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LEADER NA POGÓRZU IZERSKIM
"Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzia³ania- Partnerstwo Izerskie" dzia³aj¹ce na
terenie 17 gmin Pogórza Izerskiego przeprowadzi³o szkolenia z zakresu dzia³añ
PROW na lata 2007-2013.
W ka¿dej gminie mieszkañcy mieli mo¿liwoœæ uczestniczyæ w cyklu szkoleñ dotycz¹cych dzia³añ:
Tworzenie i rozwój mikroprzedsiêbiorstw, Ró¿nicowanie w kierunku dzia³alnoœci nierolniczej i
Ma³e projekty. Beneficjenci mieli
mo¿liwoœæ zapoznania siê z dokumentami aplikacyjnymi, wykazem za³¹czników, a tak¿e celami i kryteriami z Lokalnej Strategii Rozwoju Partnerstwa Izerskiego.
Ka¿dy projekt, który zostanie z³o¿ony w biurze Stowarzyszenia, w ramach poszczególnych dzia³añ, bêdzie oceniany pod wzglêdem Lokalnych kryteriów Wyboru Operacji. Ponadto planowane przedsiêwziêcie powinno byæ
zgodne z celami ogólnymi i s³u¿yæ osi¹gniêciu celów
szczegó³owych zawartych w Lokalnej Strategii Rozwoju
Partnerstwa Izerskiego. Realizacja celów ogólnych zapisanych w strategii: "Zró¿nicowanie dochodów mieszkañców poprzez wykorzystanie po³o¿enia i swoistych cech
regionu", "Tworzenie warunków do organizowania siê, samorealizacji i rozwijania pasji, zainteresowañ mieszkañców regionu" oraz "Poprawa funkcjonowania regionu z
zachowaniem jego swoistych wyró¿niaj¹cych cech" powinna poprawiæ funkcjonalnoœæ regionu i doprowadziæ
do osi¹gniêcia wizji rozwoju Partnerstwa Izerskiego.
Beneficjentem dzia³ania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiêbiorstw" mog¹ byæ osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadaj¹ce osobowoœci prawnej,
które prowadz¹ dzia³alnoœæ jako mikroprzedsiêbiorstwo zatrudniaj¹ce do 10 osób, które chcia³yby rozwin¹æ dzia³alnoœæ, wyposa¿yæ miejsce pracy, przy wsparciu dofinansowania z œrodków PROW. Maksymalna kwota pomocy w
ca³ym okresie to 300 000,00 z³ które stanowi nie wiêcej ni¿
50% kosztów kwalifikowanych.

Dzia³anie "Ró¿nicowanie w kierunku dzia³alnoœci nierolniczej"
skierowane jest do rolników, domowników ubezpieczonych
w KRUS, w³aœcicieli gospodarstw agroturystycznych chc¹cych doposa¿yæ istniej¹c¹ ju¿ bazê oraz tych, którzy chcieliby uruchomiæ agroturystykê lub zamierzaj¹ rozpocz¹æ inn¹
dzia³alnoœæ us³ugow¹ (np. sprzeda¿ hurtowa i detaliczna, rachunkowoœæ, doradztwo, us³ugi informatyczne). W latach
2007-2013 dofinansowanie na to dzia³anie maksymalnie
wynosi 100 000,00z³ co stanowi nie wiêcej ni¿ 50% kosztów kwalifikowanych.
Ma³e projekty to dzia³anie, które skierowane jest do organizacji pozarz¹dowych maj¹cych osobowoœæ prawn¹,
Gmin, Domów kultury, koœcio³ów, zwi¹zków wyznaniowych, osób fizycznych. Zakres pomocy w ramach dzia³ania jest bardzo szeroki, to przede wszystkim œrodki, które
pos³u¿yæ maj¹ tworzeniu warunków do rozwoju turystyki i rekreacji, organizowania siê, samorealizacji, rozwijania pasji i zainteresowañ mieszkañców regionu oraz wp³ywaæ na zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i
historycznego. Refundacji podlegaj¹ koszty kwalifikowane
w wysokoœci nie przekraczaj¹cej 70% tych kosztów.
Maksymalna kwota pomocy w ramach jednego projektu
to 25 000,00 z³, natomiast minimum wynosi 4 500,00 z³.
W ca³ym okresie programowania beneficjent nie mo¿e
otrzymaæ wiêcej ni¿ 100 000,00 z³.
Jeœli masz pomys³, inicjatywê, w³asne œrodki, chcesz zmian
w Swojej ma³ej "ojczyŸnie" , nie wiesz do kogo masz pójœæ,
pozwól Sobie pomóc, PrzyjdŸ po informacjê!!!. Wszystkich
zainteresowanych zapraszamy na bezp³atne konsultacje do
biura "Stowarzyszenia LGD- Partnerstwo Izerskie z siedzib¹
w Uboczu 300 tel. 75 78 13 163.
Zapraszamy na nasz¹ stronê internetow¹: www. lgdpartnerstwoizerskie.pl, gdzie znajdziecie Pañstwo niezbêdne informacje, wnioski i terminy og³aszanych naborów na poszczególne dzia³ania.

Projekt realizowany ze œrodków Unii Europejskiej w ramach dzia³ania 4.1/413 "Wdra¿anie Lokalnych Strategii Rozwoju"
objêtego PROW 2007-2013 z udzia³em œrodków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
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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Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestuj¹ca w obszary wiejskie
OG£OSZENIE. Nabór wniosków na dzia³ania: Tworzenie i rozwój
mikroprzedsiêbiorstw, Ró¿nicowanie w kierunku dzia³alnoœci
nierolniczej, Ma³e projekty.

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:
1. Które odpowiadaj¹ warunkom przyznania pomocy z zakresu: "Ró¿nicowanie w kierunku dzia³alnoœci nierolniczej"
- Limit dostêpnych œrodków: 300 000 z³
2. Które odpowiadaj¹ warunkom przyznania pomocy z zakresu : "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiêbiorstw" - Limit dostêpnych œrodków: 300 000 z³
3. Które nie odpowiadaj¹ warunkom przyznania pomocy
w ramach Osi 3, ale przyczyniaj¹ siê do osi¹gniêcia celów tej osi, tzw. "Ma³e projekty" - Limit dostêpnych œrodków: 250 000 z³

Termin sk³adania wniosków:
od dnia 6.04.2010
do dnia 5.05.2010 roku.
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. a w przypadku operacji
okreœlonych w pkt. 1 i 2 tak¿e na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimir.gov.pl
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.

Og³oszenie opracowane przez Stowarzyszenie LGD Partnerstwo Izerskie.
Og³oszenie wspó³finansowane ze œrodków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarz¹dzaj¹ca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Ministerstwo rolnictwa i Rozwoju Wsi.
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Gmina pomaga
Oddzia³owi
Dzieciêcemu
Szpitala w Boles³awcu
Decyzj¹ Rady Gminy, w trosce o dobro dzieci z terenu gminy Warta Boles³awiecka, GMINA przeznaczy³a kwotê 10tys.z³ dla Oddzia³u Dzieciêcego na zakup kardiomonitora i stanowiska do badania niemowl¹t.
W zwi¹zku z generalnym
remontem instalacji CO,
wodno-kanalizacyjnej,
elektrycznej, przebudow¹
pomieszczeñ, ociepleniem
budynku wynik³o wiele
potrzeb, na które szpital nie posiada funduszy. Oddzia³ Dzieciêcy potrzebuje pilnie nowych pod³óg, doposa¿enia w taki sprzêt jak ³ó¿ka, ³ó¿eczka, stanowiska do badania niemowl¹t, aparatura monitoruj¹ca funkcje ¿yciowe.

KWIECIEÑ 2010

Nieprawid³owoœci
w numeracji
porz¹dkowej budynków
Od pewnego czasu daje siê zaobserwowaæ na terenie ca³ej Gminy
Warta Boles³awiecka narastaj¹ce zaniedbania w numeracji budynków. Uwidacznia siê to poprzez ich zupe³ny brak lub umieszczenie ich
w miejscach ma³o widocznych.
Brak numeru budynku lub jego nieczytelnoœæ bardzo utrudnia
odszukanie adresata. Ma to szczególne znaczenie przy koniecznoœci szybkiego dotarcia z pomoc¹ pogotowia ratunkowego czy
te¿ policji.
Zgodnie z obowi¹zuj¹cym prawem, tj. art.47 b ust. 1 ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000r. Nr 100 poz.1086),
w³aœciciel nieruchomoœci ma obowi¹zek umieszczenia numeru porz¹dkowego w miejscu widocznym na budynku lub bramie.
Dlatego te¿ apelujemy do w³aœcicieli nieruchomoœci, którzy nie
dope³nili tego obowi¹zku, o bezzw³oczne umieszczenie tabliczek z
numerami budynków zgodnie z posiadanymi zawiadomieniami.
Równoczeœnie informujemy, ¿e niedope³nienie obowi¹zku wywieszenia numeru budynku jest równoznaczne z pope³nieniem
wykroczenia zagro¿onego kar¹ grzywny.
Maj¹c powy¿sze na uwadze, w najbli¿szym czasie zostanie przeprowadzona lustracja nieruchomoœci pod k¹tem ich prawid³owego oznaczenia numerem porz¹dkowym.

DERSEN Ewa Utratna
Nowa Wieœ Grodziska 113b/2
59-524 Pielgrzymka
NIP: 581-100-57-78
REGON: 170280170

DERSEN, Biuro Obs³ugi Klienta
Iwiny 18, 59-721 Iwiny
tel. 076 852 00 30, 076 852 09 30
e-mail: dersen@dersen.com.pl, cwdm@cwdm.com.pl
www.dersen.com.pl, www.cwdm.pl

Szanowni Pañstwo!
W zwi¹zku z przyst¹pieniem firmy Dersen do realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla W
ojewództwa Dolnoœl¹skiego na lata 2007-2013
Województwa
dzia³anie 2.1 " Infrastruktura spo³eczeñstwa informacyjnego", w ramach którego planujemy przy³¹czenie naszych klientów i zainteresowanych mieszkañców gminy W
ar
ta Boles³aWar
arta
wiecka (w miejscowoœciach: W
ar
ta Boles³awiecka, Lubków
War
arta
Lubków,, Iwiny i Raciborowice) do
infrastruktur y telekomunikacyjnej œwiat³owodowej.
Mo¿liwoœci jakie daje us³uga po³¹czenia œwiat³owodowego jest znacznie lepsza ni¿
us³ugi œwiadczone drog¹ radiow¹ - telewizja, telefon, Internet. Przystêpuj¹c do realizacji
projektu chcielibyœmy poprosiæ Pañstwa o uwagi, sugestie, opinie co do zamierzonej
inwestycji. Zapraszamy do naszego biura w Iwinach 18 od 10:00 do 16:00 s³u¿ymy
informacj¹ i planami przebiegu linii œwiat³owodowej.
Z wyrazami szacunku
Ewa Utratna
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TPSA INWESTUJE W GMINIE
WARTA BOLES£AWIECKA

MEDAL "Za zas³ugi
dla obronnoœci kraju"

Gmina Warta Boles³awiecka oraz Gmina Pielgrzymka zosta³y wytypowane w ostatnim czasie do inwestycji realizowanych przez TPSA, a w dniu 26 marca br. decyzje te
zosta³y ostatecznie zatwierdzone przez kierownictwo TPSA
w Warszawie.

Wojskowa Komenda Uzupe³nieñ w Boles³awcu informuje,
¿e w celu uhonorowania rodziców, którzy wychowali wiele
dzieci na wzorowych i ofiarnych ¿o³nierzy, prowadzi kampaniê pt. Medal "Za zas³ugi dla obronnoœci kraju".

Dziêki tym decyzjom w naszych gminach wybudowana
zostanie sieæ pozwalaj¹ca na korzystanie z Internetu szerokopasmowego o prêdkoœci 6 MGb.
W ramach projektu w ci¹gu 2010
roku zostanie rozbudowana sieæ we
wszystkich miejscowoœciach naszej i s¹siedniej gminy, a w 2011
roku inwestycja zostanie zakoñczona. Poza sieci¹ zostan¹ tak¿e wybudowane
nowe obiekty centralowe tj. tzw.
szafy dostêpu. We wsiach Tomaszów Bol., Raciborowice, Jurków,
Wilczy Las i Lubków. Uzupe³nione te¿ bêd¹ i doposa¿one
szafy w Iwinach i Warcie Boles³awieckiej. W³adze samorz¹dowe taka inwestycja TPSA bardzo cieszy, umo¿liwi
bowiem wszystkim mieszkañcom dostêp do Internetu.
Warto te¿ dodaæ, ¿e jesteœmy jedynymi gminami na Dolnym Œl¹sku wytypowanymi do tej inwestycji.

Zgodnie z rozporz¹dzeniem Ministra Obrony
Narodowej z dnia 19 kwietnia 1991r. w sprawie zasad i trybu nadawania medalu "Za zas³ugi dla obronnoœci kraju" oraz wzoru odznaki tego medalu i sposobu jego noszenia (Dz.U.
z 1991r. Nr 39, poz.170) nadawany jest:
• "Z³oty Medal "Za zas³ugi dla obronnoœci kraju" - rodzicom, których co najmniej
piêcioro dzieci nienagannie pe³ni lub pe³ni³o
czynn¹ s³u¿bê wojskow¹ w instytucjach podleg³ych MON albo co najmniej troje dzieci nienagannie pe³ni
lub pe³ni³o zawodow¹ s³u¿bê wojskow¹;
• "Srebrny Medal "Za zas³ugi dla obronnoœci kraju"
- rodzicom, których co najmniej troje lub czworo dzieci pe³ni³o lub pe³ni nienagannie czynn¹ s³u¿bê wojskow¹.
Na proœbê WKU Urz¹d Gminy w Warcie Boles³awieckiej
oczekuje na zg³aszanie siê RODZICÓW, którzy zas³u¿yli na MEDAL od Wojska.
Zg³oszenia bêd¹ przyjmowane w pok. nr 4 (USC, parter) do
dnia 16 kwietnia 2010r. w godzinach pracy Urzêdu Gminy.

Likwidacja Gminnego Funduszu
Ochrony Œrodowiska
i Gospodarki Wodnej
Z dniem 1 stycznia 2010r. wskutek zmian przepisów, mieszkañcy Gminy utracili mo¿liwoœæ ubiegania siê o dofinansowanie kosztów usuwania i utylizacji azbestu.
Wójt Gminy Warta Boles³awiecka uprzejmie informujê,
¿e ustawa z dnia 20 listopada 2009r. o zmianie ustawy Prawo ochrony œrodowiska oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. Nr 215, poz. 1664 z 2009) w art. 16 ust. 1 pkt. 2
zlikwidowa³a Gminne Fundusze Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej, wykreœlaj¹c jednoczeœnie z ustawy z dnia
27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony œrodowiska (Dz. U.
2008 Nr 25, poz. 150 ze zmianami) art. 408, stanowi¹cy
podstawê do udzielania dotacji na cele zwi¹zane z ochron¹
œrodowiska.
W zwi¹zku z powy¿szym od dnia 1 stycznia
2010r. gmina utraci³a uprawnienia do
finansowania poprzez dotacjê
przedsiêwziêæ ekologicznych
polegaj¹cych m. in. na usuwaniu
azbestu.
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60 lat kina
W sobotê 1 maja 2010 roku o godzinie 17.00.
w kinie "Kujawy" rozpoczn¹ siê obchody 60
rocznicy powstania kina "Kujawy" w Raciborowicach.
W tym dniu odbêdzie siê spotkanie wspomnieniowe.
2 maja o 17.00. spotkanie ze znanym aktorem Robertem Goner¹. W tym
roku mija 20 lat od
powstania samorz¹du
gminnego w zwi¹zku
z tym jubileuszem
przygotowywanych
jest wiele imprez dla
mieszkañców gminy.
Szczegó³ów szukajcie pañstwo na specjalnie przygotowanych afiszach.
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Wyniki KONKURSU PLASTYCZNEGO
XII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci
i m³odzie¿y pod has³em "Wiatr, wypadek, ogieñ, woda - stra¿ak zawsze rêkê poda" - etap gminny zakoñczony.
Dnia 24 lutego 2010r Gminna komisja w sk³adzie:
1. El¿bieta Piróg,
2. Franciszek Zeszutek,
3. Marian Mazur
dokona³a wyboru najlepszych prac plastycznych w trzech grupach wiekowych, kieruj¹c je do konkursu powiatowego.

• IV miejsce - Natalia Minkinia - szko³a podstawowa Raciborowice Dolne
• V miejsce - Aleksandra Turecka - szko³a podstawowa
Tomaszów Boles³awiecki
III grupa wiekowa ( 13-16 lat ):

• I miejsce - Monika Moskalewicz - Gimnazjum Iwiny
• II miejsce - Karolina Mielko - Gimnazjum Iwiny
• III miejsce - Angelika Haniszewska - Gimnazjum Iwiny
• IV miejsce - Przemys³aw Cz³onka - Gimnazjum Iwiny

Wyniki konkursu:
I grupa wiekowa ( 6 - 8 lat ):
• I miejsce - Helena Rauha - szko³a podstawowa Iwiny
• II miejsce - Sebastian Ko³odziej - szko³a podstawowa
Szcytnica
• III miejsce - Weronika Bajda - szko³a podstawowa Szczytnica
• IV miejsce - Agata Marnicka - szko³a podstawowa Tomaszów Boles³awiecki
• V miejsce - Bartosz Turecki - szko³a podstawowa Tomaszów Boles³awiecki
II grupa wiekowa ( 9 - 12 lat):
• I miejsce - Paulina Gajewska - szko³a podstawowa Szczytnica
• II miejsce - Weronika Tafel - szko³a
podstawowa Raciborowice Dolne
• III miejsce - Kornelia Moskalewicz - szko³a podstawowa Iwiny
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Rozgrywki czas zacz¹æ !
Przed nami rozpoczêcie pi³karskiej rundy wiosennej sezonu 2009/10. Do rozgrywek przyst¹pi¹
gminne dru¿yny. Zimowe przygotowania trwa³y d³ugo i intensywnie, dlatego mamy nadziejê,
¿e nasze dru¿yny nadal bêd¹ zajmowa³y czo³owe miejsca w swoich ligach.
Zacznijmy od naszej czo³owej dru¿yny
wystêpuj¹cej w klasie okrêgowej. GKS
Raciborowice po rundzie jesiennej zajmuje wysokie szóste miejsce.
W styczniu dru¿yna rozpoczê³a okres
przygotowawczy pod okiem trenera
Mariusza Rutkowskiego. W sk³adzie
dru¿yny nie dosz³o do wiêkszych zmian, zosta³ dodatkowo
wzmocniony dwoma nowymi zawodnikami. GKS rozegra³ seriê sparingów, w których spisywa³ siê ró¿nie w zale¿noœci od sk³adu w danym dniu. By³y
wysokie wygrane (3:0 z Garbarni¹ Leszno), jak
równie¿ i wpadki (np. 1:2, z GKS Tomaszów, 0:5
z Twardym). Generalnie jednak nastroje w Raciborowicach s¹ optymistyczne i nie zm¹ci³a
tego nawet pucharowa pora¿ka 2:5 w æwieræfinale z Karkonoszami, wszak¿e to rywal z
tzw. "wy¿szej pó³ki". Celem dru¿yny z Raciborowic bêdzie utrzymanie siê w œcis³ej ligowej czo³ówce. Mamy nadziejê,
¿e dru¿yna potwierdzi swoj¹ dobr¹ dyspozycjê z jesieni.
Na ni¿szym poziomie, tj. w jeleniogórskiej klasie A mamy dwóch
przedstawicieli gminy Warta Boles³awiecka, którzy nadaj¹ ton
tym rozgrywkom. Zacznijmy
od dru¿yny GKS Warta Boles³awiecka. Zespó³ do rozgrywek przygotowywa³ trener
Tomasz Fulczyñski. Jego praca
przynosi dobre efekty, gdy¿ zespó³ Warty po rundzie jesiennej jest liderem rozgrywek i bêdzie walczy³ o
awans do klasy okrêgowej.
W tej walce wydaje siê byæ murowanym kandydatem, co
potwierdzi³y mecze kontrolne, gdzie Warta Boles³awiecka
prezentowa³a ³adny styl gry, m.in. remisowa³ z wy¿ej notowanymi rywalami (3:3 z GKS Raciborowice, 4:4 z Lotnikiem Je¿ów Sudecki, 2:2 z Victori¹ Ruszów).
Jeœli nie przytrafi siê jakaœ niemi³a niespodzianka (a taka
przytrafi³a siê w sparingu z GKS Iwiny - pora¿ka 3:4 !) to
Warta Boles³awiecka powinna awansowaæ do klasy okrêgowej. Bardzo du¿o zale¿eæ bêdzie od dobrego startu w
rozgrywkach, gdy¿ Warta Boles³awiecka ju¿ od pierwszej
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kolejki bêdzie mierzyæ siê kolejno z g³ównymi rywalami do
awansu, tj. Leœnikiem Osiecznica, Piastem Wykroty i GKS
Tomaszów Boles³aawiecki.
Do zespo³u powrócili: Jacek Fusik, Marek Pok³adek i
Krzysztof Janowski, co jeszcze bardziej podnosi si³ê lidera
A-klasy.
Tak, tak ! GKS Tomaszów Boles³awiecki nadal liczy siê
w walce o awans. Wprawdzie jego strata do lideruj¹cej
Warty wynosi 7 punktów, ale wszystko jeszcze jest
mo¿liwe. Starcie "naszych" dru¿yn ju¿ w Wielk¹
Sobotê (3 kwietnia). Dla kogo oka¿e siê ona wielka ? Kibice z niecierpliwoœci¹ czekaj¹ na ten pojedynek, który mo¿e zadecydowaæ w ostatecznym
rozrachunku o losach awansu. Wyniki meczów
kontrolnych GKS Tomaszów Boles³awiecki
potwierdzi³y jego du¿e umiejêtnoœci.
Zwyciêstwo 2:1 w Raciborowicach oraz
piêæ zwyciêstw z ni¿ej notowanymi rywalami stawia tê dru¿ynê w dobrym
œwietle przed startem ligi.
Na koniec GKS Iwiny. Ta dru¿yna ju¿
w tym roku prawdopodobnie do³¹czy
do szeregu A-klasowców, gdy¿ posiada spor¹ przewagê w tabeli. Pod
wodz¹ trenera Mieczys³awa ¯aka
zespó³ radzi sobie dobrze. A zwyciêstwo 4:3 w meczu kontrolnym
nad wy¿ej notowan¹ Wart¹ jest
tylko tego potwierdzeniem.
O efektach zimowych przygotowañ poszczególnych dru¿yn przekonamy siê ju¿ niebawem, kiedy z koñcem marca rozgrywki ligowe rusz¹ pe³n¹
par¹, a emocji sportowych na naszych boiskach na pewno
nie zabraknie. Mamy nadziejê, i¿ bêd¹ to tylko emocje pozytywne. Wierzymy w naszych kibiców, i¿ swoim dobrym
i gor¹cym dopingiem bêd¹ jedynie pomagaæ swoim dru¿ynom w osi¹gniêciu zamierzonych celów.
Na koniec sezonu tradycyjnie spotkamy siê na gminnym
turnieju o Puchar Wójta Gminy. Mamy nadziejê, ¿e bêdzie
to dobre zwieñczenie sezonu 2009/10 dla wszystkich naszych dru¿yn. Warto wspomnieæ, ¿e bêdzie to ju¿ jubileuszowa 15 edycja tego turnieju i organizator przewiduje
szereg niespodzianek zwi¹zanych z tym wydarzeniem.
[mr]

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY WARTA BOLES£AWIECKA

KWIECIEÑ 2010

ZWYCZAJE I TRADYCJE WIELKANOCNE
WIELKANOC, najwa¿niejsze i najstarsze œwiêto chrzeœcijañstwa, obchodzone na pami¹tkê Zmartwychwstania Chrystusa – pocz¹tkowo w dniu ¿ydowskiej
Paschy, a od soboru w Nicei (325) w pierwsz¹ niedzielê po pierwszej wiosennej pe³ni Ksiê¿yca (tj. miêdzy 21 marca a 25 kwietnia).
Obchody religijne Wielkanocy rozpoczyna odbywaj¹ca siê wczesnym rankiem procesja i msza, w Koœciele katolickim zwana rezurekcj¹. W tym dniu spo¿ywa siê uroczyste œniadanie w gronie
rodzinnym, poprzedzone sk³adaniem sobie ¿yczeñ. Wielkanoc
wieñczy okres Wielkiego Postu i poprzedzaj¹cy j¹ Wielki Tydzieñ. Jest czasem radoœci (symbolizuje j¹ bia³y kolor szat liturgicznych). Z Wielkanoc¹ wi¹¿¹ siê liczne religijne i ludowe obrzêdy (œwiêcenie pokarmów, pisanki, œmigus-dyngus).
Œwiêta Wielkanocne maj¹ bogat¹ tradycjê. S¹ niezwykle barwne,
towarzyszy im wiele obrzêdów. Po wielkim poœcie – kiedyœ bardzo œciœle przestrzegany – ludzie z niecierpliwoœci¹ czekali na
odmianê. O wielu wielkanocnych obyczajach pamiêtamy tak¿e
dzisiaj. Dziêki nim œwi¹teczne dni s¹ bardziej radosne.

ZWYCZAJE I TRADYCJE WIELKANOCNE
Palemki na szczêœcie
Wielki Tydzieñ zaczyna siê Niedziel¹ Palmow¹. Kiedyœ nazywano j¹ kwietn¹ lub wierzbn¹. Palemki – rózgi wierzbowe, ga³¹zki
bukszpanu, malin, porzeczek – ozdabiano kwiatkami, mchem, zio³ami, kolorowymi piórkami. Po poœwieceniu palemki bi³o siê ni¹
lekko domowników, by zapewniæ im szczêœcie na ca³y rok. Po³kniêcie jednej poœwieconej bazi wró¿y³o zdrowie i bogactwo.
Zatkniête za obraz lub w³o¿one do wazonów palemki chroni³y
mieszkanie przed nieszczêœciem i z³oœliwoœci¹ s¹siadów.
Œwi¹teczne porz¹dki
Przed Wielkanoc¹ robimy wielkie œwi¹teczne porz¹dki nie tylko
po to, by mieszkanie lœni³o czystoœci¹. Porz¹dki maj¹ tak¿e symboliczne znaczenie – wymiatamy z mieszkania zimê, a wraz z ni¹
wszelkie z³o i choroby.
Topienie Judasza
Kolejnym wa¿nym dniem Wielkiego Tygodnia jest Wielka Œroda.
M³odzie¿, zw³aszcza ch³opcy, topili tego dnia Judasza. Ze s³omy
i starych ubrañ robiono wielka kuk³ê, któr¹ nastêpnie wleczono
na ³añcuchach po ca³ej okolicy. Przy drodze ustawiali siê gapie,
którzy ok³adali kuk³ê kijami. Na koniec wrzucano „zdrajcê” do
stawu lub bagienka. Wymierzanej w ten sposób sprawiedliwoœci
stawa³o siê zadoœæ.
Wielkie grzechotanie
Kiedy milk³y koœcielne dzwony, rozlega³ siê dŸwiêk ko³atek. Obyczaj ten by³ okazj¹ do urz¹dzania psot. M³odzie¿ biega³a po mieœcie z grzechotkami, ha³asuj¹c i strasz¹c przechodniów. Do dziœ
zachowa³ siê zwyczaj obdarowywania dzieci w Wielkim Tygodniu grzechotkami.
Pogrzeb ¿uru
Ostatnie dwa dni postu by³y wielkim przygotowaniem do œwiêta.
W te dni robiono „pogrzeb ¿uru” – potrawy spo¿ywanej przez
ca³y post. Kiedy wiêc zbli¿a³ siê czas radoœci i zabawy, sagany
¿uru wylewano na ziemiê.

Wieszanie œledzia
W równie widowiskowy sposób rozstawano siê te¿ ze œledziem –
kolejnym symbolem wielkiego postu. Z wielk¹ radoœci¹ i satysfakcj¹ „wieszano” go, czyli przybijano rybê do drzewa. W ten
sposób karano œledzia za to, ¿e przez szeœæ niedziel „wygania³” z
jad³ospisu miêso.
Œwiêconka
Wielka Sobota by³a dniem radosnego oczekiwania. Koniecznie
nale¿a³o tego dnia poœwiêciæ koszyczek z jedzeniem. Nie mog³o
w nim zabrakn¹æ baranka (symbolu Chrystusa Zmartwychwsta³ego), miêsa i wêdlin (na znak, ¿e koñczy siê post). Œwiêcono te¿
chrzan, – bo „gorycz mêki Pañskiej i œmierci zosta³a zwyciê¿ona
przez s³odycz zmartwychwstania”, mas³o – oznakê dobrobytu –
i jajka – symbol narodzenia. Œwiêconkê jad³o siê nastêpnego
dnia, po rezurekcji. Tego dnia œwiêcono te¿ wodê.
Specjalnie dla dziewcz¹t
Uwaga dziewczyny, – je¿eli w Wielk¹ Sobotê obmyjecie twarz w
wodzie, w której gotowa³y siê jajka na œwiêconkê, to znikn¹ piegi
i inne mankamenty urody!
Wielka Niedziela – dzieñ radoœci
W Wielk¹ Niedzielê poranny huk petard i dŸwiêk dzwonów mia³
obudziæ œpi¹cych w Tatrach rycerzy, poruszyæ zatwardzia³e serca sk¹pców i z³oœliwych s¹siadów. Po rezurekcji zasiadano do
œwi¹tecznego œniadania. Najpierw dzielono siê jajkiem. Na stole
nie mog³o zabrakn¹æ baby wielkanocnej i dziada, – czyli mazurka.
Lany poniedzia³ek
Lany poniedzia³ek, œmigus-dyngus, œwiêto lejka – to zabawa,
któr¹ wszyscy doskona³e znamy. Oblewaæ mo¿na by³o wszystkich i wszêdzie. Zmoczone tego dnia panny mia³y wiêksze szanse
na zam¹¿pójœcie. A jeœli któraœ siê obrazi³a – to nieprêdko znalaz³a mê¿a. Wykupiæ siê mo¿na by³o od oblewania pisank¹ – st¹d
ka¿da panna stara³a siê, by jej kraszanka by³a najpiêkniejsza.
Ch³opak, wrêczaj¹c tego dnia pannie pisankê, dawa³ jej do zrozumienia, ¿e mu siê podoba.
Szukanie zaj¹czka
Wyrazem wielkanocnej radoœci rodziny mo¿e byæ po zakoñczeniu œniadania, wspólna zabawa – zwana szukaniem zaj¹czka, czyli ma³ej niespodzianki dla ka¿dego.
Wielkanocne jajo
Jajo – króluje na wielkanocnym stole, jest symbolem ¿ycia i odrodzenia. Tradycja pisanek i dzielenia siê œwiêconym jajkiem siêga
daleko w przesz³oœæ. Ju¿ staro¿ytni Persowie wiosn¹ darowali
swoim bliskim czerwono
barwione jaja. Zwyczaj
ten przyjêli od nich
Grecy i Rzymianie. Rumuñskie przys³owie ludowe mówi: „Jeœli my,
chrzeœcijanie zaprzestaniemy barwienia jaj na
czerwono, wówczas nast¹pi koniec œwiata”. Czerwone pisanki maj¹
ponoæ moc magiczn¹ i odpêdzaj¹ z³e uroki, s¹ symbolem serca i
mi³oœci. Jajko jest form¹ najbardziej doskona³¹. Zawiera wszystkie konieczne dla od¿ywienia organizmu sk³adniki: bia³ko, t³uszcz,
sole mineralne i witaminy. Ma oko³o 100 kalorii.
Ÿród³o: internet
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JAK ZROBIÆ WIELKANOCNE PISANKI?
Piêknie zdobione jaja (bêd¹ce symbolem odradzaj¹cego siê ¿ycia) od wieków zdobi¹ polskie sto³y podczas
œwi¹t wielkanocnych. Nie powinno ich zabrakn¹æ w koszyku ze œwiêconk¹. Wprawdzie przez lata sposoby
barwienia i dekorowania jaj zmieni³y siê, ale tradycja pozosta³a.
Tak jest najproœciej!
Najszybsz¹ metod¹ barwienia jajek jest zanurzanie ich
w gor¹cej wodzie, w której rozpuszczony zosta³ barwnik. Intensywnoœæ koloru zale¿y od tego, ile czasu jajo
jest zanurzone w k¹pieli oraz od koloru skorupki.
T¹ metod¹ mo¿na równie¿ barwiæ tylko fragmenty skorupki, k³ad¹c jajo w naczyniu wype³nionym tak¹ iloœci¹
rozpuszczonego barwnika, by skorupka by³a w nim zanurzona tylko do pewnego poziomu. Warto te¿ pamiêtaæ, ¿e kolor mo¿emy utrwaliæ, zanurzaj¹c jajka w occie lub spryskuj¹c pisanki lakierem do w³osów.

Koronkowe wzory
Zabarwione na intensywny kolor skorupki mo¿na ozdobiæ misternymi wzorkami. Metoda jest prosta: wystarczy szpilk¹ lub
ostro zakoñczonym no¿em „wydrapaæ” dowolne motywy.
Uzyskany w ten sposób wzór jest tak subtelny, ¿e przypomina
delikatn¹ koronkê. To metoda dla wytrwa³ych.
Pisanki – oklejanki
Tê wspó³czesn¹ metodê zdobienia pisanek polecamy zw³aszcza dzieciom. Mog¹ one z barwnego papieru, cienkiego materia³u o ciekawym wzorze lub kolorowej samoprzylepnej folii
wyci¹æ fantazyjne elementy, a potem nakleiæ je na skorupkê
tak, jak podpowiada im wyobraŸnia.
Malowanie lakierem do paznokci
W sklepach mo¿na kupiæ lakier do paznokci we wszystkich
niemal kolorach têczy. Maj¹c do wyboru tak¹ palet¹ barw,
nawet ma³e dziecko bêdzie mog³o bez problemu namalowaæ
na pisance ¿ó³tego kurczaczka, b³êkitne niebo czy zielon¹ trawkê. Lakier nale¿y nanosiæ na skorupkê cienkim pêdzelkiem,
do³¹czonym do buteleczki z lakierem. Uwaga: ma³e dzieci nie
lubi¹ d³ugo czekaæ na efekt swojej pracy. Uciesz¹ siê, jeœli
bêd¹ mog³y u¿yæ lakieru szybko schn¹cego.

Przepis na wydmuszkê
WeŸ jajko, zrób dwie dziurki z obu stron, najlepiej ig³¹.
Dmuchaj w jedn¹ dziurkê. Jak wyleci z jajka ¿ó³tko, to
mo¿esz pokolorowaæ.
Barwniki z natury
Piêkne kolory skorupek mo¿na uzyskaæ, stosuj¹c naturalne barwniki roœlinne. Œwie¿o wyciœniêty, lekko zakwaszony sok z buraka barwi pisankê na ró¿ne odcienie ró¿u
i czerwieni, sok z jagód – na fioletowo, wywar z suchych
³usek cebuli – na wszystkie odcienie ciep³ej ¿ó³ci a¿ do
rudawego br¹zu, zaœ woda, w której gotowa³ siê szczypiorek lub œwie¿a zielona trawa – na zielono.
Woskowanie
Jeœli na czyst¹ skorupkê naniesiemy wzór z roztopionego wosku, a nastêpnie zanurzymy jajo w roztworze
barwnika, to zabarwi¹ siê tylko ods³oniête fragmenty
skorupki. Czêœci ukryte pod woskiem nie zmieni¹ koloru. Po wyjêciu jajka z k¹pieli wystarczy zetrzeæ wosk
miêkk¹ œciereczk¹.
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Jak zrobiæ kurczaczka z waty?
Z 2 kulek zabarwionej na ¿ó³to waty, drucika (najlepiej w czerwonej os³once), 2 czarnych koralików i kawa³eczka doœæ
sztywnego czerwonego materia³u mo¿na b³yskawicznie zrobiæ sympatycznego kurczaczka. W kuleczki z waty (jedn¹
mniejsz¹ – g³ówkê, drug¹ wiêksz¹ – tu³ów) wk³uwamy drut.
Wyginamy go tak, by g³ówka by³a pod odpowiednim k¹tem do
tu³owia. Koñce drucika zaginamy, by wata siê nie zsuwa³a.
Doklejamy oczka z koralików i dziobek z czerwonego materia³u. Nó¿ki kurczaczka robimy z drutu owiniêtego czerwon¹
przêdz¹ lub materia³em.
Baranek z futerka
Ma³y rulonik ze sztywnego papieru oklejamy kawa³kiem bia³ego futerka. Z jednej strony przymocowujemy niezbyt du¿y pompon z bia³ej puszystej w³óczki (g³owa) i 2 maleñkie pomponiki
(uszy). Doklejamy oczy z koralików i pyszczek wyciêty z paseczka czarnego lub br¹zowego materia³u. Z drugiej strony rulonika przymocowujemy ogonek z pomponika. Nó¿ki baranka
mo¿emy zrobiæ z cienkich patyczków lub zapa³ek oklejonych
skrawkami bia³ego futerka.
Ÿród³o: internet

