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TRUDNY BUD¯ET GMINY
WARTA BOLES£AWIECKA NA 2016 ROK
Zgodnie z ustaw¹ z dnia 27 sierpnia 2009
roku o finansach publicznych Wójt Gminy
wraz ze Skarbnikiem ju¿ we wrzeœniu tego
roku rozpoczêli prace zwi¹zane z przygotowaniem projektu bud¿etu na 2016 rok
dla gminy Warta Boles³awiecka. Przedmiotowy projekt zosta³ z³o¿ony w dniu 15
listopada 2015 roku w biurze Rady Gminy
w Warcie Boles³awieckiej oraz Regionalnej
Izbie Obrachunkowej w Legnicy, celem
uzyskania opinii przed podjêciem uchwa³y
o jego zatwierdzeniu przez Radê Gminy.
Bardzo wa¿n¹ kwesti¹ przygotowanego
projektu bud¿etu gminy jest przewy¿szenie dochodów bie¿¹cych gminy nad
wydatkami bie¿¹cymi gminy, które wynosz¹ odpowiednio: dochody bie¿¹ce gminy
- 24.392561,67 z³., wydatki bie¿¹ce gminy
- 23.445608,31 z³.
G³ówn¹ kwotê wydatków stanowi¹ wynagrodzenia i sk³adki siêgaj¹ce 9.423893,47
z³. w szko³ach, administracji, oœrodkach
kultury oraz pozosta³ych jednostkach
bud¿etowych gminy.
W trakcie opracowywania bud¿etu na 2016
rok najwiêcej problemów wywo³a³y dochody podatkowe oraz zabezpieczenie
œrodków finansowych na inwestycje
poniewa¿ kwota ta wynios³a tylko
966.953,36 z³.
Jak ju¿ pisaliœmy w poprzednich biuletynach gmina Warta Boles³awiecka utraci
w roku 2016 oko³o 1 mln z³. dochodów
z tytu³u podatku od nieruchomoœci za staw
osadowy nr I w Iwinach oraz oko³o 300
tys. z³. w zwi¹zku z likwidacj¹ Kopalni
Gipsu i Anhydrytu w Lubkowie z tytu³u
podatku od nieruchomoœci i op³aty eksploatacyjnej.
Analizuj¹c dochody w roku 2016 Wójt
Gminy ma wiêcej problemów do rozwi¹zania, gdy¿ ju¿ w tym roku dwie du¿e
spó³ki dzia³aj¹ce na terenie naszej gminy
nie p³ac¹ nale¿nych podatków. Pod zna-

kiem zapytania bêdzie tak¿e realizacja
planowanych od tych spó³ek dochodów
w 2016 roku. Istnieje równie¿ ryzyko
wycofania siê z prowadzenia dzia³alnoœci
gospodarczej na terenie gminy Warta
Boles³awiecka kolejnych spó³ek.
Najwa¿niejsze dochody bud¿etowe gminy
na 2016 rok pochodz¹ z nastêpuj¹cych
Ÿróde³:
1) podatek od nieruchomoœci - 5.366 tys. z³.
2) podatek rolny - 900 tys. z³.
3) podatek od nieruchomoœci od osób
fizycznych - 1.022 tys. z³.
4) gospodarka gruntami - 100 tys. z³.
5) podatek leœny - 50 tys. z³.
6) subwencja oœwiatowa - 7.017 tys. z³.
7) podatek dochodowy - udzia³ - 3.800 tys. z³.
8) subwencja wyrównawcza - 819 tys. z³.
9) pomoc spo³eczna (dotacje) - 3.031 tys. z³.
10) podatek œmieciowy - 1.000 tys. z³.
11) dotacja do przedszkoli - 137 tys. z³.
12) inne dochody - 1.190 tys. z³.
Najwa¿niejsze wydatki bud¿etowe w 2016
roku:
1) melioracja - 40 tys. z³.
2) izby rolnicze - 25 tys. z³.
3) dotacja na drogi powiatowe - 200 tys. z³.
4) dotacja na drogi gminne - 550 tys. z³.
5) gospodarka mieszkaniowa - 150 tys. z³.
6) Rada Gminy - 225 tys. z³.

• œwietlice szkolne, edukacja - 250 tys. z³.
12) pomoc spo³eczna - 3.900 tys. z³.
13) kolonie i zielona szko³a - 100 tys. z³.
14) gospodarka wodno-œciekowa - 800 tys. z³.
15) gospodarka odpadowa (wywóz œmieci)
- 1.568 tys. z³.
16) oœwietlenia ulic - 607 tys. z³.
17) kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 1.166 tys. z³.
18) kultura fizyczna - 400 tys. z³.
Do najwa¿niejszych zadañ inwestycyjnych
zaplanowanych w 2016 roku nale¿¹:
1) przebudowa drogi powiatowej z Raciborowic Dolnych do Ustronia
2) przebudowa dróg gminnych
• dojazd do szko³y podstawowej w Raciborowicach Dolnych
• zjazd z autostrady do osiedla w Szczytnicy
3) przygotowanie dokumentacji na œcie¿kê
rowerow¹
4) rozbudowa szko³y podstawowej w Tomaszowie Boles³awieckim
5) budowa oœwietlenia drogowego w Jurkowie i Wartowicach
6) remont szatni GKS Raciborowice
Na te zadania przeznaczono kwotê oko³o
966 tys. z³., natomiast potrzeby s¹ du¿o
wiêksze, w zwi¹zku z tym liczymy na
dofinansowanie ze œrodków unijnych
i nadwy¿kê bud¿etow¹ z roku 2015.

8) zabezpieczenie dodatkowych s³u¿b
policyjnych - 12 tys. z³.
9) OSP - 184 tys. z³.
10) rezerwa bud¿etowa - 350 tys. z³.
11) oœwiata i wychowanie - 10.500 tys. z³.
w tym:
• szko³y podstawowe - 6.044 tys. z³.
• przedszkola w szko³ach - 241 tys. z³.
• przedszkola - 715 tys. z³.
• gimnazjum - 1.550 tys. z³.
• sto³ówki szkolne - 500 tys. z³.
• dowóz uczniów - 350 tys. z³.
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O ZASADACH PROWADZENIA SELEKTYWNEJ
ZBIÓRKI ODPADÓW I ADRESATACH
OBOWI¥ZKÓW W TYM ZAKRESIE
Jak ju¿ wielokrotnie informowaliœmy na ³amach naszego Biuletynu,
podstaw¹ funkcjonowania nowego systemu gospodarki odpadami
komunalnymi, który zosta³ wprowadzony z dniem 1 lipca 2013 r. jest
selektywna zbiórka odpadów. Selektywne zbieranie odpadów
komunalnych obejmuje na obszarze Gminy Warta Boles³awiecka
nastêpuj¹ce frakcje odpadów:
- papier,
- metale,
- tworzywa sztuczne,
- szk³o,
- opakowania wielomateria³owe oraz
- odpady komunalne ulegaj¹ce biodegradacji, w tym opakowania
ulegaj¹ce biodegradacji.
Zbieranie selektywne wy¿ej wymienionych frakcji jest m. in. zwi¹zane
z koniecznoœci¹ osi¹gniêcia przez gminy wymaganych poziomów
recyklingu i przygotowania do ponownego u¿ycia papieru, metali,
tworzyw sztucznych i szk³a oraz ograniczenia masy odpadów
komunalnych ulegaj¹cych biodegradacji. Zasady selektywnej zbiórki
odpadów zosta³y okreœlone z koñcem 2012 roku w regulaminie
utrzymania czystoœci i porz¹dku na terenie gminy opartym na ustawie
z dnia 13 wrzeœnia 1996r. o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminach
(tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 1399 z póŸn. zm.).
Co wprowadzenie zasad segregacji oznacza to dla statystycznego
mieszkañca gminy? Jeœli mieszkaniec gminy segreguje odpady, korzyœci
s¹ obopólne: dla mieszkañca, bo ten reguluje ni¿sze op³aty i dla gminy,
która dziêki takim wielu mieszkañcom, osi¹ga za³o¿ony efekt
ekologiczny. Mieszkaniec ma te¿ obowi¹zek zadbania o wyposa¿enie
prowadzonego gospodarstwa domowego w kub³y do odpadów
(w gminie Warta Boles³awiecka poprzez wniesienie symbolicznej,
bardzo niskiej op³aty za dzier¿awê pojemników, które dostarcza ZGK
Lubków Sp. z o.o.), utrzymanie ich we w³aœciwym stanie sanitarnym
oraz wype³nianie ich odpadami zgodnie z informacjami zawartymi - dla
uproszczenia - bezpoœrednio na pojemnikach.
Gdy w³aœciciel nieruchomoœci naruszy obowi¹zek selektywnego
zbierania odpadów komunalnych, podmiot odbieraj¹cy te odpady
przyjmuje je jako zmieszane odpady komunalne. Tym samym zostaje
zwiêkszona op³ata za odbiór tych odpadów, bowiem stawki op³at
w przypadku gdy odpady s¹ zbierane i odbierane w sposób selektywny
s¹ znacznie ni¿sze. Wynika to z przyjêtej w 2015 r. nowelizacji ustawy
z dnia 13 wrzeœnia 1996r. o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku
w gminach.

Niestety - rzeczywistoœæ kilku minionych lat nie napawa optymizmem.
Segregacja odpadów œwietnie udaje siê w przypadku domów
jednorodzinnych, a zupe³nie siê nie sprawdza na osiedlach mieszkaniowych. Tylko 5 wspólnot w budynkach wielorodzinnych
zdecydowa³o o uiszczaniu op³at za odpady zmieszane, zaœ pozosta³e
deklaruj¹ segregacjê odpadów. Niestety mieszkañcy osiedli chyba
uwa¿aj¹, ¿e odpady po wrzuceniu do pojemników posegreguj¹ siê same
lub wykona tê czynnoœæ pracownik zarz¹dcy budynku lub firmy
odbieraj¹cej odpady. Efektem s¹ widoki nie maj¹ce nic wspólnego
z czystoœci¹ i porz¹dkiem.
Adresatem skarg i telefonów od tych w³aœnie mieszkañców, którzy
zapominaj¹ o swoich obowi¹zkach jest najczêœciej gmina, od której
wrêcz ¿¹da siê zadbania o czystoœæ w boksach œmietnikowych i wokó³
pojemników!
SZANOWNI MIESZKAÑCY! Ka¿dy z nas, mieszkañców gminy
Warta Boles³awiecka, deklaruj¹c segregacjê odpadów musi zadbaæ
o rzetelne wykonanie tego obowi¹zku. Ka¿dy, dok³adnie ka¿dy
z mieszkañców bloku, budynku wielorodzinnego musi wykonaæ swój
obowi¹zek w zakresie segregacji rzetelnie i zgodnie z przepisami prawa
miejscowego, bo tylko w ten sposób efekt dzia³ania mieszkañców nie
bêdzie ³ama³ zasad segregacji odpadami. To jedyna s³uszna droga dzia³añ
na rzecz dalszej ochrony naszego œrodowiska. Inna - to wzywanie
mieszkañców, którzy deklaruj¹, ale nie segreguj¹ do uporz¹dkowania
zawartoœci kub³ów bez ich odbioru zgodnie z harmonogramem lub pobieranie op³aty ustalonej za odpady zmieszane. A ta od przysz³ego
roku ulegnie drastycznemu podwy¿szeniu. To Wy Szanowni
Mieszkañcy sami zdecydujecie o formie naszych przysz³ych dzia³añ.
My, jako w³adze samorz¹dowe gminy dzia³aj¹c wraz ze Spó³k¹
w Lubkowie chcemy aby siêgaæ po kolejne efekty ekologiczne, a nie
generowaæ kosztów, a takie mamy odwo¿¹c na obce wysypisko odpady
zmieszane.
Zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku
w gminach to mieszkañcy budynków wielolokalowych odpowiadaj¹
za brud i nieporz¹dek w miejscach ich gromadzenia, a nie Gmina,
ani Spó³ka odbieraj¹ca odpady!
Wójt Gminy
mgr Miros³aw Haniszewski

Przyk³ady niew³aœciwej segregacji odpadów przez mieszkañców budynków wielolokalowych
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HARMONOGRAM ODBIORU SEGREGOWANYCH
ODPADÓW KOMUNALNYCH
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HARMONOGRAM ODBIORU SEGREGOWANYCH
ODPADÓW KOMUNALNYCH

ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH
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ŒLUBOWANIE
PIERWSZOKLASISTÓW

SPOTKANIE
Z PISARZEM

13.10.2015 r. w naszej szkole odby³a siê uroczystoœæ "Œlubowania
pierwszoklasistów" po³¹czona ze Œwiêtem Edukacji Narodowej.
Na pocz¹tku uroczystoœci dzieci z klasy pierwszej zaprezentowa³y
program artystyczny. By³y wiersze, piosenki i "tañcz¹ce chustki".
Nastêpnie pierwszoklasiœci z³o¿yli uroczyste œlubowanie. Potem Pani
Dyrektor Ewa Huryk dokona³a ceremonii pasowania na ucznia i wrêczy³a
dzieciom pami¹tkowe dyplomy.
Okolicznoœciowe ¿yczenia dla uczniów i pracowników szko³y z³o¿y³
obecny na uroczystoœci Pan Miros³aw Haniszewski- Wójt Gminy Warta
Boles³awiecka. G³os zabra³a równie¿ przedstawicielka rodziców
uczniów z klasy I Pani Wioletta S³oma dziêkuj¹c pani dyrektor za
przyjêcie pierwszoklasistów w poczet uczniów naszej szko³y.
Na zakoñczenie by³y ¿yczenia i kwiaty dla pracowników szko³y od
Samorz¹du Uczniowskiego i Rady Rodziców.

Dnia 6.11.2015 r. Biblioteki Publiczne Tomaszów Bol. i Raciborowice
zorganizowa³y spotkanie z autork¹ ksi¹¿ek dla dzieci Pani¹ Wiolett¹
Piaseck¹. Spotkania odby³y siê w Szkole Podstawowej w Szczytnicy
i w Kinie "Kujawy" w Raciborowicach. Autorka w przebraniu wró¿ki
opowiada³a o swoich ksi¹¿kach i przedstawi³a teatrzyk kukie³kowy.
Najwiêksz¹ atrakcj¹ by³a jej nowa ksi¹¿ka "Zagadki pi³karskie", gdzie
zachêci³a ch³opców do wziêcia udzia³u w konkursie o pi³karzach.
Okaza³o siê, ¿e ch³opcy s¹ wielkimi mi³oœnikami pi³ki no¿nej i nie by³o
pytania, na które by nie odpowiedzieli. Uczniowie mogli równie¿
zakupiæ ksi¹¿ki z dedykacj¹ i autografem autorki. Spotkanie by³o
ciekawe, a dzieci by³y bardzo zadowolone.
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KONKURS PLASTYCZNY
W dniu 12 listopada 2015 r. w Bibliotece
w Tomaszowie odby³ siê konkurs
plastyczny. W konkursie bra³a udzia³
klasa 2 SP w Tomaszowie Boles³awieckim. Wychowawc¹ klasy jest Pani
Ma³gorzata Leszczynowicz. Wszystkie
dzieci otrzyma³y dyplomy za udzia³
w konkursie, a autorzy wyró¿nionych
prac nagrody ksi¹¿kowe.

GRUDZIEÑ 2015

SPEKTAKLE
"MOJA BOŒNIA" W GMINIE
WARTA BOLES£AWIECKA
8 grudnia 2015 r. w sali Wiejskiego Domu Kultury w Tomaszowie
Boles³awieckim oraz 9 grudnia w sali Wiejskiego Domu Kultury
w Raciborowicach goœciliœmy aktorów z Teatru im. Heleny
Modrzejewskiej w Legnicy ze spektaklem "Moja Boœnia"
Katarzyny Knychalskiej w re¿yserii Jacka G³omba. W Tomaszowie
Boles³awieckim spektakl obejrza³o 120 osób, a w Raciborowicach
blisko 90. Gminne Centrum Kultury przy olbrzymim wsparciu
Wójta Gminy i Starostwa Powiatowego w Boles³awcu mia³o na
ten spektakl bezp³atnego wejœciówki dla wszystkich zainteresowanych mieszkañców gminy.
Spektakl opowiada o losach polskich reemigrantów z Boœni
i Hercegowiny, którzy po II Wojnie Œwiatowej osiedlili siê
w okolicach Boles³awca (do dziœ ¿yje ok. 700 osób). Kanw¹ dla
sztuki staj¹ siê opowieœci reemigrantów o ich ¿yciu w Boœni,
powrocie do Polski, emocjach i wydarzeniach zwi¹zanych z wojn¹
ba³kañsk¹ w latach 90. XX wieku.

Wyró¿nieni: Aleksandra Budas, Karolina Bury³o, Martynka
Chruœciñska, Kaja Kolasa, Adrian Podziewski

KONKURS CZYTELINICZY
BIBLIOTEKI RACIBOROWICE
W dniu 3.12.2015r. odby³ siê konkurs czytelniczy "Dzieci z Bullerbyn".
Tym razem Pani Bibliotekarka wybra³a siê do klasy III aby ten konkurs
przeprowadziæ. Uczniowie, gdzie wychowawczyni¹ jest Pani Bo¿ena
Marsza³ek, pracowali samodzielnie rozwi¹zuj¹c krzy¿ówki, rebusy
i inne zadania. O zwyciêstwie decydowa³a najwiêksza iloœæ punktów,
a zdobyli je: Chabiniak Bartosz, £aszkiewicz Julia i W³odarczyk Nikola.
Wszyscy otrzymali nagrody rzeczowe i dyplomy.

8

(fot. JUSTYNA SADOWSKA)

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY WARTA BOLES£AWIECKA

GRUDZIEÑ 2015

FINA£ OLIMPIADY WIEDZY O KGHM I REGIONIE

Gabriela Stelmaszek i Staœ Pachnik
laureatami II Olimpiady wiedzy o KGHM i regionie!!!
Druga edycja tego presti¿owego konkursu ju¿ za nami. Wielki
Fina³ odby³ siê, a jak¿e… W Górnicze Œwiêto - BARBÓRKÊ .
Podczas gdy górnicza braæ celebrowa³a swoje œwiêto, m³odzi
olimpijczycy rywalizowali o miano najlepszego znawcy KGHMu i regionu. Zespó³ Szkolno-Przedszkolny w Iwinach w obecnej
edycji reprezentowa³y dwie osoby. W kategorii szkó³ podstawowych Stanis³aw Pachnik, a w kategorii gimnazjów Gabriela
Stelmaszek ( szko³ê mo¿e reprezentowaæ tylko zwyciêzca eliminacji
szkolnych). Zanim jednak dosz³o do rywalizacji fina³owej trzeba
by³o przebrn¹æ kilka szczebli eliminacyjnych. Po wspomnianym
ju¿ etapie szkolnym przyszed³ czas na drugi etap. Organizatorzy
(Towarzystwo Przyjació³ im. Jana Wy¿ykowskiego) zadali
uczestnikom wykonanie prezentacji multimedialnej. Staœ otrzyma³
temat: "Miedziowe znaki czasu - kierunek Sieroszowice",
a Gabrysia: "Inteligentna kopalnia - KGHM przysz³oœci". Oboje
wywi¹zali siê z zadania znakomicie, zarówno prezentacja Stasia
jak i Gabrysi znalaz³a uznanie wœród cz³onków komisji i dziêki
temu znaleŸli siê w gronie 20 pó³finalistów.
W dniu 23 listopada odby³ siê turniej pó³fina³owy w "Sali
Miedziowej" œwietlicy w Sieroszowicach. Formu³a pó³fina³u jest
rozgrywana wg znanego schematu z teleturnieju "Jeden
z Dziesiêciu". Do fina³u kwalifikowa³o siê siedmioro uczestników
z najwiêksz¹ iloœci¹ punktów. Poziom wiedzy uczestników by³
bardzo wysoki. Doœæ powiedzieæ, ¿e aby wy³oniæ finalistów
kategorii szkó³ podstawowych, komisja konkursowa musia³a
zadaæ uczestnikom blisko 200 pytañ !!! Niewiele brakowa³o,
a pula zagadnieñ przewidziana na ten etap zosta³aby wyczerpana.
W gronie "siedmiu wspania³ych" znalaz³ siê zarówno Staœ jak
i Gabrysia.
Fina³ "Olimpiady Wiedzy o KGHM i regionie" odby³ siê jak ju¿
wspomnieliœmy 4 grudnia, w Centrum Kultury "Muza" w Lubinie.
Dok³adnie rok temu ,w tym samym miejscu Staœ Pachnik odniós³
zwyciêstwo w pierwszej edycji tego presti¿owego konkursu.
Rywalizacja w finale przebiega³a podobnie jak pó³fina³, wed³ug
formu³y turnieju "Jeden z Dziesiêciu". Choæ w tym wypadku
powinniœmy napisaæ "Jeden z Siedmiu" albowiem tegoroczny
regulamin przewidywa³ 7 miejsc w finale.
Rozgrywkê fina³ow¹ rozpoczê³a runda eliminacyjna, w której
ka¿dy z uczestników po kolei musia³ odpowiedzieæ na 3 pytania
konkursowe. W przypadku zachowania co najmniej jednej szansy
zawodnik przechodzi³ do rundy drugiej. Jedna pomy³ka Gabrysi
nie przekreœla³a jej szans. Staœ przeszed³ przez eliminacje bez utraty
punktów. Najbardziej emocjonuj¹cym etapem okaza³o siê
"Zmaganie Gigantów", który mia³ wy³oniæ troje najlepszych

zawodników do SUPER FINA£U. W porównaniu do roku
poprzedniego wiêkszoœæ uczestników przyjê³o odwa¿n¹ taktykê
brania pytañ na siebie (dwukrotnie lepiej punktowanych). Punkty
te by³y niezwykle wa¿ne, bowiem œwietnie przygotowani
olimpijczycy szybko uporali siê z 50 pytaniami przeznaczonymi
na t¹ rundê, a z gr¹ nie po¿egna³ siê ¿aden z siedmiu graczy. W
takiej sytuacji rozstrzygniêcie przyniós³ wynik punktowy, na który
oprócz punktów z pytañ sk³ada³y siê punkty za zachowanie
szanse. Pomimo utraty jednej szansy przez Stasia jego niezwyk³a
aktywnoœæ pozwoli³a mu zaj¹æ miejsce w WIELKIM FINALE.
Podobny plan próbowa³a zrealizowaæ Gabrysia. Mia³a ona jednak
utrudnione zadanie, poniewa¿ utracona szansa w rundzie
eliminacyjnej i druga w "Zmaganiu Gigantów" postawi³a j¹
w sytuacji na krawêdzi, nastêpna b³êdna odpowiedŸ oznacza³aby
dla niej koniec rywalizacji. Ostatecznie dziêki du¿ej iloœci
odpowiedzi Gabrysia zajê³a lokatê tu¿ za podium tzn. 4 miejsce
i niestety nie dosta³a siê do SUPER FINA£U. Trzeba podkreœliæ,
¿e jest to wielki sukces naszej reprezentantki, a zebrane
doœwiadczenie dajê nadziejê na lepszy wynik w przysz³ym roku.
Takie doœwiadczenie mia³ ju¿ Staœ, który w WIELKIM FINALE
po uzyskaniu pierwszej mo¿liwoœci odpowiedzi wzi¹³ sprawy
w swoje rêce. Bra³ pytanie za pytaniem wprowadzaj¹c w os³upienie
prowadz¹c¹ Beatê Tadlê (znan¹ prezenterkê Wiadomoœci
w TVP 1) oraz komisjê z³o¿on¹ z elity KGHM-u. Rajd Stasia
zatrzyma³o przejêzyczenie , na które zwróci³ uwagê jeden
z cz³onków komisji. Komisja, która ponownie poprosi³a
o odpowiedŸ naszego reprezentanta , aby upewniæ siê czy
faktycznie by³o to przejêzyczenie, czy te¿ utrwalony b³¹d, nie
uzna³a mimo wszystko odpowiedzi. Wygl¹da³o to na chêæ dania
pstryczka w nos Stasiowi, który dalej móg³by kontynuowaæ swój
pokaz wiedzy, który zreszt¹ pokaza³ ogrom pracy w³o¿ony
w przygotowanie do konkursu wiedzy o firmie, któr¹ komisja
reprezentowa³a. B³¹d wytkniêty Stasiowi spowodowa³ utratê
inicjatywy, a tak¿e mo¿liwoœæ kszta³towania wyniku konkursu na
swoj¹ korzyœæ . Rywale podjêli próbê pogoni punktowej za
Stasiem, jednak pope³nianie przez nich b³êdy oddala³y szanse na
zwyciêstwo. Staœ na 5-6 pytañ przed koñcem biernie przygl¹da³
siê walce o 2 miejsce, po cichu ciesz¹c siê z obrony tytu³u.
Dla uczniów z Iwin "Olimpiada wiedzy o KGHM-ie i regionie",
jest bardzo presti¿owym konkursem. Chodz¹ oni bowiem do
szko³y w miejscowoœci, która przez d³ugie lata by³a sercem
Zag³êbia Miedziowego. Sama szko³a to zmodernizowany
budynek tzw. hotelu robotniczego, w którym mieszkali
pracownicy ZG "Konrad". Patronem szko³y s¹ Pionierzy Polskiej
Miedzi (pomys³odawca imienia szko³y - Jan PaŸdziora), tak wiêc
historia Polskiej Miedzi jest ich histori¹. Wiele wskazuje na to, i¿
ich przysz³oœæ równie¿ mo¿e byæ zwi¹zana z wydobyciem miedzi
na tym terenie.
Na koniec chcielibyœmy podziêkowaæ organizatorom, którzy
w³o¿yli ogromny wk³ad pracy oraz wiele serca w przygotowanie
olimpiady.
Dziêkujemy !!!
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BIESIADA GÓRNICZA
25 lat temu zakoñczy³a swoj¹ dzia³alnoœæ wydobywcz¹ Kopalnia
"Konrad" w Iwinach. 25 lat temu z Kopalni "Konrad" wyjecha³ ostatni
wózek z urobkiem. W rocznicê tego wydarzenia Rada Osiedlowa
w Iwinach przy olbrzymim wsparciu Wójta Gminy zorganizowa³a Pokoleniowe Spotkanie Braci Górniczej Gminy Warta Boles³awiecka " od Konrada przez Lubichów do Wartowic". Uroczystoœæ rozpoczêto
msz¹ œwiêt¹ w koœciele pw.œw.Marcina w Iwinach, nastêpnie
uczestniczy uroczystoœci udali siê pod obelisk poœwiêcony ofiarom
tragicznych wydarzeñ z 13 grudnia 1967roku gdzie z³o¿yli wieñce
i bukiety kwiatów, nastêpnie udali siê do kaplicy œw. Barbary i pod
pomnik górnika. Czêœæ oficjaln¹ w Sali œwietlicy wiejskiej w Iwinach
rozpocz¹³ hymn narodowy w wykonaniu Miejskiej Orkiestry Dêtej
w Boles³awcu. W nastrój uroczystoœci wprowadzi³ wszystkich goœci
Wójt Gminy Miros³aw Haniszewski, który przedstawi³ historiê,
teraŸniejszoœæ i przysz³oœæ górnictwa w naszej gminie. Historiê
"Konrada" przedstawi³ Jan PaŸdziora, o wydobyciu i historii
"Lubichowa" opowiedzia³ dyrektor Stanis³aw Ma³ek a o przysz³oœci
górnictwa g³os zabra³ g³ówny geolog KGHM Grzegorz Lipieñ.
Pozdrowienia i ¿yczenia dla 150 górników emerytów ich rodzin i dla
pracuj¹cych dziœ w KGHM a obecnych na uroczystoœci z³o¿y³ by³y
dyrektor Antoni Skobliñski. Po odegranym przez orkiestrê dêt¹ hymnie
górniczym na scenê wbieg³y dzieci ze szko³y podstawowej im
Pionierów Polskiej Miedzi w Iwinach, które przedstawi³y okolicznoœciowy program wokalno-taneczny, ciesz¹cy siê olbrzymim
zainteresowaniem wœród publicznoœci. Krótki koncert orkiestry dêtej
zakoñczy³ czêœæ artystyczn¹, aby rozpocz¹æ wspólne biesiadowanie
braci górniczej gminy Warta Boles³awiecka, która trwa³a do póŸnych
godzin wieczornych.
(fotoreporta¿ na ok³adce biuletynu)

NORDIC WALKING W KINIE
W dniu 20 listopada w Kinie "Kujawy"
w Raciborowicach odby³o siê szkolenie
dotycz¹ce nauki chodzenia z kijkami
(tzw. NORDIC WALKING).
Zajêcia poprowadzi³
licencjonowany instruktor
Pan Dariusz Pachnik.

(fot. Teresa Przybylska - instruktor GCK)
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DZIEÑ NIEPODLEG£OŒCI
NA SPORTOWO!
Dzieñ Niepodleg³oœci jest zwyczajowo bardzo powa¿nie traktowany we wszystkich szko³ach
w ca³ej Polsce. Coraz czêœciej organizowane s¹ tak¿e imprezy sportowe
z tej okazji. W Iwinach co roku
organizujemy Sztafetowy Bieg Prze³ajowy dla szkó³ podstawowych z terenu Gminy Warta Boles³awiecka.
Niestety w tym roku zabrak³o etatowych nauczycieli wychowania
fizycznego w Warcie Boles³awieckiej i Tomaszowie, którzy przebywaj¹
na zwolnieniach lekarskich i od razu odbi³o siê to na frekwencji.
W tegorocznych zawodach wystartowa³y tylko dwie reprezentacje,
a mianowicie Szko³a Podstawowa z Raciborowic i Iwin. Wygra³a ta
druga, ale przez wiêkszoœæ trasy prowadzi³a ekipa z Raciborowic.
Dopiero ostanie trzy zmiany (sztafeta 12-zmianowa), przewa¿y³y na
korzyœæ Iwinian. Ten bieg odby³ siê jeszcze w paŸdzierniku. Oprócz
biegu uczestnicy zwiedzili Izbê Tradycji Górniczych, zostali ugoszczeni
poczêstunkiem przygotowanym tradycyjnie przez Panie Ewê Kulig
i Barbarê Ró¿yck¹.
W przeddzieñ obchodów pañstwowych Dnia Niepodleg³oœci,
reprezentacja naszej gminy wybra³a siê na obchody tego œwiêta do
Legnicy. Tam organizowany jest Bieg Niepodleg³oœci. Bieg ma dwie
ods³ony. Pierwsza to bieg dla dzieci i m³odzie¿y, a druga to bieg g³ówny
dla doros³ych. W obu tych biegach mieliœmy swoich biegaczy.
Najpierw wystartowa³y dzieci niepe³nosprawne, a po nich piêciolatki
zarówno jedni jak i drudzy rywalizowali na dystansie 200 m. Wœród
piêciolatków mieliœmy swojego jedynego reprezentanta, który
debiutowa³ w zawodach tego typu. By³ nim Antoœ Pachnik, który
bardzo siê stresowa³ zarówno przed jak i trakcie biegu. Wypad³ jednak
bardzo dobrze plasuj¹c siê tu¿ za podium na 4 miejscu. W kolejnym
biegu (na 300 m) startowa³y dziewczêta klas I-III, jednak ¿adna z nich
nie wywalczy³a miejsca na podium, ale walczy³y bardzo ambitnie.
W kategorii ch³opców kl. I-III mieliœmy swojego faworyta i nie
zawiedliœmy siê. Jêdrek Pachnik kontrolowa³ bieg, od pó³metka wyszed³
na prowadzenie, powiêkszaj¹c swoj¹ przewagê a¿ do mety. Nastêpne
na trasê wybieg³y dziewczêta klas IV-VI, które podobnie jak ch³opcy
mieli do pokonania 400 m. Po piêknej i zaciêtej walce zwyciê¿y³a nasza
Nikola Rajchel, a na czwartym miejscu przybieg³a Wiktoria Kowalczyk.
W ch³opcach kl. IV-VI mieliœmy skromn¹ dwuosobow¹ ekipê, ale tutaj
Staœ Pachnik nie mia³ sobie równych i zdecydowanie zwyciê¿y³.
Gimnazja rywalizowa³y na dystansie 500 metrów. W kategorii dziewcz¹t
nasze gimnazjalistki zdeklasowa³y pozosta³e rywalki zajmuj¹c pierwsze
cztery miejsca!!! Wygra³a Klaudia Nicka przed Kasi¹ Œwic¹ oraz Wiktori¹
Budzik, tu¿ za podium znalaz³a siê Magda Marsza³ek. Medalowe
zdobycze uzupe³ni³ Miko³aj Gapiñski zajmuj¹c drugie miejsce
w kategorii gimnazjów, a w pierwszej dziesi¹tce znaleŸli siê jeszcze
Grzesiek S³oma, Olek Nagi, Maciek Radziun i Dominik Beneda.
W biegu g³ównym, który rozgrywano na dystansie 5200 m. mieliœmy
kilkoro naszych reprezentantów, spoœród których najlepiej wypad³a
Ma³gosia Szeliga zajmuj¹c 4 miejsce wœród kobiet i Mateusz Madej,
który uplasowa³ siê na 20 miejscu w kat. open.
£¹cznie z naszej gminy wystartowa³o blisko 40 osób. Ci którzy
wystartowali zapamiêtaj¹ na zawsze co oznacza data 11 listopada, tak
wiêc wyjazd do Legnicy nale¿y traktowaæ równie¿ jako lekcja historii
i w³aœciwej postawy obywatelskiej.
Korzystaj¹c z okazji ju¿ dzisiaj zapraszamy na VIII edycjê biegu
prze³ajowego. Organizowanego przez nasze uczniowskie kluby
sportowe, GCK w Warcie Boles³awieckiej i Zespó³ SzkolnoPrzedszkolny w Iwinach. Tym razem op³atê startow¹ przeznaczymy
dla jednego z potrzebuj¹cych mieszkañców naszej gminy. Pamiêtajcie
zarezerwujcie sobie czas 9 stycznia 2016 i weŸcie udzia³ w tym
ponadregionalnym wydarzeniu. Dodatkowe informacje
www.orientpark.pl

