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W dniu 21.11.2010 roku mieliœcie Pañstwo okazjê uczestniczenia w wyborach samorz¹dowych, w tym do organów gminy
Warta Boles³awiecka.
Bardzo liczny udzia³ w wyborach, co potwierdza wysoka frekwencja wyborcza
œwiadczy o zaanga¿owaniu siê spo³eczeñstwa gminy w te wybory i wysokiej œwiadomoœci spo³ecznej. Uzyskany przez moj¹
osobê wynik wyborczy by³ dla mnie
ogromn¹ radoœci¹ i satysfakcj¹, potwierdzeniem faktu, ¿e realizowana przeze mnie
w ostatniej kadencji forma zarz¹dzania
gmin¹ Warta Boles³awiecka mo¿e mieæ
swoj¹ dalsz¹ kontynuacjê.
Uzyskany w tych wyborach wynik popar-

cia siêgaj¹cy 88,08% daje mi energiê i
si³y by pe³niæ w kolejnej - VI ju¿ kadencji
funkcjê Wójta Gminy Warta Boles³awiecka, jeszcze bardziej efektywnie pracowaæ
na rzecz mieszkañców mojej rodzinnej
gminy. Szczególnie szczycê siê uzyskanym
wynikiem 94,1% w obwodzie wyborczym
Nr 4 ustanowionym dla miejscowoœci Iwiny-Lubków. Zapewniam, ¿e zrobiê wszystko by nie zawieœæ Waszego zaufania.
Mam œwiadomoœæ, ¿e na pewno wielu wyborców by³o nie w pe³ni zadowolonych z
mojej pracy a nawet krytycznie oceniali
moje dzia³ania. Dlatego te¿ pragnê stwierdziæ, ¿e bêdê siê stara³ i tych mieszkañców przekonywaæ swoj¹ aktywn¹ i zaanga¿owan¹ prac¹ do zmiany ich opinii.
Dziêkujê równie¿ za zaufanie, które prze³o¿y³o siê na wybór kandydatów KWW
"Nasz Cz³owiek-Pewna Przysz³oœæ" na radnych Rady Gminy Warta Boles³awiecka.
Jeszcze raz zapewniam Pañstwa, ¿e tak
jak dotychczas najwa¿niejsze s¹ i bêd¹
dla mnie sprawy Gminy i najlepiej pojêty
interes jej mieszkañców.
Korzystaj¹c z okazji,
w zwi¹zku ze zbli¿aj¹cymi
siê Œwiêtami
Bo¿ego Narodzenia
pragnê z³o¿yæ Pañstwu
najserdeczniejsze
¿yczenia œwi¹teczne
oraz
Szczêœliwego Nowego
Roku 2011.
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WYNIKI WYBORÓW
W dniu 21 listopada 2010 r. mieszkañcy ca³ej Polski, w tym
równie¿ i Gminy Warta Boles³awiecka uczestniczyli w wyborach do
Rady Gminy Warta Boles³awiecka, do Rady Powiatu Boles³awieckiego
i Sejmiku Województwa Dolnoœl¹skiego oraz Wójta Gminy na kolejn¹
kadencjê samorz¹dów tj. lata 2010-2014.
Frekwencja wyborcza by³a bardzo du¿a i zdecydowanie wiêksza ni¿
œrednia krajowa i wojewódzka wynios³a u nas a¿ 49,14%. W obwodzie
Warta Boles³awiecka-Wartowice by³a najwy¿sza i wynosi³a 58,77% w
Iwinach 46,85%, Raciborowicach 49,8% i Tomaszowie Boles³awieckim 43,26%. Na 6.564 wyborców, do urn posz³o 3.219 mieszkañców.
Wysoka frekwencja, to równoczeœnie koniecznoœæ wykazania wiêkszego zaanga¿owania i pracy komisji wyborczych, które pe³ni³y dy¿ury w godzinach od 800 rano do 2200. Dwie komisje rozpoczê³y jednak
pracê du¿o wczeœniej, bo ju¿ o 5.45 odbiera³y z Urzêdu Gminy Warta
Boles³awiecka karty wyborcze i niezbêdne do przeprowadzenia wyborów materia³y. Sam proces g³osowania przebiega³ w naszej gminie
sprawnie i bez zak³óceñ. Najwiêcej jednak prace Komisje podjê³y ju¿
po zamkniêciu lokali wyborczych. Przy sporej frekwencji ustalanie
wyników wyborów wymaga sporej pracy, tym bardziej ¿e wybory
samorz¹dowe obejmuj¹ wybory do czterech ro¿nych organów, co oznacza poczwórn¹ pracê. Jak siê okaza³o, nie wszystkie osoby które wyrazi³y chêæ pracy w komisjach mia³y tego œwiadomoœæ. Efektem by³o
zakoñczenie pracy przez jedn¹ z komisji po godzinie 12.00 w dniu 22
listopada 2010 r., a wynik ustali³y w zasadzie trzy osoby pracuj¹ce w
komisji. Tak wiêc, warto zastanowiæ siê przed podjêciem decyzji o
pracy w obwodowej komisji wyborczej, czy mamy doœæ si³ i odpornoœci psychicznej, a nadto wiedzy i umiejêtnoœci, aby sprawnie ustaliæ
wynik g³osowania. Warto tu dodaæ, ¿e dieta cz³onka komisji to tylko
135,00 z³., zastêpcy przewodnicz¹cego - 150,00 z³., a przewodnicz¹cego - 165,00 z³. Kwoty te nie zmieniaj¹ siê od wielu lat.
W gminie Warta Boles³awiecka wybieraliœmy 15 radnych. Najwiêcej liczbowo g³osów zdoby³a Radna Ewa Kulig bo 275 z okrêgu Nr
6 obejmuj¹cego Iwiny wieœ i Iwiny osiedla, który mia³ 1031 wyborców.
Nastêpnie wysokim poparciem cieszyli siê Roman Dziedziczak 273
g³osy, Micha³ Warcho³ 267 g³osów i Adam Maksymczyk 253 g³osy.
G³osowanie do Rady Powiatu odby³o siê w okrêgu Nr 3 ustanowionym

dla gmin: Boles³awiec, Gromadka i Warta Boles³awiecka. W wyborach
mandat radnego uzyskali: Cezary Przybylski z 1122 g³osami, Micha³
Bojanowski z liczb¹ 283 g³osów i Szymkiewicz Les³aw, który uzyska³
259 g³osów. Czwarty mandat zdoby³ Waldemar Krysztofiak - mieszkaniec Wartowic z 224 g³osami. Ten wynik jest sukcesem gminy Warta
Boles³awiecka bo, z 6 mandatów mamy 4 przedstawicieli w Radzie
Powiatu, a tylko po 1 ma gmina wiejska Boles³awiec i gmina Gromadka.
Równie¿ bardzo dobry wynik uzyska³ Wójt Gminy Warta Boles³awiecka Miros³aw Haniszewski, który na 3121 wa¿nych g³osów otrzyma³ 2749 g³osów na TAK, co stanowi³o 88,08%. Warto przytoczyæ w
tym miejscu wyniki poprzednich wyborów wójta gminy, który w roku
2002 wynosi³ 88,9%, a w 2006 roku 87.9%. Jak widaæ z przedstawionych danych - urzêduj¹cy wójt ma sta³y elektorat, zarówno w grupie
zwolenników i przeciwników jego dzia³alnoœci. Najwiêksze poparcie
dla Wójta M.Haniszewskiego zadeklarowali w tegorocznych wyborach mieszkañcy Iwiny i Lubkowa tj. obwodu Nr 4, gdzie urzêduj¹cy
Wójt uzyska³ poparcie 94,13% wyborców. Nastêpny w kolejnoœci
wynik na "TAK" to g³osowanie w obwodzie Nr 3 w Raciborowicach
Górnych - 87,10%, kolejny w obwodzie Nr 1 w Warcie Boles³awieckiej
- 86,28% i w obwodzie Nr 2 w Tomaszowie Boles³awieckim - 86,04%
W dniu 29 listopada 2010 roku odby³a siê pierwsza sesja nowo
wybranej Rady Gminy, na której wybrano Przewodnicz¹cego tej Rady.
Po raz szósty zosta³ nim Adam Maksymczyk. Radni po zg³oszeniu siê
do pracy w Komisjach sta³ych Rady wybrali z w³asnego grona swoich
przewodnicz¹cy, którymi zostali:
1)w Komisji Rolnictwa - Jan Zbigniew Tokarczuk,
2)w Komisji Zdrowia - Ewa Zarzycka,
3) w Komisji Rewizyjnej Stanis³aw Borucki,
4) w Komisji Oœwiaty - Ewa Kulig
5) w Komisji Bud¿etu - Jan Cz³onka,
Wiceprzewodnicz¹cymi nowej Rady zostali wybrani Zenon Lisiewicz i Józef Bram
Wszyscy Radni z³o¿yli œlubowanie i rozpoczêli pracê w VI kadencji
2010-2014.
Poni¿ej - tabele wyników dostêpne na stronie www. pkw.gov.pl - w
temacie: WIZUALIZACJA WYBORÓW

Wyniki głosowania na kandydatów do rady
Okręg
Nr
wyborczy nr listy

4

Nr na
liście

Nazwisko i Imiona

1

1

1

Syjud Stanisław

1

1

2

Kamyszek
Katarzyna Monika

1

20

1

Borucki Stanisław

1

20

2

Łasica Władysław

1

21

1

Boluk Krzysztof
Robert

1

25

1

Klejdysz Edward

1

26

1

Rolak Elżbieta

1

35

1

Rybak Krzysztof
Zbigniew

2

20

1

Marcinów Janusz

2

20

2

Nalepa Marian

2

20

3

Osip Franciszek

2

22

1

Potocki Mateusz
Przemysław

2

22

2

Wentland Marcin
Tomasz

Nazwa komitetu
KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY
DEMOKRATYCZNEJ
KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY
DEMOKRATYCZNEJ
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "NASZ
CZŁOWIEK-PEWNA PRZYSZŁOŚĆ"
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "NASZ
CZŁOWIEK-PEWNA PRZYSZŁOŚĆ"
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW OSP
WARTA
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW Edward
Klejdysz
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW
ELŻBIETY ROLAK
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW
KRZYSZTOFA RYBAKA
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "NASZ
CZŁOWIEK-PEWNA PRZYSZŁOŚĆ"
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "NASZ
CZŁOWIEK-PEWNA PRZYSZŁOŚĆ"
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "NASZ
CZŁOWIEK-PEWNA PRZYSZŁOŚĆ"
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW
BEZPIECZNA GMINA WARTA
BOLESŁAWIECKA
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW
BEZPIECZNA GMINA WARTA
BOLESŁAWIECKA

Liczba głosów ważnych
oddanych na kandydata

% głosów
ważnych

Mandat

135

25,76%

Nie

18

3,44%

Nie

170

32,44%

Tak

95

18,13%

Nie

196

37,40%

Tak

37

7,06%

Nie

94

17,94%

Nie

128

24,43%

Nie

56

8,62%

Nie

113

17,38%

Nie

125

19,23%

Nie

48

7,38%

Nie

21

3,23%

Nie
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KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIA
ZIEMIA BOLESŁAWIECKA
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW EWY
Zarzycka Ewa
ZARZYCKIEJ
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW
Słobodzian Józef
JÓZEFA SŁOBODZIAN
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW
Bram Józef
WYBIERZ LOJALNOŚĆ I HONOR
Marnicki Maciej
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW
Łukasz
MACIEJA MARNICKIEGO
Kaźmierczak
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KAMILI
Kamila Anna
KAŹMIERCZAK "BLOKI"
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "NASZ
Jasińska Ewa
CZŁOWIEK-PEWNA PRZYSZŁOŚĆ"
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "NASZ
Lisiewicz Zenon
CZŁOWIEK-PEWNA PRZYSZŁOŚĆ"
Romanowski
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW
Przemysław
SZCZYTNICA WIEŚ XXI WIEKU
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW
Kraśnicki Mariusz
BOLESŁAWIECKIE POROZUMIENIE
SPOŁECZNE
Socha Waldemar
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW
Seweryn
RACIBOROWICE GÓRNE
Maksymczyk Adam KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "NASZ
CZŁOWIEK-PEWNA PRZYSZŁOŚĆ"
Tokarczuk Jan
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "NASZ
Zbigniew
CZŁOWIEK-PEWNA PRZYSZŁOŚĆ"
Mazurkiewicz
KOMITET WYBORCZY POLSKIE
Jacek
STRONNICTWO LUDOWE
KOMITET WYBORCZY POLSKIE
Stolarczyk Marcin
STRONNICTWO LUDOWE
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW
Wis Aleksander
RACIBOROWICE GÓRNE
Hausknecht Halina KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW
Maria
RACIBOROWICE GÓRNE
Haniszewski
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "NASZ
Franciszek
CZŁOWIEK-PEWNA PRZYSZŁOŚĆ"
Szydłowski
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "NASZ
Franciszek
CZŁOWIEK-PEWNA PRZYSZŁOŚĆ"
Warchoł Michał
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "NASZ
Edward
CZŁOWIEK-PEWNA PRZYSZŁOŚĆ"
Dziedziczak Roman KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW OSP
Wojciech
WARTA
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW
Kocha Grażyna
GRAŻYNY KOCHA
Bogdański Jerzy
KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY
Jan
DEMOKRATYCZNEJ
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "NASZ
Kapecki Jerzy
CZŁOWIEK-PEWNA PRZYSZŁOŚĆ"
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "NASZ
Kulig Ewa
CZŁOWIEK-PEWNA PRZYSZŁOŚĆ"

2

23

1

Banyś Adrian Emil

2

29

1

2

32

1

2

33

1

2

34

1

2

36

1

3

20

1

3

20

2

3

28

1

3

30

1

4

19

1

4

20

1

4

20

2

5

2

1

5

2

2

5

19

1

5

19

2

5

20

1

5

20

2

5

20

3

5

21

1

5

31

1

6

1

1

6

20

1

6

20

2

6

24

1

6

27

1

Heryć Franciszek
Turkiewicz Sylwia
Renata

7

20

1

Członka Jan

7

22

1

Komarek Mirosław
Adam

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SYLWII
RENATY TURKIEWICZ
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "NASZ
CZŁOWIEK-PEWNA PRZYSZŁOŚĆ"
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW
BEZPIECZNA GMINA WARTA
BOLESŁAWIECKA

63

9,69%

Nie

234

36,00%

Tak

184

28,31%

Tak

160

24,62%

Tak

142

21,85%

Nie

60

9,23%

Nie

188

53,26%

Tak

186

52,69%

Tak

89

25,21%

Nie

116

32,86%

Nie

140

37,04%

Nie

253

66,93%

Tak

186

49,21%

Tak

109

19,36%

Nie

32

5,68%

Nie

223

39,61%

Tak

58

10,30%

Nie

91

16,16%

Nie

133

23,62%

Nie

267

47,42%

Tak

273

48,49%

Tak

149

26,47%

Nie

70

13,18%

Nie

196

36,91%

Tak

275

51,79%

Tak

186

35,03%

Nie

92

17,33%

Nie

74

64,35%

Tak

41

35,65%

Nie

Wyniki głosowania w okręgach
Liczba
Okręg

uprawnionych

kart
wydanych

głosów
oddanych

Frekwencja

Liczba głosów
ważnych

% głosów
ważnych

Fakt
głosowania

Nr 1

924

543

543 58.77%

524

96.50%

Tak

Nr 2

1 451

662

662 45.62%

650

98.19%

Tak

Nr 3

882

361

361 40.93%

353

97.78%

Tak

Nr 4

810

395

393 48.52%

378

96.18%

Tak

Nr 5

1 153

589

589 51.08%

563

95.59%

Tak

Nr 6

1 031

550

550 53.35%

531

96.55%

Tak

Nr 7

295

119

119 40.34%

115

96.64%

Tak

6 546

3 219

3 217 49.14%

3 114

96.8%

Podsumowanie
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Rada Gminy w Warcie Bolesławieckiej - wyniki wyborów
Nr listy

Numer
na liście

Dane kandydata
Okręg wyborczy nr

Nazwisko i imiona

Głosów ważnych oddanych na kandydata
Wiek

Liczba

% (w skali okręgu wyborczego)

20

1

1

Borucki Stanisław

53

170

32.44%

21

1

1

Boluk Krzysztof Robert

35

196

37.40%

29

1

2

Zarzycka Ewa

45

234

36.00%

32

1

2

Słobodzian Józef

60

184

28.31%

33

1

2

Bram Józef

62

160

24.62%

20

1

3

Jasińska Ewa

50

188

53.26%

20

2

3

Lisiewicz Zenon

44

186

52.69%

20

1

4

Maksymczyk Adam

57

253

66.93%

20

2

4

Tokarczuk Jan Zbigniew

56

186

49.21%

19

1

5

Wis Aleksander

40

223

39.61%

20

3

5

Warchoł Michał Edward

32

267

47.42%

21

1

5

Dziedziczak Roman Wojciech

56

273

48.49%

20

1

6

Kapecki Jerzy

61

196

36.91%

20

2

6

Kulig Ewa

49

275

51.79%

20

1

7

Członka Jan

52

74

64.35%

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd
L.p.
1

Nazwisko i Imiona

Wiek Wykształcenie

Haniszewski
Mirosław Kazimierz

54

wyższe

Nazwa komitetu
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW
"NASZ CZŁOWIEK-PEWNA
PRZYSZŁOŚĆ"

Miejsce zamieszkania,
przynależność i poparcie

Treść oświadczenia
lustracyjnego*)

Bolesławiec, nie należy do
partii politycznej

*) Treœæ oœwiadczeñ lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej
Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd
L.p.
1

Nazwisko i Imiona
Haniszewski Mirosław
Kazimierz

Wiek Wykształcenie
54

wyższe

Miejsce zamieszkania przynależność i
poparcie
Bolesławiec, nie należy do partii
politycznej

Głosy
za
2749

Głosy
przeciw
372

%
głosów
88.08%

Wybrany
Tak

WYNIKI KONSUL
KONSULTTACJI
Wójt Gminy w Warcie Boles³awieckiej informuje, ¿e zakoñczono konsultacje rocznego "Programu wspó³pracy Gminy Warta Boles³awiecka
z organizacjami pozarz¹dowymi i innymi podmiotami prowadz¹cymi
dzia³alnoœæ po¿ytku publicznego na 2011 rok". Konsultacje trwa³y w
terminie od 8 paŸdziernika do 22 paŸdziernika 2010 roku.
Swoje uwagi i opinie mo¿na by³o z³o¿yæ na przygotowanym formularzu zg³oszenia opinii osobiœcie w sekretariacie Urzêdu Gminy Warta
Boles³awiecka nr 40 c, 59-720 Raciborowice Górne, przes³aæ poczt¹
lub elektronicznie na adres: ela.p@wartabol.pl.
Projekt Programu, jak równie¿ Formularz uwag zosta³ udostêpniony
na stronie internetowej pod adresem: http://www.wartaboleslawiecka.pl/ lub w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://
www.bip.wartaboleslawiecka.pl/

6

Zgodnie z § 7 Uchwa³y Nr XXXIX/246/10 z dnia 27 sierpnia 2010
roku w sprawie okreœlenia szczegó³owego sposobu konsultowania z
rad¹ dzia³alnoœci po¿ytku publicznego lub organizacjami pozarz¹dowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa
miejscowego w dziedzinach dotycz¹cych dzia³alnoœci statutowej tych
organizacji, konsultacje uznaje siê za wa¿ne bez wzglêdu na liczbê
podmiotów bior¹cych udzia³ w konsultacjach, je¿eli zosta³y przeprowadzone w sposób przedstawiony w uchwale. Informujemy, ¿e w
wyznaczonym terminie nie zg³oszono ¿adnych uwag, wniosków i opinii do zaproponowanego projektu Programu wspó³pracy.
Zgodnie § 5 ust. 4 ww. uchwa³y nieprzedstawienie opinii w wyznaczonym terminie oznacza rezygnacjê z prawa do jej wyra¿enia.
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BUD¯ET 2011 ROKU
Zgodnie z ustaw¹ o finansach gmin Wójt Gminy 15.11.2010r. po gor¹czkowej i wytê¿onej pracy z³o¿y³ do Biura Rady oraz Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Legnicy projekt bud¿etu gminy Warta Boles³awiecka na rok 2011. Bud¿et ten na pewno jest ma³o zadowalaj¹cy ze
wzglêdu na wielkoœæ planowanych do osi¹gniêcia dochodów gminy. Po
wielu analizach, symulacjach i na podstawie uzyskanych informacji z
Ministerstwa Finansów zosta³y one okreœlone na kwotê ³¹czn¹ w wysokoœci 20.370 tys. z³.
Do najwy¿szych i najwa¿niejszych dochodów gminy nale¿¹:
1) podatek od nieruchomoœci od osób prawnych - 5.700 tys. z³.
2) podatek od nieruchomoœci od osób fizycznych - 900 tys. z³.
3) podatek rolny - 500 tys. z³.
4) podatek dochodowy od osób fizycznych - 2.545 tys. z³.
5) subwencja oœwiatowa - 6.034 tys. z³.
6) subwencja wyrównawcza - 646 tys. z³.
7) dotacja do pomocy spo³ecznej - 2945 tys. z³.
8) podatek transportowy - 250 tys. z³.
9) op³ata eksploatacyjna, wp³ywy z op³at za zezwolenia na sprzeda¿
alkoholu - 250 tys. z³.
Powy¿ej okreœlone dochody by³y wyznacznikiem okreœlenia wydatków, które kszta³tuj¹ siê nastêpuj¹co:
1) na zadania melioracyjne - 35 tys. z³.
2) na dzia³alnoœæ izb rolniczych - 15 tys. z³.
3) na usuwanie klêsk ¿ywio³owych - 10 tys. z³.
4) na remont drogi wojewódzkiej Iwiny-Warta Boles³awiecka - 100 tys. z³.
5) na remonty dróg powiatowych - 300 tys. z³.
6) na drogi gminne - 180 tys. z³.
7) na gospodarkê mieszkaniow¹ - 100 tys. z³.
8) na gospodarkê gruntami - 60 tys. z³.
9) na utrzymanie pracowników interwencyjnych - 270 tys. z³
10) na zmiany planu przestrzennego gminy - 170 tys. z³.
11) na utrzymanie Rady Gminy - 210 tys. z³.
12) na utrzymanie Urzêdu Gminy - 2677 tys. z³.
13) na s³u¿by dodatkowe policji - 15 tys. z³.
14) na utrzymanie jednostek OSP - 162 tys. z³.
15) rezerwa bud¿etowa - 210 tys. z³.
16) na utrzymanie oœwiaty: szkó³, przedszkoli - 8,043 tys. z³
17) na pomoc spo³eczn¹ - 3.509 tys. z³.
18) na ochronê zdrowia - 106 tys. z³.
19) na utrzymanie oœwietlenia ulicznego - 700 tys. z³.
20) na przebudowê oœwietlenia - 200 tys. z³.
21) na dop³aty do wody i œcieków - 750 tys. z³.
22) dotacje dla inwestycji (budowa wodoci¹gów i kanalizacji do nowo
wybudowanych budynków) - 830 tys. z³.
23) utrzymanie Gminnego Centrum Kultury i Œwietlic - 642 tys. z³.
24) utrzymanie Bibliotek - 200 tys. z³.
25) na utrzymanie sportu - 247 tys. z³.
26) na budowê boiska sportowego - 155 tys. z³.
Niestety ze wzglêdu na szczup³oœæ dochodów wydatki inwestycyjne
s¹ niewielkie i wstêpnie przeznaczamy na nie tylko 1.815 tys. z³. w
ramach tej kwoty planujemy realizacjê nastêpuj¹cych zadañ:
1) przebudowê dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich za kwotê 500 tys. z³.
2) zakupy komputerowe dla Urzêdu Gminy - 30 tys. z³.
3) przebudowê oœwietlenia - 200 tys. z³.
4) zakup samochodu dla GZGK- do œmieci - 400tys. z³.
5) rozbudowê linii sortowniczej do œmieci - 200 tys. z³.
6) modernizacjê wysypiska Raciborowice - 150 tys. z³.
7) rekultywacjê wysypiska Warta Boles³awiecka - 80 tys. z³.
8) budowê boiska przy Szkole Raciborowice - 155 tys. z³.
To niewiele zadañ w porównaniu z latami poprzednimi, dlatego te¿ w
roku 2011 Wójt Gminy bêdzie musia³ poszukaæ dodatkowych œrodków finansowych.
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UKONSTYTUOW
A£A SIÊ JU¯
UKONSTYTUOWA£A
RADA POWIA
TU
POWIATU
BOLES£A
WIECKIEGO!
BOLES£AWIECKIEGO!
W dniu 2 grudnia 2010 roku odby³a siê pierwsza Sesja wybranej w wyborach w dniu
21 listopada br. 20-osobowej Rady Powiatu Boles³awieckiego. Radni po z³o¿eniu
œlubowania wybrali ze swojego grona Przewodnicz¹cego Rady, którym zosta³ po raz
drugi - Karol Stasik. Na Wiceprzewodnicz¹cych Rady Powiatu wybrani zostali Jaros³aw Molenda i Micha³ Bojanowski.
Tego dnia wybrano te¿ nowego starostê. Stanowisko to obj¹³ Cezary Przybylski, który
serdecznie podziêkowa³ radnym za zaufanie i ponowne powierzenie mu funkcji
Starosty Boles³awieckiego. GRATULUJEMY!
Wicestarost¹ ponownie zosta³ Stanis³aw Chwojnicki, a etatowym cz³onkiem Zarz¹du
Powiatu Boles³awieckiego - Dariusz Kwaœniewski. W zarz¹dzie znaleŸli siê te¿ Jan
Kozak i Zbigniew Mitera.
Pragnê z ca³ego serca podziêkowaæ
Moim Drogim Wyborcom. Wasze poparcie jest dla mnie wielk¹ inspiracj¹ i
jednoczeœnie mocnym sygna³em, ¿e
kierunek rozwoju jaki zapocz¹tkowa³em w Powiecie Boles³awieckim jest
s³uszn¹ drog¹. Nie sk³adam dziœ pustych obietnic. Postaram siê podobnie jak do tej pory, ka¿dy dzieñ mojej
pracy zaczynaæ, myœl¹c o zdrowiu
Waszych najbli¿szych, o lepszych
szko³ach dla Waszych dzieci, o wygodniejszych drogach przede wszystFot. Grzegorz Matoryn
kim na wsiach, gdzie s¹ tak bardzo potrzebne. Dziêkujê równie¿ mojej kochanej ¿onie Teresie i wspania³ym synom, którzy dzielnie i m¹drze
wspieraj¹ mnie w pracy. Postaram siê najpe³niej wykorzystaæ si³ê
swojego serca i umys³u w s³u¿bie dla Was.

OG£OSZENIE
o naborze wniosków o dofinansowanie
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Dolnoœl¹ski Oddzia³ Regionalny og³asza nabór wniosków
w ramach PROW 2007/2013 na poni¿sze dzia³ania:
1.Przywracanie potencja³u produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wyst¹pienia klêsk ¿ywio³owych oraz
wprowadzania odpowiednich dzia³añ naprawczych
- termin sk³adania wniosków 30 listopada - 30 grudnia 2010 r.
2.U³atwianie startu m³odym rolnikom
- termin sk³adania wniosków do wyczerpania limitu lub do
31.12.2010 r.
3.Ró¿nicowanie w kierunku dzia³alnoœci nierolniczej
- termin sk³adania wniosków do wyczerpania limitu lub do
31.12.2010 r.
4.Modernizacja Gospodarstw Rolnych
- termin sk³adania wniosków - 3 stycznia - 17 stycznia 2011 r. na
inwestycje w produkcji mleczarskiej
- termin sk³adania wniosków od 17 stycznia - 23-stycznia 2011 r.
na inwestycje w innych obszarach dzia³alnoœci rolniczej
Wiêcej informacji na stronie internetowej Agencji:
www.arimr.gov.pl oraz w Dolnoœl¹skim Oddziale Regionalnym
ARiMR 52-437 Wroc³aw, ul. Gie³dowa 8, tel. (71) 364 71 02
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APEL W SPRA
WIE
SPRAWIE
ZIMOWEGO
UTRZYMANIA CHODNIKÓW
Choæ spodziewana - to jednak swoj¹ obfitoœci¹ w opadach
tegoroczna zima nas zaskoczy³a. Jest coraz bardziej bia³o,
i chocia¿ mamy w tej chwili piêkne krajobrazy i widoki za
oknem, mamy te¿ - przede wszystkim - problemy komuni
I jak corocznie po opadach pojawia siê wiele problemów organizacyjnych zwi¹zanych z zimowym utrzymaniem dróg i chodników. Drogami zajmuj¹ siê doœæ sprawnie w porównaniu z latami ubieg³ymi
drogowcy. Pozostaj¹ do uregulowania obowi¹zki ci¹¿¹ce na zarz¹dcach nieruchomoœci, maj¹ce na celu zapewnienie w³aœciwego utrzymania w okresie zimowym nawierzchni chodników i placów w obrêbie posesji.
Zobowi¹zuj¹ do tego przepisy ustawy z dnia 13 wrzeœnia 1996 r. o
utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminach (Dz.U. z 2005 r. Nr 236,
poz. 2008), zgodnie z któr¹ w³aœciciele oraz zarz¹dcy nieruchomoœci
zostali zobowi¹zani do utrzymania na terenie objêtym ich w³aœciwoœci¹ - czystoœci i porz¹dku.
A zatem w myœl art. 5 ust 1 w³aœciciele i zarz¹dcy nieruchomoœci s¹
zobowi¹zani do oczyszczania ze œniegu i lodu oraz usuwania b³ota i
innych zanieczyszczeñ z chodników po³o¿onych wzd³u¿ ich nieruchomoœci.
Obowi¹zek ten powinien byæ realizowany poprzez:
- odgarniêcie œniegu i lodu w miejsce niepowoduj¹ce zak³óceñ w ruchu
pieszych lub pojazdów,
- podjêcie dzia³añ likwiduj¹cych lub co najmniej ograniczaj¹cych œliskoœæ chodników, przy czym materia³y u¿yte do tych celów nale¿y
uprz¹tn¹æ z chodnika niezw³ocznie po ustaniu przyczyn ich zastosowania.
Formu³uj¹c niniejszy apel oczekujê, ¿e administratorzy/zarz¹dcy
obiektów komunalnych gminy w sposób szczególny podejm¹ siê
realizacji powy¿szego obowi¹zku, przez co wp³yn¹ pozytywnie na
ocenê dzia³añ samorz¹du gminnego i zapewni¹ bezpieczeñstwo pieszych.
Mamy ju¿ przyk³ady DOBRYCH GOSPODARZY, którzy systematycznie oczyszczaj¹ chodniki - nale¿y tylko braæ z nich przyk³ad.
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Apel do w³aœcicieli psów
Zwracamy siê kolejny raz do w³aœcicieli psów, o zachowanie
odpowiednich œrodków bezpieczeñstwa przy utrzymaniu psów,
gdy¿ stanowi¹ one dla nas - mieszkañców gminy, bardzo du¿¹
uci¹¿liwoœæ. Szczególnie widoczne i odczuwalne jest to na
terenach osiedli mieszkaniowych w Tomaszowie Boles³awieckim, Szczytnicy i w Iwinach.
Przypominamy, ¿e na w³aœcicielu psa spoczywa obowi¹zek wykluczenia zagro¿enia bezpieczeñstwa osób postronnych. Obowi¹zek ten mo¿na wype³niæ uniemo¿liwiaj¹c psu wychodzenie w miejsca publiczne bez
nadzoru, poprzez trzymanie jego na uwiêzi, w kojcu b¹dŸ na terenie
odpowiednio ogrodzonej posesji.
Bardzo czêsto spotyka siê psy przebywaj¹ce w miejscach publicznych
bez ¿adnego nadzoru. Psy te stanowi¹ bezpoœrednie zagro¿enie dla mieszkañców, zarówno poprzez bezpoœredni atak na ludzi, stwarzanie niebezpiecznych sytuacji na drogach, jak i poprzez zanieczyszczanie swoimi
odchodami miejsc publicznych.
£agodne usposobienie psa czy te¿ jego zaszczepienie przeciwko wœciekliŸnie oraz innym chorobom, nie zwalnia w³aœciciela z jego obowi¹zków
przeciwdzia³ania zagro¿eniom jak i wyrz¹dzaniu szkód przez psa, dotyczy to równie¿ poruszania siê psa w miejscach publicznych. Zgodnie z
obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa, pies w miejscach publicznych, w
tym w terenie zamieszkanym, powinien byæ wyprowadzany na smyczy
i w kagañcu.
Nie mniej wa¿nym obowi¹zkiem w³aœciciela jest uprz¹tanie odchodów pozostawionych przez swojego podopiecznego w miejscach publicznych.
Dla osób, które nie wywi¹¿¹ siê z tych obowi¹zków Kodeks Wykroczeñ
przewiduje karê grzywny do 250 z³ lub karê nagany. Kara grzywny mo¿e
byæ na³o¿ona przez funkcjonariusza policji, bezpoœrednio w chwili stwierdzonego wykroczenia. Uiszczenie na³o¿onej Kary nie zwalnia w³aœciciela psa od obowi¹zku wyp³acenia odszkodowania czy te¿ naprawienia
szkody wyrz¹dzonej przez psa.
Prosimy wiêc o powa¿ne potraktowanie tej informacji, gdy¿ stosuj¹c siê
do tych zasad nie tylko przyczynimy siê do poprawy naszego wspólnego bezpieczeñstwa, ale równie¿ unikniemy niepotrzebnych wydatków
w postaci grzywny czy odszkodowañ.
Nale¿y przy tym zauwa¿yæ, ¿e w³aœciciel psa zgodnie z ustaw¹ o ochronie zwierz¹t ma równie¿ obowi¹zek zadbania o warunki w jakich jest
pies utrzymywany.

ŒWIETLICA OSIEDLOW
A W SZCZYTNICY
OSIEDLOWA
Drug¹ œwietlicê w tym roku oddano do u¿ytku w Szczytnicy. Tym razem 5 listopada
2010 roku Wójt Gminy w obecnoœci Radnego Gminy i So³tysa wsi przeci¹³ symboliczna wstêgê do wyremontowanej œwietlicy osiedlowej w Szczytnicy. Œwietlica mieœci
siê w przekazanym bezp³atnie gminie mieszkaniu, którego w³aœcicielk¹ by³a Pani
Zofia Mertens . Gmina wyposa¿y³a œwietlicê w dwa komputery z bezp³atnym dostêpem do Internetu, sto³em do bilarda ,tenisa sto³owego i cymbergaja w jednym, telewizorem z kana³ami TVSAT, œwietlica wyposa¿ona jest w ma³¹ kuchenkê gdzie mo¿na przyrz¹dziæ sobie kawê czy herbatê. Œwietlica czynna jest codziennie od 16.00.
do 20.00. oprócz niedziel i poniedzia³ków.Zapraszamy.
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Uczniowie ze Szko³y Podstawowej im. Pionierów Polskiej Miedzi w Iwinach odwiedzili Miko³ajem
po raz pierwszy Dom Dziecka Sióstr El¿bietanek w Boles³awcu.
,,Cz³owiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to , kim
jest; nie przez to co ma, lecz przez to, czym dzieli siê z innymi "
Sentencja Jana Paw³a II pomaga³a uczniom naszej szko³y w zbiórce s³odyczy i zabawek dla dzieci z Domu Dziecka Sióstr El¿bietanek w Boles³awcu. Inicjatorami akcji by³y uczennice klasy VI:
Paulina Kurdyœ, Milena Stêpieñ, Agata Bachusz, Olga Symczy-

szyn i Agnieszka Piwowarska, która zaanga¿owa³a równie¿ swoja mamê do zbiórki s³odyczy w sklepie. Dziêki uczniom, rodzicom
oraz mieszkañcom Iwin zebrano du¿¹ iloœæ s³odyczy i zabawek,
które 7 grudnia 2010 r. uczniowie klasy VI wraz z wychowawczyni¹ Pani¹ El¿biet¹ Wcis³o, Dyrektorem Szko³y Pani¹ El¿biet¹ Koryluk- Sowa oraz Panem Arkadiuszem Orszulakiem przekazali s³odkoœci maluchom oraz zaprzyjaŸnili siê z wychowankami Domu
Dziecka.

KSI¥¯KA O RACIBOROWICACH JU¯ DO NABYCIA !!!
Od 14 listopada 2010 roku do nabycia jest nowo powsta³e wydawnictwo pt."Kronika Historyczna
Raciborowic Górnych i Dolnych".
Autorami s¹ pasjonaci historii i
dziejów Raciborowic Wojciech
Kumoœ i Romuald Piecek. Autorzy s¹ cz³onkami prê¿nie dzia³aj¹cego Stowarzyszenia Mi³oœników
Wsi Raciborowice powsta³ego w
2008 roku. Romuald Piecek jest
jego za³o¿ycielem i prezesem.
Ksi¹¿ka jest bardzo ciekaw¹ lektur¹ dla mieszkañców Raciborowic, którzy mog¹ dowiedzieæ siê z
niej wiele ciekawostek na jej temat,
a tak¿e poznaæ historiê dziejów wioski i jej mieszkañców. Ksi¹¿ka
wydana zosta³a w 500 egzemplarzach, ale w niedalekiej przysz³oœci autorzy planuj¹ wydaæ wzbogacon¹ o kolejne w¹tki reedycjê.
Warto posiadaæ w swoich zbiorach to wydawnictwo i zg³êbiæ

wiedzê o naszej gminnej miejscowoœci. Mo¿na w niej tak¿e obejrzeæ ciekawe fotografie ukazuj¹ce miejscowoœæ dawniej i dziœ.
Czêsto s¹ to unikalne fotografie niedostêpne w ¿adnym innym
wydawnictwie. Zachêcamy wszystkich do mieszkañców gminy
do nabycia ksi¹¿ki. Taka okazja jest w ka¿d¹ niedzielê w godzinach 15.00-18.00 w siedzibie stowarzyszenia "Galerii Historii Wsi"
przy Kinie "Kujawy" w Raciborowicach Górnych. Cena egzemplarza wynosi 30 z³
/mr/
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Spotkanie z misjonarzem w Gimnazjum im. Jana Paw³a II w Iwinach

MISJE ŒWIADECTWO MI£OŒCI I KOMUNII
Dzia³aj¹ce drugi rok szkolny - Ognisko Misyjne przy Gimnazjum im Jana Paw³a II w
Iwinach odwiedzi³ niecodzienny goœæ z Afryki - ks. W³adys³aw Kozio³ - misjonarz pracuj¹cy w Kamerunie na sawannie. Spotkanie
zorganizowa³a katechetka - Danuta Szymczyk
z racji obchodzonego w ca³ej Polsce Tygodnia
Misyjnego.
Dnia 26 paŸdziernika 2010 roku Ojciec Misjonarz serdecznie przywitany przez Dyrekcjê

œwiadectwo wiary, pracy, modlitwy i g³oszenia S³owa Bo¿ego w tak odleg³ym od naszej
Ojczyzny kraju. Nasz¹ uwagê zwróci³a wypowiedŸ Misjonarza na temat si³y i roli "s³owa", które musi posiadaæ w sobie ka¿dy z
ewangelizatorów. S³owo Ojca W³adys³awa

szko³y, opiekuna ogniska i m³odzie¿ do niego
nale¿¹c¹, przybli¿y³ codziennoœæ ludu Gidarów, wœród której pracuje. Pozdrowi³ i nauczy³
wszystkich pozdrowienia w ich jêzyku- SOKO
NOKO - YOWA! tzn. w jêzyku polskim - jak
siê masz/macie?
Obecni ze skupieniem i wielkim zainteresowaniem s³uchali goœcia, który przekaza³ mnóstwo ciekawostek z ¿ycia, pracy i ewangelizacji ludu odleg³ej cywilizacji.
¯yczliwoœæ, entuzjazm i radoœæ wype³ni³a
nasze spotkanie. Ksi¹dz opowiedzia³ o przygodach i chorobach, z którymi sam siê boryka³. Praca Misjonarza to bardzo trudna misja
do wype³nienia. Mo¿na j¹ realizowaæ dziêki
mi³oœci do Boga i drugiego cz³owieka. Ka¿dy
z nas otrzyma³ pami¹tkowy obrazek, namalowany przez mieszkañców afrykañskiej wioski. W darze otrzymaliœmy tak¿e oryginalny
kubeczek wykonany rêcznie z owocu papai,
którego nasiona wykorzystywane s¹ do leczenia chorych dzieci.
Jesteœmy wdziêczni za przybycie do nas tak
zacnego goœcia. Odczytaliœmy to jako ¿ywe
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opiera siê na przet³umaczonym na jêzyk Gidarów - Piœmie Œwiêtym Nowego Testamentu, które mieliœmy okazjê zobaczyæ. W t³umaczeniu ksiêdza s¹ jeszcze bajki i opowiadania.
Ogromnie cieszymy siê i sk³adamy wyrazy
uznania za to spotkanie. Mamy nadziejê, ¿e
jeszcze dojdzie do kolejnych.
Ognisko Misyjne oprócz animacji szkolnej, zajmuje siê równie¿ formacj¹ przy parafii, w ramach której przeprowadzi³o przy koœciele w Iwinach, Tomaszowie Boles³awieckim i Raciborowicach-akcjê Pomocy Misjom. Dziêki ¿yczliwoœci ksiê¿y proboszczów i ofiarnoœci wiernych,
zebra³o i wys³a³o na ten cel fundusze.
Za okazan¹ pomoc i zrozumienie serdecznie
dziêkujemy w imieniu w imieniu potrzebuj¹cych dzieci misji.
Opiekun Ogniska Misyjnego - katechetka
mgr. Danuta Szymczyk
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PIERWSZY PLAC ZABAW W NASZEJ GMINIE
Plac zabaw realizowany w ramach programu rz¹dowego "Radosna szko³a" usytuowany zosta³ na terenie przyleg³ym
do budynku Szko³a Podstawowa im. Pionierów Polskiej Miedzi w Iwinach.
Budowa szkolnego placu zabaw w ramach Rz¹dowego Programu "Radosna
szko³a" przy Szkole Podstawowej im.
Pionierów Polskiej Miedzi w Iwinach ma
dla wspó³czesnej szko³y istotne znaczenie, poniewa¿ stwarza on niebywa³e warunki stymulacji aktywnoœci i sprawnoœci fizycznej najm³odszych uczniów, a w
szczególnoœci mo¿liwoœæ zabawy na
œwie¿ym powietrzu, w ró¿nych porach
roku. Dobrze przygotowane miejsce do
prowadzenia zajêæ ruchowych z uczniami pierwszego etapu edukacji poza budynkiem szkolnym, jest bardzo wa¿nym
elementem przygotowywania siê placówki do obni¿enia wieku szkolnego i
reformy edukacji. Program "Radosna
szko³a" zak³ada, ¿e powstan¹: ogródki
szkolne (nazwane umownie "krain¹
sprawnoœci i zdrowia na s³oñce"), których zadaniem jest umo¿liwienie realizowania podstawy programowej wychowania fizycznego dzieci w m³odszym
wieku szkolnym oraz zapewnienie warunków rozwijania sprawnoœci fizycznej najm³odszych uczniów. Przy szkole nale¿y
zatem wyodrêbniæ przestrzeñ na kolorowy ogródek dla dzieci w m³odszym wieku szkolnym, wyposa¿ony w ró¿norodne drabinki, odpowiednie do wieku dzieci
œcianki wspinaczkowe, równowa¿nie
oraz huœtawki. Zainteresowanie dzieci
powinny wzbudzaæ umieszczone przy
ka¿dym urz¹dzeniu czytelne tablice informacyjne pokazuj¹ce mo¿liwoœci i sposób wykorzystania ka¿dego z nich,
³¹cznie z ilustracjami dotycz¹cymi bezpiecznego sposobu wykonania poszczególnych æwiczeñ, uzupe³nione w³aœciwymi opisami. Place zabaw umo¿liwi¹
wykonywanie æwiczeñ takich jak: wspinanie, czworakowanie, przeskoki, przeploty, zwisy oraz wykonywania æwiczeñ
stymuluj¹cych rozwój si³y i wytrzyma³oœci miêœniowej, przy jednoczesnym respektowaniu wskazania, ¿e w trakcie
æwiczeñ, zabaw i gier ruchowych, stymuluj¹cych si³ê miêsni dzieci dopuszcza
siê obci¹¿enia wynikaj¹ce jedynie z pokonywania ciê¿aru w³asnego cia³a. W zakresie prac dokonano nastêpuj¹cych
czynnoœci:
¦ wykonanie podbudowy pod nawierzchniê bezpieczn¹, po³o¿enie bezpiecznej nawierzchni oraz wykonanie trawnika, tj.

po³o¿enie bezpiecznej nawierzchni oraz
wykonanie trawnika, pokrycie powierzchni szkolnego placu zabaw: nawierzchni¹,
na której zostanie zainstalowany sprzêt rekreacyjny, amortyzuj¹c¹ upadek dziecka z
wysokoœci do 1,50 m, piankow¹ albo gumow¹, w kolorze w odcieniu PANTONE:
152 C, RAL: 2011 - Tieforange, zgodn¹
z Polskimi Normami, nawierzchni¹ syntetyczn¹ typu tartan lub inn¹ nawierzchni¹
syntetyczn¹ w kolorze w odcieniu PANTONE: 540 C, RAL: 5003 - Saphirblau,
zgodn¹ z Polskimi Normami, oraz zieleni¹:
w przypadku szkolnego placu zabaw o
powierzchni oko³o 240 m2 (ma³y plac zabaw) - nawierzchnia, na której zostanie zainstalowany sprzêt rekreacyjny, powinna
wynosiæ oko³o 150 m2, oko³o 20 m2 powinno byæ poryte nawierzchni¹ syntetyczn¹
typu tartan lub inn¹ nawierzchni¹ syntetyczn¹, a oko³o 70 m2 powierzchni powinno byæ pokryte zieleni¹, w przypadku
szkolnego placu zabaw o powierzchni
oko³o 500 m2 (du¿y plac zabaw) - nawierzchnia, na której zostanie zainstalowany sprzêt rekreacyjny, powinna wynosiæ oko³o 240 m2, oko³o 50 m2 powinno byæ
poryte nawierzchni¹ syntetyczn¹ typu tartan lub inn¹ nawierzchni¹ syntetyczn¹, a
oko³o 210 m2 powierzchni powinno byæ
pokryte zieleni¹;
¦ instalacja urz¹dzeñ sprzêtu rekreacyjno - sportowego, tj. pojedynczych elementów sprzêtu rekreacyjnego lub zestawów
sprzêtu rekreacyjnego, pozwalaj¹cego na
prowadzenie z dzieæmi ró¿nych form zajêæ
ruchowych (w szczególnoœci pokonywanie przeszkód, wspinanie, czworakowanie,
przeskoki, przeploty, zwisy), nastêpuj¹cego rodzaju: zró¿nicowane ze wzglêdu na
mo¿liwoœci dzieci ró¿norodne drabinki,
dr¹¿ki do æwiczeñ, œcianki wspinaczkowe,
pomosty, równowa¿nie, pochylnie, prze-

plotnie oraz kolorowe huœtawki. Sprzêt rekreacyjny powinien posiadaæ co najmniej
trzyletni okres gwarancji, powinien byæ
wykonany z bezpiecznych i trwa³ych materia³ów, powinien byæ zgodny z Polskimi
Normami oraz odpowiadaæ wymaganiom
okreœlonym w przepisach o ogólnym bezpieczeñstwie produktów.
¦ zainstalowanie na terenie szkolnego placu zabaw tablicy zawieraj¹cej napis o treœci "Szkolny plac zabaw wyposa¿ony w
ramach programu rz¹dowego "RADOSNA
SZKO£A" oraz regulamin okreœlaj¹cy zasady i warunki korzystania z placu zabaw.
Wszystkie prace wykona³a firma Tomovy
Parky Karlovice - Radvanowice z Czech,
w czasie dwóch tygodni, bez zastrze¿eñ.
Koszt inwestycji to 114.823 z³ote, w tym
57.098 z³otych to dotacja Ministerstwa
Edukacji Narodowej i 57.725 z³otych sfinansowane przez Urz¹d Gminy w Warcie
Boles³awieckiej. Plac zabaw w okresie zimowym bêdzie zamkniêty, natomiast od
wiosny 2011 o jesieni bêdzie otwarty dla
wszystkich mieszkañców Iwiny i gminy w
godzinach od 15.30 do 20.00.
Dbajmy o niego wszyscy, aby by³ radoœci¹ dla najm³odszych i chwil¹ wytchnienie dla rodziców.
Dziêkujê wszystkim, którzy pomogli szkole w realizacji tej inwestycji.
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UTOPIENI W B£OCIE
Autor: Maciej Stañczyk
•ród³a: Onet.pl
Fot. Getty Images/FPM
Ludzie powoli ju¿ myœleli o œwiêtach, o Wigilii, o dzieleniu op³atkiem, a musieli
wszystko rzuciæ, groby kopaæ dla bliskich,
znajomych, czêsto dla ca³ych rodzin. Chowaæ matki z ma³ymi dzieæmi, ¿ony z mê¿ami, rodziców - wylicza starszy mê¿czyzna z
Iwin. Wsi na Dolnym Œl¹sku, która przetrwa³a b³otn¹ tragediê.
Krzy¿e stoj¹ w szeregu. Ustawione na wzgórzu ko³o koœcio³a, w równych niemal matematycznie wyliczonych odstêpach. Stoj¹ miêdzy
trawiastymi alejkami, miêdzy drzewami przypominaj¹ o tych, których we wsi ju¿ zabrak³o. Nie jest ich du¿o. Mo¿e kilkaset, na pewno mniej ni¿ tysi¹c. Niedu¿y to cmentarz, niedu¿a wieœ.
"Tych" krzy¿y jest jeszcze mniej. Góra kilkanaœcie. Wszystkie stoj¹ blisko siebie, wszystkie wzniesione niemal tego samego dnia,
wszystkie po³¹czone t¹ sam¹ tragedi¹, z t¹ sam¹
dat¹ wyryt¹ na tablicy. 13 grudnia 1967 roku.
- By³ pan na cmentarzu, widzia³ pan krzy¿e,
to ju¿ sam pan mo¿e sobie wyobraziæ, jaki to
by³ dla nas dzieñ. Straszny, ponury, tragiczny. Ludzie powoli ju¿ myœleli o œwiêtach, o
Wigilii, a musieli wszystko rzuciæ, groby kopaæ dla bliskich, znajomych, czêsto dla ca³ych
rodzin. Chowaæ matki z ma³ymi dzieæmi, ¿ony
z mê¿ami, rodziców - wylicza starszy mê¿czyzna i na chwilê siê zamyœla.
- Wszystko pamiêtam z tego dnia. Tu ka¿dy
kamieñ o tym przypomina - mówi po chwili.
Huk i skowyt psów. Niemo¿liwy do wytrzymania
By³ œrodek nocy, kwadrans po trzeciej, tego
feralnego 13 grudnia 1967 roku. Pogr¹¿one we
œnie Iwiny przeszywa wstrz¹s, zaraz potem
jakiœ huk, jakiœ szum. I rozpaczliwe ujadanie
psów. Przeci¹g³y skowyt, niemo¿liwy do
wytrzymania, niepozwalaj¹cy na nowo zmru¿yæ oczu.
Ludzie rzucaj¹ siê do okien, wybiegaj¹ na podwórza sprawdziæ, co te¿ wyrywa wieœ ze
snu. Za chwilê ich przera¿one g³osy zlewaj¹
siê w jeden krzyk ze skowytem psów, ryczeniem byd³a, r¿eniem koni. Kto ¿yw, rzuca siê
do ucieczki. W stronê miasta, w górê, bo dolina ju¿ pokryta by³a rozlewaj¹c¹ siê szar¹ brej¹.
- Pamiêtam jak ktoœ krzykn¹³ powódŸ. Ale to
nie by³a powódŸ, to nie by³a woda, tylko
masa. Szara, ciê¿ka. Rozlewaj¹ca siê niby powoli, ale z tak¹ si³¹, ¿e domy obraca³a w kupê
gruzu. Pan spojrzy na stodo³ê. Tu, pod samym dachem widaæ, dok¹d siêga³ szlam. To
przecie¿ kilka metrów jest. Nie by³o czasu
staæ, zastanawiaæ siê. Trzeba by³o uciekaæ wspomina starszy mê¿czyzna.
Nagle milknie. Wzrokiem ucieka gdzieœ daleko, jakby przyci¹ga³ nim obrazy z przesz³oœci. Siedzi przez chwilê nieruchomo, by zaraz, w ogóle na mnie nie patrz¹c, powiedzieæ:Nagle milknie. Wzrokiem ucieka gdzieœ
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daleko, jakby przyci¹ga³ nim obrazy z przesz³oœci. Siedzi przez chwilê nieruchomo, by
zaraz, w ogóle na mnie nie patrz¹c, powiedzieæ:- Antek musia³ wróciæ po córkê. Spa³a
chyba na piêtrze, wyjœæ z domu nie mog³a, bo
szlam zalewa³ ju¿ drzwi i okna. Widzia³em,
jak po pas w b³ocie szarpa³ siê z drzwiami. A
potem znikn¹³ w tej mazi. Ona zginê³a, on przepad³. Kilka dni póŸniej dzieci w s¹siedniej wsi
³opatkami kopa³y w ziemi. I wykopa³y jego
rêkê. Fala ponios³a jego cia³o kilka kilometrów
st¹d. Teraz Antek le¿y w jednym grobie z córk¹.
Pod jednym krzy¿em.
Znowu milknie, znowu patrzy gdzieœ daleko.
Potem ju¿ na mnie, trochê wci¹¿ nieobecnym
wzrokiem. - Jestem po zawale, s³aby, zmêczony, muszê odpocz¹æ. Pan pójdzie na wieœ,
tam ktoœ panu opowie, jak to by³o. Ca³e Iwiny pamiêtaj¹ - mówi jakiœ obola³y, choæ przed
chwil¹ ¿wawo peda³owa³ na rowerze.
W cieniu Konrada
Iwiny to wieœ nieopodal Boles³awca na Dolnym Œl¹sku. Roz³o¿ona na Pogórzu Kaczawskim wije siê wzd³u¿ asfaltowej drogi, to wznosi siê na pagórki, to znów wpada w dolinê.
Sprawia wra¿enie rozp³aszczonego, roz³o¿ystego, ca³kiem sporego siedliska z koœcio³em,
cmentarzem, przedszkolem, œwietlic¹, kilkoma sklepami, hurtowni¹ nawozów, rolnicz¹
spó³dzielni¹, przystankiem autobusowym. Ale
to tylko wra¿enie, bo Iwiny w rzeczywistoœci to niedu¿a wieœ, któr¹ wzd³u¿ i wszerz
mo¿na przejœæ w kilkanaœcie minut.
To te¿ wieœ, nad któr¹ wci¹¿ unosi siê cieñ
"Konrada", nieczynnej ju¿ kopalni miedzi.
Rudy miedzi szukano tu ju¿ przed drug¹ wojn¹
œwiatow¹, na pocz¹tku lat piêædziesi¹tych
zak³ady górnicze ruszy³y pe³n¹ par¹. W 1953
roku "Konrad" wydoby³ pierwsz¹ tonê rudy
miedzi. Kopalnia nabiera³a wiatru w ¿agle, rozrasta³a siê, a razem z ni¹ Iwiny. Oddalona o
pó³tora kilometra od zak³adu przeróbczego
wieœ sta³a siê osiedlem górniczym. "Konrad"
mia³ byæ dla Iwin szczêœliw¹ gwiazd¹, sta³ siê
przekleñstwem.
Mo¿e dlatego, ¿e na obrze¿u wsi w latach
szeœædziesi¹tych usypano tamê tworz¹c¹ wielki zbiornik. Zbierano w nim odpady po wstêpnym wzbogaceniu rudy. W 1967 roku d³ugoœæ
wa³ów wynosi³a ponad szeœæset metrów. Tama
wysoka by³a na ponad dwadzieœcia metrów.
13 grudnia grobla nie wytrzyma³a i blisko dwanaœcie milionów metrów szeœciennych wody
wymieszanej z poflotacyjnym b³otem ruszy-

³o w stronê pogr¹¿onej we œnie wsi.
B³otnista breja w pewnym momencie mia³a
nawet dwadzieœcia metrów wysokoœci. Fala
³ama³a s³upy elektryczne, wygina³a tory kolejowe, wagonami wype³nionymi urobkiem rzuca³a jak zabawkami. Szlam zalewa³ domy, obory, stodo³y. Topi¹c ludzi i zwierzêta.
- Mia³em wtedy siedem lat, mieszkaliœmy na
osiedlu, na górce i fala nas na szczêœcie ominê³a. Ale to by³a rodzinna tragedia, bo w dolinie
mieszkali moi krewni. Zginê³a moja ciotka z
wujem. I trójka ich dzieci. Najstarszy Rysiek
by³ moim rówieœnikiem - mówi dziœ 50-letni
Józef Cha³uda.
Boczar, Joñca, Skiba, Piwowarczyk. Œwiêtej Pamiêci
Maria i Jan Boczarowie, wujostwo Cha³udy,
mieszkali jakieœ kilkaset metrów od grobli. W
do³ku, gdzie dzisiaj rozci¹gaj¹ siê pola pod uprawy. Boczarowie spali, kiedy pêka³a tama,
zreszt¹ jak ca³a wieœ. Ruszyli do drzwi, ale
tych nie da³o ju¿ siê ruszyæ, szlam nie pozwala³ ich otworzyæ. Brunatna maŸ zaczê³a kruszyæ szyby, przelewaæ siê do mieszkania.
Boczarowie z 7-letnim Rysiem, rok m³odsz¹
Danut¹ i dwuletnim Henrykiem skulili siê w
k¹cie pokoju. Jan pewnie uspokaja³ rodzinê,
wierzy³, ¿e solidny dom oprze siê szeœciometrowej fali. Mury jednak zaczê³y przeciekaæ,
pêkaæ jak porcelanowe fili¿anki. Dla Boczarów nie by³o ju¿ ratunku. Wszyscy zginêli,
wszyscy pochowani w jednym grobie, pod
jednym krzy¿em.
O Antku opowiada³ ju¿ starszy mê¿czyzna.
To Antoni Piwowarczyk, którego dom zala³o
na samym pocz¹tku. Antoni mo¿e i by prze¿y³, ale wróci³ po Alicjê, swoj¹ córkê. Nie móg³
znieœæ jej rozpaczliwego b³agania o pomoc, nie
móg³ patrzeæ, jak ginie córka. Mia³a przecie¿
dopiero czternaœcie lat, ca³e ¿ycie przed sob¹.
Zginêli oboje - i Antoni, i Alicja. Oba cia³a fala
ponios³a daleko za dom.
- Zginêli jeszcze Skibowie, starsze ma³¿eñstwo, mieszkaj¹ce trochê dalej od grobli, ale
akurat na drodze, któr¹ sz³a fala. Spali, chyba
nawet nie s³yszeli, jak pêka tama, bo ich cia³a
potem ludzie znaleŸli przy ³ó¿ku. U Joñców
zginê³a matka z córk¹ i jej dwoje ma³ych dzieci. Jakiejœ rodzinie, która ucieka³a w pop³ochu, niemowlê wypad³o z becika. Dziecko siê
utopi³o, a oni prze¿yli. Tragedia - mówi Józef
Cha³uda, który w 1967 roku mia³ siedem lat.
Oprócz Iwin fala zala³a jeszcze s¹siednie wsie;
Raciborowice Dolne, Tomaszów Boles³awiecki, Kraœnik, D¹browa i Lubków. Zginê³o w
sumie osiemnaœcie osób. Najwiêcej w³aœnie z
Iwin.
Wieœ by³a zrujnowana. Po³owa domów w gruzach, martwi ludzie, martwe zwierzêta. Ci, co
siê wygrzebali z b³otnej fali, odbudowywali
domy albo wyje¿d¿ali st¹d. Do Boles³awca,
Wroc³awia, do Niemiec. Gdzie kto móg³, oby
dalej. Niewielu wróci³o. Ci, co pamiêtaj¹ dawne Iwiny, mówi¹, ¿e dzisiejsza wieœ jest o
po³owê mniejsza od tej sprzed blisko piêædziesiêciu lat.
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- Ty gdzie te pola wszêdzie sta³y domy. B³otna fala sz³a na nie na wprost - wspomina Alina
Szajna.
Dom, przed którym rozmawiamy, te¿ stan¹³
na drodze rozlewaj¹cej siê mazi. Ocala³ jakimœ
cudem, chocia¿ szlam zala³ go po sam dach. Z
podwórza dobrze widaæ dawn¹ tamê. Dziœ
poroœniêt¹ perzem, zastawion¹ niezgrabnie
drzewami. Dziœ ju¿ niegroŸn¹.
- Teraz cz³owiek nawet za czêsto nie spogl¹da
w tamt¹ stronê, o tym, co siê dzia³o, stara siê
nie myœleæ, nie wspominaæ, ale pamiêta. Nie
da siê tak po prostu zapomnieæ tego, jak w
œrodku nocy trzeba by³o przez okno uciekaæ z
domu - opowiada ch³odno kobieta.
W 1967 roku Szajna mia³a dziewiêæ lat. Pamiêta noc, kiedy huk i skowyt psów zegna³ ludzi z
³ó¿ek. Pamiêta p³on¹ce stogi siana, na które przewraca³y siê ³amane przez falê s³upy elektrycz-
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ne. Pamiêta iskry z kabli elektrycznych i ojcastra¿aka, który nie bardzo wiedzia³ kogo ratowaæ - swoj¹ rodzinê czy s¹siadów.
- Uciekaliœmy w stronê Boles³awca. Pamiêtam jak strasznie siê ba³am, jak by³o zimno i
jak nie mog³am uwierzyæ, ¿e b³oto tak¹ ma
si³ê, ¿eby przewracaæ wagony kolejowe, gi¹æ
tory. Coœ przera¿aj¹cego - przyznaje Alina
Szajna.
Krajobraz po b³ocie
Dziœ w Iwinach coraz mniej osób pamiêta o
tym, ¿e kiedyœ we wsi zatrzymywa³y siê poci¹gi. Zosta³ tylko przystanek autobusowy i
autobus wo¿¹cy albo do Boles³awca, albo do
Z³otoryi. Nie ma ju¿ te¿ kopalni. Przesta³a
dzia³aæ w 1989 roku.
Wczeœniej, bo niespe³na rok po tragedii przez
s¹dem za zalanie Iwin b³otem odpowiada³o w

sumie szeœæ osób, m.in. projektant tamy i kierownik jej budowy. Wszystkich najpierw s¹d
skaza³ na wiêzienie, a po trzech miesi¹cach
uniewinni³ i wypuœci³ na wolnoœæ. S¹d Najwy¿szy uzna³ bowiem, ¿e przyczyny wypadku by³y trudne do ustalenia, a oskar¿eni
nie mogli zapobiec katastrofie.
W Iwinach nikt tego nie komentuje. Czas widaæ leczy rany, a ta najboleœniejsza, z 1967
roku, coraz bardziej zasycha. Zasycha te¿ ziemia, przez któr¹ przetoczy³a siê b³otna fala.
Wystarczy, ¿e mocniej zagrzeje s³oñce, a trudno w ni¹ szpadel wbiæ. Twarda jak ska³a. Inaczej, gdy popada deszcz. Wtedy ziemia w
Iwinach znów zamienia siê w brejê, w b³otnist¹ maŸ, która zasysa, wci¹ga ka¿dego, kto
chce j¹ pokonaæ.
I rodziæ nie chce. Ani ziemniaków, ani pszenicy.

Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych
do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludnoœci i Mieszkañ, który odbêdzie siê w dniach od 8 kwietnia do 30 czerwca 2011r.
NSP 2011: NABÓR KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW
SPISOWYCH
Wójt Gminy Warta Boles³awiecka - Gminny Komisarz Spisowy
og³asza
nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych
do przeprowadzenia
Narodowego Spisu Powszechnego Ludnoœci I Mieszkañ,
który odbêdzie siê
w dniach od 08 kwietnia 2011 r. do 30 czerwca 2011 r.
I. WYMAGANIA
1. osoba pe³noletnia, korzystaj¹ca z pe³ni praw publicznych i niekarana
za przestêpstwa pope³nione umyœlne (w tym przestêpstwa skarbowe),
2. co najmniej œrednie wykszta³cenie,
3. znajomoœæ obs³ugi komputera i funkcjonowania obs³ugi GPS,
4. praktyczna umiejêtnoœæ korzystania z map cyfrowych,
5. komunikatywnoœæ i umiejêtnoœci interpersonalne,
6. obowi¹zkowoœæ, rzetelnoœæ, starannoœæ oraz umiejêtnoœæ organizacji
w³asnej pracy,
7. zamieszkiwanie, praca, nauka na terenie Gminy Warta Boles³awiecka.
II. HARMONOGRAM ZADAÑ - dyspozycyjnoœæ rachmistrzów
1. 05 stycznia -25 lutego 2011 r. - szkolenie rachmistrzów
- czas trwania szkolenia: 4 dni (24 godziny szkoleniowe, z czego 18
godzin bêdzie poœwiêcone na omówienie i warsztaty z aplikacj¹ mobiln¹ w trybie obchodu i spisu) zakoñczonego egzaminem,
2. 01-17 marca 2011 r. - obchód przedspisowy
3. 06-07 kwietnia 2011 r. szkolenie uzupe³niaj¹ce oraz odprawa przedspisowa dla rachmistrzów
4. 08 kwietnia -30 czerwca 2011 r. spis w³aœciwy
W czasie swojej pracy rachmistrz spisowy bêdzie pos³ugiwa³ siê urz¹dzeniem typu hand-held, wyposa¿onym w specjalnie opracowan¹ aplikacj¹ formularzow¹, opracowanie GIS (system informacji geograficznej ) oraz modu³ aplikacji zarz¹dczej (kalendarz pracy).
Wa¿na informacja !
Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych og³oszony przez Wójta
jest pierwszym etapem naboru. Osoby wybrane w pierwszym etapie
zobligowane s¹ do wziêcia udzia³u w szkoleniu z zakresu metodologii i
organizacji spisu oraz w warsztatach nt. pos³ugiwania siê terminalami i
zainstalowanymi na nich aplikacjami. Kandydat, który nie wzi¹³ udzia³u w ca³oœci szkolenia, nie mo¿e przyst¹piæ do egzaminu koñcz¹cego
szkolenie.

Drugim etapem naboru jest powo³anie rachmistrzów przez dyrektora
urzêdu statystycznego na wniosek Gminnego Komisarza Spisowego
po uzyskaniu pozytywnej oceny z egzaminu koñcz¹cego szkolenie
oraz po z³o¿eniu pisemnego przyrzeczenia o treœci okreœlonej w art. 12
ustawy o statystyce publicznej.
III. TERMIN SK£ADANIA OFERT: 6-20 grudnia 2010 r.
IV. WYMAGANE DOKUMENTY
1. Zg³oszenie swojej kandydatury z podaniem:
- imienia i nazwiska
- adresu zamieszkania
- telefon, adres e-mail
- data urodzenia
- miejsce zatrudnienia - nazwa i adres zak³adu pracy
- w przypadku pobierania renty lub emerytury - numer emerytury lub renty
- w przypadku braku pracy - okreœlenie bezrobotny,
2. dokument poœwiadczaj¹cy wykszta³cenie,
3. oœwiadczenie" o korzystaniu z pe³ni praw publicznych,
4. oœwiadczenie" o niekaralnoœci za przestêpstwa pope³nione umyœlnie (w tym przestêpstwa skarbowe),
5. oœwiadczenie" o wyra¿eniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbêdnych do realizacji
procesu rekrutacji zgodnie z ustaw¹ z dnia 29.08.1997 r. o ochronie
danych osobowych.
(druki oœwiadczeñ o których mowa w punktach 3, 4, 5 do pobrania na
stronie lub w Urzêdzie pok. nr 2)
V. MIEJSCE SK£ADANIA OFERT
Urz¹d Gminy Warta Boles³awiecka
Warta Boles³awiecka 40c
59-720 Raciborowice Górne
Sekretariat (pok. nr 11)
Wymagane dokument nale¿y sk³adaæ w formie pisemnej osobiœcie lub
przes³aæ poczt¹ (liczy siê data wp³ywu wniosku do Urzêdu) z dopiskiem: "Zg³oszenie kandydata na rachmistrza spisowego w Narodowym Spisie Powszechnym Ludnoœci i Mieszkañ 2011 "
Dokumenty, które wp³yn¹ do Urzêdu po wy¿ej okreœlonym terminie
lub bêd¹ niekompletne nie bêd¹ rozpatrywane.
Wójt Gminy Warta Boles³awiecka
/-/ mgr Miros³aw Haniszewski
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Najbezpieczniejsze gospodarstwo rolne 2010r
2010r.. uhonorowane
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spo³ecznego od 2003 roku prowadzi we wspó³pracy z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencj¹
Nieruchomoœci Rolnych oraz Pañstwow¹ Inspekcj¹ Pracy, ogólnokrajowy konkurs "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne".
O skutecznoœci popularyzacji w ten sposób "Zasady
ochrony zdrowia i ¿ycia w gospodarstwie rolnym"
œwiadczy liczba uczestników konkursu. W kategorii
gospodarstw indywidualnych wziê³o w nim udzia³ ju¿
ponad 10 tys. Gospodarstw, w tym 1101 w tegorocznej edycji.
Zwyciêzca krajowych eliminacji w tej kategorii otrzymuje g³ówn¹ nagrodê Prezesa Kasy. W tym roku by³ ni¹ ci¹gnik F-4 6258 "Farmer" z
Sokó³ki, który zdobyli Pañstwo Ma³gorzata i Wojciech Musia³owie z
Niecieczy w woj. Ma³opolskim.
Z finalistami konkursu spotkali siê na gali zorganizowanej 25 wrzeœnia
podczas AGRO SHOW w Bednarach: organizatorzy, patronowie i fundatorzy nagród. Podsumowuj¹c wyniki Prezesa Kasy, Henryk Smolarz, powiedzia³, ¿e rosn¹cy z roku na rok poziom rywalizacji sprawia,
¿e coraz trudniejsza staje siê ocena uczestników konkursu i podzia³
nagród. Gospodarstwa wizytowane w ramach konkursu s¹ prowadzone nowoczeœnie, estetycznie i wzorowo pod wzglêdem bhp. W uzna-

niu bardzo wysokiego poziomu laureatów tegorocznej edycji, Kasa
przyzna³a 6 dodatkowych wyró¿nieñ specjalnych. Relacja z Gali i
lista zwyciêzców s¹ dostêpne na stronie www.krus.gov.pl.
Mi³o nam poinformowaæ, ¿e z terenu dzia³ania PT KRUS w Legnicy, PT
KRUS w Polkowicach i PT KRUS w Górze do VIII Ogólnokrajowego
Konkursu "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne" przyst¹pi³o 20 uczestników. Wœród nich s¹ Pan Klarzyñski Marian z Suchej Górnej w powiecie
polkowickim zdobywca I nagrody, Pan Lewko Stefan z Lipiec w powiecie legnickim zdobywca II nagrody oraz Pan Góral Witold z Naratowa
zdobywca III nagrody. Ponadto wyró¿niono Pana Regulskiego Marka z
Prusic, Pana G³az Zbigniewa z Lubiatowa oraz Pana Pytlak Krzysztofa
z Rzeszotar. Zarówno laureaci jak i osoby wyró¿nione otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez KRUS PT w Legnicy.
Wszystkim uczestnikom konkursu dziêkujemy i zapraszamy kolejne
do udzia³u w przysz³orocznym konkursie, którego regulamin uka¿e siê
w pocz¹tkach 2011 roku. Pisemne zg³oszenia bêd¹ przyjmowaæ
wszystkie terenowe jednostki KRUS.
Kierownik PT KRUS Legnica Józef Dzbanuszek

KRUS PT w Legnicy apeluje do rolników o rozwagê i stosowanie zasad bezpieczeñstwa racy przy wykonywaniu wszelkich czynnoœci zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci rolniczej.
Przygotowania do zimy w gospodarstwach
rolnych.
Z roku na rok maleje liczba wypadków przy pracy rolniczej. Jest to w znacznym stopniu wynik
wieloletniej dzia³alnoœci prewencyjnej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo³ecznego. To te¿ efekt
coraz wiêkszej wiedzy rolników o zagro¿eniach
zwi¹zanych z prowadzeniem gospodarstwa.
Wykonywanie szerokiego zakresu prac w gospodarstwie rolnym, powoduje nagromadzenie w nim wielu ró¿nego rodzaju narzêdzi rêcznych, maszyn itp. Podczas wykonywania
ka¿dej pracy niezbêdna jest wyobraŸnia i œwiadomoœæ zasad funkcjonowania danego narzêdzia, czy te¿ okolicznoœci towarzysz¹ce wykonywanej pracy. Œwiadomoœæ ewentualnych
zagro¿eñ i odpowiedzialnoœæ za wykonywan¹
w sposób bezpieczny pracê powinna rozci¹gaæ siê tak¿e na otoczenie osoby pracuj¹cej i
powinna dotyczyæ nie tylko pracuj¹cego, ale
równie¿ osób z jego otoczenia.
Przed nami zima. Prace polowe dobiegaj¹ koñca. Rozpoczyna siê okres konserwacji maszyn rolniczych, przygotowywania
opa³u przez rolników oraz okres niesprzyjaj¹cych warunków atmosferycznych. Czêst¹
przyczyn¹ ciê¿kich urazów w tym okresie,
prowadz¹cych niejednokrotnie do kalectwa,
jest niew³aœciwe u¿ytkowanie pi³ tarczowych
i spalinowych. Nierzadkim obrazkiem jest
praca pilarkami pod go³ym niebem (nara¿enie
na dzia³alnie opadów atmosferycznych), praca czêsto na wilgotnym pod³o¿u ( mo¿liwoœæ
nie tylko pora¿enia pr¹dem elektrycznym
przy pilarkach tarczowych, ale równie¿ potkniêcie siê czy poœlizgniêcie).
Czêstym przyk³adem naruszenia zasad
bezpieczeñstwa jest brak odpowiednich os³on
na tarczy pi³y oraz niew³aœciwe, z punktu widzenia bezpieczeñstwa pracy, samo wykony-
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wanie czynnoœci pi³owania. Poza ostro¿noœci¹
w pos³ugiwaniu siê tego typu urz¹dzeniami,
niezbêdne jest pewne doœwiadczenie i znajomoœæ zasad jego funkcjonowania. Nie wolno
zapominaæ, ¿e wszelkie manipulacje rêczne w
bezpoœredniej bliskoœci czêœci tn¹cej grozi powa¿nymi uszkodzeniami koñczyn górnych.
Czes³aw G. lat 55 - rolnik na podwórku w³asnego gospodarstwa rolnego ci¹³ pi³¹ tarczow¹
poprzecznie drewno na opa³, uderzy³ rêk¹ w
ostrze pi³y doznaj¹c urazu palców d³oni prawej.
Jan P. lat 63 - rolnik ci¹³ poprzecznie drewno na pile tarczowej, d³oñ zosta³a pochwycona
przez tarczê pi³y, dozna³ urazu palca rêki lewej. Przyczyn¹ wypadku by³o brak urz¹dzenia doprowadzaj¹cego przerzynany poprzecznie materia³ do tarczy pi³y, nieostro¿noœæ.
W okresie zimowym regu³¹ staj¹ siê wypadki w budynkach inwentarskich. W budynkach inwentarskich powinien panowaæ porz¹dek zapewniaj¹cy bezpieczeñstwo pracy.
Nawierzchnia pod³o¿a powinna byæ nienasi¹kliwa i ograniczaj¹ca poœlizg. Kana³y odprowadzaj¹ce œcieki i gnojowicê powinny byæ
odpowiednio zabezpieczone.
Do ponad po³owy wypadków dochodzi
w obejœciu gospodarstwa rolnego. Podwórze
jest to teren, na którym zarówno rolnik, jak i
cz³onkowie jego rodziny spêdzaj¹ bardzo wiele
czasu. Nierówna, œliska, czêsto zaœnie¿ona i
oblodzona nawierzchnia podwórka, staje siê
przyczyn¹ powa¿nych z³amañ koñczyn górnych i dolnych, jak równie¿ urazów g³owy
czy krêgos³upa oraz zwichniêcia i st³uczenia.

W celu ograniczenia liczby wypadków nale¿y
dbaæ o stan podwórza - posypywaæ piaskiem
lub popio³em trasy komunikacyjne w zimie,
nie dopuszczaæ do powstawania ka³u¿ i b³ota
w pozosta³ych porach roku. Czêsto do wypadku pomimo dba³oœci o nawierzchniê podwórza dochodzi z przyczyny stosowania
niew³aœciwego obuwia. Do chodzenia po obejœciu u¿ywa siê butów, które dawno powinny
znaleŸæ siê na œmietnisku i w których chodzenie jest niebezpieczne, poniewa¿ nie zapewniaj¹ nawet minimalnej ochrony przed skrêceniem nogi czy poœlizgniêciem siê.
Anna L. lat 55 - rolniczka sz³a karmiæ psa
po zaœnie¿onej nawierzchni podwórka, poœlizgnê³a siê i upad³a doznaj¹c z³amania rêki prawej. Przyczyn¹ wypadku by³o niezabezpieczenie ci¹gów komunikacyjnych w gospodarstwie przed poœlizgiem.
Zachêcamy do przestrzegania tych kilku
prostych i oczywistych powy¿ej przedstawionych rad jednoczeœnie apeluj¹c o rozwagê
i stosowanie zasad bezpieczeñstwa pracy przy
wykonywaniu wszelkich czynnoœci zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci rolniczej.
Praktycznym sprawdzianem znajomoœci
zasad ochrony zdrowia i ¿ycia w gospodarstwie rolnym jest bezpieczeñstwo i zdrowie
rolników. To tak¿e sposób na skuteczne ograniczenie ryzyka wypadkowego, chorób zawodowych i unikniêcie osobistych tragedii.
Opracowa³a:
El¿bieta Kie³basa
Inspektor d/s prewencji
w KRUS PT w Legnicy
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