys. z³.
6) remont pomieszczeñ GKS Raciborowice - 30 tys. z³.
7) remont gara¿y Posterunku Policji w Warcie Boles³awieckiej - 40 tys. z³.
8) zakup wyposa¿enia do Kina Kujawy w Raciborowicach Górnych - 50 tys.
z³.
9) remont koœcio³ów (pomoc) - 40 tys. z³.
10) przebudowa drogi w Szczytnicy - 100 tys. z³.
11) remont dróg w Lubkowie (2 odcinki) - 80 tys. z³.
12) remont drogi Iwiny-boisko Oœ. II - 60 tys. z³.
13) budowa parkingu przy cmentarzu w Iwinach - 90 tys. z³.
14) budowa parkingu przy Kinie Kujawy w Raciborowicach Górnych 90 tys. z³.
15) œcie¿ka rowerowa w Warcie Boles³awieckiej - 240 tys. z³.
16) droga w Warcie Boles³awieckiej - 400 tys. z³.
17) droga Wartowice-Jaroszewice - 150 tys. z³.
Pisz¹c o podziale nadwy¿ki bud¿etowej nale¿y podkreœliæ, ¿e przekazane
œrodki finansowe nie wystarczy³yby na realizacjê przyjêtego zakresu
zadañ drogowych, jednak dziêki dzia³aniom Wójta Gminy skutecznie
uda³o siê pozyskaæ dodatkowe œrodki finansowe na zadania drogowe.
Pozyskano m.in. 550 tys. z³. z MSWiA od Wojewody Dolnoœl¹skiego na
usuwanie skutków klêsk ¿ywio³owych, a dok³adnie na przebudowê drogi
Wartowice - Jaroszewice oraz oko³o 230 tys. z³. na przebudowê drogi
w Szczytnicy ze œrodków skierowanych na rekultywacjê gruntów rolnych
od Marsza³ka Województwa Dolnoœl¹skiego.

INFORMACJA

O PROJEKCIE

Gmina Warta Boles³awiecka realizuje projekt pn. Dostawa i instalacja
systemu multimedialnego w miejscowoœci Iwiny, Raciborowice Dolne,
Warta Boles³awiecka dla tworzonych punktów informacji turystycznej.
Celem projektu jest utworzenie punktów informacji turystycznej o
walorach turystycznych i produktach lokalnych gminy Warta
Boles³awiecka.
Projekt jest wspó³finansowany ze œrodków Unii Europejskiej z Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach dzia³ania
413 "Wdra¿anie Lokalnych Strategii Rozwoju" w zakresie operacji
odpowiadaj¹cych warunkom przyznania pomocy w ramach dzia³ania
"Odnowa i rozwój wsi".
Wartoœæ projektu; 105.474,94 z³ z tego dofinansowanie ze œrodków
unijnych w kwocie 56.702,00z³.
W ramach projektu zrealizowana zostanie :
1.dostawa i instalacja sprzêtu multimedialnego o asortymencie:
- monitor przemys³owy 46" -szt.2;
-komputer do obs³ugi monitorów wraz z oprogramowaniem - szt.1;
-monitor 75" wraz z podstawa mobiln¹ i komputerem -szt.1;
- infokiosk wraz z instalacj¹ -szt.3
-kompletna instalacja i konfiguracja systemu oraz oprogramowanie
systemu treœci multimedialnych dla monitorów 46" i mobilnego 75".
2.szkolenie dla pracowników.
3.wydanie folderu w iloœci 2000 egzemplarzy bêd¹cych kompendium
informacji turystycznych o walorach i produktach lokalnych gminy.
4.wydanie filmu zawieraj¹cego wêdrówkê po gminie i ukazanie tras i
miejsc turystycznych .
5.zakup stojaków na foldery - szt.3
Zakupiony sprzêt multimedialny zostanie zainstalowany w obiektach
kulturalno-spo³ecznych tj. w œwietlicy wiejskiej w Iwinach, w Domu
Kultury w Warcie Boles³awieckiej, w Kinie Kujawy w Raciborowicach
Dolnych oraz w siedzibie Urzêdu Gminy w Warcie Boles³awieckiej.
Wskazane lokalizacje sprzêtu stanowiæ bêd¹ punkty informacji
turystycznej.
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APEL W SPRAWIE ZAORANYCH
DRÓG ŒRÓDPOLNYCH
Wójt Gminy Warta
Boles³awiecka informuje,
i¿ rozpoczête zosta³y
czynnoœci maj¹ce na
celu uporz¹dkowanie stanu prawnego oraz stanu na gruncie
nieruchomoœci stanowi¹cych zasób Gminy Warta Boles³awiecka
a u¿ytkowanych bezumownie przez osoby fizyczne i prawne.
Celem podjêtych czynnoœci jest zawarcie - gdy jest to mo¿liwe umów dzier¿awy z bezumownymi u¿ytkownikami nieruchomoœci,
na warunkach przewidzianych Uchwa³¹ nr XXV/158/09 Rady
Gminy w Warcie Boles³awieckiej z dnia 3 marca 2009 r. w sprawie
zasad gospodarowania nieruchomoœciami wchodz¹cymi w sk³ad
gminnego zasobu nieruchomoœci Gminy Warta Boles³awiecka
oraz jej zmian b¹dŸ przywrócenie nieruchomoœci do stanu
poprzedniego.
Maj¹c na uwadze bezproblemowe dotychczas kontakty z
rolnikami gminy Warta Boles³awiecka wychodzê do Pañstwa z
propozycj¹ ugodowego rozwi¹zania problemu zaoranych dróg.
W zwi¹zku z powy¿szym ka¿dy rolnik, który z³o¿y do 31 marca
2015r. wniosek o zawarcie umowy dzier¿awy na u¿ytkowane przez
niego drogi œródpolne- stanowi¹ce w³asnoœæ Gminy Warta
Boles³awiecka - nie zostanie obci¹¿ony op³at¹ za ca³y okres
bezumownego korzystania z nieruchomoœci. Wysokoœæ takiej
op³aty ustala siê w wysokoœci równej piêciokrotnoœci stawki
czynszu nale¿nego przy u¿ytkowaniu umownym. Na rok 2015
stawka za dzier¿awê gruntów na cele rolne wynosi 306,85 z³/ha piêciokrotnoœæ tej stawki daje kwotê 1534,26 z³/ha/rok ( wyliczenia
zgodne z §9 zarz¹dzenia nr SOG.Z.3.2015 Wójta Gminy Warta
Boles³awiecka z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie wysokoœci

KURS KOMPUTEROWY !
Na terenie naszej gminy ruszaj¹ szkolenia komputerowe w ramach
Projektu "Level" - Akademia komputerowa wspó³finansowanego
z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego, a realizowanego przez
Agencjê Rozwoju Regionalnego AGROREG S.A. w partnerstwie
ze Stowarzyszeniem Euro-Concret.
Na bezp³atny, 76 - godzinny kurs obs³ugi komputera (ECDL Start)
uczêszczaæ bêdzie 24 mieszkañców Gminy.
Szkolenia obejm¹ w szczególnoœci:
-u¿ytkowanie komputerów i zarz¹dzania plikami
-przetwarzanie tekstów
-arkusze kalkulacyjne
-komunikacjê i przegl¹dania stron internetowyc.
Kurs zakoñczy siê egzaminem umo¿liwiaj¹cym uzyskanie
certyfikatu ECDL.
ECDL (European Computer Driving Licence) jest inicjatyw¹
Stowarzyszenia Europejskich Profesjonalnych Towarzystw
Informatycznych maj¹c¹ na celu ujednolicenie i udokumentowanie
poziomu wiedzy oraz umiejêtnoœci z zakresu obs³ugi komputera.
Europejski Certyfikat Umiejêtnoœci Komputerowych zaœwiadcza,
¿e jego posiadacz opanowa³ podstawowe umiejêtnoœci obs³ugi
komputerów i potrafi efektywnie wykorzystaæ je w codziennej
pracy. Honorowany jest w blisko 150 krajach, a legitymuje siê
nim prawie 7 mln ludzi na œwiecie. Inicjatywa ECDL jest popierana
przez Radê Europy, która w³¹czy³a j¹ do swoich dzia³añ
zmierzaj¹cych do wykszta³cenia Globalnego Spo³eczeñstwa
Informacyjnego.

rocznych stawek czynszu dzier¿awnego gruntów bêd¹cych
w zasobie Gminy Warta Boles³awiecka oraz op³at za korzystanie
z gruntu bez tytu³u prawnego, obowi¹zuj¹cych w 2015 roku).
Nastêpnie pracownicy Urzêdu Gminy przeanalizuj¹ sytuacjê
prawn¹ oraz na gruncie nieruchomoœci wskazanych przez
Pañstwa we wniosku. W przypadku, gdy nieruchomoœci s³u¿¹
wy³¹cznie Pañstwu i nie stanowi¹ drogi dojazdowej do innych
nieruchomoœci np. rolnych lub leœnych - zostanie z Pañstwem
podpisana umowa dzier¿awy. Natomiast, gdy drogi te stanowi¹
jednak dojazd do innych nieruchomoœci zostanie Pañstwu
wydany nakaz zaprzestania ich zaorywania oraz przywrócenia
ich do stanu poprzedniego tj. spe³niaj¹cego funkcjê drogi
œródpolnej.
Rolnicy, którzy nie z³o¿¹ ww. wniosków, a po inwentaryzacji w
terenie przeprowadzonej na wiosnê 2015r., oka¿e siê, ¿e zaorali
drogi œródpolne stanowi¹ce w³asnoœæ Gminy Warta
Boles³awiecka zostan¹ obci¹¿eni ww. op³at¹ za bezumowne
korzystanie z nieruchomoœci oraz podatkiem od nieruchomoœci
za okres do 5 lat wstecz. Ponadto bezumowny u¿ytkownik bêdzie
musia³ natychmiast zaprzestaæ u¿ytkowania i przywróciæ
nieruchomoœæ do stanu poprzedniego tj. spe³niaj¹cego funkcjê
drogi œródpolnej.
Reasumuj¹c, maj¹c na uwadze dalsze dobre wspó³dzia³anie
z Pañstwem proszê o z³o¿enie stosownych wniosków. W ustaleniu
numeru dzia³ek dróg, które Pañstwo u¿ytkuj¹ pomocna mo¿e byæ
strona internetowa - Geoportal Powiatu Boles³awieckiego:
http://78.10.96.42/geoportal/
f?p=MAPA:112:2387268215773479::::p:SUQsMSwsLA%3D%3D
jak równie¿ merytoryczni pracownicy Urzêdu Gminy Warta
Boles³awiecka - prowadz¹cy sprawê.

KOLONIE LETNIE 2015
Kolonie letnie w Gminie Warta Boles³awiecka maj¹ ju¿ 25 lat.
Przez wszystkie te lata na wypoczynek letni wyjecha³o oko³o
5000 dzieci i m³odzie¿y, mieszkañców gminy. Rocznie licz¹c,
wczeœniej dwa turnusy kolonijne po 100 osób jeden turnus,
a w ostatnich latach jeden turnus zielonej szko³y i jeden turnus
kolonii, to rocznie wypoczywa³o nad morzem 200
uczestników.
W tym roku równie¿ podobna liczba uczestników zielonej
szko³y i kolonii wyjedzie nad morze. Punktem docelowym i
siedzib¹ kolonii na dwa tygodnie bêdzie oœrodek kolonijny "
Krystyna'" w Pogorzelicy. Oœrodek le¿y w odleg³oœci oko³o
200 metrów od morza, dobrze zorganizowany, ze smacznymi
posi³kami terenami do wypoczynku i uprawiania sportu, z
otwartym basenem. W zesz³ym roku wielk¹ atrakcj¹ kolonii
by³ rejs promem na Borholm, w tym roku atrakcj¹ bêdzie
wyjazd do LEGOLANDU w Danii. Maj¹c nadziejê na
wspania³¹ s³oneczn¹ pogodê mo¿na przypuszczaæ ¿e
tradycyjnie wypoczywaj¹cy wróc¹ z kolonii i zielonej szko³y
szczêœliwi i wypoczêci.
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"SPACEREK Z ORKIESTR¥
PO RAZ SIÓDMY"
10 stycznia.2015 roku ju¿ po raz
siódmy odby³ siê w Iwinach bieg
prze³ajowy
"Spacerek
z
Orkiestr¹", który jest jednym z
etapów "Biegowego Grand Prix
Zag³êbia Miedziowego". Jest to
impreza dedykowana akcji
Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej
Pomocy. Op³ata startowa z biegu,
w ca³oœci wêdruje do skarbonki
WOŒP. Tegoroczna edycja by³a
rekordowa, zarówno pod wzglêdem iloœci osób startuj¹cych, jak i zbiórki
pieniêdzy. Bieg g³ówny ukoñczy³o 138 osób (109 w zesz³ym roku) i
35 osób w biegach dla szkó³ podstawowych i gimnazjalnych. £¹cznie
wystartowa³o 173 osoby !!! Zebrana kwota to 1534 z³. Dla porównania
w pierwszej edycji biegu, wystartowa³o…11 osób !!! Co ciekawe
wiêkszoœæ osób która startowa³a wtedy, biega co roku w tym biegu i w
bie¿¹cej edycji równie¿.
Dystans biegu g³ównego to 5,6 km, bieg dla "podstawówek" to dystans
1 km i dla gimnazjów 3 km. Trasa "Spacerku" bieg³a w 100 % leœn¹
drog¹ szutrow¹. Pogoda by³a raczej niesprzyjaj¹ca biegaczom. Niby
ciep³o( ponad 10 stopni), ale silny, porywisty wiatr nie u³atwia³ zadania,
a deszcz dope³nia³ obraz panuj¹cych warunków. Jednak jak mówi¹
starzy wyjadacze: "Nie ma z³ych warunków, tylko s³abe charaktery".
Tak wiêc nikt nie narzeka³ i wszyscy ochoczo wystartowali , a po
ukoñczonym biegu organizatorzy zaprosili uczestników do budynku
Zespo³u Szkolno-Przedszkolnego na gor¹c¹ grochówkê. Koñcowym
akcentem imprezy by³a uroczystoœæ wrêczenia dyplomów dla
najszybszych "Spacerkowiczów".
Kategoria Szkó³ Podstawowych
Dziewczêta:
1. Nikola Rajchel - UKS TUKAN IWINY
2. Wiktoria Kowalczyk - UKS TUKAN IWINY
3. Weronika Kankowska - SP Raciborowice
Ch³opcy:
1. Stanis³aw Pachnik - UKS TUKAN IWINY
2. Dawid Lachowski - Jelenia Góra
3. Jêdrzej Pachnik - UKS TUKAN IWINY
Kategoria Gimnazjów:
Dziewczêta:
1. Klaudia Nicka - UKS TUKAN IWINY
2. Katarzyna Œwica - UKS TUKAN IWINY
3. Samanta Joñca - Gimnazjum Iwiny
Ch³opcy:
1. Tobiasz Burzyñski- MKS BOLES£AVIA
2. Kacper Kanikowski - MKS BOLES£AVIA
3. Szymon Stankiewicz - Lubin
Kategoria OPEN:
Kobiety:
1. Anna Ficner - OLAWS Z£OTORYJA
2. Roksana Kapusta - RCS LUBIN
3. Urszula Olejniczak - CSGT G³ogów
Mê¿czyŸni
1. Tobiasz Belgrau - MLKS Sokó³ Lubin
2. Pilichowski Daniel - MLKS Sokó³ Lubin
3. Lubaœ Tomasz - MLKS Sokó³ Lubin
Pe³ne wyniki:
http://orientpark.pl/
index.php?option=com_content&view=article&id=121&Itemid=275&lang=pl
Organizatorzy biegu:
Uczniowski Klub Sportowy "Tukan" Iwiny
Gminne Centrum Kultury w Warcie Boles³awieckiej
Regionalne Centrum Sportowe z Lubina.
Zespó³ Szkolno-Przedszkolny w Iwinach
Zdjêcia na facebook'u Janusza Lecha (https://www.facebook.com/
janusz.lech.52?fref=ts), który jak co roku przyje¿d¿a i fotografuje ca³¹
imprezê.
Wszystkim uczestnikom biegu, osobom i organizacjom wspomagaj¹cym
"Spacerek".
SERDECZNIE DZIÊKUJEMY I DO ZOBACZENIA ZA ROK !!!
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MAMY ZDOLNYCH
MIESZKAÑCÓW.
NASZE GRATULACJE!

Wojciech Pachnik z Politechniki Wroc³awskiej triumfowa³ w
tegorocznym konkursie wiedzy górniczej rozegranym w ramach
Szko³y Eksploatacji Podziemnej. Na drugim miejscu uplasowali
siê studenci Akademii Górniczo-Hutniczej z Krakowa, Wojciech
Anacki i Dawid Wróbelm oraz student Politechniki Wroc³awskiej
Pawel Kalka. Wszyscy zdobyli t¹ sam¹ iloœæ punktów.
Zwyciêska czwórka pokaza³a klasê ju¿ w eliminacjach gromadz¹c na
swym koncie spor¹ iloœæ punktów. W finale potwierdzili dobre
przygotowanie.
- Moja rodzina nie ma tradycji górniczych, ale coœ chyba i tak jest w
naszych genach. Mój m³odszy brat, jedenastolatek, zosta³ laureatem
turnieju wiedzy o KGHM, a teraz ja wygrywam presti¿owy konkurs.
To daje do myœlenia - mówi³ po og³oszeniu wyników Wojciech Pachnik.
Przyzna³, ¿e górnictwo to jego ¿yciowa pasja.
Z drugiego miejsca cieszyli siê studenci z AGH.
- Pochodzê z rodziny górniczej. Dziadek i ojciec byli górnikami, a ja
zamierza zostaæ magistrem in¿ynierem w tym fachu - powiedzia³
dziennikarzowi nettg.pl Dawid Wróbel, student Wydzia³u Górnictwa i
Geoin¿ynierii AGH.
Ojciec Wojciecha Anackiego te¿ jest górnikiem. Pracuje w ZG Lubin.
- Bardzo siê cieszê z drugiego miejsca. Bêdzie siê czym chwaliæ nie
tylko w rodzinie - przyzna³ Wojtek.
Natomiast Pawe³ Kalka z Politechniki Wroc³awskiej interesuje siê
górnictwem od najm³odszych lat i - jak przyzna³ - w³aœnie rozpoczyna
tradycje górnicze swojej rodziny.
- Mam dwóch studentów na podium. To jest sukces ca³ej uczelni potwierdzi³ dr hab. in¿. Robert Król z Politechniki Wroc³awskiej, który
przygotowywa³ studentów do udzia³u w konkursie.
Polacy byli w tym roku najlepsi, choæ w pó³finale rywalizowali z
szeœciorgiem studentów zagranicznych z Rosji, Niemiec, Ukrainy,
Wêgier, Bu³garii i Czech, którzy na swych kontach zdo³ali zebraæ
zaledwie kilka punktów mniej od zwyciêzców.
- Poziom konkursu by³ wysoki. Nikomu z uczestników nie uda³o siê
odpowiedzieæ na wszystkie pytania. Zwyciê¿yli ci, którzy pilnie
przygotowali siê do rywalizacji, ale te¿ doskonale opanowali fachowy
jêzyk angielski - podsumowa³ Piotr Bojarski, cz³onek niezale¿nej komisji
jury.
Konkurs wiedzy górniczej w ramach Szko³y Eksploatacji Podziemnej
2015 (zdjêcia: Kajetan Berezowski - portal górniczy nettg.pl).
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TURNIEJ WIEDZY
PO¯ARNICZEJ

GMINNY KONKURS
RECYTATORSKI PEGAZIK

W I kwartale 2015 r. jak co roku w œwietlicy Gminnego Centrum Kultury
w Warcie Boles³awieckiej Zarz¹d Oddzia³u Gminnego Zwi¹zku
Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych RP przeprowadzi³ eliminacje gminne

17 lutego 2015 roku w sali
Wiejskiego Domu Kultury
w Warcie Boles³awieckiej
Biblioteka Publiczna przeprowadzi³a kolejny Gminny
Konkurs Recytatorski PEGAZIK.
W konkursie wziê³o udzia³ 16
uczniów ze szkó³ podstawowych z terenu gminy Warta
Boles³awiecka. Uczniowie zostali wytypowani przez nauczycieli
lub wy³onieni na podstawie eliminacji klasowych.
Komisja konkursowa w sk³adzie : Daniela Po³etek, Krystyna
Wo³oszyn, Irena £asica, po wys³uchaniu wszystkich prezentacji
wy³oni³a laureatów konkursu, którzy wezm¹ udzia³ w konkursie
powiatowym w Boles³awcu. Wyró¿niono nastêpuj¹cych
uczniów:

Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Po¿arniczej.
Eliminacje odby³y siê pod patronatem Wójta Gminy Pana Miros³awa
Haniszewskiego, który ufundowa³ wiele cennych nagród dla zwyciêzców
i uczestników turnieju oraz s³odycze i soki. Ponadto nagrody rzeczowe
- sprzêt elektroniczny ufundowa³o Biuro KRUS z Legnicy.
Przedstawicielka biura KRUS Pani insp. Ma³gorzata Kie³basa wraz z
Wójtem Panem Miros³awem Haniszewskim wrêczyli nagrody
uczestnikom, którzy wykazali siê du¿¹ wiedz¹ i zdobyli najwiêcej
punktów.
W eliminacjach uczestniczyli uczniowie ze wszystkich szkó³
podstawowych oraz z gimnazjum
z terenu gminy Warta Boles³awiecka. Z powodu panuj¹cej grypy czêœæ
uczniów nie dojecha³a - ¿yczymy szybkiego powrotu do zdrowia.
Pytania by³y bardzo trudne, dot. miêdzy innymi zasad zapobiegania
po¿arom i innym zagro¿eniom w szkole, gospodarstwach rolnych oraz
na terenach leœnych, a tak¿e funkcjonowania ochrony przeciwpo¿arowej
w gminie i powiecie. Uczestnicy turnieju wykazali siê dobr¹ znajomoœci¹
tematyki oraz zasad postêpowania na wypadek powstawania zagro¿eñ.
Komisja pod przewodnictwem Prezesa Zarz¹du Gminnego ZOSP RP
dh Krzysztofa Boluka oceni³a uczestników turnieju.
W eliminacjach w poszczególnych kategoriach wiekowych miejsca od
1-3 zajêli ni¿ej wymienieni uczestnicy, którzy jednoczeœnie
zakwalifikowali siê do eliminacji powiatowych OTWP. Eliminacje na
szczeblu powiatowym odbêd¹ siê w auli Zespo³u Szkó³ Mechanicznych
w Boles³awcu przy ul. Górne M³yny w dniu 30 marca 2015 r. o godz.
10
I grupa wiekowa (szko³y podstawowe)
Miejsce Imiê i nazwisko Szko³a
1 Wojciech Skrzypek Szko³a Podstawowa w Warcie Boles³awieckiej
2 Szymon Rygiel Szko³a Podstawowa w Raciborowicach
3 Dawid Mocny Szko³a Podstawowa w Warcie Boles³awieckiej

- Aleksandra Tanderys,
- Micha³ Æwik,
- Dawid Mocny,
- Natalia Trochimowicz,
- Weronika Skóra,

Wyró¿nieni otrzymali tak¿e nagrody ksi¹¿kowe, a wszyscy
uczestnicy pami¹tkowe dyplomy. Dla wszystkich przygotowano
s³odki poczêstunek.
Konkurs przeprowadzi³y bibliotekarki GCK : Anna Skiba, Anna
Kraœnicka i Stella Skiba.

II grupa wiekowa (gimnazja)
Miejsce Imiê i nazwisko Szko³a
1 Miko³aj Gapiñski Gimnazjum w Iwinach
2 Karolina Ko³odziej Gimnazjum w Iwinach
3 Patrycja Mazurkiewicz Gimnazjum w Iwinach
W imieniu nagrodzonych organizatorzy dziêkuj¹ sponsorom nagród:
Wójtowi Gminy Warta Boles³awiecka Panu Miros³awowi

Haniszewskiemu i KRUS Legnica. Nagrody by³y bardzo
atrakcyjne i wp³ynê³y na podniesienie poziomu turnieju.
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"PASOWANIE NA CZYTELNIKA"
W dniu 12 marca 2015 r. w Bibliotece Publicznej im. A.
Mickiewicza w Raciborowicach odby³o siê uroczyste
"Pasowanie na czytelnika", w którym wziêli udzia³
uczniowie klasy pierwszej a i b, których
wychowawczyniami s¹ : Pani Irena Dombaj i Sylwia
Bociek. Uczniowie zapoznali siê z zasadami panuj¹cymi

w bibliotece i z ¿yczeniami ksi¹¿ki. Odpowiadali na
pytania i zgadywali zagadki. Na koniec 43-ech uczniów
z³o¿y³o œlubowanie i zosta³o pasowanych na czytelnika.
Wszyscy otrzymali ksi¹¿ki i dyplomy, a do Biblioteki w
prezencie przynieœli przepiêkne zak³adki, które
w³asnorêcznie wykonali.

KONKURS CZYTELNICZY

W dniu 11.02.2015 Biblioteka Publiczna w Warcie
Boles³awieckiej zorganizowa³a konkurs czytelniczy z
ksi¹¿ki autorstwa Alicji i Czes³awa Centkiewiczów pt.
„Zaczarowana zagroda”. W konkursie udzia³ wziêli
uczniowie klasy II Szko³y Podstawowej im. W. St.
Reymonta w Warcie Boles³awieckiej. Nagrody w postaci
upominków otrzymali wszyscy uczestnicy konkursu. A
trzy osoby z najwiêksz¹ iloœci¹ punktów zosta³y
wyró¿nione byli to : Wiktoria Kulesza, Emilia Burdyna i
Hubert Puciato.
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ZADBAJ O BEZPIECZEÑSTWO
W GOSPODARSTWIE ROLNYM
Zadbaj o bezpieczeñstwo w gospodarstwie rolnym
O ile praca rolników uzale¿niona jest w g³ównej mierze od pory
roku i od panuj¹cych warunków atmosferycznych, to
bezpieczeñstwo pracy rolników zale¿y jedynie od samego rolnika,
jego œwiadomoœci i wiedzy dotycz¹cej zagro¿eñ wystêpuj¹cych
podczas wykonywania prac w gospodarstwie.
Rolnika, który prowadzi indywidualne gospodarstwo nie
obowi¹zuj¹ przepisy kodeksu pracy. Nie ma on prawnego
obowi¹zku stworzenia odpowiednich, bezpiecznych warunków
pracy. Jednak w celu zapewnienia bezpieczeñstwa w swoim
gospodarstwie nie tylko sobie, ale tak¿e innym osobom
postronnym, powinien znaæ i stosowaæ rozwi¹zania zawarte w
przepisach BHP. Wielu rolników zdaje sobie sprawê z zagro¿eñ
wystêpuj¹cych w ich gospodarstwach rolnych, jednak
bagatelizuj¹ je, b¹dŸ uwa¿aj¹, ¿e skoro do tej pory nic siê nie
sta³o, to pewnie i tak siê nic nie stanie. Dopiero wtedy, kiedy
dochodzi do nieszczêœcia - do urazu powsta³ego na skutek
wypadku przy pracy, przyznaj¹ siê do pope³nianych b³êdów.
Wprowadzenie dobrych praktyk dotycz¹cych ochrony pracy i
œrodowiska naturalnego, obs³ugi sprzêtu czy stosowania
œrodków ochrony roœlin coraz czêœciej wymusza na rolniku
przestrzeganie ró¿nych przepisów.
Przepisy te zawarte s¹ m.in. w broszurach prewencyjnych
wrêczanych rolnikom, uczestnicz¹cym w szkoleniach oraz innych
dzia³aniach prewencyjnych, organizowanych przez KRUS.
Ka¿dego roku jednak, w szkoleniach uczestniczy jedynie 20 %
ubezpieczonych rolników. Pozostali rolnicy albo nie znajduj¹
czasu na uczestnictwo w szkoleniu, albo uwa¿aj¹, ¿e kwestia
bezpieczeñstwa ich nie dotyczy, dopóty, dopóki nie ulegn¹
wypadkowi. Nieobecnoœæ rolników w szkoleniach pokazuj¹
statystyki dotycz¹ce terminowoœci zg³aszanych wypadków do
KRUS. Wypadki zg³aszane s¹ ze zbêdn¹ zw³ok¹ po miesi¹cu,
roku a nawet po kilku latach, od zaistnienia zdarzenia. Wa¿ne jest
aby ka¿dy wypadek, który zaistnieje w gospodarstwie rolnym
zg³osiæ niezw³ocznie do KRUS. Niedope³nienie tego obowi¹zku
mo¿e mieæ wp³yw na ustalenie przyczyn i okolicznoœci wypadku
oraz ograniczenie prawa do œwiadczenia.
Z uwagi na rozpoczêty ju¿ okres wiosenny, który oprócz okresu
zbiorów, jest szczególnie niebezpiecznym okresem w rolnictwie,
pragniemy przybli¿yæ rolnikom kilka podstawowych zasad
bezpieczeñstwa oraz uczuliæ ich na zagro¿enia wystêpuj¹ce przy
pracach wykonywanych w gospodarstwach, aby nadal istnia³a
tendencja spadkowa dotycz¹ca wypadków w rolnictwie. Poœpiech
zwi¹zany z wykonywaniem w okreœlonych terminach prac
polowych, niesprzyjaj¹ce warunki atmosferyczne towarzysz¹ce
pracy, czêsto uniemo¿liwiaj¹ zorganizowanie pracy w taki sposób,
by by³a ona bezpieczna. Wystêpuje wówczas spiêtrzenie prac
wymagaj¹cych koncentracji i zwiêkszonego wysi³ku fizycznego.
Wypadki w okresie wiosennym wystêpuj¹ tak¿e ze wzglêdu na:
- z³y stan techniczny u¿ywanych ci¹gników i maszyn,
- niewystarczaj¹cy poziom wiedzy technicznej u¿ytkowników
nowoczesnego sprzêtu rolniczego,
- niestosowanie œrodków ochrony indywidualnej (w³aœciwego
obuwia roboczego, odzie¿y roboczej, okularów pó³masek itp.),

- nieprzestrzeganie zasad bhp w tym te¿ wykonywanie pracy np.
po spo¿yciu alkoholu,
- nieprzestrzeganie przepisów ruchu drogowego,
- niezachowanie zasad bezpieczeñstwa przy uprawie na terenach
górzystych i ciê¿kich glebach,
- niedostrzeganie lub ignorowanie zagro¿eñ.
Nale¿y pamiêtaæ, ¿e bezpieczeñstwo to nie tylko teoria ale tak¿e
bezpieczne wykonywanie pracy. Mo¿liwoœæ zastosowanie wiedzy
teoretycznej w praktyce wymaga jednak dobrej woli ze strony
rolników, czêsto wykorzystania innej, nowoczesnej technologii,
zmiany organizacji pracy, a przede wszystkim wyzbycia siê
niebezpiecznych nawyków, czêsto przejêtych od poprzednich
pokoleñ. Nie nale¿y te¿ zapominaæ o najm³odszych mieszkañcach
wsi. Je¿eli w gospodarstwie s¹ dzieci, to wykonuj¹c nawet
najprostsze prace , nale¿y pamiêtaæ, ¿e w ka¿dej chwili mog¹ one
znaleŸæ siê w strefie zagro¿enia.
Tak wiêc stosuj¹c siê do przepisów BHP, zachowuj¹c zdrowy
rozs¹dek, przewiduj¹c skutki swojego dzia³ania, pracê w
rolnictwie mo¿na uczyniæ ³atwiejsz¹ i bezpieczniejsz¹. Zapewnienie
bezpieczeñstwa pracy w wielu gospodarstwach jest mo¿liwe bez
ponoszenia du¿ych nak³adów finansowych. Wystarczy zadbaæ
o ³ad i porz¹dek, organizowaæ pracê w taki sposób, by znalaz³ siê
czas na odpoczynek, bezwzglêdnie stosowaæ siê do zaleceñ
producentów maszyn podanych w instrukcjach obs³ugi,
stosowaæ odzie¿ robocz¹ i ochrony osobiste. Ka¿dy rolnik
powinien przy tym pamiêtaæ, ¿e to on sam kszta³tuje warunki
pracy w swoim gospodarstwie i to on sam odpowiedzialny jest
za stan swojego miejsca pracy.
Mamy nadziejê, ¿e tych kilka wskazówek dotycz¹cych
bezpieczeñstwa pracy nie stanie siê tylko pobo¿nym ¿yczeniem,
czy teori¹ sam¹ w sobie, lecz prawdziwym drogowskazem dla
wszystkich zainteresowanych poprawieniem bezpieczeñstwa w
swoim gospodarstwie, chroni¹c tym samym siebie i swoich
bliskich.
Legnica, 23.03.2015r.
Opracowa³a:
El¿bieta Kie³basa
St. Inspektor d/s prewencji
w KRUS PT w Legnicy
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ROLNIKÓW P£ATNIKÓW KRUS
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ZAPRASZAMY NASZE PANIE
NA KOLEJNE BADANIA
MAMMOGRAFICZNE

Badania odbêd¹ siê w dwóch terminach tj.: 15 kwietnia 2015
roku (œroda) i 16 czerwca 2015 roku (wtorek) dla kobiet
w wieku powy¿ej 35 lat.

Zwi¹zek Zawodowy Rolników Rzeczpospolitej "SOLIDARNI"
z/s w Jeleniej Górze o zasiêgu ogólnokrajowym organizuje kolonie
letnie dla dzieci rolników nad Morzem Ba³tyckim w Oœrodku
kolonijno-wypoczynkowym "URSZULA" w Dar³ówku. Koszt 14dniowego turnusu wynosi 350 z³ od jednego dziecka. Dzieci nie
zwi¹zane z KRUS mog¹ uczestniczyæ w koloni za odp³atnoœci¹
pe³n¹ w kwocie 1.350 z³. Zg³oszenia i rezerwacje miejsc nale¿y
zg³aszaæ do 30.05.2015 r.

Zapisy dokonywane bêd¹ na podstawie osobistego b¹dŸ
telefonicznego zg³oszenia w Urzêdzie Gminy. Prosimy o podanie
danych osobowych, adresu, numeru PESEL.
- II p. pok. 20, tel. 7310106 lub centrala 7389592 wew. 23
Wyjazdy autobusów odbywaæ siê bêd¹ o godz. 8:00
spod Urzêdu Gminy w Warcie Boles³awieckiej
Pozosta³e informacje mo¿na uzyskaæ w Urzêdzie Gminy
- osob¹ prowadz¹c¹ sprawê jest El¿bieta Piróg

LIST PREZESA KASY ROLNICZEGO
UBEZPIECZENIA SPO£ECZNEGO
Szanowni Rolnicy, dziêkujê Pañstwu
za aktywny udzia³ w dzia³aniach Kasy
Rolniczego
Ubezpieczenia
Spo³ecznego na rzecz zmniejszania
liczby wypadków i chorób
zawodowych w gospodarstwach
rolnych.
Dziêki Pañstwa otwartoœci i zaanga¿owaniu wiele zagro¿eñ
wypadkowych zosta³o zlikwidowanych, a poziom
bezpieczeñstwa pracy rolniczej uleg³ znacz¹cej poprawie,
o czym œwiadczy obni¿enie wskaŸnika wypadkowoœci z 24,6,
w pocz¹tkach dzia³alnoœci Kasy w 1993 roku, do 10,8
w 2014 roku.
W ostatnich latach dzia³ania prewencyjne Kasy s¹ w du¿ej
czêœci ukierunkowane na przeciwdzia³anie najliczniej
wystêpuj¹cym wypadkom przy pracy rolniczej. Spoœród nich
niemal po³owa jest skutkiem upadków osób, kolejne 25 proc.
wypadków ma zwi¹zek z pochwyceniem i uderzeniem przez
ruchome czêœci maszyn i urz¹dzeñ oraz z uderzeniem,
przygnieceniem, pogryzieniem przez zwierzêta.
Maj¹c na uwadze g³ówne ryzyka wypadków, Kasa
przypomina o nich pod znacz¹cymi has³ami:
Upadek to nie przypadek, które przypomina Pañstwu, ¿e
dba³oœæ o stan nawierzchni ci¹gów komunikacyjnych, ³ad
i porz¹dek w obejœciu, stosowanie w³aœciwej odzie¿y i obuwia
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roboczego oraz œrodków ochrony indywidualnej, skutecznie
ograniczaj¹ ryzyko upadków osób podczas pracy
w rolnictwie;
Nie daj siê wkrêciæ maj¹ce na uwadze zapobieganie groŸnym
w skutkach pochwyceniom i uderzeniom przez ruchome
czêœci maszyn i urz¹dzeñ, poprzez dbanie o ich w³aœciwy
stan, o kompletnoœæ os³on i zabezpieczeñ ruchomych czêœci,
przestrzeganie zaleceñ producentów zawartych
w instrukcjach obs³ugi, takich jak np. koniecznoœæ wy³¹czenia
napêdu przed rozpoczêciem napraw i regulacji;
Dobrze traktujesz, mniej ryzykujesz - to nowe has³o,
zwi¹zane z problemem wypadków podczas obs³ugi zwierz¹t.
Bezpieczeñstwo i higiena pracy z ¿ywym inwentarzem
w du¿ej mierze zale¿y od warunków jego bytowania
w gospodarstwie rolnym. Zapewnienie zwierzêtom
odpowiedniej przestrzeni do ¿ycia oraz po¿ywienia i wody,
traktowanie ich przyjaŸnie, zmniejsza ryzyko przygniecenia,
uderzenia i pogryzienia, a przestrzeganie higieny podczas ich
obs³ugi zapobiega zaka¿eniom chorobami odzwierzêcymi.
Bezpieczeñstwo pracy i ¿ycia w gospodarstwach rolnych w
du¿ej mierze zale¿y od œwiadomoœci i postawy ich w³aœcicieli
i u¿ytkowników. Zapraszam Pañstwa do udzia³u w kolejnych
szkoleniach, konkursach, pokazach i innych dzia³aniach
organizowanych przez oddzia³y regionalne i placówki
terenowe KRUS.

