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FUNDUSZ SO£ECKI
Wyposa¿enie œwietlic wiejskich, doposa¿enie OSP, remonty i modernizacje remiz i obiektów sportowych, zagospodarowanie terenów i organizacja festynów - to najczêstsze zadania, które mieszkañcy gminy Warta Boles³awiecka chc¹ realizowaæ w roku bie¿¹cym w
ramach funduszy so³eckich.
Wnioski o przyznanie œrodków z³o¿y³y wszystkie so³ectwa jeszcze w roku ubieg³ym. Obecnie w so³ectwach trwaj¹
jeszcze prace przygotowawcze tj. opracowywanie dokumentacji, za³atwianie pozwoleñ na budowê, poszukiwanie
najtañszych ofert na zakup sprzêtu i materia³ów. Niew¹tpliwie trudnym elementem wdra¿ania w ¿ycie planów so³ectwa mo¿e byæ wk³ad w³asny mieszkañców tzw. robocizna (czyn spo³eczny). Czas poka¿e, czy jest to element hamuj¹cy czy te¿ mobilizuj¹cy do wspó³dzia³ania mieszkañców.
So³ectwa maj¹ do dyspozycji od 9 do ponad 25 tys.z³., w zale¿noœci od liczby mieszkañców. W sumie w roku 2010
kwota œrodków wyodrêbniona na fundusze so³eckie wynosi 199.833,30z³. Z bud¿etu pañstwa Gmina Warta Boles³awiecka mo¿e liczyæ jedynie na zwrot 10% rzeczywistych wydatków.
Wiadomo ju¿, ¿e mieszkañcy wsi bêd¹ mieli mo¿liwoœæ korzystania z funduszy so³eckich tak¿e w roku przysz³ym tj.
2011. Rada Gminy podjê³a tak¹ decyzjê na sesji odbytej w dniu 30 marca 2010r. Jakie zadania zostan¹ zaplanowane do realizacji w roku 2011 zdecyduj¹ mieszkañcy wsi na zebraniach wiejskich, które musz¹ siê odbyæ kilka dni
przed 30 wrzeœnia br. - data ta jest ostatecznym terminem z³o¿enia Wniosku. Harmonogram zadañ ustalony we
wniosku nie podlega zmianom w trakcie roku. Dlatego te¿ wa¿nym jest, by by³y one dok³adnie przemyœlane przez
zebranie wiejskie. Nale¿y równie¿ zwróciæ uwagê na kwalifikacjê zadania, bowiem ustawa o funduszu so³eckim
wyraŸnie reguluje kwestie zwi¹zane z przeznaczeniem œrodków z funduszy so³eckich i nie przewiduje czêœciowego
odrzucenia wniosku wielozadaniowego, w którym jedno z inwestycji nie bêdzie zadaniem w³asnym gminy i nie bêdzie
zgodne ze Strategi¹ Rozwoju Gminy.
Dla mieszkañców, którzy w roku poprzednim nie interesowali siê mo¿liwoœciami jakie daje fundusz so³ecki ale maj¹
pomys³ na wykorzystanie tych œrodków na poprawê warunków ¿ycia w swojej miejscowoœci i bêd¹ chcieli ponosiæ
wspó³odpowiedzialnoœæ za wydatkowanie pieniêdzy publicznych, publikujemy Poradnik funduszy so³eckich.
Ju¿ dziœ zapraszam na zebrania wiejskie, licz¹c na du¿¹ frekwencjê mieszkañców przy ustalaniu zakresu prac do
wykonania przez nich samych w ramach œrodków z funduszu so³eckiego roku 2011.
WÓJT GMINY
Miros³aw Haniszewski

ZAPROSZENIA
28 maj ( pi¹tek) II Turniej Pi³ki No¿nej Dziewcz¹t o Puchar Wójta Gminy - "Orlik"
Warta Boles³awiecka godzina 11.00.
29 maj (sobota) od godziny 13.00. do rana uroczystoœci z okazji 20 -lecia samorz¹du gminy Warta Boles³awiecka, wystêp zespo³u "NIESPODZIANKA" kabaret
"PAKA", zespó³ "ORFEUSZ", zabawa taneczna.
2 czerwca (œroda) zapraszamy wszystkie dzieci na imprezê "Gmina dzieciom
2010",wyst¹pi "Hrabia Rumburak wœród piratów", Magda Durecka, ogródek rekreacyjny dla dzieci.
19 czerwca (sobota) Tomaszów Boles³awiecki festyn na powitanie lata wyst¹pi¹
zespo³y folklorystyczne i zespó³ "Avanti" z muzyk¹ Italo-disco. Ca³y dochód przeznaczony na remont kaplicy pogrzebowej przy koœciele parafialnym w Tomaszowie Boles³awieckim.
8 sierpnia(niedziela) XV Turniej Pi³ki No¿nej O Puchar Wójta Gminy w Raciborowicach
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Wydawca: Urz¹d Gminy Warta Boles³awiecka 40c, 59720 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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Lokale wyborcze
Lokale wyborcze, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarz¹dzonych
na 20 czerwca 2010r., bêd¹ czynne od godz. 6:00 do 20:00. Tylko lokal wyborczy
w Iwinach nie bêdzie przystosowany dla wyborców niepe³nosprawnych. Szczegó³y
dot. podzia³u Gminy na obwody g³osowania i siedziby obwodowych komisji wyborczych w OBWIESZCZENIU Wójta Gminy z dnia 10 maja 2010r.
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OdpowiedŸ na pismo mieszkañców
Tomaszowa Boles³awieckiego

Poczta Polska S.A. informuje w sprawie planowanych zmian w funkcjonowaniu placówki pocztowej w miejscowoœci
Tomaszów Boles³awiecki.
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POWÓDZ

- potrzebna pomoc !!!
Polski Czerwony Krzy¿ og³asza zbiórkê œrodków finansowych na pomoc powodzianom. Pieni¹dze mo¿na wp³acaæ
na konto nr 93 1160 2202 0000 0001 6233 5614 z dopiskiem "PowódŸ 2010". PCK czeka równie¿ na dary
rzeczowe. Siedziba PCK w Boles³awcu mieœci siê na ul. Tysi¹clecia 32A.
W tej chwili najbardziej potrzebna pomoc to: œrodki czystoœci, œrodki dezynfekcyjne, wiadra, ³opaty, rêkawice
gumowe, kalosze, peleryny, kurtki p/deszczowe, ubrania robocze, odzie¿ nieu¿ywana, koce, œpiwory, materace,
miot³y ró¿ne, rêczniki, poœciel, worki na œmieci, pampersy, od¿ywki i œrodki pielêgnacyjne dla dzieci, ¿ywnoœæ o
przed³u¿onej trwa³oœci (np.: d¿emy, konserwy, cukier, herbata, itp.), woda pitna niegazowana.
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60 LAT KINA KUJAWY W RACIBOROWICACH
WIZYTA ROBERTA GONERY
W dniach 1 - 2 maja 2010 r. w Raciborowicach obchodzono 60-lecie istnienia kina.
Kino Kujawy istnieje w Raciborowicach od 1950 roku, a
jego dzia³alnoœæ nierozerwalnie po³¹czona z prac¹ jedynego w historii kinooperatora Pana S³awomira Piechockiego. Kino Kujawy powsta³o dziêki istniej¹cej w Raciborowicach Cementowni "Podgrodzie", która w nagrodê za
œwietn¹ produkcjê cementu przez swoich pracowników
ufundowa³a im œwietlicê wiejsk¹ z osprzêtem umo¿liwiaj¹cym projekcjê filmów. Sprzêt powierzono w³aœnie Panu
S³awkowi i od tamtej pory w³aœnie on prowadzi kino, robi
to z wielkiego zami³owania do filmu. We wspomnianym
powy¿ej roku Pan S³awek zapocz¹tkowa³ projekcjê filmów,
kino z Raciborowic w tamtym okresie by³o czêsto tak¿e
kinem objazdowym, odwiedzaj¹c czêsto pobliskie miejscowoœci. Pan S³awek osobiœcie wozi³ ca³y sprzêt. W roku
1980 nasze kino przesz³o gruntown¹ modernizacjê i zosta³o uroczyœcie otwarte przez w³adze Cementowni i lokalnego samorz¹du. Od tamtej pory kino zachowa³o siê w prawie niezmienionym stanie, co powoduje, ¿e na dzieñ dzisiejszy jest ono pami¹tk¹ zesz³ej epoki. Popularnoœæ kina
wiejskiego by³a ró¿na. Dawniej sala kinowa regularnie siê
wype³nia³a publicznoœci¹, a seanse takich filmów jak "Historia Bruce'a Lee" czy "Seksmisja" bi³y rekordy popularnoœci i opiekun kina musia³ je wyœwietlaæ kilka razy ! Z
ubiegiem czasu i wchodzeniem nowych technologii (video,
DVD, multikina) nasze kino zaczê³o traciæ na swej wartoœci. Spo³eczeñstwo przesta³o masowo nawiedzaæ kino "Kujawy", a na seanse przychodzi³o po kilka lub kilkanaœcie
osób. Nie zniechêci³o to ani Pana S³awka, ani samorz¹du
gminy, który po dziœ dzieñ utrzymuje niedochodowe kino.
Dziêki czemu osi¹gnê³o ono ten dostojny wiek. Od ubieg³ego roku w pomieszczeniach kina zagoœci³o nowo powsta³e Stowarzyszenie Mi³oœników Wsi Raciborowice, które otworzy³o w jednym z pomieszczeñ galeriê poœwiêcon¹
historii Raciborowic.
Obchody rocznicy powstania kina zorganizowa³y wspólnie
Gminne Centrum Kultury i Stowarzyszenie Mi³oœników.
Pierwszy dzieñ zorganizowany w ca³oœci przez stowarzyszenie by³ dniem sentymentalnym. Cz³onkowie stowarzyszenia oraz zaproszeni goœcie wziêli udzia³ w imprezie, na
której wspominano historiê kina "Kujawy", a tak¿e pracê
Pana Piechockiego. Pan Wójt Gminy Miros³aw Haniszewski uhonorowa³ prowadz¹cego kino Pana S³awka meda-
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60 LAT KINA KUJAWY W RACIBOROWICACH
WIZYTA ROBERTA GONERY
lem zas³u¿onego dla gminy. Sam wyró¿niony opowiedzia³
zaœ o swojej przygodzie z kinematografi¹, a tak¿e prac¹
zawodow¹ w Cementowni. Pan S³awek to ¿ywa historia
miejscowoœci Raciborowice.
W niedzielê 2 maja 2010 roku o godzinie 17.00 w Kinie
Kujawy w Raciborowicach pojawi³ siê znany aktor Robert
Gonera. Jego wizyta zwi¹zana by³a z obchodami 60-lecia
istnienia naszego gminnego kina. Aktor by³ bardzo zaskoczony tym, ¿e wczeœniej nie mia³ okazji odwiedzenia naszego kina, pomimo i¿ kilka lat temu nagrywa³ cykl reporta¿y o dolnoœl¹skich kinach. Jednak wówczas nasze kino
nie zdoby³o jego zainteresowania, czego o dziwo nawet
sam aktor nie by³ w stanie zrozumieæ. Aktor zwiedzaj¹c
nasze kino by³ pod sporym wra¿eniem, i¿ na tak ma³ej wiosce kino jest i co wa¿ne - nadal prosperuje. Równie¿ klimat naszego kina wywo³a³ na naszym znanym goœciu spore wra¿enie. Tu¿ po przyjeŸdzie Robert Gonera wpisa³ siê
do pami¹tkowej ksiêgi, a nastêpnie uda³ siê na salê kinow¹,
gdzie odpowiada³ na pytania od internautów i licznie zgromadzonej publicznoœci. Rozmowê poprowadzi³ dyrektor
Gminnego Centrum Kultury Pan Miros³aw Kopczyñski. Pod
koniec spotkania Pan Gonera poprosi³ na scenê twórcê i
cz³owieka legendê naszego kina Pana S³awomira Piechockiego, który w skrócie opowiedzia³ 60-letni¹ historiê Kina
"Kujawy". Spotkanie zakoñczy³o siê owacj¹ na stoj¹co dla
Pana S³awka, równie¿ na proœbê aktora. Wœród goœci by³
równie¿ Wójt Gminy Pan Miros³aw Haniszewski, który
tak¿e podziêkowa³ Panu Piechockiemu, jak i Panu Gonerze za przybycie i uœwietnienie swoj¹ osob¹ 60 rocznicy
powstania raciborowickiego kina. Na koniec znany aktor
otrzyma³ bukiet piêknych kwiatów, a zgromadzona publicznoœæ mog³a poprosiæ o autograf i zrobiæ sobie zdjêcie z
gwiazd¹ filmow¹. Aktor wyjecha³ z Raciborowic zauroczony mi³¹ atmosfer¹ panuj¹c¹ w kinie, zaznaczy³ równie¿, i¿ bêdzie opowiada³ o naszym kinie w krêgu swoich
znajomych, co na pewno wzbudzi spore zainteresowanie
naszym kinem, a byæ mo¿e pomo¿e je troszkê rozreklamowaæ. Wszak¿e jubilat na to w pe³ni zas³uguje jako prawdopodobnie jedyne wiejskie kino w Polsce!
Ten majowy weekend by³ wyj¹tkowy dla naszego kina,
¿ycie têtni³o w nim tak jak powinno zawsze. Mamy nadziejê, ¿e nie by³ to ostatni jubileusz tego kina i nie ulegnie
ono zapomnieniu.
/mr/
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Zawodnicy UKS "Tukan" Iwiny
znów na podium Mistrzostw Polski !

Tukan z Or³em na piersi !?!

W ostatni weekend 14-16.05.2010 r. w okolicach Ostródy (Wzgórza Dylewskie) odby³y siê
Klubowe Mistrzostwa Polski w Biegu na Orientacjê. Teren by³ bardzo wymagaj¹cy, o du¿ych
przewy¿szeniach a w sporej czêœci podmok³y,
wrêcz bagienny, do tego warunki atmosferyczne
jak na t¹ porê roku ekstremalne, przenikliwe
zimno, deszcz, wiatr, mg³a. W tych warunkach
znakomicie poradzili sobie zawodnicy Tukana.
Pierwszego dnia odby³ siê bieg sztafetowy gdzie
nie spodziewaliœmy siê oszo³amiaj¹cych wyników. Mimo to jesteœmy zadowoleni ze startu.
Sztafeta ch³opców-m³odzików uplasowa³a siê na
siódmym miejscu, juniorzy (z dziewczyn¹ w sk³adzie)ósme miejsce, a ubieg³oroczni Wicemistrzowie Polski Juniorów wystartowali w kat. senioOSTATNIE METRY PIERWSZEJ ZMIANY, rów. Ta ostatnia sztafeta walczy³a z elit¹ polskich seniorów bez ani jednego seniora w sk³aSENIORSKIEJ SZTAFETY TUKANA
dzie! Dwóch m³odzie¿owców i weteran z kat.
(na zdjêciu Mateusz Madej)
M-40, walczyli jak potrafili i wystarczy³o to na
11 miejsce. Drugi dzieñ to zmagania na dystansie klasycznym i tu spodziewaliœmy siê ju¿ du¿o lepszych wyników. Wyniki by³y niez³e, ale po zesz³orocznych sukcesach medalowych, oczekiwania siê zwiêkszy³y i oczekiwaliœmy miejsc na podium. Niestety podium nie by³o, jednak miejsca w pierwszej dziesi¹tce potwierdzi³y, ¿e nasze aspiracje medalowe, nie by³y bezpodstawne. Ma³gosia Szeliga (kat. K-18) uplasowa³a siê na 6 szóstym miejscu,
Angelika Haniszewska (K-16) na 7,Wojciech Pachnik(M-20) równie¿ na 7.
Pozostali nieco s³abiej.

DEKORACJA ZWYCIÊZCÓW KATEGORII K18
(MA£GORZATA SZELIGA II MIEJSCE)
Ostatni dzieñ, to sprint i ostatnie szanse medalowe. Podra¿nieni brakiem
medali zmobilizowaliœmy siê jak przysta³o na "WALCZAKÓW" i nie odpuœciliœmy. Skutkiem tej mobilizacji by³y dwa miejsca na podium.Marek Wojnowicz (M-18),zdoby³ br¹zowy medal, a Ma³gosia Szeliga srebrny. Ma³gosia
przegra³a z³oty medal zaledwie o 11 sek. Co w biegu na orientacjê jest
naprawdê strat¹ niewielk¹. Zreszt¹ nasza zawodniczka przez wiêkszoœæ trasy
prowadzi³a i niewielki b³¹d na przebiegu do przedostatniego punktu spowodowa³ stratê z³otego medalu.

NAJLEPSI JUNIORZY W POLSCE. WŒRÓD NICH MAREK
WOJNOWICZ. STAN¥£ NA NAJNI¯SZYM STOPNIU PODIUM
Równie¿ bardzo siê cieszymy z wystêpu œwietnie rozwijaj¹cej siê naszej juniorki m³odszej Angeliki Haniszewskiej. Mimo i¿ startuje dopiero od roku,
ju¿ nale¿y do czo³ówki polskiej w swojej kategorii. W biegu sprinterskim
zajê³a bardzo wysokie 5 miejsce i uzyska³a kwalifikacje do tegorocznej Ogólnopolskiej Olimpiady M³odzie¿y. Miejsce w pierwszej dziesi¹tce wywalczy³
jeszcze Wojtek Pachnik (9 miejsce) i jest to te¿ bardzo dobry wynik zw³aszcza ,¿e teraz nie ma zbyt wiele czasu na trenowanie, poniewa¿ jest tegorocznym maturzyst¹. Cieszymy siê z wysokiej formy naszej m³odzie¿y tym
bardziej ,¿e ju¿ w tym tygodniu czekaj¹ nas kwalifikacje do Mistrzostw
Europy Juniorów, które odbêd¹ siê w okolicach Wejherowa(woj. Pomorskie). Trzymajcie kciuki za "naszych"!!!
Dariusz Pachnik
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Kilka dni temu informowaliœmy o sukcesach naszych
zawodników podczas Klubowych Mistrzostw Polski. W ten weekend dwójka naszych zawodników
walczy³a na wybrze¿u w
Miêdzynarodowych Zawodach Baltic Cup. Zawody te stanowi³y jednoczeœnie ostatni etap eliminacji
Marek Wojnowicz -dwukrotny medalista Mistrzostw Poldo Kadry Narodowej Juski Juniorów. Czas na start w Mistrzostwach Europy !!!
niorów na Mistrzostwa
Europy w Biegu na Orientacjê , które odbêd¹ siê na pocz¹tku lipca w Hiszpanii. Przed tymi
zawodami trójka naszych zawodników Ma³gosia Szeliga ,Angelika
Haniszewska i Marek Wojnowicz , zachowywa³a szanse na awans.
Niestety ze wzglêdów osobistych na te zawody nie mog³a pojechaæ
Ma³gosia Szeliga, która w obecnej formie, mia³a najwiêksze szanse ,aby
zostaæ reprezentantk¹ naszego kraju, no có¿ ... Jednak pozosta³a dwójka nie zamierza³a odpuœciæ. Bardzo mocnym akcentem rozpoczê³a
Angelika wygrywaj¹c pierwszy etap eliminacji, Marek dopiero szósty
, co wydawa³o siê mocno ogranicza jego szanse. Drugiego dnia Angelika
trzecia , Marek równie¿. Ostatni dzieñ, to jeden du¿y b³¹d Angeliki ,na
jeden z punktów kontrolnych i w efekcie dopiero 12 pozycja, a niestety dla niej, pozosta³e faworytki nie zawiod³y i wykorzysta³y potkniêcie naszej "Andzi". Nie mamy jeszcze oficjalnego potwierdzenia ,ale
wg naszych obliczeñ przez to potkniêcie Angelika z trzeciej pozycji na
liœcie rankingowej do Kadry, spad³a na pi¹te i wydaje siê ,¿e, droga do
Hiszpanii zosta³a dla niej
zamkniêta. Bardzo szkoda,
poniewa¿ jest to bardzo
ambitna i waleczna dziewczyna , a taka nobilitacja
doda³aby jej jeszcze wiêcej motywacji do trenowania. Jednak sportowa z³oœæ
,te¿ ma swoje dobre strony
i na pewno bêdzie chcia³a
potwierdziæ swoj¹ wartoœæ
podczas tegorocznej Ogólnopolskiej Olimpiady M³oAngelika Haniszewska - zaledwie od roku biega na oriendzie¿y. Wracaj¹c do Martacjê, a ju¿ nale¿y do œcis³ej czo³ówki polskiej w kategorii
ka potwierdzi³ swoj¹ wyjuniorek m³odszych
sok¹ formê i ponownie uplasowa³ siê na trzeciej pozycji, co pozwoli³o przeskoczyæ w rankingu o jedno miejsce w górê i
ostatecznie znaleŸæ siê na trzeciej pozycji. Je¿eli trener kadry zadecyduje, ¿e w kategorii M-18 Polska Reprezentacja wykorzystuje swój
limit przys³uguj¹cy reprezentacjom (ka¿de pañstwo ma prawo wystawiæ czworo zawodników w kategorii), to Markowi nale¿y siê strój
reprezentacyjny i bilet do Hiszpanii, jak przys³owiowa miska psu.
Wszystko w rêkach trenera kadry i zarz¹du Polskiego Zwi¹zku Orientacji Sportowej. Na razie ogromnie siê cieszymy z zajêcia drugiego
miejsca przez Marka w Miêdzynarodowych Zawodach Baltic Cup i
czekamy na oficjaln¹ decyzjê dzia³aczy.
Wiadomoœæ z ostatniej chwili ! Dzisiaj na ch³odno przeliczyliœmy
punkty rankigowe do eliminacji na Mistrzostwa Europy i okaza³o
siê ¿e Angelika Haniszewska ostatecznie uplasowa³a siê na trzecim miejscu wiêc wg tego wchodzi na dzieñ dzisiejszy w sk³ad
Kadry Narodowej Juniorów !!!
Dariusz Pachnik
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Naœladowanie mile widziane
Stowarzyszenie Mi³oœników Wsi Raciborowice dba
o estetykê i ma³¹ architekturê Raciborowic Dolnych i
Górnych. Jej dzia³alnoœæ widaæ ju¿ prawie na ka¿dym
kroku.
Dzia³alnoœæ tego Stowarzyszenia jest dowodem na to,
co mo¿na zrobiæ dla swojej wsi ze œrodków unijnych i
funduszy so³eckich oraz przy zaanga¿owaniu samych mieszkañców.
Zapraszamy do obejrzenia skromnego fotoreporta¿u z wykonanej dotychczas
pracy przez to Stowarzyszenie.
Na zdjêciach widaæ jak powstaje ma³a architektura na terenie nieu¿ytku w Raciborowicach Dolnych oraz jak wygl¹daj¹ ustawione niedawno tablice informacyjne. Jeœli
chodzi o wystawê historyczn¹ - mo¿na j¹ ogl¹daæ w kinie
"KUJAWY" w Raciborowicach Dolnych w ka¿d¹ niedzielê
od godz. 15.oo do 18.oo.

KONKURS
dla SENIORÓW 60+
ZAPROSZENIE: Po³udniowo-Zachodnie Forum Samorz¹du Terytorialnego "Pogranicze"
w imieniu swoich niemieckich partnerów - Saksoñskiego Kuratorium ds. Obszarów Wiejskich
oraz Zwi¹zku Seniorów Saksonii - serdecznie zaprasza seniorów z Dolnego Œl¹ska,
osoby powy¿ej 60. roku ¿ycia, do udzia³u w miêdzynarodowym, polsko-czesko-niemieckim, konkursie fotograficznym zatytu³owanym "Tak kolorowy jest nasz œwiat".
Miêdzynarodowe konkursy fotograficzne dla seniorów z Dolnego Œl¹ska, Saksonii oraz
pó³nocnej czêœci Czech posiadaj¹ ju¿ kilkuletni¹ tradycjê, ciesz¹c siê z roku na rok coraz
wiêkszym zainteresowaniem.
Tegoroczny konkurs zosta³ uroczyœcie og³oszony 27 kwietnia podczas Miêdzynarodowego
Spotkania Seniorów, które odby³o siê w Sychrovie ko³o Liberca (Czechy).
Wrêczenie nagród dla laureatów konkursu nast¹pi w Auerbach (Niemcy) 11 wrzeœnia
2010 r. podczas 11. Landowego Dnia Seniora, organizowanego w ramach 13. Do¿ynek
Saksoñskich.
Warunki udzia³u w konkursie:
* Konkurs nosi tytu³ "Tak kolorowy jest nasz œwiat".
* Konkurs jest og³aszany w Saksonii, na Dolnym Œl¹sku i w Pó³nocnych Czechach.
* W konkursie mog¹ uczestniczyæ osoby powy¿ej 60. roku ¿ycia z Saksonii, Dolnego Œl¹ska
i pó³nocnej czêœci Czech, z wy³¹czeniem zawodowych fotografów / fotografików.
* Na konkurs mo¿na przes³aæ maksymalnie 2 zdjêcia (czarno-bia³e lub kolorowe; format
minimalny: 13 cm x18 cm; maksymalny: 20 cm x 30 cm).
* Prawa autorskie zachowuje uczestnik konkursu.
* Prosimy o umieszczenie na odwrocie zdjêcia nastêpuj¹cych informacji: imiê i nazwisko,
wiek, adres i telefon kontaktowy do autora oraz tytu³ pracy.
* Prosimy nie nadsy³aæ negatywów, tylko odbitki zdjêæ.
* Przes³ane odbitki zdjêæ przechodz¹ na w³asnoœæ organizatora.
* Zdjêcia mog¹ zostaæ przedstawione przez organizatora konkursu na wystawie pokonkursowej.
Prace konkursowe mo¿na nadsy³aæ do 20 sierpnia 2010 r. na adres: Po³udniowo-Zachodnie
Forum Samorz¹du Terytorialnego "Pogranicze" ul. Armii Krajowej 30, 59-800 Lubañ
z dopiskiem na kopercie: Konkurs fotograficzny "Tak kolorowy jest nasz œwiat"
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KONKURS
DLA
MIESZKAÑCÓW

Wójt Gminy Warta Boles³awiecka
organizuje konkurs

"CZYSTA GMINA NASZ¥
WIZYTÓWK¥ 2010"
w nastêpuj¹cych kategoriach:
I - gospodarstwo rolne,
II- dom jednorodzinny,
III- budynek wielorodzinny.
Uczestnikami konkursu mog¹ byæ
w³aœciciele i u¿ytkownicy posesji z
terenu gminy Warta Boles³awiecka.
Zg³oszenia nale¿y sk³adaæ w terminie do 15 czerwca 2010r. w Urzêdzie Gminy Warta Boles³awiecka na
formularzu zg³oszeniowym dostêpnym w Urzêdzie, pok. nr 13 oraz
na stronie Biuletynu Informacji
Publicznej.
Oceny posesji uczestnicz¹cych w
konkursie w okresie od 15 czerwca
do 15 lipca 2010r. dokona komisja
powo³ana przez Wójta Gminy Warta
Boles³awiecka.
Rozstrzygniecie konkursu i uroczyste
wrêczenie nagród odbêdzie siê na
dorocznym œwiêcie plonów
,, Do¿ynki Gminne 2010''.
Informacji dotycz¹cych powy¿szego
konkursu udziela Renata Boluk
pracownik Urzêdu Gminy pokój nr
13,tel. 075 738 95 92 wew. 24.
Wójt Gminy
Warta Boles³awiecka
Miros³aw Haniszewski
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Przemys³ wapienniczy
Na terenie Raciborowic (obecnie Raciborowic Dolnych i Raciborowic Górnych) dzia³a³y dwa zak³ady wytwarzaj¹ce wyroby wapiennicze, które oficjalnie zosta³y znacjonalizowane przez Pañstwo Polskie w 1949 roku na podstawie nastêpuj¹cych dokumentów:
1) orzeczeniem nr 67 Ministra Przemys³u i Handlu z 10 lutego 1949r. - zak³ad wyrobu wapna budowlanego i nawozowego w
Raciborowicach Dolnych;
2) orzeczeniem nr 77 Ministra Przemys³u i Handlu z 21 kwietnia 1949r. - zak³ad produkcji cementu i wapna, który póŸniej otrzyma³
nazwê Cementownia "Podgrodzie" w Raciborowicach Górnych.
Zak³ad w Raciborowicach Dolnych dzia³a³ ju¿ w wieku XVIII. Intensywny rozwój tego przedsiêbiorstwa nast¹pi³ po roku 1905. Zak³ad
zosta³ zlikwidowany w po³owie roku 1950. Ruiny zak³adu góruj¹ nad wsi¹ po dzieñ dzisiejszy. Zalany kamienio³om sta³ siê jedyn¹
atrakcj¹ tej czêœci Raciborowic.

O Cementowni "Podgrodzie"
Cementownia "Podgrodzie" w Raciborowicach Górnych zosta³a wybudowana w latach 1923-1927 i dzia³a³a do roku 1991.
W najlepszym okresie produkcyjnym cementownia wytwarza³a 400500 tys. ton rocznie cementu.

W roku 1986 nast¹pi³o drastyczne za³amanie produkcji na
skutek surowej zimy (œmieræ pracownika pod zawalonym
dachem) i spadku jakoœci cementu (wiele budynków na terenie Gminy i Boles³awca, w tym budowany koœció³ wymaga³y przebudowy).
Produkcja cementu spad³a wówczas do 150 tys .ton rocznie.
Wobec takiej sytuacji w roku 1987 kierowanie zak³adem obj¹³
Komisarz, który ostatecznie zlikwidowa³ produkcjê cementu, przekszta³caj¹c zak³ad w wapiennik. Zak³ad wapienniczy
nie przetrwa³ jednak d³ugo i z uwagi na ma³e zapotrzebowanie wapna nawozowego chyli³ siê ku upadkowi.
W roku 1991 rozpocz¹³ siê proces upad³oœciowy. Pod ko-
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niec 1994 roku cementownia zosta³a wykupiona od Syndyka Masy Upad³oœci Cementowni "Podgrodzie" przez firmê Klosters za
kwotê 50 mld.st.z³. Zad³u¿enie cementowni wynosi³o wówczas 30 mld.st.z³. Firma Klosters planowa³a budowê nowej cementowni i w
tym celu postanowi³a o wyburzeniu starych obiektów (piece, m³yny).
Do wyburzenia obiektów cementowni u¿yto 1100 zapalników elektrycznych milisekundowych.
Nowoczesna cementownia (projekt j.n. wykonany przez "Polswiss Projekt Sp. z o. o.") o produkcji dziennej 3500 ton cementu nie
powsta³a jednak z uwagi na z³¹ koniunkturê rynkow¹ (wysokie nasycenie rynku budowlanego).

W roku 2002 firma Klosters zawiesi³a budowê a póŸniej zrezygnowa³a
ca³kowicie z dzia³alnoœci na naszym terenie.
Obecnie w³aœcicielem terenu po cementowni wraz z kopalni¹ odkrywkow¹
jest Spó³ka Akcyjna Góra¿d¿e Cement, nale¿¹ca do miêdzynarodowego koncernu HeidelbergCement, œwiatowego potentata w tej produkcji. W roku
2009 produkcja cementu w tym koncernie wynosi³a oko³o 90 mln ton.
HeidelbergCement posiada najwiêcej zak³adów w Ameryce Pó³nocnej i
Europie, a tak¿e w Afryce i Azji. Wykupione z³o¿a wapieni i margli przez
Góra¿d¿e Cement SA gwarantuj¹, ¿e miêdzy Raciborowicami a Jurkowem
powstanie nowa cementownia, jako jedyna na Dolnym Œl¹sku. Nikt bowiem
nie bêdzie w stanie wywoziæ surowca do produkcji cementu poza granice
naszej gminy.
Natomiast na pytanie:
kiedy dok³adnie powstanie nowa cementownia w Raciborowicach jest jedna - gdy w³aœciciel zabezpieczy niezbêdne
œrodki finansowe na jej realizacjê, bior¹c pod uwagê zapotrzebowanie na cement w Polsce. Gdy w latach 2001-2002 sprzeda¿ cementu w naszym kraju
spad³a do 10 mln. Ton rocznie, realizacja budowy cementowni zosta³a skreœlona. Optymizmem jednak napawaj¹ nas ostatnie lata, w którym sprzeda¿ cementu wzros³a a w roku 2009 wynios³a ju¿ 15 mln ton. Wykonane przez ekspertów
za³o¿enia planowej sprzeda¿y cementu w Polsce okreœlaj¹ wzrost, który bêdzie
postêpowa³ w latach 2005-2025. Daje to szansê na budowê cementowni w Raciborowicach. Dziœ bowiem nikt nie zainwestuje w nowy zak³ad bez gwarancji
na sprzeda¿ swojej produkcji.
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Nasza szko³a kulturalna i weso³a
Dnia 30 kwietnia 2010r. w Szkole Podstawowej im. W³. St. Reymonta w Warcie Boles³awieckiej odby³a siê impreza
profilaktyczna pod has³em "Nasza szko³a kulturalna i weso³a". W tygodniu poprzedzaj¹cym imprezê uczniowie wybierali wœród swoich kole¿anek i kolegów z klasy Króla i Królow¹ Grzecznoœci. W quizie dotycz¹cym dobrych manier
i zachowania siê w ró¿nych sytuacjach zostali wybrani Mistrz i Mistrzyni Znajomoœci Dobrych Manier. Uczniowie
oddzia³u przedszkolnego przypomnieli ca³ej spo³ecznoœci uczniowskiej o dobrych manierach prezentuj¹c przedstawienie "Ballada o Uprzejmym Rycerzu", a uczniowie z klasy 0 i z klasy I zaprezentowali "portreciki" autorstwa Jana
Brzechwy i Juliana Tuwima, jakich nale¿y siê wystrzegaæ. Ostatnim elementem imprezy by³o wykonywanie plakatów
dotycz¹cych w³aœciwego zachowania w ró¿nych sytuacjach i miejscach. Plakaty oraz prace konkursowe zosta³y
wyeksponowane na korytarzach szko³y, aby przypomina³y o sprawach istotnych dla ka¿dego cz³owieka.
Agnieszka Ksiê¿yk
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