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PowódŸ sierpniowa 2010
w gminie Warta Boles³awiecka
W dniach 6 i 7.08.2010r. mieszkañców Raciborowic Górnych dotknê³a
powódŸ. Wieczorem w pi¹tek po nawalnych deszczach na po³udniu
naszej Gminy rów melioracyjny odwadniaj¹cy pola od strony miejscowoœci Ustronie wezbra³ nagle do takiego stanu jaki nie wystêpowa³
do tej pory od wielu lat. P³yn¹ca woda nie zmieœci³a siê w rowie
niedawno przebudowanym na drodze powiatowej i przepuœcie i w
sposób nag³y wdar³a siê do dwóch budynków mieszkalnych zalewaj¹c
w jednym piwnicê i w drugim parter. Mimo szybkiej akcji OSP z terenu
gminy szkody siêgnê³y w granicach 3-6 tys. z³ w tych budynkach.
Nastêpnego dnia w godzinach po³udniowych sytuacja siê powtórzy³a
na rzece Bobrzycy w Raciborowicach Górnych. Nag³a fala przysz³a od
strony Sêdzimirowa zalewaj¹c 8 budynków mieszkalnych. Do akcji
uruchomione zosta³y jednostki OSP z terenu gminy oraz PSP z Boles³awca, ale najbardziej aktywnie i w sposób bardzo skuteczny w³¹czyli
siê mieszkañcy wsi Raciborowice, którzy bezinteresownie walczyli z
¿ywio³em. Dziêki tym dzia³aniom wraz z OSP uda³o uratowaæ siê i
ograniczyæ straty mieszkañców wsi Raciborowice Górne.
Og³oszony przez Wójta Gminy stan klêski ¿ywio³owej w gminie Warta Boles³awiecka da³ naszej gminie mo¿liwoœæ siêgniêcia do œrodków
wsparcia finansowego od Rz¹du Polskiego na usuwanie skutków powodzi. Dlatego ju¿ 07 sierpnia br. z inicjatywy Wójta Gminy rozpoczê³a dzia³ania komisja do szacowania szkód w terenie. Mieszkañcy
budynków dotkniêtych powodzi¹ otrzymali wsparcie w zale¿noœci od
poniesionych strat do 6 tys. z³.
W wyniku powodzi dosz³o równie¿ do strat w infrastrukturze gminnej. Uleg³y zniszczeniu 2 drogi, 4 mosty, zamulona i zalana zosta³a sieæ
kanalizacji œciekowej. Bior¹c pod uwagê doœwiadczenie z powodzi¹ z
Raciborowic Wójt Gminy apelowa³ do mieszkañców Raciborowic, Iwin
i Tomaszowa Boles³awieckiego by wystêpowali do Dolnoœl¹skiego
Zarz¹du Melioracji i Urz¹dzeñ Wodnych w Lwówku Œl¹skim z wnioskami domagaj¹cymi siê odmulenia rzeki Bobrzycy, Osiki, Breny i
bie¿¹cego ich utrzymania - szczególnie ochrony przed zarastaniem.
Wójt Gminy po raz kolejny apeluje do mieszkañców Raciborowic,
Iwin i Tomaszowa Boles³awieckiego, by nie wyrzucali ¿adnych œmieci,
odpadów, skoszonej trawy na brzegi rzeki, nie zagradzali jej p³otami
lub dzikimi k³adkami bo to mo¿e podczas powodzi prowadziæ do zatorów i podtopieñ budynków mieszkalnych.
Wójt Gminy wraz z Rad¹ Gminy na Sesji w dniu 27.08.2010r. uznali,
¿e zdecydowanie nale¿y bardziej skutecznie dzia³aæ w celu z utrzymania w pe³nej sprawnoœci rowów i przepustów na terenach zabudowanych ¿¹daj¹c od odpowiedzialnych za ich stan wykonania swoich obowi¹zków - chodzi o Zarz¹dy Dróg, prywatnych w³aœcicieli nieruchomoœci.
Wielkoœæ strat wywo³anych powodzi¹ 6 i 7.08.2010r. sprawi³, ¿e podjête zosta³y dzia³ania, aby jeszcze w 2010 r. Dolnoœl¹ski Zarz¹d Melioracji i Urz¹dzeñ Wodnych za kwotê 100 tys. z³ wyczyœci³ rzekê Bobrzycê w Raciborowicach Górnych, Tomaszowie Boles³awieckim i
Iwinach - w miejscach najbardziej zagro¿onych.
Wójt Gminy zleci tak¿e udro¿nienie rowów melioracyjnych w Raciborowicach Górnych w okolicach posesji nr 76 oraz rów od strony
Ustronia. Rów w Raciborowicach Dolnych od strony Jurkowa oraz od
strony ¯eliszowa, stare koryto rzeki Bobrzycy w Tomaszowie Boles³awieckim oraz rów w Szczytnicy od szko³y w kierunku wschodnim.
Je¿eli uda siê pozyskaæ dodatkowe œrodki z MSWiA, wówczas zostan¹ one skierowane na odtworzenie rowu - starego koryta rzeki
Bobrzycy w Raciborowicach Górnych. Realizacja tego przedsiêwziêcia wymaga wspó³pracy naszych mieszkañcy - prosimy o nie blokowanie realizacji tych przedsiêwziêæ.
Poza powy¿szymi dzia³aniami nie obêdzie siê bez zdecydowanych
interwencji w³adz gminy w zakresie utrzymania rowów bêd¹cych we
w³adaniu w³aœcicieli prywatnych.
Trzeba podkreœliæ, ¿e Wójt Gminy wraz z Radnymi i So³tysami bêdzie
opracowywa³ Program dotycz¹cy dzia³añ przeciwpowodziowych dla
gminy Warta Boles³awiecka.
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POWÓDZ
z wrzeœnia 2010 roku
W dniach 27 i 28 wrzeœnia 2010 r. po raz drugi dosz³o na terenie naszej
Gminy do powodzi. Przyczyn¹ - podobnie jak w przypadku powodzi
sierpniowej - by³y kilkudniowe intensywne opady deszczu siêgaj¹ce
nawet do 120 mm/m2 . Po 20 godzinach takich opadów koryto rzeki
Bobrzyca wype³ni³o siê zalewaj¹c gospodarstwa w Raciborowicach
Górnych i Tomaszowie Boles³awieckim. W ostatecznym efekcie powodzi zalanych zosta³o 8 budynków w Raciborowicach Górnych i 30
w Tomaszowie Boles³awieckim. Poziom rzeki by³ na szczêœcie niezbyt wysoki w Raciborowicach, wiêc ucierpia³o mniej ni¿ poprzednio
mieszkañców tej wsi, zaœ w Tomaszowie Bol. do wód opadowych
do³¹czy³ wody sp³ywaj¹ce z wy¿ej po³o¿onych pól. Nape³niona do
najwy¿szego ju¿ poziomu rzeka Bobrzyca nie by³a w stanie przyj¹æ
dodatkowych iloœci wody zalewaj¹c budynki mieszkalne i gospodarcze po³o¿one wzd³u¿ jej przebiegu. Wstêpne szacunki strat w mieniu
prywatnym siêgaj¹ kwoty 240 tys. z³. Ucierpia³y równie¿ nasze obiekty
infrastruktury komunalnej: drogi gminnej, dom kultury oraz most na
kwotê oko³o 1 mln. z³.
W akcji powodziowej udzielanej niemal przez 3 doby wziê³y udzia³ 4
nasze jednostki ochotniczych stra¿y po¿arnych. Nie pomog³a nam
tym razem ¿adna jednostka Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej z Boles³awca.
Pocz¹wszy od dnia 4 paŸdziernika br. w teren ruszy³y dwa zespo³y
komisyjne, które bezpoœrednio u poszkodowanych dokonaj¹ opisu i
dok³adnej oceny szkód.
Wójt Gminy Warta Boles³awiecka serdecznie dziêkuje wszystkim stra¿akom Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej z Raciborowic, Tomaszowa Bol.,
Warty Bol. i Jurkowa za udzia³ i zaanga¿owanie w akcji, jak równie¿
mieszkañcom gminy, którzy pomagali swoim s¹siadom ratowaæ zagro¿ony dobytek ograniczaj¹c tym samym ewentualne straty.

Wójt Gminy umorzy podatek rolny
Wójt Gminy Warta Boles³awiecka na podstawie obserwacji sytuacji podczas ¿niw na terenie gminy w zwi¹zku z ogromn¹ iloœci¹ opadów i deszczami ci¹g³ymi uniemo¿liwiaj¹cymi zbiory zbó¿,
jak równie¿ bardzo z³¹ sytuacjê pogodow¹ w okresie wrzeœnia
podczas zbiorów roœlin okopowych postanowi³ uwzglêdniæ tê
sytuacjê i umorzyæ jedn¹ ratê podatku rolnego tym rolnikom,
którzy mieli k³opoty ze zbiorem zbó¿ i zebrali go w z³ej jakoœci oraz
tym, którzy maj¹ nadal k³opoty ze zbiorem roœlin okopowych a
ich sytuacja materialna w gospodarstwie domowym równie¿ jest
z tego powodu bardzo ciê¿ka.
Ka¿dy rolnik, który ma takie k³opoty mo¿e napisaæ podanie o
umorzenie jednej raty, ale musi równie¿ wype³niæ odpowiednie
wnioski i druki wymagane przepisami prawa, informuj¹ce o jego
stanie maj¹tkowym. W przypadku k³opotów z wype³nieniem nale¿y kontaktowaæ siê z pracownikami biura nr 2 Referatu Finansowego Urzêdu Gminy Warta Boles³awiecka (tel.757389592 w.
32).
Gmina Warta Boles³awiecka ma k³opoty w zakresie pe³nego pokrycia wydatków, niemniej jednak Wójt Gminy uzna³, ¿e tak trudnego roku w rolnictwie na terenie gminy nie by³o od lat i nale¿y
st¹d mimo innych problemów, pomóc naszym rolnikom - st¹d ta
decyzja, która - mamy nadziejê - choæ czêœciowo poprawi trudn¹
sytuacjê rolników.
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Inwestycje roku 2010
w gminie Warta Boles³awiecka

Internet szerokopasmowy
o prêdkoœci 8 Mb
w gminie Warta Boles³awiecka

Rok 2010 dla mieszkañców gminy Warta Boles³awiecka, mimo kryzysu, by³ kolejnym rokiem wielu inwestycji. Analizuj¹c wszystkie zadania wykonane i te, które s¹ planowane do realizacji jeszcze do koñca
bie¿¹cego roku mo¿emy poinformowaæ, ¿e ich ³¹czna wartoœæ wyniesie oko³o 6 mln z³., co stanowiæ bêdzie 30% naszego bud¿etu. Jest
to wynik bardzo dobry na tle innych gmin wiejskich, gdzie œrednia
krajowa wynosi oko³o 15%.
Na zadania inwestycyjne GZGK w gospodarce œciekowej, wodoci¹gowej, poszukiwania ujêæ wody pitnej i gospodarki odpadami s³u¿¹cej wszystkim mieszkañcom gminy przekazaliœmy ponad 1 mln z³. Jak
czynimy to od wielu lat, przekazaliœmy Zak³adowi dop³atê do wody
i œcieków w kwocie 700 tys. z³. dziêki czemu s¹ one najni¿sze w
Polsce
Najwiêcej pieniêdzy otrzyma³y w tym roku Szczytnica 1065 tys. z³.
i Iwiny 1065 tys. z³. W Szczytnicy wybudowana zosta³a œwietlica
wraz z parkingiem za kwotê 720 tys. z³., sfinansowaliœmy tak¿e wyposa¿enie i nag³oœnienie za oko³o 100 tys. z³. Na budowê zjazd z autostrady przekazaliœmy kwotê 150 tys. z³. , na wykonanie klubu na osiedlu Szczytnica - 55 tys. z³., na dokumentacjê oœwietlenia ulicznego 15 tys. z³.
W Iwinach budujemy boisko wielofunkcyjne za oko³o 450 tys. z³.,
drogê z Iwin do Warty Boles³awieckiej za oko³o 500 tys. z³, chodniki
na osiedlu II i do Koœcio³a - 90 tys. z³. Remonty placów przystankowych i Sali Tradycji kosztowa³y nasz bud¿et 20 tys. z³., a wykonanie
dokumentacji oœwietlenia ulicznego - 10 tys. z³.
Bardzo du¿o, bo ³¹cznie oko³o 1 mln z³ œrodków inwestycyjnych
trafi³o do wsi Tomaszów Boles³awiecki. Dziêki nim GDDKiA po interwencjach Wójta Gminy po³o¿y³a nawierzchniê asfaltow¹ na kostkê
brukow¹ w centrum w trakcie remoncie mostu; jest te¿ szansa na
wykonanie chodnika dla pieszych. Oprócz tego wykonano drogi asfaltowe do kilkunastu posesji za 200 tys. z³., drogê do Kraœnika obok
oczyszczalni za 250 tys. z³. a przy drodze powiatowej wykonywany
jest chodnik i odwodnienie za 360 tys. z³. Z dniem 1 paŸdziernika br.
uruchomione zosta³o przedszkole w szkole podstawowej za 70 tys.
z³. Na czyszczenie rzeki Bobrzycy i rowów jeszcze w tym roku wydamy oko³o 500 tys. z³.
Wieœ Warta Boles³awiecka równie¿ otrzyma³a ponad 800 tys. z³.
z czego na przebudowê drogi Warta Boles³awiecka - Iwiny 500 tys. z³.,
remont dachu i elewacji szko³y - 260 tys. z³., za³o¿enie dwóch lamp
hybrydowych oœwietlenia ulicznego kosztowa³o 30 tys. z³., za wykonanie dokumentacji oœwietlenia zap³aciliœmy 15 tys. z³. , a budowê
domu grillowego sfinansowaliœmy za 40 tys. z³.
Jedna z najmniejszych naszych wsi Jurków otrzyma³ w tym roku ponad 500 tys. z³. na przebudowê drogi we wsi oraz wsparcie finansowe
na budowê boiska do siatkówki.
Raciborowice Dolne i Górne otrzyma³y ³¹cznie oko³o 450 tys. z³. Droga wraz z parkingiem kosztowa³a 150 tys. z³., dokumentacja oœwietlenia ulicznego - 40 tys. z³., czyszczenie rzeki Bobrzycy i rowów oko³o
70 tys. z³., remont mostu - 50 tys. z³., remont kina - 30 tys. z³., wykonanie schodów do remizy - 30 tys. z³., remont szko³y - 80 tys. z³.
Miejscowoœæ Wartowice otrzyma³y wsparcie w remoncie œwietlicy
w kwocie oko³o 45 tys. z³. Natomiast Lubków i Wilczy Las otrzyma³y
œrodki w ramach funduszu so³eckiego na swoje œwietlice po 15 tys. z³.
Dokonuj¹c podsumowania roku 2010 mo¿na stwierdziæ, ¿e jest to
bardzo dobry rok inwestycyjny, doceniony przez naszych mieszkañców.

W dniu 22.09.2010 roku Wójt Gminy Warta Boles³awiecka na zaproszenie Pani Prezes Anny Stre¿yñskiej Urzêdu Komunikacji
Elektronicznej uczestniczy³ w spotkaniu 68 gmin z ca³ej Polski w
zakresie likwidacji "bia³ych plam" w dostêpie do sieci internetu
szerokopasmowego na terenach wiejskich.
Najwa¿niejszym punktem tego spotkania, by³a omówiona przez
Prezesa TP S.A. ds. rozwoju sieci szerokopasmowej prowadzona
lub planowana do realizacji inwestycja budowy sieci w 68 gminach
polskich, w tym w gminie Warta Boles³awiecka. Omówiony zosta³
zakres i kalendarz zadañ w budowie sieci i wykonaniu przy³¹czy
do gospodarstw domowych. W przypadku naszej gminy miejscowoœci Iwiny, Raciborowice Dolne i Górne, Warta Boles³awiecka i Wartowice maj¹ szansê na wykonanie sieci jeszcze do koñca
roku 2010. Natomiast inwestycje w pozosta³ych wsiach gminy zgodnie z kalendarzem TP S.A.- wykonane zostan¹ do koñca 2011
roku. Dlatego te¿ wszyscy zainteresowani mieszkañcy gminy, ju¿
podczas realizacji tej inwestycji powinni siê zastanowiæ i zdecydowaæ czy bêd¹ chcieli siê przy³¹czyæ do sieci œwiat³owodowej.
Prezes TP S.A. mówi³ równie¿ o wielu istotnych korzyœciach jakie niesie wybudowanie sieci szerokopasmowej w gminie.
Odpowiadaj¹c na pytanie Wójtów potwierdzi³, ¿e jest szansa na
obni¿enie ceny za Internet o oko³o 20%.
Oprócz spraw dotycz¹cych realizacji sieci w gminach
omówiono sprawy dotycz¹ce mo¿liwoœci pozyskania œrodków na
dzia³anie 8.3 z UE dotycz¹ce przeciwdzia³ania wykluczeniu cyfrowemu oraz dostêpu do bezp³atnego Internetu w œwietlicach,
bibliotekach czy dokszta³caniu na odleg³oœæ.
Gmina Warta Boles³awiecka dziêki du¿ej aktywnoœci w
TP S.A. dosta³a ogromn¹ szansê rozwoju, gdy¿ znalezienie siê w
gronie 68 z wybranych 1500 gmin wiejskich jest nie lada sukcesem. TP S.A. oraz UKE mo¿emy byæ tylko wdziêczni i czekaæ na
uruchomienie us³ugi.
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Punkty dostêpu do bezp³atnego internetu
INFORMUJEMY SZANOWNYCH MIESZKAÑCÓW
MIESZKAÑCÓW,,
¿e gmina Warta Boles³awiecka zapewnia

BEZP£A
TNY DOSTÊP DO INTERNETU
BEZP£ATNY
w nastêpuj¹cych punktach:
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FUNDUSZ SO£ECKI

w gminie Warta Boles³awiecka
W roku 2011 so³ectwa gminy Warta Boles³awiecka bêd¹ mia³y
do dyspozycji ³¹cznie 214.617,87z³ na zadania realizowane w
ramach Funduszy So³eckich. Przypominamy mieszkañcom
i radom so³eckim, ¿e na z³o¿enie wniosków o przyznanie
œrodków z funduszu so³eckiego na rok 2011 jest czas tylko do
dnia 30 wrzeœnia 2010r. Wczeœniej powinny odbyæ siê zebrania wiejskie.
Fundusz so³ecki to pieni¹dze w bud¿ecie gminy zagwarantowane dla so³ectwa na wykonanie przedsiêwziêæ s³u¿¹cych
poprawie warunków ¿ycia mieszkañców. Z danych MSWiA
wynika, ¿e tylko 45,3 proc. gmin (tj. 1122 spoœród 2500 gmin
w kraju) zdecydowa³o siê na wyodrêbnienie w bud¿ecie roku
2011 œrodków na fundusz so³ecki.
Dla poszczególnych so³ectw naszej gminy wielkoœæ funduszy
zagwarantowanych na rok 2011 przedstawia siê nastêpuj¹co:
1.
Iwiny: 25.863,81z³
2.
Jurków: 13.604,36z³
3.
Lubków: 19.863,40z³
4.
Raciborowice Dolne: 25.863,81z³
5.
Raciborowice Górne: 25.863,81z³
6.
Szczytnica: 25.863,81z³
7.
Tomaszów Boles³awiecki: 25.863,81z³
8.
Warta Boles³awiecka: 25.863,81z³
9.
Wartowice: 15.880,37z³
10.
Wilczy Las: 10.086,88z³
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Informacja dotycz¹ca przyznania stypendiów za
wyniki w nauce i sporcie dla uczniów szkó³ podstawowych i gimnazjum z terenu gminy Warta Boles³awiecka
za rok szkolny 2009/2010
Dnia 07 wrzeœnia 2010r. w Gminnym Centrum Kultury w Warcie Boles³awieckiej uroczyœcie zosta³y wrêczone stypendia za szczególnie wysokie wyniki w
nauce i sporcie. Stypendia przyznane zosta³y na podstawie Uchwa³y Rady
Gminy Warta Boles³awiecka Nr XVI/116/08 z dnia 30 czerwca 2008r. w sprawie przyznawania stypendiów za wyniki w nauce i sporcie dla uczniów szkól
podstawowych i gimnazjum na terenie gminy Warta Boles³awiecka (Dz. Woj.
Doln. Nr 211 poz. 2346) oraz Zarz¹dzenia Nr SOG.Z-0048/2010 Wójta Gminy
w Warcie Boles³awieckiej z dnia 05 sierpnia 2010r. w sprawie ustalenia wysokoœci stypendiów za wyniki w nauce i sporcie dla uczniów szkó³ podstawowych
i gimnazjum z terenu Gminy Warta Boles³awiecka.
Stypendia za wyniki w nauce i sporcie zosta³y przyznane piêtnastu uczniom,
którzy spe³niali kryteria okreœlone w § 2 i 5 wy¿ej cytowanej uchwa³y.
Zgodnie z § 1 wy¿ej cytowanego Zarz¹dzenia, Wójt Gminy Warta Boles³awiecka przyzna³ stypendia za rok szkolny 2009/2010 ni¿ej wymienionym
uczniom:

Wniosek powinien spe³niaæ okreœlone przepisami prawa wymogi, tj. powinien:
• byæ uchwalony przez zebranie wiejskie z inicjatywy so³tysa, rady so³eckiej lub co najmniej 15 pe³noletnich mieszkañców so³ectwa,
• zawieraæ wskazanie przedsiêwziêcia przewidzianego do realizacji na obszarze so³ectwa w ramach œrodków okreœlonych
dla danego so³ectwa wraz z oszacowaniem ich kosztów (koszty wykonania projektu technicznego, zakupy materia³ów, koszty wykonania, inne);
• dotyczyæ przedsiêwziêæ, które s¹ zadaniami w³asnymi gminy, s³u¿¹ poprawie warunków ¿ycia mieszkañców i s¹ zgodne
ze Strategi¹ Rozwoju Gminy;
• byæ przekazany Wójtowi Gminy przez so³tysa w terminie
do dnia 30 wrzeœnia 2010r. celem uwzglêdnienia go w projekcie bud¿etu gminy na rok 2011.
Warta Boles³awiecka, dnia 20 wrzeœnia 2010r.

Inwentaryzacja stanu lasów
INFORMACJA DLA W£AŒCICIELI LASÓW PRYWATNYCH
NA TERENIE GMINY WARTA BOLES£AWIECKA
Informujemy, ¿e w zwi¹zku z wykonywaniem opracowania pn. "Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2010-2014" rozpoczê³y siê prace
terenowe, które bêd¹ wykonywane w lipcu, sierpniu i wrzeœniu w ka¿dym roku
5-letniego cyklu.
W zwi¹zku z powy¿szym Wójt Gminy zwraca siê z proœb¹ o umo¿liwienie pracownikom
przedsiêbiorstwa pañstwowego Biura Urz¹dzania Lasu i Geodezji Leœnej (oddzia³y w:
Bia³ymstoku, Brzegu, Gdyni, Gorzowie Wielkopolskim, Krakowie, Lublinie, Olsztynie,
Poznaniu, Przemyœlu, Radomiu, Szczecinku i Warszawie) wstêpu na teren w³asnego lasu
oraz za³o¿enia w nich powierzchni próbnych.
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Co z wiatrakami w Gminie Warta Boles³awiecka
Na terenie Gminy Warta Boles³awiecka w 2008 roku na bazie przyjêtego na pocz¹tku 2005 roku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy dopuszczaj¹cego lokalizacjê elektrowni wiatrowych
pojawi³ siê inwestor. Prowadz¹c uzgadniaj¹c ewentualn¹ dzier¿awê
gruntów z ich w³aœcicielem, zamierza³ on sprawdziæ warunki dla budowy farmy wiatrowej na terenach miêdzy Lubkowem, Wilczym Lasem,
a drog¹ A4. W tym celu rozpocz¹³ swoje badania zwi¹zane z si³¹ wiatru.
Prowadzona od zawsze polityka sprzyjaj¹ca inwestorom i w tym
wypadku spowodowa³a przychylnoœæ Wójta Gminy dla potencjalnego inwestora, gdy¿ bez nich nie by³oby rozwoju gminy, a szczególnie
jej dochodów podatkowych. O zainteresowaniu terenami pod budowê
farm wiatrowych Wójt poinformowa³ radnych w dniu 28 lutego 2008
roku na sesji Rady Gminy.
W dniu 28 paŸdziernika 2008 roku odby³a siê dyskusja nt. lokalizacji
wiatraków z udzia³em by³ego Ministra Ochrony Œrodowiska z Warszawy, z przypomnieniem o inwestorze zainteresowanym lokalizacj¹
wiatraków na terenie gminy Warta Boles³awiecka. Kolejno 29.09.2009r,
10.11.2009r, 29.06.2010r. na sesjach Wójt Gminy informowa³ radnych
i so³tysów o firmie chêtnej do budowy wiatraków i przebiegu prac.
Informacja o budowie wiatraków by³a równie¿ przekazana na ³amach
naszego Biuletynu w kwietniu 2009r. (nak³ad 1000 egzemplarzy), na
spotkaniach i zebraniach z mieszkañcami. Nikt wczeœniej nie krytykowa³ tego zamiaru inwestycyjnego w gminie Warta Boles³awiecka. Bior¹c zaœ pod uwagê potrzeby dodatkowych dochodów, zagro¿onych
dzia³aniami podmiotów po by³ych ZG "Konrad", które s¹ systematycznie ograniczane i w zwi¹zku z tym grozi nam spadek dochodów w
najbli¿szych latach nawet do 10%, musimy szukaæ ka¿dej okazji zwiêkszenia dochodów.
Z jednej farmy wiatrowej (21-24 wiatraki) Gmina mo¿e uzyskaæ od 1
mln do 2 mln z³ rocznie do bud¿etu dochodów. Wa¿ne jest równie¿ to,
¿e energia wytwarzana przez wiatraki jest energi¹ odnawialn¹, a wiêc
traktowan¹ jako tê która sprzyja ochronie œrodowiska. Nasza Gmina
ma ju¿ ogromne osi¹gniêcia w tej dziedzinie i inne formy poprawy
stanu œrodowiska s¹ zawsze mile widziane.
G³oœno o wiatrakach by³o równie¿ w zwi¹zku z dzia³aniami Agencji
W³asnoœci Rolnej Skarbu Pañstwa, która nie chcia³a sprzedaæ swych
gruntów dzier¿awcom z gminy. Z w³aœcicielami gruntów rolnych rozmawiali przedstawiciele kilku firm zainteresowanych postawieniem
wiatraków. Dlatego te¿ stawiany gminie zarzut ukrywania informacji o
budowie wiatraków jest chybiony .
Dopiero, gdy firma GB Boles³awiec 202 z Warszawy postanowi³a po
badaniach si³y wiatru zwiêkszyæ farmê do 24 wiatraków i wyst¹pi³a z
wnioskiem do Wójta Gminy Warta Boles³awiecka w dniu 23.07.2010r.
o wydanie decyzji o œrodowiskowych uwarunkowaniach na budowê
farmy o mocy 72 MW i Wójt Gminy zgodnie z ustaw¹ z 3.10.2009r. o
udostêpnianiu informacji o œrodowisku i jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa poinformowa³ o wniosku mieszkañców na stronach biuletynu informacyjnego oraz tablicach og³oszeñ sprawa zosta³a zauwa¿ona.
Na pocz¹tku wrzeœnia 2010 roku grupa mieszkañców Tomaszowa
Boles³awieckiego wyst¹pi³a z protestem na realizacjê inwestycji farmy
wiatrowej w gminie. Pismem z dnia 6.09.2010r. za¿¹dano pisemnych
wyjaœnieñ dotycz¹cych tej inwestycji.
W zwi¹zku z powy¿szym
Wójt Gminy uzna³ za zasadne i potrzebne wyjaœnienie w/w sprawy i
postanowi³ zwo³aæ zebranie wiejskie na dzieñ 14.09.2010r. Zebranie
odby³o siê z udzia³em przedstawicieli Stowarzyszenia "Stop wiatrakom", zainteresowanych 119 mieszkañców z Tomaszowa Boles³awieckiego, 10 ze Szczytnicy, 15 z Lubkowa, i 5 z Warty Boles³awieckiej. W
jego trakcie Wójt Gminy poinformowa³ mieszkañców o aktualnym sta-
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nie budowy farmy wiatraków w g. Warta Boles³awiecka, o sytuacji
ekonomicznej i podatkowej gminy i mo¿liwych dochodach z farmy
wiatrowej, o zadaniach finansowych jakie staj¹ przed gmin¹ oraz o
tym, ¿e nie ma ¿adnej decyzji Wójta Gminy rozstrzygaj¹cej o spornej
budowie. Przedstawiciele grupy przeciwnej budowie wiatraków przekonywali mieszkañców, uczestników zebrania, ¿e farma wiatrowa niesie zagro¿enie dla mieszkañców gminy. Po dyskusji Wójt Gminy Warta
Boles³awiecka zaproponowa³ g³osowanie uczestników na temat lokalizacji inwestycji na terenie gminy.
Wszyscy uczestnicy zebrania jednog³oœnie przeg³osowali, ¿e s¹ przeciwni budowie farmy wiatrowej w g. Warta Boles³awiecka. Wójt Gminy uznaje, ¿e jednomyœlne stanowisko w tej sprawie jest dla niego
wyznacznikiem w zakresie budowy farm wiatrowych w g. Warta Boles³awiecka. Treœæ wniosku z zebrania zosta³a przedstawiona Radzie
Gminy na Sesji odbytej w dniu 28 wrzeœnia br. celem ostatecznego
rozstrzygniêcia w sprawie budowy farm wiatrowych na terenie Gminy.
Radni po wys³uchaniu argumentów zg³oszonych przez inwestora "GB
Boles³awiec 202" sp. z oo. i przedstawicieli mieszkañców gminy przeciwnych postawieniu wiatraków wypracowali i podjêli wiêkszoœci¹
g³osów stanowisko o treœci za³¹czonej poni¿ej.
Stanowisko to wyznacza Wójtowi Gminy dalszy tok postêpowania
administracyjnego w zakresie budowy farm wiatrowych na terenie
Gminy Warta Boles³awiecka. Nie wstrzymuje jednak prowadzonego w
tej sprawie postêpowania administracyjnego, które zosta³o wszczête
na wniosek Firmy "GB Boles³awiec 202" sp. z o o. Wydane przez
gminê 4.X.2010r.postanowienie okreœlaj¹ce przygotowanie raportu o
wp³ywie na œrodowisko farmy wiatrowej nie zmienia tego stanowiska.

STANOWISKO
Rady Gminy w Warcie Boles³awieckiej
w sprawie wniosku z zebrania wiejskiego
w Tomaszowie Boles³awieckim
wyra¿aj¹cego sprzeciw budowie farm wiatrowych
Rada Gminy w Warcie Boles³awieckiej, dzia³aj¹c w imieniu spo³ecznoœci lokalnej gminy Warta Boles³awiecka i na jej wniosek , wyra¿ony na
zebraniu wiejskim odbytym w dniu 14 wrzeœnia 2010r. w Tomaszowie
Boles³awieckim, a tak¿e maj¹c na uwadze obowi¹zek zaspokojenia
zbiorowych potrzeb wspólnoty samorz¹dowej, wyra¿a g³êbokie zaniepokojenie i dezaprobatê wobec wniosku GB Boles³awiec 202 Sp. z
o.o. w Warszawie w przedmiocie lokalizacji na terenie gminy Warta
Boles³awiecka farmy wiatrowej.
W ocenie radnych gminy Warta Boles³awiecka inwestycja w postaci
farmy wiatrowej, sk³adaj¹cej siê z 24 elektrowni wiatrowych o mocy
do 3 MW jest zaliczana do grupy przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co
oddzia³ywaæ na œrodowisko, co mo¿e prowadziæ do zahamowania dalszego rozwoju gminy.
Wobec powy¿szego stanowczo oponujemy przeciwko budowie elektrowni i farm wiatrowych na terenie gminy Warta Boles³awiecka.
Wójt Gminy Warta Boles³awiecka uwzglêdni niniejsze stanowisko Rady
Gminy w pracach planistycznych prowadzonych w zwi¹zku ze zmian¹
studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego
oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy.
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OBWIESZCZENIE
o okrêgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w ka¿dym okrêgu wyborczym oraz
siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej dla wyboru Rady Gminy Warta Boles³awiecka

KOMUNIKAT
Wójta Gminy Warta Boles³awiecka z dnia 24
wrzeœnia 2010 roku w sprawie wyznaczenia
na obszarze Gminy Warta Boles³awiecka miejsc przeznaczonych
na bezp³atne umieszczanie urzêdowych obwieszczeñ wyborczych i
plakatów komitetów wyborczych.
Zgodnie z art. 70a ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa (Dz.U. z
2003r. Nr 159, poz.1547 ze zm.) przekazujê do wiadomoœci publicznej
wykaz tablic i ich usytuowanie.
I. IWINY:
a. przy placówce handlowej pod numerem 34a,
b. przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym i Gimnazjum Publicznym,
c. przy placu na osiedlu II.
II. JURKÓW:
a. przy sklepie spo¿ywczym.

V. RACIBOROWICE GÓRNE:
a. przy przystankach autobusowych:
(1)-naprzeciw sklepów przy posesji 180,
(2)-w pobli¿u so³tysa wsi,
b. przy posesjach: (3)- nr 32, (4)- nr 73 i (5)-nr 111.
VI. SZCZYTNICA:
a. przy placówce handlowej zlokalizowanej w budynku nr 29,
b. przy przystanku w pobli¿u budynku nr 8,
c. na osiedlu pojarowskim obok budynku nr 102.
VII. TOMASZÓW BOLES£AWIECKI:
a. na placu przy zjeŸdzie z drogi krajowej nr 94,
b. przy Domu Kultury,
c. na osiedlu "M£ODYCH" przy kiosku.
VIII. WARTA BOLES£AWIECKA:
a. przy przystanku autobusowym,
b. przy piekarni "Familijnej".

III. LUBKÓW:
a. przy sklepie spo¿ywczym.

IX. WARTOWICE:
a. przy œwietlicy wiejskiej,
b. przy przystanku autobusowym.

IV. RACIBOROWICE DOLNE:
a. przy kinie "KUJAWY",
b. naprzeciw przystanku autobusowego.

X. WILCZY LAS:
a. przy przystanku autobusowym.
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Stra¿acy z Raciborowic maj¹ sztandar

Od 2009 roku pracê urzêdników Urzêdu Gminy Warta Boles³awiecka wspomaga system
elektronicznego zarz¹dzania dokumentami
LOTUS NOTES (inaczej: elektroniczny obieg
dokumentów). W chwili obecnej ka¿de z³o¿one w sekretariacie pismo czy wniosek zostaje
zmieniony w formê elektroniczn¹ i poprzez
system trafia do w³aœciwego pracownika merytorycznie odpowiadaj¹cego za jego za³atwienie.

We wrzeœniu br. zrealizowaliœmy kolejny etap
pracy z systemem, udostêpniaj¹c naszym klientom opcjê "SprawdŸ stan sprawy" dostêpn¹ na
pasku menu strony www.bip.wartaboleslawiecka.pl. Z jej pomoc¹ mo¿ecie Pañstwo œledziæ
stan procesu za³atwiania swojej sprawy, a tak¿e
ustaliæ dane pracownika, który j¹ prowadzi. Instrukcjê sposobu korzystania z opcji przedstawiamy poni¿ej oraz w opcji "pomoc dla stanu
spraw".
"POMOC DLA STANU SPRAW" Stan sprawy mo¿emy sprawdziæ na podstawie numeru pisma lub numeru sprawy - zaznaczaj¹c odpowiedni sposób wyszukiwania:
Numer pisma - oznacza numer, jaki otrzymuje
pismo z³o¿one w sekretariacie Urzêdu Gminy.
W przypadku pism z³o¿onych osobiœcie, numer
taki pojawi siê na potwierdzeniu przyjêcia pisma
wydanym przez Sekretariat. Jego numer mo¿na
równie¿ ustaliæ telefonicznie.
Wyszukiwanie: zaznaczamy opcjê "Numeru pisma" nastêpnie w polu edycyjnym po prawej stronie wpisujemy w³aœciwy numer wraz z zerami
wiod¹cymi bez znaku " / " i cyfry okreœlaj¹cej
rok, np.: 00018 lub 00158; za pomoc¹ rozwijanej
listy wybieramy rok wystêpuj¹cy w numerze
pisma za znakiem " / " i wybieramy przycisk
"SprawdŸ"
Numer sprawy - oznacza przyporz¹dkowanie
tematyczne dokonane przez pracownika zajmuj¹cego siê pismem/wnioskiem strony. Sk³ada siê z
liter (równie¿ cyfr rzymskich) identyfikuj¹cych
stanowisko, cyfrowego symbolu klasyfikacyjnego akt, kolejnego numeru sprawy i oznaczenia roku
np. OS.0571-0002/2010 lub RZK.II.7752-0005/
2010
Wyszukiwanie: zaznaczamy opcjê "Numeru sprawy" nastêpnie w polu edycyjnym po prawej stronie wpisujemy w³aœciwy pe³ny numer bez ostatniego znaku " / " i cyfry okreœlaj¹cej rok, np.:
FN.III/2.3351-0627; za pomoc¹ rozwijanej listy
wybieramy rok wystêpuj¹cy w numerze sprawy
za znakiem " / " i wybieramy przycisk "SprawdŸ"
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W niedzielê 12 wrzeœnia 2010 roku w miejscowoœci Raciborowice dosz³o do mi³ej uroczystoœci
poœwiêcenia i wrêczenia pocztu sztandarowego dla Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej Raciborowice.
Wœród zaproszonych na uroczystoœæ goœci znaleŸli siê miêdzy innymi : Wójt Gminy Warta
Boles³awiecka Miros³aw Haniszewski, Przewodnicz¹cy Rady Gminy Warta Boles³awiecka Adam
Maksymczyk, Starosta Powiatu Boles³awieckiego Cezary Przybylski, Vice Prezes Zarz¹du Oddzia³u Wojewódzkiego Zwi¹zku OSP RP we Wroc³awiu Druh Zbigniewa Bi³yk, Prezes Zarz¹du
Oddzia³u Powiatowego Zwi¹zku OSP RP w Boles³awcu Druh Zbigniew Bo¿êcki, Vice Prezes
Zarz¹du Oddzia³u Powiatowego Zwi¹zku OSP RP w Boles³awcu Druh Stanis³aw Kozio³, Vice
Prezes Zarz¹du Oddzia³u Powiatowego Zwi¹zku OSP RP w Boles³awcu Druh Józef Kata, cz³onek
Zarz¹du Oddzia³u Powiatowego Zwi¹zku OSP RP w Boles³awcu Druh Zbigniew Bia³ow¹s, Prezes
Zarz¹du Oddzia³u Gminnego Zwi¹zku OSP RP w Warcie Boles³awieckiej Druh Kazimierz Gutwein,
Komendant Gminnego Oddzia³u Zwi¹zku OSP RP w Warcie Boles³awieckiej Druh Krzysztof
Boluk, Sekretarz Zarz¹du Oddzia³u Gminnego Zwi¹zku OSP RP w Warcie Boles³awieckiej Druh
Zdzis³aw Florków.
Ceremonia poœwiêcenia sztandaru ma za zadanie podnieœæ jego rangê, a samo poœwiêcenie dodaje mu wymiar nie tylko œwiecki, ale równie¿ religijny. W zwi¹zku z czym wydarzenie to
mia³o bardzo uroczyst¹ oprawê. Ceremonia rozpoczê³a siê w Koœciele Katolickim pod wezwaniem œw. Micha³a Archanio³a w Raciborowicach, gdzie Duszpasterstwo Raciborowice odprawi³o
mszê œwiêt¹ w intencji OSP Raciborowice i poœwiêci³o sztandar OSP. Po uroczystej mszy nast¹pi³
przemarsz z koœcio³a na stadion GKS w Raciborowicach, gdzie dosz³o do oficjalnych uroczystoœci
przekazania sztandaru prezesowi OSP Raciborowice Panu Romanowi Dziedziczak. Na p³ycie
boiska dosz³o do oficjalnych przemówieñ zaproszonych goœci i wrêczenia sztandaru Prezesowi,
który podziêkowa³ przyby³ym goœciom, a tak¿e tym wszystkim, którzy przyczynili siê do zakupu sztandaru i przeprowadzenia tej ceremonii. Ponadto wrêczone zosta³y odznaczenia najbardziej
zas³u¿onym stra¿akom. Prezydium Zarz¹du G³ównego ZOSP RP nada³o Panu Dariuszowi Zawadzie medal im. Boles³awa Chomicza, a br¹zowy medal za zas³ugi dla po¿arnictwa z r¹k Druha
Zbigniewa Bi³yka odebrali stra¿acy OSP Raciborowice : Pan Krzysztof Palczak i Pan Robert
Palczak. Ceremonia odbywa³a siê przy piêknej pogodzie i akompaniamencie Orkiestry Dêtej
Miasta Boles³awiec, która po zakoñczeniu oficjalnych wyst¹pieñ wyst¹pi³a z koncertem dla
zgromadzonej publicznoœci. Po niej na scenie pojawi³y siê lokalne zespo³y folklorystyczne :
"Niespodzianka" z Tomaszowa Boles³awieckiego i "Podgrodzianki" z Raciborowic, a nastêpnie
m³odzie¿owy zespó³ z OSP Tomaszów, który swoim humorystycznym wystêpem rozbawi³ zgromadzon¹ publicznoœæ. Po wystêpach estradowych stra¿acy wraz z rodzinami i zgromadzona
publicznoœci¹ mogli bawiæ siê na zabawie tanecznej do bia³ego rana. Mo¿na powiedzieæ, ¿e uroczystoœæ nadania sztandaru OSP w Raciborowicach by³a godna samego sztandaru i nale¿y pogratulowaæ naszej gminnej stra¿y œwietnej organizacji i sprawnie przeprowadzonej imprezy.
MR
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Druhowie
z Tomaszowa Boles³awieckiego
w akcji pomocy powodzianom
Ostatnie wypadki zwi¹zane z nawa³nicami i powodziami, które przetoczy³y siê przez po³udniowo-zachodni kraniec naszego województwa nie
pozosta³y bez echa wœród spo³ecznoœci Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej
gminy Warta Boles³awiecka . W duchu spo³eczeñstwa obywatelskiego
cz³onkowie M³odzie¿owej Dru¿yny Po¿arniczej przy OSP Tomaszów
Boles³awiecki pod dowództwem Miros³awa i Kingi Skulskich przeprowadzili zbiórki darów dla poszkodowanych w ostatnim kataklizmie.
Nasi koledzy i kole¿anki z OSP udowodnili, ¿e oprócz swojej szczytnej dzia³alnoœci przy likwidacji skutków po¿arów i innych miejscowych zagro¿eñ potrafi¹ równie¿ w³¹czyæ siê w sferê organizacji pomocy materialnej dla poszkodowanej ludnoœci.
Przekonali wszystkich, ¿e wci¹¿ istniej¹ m³odzi ludzie dla których
wa¿niejszym ni¿ "MIEÆ" jest "BYÆ"....
Poni¿ej zapoznaæ siê mo¿na z bezpoœrednia relacj¹ cz³onków OSP
Tomaszów z przeprowadzonej akcji humanitarnej.
Na pomoc potrzebuj¹cym
Gdy tylko dotar³y do nas wstrz¹saj¹ce wieœci o tragicznej powodzi i
ludzkim nieszczêœciu, reakcja by³a natychmiastowa - trzeba pomóc!
Zaprzysiê¿eni ca³kiem niedawno cz³onkowie
M³odzie¿owej Dru¿yny Po¿arniczej przy OSP Tomaszów Boles³awiecki postanowili podj¹æ siê tego trudnego i odpowiedzialnego zadania . Zbiórka potrzebnych rzeczy zaczê³a siê ekspresowo i by³a zadziwiaj¹co udana - odzew w spo³eczeñstwie boles³awieckim by³ niesamowity. Nasza stra¿acka m³odzie¿ prê¿nie zbiera³a ¿ywnoœæ i artyku³y
chemii gospodarczej pod marketami w Boles³awcu oraz na terenie gminy. Jak siê okaza³o - umundurowani m³odzi ludzie we wszystkich wzbudzali zaufanie.
Niestety spektakularny sukces zbiórki darów obna¿y³ kolejny problem z logistyk¹. Okaza³o siê, ¿e bardzo istotnym elementem pomocy
humanitarnej jest transport darów do poszkodowanych. Dobrodziejstwem okaza³ siê tu internet. Z chwil¹ rozpoczêcia akcji, na forum
dyskusyjnym portalu www.bolec.info za³o¿y³am temat o zbiórce darów dla powodzian, wiêc stosownie do chwilowej potrzeby pos³u¿y³
on równie¿ do organizacji transportu.
Przyszed³ czas na podstawowy dylemat w takiej sytuacji - GDZIE
JECHAÆ? Z pocz¹tkowych planów wyjazdu do Bogatyni powoli zaczynamy siê wycofywaæ. Przecie¿ o Bogatyni us³ysza³a ca³a Polska.
Tam pomoc idzie szerokim strumieniem. A co z innymi miejscowoœciami, których dotknê³a tragedia? A wiêc mocne postanowienie - jedziemy
do Leœnej. Pierwszy transport wyruszy³ ju¿ w œrodê , dwa busy by³y
wype³nione po brzegi darami. Na miejsce dotar³y przed ósm¹. Sztab
kryzysowego pozwoli³ nam na zawiezienie darów bezpoœrednio do
poszkodowanych ludzi. Dostajemy przewodniczkê - Agnieszka z Towarzystwa Opieki nad Zwierzêtami z Leœnej. Widok jaki przesuwa siê
za szybami samochodów przyprawia o zgrozê - zniszczone, zerwane
drogi, uszkodzone mosty, wyrwane drzewa…
Jak siê okaza³o na miejscu te widoki przyæmi³o to co tam zastaliœmy.
Zniszczenia by³y ogromne - zniszczone pod³ogi , meble, sprzêty gospodarstwa domowego, rzeczy osobiste mieszkañców … Wszêdzie
pe³no b³ota, szlamu i brudów naniesionych przez wodê. Wszechobecny smród stêchlizny…
I dziwna, z³owró¿bna cisza. Zdezorientowanym i przestraszonym ludziom nie w g³owie rozmowy. Ka¿dy z nich w ciszy prze¿ywa wydarzenia sprzed kilku godzin t³umi¹c w sobie gniew i rozpacz. Sprz¹tali w
milczeniu, uk³adali w sterty przed domami, to co kiedyœ by³o ich dobytkiem.
Nasza wizyta bardzo ich zaskoczy³a. Do tej chwili nikt do nich nie
dotar³. Pierwsi s¹ stra¿acy z OSP Tomaszów , którzy przybyli ze
skromn¹, w skali potrzeb, pomoc¹.
Po pierwszych chwilach, kiedy traktowani jesteœmy z pewn¹ "rezerw¹"
, "lody puszczaj¹". Ka¿dy z powodzian chce siê wy¿aliæ, opowiedzieæ
o tym co siê sta³o. Stajemy siê swoistym wentylem bezpieczeñstwa dla
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emocji jakie nagromadzi³y siê w tych ludziach przez ostatnie wydarzenia. Przewa¿a w nich rozpacz , ¿al , strach…… Tym wiêksze ¿e,
przekonani s¹ o tym, ¿e pomimo i¿ "w³adze" wiedzia³y o zagro¿eniu
to nikt ich wczeœniej o tym nie powiadomi³. W ci¹gu dwóch godzin
niektórzy stracili wszystko co mieli.
Wszyscy wracaj¹c do domu mamy ³zy w oczach. Tego co widzieliœmy
nie da siê opowiedzieæ , to trzeba zobaczyæ. Bo ani zdjêcia ani telewizja
nie s¹ w stanie przekazaæ stanu faktycznego.
Nie musimy nic mówiæ do siebie ¿eby wiedzieæ co trzeba robiæ dalej jeszcze tego samego dnia "dzieciaki" znowu stanê³y pod marketami i
znów zbiera³y dary; zbiórka odbywa siê równie¿ w Tomaszowie "naszej" miejscowoœci. Ludzie chêtnie daj¹ co mog¹. Zebraliœmy mnóstwo odzie¿y , poœcieli, ko³der - pozornie to nic takiego ale ludzie na
terenach popowodziowych nie maj¹ nawet siê czym przykryæ . Mieszkañcy Kraœnika Górnego zrobili zbiórkê zbo¿a dla zwierz¹t , bo to
które mieli gospodarze zalanych terenów, albo pop³ynê³o z wod¹ , albo
nie nadawa³o siê do u¿ytku.
Nastêpny, wiêkszy transport wyrusza w pi¹tek. Czekaj¹ nas ciê¿kie i
wyczerpuj¹ce chwile - pogoda jest paskudna wiêc s¹ trudnoœci z dotarciem we wszystkie miejsca. Artyku³y spo¿ywcze i chemiê gospodarcz¹ dowozimy potrzebuj¹cym, ze 180-ma workami odzie¿y jedziemy do sztabu kryzysowego. Chwila zas³u¿onego odpoczynku. Myœla³am, ¿e ju¿ nic mnie nie da rady wzruszyæ tego dnia ale siê myli³am.
Przedstawiciel ze sztabu po rozmowie z nami powiedzia³ ¿e chce kogoœ
nam przedstawiæ i przyprowadzi³ ch³opaka w wieku oko³o 17 lat.
Ch³opak p³acze jak ma³e dziecko, nie jest w stanie nic powiedzieæ . Po
chwili opowiada nam o tym, ¿e straci³ wszystko co mia³, ale co dziwne
¿e dla niego nie to jest a¿ tak wa¿ne, jak to co zobaczy³ za Czesk¹
granic¹. Opowiada, ¿e tam ludzie ca³owali go po rêkach za kromkê
chleba. U nas woda siêga³a do 1,5 metra, a tam nawet do 5 metrów… Ta
wiadomoœæ przera¿a nas tak bardzo, ¿e jednog³oœnie podejmujemy
decyzjê - tym ludziom tez trzeba pomóc. Od wyjazdu do powrotu do
domu mija 12 godzin .Kolejny wyjazd odbywa siê w niedzielê - przekazujemy dalsz¹ czêœæ darów w Leœnej i okolicach osobom o których
wiedzieliœmy z wczeœniejszych wyjazdów, ¿e czegoœ potrzebuj¹ a
nastêpnie jedziemy do Frydlandu w Czechach . Jedziemy "w ciemno"
nie wiedz¹c gdzie siê ruszyæ. Stra¿ Po¿arna zapytana o informacje,
dotycz¹ce ludzi poszkodowanych, nie potrafi nam udzieliæ odpowiedzi - ale to nic dziwnego - praca wykonywana przez nich jest ogromna
i prawie nieskoñczona. Dopiero poproszeni o pomoc napotkani Policjanci pomagaj¹ trafiæ do celu. To pod ich eskort¹, na "bombach", nasz
konwój trafia najpierw do punktu pomocy, a póŸniej ju¿ bezpoœrednio
do ludzi, którzy znajduj¹ siê w strefie zamkniêtej, do której bez eskorty policji nie moglibyœmy dotrzeæ. Tam jest du¿o gorzej ni¿ u nas.
Drzewa wzd³u¿ rzeki by³y pozbawione kory, nawierzchnia drogi to
kupa zmieszanego asfaltu, kamieni i b³ota - to œwiadczy o sile wody.
Niektóre domy by³y powalone , wszystko wygl¹da³o jak po wojnie .
Policjant opowiada nam o pobliskiej wiosce, która ju¿ nie bêdzie nadawa³a siê do zamieszkania i w³aœnie jest burzona.
Tu, podobnie jak w Leœnej - pocz¹tkowa nieufnoœæ i rezerwa. Tym
bardziej, i¿ dzieli nas bariera jêzykowa. A potem zaskoczenie i wdziêcznoœæ gdy chcemy im pomóc i przekazujemy paczki z niezbêdnymi do
¿ycia produktami.
Najbardziej utkwi³a nam w pamiêci rodzina , do której mogliœmy dotrzeæ dziêki jednemu z kolegów - Mirkowi , który jecha³ z nami samochodem terenowym. Dom zalany a¿ po rynny , dwie kobiety z dzieæmi
mieszka³y na strychu - straci³y wszystko. Na szczêœcie oprócz artyku³ów spo¿ywczych i chemii gospodarczej mieliœmy jeszcze koce i
trochê odzie¿y. Wszystko pozostawiliœmy w tym miejscu.
Ma³o brakowa³o ¿eby nas te¿ nie ominê³a burza. W pewnej chwili
zaczê³o padaæ i grzmieæ. Stra¿acy dzia³aj¹cy na miejscu ostrzegli nas o
nadchodz¹cej nawa³nicy i kazali siê spieszyæ z powrotem, bo zaczynali blokowaæ drogi. Choæ dla nas zakoñczy³o siê tylko na strachu, to
niestety nawa³nica i tak nie ominê³a tego terenu.
Powrót do domu przebieg³ w atmosferze dobrze spe³nionego obowi¹zku.
Dla takich chwil warto ¿yæ i warto byæ stra¿akiem.
Miros³aw Skulski
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Piêkna Wieœ Dolnoœl¹ska 2010r. wyró¿nienie
dla Raciborowic Górnych
Marsza³ek Województwa Dolnoœl¹skiego og³osi³ w roku
2009 konkurs na Najpiêkniejsz¹ Wieœ Dolnego Œl¹ska.
Wójt Gminy Warta Boles³awiecka postanowi³ w tej
edycji, po zg³oszeniu Warty Boles³awieckiej w 2009
roku, zg³osiæ do konkursu Raciborowice Górne.
Wp³yw na tê decyzjê ma du¿a aktywnoœæ Rady So³eckiej wraz z Ko³em Gospodyñ Wiejskich, OSP, GKS,
Zespo³u Podgrodzianki, ale przede wszystkim "Stowarzyszenia Mi³oœników Wsi Raciborowice", którzy
w ostatnich dwóch latach wykazywali du¿¹ aktywnoœæ na niwie dzia³alnoœci spo³ecznej oraz historii i
poszukiwania korzeni mieszkañców tej wsi.
To dziêki Stowarzyszeniu we wsi pojawi³y siê tablice
ukazuj¹ce historiê Raciborowic , wykonany zosta³ plac
do wypoczynku oraz postawiony pomnik ku czci pracowników ZG "Konrad" i Cementowni. Jednak koronnym efektem dzia³añ Stowarzyszenia jest utworzenie
w Kinie Raciborowice sali tradycji Raciborowic, która
by³a zauwa¿ona i doceniona przez komisjê konkursow¹
skierowan¹ do wsi przez Marsza³ka.
W dniu 18.09.2010 roku delegacja z³o¿ona z so³tysa
wsi, Prezesa i V-prezesa Stowarzyszenia wraz z Wójtem Gminy odebra³a w miejscowoœci Jaszkowa Górna
w gminie K³odzko nagrodê rzeczow¹ w postaci lodówki o wartoœci 1 tys. z³. oraz dyplom dla wsi Raciborowice Górne za uzyskanie wyró¿nienia w konkursie Piêkna Wieœ Dolnoœl¹ska 2010 w kategorii Najpiêkniejsza
Wieœ 2010.
Ten wynik i nagroda jest du¿ym osi¹gniêciem dla mieszkañców wsi Raciborowice Górne oraz Gminy Warta
Boles³awiecka, dlatego te¿ Wójt Gminy apeluje i zachêca mieszkañców pozosta³ych miejscowoœci, by wykazywali swoj¹ aktywnoœæ która byæ mo¿e zaowocuje
cennymi nagrodami w nastêpnych edycjach tego konkursu organizowanego przez Marsza³ka Województwa
Dolnoœl¹skiego.
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Dziewczyny z Gimnazjum w Iwinach
zdoby³y z³oty medal
Pierwszej Ogólnokrajowej Gimnazjady
w Biegu na Orientacjê!!!
Gimnazjalistki z Iwin wywalczy³y prawo startu w przysz³orocznych Szkolnych Mistrzostwach Œwiata w Biegu na Orientacjê!!! Mistrzostwa odbêd¹ siê w maju przysz³ego roku we w³oskim Trento. No ale po kolei. W miniony weekend(1-2.10.2010).
Dziesiêcioosobowa ekipa z Gimnazjum w Iwinach wystartowa³a w Pierwszej Ogólnopolskiej Gimnazjadzie w Biegu na Orientacjê. Oprócz dziewcz¹t( K17: Angelika
Haniszewska , Dominika Burdyna , Paulina Rygiel, Dominika Kanikowska i Aleksandra Pilarska.) wystartowali równie¿ ch³opcy w M-15(Bartek Szeliga , Marcin Wieczorek , Pawe³ Werda , Oscar Kurleto). Zawody by³y dwuetapowe. Zespó³ sk³ada³ siê od
trzech do piêciu osób . O miejscu zespo³u decydowa³a suma trzech najlepszych czasów z dwóch biegów. Zawody rozgrywano w dwóch kategoriach wiekowych dziewcz¹t i ch³opców KM 15 I KM17. Pierwszego dnia w pi¹tek odby³ siê sprint w Lesznie.
Wyniki biegu by³y dla nas bardzo korzystne, ale jeszcze niczego nie przes¹dza³y
(Angelika wygra³a swój bieg, a Bartek w swojej kategorii by³ drugi).Po pierwszym dniu
dziewczêta nieznacznie prowadzi³y o 19 sek. przed Gimnazjum z Moch (Wielkopolska).Ch³opcy plasowali siê na drugiej pozycji za Gliwicami(strata 40 sek.).W sobotê
przenieœliœmy siê do miejscowoœci Belêcin ,25 km od Leszna. Bieg klasyczny przyniós³ zwyciêstwo naszym dziewczêtom, ch³opcy siê nie popisali i pobiegli doœæ s³abo
,nie doœæ ¿e nie wyprzedzili ch³opców z Gliwic (II MIEJSCE), to jeszcze Zdecydowanie przegrali z Gimnazjalistami z RaszkowA (I MIEJSCE).Na szczêœcie utrzymali siê
na podium zajmuj¹c ostatecznie trzecie miejsce. By³ równie¿ z nami Mariusz Wojnowicz tegoroczny finalista OOM. Startowa³ poza konkursem poniewa¿ nie mamy wiêcej zawodników z jego kategorii , ale bêdzie jeszcze mia³ szanse kwalifikacji indywidualnej na pocz¹tku listopada.Na Mistrzostwa Œwiata pojedziemy dobrze przygotowani
,mamy ponad 8 miesiêcy na treningi i chcemy walczyæ we W³oszech o wysokie lokaty.
Gimnazjum z Moch dwa Lata temu w Szkocji zdoby³o dwa medale. Patryk Piosik
zdoby³ z³oty medal, a jego kole¿anka ze szko³y Sara Jêœkowiak br¹zowy. Ciekawostk¹ jest fakt, ¿e tak ma³o znany sport w Polsce jakim jest Bieg na Orientacjê jest
jedna z 17 dyscyplin w której jest rozgrywany turniej w ramach ŒWIATOWEJ GIMNAZJADY , (International School Sport Federation - WORLD GYMNASIADE. Tak
wiêc ogromnie siê cieszymy na to œwiêto sportu i do³o¿ymy wszelkich starañ aby
godnie reprezentowaæ nasz¹ szko³ê regioni kraj.
Dariusz Pachnik

Zapraszamy nasze Panie
na badania mammograficzne
Wójt Gminy w Warcie Boles³awieckiej organizuje badania mammograficzne dla mieszkanek Gminy Warta Boles³awiecka
badania odbêd¹ siê w dwóch terminach jesiennych tj.:
06 paŸdziernika br. (œroda),
10 listopada br. (œroda)
dla kobiet w wieku powy¿ej 35 lat
Zapisy dokonywane bêd¹ na podstawie osobistego b¹dŸ telefonicznego zg³oszenia w Urzêdzie Gminy.
Prosimy o podanie danych osobowych, adresu, numeru PESEL.
- II p. pok. 19, tel. 73 10 106 lub centrala 73 89 592 wew. 23
Wyjazdy autobusów odbywaæ siê bêd¹ o godz. 800 spod Urzêdu Gminy w Warcie Boles³awieckiej
Pozosta³e informacje mo¿na uzyskaæ w Urzêdzie Gminy - osob¹ prowadz¹c¹ sprawê jest El¿bieta Piróg
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"Domy przys³upowe w moim regionie"

ZAPROSZENIE:

KONKURS
na sk³adanie wniosków o przyznanie pomocy na operacje, które
odpowiadaj¹ warunkom przyznania pomocy z zakresu "Ró¿nicowanie w kierunku dzia³alnoœci nierolniczej".

Stowarzyszenie Po³udniowo-Zachodnie Forum Samorz¹du Terytorialnego "POGRANICZE" w Lubaniu zaprasza dzieci i m³odzie¿ do udzia³u
w KONKURSIE PLASTYCZNYM i KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM, w ramach realizowanego Projektu "Ratujmy domy przys³upowe". Konkursy maj¹ charakter otwarty i s¹ skierowane do dzieci i m³odzie¿y z terenu powiatów: boles³awieckiego, jeleniogórskiego, lubañskiego, lwóweckiego i zgorzeleckiego oraz miasta na prawach powiatu Jelenia
Góra.W konkursie plastycznym mog¹ uczestniczyæ dzieci od 6 roku
¿ycia. Natomiast konkurs fotograficzny jest skierowany do dzieci od 10
roku ¿ycia. Nabór prac trwa do 20 paŸdziernika 2010 r.

Wiêcej informacji na stronie www.pogranicze-csb.home.pl oraz w regulaminach konkursów jn.

XI Kongres Gmin Wiejskich
W dniu 20 i 21.09.2010 roku w Pa³acu Kultury i Nauki w Warszawie obradowa³ XI Kongres
Gmin Wiejskich. Omawiano wiele problemów dotycz¹cych sytuacji gmin wiejskich w Polsce. Podkreœlano ogrom zadañ zrzucanych przez Rz¹d i Sejm
Polski na gminy bez pokrycia zabezpieczenia œrodków finansowych. Szczególnie wiele wniosków i
postulatów pad³o w zakresie zadañ oœwiatowych.
Podkreœlano, ¿e gminy wiejskie ju¿ dziœ musz¹ siê
zad³u¿aæ by realizowaæ nak³adane na nich zadania.
W drugim dniu obrad po raz pierwszy na

Kongres Gmin Wiejskich przyby³ osobiœcie i uczestniczy³ przez ca³e obrady Prezydent RP Bronis³aw Komorowski. Od 20 lat istnienia samorz¹dów ¿aden dotychczasowy Prezydent Polski nie poœwiêci³ tak wiele
swojego czasu na wspólny pobyt i uczestnictwo w obradach Kongresu Gmin Wiejskich. Pan Prezydent Bronis³aw Komorowski bardzo podkreœla³ swoj¹ wiêŸ ze
œrodowiskiem wiejskim i wysoko ocenia³ prace samorz¹dowców na terenach wiejskich. Zadeklarowa³ swoje wsparcie w trudnych sprawach dla samorz¹du wiejskiego. Jego wypowiedzi by³y przyjmowane na stoj¹co
oklaskami.
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Miêdzynarodowe Zawody w Biegu na Orientacjê
"Puchar Doliny Bobru"
W miniony weekend (9-10.10.2010 r.)odby³y siê jedne z najwiêkszych w tym roku
miêdzynarodowych zawodów sportowych na ziemi boles³awieckiej . W zawodach wziê³o udzia³ 227 zawodników(92 kobiet i 157 mê¿czyzn), z 32 klubów , w tym z 10 klubów
zagranicznych , z siedmiu pañstw(Polska, Czechy, Rosja, Niemcy, Ukraina, W³ochy i
Francja).Najm³odszy uczestnik mia³ 7 lat ,a najstarszy 71. Wœród uczestników znaleŸli
siê medaliœci mistrzostw europy i œwiata m.in. Maryia Poishchuk z Ukrainy (srebrny
medal tegorocznych Mistrzostw Europy Juniorów)czy Hanna Wiœniewska (srebrny medal
Mistrzostw Œwiata Juniorów) i.in.
Organizatorem tej imprezy by³ Uczniowski Klub Sportowy "Tukan" Iwiny i Miejski
Oœrodek Sportu i Rekreacji w Boles³awcu. Wœród kilku wspó³organizatorów by³a nasza
gmina Warta Boles³awiecka ,która w niebagatelny sposób wspar³a finansowo tê imprezê
i bez tego wsparcia trudno sobie wyobraziæ organizacjê ca³ego przedsiêwziêcia. Ogromne
podziêkowania zatem dla naszych w³adz z Wójtem Panem Miros³awem Haniszewskim
na czele.
Ju¿ w czwartek wieczorem i od samego rana w pi¹tek, do Iwin zaczêli siê zje¿d¿aæ
uczestnicy zawodów. Pierwsze przyjecha³y zaprzyjaŸnione z naszym klubem zawodniczki z Limanowej , a nastêpnie goœcie z Ukrainy (z Kalusza i Lwowa).Równie¿ w
pi¹tek odby³ siê oficjalny trening w lesie miêdzy Jurkowem a Olszanic¹. Sobota to pierwszy dzieñ zawodów, a ju¿ odby³y siê dwa biegi. Pierwszy na Ziemi Warciañskiej w
Wilczym Lesie. By³ to tzw. bieg œredniodystansowy. Ju¿ ten bieg dostarczy³ wiele emocji
i niespodzianek. Jedn¹ z najwiêkszych by³a dopiero 11 lokata aktualnego Wojskowego
Wicemistrza Œwiata Wojciecha Kowalskiego z klubu WKS Œl¹sk Wroc³aw. Jednak prawdziwe widowisko i emocje dostarczy³ bieg sprinterski ,który po po³udniu odby³ siê w
centrum Boles³awca ,ze startem i met¹ w rynku. Wielu mieszkañców , mimo informacji w
mass mediach m in. w Telewizji £u¿yce , by³o bardzo zaskoczonych tym co siê dzieje.
Ponad dwieœcie osób biegaj¹cych po mieœcie w ró¿nych kierunkach , jakby coœ zgubili,
by³o naprawdê zastanawiaj¹ce. Bieg ten by³ drugim etapem zawodów "Puchar Doliny
Bobru", ale jednoczeœnie Mistrzostwami Dolnego Œl¹ska w Sprinterskim Biegu na Orientacjê i Miêdzywojewódzkimi Mistrzostwami M³odzików. Tak wiêc po biegu odby³a siê
dekoracja w obu tych klasyfikacjach. Medale wrêczali -Prezydent Boles³awca Piotr Roman, Prezes Polskiego Zwi¹zku Orientacji Sportowej Tadeusz Patejko oraz dyrektor
MOSiR Boles³awiec - Dariusz Joœko. Wieczorem , w szkole w Iwinach, gdzie nocowa³a
i sto³owa³a siê wiêkszoœæ uczestników, odby³a siê prezentacja ilustruj¹ca dwa pierwsze
etapy zawodów. Prezentacjê przygotowa³ Pan Piotr Gancarek ,który by³ jednoczeœnie
fotografem zawodów, a tak¿e opracowa³ logo imprezy.
Nazajutrz tzn. w niedzielê przenieœliœmy siê z bieganiem do lasów na po³udnie od
Boles³awca. Centrum zawodów znajdowa³o siê na strzelnicy garnizonowej. Tym razem
uczestnicy œcigali siê na dystansie klasycznym i tu ju¿ dla niektórych wyzwanie by³o
doœæ spore np. m³odzie¿owcy(M20) i zawodnicy tzw. ELITY mieli do pokonania 11,6
km(w linii prostej) i do odszukania 33 punkty kontrolne. Teren mimo niewielkich przewy¿szeñ nie nale¿a³ do naj³atwiejszych, najlepsi biegali w okolicach 70 min , a niektórzy
nawet ponad dwie godziny!
Pomimo zmêczenia trudami walki , wszyscy byli zadowoleni , a niektórzy ogromnie
zaskoczeni perfekcyjn¹ organizacj¹ i dopracowaniem ca³oœci imprezy w najmniejszych
detalach. Takie zawody to ogromne wyzwanie logistyczne , skoordynowanie setek dzia³añ kilkudziesiêciu ludzi i wielu instytucji, w œciœle okreœlonym czasie i miejscu. Trudno
zliczyæ wszystkich z osobna ( nie chc¹c kogoœ pomin¹æ w podsumowaniu na gor¹co),
wszystkim tym, którzy przy³o¿yli siê do zorganizowana tej imprezy stokrotne dziêki i
uk³ony dla Was. Nie mogê jednak nie wymieniæ rodziców zawodników naszego klubu ,
którzy poœwiêcili parê dni ,pracuj¹c w pocie czo³a , nawet w nocy ! Pieczenie i sprzeda¿
ciast , praca w kuchni , zakupy ,transport sprzêtu ,prace porz¹dkowe etc… Bardzo
aktywnie w³¹czyli siê do pomocy sami uczniowie Naszego Gimnazjum , pomagaj¹c w
czym siê da. Czasami jestem za³amany postaw¹ naszych uczniów , tym razem zosta³em
mile zaskoczony i odzyska³em nadszarpniêt¹ wiarê w tak pozytywn¹ aktywnoœæ dzisiejszych nastolatków.
Mimo ¿e od zakoñczenia zawodów nie up³ynê³a jeszcze doba. Docieraj¹ do mnie drog¹
elektroniczn¹ i sms-ami podziêkowania i gratulacje dla najlepiej zorganizowanych zawodów BnO w Polsce !!!
Darek Pachnik
Wszystkie wyniki znaleŸæ mo¿na na stronie internetowej zawodów www.tukaniwiny.org
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PRACA w Urzêdzie Gminy
Wójt Gminy Warta Boles³awiecka og³asza nabór na wolne stanowisko urzêdnicze ds.
ochrony przeciwpo¿arowej w wymiarze 1/6 etatu w Urzêdzie Gminy Warta Boles³awiecka.
I. Wymagania kwalifikacyjne kandydatów
1. Wymagania niezbêdne:
- pe³na zdolnoœæ do czynnoœci prawnych oraz korzystanie z pe³ni praw
publicznych,
- wykszta³cenie wy¿sze magisterskie o profilu ochrona przeciwpo¿arowa lub na podbudowie Technikum Po¿arnictwa,
- stan zdrowia pozwalaj¹cy na zatrudnienie na wy¿ej wymienionym stanowisku,
- niekaralnoœæ za przestêpstwo pope³nione umyœlnie,
- nieposzlakowana opinia
- sta¿ pracy 15 lat w jednostkach stra¿y po¿arnej,
2. Wymagania dodatkowe:
1/ bieg³a obs³uga komputera ( Word, Exel,),
2/ znajomoœæ ustawy o samorz¹dzie gminnym oraz ustaw: o ochronie przeciwpo¿arowej, prawo budowlane i przepisów wykonawczych do
ustaw ww.
3/ umiejêtnoœæ pracy w zespole.
II Zakres wykonywanych zadañ na stanowisku:
1/ zapewnienie zgodnych z przepisami art.4 ust.1 ustawy o ochronie przeciwpo¿arowej wymagañ techniczno-budowlanych, instalacyjnych
i technicznych w budynku administracyjnym Urzêdu Gminy,
2/ prowadzenie szkoleñ z zakresu ochrony przeciwpo¿arowej dla zatrudnionych pracowników.
3/ ustalanie sposobów postêpowania na wypadek po¿aru, klêski ¿ywio³owej czy innego masowego zagro¿enia, prowadzenie niezbêdnej dokumentacji w tym zakresie.
III. Wymagane dokumenty:
1/ ¿yciorys (CV) wraz z przebiegiem pracy zawodowej,
2/ kserokopia dowodu osobistego,
3/ kserokopie dokumentów poœwiadczaj¹cych wykszta³cenie,
4/ kserokopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach lub umiejêtnoœciach
5/ kwestionariusz osobowy,
6/ oœwiadczenie kandydata o niekaralnoœci
7/ oœwiadczenie o stanie zdrowia
8/ referencje z ostatniego miejsca pracy
IV. Termin i miejsce sk³adania dokumentów.
Wymagane dokumenty aplikacyjne nale¿y sk³adaæ w sekretariacie Urzêdu Gminy Warta Boles³awiecka, pokój nr 10 w zaklejonej kopercie z
dopiskiem " Nabór na stanowisko ds. ochrony przeciwpo¿arowej w Urzêdzie Gminy Warta Boles³awiecka" w terminie do dnia 11 paŸdziernika
2010r, do godz. 14.00 lub przes³aæ poczt¹ na adres: Urz¹d Gminy Warta Boles³awiecka, 59 - 720 Raciborowice Górne.
Aplikacje, które wp³yn¹ do Urzêdu Gminy po wy¿ej okreœlonym terminie lub niekompletne nie bêd¹ rozpatrywane o zachowaniu terminu
decyduje data wp³ywu oferty do Urzêdu Gminy.
Informacja o wynikach naboru zostanie upowszechniona w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.wartaboleslawiecka.pl) oraz na tablicy
og³oszeñ w budynku Urzêdu Gminy Warta Boles³awiecka.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegó³owe CV ( z uwzglêdnieniem dok³adnego przebiegu kariery zawodowej), nale¿y
opatrzyæ klauzul¹; " Wyra¿am zgodê na przetwarzanie moich danych osobowych zwartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbêdnych do realizacji
procesu rekrutacji zgodnie z Ustaw¹ z dnia 29.08.1997r, o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002, nr 101, poz. 926 z p. zm.) oraz z ustaw¹
z dnia 21 listopada 2008 roku, o pracownikach samorz¹dowych ( Dz. U. z 2008r, nr 223, poz. 1458 )"
Wójt Gminy
Miros³aw Haniszewski
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