BIULETYN INFORMACYJNY GMINY WARTA BOLES£AWIECKA

SPOTKANIE W KGHM POTWIERDZA
SZANSE NA KOPALNIÊ WARTOWICE

Prezes Zarz¹du KGHM Polska MiedŸ S.A. w Lubinie Pan
Henryk Wirth docenia rolê samorz¹dów i zamierza dobrze z nimi
wspó³pracowaæ, dlatego te¿ w dniu 15.09.2011 roku zaproszono
Prezydentów, Burmistrzów, Wójtów oraz Przewodnicz¹cych Rad
Gmin na terenie których dzia³aj¹ kopalnie miedzi i zak³ady przeróbcze na spotkanie do sali im. Wy¿ykowskiego w Lubinie.
Z naszej gminy na spotkanie zaproszono równie¿ so³tysów wsi Warta Boles³awiecka i Wartowice. Naszym zdaniem - ten
gest ze strony Zarz¹du œwiadczy o tym, ¿e kierownictwu KGHM
bardzo zale¿y na dobrych kontaktach z lokaln¹ spo³ecznoœci¹ i
jej przedstawicielami w³adzy.
Na spotkaniu mówiono bardzo wiele o dzia³aniach KGHM
na rzecz spo³ecznoœci lokalnej w zakresie codziennego ¿ycia mieszkañców, ale przede wszystkim o strategii rozwoju KGHM. Jednym z
elementów, który by³ poruszony jest sprawa dotycz¹ca poszukiwania nowych terenów niezbêdnych do wydobycia rudy miedzi. Okreœlono w tym temacie dzia³ania KGHM poza granicami Polski - miêdzy innymi w Kanadzie czy Szwecji. Nawi¹zano równie¿ do terenów i zasobów rudy miedzi na z³o¿u "Wartowice".
W odpowiedzi na zadane pytania Pan Henryk Wirth potwierdzi³, ¿e obecnie przeprowadzone odwierty s¹ skrupulatnie
badane, ale ju¿ wiadomo, ¿e s¹ bardzo obiecuj¹ce; jeden z pierwszych zawiera ponad 3,4% rudy miedzi, co jest bardzo wysokim
wskaŸnikiem. Przypominamy, ¿e ZG Konrad w Iwinach zamykano, gdy wskaŸnik zawartoœci wynosi³ oko³o 1,2%. Obiecuj¹ca
jest równie¿ zawartoœæ srebra.
Prezes Wirth potwierdzi³ tak¿e, ¿e trwaj¹ badania zasobów stawu
osadowego nr III w Iwinach w którym zawartoœæ miedzi mo¿e
wynosiæ 0,8%.
Te wyniki i spotkanie potwierdzaj¹, ¿e szanse na budowê
nowej kopalni na z³o¿u "Wartowice" staj¹ siê coraz bardziej realne. Oczywiœcie na ten moment trzeba bêdzie jeszcze poczekaæ
kilka lat.
Na dzieñ 18.10.2011 roku Prezes Wirth ponownie zaprosi³
Wójta Gminy Warta Boles³awiecka na spotkanie w KGHM Polska MiedŸ S.A. w Lubinie gdzie z przedstawicielami samorz¹dów
z zag³êbia miedziowego oraz goœæmi ze Szwecji, na którym bêd¹
omawiane doœwiadczenia ze wspó³pracy z samorz¹dami, na których terenie spó³ka prowadzi dzia³alnoœæ gospodarcz¹.
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MUSIMY ZREORGANIZOWAÆ
OŒWIATÊ GMINN¥

Ju¿ w 1996 roku, gdy Sejm z Polskim Rz¹dem przekazywa³
oœwiatê gminom zadeklarowa³, ¿e pieni¹dze na utrzymanie oœwiaty
bêd¹ przekazywane gminom w formie subwencji oœwiatowej, któr¹
wyliczano na podstawie liczby uczniów uczêszczaj¹cych do szkó³
danej gminy. Dziœ jest to oko³o ponad 4 tys. z³ rocznie plus dodatek za
ucznia wiejskiego oraz za dzieci z oœrodka. W pocz¹tkach zarz¹dzania
oœwiat¹ przez nasz¹ gminê mieliœmy oko³o 1300 uczniów i zatrudnialiœmy ponad 110 nauczycieli i oko³o 45 pracowników administracji i
obs³ugi. Dziœ subwencjonowanych nauczycieli jest 99 i oko³o 49 osób
obs³ugi, a liczba uczniów spad³a do 723. W 2011 roku otrzymaliœmy 6
tys. z³ subwencji na ucznia, a z w³asnych dochodów musieliœmy zabezpieczyæ 3.5 mln. z³. Jednak powtarzaj¹ce siê od trzech lat znaczne
podwy¿ki dla nauczycieli spowodowa³y, ¿e w tym roku dyrektorzy
szkó³ w gminie Warta Boles³awiecka we wrzeœniu wyst¹pili o przyznanie dodatkowych œrodków, gdy¿ w miesi¹cu grudniu mo¿e zabrakn¹æ na wyp³aty wynagrodzeñ. Braki wynosz¹ ponad 250 tys. z³. Trzeba równie¿ pamiêtaæ, ¿e na koniec roku gmina musi wyp³aciæ œrednie
nauczycielom, którzy tej œredniej nie osi¹gn¹. W przypadku nauczyciela dyplomowanego jest to 4800 z³ brutto za 18 godz. tygodniowo,
dla nauczyciela mianowanego - 3 tys. z³. brutto.
Na przysz³y rok równie¿ zatwierdzone zosta³y podwy¿ki dla
nauczycieli - nasz rz¹d podj¹³ tê decyzjê z pe³n¹ œwiadomoœci¹, ¿e
gminy ze wzglêdu na naliczan¹ subwencjê na ucznia bêd¹ musia³y ponownie do nich dop³aciæ z w³asnych dochodów. Takiego wzrostu nak³adów na oœwiatê nie wytrzymaj¹ nawet zamo¿ne samorz¹dy. Oprócz
tego problemu trzeba pokreœliæ, ¿e gminy nie otrzymuj¹ pieniêdzy na
dzieci w wieku przedszkolnym i w oddzia³ach zerowych. W gminie
Warta Boles³awiecka jeszcze dwa lata temu mieliœmy jedno przedszkole z 25 dzieci, którego koszt utrzymania siêga³ kwoty ok. 120 tys. z³.
rocznie. Dziœ do przedszkoli z terenu gminy uczêszcza 224 dzieci. Za
ka¿de dziecko gmina musi dop³aciæ od 217 do 614 z³ miesiêcznie w
zale¿noœci od tego, czy uczêszcza do przedszkoli gminnych, czy
prywatnych. W tym roku koszty utrzymania dzieci w przedszkolach
wynios¹ ponad 500 tys. z³. W zwi¹zku z tym dziœ na samo wynagrodzenie w oœwiacie musimy przeznaczyæ ponad 7 mln z³. tj. oko³o 35%
dochodów bud¿etowych gminy i 10 mln z³. ogó³em na utrzymanie
oœwiaty, co daje ³¹cznie 50% bud¿etu gminy.
Je¿eli te wskaŸniki bêd¹ wzrastaæ w tak szybkim tempie gmina
Warta Boles³awiecka nie bêdzie w stanie zachowaæ równowagi bud¿etowej. Dlatego te¿ musi nast¹piæ ograniczenie zatrudnienia w oœwiacie.
Nie mo¿emy sobie pozwoliæ na utrzymanie oddzia³ów szkolnych z
liczb¹ dzieci 9 czy 12 uczniów. Dziœ oddzia³y musz¹ wynosiæ œrednio
oko³o 25-30 uczniów, by otrzymywana subwencja pokrywa³a przynajmniej p³ace nauczycieli. Nie planujemy u nas dzia³añ w kierunku
likwidacji którejkolwiek ze szkó³. Niemniej bêdzie trzeba po³¹czyæ
obs³ugê szkó³, w celu ograniczenia zatrudnienia w administracji oraz
ograniczeniu wydatków wyp³at do tzw. œrednich w poszczególnych
grupach spo³eczno-zawodowych poprzez ograniczenie zatrudnienia
nauczycieli.
`
W Gazecie Prawnej ukaza³ siê artyku³ przedstawiaj¹cy, ¿e w
Polsce na jednego nauczyciela przypada 10 uczniów i jest to bardzo
kosztowny dla samorz¹dów gminnych wskaŸnik. Trzeba pokreœliæ,
¿e w gminie Warta Boles³awiecka ten wskaŸnik jest jeszcze mniejszy i
wynosi 8 uczniów na nauczyciela. Natomiast wszyscy zatrudnieni w
oœwiacie gminnej, czyli nauczyciele z administracj¹ obni¿aj¹ ten wskaŸnik 4,5 ucznia na jednego doros³ego pracuj¹cego na rzecz ucznia.
Te wskaŸniki pokazuj¹, ¿e w³adze samorz¹dowe gminy Warta
Boles³awiecka musz¹ podj¹æ dzia³ania reorganizacyjne w oœwiacie, w
innym przypadku nie zachowamy równowagi bud¿etowej gminy, co
mo¿e m.in. oznaczaæ, ¿e wydatki bie¿¹ce gminy bêd¹ wy¿sze od
uzyskiwanych do bud¿etu dochodów, na co nie wyra¿a zgody Ministerstwo Finansów dzia³aj¹c poprze Regionalne Izby Obrachunkowe.
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WANDALIZM
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CI¥GLE NAM TOWARZYSZY!

CO DALEJ W SPRAWIE
FARMY WIATROWEJ?

Zjawisko wandalizmu nie jest charakterystyczne tylko dla terenów miejskich, dotyka ono niestety równie¿ terenów wiejskich,
a w naszej gminie staje siê zjawiskiem coraz bardziej uci¹¿liwym.
Mimo du¿ego zaanga¿owania policji i gminy, która p³aci za dodatkowe s³u¿by patrolowe nie radzimy sobie skutecznie z problemem. Nie oznacza to jednak, ¿e pozwolimy i bêdziemy tolerowaæ dzia³ania sprawców wandalizmu.
Dla skutecznych interwencji niezbêdne jest zaanga¿owanie wszystkich naszych mieszkañców, prosimy wiêc o zwiêkszenie czujnoœci
w celu ograniczenia zachowañ naszej m³odzie¿y. Informacje o zauwa¿onych aktach wandalizmu nale¿y zg³aszaæ (w ich trakcie) do
jednostek Policji, lub po - do Urzêdu Gminy. Dane osobowe osób
zg³aszaj¹cych na pewno zachowamy w tajemnicy.
Dla pokazania skali problemu poni¿ej podajemy kilka przyk³adów z terenu naszej gminy.
W jednej z miejscowoœci so³tys z pieniêdzy Funduszu So³eckiego wykona³ boisko do pi³ki siatkowej, ogrodzono i zamontowano ³aweczki. Jednak graj¹cej tam m³odzie¿y nie spodoba³ siê
brak bocznej bramki wejœciowej. M³odzi - gniewni postanowili
wiêc zniszczyæ jedno przês³o nowo wykonanego ogrodzenia.
W innej miejscowoœci Wójt i Rada Gminy zmierzaj¹c do utworzenia miejsc dla wypoczynku mieszkañców so³ectwa, wraz z
grup¹ ludzi postanowili przywróciæ zaniedbany park. Niewielkie
œrodki finansowe na to zadanie sprawi8³y, ¿e prace wykonywane s¹ si³ami grupy interwencyjnej i Zak³adu Gospodarki Komunalnej. Jednym z elementów wyposa¿enia parku sta³a siê drewniana altana, któr¹ ju¿ dwukrotnie próbowano podpaliæ. Na szczêœcie - próby by³y nieudane ze wzglêdu na wilgotne drzewo.
Kolejny przyk³ad - dbaj¹c o estetykê naszych przystanków PKS
zatrudniliœmy pracowników sprz¹taj¹cych; niestety jeden z nich
stwierdzi³, ¿e zwolni siê z pracy je¿eli nadal ktoœ z³oœliwie bêdzie
z przystanku korzysta³ jak z publicznej toalety.
Napiêtnowaæ nale¿y równie¿ m³odzie¿ gimnazjaln¹, która po remoncie elewacji Gimnazjum próbowa³a dokonaæ próby zniszczenia maluj¹c i pisz¹c na œwie¿o odnowionych œcianach budynku.
Koszt wykonania tego zadania wyniós³ 320 tys. z³., co nie powstrzyma³o m³odocianych sprawców wandalizmu. W tej sprawie bardzo prosimy o interwencjê rodziców, gdy¿ sprawców
tego wandalizmu, nawet, a raczej - szczególnie jeœli s¹ to nasze
dzieci, nale¿y ujawniæ.
Bardzo powa¿nym problemem jest niszczenie znaków drogowych, równie¿ z udzia³em nieostro¿nych kierowców, którzy po
zderzeniu lub kolizji znikaj¹ by unikn¹æ odpowiedzialnoœci.
Innym wa¿nym tematem w tej kwestii jest dba³oœæ o œwietlice
wiejskie i sprzêt wynajmowany na uroczystoœci weselne. Niestety wielu u¿ytkowników nie dba, a nawet niszczy to nasze
wspólne dobro. Pamiêtajmy, ¿e niszcz¹c krzes³a, sto³y czy urz¹dzenia kuchenne wynajmuj¹cy bêdzie narzeka³ i zazwyczaj ma
pretensje do pracowników Gminnego Centrum Kultury lub nawet Wójta Gminy. Wygl¹da to w ten sposób, ¿e uszkodzenia
sprzêtu s¹ ukrywane przez zdaj¹cego go i dopiero kolejny wynajmuj¹cy zauwa¿a np. pociête pokrycie krzes³a, czy te¿ inne
ukryte wczeœniej uszkodzenia.
Szanowni mieszkañcy! Reagujcie na akty wandalizmu w
naszej gminie. Czas ju¿ najwy¿szy, aby ka¿dy z mieszkañców
identyfikowa³ siê z gmin¹ i rozumia³, ¿e niszczone jest nasze
wspólne dobro, za którego naprawê zap³acimy my wszyscy poprzez ograniczenie œrodków np. na inwestycje.

W zwi¹zku z pytaniami Mieszkañców Gminy informujê, o kolejnych krokach
w tocz¹cym siê postêpowaniu administracyjnym w sprawie planowanej na terenie
gminy Warta Boles³awiecka
budowy farmy wiatrowej.
Obwieszczeniem z dnia 16
czerwca 2011 r. (pismo znak:
RZK.II.7624.0002.016.2010)
zostali Pañstwo poinformowani o przed³o¿eniu przez firmy EMPEKO "RAPORTU
O ODDZIA£YWANIU NA
ŒRODOWISKO
DLA
PRZEDSIÊWZIÊCIA POLEGAJ¥CEGO NA BUDOWIE
PARKU ELEKTROWNI
WIATROWYCH ..". Umo¿liwiono Pañstwu te¿ sk³adanie uwag i wniosków do opracowania (liczne
wp³ynê³y).
Powy¿sze opracowanie w zwi¹zku z pismem tut. Urzêdu oraz wezwaniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Œrodowiska we Wroc³awiu zosta³o uzupe³nione przez autorów.
W trakcie prowadzonego postêpowania wesz³a w ¿ycie uchwa³a Nr IX/
45/11 Rady Gminy Warta Boles³awiecka z dnia 9 czerwca 2011 r. w
sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Warta Boles³awiecka w obrêbach: Iwiny i Lubków, która na terenach rolnych objêtych inwestycj¹ w miejscowoœci Lubków ustali³a
zakaz lokalizacji farm i elektrowni wiatrowych.
Obecnie w sprawie realizacji wybranego wariantu opiniê wyda³ Pañstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Boles³awcu - postanowienie z dnia 05 wrzeœnia 2011 r. Ww. postanowienie opiniuje warunki
realizacji przedsiêwziêcia pod wzglêdem wymagañ higienicznych i zdrowotnych pozytywnie dla elektrowni wiatrowych usytuowanych w
obrêbie Tomaszów Boles³awiecki, Szczytnica i Wilczy Las oraz negatywnie dla elektrowni wiatrowych zlokalizowanych w obrêbie Lubków
z uwagi na niezgodnoœæ z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Nadal czekamy, przesuwaj¹c termin za³atwienia sprawy (obecnie do
16.10.2011 r.), na opiniê Regionalnego Dyrektora Ochrony Œrodowiska
we Wroc³awiu.
Wci¹¿ tak¿e trwaj¹ w tut. Urzêdzie prace nad sfinalizowaniem zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Warta
Boles³awiecka dla miejscowoœci Tomaszów Boles³awiecki, Wilczy Las i
Szczytnica. Jednym z za³o¿eñ zgodnie z przyjêtym Studium Uwarunkowañ jest ustalenie zakazu lokalizacji farm i elektrowni wiatrowych na
terenach rolniczych w ww. miejscowoœciach. W tym postêpowaniu oczekujemy na niezbêdn¹ i pozytywn¹ opiniê Ministerstwa Rolnictwa i
Rozwoju Wsi w sprawie zmiany przeznaczenia na cele nierolnicze gruntów podlegaj¹cych prawnej ochronie.
O dalszych krokach bêdziemy Pañstwa informowaæ na bie¿¹co.
Od siebie chcia³bym poinformowaæ Pañstwa, ¿e Spó³ka z o.o. GB Boles³awiec 202 Al. Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa za poœrednictwem
kancelarii prawnej skierowa³a przeciwko mnie pozew do S¹du Okrêgowego w Jeleniej Górze (Wydzia³ Cywilny) oraz do S¹du Rejonowego w
Boles³awcu (Wydzia³ Karny) oskar¿aj¹c mnie o pomówienie i podawanie w swoich publicznych wypowiedziach nieprawdziwych informacji
maj¹cych na celu nara¿enie Spó³ki na utratê zaufania potrzebnego dla
prowadzenie dzia³alnoœci.
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BOISKO
W RACIBOROWICACH DOLNYCH

Gmina warta Boles³awiecka od dwóch lat realizuje
swój plan budowy boisk i placów zabaw przy obiektach
szkolnych i œwietlicach wiejskich. W tym roku równie¿ realizujemy budowê boiska wielofunkcyjnego oraz plac zabaw przy szkole w Raciborowicach Dolnych.
Zgodnie z ustaw¹ o zamówieniach publicznych w wyniku
prowadzonego postêpowania przetargowego, wybrana zosta³a firma "Speed Sport" z Warszawy, która zaoferowa³a
najni¿sz¹ cenê - 620 tys. z³. Zgodnie z zawart¹ w dniu 15
czerwca 2011 r. umow¹ realizacja zadania mia³a zostaæ
zakoñczona 30 sierpnia 2011 roku. W lipcu br. Wójt Gminy
zaniepokojony brakiem dzia³añ ze strony wykonawcy podejmowa³ interwencje telefoniczne i pisemne, wykonawca
jednak stwierdzi³, ¿e nie widzi zagro¿eñ dla terminu wykonania.
Niestety firma przez pierwszy miesi¹c, mimo dobrej pogody zebra³a tylko humus. Ju¿ na pocz¹tku sierpnia br. mo¿na
by³o stwierdziæ, ¿e zakres zrealizowanych prac uniemo¿liwi Wykonawcy dotrzymania terminu oddania boiska. Pod
koniec sierpnia br. Prezes firmy Speed Sport podj¹³ z Wójtem Gminy rozmowy oczekuj¹c decyzji o wyd³u¿eniu terminu oddania zadania. Nie by³o jednak podstaw, które mog³yby uzasadniaæ takie zmiany warunków umowy. Wówczas Prezes Firmy za¿¹da³ od gminy udzielenia gwarancji
bankowych zabezpieczaj¹cych p³atnoœæ umowy. Gmina
wskaza³a jako zabezpieczenie umowy informacjê o przekazanej na lokatê kwocie bêd¹cej zabezpieczeniem wykonania umowy, potwierdzon¹ przez Bank Spó³dzielczy w
Warcie Bol.
Kolejnym posuniêciem Wykonawcy jest odst¹pienie przez
niego od umowy, co zosta³o uzasadnione brakiem z³o¿enia
gwarancji, a celem czynnoœci podjêtych przez Firmê jest

unikniêcie p³atnoœci odsetek, które do dnia dzisiejszego siêgaj¹ ponad 90 tys. z³.
Dziœ boisko jest niemal gotowe do oddania m³odzie¿y szkolnej i mieszkañcom; brakuje tylko tablic do koszykówki i
s³upków do siatki oraz siatki na pi³kochwyty przy boisku
do pi³ki no¿nej. Prawdopodobnie gmina po raz kolejny bêdzie musia³a broniæ swoich racji przed s¹dem, bo nierzetelny Wykonawca z Warszawy uwa¿a, ¿e prawo stoi po
jego stronie i mo¿e dowolnie realizowaæ warunki okreœlone w umowie.
Mimo wszystko w paŸdzierniku 2011 roku nowe boisko
wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej w Raciborowicach Dolnych bêdzie do dyspozycji dzieci oraz m³odzie¿y,
a w godzinach popo³udniowych dla doros³ych z gminy Warta
Boles³awiecka, g³ównie Raciborowic i Jurkowa.
Obiekt posiada boisko do pi³ki no¿nej oraz boisko do pi³ki
siatkowej i koszykówki ze sztuczn¹ traw¹. Wszystkim u¿ytkownikom boiska ¿yczymy satysfakcji z jego korzystania.
Jednoczeœnie prosimy o szczególn¹ troskê i dba³oœæ o jego
wygl¹d oraz stan techniczny, aby s³u¿y³o jak najd³u¿ej
wszystkim mieszkañcom gminy.
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Informacja dotycz¹ca przyznania stypendiów za wyniki
w nauce i sporcie dla uczniów szkó³ podstawowych i gimnazjum z terenu gminy Warta Boles³awiecka za rok szkolny 2010/2011
Dnia 16 wrzeœnia 2011r. w Gminnym Centrum Kultury w Warcie Boles³awieckiej uroczyœcie zosta³y wrêczone stypendia za szczególnie wysokie
wyniki w nauce i sporcie. Stypendia przyznane zosta³y na podstawie
Uchwa³y Rady Gminy Warta Boles³awiecka
Nr XVI/116/08 z dnia 30 czerwca 2008r. w sprawie przyznawania stypendiów za wyniki
w nauce i sporcie dla uczniów szkól podstawowych i gimnazjum na terenie
gminy Warta Boles³awiecka (Dz. Woj. Doln. Nr 211 poz. 2346 z póŸn.
zm.) oraz Zarz¹dzenia Nr SOG.Z.63.2010 Wójta Gminy w Warcie Boles³awieckiej z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokoœci stypendiów za wyniki w nauce i sporcie dla uczniów szkól podstawowych i
gimnazjum z terenu Gminy Warta Boles³awiecka.
Stypendia za wyniki w nauce i sporcie zosta³y przyznane trzydziestu
trzem uczniom, którzy spe³niali kryteria okreœlone w § 2 i 5 wy¿ej cytowanej uchwa³y.
Zgodnie z § 1 wy¿ej cytowanego Zarz¹dzenia, Wójt Gminy Warta
Boles³awiecka przyzna³ stypendia za rok szkolny 2010/2011 ni¿ej wymienionym uczniom:

Warta Boles³awiecka, dnia 20 wrzeœnia 2011r.
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NASI
STYPENDYŒCI

SP Iwiny

SP Szczytnica

SP Raciborowice Dolne

SP Tomaszów Boles³awiecki

SP Warta Boles³awiecka
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DO¯YNKI 2011 JU¯ ZA NAMI !!!
28 sierpnia 2011 roku w miejscowoœci Szczytnica dok³adnie rok po oddaniu do u¿ytku
nowej œwietlicy wiejskiej odby³y siê doroczne gminne uroczystoœci do¿ynkowe. Impreza
wypad³a znakomicie, a g³ównym powodem udanej imprezy by³a wspania³a pogoda oraz
liczny udzia³ mieszkañców Szczytnicy, jak i innych miejscowoœci gminnych, a tak¿e
zaproszonych goœci. Pieczê nad do¿ynkami tradycyjnie sprawowa³ gospodarz gminy
Pan Wójt Miros³aw Haniszewski wraz z wybranymi starostami : Pani¹ Gra¿yn¹ Zaremb¹ i Panem Józefem Mikulskim. Nad sprawnym przeprowadzeniem imprezy czuwa³a So³tys Szczytnicy Pani Ewa Jasiñska wraz z Gminnym Centrum Kultury. Czeœæ
oficjalna uroczystoœci rozpoczê³a siê od korowodu wieñców do¿ynkowych na plac przed
œwietlic¹ wiejsk¹, gdzie o godzinie 14.00 rozpoczê³a siê celebrowana przez proboszcza
Szczytnicy msza dziêkczynna za plony zebrane przez rolników w gminie Warta Boles³awiecka. Po mszy œwiêtej Wójt Gminy Miros³aw Haniszewski przywita³ zaproszonych
goœci, a tak¿e mieszkañców gminy, w tym szczególnie rolników, dla których uroczystoœci
do¿ynkowe stanowi¹ nagrodê za wielki trud w³o¿ony w pracê na roli. Tradycyjnie Wójt
obdzieli³ wszystkich chlebem do¿ynkowym. G³os zabra³ tak¿e Przewodnicz¹cy Rady
Gminy Pan Adam Maksymczyk, który tak¿e dziêkowa³ rolnikom i wszystkim osobom, które wspieraj¹ nasze rolnictwo. Po oficjalnych uroczystoœciach nast¹pi³a czêœæ artystyczna. Warto wspomnieæ, i¿ wszystkie wystêpy odby³y siê na scenie GCK piêknie przyozdobionej wieñcami
do¿ynkowymi, które w promieniach s³oñca prezentowa³y siê znakomicie. Czêœæ artystyczn¹ rozpocz¹³ cykl wystêpów folklorystycznych. Na
pierwszy ogieñ poszed³ zespó³ "Podgrodzianki" z Raciborowic. Po nich wyst¹pi³a "Niespodzianka" z Tomaszowa, której nie powstrzyma³a
nawet awaria akordeonu. Na koniec zespo³ów folklorystycznych wyst¹pi³a najstarsza tego typu formacja w powiecie zespó³ "Jutrzenka" z
Boles³awca. Wszystkie zespo³y zaprezentowa³y siê znakomicie i z nale¿yt¹ dla siebie klas¹ i urokiem. W miedzy czasie obradowa³a komisja w
sk³adzie : Pan Roman Grzech, Pani Ewa Fularz i Pani Zofia Pankiewicz, której zadaniem by³ wybór najpiêkniejszego wieñca do¿ynkowego, jak
i specjalnie wypieczonego chleba do¿ynkowego. Wybór podobnie jak w ubieg³ych latach okaza³ siê bardzo trudnym zadaniem, gdy¿ wieñce
prezentowa³y siê bardzo piêknie i okazale. W konkursie wieñca wziê³y udzia³ wszystkie gminne miejscowoœci , a tak¿e M³odzie¿owa Dru¿yna
Po¿arnicza z Tomaszowa Boles³awieckiego. Tym razem zwyciêstwo przypad³o miejscowoœci Lubków, a drugie i trzecie miejsce kolejno dla
miejscowoœci Iwiny i Tomaszów Boles³awiecki. W konkursie chleba wystartowali ci sami uczestnicy za wyj¹tkiem miejscowoœci Lubków. Jednak
tu nie zdecydowano o wyborze g³ównej nagrody przydzielaj¹c wyró¿nienia i nagrody dla wszystkich uczestników. Po wystêpach folklorystycznych scenê opanowa³a Orkiestra Dêta z Boles³awca, która tak¿e da³a wspania³y koncert.
Podczas Do¿ynek zosta³y wrêczone zosta³y nagrody dla laureatów konkursu "CZYSTA GMINA NASZ¥ WIZYTÓWK¥ - 2011". W bie¿¹cym
roku do konkursu nie zg³oszono posesji w kategorii "GOSPODARSTWO ROLNE". Komisja przyzna³a I miejsce w kategorii "DOM JEDNORODZINNY dla w³aœciciela (Pani Iwona Osip) nieruchomoœci z Tomaszowa Boles³awieckiego - talon o wartoœci 300z³. Dodatkowo Komisja
wyró¿ni³a dwie wspólnoty mieszkaniowe przyznaj¹c I miejsce wspólnocie z Raciborowic Górnych (talon o wartoœci 300z³) i II miejsce wspólnocie z Tomaszowa Boles³awieckiego (talon o wartoœci 200z³). Nagrodê specjaln¹ "Najczystszej Posesji w Gminie w 2011r." przyznano Wspólnocie Mieszkaniowej Raciborowice Górne (talon o wartoœci 300z³).
Po wystêpie orkiestry na scenie pojawi³a siê nasza utalentowana "lokalna gwiazda" Magdalena So³tysiak, która zaprezentowa³a kilka znanych
przebojów we w³asnym wykonaniu. Trzeba przyznaæ, i¿ Magda posiada spore zdolnoœci wokalne. Publicznoœæ nagrodzi³a wystêp Magdy
brawami. Mamy nadziejê, i¿ bêdzie to pocz¹tek przygody ze scen¹ i nasza artystka bêdzie siê dalej rozwijaæ.
Podczas uroczystoœci na szczytnickim placu dzieci mog³y skorzystaæ z zabawy w zamkach dmuchanych i kuli wodnej, a starsi mogli zakupiæ
miód od miejscowych pszczelarzy, jak i wypiæ piwko oraz zjeœæ kie³baski z grilla.
Ostatnim wystêpem na naszej scenie by³ wystêp gwiazdy wieczoru. Zespó³ ZIBO ze swym charyzmatycznym wokalist¹ rozrusza³ zgromadzon¹ publicznoœæ. Scena wrêcz "hucza³a". Wykonane przez ZIBO piosenki porwa³y ludzi do tañca. Zespó³ zagra³ wiele hitowych piosenek, w
tym piosenki dance i disco polo.
Uroczystoœci do¿ynkowe zwieñczy³ pokaz sztucznych ogni i zabawa do¿ynkowa na sali wiejskiej. Tu do tañca przygrywa³ zespó³ "Caro", który
bawi³ goœci do¿ynek do póŸnych godzin nocnych.
Galeria zdjêæ na WWW.gckwartabol.pl

KOMUNIKAT
Urz¹d Gminy w Warcie Boles³awieckiej informuje, ¿e zamierza dofinansowaæ badania gleb rolniczych w indywidualnych gospodarstwach rolnych, dla potrzeb doradztwa nawozowego oraz regulacji odczynu glebowego. W zwi¹zku z powy¿szym prosimy wszystkich
rolników z terenu naszej gminy, zainteresowanych wykonaniem tych badañ, o rozeznanie swoich potrzeb w tym zakresie i przekazanie tej
informacji so³tysom.
Prosimy o podanie danych adresowych, ogólnej powierzchni gospodarstwa oraz powierzchni gruntów przewidzianych do tych badañ.
Informacje te umo¿liwi¹ oszacowanie wielkoœci dofinansowania na jednostkê powierzchni badanego gruntu , w stosunku do œrodków
przeznaczonych na badania glebowe.
Zg³oszenia potrzeb wskazanych wy¿ej mo¿na przekazywaæ bezpoœrednio do Micha³a Bojanowskiego - pracownika prowadz¹cego
sprawê, pokój nr 15 tutejszego urzêdu lub telefonicznie na nr 75/7389 597 wew. 21.
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Prezentujemy Pañstwu list Rzecznika Praw Obywatelskich skierowany do Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów.
Oto jego treœæ:
Szanowni Pañstwo!
Jako Rzecznik Praw Obywatelskich z niepokojem przyjmujê nasilaj¹ce
siê w ostatnim okresie wydarzenia o charakterze rasistowskim, antysemickim i ksenofobicznym, jak w szczególnoœci: w³amanie do Centrum
Kultury Muzu³mañskiej w Bia³ymstoku, wymalowanie na synagodze w
Orli antysemickich hase³, zamalowanie tablic z litewskimi napisami w
gminie Puñsk, zbezczeszczenie i zdewastowanie pomnika upamiêtniaj¹cego ¯ydów z Jedwabnego, czy zachowania na stadionach wielu miast.
Rzecznik Praw Obywatelskich jest organem powo³anym nie tylko do
stania na stra¿y wolnoœci i praw cz³owieka i obywatela okreœlonych w
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz w innych aktach normatywnych, ale od dnia 1 stycznia 2011 r. ma te¿ za zadanie staæ na stra¿y
realizacji zasady równego traktowania. Wykonuj¹c to zadanie Rzecznik
zosta³ zobowi¹zany do przeciwdzia³ania wszelkim aktom rasizmu, antysemityzmu i ksenofobii.
Rasizm dotyka nas wszystkich. Godnoœæ cz³owieka, szacunek dla bliŸniego to wartoœci podstawowe. Ich naruszenie pozostawia trwa³e, niszcz¹ce œlady w tkance spo³ecznej. Wydarzenia ostatnich dni stanowi¹
plamê na naszym honorze narodowym, zaprzeczaj¹ wielowiekowej tradycji Rzeczypospolitej. Przestêpstwa, których Ÿród³em jest nienawiœæ i
szarganie godnoœci bliŸniego bezczeszcz¹ pamiêæ tych, których szczególnie wspominamy na pocz¹tku wrzeœnia ka¿dego roku, którzy w walce
o wolnoœæ i godnoœæ cz³owieka oddali w³asne ¿ycie.
Obecna sytuacja wymaga stanowczej i wspólnej reakcji, poniewa¿ wszyscy jesteœmy odpowiedzialni za tworzenie klimatu, w którym nie bêdzie
przyzwolenia spo³ecznego na szarganie godnoœci cz³owieka, na zachowania rasistowskie.
Zwracam siê do Was, jako osób zaufania publicznego, obdarzonych
mandatem Waszych wyborców; do Was, liderów Waszych spo³ecznoœci,
którzy stanowicie wzór zachowañ i postaw obywatelskich. Proszê Was
o jasn¹ deklaracjê, ¿e jêzyk nienawiœci i zachowania poni¿aj¹ce godnoœæ wspó³obywateli nie s¹ i nie bêd¹ przez Was tolerowane. Proszê
Was o sprzeciw wobec zachowañ, które Ÿród³o swoje maj¹ w pogardzie
i nienawiœci do drugiego cz³owieka.
Apelujê o podjêcie takich dzia³añ, które w sposób istotny i dalekosiê¿ny
bêd¹ wp³ywaæ na ograniczenie postaw i zachowañ rasistowskich: od
szkoleñ miêdzykulturowych, programów profilaktycznych po sankcje
wobec klubów sportowych, które toleruj¹ rasizm swoich kibiców. Samorz¹dnoœæ lokalna restytuowana w 1990 roku jest wielkim osi¹gniêciem dwudziestolecia. Dziœ istnieje potrzeba skorzystania z niej dla
obrony godnoœci wszystkich jej cz³onków, budowy klimatu wzajemnego
zaufania, zapewnienia obywatelom, cz³onkom wspólnot lokalnych poczucia, ¿e ró¿norodnoœæ jest wartoœciowa i wzbogacaj¹ca i nie mo¿e
byæ przyczyn¹ dyskryminacji, nierównego traktowania, nienawiœci.
Rzecznik Praw Obywatelskich
prof. Irena Lipowicz
Warszawa 9 wrzeœnia 2011r.
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DNIA 16.09.2011 ROKU SZKO£Ê
PODSTAWOW¥ W WARCIE BOLES£AWIECKIEJ ODWIEDZI£ SAMOCHÓD
OZNAKOWANY LOGO
"DEUTSCH WAGEN TOUR".

DWT to ogólnopolski program promuj¹cy naukê jêzyka niemieckiego.
Lektorzy prezentuj¹ szereg nowatorskich rozwi¹zañ zwi¹zanych z
nauk¹ jêzyka i w niekonwencjonalny sposób przekazuj¹ informacje o
Niemczech, miêdzy innymi w formie ciekawych gier, zabaw i konkursów.
Uczniowie naszej szko³y z klas IV-VI. mieli mi³¹ okazjê goœciæ DWT.
Wspaniale przygotowana pani lektor wprowadzi³a dzieci w œwiat
zabaw z jêzykiem niemieckim. Dzieñ wydawa³oby siê taki zwyczajny, jednak wcale taki zwyczajny nie by³!
Wra¿eñ by³o mnóstwo. Lektorka DWT natychmiast podbi³a ich
serca! I wcale siê temu nie dziwiê. Lekcja wygl¹da³a inaczej ni¿
zazwyczaj. Nie by³o podrêczników, uczniowie uczyli siê poprzez
zabawê: grali w gry, rywalizowali w dru¿ynach i zdobywali nagrody.
Wszyscy byli niezwykle aktywni, a z lekcji wynieœli wiele przydatnych s³ów i zwrotów.
Jestem pewna, ¿e ta lekcja wzbudzi³a w uczniach ciekawoœæ oraz
motywacjê do poznawania jêzyka naszych
zachodnich s¹siadów.
Zajêcia z DWT by³y
bardzo mi³ym i niepowtarzalnym prze¿yciem
dla uczniów, jak równie¿ dla mnie. Mam
nadziejê, ¿e DeutschWagen odwiedzi nas
jeszcze kiedyœ.

Adriana Muniak
SP Warta Bol.

BADANIA MAMMOGRAFICZNE - ZMIANA TERMINU
Z uwagi na ma³¹ liczbê pañ chêtnych na wyjazd na badania mammograficzne w dniu 06 wrzeœnia br. wyjazd ten zosta³ anulowany.
Zosta³ ustalony nowy listopadowy termin.Informujemy, ¿e badania mammograficzne odbêd¹ siê w nw. terminach:
05 paŸdziernika 2011r. (œroda)
22 listopada 2011r. (wtorek)
Zapisy dokonywane bêd¹ na podstawie osobistego b¹dŸ telefonicznego zg³oszenia w Urzêdzie Gminy. Prosimy o podanie
danych osobowych, adresu, numeru PESEL. - II p. pok. 19, tel. 73 10 106 lub centrala 73 89 592 wew. 23
Wyjazdy autobusów odbywaæ siê bêd¹ o godz. 8:00 spod Urzêdu Gminy w Warcie Boles³awieckiej
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MDP

KRYZYS GMINNEJ PI£KI?

Dnia 9 lipca 2011 roku, M³odzie¿owa Dru¿yna Po¿arnicza z Tomaszowa
Boles³awieckiego zorganizowa³a "Festyn Stra¿acki". Pogoda oraz frekwencja
bardzo dopisa³a Na pierwszy rzut by³y walki rycerskie które przedstawi³a
Dru¿yna Rycerska Syrokomla z siedzib¹ na Zamku Kliczków. Wywo³a³o to
ogromne zainteresowanie, przecie¿ tego jeszcze nie by³o w naszej okolicy.
Zgrzyta³y miecze i topory. By³a
równie¿ walka o tutejsz¹ dziewicê, co prawda z dwójk¹ dzieci
ale... œmia³ków Ci u nas dostatek, walka przebiega³a bezkrwawo ale kurzu by³o co nie miara.
W dalszej czêœci festyn uœwietni³o swoim pokazem Boles³awieckie Stowarzyszenie Motocyklowe "Bolce", sw¹d palonej
gumy, ryk maszyn i westchnienia naszych panów... ehh, to
mówi³o samo za siebie. Nastêpnie na scenie wyst¹pi³a M³odzie¿owa Dru¿yna Po¿arnicza, zaœpiewa³a swoje
piosenki stra¿ackie. Po MDP na scenie zaprezentowa³ siê Patryk WoŸny
( dowódca MDP), jego wystêp instrumentalny zapiera³ dech w piersiach,
ma ch³opak talent. By³ tak¿e pokaz kreacji wieczorowych, dziewczyny
które widzieliœmy nie raz w koszulkach z napisem "STRA¯", przemieni³y
siê w prawdziwe damy. Prawdziw¹ wrzawê wywo³a³ pokaz mody mêskiej,
by³y to modne a nawet abstrakcyjne stroje stra¿ackie, które wykonali
ch³opcy z MDP. Ubaw by³ po pachy ¿e a¿ ze œmiechu polecia³y ³zy. Oczywiœcie nie zabrak³o jad³a i napitku, by³y licytacje, gry i zabawy. Dzieci
oblega³y dmuchane zamki... Opiekunowie MDP, Kinga i Miros³aw Skulscy
oraz Wojciech Tschierschke z³o¿yli pisemne pochwa³y na rêce m³odzie¿y
oraz podziêkowania dla tych rodziców, którzy przyczynili siê do tego ¿eby impreza mog³a siê odbyæ. W
pewnym momencie pojawi³ sie zamaskowany podpalacz i roznieci³ ogieñ. Ju¿ za chwilê rozleg³ siê g³os
syren i naszym oczom ukaza³y siê nadje¿d¿aj¹ce wozy
Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych z Tomaszowa Boles³awieckiego, Raciborowic oraz Warty Boles³awieckiej. Tu¿ za nimi nasz dzielny stra¿ak Mirek S. na
swym wspania³ym a nawet kosmicznym pojeŸdzie
stra¿ackim. Niebezpieczeñstwo zosta³o za¿egnane,
byliœmy bezpieczni. Pokaz umiejêtnoœci stra¿ackich
poderwa³ wszystkich zaciekawionych na równe nogi.
Oko³o godziny 20.00 zaczê³y sie hulanki, które trwa³y do bia³ego rana, a
przygrywa³ zespó³ " Nasza Biesiada" z Osiecznicy.
Tyle s³yszy siê teraz o tym, ¿e m³odzie¿ jest z³a! Czy aby na pewno?
Autor MDP

" CZYSTA WIEŒ"
W lipcu br. podczas wakacji, M³odzie¿owa Dru¿yna Po¿arnicza z Tomaszowa Bol. zorganizowa³a akcje pod nazw¹ "Czysta wieœ", której
sami byli uczestnikami. Akcja polega³a na pozbieraniu œmieci w przydro¿nych rowach Tomaszowa Bol. Podzielili sie na grupy i ruszyli
pe³ni zapa³u do pracy, m³odzie¿ nazbiera³a
oko³o 20 worków œmieci. W g³owie sie nie
mieœci co ludzie wyrzucaj¹ do rowów, pocz¹wszy od puszek i butelek a
skoñczywszy na oponach i zderzakach. Dlatego tu te¿ apel do ludzi aby nie
wyrzucali tych œmieci do rowów, ka¿dy chce ¿yæ w czystej miejscowoœci.
Kilka dni póŸniej m³odzie¿ z MDP postanowi³a posprz¹taæ i wyplewiæ
opuszczone groby na cmentarzu w Tomaszowie Bol. Niestety ale i na
cmentarzu znalaz³y sie takie œmieci jak puszki i butelki. Ludzie nie potrafi¹
uszanowaæ nawet i tego miejsca. Groby by³y tak bardzo zachwaszczone ¿e
m³odzie¿ówka postanowi³a pracê rozdzieliæ na dwa dni. Wystarczy³o by
tylko aby ka¿dy z nas kto ma blisk¹ osobê na cmentarzu , wyplewi³ obok
tak¹ jedna opuszczon¹ mogi³ê i nie by³o by problemu. Dlatego postanowiliœmy napisaæ ten artyku³ i zaapelowaæ do mieszkañców aby dbali o czystoœæ. M³odzie¿ udowodni³a i bêdzie udowadniaæ ¿e wcale nie jest taka z³a
jak sie o niej mówi i s³yszy.
Autor MDP
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Sezon pi³karski 2011/2012 w pe³ni rozpoczêty. Ju¿ w po³owie sierpnia
ruszy³y rozgrywki jeleniogórskiej klasy okrêgowej, a tydzieñ póŸniej ruszy³a klasa A. Obie te ligi w swych szeregach maj¹ po dwóch naszych
gminnych reprezentantów.
Z nadchodz¹cym sezonem kibice pi³karscy naszych klubów liczyli na to,
¿e ich dru¿yny poka¿¹ siê z dobrej strony i bêd¹ w czo³ówce rozgrywek w
swoich grupach. Wszak¿e ubieg³y sezon za wyj¹tkiem GKS-u Raciborowice by³ dla reszty dru¿yn bardzo udany, gdy¿ plasowa³y siê one w górnej
czêœci tabeli. Jednak w tym sezonie wszystkie gminne kluby zdecydowanie
obni¿y³y swoje loty. W klasie okrêgowej coraz rzadziej mo¿na zobaczyæ
zwyciêstwo gminnej dru¿yny. GKS Warta Boles³awiecka mimo swoich
trudnoœci zdo³a³a wygraæ trzy mecze, ale nie jest to ju¿ ta sama dru¿yna,
która rok temu potrafi³a napêdziæ stracha czo³owym klubom okrêgówki.
W tym sezonie jej gra nie jest mi³a dla oka i wszystko przychodzi z trudem.
Jeszcze wiêkszy kryzys panuje w zespole z Raciborowic. Przed sezonem
zespó³ prezentowa³ siê nieŸle w meczach sparingowych, jednak rozgrywki
ligowe przynios³y ogromne rozczarowanie kibicom Gieksy. Zespó³ spisuje
siê wrêcz fatalnie i od pocz¹tku sezonu nie potrafi odnieœæ zwyciêstwa w
lidze, a za nami ju¿ 9 kolejek! Z tak¹ gr¹ trudno bêdzie utrzymaæ siê w
klasie okrêgowej.
Przyczyn¹ s³abej gry naszych dwóch czo³owych dru¿yn na pewno jest
rewolucja kadrowa i spore odm³odzenie sk³adów . Oba zespo³y wprowadzaj¹ do swych jedenastek spor¹ liczbê m³odzie¿owców. Nie jest to pewnie
z³y prognostyk na przysz³oœæ, ale w chwili obecnej za wczeœnie jeszcze na
spektakularne sukcesy. Zespo³y zapewne nie poddadz¹ siê i bêd¹ walczyæ o
swój ligowy byt. Nie bêdzie to jednak zadanie ³atwe, zarówno dla Warty
Boles³awieckiej jak i Raciborowic.
Szczebel ni¿ej sytuacja jest podobna, co jest sporym zaskoczeniem. GKS
Tomaszów Boles³awiecki od lat by³ czo³owym zespo³em klasy A, a tymczasem zawodzi na ca³ej linii. 8 punktów w pierwszych siedmiu meczach
chwa³y dru¿ynie nie przynosi. Wierzymy jednak, ¿e trudny pocz¹tek zmobilizuje GKS Tomaszów Boles³awiecki do ciê¿szej pracy i wywindowania
zespo³u na nale¿ne mu miejsce w hierarchii ligowej. Za plecami tomaszowian lokalny rywal z Iwin. Tu oczekiwania te¿ by³y wiêksze, a tymczasem
jak na razie to same rozczarowania. Zespó³ gra bardzo s³abo i zgromadzi³
zaledwie 7 punktów. Zespó³ z Iwin musi uwa¿aæ, gdy¿ strefa spadkowa tu¿,
tu¿ … Jednak do koñca ligowego sezonu jeszcze daleko i byæ mo¿e dru¿yna
wydŸwignie siê z marazmu.
Spogl¹daj¹c na wyniki rozpoczêtego sezonu mo¿emy sobie zadaæ pytanie
czy kryzys dopad³ nasze gminne zespo³y? Wygl¹da na to, ¿e tak ! Dlatego
dzia³acze pi³karscy powinni zakasaæ rêkawy i wzi¹æ siê do roboty, wymagaj¹c zarówno od siebie , jak i swoich trenerów oraz pi³karzy wytê¿onej
pracy celem rozwi¹zania nasilaj¹cych siê problemów. Czêsto s¹ to problemy kadrowe. Kadry wszystkich dru¿yn s¹ zbyt w¹skie, a szkolenie m³odzie¿y chyba te¿ do koñca nie jest doskona³e. Pytanie dlaczego tak siê
dzieje? Mo¿e kluby dotychczas nie do koñca stawia³y na rozwój zespo³ów
m³odzie¿owych, myœl¹c tylko o swojej sztandarowej pierwszej dru¿ynie. A
z drugiej strony wiemy, ¿e w "dobie internetu" nasz¹ m³odzie¿ trudno jest
zachêciæ w jakikolwiek sposób do uprawiania sportu, sportu w pe³ni amatorskiego, z którego trudno czerpaæ korzyœci materialne. Wprawdzie kluby poprzez nak³ady finansowe gminy sprawiaj¹, ¿e warunki do trenowania
s¹ naprawdê niez³e wobec innych gmin. A jednak! Problem iloœci zawodników w dru¿ynach juniorskich, a co za tym idzie tak¿e w seniorskich z roku
na rok narasta. Pytanie jak d³ugo kluby to wytrzymaj¹? Ka¿dy sezon staje
siê dla nich ciê¿kim bojem o przetrwanie i walk¹ o lepsze wyniki, ale z
k³opotami kadrowymi ciê¿ko jest wygraæ. Mimo wszystko wierzymy, i¿
kluby sobie jakoœ poradz¹ i bêdzie to tylko chwilowy kryzys w gminie .
Zespo³y w tym trudnym czasie licz¹ na wsparcie swoich kibiców, z którymi
ostatnio to bywa ró¿nie. Bo jak wiadomo kibic w gminie Warta Boles³awiecka jest wymagaj¹cy i ciesz¹ go tylko zwyciêstwa swojej dru¿yny, a gdy zespo³owi coœ nie idzie
to i ze sportowym dopingiem bywa ró¿nie. Nawo³ujemy wiêc kibiców do kibicowania i pomagania
swoim dru¿ynom, a zawodników do zabrania siê do
ciê¿kiej roboty na treningach i zaciek³ej walce o
ligowe punkty.
/mr/
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III LIGA SIATKÓWKI KOBIET
Pierwsza kolejka grupy dolnoœl¹skiej III ligi kobiet za nami. Wiêkszoœæ zespo³ów swoje mecze rozegra³a w sobotê. KS Olimpia Jawor bez straty
seta pokona³a KS Koronê Sulików, pozwalaj¹c rywalkom na zdobycie zaledwie 30 punktów w ca³ym spotkaniu. Trzy oczka na swoim koncie zapisa³a te¿
dru¿yna UKS "G³uszyca" G³uszyca, która w czterech partiach upora³a siê z
ekip¹ KS KUS-KUS Sudety Kamienna Góra. Zwyciêstwo zanotowa³ równie¿
zespó³ MGLKS Sobieski O³awa, odprawiaj¹c z kwitkiem dru¿ynê SL Salos RP
Nowa Ruda. Na zakoñczenie tej rundy UKS Tukan Iwiny we w³asnej hali
podejmowa³ UKS Volley Boles³awiec.
Spotkanie lepiej zaczê³y boles³awianki. Dziêki skutecznemu serwisowi szybko wysz³y na trzypunktowe prowadzenie. Zawodniczki Tukana pope³nia³y proste, niewymuszone b³êdy. Po kilku nieudanych zagraniach uda³o
im siê jednak opanowaæ zdenerwowanie i - najpierw doprowadzi³y do remisu
po 5, a potem dziêki serii bardzo dobrych zagrywek odskoczy³y rywalkom na
siedem oczek. W kolejnych akcjach nadal lepiej punktowa³y gospodynie,
jednak przy prowadzeniu 21:9 w ich szeregi znów wkrad³ siê chaos. Dru¿yna
z Boles³awca przypomnia³a o swoim serwisie, który skutecznie utrudnia³ rywalkom wyprowadzenie udanych akcji, ale by³ to tylko chwilowy "zryw". W
prawdzie przyjezdnym uda³o siê odrobiæ piêæ oczek, jednak przewaga iwinianek by³a zbyt du¿a. Tukan zwyciê¿y³ pewnie do 16.
W drugim secie gra zdecydowanie siê wyrówna³a. Oba zespo³y pope³nia³y nieco miej b³êdów w³asnych. Nie zdarza³y siê im ju¿ tak du¿e przestoje
jak w poprzedniej partii i raczej nie traci³y punktów ca³ymi seriami. Jako
Stoj¹ od lewej: Waldemar Socha - trener, Dorota Burdyna, Zofia Lenkiewicz,
pierwsze w tej ods³onie na prowadzanie wysz³y miejscowe. Boles³awianki tym
Dominika Mienculewicz, Magdalena Bachusz
razem nie da³y odskoczyæ rywalkom na wiêcej ni¿ trzy oczka. Dopiero klika
Dolny rz¹d od lewej: Marta Golis, Kornelia Sus³o, Urszula Bachusz, Justyna
skutecznych ataków ze skrzyde³ pozwoli³o gospodyniom wypracowaæ, jak siê
Mielko.
wydawa³o - bezpieczn¹ przewagê. Jednak chwilê póŸniej znów zupe³nie siê
zdekoncentrowa³y - zdoby³y zaledwie 2 oczka, przy szeœciu zapisanych na
koncie rywalek. Z 14:9 zrobi³o siê 16:15. Iwinianki tym razem nie zap³aci³y s³ono za takie gapiostwo, bo mimo starañ, zawodniczki z Boles³awca nie by³y
w stanie doprowadziæ do remisu. W kolejnych akcjach, po obu stronach siatki udane zagrania przeplata³y siê z prostymi b³êdami. Ostatecznie jednak,
ponownie lepsze okaza³y siê siatkarki Tukana, wygrywaj¹c tym razem do 22.
Sytuacja w trzeciej ods³onie zmienia³a siê jak w kalejdoskopie. Najpierw gospodynie uzyska³y doœæ wysokie prowadzenie. Chwilê póŸniej Volley
zniwelowa³ stratê do zaledwie jednego oczka. Atak ze skrzyd³a, dobry serwis i skuteczny blok znów pozwoli³y Tukanowi odskoczyæ na kilka punktów.
Boles³awianki jednak ponownie zmniejszy³y dystans. Taka "przeplatanka" trwa³a niemal przez ca³¹ partiê, a zwieñczeniem tego by³a zaciêta koñcówka.
Przy stanie 24:23 gospodynie mia³y w górze pi³kê setow¹ i meczow¹, ale zaprzepaœci³y j¹ w najgorszy mo¿liwy sposób - psuj¹c zagrywkê. Ta sytuacja
szybko siê na nich zemœci³a, bo po kolejnych dwóch b³êdnych zagraniach w ich wykonaniu, ze zwyciêstwa w tym secie mog³y cieszyæ siê rywalki. Volley
wygra³ na przewagi do 24.
Czwarta i jak siê okaza³o ostatnia partia przebiega³a w zasadzie bez historii. Zawodniczki Tukana, podra¿nione pora¿k¹ w poprzednim secie, nie
da³y szans swoim przeciwniczkom. Gospodynie przewa¿a³y niemal w ka¿dym elemencie, a boles³awianki by³y w stanie wyprowadziæ jedynie pojedyncze,
skuteczne akcje. Dru¿yna z Iwiny wygra³a pewnie tê ods³onê do 10 i ca³e spotkanie 3:1, zaliczaj¹c tym samym udany debiut w III lidze.
Wydaje siê, ¿e kluczem do zwyciêstwa w tym spotkaniu by³a skuteczna zagrywka. O powodzeniu decydowa³a te¿ umiejêtnoœæ ograniczenia b³êdów
w³asnych.
•ród³o: "Strefa siatkówki"

DU¯Y SUKCES M£ODYCH
PI£KAREK

Du¿ym sukcesem zakoñczy³ siê udzia³ dru¿yny pi³karek no¿nych UKS Tukan
Iwiny (z³o¿onej z uczennic gimnazjum i szko³y podstawowej z Tomaszowa
Bol.) w II Turnieju Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska. Dru¿yna startowa³a w kategorii dziewczyn starszych (rocznik 98-99) a poszczególne etapy
odbywa³y siê we wrzeœniu tego roku. Aby awansowaæ do fina³u wojewódzkiego dziewczyny musia³y przejœæ przez trzy rundy eliminacyjne. Pierwszy etap
gminny odby³ siê w Warcie Bol. organizowany przez opiekuna Orlika p. Jacka
Kapeckiego, w którym UKS pewnie pokona³ dru¿yny z Warty oraz Tomaszowa
Bol. W etapie powiatowym przysz³o nam siê zmierzyæ z dwoma dru¿ynami z
Boles³awca, które pewnie pokonaliœmy 2:0 i 3:0. W trzeciej rundzie udaliœmy
siê na turniej do Lwówka Œl. gdzie równie¿ zagra³ jeszcze zespó³ z Chojnowa.
Po emocjonuj¹cych spotkaniach (zwyciêstwo z Chojnowem i pora¿ka z Lwówkiem Œl.) uzyskaliœmy awans z drugiego miejsca do fina³u wojewódzkiego,
który odby³ siê 29 wrzeœnia na polach marsowych przy stadionie olimpijskim
we Wroc³awiu. Ju¿ na samym pocz¹tku czeka³a nas mi³a niespodzianka a mianowicie ka¿da dru¿yna startuj¹ca w finale dosta³a nowy komplet strojów firmy
ZINA w ró¿nych kolorach. Nasza ekipa zagra³a w jednolitych zielonych strojach. Jest to kolor nadziei i w takim samym nastawieniu przyst¹piliœmy do
rozgrywek wiedz¹c, ¿e na tym etapie ju¿ nie ma s³abych dru¿yn i o ka¿de zwyciêstwo bêdzie bardzo trudno tym bardziej, ¿e byliœmy jedyn¹ spoœród 6 dru¿yn startuj¹cych w finale dru¿yn¹ z terenu wiejskiego. Walczyliœmy jednak
bardzo dzielnie i byliœmy bardzo blisko awansu do najlepszej czwórki. Po
pora¿ce w pierwszym meczu 0:3 z póŸniejszym zwyciêzc¹ ca³ych rozgrywek
dru¿yn¹ z Bierutowa graliœmy bardzo wyrównane zawody z ekip¹ z Wa³brzycha. Na minutê przed koñcem by³ jeszcze remis 2:2 i o awansie mia³y zadecydowaæ rzuty karne. Jednak moment nieuwagi kosztowa³ nas utratê trzeciej i za
chwilê czwartej bramki i marzenie o grze w po³finale musimy od³o¿yæ przynajmniej do przysz³ego roku. Ostatecznie zostaliœmy sklasyfikowani na 5 pozycji
(w ca³ym turnieju wystartowa³o ³¹cznie ponad 160 dru¿yn) co jest wielkim
sukcesem m³odych adeptek futbolu.
Dru¿yna wyst¹pi³a w nastêpuj¹cym sk³adzie:
Olga Symczyszyn - bramkarz, Ada Radziun, Justyna Sikora, Paulina Tschierschke, Dominika Bernacka, Natalia Gibas, Aleksandra Piróg, Weronika Kie³bik, Agata Dziwir, Magdalena Sudek, Alicja Burdzy. Opiekunem dru¿yny by³
Waldemar Socha
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ORIENTACJA
MISTRZOWIE NOCNEJ NAWIGACJI !!!

ORIENTPIKNIK W KLICZKOWIE

Druga po³owa wrzeœnia to tradycyjny termin rozgrywania
Mistrzostw Polski w Biegu na
Orientacjê na dystansie klasycznym oraz w nocnym. W
tym roku najlepsi biegacze na
orientacjê w Polsce, spotkali
siê w Ogrodzieñcu w dniach 2325 wrzeœnia. W pi¹tkowy wieczór, czy raczej noc, rozegrano mistrzostwa w biegu nocnym. Centrum zawodów zlokalizowane zosta³o u podnó¿a
jednego z najbardziej urokliwych zamków na szlaku Orlich
Gniazd, zamku w Ogrodzieñcu.
Na starcie zawodów stanê³o
siedmioro
zawodników
Uczniowskiego Klubu sportowego UKS "Tukan" Iwiny.
Dwoje z nich zdoby³o medale
Ma³gosia i Marek ju¿ po dekoratych mistrzostw.
cji zwyciêzców w ogrodzieniecW kategorii K-18 (kobieta jukim zamku
nior) Ma³gorzata Szeliga wywalczy³a br¹zowy medal, a jej
kolega z klubu Marek Wojnowicz, w kategorii M-20 (junior starszy) zdoby³
równie¿ br¹zowy kr¹¿ek.
Pozosta³a czêœæ ekipy spisa³a siê tak¿e nienajgorzej Bartek Szeliga (M-16)
by³ siódmy, Wojciech Pachnik (M-20) ósmy, Dominika Burdyna (K-16)
dziesi¹ta, a Mariusz Wojnowicz (M-18) jedenasty.
Sobota by³a dniem odpoczynku, podczas którego rozegrano tzw. bieg sprinterski po okolicach ogrodzienieckiego zamku. Niedziela to mistrzostwa na
dystansie klasycznym. Zawody równie¿ odby³y siê w okolicach Ogrodzieñca, ale ju¿ w innym terenie. Tym razem nasi nie zdobyli medalu. Najbli¿ej
by³a Ma³gosia Szeliga-pi¹te miejsce, Wojtek Pachnik - szóste i Marek
Wojnowicz siódme.
Do rozegrania zosta³a jeszcze jedna impreza rangi mistrzowskiej. D³ugodystansowe Mistrzostwa Polski w Biegu na Orientacjê. Organizatorem tych
zawodów jest Uczniowski Klub Sportowy UKS "TUKAN" Iwiny, UKS
"Orientpark Osiecznica", LGD "Bory Dolnoœl¹skie", a gospodarzem Gmina Przewóz. Zawody odbêd¹ siê w niedzielê 23 paŸdziernika .Oprócz biegu
g³ównego odbêd¹ siê dwa biegi towarzysz¹ce. W sobotê 22 paŸdziernika
bieg sprinterski o "Puchar Wójta Gminy Przewóz", a tak¿e dnia nastêpnego o "Puchar Prezesa LGD Bory Dolnoœl¹skie" na dystansie klasycznym.
Serdecznie zapraszamy na t¹ imprezê, w obu biegach towarzysz¹cych znajd¹
siê kategorie rekreacyjne z myœl¹ w³aœnie o osobach chc¹cych spróbowaæ
swych si³ w biegu na orientacjê.

Ju¿ o raz drugi w tym roku Kliczków sta³ siê aren¹ zmagañ dla zawodników
biegu na orientacjê. Tym razem by³y to Otwarte Mistrzostwa Powiatu
Boles³awieckiego. W piêkny bardziej przypominaj¹cy lato ni¿ jesieñ pi¹tek 30 wrzeœnia, prawie trzystu m³odych adeptów orientacji sportowej
próbowa³o swych si³ na trasach poprowadzonych w parku Zamku Kliczków. W ogromnej wiêkszoœci m³odzi zawodnicy po raz pierwszy w swoim
¿yciu mieli okazjê pobiegaæ z map¹ na zawodach. Niew¹tpliwie byli nimi
przedszkolacy z Osiecznicy, którzy poprowadzeni przez swoje opiekunki
wspomagane fachow¹ pomoc¹ przebyli ca³a trasê i z entuzjazmem godnym przedszkolaka wbiegali na metê g³oœno wyra¿aj¹c swoj¹ radoœæ.
Ka¿dy z nich otrzyma³ certyfikat stwierdzaj¹cy nabycie "SPRAWNOŒCI
ORIENTERA". Najm³odsz¹ samodzielnie pokonuj¹c¹ trasê zawodniczk¹
by³a piêcioletnia Wiktoria Kulka z Raciborowic. Organizatorzy zadbali
zreszt¹ o najm³odszych(kl. I-II) i oznakowali im trasê wst¹¿eczkami, jednak by³a to trasa nieco okrê¿na i ci którzy wykazali siê znajomoœci¹
"czytania" mapy mogli sobie j¹ skróciæ. W sumie rywalizowano w 10
kategoriach, poczynaj¹c od kl. I-II poprzez kl. III-IV oraz V-VI, a tak¿e
gimnazjum i szko³y ponad gimnazjalne. Trasy liczy³y od 500m do 1300 m
(w linii prostej). Przed startem zosta³ poprowadzony instruktarz , jak
wygl¹da punkt kontrolny i jak nale¿y pos³ugiwaæ siê elektroniczn¹ kart¹
startow¹. Po zakoñczonym biegu zawodnicy oraz ich opiekunowie zasmakowali w zupie gulaszowej serwowanej przez zamkow¹ kuchniê.
Ogromnych emocji dostarczy³a dekoracja … w³aœciwie wszystkich uczestników, poniewa¿ podobnie jak przedszkolacy wszyscy otrzymali certyfikaty i tytu³y "MAGISTER ORIENTER", pierwsza szóstka dyplomy, a
trójka medale. Nagrody wrêcza³ Pan Dariusz Kwaœniewski-cz³onek zarz¹du Powiatu Boles³awieckiego.
W³aœnie g³ównie w oparciu o œrodki finansowe powiatu boles³awieckiego pozyskane przez UKS "Orientpark Osiecznica" (w formie konkursowej) by³o mo¿liwe zrealizowanie tego bardzo po¿ytecznego przedsiêwziêcia. Nale¿y mieæ tylko nadziejê, ¿e impreza stanie siê cykliczna, a
orientacja sportowa do tej pory tak ma³o u nas znana dyscyplina sportu
znajdzie wielu zwolenników. Ju¿ dzisiaj zapraszamy do Przewozu, gdzie w
dniach 22-23 paŸdziernika br. odbêd¹ siê D³ugodystansowe Mistrzostwa
Polski i dwa biegi towarzysz¹ce. Wiêcej informacji o tej imprezie na stronie www.orientpark.pl. Równie¿ na tej stronie wyniki i galeria zdjêæ z
pi¹tkowej imprezy.

Gimnazja:
http://www.orientpark.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=46&Itemid=83&lang=pl
Szko³y Œrednie:
http://www.orientpark.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=84&lang=pl

Szczegó³owe informacje na stronie www.orientpark.pl

Dariusz Pachnik

TRAMPKARZE TUKANA
NA FALI
Bardzo dobrze spisuj¹ siê w rozgrywkach pi³ki no¿nej trampkarzy organizowanych przez OZPN Jelenia Góra zawodnicy UKS Tukan Iwiny, którzy
w odró¿nieniu od pozosta³ych dru¿yn gminy Warta Boles³awiecka krocz¹
od zwyciêstwa do zwyciêstwa. Po szeœciu kolejkach maj¹ na koncie 5
zwyciêstw (kolejno z Olszyn¹, Œwieradowem Zdrój, Zebrzydow¹, Gromadk¹
i Zawidowem) i jeden remis (z Osiecznic¹) co daje im z 16 punktami drug¹
pozycjê w tabeli (w rozgrywkach startuje 12 zespo³ów). Dru¿ynie z Lubania, która jest na pierwszym miejscu ustêpuj¹ tylko gorsz¹ ró¿nic¹ bramek.
Sk³ad dru¿yny: Mateusz Nawrot - bramkarz, Micha³ Mielko, Wojciech
Bojanowski, Dawid Kubuœ, Sebastian Kowal, Dawid Tur, Bartosz Gapiñski
- kapitan, Patryk Kie³bik, Daniel Najdek, Arkadiusz Wit, Patryk Modras,
Dariusz Kulik, Szymon Szymborski, Rudolf Watrach, Antoni Rejman, Patryk Mand¿ak. Opiekunami dru¿yny s¹: Waldemar Socha i Jacek Kapecki.
Poni¿ej tabela rozgrywek.
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Wyniki:
Szko³y Podstawowe:
http://www.orientpark.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=45&Itemid=82&lang=pl

Galeria zdjêæ:
http://t.co/LLYWPyIh
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Informujemy, ¿e mieszkañcy Wilczego
Lasu mog¹ sprawdzaæ godziny mszy
œwiêtych oraz czytaæ aktualne komunikaty duszpasterskie na stronie internetowej Parafii pw. Matki Bo¿ej Ró¿añcowej w Okmianach - www.parafiaokmiany.pl. Na proœbê Administratora
Strony w lewym bloku naszej strony
umieszczamy baner z linkiem na Stronê Parafii.
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KONKURS DLA DZIECI I M£ODZIE¯Y
Do 30 paŸdziernika 2011 roku mo¿na zg³aszaæ zdjêcia do konkursu
fotograficznego organizowanego przez Portal Ekologia.pl i Firmê Brother Polska Sp. z o.o. - "Przyroda Ojczysta". Konkurs skierowany jest do dzieci i
m³odzie¿y. Zwyciêzcy otrzymaj¹ cenne nagrody w postaci profesjonalnych drukarek
firmy Brother.
To ju¿ trzecia edycja konkursu "Przyroda
Ojczysta", który tym razem skierowany jest
do dzieci i m³odzie¿y. Udzia³ w zabawie jest
bezp³atny, a jedynym warunkiem jest zg³oszenie na stronie konkursowej w³asnych fotografii (maksymalnie 3)
wykonanych na terenie Polski przedstawiaj¹cych piêkno naszej przyrody. Prace mo¿na nadsy³aæ do dnia 30 paŸdziernika 2011 roku. Po
tym terminie Jury wybierze finalistów, których zdjêcia 12 listopada
zostan¹ poddane ocenie internautów. Og³oszenie wyników i wy³onienie zwyciêzców nast¹pi 23 listopada 2011 roku. Na laureatów konkursu czekaj¹ bardzo atrakcyjne nagrody.
Regulamin konkursu
Formularz zg³oszeniowy
•ród³o: http://www.ekologia.pl/

"MI£OŒÆ CENNIEJSZA NI¯ Z£OTO"
KGHM Polska MiedŸ S.A. szuka pary ma³¿eñskiej, która w tym roku œwiêtuje
50-lecie sta¿u ma³¿eñskiego lub obchodzi³a je niedawno. Warunek: przynajmniej jedno z go³¹bków musi byæ obecnym lub dawnym pracownikiem KGHM.
Zg³oszenia do konkursu "Mi³oœæ cenniejsza ni¿ z³oto" nale¿y sk³adaæ do 30
paŸdziernika 2011r.
Przed przyst¹pieniem do konkursu nale¿y zapoznaæ siê z regulaminem.
Ÿród³o:
http://www.50lat.kghm.pl/

"NIEZWYK£A DOLNOŒL¥ZACZKA",
"NIEZWYK£Y DOLNOŒL¥ZAK"
Dolnoœl¹ska Federacja Organizacji Pozarz¹dowych pragnie serdecznie zaprosiæ do wziêcia
udzia³u ju¿ w szóstej edycji konkursu "Akcja Akacja, Akcja D¹b - Niezwykli Dolnoœl¹zacy
2011".
Z pocz¹tkiem wrzeœnia ruszy³a szósta edycja konkursu o tytu³ "Niezwyk³ej Dolnoœl¹zaczki, Niezwyk³ego Dolnoœl¹zaka", nad którym Honorowy Patronat obj¹³ Marsza³ek Województwa Dolnoœl¹skiego Rafa³ Jurkowlaniec.
Ka¿dy, kto zna kobietê/mê¿czyznê, których dzia³alnoœæ odpowiada wymienionym warunkom mo¿e zg³osiæ
swoich kandydatów listownie, mailowo lub faksem wype³niaj¹c formularz zg³oszeniowy w którym nale¿y krótko
opisaæ, dlaczego zg³aszana osoba zas³uguje na zwyciêstwo w konkursie Akcja Akacja i Akcja D¹b. Regulamin
Konkursu i Formularz zg³oszeniowy dostêpne s¹ na stronie www.dfop.pl
Organizator konkursu poszukuje pe³nych inwencji kobiet i mê¿czyzn, którzy zmieniaj¹ nasz œwiat na lepszy. Akcja
promuje i nagradza kobiety oraz mê¿czyzn, którzy w sposób wyj¹tkowy dzia³aj¹ na rzecz innych osób i swojego
otoczenia. Dla laureatów konkursu - w znanym i czêsto uczêszczanym miejscu publicznym Wroc³awia - 20 paŸdziernika 2011r. zostan¹ zasadzone drzewka akacji i dêbu, jako symbole ich wk³adu w rozwój œrodowisk
lokalnych Dolnego Œl¹ska.
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KLEKUSIOWO VEL TOMASZÓW BOLES£AWIECKI
Dlaczego Klekusiowo?
Na to pytanie znaj¹ odpowiedŸ internauci z ca³ego œwiata (m.in. Australii, Peru, Kanady, Holandii, Hiszpanii,
Niemiec, Szwecji, Czech, Litwy, Rosji) i Polski, którzy pokochali nie tylko bociany ale tak¿e miejscowoœæ, w
której przyszed³ na œwiat t³uœciutki, i jak siê póŸniej okaza³o, niesforny Tymek. Tymek to jedyne pisklê, które uda³o
siê wychowaæ parze bocianów z Tomaszowa Boles³awieckiego. Warto zaznaczyæ, ¿e Imiona bocianom nada³y dzieci
ze Szko³y Podstawowej w Tomaszowie Boles³awieckim. Na pocz¹tku maja og³oszony zosta³ w tym celu specjalny
konkurs wœród przedszkolaków i uczniów klas 1-3. Rozstrzygniecie nast¹pi³o w Dzieñ Bociana - 31 maja 2011.
Doros³e bociany to Klekuœ i Klekotka . A maluchy Tymek i Tola. Imiona zosta³y wymyœlone przez uczniów klasy
I - Marcina Borkowskiego i Mateusza Ko³odzieja oraz uczennicê klasy II Nataliê Cieœla. Pomys³odawcy imion
otrzymali na pami¹tkê pluszowe bocianie maskotki. Imiona dla piskl¹t spodoba³y siê Internautom, którzy czêsto
komentowali wybór imion, uwa¿aj¹c je za bardzo trafny, bo zaczynaj¹cy siê od pierwszej litery miejscowoœci, w
której bociany przysz³y na œwiat. Zazdroszczono dzieciom nie tylko wyboru fajnych imion ale wrêcz takiej
mo¿liwoœci.
Ale od pocz¹tku.
Z prywatnej inicjatywy jednego z mieszkañców Tomaszowa Boles³awieckiego powsta³ Projekt Gniazda ON-LINE,
gniazda zasiedlonego przez bociany bia³e. Pomys³ instalacji kamerki i budowy strony internetowej WWW.bocianybolec.pl w celu podgl¹dania ¿ycia bocianów powsta³ spontanicznie, w ci¹gu jednego tygodnia, i od razu spodoba³ siê wszystkim mi³oœnikom przyrody, a zw³aszcza tzw.
bocianolubom.
Od czasu uruchomienia kamerki tj. od 6 czerwca br. strona ta odnotowywa³a ponad tysi¹c wejœæ na dobê. Na jedno klikniêcie myszki mo¿na by³o przenieœæ siê w sam œrodek
"serialu przyrodniczego". Na szczêœcie internauci na bie¿¹co rejestrowali sceny z ¿ycia Tymka i jego rodziców.
Na YouTube mo¿na obejrzeæ ponad 20 klipów filmowych - wystarczy wpisaæ w wyszukiwarkê has³o "Bociany Tomaszów Boles³awiecki". Na stronie Gospodarza Gniazda
natomiast znalaz³y na sta³e swoje miejsce 4 filmy wideo, w tym jeden specjalny na zakoñczenie sezonu - wzruszaj¹cy film o ¿yciu Tymka od pisklêcia do dnia wylotu tj. do
30 sierpnia br. Producentem filmu jest Pani Ola z W¹growca, która za pomoc¹ aktywnych bocianolubów przygotowa³a ten ciekawy film, film o bocianiej mi³oœci przerywanej
œmiesznymi scenami. Pewnie nikt by nie pos¹dzi³ tych ptaków o tak wysokie poczucie humoru - dziwne tañce i wyg³upy w gnieŸdzie a tak¿e poza nim. A czy ktoœ kiedyœ widzia³
k¹piele bocianów, podobne do kaczek? Takich ciekawostek nie znajdziemy w ¿adnych ksi¹¿kach i innych publikacjach przyrodniczych.
Na stronie WWW.bocianybolec.pl znajdziemy tak¿e wiele innych ciekawostek, np. filmow¹ relacjê z odbytego na polach tomaszowskich Sejmiku bocianów oraz foto-relacjê
z akcji ratunkowej wszczêtej przez Opiekuna Gniazda na alarmuj¹ce doniesienie jednego z Internautów - by³y wiêc tak¿e chwile grozy. Pisklê d³awi³o siê torebk¹ foliow¹ z jak¹œ
zawartoœci¹, któr¹ do gniazda przyniós³ niefrasobliwy rodzic.
Tym bardziej nale¿¹ siê wielkie podziêkowania Gospodarzowi Gniazda ON-LINE za poœwiêcenie swojego prywatnego czasu i pieniêdzy w celu przybli¿enia nam naszej
rodzimej przyrody oraz szybkiej reakcji na zg³aszane zagro¿enia. Dziêki niemu mogliœmy oderwaæ siê od zwyk³ych, codziennych obowi¹zków i nie wychodz¹c z domu œledziæ
losy naszych skrzydlatych s¹siadów.
Niezwyk³a promocja Tomaszowa Boles³awieckiego i Gminy
Dziêki kamerce internetowej - podgl¹daj¹cej ¿ycie bocianów - Œwiat dowiedzia³ siê nieco o Tomaszowie Boles³awieckim i Gminie Warta Boles³awiecka. Œwiadczy o tym wiele
ciekawych informacji zamieszczanych na ró¿nych forach internetowych. Internauci przekazuj¹ sobie nawzajem wszystko co zdo³aj¹ przeczytaæ o Tomaszowie Boles³awieckim.
Znaj¹ jego umiejscowienie na mapie Polski i planuj¹ przyjazd w nastêpnym sezonie gniazdowania bocianów. Bocianoluby, których z roku na rok jest coraz wiêcej pokochali
to miejsce, daj¹c œwiadectwo licznymi, przyjaznymi opiniami o Tomaszowie Boles³awieckim i jej mieszkañcach. Chwalili piêkne i czyste posesje, zadbane domy i zadbane
pola. Jeden z Internautów, przygl¹daj¹c siê pracy rolnika, stwierdzi³, ¿e ju¿ wie: "jedzenie nie manna, nie spada z nieba". Na forach internetowych opublikowano te¿ wiele zdjêæ
tej miejscowoœci pochodz¹cych z kamerki internetowej.
Niestety nasi skrzydlaci przyjaciele ju¿ odlecieli do dalekiej Afryki. W zamian Gospodarz Gniazda przygotowuje wszystkim ciekawskim podgl¹daczom przyrody
Karmnik ON-LINE.
redakcjastrony@wartaboleslawiecka.pl
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