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ABSOLUTORIUM DLA WÓJTA GMINY
W dniu 12 maja 2015 roku Rada Gminy Warta Boles³awiecka na kolejnej VI Sesji Rady jednog³oœnie
zdecydowa³a o podjêciu uchwa³y w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Warta
Boles³awiecka - Miros³awowi Haniszewskiemu.
Radni, przed wyra¿eniem opinii zapoznali siê z pozytywn¹ opini¹ z³o¿on¹ przez Komisjê Rewizyjn¹,
która zosta³a oparta na analizie sprawozdania Wójta Gminy z wykonania bud¿etu gminy za 2014 rok
i pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wroc³awiu. Wynikiem tych czynnoœci by³o z³o¿enie przez
Komisjê Rewizyjn¹ wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za wykonanie bud¿etu gminy za 2014 rok.
Wójt Gminy, realizuj¹c zadania zwi¹zane z wykonaniem bud¿etu kierowa³ siê zasad¹ celowoœci, legalnoœci i rzetelnoœci
w gospodarowaniu œrodkami publicznymi.
Radni Rady Gminy z Przewodnicz¹cym Rady Gminy Adamem Maksymczykiem z³o¿yli Wójtowi Gminy gratulacje
i ¿yczyli, udanej realizacji zamierzeñ okreœlonych bud¿etem roku 2015.
Wójt podziêkowa³ radnym, so³tysom i radom so³eckim, stowarzyszeniom i innym jednostkom wspomagaj¹cym realizacjê
zadañ, a tak¿e Skarbnikowi, Sekretarzowi oraz pracownikom Urzêdu Gminy Warta Boles³awiecka, jednostek
organizacyjnych gminy oraz spó³ki komunalnej za rzeteln¹ pracê w celu wykonania wszystkich zamierzonych zadañ.

Utrata dochodów w gminie Warta Boles³awiecka
Bud¿et gminy Warta Boles³awiecka uleg³ znacznemu
pogorszeniu, niestety nie z powodu dodatkowych
nieprzewidzianych wydatków, lecz ze wzglêdu na obci¹¿enia
gminy nowymi zadaniam bez zabezpieczania œrodków
finansowych przez rz¹d.
Pogorszenie sytuacji finansowej gminy Warta Boles³awiecka
spowodowane zosta³o tak¿e doœæ du¿ym ubytkiem dochodów
podatkowych. Od 01 kwietnia 2015 roku po zakoñczeniu
rekultywacji o kierunku leœnym stawu osadowego nr 1 w
Iwinach, którego w³aœcicielem jest KGHM z dochodów gminy
Warta Boles³awiecka znikn¹³ podatek od nieruchomoœci, co
sygnalizowaliœmy ju¿ od kilku lat. Tylko w tym roku nasza
gmina utraci dochód do bud¿etu w wysokoœci ok. 650 tys. z³.,
a w roku 2016 oko³o 900 tys. z³.
Oprócz powy¿szego jedna z kopalni planuje przyst¹piæ do
rozbiórki dawnego wydzia³u przeróbki rudy miedzi w Iwinach
co spowoduje utratê rocznie oko³o 360 tys. z³. Z tytu³u podatku
od nieruchomoœci.
Jak powszechnie wiadomo w gminie Warta Boles³awiecka ze
wzglêdu na wysokie koszty wydobycia
likwidowana jest tak¿e Kopalnia Gipsu i
Anhydrytu w Lubkowie, ta likwidacja
spowoduje utratê dochodów dla gminy w
kwocie oko³o 400 tys. z³.

Dodatkowo, wiemy o trudnoœciach w trzech doœæ du¿ych
firmach prowadz¹cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹ na terenie
gminy Warta Boles³awiecka, których efektem jest brak p³atnoœci
nale¿nych gminie podatków i tak dzieje siê ju¿ od lutego br. otrzymaliœmy wnioski z proœb¹ o ich przesuniêcie lub ca³kowite
umorzenie. Do dnia 15 czerwca 2015 roku gmina straci³a z
tego tytu³u dochody w wysokoœci 200 tys. z³. Jeœli sytuacja
finansowa firm nie ulegnie zmianie gmina utraci dochód 800
tys. z³. w ci¹gu roku.
Analiza powy¿szych trudnoœci uzmys³owi³a w³adzom gminy, ¿e
gmina Warta Boles³awiecka mo¿e straciæ dochody z tytu³u podatku
od nieruchomoœci w ³¹cznej wysokoœci a¿ 2,46 mln z³.
Na ogóln¹ wielkoœæ bud¿etu w 2014 roku osi¹gniêt¹ po stronie
dochodów ok. 25 mln z³. ubytek stanowi a¿ 10% dochodów.
Sytuacja staje siê bardzo trudna dla bud¿etu gminy Warta
Boles³awiecka, poniewa¿ dochody bie¿¹ce gminy praktycznie
po tym ubytku wyrównuj¹ siê z wydatkami bie¿¹cymi.
W zwi¹zku z tym gmina Warta Boles³awiecka w przysz³ym
roku nie bêdzie mia³a wolnych œrodków finansowych na
inwestycje. Trzeba bêdzie ograniczaæ wydatki na
wsparcie stowarzyszeñ, klubów, organizacji, które
dotychczas otrzymywa³y dotacje z bud¿etu gminy.
Trzeba bêdzie równie¿ rozs¹dnie wydatkowaæ œrodki
z funduszu so³eckiego, ograniczaæ wydatki w
administracji, oœwiacie i kulturze.
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NOWE CENY US£UG KOMUNALNYCH
W GMINIE WARTA BOLES£AWIECKA
Realizuj¹c zapisy ustawy z dnia 07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodê i zbiorowym odprowadzaniu œcieków ZGK Sp. z o.o. w Lubkowie po
analizie kosztów funkcjonowania w 2014 roku przedstawi³a wyliczenia w
formie wniosku taryfowego na now¹ cenê wody i œcieków, które bêd¹
obowi¹zywaæ w gminie od 01.08.2015 r. do 31.07.2016 r.
W zwi¹zku z tym, ¿e ZG Konrad w Iwinach zakoñczy³ wydobywaæ rudê
miedzi w 1990 roku tj. 25 lat temu, a lej depresji odwadnianej starej kopalni
wype³ni³ siê ju¿ w 2011 roku ZG Lubin jako spadkobierca po ZG Konrad
poinformowa³ gminy Warta Boles³awiecka, Zagrodno i Pielgrzymka, ¿e
w ci¹gu roku zaprzestanie podawaæ bezp³atn¹ wodê dla mieszkañców w leju
depresji. Jak wszystkim wiadomo w naszej gminie nast¹pi³o to pocz¹wszy
od dnia 1 kwietnia 2013 roku i w ten sposób skoñczy³ siê przywilej sporej
grupy mieszkañców gminy Warta Boles³awiecka z tzw. leja (Raciborowice
Dolne i Górne, Jurków, Iwiny wieœ, Lubków, Warta Boles³awiecka i czêœæ
Tomaszowa Boles³awieckiego) na tañsz¹ wodê, która by³a dotowana przez
ZG Lubin. W celu zakoñczenia procesu usamodzielnienia siê gminy
w dostawach wody dla mieszkañców otrzymaliœmy z ZG Lubin 4.9 mln z³.
na budowê wodoci¹gów przesy³owych, studni i stacji zbiorowego
zaopatrzenia w wodê. Wszystkie inwestycje by³y realizowane przez ZGK
Sp. z o.o. w Lubkowie.
Tak te¿ rok bud¿etowy 2014 by³ pierwszym rokiem, gdzie dostawy wody
dla mieszkañców by³y ju¿ realizowane samodzielnie przez ZGK Sp. z o.o.
w Lubkowie.
W zwi¹zku z powy¿szym nie mo¿emy ju¿ ró¿nicowaæ cen wody, a musimy
ustaliæ jedn¹ cenê dla wszystkich mieszkañców w taryfie od 01.08.2015 r.
do 31.07.2016 r.
Prezes ZGK Sp. z o.o. w Lubkowie w oparciu o poniesione koszty w 2014
roku wyliczy³, ¿e cena wody bêdzie wynosiæ dla wszystkich 3 z³. za m3
natomiast odprowadzanie œcieków 5 z³. za m3. Prezesowi spó³ki równie¿
nie uda³o siê d³u¿ej wstrzymaæ wprowadzenia tzw. op³aty abonamentowej
za dostawê wody i odprowadzanie œcieków. Op³ata ta po d³ugiej dyskusji
i analizach z Wójtem Gminy zosta³a wprowadzona symbolicznie
w wysokoœci 1,08 z³. za wodê i 1,08 z³ za odprowadzanie œcieków. Za
odprowadzanie œcieków w PWiK Boles³awiec op³ata ta wynosi 18 z³.
Ostateczny wniosek Prezes ZGK Sp. z o.o. w Lubkowie z³o¿y³ zgodnie
z prawem 15.05.2015 r. na rêce Wójta Gminy Warta Boles³awiecka, który
mia³ obowi¹zek w ci¹gu 45 dni przedstawiæ projekt uchwa³y Radzie Gminy
uprawnionej do zatwierdzenia taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodê
i zbiorowego odprowadzania œcieków.
Wójt Gminy oraz Rada Gminy nie maj¹ mo¿liwoœci zmiany proponowanych

przez Spó³kê stawek. Nie przyjêcie propozycji cenowych prawnie skutkuje
wejœciem tych cen z mocy prawa w dniu 01.08.2015 r. Dlatego te¿ Wójt
Gminy w oparciu o mo¿liwoœci finansowe bud¿etu gminy, co roku proponuje
drug¹ uchwa³ê o dop³atach do cen zbiorowego zaopatrzenia w wodê
i zbiorowego odprowadzania œcieków. Przyjêcie tej uchwa³y przez Radê
Gminy jest mo¿liwe tylko wtedy, gdy zostanie przyjêta uchwa³a taryfowa.
By nie spowodowaæ drastycznego wzrostu ceny wody i odprowadzania
œcieków Wójt Gminy zaproponowa³ na Komisjach Rady Gminy, ¿e dop³ata
z bud¿etu gminy wyniesie 0,60 z³. do ka¿dego m3 zu¿ytej wody i 1,70 do
m3 odprowadzonych œcieków. Obecnie gmina dop³aca 0,27 z³. do 1 m3
wody i 1,00 z³. do 1 m3 œcieków i wydaje na to rocznie 400 tys. z³.
z
bud¿etu gminy.
Dnia 16.06.2015 roku Rada Gminy po d³ugiej dyskusji i uzgodnieniu
z Wójtem Gminy przyjê³a ostatecznie, ¿e dop³ata do ceny wody wyniesie
0,65 z³. za 1m3 netto (0,70 z³. brutto) a do œcieków 1,75 z³. za 1m3 netto
(1,89 z³. brutto). Dziêki tej uchwale cena wody dla mieszkañców gminy
bêdzie wynosi³a 2,35 z³. netto (2,54 z³. brutto) co spowoduje, ¿e dla
mieszkañców leja depresji po ZG Konrad cena wzroœnie 0,39 z³. za 1m3.
Natomiast mieszkañcy pozosta³ych miejscowoœci bêd¹ mieli obni¿kê ceny
bo obecnie p³ac¹ wiêcej za wodê. Je¿eli chodzi o cenê 1m3 œcieków cena
w ca³ej gminie by³a jednakowa w zwi¹zku z tym wszystkich mieszkañców
bêdzie obowi¹zywaæ cena 3,25 z³. netto (3,51 brutto).
Przyjête przez Radê Gminy nowe ceny wody i œcieków, które bêd¹
obowi¹zywa³y od 01.08.2015 r. i - co nale¿y podkreœliæ - nadal s¹ najni¿sze
na Dolnym Œl¹sku, a mo¿e nawet w kraju. Z danych statystycznych wiemy,
¿e œrednia cena wody w naszym regionie kszta³tuje siê na poziomie 5,19 z³,
a cena odbioru œcieków na poziomie 8,46 zl. brutto. £¹czny koszt zu¿ycia
wody i odprowadzania œcieków wynosi wiêc 13,65 z³/1m3 (wide³ki ustawione
s¹ od 6,76 z³ do 68,70 z³/1m 3). W gminie Warta Boles³awiecka od dnia
1 sierpnia br. bêd¹ one wynosiæ 6,05 z³/1m3.
Niestety - tak wysokie i nie planowane dop³aty do wody i œcieków
z bud¿etu gminy Warta Boles³awiecka spowoduj¹ powstanie dodatkowego
zobowi¹zania dla bud¿etu gminy, które wzrasta do 800 tys. z³. Miesiêcznie
nasza Spó³ka otrzyma z bud¿etu gminy kwotê 68 tys.z³. To bardzo du¿o,
tym bardziej ¿e poza dop³at¹ do wody i œcieków bud¿et gminy obci¹¿aj¹
równie¿ dop³aty do kosztów gospodarki odpadowej i jest to suma siêgaj¹ca
500 tys. z³ rocznie. £atwo wiêc wyliczyæ, ¿e roczna dop³ata dla mieszkañców
do us³ug komunalnych wyniesie 1.300 tys.z³. i jest to bardzo du¿e obci¹¿enie
dla bud¿etu gminy, który pocz¹wszy od 1 kwietnia 2015 roku utraci³ dochody
za staw osadowy nr I i z powodu likwidacji Kopalni Anhydrytu w Lubkowie.

Ceny wody i œcieków dla gospodarstw domowych (wybrane gminy województwa dolnoœl¹skiego).

Ÿród³o: http://www.cena-wody.pl/
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HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW
KOMUNALNYCH OD LIPCA DO GRUDNIA 2015 R.
Zak³ad Gospodarki Komunalnej w Lubkowie przedstawia harmonogramy odbioru
odpadów segregowanych z budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych, zmieszanych
oraz wielkogabarytowych i sprzêtu elektrycznego, obowi¹zuj¹ce od lipca do grudnia
2015 roku.
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HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW
KOMUNALNYCH OD LIPCA DO GRUDNIA 2015 R.

ZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW ZAK£ADU
GOSPODARKI KOMUNALNEJ W LUBKOWIE SPÓ£KA Z O.O.
Dnia 26 maja 2015 r. w Siedzibie Spó³ki odby³o siê zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Zak³adu Gospodarki
Komunalnej w Lubkowie Spó³ka z o. o. (Spó³ka komunalna ze 100% udzia³em Gminy Warta Boles³awiecka),
którego przedmiotem by³o:
1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarz¹du z dzia³alnoœci Spó³ki oraz sprawozdania finansowego
za ubieg³y rok obrotowy,
2. powziêcie uchwa³y o pokryciu straty Spó³ki (kwota 237 024,91 z³) z zysku lat przysz³ych,
3. udzielenie cz³onkom organów Spó³ki absolu-torium z wykonania przez nich obowi¹zków,
4. zatwierdzenie Planu finansowo-rzeczowego Spó³ki na 2015 r.
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PA£AC W LUBKOWIE
Pomimo dzia³añ Wójta, Wojewódzki Konserwator Zabytków
poinformowa³ Urz¹d, ¿e nie odst¹pi od decyzji nak³adaj¹cej na
gminê Warta Boles³awiecka zobowi¹zanie do wykonania remontu
i zabezpieczenia ruin pa³acu - zwanego pó³nocnym w Lubkowie.
Konserwator zgodzi³ siê jedynie na wyd³u¿enie okresu, w którym
prace maj¹ byæ wykonane do koñca 2017 roku, nie przyjmuj¹c
wyjaœnieñ o trudnej sytuacji finansowej gminy. Pomimo tego,
Wójt Gminy nadal bêdzie prowadzi³ starania w celu zmiany decyzji
Konserwatora, gdy¿ wykonanie prac zabezpieczaj¹cych pa³ac
technikami wymaganymi dla renowacji zabytków wymaga
ogromnych nak³adów finansowych, na które gminy nie staæ.

WÓJT GMINY JEST CZ£ONKIEM
KOMITETU MONITORUJ¥CEGO
Z przyjemnoœci¹ informujemy mieszkañców, ¿e Zwi¹zek Gminy
Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej w Poznaniu zg³osi³ Wójta

LIPIEC 2015
Gminy - Miros³awa Haniszewskiego, jako jednego z dwóch
przedstawicieli Zwi¹zku do pracy w KOMITECIE
MONITORUJ¥CYM RPO Województwa Dolnoœl¹skiego 20142020. Jest to bardzo odpowiedzialna i wa¿na funkcja, daj¹ca wiedzê
w zakresie kierunków dofinansowywania zadañ ze œrodków
unijnych.

25-LECIE SAMORZ¥DU
TERYTORIALNEGO W LUBINIE
W dniu 29 maja 2015 roku na zaproszenie Prezydenta Lubina
Wójt Gminy uczestniczy³ w rocznicowym spotkaniu
samorz¹dowców z Dolnego Œl¹ska, jako jedne z niewielu ju¿
samorz¹dowców, którzy swoj¹ pracê na rzecz spo³ecznoœci
rozpoczynali w 1990 roku. By³a to okazja do wspomnieñ na temat
pierwszych lat samorz¹dnoœci, zarówno na szczeblu gminnym
jak i wojewódzkim.

BEZPIECZEÑSTWO NA BOISKACH
Informacja o tragicznym w skutkach wypadku w Œwieciu nad
Os¹, w którym niezabezpieczona metalowa bramka na boisku
gminnym przygniot³a 11 letniego ch³opca, wstrz¹snê³a ca³¹
Polsk¹. Ch³opiec najprawdopodobniej chwyci³ d³oñmi za
poprzeczkê bramki, która przewróci³a siê pod jego ciê¿arem
Poniewa¿ taki wypadek mia³ ju¿ miejsce w naszym kraju,
zdarzenie wywo³a³o wiele dyskusji i komentarzy, szczególnie
w zakresie ustalenia osób odpowiedzialnych za zdarzenie.
Dlatego te¿ Wójt Gminy Warta Boles³awiecka w ramach
zapewnienia bezpieczeñstwa w trybie natychmiastowym podj¹³
decyzjê o powo³aniu komisji, której zadaniem by³o dokonanie
przegl¹du stanu technicznego wszystkich boisk sportowych
oraz ich wyposa¿enia, zarówno tych szkolnych, jak i klubowych
na terenie ca³ej gminy. W szczególnoœci dokonano przegl¹du
zamocowania bramek oraz sposobu magazynowania bramek
przenoœnych, które u¿ywane s¹ na treningach w klubach
sportowych.
Na bazie danych zebranych w trakcie dokonanego przegl¹du
mo¿na stwierdziæ, ¿e na gminnych boiskach klubowych
wszystkie bramki posiadaj¹ wymagane atesty. Po treningach
bramki s¹ zamykane.
Odpowiedzialnoœæ za sprzêt u¿ywany na boiskach w klubach
sportowych GKS Raciborowice, Iwiny, Tomaszów
Boles³awiecki ponosi Prezes klubu oraz jego Zarz¹d, zaœ
odpowiedzialnoœæ za stan techniczny i sprawnoœæ sprzêtu na
boiskach sportowych przy szko³ach ponosz¹ dyrektorowie
szkó³, z kolei za boiska sportowe przy œwietlicach odpowiada
Gminne Centrum Kultury. Nadzór nad wszystkimi boiskami w
gminie sprawuje Wójt Gminy Warta Boles³awiecka.
Dlatego te¿ po raz kolejny apelujemy do wszystkich klubów
sportowych, szkó³ by zwracaæ uwagê na stan techniczny
obiektów sportowych i zg³aszaæ odpowiedzialnym wszelkie
uchybienia.
Przy okazji tematu nale¿y równie¿ pokreœliæ fakt dewastacji
przez m³odzie¿ boisk sportowych na terenie gminy.
Korzystaj¹cy z nich graj¹ w niedozwolonym obuwiu, co
powoduje niszczenie nawierzchni ze sztucznej trawy.
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Negatywnym zjawiskiem jest równie¿ "d³ubanie" s³onecznika i
zaœmiecanie jego pozosta³oœciami jak i pozostawianie pustych
butelek po napojach.
Apelujemy wiêc do rodziców - zwracajcie uwagê swoim
dzieciom, bo ich zachowanie œwiadczy o ich wychowaniu.
Gminy Warta Boles³awiecka nie staæ na zatrudnianie osób
sprz¹taj¹cych boiska.
Podobna sytuacja jest w parku w Raciborowicach, gdzie m³odzi
ludzie dewastuj¹ altankê rekreacyjn¹, czy na skwerku w
Tomaszowie Boles³awieckim. Niszczone s¹ równie¿ przystanki
na terenie gminy Warta Boles³awiecka.
Szanujmy wiêc nasze wspólne dobro. Przestrzegajmy porz¹dku,
czystoœci i estetyki.
Analizuj¹c temat funkcjonowania boisk sportowych na terenie
gminy
Warta Boles³awiecka nale¿y stwierdziæ, ¿e gmina dok³ada
wszelkich starañ, aby zapewniæ bezpieczne korzystanie z
w³asnych obiektów. Wszystkie boiska posiadaj¹ regulaminy
ich korzystania i ich odczytanie, a nastêpnie stosowanie siê do
zapisów pozwoli na bezpieczne korzystanie z obiektów.
Prosimy rodziców o pomoc i wspó³pracê, bez której nie mamy
szans w sposób kompletny wp³yn¹æ na nasz¹ m³odzie¿. To
rodzice s¹ najbli¿ej w³asnych dzieci i maj¹ wrêcz obowi¹zek
wp³ywaæ na zachowania swoich dzieci. Bramki nie s¹
urz¹dzeniem przystosowanym do wykonywania figur
akrobatycznych. M³odzie¿ te¿ nie mo¿e niszczyæ ogrodzenia,
nie mo¿e wspinaæ siê na bramki, bo gdy spadnie i ulegnie
wypadkowi bêdzie k³opot
i szukanie winnych.
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REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE 6.09.2015R.

POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ
POLSKIEJ o zarz¹dzeniu ogólnokrajowego referendum na dzieñ
6 wrzeœnia 2015r. zosta³o og³oszone w Dzienniku Ustaw z dnia 19
czerwca 2015r. poz. 852. G³osowanie odbêdzie siê w godz. od
6:00 do 22:00. Pytania w referendum maj¹ nastêpuj¹ce brzmienie:
Pytanie pierwsze: "Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem
jednomandatowych okrêgów wyborczych w wyborach do Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej?".
Pytanie drugie: "Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem
dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z
bud¿etu pañstwa?".
Pytanie trzecie:"Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem zasady
ogólnej rozstrzygania w¹tpliwoœci co do wyk³adni przepisów
prawa podatkowego na korzyœæ podatnika?".
Na karcie do g³osowania w referendum zamieszcza siê
nastêpuj¹ce wyjaœnienia dotycz¹ce przedmiotu referendum:
"Udzielenie odpowiedzi pozytywnej "TAK" oznacza zgodê, zaœ
udzielenie odpowiedzi negatywnej "NIE" oznacza brak zgody:
1) na wprowadzenie jednomandatowych okrêgów wyborczych
w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (odpowiedŸ na
pytanie pierwsze);
2) na utrzymanie dotychczasowego sposobu finansowania partii
politycznych z bud¿etu pañstwa (odpowiedŸ na pytanie drugie);
3) na bezpoœrednie wpisanie do ustawy - Ordynacja podatkowa
zasady, zgodnie z któr¹ w przypadku istnienia w¹tpliwoœci
prawnych organ zobowi¹zany jest w¹tpliwoœci te rozstrzygaæ na
korzyœæ podatnika (odpowiedŸ na pytanie trzecie).".
KALENDARZ CZYNNOŒCI ZWI¥ZANYCH Z PRZEPROWADZENIEM REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWEGO
do dnia 23 lipca 2015 r.
- utworzenie obwodów g³osowania w szpitalach, zak³adach
pomocy spo³ecznej, zak³adach karnych i aresztach œledczych, w
domach studenckich i zespo³ach domów studenckich oraz
ustalenie ich granic, siedzib i numerów
do dnia 28 lipca 2015 r.
- zawiadomienie Pañstwowej Komisji Wyborczej przez podmioty
uprawnione o zamiarze uczestniczenia w kampanii referendalnej
w programach radiowych i telewizyjnych nadawców publicznych;
- podanie do wiadomoœci publicznej informacji o numerach i
granicach obwodów g³osowania oraz siedzibach obwodowych
komisji do spraw referendum, w tym o lokalach obwodowych
komisji do spraw referendum dostosowanych do potrzeb osób

niepe³nosprawnych uprawnionych do udzia³u w referendum, a
tak¿e o mo¿liwoœci g³osowania korespondencyjnego i przez
pe³nomocnika
do dnia 7 sierpnia 2015 r.
- zg³aszanie przez armatorów wniosków o utworzenie obwodów
g³osowania na
polskich statkach morskich;
- zg³aszanie kandydatów do obwodowych komisji wyborczych
przez podmioty uprawnione
do dnia 16 sierpnia 2015 r.
- powo³anie obwodowych komisji do spraw referendum;
- podanie do wiadomoœci publicznej informacji o numerach i
granicach obwodów g³osowania utworzonych za granic¹ oraz
siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum;
- sporz¹dzenie spisów osób uprawnionych do udzia³u w
referendum
od dnia 16 sierpnia 2015 r. do dnia 23 sierpnia 2015 r.
- sk³adanie przez ¿o³nierzy pe³ni¹cych zasadnicz¹ lub okresow¹
s³u¿bê wojskow¹ oraz pe³ni¹cych s³u¿bê w charakterze
kandydatów na ¿o³nierzy zawodowych lub odbywaj¹cych
æwiczenia i przeszkolenie wojskowe, a tak¿e ratowników
odbywaj¹cych zasadnicz¹ s³u¿bê w obronie cywilnej poza
miejscem sta³ego zamieszkania, policjantów z jednostek
skoszarowanych, funkcjonariuszy BOR, Stra¿y Granicznej,
Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej i S³u¿by Wiêziennej pe³ni¹cych s³u¿bê
w systemie skoszarowanym, wniosków o dopisanie do
wybranego przez nich spisu osób uprawnionych do udzia³u
referendum, sporz¹dzonego dla miejscowoœci, w której odbywaj¹
s³u¿bê
od dnia 21 sierpnia 2015 r. do dnia 4 wrzeœnia 2015 r.
- nieodp³atne rozpowszechnianie w programach publicznych
nadawców radiowych i telewizyjnych audycji referendalnych
podmiotów uprawnionych
do dnia 22 sierpnia 2015 r.
- zg³aszanie zamiaru g³osowania korespondencyjnego do dnia
28 sierpnia 2015 r.
- sk³adanie wniosków o sporz¹dzenie aktu pe³nomocnictwa do
g³osowania do dnia 1 wrzeœnia 2015 r.
- sk³adanie wniosków o dopisanie do spisu osób uprawnionych
do udzia³u w referendum w wybranym przez siebie obwodzie
g³osowania
do dnia 3 wrzeœnia 2015 r.
- sk³adanie przez osoby uprawnione do udzia³u w referendum
przebywaj¹ce na statkach morskich wniosków o wpisanie do
spisu osób uprawnionych do udzia³u w referendum utworzonych
na tych statkach;
- sk³adanie przez osoby uprawnione do udzia³u w referendum
przebywaj¹ce za granic¹ zg³oszeñ w sprawie wpisania do spisu
osób uprawnionych do udzia³u w referendum w obwodach
g³osowania utworzonych za granic¹
w dniu 4 wrzeœnia 2015 r. o godzinie 24:00 - zakoñczenie
kampanii referendalnej
w dniu 6 wrzeœnia 2015 r. godz. 6:00-22:00 - g³osowanie
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Jubileusz Szko³y - X rocznica nadania
imienia Jana Paw³a II
Gimnazjum w Iwinach
,,Jest bowiem w m³odych ludziach olbrzymi potencja³ dobra i twórczych
inspiracji"
18 maja 2015 r. Gimnazjum w Iwinach obchodzi³o 10. rocznicê nadania
zaszczytnego imienia - Jana Paw³a II. Uroczystoœæ odby³a siê w 95. rocznicê
urodzin Ojca Œwiêtego - wielkiego patrioty, który ka¿dego dnia modli³ siê
za Polskê, bo by³a ona dla niego jak matka. Kocha³ Ojczyznê, rodaków,
m³odzie¿, góry, zawsze pamiêta³, ¿e jest Polakiem i by³ z tego dumny.
Mówi³ nam, i¿ ,,Wype³nieniem przykazania mi³oœci jest mi³oœæ Ojczyzny.
Ojczyzna jest domem, którego trzeba broniæ i o który trzeba dbaæ. Dlatego
nie powinien cz³owiek wstydziæ siê wzruszenia, gdy mówi, czy czyta piêkne
utwory poœwiêcone OjczyŸnie. Bo mi³oœci wstydziæ siê i wypieraæ nie wolno.
Ona jest dziedzictwem, naszym skarbem".
Jubileusz rozpocz¹³ siê msz¹ œwiêt¹ w Koœciele pod wezwaniem Œwiêtego
Marcina w Iwinach, któr¹ celebrowali: biskup pomocniczy Diecezji
Legnickiej Marek Mendyk, dziekan ksi¹dz pra³at Andrzej Jarosiewicz, ksi¹dz
kanonik Franciszek WoŸniak, oraz ksi¹dz Andrzej Kry³owski. We mszy
uczestniczyli równie¿ przedstawiciele w³adz samorz¹dowych, rodzice, s³u¿ba
liturgiczna, poczty sztandarowe: Gimnazjum im. Jana Paw³a II w Iwinach,
Szko³y Podstawowej im. Jana Paw³a II w Zagrodnie, Gimnazjum nr 1 im.
Jana Paw³a II w Chojnowie, Gimnazjum Samorz¹dowego nr 3 im. Jana
Paw³a II w Boles³awcu oraz uczniowie gimnazjum. Nad ca³oœci¹ liturgii
czuwa³a p. Danuta Szymczyk oraz p. Franciszek Zeszutek.
Po mszy uczniowie oraz zaproszeni goœcie z³o¿yli kwiaty pod tablic¹
upamiêtniaj¹c¹ akt nadania imienia, nastêpnie rozpoczê³a siê uroczysta
akademia. Odœpiewano hymn szko³y, a goœcie, m. in. Wójt Gminy Warta
Bol. Miros³aw Haniszewski, z³o¿yli ¿yczenia. Pani Danuta Gajowiak, która
by³a dyrektorem Gimnazjum w latach 1999 - 2012, przedstawi³a historiê
dotycz¹c¹ procesu nadania mienienia. W programie artystycznym
zaprezentowano fragmenty dramatu Karola Wojty³y: "Przed sklepem
jubilera". Przypomniano w nim wartoœci g³oszone przez Jana Paw³a II
takie jak patriotyzm, Ojczyzna, rodzina.
W œwiêcie uczestniczyli równie¿ laureaci II Gminnego Przegl¹du Pieœni
Religijnej: zespó³ ze Szko³y Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w
Raciborowicach pod kierunkiem p. Joanny Mielko, zespó³ oraz wokalistka
ze Szko³y Podstawowej im. W³adys³awa Stanis³awa Reymonta w Warcie
Boles³awieckiej pod kierunkiem p. Anny Bernackiej, zespó³ wokalny i
taneczny ze Szko³y Podstawowej im. Pionierów Polskiej Miedzi w Iwinach
pod kierunkiem p. Renaty Piêtki i p. Marty Butrymowicz. Ponadto w
programie artystycznym wyst¹pili uczniowie Gimnazjum: Maciej Hyjek,
Zuzanna Gabruœ, Przemys³aw Cz³onka, Karolina Ko³odziej, Anna Romenska,
Marceli Jurczak, Karolina Haniszewska, Pawe³ Kubuœ, Joanna B³aszczyk,
Sara Dudzik, Artur Siudak, Weronika Heryæ, Wiktoria Kulbida, Martyna
Cz³onka, Wiktoria Dubrawska, Sylwia Kolasa, a tak¿e absolwentka
Gimnazjum - Ilona Hil. Nad obs³ug¹ sprzêtu nag³aœniaj¹cego czuwali: p.
Miros³aw Ró¿ycki - pracownik GCK w Warcie Boles³awieckiej oraz Filip

Dziuba. Za przegotowanie programu artystycznego, wystrój sali, auli,
korytarzy i przygotowanie poczêstunku odpowiada³y nastêpuj¹ce osoby:
p. Anna Skwarek, p. Marta Warcho³, p. Jolanta Buganik (która równie¿
przygotowa³a Przegl¹d Pieœni Religijnej oraz konkurs plastyczny), p.
Ma³gorzata B¹k- Piecek, p. Eliza Klityñska, p. Renata Piêtka, p. Marta
Butrymowicz, p. El¿bieta Sowiñska, p. Agata Wis, p. Barbara Leœniak i p.
Piotr Gancarek (wykonywanie zdjêæ).
Dodatkowo, w ramach obchodów jubileuszu, pan Waldemar Socha kilka dni
wczeœniej przeprowadzi³ VII Memoria³ im. Jana Paw³a II w pi³ce siatkowej
dziewcz¹t.
Ogromny wk³ad w przygotowanie uroczystoœci w³o¿yli równie¿ rodzice
oraz pracownicy obs³ugi i administracji Zespo³u Szkolno-Przedszkolnego
w Iwinach: p. El¿bieta Utratna, p. Mieczys³aw Sznicer, p. Stella Skiba, p.
Dorota Rudzik, p. Joanna Adamus, p. Marta Kokosiñska, p. Bo¿ena Zarêba,
p. Aneta Piwowarska, p. Barbara Czerwiñska, p. Agata Kubuœ, p. Anna
Zawada, p. Aniela Kulik, p. Iwona Koryluk, p. Adela Ha³uza, p. Kamil
Œwitaniak i p. Jerzy Kilarski.
Od momentu nadania Gimnazjum w Iwinach imienia Jana Paw³a II up³ynê³o
ju¿ 10 lat. W tym czasie zasz³o szereg istotnych zmian dotycz¹cych
funkcjonowania szko³y. W 2012 roku Gimnazjum sta³o siê czêœci¹ Zespo³u
Szkolno-Przedszkolnego w Iwinach, kierowanego przez nowego dyrektora
- pani¹ El¿bietê Koryluk-Sowê. Istotne przeobra¿enia organizacyjne nie
odbi³y siê jednak negatywnie na tworzonym do tej chwili profilu
wychowawczym placówki. Gimnazjum nadal zachowuje swój odrêbny
charakter zwi¹zany z postaci¹ Œwiêtego Jana Paw³a II. Przyjête za³o¿enia
Programu Wychowawczego w dalszym ci¹gu s¹ wdra¿ane i pog³êbiane.
Kolejne pokolenia m³odzie¿y poznaj¹ ¿ycie i dzia³ania Ojca Œwiêtego,
analizuj¹ g³oszone przez Niego wartoœci, ucz¹ siê szkolnego ceremonia³u.
Piêkne imiê, które przed laty szko³a przyjê³a, zobowi¹zuje. Gimnazjum
prowadzi dzia³ania odwo³uj¹c siê do wartoœci g³oszonych przez Patrona
szko³y. Mottem przewodnim s¹ s³owa Ojca Œwiêtego: ,,Jest bowiem w
m³odych ludziach, olbrzymi potencja³ dobra i twórczych inspiracji". Jan
Pawe³ II jest wzorem i autorytetem moralnym dla ca³ej spo³ecznoœci
szkolnej. Sylwetka Polskiego Papie¿a, Jego dzia³ania oraz postawa oparta
na ponadczasowych wartoœciach - s¹ drogowskazem w codziennej pracy
edukacyjnej szko³y.
"Wy jesteœcie przysz³oœci¹ œwiata!
Wy jesteœcie nadziej¹ Koœcio³a!
Wy jesteœcie moj¹ nadziej¹!"

Dzieñ Dziecka w Lubkowie
Dzieñ Dziecka jest obchodzony na ca³ym œwiecie, tote¿ w Lubkowie 3 czerwca 2015 roku
So³tys z Rad¹ So³eck¹ zorganizowali uroczystoœæ, w której uczestniczy³o ponad 60 dzieci ze
swoimi rodzinami. Goœciem by³ pan Wójt Gminy Miros³aw Haniszewski, który oprócz
ciep³ych s³ów skierowanych szczególnie do dzieci przywióz³ kosz pe³en ³akoci.
Impreza zintegrowa³a ca³¹ spo³ecznoœæ lokaln¹. Grochówkê o niepowtarzalnym smaku z
dzieciêcych lat przygotowa³a rodzina pañstwa Konckich w swojej polowej kuchni z pomoc¹
pani Beaty Orszulak. Mamy: Agnieszka Rudzik, Anna Kawa³ko i Marta Forma aktywnie
zaanga¿owa³y siê w przygotowanie uroczystoœci.
Dzieci zabawia³ Klaun pokazem baniek mydlanych; mia³y mo¿liwoœæ malowania twarzy, w
której chêtnie uczestniczy³y. Dziewczynki i ch³opcy z wielk¹ ciekawoœci¹ ogl¹dali radiowóz
policyjny i wozy stra¿ackie. Panowie stra¿acy czynnie w³¹czyli siê swoim pokazem w
zabawê z dzieæmi i ich rodzicami.
Mieszkañcy Lubkowa-nauczyciele wychowania fizycznego-pañstwo Renata i Dariusz Pachnik
przygotowali atrakcyjne konkurencje dla dzieci i ich rodziców, które cieszy³y siê
niesamowitym zainteresowaniem. Rodziny chêtnie bra³y w nich udzia³. Ka¿de dziecko
otrzyma³o prezent. A wszystko to dziêki hojnym sponsorom, którym piêknie dziêkujemy.
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Podziêkowanie za udzia³ w akcji
"Sprz¹tanie Œwiata" na terenie osiedla Szczytnica
Szczytnica osiedle jest miejscowoœci¹ otoczon¹ lasami, która graniczy z
Gmin¹ Gromadka. Estetyka osiedla dla mieszkañców ma szczególne
znaczenie, poniewa¿ coraz wiêcej osób zamieszkuje w naszej miejscowoœci
oraz du¿o goœci odwiedza nasze osiedle. W tym roku organizowano akcje
sprz¹tania. Kampania rozpoczê³a siê dnia 7 lutego br. po uzgodnieniach z
Wójtem Gminy Warta Boles³awiecka i Nadleœnictwem Boles³awiec.
Prawie ka¿d¹ sobotê mieszkañcy sprz¹tali teren leœny po³o¿ony naprzeciwko
przystanku autobusowego.
W sprz¹taniu wziê³o udzia³ kilkadziesi¹t osób. Do prac do³¹czy³y panie z
Ko³a Gospodyñ Wiejskich w Szczytnicy.
21 kwietnia Dyrektor Zespo³u Szkolno-Przedszkolnego w Iwinach Pani
El¿bieta Koryluk-Sowa umo¿liwi³a transport uczniom klas IV-VI i
nauczycielom Szko³y Podstawowej w Szczytnicy, którzy równie¿
przy³¹czy³y siê do akcji.
W czasie niespe³na dwóch godzin, oko³o 30 uczestników posprz¹ta³o z
zalegaj¹cych œmieci spor¹ czêœæ lasu. Od rozpoczêcia kampanii zebrano
oko³o 40 worków odpadów, g³ównie plastikowych i szklanych butelek,
torebek jednorazowych, opakowañ po ¿ywnoœci.
Sk³adamy serdeczne podziêkowania mieszkañcom osiedla w
wycince krzewów i w sprz¹taniu oraz Dyrektorowi Szko³y Podstawowej w
Szczytnicy Pani Renacie Przybylskiej, dzieciom i m³odzie¿y oraz ich
nauczycielom.
Dziêkujemy za pomoc przy organizacji wydarzenia:
• Wójtowi Gminy Warta Boles³awiecka oraz pracownikom Urzêdu za
zapewnienie worków i rêkawic do sprz¹tania, poczêstunku dla uczniów
oraz zapewnienie œrodków transportu do sprawnego odbioru zebranych
odpadów;
• Pracownikom Zak³adu Gospodarki Komunalnej w Lubkowie;
• Pracownikom Nadleœnictwa Boles³awiec.

SERDECZNIE DZIÊKUJEMY! Wszystkim uczestnikom i organizatorom
akcji "SPRZ¥TANIA
ŒWIATA" za pomoc i
zaanga¿owanie!
P R Z Y P O M I N A M Y,
¯E AKCJA NADAL
TRWA.
Zwracamy siê z proœb¹
do MIESZKAÑCÓW
OSIEDLA
do
przy³¹czenia siê do akcji.
Zapraszamy
do
sprz¹tania kolejnych
terenów
leœnych
i
utrzymania w czystoœci
(obszarów wokó³ osiedla Szczytnica).
Wszystkich zainteresowanych udzia³em w akcji zapraszamy w ka¿d¹ ciep³¹
sobotê. Zbiórka ko³o przystanku autobusowego.
GOR¥CO APELUJEMY DO MIESZKAÑCÓW OSIEDLA I ICH
GOŒCI
o nie zaœmiecanie terenów po³o¿onych wokó³ osiedla. To nie jest
wysypisko œmieci!!!!! Nie tylko w³adze Gminy i administratorzy
budynków, ale przede wszystkim my mieszkañcy mo¿emy zmieniæ nasze
œrodowisko, ale musimy zacz¹æ od siebie.
Zrobimy wszystko, aby osiedle Szczytnica lœni³o czystoœci¹ i
porz¹dkiem. Tylko wspólna sta³a troska o jego estetykê mo¿e
przynieœæ w³aœciwe efekty.
W imieniu Mieszkañców Osiedla Radna Natalia Fekete
Szczytnica, 22.04.2015r.

I Gminna Przedszkoliada
W dniu 21 maja 2015 roku na boisku Orlik w Warcie Boles³awieckiej dosz³o do pierwszej
Gminnej Przedszkoliady Pi³karskiej. Organizatorami zawodów by³y Gminne Centrum Kultury
w Warcie Boles³awieckiej oraz Football Academy z Boles³awca. Honorowy patronat nad
imprez¹ obj¹³ Wójt Gminy Warta Boles³awiecka, który osobiœcie ogl¹da³ zmagania pi³karskie
naszych najm³odszych adeptów pi³ki no¿nej. W imprezie udzia³ wziê³y wszystkie przedszkola
z terenu gminy Warta Boles³awiecka, tj. dwie dru¿yny z Iwin, dwie dru¿yny Szczytnicy,
Warta Boles³awiecka, Tomaszów Boles³awiecki, Akademia Rozwoju z Tomaszowa
Boles³awieckiego i Raciborowice. Wszystkie dru¿yny wziê³y udzia³ w turnieju pi³karskim
rozgrywanym w dwóch grupach systemem ka¿dy z ka¿dym, a ponadto oprócz meczów
pi³karskich organizatorzy przygotowali inne gry i zabawy pi³karskie, w których z radoœci¹
dzieci bra³y udzia³. Impreza bardzo udana, okraszona wielk¹ radoœci¹ udzia³u dzieciaczków
z ca³ej gminy. Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali pami¹tkowe medale, a ka¿da dru¿yna
otrzyma³a z r¹k Wójta okaza³y Puchar za udzia³. Wyniki w tej kategorii wiekowej pozostaj¹
spraw¹ drugorzêdn¹, mimo tego nie brakowa³o zaanga¿owania i wspania³ych goli. Gminne
Centrum Kultury dziêkuje za wsparcie sklep LEWIATAN z Warty Boles³awieckiej, który
ufundowa³ ka¿demu uczestnikowi wodê mineraln¹ oraz jab³uszko.

13

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY WARTA BOLES£AWIECKA

LIPIEC 2015

Melodie naszych rodziców
Ju¿ po raz kolejny Urz¹d Gminy Warta Boles³awiecka, Gminna
Komisja Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych przy
wspó³udziale Gminnego Centrum Kultury zorganizowa³o
Gminny Dzieñ Dziecka pod nazw¹ "Gmina Dzieciom".
Tym razem nasze œwiêto dla dzieci odby³o siê zgodnie z
terminem, czyli 1 czerwca, na boisku GKS przy Gminnym
Centrum Kultury. Wypada wspomnieæ o niesamowitej aurze
sprzyjaj¹cej naszej imprezie, pomimo wielu chmurek by³o sporo
s³oneczka i dziêki uœmiechom dzieci przegoniliœmy deszcz, dziêki
czemu imprezê mo¿na udaæ za udan¹ ! 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 naleœników, pierogów, loda i napoju. Na
pocz¹tku imprezy na scenie wrêczono nagrody dla dzieci w
rozmaitych konkursach przeprowadzonych w szko³ach. Nagrody
wrêcza³ gospodarz imprezy Wójt Gminy Pan Miros³aw
Haniszewski, który uroczyœcie otworzy³ imprezê.
Nastêpnie do akcji wkroczy³a grupa artystyczna WERTINI,
która rozbawia³a zgromadzone dzieci poprzez konkursy, gry i
zabawy oraz wspólne tañce z mi³ym Lwem oraz Kubusiem
Puchatkiem. Dzieci mog³y zasi¹œæ w fotelu auta policyjnego czy
wozu stra¿ackiego, wszystko to dziêki naszym mi³ym policjantom
i stra¿akom z gminy Warta Boles³awiecka. Ponadto
przeprowadzono konkurs wokalny pod tytu³em : "Ulubione
melodie naszych rodziców", w którym udzia³ wziê³o 7
wokalistów i grupa wokalna (o konkursie piszemy w innej
zak³adce naszej strony). Nie brakowa³o innych atrakcji, takich
jak : bañki, przejazd pojazdem dwuko³owym, strzelanie z ³uku,
malowanie twarzy, itp.
Nad sprawnym prowadzeniem koncertu czuwa³ jak zawsze
dyrektor GCK Pan Miros³aw Kopczyñski.

Konkurs Zaczarowana Zagroda
W dniu 11 lutego 2015 roku 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 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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SPOTKANIE AUTORSKIE W KINIE KUJAWY
11 czerwca 2015 roku w Kinie Kujawy w Raciborowicach
Biblioteka Publiczna Gminnego Centrum Kultury Warta
Boles³awiecka przeprowadzi³a spotkanie autorskie z
pisarzem ksi¹¿ek dla dzieci i m³odzie¿y Marcinem
Pa³aszem.
Spotkanie odby³o siê w ramach programu : Z KSI¥¯K¥
NA WALIZKACH ...czyli Dolnoœl¹skie Spotkania
Pisarzy z M³odymi Czytelnikami, które organizuje
Dolnoœl¹ska Biblioteka Publiczna przy wspó³udziale,
wybranej w danym roku, biblioteki publicznej z terenu
województwa dolnoœl¹skiego oraz z pomoc¹ kilku oficyn
wydawniczych. Jest to najwiêksza regionalna impreza
promuj¹ca czytelnictwo dzieci
i m³odzie¿y. Bior¹ w niej udzia³ wybitni twórcy literatury
dzieciêcej, ilustratorzy i wydawcy. Pisarze odwiedzaj¹
miasta, miasteczka i wsie Dolnego Œl¹ska, by spotkaæ siê z m³odymi czytelnikami i
porozmawiaæ o literaturze, kulturze i innych wa¿nych sprawach dziewcz¹t i ch³opców. W
tym roku akcja ma nazwê "Na tropie tajemnic, czyli z ksi¹¿k¹ na walizkach po Dolnym
Œl¹sku".
Do naszego nowo otwartego kina zawita³y dzieci ze szkó³ podstawowych z terenu
gminy Warta Boles³awiecka. £¹cznie przyby³o oko³o 60 dzieci. Na wstêpie spotkania pisarza
przedstawi³ Pan Jerzy Kumiega animator i pracownik Dolnoœl¹skiej Biblioteki Publicznej.
Nastêpnie Pan Marcin Pa³asz przeprowadzi³ bardzo mi³e spotkanie autorskie, w trakcie
którego prowadzi³ równie¿ dialog z dzieæmi. Odpowiada³ na zadawane pytania i przekonywa³
dzieci dlaczego warto czytaæ ksi¹¿ki oraz jak powstawa³y jego ksi¹¿ki.
Nastêpnie og³oszono wyniki konkursu plastyczno-literackiego pod tytu³em " A to
historia" prowadzonego w ramach akcji "Na tropie tajemnic, czyli z ksi¹¿k¹ na walizkach po
Dolnym Œl¹sku". W kinie mia³a miejsce wystawa prac wykonanych przez dzieci z gminy
Warta Boles³awiecka. Marcin Pa³asz, Jerzy Kumiega i Pani Ania Skiba z BP Warta
Boles³awiecka dokonali oceny prac i wyró¿nili dwie z nich, które trafi³y do fina³owego
konkursu, który odbêdzie siê w sobotê 13 czerwca w Polkowicach. Wyró¿niono prace :
Zuzanny Falk z Warty Boles³awieckiej i Magdaleny Marsza³ek z Raciborowic. Obie
otrzyma³y z r¹k Pana Marcina Pa³asza jego ksi¹¿ki i pami¹tkowy dyplom. Pan Marcin
otrzyma³ tak¿e prezent od nas. Piêknie oprawiona ksi¹¿ka, wykonana przez klub 4H z
Warty Boles³awieckiej wyraŸnie zrobi³a na pisarzu wra¿enie. Wszyscy uczestnicy spotkania
otrzymali pami¹tkowe zak³adki do ksi¹¿ek i specjalnie przygotowan¹ gazetkê "WALIZKA"
opisuj¹c¹ sam¹ akcjê "Z ksi¹¿k¹ na walizkach" oraz wszystkich pisarzy bior¹cych udzia³ w
tegorocznej akcji.
Na zakoñczenie nasz goœæ podpisywa³ ksi¹¿ki i gazetki rozdaj¹c swoje autografy,
wpisa³ siê tak¿e do naszej kroniki, by³a mo¿liwoœæ zakupu najnowszych ksi¹¿ek Pana
Marcina.
To by³o bardzo ciekawe spotkanie, które sprawi³o zgromadzonym wiele radoœci i
mo¿liwoœæ poznania autora ksi¹¿ek, które zdobywa³y nagrody w ogólnopolskich konkursach
literackich.

15

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY WARTA BOLES£AWIECKA

LIPIEC 2015

1 maja 2015 roku, Stadion Raciborowice
FESTYN „MAJÓWKA Z GIEKS¥”
Organizator g³ówny:
Gminny Klub Sportowy Raciborowice
Wspó³organizatorzy :
Radni miejscowoœci Raciborowice Dolne i Górne
Ochotnicza Stra¿ Po¿arna Raciborowice,
Szko³a Podstawowa w Raciborowicach
Gminne Centrum Kultury Warta Boles³awiecka.
Cele i za³o¿enia imprezy pod nazw¹ „Majówka z Gieks¹”:
- integracja spo³ecznoœci lokalnej poprzez wspólne biesiadowanie w
trakcie przygotowanej imprezy,
- rozwój i zainteresowanie sportem poprzez zabawy sportowosprawnoœciowe w formie konkursów dla dzieci, m³odzie¿y i doros³ych,
- rozwój kulturalny mieszkañców i przyby³ych goœci poprzez
organizacjê wystêpów folklorystycznych.
Najwa¿niejsze wydarzenia imprezy :
1)Pokaz ratownictwa medycznego przeprowadzony przez OSP
Raciborowice i dzieci ze Szko³y Podstawowej z Raciborowic
2)V Turniej Pi³ki No¿nej Oldbojów o Puchar Zarz¹du GKS
Raciborowice

Turniej przygotowany przez Zarz¹d GKS Raciborowice, w którym
udzia³ wziê³y 4 dru¿yny pi³karskie : ZKS Cement Raciborowice, ZGK
Lubków, OSP Raciborowice/ Jurków, Firma Albud z Raciborowic
PRZEBIEG RYWALIZACJI PI£KARSKIEJ W TURNIEJU : Turniej
przeprowadzono systemem pucharowym, pó³fina³y, mecz o III miejsce
i fina³. Mecze trwa³y 2 x 20 minut z 5 min. przerw¹. Mecze sêdziowane
by³y przez sêdziów zwi¹zkowych : Marian Sochê i S³awomira
Dmuchowskiego.
1. PÓ£FINA£ : FIRMA ALBUD - ZKS CEMENT 0:0, w karnych :
6:7
2. PÓ£FINA£ : ZGK LUBKÓW – OSP RACIBOROWICE 3:1 Gole
: 1:0 Kamil Æwiak, 1:1 Patryk Modras, 2:1 Adrian WoŸny, 3:1 Kamil
Æwiak
3. MECZ O III MIEJSCE : OSP RACIBOROWICE – FIRMA ALBUD
5:2 Gole: 1:0 Dariusz Tetlak, 2:0 Patryk Modras, 3:0 Dariusz Tetlak,
3:1 Grzegorz Stêpieñ, 3:2 Krzysztof Palczak, 4:2 Dariusz Tetlak, 5:2
Andrzej Czarnota.
4.FINA£ : ZKS CEMENT – ZGK LUBKÓW 1:0 gol : Dariusz Poczta.
3)Wystêp zespo³u folklorystycznego „Podgrodzianki” z Raciborowic,
4)Konkursy sportowe dla dzieci i ich rodziców.- konkurs ¿onglerki
pi³ki,- wyœcigi z pi³k¹ w parach,- przeci¹ganie liny,- strza³ pi³k¹ na
celnoœæ.
5) Pokazowy mecz szkó³ki pi³karskiej GKS Raciborowice o Puchar
Misia.
6)Dyskoteka klubowa przeprowadzona przez DJ INNY (Krzysztof
Klimek).
SPONSORZY IMPREZY :
GMINNE CENTRUM KULTURY WARTA BOLES£AWIECKA
PIEKARNIA FAMILIJNA Z WARTY BOLES£AWIECKIEJ - PAN
TADEUSZ DRZAZGA
SKLEP I PIEKARNIA PAÑSTWA MARZENY I S£AWOMIRA
P£OTNICKICH Z RACIBOROWIC
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Gminne Zawody Sportowo-Po¿arnicze OSP
W sobotnie popo³udnie, dnia 23 maja 2015 roku na boisku sportowym
w Tomaszowie Boles³awieckim odby³y siê Gminne Zawody Sportowo
- Po¿arnicze Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych. Do rywalizacji pod
czujnym okiem sêdziów, na co dzieñ zawodowych stra¿aków z
Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Boles³awcu, stanê³y wszystkie jednostki
z terenu naszej gminy.
Po z³o¿eniu meldunku przez Komendanta Gminnego OSP druha
Tomasza Smogura, uroczystego otwarcia zawodów dokona³ Wójt Gminy
Warta Boles³awiecka.
Pan Miros³aw Haniszewski podziêkowa³ wszystkim druhom za
codzienn¹ gotowoœæ do niesienia pomocy oraz ¿yczy³ sportowej
rywalizacji. Przebieg zawodów obserwowali zaproszeni goœcie, m.in.:
m³. bryg. Piotr Pilarczyk - Zastêpca Komendanta Powiatowego PSP w
Boles³awcu, dh Zbigniew Bo¿êcki - Prezes Zarz¹du Oddzia³u
Powiatowego ZOSP RP w Boles³awcu, dh Roman Surówka przedstawiciel ZOP ZOSP RP w Z³otoryi oraz cz³onkowie Zarz¹du
Oddzia³u Gminnego ZOSP RP.

Druhowie rywalizowali w dwóch konkurencjach: sztafecie po¿arniczej
z przeszkodami 7x50m oraz æwiczeniu bojowym. Wed³ug klasyfikacji
koñcowej najlepszymi okazali siê stra¿acy z Jurkowa. Drugie miejsce
przypad³o OSP w Raciborowicach, trzecie ochotnikom z Tomaszowa
Boles³awieckiego a czwarte OSP w Warcie Boles³awieckiej. Ale nie
chodzi tu o miejsca na turniejowym podium, a o wspólnie spêdzony
czas, zapa³ i chêæ do podejmowania rywalizacji. Najlepsze jednostki
zosta³y uhonorowane okolicznoœciowymi statuetkami i dyplomami.
Kolejnym uroczystym akcentem stra¿ackiego œwiêta by³o wrêczenie z
r¹k druha Zbigniewa Bo¿êckiego - Prezesa Zarz¹du Oddzia³u
Powiatowego ZOSP RP w Boles³awcu oraz Pana Miros³awa
Haniszewskiego - Wójta Gminy Warta Boles³awiecka medali i wyró¿nieñ
dla zas³u¿onych stra¿aków.
Zawody zosta³y zorganizowane przez Zarz¹d Oddzia³u Gminnego
Zwi¹zku OSP RP w Warcie Boles³awieckiej, Ochotnicz¹ Stra¿ Po¿arn¹
w Tomaszowie Boles³awieckim oraz Gminê Warta Boles³awiecka.
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GMINNA PI£KA …
Powoli dobiega koñca sezon 2014/2015. Tradycyjnie nasz¹ gminê od
kilkunastu ju¿ lat w rozgrywkach pod egid¹ OZPN Jelenia Góra reprezentuj¹
cztery kluby GKS. Sezon 2014/2015 dla jednych by³ bardzo udany, dla
innych trochê mniej.
Obecnie najwy¿ej notowanym zespo³em w gminie Warta Boles³awiecka
jest zespó³ GKS Warty Boles³awieckiej, który reprezentuje nas na poziomie
klasy okrêgowej. GKS Warta spisa³ siê w roli beniaminka znakomicie plasuj¹c
siê w górnej czêœci tabeli. Taki wynik to zas³uga dobrej pracy trenera
Zbigniewa Grzybowskiego, który jest najwiêksz¹ gwiazd¹ zespo³u. Zespó³
zosta³ dobrze pouk³adany przez
trenera i wyniki na wiosnê
sprawia³y ogromn¹ radoœæ
kibicom tej dru¿yny. Przez
moment zespó³ Warty zaliczany
by³ nawet do kandydatów na
awans do IV ligi. Jednak
koñcówka sezonu by³a ju¿ s³absza
i plany o wy¿szej lidze nale¿y
na razie od³o¿yæ.
GKS Raciborowice klub z
ogromnymi tradycjami równie¿
gra³ w klasie okrêgowej, ale przez
wiêksz¹ czeœæ sezonu spisywa³
siê doœæ s³abo, jednak koñcówka
sezonu by³a ju¿ imponuj¹ca i
mo¿na powiedzieæ, ¿e GKS wróci³
na w³aœciwe tory … czy to
wystarczy³o do utrzymania
dru¿yny w klasie okrêgowej, na dzieñ pisania tekstu jeszcze nie wiemy.
Jednak wa¿ne jest to, ¿e GKS Raciborowice nie podda³ siê i walczy³ do
koñca.
W GKS Tomaszów Boles³awiecki jak zwykle bezstresowo. Ch³opcy graj¹ w
klasie A i od lat spokojnie plasuj¹ siê w czo³ówce tej klasy rozgrywkowej.
To chyba najbardziej ustabilizowany zespó³ w gminie. To klub dobrze
zorganizowany, a od niedawna z piêkn¹ nowiutk¹ siedzib¹, której inne
kluby mog¹ jedynie pozazdroœciæ.
I na koniec GKS Iwiny, który ¿egna siê z klas¹ A i od nowego sezonu zagra
na najni¿szym szczeblu rozgrywkowym w okrêgu jeleniogórskim. Zespó³
przeszed³ zmiany w zarz¹dzie klubu i prawdopodobnie nowy zarz¹d bêdzie
chcia³ odbudowaæ klub i dru¿ynê od nowego sezonu. Tego im ¿yczymy ...
Tak prezentowa³y siê dru¿yny seniorskie. Jednak wiêksz¹ radoœæ dla gminy
przynosi szkolenie dzieci i m³odzie¿y. Jak narazie wzorem szkolenia dzieci
i m³odzie¿y poszczyciæ siê mog¹ dwa gminne kluby z Raciborowic i
Tomaszowa.

LIPIEC 2015
W GKS Raciborowice mocno postawiono na m³odzie¿. Pierwsze efekty ju¿
s¹, gdy¿ GKS w cuglach zdoby³ mistrzostwo klasy terenowej trampkarzy w
grupie II. GKS d³ugo by³ niepokonanym zespo³em w tej klasie, w koñcu
znalaz³ swego pogromcê, ale by³a to jedyna potra¿ka w ca³ym sezonie !!!
W wielu meczach ch³opcy pokazywali wspania³¹ grê i zdobywali rekordow¹
liczbê bramek. W nowym sezonie klub stawia przed nimi nowe cele i
zg³asza do rozgrywek juniorów. Trenerem tej dru¿yny jest Pan Adrian
Bia³y absolwent wychowania fizycznego w Jeleniej Górze.
To jednak nie koniec sukcesów pracy z dzieæmi w GKS Raciborowice.
Ogromnym sukcesem jest sekcja ¿aków prowadzona przez trenera
Miros³awa Ró¿yckiego. Sekcja rozwija siê tak prê¿nie,¿e powsta³y ju¿ dwie
grupy treningowe. Zespó³ GKS bierze udzia³ w turniejach organizowanych
pod egid¹ OZPN Jelenia Góra I trzeba
przyznaæ, ¿e startuje w nich jako
jedna z czo³owych dru¿yn. Klub w dniu
3 maja sam zorganizowa³ taki turniej,
w którym udzia³ wziê³o 8 zespo³ów, w
tym dwa z Raciborowic. Wszyscy
uczestnicy uznali organizacjê naszego
turnieju, za jedn¹ z najlepszych w tego
typu rozgrywkach. Podobny turniej
zorganizowa³ równie¿ klub z Warty
Boles³awieckiej, który tak¿e posiada
zespó³ ¿aczków. Oba kluby czêsto
organizuj¹ pomiêdzy sob¹ mecze
towarzyskie tej sekcji, a mecz
przyci¹gaj¹ spor¹ widowniê, czêsto
stanowion¹ przez rodziców. Takie
dzia³ania w znakomity sposób
promuj¹ kluby I warto naœladowaæ te
dzia³ania,
gdy¿
ci
mali
wychowankowie bêd¹ byæ mo¿e przysz³oœæi¹ naszych klubów i zniknie
problem z brakiem chêtnych do gry w dru¿ynach seniorskich.
W pozosta³ych dwóch klubach z Tomaszowa i Iwin sekcje
m³odzie¿owe stanowi¹ juniorzy. Dobrze wygl¹da to w Tomaszowie, gdzie
zespó³ gra w klasie terenowej i spisuje siê dobrze. Dobrze spisuje siê te¿
zespó³ ze Szko³y w Tomaszowie, który jest najlepszym szkolnym zespo³em
w gminie. W klubie z Iwin m³odzie¿ rzucona zosta³a przez Zarz¹d na
“g³êbok¹ wodê” poprzez zg³oszenie do klasy okrêgowej Juniorów
M³odszych. To chyba zbyt trudna liga dla tego zespo³u i st¹d s³absze wyniki.
Jak wiêc widaæ w naszej gminnej pi³ce dzieje siê doœæ du¿o, a bêdzie
siê dzia³o jeszcze wiêcej. Ju¿ 27 czerwca od godziny 13.00 na boisku w
Raciborowicach odbêdzie siê tradycyjny gminny turniej pi³ki no¿nej
seniorów o Puchar Wójta Gminy. Bêdzie to ju¿ 20 edycja tego turnieju ...
zapraszamy kibiców do uczestnictwa w nim i kibicowanie swoim dru¿ynom.
Turniej Wójta oficjalnie zamknie sezon 2014/2015, a dru¿yna która go
wygra, bez w¹tpienia du¿o radoœniej spêdzi okres wakacyjny ! [mr]

ODS£ONIÊCIE TABLICY PAMI¥TKOWEJ W IWINACH
Tablica zosta³a umieszczona w parku, tu¿ obok œwietlicy w Iwinach. W niedzielê, 14 czerwca 2015r., nast¹pi³o jej ods³oniêcie. Uroczystoœæ
rozpoczê³a siê od krótkich przemówieñ w³adz wsi oraz wspólnej modlitwy za ofiary tragedii. Po ods³oniêciu tablicy wszyscy goœcie przeszli do
œwietlicy, gdzie przy ma³ym poczêstunki wys³uchali wyk³adu i wspomnieñ dotycz¹cych momentu tragedii oraz akcji ratowniczej. Nie zabra³o
dyskusji i wspomnieñ ofiar tragedii.
W uroczystoœciach wziêli udzia³ mieszkañcy Iwin i powiatu, œwiadkowie tragedii, rodziny i znajomi ofiar, a tak¿e samorz¹dowcy, i przedstawiciele
Koœcio³a.
"Katastrofa przy kopalni miedzi "Konrad" mia³a miejsce 13 grudnia
1967 roku w Iwinach. O godzinie 3 w nocy nast¹pi³o przerwanie
grobli stawu osadów poflotacyjnych ko³o kopalni "Konrad". Wysoka
na szeœæ metrów fala b³ota zala³a Iwiny i cztery s¹siednie wsie. Œmieræ
ponios³o 18 osób, dalszych 570 by³o poszkodowanych, a wiêkszym
lub mniejszym zniszczeniom uleg³o 150 budynków gospodarczych.
G³ówn¹ przyczyn¹ katastrofy by³o niedostateczne rozpoznanie
geologiczne pod³o¿a na etapie projektowania i lokalizacji budowli - w
konsekwencji wadliwe wykonanie zbiornika (oœ grobli wyznaczono
nad uskokiem prostopad³ym do jej osi)." - Ÿród³o wikipedia.
BolecAlbum: 06. Ods³oniêcie tablicy pami¹towej w Iwinach 14.06.2015r.
Bolec .info.15.06.2015
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