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WYWIAD RZECZNIKA
W dniu 4.04.2011 roku w telewizji AZARTSAT Boles³awiec wyst¹pi³ Rzecznik Firmy GreenBear Janusz Berger. Wyst¹pienie by³o zapewne reakcj¹ na
wyemitowany dwa tygodnie wczeœniej wywiad - równie¿ w "Rozmowach
Tygodnia", jakiego udzieli³ Wójt Gminy Warta Boles³awiecka, a jego
g³ównym w¹tkiem by³a sprawa budowy farmy wiatrowej w gminie Warta
Boles³awiecka oraz jej przysz³oœci w reaktywacji górnictwa miedziowego.
Pan Berger twierdzi, ¿e podjêcie przez Radê Gminy uchwa³y wykreœlaj¹ce
mo¿liwoœæ budowy elektrowni wiatrowych na terenie gminy nie jest przeszkod¹ dla ich Firmy. Nie zgadza siê z informacj¹ Pan Wójta, ¿e to wiêkszoœæ mieszkañców gminy jest przeciwko budowie farm wiatrowych. Przedstawiaj¹c swoje wyliczenia nie przyjmuje naszych wiadomoœci, ¿e podpisów popieraj¹cych budowê wiatraków jest 900, z czego wiêkszoœæ pochodzi z miejscowoœci gminy, których teren nie jest objêty planami inwestycyjnymi Firmy Greenbear, a przeciwników ponad 1100 - g³ównie zainteresowanych ¿ywotnie tym aby wiatraki w niewielkiej odleg³oœci od ich domostw nie powsta³y. Nie oceniamy wyników badan OBOP-u - jednak
zrozumia³¹ jest rzecz¹, ¿e zleceniodawca ankiety mia³ wp³yw na sposób
formu³owania pytañ.
Przytoczony przez Rzecznika materia³ z naszego paŸdziernikowego Biuletynu jest fragmentem opisu tego typu inwestycji i jest zgodny z ogóln¹
opini¹ na temat farm wiatrowych, jako inwestycji z grupy ekologicznych.
Od tej opinii siê nie odcinamy - s¹ one powszechnie znane. Jednak Rzecznik nie poinformowa³ s³uchaczy, ¿e w dalszej czêœci artyku³u s¹ przedstawione argumenty, które zdecydowa³y o usuniêciu tego
typu budowli z uchwalonego Studium, argumenty które dla w³adz gminy s¹ najwa¿niejsze - wola spo³eczeñstwa lokalnego i
jego przedstawicieli.
Równie¿ pewn¹ nadinterpretacj¹ pos³uguje
siê Rzecznik w sprawie zaproszenia do inwestowania w gminie przez Firmê GreenBear. Sam zapis w Planie Zagospodarowania to zbyt ma³o, jak na decyzjê o tak
kosztownej inwestycji - nie by³o ze strony
gminy ¿adnych listów intencyjnych, porozumieñ czy innych form zaproszenia do
realizacji tego zadania. Ca³y podnoszony
przez Firmê "proces inwestycyjny" odbywa³ siê z pominiêciem wa¿nego elementu "Kodeksu Etyki" - zbadania
opinii spo³eczeñstwa a polega³ g³ównie na prowadzeniu czynnoœci urzêdowych, których prowadzenia nasz Urz¹d Gminy odmówiæ nie mia³ prawa mamy tu na myœli wniosek firmy o wydanie tzw. decyzji o œrodowiskowych
uwarunkowaniach inwestycji.
Dzia³ania firmy GreenBear prowadzone od ponad pó³rocza sprawiaj¹, ¿e
spokojna dot¹d gmina podzieli³a siê na zwolenników i przeciwników inwestycji, w imiê realizacji w³asnych interesów ekonomicznych, mówi¹c o
dzia³aniu ekologicznym, nie licz¹c siê z opini¹ mieszkañców Tomaszowa
Boles³awieckiego, Szczytnicy, Lubkowa, Wilczego Lasu, firma za wszelk¹
cenê chce zrealizowaæ swój plan postawienia farmy wiatrowej.
Zaskakuj¹cy jest dla nas zarzut, ¿e nasza gmina nie ma zad³u¿enia tylko
dlatego, ¿e nie inwestuje, ¿e nic siê u nas nie dzieje. Rzecznik firmy najwyraŸniej nie wysili³ siê aby nasz¹ gminê i jej przesz³oœæ inwestycyjn¹ poznaæ.
Nasi mieszkañcy dobrze to wiedz¹ i od wielu lat korzystaj¹ z inwestycji na
które gmina ka¿dego roku przeznacza nie mniej ni¿ 20% do 30% bud¿etu,
a w pocz¹tkowych latach samorz¹dnoœci przeznaczaliœmy nawet 70%. Z
tych te¿ wzglêdów nie bez powodu przez wiele lat byliœmy w "Z³otej Setce
Gmin Polskich", st¹d dziœ gmina nie musi budowaæ podstawowych mediów,
jak kanalizacja, wodoci¹gi, oczyszczalnie œcieków, na których budowê zad³u¿aj¹ siê inne gminy polskie. My posiadaj¹c ju¿ te wszystkie podstawowe
media budujemy i modernizujemy boiska sportowe, szkolne, oœwietlenie
uliczne, poszerzamy i naprawiamy drogi, budujemy kolejne kilometry chodników, ocieplamy budynki szkó³. Nieprawd¹ jest tak¿e informacja o wielkoœci dochodów w³asnych gminy (w 2010 roku wp³ywy te wynios³y 11,4
mln. z³ - nie 900 tys. z³ jak przedstawia to Rzecznik) - prawd¹, jest ¿e

dzia³ania gminy zawsze bêd¹ kierowane w celu zdobywania dodatkowych
Ÿróde³ maj¹cych na celu zwiêkszenie bud¿etu gminy, bo zmusza nas do tego
ogrom zadañ do zrealizowania i ich koszt. Jednak nikt z przedstawicieli
w³adz samorz¹dowych, maj¹c na to wp³yw, nie zdecyduje siê na poparcie
inwestycji wbrew woli spo³eczeñstwa, a tak jest w przypadku budowy farmy
wiatrowej, inwestycji która zmieni na trwa³e krajobraz gminy, a korzyœci
z niej p³yn¹ce s¹ w¹tpliwe i niewielkie w porównaniu z innymi dochodami
gminy.
Dla naszej gminy najbardziej istotnym i niepodwa¿alnym argumentem dla
jej rozwoju s¹ posiadane z³o¿a surowców naturalnych - nawet firma GreenBear nie mo¿e zbagatelizowaæ faktu, ¿e posiadamy udokumentowane z³o¿a
margli i wapieni, piaskowca i co najwa¿niejsze - z³o¿a rudy miedzi i srebra,
daj¹ce gwarancjê na ich wykorzystanie przez dziesi¹tki lat. Mamy wra¿enie, ¿e informacja Pani Redaktor o zaplanowanej wizycie Prezesa KGHM
Herberta Witrha by³a zaskoczeniem dla Rzecznika Firmy GreenBear - dla
w³adz samorz¹dowych jest to zaœ potwierdzenie, ¿e budowa kopalni na
bazie z³o¿a "Wartowice" nie jest mrzonk¹, szczególnie ¿e tej inwestycji
sprzyjaj¹ bardzo korzystne ceny na rynku miedziowym.
Zgodnie ze s³owami Pana Rzecznika Firma GreenBear zamierza nadal,
mimo jednoznacznej uchwa³y Rady Gminy, która zosta³a podjêta w dniu
14.03.2011 roku prowadziæ dzia³ania w celu doprowadzenia do budowy
farmy wiatrowej na terenie naszej gminy. Rzecznik twierdzi, ¿e zaproszeniem by³ Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy z 2005 roku, który mo¿liwoœæ
budowy elektrowni wiatrowej przewidywa³.
Rzecznik wypowiada siê, ¿e cyt. "Bêdziemy
nadal kontynuowaæ tê inwestycjê, bo wiêkszoœæ
mieszkañców jest po naszej stronie". Tê wiêkszoœæ Firma wylicza wg w³asnych, nieznanych
nam bli¿ej sposobów, nie daj¹c wiary informacji, ¿e Urz¹d Gminy dysponuje dokumentacj¹
dok³adnie odzwierciedlaj¹c¹ te liczby, nie przyjmuj¹c do wiadomoœci, ¿e dla w³adz samorz¹dowych gminy sprawa jest ju¿ zamkniêta, bo radni poprzez przyjêcie Studium o konkretnej treœci jednog³oœnie powiedzieli "NIE" farmom
wiatrowym. Jakie wiêc maj¹ dla przedstawicieli
Firmy zapewnienia zawarte w ich "Kodeksie
etyki"?
Powtarzam za skierowanym do wszystkich naszych mieszkañców listem Firma GreenBear nie ma na celu interesu naszego spo³eczeñstwa, celem
podstawowym jest lukratywny interes finansowy, który bêdzie mo¿liwy do
uzyskania tylko poprzez postawienie farmy na naszym terenie. Gdyby
rzeczywiœcie Firma mia³a interes mieszkañców na wzglêdzie, pierwsze jej
dzia³ania by³yby skierowane do mieszkañców i zbadania, czy postawienie
wiatraków jest przez nich pozytywnie postrzegane.
Proszê mieszkañców o rozwagê w dalszych, mo¿liwych decyzjach w powy¿szej sprawie, a szczególnie tych których sprawa nie dotyczy bezpoœrednio.
W czasie przygotowywania Biuletynu, Wojewoda Dolnoœl¹ski bada³ pismo
skierowane przez Firmê ¿¹daj¹ce uchylenia naszej uchwa³y w sprawie przyjêcia Studium Uwarunkowañ i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego..
Pragniemy jeszcze zaapelowaæ do tych mieszkañców gminy, którzy maj¹
podpisane umowy na dzier¿awê gruntów z firm¹ Greenbear, aby z rozs¹dkiem i wstrzemiêŸliwoœci¹ podchodzili do dalszych dzia³añ i nacisków ze
strony firmy. Firma zabiega o ogromne pieni¹dze i chce wykorzystaæ
Pañstwa do osi¹gniêcia swoich celów proponuj¹c za to tak naprawdê niewielkie kwoty i nara¿aj¹c na sytuacje konfliktowe z s¹siadami.
Stanowisko wiêkszoœci mieszkañców Tomaszowa Boles³awieckiego, Szczytnicy, Lubkowa i Wilczego Lasu oraz Rady Gminy Warta Boles³awiecka jest
jednoznaczne i zamyka ostatecznie sprawê, co trudno zrozumieæ przedstawicielom firmy Greenbear.
(http://azartsat.pl/index.php/rozmowa-tygodnia/1978-rozmowa-tygodnia4-kwietnia-2011)
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Oszczêdzanie nasz¹ dewiz¹
na dziœ i na przysz³oœæ

Dotacja
na kolektory s³oneczne

Podejmowane przez Polski Sejm i Rz¹d dzia³ania zwi¹zane z realizacj¹ wielu
przedwyborczych deklaracji powoduj¹, ¿e gminy w Polsce zaczynaj¹ mieæ problemy finansowe. Podwy¿ki dla nauczycieli w wysokoœci 7% w roku 2010, oraz
nastêpne 7% we wrzeœniu 2011 roku powoduj¹, ¿e do 6 mln. na utrzymanie
oœwiaty w naszej gminie musimy dodaæ kwotê ponad 3 mln. z³. rocznie.
Wprowadzenie obowi¹zku podjêcia nauki w zerówkach dla dzieci 5-letnich oraz
propagandowe dzia³ania Pani Minister Katarzyny Hall o potrzebie umieszczania
dzieci w przedszkolach, a ostatnio wprowadzony projekt Pani Minister Jolanty
Fedak o oddawaniu dzieci do ¿³obków w po³¹czeniu ze sta³ym spadkiem liczby
dzieci w szko³ach powoduje, ¿e Gmina Warta Boles³awiecka otrzyma³a na 2011
rok 6 mln z³. subwencji a na utrzymanie oœwiaty musimy zabezpieczyæ ponad 9
mln z³.. Z tych danych nietrudno wyliczyæ, ¿e z w³asnych dochodów dodatkowo
musimy na to zadanie przeznaczyæ 3 mln z³. i nie mamy pewnoœci, czy te œrodki
nam wystarcz¹, szczególnie z sytuacji zaplanowanych od wrzeœnia kolejnych 7% podwy¿ek p³ac dla nauczycieli.
Dlatego te¿ Gmina Warta Boles³awiecka powinna zdecydowanie podj¹æ dzia³ania
w zakresie ograniczenia zatrudnienia nauczycieli i pracowników oœwiaty. W chwili obecnej w szko³ach i innych placówkach oœwiatowych zatrudniamy oko³o 95
nauczycieli i 50 pracowników obs³ugi, przy liczbie 750 uczniów subwencjonowanych.
Mimo tak niskiej liczby dzieci, w³adze Gminy Warta Boles³awiecka nie podejmuj¹
decyzji o likwidacji ¿adnej ze szkó³, choæ powinny to zrobiæ ze wzglêdu na
ponoszone koszty utrzymania placówek. Jednak nie unikniemy innych, koniecznych ciêæ w oœwiacie i w najbli¿szym roku bêdzie trzeba zacz¹æ ograniczanie
zatrudnienia, ³¹czyæ szko³y itp.
Je¿eli nie podejmiemy tych dzia³añ skutecznie, gminny bud¿et tego nie wytrzyma, a tak ju¿ jest to w wielu gminach wiejskich np. w gminie ¯ukowice obok
G³ogowa.
W roku bie¿¹cym najwiêcej ograniczeñ dotyczyæ bêdzie Gimnazjum w Iwinach.
Jeszcze w tym roku szkolnym koñczy nauczanie jeden oddzia³ dzieci z Oœrodka
Szkolno-Wychowawczego, a w nastêpnym roku kolejne 2 klasy, co ograniczy
liczbê m³odzie¿y gimnazjalnej z 3 do 2 oddzia³ów. Dziœ do Gimnazjum bêdzie
uczêszczaæ oko³o 200 dzieci, gdy jeszcze niedawno by³o ich 450. Dlatego te¿
Panie Dyrektorki wszystkich placówek oœwiatowych w gminie bêd¹ musia³y
ograniczaæ zatrudnienie w swoich placówkach.
Gmina Warta Boles³awiecka nie mo¿e i nie bêdzie sztucznie utrzymywaæ etatów
nauczycielskich przy tak drastycznym spadku liczby dzieci w szko³ach i przy
obecnie obowi¹zuj¹cej Karcie Nauczyciela, która pogr¹¿a nasze polskie gminy.

Wójt Gminy Warta Boles³awiecka w dniu 23.03.2011r. uczestniczy³ w Forum
Samorz¹dów Dolnego Œl¹ska, gdzie mia³ okazjê spotkaæ siê z Koordynatorem
Dolnoœl¹skiego Klastra Energii Odnawialnej Panem Miros³awem Soch¹. Z przedstawionej przez Koordynatora informacji wynika, ¿e ka¿dy zainteresowany mo¿e
otrzymaæ dotacjê na monta¿ kolektorów s³onecznych.
Osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym nie pod³¹czonym do sieci
ciep³owniczej, poprzez banki, NFOŒiGW proponuje 45% dop³aty do zakupu i
monta¿u kolektorów s³onecznych do ogrzewania wody u¿ytkowej. Program
finansowy, ruszy³ w czerwcu 2010 roku. Dotacje przeznaczone s¹ dla osób
fizycznych posiadaj¹cych tytu³ prawny do budynku mieszkalnego oraz dla wspólnot mieszkaniowych, na zakup:
• kolektora s³onecznego,
• zasobnika wody,
• automatyki,
• aparatury kontrolno-pomiarowej,
• ciep³omierza,
• przewodów i izolacji termicznej.
Okreœlono jednak szereg warunków, które trzeba spe³niæ aby uzyskaæ dofinansowanie:
• dostawca kolektorów s³onecznych musi legitymowaæ siê aktualnym certyfikatem zgodnoœci z PN EN-12975-2 LUB nie starszym ni¿ 5 lat europejskim
certyfikatem "SOLAR KEYMARK",
• beneficjent musi wzi¹æ kredyt w jednym z banków, które zg³osi³y siê do wspó³pracy z NFOŒiGW,
• w budynku, w którym maj¹ zostaæ zainstalowane kolektory s³oneczne, nie
mo¿e byæ prowadzona dzia³alnoœæ gospodarcza na powierzchni przekraczaj¹cej
50% budynku,
• jednostkowy koszt kwalifikowany przedsiêwziêcia nie mo¿e przekroczyæ 2
500 z³/ m2 powierzchni ca³kowitej kolektora s³onecznego,
• budynek nie mo¿e byæ zasilany w energiê ciepln¹ z miejskiej sieci cieplnej,
• instalacjê mo¿e wykonaæ osoba legitymuj¹ca siê odpowiednimi uprawnieniami,
chyba ¿e protokó³ odbioru podpisze inspektor nadzoru z uprawnieniami budowlanymi odpowiedniej specjalnoœci
Ka¿dy mieszkaniec gminy Warta Boles³awiecka mo¿e sam skontaktowaæ siê z
firmami , wskazanymi przez Dolnoœl¹ski Klaster Energii Odnawialnej, zapewniaj¹cymi dostawê kolektorów i urz¹dzeñ objêtych dotacj¹ najlepszych producentów:
1) PHU GEDEON - Sp. j.
ul. Batalionów Ch³opskich 7B ; 58-200 Dzier¿oniów
www.gedeon.com.pl
2) P.H.U. "PAULAN"
ul. Sikorskiego 66B; 58-100 Œwidnica
www.paulan.pl
3) Centrum Promocji Gospodarczej
BUDEXPO - WROC£AW Sp. z o.o.
ul. Krzemieniecka 60a; 54-613 Wroc³aw
www.budexpo.pl

Internet w tym roku
w ca³ej gminie
Dnia 24.03.2011 roku Wójt Gminy Warta Boles³awiecka spotka³ siê z Koordynatorem TP S.A. , Wiceprezesem Telcoservice24 Sp. z o.o. i Wykonawc¹ w
sprawie budowy na terenie gminy Warta Boles³awiecka sieci œwiat³owodowej.
W trakcie spotkania omawiano bie¿¹ce sprawy dotycz¹ce realizacji tej inwestycji
w gminie Warta Boles³awiecka, przyjêto tak¿e ustalenia, ¿e wykonawcy na bie¿¹co bêd¹ usuwaæ skutki prowadzonych wykopów pod kable i sieæ TP S.A. Podczas
spotkania Przedstawiciel TP S.A. poinformowa³ Wójta Gminy, ¿e wykonanie
sieci kablowej do internetu szerokopasmowego w ca³ej gminie zostanie zakoñczone do koñca tego roku.
W zwi¹zku z tym prace zwi¹zane z u³o¿eniem kabli na terenie Tomaszowa
Boles³awieckiego, Szczytnicy i Wilczego Lasu, jeszcze dot¹d nie rozpoczête,
bêd¹ równie¿ zakoñczone w listopadzie 2011r. Z tych deklaracji wynika, ¿e
dostêp do internetu poprzez sieæ œwiat³owodow¹ bêd¹ mieli w 2011 roku wszyscy
mieszkañcy naszej gminy.

Wójt Gminy zaprasza zainteresowanych do kontaktu z powy¿szymi firmami
zauwa¿aj¹c, ¿e w praktyce mo¿na uzyskaæ 35% dotacji do inwestycji. Prosimy
jednak o ostro¿noœæ przy podpisywaniu umów na realizacjê zadania i ich dok³adne
czytanie.

Szanowni Pañstwo
Mamy przyjemnoœæ poinformowaæ o rozpoczêciu realizacji projektu z Priorytetu 8 - Spo³eczeñstwo Informacyjne - Zwiêkszenie Innowacyjnoœci Gospodarki.
Dzia³anie 8.4 - Zapewnienie dostêpu do Internetu na etapie "ostatniej mili"na terenie gminy Warta Boles³awiecka pt."Zapewnienie dostêpu do Internetu na etapie "ostatniej mili
dla mieszkañców i instytucji w gminach wiejskich Pielgrzymka, Warta Boles³awiecka, Zagrodno." Rezultatem koñcowym bêdzie prze³¹czenie klientów firmy DERSEN z urz¹dzeñ
radiowych i wpiêcie w sieæ œwiat³owodow¹ zakoñczon¹ urz¹dzeniami GEPON umo¿liwiaj¹cych realizacjê us³ug telewizja-internet - telefon - monitoring w domu klienta. Pilota¿owe
pod³¹czenia testowane s¹ w Iwinach na dwóch osiedlach.
Realizujemy równie¿ projekt w ramach RPO WD dzia³ania 2.1 Infrastruktura spo³eczeñstwa informacyjnego pt. "Wyposa¿enie i modernizacja lokalnych serwerowni w celu
poprawy jakoœci us³ug telekomunikacyjnych dla mieszkañców gmin wiejskich powiatów boles³awieckiego i z³otoryjskiego", projekt zak³ada wyposa¿enie
serwerowni do obs³ugi sieci œwiat³owodowej w technologii GEPON, jedna z czterech serwerowni jest budowana na terenie gminy Warta Boles³awiecka.
Efektem koñcowym projektów bêdzie sieæ œwiat³owodowa GEPON na terenie miejscowoœci Iwin i Raciborowic w gminie Warta Boles³awiecka. W przypadku pytañ zwi¹zanych z
projektami i us³ugami œwiadczonymi za pomoc¹ sieci œwiat³owodowej jesteœmy do Pañstwa dyspozycji codziennie od 10-16 w Biurze Obs³ugi Klienta w Iwinach 18 (biurowiec).
Z wyrazami szacunku
Ewa Utratna
DERSEN
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OBOWI¥ZEK
SPRZ¥TANIA CHODNIKÓW
Przypomina siê Mieszkañcom Gminy Warta Boles³awiecka
o obowi¹zku uprz¹tniêcia b³ota, œniegu, lodu i innych zanieczyszczeñ
z chodników po³o¿onych wzd³u¿ nieruchomoœci.
Za taki chodnik uznaje siê wydzielon¹ czêœæ drogi publicznej s³u¿¹c¹ dla ruchu pieszego po³o¿on¹
bezpoœrednio przy granicy nieruchomoœci.
Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 13 wrzeœnia 1996 r. o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminach (j.t.: Dz. U. z 2005 Nr 236, poz. 2008 ze zmianami) art. 5 ust. 1 pkt.4,
- uchwa³a Rady Gminy w Warcie Boles³awieckiej z dnia 14 marca 2006 r. Nr XXXIV/156/06
w sprawie regulaminu utrzymania czystoœci i porz¹dku na terenie gminy Warta Boles³awiecka - Rozdzia³ II § 4. ust. 1 pkt. 9.
Wójt Gminy Warta Boles³awiecka
Miros³aw Haniszewski

Zadbajmy o czystoœæ
Jak co roku przypominamy naszym mieszkañcom gminy o zadbanie o czystoœæ swoich posesji i ich otoczenia. Na terenie województwa
wielkopolskiego lub opolskiego widaæ, ¿e mieszkañcy chocia¿ raz w tygodniu pi¹tek lub sobotê przystêpuj¹ do sprz¹tania swoich obejœæ wykonuj¹c równie¿ takie prace na chodnikach oraz
poboczach dróg. W naszej gminie wiêkszoœæ
mieszkañców, pomimo tego ¿e chcieli tych chodników i ciesz¹ siê z wyasfaltowanych dróg nie
dbaj¹ o nie.
Niejednokrotnie, szczególnie z osiedla Szczytnica interweniuj¹,
do Urzêdu Gminy Warta Boles³awiecka o sprz¹tanie dróg, chodników a nawet i ich w³asnych œmieci. Dlatego te¿ po raz kolejny
przypominamy, ¿e zgodnie z obowi¹zuj¹cym prawem to w³aœciciele nieruchomoœci (osoby fizyczne, zarz¹dcy nieruchomoœci,
czy te¿ ma³e wspólnoty mieszkaniowe), s¹ odpowiedzialne za czystoœæ i porz¹dek nie tylko na swojej posesji ale równie¿ i przed
ni¹ na drodze, rowie czy chodniku przebiegaj¹cych w obrêbie
posesji . Takich zadañ poza terenami komunalnymi gminy nie
bêd¹ ju¿ wykonywaæ pracownicy interwencyjni.

W zwi¹zku z tym przypominamy po raz kolejny - to jak wygl¹da nasza gmina w znacznej mierze zale¿y od nas samych!
Og³oszenie:
Myœlimy, ¿e mieszkañcy gminy w wiêkszoœci realizuj¹cy powy¿szy obowi¹zek
stan¹ siê przyk³adem dla pozosta³ych. Ju¿
wielu z nas chce mieæ ³adny widok z okien
na swoj¹ posesjê rozumiej¹c, ¿e w uporz¹dkowanym otoczeniu przyjemniej
mieszka siê, chêtniej spêdza czas, odpoczywa.
Gmina Warta Boles³awiecka ma wybudowanych wiele kilometrów chodników i dróg, wiêc zadbajmy o nie by byæ pozytywnym przyk³adem nawet dla naszych s¹siadów z województw wielkopolskiego i opolskiego.
Ju¿ dziœ mo¿emy pochwaliæ Wspólnotê Mieszkaniow¹ bloku 143
H na Osiedlu M³odych w Tomaszowie Boles³awieckim, która
potrafi³a m¹drze inwestuje w³asne œrodki, równie¿ w swoje otoczenie. To przyk³ad godny naœladowania.

Milion dla Gminy Warta Boles³awiecka
Po wielu staraniach Wójta i urzêdników gminy Warta Boles³awiecka w dniu 06 kwietnia 2011 roku podpisane zosta³y umowy na
wsparcie finansowe dla gminy w kwotach:
- 470 tys. z³. na budowê boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Raciborowicach Dolnych, a tak¿e
- 500 tys. z³ na modernizacjê boisk sportowych w Iwinach, Tomaszowie Boles³awieckim i Raciborowicach Górnych.
Niestety - aby ww. œrodki zosta³y przelane na konto gminy, najpierw nale¿y je z bud¿etu gminy wydaæ. Dofinansowanie odbywa siê
poprzez refundacjê ju¿ zrealizowanych zadañ i z³o¿enie tzw. wniosków o p³atnoœæ. Ten model pomocy finansowej przeæwiczyliœmy
ju¿ na innych zadaniach inwestycyjnych gminy, w tym tak¿e w przypadku budowy boiska wielofunkcyjnego w Iwinach, które ju¿ od
pó³ roku jest wykorzystywane przez m³odzie¿ szkoln¹ i mieszkañców, a gmina nadal nie otrzyma³a z Urzêdu Marsza³kowskiego
œrodków stanowi¹cych dofinansowanie do kosztów jego budowy.
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Nie mo¿liwe? A jednak!
Szanowni Pañstwo, Drodzy Czytelnicy,
Rzadko pozwalam sobie siêgn¹æ po pióro ale plotki na temat Wspólnoty Mieszkaniowej 143 H na Osiedlu M³odych
w Tomaszowie Boles³awieckim, bêd¹ce mieszanin¹ przek³amañ, pobo¿nych ¿yczeñ i zaklinania rzeczywistoœci a
tak¿e t³umaczenia przez niektórych braku chêci do jakichkolwiek dzia³añ, sk³oni³y mnie do podzielenia siê z Pañstwem moimi skromnymi obserwacjami.
Wspólnota ta powsta³a oko³o roku 1998. Pocz¹tki by³y bardzo trudne. Na skutek malwersacji finansowych, dostawcy
oleju opa³owego odmówili dalszego jego dostarczania a d³ug
wynosi³ kilkanaœcie tysiêcy z³otych.
W ci¹gu paru miesiêcy odzyskano p³ynnoœæ finansow¹ a
nastêpnie konsekwentnie zaczêto wykonywaæ niezbêdne
remonty.
Do chwili obecnej ocieplono ca³y blok, wykonano pokrycie
dachu i instalacjê nowych rynien wybudowano 2 brakuj¹ce wiatro³apy, wymieniono na energooszczêdne okna na
klatkach i w piwnicach, odmalowano klatki, wymieniono
porêcze przy schodach a przede wszystkim uda³o siê przejœæ
na ogrzewanie gazowe i wykonano wymianê ca³ej instalacji wodnej i grzewczej.
Obecny zarz¹d w sk³adzie:
Jan Idkowiak (przewodnicz¹cy), Miros³aw Herdzik oraz
Piotr Matysik zacz¹³ zajmowaæ siê otoczeniem budynku.
Dzielnie pomaga im i doradza Pan Franciszek Pawicz
Aktualnie prowadzone s¹ prace zwi¹zane z budow¹ nowego chodnika równie¿ przy udziale Wspólnoty 143 E (przewodnicz¹ca- Pani Zofia Mazurek) oraz instalacj¹ ³awek i
utwardzonych stanowisk parkingowych..
Jak to jest mo¿liwe?
Otó¿ przede wszystkim, ludzie musz¹ zrozumieæ, ¿e powinni ponosiæ systematycznie koszty op³at remontowych i
innych gdy¿ w przeciwnym razie nic siê nie zmieni, kaloryfery i woda bêd¹ po prostu zimne a ten, który nie p³aci
okrada p³ac¹cego bo za czyje pieni¹dze siê grzeje?
Ca³y zarz¹d pracuje spo³ecznie i jest tylko administratorem
wp³ywaj¹cych œrodków pe³ni¹c rolê s³u¿ebn¹ wobec mieszkañców.
Potrzebna jest te¿ chêæ wspó³dzia³ania wszystkich cz³onków wspólnoty, zainteresowanie jej sprawami i jak najliczniejszy udzia³ w zebraniach. Wiadomo, ¿e zawsze bêd¹ niezadowoleni ale ci niech przynajmniej nie przeszkadzaj¹.
Pieni¹dze Wójta Gminy Warta Boles³awiecka, funduszy
Unii Europejskiej ani z tytu³u podatków od prowadzonej
dzia³alnoœci gospodarczej nie wp³ywaj¹ do kasy wspólnoty
bo nie ma takich m o ¿ l i w o œ c i p r a w n y c h.
Niektórzy z nas nie mog¹ wybudziæ siê jeszcze z okresu
przed rokiem 1989 i potrafi¹ wy³¹cznie kierowaæ swoje
roszczenia do wójta, rady gminy, wojewody czy nawet premiera nie wierz¹c, ¿e mo¿na coœ zrobiæ samemu !!!
Niedowiarków zapraszam na krótk¹, nowym chodnikiem,
jak¿e przyjemn¹ wycieczkê do Wspólnoty 143 H na Osiedlu M³odych.
Jaros³aw Trojnar
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WSZYSCY MUSIMY SZANOWAÆ
NASZE DROGI
Ostatnie wiosenne prace polowe wykonywane przez naszych rolników w gminie Warta Boles³awiecka po raz kolejny pokazuj¹, ¿e wielu
z nich nie dba o mienie gminne, a nawet mo¿na stwierdziæ, ¿e specjalnie
niszczy to mienie poprzez podorywanie dróg gminnych lub wyje¿d¿anie podczas upraw na przyleg³e drogi asfaltowe. Bardzo czêst¹ praktyk¹ jest, ¿e rolnicy ci¹gnikami i naczepami wyje¿d¿aj¹ z pól lub dróg
gruntowych na drogi asfaltowe nanosz¹c masy b³ota i ziemi, co w
czasie opadów deszczu nie tylko powoduje brudzenie pojazdów innych u¿ytkowników dróg, ale stwarza du¿e zagro¿enie dla bezpieczeñstwa ruchu drogowego zwiêkszaj¹c niebezpieczeñstwo poœlizgu.
Przeprowadzona w ostatnim tygodniu wizja lokalna naszych dróg
wykaza³a, ¿e takie dzia³ania rolników nagminnie s¹ realizowane w obrêbach rolnych w Wartowicach, Warcie Boles³awieckiej, Tomaszowie
Boles³awieckim, Lubkowie, Iwinach i Szczytnicy.
Kolejnych wa¿nym problemem jest samowolne zaorywanie dróg gruntowych gminnych przez w³aœcicieli gruntów s¹siaduj¹cych z drog¹
œródpoln¹. Rolników, którzy s¹ autorami takich dzia³añ pytamy: czy
gdyby Gmina zajê³a czyjeœ pole, drogê lub podwórko w³aœciciel te¿ by
powiedzia³, ¿e siê nic nie sta³o?
Dlatego te¿ po raz kolejny i ostateczny ostrzegamy wszystkich rolników i tych du¿ych i tych ma³ych, ¿e za podorywanie dróg gminnych
oraz zanieczyszczanie b³otem bêdziemy karaæ i publicznie nag³aœniaæ
autorów takich dzia³añ, bo nasze wspólne dobro nie mo¿e byæ niszczone.

NFORMACJA WÓJTA GMINY
WARTA BOLES£AWIECKA
DLA U¯YTKOWNIKÓW OGRODÓW DZIA£KOWYCH
Wójt Gminy Warta Boles³awiecka informuje, i¿ rozpoczête zosta³y
czynnoœci maj¹ce na celu uporz¹dkowanie stanu prawnego oraz stanu
na gruncie nieruchomoœci u¿ytkowanych jako ogródki dzia³kowe, zlokalizowane w Iwinach na Osiedlu I oraz Osiedlu II, a bêd¹ce w³asnoœci¹
Gminy Warta Boles³awiecka.
Celem podjêtych czynnoœci jest zawarcie umów dzier¿awy z
dotychczasowymi u¿ytkownikami poszczególnych ogrodów dzia³kowych, na warunkach przewidzianych Uchwa³¹ nr XXV/158/09 Rady
Gminy w Warcie Boles³awieckiej z dnia 3 marca 2009 r. w sprawie
zasad gospodarowania nieruchomoœciami wchodz¹cymi w sk³ad gminnego zasobu nieruchomoœci Gminy Warta Boles³awiecka oraz jej zmian¹
tj. Uchwa³¹ nr III/10/10 Rady Gminy Warta Boles³awiecka z dnia 14
grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwa³y nr XXV/158/09 Rady Gminy w Warcie Boles³awieckiej.
Wobec powy¿szego proszê, jeœli s¹ Pañstwo zainteresowani dalszym
u¿ytkowaniem przedmiotowego gruntu, o z³o¿enie w Urzêdzie Gminy
Warta Boles³awiecka wniosków w sprawie zawarcia umów dzier¿awy
w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia 2011r. We wniosku nale¿y opisaæ przedmiot dzier¿awy tj. numer ogródka dzia³kowego, jego
powierzchniê oraz czas na jaki wnioskuj¹ Pañstwo o dzier¿awê ( maksymalnie do 3 lat), a tak¿e wskazaæ odpowiedni cel dzier¿awy. Wzór
wniosku dostêpny jest na stronie internetowej Urzêdu Gminy Warta
Boles³awiecka lub bezpoœrednio u pracownika merytorycznie prowadz¹cego sprawê,
w pokoju nr 15 w siedzibie Urzêdu Gminy.
W przypadku nie z³o¿enia stosownego wniosku, a wiêc braku zainteresowania dalszym u¿ytkowaniem nieruchomoœci ze strony dotychczasowych u¿ytkowników, tutejszy urz¹d rozdysponuje prawo u¿ytkowania tego terenu zgodnie z posiadanymi uprawnieniami.
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Dlaczego jednomandatowe
okrêgi wyborcze (JOW)?
Chcemy doprowadziæ do tego, ¿eby pos³ów do Sejmu wybiera³o siê
tak, jak robi¹ to Brytyjczycy,. Kanadyjczycy, Amerykanie, Hindusi i
wiele innych krajów: chcemy, ¿eby w okrêgu wyborczym o wielkoœci
przeciêtnego polskiego powiatu (ok. 80 tysiêcy mieszkañców) wybierano tylko jednego pos³a - tego, który uzyska najwiêcej g³osów wyborców w tym okrêgu. Domagamy siê przy tym, ¿eby - tak jak w USA,
UK, Kanadzie - kandydatem móg³ byæ ka¿dy obywatel, a nie tylko
ludzie mianowani przez jakichœ partyjnych liderów. Tego wymaga obywatelskie prawo do kandydowania, a wiêc tzw. bierne prawo wyborcze. TAM ka¿dy obywatel takie prawo posiada i mo¿e z niego skorzystaæ - w Polsce takie prawo zapisane jest tylko w Konstytucji,
natomiast obecna ordynacja wyborcza korzystanie z tego prawa uniemo¿liwia.
Ordynacja wyborcza w Polsce nie tylko pozbawia nas prawa do kandydowania, ale jest skomplikowana i powszechnie niezrozumiana. To
w wyniku tych komplikacji i chytrych zapisów, matematycznych przeliczników d'Hondta czy Sainte-Lague, do Sejmu dostaj¹ siê ludzie wyborcom kompletnie nieznani. W polskim Sejmie ok. 2/3 pos³ów to
ludzie, na których g³osowa³o nie wiêcej ni¿ 1% (jeden na stu) wyborców z ich okrêgów. Dostali siê do Sejmu, bo tak sobie ¿yczyli ich
partyjni wodzowie, nic wiêc dziwnego, ze nie czuj¹ siê oni odpowiedzialni przed wyborcami, a jedynie przeœcigaj¹ siê w lizusostwie wobec tych, którzy ich na listy wyborcze wpisali.
Jak wygl¹da kartka wyborcza polskiego wyborcy? To ma³a broszura,
zawieraj¹ca kilkaset nikomu nieznanych nazwisk, a z tej listy trzeba
zaznaczyæ tylko jedno nazwisko. Te krzy¿yki wyborcy stawiaj¹ najczêœciej w sposób przypadkowy, nie mieli bowiem okazji dowiedzieæ
siê kim jest 99% umieszczonych na liœcie.
Inaczej jest w Wielkiej Brytanii czy Kanadzie: kartka do g³osowania
zawiera, przeciêtnie, piêæ (5, a nie 500 jak bywa w Polsce!) i s¹ to
wszystko ludzie, o których wyborcy coœ sensownego wiedz¹. Wtedy
wybór jest prosty, sensowny i naturalny. Wyniki wyborów s¹ znane
ju¿ w kilka godzin po g³osowaniu, nie trzeba czekaæ tygodniami, a¿
wszystkie komisje wyborcze - obwodowe, okrêgowe i centralne wszystko po kilka razy policz¹.. Zreszt¹ w Anglii czy Kanadzie tych komisji
po prostu nie ma! Nie ma centralnej komisji, nie ma komisji okrêgowych! Okazuje siê, ze mo¿na siê bez nich œwietnie obejœæ! G³osy liczy
siê od razu, na miejscu i PUBLICZNIE! Przy liczeniu g³osów obecni
mog¹ byæ wszyscy, kandydaci i ich rodziny, s¹siedzi, telewizje i prasa.
Wszystko dzieje siê na oczach obywateli i pod ich kontrol¹. Po podliczeniu g³osów sêdzia - komisarz wyborczy - og³asza wynik i jest wybrany pose³! W Polsce g³osy liczy siê wielokrotnie, w zamkniêciu, bez
dostêpu obywateli, przesy³a z miejsca na miejsce, co tworzy okazjê do
nadu¿yæ i oszustw.
Jak widaæ na przyk³adzie wymienionych krajów, taki system wyborczy wy³ania pos³ów odpowiedzialnych przed swoimi wyborcami, ale
tak¿e tworzy silny rz¹d i silne pañstwo. Natomiast wybory z list
partyjnych, to nieustaj¹ce k³ótnie i awantury, to pañstwo, które jest
rachityczne i s³abe, to rz¹d, który nie cieszy siê poparciem obywateli.

Prof. Jerzy Przystawa
Ruch Obywatelski na rzecz Jednomandatowych Okrêgów Wyborczych
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ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW
POJEMNIK NA PAPIER
Tu wrzucam
•
•
•
•
•

gazety, czasopisma, papier szkolny i biurowy, reklamy
zeszyty, ksi¹¿ki, broszury
torebki i worki papierowe, papier pakowy
tekturê i kartony
wielomateria³owe opakowania po napojach, sokach, mlekach

•
butelki po alkoholu, artyku³ach spo¿ywczych, szklane opakowania po kosmetykach
•
s³oiki po d¿emach, przecierach - czyste
Tu nie wrzucam
* szyb, luster, szk³a zbrojonego
* naczyñ ¿aroodpornych, œwietlówek, ¿arówek
* porcelany, ceramiki, fajansu, kryszta³u, doniczek, zniczy
* opakowañ po lekarstwach, termometrów, strzykawek

Tu nie wrzucam
* torebek foliowych, kalki, tapet
* papieru zat³uszczonego, woskowanego, powlekanego
foli¹
* rêczników i chusteczek jednorazowych
* opakowania po margarynie, maœle, jogurtach, smalcu
* papierów higienicznych, pieluch, podpasek, torebek z
odkurzacza
* worków po cemencie, wapnie oraz opakowañ z zawartoœci¹ ¿ywnoœci

POJEMNIK NA PLASTIK
Tu wrzucam
• puste butelki plastikowe po ró¿nych napojach - nie zakrêcone - zgniecione

POJEMNIK NA BIO
Tu wrzucam
•
•
•
•
•
•

liœcie, patyki, œciêt¹ trawê
suchy chleb, wyroby piekarskie
odpady z kory i drewna, p³yty wiórowe, fornit
papier zat³uszczony, wyt³aczanki po jajkach
rêczniki i chusteczki jednorazowe
organikê z ogrodu przydomowego

Tu nie wrzucam
* resztek z posi³ków zw³aszcza w postaci ciek³ej
* miêsa, ryb, serów, obierek z ziemniaków, cebuli itp.
* tworzyw sztucznych, szk³a, metali

• opakowania po chemii gospodarczej po: kosmetykach i
œrodkach czystoœci (np. szamponach, p³ynach do prania,
p³ukania, k¹pieli )
• folie, torebki plastikowe, zabawki plastikowe, plastikowe zakrêtki
• plastikowe opakowania po ¿ywnoœci (np. butelki kubki
po produktach mlecznych, koszyczki i tacki po owocach)
• aluminiowe puszki po napojach
• metalowe puszki po konserwach, art. spo¿ywczych, metale ¿elazne i nie¿elazne

Tu nie wrzucam
* pojemników po œrodkach chemicznych (farbach, lakierach)
* tworzyw piankowych i styropianu
* opakowañ po olejach spo¿ywczych i silnikowych, smarach, p³ynach ch³odz¹cych,
wiaderek po farbach, szczoteczek do zêbów itp.
* opakowañ po nawozach œrodkach chwasto- i owadobójczych

POJEMNIK NA SZK£O
Tu wrzucam
• butelki szklane, opakowania po napojach, sokach, ¿ywnoœci
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Pozosta³e odpady tzw. balast wrzucamy do pojemnika
na odpady komunalne
Sprzêt wielkogabarytowy oraz zu¿yty sprzêt elektryczny i
elektroniczny w tym: ¿arówki œwietlówki, baterie, neonówki
- odbierane s¹ niezale¿nie w okreœlonych terminach przez
Zak³ad lub dostarczane s¹ przez wytwarzaj¹cego i przyjmowane s¹ na terenie Zak³adu w Lubkowie od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. od 8.00 do 14.00
Pojemniki z odpadami nale¿y wystawiaæ w dniu odbioru przy chodniku lub koronie drogi
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KONKURSY RECYTATORSKIE
W BIBLIOTEKACH
Dnia 18 marca 2011 roku w Bibliotece Publicznej im. Adama Mickiewicza w Raciborowicach odby³ siê konkurs recytatorski "W
œwiecie poezji Juliana Tuwima". W konkursie wziêli udzia³ uczniowie klasy III, gdzie wychowawc¹ klasy jest Pani Irena Dombaj.
Konkurs odby³ siê w trzech etapach :
I etap - rozwi¹zanie testu o autorze i jego wierszach,
II etap - prace plastyczne na temat wierszy Juliana Tuwima,
III etap - piêkna recytacja wierszy Juliana Tuwima.
Laureatami zostali :
1. Marcel Jurczak.
2. Micha³ Stempak.
3. Klaudia Nicka.
4. Dominika Mosi¹dz.
5. Wiktoria Gola.
Wszyscy uczniowie otrzymali nagrody rzeczowe, dyplomy, a tak¿e
poczêstunek zafundowany przez Radê Rodziców.

Uczestnicy konkursu w Bibliotece w Raciborowicach wraz z wychowawc¹ klasy Pani¹ Iren¹ Dombaj.
Dnia 23 marca 2011 roku w Bibliotece Publicznej w Iwinach
odby³ siê konkurs recytatorski "Znamy wiersze Juliana Tuwima". W konkursie wziêli udzia³ uczniowie klasy II ze Szko³y
Podstawowej im. Pionierów Polskiej Miedzi w Iwinach, gdzie
wychowawc¹ klasy jest Pani Renata Piêtka.
Uczniowie recytowali wiersze Juliana Tuwima, a tak¿e malowali rysunki przedstawiaj¹ce dany wiersz. Odpowiadali równie¿
na pytania zwi¹zane z wierszami Juliana Tuwima. Laureatami
konkursu zostali : Kinga Motyka, Laura Olbrycht i Micha³
Siok. Wszyscy otrzymali nagrody rzeczowe i dyplomy.

"Ksi¹¿ka i mo¿liwoœæ czytania, to jeden z najwiêkszych cudów ludzkiej cywilizacji".
M. D¹browska

II GMINNY KONKURS
M£ODYCH RECENZENTÓW
REGULAMIN KONKURSU
Organizator: Gminne Centrum Kultury- Biblioteka Publiczna Warta
Boles³awiecka
Cel konkursu:
Rozwijanie czytelnictwa dzieci i m³odzie¿y
Kszta³towanie kultury literackiej uczniów
Rozwijanie wra¿liwoœci estetycznej m³odych twórców
Zasady uczestnictwa w konkursie:
Konkurs adresowany jest do uczniów szkó³ podstawowych i gimnazjum.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nades³anie prac w jednej z
kategorii:
- literackiej
- plastycznej
1.Prace plastyczne powinny byæ plakatem promuj¹cym ilustracj¹ do
wybranej ksi¹¿ki.
2.Praca literacka powinna byæ recenzj¹ przeczytanej ksi¹¿ki.
3.Nadsy³ane prace nie mog¹ byæ dotychczas publikowane, ani nagradzane w innych konkursach.
4.Organizatorzy nie zwracaj¹ nades³anych tekstów literacki i prac plastycznych.
5.Prace plastyczne i teksty literackie powinny zawieraæ imiê, ,klasê,
szko³ê, adres domowy i telefon autora.
6.Prace nie podpisane oraz nieczytelne nie bêd¹ brane pod uwagê.
Terminy:
Termin nadsy³ania prac up³ywa 15 maja 2011 roku.
Og³oszenie wyników konkursu i wrêczenie nagród bêdzie mia³o miejsce w czasie Gminnego Dnia Dziecka w czerwcu 2011r.
Postanowienia ogólne:
1.O wynikach konkursu laureaci zostan¹ powiadomieni listownie i zaproszeni na uroczystoœæ wrêczenia
nagród.
2.W sprawach spornych ostateczne decyzje nale¿¹ do organizatorów.
Kontakt:
Prace nale¿y nadsy³aæ lub dostarczyæ osobiœcie na adres:
Gminne Centrum Kultury
Warta Boles³awiecka 29 b
59-720 Raciborowice Górne
Osoba do kontaktu:
Anna Skiba - wicedyrektor GCK
Telefon 757310171

Uczestnicy konkursu w Bibliotece w Iwinach wraz z organizatorem Pani¹ Stell¹ Skib¹ (pierwsza z lewej) oraz wychowawc¹ klasy
Pani¹ Renat¹ Piêtk¹ (pierwsza z prawej).
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AKTUALNOŒCI Z ¯YCIA SZKO£Y PODSTAWOWEJ im. H. SIENKIEWICZA
w RACIBOROWICACH DOLNYCH
Wspó³praca z regionalnym artyst¹ panem
Waldemarem Wnêk-Siewieskim z Tylic spod

Dnia 21 marca 2011r. uczniowie Szko³y Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Raciborowicach Dolnych tradycyjnie witali wiosnê. W
tym roku dzieñ integracji przebiega³ pod has³em: "Grzecznie i bezpiecznie". Zosta³ wybrany król i królowa grzecznoœci. Wykonano
równie¿ wiosenne transparenty. Wszyscy

œwietnie sie bawili, by³o barwnie i kolorowo,
nie zabrak³o te¿ pieczonych kie³basek przygotowanych przez radê rodziców.

j¹cy testowanie wiedzy i umiejêtnoœci uczniów,
elektroniczne plansze pogl¹dowe, aparat cyfrowy, mikroskopy oraz szereg zestawów do
przeprowadzania badañ œrodowiska naturalnego. Dziêki inwestycji uczniowie mog¹ w ciekawy sposób rozwijaæ swoje zainteresowania
przyrodnicze. Z pracowni tej korzystaj¹
przede wszystkim uczniowie w zakresie re-

Zgorzelca zaowocowa³a drugimi zajêciami plastycznymi. 1 kwietnia 2011r. w œwietlicy
szkolnej odby³y siê warsztaty twórcze "Glinolepienie" dla uczniów klas 0 -IV. Motywem przewodnim lepienia w glinie by³a Wielkanoc.

W Szkole Podstawowej w Raciborowicach
Dolnych w ramach projektu ¸¸Pracownia przyrodnicza w ka¿dej gminie" powsta³ nowoczesny gabinet przyrodniczy. Jest on powi¹zany
z przygotowanymi innymi projektami, w których uczestniczymy: "Szkolenie nauczycieli
w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych
uczniów" oraz "Dolnoœl¹ska szko³a liderem
projakoœciowych zmian w polskim systemie
oœwiaty".

W tym roku szkolnym po raz dziesi¹ty odby³
siê Powiatowy Konkurs Matematyczny klas
III "W krainie liczb". Goœciliœmy 45
uczniów z dwudziestu szkó³ powiatu boles³awieckiego. Konkurs organizowany by³ we
wspó³pracy PCiKK
w Boles³awcu pod opiek¹ metodyka p. Janiny Huterskiej-Góreckiej.

alizacji podstawy programowej z przedmiotu
przyroda.
W ramach projektu "Dolnoœl¹ska szko³a liderem projakoœciowych zmian w polskim systemie oœwiaty"
• 44 uczniów bierze udzia³ w 4 zajêciach pozalekcyjnych: zajêcia dydaktyczno- wyrównawcze z matematyki, ko³o matematyczno przyrodnicze, ko³o informatyczne;
• 12 uczniów jest objêtych opiek¹ pedagogiczno - psychologiczn¹ tutora;
• uczestnicy kó³ maj¹ mo¿liwoœæ wziêcia
udzia³u w 3 wycieczkach dydaktycznych po
terenie Dolnego Œl¹ska. Odby³y siê ju¿ dwie
wycieczki jednodniowe oraz wycieczka dwudniowa do Œnie¿nickiego Parku Krajobrazowego. £¹cznie z wyjazdu skorzysta³o 60
uczniów klas IV-VI. Zorganizowano te¿ jeden

z trzech wyjazdów na warsztaty w Multicentrum w Jeleniej Górze.
Dotychczas dostarczono do placówki sprzêt
, który pozwoli na przeprowadzenie wiêkszoœci doœwiadczeñ przewidzianych w ramach
programu nauczania przyrody, wizualizacjê
przebiegu eksperymentów oraz efektywne
sprawdzanie wiedzy uczniów. Jest to miêdzy
innymi: tablica interaktywna z podstaw¹
jezdn¹ i projektorem, 7 komputerów z oprogramowaniem, wizualizer, system umo¿liwia-
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TRADYCJE WIELKANOCNE
Uroczyste œniadanie wielkanocne poprzedza ceremonia dzielenia
siê poœwiêconym jajkiem oraz serdeczne ¿yczenia radoœci, zdrowia
i szczêœcia w ¿yciu rodzinnym, które sk³adaj¹ sobie nawzajem uczestnicy œwiêconego. Dzielenie siê jajkiem przypomina prze³amywanie
op³atka na pocz¹tku wieczerzy wigilijnej i wyra¿a - podobnie jak
obrzêd bo¿onarodzeniowy - przyjaŸñ, mi³oœæ i ¿yczliwoœæ uczestników wielkanocnej biesiady, a ponadto rzadko kiedy œwiadomie wypowiadane ¿yczenia p³odnoœci.
Bogata, ró¿norodna, czasem wewnêtrznie sprzeczna jest symbolika jajka. W wielu kulturach uwa¿ano, ¿e ma ono wspólny rytm ze
œwiatem i wszechœwiatem, ze S³oñcem, Ziemi¹, si³¹ ¿yciow¹, p³odnoœci¹, odrodzeniem, zmartwychwstaniem, kojarzono je z powrotem wiosny, poczuciem bezpieczeñstwa, domem, gniazdem, ale tak¿e
uwa¿ano za wiêzienie, z którego pisklê uwalnia siê rozbijaj¹c dziobem skorupkê. U wielu ludów na ró¿nych kontynentach jajka u¿ywano w magii leczniczej i oczyszczaj¹cej, czêsto wykorzystywano
do rozmaitych zabiegów s³u¿¹cych ochronie cz³owieka przed szeroko rozumianym z³em oraz wystêpowa³o we wszelkich rytua³ach
maj¹cych na celu wyzwolenie lub wzmocnienie si³ witalnych.
Wœród najstarszych i najbardziej rozpowszechnionych symboli s¹
narodziny œwiata z jaja wy³aniaj¹cego siê z chaosu. W mitach œródziemnomorskich jajo oznacza niebosk³on z³o¿ony z siedmiu sfer.
Fiñski epos Kalewala upatruje pocz¹tku wszechœwiata w szeœciu
z³otych jajach. Jednak¿e mityczna genealogia œwiata nie wyczerpywa³a symboliki pocz¹tku.
W poetyce normatywnej pojêcie "od jaja" - ab ovo pojawia siê za
spraw¹ Horacego, który w swojej Sztuce poetyckiej chwali Homera za to, ¿e w Iliadzie przyst¹pi³ od razu do sedna sprawy, do gniewu
Achillesa. £aciñski zwrot z zakresu sztuki kulinarnej czy zwyczajów biesiadnych: ab ovo usque ad mala przypomina o jajku podawanym na pocz¹tku posi³ku: "od jajka do jab³ek", czyli - od zak¹ski do
deseru.
Jajko odgrywa wa¿n¹ rolê w wierzeniach religijnych jako symbol
zmartwychwstania. W niektórych grobowcach antycznych umieszczano pos¹¿ki Dionizosa trzymaj¹cego w d³oni jajko oznaczaj¹ce
powrót do ¿ycia, wk³adano jajka do grobowców egipskich i katakumb rzymskich.
Najstarsze pisanki znaleziono podczas prac wykopaliskowych na
terenie sumeryjskiej Mezopotamii. Malowanie jajek znane by³o w
czasach cesarstwa rzymskiego. Wzmiankuj¹ o tym zwyczaju Owidiusz, Pliniusz i Juwenalis. U nas zaœ - jak pisze Kad³ubek charakteryzuj¹c wewnêtrzn¹ sytuacjê polityczn¹ kraju - "Polacy z dawien
dawna (...) bawili siê z panami swymi jak z malowanymi jajkami".
Owa zabawa, nazywana "na wybitki", "w bitki" lub "walatka", polega³a na uderzaniu jednej pisanki o drug¹ - wygrywa³ ten, kto st³uk³
jajko przeciwnika. "Zwyczaj malowania jaj wielkanocnych by³ powszechny w narodzie" - pisze Gloger w Encyklopedii staropolskiej
i podaje ró¿ne sposoby, do dziœ zreszt¹ stosowane, przygotowywania pisanek i kraszanek. "Farbuj¹ jaja w brezy-lii czerwonej i sinej,
w odwarze z ³upin cebuli, z kory dzikiej jab³oni, listków kwiatu
malwy, kory olszowej, z robaczków czerwcem zwanych, w szafranie, krokoszu itd. Rysuj¹ jajko rozpuszczonym woskiem, aby farba
miejsc powoskowanych nie pokry³a. Rysowanie zowi¹ "pisaniem",
st¹d nazwa "pisanki", tak jak dawnych "dzbanów pisanych" (...). Upowszechnione desenie maj¹ swe nazwy od wzorów i podobieñstw, rysuj¹ wiêc w ga³¹zki, w drabinki, w wiatraczki, w jab³uszka, w serduszka, w kurze ³apki itd. Jako narzêdzi do
pisania u¿ywaj¹ szpilek, igie³, kozików,
szyde³, s³omek i drewienek".
Zdobieniem jajek zajmowa³y siê
dawniej tylko kobiety i to nie wszystkie; np. jeœli któraœ w tym czasie by³a
"nieczysta", nie powinna wykonywaæ pisanek. Na Podlasiu, w niektórych wsiach, kobiety "pisz¹ce"
jajka zbiera³y siê w jednej izbie, do
której wzbraniano wstêpu innym,
zw³aszcza mê¿czyznom. Gdy któryœ
z nich przypadkiem czy celowo
wszed³ do wnêtrza, kobiety wypêdza³y go i zaciera³y œlady po intruzie spluwaj¹c ukradkiem lub rzucaj¹c za siebie odrobinê soli. We wsiach jeszcze dalej ku wschodowi

12

le¿¹cych odczyniano urok, który móg³ rzuciæ mê¿czyzna, posypuj¹c
sol¹ pisanki i jajka jeszcze nie ozdobione, a tak¿e przybory do "pisania". - "Sól tobie w oczach, kamieñ w zêbach - szepta³y kobiety. Jak ziemia woskowi nie szkodzi, tak twoje oczy niech nie szkodz¹
pisankom".
Malowane lub kraszone jajka otrzymywali najpierw cz³onkowie
rodziny oraz dzieci chrzestne, a póŸniej, w tygodniu po Wielkanocy
- osoby zaprzyjaŸnione. Podarowanie pisanki ch³opcu czy dziewczynie poczytywano za dowód sympatii. "Dorastaj¹cy ch³opak - czytamy w relacji sprzed wieku - poczuwszy wolê bo¿¹ do którejœ z dziewcz¹t, czeka uroczystoœci Zmartwychwstania Pañskiego; wtedy wyra¿a jej swoje uczucia mi³osne przez dorêczenie pisanki. Je¿eli dziewczyna przyjmie pisankê i w zamian da swoj¹, to ka¿e tym siê domyœlaæ, ¿e bêdzie wzajemn¹. Trzyma siê jednak z dala, je¿eli jest przezorna, dopóki nie zmiarkuje, ¿e ch³opak ma uczciwe zamiary. Nawi¹zane tym sposobem mi³ostki koñcz¹ siê czêsto ma³¿eñstwem"
("Wis³a" 1897, t. XI).
Pisankami obdarowywano nie tylko ¿ywych, lecz tak¿e zmar³ych,
daj¹c w ten sposób wyraz pamiêci o przodkach i - byæ mo¿e nie
ca³kiem œwiadomie - nawi¹zuj¹c do prastarych wierzeñ, które kaza³y upatrywaæ w jajku zal¹¿ka ¿ycia i jego potencji, a wiêc mo¿liwoœci odrodzenia, ci¹g³oœci trwania. St¹d pisanki na cmentarzach,
g³ównie prawos³awnych, sk³adane tam w drug¹ Niedzielê Wielkanocn¹. Prawdopodobnie jedn¹ z form takiego w³aœnie obrzêdu zaduszkowego by³a pierwotnie krakowska Rêkawka. Gloger nie mia³
co do tego w¹tpliwoœci, skoro w Encyklopedii staropolskiej napisa³:
"Corocznie w dniu trzecim œwi¹t Wielkanocnych, po po³udniu,
œpiesz¹ gromadnie mieszkañcy Krakowa za Wis³ê, na wzgórze zwane Krzemionkami, przy potê¿nej mogile Krakusa, i t³umowi biednych ch³opców czepiaj¹cych siê na pochy³oœci, rzucaj¹ z wy¿yny:
bu³ki, chleb, pierniki, jab³ka, orzechy i jaja wielkanocne. Dawniej
zwyczaj ten wygl¹da³ inaczej, gdy¿ ubodzy schodzili siê pod górê lub
mogi³ê Krakusa, a mieszczanie rozdawali im obfite resztki œwiêconego. (...) Rêkawka jest pami¹tk¹ staro¿ytnej polsko-s³owiañskiej
stypy pogrzebowej, czyli ugoszczenia ludu, zebranego na obrzêd
pogrzebowy Krakusa dla usypania mu potê¿nej mogi³y. Sypano j¹
rêkami, noszono ziemiê rêkawami, a "rêkawka" oznacza górê z
ziemi, rêkami usypan¹".
Jeszcze po piêciu wiekach od przyjêcia chrzeœcijañstwa mieszkañcy Krakowa i okolic przybywali na wiosnê pod kopiec nazywany
Rêkawk¹, aby - wed³ug relacji Stanis³awa Sarnickiego w Ksiêgach
Hetmañskich z oko³o 1475 roku - sadziæ drzewka, paliæ ogniska,
braæ udzia³ w igrzyskach i zawodach szermierczych. Uczestnicy
obrzêdu zakopywali u podnó¿a wzniesienia drobne pieni¹dze. Tylko w naszym stuleciu pod darni¹ Kopca Krakusa odkryto 28 monet, z których najstarsza to trzeciak koronny W³adys³awa Jagie³³y,
a najm³odsza pochodzi z czasów wspó³czesnych.
Dotychczas nie wyjaœniono przekonuj¹co pochodzenia nazwy "Rêkawka" oznaczaj¹cej domnieman¹ mogi³ê. Przyjmuje siê na ogó³,
tak¿e w opracowaniach naukowych, wersjê pochodz¹c¹ z dzie³a E
H. Pruszcza Kleynoty Sto³ecznego Miasta Krakowa..., wydanego
po raz pierwszy w 1647 roku, zbie¿n¹ z przytoczon¹ wy¿ej informacj¹ Encyklopedii staropolskiej. Obdarowywanie biednych ¿ywnoœci¹ nosi znamiê stypy pogrzebowej urz¹dzanej podczas wiosennego wspominania zmar³ych. Zdaniem
cracovianisty J. £epkowskiego, "jajecznica i jaja przy
tych ucztach na mogi³ach, a t³uczenie jaj i
tarzanie ich po kurhanach, jest w
obrzêdach owych koniecznoœci¹ nieodzown¹".
Obecnie zwyczaj Rêkawki, podobnie
jak urz¹dzany w Poniedzia³ek Wielkanocny na krakowskim Zwierzyñcu Emaus, przypomina tradycyjny
odpust odbywaj¹cy siê poœród kramów, gdzie mo¿na kupiæ s³odycze,
serduszka, tandetne pami¹tki i zabawki, piszcza³ki, fujarki, popróbowaæ swoich umiejêtnoœci na strzelnicy i szybowaæ na karuzeli.
Fragmenty ksi¹¿ki Józefa Smosarskiego "Œwiêtowanie doroczne w Polsce".
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WIELKANOCNE WRÓ¯BY
Wielkanocne œwiêta przypadaj¹ w tym samym czasie co pradawne obchody wiosennego przesilenia. Wiele obyczajów wywodzi siê z wczeœniejszych rytua³ów pogañskich. Podobnie jak kiedyœ czci siê ogieñ, wodê i
nowe ¿ycie, symbolizowane przez jajko i m³ode roœliny.

Wierzono te¿, ¿e w Niedzielê Palmow¹ ziemia otwiera siê i ukazuje zakopane skarby. Niestety, na zbyt krótko, by ludzie zdo³ali je wydobyæ.

W Wielki Czwartek, Wielki Pi¹tek i Wielk¹ Sobotê woda mia³a moc
magiczn¹. Potwierdza³o to œwiêcenie w Wielk¹ Sobotê wody przynoszonej
przez wiernych i kropienie ni¹ potem domowników, zwierz¹t, domu oraz
zabudowañ gospodarskich. Wiara w moc wody œwiêconej w Wielk¹ Sobotê
by³a i jest nadal bardzo silna. Przywraca³a zdrowie chorym, by³a konieczna
przy b³ogos³awieñstwie nowo¿eñców i noworodków, a nawet do pokropienia zbó¿ i ziemniaków przed siewem i sadzeniem.
Wierzono do niedawna, ¿e w Wielki Czwartek po zmroku lub w Wielki
Pi¹tek o œwicie koniecznie nale¿y wyk¹paæ siê w rzece lub w jeziorze,
nawet jeœli jest jeszcze bardzo zimno, gdy¿ taka k¹piel zapewni urodê i
g³adkoœæ skóry, a tak¿e ochronê przed z³em.
W Wielki Czwartek do domu przychodzi³y ubo¿êta - dobre duszki
sprzyjaj¹ce gospodarzom. Jako ¿e przybywa³y te¿ i dusze zmar³ych, w
Wielki Czwartek i Wielki Pi¹tek nie wolno by³o rozpalaæ ognia w piecu.
Jedzono wiêc postne potrawy przygotowane wczeœniej.
Ogieñ by³ niezbêdny nie tylko do ogrzania siê i ugotowania jad³a, lecz
tak¿e do oczyszczenia od z³ych mocy. W Wielk¹ Œrodê na granicy wsi
rozpalano siedem ognisk, by ogieñ symbolicznie ochroni³ domostwa od
po¿aru. Zanim dogas³y, zabierano z nich szczapy i przenoszono nimi zarzewie do domów, gdzie rozpalano na nowo wygaszone wczeœniej paleniska, odradzaj¹c w ten sposób ochronn¹ moc domowego ogniska.
W Wielk¹ Sobotê niesiono do koœcio³a œwiêconkê. By³y to nie jak dziœ
ma³e koszyczki, ale kosze, w których mieœci³ siê m.in. bochen chleba. Gdy
gospodynie wy³o¿y³y bochny do œwiêcenia, liczono, ile wœród nich jest
przypalonych. Je¿eli by³o takich wiêcej ni¿ 24, wró¿y³o to skwarne lato.
Œwiêcone jad³o mia³o wielk¹ moc, nie wyrzucano nawet koœci. Dane
psu chroni³y go przed wœcieklizn¹.

Zdobione œwi¹teczne jajka to tradycja starsza ni¿ chrzeœcijañstwo. Pojawia³y siê u Persów, Chiñczyków i Fenicjan. Najwczeœniejsze znalezione na
terenie Polski pochodz¹ z X w., ale prawdopodobnie S³owianie wczeœniej
znali kult jajka jako symbolu odradzaj¹cego siê ¿ycia. Choæ z jajkiem wi¹¿e
siê wiele przes¹dów i zwyczajów, w których nie zawsze pe³ni ono rolê
pozytywn¹, jajka œwiêcone przynosz¹ samo dobro, a odk¹d znajd¹ siê w
domu, sprowadzaj¹ pod dach szczêœcie.
Podzielenie siê œwiêconym jajkiem z bliskimi umacnia wiêzi i broni rodzinê
przed z³ymi wp³ywami z zewn¹trz, zapewnia jej te¿ nowe si³y witalne i
zdrowie.
Dotykanie zwierz¹t gospodarskich œwiêconym jajkiem chroni je przed
chorobami i urokami. Moc œwiêconego jajka jest tak silna i dobroczynna,
¿e nawet skorupki pe³ni¹ wa¿n¹ rolê w œwi¹tecznych rytua³ach domowych.
Je¿eli kury dostan¹ do zjedzenia skorupki po œwiêconych jajkach, dobrze
siê nios¹ i nie gubi¹ jajek. Zgniecione skorupki rozsypywano wokó³ domu,
by zapewniæ mu ochronê, zakopywano w naro¿nikach pól, ¿eby zwiêkszyæ
urodzaj, a nawet przyczepiano do drzwi wejœciowych, aby przyczynia³y siê
do spokoju domowników.
Woda po gotowaniu jaj na pisanki to tak¿e substancja o dobroczynnym
dzia³aniu - umycie siê ni¹ zapewnia³o urodê dziewczêtom, a chorym przywraca³o zdrowie. Woda z pokruszonymi skorupkami œwiêconego jajka by³a
uwa¿ana za lek na ból zêbów.

Palmy wielkanocne
Palma wielkanocna to nie tylko akcent zdobniczy kojarz¹cy siê ze œwiêtami
- przypisywano jej bowiem ogromn¹ moc
magiczn¹, a dziêki swemu dzia³aniu by³a
"dobra na wszystko".
Najkorzystniejsze by³o dzia³anie palm wykonanych z ga³¹zek m³odej wierzby, ustrojonych kwiatami, zio³ami, k³osami.
Wierzbê nazywano roœlin¹ "mi³uj¹ca
¿ycie", jej ¿ywotnoœæ i si³a napawa³y optymizmem, wiêc w symboliczny sposób starano siê przekazaæ jej energiê ludziom i
zwierzêtom. Wierzba jako pierwsza wypuszcza wiosn¹ p¹czki, roœnie szybciej ni¿
inne krzewy, a w dodatku potrafi siê rozwijaæ nawet w z³ych warunkach. Zapêdzano wiêc pod ni¹ zwierzêta, by
przejê³y choæ trochê jej p³odnoœci.
Po poœwiêceniu palmy w koœciele wracano z ni¹ uroczyœcie do domu,
a tam uderzano lub dotykano siê palm¹, by przekazaæ sobie nawzajem jej
moc. Dziewczêtom palmowe smagniêcia mia³y dodawaæ urody, ch³opcom
- dzielnoœci i si³y. Wymawiano przy tym formu³kê: "Nie ja bijê, wierzba
bije", aby przypadkiem ktoœ nie zechcia³ odp³aciæ smagaj¹cemu za zbyt
bolesne "¿yczenia". Gospodarz uderza³ palm¹ trzy razy w ka¿dy wêgie³
domu - mia³o go to uchroniæ od biedy. Aby uchroniæ siê przed bólami
gard³a, po³ykano bazie; chroni³o to te¿ od uroku i wzmacnia³o cia³o. Poœwiêcon¹ palmê zatykano za œwiêty obraz, gdzie czuwa³a nad domem a¿ do
nastêpnej Wielkanocy. Chroni³a gospodarstwo od pioruna i po¿aru, os³ania³a zasiewy przed z³¹ pogod¹, a ludzi i zwierzêta przed chorobami. Ustawiona w czasie burzy przy kominie zagradza³a b³yskawicom drogê do domu.
Krowy wypêdzane po raz pierwszy wiosn¹ na pastwisko g³adzono palmami
po karkach, b³ogos³awi¹c je w ten sposób i "czaruj¹c", by siê dobrze chowa³y.
Z ga³¹zek wyci¹gniêtych z palm wykonywano malutkie krzy¿yki, które
wtykano w pierwsz¹ bruzdê podczas orki.
Ga³¹zka z palmy w³o¿ona do ula chroni³a pszczo³y i pomaga³a im zebraæ
du¿o miodu oraz zdrowo siê rozmna¿aæ.
Rybacy wplatali wierzbow¹ ga³¹zkê z palmy w swoje sieci, aby czarownice
nie zabiera³y im po³owu.
Je¿eli uda³o siê wykonaæ d³ug¹ palmê (u Kurpiów siêga³y nawet do siedmiu
metrów), wró¿y³o to d³ugie i szczêœliwe ¿ycie temu, kto j¹ zrobi³, a jego
dzieciom przynosi³o wysoki wzrost i dobre zdrowie. Im piêkniej przystrojona by³a palma, tym dzieci mia³y byæ ³adniejsze.

Pisanki - szczêœcie zamkniête w skorupkach

Jajeczne wró¿by mi³osne
Gdy na stole znajdzie siê parzysta liczba jajek œwiêconych, pannie wró¿y to
rych³e zam¹¿pójœcie.
Obdarowywanie siê œwiêconym jajkiem przez
zakochanych wró¿y³o im udany zwi¹zek,
pomyœlnoœæ, potomstwo.
Panna pragn¹ca zachwyciæ ukochanego pociera³a jajkiem pomalowanym na czerwono
czêœci cia³a, którymi chcia³a go oczarowaæ
najsilniej. Potem t³uk³a skorupkê i jajko przelewa³a przez u³o¿one na krzy¿ patyczki, najlepiej brzozowe. Skorupkê z pisanki nale¿a³o teraz utrzeæ na proszek, który - dosypany
do potrawy - dzia³a³ cuda i wzbudza³ p³omienne uczucie ch³opaka.
Na Wo³yniu istnia³ zwyczaj, wedle którego
w wielkanocn¹ niedzielê kawaler móg³ ofiarowaæ pannie pisankê, mówi¹c: "Chrystus
zmartwychwsta³", i trzykrotnie j¹ poca³owaæ.
Œmigus-dyngus, czyli pomyœlnoœæ na mokro
Oblewanie siê nawzajem wod¹ w poniedzia³ek wielkanocny (nazywany z
tej okazji Œwiêtym Lejkiem) to równie¿ zwyczaj stary i wywodz¹cy siê
najprawdopodobniej z obrzêdów zwi¹zanych z wiar¹ w dobroczynne w³aœciwoœci wody. By³ przy tym i jest doskonal¹ zabaw¹ dla ca³ej rodziny, a
tak¿e okazj¹ dla psotników, by p³ataæ figle... w zgodzie z ludow¹ tradycj¹.
Polewano siê ró¿nie, na dworach paroma kropelkami wody perfumowanej,
na wsiach wiadrami i konewkami. Niejedna panna zosta³a nawet wepchniêta do rzeki czy koryta z wod¹. Mimo pisków i wrzasków dziewczêta nie
narzeka³y, ¿e je oblewano. Wierzono bowiem powszechnie, ¿e woda w
wielkanocny poniedzia³ek "przyda licu g³adkoœci i rumieñca". Ponadto
liczba kawalerów, uganiaj¹cych siê za dziewczyn¹ z wiadrami, œwiadczy³a o
jej atrakcyjnoœci. Gospodarze równie¿ nie zabraniali oblewania swoich córek, bo dla ojca przemoczenie córki do suchej nitki wró¿y³o urodzaj i
po¿ytek z gospodarskich zwierz¹t. Znacznie wzrasta³y te¿ szansê panienki
na korzystne zam¹¿pójœcie. Nie trzeba by³o siê wstydziæ mokrego ubrania;
wstydzi³y siê te panny, których nikt nie chcia³ oblewaæ!
Ch³opcy starali siê polaæ wod¹ jak najwiêcej dziewcz¹t, by zapewniæ sobie
pomyœlny rok, a ten, który nie zdo³a³ oblaæ ¿adnej, by³ uwa¿any za pechowca. Przez ca³y rok robota mia³a mu siê nie darzyæ, zostawa³ te¿ z³oœliwie okrzykniêty "babskim królem".
Wiara w dobroczynn¹ moc polewania wod¹ by³a tak silna, ¿e dziewczyny
same polewa³y skrzynie ze swoj¹ œlubn¹ wypraw¹, ¿eby dobytku przybywa³o.
________________________________________
Fragment ksi¹¿ki Doroty Strukowskiej "Wró¿by na trzecie tysi¹clecie"
Wydawnictwa ASTRUM Wroc³aw 2001
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KWIECIEÑ 2011

I Mistrzostwa Polski ESA WWI i WWII
07.05.2011 w Warcie Boles³awieckiej*
Po raz kolejny w Polsce i po raz pierwszy w Warcie Boles³awieckiej zmierz¹ siê najlepsi modelarze modeli lataj¹cych zdalnie sterowanych z ca³ego kraju. 7-go maja 2011 na boisku GKS w Warcie Boles³awieckiej odbêd¹ siê I Mistrzostwa Polski w Walkach Powietrznych
Modeli Elektrycznych (ESA - Electric Simply Aircombat) w kategorii I Wojna Œwiatowa oraz II Wojna Œwiatowa.
Celem zawodów jest przypomnienie walk powietrznych stoczonych podczas I i II wojny œwiatowej, w interesuj¹cej dla widzów i
emocjonuj¹cej dla uczestników zawodów formie rywalizacji sportowej oraz kole¿eñskie spotkania pilotów modeli historycznych samolotów.
Harmonogram zawodów:
9:30 - 10:00 zapisy i rejestracja zawodników
10:00 - 10:15 odprawa i rozpoczêcie zawodów
10:30 - 11:45 - pierwsza runda WWI i WWII
11:45 - 12:00 - pokaz modeli samolotów akrobacyjnych
12:00 - 13:15 - druga runda WWI i WWII
13:15 - 13:30 - pokaz modeli helikopterów
13:30 - 14:45 - trzecia runda WWI i WWII
14:45 - 15:00 - pokaz modeli samochodów
15:00 - 15:30 - og³oszenie sk³adów fina³owych oraz kontrola modeli finalistów
15:30 - 15:45 - loty fina³owe
15:45 - 16:00 - zakoñczenie i rozdanie pucharów
UWAGA! - harmonogram ten mo¿e ulec zmianie w zale¿noœci od liczby zawodników.
Podczas zawodów dostêpny bêdzie symulator lotów dla wszystkich, którzy bêd¹ chcieli sprawdziæ swoje si³y przed wybraniem nowego
hobby.
Dostêpne bêdzie równie¿ stoisko z napojami ch³odz¹cymi .
Dla tych, którzy pragn¹ mocnych wra¿eñ istnieje mo¿liwoœæ wykupienia lotu prawdziwym helikopterem (max 3 osoby na lot)

Gor¹co zapraszamy do obejrzenia naszych zmagañ.
Wiêcej informacji na temat walk powietrznych oraz zawodów na stronie: www.aircombat.pl
* W przypadku mocnych opadów deszczu organizatorzy zastrzegaj¹ sobie prawo do przeniesienia imprezy na dzieñ 14 maja 2011 na teren
boiska sportowego w Tomaszowie Boles³awieckim.

LIGA ORLIKA
Animator Orlika Jacek Kapecki zaprasza wszystkich chêtnych do
wziêcia udzia³u w amatorskiej lidze orlika w pi³kê no¿n¹, siatkow¹ i koszykówkê. W lidze startowaæ mog¹ wszyscy chêtni, bez podzia³u na kategoriê
wiekow¹ i p³eæ, dru¿yny mog¹ byæ mêskie, ¿eñskie lub mieszane. Liga
rozpocznie siê po zg³oszeniu siê co najmniej 4 dru¿yn w ka¿dej dyscyplinie. Zg³oszenia przyjmowane s¹ do dnia 10 maja 2011 roku drog¹ mailow¹: orlik.wb@interia.pl lub osobiœcie w siedzibie Orlika w Warcie Boles³awieckiej, w dniach od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach 15.00.- 20.00.
W zg³oszeniu nale¿y podaæ nazwê dru¿yny dyscyplinê i liczbê zawodników.
Szczegó³y podane zostan¹ na stronie internetowej www.gckwartabol.pl .
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