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W sesji wzieli udzial wszyscy radni. W
bloku uchwal rada rozpatrzyla 30 uchwal. W wiek-
szosci byly to uchwaly okolobudzetowe, ustala-
jace stawki podatków i oplat na rok 2006.
1. Uchwala w sprawie zmian w budzecie. Rada
jednoglosnie przyjela projekt ze zmianami propo-
nowanymi przez 1. Zawisze i Burmistrza A. Ku-
trowskiego dotyczacymi otrzymanych dotacji.
2. W sprawie okreslenia stawek podatku od nieru-
chomosci na obszarze Gminy i Miasta Wegliniec.
3. W sprawie podatku rolnego: podatek utrzyma-
no bez zmian.

4. W sprawie podatku lesnego: podatek utrzyma-
no bez zmian

5. W sprawie stawek podatku od srodków trans-
portowych na obszarze Gminy i Miasta Wegli-
nieco

Przewodniczacy Rady poinformowal o pozytyw-
nej opinii Komisji Gospodarczo-Finansowej, do-
dajac, iz stawki zmieniane sa w czterech przypad-
kach. Zmiana ta, wiaze sie z ich obnizeniem, a jest
to spowodowane koniecznoscia dostosowania do
stawek okreslonych w przepisach Ministra Fi-
nansów.

6. W sprawie ustalenia
podatku od posiadania
psów, podatek nie zmie-
niono.

7. W sprawie ustalenia
oplat targowych.
Przewodniczacy Rady poinformowal, iz Komisja
Gospodarczo-Finansowa pozytywnie zaopinio-
wala niniejszy projekt. Wniosla jednoczesnie o
uwzglednienie w tekscie zapisu, na mocy którego
pszczelarze prowadzacy sprzedaz miodu z wla-
snej pasieki beda obciazani oplata jak rolnicy pro-
wadzacy sprzedaz towarów wlasnej produkcji.
8. W sprawie ustalenia oplaty administracyjnej.
9. W sprawie ustalenia minimalnych stawek czyn-
szu za wynajem, dzierzawe lokali uzytkowych,
pomieszczen gruntowych i lokali w obiektach za-
rzadzanych przez gminne jednostki organizacyj-
ne.

10. W sprawie okreslenia szczególowych zasad
ustalania wysokosci i udzielania dotacji dla przed-
szkoli niepublicznych dzialajacych na terenie gmi-
ny i miasta Wegliniec.
Przewodniczacy poinformowal o pozytywnej
opinii Komisji Gospodarczo-Finansowej. Wska-
zal takze, iz zmiany w stosunku do regulacji ubie-
glorocznych polegaja na dopisaniu stwierdzenia,
iz dotacja moze byc przeznaczona na remonty
biezace. Poza tym dotacje ustala sie na poziomie
75% planowanych na rok udzielenia dotacji w
budzecie gminy wydatków biezacych ponoszo-
nych w Miejskim Przedszkolu Publicznym w
Weglincu w przeliczeniu na jednego ucznia.
Przewodniczacy informujac, iz sprawe te sygnali-
zowal, juz w roku poprzednim, przypomnial, iz
jest za tym, by przedmiotowa dotacja wynosila
100%.

Burmistrz A.Kutrowski stwierdzil, ze nie jest to
mozliwe. Dodal, iz uwaza, ze dotacje nalezy
zwiekszac stopniowo. Wyjasnil ponadto, ze 75 %
wynika z zapisu ustawowego, mówiacego, ze nie
moze byc ona mniejsza niz 75 %. Rada przyjela
jednoglosnie stawke 75%.
11. W sprawie odplat1,1osci za pobyt dzieci w
przedszkolu publicznym. Rada jednoglosnie po-
stanowila pozostawic bez zmian obecnie obowia-
zujace stawki.
12. W sprawie utworzenia specjalnego funduszu
na nagrody dla nauczycieli za ich osiagniecia dy-
daktyczno- wychowawcze.
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Przewodniczacy Rady poinformowal, iz Komisja
Gospodarczo-Finansowa opowiedziala sie za po-
zostawieniem regulacji w tym zakresie bez zmian.
Radna B.Drozd pytala o mozliwosci podwyzsze-
nia funduszu z 1 na 2 %.

Burmistrz poinformowal, ze jezeli Rada zdecydu-
je o takiej zmianie, trzeba bedzie w budzecie na ten
cel znalezc 29 tys. zl. Poza tym stwierdzil, iz bar-
dziej celowym byloby przeznaczenie pieniedzy
na dodatki motywacyjne. Odnoszac sie do suge-
stii, iz wielu nauczycieli zasluguje na nagrode,
wyjasnil, ze uwaza, iz winna ona miec charakter
wyjatkowy. Ponadto poinformowal, ze w budze-
cie w rezerwie zabezpieczona jest okreslona kwo-
ta na dodatki motywacyjne. Dodatkowo, w przy-
padku pozyskania pieniedzy z zewnatrz na reali-
zacje róznego rodzaju gminnych zamierzen, kwote
te bedzie mozna jeszcze zwiekszyc. Przypomnial
takze o uzgodnieniu, ze wszelkie oszczednosci w
szkolach przeznaczane beda na dodatki motywa-
cyjne.
Przewodniczacy Rady zabierajac glos w tej spra-
wie, przypomnial, ze w przypadku stwierdzenia,

iz w srodowisku nauczycielskim jest osoba zaslu-
gujaca na nagrode, Rada takze ma prawo wystepo-
wac z wnioskami o przyznanie nagrody Burmi-
strza.

Ostatecznie sprawe rozstrzygnieto w glosowaniu.
Stosunkiem glosów: 12 za, 1 przeciw i 1 wstrzy-
mujacy, Rada odrzucila projekt uchwaly, pozosta-
wiajac tym samym obecnie obowiazujace w tym
przedmiocie regulacje.

13. W sprawie ustalenia wysokosci i sposobu
podzialu odpisów na fundusz zdrowotny nauczy-
cieli.

14. W sprawie okreslenia tygodniowego obo-
wiazkowego wymiaru godzin zajec pedagogów,
logopedów, psychologów oraz nauczycieli reali-
zujacych w ramach stosunku pracy obowiazki
okreslone dla stanowisk o róznym tygodniowym
obowiazkowym wymiarze godzin. Rada postano-
wila pozostawic bez zmian obowiazujace regula-
cje.
15. W sprawie zasad udzielania stypendiów dla
uczniów szkól ponadgimnazjalnych i studentów
zamieszkalych na stale na terenie Gminy i Miasta
W egliniec. Rada postanowila pozostawic bez zmian
obowiazujace regulacje.
16. W sprawie ustalenia Regulaminu przyznawa-
nia pomocy materialnej o charakterze socjalnym
dla uczniów zamieszkalych na terenie Gminy i
Miasta Wegliniec - Bez zmian

17. W sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w
Gminie i Miescie Wegliniec na rok 2006.
18. W sprawie obnizenia wysokosci wskaznika
procentowego ustalajacego wysokosc dodatku
mieszkaniowego. Bez zmian.
19. W sprawie oplat za korzystanie z cmentarzy
komunalnych i urzadzen cmentarnych.
Przewodniczacy Rady poinformowal, ze kwoty
oplat pozostaja bez zmian w stosunku do obecnie

obowiazujacych. Natomiast skorygowana zostala
tresc § 1.
Po krótkiej dyskusji i wyjasnieniu, iz oplaty za
wjazd na cmentarz ponosi wjezdzaja{;y, ze wy-
mienione w projekcie oplaty stanowia dochód
gminy a administrator cmentarzy ma (okreslony
stosowna umowa)udzial w sciagnietych z tego
tytulu srodkach. Rada uchwaly przyjela.
20. W sprawie ustalenia górnych stawek oplat po-
noszonych przez wlascicieli nieruchomosci za uslu-
gi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpa-
dów komunalnych. Bez zmian.
21. W sprawie okreslenia stawki dotacji dla zakla-
dów komunalnych.
22. W sprawie taryfy oplat za wode pobierana z
wodociagów komunalnych Gminy i Miasta We-
gliniec oraz zrzut scieków. Zlikwidowana zostala
oplata eksploatacyjna za wodomierz. Oplata ta
zostala wlaczona w cene wody.
23.W sprawie szczególowych warunków przy-
znawania i odplatnosci za uslugi opiekuncze i spe-
cjalistyczne uslugi opiekuncze oraz szczególowych
warunków czesciowego lub calkowitego zwolnie-

nia z oplat, jak równiez
trybu ich pobierania. Bez
zmian.

24. W sprawie zwrotu
wydatków na swiadczenia
z opieki spolecznej w for-
mie pomocy doraznej lub

okresowej w postaci jednego goracego posilku
dziennie. Bez zmian.

25. W sprawie zasad zwrotu wydatków za swiad-
czenia z opieki spolecznej - bez zmian.
26.W sprawie sposobu sprawiania pogrzebu na
koszt gminy - bez zmian:
27.W sprawie podwyzszenia kwoty "kryterium
dochodowego" osoby samotnie gospodarujacej i
"kryterium dochodowego" rodziny, uprawniajacej
do zasilku okresowego i celowego. Bez zmian.
28.W sprawie podwyzszenia minimalnej kwoty
zasilku okresowego w roku. Bez zmian.
29.W sprawie nadania imienia "Swietego Mikola-
ja" Miejskiemu Przedszkolu Publicznemu w We-
glincu. Bez uwag, 14 glosami za, Rada podjela
uchwale.
30. W sprawie przystapienia do Programu Pilota-
zowego Leader Plus.
Burmistrz przedstawil informacje zwiazane z wf
w programem oraz zasadami jego funkcjonowa-
nia. Wyjasnil m.in., iz dotyczy on zachodniej cze-
sci Borów Dolnoslaskich. Poza tym,jest to pro-
gram obejmujacy dzialania w ramach Sektorowe-
go Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i
Modernizacja Sektora Zywnosciowego oraz Roz-
wój Obszarów Wiejskich". Przystepuja do niego
okoliczne gminy (m.in.Piensk, Osiecznica, Ilowa,
Zagan, Malomice), których udzial musi byc mniej-
szy od udzialu pozostalych czlonków-róznego
rodzaju podmiotów i biznesu. Bedzie to stowa-
rzyszenie administrujace srodkami z UE. Bur-
mistrz wskazal takze szanse uzyskania w pierw-
szym roku, srodków w wysokosci 700 tys. zl. i
wiekszych, w latach kolejnych. Z pieniedzy tych
bedzie mozna finansowac strategie, dzialania pro-
mocyjne, takze lokalny biznes. Rada projekt przy-
jela.
Natomiast w WOLNYCH WNIOSKACH I IN-

FORMACJACH, Burmistrz odniósl sie do spraw
podniesionych przez radnego J.Pielichowskiego
informujac o aktualnej sytuacji dot. popegeerow-
skich gruntów polozonych w Ruszowie oraz nie-
ruchomosci po bylym tartaku w Jagodzinie.
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W pierwszej z nich poinfonnowal, iz toczy sie egzekucja. Natomiast w
odniesieniu do drugiej, wskazal, ze sad odrzucil wniosek o upadlosc. Nadal
toczy sie natomiast sprawa wymiaru podatku.

W innej sprawie, takze podniesionej przez radnego J.Pielichwskiego poin-
fonnowal, iz oczekuje sie na decyzje Lasów Panstwowych w sprawie prze-
kazania terenu, na którym polozone jest boisko sportowe w Ruszowie.

Pytany przez radna Jadwige Kuternozinska o finansowanie placu zabaw
w Ruszowie, poinfonnowal, iz obecnie kalkulowane sa koszty urzadzenia
takiego placu.

Podniesiona przez Wiceprzewodniczaca Rady sprawe odbioru lokalnej
"Trójki" zakonczono podjetym jednoglosnie, 15 glosami za, wnioskiem:

Uruchomic dzialania umozliwiajace odbiór na tutejszym terenie, lokalnego
programu telewizyjnego.

NOWY FOLDER
Tuzprzed spotkaniem promocyjnym we Wroclawiu Urzad Gminy opublikowal
nowy folder promocyjny naszej Gminy pn. .Turystyka - wegliniecka szansa".
Folder redagowal i przygotowywal Marcin Papla z burmistrzem gminy wyko-
rzystujacdostepne publikacje nt. gminy oraz fotografie róznych autorów. Zaan-
gazowanie pracowników gminy w przygotowanie materialów oraz przychyl-
nosc autorów zdjec spowodowaly, ze kosztwydania byl 3 krotnie nizszyniz ceny
obowiazujace na rynku, a jakosciowo przygotowany material nie ustepuje tym
od poczatkudo koncawydawanym przezprofesjonalnefirmy.Powyzszeoszczed-
nosci wg koncepcji burmistrza maja nam umozliwic wydanie innych kolejnych
dokumentów (materialówl promocyjnych na rózne tematy, w tym m.in. oferty
inwestycyjne, kultura i sport, mapa gminy i inne. Red.Miroslaw Sochon

Bunnistrz G.i M. A.Kutrowski zlozyl do
Urzedu Marszalkowskiego dwa wnioski o srodki
na tzw. odnowe wsi dotyczace odnowy Weglinca
i odnowy Ruszowa. Obydwa byly opiniowane
przez R. Solecka i R. Miejska. Na mozliwe mak-
symalnie 7 pkt. Obydwa zostaly oceniono równo
po 5 pkt. punktów kazdy. Dwa punkty stracili-
smy z tego tytulu ze gmina nie jest w wykazie
gmin zagrozonych strukturalnym bez-
robociem oraz jeden z powodu nie wy-
stepowania w naszej gminie parku na-
rodowego. W zwiazku z powyzszym,
ze zarzad województwa zdecydowal o zakwalifi-
kowaniu do dofinansowania w przyszlym nabo-
rze po jednym wniosku z kazdej gminy i dopiero
gdyby wystarczylo srodków, zdecydyje przysta-
pic do ponownej kwalifikacji wniosków. Powyz-
sze oznaczalo koniecznosc wskazania przez Bur-

mistrza, który z dwóch wniosków W-c czy Ru-
szów, z naszej gminy, ma byc realizowany w pierw-
szej kolejnosci .Biorac pod uwage zasade zrówno-
wazanego rozwoju Bunnistrz skonsultowal z kie-
rownictwem rady- uzyskujac pozytywna opinie-
decyzje o wskazaniu planu odnowy Ruszowa jako
naszego preferowanego projektu. Uzyskalismy
infonnacje o decyzji Urzedu Marszalkowskiego o

zakwalifikowaniu odnowy Ruszowa do dofinan-
sowania. Jednoczesnie trwaja starania bunnistrzów
o dodatkowe srodki na pozostale projekty i
trudno dzis powiedziec, czy uda sie jeszcze wpro-
wadzic do dofinansowania projekt na odnowe We-
glinca. Alternatywnie infonnujemy iz po uzgod-

nieniach naszych radnych z W-ca z Bunnistrzem,
trwaja przygotowania do realizacji inwestycji w
Weglincu,dla których pozyskiwanesa inne zródla
finansowania.

Niniejszym infonnujemy o decyzji przy-
znania naszej Gminie na wniosek bunnistrza do-
finansowania do II-go etapu modernizacjiobiektu
.Domu Kultury w Czerwonej Wodzieze srodków

funduszu INTERREG III A. Polska-Sakso-
nia. Burmistrz podkreslil, iz poza dobrze
przygotowanym projektem przez urzedni-
ków, istotnym okazalo sie wsparcie udzielo-

ne przez Niemców bylych mieszkanców Czer-
wonej Wody i zaprzyjaznionego z burmistrzem
starosty powiatu Nesky. Dnia 19.12.05 p. A.Ku-
trowski odwiedzl staroste w Nesky, by podzie-
kowac za udzielone wsparcie i uzgodnic dalsza
wspólprace i wsparcie dla innych projektów.

"ODPOWIEDNIE DAC RZECZY SLOWO"
W obecnym czasie prawie kazdy z nas ma

swojego idola, tak sie jakos poskladalo, ze moim
"idolem" na ten czas, jest C. K. Norwid. Pozwo-
lilam sobie jego tekst zamiescic w tytule niniej-
szego artykulu.

Boze Narodzenie - najradosniejsze ze swiat,
kiedy ludzie sie lacza a nie dziela. Ilez cieplych i
dobrych slów wypowiadamy w wigilijny wie-
czór, a wszystko to dlatego, ze "slowo stalo sie
cialem" (J. 1,14).

Jakze czesto jednak zapominamy o tym, ze
mozna porozumiewac sie slowem i dzieki temu
budowac mosty zyczliwosci, wzajemnego zro-
zumienia i poszanowania.

Nie potrafimy ze soba rozmawiac. Mimo po-
trzeby kontaktu z drugim czlowiekiem - przez
brak czasu, potrzeby sluchania, brak jezyka pro-
stej komunikacji, wreszcie nieumiejetnosc okaza-
nia emocji - wypowiadamy albo krótkie komuni-
katy, albo monologi. Zanika dialog. W domu i w
pracy zródlem konfliktów i napiec jest czesto
brak komunikacji miedzy ludzmi - rodzicami a
dziecmi, pracownikami i zwierzchnikami, sasia-
dami.

Co zrobic, by zyc wlasnym, dobrym zyciem?
Istniejacego problemu zgodnosci wlasnych ocze-
kiwan z postepowaniem i oczekiwaniami innych
nie da sie rozwiazac bez koniecznosci nieustan-
nego rozstrzygania miedzy dobrem a zlem, prawda
a klamstwem. Nie da sie tego osiagnac bez UzY-
wania slów bedacych prawda, nadajacym ludziom,
rzeczom i zdarzeniom sens zycia.

Nalezy dbac o kulture jezyka, reagowac na zle
uzyte slowo, znac i rozumiec znaczenie slów, do-
piero wtedy mozna swobodnie poslugiwac sie

jezykiem, prowadzic dialogi a nie monologi.
Nalezy uczyc dzieci, mlodziez, siebie rozu-

mienia znaczenia slów,wsród tych slów na szcze-
gólna uwage zasluguja w naszej codziennoscislo-
wa: dziekuje, przepraszam i prosze.

Skarbnica mowy polskiej jest pelna dobrych i
pieknych slów. Mozna i nalezy z tego zbioru
korzystac. Jednak do tego by uzyskac jakosc slo-
wa, jego prawde, potrzebni sa ludzie sumienia i
cieszmy sie z tego, ze mamy ich wokól - nalezy
sie tylko zyczliwie rozgladac.

Zblizajacy sie czas swiat Bozego Narodzenia,
jest dowodem na to, ze prawda slowa istnieje:
"...a slowo stalo sie cialem", wystarczy tylko
odwaznie o tym pamietac i uczyc sie tak zyc.

Przezywajac te niezwykla bozonarodzeniowa
prawde, zyczmy sobie, bysmy umieli budowac
most wzajemnego zaufania na fundamencie od-
powiedzialnosci za kazde wypowiadane przez
nas slowo.

Z tej jakze pieknej okazji, zycze panstwu:
. pogodnego nieba nad glowa.wiecej dni radosnych od tych mniej radosnych.dobrych ludzi tuz obok.zdrowia.pieknego koledowania
i tego by wiedziec,
ze w zyciu nalezy
"odpowiednie dac

rzeczy slowo".

Regina
Smigielska
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1. PrzedSwietemNiepodleglosci pan Alfred Janic-
ki za zorganizowanieMuzeum Kresowego, festi-
wali" Wielkie Balakanie" wystawienie obelisków
z tablicami o tresci patriotycznej, zainteresowa-
nie spoleczenstwatradycja i kultura kresowaotrzy-
mal od Ministra Kultury Odznake "Zasluzony
dzialacz kultury". Taka sama odznake otrzymala
pani Beata Smetekza zorganizowanie i prowadze-
nie zespolów dzieciecych majacych w swoim re-
pertuarze utwory upamietniajace jezyk kresowy
zwany balakiem.

2. Przed dwoma laty pani Nadina Wójcik z nie-
mieckiej telewizji ZDF - 2 robila reportaz o dro-
dze ekspatriowanych Polaków z Kresów na za-
chód. Reportaz zawieral wywiad z panem Alfre-
dem Janickimbedacymkontrowersja do pogladów
Eryki Steinbach.Pokazala naszeMuzeum Kreso-
we. Reportaz ukazal sie w telewizji niemieckiej
(15 min) w porze duzej ogladalnosci (godz.I6) w
audycji" Heute In Europa". Nie bylo by w tym nic
nadzwyczajnego gdyby tematyka przedstawiona
w nim nie zainteresowal sie Uniwersytet Berlin-
ski. Pani Nadina Wójcik pisze prace magisterska
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-pokazy filmów Ogniem i Mieczem, Pan Wolody-
jowski, Potop, Sami Swoi.
- zorganizowanie konkursów wiedzy, recytator-
skiego, czytania po polsku. '
Gimnazjum w imieniu Bunrustrza zorganizuje wy-
jazd dzieci i mlodziezy na Ukraine po wspólnym
kwalifikowaniu ich z Zarzadem TMLiKPW .

Gmina Wegliniec zobowiazuje sie do pokrycia
kosztów organizacji wymiany dzieci i mlodziezy.

NaszZarzadopróczrealizacjiw/w zadanstarac
sie bedzie o srodki na pokrycie kosztów transpor-
tu z Ukrainy. Porozumienie to nadajerange stalej
wspólpracy.

Prezes Oddzialu TMLiKPW
Jadwiga Michalak

Realizujac porozumienie zawarte z Bunnistrzem
na temat wspólnej organizacji wypoczynku dzieci
z Ukrainy w Ruszowie przekazalismy na konto
Gminy i Miasta Wegliniec kwote 4900 zl na po-
krycie kosztów transportu z Ukrainy i wycie-
czek w trakcie pobytu u nas.

A.Janicki v-ce Prezes ZG TMLiKPW
i Prezes MZTiS J.Michalak

na tymze uniwersytecie ( kierunek politologia) na
temat "Zachowanie i kontynuacja kultury kreso-
wej w trzech pokoleniach rodzin kresowych".

Material do swojej pracy gromadzi w rodzi-
nach zamieszkalych w Czerwonej Wodzie i Gieral-
towie Zafascynowana jest goscinnoscia i otwarty-
mi sercamirodzinktóre Jejpolecilpan Alfred.Przy
okazji odkryla ze Jej rodzinawywodzi swe korze-
nie z Dobromila kolo Lwowa. O autorce ijej pracy
w szczególach napisze w lutym.
3. Nowy etap pracy kresowej

ZarzadnaszegoOddzialupodpisalz PanemBur-
mistrzem mgr Andrzejem Kutrowskim porozumie-
nie dotyczace dofinansowania kosztów wymiany
dzieci i mlodziezy z Gimnazjum w Ruszowie i z
Ukrainy w celu upowszechnianiahistorii i kultury
narodów polskiego i ukrainskiego. Bezposrednia
opiekenad dziecmii mlodziezaz Ukrainy sprawo-
wac bedzie Gimnazjum im Orlat Lwowskich w
Ruszowie.

W programie ich pobytu zapewni:
- zwiedzanie Muzeum Kresów Wschodnich
-zwiedzanie Krzeszowa (Bazyliki Obraz Matki
Boskiej Laskawej ze Lwowa)
-poznanie historii obrazu Matki Boskiej ze Swi-
rza w Gieraltowie

Promujmy nauke jezyków obcych!
Wiosna 2005 w Szkole Podstawowej w Ruszowie
trwal pilotaz Europejskiego Portfolio Jezykowe-
go dla dzieci klas 0-3 . Dzieci klasy III b otrzyma-
ly ksiazki przeslane przez Centralny Osrodek Do-
skonalenia Nauczycieli i przez kilka miesiecy do-
kumentowalyw nich swoje osiagnieciajezykowe
pod kontrola nauczyciela jezyka niemieckiego.
Raport, który powstal na bazie pilotazu zostal
przeslany do koordynatora wraz z raportami 4 I
szkól z calej Polski. W listopadzie2005 portfolio
ze zmianami powstalymi na bazie nadeslanych ra-
portów, uzyskalo akredytacje Rady Europy, tym
samym dzieci z Ruszowa mialy okazje przyczy-
nic sie do powstania dokumentu o znaczeniu ogól-
nopolskim , bedacym czescia projektu unijnego.

Prawdopodobnie juz za rok, dwa portfo-
lio stanie sie dokumentem obrazujacym umiejet-
nosci jezykowe ucznia. Ramy referencyjne Rady
Europy stana sie zas podstawowym kryterium
przy ocenie sprawnosci jezykowej Warto aby na-
uczyciele i dyrektorzy szkól zapoznali sie z zalo-
zeniami nowej polityki jezykowej, ze wskazów-
kami Centrum Jezyków Nowozytnych w Grazu,
bowiem jest tylko kwestia czasu, kiedy i nas za-

czna one obowiazywac.
W maju uczniowie Szkoly Pod-

stawowej brali udzial w europejskim
projekcie edukacyjnym, koordyno-
wanym przez Instytut Goethego
oraz serwer edukacyjny Branden-
burgii Teddys auf Tour. W towa-

rzystwie dwóch maskotek uczniowie przez mie-
siac wykonywali zadania przewidziane w projek-
cie oraz zapoznali sie z funkcjonowaniem szkól w
innych krajach. Efektem ich pracy byla strona in-
ternetowa stworzona przez informatyków z Ber-
lina. Na stronie www.wir-in-berlin.de mozna zna-

lezc rezultaty pracy dzieci.
Udzial w miedzynarodowych projektach eduka-
cyjnych pokazuje dzieciom wage nauki jezyka ob-
cego, który otwiera im drzwi do innego swiata
Znajomosc jezyków obcych uczniów oraz na-
uczycieli przedmiotowców umozliwilaby dzieciom
w trakcie zajec z fizyki udzial w polsko-niemiec-
kich projektach zwiazanych z Rokiem Fizyki, a
nauczycielom historii dalaby mozliwosc udzialu
w projektach zwiazanych z 60 rocznica zakoncze-
nia wojny czy problematyka holokaustu
Znajomosc jezyków obcych otwiera nauczycie-
lom droge do udzialu w miedzynarodowychszko-
leniach. Dzieki swojej wczesniejszej aktywnosci
otrzymalam stypendium Urzedu Marszalkowskie-
go i w towarzystwie dwóch Polek reprezentowa-
lam nasz kraj na dwutygodniowym seminarium w
Misni, którego uczestnikami byli nauczyciele z 9
krajów Europy A w listopadzie w nagrode za wcze-
sniejsza dzialalnosc uczestniczylam w tygodnio-
wej studyjnej podrózy do Hamburga, gdzie mia-
lam okazje hospitowac zajecia w gimnazjum,
uczestniczyc w spotkaniu z redaktorami Spiegla
czy przewodniczacym nauczycielskich zwiazków
zawodowych Hamburga. To wszystko oraz wcze-

sniejszy udzial w miedzynarodowej konferencji
Comeniusa, warsztatach prowadzonych przez
wspólautora programu Profile Deutsch czy szko-
leniu prowadzonemu przez Bemadett Veres umoz-
liwila mi dobra znajomosc jezyka obcego.

Znajomosc jezyka obcego umozliwila mi
poznanie miedzynarodowych slaw, bedacych eks-
pertami pracujacymi dla Rady Europy.
Taka sama mozliwosc poznawania swiata i swiado-
mego odbioru dóbr kultury innych narodów mogli-
by miec uczniowie gminnych szkól, jesli tylko juz
od I klasy szkoly podstawowej ich rodzice scisle
wspólpracowaliby z nauczycielami jezyków ob-
cych, wyrabiajac jednoczesnie w dziecku nawyk
codziennej i systematycznej nauki jezyka. Taka
wspólpraca z domem rodzinnym umozliwilaby
zakonczenie procesu edukacji w szkole podstawo-
wej egzaminem panstwowym przynajmniej na po-
ziomie Al ram referencyjnych Rady Europy.
Wiosnaprzyszlegoroku odbedziesie w Misni spo-
tkanie przedstawicieli szkól województwa dolno-
slaskiego i szkól Saksonii zwiazane z ewentualna
wspólpraca szkól obu regionów. W zwiazku z tym,
ze Saksoniajuz obecnie dosc scisle wspólpracuje z
naszym województwem na plaszczyznie gospo-
darczej i kulturalnej, bardzo wazne jest wyrobie-
nie w mlodym pokoleniu przeswiadczenia o nie-
zbednosci nauki jezyka niemieckiego. Umiejetnosc
porozumiewania sie w jezyku niemieckim umozli-
wi udzial obecnym uczniom w przyszlej wymia-
nie naukowej, kulturalnej, gospodarczej.

Urszula Mesjasz

PODl:rnfEffi(OWA~rn~
Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej im.
Marii Krasickiej w Weglincu pragnie serdecznie
podziekowac za pomoc okazana w czasie organi-
zacji zabawy andrzejkowej, która odbyla sie
26.I I.2005r w Domu Kultury w Weglincu. Pod-
czas przygotowando zabawy pomogli Nam: Bur-
mistrz Gminy i Miasta Wegliniec - Pan Andrzej
Kutrowski, Dyrektor MGOK- Pani Izabela
Uspienska - Domagala, prezes GS Sam. ChI. -
Pan StanislawGlówka,Pani Elzbieta Wajda, Pani
Marianna Golabek, Pan Miroslaw Koprowski,

Pani Irena Slabolepsza, Pan Nitarski Jacek. Dziekujemy
równiez kucharkom i kelnerkom.

Zysk jaki osiagnelismy ze sprzedazy biletów, zo-
stanie przeznaczony na zakup pomocy naukowych oraz
dofinansowanie imprez okolicznosciowych organizowa-
nych przez Szkole Podstawowa w Weglincu.

Wszystkim wymienionym osobom skladamy go-
race podziekowania za zyczliwosc oraz pomoc w zreali-
zowaniu udanej zabawy andrzejkowej.

Korzystajac z okazji pragniemy zaprosic wszyst-
kie osoby lubiace dobra muzyke oraz niespodzianki na
zabawe ostatkowa, która odbedzie sie 25.02.2006 r.

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej
im. Marii Krasickiej w Weglincu

Podziekowanie!

Panu Eugeniuszowi Górniak skladam
gorace podziekowanie za ufundowa-
nie dwóch lamp oswietleniaulicznego,
które oswietlaja skrzyzowanie ulicy
Szopena i Zaganskiej w Ruszowie, co
zdecydowanie poprawill) bezpieczen-
stwo pieszych i kierowców.

Leszek Hawrot - Soltys



Dnia 6 grudnia 2005 r. w Miejskim Przedszkolu
Publicznym w Weglincu odbyla sie uroczystosc-
nadanie mu imienia Swietego Mikolaja.

Pomysl nadania imienia przedszkolu na-
rodzil sie w sierpniu biezacego roku. Podczas po-
siedzenia Rady Pedagogicznej zapadla decyzja o
przeprowadzeniu konkursu w poszczególnych
grupach wiekowych na najciekawsze imie dla na-
szej placówki. Wykorzystalismy równiez suge-
stie burmistrza, aby bylo to imie Swietego Miko-
laja i wlasnie ta propozycja spodobala sie najbar-
dziej dzieciom (" ...bedzie duuuzo prezentów").

Uroczystosc zaszczycili swoja obecnoscia
goscie zaproszeni przez burmistrza Andrzeja Ku-
trowskiego - pracownicy Urzedu Miasta i Gminy,
radni, byli pracownicy przedszkola oraz dyrek-
torki przedszkoli niepublicznych. Przybyli takze
rodzice z dziecmi, które nie uczeszczaja do naszej
placówki. Sam Swiety Mikolaj wyslal imienne
zaproszenia naszym wychowankom oraz czlon-
kom Rady Rodziców.

Oficjalna czesc uroczystosci odbyla sie
przed budynkiem przedszkola. O celu naszego
spotkania krótko poinformowal pan burmistrz,
po czym odslonieta zostala tablica z nazwa przed-
szkola. Przedszkole Miejskie im. Swietego Miko-
laja. Aktu odsloniecia dokonali przewodniczacy

Rady Miejskiej, Miroslaw Sochon i Regina Smi-
gielska.

Wreszcie nadszedl moment, na który czeka-
ly wszystkie dzieci - Mikolaj rozdal prezenty.
Kazde dziecko dostalo dwie paczki - jedna od
Mikolaja, druga od organizatora. Wszystko to, od-
bylo sie w bajkowej scenerii - na tle zaprzegu Mi-

kolaja z reniferem ( dar patrona).
Dzieci podziekowaly Mikolajowi wierszem

i piosenka. Kolejna mila niespodzianka
dnia byl prezent dla przedszkola - fax,
który na rece dyrektor Jadwigi Mi-
chalak wreczyl burmistrz Andrzej Ku-
trowski.

Po zakonczeniu czesci oficjal-
nej zaproszeni goscie spotkali sie w
sali przedszkolnej przy kawie i slod-
kim poczestunku. Podczas spotkania
dyskutowano glownie na temat funk-
cjonowania przedszkoli w naszej gmi-
nie. W trakcie swojej wypowiedzi dy-
rektor Jadwiga Michalak Podkreslila
misje jaka ma do spelnienia wycho-
wanie przedszkolne.

Glos zabraly równiez dyrek-
torki przedszkoli niepublicznych oraz
goscie.

Ta wyjatkowauroczystosci atmosferana pew-
no zapadly w pamieci wszystkich uczestników.
Dzieci sa dumne, ze za patrona swojego przed-
szkola maja wyjatkowa osobe. Dyrektor, Rada
Pedagogicznai personeldziekujaza wspanialepre-
zenty.

Mikolaju!!! Czekamyna Ciebieza rok!

Jolanta Pawlak

JaD Bill

wigilia
Rece Matki pachnialy ciastem
Male radosci

Zawiniete w bialy papier
Pod choinka

Przyniesiona spod Bernardynów
Pierwsza gwiazda
Nad Lyczakowska
Oplatka platki
Z kropelkami Lez
ZyczeCi...
Wiesz
Na drzewku

DRODZY MIESZKANCY
SOLECTWA RUSZÓW!

Banka-chatka

Pamiatka po dziadku
Który ja z Rosji
Z niewoli przywiózl
A na dobranoc
Po slodkiej kuti
"Spij miglanc
Nasz lew na strazy tam stoi..."

Niech radosc i pokój Swiat Bozego Narodzenia towarzyszy
Wam przez caly Nowy Rok.

Zycze, aby byl to rok szczesliwy w osobiste d~znania, aby
spelnil wszystkie Wasze zamierzenia, dazenia zawodowe i spoleczne
oraz by przyniósl Wam duzo zdrowia i wiele satysfakcji z wlasnych
dokonan i zamierzen.Zyczymy wszystkim rodzinom kreso-

wym: zdrowia, dostatku i lez radosci z
okazji zblizajacych sie SwiatBozego Na-
rodzenia i Nowego Roku.
Alfred Janicki - V-ce Prezes ZGTML

iKPW
i J. Michalak -Prezes Mil. Ziemi

Tarnopolskiej i Stanislawowskiej

Wizytówka
Od wrzesnia br. w remizie Ochotniczej Strazy
Pozarnej w Czerwonej Wodzie trwa gruntowny
remont budynku. Wszystkie prace
remontowe wykonuja samodzielnie
czlonkowie OSP. Do prac juz wyko-
nanych naleza: odnowa elewacji, wy-
miana okien, CO, instalacji elektrycz-
nej, wymiana tynków wewnetrznych,
malowanie itp. Zakonczono I etap
prac.

Dziekujemy wszystkim
wspierajacym nas w tej inicjatywie.
A bylo ich nie malo - "ludzi dobrej
woli", którzy pomogli nam finanso-
wo oraz tym, którzy spolecznie i bez-
interesownie wykonali wiele prac
wymagajacych reki fachowca. Jeste-
smy im za to bardzo wdzieczni. Wy-
konane prace zostaly sfinansowane z
budzetu gminy.

Wzorem poprzednich lat do dzieci z
wszystkich miejscowosci gminy dotarly pacz-
ki od Swietego Mikolaja. Podobnie jak przeq
rokiem nie zapomnial o dzieciach najbiedniej-
szych, gdzie z róznych powodów dzieci te nie
otrzymalyby paczki od Sw. Mikolaja. Dobrze
wiedziec, ze pamiec o najmlodszych nie jest
jednorazowym gestem a stalo sie coroczna tra-
dycja i tak juz pozostanie.W sumie zakupiono
429 szt paczek, które przekazano dzieciom z
poszczególnychmiejscowoscigmin1Wegliniec.

KIEROWNIK WYDZIALU
Spoleczno Administracyjnego

Seweryna Burda

Leszek Hawrot - Soltys
Andrzej Kutrowski - Burmistrz

MIKOLAJ

Chcemy, aby nasza remiza stala sie "Wi-
zytówka" Czerwonej Wody. O zakonczeniu re-
montu poinformujemy w nastepnym artykule.

Zarzad OSP

tfl~ti IV,rlif/,/Ctit
Zarowyclii pogoanycli JWiqt 'Boze-

go 9Xfxroazeniawszystkim wetfl@rzomi icIi
roazinom z zyczeniami smacznego wigilij-
nego /(arpia zyczy:
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(str. 6
21 grudniaRada Miejska wyrazila zamiar

przeksztalcenia SP w Starym Weglincu w filie
SzkolyPodstawowejw Weglincu, co oznacza zo-
bowiazanieburmistrzado podjecia dzialan spraw-
dzajacych, przeliczen symulacji, uzgodnien i ne-
gocjacji celem przygotowania ostatecznej decy-
zji Rady Miejskiej w sprawie przeksztalcenia.
Wyrazenie przez Rade zamiaru nie oznacza iz
bedzie on urzeczywistniony, ale niewatpliwie
uruchomionazostala procedura, w której sila ar-
gumentówza i przeciw zdecydujeo tym, w jakiej
formie bedzie od wrzesnia funkcjonowac szkola
w Starym Weglincu. Jedno jest
pewne-szkola funkcjonowac be-
dzie i wszelkie klamstwa, oraz
plotki o jej zamknieciu sa nie-
prawdziwe-pochodza od prymitywnych kom-
binatorów próbujacych za wszelka cene siac za-
met, niepokoic ludzi, by zabezpieczycswoje pry-
watne interesy.

Powodem rozwazan czy w Starym We-
glincu ma byc samodzielnaszkola, czy tez szkola
filialnapodleglaS.P.w Weglincujest stale zmniej-
szanie sie liczby uczniów w szkole, co nie jest
tylko wynikiem spadku urodzen, ale przede
wszystkim skutkiem ciaglego odchodzenia
uczniów ze StaregoWeglincado innych szkól, w
tym glówniedo S.P.w Weglincu. Obecnie ponad
30% uczniów ze Starego Weglinca uczy sie w
innych szkolach, a co gorsze proces odplywu
uczniów stale postepuje i wciaz naplywaja sy-
gnaly o kolejnych dzieciach, które maja opuscic
SP> w Starym Weglincu. W zwiazku z powyz-
szym rodzi sie oczywistepytanie, czy i jak moz-
na zatrzymac ten proces. Niektórzy w Starym
Weglincu sugeruja, ze gdyby burmistrz zabronil
przyjmowacw Weglincu dzieci ze Starego We-
glinca i nie doplacaldo przewozówdzieci, to pro-
blemu nie byloby. Ale burmistrz odmawia wpro-
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Przed podjeciem decyzji trzeba znac przyczyny
obecnej sytuacji oraz skutki ewentualnych zmian.
Bardzo wazne jest to co powiedza rodzice, ale
najwazniejsze, co zaproponuja dyrektorzy, a
zwlaszcza dyrektor ze Starego Weglinca. Czy
mozliwe jest w obecnym ukladzie takie skorygo-
wanie zarzadzania szkola, by sprostac oczekiwa-
niom ro'dziców i odzyskac dzieci poslane do We-
glinca? Niepodjecie zadnych dzialan w krótkim
czasie zagrazac moze w ogóle istnieniu szkoly w
Starym Weglincu -bo przeciez utrzymywanie
szkoly z klasami liczacymi po kilkoro uczniów na

dluzsza mete jest niemozliwe tak jak
i nie do przyjecia jest funkcjonowa-
nie szkoly, w której brak jest poszcze-
gólnych klas i nie ma zachowanego
ciagu ksztalcenia. Zlikwidowanie SP

w Starym Weglincu powodowaloby duze utrud-
nienie w pracy szkoly w Weglincu, w której po
przyjeciu dzieci ze Starego Weglinca nalezaloby
wprowadzic nauke na zmiane, co przy dowozach
jest olbrzymia komplikacja i utrudnieniem dla dzie-
ci i rodziców. Glupota byloby majac w Starym
Weglincu wygodny i dobrze wyposazony obiekt
szkoly, uczyc sie i komplikowac prace w szkole
w Weglincu, a juz szczytem glupoty byloby my-
slenie o rozbudowie szkoly. Powyzsze rozwaza-
nia powinny uciac dyskusje o zamknieciu szkoly
w Starym Weglincu. Na pewno bedzie ona istniala
i pracowala a o formie na poczatku roku zdecydu-
je Rada Miejska w Weglincu.
W swietle powyzszego zbieranie w Starym We-
glincu podpisów przeciw likwidacji szkoly jest
bezsensownym zajeciem. Moze lepiej by bylo
zamiast siania zametu w szkole celem obrony wla-
snych stolków siasc i pomyslec nad sensownym
programem naprawczym, który jako jedyny ma
szanse rozwiazac problem.
Red.
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wadzenia jakichkolwiek ograniczen w swobodzie
wyboru miejsca nauki dzieci przez ich rodziców i
to na poziomie ksztalcenia podstawowego jak i
gimnazjalnego. Burmistrz twierdzi, ze jesli z tych,
czy innych przyczyn rodzice chca, by dzieci cho-
dzily do tej, czy innej szkoly, to ich wola jest
swieta i on musi sie do niej przystosowac i zrobic
wszystko, by mozna bylo ja realizowac. Oczy-
wiscie o zaistnialej sytuacji burmistrz bedzie mu-
sial rozmawiac z rodzicami dzieci ze Starego We-
glinca wysylajacymi je do Weglinca, z dyrektora-
mi szkól, nauczycielami i innymi zainteresowa-

nymi, by wskazac Radzie miejskiej wszelkie
aspekty i uwarunkowania podejmowanej decyzji
wraz z mozliwymi skutkami. Dla rodziców i ich
dzieci, które uczeszczaja do szkoly w Starym
Weglincu, praktycznie nic sie nie zmienia, dzieci
chodzic beda do tej samej szkoly. Zmienic sie moze
osrodek decydujacy jesli bedzie utworzona filia
tzn. SP w Weglincu bedzie decydowal o wszyst-
kich najwazniejszych decyzjach w obydwu szko-
lach. To dyrektor zWeglinca okresli którzy na-
uczyciele, gdzie beda pracowac, jaki bedzie po-
dzial na oddzialy itd. Ewentualna zmiana miala
by powodowac stopniowe przenoszenie dzieci z
Weglinca, z powrotem do Starego Weglinca. Jesli
zdarzy sie, ze w Starym Weglincu mamy klase 7-
mio osobowa a analogiczna w Weglincu liczy pra-
wie 30-ci osób to z pewnoscia dyrektor obydwu
szkól zrobi wszystko, by te propozycje zmienic
i stworzyc porównywalne warunki pracy i nauki.
Dzis czesc rodziców wysyla dzieci do Weglinca
ze wzgledu na nauczycieli, w zwiazku z powyz-
szym to moze lepiej spowodowac by nauczycie-
le jezdzili do Starego Weglinca.

Dary Borów dla Europy
W przed swiateczny weekend 16-17 grudnia w
hotelu Wroclaw z inicjatywy burmistrza naszej
gminy odbylo sie spotkanie promocyjne pl.
"Dary Borów dla Europy". Do udzialu w spo-
tkaniu burmistrz zaprosil swoich kolegów z
dwóchinnychgmin Przemkowai Wymiarek,któ-
rzy podobnie jak my coraz wieksza wage przy-
wiazujac do promocji walorów turystycznych
swoich gmin oraz aktywizacji gospodarczej po-
przez turystyke. Impreza "Dary Borów Dolno-
slaskich dla Europy" odbywala sie w zespól z
targami ksiazki kulinarnej organizowanymi od 8
lat. Burmistrz uzgodnil z organizatorami targów
i dyrektoremhotelu Wroclaw, iz dla trzech stron
przedsiewziecie bedzie korzystne i moze zwie-
lokrotnicefekt promocyjny.Nasza gmina wespól
z dwiemapozostalymizaprosila na spotkanie po-
nad 150gosci. Z burmistrzemna spotkanie po-
jechalo ponad 100 osób z naszej gminy, które w
ponadprzecietny sposób angazowaly sie w or-
ganizowanie imprez kulturalno - rekreacyjnych
tj. Sw. Grzybów,Jagodowego Lata i Nocy Swie-
tojanskiej, przedstawiciele firm agroturystycz-
nych i innych zajmujacych sie przetwórstwem
runa lesnego.Program przyjety przez Burmistrza

zakladaludzial kobiet z naszej gminy w usta-
nowienia rekordu Guinnesa w lepieniu

uszek z grzybami co przeprowa-
dzono wespól z kucharzem

telewizyjnymi p.
Grzegorzem

Komender-
kiem bardzo

skutecznie

Dolnoslaskich
przygotowujac 3043 uszka w ciagu jednej godzi-
ny. O rekordzie bylo glosno we wszystkich me-
diach. Burmistrz w uznaniu dla Pana Komender-
ka wreczyl symboliczny wieniec grzybów.

Poza ustanowieniemrekordu,dyrektor re-
gionalnej Dyrekcji Lasów Panstwowych oraz
dyrektor Dolnoslaskiej Organizacji Turystycz-
nej Zdzislaw Fedyk oraz szefowie wspomnia-
nych wczesniej gmin zaprezentowali na specjal-
nym spotkaniu potencjal Borów Dolnoslaskich,
ich znaczenie przyrodnicze, gospodarcze oraz
mozliwosci ich wykorzystania dla aktywizacji
poszczególnych gmin. Nasz Burmistrz stwier-
dzil, iz obecnie podejmuje intensywne dzialania
promocyjne, gdyz wymagaja wsparcia dzialania
indywidualnych inwestorów, czesto rodzin pró-
bujacych wiazac swa przyszlosc z dzialalnoscia
turystyczna, przetwórstwem czy tez innym biz-
nesem bazujacym na lasach i tym wszystkim co
one niosa. Burmistrz zauwazyl zjawisko naply-
wu do gminy ludzi, którzy nie tylko chca odpo-
czywac, zbierac, ale i budowac domki letnisko-
we, kupowac nieruchomosci, by osiedlic sie na
stale. Zaprezentowano walory gmin, stan zago-
spodarowania, atrakcje i mozliwosci jakie z tego
wynikaja. Bylismy we Wroclawiu, bo tam jest
rynek na którym latwiej sprzedac to co posiada-
my, latwiej i skuteczniej mozna dotrzec do me-
diów, do sponsorów i przedsiebiorców. Ci ostat-
ni zaproszeni na spotkanie przeprowadzili sze-
reg rozmów z burmistrzem, z których miejmy
nadzieje, w przyszlosci cos wyniknie. Po konfe-
rencji prasowej, która prowadzil nasz burmistrz,

odbyl sie bankiet z udzialem ponad 300-wysmie-
nitych gosci. Sponsorami bankietu byl Hotel
Wroclaw, udzialowcy targów ksiazki kulinarnej,
a nasz udzial podlegal na przygotowaniu przez
gospodynie z Czerwonej Wody, Starego Weglin-
ca i Ruszowa potraw w oparciu o produkty runa
lesnego. Przywiezlismy ze soba ponad 12 po-
traw - darów Borów, które uzyskaly uznanie
degustujacych i byc moze w przyszlosci, któras
z naszych propozycji bedzie miala szanse pre-
tendowac do rangi produktu regionalnego. Inne
gminy równiez przywiozly swoje produkty, przy
czym nasze prezentowaly sie najokazalej.

Po pewnym czasie bedzie mozna ocenic
wszystkie efekty przeprowadzonej prezentacji i
zastanowic sie nad celowoscia ewentualnej kon-
tynuacji podjetych dzialan. Juz dzis burmistrz
mówi, iz takiej okazji do przeprowadzenia w jed-
nym miejscu tylu rozmów i uzgodnien, a w do-
datku w tak milej i zachecajacej atmosferze trud-
no znalezc.

Burmistrz rozmawial z dyr. Wojewódz-
kiej Dyrekcji Dróg, dyrektorem Zakladu Nieru-
chomosci PKP S.A., dyr. Regionalnej Dyrekcji
Lasów Panstwowych, szefami fundacji interesu-
jacymi sie zakupami nieruchomosci w gminie,
przedsiebiorcami, urzednikami Urzedu Marszal-
kowskiego i Wojewódzkiego, przedstawicielami
licznych mediów.

Dziekujemy niniejszym za zaangazowa-
nie wszystkich uczestników spotkania i tym któ-
rzy je przygotowywali.

Red.
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Dnia 3.12.2005 r. w sobote poprzedzajaca Dzien
Swietego Mikolaja w Wiejskim Domu Kultury w
Czerwonej Wodzie odbyl sie Mikolajkowy Tur-
niej Zapasniczy. Uczniowski Klub Sportowy -
sekcja zapasy, jest jednym z wielu kól zaintere-
sowan dzialajacych przy Szkole Podstawowej w
Czerwonej Wodzie. Klub dziala od roku 1998. W
tym czasie wielu uczniów naszej szkoly odnosi-
lo sukcesy w zawodach zapasniczych, nawet na
arenie miedzynarodowej. Zajecia pozalekcyjne
umozliwiaja uczniom efektywne spedzanie cza-
su wolnego, rozwijanie swoich zainteresowan.
Nasza szkola realizuje program profilaktyczny
przeciw agresji, a szeroka oferta zajec umozliwia
uczniom rozladowanie emocji i zastapienie ich
realizacja swoich marzen oraz wizja sukcesu.

W sobotnich zawodach wzielo udzial 90
zawodników z Uczniowskich Klubów Sporto-
wych. Reprezentowane byly nastepujace miej-
scowosci: Czerwona Woda, Zawidów, Jerzman-
ki, Piensk, Zgorzelec.

Mlodzi zapasnicy wykazali sie doskona-
lymi umiejetnosciami i duza wola walki. Zmaga-

nia mlodych sportowców na macie dostarczyly
wszystkim kibicom wiele sportowych emocji,
wspanialej zabawy,a niejednokrotniena twarzach
kibiców pojawialy sie lzy wzruszenia. Chcemy
podziekowac tym wszystkim, dzieki którym do-
swiadczylismy tych nieza-
pomnianych wrazen.
Szczególne podziekowania
skladamyorganizatoromtj.
Burmistrzowi Miasta i
Gminy Wegliniecp. A. Ku-
trowskiemu, Zarzadowi
UKS w Czerwonej Wodzie
w skladzie: p. H. Krama-
rzewski, dyr. SP w Czer-
wonej Wodzie p. Danuta
Grabowska" ponadto panu
dr M. Sozanskiemu, który
otoczyl opieka lekarska
wszystkich zawodników,
trenerom UKS p. P. Ban-
gladzis i p. P. Starzewskie-
mu, nauczycielom SP w
Czerwonej Wodzie oraz
rodzicom.
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Mamy nadzieje, ze jeszcze nie raz be-

dziemy swiadkami niezwyklych zmagan zapa-
sniczych naszych wychowanków, a Mikolajko-
wy Turniej Zapasniczy wejdzie na stale do ka-
lendarza imprez naszej miejscowosci.

J. Blauciak, M. Wojciechowska

Wielokrotnie informowalem Panstwa o
planach budowy boisk sportowych przy szkole
w Weglincu. Plany te sa elementem mojego pro-
gramu budowy i modernizacjibazy sportowej w
gminie. Program ten konsultowalemz dyrektora-
mi szkól, radnymi ale najwazniejszeargumenty o
jego ksztalcie wynikaja z doswiadczen w funk-
cjonowaniu sportu w gminie, wniosków miesz-
kanców, doswiadczen innych gmin i oczywiscie
wlasnych przemyslen. W oparciu o powyzsze
zdecydowalem
ze w biezacym
roku budzeto-
wym buduje-
my boiska w
Weglincu, a w kolejnych latach wybudujemy od
podstaw w CzerwonejWodzie, Starym Weglincu
i zmodernizujemy obiekt boiska szkolnego w
Ruszowie. W poszczególnych miejscowosciach
jest rózny program zabudowy (mysle o zakresie
inwestycji) uwarunkowany potrzebami i mozli-
wosciaminaszejgminy.Programyzabudowybede
uzgadnial z Rada Miejska i instytucjami wspólfi-
nansujacymi, ale juz dzis informuje iz program
minimumdla CzerwonejWody i Starego Weglin-
ca to pelnowymiarowe boisko do pilki recznej z
wpisanymi polami do gry w siatkówke i koszy-
kówke oraz z mozliwosciami rozbudowy np. o
kort do tenisa. Bardziej ambitnie nalezy podejsc
do boiska w Ruszowie bo przeciez maja one slu-
zyc dwóm szkolom i mieszkancom drugiej, pod
wzgledem liczebnosci miejscowosci gminy. We-
dlug mojej koncepcji by stworzyc mozliwosc ak-

tywnego, wychowawczego spedzania wolnego
czasu nalezy inwestowac w obiekty sportowe i
osrodki kultury. O tym ostatnich powiem przy
kolejnej okazji. Natomiast doswiadczenie jakie
posiadamy z funkcjonowania sal gimnastycznych
i boisk jednoznacznie potwierdza celowosc przy-
jetego przeze mnie kierunku inwestowania. Bar-

dzo wazne jest, ze na trawiastych boiskach spor-
towych do pilki noznej, wszystkie funkcjonuja-
ce kluby sportowe, oczywiscie przy wsparciu
gminy, wykonuja ogromy, czesto spoleczny (nie

wynagradzany) wysilek poprawiajac i utrzymu-
jac boiska w nalezytym stanie. Zamierzam dalej
wspierac kluby sportowe by stan boisk popra-
wiac i nie dopuscic do ich dewastacji, ale zawsze
'nasz wysilek musi spotkac sie z aktywnoscia
partnera, którym jest klub sportowy.

Inaczej bedzie z nowo budowanymi w nowo-
czesnej technologii boiskami w/w miejscowo-
sciach. Zarzadzac bedzie nimi Gmina, a korzy-
stacz niej,oczywisciebezplatniebedamogliwszy-

scy mieszkancy naszej gminy. Sluzyc one maja

glównie szkolom, niezrzeszonym dla masowych
zajec sportowych, oraz dla rekreacji.

Lokalizacje boisk bede uzgadnial z radami so-
leckimi, szkola i radnymi. Czas i kolejnosc budo-
wy wyznaczy Rada Miejska wespól ze mna ale
tak naprawde uwarunkowania lokalne, mozliwo-

sci finansowe determinuja do tego stopnia, co kie-
dy i gdzie budowac, ze nie pozostaje zbyt duze
pole manewru do swobodnego wyboru.

Informuje iz z poczatkiem grudnia zakonczy-
lismy budowe boisk w Weglincu na które skladaja
sie boiska poliuretanowe do koszykówki, do pil-
ki recznej z wpisanymi dwoma boiskami do siat-
kówki, boisko do tenisa ziemnego, bieznia do bie-
gu na 60 m, skocznia w dal i pole do pchniecia
kula. Wybudowany obiekt moze byc juz uzytko-
wany na wiosne, choc musi byc jeszcze ogrodzo-
ny, i planowane sa do budowy parking i dwie

dojazdowe drogi oraz zielen. W obawie przed
zniszczeniem (brak ogrodzen) polecilem zwinie-
cie i zdeponowanie w ZUK-u sztucznej trawy z
boiska tenisowego.

To co zbudowano kosztowalo nas ok. 730 tys
zl tj. o polowe mniej niz przewidywano w kosz-

torysie i o 150 tys zl mniej niz oferowala druga w
przetargu firma.

Srodki na budowe pochodzily z budzetu gmi-
ny (kredyt) z funduszu Rozwoju Kultury Fizycz-

nej oraz z budzetu panstwa w ramach kontraktu

wojewódzkiego. Istotne wsparcie, równiez, przy
budowie boisk udziela naszej gminie firma UNI-
COM RUBBER PROCES ING z Zielonki, za co
serdecznie dziekujemy.

Boiskami w Weglincu zarzadzac bedzie ZUK

i jak wspomnialem dostep dla mieszkanców gmi-
ny do boisk jest nieodplatny. Warunki korzysta-
nia okresli regulamin który planuje zatwierdzic

na poczatku 2006 roku. Spodziewajac sie duzego
zainteresowania bo-
iskami zamontowali-

smy oswietlenie, co
umozliwi prowadze-
nie gier i zabaw rów-

niez wieczorem. Oddanie do uzytku boisk wia-
zac sie bedzie z likwidacja placu do gier w tzw.
ogródku jordanowskim, w parku i na Placu Wol-
nosci. Te dwa ostatnie znikna gdy przystapimy
do prac przy przebudowie parku i Placu Wolno-
sci, dla których przygotowuje sie tzw. montaz
finansowy.

Informuje iz pracuje nad przygotowaniem
ostatecznej wersji programu rozwoju bazy spor-
towej w gminie na koniec I kwartalu 2006 r. tuz

przed oficjalnym otwarciem boisk w Weglincu na
które juz dzis serdecznie zapraszam. Licze, ze
przekazany Panstwu obiekt da mozliwosci roz-

woju uzdolnien sportowych i aktywnego spe-
dzania wolnego czasu - alternatywnie do róz-
nych patologicznych zachowan których obser-
wujemy sie wcale niemalo w naszej gminie.

W imieniu wszystkich apeluje o dbalosc o
obiekt, nie niszczenie go i informowanie o

wszystkich objawach wandalizmu. Dziekuje Ra-
dzie Miejskiej, pracownikom Urzedu, Dyrekto-
rowi Gimnazjum za wspólprace i wsparcie dla
prowadzacych dzialan przy przygotowaniu i re-
alizacji inwestycji.

Burmistrz. Andrzej Kutrowski
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Z Posle} Lawki

Zanim posiadl towar
Renata Beger o sprawie europosla Goli-

ka, który mial zgwalcic prostytutke, zmuszajac
ja do seksu bez prezerwatywy: -Towarem byla

prostytutka. I ten towar jest okreslony, jak on
wyglada i czy to ma byc taka milosc, czy taka
milosc. Jesli sie chce zabezpieczyc, mówia o tym
w chwili zamawiania, a nie w momencie, kiedy
juz mezczyzna ma ja posiasc - stwierdzila na
antenie Radiostacji poslanka Samoobrony.

KlD

Dyduch m.in. o Pacyniaku
-Pana partia stracila sejmik, bo z klubu SLD ode-
szla grupa radnych, którzy zwiazali sie z pra-
wica. Podobno byli to pana nominaci.
- Ci, co zrobili to z powodu wlasnych ambicji i z
checi zdobycia stolków. Ich motywacja byla ego-
istyczna.
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POLICJA
Informuje iz od 1.10.2005 mamy nowego

komendanta komisariatu policji w Piensku, któ-
rym jest pan Ryszard Burda mieszkajacy na stale
w Czerwonej Wodzie. Wedlug mnie zle sie dzialo,
iz na stanowisku komendanta w Piensku zacho-

dzily bardzo czeste zmiany i trudno bylo w
zwiazku z tym dopracowac sie metod wspólpra-
cy, a nade wszystko jakichs stalych form kontak-
tów budzacych wzajemne zaufanie owocujace ko-
rzysciami dla mieszkanców naszej gminy. Po po-
wolaniu pana Ryszarda na stanowisko komen-
danta do wspólpracy przystapilismy od razu.
Kontakty z panem Burda od lat mamy dobre.

Pochodzac z naszej gminy z Czerwonej
Wody, chce z jak najlepszej strony pokazac sie-
bie i swoich podwladnych mieszkancom naszej

.gminy. Widac w jego dzialaniach duze zaangazo- .mnie o osobach niszczacych znaki. Za uzyskane:wanie i pomimo krótkiego okresu pracy w Pien- :informacji zgodnie z uprzednia deklaracja prze-. sku, juz istotne efekty dzialan. Wsród tych ostat- .kaze stosowne wynagrodzenie po skierowaniu. nich wymienimy tylko ujecie sprawców znisz- . do sadu wniosku o ukaranie. Informuje,iz w kaz-

. czenia znaków drogowych w Weglincu, ujecie. dym kolejnym przypadku przekazania, mi, poli-:zlodziei na goracym uczynku w sklepie w Sta- . cji informacji o sprawcy/ach niszczenia mienia.rym Weglincu. Podjelismy rozmawiamy na te- :komunalnego, które przyczynia sie do ich ukara-.mat wspólnych dzialan zwiekszajacych bezpie- . nia,bede dalej przekazywal pieniezne gratyfika-:czenstwo na drogach w gminie, a w szczególnosci. cje.

. dzieci w drodze do szkól, rozmowy o dodatko- . Nie pozwólmy niszczyc tego, co jest

. wych etatach policyjnych w naszej gminie, oraz: nasza wspólna wlasnoscia, czego z trudem i cze-

. pomocy Gminy dla poprawy warunków pracy. sto po dlugim czasieudalo nam sie dokonac.Prze-:policjantów w Weglincu. Niniejszym zycze ko- . kazujac informacje, chronisz nie tylko wspólna.mendantowi dalszych sukcesów i wytrwalosci w . wlasnosc, ale bronisz przed wandalem i bandyta. realizacji przyjetych zamierzen. :siebie i swoja rodzine. Zlo nieujawnionei nieuka-: Nawiazujac do informacjio ujeciu spraw- .rane rozrasta sie czujac sie bezkarne moze zwró-

. ców zniszczenia znaków drogowych w Weglincu .cic sie przeciw kazdemu z nas.. niniejszym dziekuje za obywatelska postawe.

. mieszkancom Weglinca, którzy poinformowali : Andrzej Kutrowski


