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Szanowny Panie Wójcie, Drodzy Radni !!!
Chcielibyœmy podzieliæ siê z Pañstwem radosnymi nowinami. Otó¿
nasi zawodnicy sekcji biegu na orientacjê odnosz¹ ogromne wrêcz
historyczne sukcesy. W drugiej po³owie maja odby³y siê we w³oskim Primiero Szkolne Mistrzostwa Œwiata w Biegu na Orientacjê. W tych zawodach uczestniczy³a nasza siedmioosobowa ekipa, która ¿eby móc wystartowaæ w tej imprezie musia³a przebrn¹æ
kwalifikacje krajowe jeszcze jesieni¹ 2010 roku. Wœród 650 zawodników z 23 reprezentacji narodowych wypadliœmy wyj¹tkowo dobrze. Zespó³ dziewcz¹t w sk³adzie: Angelika Haniszewska,
Dominika Burdyna, Dominika Kanikowska, Paulina Rygiel uplasowa³ siê na pi¹tym miejscu ustêpuj¹c jedynie dwóm ekipom
skandynawskim(szko³y sportowe o profilu bieg na orientacjê),
oraz bardzo mocnym £otyszkom i Austryjaczkom. Indywidualnie Angelika Haniszewska zajmowa³a dwukrotnie 14 miejsca. Jednak najwiêkszy sukces to dokonanie Bartka Szeligi. Bartek po
niezbyt udanym starcie w biegu na dystansie klasycznym, podszed³ bardzo skoncentrowany i zmobilizowany do startu na œrednim dystansie i odniós³ wspania³y sukces zdobywaj¹c srebrny
medal i tytu³ WICEMISTRZA ŒWIATA !!! Nie przypominam
sobie aby w historii Gminy Warta Boles³awiecka zdarzy³ siê podobny przypadek. Bartek bardzo sumiennie trenuje w naszej sekcji trzeci sezon. Dotychczas odnosi³ sukcesy g³ównie w Polsce
(np.dwa z³ote medale Miêdzywojewódzkich Mistrzostw M³odzików, wygrana w Miêdzynarodowych Zawodach "Puchar Doliny
Bobru"), chocia¿ ju¿ koñcówka ubieg³ego roku pokaza³a jego
mo¿liwoœci na arenie miêdzynarodowej - wygrana w zawodach
Adriatic Orienteering Meeting i siódme miejsce w najwiêkszych
na œwiecie miejskich zawodach na orientacjê w Wenecji.
Mamy nadziejê, ¿e jego dotychczasowy najwiêkszy w ¿yciu sukces bêdzie pocz¹tkiem kariery na arenie miêdzynarodowej i ¿e w
kolejnych latach bêdzie potwierdza³ swoj¹ klasê sportow¹.
Nie s¹ to jedyne dokonania naszych podopiecznych. Równolegle do Szkolnych Mistrzostw Œwiata w okolicy Wejherowa odbywa³y siê Klubowe Mistrzostwa Polski. W tych zawodach startowa³a skromna trzyosobowa ekipa która jednak wywalczy³a dwa
medale, Marek Wojnowicz w kat. M-20 srebrny medal, a Ma³gosia Szeliga ( K-18) br¹zowy. I w³aœnie Ma³gosia dwa tygodnie
póŸniej podczas Mistrzostwach Polski Juniorów(Nowy WiœniczBochnia) w tzw. biegu œredniodystansowym zdeklasowa³a swo-

je rywalki i stanê³a na najwy¿szym podium staj¹c siê pierwsz¹
MISTRZYNI¥ POLSKI w historii klubu. Ten sukces uzupe³niony trzema innymi startami - kwalifikacje do Mistrzostw Europy
Juniorów, utorowa³ jej drogê do Kadry Narodowej i prawo reprezentowania naszego kraju podczas tegorocznych Mistrzostw
Europy, które odbêd¹ siê pod koniec czerwca w Czechach. W
kadrze znalaz³a siê równie¿ Angelika Haniszewska, która zdominowa³a kategoriê juniorek m³odszych zdobywaj¹c komplet punktów niezbêdnych do nominacji do kadry Polski.
Dwójka naszych m³odzie¿owców Marek Wojnowicz i Wojtek
Pachnik walczy jeszcze o miejsce w Kadrze na M³odzie¿owe Mistrzostwa Œwiata(rozstrzygniêcie 12.06.2011r.)
Przyznacie Pañstwo ¿e te osi¹gniêcia s¹ dokonaniami nietuzinkowymi i unikatowymi nie tylko w skali gminy czy powiatu, ale
ca³ego regionu. Jestem przekonany ¿e trzeba promowaæ takie
osobowoœci jak Bartek, Gosia czy Angelika. Skromni, pracowici,
ambitni, nie sprawiaj¹cy najmniejszych k³opotów wychowawczych, czy mamy takich wielu ? Jestem przekonany, ¿e zrobicie
Pañstwo wszystko co w Waszej mocy, aby szczególnie wyró¿niæ
tych m³odych ludzi, którzy spe³niaj¹c swoje sportowe aspiracje,
promuj¹ nasz¹ gminê nie tylko w Polsce ale ju¿ na ca³y œwiat !!!

Z Powa¿aniem
Prezes Uczniowskiego Klubu Sportowego "Tukan" Iwiny
mgr in¿. Józef Cieœla

PS. Zapad³o rozstrzygniêcie w eliminacjach do KADRY NARODOWEJ M£ODZIE¯OWCÓW. Jednym z zawodników reprezentuj¹cych Polskê na Mistrzostwach Œwiata bêdzie Marek Wojnowicz. Przypominamy, ¿e bêdzie to ju¿ druga impreza rangi œwiatowej z jego udzia³em. W zesz³ym roku reprezentowa³ nasz kraj na
Mistrzostwach Europy.

NASZ NUMER KONTA BANKOWEGO:
Uczniowski Klub Sportowy "Tukan" Iwiny ;59-721 Iwiny
PBS Z£OTORYJA ODDZIA£ WARTA BOLES£AWIECKA
Konto: 07865810222600088220000010
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Raport dotycz¹cy lokalizacji wiatraków
Jak zapewne Pañstwo pamiêtacie, przyjête w dniu 14 marca br. Studium Uwarunkowañ i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Warta Boles³awiecka z dnia 14.03.2011r. zakazuje budowy farmy wiatrowej na obszarze naszej gminy.
Jednak pod koniec maja 2011 roku Firma GreenBear, która pomimo sprzeciwu mieszkañców i negatywnego stanowiska Rady Gminy
nadal kontynuuje realizacjê swojej inwestycji, z³o¿y³a raport oddzia³ywania na œrodowisko celem wydania decyzji œrodowiskowej dla
inwestycji budowy farmy wiatrowej na obszarze gminy.
W raporcie ujêto badanie wp³ywu wiatraków na mieszkañców szczególnie w zakresie ha³asu, ultradŸwiêków, problemu migotania
oraz zmian krajobrazowych. Oprócz tego zawarto w nim wp³ywy posadowienia wiatraków na przeloty nietoperzy oraz innych
ptaków, szczególnie chronionych.
Z³o¿enie raportu wymaga³o od Wójta Gminy na nowo wszczêcia postêpowania administracyjnego. Raport, celem zbadania go przez
fachowców, zosta³ wys³any do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Œrodowiska we Wroc³awiu oraz Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Boles³awcu.
Wójt Gminy realizuj¹c zapisy prawa, w dniu 16 czerwca br. na okres 21 dni udostêpni³ raport mieszkañcom gminy celem
zapoznania siê i ewentualnego zg³aszania uwag szczególnie przez mieszkañców z miejscowoœci Tomaszów Boles³awiecki, Lubków,
Szczytnica i Wilczy Las, gdzie odleg³oœæ wiatraków od zabudowañ wynosi 500 metrów. Równie¿ mieszkañcy pozosta³ych miejscowoœci mog¹ zapoznaæ siê z raportem Urzêdzie Gminy (pokój nr 7).

Za pobran¹ wodê ka¿dy musi p³aciæ

Nowa taryfa za wodê i œcieki

Zgodnie z ustaw¹ z dnia 07.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w
wodê i zbiorowym odprowadzaniu œcieków ka¿dy odbiorca wody i
dostawca nieczystoœci musi p³aciæ za tê us³ugê. Ka¿dy z nas wie, ¿e w
przypadku dostaw energii elektrycznej, odbiorca, który nie reguluje
zobowi¹zañ w terminie musi liczyæ siê z konsekwencj¹ odciêcia dop³ywu energii elektrycznej przez Zak³ad Energetyczny.
Tak samo musi postêpowaæ Zak³ad Gospodarki Komunalnej w Lubkowie - za dostarczane media musi zbieraæ stosowne op³aty, a tym z
mieszkañców którzy ich nie reguluj¹ - odcinaæ przy³¹cza pozwalaj¹ce
na korzystanie z wody i odbiór œcieków. Na dzieñ dzisiejszy zaleg³oœci za w/w us³ugi siêgaj¹ ju¿ 89 tys. z³. Tolerancja dla niep³ac¹cych
mieszkañców ma swoje granice i niestety - ju¿ 34 gospodarstwa domowe zosta³y odciête. W przypadku budynków wielorodzinnych
Zak³ad bêdzie podejmowa³ dzia³ania by równie¿ odcinaæ tych, którzy
nie p³ac¹.
Kolejnym problemem, z jakim boryka siê ZGK w Lubkowie
jest pozalicznikowy pobór wody. Wielu mieszkañców posiada nielegalne przy³¹cza, szczególnie w piwnicach budynków wielorodzinnych, w ogrodach, czy te¿ nielegalnie pobieraj¹c wodê przez hydranty przeciwpo¿arowe. Z tym problemem mamy do czynienia g³ównie
w okresach wiosenno-letnich, gdy wielu mieszkañców podlewa trawniki, ogródki i wykorzystuje wodê do oprysków. W takim okresie
zu¿ycie wody wzrasta 2-3-krotnie w stosunku do okresów jesiennozimowych. Zwiêkszony pobór wody nie przek³ada siê jednak na
wzrost op³at za wodê, ustalanych na podstawie wskazañ liczników
naszych mieszkañców, co niestety œwiadczy o nielegalnym poborze
tej wody.
ZGK w Lubkowie bêdzie zatem stara³ siê identyfikowaæ sprawców
kradzie¿y wody, a ostatnie nowoœci techniczne bêd¹ dawa³y tak¹ mo¿liwoœæ. Hydranty przeciwpo¿arowe. równie¿ bêd¹ kontrolowane; je¿eli oka¿e siê, ¿e zdjêto z nich plomby, w³aœciciel nieruchomoœci na
której znajduje siê hydrant bêdzie ukarany grzywn¹ lub sprawa zostanie skierowana na drogê s¹dow¹.
Na dzieñ dzisiejszy posiadamy na terenie naszej gminy tak¹
liczbê ujêæ wody, ¿e niezbêdne iloœci wody dla mieszkañców s¹ zabezpieczone. Dopiero nielegalny pobór wody powoduje braki szczególnie dla tych mieszkañców, którzy zamieszkuj¹ na terenach wy¿ej
po³o¿onych miejscowoœci. Wa¿ne jest równie¿ by mieszkañcy gminy
zaczêli oszczêdzaæ wodê. Zdaje siê b³êdem jest, coroczne zabezpieczanie przez samorz¹d dop³at do ceny wody. Niestety fakt, ¿e wiêkszoœæ mieszkañców p³aci za wodê (i podobnie œcieki) bardzo nisk¹
cenê (oko³o 1.20 z³ za m3), sprawia ¿e nie cenimy jej i nie potrafimy
oszczêdzaæ.
Oprócz tego pragniemy poinformowaæ mieszkañców Warty
Boles³awieckiej i gminy, ¿e, rolnik posiadaj¹cy du¿e plantacje ziemniaka w Warcie Boles³awieckiej, nie pobiera wody z ujêæ gminnych do
podlewania ziemniaków.

Na podstawie art. 24 ust 1 i 5 ustawy z dnia 7.06.2001r. o
zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzaniu œcieków Zak³ad Gospodarki Komunalnej w Lubkowie przedstawi³ Gminie
wynikaj¹ce z kosztów roku 2010 i I kwarta³u 2011r. stawki taryfowe za
wodê i œcieki w Gminie Warta Boles³awiecka.
Jak wszyscy pamiêtamy od 2001 roku przez 10 lat cena wody i œcieków dla mieszkañców gminy nie ulega³a zmianie (nie wzrasta³a). Niejednokrotnie pisaliœmy, ¿e ceny te by³y najni¿sze w Polsce, mo¿na równie¿ powiedzieæ, ¿e w porównaniu ze œrednimi ogólnokrajowymi siêgaj¹cymi 8 z³/m3 wody i 1m3 œcieków wrêcz symboliczny. Takiego stanu
nie mo¿na by³o podtrzymywaæ, gdy¿ koszty energetyczne, paliwo,
p³ace wzros³y w tym okresie w znaczny sposób i z bud¿etu gminnego
dop³aty do dzia³alnoœci bie¿¹cej ZGK w Lubkowie to ju¿ ponad 1 mln
z³ w roku 2011. Dlatego te¿ Rada i Wójt Gminy podjêli decyzjê o
dop³acie do ceny wody i œcieków tj.: do wody 0,22 z³/m3 i 1,62 z³/m3 do
œcieków, w konsekwencji mieszkañcy wsi Raciborowic, Warty Boles³awieckiej, Jurkowa, Iwiny wieœ, Lubkowa i czêœci Tomaszowa Boles³awieckiego bêd¹ p³aciæ 1,67 z³/m3 wody.
Mieszkañcy Osiedla Iwiny, wsi Wartowic, Szczytnicy i czêœci Tomaszowa Boles³awieckiego bêd¹ p³aciæ 2,32 z³/m3 wody. Cena wody dla
mieszkañców Wilczego Lasu bêdzie wynosiæ 3,72 z³/m3 ze wzglêdu na
jej zakup z Okmian.
Mieszkañcy gminy zap³ac¹ za œcieki 1,93 z³/m3.
Przedstawione ceny bêd¹ obowi¹zywa³y od 1 sierpnia 2011r.
zgodnie z deklaracjami s¹ to nadal najni¿sze ceny w Polsce dotycz¹ce
wody i œcieków.
Dowodem na to s¹ okreœlone w uchwa³ach innych gmin taryfy i dop³aty
dotycz¹ce cen wody i œcieków w ramach zbiorowego zaopatrzenia, z
których treœci¹ mo¿na zapoznaæ siê za pomoc¹ Biuletynów Informacji
Publicznych dostêpnych w Internecie.
Dla usprawnienia podajemy:
Miasto i Gmina Wiejska Boles³awiec:
- cena wody 2,85 z³/m3 (plus op³ata sta³a od 5z³)
- cena œcieków 4,76 ³/m3 (plus op³ata sta³a 1,08z³)
Miasto i Gmina Nowogrodziec:
- cena wody 3,12 z³/m3 (plus op³ata sta³a 3,35z³)
- cena œcieków 4,32 z³/m3 (plus op³ata sta³a 3,39z³)
Gmina Gromadka:
- cena wody 3,61z³/m3
- cena œcieków 3,46 z³/m3
Gmina Osiecznica:
- cena wody 2,68 z³/m3
- cena œcieków 4,87 z³/m3
Gmina Zagrodno:
- cena wody 3,10 z³/m3 3,30 z³/m3
- cena wody w strefie leja górniczego 2,50 z³/m3
- cena œcieków 3,65 z³/m3
Gmina Chojnów:
- cena wody 3 z³/m3
- cena œcieków 3,65 z³/m3
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BY W GMINIE BY£O BEZPIECZNIEJ
Dziêki staraniom Gminy Zarz¹d Dróg Wojewódzkich we Wroc³awiu zakoñczy³ w maju 2011 roku przebudowê drogi
wojewódzkiej nr 363 Boles³awiec - Z³otoryja na odcinku znajduj¹cym siê w granicach gminy Warta Boles³awiecka.
Inwestycja by³a realizowana w 4 etapach od roku 2006 ale wspó³praca Gminy z Marsza³kiem Województwa Dolnoœl¹skiego rozpoczê³a siê ju¿ w roku 2004 od rozpoczêcia budowy chodnika w ci¹gu drogi wojewódzkiej - tu nale¿¹
siê podziêkowania dla mieszkañców Warty Boles³awieckiej, którzy skutecznie wspierali Radnych i Wójta
Gminy. W efekcie wspólnych d¹¿eñ i wspó³pracy na rzecz poprawy stanu bezpieczeñstwa na tej ruchliwej drodze,
a tak¿e przy dofinansowaniu inwestycji z kasy gminnej, droga wojewódzka przesz³a kapitalny remont. Dofinansowanie inwestycji (³¹cznie z chodnikami w miejscowoœciach Warta Boles³awiecka i Iwiny) w okresie lat 2004-2011
kosztowa³o Gminê ponad 2.900 tys.z³.
Czy siê op³aca³o? Ile warte jest zdrowie i ¿ycie dzieci uczêszczaj¹cych t¹ drog¹ do szkó³ w Warcie Boles³awieckiej i Iwinach?
A komfort poruszania siê drog¹ bez wyrw w nawierzchni i innych (bardzo kosztownych) niespodzianek czekaj¹cych na kierowców w tym kraju?

STRA¯ACY WYBRALI NOWE W£ADZE
W sobotê 11 czerwca w Sali Gminnego centrum Kultury w Warcie Boles³awieckiej odby³ siê zjazd sprawozdawczo wyborczy Zarz¹du Gminnego Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych
w gminie Warta Boles³awiecka. W czêœci oficjalnej dyskutowano o sprawozdaniu za ostatni okres dzia³alnoœci Zarz¹du o
planach i problemach stra¿aków. Wybrano nowe w³adze na
nastêpn¹ 4-letni¹ kadencjê.
Prezesem ponownie zosta³ wybrany - Krzysztof Boluk.
Na wiceprezesów wybrano Romana Dziedziczaka i Zbigniewa
Bia³ow¹sa, sekretarzem zosta³ Marcin Kowal, a cz³onkami Zarz¹du Micha³ Baut, Zbigniew Mocarski, Jan Kopeæ. Komendantem Gminnym OSP zosta³ Jerzy Kieler.
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OG£OSZENIE
Wójt Gminy Warta Boles³awiecka informujê, ¿e zgodnie z Rz¹dowym programem pomocy uczniom
w 2011 r. - "Wyprawka szkolna" bêdzie przyznawana uczniom jako pomoc w formie dofinansowania zakupu podrêczników.
Pomoc udzielana jest uczniom którzy pochodz¹ z rodzin, w których dochód na osobê nie przekracza kryterium dochodowego na osobê w wysokoœci 351z³.
Pomoc finansowa jest udzielana na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastêpczych), który sk³ada siê do
dyrektora szko³y, do której uczeñ bêdzie uczêszcza³ w roku szkolnym 2011/2012.
Wnioski dla uczniów szkó³ z terenu Gminy Warta Boles³awiecka sk³ada siê do dnia 07 wrzeœnia 2011r.
Jednoczeœnie informujê, ¿e pomoc¹ w formie dofinansowanie zakupu podrêczników obejmuje siê uczniów rozpoczynaj¹cych w roku
szkolnym 2011/2012 naukê w klasach:
- I-III szko³y podstawowej,
- I-III ogólnokszta³c¹cej szko³y muzycznej I stopnia,
- III gimnazjum,
- III ogólnokszta³c¹cej szko³y muzycznej II stopnia ,
- III ogólnokszta³c¹cej szko³y sztuk piêknych
- VI ogólnokszta³c¹cej szko³y baletowej.
Ponadto, pomoc¹ w formie dofinansowania zakupu podrêczników do kszta³cenia ogólnego, w tym specjalnego obejmuje siê uczniów:
1) s³abo widz¹cych,
2) nies³ysz¹cych,
3) z upoœledzeniem umys³owym w stopniu lekkim,
4) uczniów z niepe³nosprawnoœciami sprzê¿onymi, w przypadku gdy jedn¹
z niepe³nosprawnoœci jest niepe³nosprawnoœæ wymieniona w pkt 1-3 - posiadaj¹cych orzeczenie o potrzebie kszta³cenia specjalnego, o którym mowa w art.71b ust.3 ustawy z dnia 7 wrzeœnia 1991 roku o systemie oœwiaty, uczêszczaj¹cych w roku szkolnym 2011/
2012 do szkó³ podstawowych, gimnazjów i szkó³ ponadgminazjalnych: zasadniczych szkó³ zawodowych, liceów ogólnokszta³c¹cych,
liceów profilowanych, techników, uzupe³niaj¹cych liceów ogólnokszta³c¹cych i techników uzupe³niaj¹cych, dla dzieci i m³odzie¿y,
lub do ogólnokszta³c¹cych szkó³ muzycznych I stopnia, ogólnokszta³c¹cych szkó³ muzycznych II stopnia, ogólnokszta³c¹cych szkó³
sztuk piêknych, ogólnokszta³c¹cych szkó³ baletowych lub liceów plastycznych.
Wójt Gminy
Miros³aw Haniszewski

BRAWO PANIE STAROSTO!
Przypominamy mieszkañcom gminy o dbanie o czystoœæ swoich
posesji i ich otoczenia. Mieszkañcy chocia¿ raz w tygodniu pi¹tek lub sobotê powinni przyst¹piæ 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.
Dobrym przyk³adem dla wszystkich mieszkañców Raciborowic
i gminy, ma³o ca³ego powiatu, powinien byæ starosta boles³awiecki
Cezary Przybylski, który przyk³adnie dba o swoj¹ czêœæ chodnika i drogi i nie jest to wcale chwyt reklamowy czy PR-owski,
pan starosta zawsze dba³ o swoj¹ posesjê i okolicê, tym razem
jednak da³ siê sfotografowaæ. Wygl¹da na cz³owieka szczêœliwego i zadowolonego wykonania zadania.
Brawo panie starosto.
W zwi¹zku z tym przypominamy po raz kolejny - to jak wygl¹da
nasza gmina w znacznej mierze zale¿y od nas samych!
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"Ma³e Projekty",
"Odnowa i rozwój wsi"
- og³oszenie konkursu
Zarz¹d Województwa Dolnoœl¹skiego za poœrednictwem "Stowarzyszenia Lokalna Grupa Dzia³ania - Partnerstwo Izerskie" zaprasza do sk³adania wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach dzia³ania "Ma³e Projekty" i dzia³ania "Odnowa i rozwój wsi". Termin sk³adania
wniosków: od dnia 13 czerwca do 12 lipca 2011r.
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25 lat ZESPO£U
HISTORIA
Zespó³ " Podgrodzianki" powsta³ w 1986 roku. Za³o¿ycielami zespo³u
byli : Karol Ziêcik - ówczesny dyrektor Banku Spó³dzielczego w
Warcie Boles³awieckiej, Antoni Buganik i Franciszek Hil, który by³
kierownikiem i akompaniatorem zespo³u. W pierwszej fazie istnienia
do zespo³u nale¿a³y : Katarzyna Hil, Katarzyna Likwiarz, Apolonia
Haniszewska, Magdalena Burdzy, Eleonora Dubina, Waleria Bondrow,
Anna Kupiñska, Stefania Haniszewska i Karol Skrzypacz. Nieco póŸniej do zespo³u do³¹czy³y : Rozalia Putorak, El¿bieta Drozdek, Salomea Kleszcz i Maria Wuzberg.
Pierwszy publiczny wystêp zespo³u mia³ miejsce z okazji 40
rocznicy powrotu reemigrantów polskich z terenów Jugos³awii.
W 1995 kierownictwo nad zespo³em przejê³a Pani Katarzyna
Likwiarz, a nowym akompaniatorem i instruktorem muzycznym zosta³a m³odziutka, wówczas 18-letnia Ewa Syjud, graj¹ca na akordeonie.
W tym czasie do zespo³u do³¹czy³y jeszcze : Aniela Nitecka, Maria
Mazurkiewicz, Zofia Albin, Maria Dziadowicz i Janina Szczepaniak.
NajpóŸniej do zespo³u do³¹czy³y : Stefania Griniuk, Jadwiga
Grzechnik i Danuta Licnerska.
Pierwszy wiêkszy wystêp "Podgrodzianki" da³y w 1988 roku
na Przegl¹dzie Zespo³ów Folklorystycznych w Gromadce, gdzie zajê³y II miejsce, a Pani Likwiarz otrzyma³a wyró¿nienie jako solistka. W
tym czasie zespó³ nagra³ swoje pieœni na kasetê magnetofonow¹ i wys³a³ je do Niemiec, Sydney w Australii, do Portland w stanie Oregon i
Duluth w stanie Minnesota w Stanach Zjednoczonych, gdzie mieszkaj¹ dawni krajanie.
1 lipca 2006 roku zespól uroczyœcie obchodzi³ rocznicê 20lecia powstania zespo³u.
W roku 2010 do zespo³u do³¹czyli : Tadeusz i Maria Tarczyñscy, Ewa Socha, Helena Kolano. Nowym kierownikiem zespo³u zostaje Pani Maria Wuzberg.

REPERTUAR ZESPO£U "PODGRODZIANKI":
Cz³onkowie zespo³u to repatrianci z by³ej Jugos³awii i terenów Bukowiny, w zwi¹zku z tym wykonuje piosenki boœniackie, bukowiñskie i
polskie.

"Têskni³em do ojców ziemi,
Do niej powróci³em rad,
¯y³em tam miêdzy obcymi,
Tu³a³em siê tyle lat,
Œni³a mi siê Polska nasza,
Bo w niej Bia³y Orze³ spa³
Lecz siê zbudzi³ i oznajmi³,
¯e ju¿ wolnoœæ odzyska³.
Ziemi Boœni dziêkujemy,
Która nas wykarmi³a
i szcz¹tki naszych pradziadków
pod skrzyd³a przyjê³a"
S³owa pieœni napisane
przez Pani¹ Katarzynê Likwiarz
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"PODGRODZIANKI"
NAJWA¯NIEJSZE WYSTÊPY "PODGRODZIANEK":
22-23.XI.1995r. - III Spotkanie Grup Œpiewaczych "Ziemia i Pieœñ w
Szprotawie - spotkania te odby³y siê tak¿e w latach 96, 97 i 98.
Od 1995 r. zespó³ bra³ udzia³ w Przegl¹dzie Kolêd w Z³otoryi i Legnicy.
27-30.VII.1996 r. XXVII Festiwal Folkloru Górali Polskich.
Od 1995 roku zespól uczestniczy w Miêdzynarodowym Przegl¹dzie
Zespo³ów Górali Czadeckich "Bukowiñskie Spotkania" w Jastrowiu k/
Pi³y.
23.III.1997 - udzia³ w Wojewódzkim Konkursie Wypieku Ciast i Chleba w Pielgrzymce.
7-8.VI.1997 - XVI Spotkania Zespo³ów Folklorystycznych woj. legnickiego
- nagroda wojewody w wys. 1000 z³.
27-29.VI.1997 - XXXI Ogólnopolski Festiwal Kapel i Œpiewaków
Ludowych w Kazimierzu Dolnym.
13.IX.1999 - IV Miêdzynarodowy Przegl¹d Piosenki Ko³ysankowej
"Dziecko w Folklorze".
18-20.VI.1999 - Ogólnopolskie Spotkania Zespo³ów Artystycznych
Mniejszoœci Narodowych i Etnicznych w Dobrodzieniu.
Od 1999 roku zespó³ uczestniczy w corocznych prezentacjach pt.
"Pod Œlê¿¹ Œpiewanie" w Sobótce.
11.XI.2000 r. - V Przegl¹d Piosenki Ko³ysankowej i Pieœni Sierocej II
Dziecko w Folklorze w Kliszowie - zespó³ zaj¹³ I miejsce, a Ewa Syjud
zajê³a II miejsce w kategorii instrumentalistów.
W latach 2000-2002 regionalny przegl¹d zespo³ów kolêdniczych "Z
kolêd¹ po kresach".
Od 2001 roku uczestnicz¹ w Festiwalu Kultury Ba³kañskiej w Boles³awcu.
27.VIII.2006 - II Lubiñska Biesiada "Raz na ludowo"
5-10.X.2006 - Miêdzynarodowy Festiwal "Bukowiñskie Spotkania"
w Czerniowcach/Ukraina.
6-10.VI.2007 - "Bukowiñskie Spotkania" w Pile i Jastrowiu.
4-5.VIII.2007 - XII Ogólnopolska Biesiada Zespo³ów Kresowych na
Zamku Grodziec i w Pielgrzymce.
10-13.VIII.2007 - Miêdzynarodowy Festiwal "Bukowiñskie Œpiewanie" w Bonyhad/Wêgry.
17.I.2009 - IV Bukowiñskie Kolêdowanie w Lubaniu .
23-27.VII.2009 - Miêdzynarodowy Festiwal "Bukowiñskie Spotkania" w Rumunii.
2.V.2010 - VI Festiwal Piosenki Religijno-Patriotycznej w Wilczym
Lesie.
2-6.VI.2010 - Festiwal "Bukowiñskie spotkania" w Jastrowiu.
19.VI.2010 - II Piknik "Powitanie Lata" w Tomaszowie Boles³awieckim.
10.VII.2010 - I Piknik Folklorystyczny w Raciborowicach.
1.VIII.2010 - Przegl¹d zespo³ów kresowych w Pielgrzymce.
29.VIII.2010 - Do¿ynki Gminne w Parowej.
9.I.2011 - XIX Fina³ Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy - Fina³
Gminny w Raciborowicach.
15.I.2011 - VI Bukowiñskie kolêdowanie w Zbylutowie
22.I.2011 - Bukowiñskie kolêdowanie w Lubaniu.
2.V.2011- VII Festiwal Piosenki Religijno-Patriotycznej w Wilczym
Lesie. (II miejsce)
Ponadto zespól daje koncerty podczas ró¿nych imprez okolicznoœciowych na terenie swojej gminy w trakcie do¿ynek, fina³ów Wielkiej
Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy, przegl¹dów kolêdniczyc
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25 lat ZESPO£U

SK£AD ZESPO£U:

Katarzyna Likwiarz - KIEROWNIK ZESPO£U
Maria Wuzberg - Z-CA KIEROWNIKA ZESPO£U
Ewa Syjud - INSTRUKTOR MUZYCZNY,
Janian Szczepaniak,
Danuta Licnerska,
Aniela Nitecka,
Maria Mazurkiewicz,
Maria Tarczyñska,
Tadeusz Tarczyñski,
Ewa Socha,
Jadwiga Grzechnik,
Stefania Griniuk,
Helena Kolano,
Apolonia Haniszewska

LIPIEC 2011

"PODGRODZIANKI"

PRÓBY ZESPO£ÓW:
Odbywaj¹ siê w Wiejskim Domu Kultury w Raciborowicach Górnych
Raciborowice Górne 196
(przy Œwietlicy Wiejskiej i stadionie)
tel. 75/73 89 382
w ka¿dy CZWARTEK
w godzinach : 14.00-16.00
KONTAKT Z ZESPO£EM:
Kierownik Zespo³u
KATARZYNA LIKWIARZ
tel. 75/73 89 387
Z-ca kierownika zespo³u :
MARIA WUZBERG
tel. 75/73 10 392, 798 085 094
Adres do korespondencji :
Raciborowice Dolne 26
59-720 Raciborowice Górne
lub
Gminne Centrum Kultury Warta Boles³awiecka
Warta Boles³awiecka 29B
59-720 Raciborowice Górne
Tel. 75/7310171
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OTWARCIE SKWERU PAMIÊCI

Na pocz¹tku roku 2010 dziêki cz³onkom Stowarzyszenia Mi³oœników Wsi Raciborowice ruszy³y prace zwi¹zane z zagospodarowaniem kawa³ka nieu¿ytku znajduj¹cego siê przy drodze gminnej. Pocz¹tkowo mia³o byæ to uporz¹dkowanie miejsca, które
swym wygl¹dem i zaœmieceniem by³o z³¹ wizytówk¹ Raciborowic. Jednak z czasem rodzi³y siê nowe pomys³y, a wreszcie ten
najwa¿niejszy, czyli powstanie pomnika ku pamiêci mieszkañców
miejscowoœci pracuj¹cych w nieistniej¹cych ju¿ zak³adach Cementowni "Podgrodzie" w Raciborowicach" i Zak³adów Górniczych "Konrad" w Iwinach. Prace rozpoczê³y siê od wyrównania
terenu i zniszczenia istniej¹cego "mostku". W kwietniu 2010 roku
rozpoczêto budowê alejek i postumentu zaplanowanego pomnika. Bardzo wiele pracy fizycznej w ten projekt w³o¿yli cz³onkowie
Stowarzyszenia, ale równie¿ zwykli mieszkañcy, którzy zachêceni
widokiem pracuj¹cych ludzi ku temu szczytnemu celowi spontanicznie siê do³¹czali. Nieu¿ytek wraz z kolejnymi etapami prac
piêknia³ z dnia na dzieñ. W sprawn¹ budowê miejsca pamiêci
zaanga¿owani byli tak¿e lokalni przedstawiciele w³adz samorz¹dowych i powiatowych, co w wielu sytuacjach pomaga³o przezwyciê¿yæ powstaj¹ce trudnoœci. W roku 2010 powsta³ pomnik z
piêknym wózkiem górniczym ufundowanym przez kopalniê Nowy
L¹d/oddzia³ Lubichów. Zamontowano ³aweczki, kosze na œmieci.
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Rok po rozpoczêciu prac w kwietniu 2011 roku Stowarzyszenie
przyst¹pi³o do koñcowego etapu prac na skwerku. Nasadzono
na skwerku zieleñ w postaci krzewów i drzewek oraz kwiatów
ozdobnych, co jeszcze bardziej upiêkszy³o to miejsce. Skwerek
by³ ju¿ prawie gotowy. Na pomniku pojawi³a siê pami¹tkowa tablica z treœci¹ upamiêtniaj¹c¹ pracê mieszkañców. Decyzj¹ cz³onków Stowarzyszenia jego uroczyste otwarcie przypad³o na dzieñ
11 czerwca 2011 roku. W tym dniu na skwerku pojawili siê lokalni
przedstawiciele w³adz samorz¹dowych, cz³onkowie Stowarzyszenia, zaproszeni goœcie oraz mieszkañcy. Dosz³o do uroczystego
przeciêcia wstêgi przez Wójta Gminy Pana Miros³awa Haniszewskiego, Przewodnicz¹cego Rady Gminy Pana Adama Maksymczyka, Starostê Boles³awieckiego Pana Cezarego Przybylskiego
oraz Prezesa Kopalni Nowy L¹d Pana Stanis³awa Ma³ka. Skwerek zosta³ oficjalnie i uroczyœcie otwarty. Stowarzyszenie planuje
jego dalszy rozwój. Prawdopodobnie w nied³ugim czasie pojawi¹
siê tam piêkne ozdobne lampy i inne elementy, które wp³yn¹ na
jeszcze wiêkszy efekt tego miejsca, które ma s³u¿yæ naszym mieszkañcom na wiele, wiele lat. Liczymy, i¿ inicjatywa Stowarzyszenia
bêdzie powielana w innych miejscowoœciach naszej gminy, a
mieszkañcy bêd¹ ze szczególn¹ trosk¹ dbali o ³ad i porz¹dek w
takich miejscach.
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RELACJA

Ma³gosia Szeliga Mistrzem Polski Juniorów !

W dniu 7 maja 2011 roku w Warcie Boles³awieckiej odby³y siê I Mistrzostwa Polski w
Walkach Powietrznych Samolotów Elektrycznych (ESA - Electric Simply Aircombat). Celem zawodów by³o przypomnienie walk powietrznych stoczonych podczas I i II
wojny œwiatowej w emocjonuj¹cej dla uczestników zawodów formie rywalizacji sportowej oraz kole¿eñskie spotkanie pilotów modeli historycznych.
Na mistrzostwa przyjechali zawodnicy z ca³ej Polski m.in. Warszaway, Krakowa, Radomia, Opola, Jeleniej Góry i Wroc³awia. Równie¿ nasz powiat reprezentowa³a silna grupa
mi³oœników walk powietrznych.
Zawody odby³y siê w 2 konkurencjach. W kategorii ESA WWI udzia³ wziê³o 18 zawodników, natomiast w ESA WWII rywalizowa³o ze sob¹ a¿ 35 pilotów.
Po d³ugiej i zaciêtej walce wy³onieni zostali najlepsi:
Kategoria ESA WWI:
Mistrz Polski ESA WWI - Daniel Skiba z Iwin - eskadra M³ode Wilki
V-ce Mistrz Polski ESA WWI - Rafa³ Mijal z Krakowa - eskadra Kraków
II V-ce Mistrz Polski ESA WWI - Karol Wdowikowski z Wroc³awia - eskadra Black Eagles

Przed tygodniem pisaliœmy o wielkim sukcesie Bartka Szeligi podczas Szkolnych Mistrzostw Œwiata w
Biegu na Orientacjê. Tak siê sk³ada ¿e jego o trzy
lata starsza siostra Ma³gosia podziela pasjê swojego
Brata i to jak !!! Ma³gosia oraz siedmioro innych
zawodników naszego klubu pojecha³o na Mistrzo-

Kategoria ESA WWII:
Mistrz Polski ESA WWII - Rafa³ Mijal z Krakowa - eskadra Kraków
V-ce Mistrz Polski ESA WWII - Rafa³ Wiaderek z Jeleniej Góry
II V-ce Mistrz Polski ESA WWII - Micha³ Wdowikowski z Wroc³awia - eskadra Black
Eagles
W przerwach miêdzy bitwami odby³y siê pokazy modeli samochodów, samolotów akrobacyjnych oraz helikopterów.
Uczestnicy zostali nagrodzeni pami¹tkowymi dyplomami oraz upominkami. Finaliœci
oprócz nowych zestawów modeli wygrali przelot prawdziwym helikopterem.
Daniel Skiba

Teatrzyk na Dzieñ Dziecka
Biblioteka Publiczna im. Adama Mickiewicza w Raciborowicach i Biblioteka Publiczna w Warcie Boles³awieckiej przygotowa³y z okazji Dnia Dziecka niespodziankê , a by³ to spektakl edukacyjno-teatralny w oparciu o baœnie J.CH. Andersena "Pasterka i kominiarczyk". Spektakl by³ ciekawy i
w przystêpny dzieciom sposób przekazany, poszerzy³ i uzupe³ni³ materia³
szkolny. Ogl¹da³y go uczniowie Szko³y Podstawowej im. H. Sienkiewicza
w Raciborowicach (klasy 0-6) i uczniowie Szko³y Podstawowej im. W.S.
Reymonta w Warcie Boles³awieckiej (klasy 4-6). Przedstawienie przygotowa³a grupa teatralna "W drodze".

stwa Polski Juniorów w Biegu na Orientacjê, które
odby³y siê w dniach 3-5.06.2011 w okolicy Nowego Wiœnicza (woj. ma³opolskie). Ma³gosia po nieudanym wystêpie w pi¹tkowym sprincie("zaledwie" 4 miejsce), zdeklasowa³a swoje rywalki w sobotê, na œrednim dystansie ,wygrywaj¹c ze srebrn¹
medalistk¹ Dominik¹ Kulczyck¹ o piêæ i pó³ minuty
!!! Nie s¹ to jedyne dobre wieœci z Nowego Wiœnicza. Wojciech Pachnik w kategorii m³odzie¿owców
otar³ siê o podium na œrednim dystansie przegrywaj¹c br¹zowy medal o 15 sek. Wojtek zaj¹³ czwarte
miejsce, a jego kolega z klubu Marek Wojnowicz
pi¹te. Marek powtórzy³ swój wynik z biegu sprinterskiego gdzie równie¿ by³ pi¹ty. W biegu sprinterskim pecha mia³ Wojtek Pachnik, który bieg³ ca³y
czas na pozycjê medalow¹ , ale na dwa punkty przed
met¹ potwierdzi³ niew³aœciwy punkt kontrolny
(punkty sta³y o kilkanaœcie metrów od siebie) i tym
samym nie zosta³ sklasyfikowany.
Oprócz Mistrzostw Polski w Nowym Wiœniczu
odbywa³y siê kwalifikacje do Mistrzostw Europy
Juniorów. W kategorii juniorek m³odszych (K-16)
nasza zawodniczka Angelika Haniszewska okaza³a
siê bezkonkurencyjna wygrywaj¹c trzy z czterech
biegów eliminacyjnych (w jednym by³a druga) i wywalczy³a sobie ju¿ po raz drugi prawo startu w
Mistrzostwach Europy. Ma³gosia Szeliga bêdzie
reprezentowaæ Polskê na tej samej imprezie w juniorkach(K-18). Nie jest jeszcze sprawa wyjaœniona w kategorii M-16, gdzie rywalizacja by³a bardzo
wyrównana i nie zosta³y podliczone jeszcze ma³e
punkciki, a nie bez szans w tej kategorii jest nasz
Bartek Szeliga.
Mistrzostwa Europy odbêd¹ siê za trzy tygodnie w
Czechach i nasi nie jad¹ tam po naukê, ale walczyæ o
czo³owe lokaty w swoich kategoriach. Trzymajcie
za nas kciuki, a na pewno wszystko bêdzie OK !
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TURNIEJE PI£KI NO¯NEJ ANNO DOMINI 2011

W przed³u¿ony weekend czerwcowy Gminne Centrum Kultury po raz kolejny zorganizowa³o gminne turnieje pi³ki no¿nej juniorów i seniorów.
Tym razem zawody odby³y siê na boisku w Iwinach. W pi¹tek 24 czerwca od godziny 13.00 rywalizowa³y gminne zespo³y juniorskie, które
walczy³y o Puchar Przewodnicz¹cego Rady Gminy. Przewodnicz¹cy Rady Pan Adam Maksymczyk przygl¹da³ siê poczynaniom m³odych
pi³karzy, a po skoñczonym turnieju nagrodzi³ zwyciêzców okaza³ym pucharem, a najlepszych zawodników nagrodzi³ pami¹tkowymi statuetkami. Turniej zwyciê¿yli zawodnicy GKS Raciborowice, którzy byli bezkonkurencyjni wysoko wygrywaj¹c oba mecze. Podczas turnieju panowa³a mi³a i towarzyska atmosfera. Pogoda dopisa³a, a by³a wrêcz przyjazna dla pi³karzy, zawodnicy walczyli ambitnie, ale zgodnie z poszanowaniem
zasad fair play.
W sobotê do walki o puchar przyst¹pi³y dru¿yny seniorskie. By³ to ju¿ XVI gminny turniej pi³ki no¿nej nad którym patronat sprawuje Wójt
Gminy Warta Boles³awiecka Pan Miros³aw Haniszewski, który tak¿e te zawody œledzi³ od pocz¹tku do koñca. Równie¿ w tym turnieju pogoda
nie pokrzy¿owa³a szyków organizatorowi. Turniej by³ bardzo emocjonuj¹cy, a mecze bardzo zaciête i wyrównane. Swój prymat w gminie
potwierdzi³a dru¿yna GKS Warta Boles³awiecka, która w wielkim finale pokona³a zespó³ z Raciborowic. Puchar Wójta odjecha³ wiêc do Warty !

PRZEBIEG RYWALIZACJI JUNIORÓW:
MECZE PÓ£FINA£OWE :
1. GKS IWINY - GKS TOMASZÓW BOLES£AWIECKI 2:0 (0:0)
gole : 1:0 Dawid Rogulski, 2:0 Marek Faryniarz
2. GKS RACIBOROWICE - GKS WARTA
BOLES£AWIECKA 4:0 (1:0)
gole : 1:0 Kacper Rajchel, 2:0 Artur Broszko,
3:0 Mateusz Chlebowicz, 4:0 Pawe³ Gibas samobójczy..
MECZ O III MIEJSCE:
GKS TOMASZÓW BOLES£AWIECKI GKS WARTA BOLES£AWIECKA 0:3 (0:0)
gole : 0:1, 0:2, 0:3 (3) Kamil Cz³onka
MECZ FINA£OWY:
GKS IWINY - GKS RACIBOROWICE 0:3
(0:1)
gole : 0:1 Kacper Rajchel, 0:2 Kamil Æwiak, 0:3
Artur Broszko.
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KOÑCOWA KOLEJNOŒÆ W TURNIEJU:
1. GKS RACIBOROWICE
Sk³ad dru¿yny : Patryk Æwiak, Kamil Æwiak, Krzysztof Karpowicz,
Krzysztof Wo³owicki-kpt., Adrian WoŸniak, Maciej Kokosiñski, Mateusz Chlebowicz, Mariusz Wieczorek, £ukasz B³ond, Mateusz Poœwiata, Kacper Rajchel, Artur Broszko, £ukasz Zieliñski, Andrzej Czarnota.
2. GKS IWINY
3. GKS WARTA BOLES£AWIECKA
4. GKS TOMASZÓW BOLES£AWIECKI.
Wyró¿nienia indywidualne :
Najlepszy zawodnik turnieju : Dawid Rogulski (GKS Iwiny),
Najlepszy strzelec : Kamil Cz³onka (GKS Warta Boles³awiecka) - 3
gole,
Najlepszy bramkarz : Patryk Æwiak (GKS Raciborowice).
Turniej sêdziowali : Andrzej Socha i Marek Ba³acki.
PRZEBIEG RYWALIZACJI SENIORÓW:
MECZE PÓ£FINA£OWE:
1. GKS IWINY - GKS RACIBOROWICE 0:1 (0:1)
gol: 0:1 Micha³ Michalski
2. GKS TOMASZÓW BOLES£AWIECKI - GKS WARTA BOLES£AWIECKA 0:3 (0:2)
gole: 0:1 Krzysztof Janowski, 0:2 Marcin Kobeluszczyk, 0:2 Marcin
Kobeluszczyk.
MECZ O III MIEJSCE:
GKS IWINY - GKS TOMASZÓW BOLES£AWIECKI 3:2 (1:2)
gole: 0:1 Tomasz Budas, 1:1 £ukasz Bajer, 1:2 Tomasz Budas, 2:2
Tomasz Zaremba, 3:2 Zygmunt Symczyszyn.
MECZ FINA£OWY:
GKS WARTA BOLES£AWIECKA - GKS RACIBOROWICE 2:0
(0:0)
gole: 1:0 Kamil Cz³onka, 2:0 Krzysztof Janowski.
KOÑCOWA KOLEJNOŒÆ W TURNIEJU:
1. GKS WARTA BOLES£AWIECKA
Sk³ad dru¿yny : Leszek Kupczak, Zbigniew Krysa, Artur Miko³ajczyk, £ukasz Miko³ajczyk, Marek Spychalski, Adrian K³onicki, Jacek
Kapecki-kpt., Marcin Kobeluszczyk, Krzysztof Janowski, Tomasz
Hyjek, Maciej Jaszczur, Kamil Cz³onka.
2. GKS RACIBOROWICE
3. GKS IWINY
4. GKS TOMASZÓW BOLES£AWIECKI.
Wyró¿nienia indywidualne:
Najlepszy zawodnik turnieju: Marek Spychalski (GKS Warta Boles³awiecka),
Najlepszy strzelec: Tomasz Budas (GKS Tomaszów), Krzysztof Janowski i Marcin Kobeluszczyk (GKS Warta Boles³awiecka) - wszyscy po 2 gole,
Najlepszy bramkarz: Arkadiusz WoŸniak (GKS Raciborowice).
Turniej sêdziowali: Andrzej Socha, Witold Wróbel i Adrian Graczyk.
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SEZON PI£KARSKI ZA NAMI !
Pi³karski sezon 2010/2011 jest ju¿ zakoñczony. Nasze gminne
dru¿yny w wiêkszoœci spisywa³y siê dobrze w rozgrywkach pod
egid¹ OZPN Jelenia Góra. Czas na ma³e podsumowanie ich
dokonañ.
GKS WARTA BOLES£AWIECKA
Zespó³ z Warty po wielu latach powróci³ w szeregi dru¿yn walcz¹cych w klasie okrêgowej. Beniaminek by³ rewelacj¹ rundy
jesiennej, plasuj¹c siê w czo³ówce tabeli z ma³¹ iloœci¹ straty
punktowej do lidera. Wiosna w wykonaniu zespo³u z Warty by³a
ju¿ du¿o s³absza, ale zespó³ zaj¹³ dobre siódme miejsce w
koñcowym rozrachunku. Dru¿yna prowadzona by³a przez dwóch
trenerów. W rundzie jesiennej przez Tomasza Fulczyñskiego, a
na wiosnê stery obj¹³ dobrze znany w naszej gminie Henryk
Kusojæ. Trzon zespo³u stanowili zawodnicy, którzy od lat s¹ liderami zespo³u. Wzmocnieni zdoln¹ m³odzie¿¹ z okolic utarli nosa
wielu dru¿ynom, a zw³aszcza lokalnemu rywalowi zza miedzy.
GKS RACIBOROWICE
Ten sezon w Raciborowicach mo¿na uznaæ za bardzo s³aby. Po
ubieg³ym 4 miejscu tym razem zespó³ spisywa³ siê poni¿ej oczekiwañ kibiców i do koñca rozgrywek dr¿a³ o swój los w klasie
okrêgowej. Dopiero na niespe³na kolejkê przed koñcem sezonu GKS zapewni³ sobie utrzymanie. Spory wp³yw na tak¹ sytuacjê na pewno mia³a istna rewolucja kadrowa oraz zmiana
trenera. Nowym szkoleniowcem GKS-u w sezonie 2010/11 by³
Arkadiusz Paluch, który poznawa³ zespó³ i wprowadza³ nowych
zawodników. GKS w pierwszej rundzie gra³ na przyzwoitym poziomie walcz¹c w wielu meczach jak równy z równym z mocniejszymi zespo³ami. Na wiosnê przytrafia³y siê ju¿ wpadki i
wysokie pora¿ki. Ostatecznie jednak 12 miejsce w rozgrywkach
przyjêto w Raciborowicach z ulg¹.
GKS TOMASZÓW BOLES£AWIECKI
Pi¹te miejsce na finiszu rozgrywek klasy A. Tomaszowianie od
kilku sezonów s¹ czo³owym zespo³em tej ligi i nie schodz¹
poni¿ej pewnego przyzwoitego poziomu. Mimo wielu kontuzji i
innych spraw, przez które zespó³ przez wiêksz¹ czêœæ sezonu
by³ os³abiony to zdo³a³ zagroziæ najlepszym. Przekona³ siê o tym
mistrz tej grupy Piast Wykroty, który uleg³ GKS-owi 2:3,a tak¿e
lokalny rywal z Iwin, który nie by³ w stanie pokonaæ swojego
bardziej utytu³owanego rywala (2:2 i 2:3). Trenerem zespo³u w
sezonie 2010/11 by³ Piotr Poloczek, a ostoj¹ dru¿yny byli Czes³aw Kizyma wraz z Miros³awem Ha³k¹, który nie raz wykazywa³
siê swym bramkarskim kunsztem.
GKS IWINY
Podobnie jak GKS Warta zespó³ z Iwin by³ beniaminkiem swej
ligi. Zespó³ poradzi³ sobie w klasie A bez wiêkszych problemów,
w rundzie jesiennej bêd¹c jednym z lepszych zespo³ów (znakomite 6 miejsce po jesieni z 22 punktami !). Ósme miejsce w
ostatecznym rozrachunku jest bardzo dobrym miejscem. Gdyby nie s³absza wiosna podopieczni Mieczys³awa ¯aka mogliby
byæ wy¿ej w tabeli. Czo³owymi postaciami w zespole s¹ : Grzegorz Heryæ, Marcin Góra i Rafa³ Chabiniak.
W sierpniu rusz¹ kolejne rozgrywki, w których mamy nadziejê
nasze gminne zespo³y bêd¹ wiod³y prym i nie zejd¹ poni¿ej
poziomu przyzwoitoœci, jaki zaprezentowa³y w tym sezonie. Kibice z utêsknieniem bêd¹ czekali na start ligi, a zespo³y zapewne bêd¹ wykonywa³y ruchy transferowe, aby udowodniæ sw¹
wy¿szoœæ w gminie.
/mr/
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DZIEÑ DZIECKA
W LUBKOWIE

W niedzielê 12 czerwca 2011, w godzinach popo³udniowych, na boisku i œwietlicy wiejskiej w Lubkowie,
Rada So³ecka wsi, przy wsparciu gminy i mieszkañców zorganizowa³a po raz dziewi¹ty Dzieñ Dziecka. W
trakcie imprezy przygotowano i przeprowadzono wiele zabaw i konkursów, za które dzieci otrzyma³y nagrody rzeczowe. Na zakoñczenie dzieci wspólnie z organizatorami zasiedli do grillowania kie³basek. W przysz³ym roku 10 jubileuszowy Dzieñ Dziecka w Lubkowie na pewno z wieloma niespodziankami. Zapraszamy
ju¿ dziœ.

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY WARTA BOLES£AWIECKA
Wydawca: Urz¹d Gminy Warta Boles³awiecka 40c, 59-720 Raciborowice Górne,
centrala telefoniczna: 75 738 95 97, 75 738 95 39, 75 738 95 73, fax 75 738 95 23,
e-mail: urzad@wartabol.pl
Teksty: Zespó³ Redakcyjny. Zdjêcia: archiwum w³asne
DTP i druk: PPU „UNIFOT” Andrzej Bobik, 59-225 Chojnów, ul. Okrzei 2,
tel. 76 81 91 650, e-mail: unifot@poczta.fm
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