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GMINA
WARTA BOLES£AWIECKA
MECENASEM
POLSKIEJ EKOLOGII
Gmina Warta Boles³awiecka od pocz¹tku funkcjonowania samorz¹dnoœci w gminach bardzo du¿o uwagi i œrodków finansowych
poœwiêca³a dzia³aniom ekologicznym. W latach 1994-1997 wybudowaliœmy w³asne wysypiska odpadów, chroni¹c - przynajmniej
czêœciowo - nasze lasy przed gromadzeniem w nich odpadów,
nastêpnie zakupiliœmy kub³y i samochody dla GZGK w Lubkowie i oferuj¹c najni¿sze ceny w okolicy zachêcamy mieszkañców
do gromadzenia odpadów na wysypiskach. Od kilku lat prowadzimy selektywna zbiórkê odpadów u Ÿród³a, przekazuj¹c dodatkowe pojemniki do segregacji odpadów, a w roku ubieg³ym wybudowaliœmy halê i liniê technologiczn¹ do segregacji na terenie
GZGK w Lubkowie.
W gospodarce œciekowej od 8 lat jesteœmy gmin¹ w 100% skanalizowan¹, mamy te¿ niemal 70% gospodarstw domowych, które
w ka¿dej chwili mog¹ pod³¹czyæ siê do sieci gazowej na cele
grzewcze. W obiektach komunalnych gminy s¹ ekologiczne: na
gaz lub olej opa³owy, budujemy ci¹gle nowe drogi co bardzo
dobrze wp³ywa na ograniczenie emisji spalin z samochodów.
Wspieramy wiele inicjatyw ekologicznych realizowanych poprzez
stowarzyszenia, szko³y ect.
To dziêki d³ugofalowej, nastawionej na ekologiê, polityce w³adz
samorz¹dowych naszej gminy w 2006 roku w VIII edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego "PrzyjaŸni Œrodowisku" Gmina
Warta Boles³awiecka otrzyma³a tytu³ "PrzyjaŸni Œrodowisku".
Na lata 2008 i 2009 przed³u¿ono nam ten tytu³ w uznaniu za kontynuacjê dzia³añ proekologicznych.
W bie¿¹cym roku - w dniu 5 lutego - Wójt Gminy wraz z Dyrektorem Gminnego Zak³adu Gospodarki Komunalnej w Lubkowie na
zaproszenie Kapitu³y Konkursu podpisane przez Sekretarza Narodowej Rady Ekologicznej, senatora RP Micha³a Wojtczaka uczestniczyli w gali laureatów XI edycji konkursu w Warszawie
w trakcie której Wójt Gminy, za dotychczasowe dzia³ania gminy
w zakresie ochrony œrodowiska otrzyma³ tytu³ i statuetkê "Mecenasa Polskiej Ekologii". Dla podkreœlenia znaczenia tego wyró¿nienia warto podkreœliæ, ¿e taki tytu³ otrzyma³o tylko 4 samorz¹dy gminne.
To wyró¿nienie, które mo¿e tylko cieszyæ mieszkañców i w³adze
naszej gminy pokazuje, na jakim miejscu rozwoju na tle innych
samorz¹dów w Polsce jest Gmina Warta Boles³awiecka.
Jako Wójt tej Gminy pragnê podziêkowaæ wszystkim osobom,
które przyczyni³y siê do tego sukcesu, nawet jeœli maj¹ w nim
minimalny udzia³. Jak widaæ ka¿de nasze dzia³anie, realizowane
globalnie pozwala na osi¹ganie znacz¹cych sukcesów.
Te wspólne doœwiadczenia potwierdzaj¹, ¿e Gmina Warta Boles³awiecka zmierza w dobrym kierunku swojego rozwoju!

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY WARTA BOLES£AWIECKA
Wydawca: Urz¹d Gminy Warta Boles³awiecka 40c, 59-720 Raciborowice Górne,
centrala telefoniczna: 075 738 95 97, 075 738 95 39, 075 738 95 73,
fax 075 738 95 23, e-mail: urzad@wartabol.pl
Teksty: Zespó³ Redakcyjny
Zdjêcia: archiwum w³asne
DTP i druk: PPU „UNIFOT” Andrzej Bobik, 59-225 Chojnów, ul. Okrzei 2,
tel. 076 81 91 650, e-mail: unifot@poczta.fm
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NADWY¯KA BUD¯ETOWA 2009 ROKU

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG

Koñcówka 2009 roku by³a bardzo sprzyjaj¹ca dla bud¿etu naszej gminy. W wyniku dzia³añ Wójta Gminy w Dolnoœl¹skiej Spó³ce Gazowniczej jej Prezes zdecydowa³, ¿e ustalone w ratach na 2010 i 2011 rok
p³atnoœci za wykup sieci gazowej na terenie Tomaszowa Boles³awieckiego zostan¹ zrealizowane jeszcze w 2009 roku. W ten sposób w dniu
29 grudnia 2009 roku do bud¿etu naszej gminy wp³ynê³a kwota 1050
tys. z³. Dziêki temu dzia³aniu gmina zdjê³a z siebie obowi¹zki zwi¹zane
z w³asnoœci¹ sieci gazowej, a ta trafi³a do faktycznego jej u¿ytkownika
- DSG - z pe³nymi ju¿ prawami, jakie wi¹¿¹ siê z prawami w³asnoœci.
W minionym roku zrealizowaliœmy wszystkie zaplanowane zadania
inwestycyjne, jednak dziêki prowadzonym postêpowaniom w trybie
ustawy - Prawo zamówieñ publicznych, wybieraj¹c najtañsze oferty
na wykonanie zadañ, uzyskaliœmy spore oszczêdnoœci. Pozyskiwaliœmy równie¿ na ich realizacjê œrodki finansowe z zewn¹trz z funduszy
unijnych i krajowych. Te wszystkie dzia³ania pozwoli³y na wygospodarowanie znacznej nadwy¿ki bud¿etowej w kwocie oko³o 1.700 tys.
z³otych. Kolejne œrodki wp³ynê³y do naszego bud¿etu dziêki doszacowaniu przez MEN subwencji oœwiatowej dla naszej gminy. To wszystko
sprawi³o, ¿e w 2010 roku Wójt Gminy móg³ zaproponowaæ Radzie
Gminy wzrost dochodów o oko³o 3,0 mln. z³otych, zwiêkszaj¹c tym
samym wydatki bud¿etu bie¿¹cego roku.

Poprzez Gminny Zak³ad Gospodarki Komunalnej w Lubkowie gmina
realizuje zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnêtrznych. Mamy
do dyspozycji du¿¹ fadromê, 2 koparki i ci¹gnik oraz jeden rozsiewacz
do nawozów, wykorzystywany jako piaskarka. Tym sprzêtem musimy utrzymaæ oko³o 20 km dróg gminnych i oko³o 60 km dróg wewnêtrznych.
Niestety - ze wzglêdu na bardzo wa¿ne dla komunikacji drogi powiatowe, których nie potrafi³ odœnie¿yæ Zarz¹d Dróg Powiatowych, w roku
bie¿¹cym musieliœmy równie¿ wesprzeæ dzia³ania tej instytucji. Kilkakrotnie odœnie¿aliœmy nieprzejezdn¹ drogê do Jurkowa, drogi Szczytnica - Wilczy Las oraz Lubków - Tomaszów Bol.
Nasze drogi gminne dziêki dzia³aniom zak³adu by³y zawsze przejezdne, chocia¿ przy utrudnionych warunkach pogodowych i silnych wiatrach z opadami œniegu zdarza³o siê, ¿e przejezdnoœæ na niektórych
odcinkach by³a utrudniona , tworzy³y siê przewê¿enia z jednym pasem ruchu lub koleiny, co w okresie tak ciê¿kiej zimy, jak¹ mamy w
tym roku nie jest czymœ nadzwyczajnym.
Musimy wiedzieæ, ¿e przepisy prawa okreœlaj¹, ¿e droga kategorii
gminnej (V standard utrzymania) musi byæ po opadach œniegu przywrócona do ruchu w ci¹gu 24 godzin. Przy tym standardzie dróg zak³ada siê mo¿liwe przerwy w komunikacji trwaj¹ce od 12-24 godzin.

Planujemy, ¿e powy¿sza kwota bêdzie skierowana na realizacjê nastêpuj¹cych zadañ:
1)
na zakup placów zabaw przy szko³ach podstawowych - 190 tys. z³.
2)
na remonty w szko³ach i przedszkolach w gminie - 60 tys. z³.
3)
na wsparcie dzia³alnoœci szko³y w Szczytnicy - 50 tys. z³.
4)
na bie¿¹ce utrzymanie szkó³ - 150 tys. z³.
5)
na przebudowe drogi i chodnika przy drodze wojewódzkiej w
Iwinach - 534 tys. z³.
6)
na informatyzacjê i wymianê pieca c.o. w Urzêdzie Gminy 100 tys. z³.
7)
na planowanie przestrzenne i gospodarkê nieruchomoœciami 100 tys. z³.
8)
na wypoczynek dzieci nad morzem - 80 tys. z³.
9)
na wykonanie dokumentacji oœwietlenia ulicznego - 70 tys. z³.
10)
na dzia³alnoœæ GCK - imprezy i nag³oœnienie - 120 tys. z³.
11)
na budowê boiska o sztucznej nawierzchni - 650 tys. z³.
12)
dla GZGK w Lubkowie - zimowe utrzymanie dróg, gospodarkê
odpadami i utrzymanie kanalizacji - 230 tys. z³.
13)
na zakup piaskarki dla GZGK - 60 tys. z³.
14)
na przebudowê dróg i chodników gminnych - 600 tys. z³.
15)
na pomoc dla szpitala w Boles³awcu - 10 tys. z³.
16)
na pomoc dla TPD - 7 tys. z³.
17)
na adaptacjê klubu na osiedlu w Szczytnicy - 20 tys. z³.
18)
na badania mammograficzne dla kobiet - 5 tys. z³.

Naszym priorytetem w odœnie¿aniu dróg by³o dobre utrzymanie dróg,
po których poruszaj¹ siê autobusy szkolne dowo¿¹ce dzieci do gimnazjum i innych szkó³ i ten cel by³ realizowany prawid³owo.
Niestety - odœnie¿enie dróg wewnêtrznych przy tegorocznych opadach œniegu by³o bardzo trudne i kosztowne, nieraz te¿ syzyfowa, bo
wiatr w ci¹gu 15 minut potrafi³ zasypaæ odœnie¿any przez 3 godziny
odcinek drogi.
Przy omawianiu tego tematu chcemy poinformowaæ naszych mieszkañców, ¿e odœnie¿anie dojazdów do posesji i bocznych dróg wewnêtrznych bêdzie odbywa³o siê w dalszej kolejnoœci, tj. po odœnie¿eniu dróg
o mówiliœmy wy¿ej. Odœnie¿anie zaœ dróg biegn¹cych przez prywatne
tereny, podwórka, nawet jeœli mieszkaj¹ tam starsi ludzie nie mo¿e
odbywaæ siê kosztem bud¿etu gminnego. Prawo zabrania nam wydatkowania œrodków bud¿etu gminy niezgodnie z jego zapisami. Jeœli nadmiar œniegu utrudnia dotarcie do kub³ów na odpady komunalne, to
równie¿ w³aœciciel posesji musi zadbaæ o ich opró¿nienie i stworzyæ
te¿ warunki do ich odbioru przez pracowników GZGK.
Oceniaj¹c na tle innych, s¹siednich gmin zimowe utrzymanie dróg gminnych mo¿emy œmia³o stwierdziæ, ¿e nasz Zak³ad Komunalny i zatrudnieni tam ludzie dobrze spisali siê w tegorocznym sezonie zimowym,
dziêki czemu nasze gminne drogi by³y niejednokrotnie lepiej utrzymane ni¿ drogi powiatowe utrzymywane przez ZDP w Boles³awcu.

Informacja dla ROLNIKÓW
Ministerstwo Rolnictwa poda³o wielkoœæ limitu zwrotu podatku akcyzowego w 2010r.
Limit wynosi 73,10 z³ x iloœæ ha u¿ytków rolnych.
Terminy sk³adania wniosków o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami (lub ich kopiami) pozostaj¹
bez zmian:
• od 1 marca 2010 r. do 31 marca 2010 r. - dot. zakupu oleju napêdowego w okresie od 1 wrzeœnia 2009 r.
do 28 lutego 2010 r.,
• od 1 wrzeœnia 2010 r. do 30 wrzeœnia 2010 r. - dot. zakupu oleju napêdowego w okresie od 1 marca 2010 r. do 31 sierpnia 2010 r.
Pieni¹dze wyp³acane bêd¹ w terminach:
• 4 maja - 31 maja 2010 r. w przypadku z³o¿enia wniosku w pierwszym terminie,
• 2 - 30 listopada 2010 r. w przypadku z³o¿enia wniosku w drugim terminie.
gotówk¹ w kasie urzêdu gminy albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.
Zachêcamy do zapoznania siê z Procedur¹ i warunkami ubiegania siê o zwrot podatku akcyzowego w 2010 roku, opublikowan¹
na stronie Ministerstwa Rolnictwa.
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Œmiecisz - p³acisz!
Kara jednorazowa mo¿e osi¹gn¹
kwotê 1.500z³. Nie do wszystkich przemawia motto naszej
Gminy - "Czysta Gmina Nasz¹
Wizytówka". Z naszych statystyk wynika, ¿e gro naszych
mieszkañców (ponad setka)
nielegalnie pozbywa siê odpadów, nie segreguje œmieci.
Czuj¹ siê bezkarni?! Informujemy wiêc mieszkañców - w œlad za dziennikiem "Metro" - Rz¹d szykuje
now¹ ustawê. Kara za brak podpisanej umowy na wywóz
œmieci bêdzie wynosiæ 500 z³. Za pozbywanie siê odpadów niezgodnie z Regulaminem o utrzymanie czystoœci i
porz¹dku kara wyniesie 1 tys.z³. Ponadto, dla osób porzucaj¹cych œmieci ustawa ma wprowadziæ karê prac spo³ecznych.
Oprócz kar ustawa zobowi¹¿e nas (mieszkañców) do segregowania np. liœci z ogrodu, oddzielnej segregacji szk³a
bia³ego i kolorowego, papieru, tworzywa sztucznego i metali. Baterie, stare meble, przeterminowane leki, czy telewizory - bêdziemy musieli wywoziæ osobiœcie, lub przez firmê, do wyznaczonego punktu zbiórki.
INFORMACJA dla œwiadomych ekologicznie
mieszkañców - jest WAS najwiêcej w Lubkowie, Warcie Boles³awieckiej, Wartowicach i Raciborowicach
Dolnych. Ju¿ wiemy, ¿e najwiêcej umów na wywóz œmieci
nie podpisano w: Raciborowicach Górnych, Szczytnicy
(osiedle), Jurkowie i Iwinach.
UWAGA - wiosn¹ wyruszamy na kontrole!

Zjazd na autostradê A18
z osiedla Szczytnica
Zgodnie z podpisanym Porozumieniem o
wspó³finansowanie i realizacjê ZJAZDU na
A18 w okolicach
Szczytnicy, GMINY
Warta Boles³awiecka z
GMIN¥ Gromadka oraz
Legnick¹ Specjaln¹ Stref¹ Ekonomiczn¹ do koñca
czerwca 2010 roku przewiduje siê wykonanie
zjazdu z drogi gminnej Szczytnica - Ró¿yniec na
autostradê.

LUTY 2010

Informacja
NACZELNIKA Urzêdu
Skarbowego
w Boles³awcu
W dniu 11 marca 2010r. w
godz. od 10.oo do 14.oo w Urzêdzie Gminy w Warcie Boles³awieckiej pracownik Urzêdu Skarbowego bêdzie wydawa³ druki i
przyjmowa³ zeznania podatkowe PIT za rok 2009.
Naczelnik Urzêdu Skarbowego w Boles³awcu uprzejmie
informuje, ¿e w ramach akcji sk³adania zeznañ podatkowych
przez osoby fizyczne za rok 2009:
11 marca 2010 r. w godz. od 10.00 do 14.00
w siedzibie Urzêdu Gminy w Warcie Boles³awieckiej SALA ŒLUBÓW- parter
zostanie utworzony jednodniowy punkt, w którym pracownik
Urzêdu Skarbowego w Boles³awcu bêdzie wydawa³ druki oraz
przyjmowa³ zeznania podatkowe - PIT za rok 2009.
Ponadto informujemy, ¿e aby u³atwiæ Pañstwu z³o¿enie w
terminie zeznania podatkowego za rok 2009 Urz¹d Skarbowy w Boles³awcu bêdzie dodatkowo czynny:
• w sobotê - 6 marca 2010 r. w godz. od 9.00 do 13.00
• w sobotê- 24 kwietnia 2010 r. w godz. od 9.00 do 13.00
• w dniach od 26 do 30 kwietnia 2010 r. w godz. od 7.30
do godz. 18.00.
Informacja telefoniczna w sprawie PIT za 2009 rok:
75 6465260- osoby fizyczne nieprowadz¹ce dzia³alnoœci gospodarczej,
75 6465274- osoby prowadz¹ce dzia³alnoœæ gospodarcz¹ lub
do Krajowej Informacji Podatkowej:
z tel. stacjonarnego 0801 055 055
z tel. komórkowego (22) 3300330
Wszystkich serdecznie zapraszamy!

KONKURS dla rolników
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spo³ecznego
Placówka Terenowa w Legnicy serdecznie zaprasza rolników do wziêcia udzia³u w ...
Ogólnokrajowym Konkursie "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne"
- edycja VIII,
nad którym honorowy patronat obj¹³
Prezydent RP Pan Lech Kaczyñski.

Zjazd ten g³ównie bêdzie s³u¿y³ firmom znajduj¹cym siê na LSSE w Krzywej, ale równie¿ mieszkañcom okolicznych miejscowoœci, w tym osiedlom Szczytnica. Dziêki tej inwestycji zostan¹ wybudowane dodatkowo w kierunku Wroc³awia pasy spowolnienia z
w³¹czeniem do drogi gminnej oraz pas w³¹czenia. Podobnie bêdzie po stronie gminy Gromadka. Natomiast
na po³¹czenie miêdzy drogami gminnymi wykorzystamy wiadukt istniej¹cy, obecnie wykorzystywany przez
u¿ytkowników drogi gminnej Ró¿yniec - Szczytnica.

G³ównym celem konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i
¿ycia w gospodarstwach rolnych.Udzia³ w konkursie mog¹ braæ osoby pe³noletnie prowadz¹ce produkcyjn¹ dzia³alnoœæ rolnicz¹.
Dla w³aœcicieli najbezpieczniejszych gospodarstw przewidziano nagrody rzeczowe.
Zg³oszenia gospodarstwa nale¿y dokonaæ na formularzu (ZG£OSZENIE UDZIA£U W KONKURSIE do pobrania na stronie internetowej: www.krus.gov.pl ) i z³o¿yæ w najbli¿szej Placówce Terenowej
KRUS w terminie do 15 marca 2010 roku.
Wiêcej informacji pod numerem telefonu (76) 856-53-17 do 19
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Utraci³eœ dokumenty? Nie ryzykuj!
Zastrze¿ je w Banku! Chroñ najcenniejszy skarb - swoj¹ to¿samoœæ!
Co robiæ w przypadku utraty dokumentów? Gdzie zastrzegaæ? Jakie
dokumenty nale¿y zastrzegaæ? Dlaczego nale¿y zastrzec utracone
dokumenty? OdpowiedŸ otrzymasz tutaj.

Konkurs dla lokalnych grup dzia³ania i stowarzyszeñ
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich Europa inwestuj¹ca w obszary wiejskie.
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzia³ania - Partnerstwo Izerskie
dzia³aj¹ce na terenie gmin:
Gryfów Œl¹ski, Leœna, Lubañ, Lubomierz, Lwówek Œl¹ski,
Mirsk, Nowogrodziec, Olszyna, Platerówka, Siekierczyn,
Stara Kamienica, Sulików, Œwieradów Zdrój, Warta Boles³awiecka, Wleñ, Zawidów, Zgorzelec.
og³asza konkurs
na sk³adanie wniosków o przyznanie pomocy na operacje,
które odpowiadaj¹ warunkom przyznania pomocy z zakresu:
"Odnowa i rozwój wsi"

Informujemy, ¿e rozpoczê³a siê Kampania Informacyjna Systemu DOKUMENTY ZASTRZE¯ONE - akcja realizowana przez Zwi¹zek Banków Polskich pod patronatem Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych i
Administracji i we wspó³pracy z Policj¹ oraz Federacj¹ Konsumentów.
Projekt ma na celu przeciwdzia³anie wyrafinowanym formom dzia³alnoœci przestêpczej z wykorzystaniem skradzionych i zagubionych
dokumentów to¿samoœci.
Ka¿dego dnia przestêpcy podejmuj¹ dziesi¹tki prób u¿ycia cudzych
dokumentów, przy ró¿nych transakcjach: wy³udzenia kredytów, wynajem nieruchomoœci (mieszkania, pomieszczenia gospodarczego)
i samochodów w celach przestêpczych.
Co robiæ w przypadku utraty dokumentów?
1. Natychmiast zastrze¿ je w Systemie DOKUMENTY ZASTRZE¯ONE
2. Powiadom Policjê (gdy utrata nast¹pi³a w wyniku kradzie¿y).
3. Wyrób nowy dokument.
Gdzie zastrzegaæ?
1. W ka¿dej placówce swojego Banku (w Systemie DOKUMENTY
ZASTRZE¯ONE uczestnicz¹ prawie wszystkie Banki w Polsce).
2. Je¿eli ktoœ nie ma rachunku bankowego, powinien zastrzec dokumenty w Banku przyjmuj¹cym zastrze¿enia od wszystkich osób (lista
Banków na stronie internetowej www.dokumentyzastrzezone.pl)
Jakie dokumenty nale¿y zastrzegaæ?

w ramach dzia³ania 4.1/413 "Wdra¿anie Lokalnych Strategii Rozwoju" objêtego programem Rozwoju obszarów
Wiejskich 2007-2013 z udzia³em œrodków Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Termin sk³adania wniosków: od dnia 18.02.20010 do dnia
19.03.2010 roku
Limit dostêpnych œrodków: 5 500 000 z³

Najwa¿niejsze s¹:
• dowód osobisty
• paszport
• prawo jazdy
• karta pobytu
• ksi¹¿eczka wojskowa i marynarska,
• dowód rejestracyjny
• karta p³atnicza
Jak dzia³a System DOKUMENTY ZASTRZE¯ONE?

Miejsce sk³adania wniosków: wniosek nale¿y sk³adaæ osobiœcie w siedzibie LGD - "Partnerstwo Izerskie" Ubocze 300
59-620 Gryfów Œl¹ski (poniedzia³ek - pi¹tek 8.00 - 16.00)
Szczegó³owe informacje dotycz¹ naboru, w tym kryteria
wyboru operacji i wykaz niezbêdnych dokumentów wraz z
formularzem wniosku o przyznanie pomocy, dostêpne s¹ na
stronie internetowej LGD - www.lgdpartnerstwoizerskie.pl
w dziale "Aktualnoœci" oraz w biurze LGD, a tak¿e na stronie
internetowej Wydzia³u Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Dolnoœl¹skiego
www.prow.dolnyslask.pl.

Informacje o dokumentach s¹ przekazywane wszystkim Bankom uczestnicz¹cym w Systemie. Korzystaj¹ z nich tak¿e operatorzy telefonii
komórkowych, Poczta Polska oraz szereg firm i instytucji. Dokumenty
mog¹ sprawdzaæ m.in. poœrednicy finansowi, notariusze, hotele, wypo¿yczalnie czy agencje poœrednictwa sprzeda¿y i wynajmu nieruchomoœci.

Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w biurze LGD (Ubocze 300) od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 8.00 - 16.00, tel.
75 78 13 163, e-mail: sekretariat@lgdpartnerstwoizerskie.pl
Za prawid³owe sporz¹dzenie wniosku odpowiada wnioskodawca.

Na podstawie nowelizacji ustawy o
ewidencji ludnoœci i dowodach osobistych skreœlony zosta³ art. 36a dot.
uiszczania op³at (Dz.U. z 2009r. Nr 39,
poz.306
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Wiêcej informacji mo¿na uzyskaæ na stronie internetowej: www.dokumentyzastrzezone.pl
Urz¹d Gminy informuje, ¿e z dniem
1 stycznia 2010 roku zostaje zniesiona op³ata za wydanie dowodu osobistego.
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"Szko³y Równych Szans"
Ju¿ czwarty miesi¹c uczniowie Szkó³ Podstawowych z Iwin i Tomaszowa Boles³awieckiego uczestnicz¹ w
zajêciach pozalekcyjnych realizowanych w ramach projektu: "Szko³y Równych Szans - wsparcie uczniów szkó³
podstawowych z Gminy Warta Boles³awiecka" w ramach Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki wspó³finansowanego ze œrodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego.
Szko³y realizuj¹ ró¿ne dzia³ania wynikaj¹ce z przyjêtych programów rozwoju, s³u¿¹ce wyrównywaniu szans
edukacyjnych, podniesieniu kompetencji kluczowych oraz przygotowaniu uczniów do dalszej edukacji. Dotychczasowym efektem realizacji projektu jest to, ¿e:
• 235 uczniów rozwija swoje zainteresowania na zajêciach pozalekcyjnych z j. polskiego, j. angielskiego, matematyki, przyrody, informatyki. Odkrywa swoje talenty na zajêciach artystycznych oraz pokonuje trudnoœci na zajêciach
wyrównawczych i logopedycznych.
• 17 nauczycieli podnios³o swoje umiejêtnoœci zawodowe, kwalifikacje koñcz¹c w ramach projektu: szkolenia z
aktywnych metod nauczania oraz prewencji.
Realizacja projektu, który potrwa do lipca daje okazjê do prezentacji potencja³u dzieci, nauczycieli oraz szkó³.
Stworzy³a warunki do zagospodarowania w wartoœciowy sposób wolnego czasu uczniów.
Zapraszamy na nasz¹ stronê internetow¹ www.wartabol.pl/srs/ gdzie prezentujemy dzia³ania szkó³.
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STOP UZALE¯NIENIOM!
STOP PRZEMOCY W RODZINIE!
W ramach pracy Gminnej Komisji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych w Warcie Boles³awieckiej istnieje Punkt Konsultacyjno - Informacyjny dla osób uzale¿nionych od alkoholu, narkotyków, doros³ych osób z
rodzin gdzie nadu¿ywany jest alkohol i dla ofiar przemocy w rodzinie.
Punkt czynny jest w ka¿d¹ œrodê miesi¹ca od godz. 16.00 do 17.00
w pokoju Gminnej Komisji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych
na terenie Gminnego Centrum Kultury w Warcie Boles³awieckiej.
Od miesi¹ca marca uruchomiony zostaje telefon, pod którym w godzinach od 16.00 do 19.00 (równie¿ w ka¿d¹ œrodê) dy¿urowaæ bêdzie nasz
konsultant. Dzwoni¹c pod numer 757310171 wew.16 otrzymasz odpowiedzi na nurtuj¹ce ciê pytania:
- co to jest uzale¿nienie?
- na czym polega wspó³uzale¿nienie?
- czy alkoholizm jest chorob¹?
- jak motywowaæ osobê uzale¿nion¹ do podjêcia leczenia?
- czy nadu¿ywanie alkoholu lub ju¿ uzale¿nienie ma wp³yw
na zachowania, które nazywamy przemoc¹ w rodzinie?
- na czym polega terapia osób uzale¿nionych?
Na te i wiele innych pytañ otrzymasz rzetelne informacje, zachowuj¹c
anonimowoœæ. Nikt Ciê o nic nie spyta. Powiesz ile uznasz za stosowne.
Nie prowadzimy rejestru osób i nie pobieramy ¿adnych op³at za informacje telefoniczne czy podczas spotkañ indywidualnych.
Przy Punkcie funkcjonuje grupa wsparcia "WARTO" dla osób jw.
której spotkania odbywaj¹ siê w ka¿d¹ œrodê w godzinach
od 17.00 do 19.00. Wszystkie spotkania s¹ otwarte.
Nie zapraszamy jedynie osób pod wp³ywem alkoholu, œrodków zmieniaj¹cych œwiadomoœæ czy na tak zwanym kacu.
Zapraszamy te¿ m³odych ludzi, którzy ¿yj¹ w domach gdzie nadu¿ywany
jest alkohol lub sami maj¹ ju¿ problemy z nadu¿ywaniem alkoholu czy
narkotyków. Udzia³ w jednym spotkaniu nie zobowi¹zuje do dalszego
uczestnictwa.
Uczestnicy spotkañ grupy ju¿ wiedz¹, ¿e "Warto"!
ZAPRASZAMY
Adres:
Gminna Komisja Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych
Urz¹d Gminy Warta Boles³awiecka 40 c
59-720 Raciborowice Górne
pow. Boles³awiecki
woj. Dolnoœl¹skie
Tel. 0-75 738 9573; 0-75 738 9597; 0-75 738 9539 wew.19
Adres do korespondencji z prowadz¹cym Punkt Konsultacyjny
i opiekunem grupy wsparcia "Warto":
Piotr Konopnicki
Ul. Wita Stwosza 5/3
58-560 Jelenia Góra
Tel dom. 0-75 647 58 36 - wieczorem
Tel kom. 664 461 086
e-mail:pkonopnicki@wp.pl

Ksi¹¿ka o Gminie
Informujemy naszych mieszkañców, ¿e Urz¹d
Gminy Warta Boles³awiecka jest wydawc¹
monografii o gminie, która w ubieg³ym roku
pojawi³a siê pod tytu³em "Gmina Warta Boles³awiecka w zarysie dziejów i dobie samorz¹dnoœci".
Autorem monografii jest Ma³gorzata Kwiatkowska - Sekretarz Gminy. Monografia zawiera szereg informacji o historii gminy i jej
rozwoju do 2008 roku. W chwili obecnej
dostêpna jest w naszych bibliotekach publicznych i szkolnych.

BAL BEZ ALKOHOLU!
Gminna Komisja Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych,Grupa Wsparcia "Warto" oraz Gminne Centrum Kultury w Warcie Boles³awieckiej
pod patronatem Wójta Gminy Warta Boles³awiecka
Organizuj¹ Wielki Bal Bez Alkoholu, który odbêdzie siê dnia 17 kwietnia 2010 r. w Sali Wiejskiego Domu Kultury w Tomaszowie Boles³awieckim.
Zg³oszenia udzia³u do 31 marca 2010 oraz wpisowe 55 z³ od osoby, osobiœcie w ka¿d¹ œrodê w godz. od 16.00 do 19.00 w Gminnym Centrum
Kultury w Warcie Boles³awieckiej lub zg³oszenia telefoniczne ewentualnie na adres e-mail: grupawarto@wp.pl wp³ata na konto Konopnicki Piotr
nr 81 8658 1022 2607 1101 3000 0010.
Osoby udzielaj¹ce informacji o Balu i przyjmuj¹ce zg³oszenia:
Robert Najdek tel. kom. 0 889 485 978,
Piotr Konopnicki 0 664 461 086 , tel. dom. 75 647 58 36.
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Nowa strona www

Zapraszamy do odwiedzania nowej strony promocyjnej Gminy Warta Boles³awiecka o adresie: www.wartaboleslawiecka.pl

Zapraszamy do wspó³pracy wszystkie œrodowiska lokalne. Chcemy promowaæ ka¿d¹ wieœ i mamy nadziejê, ¿e pomog¹ nam w tym
sami mieszkañcy lub rady so³eckie, stowarzyszenia lokalne, szko³y. Czekamy na propozycje pod adresem poczty mailowej:
redakcjastrony@wartaboleslawiecka.pl

Zapraszamy równie¿ rodziców i ich dzieci w wieku 4-11 lat - na
naszej stronie zamieœciliœmy specjaln¹ stronkê edukacyjn¹ Ministerstwa Œrodowiska. Z tej stronki internetowej dzieci, poprzez
zabawê w uk³adanie puzzli, kolorowanie obrazków, czy rozwi¹zywanie zagadek, dowiedz¹ siê podstawowych informacji o przyrodzie i jego ochronie.

Na stronie umieœciliœmy równie¿ linki na wersje elektroniczne
Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich (RZ¥DOWEGO CENTRUM LEGISLACJI), a tak¿e Elektroniczny Dziennik Urzêdowy
Województwa Dolnoœl¹skiego, w którym og³aszane jest prawo
miejscowe, uchwalane m.in. przez Radê Gminy w Warcie Boles³awieckiej.
ZAPRASZAMY do wspó³pracy i odwiedzania nowej strony.
Redakcja strony
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XVIII FINA£ WIELKIEJ ORKIESTRY ŒWI¥TECZNEJ POMOCY
Po raz kolejny (ju¿ 18 !!!) odby³ siê fina³ Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy. Do zbiórki pieniêdzy przy³¹czy³a sie tak¿e nasza gmina.
Wprawdzie nie uda³o siê zorganizowaæ naszego gminnego fina³u, ale nasi wolontariusze nie zawiedli i tradycyjnie z puszkami zbierali pieni¹¿ki na
terenie ca³ej gminy. Nie by³o to ³atwe zadanie, gdy¿ opady œniegu i ch³ód bardzo utrudni³y pracê naszym wolontariuszom, ale 30 m³odych ludzi
œwietnie poradzi³o sobie z trudnymi warunkami i dziêki nim uda³o siê zebraæ kwotê :
7 569,59 z³, któr¹ nasz sztab przekaza³ dla WOŒP na ratowanie dzieci z chorobami onkologicznymi.
Najlepszymi w tym roku wolontariuszami okazali siê : Patrycja Banyœ z Tomaszowa Boles³awieckiego oraz Mariusz Bigos z Warty Boles³awieckiej. W ich puszkach znalaz³o siê zebranych ponad piêæset z³otych !!! Brawo.
Dziêkujemy wszystkim, którzy przyczynili siê do uzbierania powy¿szej kwoty !!!
SPACEREK Z ORKIESTR¥ !!!
18 edycja fina³ów Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy po raz pierwszy w naszej gminie zosta³a uœwietniona biegiem prze³ajowym. Gminny
sztab Wielkiej Orkiestry (m.in. Pan Dariusz Pachnik i Pan Waldemar Socha) wraz z Gminnym Centrum Kultury przygotowa³y imprezê pod
nazw¹ : "Spacerek z Orkiestr¹". Zawody odby³y siê w przeddzieñ ogólnopolskiego fina³u WOŒP, tj. w sobotê 9 stycznia 2010. Pomimo wielu
trudnoœci ze strony aury uda³o siê przeprowadziæ imprezê, z której dochód w kwocie 327,22 z³ przekazany zosta³ na Orkiestrê. Ca³y bieg wbrew
nazwie nie okaza³ sie spacerkiem, gdy¿ warunki by³y bardzo ciê¿kie, a rywalizacja ostra. Dlatego wszystkim uczestnikom nale¿y gratulowaæ
postawy i podziekowaæ za uczestnictwo oraz wsparcie akcji.
Poni¿ej wyniki biegów poszczególnych kategorii :
KATEGORIA OPEN (OPEN MÊ¯CZY•NI) - DYSTANS 6 KM :
1. WOJCIECH PACHNIK
2. WALDEMAR SOCHA
3. MAREK WOJNOWICZ
KATEGORIA OPEN KOBIETY - DYSTANS 6 KM :
1. MA£GORZATA SZELIGA
2. EL¯BIETA FARYNIARZ
KATEGORIA WETERAN - 6 KM :
1. JACEK DOMOWICZ
2. STANIS£AW KULIK
3. MARIUSZ PIÊTKA
KATEGORIA GIMNAZJUM - DYSTANS 3 KM :
1. ANDRZEJ WOJNOWICZ
2. MARIUSZ WOJNOWICZ
3. ANGELIKA HANISZEWSKA
KATEGORIA SZKO£Y PODSTAWOWE DZIEWCZÊTA - DYSTANS 0,43 KM :
1. WERONIKA KANIKOWSKA
KATEGORIA SZKO£Y PODSTAWOWE CH£OPCY - DYSTANS 0,86 KM :
1. DARIUSZ KULIK
2. KACPER KANIKOWSKI
3. STANIS£AW PACHNIK
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