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BUD¯ET 2011
Bud¿et roku 2011 zosta³ przyjêty na sesji odbytej w dniu 14.12.2010
roku, a ju¿ w styczniu 2011 roku Rada Gminy na wniosek Wójta by³a
zmuszona dokonaæ zmian bud¿etowych rozdysponowuj¹c nadwy¿kê
z roku 2010. Potrzeby dotyczy³y oko³o 305 tys. z³. które przeznaczono na:
1) zjazd z autostrady w Szczytnicy - 60 tys. z³, konieczne do
zakoñczenia zadañ z roku 2010;
2) zabezpieczenie kredytowe dla Partnerstwa Izerskiego w kwocie 25 tys. z³.
3) remont tarasów Szko³y Podstawowej w Tomaszowie Boles³awieckim - 55 tys. z³. - zadanie przesuniêto z 2010 roku;
4) zabezpieczenie na pokrycie op³at za przedszkole niepubliczne,
które powsta³o w Tomaszowie Boles³awieckim - 45 tys. z³.
5) dop³ata do œcieków dla przedsiêbiorców z gminy - 100 tys. z³.
6) zabezpieczenie remontów obiektów kultury - 10 tys. z³.
7) na zabezpieczenie kosztów dostarczenia internetu w pracowniach
internetowych w Raciborowicach Górnych i Tomaszowie Boles³awieckim - 10,8 tys. z³.
Niestety - w roku 2010 zaoszczêdziliœmy tylko oko³o 1900 tys. z³. W
zwi¹zku z tym, ¿e ju¿ w grudniu 2010 roku zosta³a rozdysponowana
kwotê 392 tys. z³. na drogê Iwiny - Warta Boles³awiecka to sumuj¹c do
powy¿szej kwoty zadania ze stycznia 2011 roku rozdysponowaliœmy ju¿ oko³o 700 tys. z³.
Pozosta³e - wolne œrodki finansowe - s¹ skromn¹ kwot¹, gdy¿ potrzeby mamy bardzo du¿e, a analizuj¹c oczekiwania z zebrañ wiejskich,
jednostek OSP, klubów sportowych, oœwiaty czy Radnych nie jesteœmy wrêcz w stanie ich wszystkich zrealizowaæ. Jednak bior¹c pod
uwagê wa¿noœæ zadañ dla spo³ecznoœci lokalnej nale¿y wzi¹æ pod uwagê w pierwszej kolejnoœci nastêpuj¹ce zadania:
1) zabezpieczenie nowych ujêæ wody pitnej i wykonanie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej- 230 tys. z³.
2) dokumentacje techniczne rozbudowy i budowy œwietlic, remizy,
szatni - 50 tys. z³.
3) termomodernizacja i remont Gimnazjum w Iwinach - 400 tys. z³.
4) budowa boiska wielofunkcyjnego w Raciborowicach Dolnych 300 tys. z³.
5) dop³aty do dzia³alnoœci szkó³ - 100 tys. z³.
6) remonty dróg gminnych - 80 tys. z³.
7) wykupy gruntów, przejêcie torowiska - 100 tys. z³.
Potrzeby s¹ o wiele wiêksze, choæby na kontynuacjê przebudowy dróg
powiatowych, chodników przy tych drogach - na dzieñ dzisiejszy
przyda³oby siê nawet 15 mln z³. Niestety takich œrodków finansowych
gmina nie jest w stanie zabezpieczyæ. Nasze wydatki musz¹ byæ równaæ siê realnym dochodom bud¿etowym. Œwiadomoœæ, ¿e w gminie
Warta Boles³awiecka od wielu lat prowadzona jest likwidacja maj¹tku
po by³ej kopalni ZG "Konrad" i w zwi¹zku z tym sukcesywnie zmniejsza siê nam podatek od nieruchomoœci nakazuje daleko id¹c¹ ostro¿noœæ w planowaniu corocznych wydatków bud¿etowych zarówno w
zakresie realizacji zadañ inwestycyjnych, jak i kosztów bie¿¹cej dzia³alnoœci.
W 2011 roku w stosunku do 2010 roku ju¿ utraciliœmy dochody z
podatku od firmy HOOP w wysokoœci 160 tys. z³., ze spó³ki Energetyka - 120 tys. z³., oraz 30 tys. z³., z ZG "Konrad". Jednak ten spadek
nie jest jeszcze niebezpieczny dla realizacji bud¿etu 2011 roku.
Najbardziej niebezpieczna mo¿e byæ utrata nawet 1 mln z podatku od
nieruchomoœci za staw osadowy nr 1 p³acony dot¹d przez Zak³ad
Hydrotechniczny Rudna. Dlatego te¿ gmina Warta Boles³awiecka musi
podejmowaæ dzia³ania ograniczaj¹ce wydatki bie¿¹ce na wszystkich
odcinkach: w administracji, utrzymaniu kultury, klubów sportowych a
przede wszystkim musi nast¹piæ racjonalizacja wydatków oœwiato-

wych w gminie. Przy tak du¿ym spadku liczby dzieci w szko³ach musi
dochodziæ niestety do ograniczenia zatrudnienia nauczycieli. Dziœ do
szkó³ uczêszcza nieca³e 756 uczniów subwencjonowanych prze ME a
zatrudnienie nauczycieli w gminie wynosi 94,31 etatów, a do tego
oko³o 50 pracowników administracyjnych.
Niemal corocznie Gmina Warta Boles³awiecka dop³aca do otrzymywanej z Ministerstwa Edukacji subwencji, oko³o 3mln z³. z w³asnego
bud¿etu. Utrzymywanie tego stanu dla gminy, mo¿e byæ równie niebezpieczne jak w gminie ¯ukowice w powiecie g³ogowskim.
Minister Finansów Jacek Rostowski bardzo zdecydowanie podj¹³ dzia³ania, które maj¹ ograniczyæ zad³u¿anie bud¿etów gminnych.
Nasza gmina nie ma zad³u¿enia pomimo, ¿e zrealizowa³a wiele zadañ
inwestycyjnych, poprawiaj¹cych stan infrastruktury buduj¹c sieci wodoci¹gowe, kanalizacyjne, œwietlice we wszystkich miejscowoœciach i
utrzymuj¹c najni¿sz¹ cenê wody i œcieków w Polsce dla mieszkañców.
Ostatnio Ministerstwo Finansów opublikowa³o, wykaz samorz¹dów,
które s¹ bardzo niebezpiecznie zad³u¿one, przekraczaj¹c dopuszczalny 60% pu³ap zad³u¿enia w stosunku do rocznych dochodów. Ponad
100 polskich samorz¹dów posiada zad³u¿enie przekraczaj¹ce ten wskaŸnik, co wi¹¿e siê z ustanowieniem dla tych gminy komisarza, koniecznoœæ opracowania program naprawczego daj¹cego szansê na wyjœcie z
zad³u¿enia, a przede wszystkim drastyczne ograniczenie wydatków.
Wójt i Rada Gminy Warta Boles³awiecka maj¹c na wzglêdzie troskê o
finanse, musz¹ w sposób odpowiedzialny przyjmowaæ do realizacji
zadania inwestycyjne wybieraj¹c te, które maj¹ uzasadnienie ekonomiczne s³u¿¹c jak najwiêkszej rzeszy mieszkañców gminy czy celom
strategicznym.
¯adna gmina w Polsce - równie¿ nasza - nie mo¿e przejadaæ bud¿etu.
Nale¿y ci¹gle poszukiwaæ nowych dochodów podatkowych, zewnêtrznych Ÿróde³ finansowania zadañ inwestycyjnych. Dlatego te¿ ujêliœmy
w planie przestrzennym 254 ha przy autostradzie na dzia³alnoœæ przemys³ow¹ i zabiegamy u Prezesa LSSE o w³¹czenie tego terenu do strefy
ekonomicznej, by w ostatecznoœci pozyskaæ inwestora. Nadal bêdziemy wspieraæ dzia³ania w zakresie budowy kopalni rudy miedzi i cementowni w Raciborowicach. Realizacja tych planów jest realna, na co
wskazuj¹ rozpoczête ju¿ z pocz¹tkiem lutego wiercenia na g³êbokoœæ
1200 m. przez KGHM, maj¹ce na celu zinwentaryzowanie zasobów
rudy miedzi w gminie Warta Boles³awiecka.

Wójt Gminy pozyska³ pieni¹dze
do bud¿etu
W dniu 11.02.2011 roku na zaproszenie Wojewody Dolnoœl¹skiego Wójt Gminy Warta Boles³awiecka uczestniczy³ w spotkaniu z Ministrem MSWiA Jerzym Millerem. W trakcie spotkania Gmina Warta Boles³awiecka otrzyma³a promesê na realizacjê
zadañ zwi¹zanych z usuwaniem skutków powodzi, jaka mia³a
miejsce w sierpniu 2010 roku. W wyniku podtopieñ, Gmina wykaza³a straty w infrastrukturze gminnej i to w³aœnie na naprawê
szkód otrzymaliœmy 200 tys. z³. Œrodki te zostan¹ przeznaczone
na remont drogi oraz piwnic i czêœci elewacji budynku gimnazjum
w Iwinach.
Gmina z bud¿etu w³asnego musi do³o¿yæ oko³o 50 tys. z³. Œrodki
zabezpieczone promes¹ bêd¹ wprowadzone do wydatków bud¿etowych roku 2011 i musz¹ byæ wykorzystane do koñca listopada br. Warto przypomnieæ, ¿e w roku 2010 z tego samego Ÿród³a
otrzymaliœmy 50 tys. z³ na remont mostu.
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"Przysz³oœæ Gminy W
ar
ta Boles³awiecka
War
arta
to górnictwo miedziowe i przemys³ cementowy"
Od ponad 60 lat wiadome jest, ¿e Nasza Gmina jest
w posiadaniu ogromnego bogactwa naturalnego tj.
z³o¿a rudy miedzi, wapieni i magli niezbêdnych do produkcji cementu jak i piaskowca oraz anhydrytu. Surowce te przez ostatnie dziesiêciolecia nadawa³y Gminie charakter górniczy i ustala³y kierunek rozwoju spo³eczno-gospodarczego, daj¹c szansê szybkiego rozwoju gminnej spo³ecznoœci.
Przez 50 lat Mieszkañcy Gminy i okolicznych miejscowoœci mieli dobrze p³atn¹ pracê
i zapewnili rozwój Swoim Rodzinom. Równie¿ Gmina
jako gospodarz terenu mog³a siê szybko rozwijaæ buduj¹c m.in. system wodoci¹gowo-kanalizacyjny obejmuj¹cy Wszystkich Mieszkañców jak i inwestuj¹c
œrodki pieniê¿ne pochodz¹ce z podatków p³aconych
przez Kopalniê "Konrad" i Cementowniê "Podgrodzie" w dalszy rozwój m.in. oœwiaty.
Dziœ wiadomo, ¿e w Raciborowicach bêdzie budowana nowa cementownia produkuj¹ca oko³o 2 mln. ton
cementu rocznie, która da pracê dla ponad 100 ludzi. Natomiast na podstawie
ostatnich rozmów i p³yn¹cych informacji z Zarz¹du KGHM Lubin wynika,
¿e rozpoczête wiercenia badawcze uzupe³niaj¹ce z³o¿a rudy miedzi w gminach
Warta Boles³awiecka, Boles³awiec i Lwówek Œl¹ski daj¹ szanse na budowê nowej kopalni rudy miedzi w Naszej Gminie. Doœwiadczenia funkcjonowania od 1990 roku samorz¹du Gminy Warta Boles³awiecka pokazuj¹ jaka
szansa stoi przed Mieszkañcami Naszej Gminy
i samej Gminy w zakresie rozwoju spo³eczno-gospodarczego w momencie uruchomienia kopalni rudy miedzi. Rozwój przemys³u wydobywczego i przerobu tych
surowców to szansa na zatrudnienie wielu setek pracowników oraz kilkunastomilionowe roczne dochody
z tytu³u nale¿nego podatku od nieruchomoœci.
Nale¿y podkreœliæ równie¿, ¿e znajduj¹ce siê u Nas
udokumentowane z³o¿a rudy miedzi i srebra to równie¿ Nasze Dobro Narodowe. Dziœ na terenie Polski
nie ma ju¿ drugiego tak bogatego z³o¿a rudy miedzi i
srebra. Wiadomo te¿, ¿e surowce z³o¿a na Nowym
Zag³êbiu Miedziowym w Lubinie s¹ coraz trudniejsze
w eksploatacji i powoli siê wyczerpuj¹.
W rozmowach prowadzonych z Przedstawicielami i
specjalistami górnictwa miedziowego
z Lubina jednoznacznie wynika, ¿e je¿eli Gmina War-
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ta Boles³awiecka planuje rozwijaæ siê
w kierunku górnictwa miedziowego to nie mo¿e pozwoliæ na budowê budowli wysokoœciowych m.in. elektrowni wiatrowych o wysokoœci do ok. 190 m n.p.t.
Oferta Firmy GB Boles³awiec 202 Spó³ka z o. o. tj:
zobowi¹zanie do przebudowy i zmodernizowania dróg gminnych koniecznych do przeprowadzenia
transportu oraz serwisu turbin wiatrowych,
skorzystanie przy realizacji inwestycji z lokalnych firm i fachowców,
corocznego wp³ywu ok. miliona z³otych do bud¿etu gminy z tytu³u nale¿nego podatku,
wsparcia Gminy jednorazow¹ dotacj¹ (w dwóch
ratach) w ³¹cznej wysokoœci 210.000,00 EUR
jest nieprecyzyjna ze wzglêdu na zale¿noœæ ww. kwot
podatków i dotacji od iloœci postawionych elektrowni (której tak naprawdê wci¹¿ nie znamy) oraz wci¹¿
zmienne prawodawstwo w tym zakresie. Ponadto niepewny jest te¿ czasookres wp³ywów do bud¿etu wahaj¹cy siê od obecnie podawanych 20 lat
do wczeœniej deklarowanych 25-30 lat.
St¹d pytanie, czy firma Green Bear, która dopiero od stycznia 2007 roku dzia³a
na terenie kraju na rynku energii odnawialnej jest na tyle wiarygodna w swych
zamiarach i deklaracjach by zaufaæ jej
powierzaj¹c Nasz¹ przysz³oœæ i przysz³oœæ
naszych dzieci.
Nam w³adzom Gminy Warta Boles³awiecka wybranym przez Mieszkañców aby staæ na stra¿y ich interesów nie wolno ryzykowaæ i dla krótkoterminowych,
niepewnych i niewielkich dochodów z planowanej Farmy Wiatrowej Boles³awiec utrudniaæ lub nawet ca³kowicie zatrzymaæ mo¿liwoœæ wydobycia rudy miedzi
na terenie Gminy.
W zwi¹zku z tym Wójt Gminy Warta Boles³awiecka w
uzgodnieniu z Radnymi Gminy jednoznacznie opowiada siê za przywróceniem w opracowywanych dokumentach planistycznych górniczego charakteru Gminy. My i Mieszkañcy Gminy doskonale wiemy , ¿e kopalnia miedzi to pewne miejsca pracy wielu setek pracowników oraz kilkunastomilionowe roczne dochody
z tytu³u nale¿nego podatku od nieruchomoœci. W porównaniu z ofert¹ Spó³ki z o. o. GB Boles³awiec 202
to przysz³oœæ górnicza Gminy na wiele dziesi¹tek lat
jest bezkonkurencyjna, korzystniejsza dla Wszystkich
Mieszkañców i Przedsiêbiorców z terenu Gminy.
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CZY BÊDZIEMY MIEÆ MIED•?
Informujemy mieszkañców Gminy Warta Boles³awiecka, ¿e w lutym br. na terenie naszej
gminy Firma "Diament" Sp. z o.o. - Poszukiwania Naftowe z Zielonej Góry rozpoczê³a prace
wiertnicze maj¹ce na celu poszukiwanie i rozpoznanie z³o¿a rud miedzi "Wartowice" w obszarze synkliny grodzieckiej, po³o¿onym m. in.
w Wartowicach, Warcie Boles³awieckiej i Raciborowicach Dolnych. Prace geologiczne prowadzone bêd¹ ok. 12 miesiêcy. W zwi¹zku z prowadzonymi pracami mog¹ wyst¹piæ chwilowe
utrudnienia w korzystaniu z dróg bêd¹cych w
zarz¹dzie Gminy Warta Boles³awiecka za co Wykonawca robót z góry serdecznie przeprasza.
Firma DIAMENT Poszukiwania Naftowe Sp. z o.o. z
Zielonej Góry rozpoczê³a prace wiertnicze na odwiertach z³o¿a rud miedzi "Wartowice" zlokalizowanego w
gminach Warta Boles³awiecka i Boles³awiec, w powiecie
boles³awieckim.
Zamierzone prace geologiczne prowadzone bêd¹ w ramach koncesji nr 23/2009/p z dnia 20 kwietnia 2009 r.
dla KGHM Polska MiedŸ SA w Lubinie na poszukiwanie i rozpoznanie z³o¿a rud miedzi w obszarze synkliny grodzieckiej.
Celem prac geologicznych jest szczegó³owe rozpoznanie i udokumentowanie obszaru z³ó¿ miedzi "Wartowice" oraz zweryfikowanie zasiêgu wystêpowania nagromadzeñ z³o¿owych w tym obszarze poza skrajnymi
otworami bilansowymi, z dok³adnoœci¹ rozpoznania w
kat. C1 i obejmuj¹: wykonanie odwiertów z powierzchni, badania terenowe, badania laboratoryjne.
Prace geologiczne prowadzone bêd¹ w dwóch etapach:
- etap I (oko³o 1 roku) i obejmie m. in. roboty wiertnicze polegaj¹ce na wykonaniu 9 otworów wiertniczych
do g³êbokoœci nie wiêkszej ni¿ 1560 m;
- etap II obejmuj¹cy m. in. roboty wiertnicze polegaj¹ce
na wykonaniu 6 otworów wiertniczych do g³êbokoœci
nie wiêkszej ni¿ 1250 m. Przyst¹pienie do prac etapu II
bêdzie uzale¿nione od wyników prac etapu I.
W ramach I etapu wykonane zostan¹ na terenie naszej
gminy nastêpuj¹ce otwory:
1.W-III/2 na g³êbokoœæ do 1000 m na dzia³ce nr 792 w
Warcie Boles³awieckiej;
2.W-III/4 na g³êbokoœæ do 1200 m na dzia³ce nr 821/
530 w Warcie Boles³awieckiej;
3.W-V/1 na g³êbokoœæ do 750 m na dzia³ce nr 417/1 w
Warcie Boles³awieckiej;
4.W-V/4 na g³êbokoœæ do 1100 m na dzia³ce nr 431/545
w Wartowicach;
5.W-VI/3 na g³êbokoœæ do 1050 m na dzia³ce nr 574 w
Warcie Boles³awieckiej;
6.W-VII/4 na g³êbokoœæ do 1100 m na dzia³ce nr 804/1
w Raciborowicach Dolnych;
7.W-IX/6 na g³êbokoœæ do 1050 m na dzia³ce nr 280 w
Raciborowicach Dolnych.
Dwa otwory zostan¹ wykonane na ternie gminy wiejskiej Boles³awiec: w £aziskach i ¯eliszowie.
Transport samochodowy obs³uguj¹cy urz¹dzenia wiertnicze oraz wszystkie prace geologiczne bêdzie odbywa³
siê po drogach technologicznych zbudowanych dla
wiertni oraz drogach publicznych.
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WYBOR
Y SO£
TYSÓW
WYBORY
SO£TYSÓW
i RAD SO£ECKICH
W okresie od 19 stycznia do 15 lutego 2011 roku odby³y siê
zebrania wiejskie na których dokonano wyboru so³tysów i cz³onków Rad So³eckich.
Podczas zebrañ wiejskich omawiano równie¿ sprawy dotycz¹ce
aktualnej sytuacji bud¿etowej gminy, jej problemów oraz planowanych inwestycji.
Wójt Gminy odpowiada³ na zadawane pytania, bezpoœrednio
udzielaj¹c wyjaœnieñ na stawiane w pytaniach problemy.
W miejscowoœciach Raciborowice Górne i Raciborowie Dolne
udzia³ w zebraniach wzi¹³ równie¿ Starosta Powiatu. Zebrania te
odby³y siê przy wyj¹tkowo du¿ej frekwencji mieszkañców. Jednak najwy¿sza by³a w miejscowoœci Wilczy Las, gdzie udzia³ w
zebraniu wziê³o 40% mieszkañców uprawnionych do g³osowania.
Podajemy ni¿ej terminy zebrañ wiejskich, frekwencjê oraz wykaz
nowo wybranych so³tysów i Przewodnicz¹cych Rad So³eckich:
Wartowice - 19 stycznia 2011 roku
W zebraniu udzia³ wziê³o
co stanowi
sowania
So³tysem zosta³
Przew. Rady So³eckiej

-

75 mieszkañców,
32,12 % uprawnionych do g³o-

-

Pan Piotr Surdyka
Pani Anna Góra

Warta Boles³awiecka - 19 stycznia 2011 roku
W zebraniu udzia³ wziê³o
co stanowi
sowania
So³tysem zosta³
Przew. Rady So³eckiej

-

51 mieszkañców,
7,49 % uprawnionych do g³o-

-

Pan Antoni Rolak
Pani El¿bieta Rolak

Jurków - 20 stycznia 2011 roku
W zebraniu udzia³ wziê³o
co stanowi
sowania
So³tysem zosta³
Przew. Rady So³eckiej

-

60 mieszkañców,
28,17 % uprawnionych do g³o-

-

Pan Jan WoŸniak
Pani Krystyna K³osowska

Raciborowice Dolne - 07 luty 2011 roku
W zebraniu udzia³ wziê³o
co stanowi
sowania
So³tysem zosta³
Przew. Rady So³eckiej

-

57 mieszkañców,
9,55 % uprawnionych do g³o-

-

Pani Celina Kur
Pan Antoni Tokarczuk

Raciborowice Górne - 07 luty 2011 roku
W zebraniu udzia³ wziê³o
co stanowi

-

101 mieszkañców,
8,77 % uprawnionych do g³o-
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sowania
So³tysem zosta³
Przew. Rady So³eckiej

-

Pani Józefa Dziedziczak
Pani Halina Biczysko
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Infor
macja dla mieszkañców W
ar ty
Informacja
War
Boles³awieckiej i W
ar towic
War

Iwiny osiedle - 08 luty 2011 roku
W zebraniu udzia³ wziê³o
co stanowi
g³osowania
Przew. Rady Osiedlowej zosta³a -

32 mieszkañców,
6,84 % uprawnionych do
Pani Ewa Kulig

Iwiny - 08 luty 2011 roku
W zebraniu udzia³ wziê³o
co stanowi
g³osowania
So³tysem zosta³
Przew. Rady So³eckiej

Szanowni Pañstwo!
-

80 mieszkañców,
14,23 % uprawnionych do

-

Pan Tadeusz Ha³uza
Pani El¿bieta Dudek

Szczytnica - 09 luty 2011 roku
W zebraniu udzia³ wziê³o
co stanowi
g³osowania
So³tysem zosta³
Przew. Rady So³eckiej

-

48 mieszkañców,
6,61% uprawnionych do

-

Pani Ewa Jasiñska
Pan Henryk Kopeæ

Wilczy Las - 09 luty 2011 roku
W zebraniu udzia³ wziê³o
co stanowi
g³osowania
So³tysem zosta³
Przew. Rady So³eckiej

-

57mieszkañców,
40,43 % uprawnionych do

-

Pan Andrzej Bia³ow¹s
Pan Mateusz Madej

-

83mieszkañców,
28,04 % uprawnionych do

-

Pan Józef Mroczek
Pani Ma³gorzata Popio³ek

Lubków - 10 luty 2011 roku
W zebraniu udzia³ wziê³o
co stanowi
g³osowania
So³tysem zosta³
Przew. Rady So³eckiej

Tomaszów Boles³awiecki - 15 luty 2011 roku
W zebraniu udzia³ wziê³o
co stanowi
g³osowania
So³tysem zosta³
Przew. Rady So³eckiej

OFICJALNE STANOWISKO WÓJTA
GMINY WARTA BOLES£AWIECKA
ws. lokalizacji biogazowni na terenie
Gminy

-

163 mieszkañców,
11,30 % uprawnionych do

-

Pan Franciszek Osip
Pan Maciej Marnicki

Chcia³bym poinformowaæ, ¿e maj¹c na
uwadze ogólnie pojêty interes lokalnej
spo³ecznoœci postanowi³em nie stwarzaæ mo¿liwoœci lokalizowania na terenie Gminy biogazowni.
Wed³ug mojej wiedzy i oceny na dzieñ dzisiejszy instalacje, które
istniej¹ w granicach naszego kraju (prócz tych bêd¹cych czêœci¹
wiêkszych instalacji typu chlewnia, gorzelnia, oczyszczalnia œcieków czy sk³adowisko odpadów) powoduj¹ liczne konflikty spo³eczne a po ich uruchomieniu ciê¿ko jest kontrolowaæ Ÿród³o pochodzenia faktycznie u¿ytych w instalacji surowców jak i miejsca utylizacji p³ynu pofermentacyjnego. Taka sytuacja nast¹pi³a
w Liszkowie, gm. Rojewo - jest to dla nas ostrze¿enie ale i zarazem
nauka jak z za³o¿enia ekologiczn¹ instalacjê mo¿na zamieniæ w
ekologiczn¹ bombê.
Bior¹c pod uwagê równie¿ postawê naszych Mieszkañców, którzy z³o¿yli listê protestacyjn¹ podpisan¹ przez ok. 300 osób jak i
poruszane przez nich sprawy dot.:
- uci¹¿liwoœci transportu w okresie zwozu substratu roœlinnego,
co przy obecnym stanie dróg dojazdowych nie jest bez znaczenia,
- uci¹¿liwoœci zapachowej poszczególnych procesów technologicznych tj. transportu, za³adunku surowca do biobloku,
- bezpieczeñstwa najbli¿szych zabudowañ i mieszkañców
przychylam siê do ich stanowiska i nie widzê mo¿liwoœci lokalizacji na terenie gminy Warta Boles³awiecka biogazowni.
Poznanie i zrozumienie powy¿szych obaw Mieszkañców spowodowa³o równie¿ wycofanie siê Pana Stanis³awa Kuduka z realizacji biogazowni na terenie wsi Warta Boles³awiecka.
Chcia³bym poinformowaæ, ¿e zdajê sobie sprawê jak wa¿ne dla
naszego kraju i nas samych jest wypracowanie i w³¹czenie do
systemu zasilania Ÿróde³ energii odnawialnej. Jednak póki nie
stworzy siê nam warunków preferencyjnych i nie da siê nam
gwarancji nienaruszalnoœci przyjêtej raz technologii nie mogê
pozwoliæ na nara¿enie zdrowia i komfortu ¿ycia Mieszkañców
Gminy. To w³aœnie Oni wybieraj¹c mnie na zajmowane stanowisko zaufali mi, ¿e bêdê staæ na stra¿y ich dobra i bezpieczeñstwa,
co niniejszym czyniê.
Z powa¿aniem
Wójt Gminy Warta Boles³awiecka
mgr Miros³aw Haniszewski
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PODZIÊKOW
ANIA
PODZIÊKOWANIA
Sztab Gminny Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy
dziêkuje wszystkim darczyñcom i innym ludziom dobrej woli
za pomoc przy zbiórce pieniêdzy podczas XIX Fina³u WOŒP. Zebrana kwota wynosi 14.546,60z³.
Relacja z Fina³u WOŒP w gminie Warta Boles³awiecka na stronie internetowej Gminnego Centrum Kultury
XIX Fina³ WOŒP - Gmina Warta wspar³a Orkiestrê !
GMINNY FINAL WIELKIEJ ORKIESTRY ŒWI¥TECZNEJ POMOCY ZA NAMI !!!
W drugi weekendowy styczeñ roku 2011 ju¿ po raz 19 zagra³a Wielka Orkiestra Œwi¹tecznej Pomocy Jurka Owsiaka. Nasza gmina w tym roku
tak¿e zorganizowa³a swój gminny fina³. Spotkaliœmy siê najpierw w sobotê w Iwinach na biegu prze³ajowym pod nazw¹ "Spacerek z Orkiestr¹",
z którego dochód powêdrowa³ do puszki "orkiestrowej". Natomiast w niedzielê na sali Wiejskiego Domu Kultury w Raciborowicach odby³ sie
g³ówny fina³ gminny. By³y wystêpy lokalnych zespo³ów, loterie, licytacje i fajowe œwiate³ko do nieba. Uda³o siê zabraæ fajn¹ sumkê... mamy
kwotê zebran¹ w naszej gminie !

14 546 , 60 z³
to oficjalna kwota zebrana podczas XIX fina³u Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy
w gminie Warta Boles³awiecka.
To znakomity wynik, z którego nasz gminny sztab jest bardzo zadowolony. Na zebran¹ kwotê z³o¿y³y siê : zbiórka wolontariatu, dochód z biegu
prze³ajowego "Spacerek z Orkiestr¹" i fina³u zorganizowanego na sali Wiejskiego Domu Kultury w Raciborowicach podczas którego zorganizowano loteriê i licytacje zgromadzonych fantów.
Dziêkujemy wszystkim darczyñcom i osobom, które pomog³y zrealizowaæ zbiórkê pieniêdzy w naszej gminie.
Dziêkujemy wszystkim mieszkañcom Raciborowic oraz gminy Warta Boles³awiecka za udzia³ w naszym finale. Sztabowi i wolontariuszom za
sprawn¹ zbiórkê pieniêdzy na szczytny cel. Zespo³om: "Method Massive", "Podgrodzianka" i "SingANDdance" za wystêp podczas naszego
fina³u.
Gminny Sztab Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy serdecznie dziêkuje sponsorom za udzia³ i wsparcie naszego sztabu w XIX finale WOŒP.
Najlepsi wolontariusze z gminy Warta Boles³awiecka w XIX finale WOŒP :
1. Anna Skibicka - 1 211,08 z³
2. Adriana Pud³o - 831,31 z³
3. Aleksandra Szmit - 806,48 z³
4. Mateusz WoŸniak - 743,56 z³,
5. Magdalena So³tysiak - 650,07 z³.
Nasze podziêkowania kierujemy do nastêpuj¹cych firm i osób :
Producent okien "Albud" z Raciborowic,
Ceramika Artystyczna W.Rutyna z Tomaszowa Boles³awieckiego,
Produkcja Zniczy "Rade" z Tomaszowa Boles³awieckiego,
Oryginalna Ceramika Boles³awiecka "CER ART" z Boles³awca,
Salon Fryzjerski "SEBO" z Boles³awca,
Restauracja "EUROPA" z Kruszyna,
Salon Fryzjerski "Figarynka" z Raciborowic,
Romualdowi Piecek i Wojciechowi Kumoœ,
Sk³adowi Opa³u B. Popek i M. Kuchta z Raciborowic,
Wies³awowi Rozmus z Iwin,
Dziewczynom z gimnazjum, które zajê³y siê sprzeda¿¹ fantów podczas fina³u. W tym roku w sztabie organizacyjnym gminnego fina³u WOŒP
znaleŸli siê :Waldemar Socha - szef sztabu, Miros³aw Kopczyñski, Konrad Kopczyñski, Aleksander Wis, Renata Piêtka, Dariusz Pachnik,
Magdalena So³tysiak i Miros³aw Ró¿ycki.
Sie ma i do zobaczenia za rok !!!

II bieg prze³ajowy
W sobotê 8 stycznia w ramach XIX fina³u Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy w miejscowoœci Iwiny zosta³ po raz drugi zorganizowany bieg
prze³ajowy pod nazw¹ "Spacerek z Orkiestr¹". Celem biegu by³o wsparcie akcji WOŒP i propagowanie zdrowego trybu ¿ycia wœród mieszkañców
gminy Warta Boles³awiecka. Bieg z roku na rok cieszy siê wiêksz¹ popularnoœci¹. Uda³o siê zebraæ kwotê : 356,60 z³, która wspar³a nasz gminny fina³.
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Zebrania sprawozdawczo - wyborcze
Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych
Gminy W
ar
ta Boles³awiecka.
War
arta
W lutym 2011r odby³y siê zebrania sprawozdawczo- wyborcze w
trzech jednostkach Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej: Tomaszów Boles³awiecki, Raciborowice, Jurków.
Natomiast, w marcu odbêdzie siê zebranie sprawozdawczo wyborcze w
OSP Warta Boles³awiecka.
We wszystkich dotychczasowych zebraniach uczestniczy³ Wójt Gminy, który dziêkowa³ ochotnikom stra¿akom za ich udzia³ we wszystkich akcjach ratowniczych, powodziowych i po¿arowych na terenie
gminy oraz poza terenem naszej gminy.
Najbardziej widoczna by³a pomoc stra¿aków ochotników w okresie
powodzi w lecie 2010 roku, nios¹cych pomoc naszym mieszkañcom
bez udzia³u Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej z Boles³awca. Dziœ Pañstwowa Stra¿ Po¿arna w Boles³awcu praktycznie s³u¿y mieszkañcom Boles³awca, natomiast gminy w sytuacjach kryzysowych s¹ zmuszone do
korzystania z w³asnych jednostek Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych.
W roku 2011roku Gmina Warta Boles³awiecka zabezpieczy³a 135.000
tys. z³otych na dzia³alnoœæ Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych. G³ówne
wydatki to utrzymanie remiz, op³aty za pobór energii elektrycznej
,udzia³ stra¿aków w akcjach ratowniczych oraz inne op³aty.
Zebrania potwierdzaj¹ du¿¹ frekwencjê stra¿aków ochotników, co
œwiadczy ich zaanga¿owaniu w dzia³alnoœæ jednostek.
Uczestnicy zebrañ przyjêli sprawozdania i wszystkie zarz¹dy otrzyma³y absolutoria.
Na now¹ kadencjê zosta³y wybrane nowe zarz¹dy jednostek Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych.
Prezesem OSP w Tomaszowie Boles³awieckim w dniu 11.02.2011r. zosta³
wybrany Druh Kowal Marcin a komendantem Druh Kopeæ Jan.
Prezesem OSP Raciborowice w dniu 12.02.2011r. zosta³ wybrany Druh
Dziedziczak Roman a komendantem Druh Mocarski Zbigniew.
Prezesem OSP Jurków w dniu 19.02.2011r. zosta³ wybrany Druh Zbigniew Bia³ow¹s a komendantem Druh Kazimierz Gutwein.

LUTY 2011

ZWROT PODA
TKU AKCYZOWEGO
PODATKU
ZA
WAR
TEGO W CENIE
ZAW
ARTEGO
OLEJU NAPÊDOWEGO
Ka¿dy rolnik, który chce odzyskaæ czêœæ pieniêdzy wydanych na olej
napêdowy u¿ywany do produkcji rolnej powinien zbieraæ faktury VAT
oraz w terminie od 1 do 31 marca 2011r. z³o¿yæ odpowiedni wniosek
do Wójta Gminy, w zale¿noœci od miejsca po³o¿enia gruntów rolnych
wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowi¹cymi dowód zakupu
oleju napêdowego w okresie od 1 wrzeœnia 2010 r. do 28 lutego 2011 r.
w ramach limitu zwrotu podatku okreœlonego na 2011 r.
Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2011 r. wynosi 73,10 z³ x iloœæ ha
u¿ytków rolnych.
Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku
akcyzowego zawartego w cenie oleju napêdowego wykorzystywanego do
produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52, poz. 379), roczny limit zwrotu podatku
akcyzowego ustala siê jako kwotê stanowi¹c¹ iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napêdowego, liczby 86 oraz powierzchni u¿ytków rolnych, bêd¹cych w posiadaniu lub wspó³posiadaniu producenta rolnego,
okreœlonej w ewidencji gruntów i budynków, wed³ug stanu na dzieñ 1 kwietnia danego roku.
Wiêcej informacji na stronie www.bip.minrol.gov.pl oraz w Urzêdzie
Gminy w Warcie Boles³awieckiej pok. 2, tel. 75/7389 592 wew. 32

OSTRZE¯ENIE PRZED FFA£SZYWYMI
A£SZYWYMI
RACHMISTRZAMI SPISOWYMI
Powszechny spis ludnoœci i mieszkañ w 2011r. (NSP 2011) bêdzie pierwszym spisem powszechnym od czasu, kiedy Rzeczpospolita Polska sta³a siê pañstwem cz³onkowskim Unii Europejskiej. Z tego faktu wynika szereg zobowi¹zañ, m.in. koniecznoœæ
dostarczenia informacji z dziedziny demograficzno-spo³ecznej oraz spo³eczno-ekonomicznej, w zakresie i terminach okreœlonych
przez Komisjê Europejsk¹.
Spis powszechny dostarcza najbardziej szczegó³owych informacji o liczbie ludnoœci, jej terytorialnym rozmieszczeniu, strukturze
demograficzno-spo³ecznej i zawodowej, a tak¿e o spo³eczno-ekonomicznej charakterystyce gospodarstw domowych i rodzin
oraz o ich zasobach i warunkach mieszkaniowych na wszystkich szczeblach podzia³u terytorialnego kraju: ogólnokrajowym,
regionalnym i lokalnym.
W zwi¹zku z pojawiaj¹cymi siê w województwie ma³opolskim licznymi informacjami o osobach odwiedzaj¹cych mieszkañców i
podaj¹cych siê za rachmistrzów spisowych informujemy, ¿e obchód przedspisowy w ramach NSP 2011 odbywaæ siê bêdzie w
dniach 1-17 marca 2011r., jednak wszystkie czynnoœci rachmistrzów bêd¹ odbywa³y siê przed domem lub mieszkaniem osób
objêtych spisem.
Narodowy Spis Powszechny Ludnoœci i Mieszkañ przeprowadzany bêdzie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011r., wed³ug stanu na
dzieñ 31 marca 2011r., na godz. 24.00. Rachmistrze spisowi rozpoczn¹ natomiast pracê dopiero od 8 kwietnia i bêd¹ zbieraæ
dane do 30 czerwca br. Tylko w tym czasie bêd¹ odwiedzaæ mieszkañców w ich mieszkaniach.
Nale¿y pamiêtaæ, ¿e w trakcie realizacji prac zwi¹zanych ze spisem rachmistrz spisowy zobowi¹zany jest nosiæ w widocznym
miejscu identyfikator ze zdjêciem, imieniem i nazwiskiem. Dodatkowo opatrzony on bêdzie pieczêci¹ urzêdu statystycznego,
piecz¹tk¹ imienn¹ i podpisem dyrektora urzêdu statystycznego, który wyda³ identyfikator.
W Gminie Warta Boles³awiecka funkcjê rachmistrza pe³niæ bêd¹ trzy osoby - te same, które by³y rachmistrzami podczas Powszechnego Spisu Rolnego w 2010 roku.
W celu potwierdzenia to¿samoœci rachmistrza mo¿na skontaktowaæ siê z pracownikiem Gminnego Biura Spisowego w Warcie
Boles³awieckiej tel. 75/7389 592 wew.32 lub 514 899 337.
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Czytaj z nami !

Gminne Centrum Kultury w Warcie Boles³awieckiej zachêca mieszkañców gminy do odwiedzania naszych Bibliotek Publicznych.
Nasze biblioteki przyst¹pi³y do programu Rozwoju Bibliotek na
Dolnym Œl¹sku.
Zbiory bibliotek s¹ systematycznie powiêkszane, czêsto mo¿na
w nich znaleŸæ nowoœci. Zakupy ksi¹¿ek dokonywane s¹ te¿ pod
k¹tem satysfakcji czytelników, dla których biblioteka ma byæ Ÿród³em dostarczania wiedzy. Nasze oddzia³y w Warcie Boles³awieckiej, Tomaszowie Boles³awieckim, Raciborowicach i Iwinach posiadaj¹ liczne specjalistyczne ksi¹¿ki na ró¿ne kierunki studiów, a
jeœli w zbiorach brakuje nam wa¿nych pozycji to nasi pracownicy
oczekuj¹ na Pañstwa sugestii i wskazówek na temat mo¿liwych
zakupów kolejnych pozycji ksi¹¿kowych. Wspó³praca pomiêdzy
bibliotekarzem i czytelnikiem powinna zaowocowaæ zadowoleniem obu stron, z naszej strony posiadaniem odpowiednich zbiorów, a ze strony czytelnika mo¿liwoœci skorzystania z pozycji
ksi¹¿kowej, która go interesuje.
Zatem Czytelniku przyjdŸ do naszych bibliotek i przeka¿ swoje
sugestie i nie zapomnij wypo¿yczyæ ksi¹¿ki, która ciê interesuje i
jej przeczytaæ. Ksi¹¿ka jest nadal popularnym przekaŸnikiem wiedzy. Mo¿na powiedzieæ, ¿e nadal trudno j¹ zast¹piæ!
A oto harmonogram pracy naszych Gminnych Publicznych
Bibliotek :
BIBLIOTEKAPUBLICZNAW WARCIE BOLES£AWIECKIEJ
znajduje siê w budynku Gminnego Centrum Kultury,
czynna w poniedzia³ki, wtorki i pi¹tki w godzinach 11.00-18.00.
tel. 75/73 10 171.
Bibliotekarz : Anna Skiba.
BIBLIOTEKA PUBLICZNA W TOMASZOWIE BOLES£AWIECKIM
znajduje siê w budynku Wiejskiego Domu Kultury (na piêtrze),
czynna w poniedzia³ki, czwartki i pi¹tki w godzinach 11.00-18.00.
tel. 075/ 73 89 658, e-mail : biblioteka.tomaszow@onet.eu
Bibliotekarz : Anna Kraœnicka.
BIBLIOTEKA PUBLICZNA W RACIBOROWICACH
znajduje siê w budynku Szko³y Podstawowej (na parterze),
czynna we wtorki, czwartki i pi¹tki w godzinach 11.00-18.00.
tel. 075 / 73 89 739, e-mail : bibliotekaraciborowice@o2.pl
Bibliotekarz : Stella Skiba.
BIBLIOTEKA PUBLICZNA W IWINACH
znajduje siê w budynku Przedszkola (na piêtrze),
czynna w poniedzia³ki, wtorki i czwartki w godzinach 10.00-17.00
Bibliotekarze : Anna Skiba, Stella Skiba i Anna Kraœnicka.
Wiêcej wiadomoœci o poszczególnych bibliotekach znajdziecie
na stronie internetowej Gminnego Centrum Kultury Warta Boles³awiecka :
http://www.gckwartabol.pl/biblioteki.php?param=biblioteki

LUTY 2011

OG£OSZENIE
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spo³ecznego
Placówka Terenowa w Legnicy serdecznie zaprasza rolników do wziêcia udzia³u w Ogólnokrajowym Konkursie "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne "
edycja IX, nad którym honorowy patronat obj¹³ Prezydent RP
Pan Bronis³aw Komorowski.
G³ównym celem konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia
i ¿ycia w gospodarstwach rolnych.
Udzia³ w konkursie mog¹ braæ osoby pe³noletnie prowadz¹ce
produkcyjn¹ dzia³alnoœæ rolnicz¹.
Dla w³aœcicieli najbezpieczniejszych gospodarstw przewidziano
atrakcyjne nagrody rzeczowe.
Zg³oszenia gospodarstwa nale¿y dokonaæ na formularzu (ZG£OSZENIE UDZIA£U W KONKURSIE do pobrania na stronie internetowej: www.krus.gov.pl) i z³o¿yæ w najbli¿szej Placówce Terenowej KRUS w terminie do 10 marca 2011 roku.
Wiêcej informacji pod numerem telefonu (76) 856-53-17 do 19.

ZAPROSZENIE dla przedsiêbiorców
Agencja Rozwoju Innowacji i Bank BG¯
serdecznie zapraszaj¹ Przedsiêbiorców
na bezp³atne spotkanie dotycz¹ce DOFINANSOWANIA INWESTYCJI Z PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH
NA LATA 2007-2013 W RAMACH DZIA£AÑ:
I. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiêbiorstw
II. Ró¿nicowanie w kierunku dzia³alnoœci nierolniczej
O dofinansowanie z powy¿szych dzia³añ ubiegaæ siê mog¹:
- osoby fizyczne, które podejmuj¹ albo wykonuj¹ we w³asnym
imieniu dzia³alnoœæ gospodarcz¹, ubezpieczone w ZUS lub w
KRUS,
- spó³ki prawa handlowego, nieposiadaj¹cej osobowoœci prawnej.
Pomoc mo¿e byæ udzielana do 50% kosztów kwalifikowanych
przedsiêwziêcia, z tytu³u podejmowania lub rozwijania dzia³alnoœci w zakresie:
• us³ug dla ludnoœci,
• sprzeda¿y hurtowej i detalicznej,
• rzemios³a lub rêkodzielnictwa,
• robót i us³ug budowlanych oraz instalacyjnych,
• us³ug turystycznych oraz zwi¹zanych ze sportem, rekreacj¹ i
wypoczynkiem, w tym wynajmowania pokoi w budynku mieszkalnym oraz sprzeda¿y posi³ków domowych lub œwiadczenia
innych us³ug zwi¹zanych z pobytem turystów w gospodarstwie
rolnym,
• us³ug komunalnych,
• wytwarzania produktów energetycznych z biomasy,
• rachunkowoœci, doradztwa lub us³ug informatycznych i innych.
Zainteresowanych szczegó³ami tego przedsiêwziêcia prosimy
• zg³oszenia do Anny Pater pod numerem telefonu 790 830 822
lub mailowo na adres: anna.pater@aridotacje.pl
Spotkanie odbêdzie siê 22 lutego 2011 we Wroc³awiu
w siedzibie Banku BG¯ na placu Teatralnym 3, o godzinie 10:00,
III piêtro sala nr 53 A
www.aridotacje.pl
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Dowody osobiste z mikroprocesorem od 1 lipca 2011r
2011r..
Bardziej bezpieczne, umo¿liwiaj¹ce elektroniczny kontakt z urzêdami, wzbogacone o elektroniczny noœnik danych
(tzw. chip) z miejscem na kwalifikowany e-podpis - takie bêd¹ nowe wielofunkcyjne dowody osobiste. Ministerstwo Spraw Wewnêtrznych i Administracji zaproponowa³o wzór nowego dokumentu to¿samoœci. Jednak o jego
ostatecznym wygl¹dzie zadecyduj¹ cz³onkowie Rady Ministrów.
Zmieni siê zawartoœæ dowodu osobistego - oprócz czêœci graficznej zostanie w nim zamieszczona warstwa elektroniczna, która znacznie zwiêkszy poziom ochrony tego dokumentu przed fa³szerstwami i poszerzy jego funkcjonalnoœæ.
Wszystkie informacje w warstwie graficznej dowodu osobistego (umieszczone na awersie i rewersie karty) zostan¹
zapisane równie¿ na elektronicznym noœniku danych w dokumencie. Dodatkowo znajd¹ siê tam dane s³u¿¹ce do
sk³adania podpisu osobistego - podpisu elektronicznego, który w elektronicznych kontaktach z urzêdami bêdzie
równowa¿ny ze z³o¿eniem w³asnorêcznego podpisu.
Wprowadzenie warstwy elektronicznej dowodu osobistego pozwoli równie¿ na elektroniczne potwierdzenie autentycznoœci dokumentu (np. w urzêdzie, banku).
W odró¿nieniu od obowi¹zuj¹cego obecnie wzoru dowodu osobistego, nowy dokument nie bêdzie zawiera³ rysopisu, adresu zameldowania oraz wzoru graficznego podpisu posiadacza dokumentu. Zmiana zakresu danych uproœci
procedurê wydawania dowodu osobistego, dziêki czemu proces ten bêdzie bardziej przyjazny dla obywatela. Do
dowodu zostanie natomiast wprowadzona informacja o obywatelstwie polskim. U³atwi to pos³ugiwanie siê dowodem osobistym jako dokumentem poza granicami kraju.
Nowy dowód osobisty bêdzie dokumentem potwierdzaj¹cym to¿samoœæ i obywatelstwo polskie na terenie Polski
oraz m.in. pañstw strefy Schengen. Prawo posiadania dowodu osobistego bêdzie mia³ ka¿dy obywatel Rzeczypospolitej Polskiej od chwili urodzenia, natomiast
osoby pe³noletnie zamieszka³e na terytorium RP
bêd¹ mia³y obowi¹zek posiadania tego dokumentu. Dzieci do 5 roku ¿ycia otrzymaj¹ dowód
osobisty z terminem wa¿noœci 5 lat, a pozosta³e
osoby na 10 lat.
O dokument to¿samoœci bêdzie mo¿na staraæ siê
w dowolnej gminie, a nie jak dot¹d tylko w urzêdzie w³aœciwym ze wzglêdu na miejsce zameldowania. Dowód osobisty ma byæ wydawany
wy³¹cznie na terenie kraju. Wniosek z³o¿ymy
równie¿ przez Internet. Poniewa¿ dowód osobisty jest podstawowym dokumentem potwierdzaj¹cym to¿samoœæ, trzeba jednak bêdzie przynajmniej raz pojawiæ siê w urzêdzie. Nie dotyczy to dzieci do lat 5.
Nie zmieni¹ siê zasady dotycz¹ce utraty wa¿noœci dowodu osobistego, która nast¹pi po up³ywie terminu wa¿noœci dokumentu, a tak¿e w
wyniku utraty albo uszkodzenia. Poniewa¿ w
dowodzie nie bêdzie ju¿ danych adresowych,
jego posiadacz nie bêdzie musia³ wymieniaæ dokumentu, jeœli zmieni miejsce zameldowania.
Nowe dowody z mikroprocesorem wydawane
bêd¹ od 1 lipca 2011 roku. W pierwszej kolejnoœci otrzymaj¹ je osoby, którym wydano dokument to¿samoœci w 2001 roku. W nastêpnych latach wymianie podlegaæ bêd¹ dowody z dobiegaj¹cym koñca 10-letnim terminem wa¿noœci.
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Projekt wspó³finansowany ze œrodków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego

Myœlisz o w³asnej firmie?
WeŸ udzia³ w projekcie!
Siêgnij po œrodki finansowe na rozpoczêcie dzia³alnoœci gospodarczej do 40 000 z³ i wsparcie pomostowe 800 z³ przez 6 miesiêcy !
Agencja Rozwoju Wsi
zaprasza osoby w wieku 45-64 lat z powiatów: boles³awieckiego, jaworskiego, kamiennogórskiego, lubañskiego,
lwóweckiego i z³otoryjskie do udzia³u w projekcie:

"Wsparcie na starcie"
Udzia³ w projekcie jest ca³kowicie bezp³atny!

I etap rekrutacji odbêdzie siê w marcu.
Dokumenty oraz szczegó³owe informacje dostêpne na stronie internetowej:
www.arw.bariz.pl oraz w biurze projektu:
Agencja Rozwoju Wsi
58-500 Jelenia Góra
ul. Groszowa 7, III piêtro
Tel. 75 615 13 73
e-mail: wsparcienastarcie@o2.pl
www.arw.bariz.pl
Projekt "Wsparcie na starcie" jest wspó³finansowany przez
Uniê Europejsk¹ w ramach œrodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego
Wsparcie na starcie
Program Operacyjny Kapita³ Ludzki
Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Dzia³anie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiêbiorczoœci samozatrudnienia

WYBOR
Y DO IZB ROLNICZYCH !
WYBORY
Informujemy wszystkich p³atników podatku rolnego oraz p³atników podatku
dochodowego od dzia³ów specjalnych produkcji rolnej, którzy z mocy prawa s¹
2011r odbêd¹ siê wybory do
cz³onkami Izby Rolniczej, ¿e w dniu 3 kwietnia 2011r.
walnych zgromadzeñ izb rolniczych.
Na terenie naszej gminy g³osowanie zostanie przeprowadzone przez Komisjê
Okrêgow¹ w lokalu wyborczym urz¹dzonym w Œwietlicy Wiejskiej w Warcie Boles³awieckiej, gdzie bêd¹ wybierani dwaj delegaci do Powiatowej Rady Izby Rolniczej
w Boles³awcu. Spis cz³onków izby rolniczej, uprawnionych do g³osowania we wskazanych wy¿ej wyborach, zostanie wy³o¿ony do wgl¹du w Urzêdzie Gminy Warta
Boles³awiecka w dniu 18 marca 2011r.
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III TURNIEJ PI£KI SIA
TKOWEJ KOBIET
SIATKOWEJ
15 lutego 2011r. na sali gimnastycznej w Iwinach zo-

sta³ rozegrany III turniej o Puchar Dyrektora GCK w
Warcie Boles³¹wieckiej w siatkówce dziewcz¹t.
W tym roku udzia³ w turnieju wziê³y 4 dru¿yny:
Volley Gromadka, Wilkowianki Wilków, Rakowice
Wielkie oraz gospodynie UKS Tukan Iwiny. Grano systemem ka¿dy z ka¿dym
do dwóch wygranych setów. Przy remisie o zwyciêstwie jednej z dru¿yn decydowa³ tie-break.
W meczu otwarcia spotka³y siê dru¿yny z Wilkowa i Rakowic Wielkich. Mecz mia³ wyrównany przebieg
do po³owy setów, póŸniej istnia³a ju¿ tylko jedna dru¿yna z Wilkowa, która pewnie zainkasowa³a dwa punkty.
W kolejnym spotkaniu na parkiecie zaprezentowa³y siê dwie pozosta³e dru¿yny uczestnicz¹ce w turnieju czyli
dziewczyny z Gromadki i Iwin. Wygra³y dziewczyny z Tukana doœæ pewnie aczkolwiek w pierwszym secie
niepotrzebnie straci³y kilka punktów z rzêdu doprowadzaj¹c do wyrównanej koñcówki.
Druga seria spotkañ równie¿ nale¿a³a podobnie jak pierwsza do dziewczyn z Wilkowa i Iwin, które
pewnie wygra³y swoje mecze odpowiednio z Gromadk¹ i Rakowicami Wielkimi.
W zwi¹zku z tym turniej u³o¿y³ siê tak, ¿e ostatnie mecze turnieju bezpoœrednio decydowa³y o zajêtym
miejscu.
I tak w meczu o III miejsce mieliœmy huœtawkê nastrojów bo po pewnie wygranym pierwszym secie przez
Rakowice, w drugiej ods³onie równie g³adko wygra³y dziewczyny z Gromadki. O miejscu na "pudle" decydowa³ wiêc jedyny jak siê póŸniej okaza³o tie-break, którego pewnie wygra³y dziewczyny z Rakowic Wielkich do
8.
W ostatnim meczu turnieju i zarazem finale spotka³y siê niepokonane dot¹d dziewczyny z Wilkowa i Iwin, które
notabene bardzo dobrze siê znaj¹ poniewa¿ wspólnie konkuruj¹ i graj¹ w lidze Junior Klaps Woman organizowanej przez Starostwo w Z³otoryi.
W lidze dwa razy wygra³y dziewczyny z Tukana wiêc i tym razem gra³y w roli faworyta z czego bardzo dobrze
siê wywi¹za³y pewnie wygrywaj¹c w dwóch setach. Zwyciêstwo w tym meczu i ca³ym turnieju tym bardziej
cieszy poniewa¿ wyst¹pi³y w os³abionym sk³adzie spowodowanym chorobami i wyjazdem na zimowisko.
Zwyciêska dru¿yna gra³a w nastêpuj¹cym sk³adzie: Urszula Bachusz, Magdalena Bachusz, Kornelia Sus³o,
Jagoda Rusinowicz, Karolina Fija³kowska. Justyna Mielko. Podsumowuj¹c turniej przebiega³ w bardzo mi³ej
atmosferze, gra by³a jak najbardziej fair nad czym czuwa³ sêdzia pan Marek Ba³acki, któremu z tego miejsca
bardzo dziêkujemy za sprawiedliwe i doskona³e prowadzenie spotkañ..
Podczas uroczystego zakoñczenia ka¿da dru¿yna uczestnicz¹ca w turnieju otrzyma³a pami¹tkowy dyplom i
piêkny puchar ufundowany przez Dyrektora Gminnego Centrum Kultury.

Wyniki:
Rakowice Wielkie - Wilkowianki Wilków 0:2 (18:25, 15:25)
UKS Tukan Iwiny - Volley Gromadka 2:0 (25:21, 25:13)
Wilkowianki Wilków - Volley Gromadka 2:0 (25:3, 25:14)
UKS Tukan Iwiny - Rakowice Wielkie 2:0 (25:22, 25:14)
Rakowice Wielkie - Volley Gromadka 2:1 (25:12, 16:25, 15:8)
UKS Tukan Iwiny - Wilkowianki Wilków 2:0 (25:15, 25:12)
Fotoreporta¿ na III str. ok³adki
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PI£KARSKA RUNDA WIOSENNA PRZED NAMI !!!
Kluby pi³karskie z terenu naszej gminy tu¿ po nowym roku rozpoczê³y intensywne przygotowania do rozgrywek pi³karskich rundy rewan¿owej sezonu 2010/11.
Kluby trenuj¹ na w³asnych obiektach i salach gimnastycznych miejscowych szkó³. Rozgrywaj¹ tak¿e mecze sparingowe i tu ciekawostka,
niektóre dru¿yny do rozgrywania meczów kontrolnych wykorzystuj¹
mo¿liwoœæ wynajêcia boiska ze sztuczn¹ nawierzchni¹ np. w Legnicy
czy Zgorzelcu. Poni¿ej przedstawiamy sytuacjê i plany przygotowañ
poszczególnych dru¿yn, jak i zaistnia³e transfery.
GKS WARTA BOLES£AWIECKA
Najwy¿ej notowany obecnie w gminie klub przygotowania rozpocz¹³
w po³owie stycznia. W rundzie rewan¿owej zespó³ bêdzie prowadzony przez nowego trenera Henryka Kusojcia, który zast¹pi³ na stanowisku Tomasza Fulczyñskiego. Trener Kusojæ znany jest w œrodowisku
pi³karskim, równie¿ w naszej gminie (nie tak dawno prowadzi³ GKS
Raciborowice), a dru¿yny przygotowywane przez niego w zimie trenuj¹ bardzo ostro. Czwarty zespó³ klasy okrêgowej trenuje trzy razy
w tygodniu. GKS Warta ma ju¿ praktycznie zapewniony byt w klasie
okrêgowej, co jest znakomitym jak na beniaminka wynikiem. Zespó³
mo¿e siê wiêc skupiæ na spokojnym przygotowaniu do rundy rewan¿owej i zaatakowaniu œcis³ej czo³ówkê ligi. Bez w¹tpienia wa¿nym i
presti¿owym meczem bêdzie konfrontacja na rozpoczêcie rundy rewan¿owej z GKS-em Raciborowice. Ten mecz planowany jest ju¿ na
19 marca (sobota), a trener Kusojæ ponownie zawita w Raciborowicach
i tym razem to jego zespó³ bêdzie faworytem tego meczu.

na jesieni 19 punktów pozwoli³o na zajêcie zaledwie 10 miejsca. Zespól prowadzony przez Arkadiusza Palucha na wiosnê musi zagraæ
zdecydowanie lepiej i walczyæ o kolejne punkty, które pozwol¹ zachowaæ status zespo³u klasy okrêgowej. GKS Raciborowice w rundzie
jesiennej pokaza³, i¿ drzemi¹ w nim spore mo¿liwoœci, a doznane pora¿ki by³y bardzo pechowe i czêsto ró¿nic¹ jednego gola. Miejmy nadziejê, ¿e na wiosnê zespó³ poka¿e lwi pazur i szybko zapewni sobie
ligowy byt. Aby tego dokonaæ GKS mocno trenuje ju¿ od 7 stycznia.
W pocz¹tkowym okresie treningi odbywa³y siê cztery razy w tygodniu. Pracowano g³ównie nad wytrzyma³oœci¹. Z zespo³em trenuj¹ dwaj
nowi zawodnicy, którzy maj¹ uzupe³niæ obecn¹ kadrê.
TRANSFERY :
Odeszli : Piotr Rodak, Rados³aw Wróblewski - szukaj¹ klubów, Adrian
Kulesza - LKS Boles³awice,
Przybyli : Pawe³ Woch - z Lechii Rokitnica, Marcin Bylina - z Przysz³oœci Prusice.

TRANSFERY:
Odeszli : £ukasz Hencel - wyjazd za granicê,
Przybyli : Pawe³ Demczar.
W trakcie za³atwiania : B³a¿ej Rajchel - z BKS Bobrzanie.
ROZEGRANE SPARINGI:
5 lutego :
Czarni Rokitki - GKS WARTA 7:1 (mecz w Legnicy),
12 lutego :
LZS £aziska - GKS WARTA
0:1
19 lutego :
GKS WARTA - Leœnik Osiecznica
4:2
DO ROZEGRANIA:
26 lutego - GKS Warta Boles³awiecka - "Chojnowianka" Chojnów
5 marzec -" Czarni" Lwówek Œl¹ski - GKS Warta Boles³awiecka

ROZEGRANE SPARINGI:
29 stycznia : Czarni Rokitki - GKS RACIBOROWICE
1:1
12 lutego : Górnik Z³otoryja - GKS RACIBOROWICE
3:3
19 lutego : Iskra Kochlice - GKS RACIBOROWICE
7:3
Wszystkie mecze rozegrane w Legnicy na sztucznym boisku.
DO ROZEGRANIA:
27 lutego : GKS RACIBOROWICE - Stal Chocianów (godz. 14 w
Raciborowicach)
5 marca : Chojnowianka Chojnów - GKS RACIBOROWICE
11 marca : GKS RACIBOROWICE - GKS Tomaszów Bol.
GKS TOMASZÓW BOLES£AWIECKI

9 marzec -" MiedŸ" Legnica - GKS Warta Boles³awiecka
GKS RACIBOROWICE
W przeciwieñstwie do swojego gminnego rywala GKS Raciborowice
po rundzie jesiennej nie jest w tak komfortowej sytuacji. Zgromadzone

W Tomaszowie Boles³awieckim bez wiêkszych zmian. Klub jest ma³o
widoczny na rynku transferowym, tradycyjnie pracuje nad wprowadzaniem wychowanków do gry w I dru¿ynie. Najprawdopodobniej
dru¿yny nie zasili ¿aden zawodnik z zewn¹trz. Zespó³ rozpocz¹³ przygotowania do sezonu 18 stycznia. Pod okiem Piotra Poloczka trenuje
na sali przy Szkole Podstawowej dwa razy w tygodniu. Dru¿yna zmaga siê z licznymi kontuzjami. Z tego powodu nie zagra na wiosnê m.in.
Pawe³ Budas. Ze wzglêdu na studia i obowi¹zki zawodowe kilku graczy bêdzie mog³o wyst¹piæ jedynie w niektórych meczach. W sparingach, jak równie¿ w zbli¿aj¹cych siê rozgrywkach kadrê zasilaj¹ zawodnicy dru¿yny juniorskiej. Runda wiosenna bêdzie z pewnoœci¹
trudna, a utrzymanie 4 lokaty sporym sukcesem.
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ROZEGRANE SPARINGI:
13.02.2011 : Sokó³ Krzywa - GKS TOMASZÓW 3-2
19.02.2011 : GKS TOMASZÓW - Jawa Otok
3-5
DO ROZEGRANIA:
26.02.2011 : Nysa Zgorzelec - GKS TOMASZÓW
06.03.2011 : Kolonia Boles³awiec - GKS TOMASZÓW
11.03.2011 : GKS Raciborowice - GKS TOMASZÓW
20.03.2011 : KS £¹ka - GKS TOMASZÓW

Dok³adne terminy ustalone zostan¹ bezpoœrednio przed meczami.
Opracowa³ : /mr/

GRALI STRA¯ACY!
GKS IWINY
Beniaminek A klasy w rundzie jesiennej spisywa³ siê bardzo przyzwoicie, czego efektem by³o wysokie szóste miejsce na pó³metku rozgrywek. Zapewne zespó³ Mieczys³awa ¯aka bêdzie chcia³ zadomowiæ siê
w A klasowej rzeczywistoœci i nie spocznie na laurach kontynuuj¹c
dobre wyniki z jesieni. Zespó³ trenuje od 15 stycznia dwa razy w
tygodniu na sali gimnastycznej, boisku lub "orliku", w zale¿noœci od
warunków atmosferycznych. Prezes Franciszek Heryæ planuje wzmocniæ pierwszy zespó³ wyró¿niaj¹cymi siê juniorami i prawdopodobnie

W dniu 25.02.2011 roku Komenda Powiatowa Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Boles³awcu zorganizowa³a, na sali sportowej Szko³y Podstawowej w Warcie
Boles³awieckiej, æwieræfina³y Mistrzostw Województwa Dolnoœl¹skiego Stra¿aków PSP w Pi³ce Siatkowej. Reprezentacja Komendy Powiatowej PSP w Boles³awcu po udanej fazie eliminacyjnej rozgrywanej w
Zgorzelcu, przyst¹pi³a do meczy æwieræfina³owych.
Przeciwnikami boles³awieckich stra¿aków byli stra¿acy reprezentuj¹cy Komendê Miejsk¹ PSP w Legnicy i Komendê Powiatow¹ PSP w Kamiennej Górze.
Dru¿yna z Kamiennej Góry nie da³a szans przeciwnikom i g³adko wygra³a dwa mecze (po 2:0). Zdecydowanie bardziej zaciêty by³ mecz o drugie miejsce (daj¹ce równie¿ awans do pó³fina³u mistrzostw) w którym boles³awianie ograli stra¿aków z Legnicy 2:1.
KP PSP Boles³awiec w miesi¹cu marcu bêdzie organizatorem rozgrywek pó³fina³owych, byæ mo¿e równie¿ na obiektach sportowych goœcinnej gminy Warta Boles³awiecka.
Informacja KP PSP st. kpt Piotr Pilarczyk

jednym nowym zawodnikiem, który jest w trakcie za³atwiania. Wszyscy bêd¹ testowani w zbli¿aj¹cych siê sparingach.
SPARINGI DO ROZEGRANIA:
26/27 lutego :
GKS IWINY - P³omieñ Nowa Wieœ Grodziska
5/6 marca :
GKS IWINY - Sokó³ Krzywa
12/13 marca :
GKS IWINY - LZS BrzeŸnik
19/20 marca :
P³omieñ Nowa Wieœ - GKS IWINY
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