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Przemówienie Wójta Gminy Warta Boles³awiecka z okazji obchodów
XX-Lecia Samorz¹du Terytorialnego w dniu 29 maja 2010 roku
SZANOWNI PAÑSTWO!
Gmina Warta Boles³awiecka w obecnym kszta³cie terytorialnym, jako odrêbna jednostka organizacyjna administracyjnego podzia³u kraju funkcjonuje od 1 stycznia
1973 roku powsta³a z po³¹czenia trzech gromadzkich
rad narodowych: w Warcie Boles³awieckiej, w Tomaszowie Górnym i w Raciborowicach Górnych. Pierwsze wybory zarz¹dzone zosta³y na dzieñ 9 grudnia 1973 r, a w
ich wyniku do Gminnej Rady Narodowej wybrano 35
radnych.
Pierwsze wybory do samorz¹du terytorialnego zarz¹dzono
na dzieñ 27 maja 1990 roku. W Gminie Warta Boles³awiecka mieszkañcy wybrali 20 radnych, a radni ze swojego grona w dniu 7 czerwca 1990 roku dokonali wyboru Przewodnicz¹cego Rady Gminy w osobie Adama Maksymczyka. W pocz¹tkowym okresie dzia³ania samorz¹dów równie¿ wyboru Wójta Gminy dokonywali radni.
Na sesji Rady Gminy w dniu 11 czerwca 1990 roku - po
trzech turach g³osowania tajnego, radni wybrali - z dwóch
kandydatów - swojego pierwszego wójta w mojej osobie. Tê funkcjê sprawujê nieprzerwanie do dnia dzisiejszego wraz z Przewodnicz¹cym Rady Gminy - Adamem
Maksymczykiem.
Uwarunkowania ekonomiczno-gospodarczo-spo³eczne
dla nowego samorz¹du by³y bardzo trudne. Dwa podstawowe zak³ady i jednoczeœnie najwiêksi podatnicy skoñczyli w³aœnie u progu samorz¹dnoœci swoj¹ dzia³alnoœæ
gospodarcz¹. Zak³ady Górnicze "Konrad", które zatrudnia³y 2100 pracowników zakoñczy³y wydobycie rudy
miedzi i rozpoczê³y proces likwidacji i przebran¿owienia. Natomiast cementownia "Podgrodzie" w Raciborowicach Górnych po problemach z jakoœci¹ swojego podstawowego produktu - cementu, po nieudanych próbach
naprawczych prowadzonych przez Komisarza, polegaj¹cych na produkcji wapna nawozowego, w konsekwencji upad³a. Syndyk Masy Upad³oœci nie ma wiêc wielkiego wyboru - sprzedaje zak³ad, a 300 - osobowa za³oga
pozostaje bez pracy.
Nie mniej trudne czasy okazuj¹ siê byæ dla Pañstwowego Gospodarstwa Rolnego w Tomaszowie Bol., które zatrudnia oko³o 500 - osobow¹ za³ogê. Jeden z najlepszych
PGR-ów w woj. legnickim zostaje rozparcelowany i sprzedany przy jednoczesnej redukcji zatrudnienia, a pozosta³e - ma³e jednostki - jak SKR-y, RSP, czy GS równie¿
prze¿ywaj¹ kryzys i s¹ prywatyzowane lub likwidowane.
Do dnia dzisiejszego z jednostek sektora rolnego przetrwa³¹ tylko Stacja Doœwiadczalna Oceny Odmian w
Tomaszowie Boles³awieckim i Rolnicza Spó³dzielnia Produkcyjna w Iwinach wraz z osobami sprawuj¹cymi w
nich funkcje kierownicze.

W wyniku powsta³ej sytuacji Gmina Warta Boles³awiecka sta³a siê jedn¹ z wielu gmin w Polsce o bardzo wysokim wskaŸniku bezrobocia o charakterze strukturalnym.
W omawianym czasie siêga³ on niemal 32% i sprawi³, ¿e
pocz¹wszy od 1993 roku pojawiliœmy siê w wykazie gmin
zagro¿onych bezrobociem strukturalnym.
Nie u³atwi³y nam równie¿ startu w samorz¹dnoœæ niezrealizowane w poprzednim uk³adzie gospodarczym, a przekazane gminie zadania inwestycyjne a mianowicie: budowa kot³owni i oczyszczalni œcieków dla osiedla spó³dzielczego w Raciborowicach Górnych.
W 1990 rok Gmina Warta Boles³awiecka, podobnie jak
wiêkszoœæ polskich gmin, wesz³a z ogromnymi zapóŸnieniami w infrastrukturze komunalnej. Dwie z naszych wsi
nie posiada³y wodoci¹gów, za wyj¹tkiem osiedli PGRowskich i osiedla "konradowskiego" w Iwinach - gmina
nie posiada³a kanalizacji, gazy, telefony by³y tylko w zak³adach i instytucjach dzia³aj¹cych na naszym terenie, u
so³tysów, w jednostkach osp. Nie posiadaliœmy wówczas
zbyt wiele utwardzonych dróg, szko³y - za wyj¹tkiem Raciborowic Dolnych - nie posiada³y sal gimnastycznych
lub mieœci³y siê w starych, przedwojennych budynkach.
Brakowa³o œwietlic wiejskich, oœwietlenia ulicznego,
chodników.
Tak wiêc przed samorz¹dem Gminy Warta Boles³awiecka w 1990 roku stanê³o nie lada wyzwanie! Wa¿ne wiêc
by³o, by Rada Gminy mimo wewnêtrznych ró¿nic politycznych skupi³a siê na realizacji zadañ najwa¿niejszych
dla mieszkañców, a nie walce politycznej.
Dziœ mo¿na powiedzieæ, ¿e ten egzamin zdaliœmy wszyscy
na szóstkê: i Rada Gminy i Wójt I kadencji, i tak by³o
równie¿ w nastêpnych kadencjach.
Doœwiadczenia minionych 20 lat samorz¹dnoœci pokazuj¹ jak bardzo umiejêtnoœæ odsuniêcia sporów i walki
politycznej wp³ynê³a na rozwój gmin polskich; tam gdzie
by³y wewnêtrzne przepychanki i du¿a zmiennoœæ radnych
oraz szefów gmin (wójtów, burmistrzów, prezydentów)
postêp w rozwoju gmin jest na du¿o ni¿szym poziomie mo¿emy to stwierdziæ nawet na przyk³adzie naszych najbli¿szych s¹siadów.
Dla samorz¹du Gminy Warta Boles³awiecka a szczególnie Wójta Gminy by³a bardzo wa¿na realizacja has³a,
które do dziœ jest dla nas najwa¿niejsze: PRACOWAÆ I
TAK ROZWIJAÆ GMINÊ, aby warunki ¿ycia naszych
mieszkañców sta³y siê takie same - lub lepsze - jak warunki ¿ycia mieszkañców miast.
Realizacja tego has³a wymaga³a du¿ego zaanga¿owania, sprytu organizacyjnego i pieniêdzy, a tak¿e w³aœciwego ustalenia kolejnoœci realizacji dla zaplanowanych
zadañ.
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Podstawowym celem w³adz gminy pierwszej kadencji - poza
trudnym czasem uczenia siê dzia³añ w zmienionych formach
organizacyjno prawnych - by³o podjêcie decyzji o budowie
sieci wodoci¹gowej we wsiach, w których jej nie by³o dot¹d,
a wiêc w Wartowicach i Szczytnicy. Zadanie uda³o siê nam
zrealizowaæ za kwotê 5 mln. z³otych i by³ to niew¹tpliwie
pierwszy nasz samorz¹dowy sukces. Poza t¹ inwestycj¹ w
1994 roku oddaliœmy do u¿ytku szko³ê podstawow¹ wraz z
sal¹ gimnastyczn¹ w Warcie Bol., na któr¹ z bud¿etu gminy
wydaliœmy kwotê 17 mln. z³otych.
Ju¿ w pierwszej kadencji rozpoczêliœmy tak¿e zadanie przebudowy dróg gminnych z gruntowych na asfaltowe - w 1991
roku to zadanie zaczêliœmy realizowaæ w Iwinach i Raciborowicach. W ci¹gu ca³ej I kadencji wybudowaliœmy ogó³em
28,6 km dróg i 1,3 km chodników.
Wa¿nymi i niezwykle trudnym przedsiêwziêciem by³a inwestycja budowy sieci kanalizacji œciekowej . Inne inwestycje,
jak telefonizacja gminy czy oddanie mieszkañcom Domu Kultury w Tomaszowie Bol. cieszy³y nie tylko w³adze gminy, ale
i jej mieszkañców.
Aby przezwyciê¿yæ bezrobocie poszukiwaliœmy nowych inwestorów. Jednym z pierwszych by³a firma z Krakowa, która
uruchomi³a wydobycie piaskowca w Wartowicach. W kolejnych latach pojawili siê nowi, ale rodzimi inwestorzy jak
Pañstwo Kujundziæ z firm¹ "RADE", których produkcja w
obecnym czasie znana jest nie tylko w kraju, dalej - Pan
Abratañski z firm¹ produkuj¹c¹ pieczywo cukiernicze "DELIX", a tak¿e walcz¹ca o czystoœæ naszego œrodowiska firma "CETUS". Czêœæ utrzyma³o siê na rynku z wczeœniejszego okresu i nadal prowadzi swoj¹ dzia³alnoœæ - Zak³ad Ceramiczny Pana W. Rutyny.
Na bazie maj¹tku po zak³adach górniczych "KONRAD" w
Iwinach powstaj¹ równie¿ nowe firmy, jak "AQUKONRAD"
i Zak³ady Wyrobów Gumowych (obecnie dzia³aj¹ce jako
spó³ka pracownicza)- obie w Iwinach oraz Kopalnia Gipsu i
Anhydrytu w Lubkowie dzia³aj¹ca do dziœ i podtrzymuj¹ca
górniczy rodowód naszej Gminy.
Firma "KLOSTERS" swoj¹ dzia³alnoœci¹ i planami dawa³a i
daje samorz¹dowcom z Gminy nadzieje na przywrócenie produkcji cementu, a obecnie - wykupiona przez HeidelbergCement reprezentowany przez Góra¿d¿e Cement umacnia nas
w przekonaniu, ¿e w przysz³oœci Raciborowice stan¹ siê
znów znane z produkcji tego wa¿nego surowca budowlanego i dadz¹ miejsca pracy mieszkañcom tej wsi.
W pierwszych latach samorz¹dnoœci powsta³o równie¿ wiele
ma³ych, ale istotnych gospodarczo podmiotów prowadz¹cych
dzia³alnoœæ handlow¹, wytwórcz¹ i us³ugow¹.
W tym pionierskich latach, a dok³adnie w 1996 roku - byliœmy jedn¹ z czterech gmin - które uczestniczy³y w utworzeniu Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Krzywej do dziœ jesteœmy jej udzia³owcami.
Szybko i wzorcowo rozwija siê u nas rolnictwo indywidualne. Na bazie obiektów i gruntów uzyskanych po prywatyzacji PGR-u w Tomaszowie Boles³awieckim powsta³y du¿e gospodarstwa rolne Pana S. Kuduka, J. Koz³owskiego, S. Boruc-
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kiego, K. Ceny, Wojciechowskiego - s¹ do dziœ sprawnie
zarz¹dzane i dziêki zaanga¿owanej pracy zatrudnionych pracowników uzyskuj¹ wysokie plony.

SZANOWNI PAÑSTWO!
Dziœ, gdy mija 20 lat funkcjonowania samorz¹du
gminy Warta Boles³awiecka mo¿emy œmia³o powiedzieæ, ¿e radni wszystkich piêciu kadencji wraz z
Wójtem tej gminy, ca³ym urzêdniczym zapleczem oraz
jednostkami organizacyjnymi gminy pracowali na
bardzo wysokim poziomie, z ogromnym zaanga¿owaniem, konsekwencj¹ i skutecznoœci¹ - a co najwa¿niejsze - bez politycznych konfliktów, które s¹ udzia³em wielu polskich gmin.
To dziêki takim w³aœnie uwarunkowaniom uda³o siê
dumnie wprowadziæ nasz¹ gminê w XXI wiek ze 100%
stelefonizowaniem - dostêpnym ju¿ od 1996 roku,
100% zwodoci¹gowaniem (dodam, ¿e byliœmy
pierwsz¹ w woj. legnickim w pe³ni zwodoci¹gowan¹
gmin¹),nowoczesn¹ baz¹ oœwiatow¹, wysokiej jakoœci drogami i chodnikami. Ju¿ w 2002 roku niemal
70% mieszkañców mia³o mo¿liwoœæ przy³¹czenia siê
do sieci gazowej.
Jako pierwsi w powiecie boles³awieckim w 2003 roku
mogliœmy pochwaliæ siê 100% skanalizowaniem gminy, a do dziœ dziêki za³odze GZGK w Lubkowie i
sprawnemu zarz¹dzaniu przez dyrektora J.Palamara
mamy najtañsz¹ wodê i œcieki nie tylko w powiecie,
ale i w kraju.
To równie¿ dziêki dzia³aniom GZGK mamy w gminie
uporz¹dkowan¹ gospodarkê odpadami. Na terenie
gminy korzystamy z dwóch czynnych punktów gromadzenia odpadów, zakupiliœmy pojemniki na odpady, a tak¿e pojemniki do ich segregacji, koñczymy
budowê linii sortowniczej do segregacji odpadów, co
pozwoli nam na samodzielne odzyskiwanie surowców
wtórnych w przysz³oœci a mieszkañcom przyniesie
wymierne korzyœci w postaci niskich op³at za odbiór
odpadów.
Stworzyliœmy alternatywny system podawania wody
dla naszych mieszkañców - doœwiadczenia roku 2002
udowodni³y nam, ¿e gmina musi zawsze mieæ dodatkowe zabezpieczenia i dziœ, poza w³asnymi ujêciami
wody, które zosta³y ju¿ wybudowane lub s¹ w trakcie
budowy, posiadamy inne mo¿liwoœci podawania wody
z Okmian, Boles³awca czy nawet z Pielgrzymki.
Po roku 2002 wymieniliœmy ca³¹ sieæ wodoci¹gow¹
w gminie, zastêpuj¹c stalowe zamulone rury instalacj¹
PCV
Wa¿ne dla samorz¹dowców by³y równie¿ inwestycje
spo³eczne. Kiedy w 2002 roku budowaliœmy kolejn¹
ju¿ salê gimnastyczn¹, mogliœmy odetchn¹æ z ulg¹, ¿e
m³odzie¿ wszystkich naszych szkó³ mo¿e korzystaæ z
takiej bazy w czasie obowi¹zkowych zajêæ wychowania fizycznego. Nie zapominamy o przeznaczaniu
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niema³ych œrodków finansowych na remonty kapitalne czy bie¿¹ce w naszych obiektach oœwiatowych
dbaj¹c o sta³e podnoszenie warunków nauczania
naszego najm³odszego spo³eczeñstwa.
Od wielu lat modernizujemy i budujemy boiska sportowe. W 2009 roku oddaliœmy naszym dzieciom, m³odzie¿y i mieszkañcom boisko wielofunkcyjne "ORLIK" - pierwszy obiekt w gminie ze sztuczn¹ nawierzchni¹.
W naszej ma³ej przecie¿ gminie ka¿da wieœ ma w³asn¹
œwietlicê wiejsk¹; ostatni obiekt powstaje w³aœnie w
Szczytnicy, gdzie uznaliœmy ¿e remontowanie starego budynku jest nieuzasadnione.
W swoich obiektach komunalnych dbamy o formê
ogrzewania wybieraj¹c niestety dro¿sze od tradycyjnych - w wielu z nich posiadamy ogrzewanie gazowe, olejowe lub elektryczne.
Systematycznie budujemy lub modernizujemy istniej¹ce oœwietlenie uliczne - na dzieñ dzisiejszy gminê
Warta Boles³awiecka oœwietla 950 lamp.
Ogromnym wysi³kiem inwestycyjnym w naszej gminie by³a realizacja zadañ na przyjêtych po 2000
roku terenach pojarowskich. Aby przywróciæ to du¿e
osiedle mieszkaniowe do ¿ycia skierowaliœmy tam
a¿ 3,5 mln. œrodków doprowadzaj¹c mieszkañcom
sieæ wodoci¹gow¹ i kanalizacyjn¹, buduj¹c drogi,
oœwietlenie uliczne.
Maj¹c na uwadze zdrowie naszych mieszkañców inwestowaliœmy w budowê i remonty naszych obiektów opieki zdrowotnej w Tomaszowie Bol., Iwinach,
Raciborowicach Górnych i Warcie Bol. dostosowuj¹c równie¿ te obiekty do potrzeb osób niepe³nosprawnych.
Systematycznie - od pierwszych lat samorz¹dnoœci dbamy o nasze jednostki osp, zakupuj¹c im pojazdy do dzia³añ ratowniczych - w 2003 roku samochód marki "Mercedes" dla OSP w Warcie Bol., niezbêdny sprzêt do dzia³añ ratowniczych, buduj¹c lub
remontuj¹c remizy jednostek.
Staramy siê równie¿ dbaæ o nasze obiekty sakralne
systematycznie przekazuj¹c œrodki na remonty koœcio³ów w naszej gminie.
Niezwykle wa¿nym nie tylko dla ochrony œrodowiska naturalnego, ale szczególnie dla naszych mieszkañców s¹ inwestycje drogowe. Poza ci¹gle realizowanymi zadaniami w tej dziedzinie na drogach
gminnych, od 10 lat przekazujemy ogromne œrodki
na inwestowanie w drogi i chodniki powiatowe i
wojewódzkie, gdy¿ uwa¿amy, ¿e wizerunek naszej
gminy jest szczególnie wa¿ny, a dobre drogi s¹ nasz¹
najlepsz¹ wizytówk¹.
Omawiaj¹c w du¿ym skrócie najwa¿niejsze osi¹gniêcia naszego samorz¹du w minionym 20-leciu nie sposób pomin¹æ corocznie organizowanych kolonii letnich. Od 20 lat na tê zorganizowan¹ formê wypo-
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czynku wysy³amy 180-250 dzieci, wybieraj¹c na ich potrzeby
dobre oferty kolonijne i finansuj¹c z bud¿etu gminy do 6070% kosztów wyjazdu. W roku bie¿¹cym dodatkow¹ form¹
wypoczynku bêdzie tzw. "zielona szko³a", na któr¹ wyjedzie
m³odzie¿ klas V szkó³ podstawowych ju¿ w czerwcu.
Od 15 lat finansujemy równie¿ wyjazdy naszych dzieci na
baseny w trakcie roku szkolnego.
SZANOWNI PAÑSTWO!
Nie³atwo jest przedstawiæ wszystkie osi¹gniêcia, jakie zdarzy³y
siê w ci¹gu minionych XX lat funkcjonowania samorz¹du. Nale¿y jednak pokreœliæ, ¿e wszystkie dokonania minionych dwóch
dekad , mimo ¿e kolejne Rady, wójt i urz¹d sprawnie pracowa³y,
¿e nie by³o konfliktów, ¿e udawa³o siê zdobywaæ œrodki ze Ÿróde³
zewnêtrznych nawet do 72% kosztów inwestycji, ¿e mieliœmy ogromne wsparcie naszego spo³eczeñstwa, nie by³yby mo¿liwe gdyby nie
nasi wspaniali, hojni, zdyscyplinowani i dobrzy gospodarczo nasi
duzi i mali , zasobni i mniej zasobni podatnicy wraz z zatrudnionymi pracownikami.
Organizuj¹c dziœ obchody XX-Lecia Samorz¹du uznaliœmy,
¿e przede wszystkim to w³aœnie Wam nale¿¹ siê s³owa
wdziêcznoœci i podziêkowania, od nas mieszkañców i w³adz
tej gminy dla Was - wszystkich przedsiêbiorców i podatników tej gminy.
Ale Szanowni Pañstwo pozwólcie, ¿e szczególnie podziêkujê naszym najwiêkszym podatnikom, którzy systematycznie i bez ¿adnych problemów realizuj¹c swoje zobowi¹zania wobec naszego bud¿etu pozwalali nam na rozwój i inwestycje.
To g³ównie dziêki ZG "Konrad" w Iwinach i Cementowni w
Raciborowicach Górnych z ich za³ogami gmina mo¿e szczyciæ siê swym dorobkiem inwestycyjnym. Dziœ tych zak³adów na gospodarczej mapie gminy ju¿ nie ma, ale mamy w
to miejsce nastêpców prawnych, jak choæby ZG Lubin, które do dziœ s¹ naszym wspania³ym podatnikiem i dostarczaj¹
naszym mieszkañcom bezp³atnie wodê do leja depresji, ZH
"Rudna" - który do dziœ jest naszym najwiêkszym podatnikiem, Kopalnia Gipsu i Anhydrytu "Nowy L¹d" w Lubkowie, Energetyka S.A. Lubin, ZWG "INOVA".
Jak wczeœniej wspomnia³em, maj¹tek Cementowni zosta³
zakupiony przez spó³kê Klosters i to w³aœnie Pan Klosters
da³ nam wszystkim nadziejê na ponowne uruchomienie cementowni. Kryzys w przemyœle cementowym w latach 20012004 by³ przyczyn¹ sprzeda¿y zak³adu, którego nabywc¹
jest Góra¿d¿e Cement - HeidelbergCement Group. Firma
do³¹czy³a do grona naszych solidnych podatników i planuje budowê nowej cementowni.
Dzisiejszy dzieñ jest rzadk¹ okazj¹ do podziêkowania
wszystkim podatnikom w imieniu wszystkich mieszkañców,
radnych Rady Gminy, pracowników urzêdu - dziêkujê ka¿demu z naszych podmiotów gospodarczych wraz z ich za³ogami, bo tylko
wp³ywy do bud¿etu gminy pozwala³y
nam na realizacjê naszych planów,
dziêki którym gmina siê rozwija³a i budowa³a swoj¹ przysz³oœæ.
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Szanowni Pañstwo!
W zwi¹zku ze zbli¿aj¹cym siê terminem przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego apelujê do wszystkich mieszkañców Gminy Warta Boles³awiecka o sumienne i rzetelne udzielanie
informacji. Wszystkie zbierane i gromadzone w spisie dane indywidualne i dane osobowe s¹
poufne i podlegaj¹ szczególnej ochronie, a osoby uczestnicz¹ce w PSR 2010 zobowi¹zane s¹
do bezwzglêdnego przestrzegania tajemnicy statystycznej.
Jako Gminny Komisarz Spisowy zwracam siê do Pañstwa z proœb¹ o wspó³pracê w tym przedsiêwziêciu, tak wa¿nym
dla naszej wiedzy o polskiej wsi i polskim rolnictwie.
Wójt Gminy
Miros³aw Haniszewski

POWSZECHNY SPIS ROLNY 2010
Powszechny Spis Rolny 2010, który zostanie przeprowadzony w dniach od 1 wrzeœnia do 31 paŸdziernika
2010r. (wed³ug stanu na dzieñ 30 czerwca 2010r. o
godz. 2400) bêdzie pierwszym spisem realizowanym od
czasu przyst¹pienia Polski do Unii Europejskiej, w tym samym terminie i w tym samym zakresie tematycznym, co
w innych pañstwach cz³onkowskich UE.
Cel spisu
Celem spisu próbnego jest sprawdzenie rozwi¹zañ metodologicznych, organizacyjnych i technicznych przewidzianych do zastosowania w spisie powszechnym, w szczególnoœci:
• Zebranie aktualnych informacji o polskim rolnictwie,
niezbêdnych dla realizacji polityki rolnej i spo³ecznej na wsi,
• Opisanie zmian, jakie zasz³y w rolnictwie od ostatniego
spisu, w tym przemian po przyst¹pieniu Polski do UE,
• Aktualizacja statystycznego rejestru gospodarstw rolnych i leœnych do ró¿nych badañ z zakresu rolnictwa (w
latach nastêpnych)
Metody zbierania danych spisowych
W powszechnym spisie rolnym podstawowym narzêdziem
do zbierania informacji bêdzie formularz elektroniczny (nie
bêdzie u¿yty formularz papierowy). Dane uzyskane zostan¹ nastêpuj¹cymi metodami:
1) samospis internetowy - dla u¿ytkowników gospodarstw rolnych, którzy wyra¿¹ chêæ dokonania samospisu
przez Internet, po wprowadzeniu loginu i has³a pojawi siê
formularz dla danego gospodarstwa rolnego. Has³em dostêpu do formularza internetowego jest tekst: "Próbny-PSR2010", a loginem - numer gospodarstwa w statystycznej
bazie gospodarstw rolnych (dotychczasowy SRGRiL).
U¿ytkownicy gospodarstw rolnych przewiduj¹cy dokonanie samospisu internetowego, otrzymaj¹ od rachmistrza
spisowego numer swojego gospodarstwa w SRGRiL, który zostanie im przekazany podczas obchodu przedspisowego. Przewiduje siê równie¿ umo¿liwienie respondentom
dokonanie samospisu na formularzu elektronicznym (off-
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line), który po wype³nieniu bêdzie móg³ byæ przesy³any
bezpiecznym kana³em do odpowiedniego serwera wojewódzkiego.
2) wywiad teleankieterski - realizowany bêdzie przez
ankieterów statystycznych na stanowiskach i przy pomocy specjalistycznej aplikacji call center. Do ankietowania
metod¹ CATI wybierane bêd¹ gospodarstwa, które ju¿ czêœciowo maj¹ wype³niony formularz spisowy (z systemów
informacyjnych lub samospisu internetowego), wymagaja
tylko uzupe³nienia b¹dŸ s¹ to gospodarstwa, o których wiadomo - na podstawie dokumentacji przedspisowej - ¿e tylko niektóre dzia³y formularza (i w niewielkim zakresie) bêd¹
wype³niane. Ankieter telefonuj¹c do u¿ytkownika gospodarstwa rolnego musi - w celu uwiarygodnienia swojej osoby podaæ respondentowi niezbêdne dane identyfikacyjne
(patrz § 18), w tym numer gospodarstwa z SRGRiL (przekazywany respondentom przez rachmistrzów podczas obchodu przedspisowego).
3) wywiad realizowany przez rachmistrza spisowego
- w gospodarstwach rolnych, dla których nie by³o mo¿liwe
zebranie informacji metodami opisanymi powy¿ej, dane pozyskane zostan¹ przez rachmistrzów spisowych. Rachmistrze wyposa¿eni bêd¹ w urz¹dzenia terminalowe typu
hand-held. Terminale umo¿liwiaæ bêd¹ przeprowadzenie
spisu w gospodarstwie rolnym, poprzez wykorzystanie formularza elektronicznego (metoda CAPI).
Kogo dotyczy spis
Spis powszechny zostanie przeprowadzony jako badanie
pe³ne w gospodarstwach rolnych, których u¿ytkownikami
s¹ osoby fizyczne, prowadz¹ce dzia³alnoœæ rolnicz¹, o powierzchni u¿ytków rolnych wynosz¹cej:
• co najmniej 1 ha,
• poni¿ej 1 ha prowadz¹cych uprawê roœlin o powierzchni
co najmniej: plantacji drzew owocowych - 0,5 ha, plantacji
krzewów owocowych - 0,5 ha, szkó³ek sadowniczych i
ozdobnych - 0,3 ha, warzyw gruntowych - 0,5 ha, truskawek gruntowych - 0,1 ha, tytoniu - 0,1 ha, chmielu - 0,5 ha,
warzyw i truskawek pod dostêpnymi os³onami - 0,1 ha lub
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prowadz¹cych chów zwierz¹t o skali chowu co najmniej:
byd³o ogó³em - 5 sztuk, trzoda chlewna ogó³em - 50 sztuk,
lochy na chów - 10 sztuk, owce ogó³em - 20 sztuk, kozy
ogó³em - 20 sztuk, drób ogó³em - 1000 sztuk, konie ogó³em
- 5 sztuk,
oraz w gospodarstwach rolnych, których u¿ytkownikami
s¹ osoby prawne i jednostki organizacyjne niemaj¹ce osobowoœci prawnej.
Co bêdzie objête spisem próbnym
Zakres spisu bêdzie obejmowa³ nastêpuj¹ce zagadnienia:
• ogólna charakterystyka gospodarstwa rolnego - adres, po³o¿enie gospodarstwa rolnego, dzia³alnoœæ rolnicza i
inna ni¿ rolnicza;
• u¿ytkowanie gruntów i powierzchnia zasiewów informacje o ogólnej powierzchni gruntów gospodarstwa
oraz powierzchni zasiewów poszczególnych upraw;
• zwierzêta gospodarskie - liczba zwierz¹t gospodarskich poszczególnych gatunków, tj. byd³a, trzody chlewnej,
owiec, kóz, koni, królików, pozosta³ych zwierz¹t futerkowych, zwierz¹t ³ownych utrzymywanych w gospodarstwie
rolnym dla pozyskania miêsa, pni pszczelich oraz drobiu;
• ci¹gniki, maszyny rolnicze i urz¹dzenia - liczba ci¹gników w³asnych i wspólnych, maszyn i urz¹dzeñ rolniczych, w tym urz¹dzenia s³u¿¹ce do pozyskiwania energii
odnawialnej wed³ug Ÿróde³ energii: wiatr, biomasa (w tym
biometan), s³oñce, woda, inne;
• zu¿ycie nawozów - iloœæ stosowanych nawozów mineralnych (azotowe, fosforowe, potasowe), wapniowych oraz
nawozów organicznych pochodzenia zwierzêcego;
• pracuj¹cy w gospodarstwie rolnym - osoby wykonuj¹ce pracê w gospodarstwie w ci¹gu 12 miesiêcy poprzedzaj¹cych badanie, nawet je¿eli by³a to praca w minimalnym wymiarze godzin, poziom wykszta³cenia rolniczego
osoby kieruj¹cej gospodarstwem rolnym;
• struktura dochodów gospodarstwa domowego z
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u¿ytkownikiem gospodarstwa rolnego oraz korzystanie z programów wsparcia dla rolnictwa - dochody z
tytu³u: prowadzenia rolniczej dzia³alnoœci gospodarczej, pozarolniczej dzia³alnoœci gospodarczej, pracy najemnej, emerytur lub rent oraz innych Ÿróde³ niezarobkowych poza
emerytur¹ i rent¹, fakt korzystania przez gospodarstwo
rolne z p³atnoœci do gruntów rolnych i z programów wsparcia rozwoju obszarów wiejskich,
• metody produkcji rolnej (wp³yw rolnictwa na œrodowisko) - metody uprawy gleby (orki), zabezpieczanie
gleby przed wyp³ukiwaniem sk³adników pokarmowych, zabiegi przeciwerozyjne i elementy liniowe krajobrazu, systemy utrzymania zwierz¹t gospodarskich, a tak¿e typy budynków inwentarskich dla byd³a, trzody chlewnej i kur.
Obowi¹zek udzielania odpowiedzi
• Wszyscy rolnicy w Polsce maj¹ obowi¹zek udzielania
odpowiedzi na pytania spisowe. Wynika to z Ustawy o
powszechnym spisie rolnym w 2010r. oraz Ustawy o statystyce publicznej;
• U¿ytkownicy gospodarstw rolnych osób fizycznych, a
w razie ich nieobecnoœci inne pe³noletnie osoby w gospodarstwie domowym, obowi¹zani s¹ do udzielenia œcis³ych,
wyczerpuj¹cych i zgodnych z prawd¹ odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu spisowym.
• Osoby dzia³aj¹ce w imieniu osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemaj¹cych osobowoœci prawnej,
obowi¹zane s¹ do udzielenia œcis³ych, wyczerpuj¹cych i
zgodnych z prawd¹ odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu spisowym.
• Udzielenie odpowiedzi niezgodnych ze stanem faktycznym oraz odmowa udzielenia odpowiedzi poci¹gaj¹ za sob¹
skutki prawne przewidziane w przepisach art. 56 i 57 ustawy o statystyce publicznej.
Wszystkie odpowiedzi osób spisywanych oraz pozyskane
informacje i dane objête s¹ tajemnic¹ statystyczn¹.

Podstawy prawne
• Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o powszechnym spisie rolnym w 2010 roku (Dz. U. 2009 Nr 126, poz.
1040)
• Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2009 r. w sprawie szczegó³owego wykazu danych
przewidzianych do aktualizacji i uzupe³nienia przez urzêdy gmin w wykazie gospodarstw rolnych (Dz. U.
2009 Nr 195, poz. 1506)
• Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie wynagrodzenia za wykonywanie prac zwi¹zanych z powszechnym spisem rolnym w 2010 r. (Dz. U. 2009 Nr 205, poz. 1582)
• Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2010 r. w sprawie szczegó³owych warunków i
sposobu rozpowszechniania audycji propaguj¹cych idee powszechnego spisu rolnego w 2010 r. (Dz. U.
2010 Nr 68, poz. 437)
• Rozporz¹dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1166/2008 z dnia 19 listopada 2008 r. w
sprawie badañ struktury gospodarstw rolnych i badania metod produkcji rolnej oraz uchylaj¹ce rozporz¹dzenie Rady (EWG) nr 571/88
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Pogórze Izerskie - rozmaitoœæ doznañ, bogactwo
krajobrazu, szansa dla przedsiêbiorczych!
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Wyniki g³osowania
w Gminie i Powiecie

Pogórze Izerskie w rozumieniu geograficznym, to obszar - w pewnym uproszczeniu - zamkniêty od zachodu
dolin¹ Nysy £u¿yckiej, od wschodu - dolin¹ Bobru, od
pó³nocy - sieci¹ dróg na wysokoœci Boles³awca, od po³udnia Górami Izerskimi. Ale taki opis nie oddaje niczego
poza wskazaniem terenu. Dla ka¿dego, kto tu przyje¿d¿a
Pogórze jest czymœ innym.
Dla mi³oœników historii Pogórze jest terenem, w którym istnieje do dziœ trudna do opisania liczba oryginalnych zabytków: zamków, pa³aców, dworów, ale i œwi¹tyñ, czy obiektów wykraczaj¹cych poza mo¿liwoœæ skwitowania ich jednym s³owem.
Przed znawcami przyrody otwiera siê tu istny raj. Poczynaj¹c od symbolu Stowarzyszenia - to znaczy najstarszego w ca³ej Polsce drzewa - cisa rosn¹cego w Henrykowie
Lubañskim, licz¹cego wedle dendrologów ok. 1300 lat, przez pozosta³oœci wulkanów,
odkrywki geologiczne bazaltów, glinek, piasków, czy piaskowców, z których zbudowano
wiele najbardziej okaza³ych obiektów, pocz¹wszy od Bramy Brandenburskiej w Berlinie,
skoñczywszy na bankach w krajach Ameryki Po³udniowej.
Mo¿na spytaæ - czym jest Pogórze dla znawców kultury? OdpowiedŸ na to jest jeszcze
bardziej skomplikowana, bo akurat w tej sferze Pogórze jest absolutnie wybitnym przyk³adem rozmaitoœci. Kultura ludowa jest konglomeratem tradycji (artystycznych i kulinarnych) od Polesia i Wo³ynia, przez Bukowinê, a¿ do krain b. Jugos³awii. Kultura wspó³czesna - to rzeŸbiarze, plastycy, twórcy szk³a, ceramiki i specjaliœci innych bran¿. W
ka¿dej niemal gminie corocznie organizowana jest co najmniej jedna znana w Polsce
impreza, od Festiwalu Komedii Filmowych w Lubomierzu, przez Lwóweckie Lata Agatowe, Kwisonalia, Ogólnopolskie Imieniny Henryka i Henryki, Pieczenicê czy Galê Folkloru.
Mi³oœnicy turystyki znajd¹ tu: trasy rowerowe, szlaki do wypraw kajakowych, akweny
do ¿eglowania, szlaki i popasy dla amatorów jazdy konnej, wzgórza, sk¹d startuj¹ lotniarze i motolotniarze, specjalnie zbudowane tory dla wyœcigów motocykli terenowych, czy
gondolê na Stogu Izerskim.
¯eby nie przeci¹gaæ opisu mo¿na powiedzieæ tak - powiedz nam, czym siê interesujesz,
a my poka¿emy Ci miejsce na Pogórzu, w którym bêdziesz móg³ swoje zainteresowania
i pasje twórczo rozwijaæ. Nale¿y jednak podkreœliæ, ¿e najwiêkszym bogactwem Pogórza
s¹ ludzie, którzy maj¹ wspania³e pomys³y i wystarczaj¹co du¿o woli by konsekwentnie je
realizowaæ. To w³aœnie dziêki ich inicjatywom, przedsiêbiorczoœci i aktywnoœci region
ci¹gle rozwija siê, wzbogaca swoj¹ ofertê rekreacyjn¹ i turystyczn¹.
Na obszarze 17 Gmin Pogórza dzia³a Stowarzyszenie LGD, które obecnie uczy siê szeroko rozumianego "partnerstwa". Naszym sukcesem jest LEADER, program który uaktywni³ mieszkañców, pokaza³ potencja³, pozwoli³ na zdiagnozowanie potrzeb. Stowarzyszenie wydaje wspólne kalendarze, gdzie pokazujemy najcenniejsze zabytki i unikalne
zak¹tki poszczególnych gmin. Ponadto wydajemy kwartalnik "ECHA IZERSKIE ",gazetê, która zbiera materia³y na ca³ym obszarze i dociera w sporym nak³adzie do ka¿dej z
gmin. Wydawane s¹ równie¿ kartki pocztowe, mapy krajoznawcze, informatory agroturystyczne oraz podejmowanych jest wiele innych przedsiêwziêæ. Organizujemy spotkania dla ma³ych grup, szkolenia z zakresu pozyskiwania œrodków przez przedsiêbiorców,
rolników i ich domowników oraz dla organizacji pozarz¹dowych czy so³ectw. Bez tych
spotkañ trudno by³oby pomyœleæ o w miarê równoleg³ym rozwoju wszystkich, bo przecie¿ nikt nie ukrywa, ¿e w naszym partnerstwie s¹ zarówno ma³e jak i du¿e Gminy. Dziêki
wspó³pracy animatorów i entuzjastów Pogórza oraz dziêki przep³ywowi informacji, nasz
region rozwija siê a ludzie integruj¹ siê wokó³ wspólnych spraw. Wspólne dzia³ania
promuj¹ nasz bogaty region, zachêcaj¹c turystów krajowych i zagranicznych do odwiedzin. "Trzeba powiedzieæ - przyje¿d¿ajcie, bo tu jest tak wiele potraw lokalnych, ¿e
oryginalnymi smakami mo¿na obdzieliæ najbardziej wybrednych. Przyje¿d¿ajcie, bo takich krajobrazów w takim nasyceniu gdzie indziej nie spotkacie. Przyje¿d¿ajcie, bo tylu
emocji gdzie indziej nie mo¿na prze¿yæ. Przyb¹dŸcie i zobaczcie - oceñcie sami i… wróæcie w wiêkszym gronie."

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.
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Pañstwowa Komisja Wyborcza poda³a
wyniki g³osowania na Prezydenta RP na
swojej
stronie
internetowej
www.pkw.gov.pl. W gminie Warta Boles³awiecka na pana Bronis³awa Komorowskiego oddano 44,08% g³osów. Pan
Jaros³aw Kaczyñski otrzyma³ 32,38%
g³osów. Pan Grzegorz Napieralski natomiast 16,46% g³osów.
W gminie Warta Boles³awiecka do wyborów posz³o 2860 mieszkañców uprawnionych do g³osowania - frekwencja
wynios³a 44,27%.

DZIECI GMINY
WARTA BOLES£AWIECKA
NA ZIELONEJ SZKOLE
W POGORZELICY.
Po raz pierwszy w historii gminy Warta Boles³awiecka w dniach od 12 czerwca 2010
roku 87 dzieci z klas V i VI szkó³ podstawowych gminy Warta Boles³awiecka za
symboliczne 100 z³ wyjecha³y nad polskie
morze by równoczeœnie uczyæ siê i wypoczywaæ przez 2 tygodnie.
Pobyt jednego dziecka ogó³em kosztuje ponad 900z³. Wójt i Rada Gminy uznali, ¿e
jest to potrzebne w celach zdrowotnych i
rozwojowych naszych dzieci. Je¿eli siê nasza akcja spodoba m³odzie¿y, wyjazdy na
"zielon¹ szko³ê" bêd¹ realizowane w nastêpnych latach. Naszym celem jest, aby
nie by³o dziecka w gminie Warta Boles³awiecka, które nie widzia³o polskiego morza.
Dzieci oprócz nauki, w ramach organizowanych na miejscu wycieczek bêd¹ zwiedzaæ Ko³obrzeg i Miêdzyzdroje oraz okolice Niechorza.
Po powrocie uczestników "zielonej szko³y",
grupa 110 dzieci ju¿ w dniu 26 czerwca
br. wyjedzie do tego samego oœrodka z
basenem na dwutygodniowe kolonie letnie.
Na II turnus kolonijny wyjedzie nastêpna
grupa naszych dzieci i uczniów w liczbie
60 dzieci w dniu 10 lipca br.
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OFERTA dla firm
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BEZPIECZNE ¯NIWA

DOTACJE UNIJNE DLA POLSKICH FIRM
do 200 tys. PLN. zg³oszenia do II rundy aplikacyjnej.
Na prze³omie maja i czerwca 2010 roku polscy przedsiêbiorcy bêd¹ mogli sk³adaæ wnioski na dofinansowanie
dzia³añ zwi¹zanych z rozpoczêciem lub zwiêkszeniem
eksportu. Polskie firmy maj¹ mo¿liwoœæ pozyskania
bardzo du¿ej dotacji na wsparcie dzia³añ zwi¹zanych z
wejœciem na rynki zagraniczne. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 200 tys. PLN! Nasza firma w ramach w/w dzia³ania œwiadczy us³ugi doradcze, przygotuje i rozliczy Pañstwa wnioski o dofinansowanie.
W ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Dzia³anie 6.1 wspierane bêd¹:
- udzia³ w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy
- udzia³ w zorganizowanych misjach gospodarczych za
granic¹
- wyszukanie i dobór partnerów na rynku docelowym
- uzyskanie niezbêdnych dokumentów do wprowadzenia produktów/us³ug na wybrany rynek zagraniczny
- doradztwo w zakresie opracowania koncepcji wizerunku przedsiêbiorcy na wybranym rynku zagranicznym.
W I etapie powy¿szego dzia³ania mo¿ecie Pañstwo
aplikowaæ o pieni¹dze na us³ugê sporz¹dzenia "Planu
Rozwoju Eksportu". Kwota dotacji, jak¹ mo¿na uzyskaæ to 10.000 z³. Maksymalny % dofinansowania to
80% kosztów kwalifikowanych projektu.
Uwaga! Ca³kowity koszt przygotowania Planu Rozwoju Eksportu, po uzyskaniu dofinansowania, wyniesie jedynie 2.500 PLN
Zatwierdzenie Planu Rozwoju Eksportu daje Pañstwu
mo¿liwoœæ uzyskania dofinansowania w wysokoœci
200.000PLN na wsparcie dzia³añ zwi¹zanych z wejœciem na rynki zagraniczne.
W II etapie aplikujecie Pañstwo o pieni¹dze na dzia³ania eksportowe, które zdefiniowane zosta³y we wczeœniej sporz¹dzonym Planie Rozwoju Eksportu. W etapie tym mo¿ecie Pañstwo uzyskaæ do 200.000 z³ (co
stanowi maksymalnie 50% kosztów kwalifikowanych
projektu.)
Firmy zainteresowane pozyskaniem dotacji w ramach
Dzia³anie 6.1 prosimy o kontakt z nami:
tel./faks:+48 22 875 09 01
+48 22 875 09 00
e-mail: zanetaslowik@cig-promocja.pl
CentrumInformacjiGospodarczej
00-641 Warszawa, ul. Mokotowska 4/6
e-mail: cigbiuro@gmail.com
tel. +48 22-875 09 00

Warunki pracy w rolnictwie nale¿¹ do najtrudniejszych, mimo i¿ nastêpuje rozwój mechanizacji, chemizacji i
nowoczesnej agrotechniki. Warunki pracy znajduj¹ swoje odzwierciedlenie w liczbie wypadków, które co roku ewidencjonowane s¹ w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Spo³ecznego. Rolnicy dwa razy czêœciej ulegaj¹ wypadkom ni¿ ludzie
pracuj¹cy w innych zawodach. Skutkiem jest zazwyczaj kalectwo a niekiedy i œmieræ.
Prace w gospodarstwie rolnym prowadzone s¹ czêsto przy niesprzyjaj¹cej pogodzie, z u¿yciem
przestarza³ego i ma³o wydajnego sprzêtu. Niska dochodowoœæ produkcji rolnej wiêkszoœci gospodarstw,
nie sprzyja poprawie poziomu bezpieczeñstwa na wsi.
Rolnicy najczêœciej ulegaj¹ wypadkom w czasie wzmo¿onych prac w gospodarstwie rolnym, jakim jest nadchodz¹cy okres sianokosów i ¿niw. Zagro¿enie wypadkowe stanowi¹ maszyny tj. sieczkarnie, prasy, traktory czy
kombajny. Specjalnej uwagi wymaga tak¿e wci¹¿ istniej¹cy problem przewozu osób na ci¹gnikach i przyczepach rolniczych. Wcale nierzadkim zjawiskiem jest przewo¿enie kilku osób w kabinie ci¹gnika lub na za³adowanej p³odami przyczepie, do tego nie przystosowanej. Czêsto mo¿na spotkaæ wozy konne lub [przyczepy
wy³adowane p³odami rolnymi, a na szczycie siedz¹cych pasa¿erów. Stanowi to zagro¿enie dla nich samych i dla
uczestników ruchu drogowego. Tegoroczne ¿niwa jeszcze siê nie zaczê³y, dlatego przestrzegamy rolników przed
zgubnym czêsto poœpiechem i przekonaniem, ¿e i tak nic siê nie zdarzy.
Oto kilka zasad, o których nale¿y pamiêtaæ:
- praca maszynami z ods³oniêtymi mechanizmami napêdowymi, bêd¹cymi w ruchu jest zabroniona,
- przyrz¹dy tn¹ce w kosiarkach mog¹ byæ ods³oniête wy³¹cznie w trakcie pracy,
- uk³adanie sprasowanej s³omy czy siana na przyczepie, je¿eli nie ma ona podwy¿szonych burt,do
wysokoœci 150 cm lub specjalnej obudowy siatkowej, jest zabronione,
- wozy, u¿ytkowane w zastêpstwie przyczep, powinny mieæ urz¹dzenia sygnalizacyjne, tj. œwiat³a odblaskowe, œwiat³a tylne i trójk¹t wyró¿niaj¹cy,
- nie wolno stawaæ na zaczepach, ramach i innych czêœciach i ci¹gników w trakcie ruchu,
- u¿ywanie do prac transportowych i polowych niesprawnego sprzêtu jest zabronione,
- niedopuszczalne jest przewo¿enie osób, ani ¿adnych ciê¿kich lub ostrych przedmiotów na transportowanych ziemiop³odach i innych ³adunkach.
Ku przestrodze przytaczamy kilka przyk³adów wypadków zaistnia³ych przy pracy rolniczej:
- Piotr S. lat 42 - rolnik w stodole roz³adowywa³ zbo¿e z przyczepy u¿ywaj¹c przenoœnika œlimakowego,
zastawi³ szufl¹ dojœcie do niego, poœlizgn¹³ siê na szufli, upadaj¹c wsun¹³ stopê pomiêdzy prêty koñcówki
¿mijki, doznaj¹c urazu stopy prawej.
- Mieczys³aw P. lat 50- rolnik z ¿on¹ na polu zamyka³ burtê przyczepy za³adowanej kamieniami, schyli³ siê,
¿eby podnieœæ jeszcze jeden kamieñ, pryzma przesunê³a siê, ¿ona pod naporem kamieni na przyczepie nie
utrzyma³a burty, puœci³a j¹, rolnik zosta³ uderzony w plecy doznaæ urazu krêgos³upa.
- Robert P. lat 43 - rolnik pracowa³ zespo³owo na polu, po dokonaniu za³adunku siana na przyczepê,
zamyka³ burtê z osob¹ pomagaj¹c¹. Dozna³ urazu d³oni prawej (przytrzaœniêcie).
Podczas ¿niw na wsi nadal nierzadkim widokiem s¹ kilkunastolatki za kierownic¹ ci¹gników i
kombajnów. Obs³uguj¹ te¿ skomplikowane maszyny, np. prasy. Wiele z nich w ten sposób uleg³o
powa¿nym wypadkom. Radoœæ doros³ych, ¿e dziecko lub nastolatek siedzia³ za kierownic¹ ci¹gnika,
nader czêsto koñczy siê rozpacz¹, gdy dojdzie do tragedii. Karygodne jest zezwalanie na jazdê dzieciom po
drodze publicznej. O ile rolnik jest panem samego siebie we w³asnym obejœciu, to na drodze publicznej musi
przestrzegaæ okreœlonym prawem zasad postêpowania.
Przed samym wypadkiem, a tak¿e jego skutkami mo¿emy siê uchroniæ. Musimy pamiêtaæ jedynie,
¿e wiele zale¿y od Nas samych. Zmniejszenie ryzyka wypadku to przede wszystkim sprawa Naszej wiedzy,
wyobraŸni, ostro¿noœci i stosowania siê do zasad bezpiecznej pracy. Niech praca w rolnictwie nie koñczy
siê bólem, cierpieniem, a niekiedy i œmierci¹.
Legnica, 16.06.2010r.

Opracowa³a:
El¿bieta Kie³basa
Inspektor d/s prewencji
w KRUS PT w Legnicy
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Sukcesy sportowe Szko³y Podstawowej
w Raciborowicach Dolnych
W dniu 17.05.2010 na stadionie miejskim w Boles³awcu odby³y siê Mistrzostwa Miasta i Powiatu
Szkó³ Podstawowych w lekkiej atletyce, zorganizowane przez MOS i MOSIR Boles³awiec. W zawodach wziê³o udzia³ 300 osób reprezentuj¹cych 22 szko³y podstawowe. Gminê Warta Boles³awiecka
reprezentowa³a Szko³a Podstawowa Raciborowice, która w klasyfikacji dotyczy ch³opców uplasowa³a
siê na 8 pozycji. Awans do Mistrzostw Strefy Jeleniogórskiej, w Zgorzelcu zdoby³ Patryk Modras,
który w biegu na 300 m zdoby³ tytu³ Mistrza Powiatu uzyska³ czas 0:49,0min. 10 dni póŸniej w
Zgorzelcu podczas Mistrzostw Strefy Jeleniogórskiej Patryk zdoby³ br¹zowy medal i awans do Mistrzostw Dolnego Œl¹ska Szkó³ Podstawowych w lekkiej atletyce, które odby³y siê w dniu 19.06.2010r.
we Wroc³awiu na Stadionie Olimpijskim -Patryk uplasowa³ siê na 7 pozycji.
Warto zauwa¿yæ, ¿e zawody w Zgorzelcu odby³y siê strugach ulewnego deszczu , a mimo to Patryk
bieg³ - 4 serie prowadzi³ wyraŸnie w swoim biegu od startu do mety i uzyska³ czas 0:45,63 min.
31.05.2010 na stadionie miejskim w Boles³awcu odby³y siê Mistrzostwa Powiatu Szkó³ Podstawowych w Trójboju Lekkoatletycznym. W zawodach uczestniczy³y reprezentacje szkó³ sk³adaj¹ce siê z
8 zawodników ( rocznik 1999-2000). Ka¿dy zawodnik zdoby³ punkty w trzech konkurencjach : bieg
na 60m, rzut pi³eczk¹ palantow¹, skok w dal. Nasz¹ gminê reprezentowa³a dru¿yna ch³opców ze
Szko³y Podstawowej w Raciborowicach Dolnych w sk³adzie : Kacper Ho³odowski, Micha³ Barczuk,
Waldemar Kownacki , Emil Albin, Bart³omiej Budzik i Damian Mozgwa.
W gronie 10 startuj¹cych szkó³ nasi ch³opcy zdobyli IV miejsce w powiecie natomiast w klasyfikacji

XVIII Zlot Szkó³ Sienkiewiczowskich
W dniach 28-30 maja 2010 delegacja ze Szko³y Podstawowej im.H. Sienkiewicza w Raciborowicach Dolnych bra³a udzia³ w XVIII Zlocie Szkol Sienkiewiczowskich Sienkiewiczowskich Szyd³owcu /woj. mazowieckie/. Zlot nale¿y do tradycji szko³y. M³odzie¿ ma mo¿liwoœæ braæ udzia³
w konkursach, poszerzaæ wiedzê o patronie, spotkaæ siê z
wnukiem H. Sienkiewicza Juliuszem Sienkiewiczem.
W tym roku uczeñ naszej szko³y Micha³ Mielko zdoby³ I
miejsce w konkursie na prezentacjê multimedialn¹ swojej
szko³y. Jest to wielkie wyró¿nienie poniewa¿ w konkursie
bra³o udzia³ 50 szkó³ z ca³ej Polski. W ten sposób Szko³a
Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Raciborowicach promuje siê w kraju nale¿¹c do wielkiej rodziny Szkó³ Sienkiewiczowskich kultywuj¹cych pracê dydaktyczn¹ i wychowawcz¹ w oparciu o historiê, literaturê i umi³owanie Ojczyzny.
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SZYBKI INTERNET
DLA MIESZKAÑCÓW GMINY

"Szko³y Równych Szans"
Ju¿ dobieg³y koñca zajêcia pozalekcyjne dla uczniów Szkó³ Podstawowych z Iwin i Tomaszowa Boles³awieckiego realizowane 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 realizowa³y ró¿ne dzia³ania wynikaj¹ce z przyjêtych programów
rozwoju, s³u¿¹cych wyrównywaniu szans edukacyjnych, podniesieniu kompetencji kluczowych oraz przygotowaniu uczniów do dalszej edukacji. Dotychczasowym efektem realizacji projektu jest to, ¿e:
235 uczniów rozwija³o swoje zainteresowania na zajêciach pozalekcyjnych z j.
polskiego, j. angielskiego, matematyki, przyrody, informatyki. Odkrywa³o swoje
talenty na zajêciach artystycznych oraz pokonywa³o trudnoœci na zajêciach wyrównawczych i logopedycznych.
Realizacja projektu da³a okazjê do prezentacji potencja³u dzieci, nauczycieli oraz
szkó³ czego przyk³adem by³a organizacja mistrzostw miêdzyszkolnych, podczas
których uczniowie zaprezentowali zdobyte umiejêtnoœci w ró¿nych dziedzinach.
Zaproszeni goœcie i rodzice mieli mo¿liwoœæ obejrzenia prezentacji wytworów
prac dzieci powsta³ych na zajêciach pozalekcyjnych.
W ramach projektu od listopada 2009r. do 25 czerwca 2010r. zosta³y przeprowadzone zajêcia w nastêpuj¹cych iloœciach godzin:
1.
W Szkole Podstawowej w Tomaszowie Boles³awieckim:
304 godz. zajêæ z jêzyka polskiego dla 8 grup,
190 godz. zajêæ z jêzyka angielskiego dla 5 grup,
76 godz. zajêæ z informatyki dla 2 grup,
76 godz. zajêæ z matematyki dla 2 grup,
76 godz. zajêæ z przyrody dla 2 grup,
114 godz. zajêæ artystycznych dla 3 grup,
114 godz. zajêæ wyrównawczych nauczania zintegrowanego dla 3 grup,
133 godz. zajêæ logopedycznych dla 7 grup,
72 godz. zajêæ z prewencji we wszystkich klasach,
2.
W Zespole Szkolno-Przedszkolnym Szkole Podstawowej w Iwinach:
228 godz. zajêæ z jêzyka polskiego dla 6 grup,
228 godz. zajêæ z jêzyka angielskiego dla 6 grup,
38 godz. zajêæ z informatyki dla 1 grupy,
38 godz. zajêæ z matematyki dla 1 grupy,
38 godz. zajêæ z przyrody dla 1 grupy,
76 godz. zajêæ artystycznych dla 2 grup,
76 godz. zajêæ wyrównawczych nauczania zintegrowanego dla 2 grup,
19 godz. zajêæ logopedycznych dla 1 grupy,
72 godz. zajêæ z prewencji we wszystkich klasach,
Projekt stworzy³ warunki do zagospodarowania w wartoœciowy sposób wolnego czasu uczniów.
Zapraszamy na nasz¹ stronê internetow¹ www.wartabol.pl/srs/ gdzie prezentujemy dzia³ania szkó³.
Foto: na str. 3 ok³adki.

Jak informowaliœmy ju¿ mieszkañców
gminy Warta Boles³awiecka, Telekomunikacja Polska S.A. decyzj¹ Zarz¹du TP S.A. w Warszawie bêdzie w
roku 2010 i 2011 realizowaæ szybki internet w naszej gminie.
Pojawi³y siê g³osy, ¿e sta³o siê to za
spraw¹ walki z pojawiaj¹c¹ siê konkurencj¹ w tej dziedzinie. Jednak po
sprawdzeniu u Ÿród³a okaza³o siê, ¿e
dzia³ania gminy Warta Boles³awiecka
w zakresie rozwoju Telekomunikacji w
latach 95-96 mia³y ogromny wp³yw na
decyzjê Zarz¹du TP S.A. w ulokowania inwestycji w naszej gminie. Wybudowane wówczas ³¹cza radiowe telefonów zgodnie z decyzj¹ Urzêdu Komunikacji Elektronicznej musia³y byæ
zamienione na ³¹cza sta³e przez TP
S.A. dlatego te¿ TP S.A. ju¿ w 2007
roku mia³a przygotowan¹ dokumentacjê na sieæ kablow¹ w Warcie Boles³awieckiej, Iwinach, Wartowicach i
Raciborowicach oraz Jurkowie by likwidowaæ tzw. bia³e plamy internetowe
na terenach wiejskich w Polsce.
Gmina Warta Boles³awiecka od wielu
lat sygnalizowa³a, ¿e mam bardzo
s³ab¹ sieæ internetow¹ w gminie. Dlatego te¿ maj¹c czêœæ dokumentacji ju¿
przygotowanej i realizuj¹c program likwidacji bia³ych plam Zarz¹d TP S.A.
zdecydowa³ siê na inwestycje w gminie Warta Boles³awiecka. Dziêki temu
do koñca 2011 roku mieszkañcy gminy Warta Boles³awiecka bêd¹ mogli
mieæ pod³¹czony internet 6 (8) Mg/sek.
W trakcie przygotowañ do kompleksowej realizacji zadania, w jej I etapie wykonano sieæ we wsi Warta Bol., Wartowice i Lubków.
Drugi etap obejmuje inwestycje we
wsiach Iwiny Osiedla i wieœ; Raciborowice i Jurków - który zostanie wykonany do 2010r. - w tym etapie ka¿da
nieruchomoœæ bêdzie mia³a przy³¹cze,
a nawet ujête w planach dzia³ki budowlane - wykonawc¹ jest firma ELTEL.
Trzeci etap to inwestycje w Tomaszowie Boles³awieckim, Szczytnicy i Wilczym Lesie, które s¹ obecnie w fazie
projektowej. Po³o¿enie sieci nast¹pi w
roku 2011.
Poza powy¿szymi dzia³aniami TPSA
Gmina Warta Boles³awiecka bêd¹c w
bliskim kontakcie z Urzêdem Marsza³kowskim wesz³a do Programu, który
ma na celu budowê Sieci Szkieletowej dla Województwa Dolnoœl¹skiego
do ³¹czy internetowych. Ten program
bêdzie finansowany przez Marsza³ka
Województwa.
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Powitanie Lata
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Turniej dziewcz¹t

28 maja br. dziewczêta z kilku zaprzyjaŸnionych gimnazjów rozegraj¹ turniej pi³ki no¿nej o PUCHAR WÓJTA
GMINY Warta Boles³awiecka. Turniej rozpocznie siê o
11.oo na boisku "Orlik" w Warcie Boles³awieckiej. Kibice
mile widziani.
Zespó³ "NIESPODZIANKI" i RADA SO£ECKA Tomaszowa Boles³awieckiego zaprosili wszystkich mieszkañców
GMINY na II Festyn "Powitanie Lata 2010". Festyn odby³
siê 19 czerwca 2010r. o godz. 15.00 w Domu Kultury w
Tomaszowie Boles³awieckim. W programie przewidziano
wiele atrakcji m.in. wystêpy zespo³ów lokalnych, zamek
zje¿d¿alnia dla dzieci. Organizatorzy zaplanowali równie¿ stoiska z pysznym ciastem, chlebem ze smalcem, kie³baskami.

II TURNIEJ DZIEWCZ¥T W PI£CE NO¯NEJ O
PUCHAR WÓJTA GMINY WARTA BOLES£AWIECKA.
BOISKO ORLIK, WARTA BOLES£AWIECKA, 28
MAJA 2010
Ju¿ po raz drugi Gminne Centrum Kultury zorganizowa³o
turniej dziewcz¹t w pi³ce no¿nej. Tym razem turniej odby³
siê na boisku Orlik w Warcie Boles³awieckiej. Niestety w
turnieju wystartowa³y zaledwie trzy z szeœciu zaproszonych dru¿yn gimnazjalnych. Co spowodowane by³o ró¿nymi nieprzewidzianymi okolicznoœciami. Zawody obserwowa³ Pan Wójt Gminy, który na koniec wrêczy³ wszystkim
uczestnikom okolicznoœciowe puchary i dyplomy. Puchar
za I miejsce pozosta³ na terenie naszej gminy, choæ walka
o niego by³a bardzo zaciêta i decydowa³ stosunek bramkowy !
WYNIKI MECZÓW :
GIMNAZJUM IWINY - GIMNAZJUM NOWA WIEŒ 3:1
GIMNAZJUM OSIECZNICA - GIMNAZJUM NOWA WIEŒ 0:2
GIMNAZJUM IWINY - GIMNAZJUM OSIECZNICA 2:3
KOÑCOWA KLASYFIKACJA
1. GIMNAZJUM IWINY
2. GIMNAZJUM NOWA WIEŒ
3. GIMNAZJUM OSIECZNICA

:
3 PKT. br. 5-4/+1
3 PKT, br. 3-3/0
3 PKT, br. 3-4/-1

Przyznano równie¿ nagrody indywidualne, które zdoby³y nastêpuj¹ce dziewczêta:
Aneta Wo³oszyn z Osiecznicy - tytu³ najlepszej pi³karki turnieju,
Amanda Sudó³ z Iwin - tytu³ króla strzelców turnieju,
Dominika Marut z Nowej Wsi - tytu³ najlepszej bramkarki turnieju
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Czy pojad¹ na Mistrzostwa Europy ?
Angelika Haniszewska i Marek Wojnowicz z klubu UKS "TUKAN" Iwiny zostali powo³ani do
Kadry Narodowej na Mistrzostwa Europy w Biegu na Orientacjê. Powo³anie wywalczyli ciê¿k¹
prac¹ na treningach i skutecznymi startami w eliminacjach krajowych. Jednak ich wyjazd stoi pod
znakiem zapytania ze wzglêdów finansowych.
Polityka Ministerstwa Sportu zosta³a ukierunkowana na wspieranie sportów wchodz¹cych w programu Igrzysk Olimpijskich. Polski Zwi¹zek Orientacji Sportowej, jako reprezentant sportów nieolimpijskich, otrzyma³ w bie¿¹cym roku znacznie
obni¿on¹ dotacjê w porównaniu do lat ubieg³ych
i nie staæ go na pe³ne finansowanie wyjazdów
zawodników nawet na najwa¿niejsze imprezy
œwiatowe. Po raz pierwszy w historii naszego klubu, uda³o siê naszym podopiecznym dost¹piæ zaszczytu reprezentowania Polski na imprezie tej
rangi. Sytuacja jest wiêc wyj¹tkowa i apelujemy
o do lokalnych instytucji, polityków i przedsiêbiorców o wsparcie dla naszych sportowców.

LIPIEC 2010

ROK AWANSÓW !
Pi³karski sezon 2009/2010 zakoñczony ! By³ to niezwykle ciekawy i
udany sezon dla gminy Warta Boles³awiecka. Nasze gminne dru¿yny w
swych ligach spisywa³y siê znakomicie, a dwie z nich uzyska³y promocjê do wy¿szych lig. Tym samym pi³karski poziom w naszej gminie
zdecydowanie siê podnosi.
Tym razem podsumowanie zaczynamy od tych, którzy najbardziej na
to zas³uguj¹.
Dru¿yna GKS Iwiny wreszcie zrealizowa³a swój cel i wymarzony
awans do klasy A. GKS Iwiny by³ bezsprzecznie najlepszym zespo³em swojej grupy i awans uzyska³ du¿o wczeœniej od zakoñczenia
rozgrywek. Tak wiêc w przysz³ym sezonie nie zabraknie derbó w
gminnych na szczeblu jeleniogórskiej A klasy.
Nie zabraknie te¿ derbów gminy o szczebel wy¿ej, czyli w klasie okrêgowej ! A jest to zas³uga œwietnej postawy dru¿yny GKS Warta Boles³awiecka, która osi¹gnê³a zamierzony cel i w dobrym stylu awansowa³a do klasy okrêgowej, gdzie bêdzie rywalizowa³a z GKS-em Raciborowice. Wprawdzie jej awans wa¿y³ siê do ostatnich minut rozgrywek,
ale nasza dru¿yna pokaza³a charakter i dopiê³a swego celu. Ostatni
mecz o awans, który mia³ miejsce w Wykrotach by³ prawdziwym widowiskiem pi³karskim, a dru¿yna Warty osi¹gnê³a w nim zwyciêski
remis 3:3. Dru¿yna Warty przewodzi³a w tabeli przez wiêksz¹ czêœæ
sezonu i na pewno jej awans jest w pe³ni zas³u¿ony. W wielu meczach
Warta prezentowa³a poziom godny klasy okrêgowej.
Dotychczasowy rodzynek w klasie okrêgowej, czyli GKS Raciborowice mia³ równie¿ bardzo udany sezon. Po raz pierwszy od wielu lat
GKS by³ czo³ow¹ dru¿yn¹ klasy okrêgowej, a zajête czwarte miejsce
na koniec tego sezonu jest tylko ukoronowaniem œwietnej postawy w
lidze. GKS by³ postrachem dla wielu renomowanych zespo³ów, potrafi³ gromiæ takich rywali jak Olimpia Kamienna Góra czy Nysa Zgorzelec. Je¿eli zespó³ utrzyma sw¹ formê z obecnego sezonu, to w przysz³ym powinien walczyæ o wy¿sze cele…czyli miejsce na podium.
No i pozosta³ nam jeszcze GKS Tomaszów. Ta dru¿yna równie¿ by³a
stawiana w roli faworyta do awansu, ale po przegranych derbach z
Wart¹ z dru¿yny usz³o ju¿ powietrze i odpuœci³a walkê. Jednak czwarte miejsce w tabeli koñcowej wystawia dobr¹ ocenê dla ca³ego zespo³u
z Tomaszowa. I podobnie jak zespó³ z Raciborowic tomaszowianie
powinni w przysz³ym sezonie powalczyæ o "pud³o".
Start nowego sezonu ju¿ nied³ugo, w sierpniu rusz¹ rozgrywki, które
bêd¹ wyj¹tkowe dla mieszkañców naszej gminy. Bêdziemy œwiadkami
niezwyk³ej rywalizacji na szczeblu klasy okrêgowej pomiêdzy Wart¹ i
Raciborowicami, a na szczeblu klasy A pomiêdzy Iwinami a Tomaszowem. Preludium tego wydarzenia ma byæ 15 edycja turnieju gminnego
o Puchar Wójta Gminy. Jubileuszowy turniej odbêdzie siê na stadionie
w Raciborowicach tu¿ przed sezonem w niedzielê 8 sierpnia. Organizator przewiduje wiele atrakcji i emocji sportowych. /mr/
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UWAGA D£U¯NICY GMINY!
Ju¿ wesz³a w
¿ycie nowa Ustawa o udostêpnianiu informacji
gospodarczych i
wymianie danych gospodarczych (Ustawa o
BIG), która daje
gminom mo¿liwoœæ wpisywania zad³u¿onych do Rejestru D³u¿ników w BIG InfoMonitor i w ten sposób upubliczniania
informacji o nich bankom oraz innym firmom ze wszystkich sektorów gospodarki
np. telekomunikacyjnym.
Ustawa o BIG daje nowe narzêdzie do odzyskiwania pieniêdzy i pozwala gminom
uporaæ siê m.in. z zad³u¿eniem z tytu³u op³at
lokalnych.
Nieuregulowane p³atnoœci za wynajem,
us³ugi wodoci¹gowe, kanalizacyjne, gospodarowanie odpadami, to czêste zjawisko w naszej gminie.
Zawiadamia siê wiêc nierzetelnych podatników, których zad³u¿enie wynosi minimum 200z³,
¿e Gmina Warta Boles³awiecka ma zamiar
skorzystaæ z nowego prawa i skutecznie
utrudniæ funkcjonowanie d³u¿nikom m.in.
w zaci¹ganiu kredytów i po¿yczek, kupowaniu na raty, podpisywaniu umów na
telefon komórkowy i Internet.

ZWROT PODA
TKU AKCYZOPODATKU
WEGO
ZA
WAR
TEGO W CENIE OLEJU
ZAW
ARTEGO
NAPÊDOWEGO
Ka¿dy rolnik, który chce odzyskaæ czêœæ
pieniêdzy wydanych na olej napêdowy
u¿ywany do produkcji rolnej powinien
zbieraæ faktury VAT oraz w terminie od
1 wrzeœnia 2010 r. do 30 wrzeœnia
2010 r. z³o¿yæ odpowiedni wniosek do
Wójta Gminy, w zale¿noœci od miejsca
po³o¿enia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowi¹cymi dowód zakupu oleju napêdowego w okresie od 1 marca 2010 r. do 31
sierpnia 2010 r. w ramach limitu zwrotu
podatku okreœlonego na 2010 r.
Limit zwrotu podatku akcyzowego w
2010 r. wynosi 73,10 z³ x iloœæ ha u¿ytków rolnych.
Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 10 marca
2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napêdowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr
52, poz. 379), roczny limit zwrotu podatku
akcyzowego ustala siê jako kwotê stanowi¹c¹
iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju
napêdowego, liczby 86 oraz powierzchni u¿ytków rolnych, bêd¹cych w posiadaniu lub
wspó³posiadaniu producenta rolnego, okreœlonej w ewidencji gruntów i budynków, wed³ug stanu na dzieñ 1 kwietnia danego roku.
Wiêcej informacji na stronie www. bip.minrol.gov.pl oraz w Urzêdzie Gminy w Warcie
Boles³awieckiej pok. 2, tel. 75/7389 592
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REALIZUJEMY INWESTYCJE W GMINIE
Zgodnie z uchwa³¹ bud¿etow¹ 2010r. gmina Warta Boles³awiecka realizuje zaplanowane inwestycje gminne, a w szczególnoœci:
1) po przetargu na roboty drogowe na wykonawcê gmina
wybra³a Sudeckie Przedsiêbiorstwo Robót Drogowych - w ramach zadania wykonana zostanie droga do Osiedla SM Raciborowice wraz z parkingiem, przebudowa chodnika asfaltowego
na Osiedlu II Iwiny, drogi w Tomaszowie Boles³awieckim do kilku
posesji w czterech odcinkach. Roboty rozpoczn¹ siê w lipcu
2010r.;
2) w uzgodnieniu ze Starostwem za pieni¹dze gminy bêdzie
budowana droga od oczyszczalni Tomaszów Boles³awiecki do
Kraœnika. W wyniku przetargu wy³oniono wykonawcê zadania
- Spó³kê COLAS Polska, która 770 mb. drogi nr 2286D wykona
za ³¹czn¹ kwotê 243.868 z³otych;
3) w dniu 14 czerwca br. odby³y siê przetargi na przebudowê
drogi w Jurkowie i budowê chodnika w Tomaszowie Boles³awieckim przy drodze powiatowej w kierunku drogi krajowej o d³ugoœci 1560 mb. - za kwotê ok. 790 tys. z³.
4) Gmina rozstrzygnê³a równie¿ przetarg na budowê boiska
wielofunkcyjnego w Iwinach przy Gimnazjum za kwotê ok. 450
tys.z³. - wybór wykonawcy zosta³ niestety zawieszony do czasu
rozstrzygniêcia odwo³ania jednej z Firm na wynik przetargu wniesionego do Krajowej Izby Odwo³awczej w Warszawie;
5) koñczymy prace projektowe przebudowy oœwietlenia ulicznego w Raciborowicach, Iwinach Osiedle II, Warcie Boles³awieckiej
i Szczytnicy. Dokumentacja zadania wraz z pozwoleniem na
budowê bêdzie gotowa jesieni¹ 2010r.
6) adaptujemy mieszkanie na klub w Szczytnicy na Osiedlu;
7) koñczymy budowê nowej œwietlicy w Szczytnicy.
8) remontujemy œwietlice Warta Boles³awiecka, Wartowice, Raciborowice Kino Raciborowice.
9) remontujemy dach w Szkole Warta Boles³awiecka za kwotê
240 tys.z³. - w ramach zadania wymienimy na now¹ zniszczon¹
ju¿ po 16 latach u¿ytkowania dachówkê;
10) przygotowujemy pomieszczenia w Szkole Podstawowej w
Tomaszowie Bol. na organizacjê Przedszkole dla maluchów.
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