
Po wyjatkowo dlugiej zimie-

wreszciewiosna. Rozpoczynamy na ca-
lego za prace inwestycyjne w gminie.

W Ruszowie ruszyla budowa
chodnika przy llAnnii Wojska Polskie-
goorazskweruw centrummiejscowo- .

sci. Powstanie plac zabaw na terenie
"starego parku" przy ul.
Zaganskiej.Najpowazniejsza
inwestycja bedzie remontka-
pitalny Domu Kultury, tzn.
wymiana drzwi, okien dachu,
instalacji.Inwestycje sa mozliwe dzieki
pozyskaniusrodków finansowych przez
BunnistrzaA.Kutrowskiego zunijnych
funduszy pomocowych. Rada Gminy
zadecydowala, ze srodki finansowe w
wysokosci ponad 600 tys. zlotych tra-
fily do Ruszowa. Dobra wspólpraca 111-
szowskich radnych z pozostala czescia
Rady przyniosla mieszkancom Ruszo-
wa wymierne korzyscie.

To nie koniec inwestycji w Ru-
szowie. Trwajaprace przy moderniza-
cjiremizy OSP,aBurnnstrzplanuje roz-
poczecie budowy domu przedpogrze-
bowego.

W StarymWeglincuruszylypra-

ce przy remoncie kapitalnym Domu
Kultuty. Obiekt zostanie kompleksowo
zmodernizowany, bedzie estetyczny,
funkcjonalny,mieszkancy Starego We-
glinca zyskaja swietne miejsce na or-
ganizowanie spotkan i imprez.

Czynimy starania byw Czerwo-
nej Wodziejeszcze w tym roku byly bu-
dowane boiska przyszkolne ze sztucz-
nanawierzchnia, na wzór boisk w We-
glincu. Dokonczony zostanie remont
swietlicy.

W Zielonce i Jagodzinie, zmo-
dernizowanezostanaplace zabaw dla
dzieci.W KoscielnejWsi rozpocznie
sie remont swietlicywiejskiej. W ko-
lejce czeka remont swietlicy w Jago-
dzinie.Zakladamy,zepo zakonczeniu
remontuDomuKultwyw StarymWe-

glincurozpocznasiepracew Jagodzi-
nie. Nadal we wszystkich wymienio-
nych miejscowosciachkontynuowana
bedziebudowadróggminnych.

Wegliniec:w maju zostanaofi-
cjalnieoddanedouzytkuboiska spor-
toweprzyweglinieckimGimnazjum.To
szczególnypowóddodumyweg1iniec-
kichradnych,ajednoczesnierealizacja
kolejnegopunktuprogramuwyborcze-
go.Tojednoczesniespelnienienaszych
marzenzdziecinstwa,gdysamichodzi-
lismy do tej szkoly. Planowane jest
skonczenie chodnika przy ul.Wojska
Polskiego oraz budowa chodników
przy ul. KarolaWojtyly.Niedlugo111-
szy przebudowa parku miejskiego.

Beda nowe alejki, oswietlenie,nasa-
dzenia, fontanna.Chcemy,zeby nasz
park byl naprawdeladny.

Dokonczymywreszciebrakuja-
ceelementyprzydomuprzedpogrzebo-
wym~. toalety,szambo, zaplecze.W ten
sposóbkolejnezadaniezostanieskon-

czone. Planowanejest
polozenie asfaltu na
uLKo lej owej i w miare
mozliwosci remont in-

nych weglinieckich
ulic.Chcielibysmy, zeby nowy asfaltza-
stalpolozony równiez naul.Wschodniej
i Lesnej. Na te ostatnie ulice, uczciwie
mówiac, nie ma pieniedzy, ale bedzie-
my czynic starania by je pozyskac. Do
wymienionych zadan dochodzicalysze-
reg innych,np.oswietlenie,zielenczy es-
tetyka. Planowana jest odnowa elewa-
cji obiektów oswiatowych.

Rada Gminy wraz z Bunnistrzem
ma jasno sprecyzowany plan idosc sily
i determinacji, by go zrealizowac., Sila
tej Rady iBurmistrzajestzgoda, uczci-
wosc iprofesjonalizm z zarzadzaniu.

Wierzymy,zenaszedzialanieuzy-
ska Panstwa poparcie i akceptacje.

Miroslaw Sochon
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zl., która w projekcie omylkowo ominieto. I p2.w sprawie zmiany uchwaly z dnia 21.12.2005
r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wcho~
dzacych w sklad mieszkaniowegozasobu gminy.
3 i 4. w sprawie zmiany przeznaczenia lokali
mieszkalnych. Zmiana przeznaczenia dotyczny
zmiany kategoriilokalumieszkalnegona lokal so-
cjalny.
5. w sprawie nieodplatnego nabycia nierucho-
moscina wlasnoscgminyjako mieniekomunalne.
Burmistrz A. Kutrowski poinformowal, ze cho-
dzi o dzialkiprzejete odPKP,które posiadamy na
prawach wieczystego uzytkowania, a od których
gmina odprowadza roczne oplaty do Skarbu Pan-
stwa. Poniewaz istniejemozliwoscuwlaszczenia,
gmina z tego prawa skorzysta. Dodal, ze po
uwlaszczeniu przy spraedazy mieszkan, w takiej
samej formie potencjalnym nabywcom zbywane

beda
takze
udzia-
ly w

( str. 2
w sesji, z 15 osobowego skladu Rady, wzielo udzial
14 radnych. Rada przyjela sprawozdanie burmi-
strza z realizacji uchwal i wniosków Rady podje-
tych w II pólroczu 2005 r. Nastepnie Rada wyslu-
chala sprawozdan zlozonych przez przewodni-
czacych komisji rady nt odbytych posiedzen. W
bloku uchwal rada rozpatrzyla 14 projektów.

1. w sprawie zmian w budzecie.
Poszczególne zmiany omówila Skarbnik

GiM Jolanta Zawisza. Z informacji tych wynika-
lo, ze dochody budzetowe zostaly zwiekszone w
skutek wprowadzenia srodków subwencji równo-
wazacej, srodków dotacji celowej dla uczniów oraz
srodków dotacji celowej z PFOS na wymiane okiem
w Gimnazjum w Weglincu. Zwiekszenia wydat-
ków budzetowych wiazaly sie z zakupem nieru-
chomosci w

Czerwonej
Wodzie z

przezna-
czeniem na

urzadzenie terenów zielonych ze sfinansowaniem
dodatkowych sluzb policjantów, z zakupem wy-
posazenia remizy OSP w Ruszowie, z organizacja
obchodów Dnia Szkoly i dodatkowych godzinje-
zyka niemieckiego w Szk<;>lePodstawowej w Ru-
szowie, z programem wspierania uzdolnien i funk-
cjakoordynatora sportu w SP w Weglincu, z reali-
zacja budowy boisk wielofunkcyjnych przy SZ.P.
w Czerwonej Wodzie, z kosztami dodatkowego
wynagrodzenia rocznego, z zakupem sprzetu na
wyposazenie szkoly w Ruszowie, z nauczaniem
indywidualnym i wymiana okien w Gimnazjum w
Weglincu, z zakupem tablic ogloszeniowych do
Jagodzina i ze zwiekszeniem dotacji dla MGOK.
Nastepnie Skarbnik omówila zmiany dokonywa-
ne w zalacznikach do budzetu. Limity wydatków
na realizacja zadan Wieloletniego Programu Inwe-
stycyjnego w latach 2006-2008, zadania inwesty-
cyjne przewidziane do realizacji w 2006 r. oraz
przychody i rozchody Gminnego Funduszu
Ochrony Srodowiska. Generalnie odnoszac siejesz-
cze do zaproponowanych zmian w budzecie Bur-
mistrz podkreslil, iz zmniejszenia podyktowane
sa przede wszystkim tym, iz pojawila sie mozli-
wosc uzyskania srodków z Totalizatora Sporto-
wego na budowe boisk sportowych w Czerwonej
Wodzie. To z kolei wiaze sie z zabezpieczeniem
odpowiedniej ilosci srodków wlasnych. Skladane
sa takze wnioski o srodki z ostatniej juz edycji -
kontraktu wojewódzkiego. Burmistrz podkreslil
jeszcze, iz na zabezpieczenie inwestycji budowy
boisk w Czerwonej Wodzie zdejmuje sie przede
wszystkim srodki z inwestycji zaplanowanych w
W eglincu, bo ok. 200 tys. zl. Z drugiej strony,
wskazal na oszczednosci, spodziewane z rozstrzy-
gniec trzech przetargów, podkreslajac, iz srodki te
zostana cofuiete na pomniejszane dzisiaj inwesty-
cje. Zwrócil jeszcze uwage, ze 10 tys. zl. przezna-
cza sie na zakup wyposazenia dla kuchni w szkole
w Ruszowie a 12 tys. na wyposazenie remizy
strazackiej w Ruszowie. Pytany, wyjasnil, iz wy-
posazenie dla OSP stanowily beda stoly, krzesla,
wyposazenie kuchni. Poinformowal ponadto o
spodziewanej nadwyzce budzetowej okolo 270
tys. zl. dodajac, ze dyskusje w sprawie jej rozdy-
sponowania proponuje przeprowadzic w miesia-
cu kwietniu. Skarbnik 1. Zawisza zwrócila jeszcze
uwage, iz zmienianym zalaczniku dotyczacym
zadan inwestycyjnych przewidzianych do reali-
zacji w 2006 r. dodana zostanie pozycja dot. wy-
miany okien w Gimnazjum w Weglincu z przewi-
dywana kwota wydatków w wysokosci 60 tys.

tych dzialkach.
6. w sprawie nieodplatnego nabycia nierucho-
mosci na wlasnosc gminy jako mienie komunalne.
Burmistrz poinformowal, iz podobna sytuacja do-
tyczy dzialki 488 na której polozona jest remiza
strazacka. Uregulowanie stanu prawnego przed-
miotowej dzialki pozwoli na bezproblemowe pro-
wadzenie inwestycji na tym obiekcie.
7. i 8. w sprawnie nieodplatnego nabycia nie-
ruchomosci.

9. w sprawie bezprzetargowego wydzierzawie-
nia gruntu.
10. w sprawie ustalenia zasad wyplacania sol-
tysom zryczaltowanych diet miesiecznych. Prze-
wodniczacy Rady przypomnial, iz dotychczaso-
wa, miesieczna dieta, wynosi 250 zl. w kwocie tej
miesci sie równiez koszty podrózy sluzbowych.
Dalej, Przewodniczacy poinformowal o zglasza-
nych uwagach soltysów, iz ponoszone przez nich
koszty podrózy stanowia znaczny wydatek. Poza
tym o tym, iz Komisja Inicjatyw Uchwalodaw-
czych i Prawa Miejscowego podjela wniosek
zwiekszenie kwoty omawianej diety o 100 zl.
Przewodniczacy Rady zglosil w tym miejscu
wniosek dalej idacy tj. zwiekszenie diety o 150 zl.
Sprawe rozstrzygnieto w glosowaniu wniosku o
zwiekszenie diety o 150 zl.
11. w sprawie poboru podatków w formie inkasa,
ustalenia inkasenta dla poboru tych podatków i
ich wynagrodzenia
12. w sprawie udzielenia Kierownikowi Miej-
sko Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej w
Weglincu upowaznienia do zalatwiania indywi-
dualnych spraw z zakresu administracji publicz-
nej.
13. w sprawie podzialu Gminy i Miasta Wegli-
niec na okregi wyborcze. ustalenia ich granic i
numerów oraz liczby radnych wybieranych w kaz-
dym okregu wyborczym.
14. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego odcinka szla-
ku kolejowego szlaku kolejowego Zebrzydowa-
W egliniec. Bez uwag 13 glosami za, rada podjela
uchwale nr 295!XLII/06 w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego odcinka
szlaku kolejowego szlaku kolejowego Zebrzydo-
wa - W egliniec.

Kolejnym tematem bylo sprawozdanie z
dzialalnosci burmistrza, temat ten, oprócz spraw
organizacyjnych i róznych byl ostatnim punktem
obrad sesji.

Miroslaw Sochon

)

ROGRAM

LEADER +
Dnia 11 kwietnia 2006 roku w siedzibie

Urzedu Gminy i Miasta w Weglincu odbylo sie

spotkanie poswiecone zalozeniu Lokalnej Grupy
Dzialania "Bory Dolnoslaskie" w ramach progra-
mu Leader +. W spotkaniu wzieli udzial Burmi-

strzowie, Wójtowie, przewodniczacy rad oraz part-

nerzy zainteresowani utworzeniem fundacji LGD
"Bory Dolnoslaskie" z 9 gmin: Piensk, Wegliniec,

Osiecznica, Przewóz, Wymiarki, Zary (wiejska),
Ilowa, Zagan (wiejska), Malomice.

Program Leader + w Borach Dolnoslaskich

ma wesprzec rozwój inicjatyw partnerskich zwia-

zanych z tworzeniem uslug i produktów lokalnych
opartych o zasoby przyrodniczo-kulturowe tego
obszaru.

Program bedzie realizowany na obszarze

wyzej wymienionych gmin w nastepujacy sposób:.w roku 2006 zostanie przygotowana Zintegrowa-

na Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich
(ZSROW) dla obszaru Borów Dolnoslaskich. W

strategii zostana zaplanowane przedsiewziecia
zwiazane z turystyka, produktami lokalnymi i
ochrona dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego do
realizacji w roku 2007 i w kolejnych latach 2007-
2013,

. wdrozeniem Strategii zajmie sie powolana regio-
nalna organizacja pozarzadowa tzw. Lokalna Gru-

pa Dzialania zalozona przez zainteresowanych
partnerów tego obszaru, m.in. lokalne organizacje
pozarzadowe, biznes i inne instytucje.

W maju 2006 roku Lokalna Grupa Dzialania na

podstawie przygotowanej strategii bedzie mogla
zlozyc wniosek do II schematu Pilotazowego Pro-
gramu Leader + i otrzymac dofmansowanie na reali-

zacje zaplanowanych dzialan. Z programu Leader
+ w Borach Dolnoslaskich bezposrednie korzysci
beda mogly odniesc spolecznosci lokalne, organiza-
cje pozarzadowe, biznes i samorzady poprzez;.podjecie wspólnych dzialan w zakresie rozwoju

turystyki i pobudzania aktywnosci mieszkanców,

. wspólna promocje oferty turystycznej poprzez
publikacje, jarmarki, wystawy, targi, imprezy lo-
kalne,

. finansowanie lokalnych przedsiewziec dot. tury-
styki, ochrony dziedzictwa przyrodniczo-kulturo-

wego oraz tworzenia produktów lokalnych,
. podnoszenie wiedzy i umiejetnosci mieszkanców

poprzez szkolenia z zakresu malej przedsiebior-
czosci, agroturystyki, rzemiosla artystycznego oraz
tworzenia dodatkowych zródel dochodów,

. powolanie regionalnej organizacji pozarzadowej
(LGD) lobujacej na rzecz rozwoju tego obszaru i
zdobywajacej srodki z Unii Europejskiej.

Jednoczesnie informujemy, ze prywatni przedsie-
biorcy, jak tez osoby fizyczne i czlonkowie organi-
zacji pozarzadowych moga wspóltworzyc strate-
gie dla Borów Dolnoslaskich. Osoby zainteresowa-

ne proszone sa o kontakt z p. Barbara Czapiewska
lub Mariuszem Mól w siedzibie Urzedu Gminy i
Miasta w Weglincu tel. 075 77 11 435 wew. 39.

Cz.B.



( str. 3 )
Na sesji dnia 28 kwietnia biezacego

roku Rada Miejska przyjela sprawozdaniez
wykonaniabudzetu za rok 2005 i udzielila
bunnistrzowiz tego tytulu absolutonum,tzn.
aprobaty dzialan realizowanych przez bur-
mistrza i podlegle jemu jednostki w roku
2005.

Wynik finansowy za rok 2005 zamknal
sie nadwyzka budzetowa w kwocie ponad
260 tys. zlotych, o podziale której Rada Miej-
ska zdecydowala przyjmujac stosowna
uchwale w sprawie zmian w budzecie.

Poza realizacja standardowych admi-
nistracyjnych zadan przypisanych ustawo-
wo Gminie najistotniejsza czescia wydatków
budzetowych w minionym roku byly wydat-
ki inwestycyjne remontowe. Wydatki te sa
tak istotne dlatego, ze decyduja o rozwoju
Gminy i o przyszlosci nas wszystkich.

Ogólem na inwestycje i remonty w
roku 2005 wydano kwote 2.345.158,45 zl, wy-
konujac plan w 95,18 %. Niewykonanie pla-
nu wyniklo glównie z niezrealizowania prze-
budów dwóch dróg - w Jagodzinie i Piasecz-
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podbudowedrogi od torówdo zakladu,w Pia-
secznej podbudowa na drodze przy sklepie.
Ponadto wykonano prace przygotowawcze
dla ulic: Kuzniczyskiej,Kolejoweji Czerwion-
ki w Czerwonej Wodzie,Kochanowskiegow
Weglincu, Brzozowej i Modrzewiowejw Ru-
szowie oraz drogi od torów do budynku nr 3
w Jagodzinie.

Zrealizowanorówniezwydatekw kwo-
cie 112.387zl na wykonaniechodnikóww We-
glincu:ul. K. Wojtylyi WojskaPolskiegooraz
w Ruszowie na ulicy Koscielnej.

Sporzadzonyzostal równiez plan prac
przygotowawczych zwiazanych z wykona-
niem chodnikóww Ruszowie i Weglincu ob-
jetych wnioskiem o srodki na odnowe wsi z
EFRR. Poniesionowydatekz tym zwiazanyw
kwocie 4.196 zl na sporzadzeniemapy i doku-
mentacje techniczna do chodnika w Ruszo-
wie oraz 957 zlotych na opracowaniekoszto-
rysu wstepnego dla chodnika w centrum We-
glinca. Inwestycjete przewidzianesa do reali-
zacji do konca 2006 roku przy zalozeniuuzy-
skania dofinansowania ze srodków unijnych.

ne z przebudowai rewitalizacjazieleniw Ru-
szowie oraz w Weglincuwydatkowanokwo-
te 23.607zl. Zadaniew Ruszowieprzewidzia-
ne jest do realizacji do konca 2006 roku.

Na modernizacje oswietleniaw 2005
roku poniesionowydatki w kwocie 32.620 zl
na zakup materialów do montazu dodatko-
wych punktów swietlnych na obwodach
oswietlenia drogowego w Weglincu, Ko-
scielnej Wsi, Czerwonej Wodzie i Starym
Weglincu, zakup lamp sodowychna plac w
Ruszowie oraz wykonanienowych obwodów
oswietleniowych w Piasecznej.

Odbudowawiezy remizy w Weglincu
kosztowala 105.985zl., pozostajejeszcze do
wymiany czesc pokrycia dachowego.Moder-
nizacja budynku OSP w Ruszowie:wykona-
nie projektu instalacji gazowej i elektrycznej
- 3.734zl. Wartoscrobótw remiziew Ruszo-
wie zgodnie z rozstrzygnietym.przetargiem
wynosi 155.903zl i wydatekbedzie dotyczyl
roku 2006.

Utwardzona zostala nawierzchniatar-
gowiska w Weglincu - poniesiony wydatek

nej. Pózno podpisane umowy na wykonanie
wymienionych dróg uniemozliwily realizacje
zadan w roku 2005 a powodem byly niesku-
teczne przetargi i powtórzenie procedur prze-
targowych.

Wsród zadan inwestycyjnych reali-
zowanych w minionym roku byly takie, któ-
re rozpoczeto i zakonczono, ale byly rów-
niez i takie, które polegaly na przygotowa-
niu dokumentacji pod realizacje zadan w ko-
lejnych latach.

Ponizej zamieszczamy skrócona
czesc sprawozdania z wykonania budzetu
obrazujaca plan i wykonanie zadan z zakre-
su inwestycji w minionym roku.

Jedna z najwazniejszych inwestycji
byla modernizacja dróg gminnych, z których
wiekszosc objeta byla zlozonym wnioskiem
o dofinansowanie z funduszy strukturalnych
w ramach programu ZPORR. Koszty prac
projektowych poniesiono w roku 2004 oraz
przygotowano i zlozono wniosek do Urzedu
Marszalkowskiego. Z uwagi na niezakwalifi-
kowanie w pierwszej weryfikacji wniosku do
dofinansowania, przystapiono w 2005 roku
do realizacji najpilniejszych modernizacji
dróg gminnych.
Wykonano w Czerwonej Wodzie moderni-
zacje ulic: Lesnej, Swierczewskiego, 5-go
Grudnia, 3 Maja. W Ruszowie inwestycje
przeprowadzane byly na ulicach: Luzyckiej,
Bocznej i Koscielnej. W Starym Weglincu
na ulicy Glowackiego przeprowadzone zo-
staly prace zwiazane wyrównaniem, uzupel-
nieniem podbudowy oraz pierwszym etapem
polozenia nawierzchni. W Weglincu na uli-
cy Partyzantów polozono nowa nawierzch-
nie wraz z wymiana krawezników i regulacja
studzienek, jak równiez dokonano podbu-
dowy na drodze dojazdowej na boisko szkol-
ne od ulicy Partyzantów. W Koscielnej Wsi
zrealizowano podbudowe na drodze przy za-
budowie p. Jaskóly. W Okraglicy dokonano

Na dom przedpogrzebowy w Weglincu po-
niesionowydatki w kwocie 4.959 zl. Wydatki
zwiazanez domemprzedpogrzebowymi cmen-
tarzem w Ruszowie nie byly realizowane ze
wzgleduna brakuzgodnienialokalizacjicmen-
tarza. Na Lapidarium w Weglincu zaplano-
wana kwote 5.000 zl wydatkowanoi inwesty-
cje zakonczono.
W ramach zakupów inwestycyjnychw admi-
nistracji zakupionokomputeryoraz inne urza-
dzenia biurowe,jak równiezurzadzeniabiuro-
we dla gminnego zespolu reagowania kryzy-
sowego oraz zakupiono sprzet komputerowy
dla MGOPS w Weglincuna kwote 10.827zl.
Dokonano zakupu kserokopiarek dla Szkoly
Podstawowejoraz Gimnazjumw Ruszowiena
lacznakwote 13.993zl.
Wymieniono czesc okien w Szkole Podsta-
wowej w CzerwonejWodzie,StarymWeglin-
cu orazGimnazjumw Weglincuna lacznakwo-
te 83.997zl.
W PrzedszkoluMiejskim w Weglincu ponie-
siono kwote w wysokosci 31.473 zl na prace
zwiazane z wykonaniemplacu zabaw. Ponie-
siono wydatkizwiazanez remontemsanitaria-
tów na drugiej kondygnacjiw Szkole Podsta-
wowejw StarymWeglincuw kwocie13.180zl.
Zakonczonazostala inwestycjazwiazanaz wy-
mianainstalacjic.o.w Gimnazjumw Ruszowie
na kwote 139.094zl.

Dokonano modernizacjiboiska szkol-
nego w Gimnazjum w Weglincu na kwote
752.495zl. Na rozbudowei modernizacjeszkól
w Ruszowie poniesiono wydatki w kwocie
91.732zl.

Poniesionezostaly równiez wydatki w
wysokosci53.306zl nautworzeniepunktuwy-
dawania posilków w Szkole Podstawowej w
CzerwonejWodzie (prace budowlane,projekt
inwestorski), oraz zakupiono wyposazenie
utworzonegopunktu w kwocie 12.000zl.
Na dokumentacjeprojektowai mapy zwiaza-

12.800zl.
Zakupiono i zamontowano zegar na wiezy
koscielnejw Weglincuza kwote 10.000zl.
Zbudowano odcinek kanalizacji w Weglin-
cu, którejkoszt zamknal.sie kwota311.370 zl.

Uregulowanoudzial GminyWegliniec
w kosztach zakupu kompaktora dla wysypi-
ska odpadów w Gozdnicy- wydatek24.894
zl.

Modernizacja Domu Kultury w Sta-
rym Weglincu- inwestycjerozpoczetoopra-
cowaniemdokumentacjiw 2004r.W 2005pra-
ce budowlane nie zostaly rozpoczete.Obec-
nie oczekujemy na decyzje w sprawie dofi-
nansowania ze srodków ZPORR w wysoko-
sci 75% wartosci rzeczywistejzadania a po-
niesiony wydatek 1.977zl dotyczylwykona-
nia specyfikacji technicznej i projektu insta-
lacji elektrycznej.Na modernizacjebudynku
swietlicy wiejskiej w CzerwonejWodziepo-
niesiono wydatki w kwocie 5.711 zl na kosz-
torys budowlany instalacji sanitarnej, elek-
trycznej, c.o. i opiniekominiarska.Zakoncze-
nie inwestycjiprzewidzianow 2006r.Moder-
nizacja Domu Kulturyw Jagodzinie- wydat-
kowano kwote 10.272 zl. Na modernizacje
Domu Kultury w Ruszowie poniesiono wy-
datki w kwocie 21.421 zl na dokumentacje
techniczna. Inwestycja zwiazana jest z pod-
pisana umowa w ramach Programu Odnowy
Wsi.

Dokonano równiez remontu budyn-
"kubiblioteki publicznejw Weglincu- ponie-
siono wydatek4.422 zl na wykonanieprojek-
tów budowlanych instalacji c.o. i instalacji
elektrycznej,specyfikacjitechniczneji opinii
kominiarskiej.Oczekujemyw chwili obecnej
na decyzjeo mozliwoscidofinansowania75%
wartosci rzeczywistejzadania w ramach Pro-
gramu Odnowy Wsi, wniosek na Odnowe
Weglinca znajduje sie na liscie rezerwowej
wniosków oczekujacych na dofinansowanie.

Redakcja
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W RUSIOWIE
12 kwietnia w siedzibie Urzedu GiM w We-
glincu odbylo sie spotkanie Burmistrza z
przedstawicielami TBS oraz Dyrektorem
ZUK. Spotkanie dotyczylo niedroznej ka-
nalizacji, do której podlaczone sa budynki
ulicy Zaganskiej i Brzozowej w Ruszowie
oraz omówieniu sposobu rozwiazania sys-
temu zrzutu scieków w tej czesci Ruszowa.

Ustalono koniecznosc budowy no-
wej kanalizacji i przydomowej oczyszczalni
scieków jeszcze przed przystapieniem do ca-
losciowej kanalizacji miejscowosci.

Dalsze przedkladanie rozwiazania
problemu stwarza zagrozenie dla lokatorów
i uzytkowników sasiednich dzialek. Uzgod-
niono rozeznanie kosztów przygotowania
dokumentacjitechnicznej,uzgodnien i innych
kosztów ewentualnej realizacjiprzedsiewzie-
cia i kosztów eksploatacji.

Burmistrz uczulil na skorelowanie
propozycji projektowych z zalozeniami do-
celowej kanalizacji Ruszowa oraz na prze-
widzenie mozliwosci wykorzystania
oczyszczalni kontenerowej w innym miej-
scu w gminie po wlaczeniu projektowanej
kanalizacji do sieci zbiorczej.

Po rozeznaniu cen i kosztów prowa-
dzone beda negocjacje na temat mozliwosci
ewentualnej partycypacji wspólnot w reali-
zacji przedsiewziecia. Partycypacja ta mo-
glaby polegac wylacznie na budowie przyla-
czen do kanalu zbiorczego i wlasnie miejsca
wlaczen i wynikajace z tego dlugosci przy-
laczy finansowane przez wspólnoty beda
przedmiotem negocjacji.

Burmistrz zdeklarowal po przygo-
towaniu, przedstawienie problemu gospodar-
ki sciekowej Ruszowa na posiedzeniu Rady
Miejskiej, celem uzyskania akceptacji do re-
alizacji inwestycji oraz zabezpieczenia srod-
ków finansowych w budzecie. Poinformo-
wal równiez, ze docelowo calosciowa kana-
lizacja Ruszowa zostala zgloszona do planu
zadan przewidzianych do finansowania w
ramach ZPW na lata 2007-2013 i trwaja
starania o takie przygotowanie inwestycji,
by mogla byc w tym okresie zrealizowana.

Redakcja

Pan Miroslaw Matuszewski mimo ostrzeze-

nia, ze wydawanie biuletynu i niewlasciwe rozpocze-
ta kampania wyborcza moga byc naruszeniem prawa,
brnie dalej. Pal licho, w koncu jego problem i to on
poniesie ewentualne konsekwencje swojej beztroski.
Rzecz nie warta polemiki. Jednak macenie ludziom w
glowach wymaga komentarza.

Pan Matuszewski z troska pochylil sie nad
losem starego przedszkola, kina i starego urzedu. Albo
nie rozumie o czym pisze, albo czyni to celowo.

Obiekt starego przedszkola jest wlasnoscia
Skarbu Panstwa. Od osmiu lat gmina bezskutecznie
domaga sie od zgorzeleckiego starosty przekazania
tej nieruchomosci na mienie gminy. Obiekt nadaje sie
tylko do wyburzenia. Zeby gmina mogla to wreszcie
zrobic, musi byc wlascicielem. Obiekt jest ogrodzo-
ny, osoby postronne nie powinny tam przebywac.
Jesli wchodza tam dzieci, to gdzie sa ich rodzice? Co
zrobil pan policjant Matuszewski, zeby przeciwdzia-
lac wandalizmowi na tym obiekcie?

Druga sprawa "stary urzad". Budynek jest wla-
snoscia prywatna panstwa P.' Mozna zwracac sie do
nadzoru powiatowego (co gmina wielokrotnie czynila)
o interwencje, ale glos decydujacy i tak nalezy do wla-
scicieli. I to oni podejmuja decyzje o remoncie, wtedy
kiedy beda chcieli. Jesli pan Matuszewski zamierza na
remont tego budynku wydac gminne pieniadze, to niech
pamieta, ze bedzie to niezgodne z prawem.

Jeszcze jedno: Kino "Kolejarz" - wlasnosc
PKP. Kolej odda lub sprzeda ten budynek kiedy ze-
chce. I nic tu nie pomoga pobozne zyczenia. Najlep-
szym przykladem jest dworzec PKP w Zgorzelcu, o
który burmistrz Zgorzelca toczy boje od wielu lat.
Starania nic nie daly, a burmistrzZgorzelca mógljedy-
nie w bezsilnosci postawic tablice informacyjna, ze
nie jest wlascicielem tej ruiny.

Szczytem ignorancji jest zlozenie obietnicy
przez pana Matuszewskiego wybudowania lacznika
szkól w Ruszowie w ciagu jednego roku. Obiekt wg
projektu który posiada gmina ma kosztowac 4,5 mln
zl. Gmina moze, maksymalnie w ciagu roku, zacia-
gnac kredyt do 4 mln zl. na wszystkie wydatki lacznie.
Zamiast opowiadac bajki warto poczytac przepisy,
ustawy, uchwaly, zapoznac sie z planami i projekta-
mi. To wszystko jest dostepne w urzedzie gminy, lub
na stronie internetowej urzedu.

Redakcja

)
. Po przyjeciu na ostatniej sesji Rady
Miejskiej sprawozdania z wykonania budzetu
gminy za 2005 rok oraz po przystapieniu do
realizacji zadan zapisanych w planie budzeto-
wym na 2006 rok i przygotowaniu do realizacji
zadan na nastepne okresy, istotnym i potrzeb-
nym sie staje przyblizenie do publicznej wia-
domosci zasad obowiazujacych przy okresle-
niu zadan do realizacji w kolejnych okresach
budzetowych.

Rozpoczynajace sie debaty przedwy-
borcze powinny opierac sie mocno na realiach
finansowych, technicznych i przyjetych do-
kumentach planistycznych a nie na mniema-
nologi czy wyborczym populizmie. Chcialbym
by niniejsze wystapienie nie traktowac jako
glosu w debacie wyborczej, bo na to jeszcze
czas a raczej jako informacje o realiach i uwa-
runkowaniach rozwoju gminy, które kazdemu
a zwlaszcza zainteresowanym praca w samo-
rzadzie powinny byc przydatne.

Podstawowymi dokumentami, które sa
jednoczesnie prawem lokalnym przyjetym
przez kolejne Rady naszej Gminy sa: strategia
rozwoju, studium uwarunkowan zagospoda-
rowania terenu gminy, plan rozwoju lokalne-
go , plan odnowy Ruszowa, plan odnowy
Weglinca, program rozwoju oswiaty w gmi-
nie, Wieloletni Program Inwestycji, bedacy
w opracowaniu Programu Rozwoju Bazy Spor-
towej i uchwalane coroczne plany budzetowe
z elementami okreslajacymi dlugoletniapoli-
tyke finansowa Gminy tj.limity wydatków in-
westycyjnych , prognozy zadluzenia i jego
obslugi.

Oczywiscie do wszystkich wymienio-
nych dokumentów mozna miec szereg uwag,
zastrzezen gdyz sa to .opracowania przyjmo-
wane przez organ" Polityczny" Gminy, któ-
rym jest Rada Miejska i w zwiazku z tym ca-
losc zapisów w/w aktów prawnychjest wyni-
kiem lokalnej polityki pfZY.imowanejprzez Rade
Miejska i ukladu sil w Radzie, VIróznych prze-
krojach.

Wymienione dokumenty podlegaja
ewaluacji, zmianom w zaleznosci do zmian w
otoczeniu ale zawsze sa prawem, które wiaze
wszystkie, nie tylko gminne wladze ale i inne
samorzadowe i nie tylko w zakresie realizacji
zapisanych w nim zadan.

Dokumenty te w sposób demokratycz-
ny mozna zmienic ale nie mozna ich ignoro-
wac- wymyslac kontrprogramy, inne abstrak-
cyjne plany nie przylegajace do istniejacego
w gminie prawodawstwa.

Kolejnymi bardzo waznymi opracowa-
niami okreslajacymi ramy i kierunki rozwoju
gminy i to nie tylko w ukladzie przestrzennym,
sa miejscowe plany zagospodarowania prze-
strzennego, które sajuz opracowane, w wiek-
szosci uzgodnione z podmiotami do tego pra-
wem okreslonymi, ale jeszcze czekaja na dys-
kusje publiczne i uchwalenie przez Rade Miej-
ska. Zwloka w prowadzonej procedurze przy-
jecia planów w chwili obecnej jest powodo-
wana oczekiwaniem na zgode Ministra Sro-
dowiska na wylaczenie czesci gruntów z pro-
dukcji lesnej na inne cele w tym przemyslowe,
poszerzenie pasa drogi wojewódzkiej 296 i
mne.

Majac na wzgledzie prosbe kilkunastu miesz-
kanców Starego W eglinca Burmistrz Gminy i Miasta
Wegliniec zwrócil sie z wnioskiem do Dolnoslaskiego
Zarzadu Dróg Wojewódzkich we Wroclawiu o opinie
zwiazana z budowa placu postojowo-manewrowego
dla autobusu szkolnego przy ulicy Glównej nr 14. Przy
inwestycjach tego rodzaju wymagane jest bowiem
uzgodnienie lokalizacji z Dolnoslaskim Zarzadem Dróg
Wojewódzkich.

Prosbe o budowe tego placu mieszkancy uza-
sadniali realnym zagrozeniem zwiazanym z natezonym
ruchem samochodów w tym miejscu i stwarzajacym
niebezpieczenstwo dla dzieci w drodze do szkoly.

Dolnoslaski Zarzad Dróg Wojewódzkich po-
zytywnie zaopiniowal wniosek o przeprowadzenie tej
inwestycji. Przez Urzad Gminy i Miasta przygotowa-
na zostala równiez wymagana dokumentacja technicz-
na planowanej inwestycji - plan sytuacyjny, jak rów-

niez projekt budowy zjazdu z drogi woje-
wódzkiej nr 296 na teren dzialek. Przed roz-
poczeciem budowy placu potrzebna jest jed-
nak zgoda wlasciciela gruntu. Urzad Gminy i
Miasta Wegliniec nie ma prawa do dyspono-
wania tym gruntem. W tym przypadku jest
kilku prywatnych wlascicieli gruntu, którzy
wyrazili juz zgode na budowe placu dla auto-
busu szkolnego. W chwili obecnej sprawa nie
moze byc jednak sfinalizowana ze wzgledu na
to, iz jeden z wlascicieli nie zyje. Realizacja
inwestycji wymaga jednak czasu, poniewaz
dla dalszego biegu sprawy potrzebne jest prze-
prowadzenie postepowania spadkowego
przez rodzine zmarlego a nastepnie zgoda
Wojewody Dolnoslaskiego.

Mariusz Mól
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Mimo iz projekty planów miejscowych

obecnie prawem nie sa, ale ich ignorowanie
bylo by powaznym bledem, gdyz wielce praw-
dopodobne jest ze jeszcze w tym roku zostana
przez Rade Miejska przyjete i bedac prawem
miejscowym moga skutecznie skorygowac
wiele zamierzen inwestycyjnych i to nie tylko
publicznych.

Jak juz wspomnialem inne podmioty
samorzadowe, panstwowe po czesci prywat-
ne z gminy ijej otoczenia zwiazane sa w okre-
slonym zakresie naszym prawem lokalnym ale
i my musimy respektowac prawo innych pod-
miotów w zakresie w jakim nas dotyczy.
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fmansowych zabezpieczen. Rzecz w tym ze planowanychw danymrokubudzetowymdo-
jezeli juz zrealizowalismyjakies zadanie ze chodów. Rocznie do splaty nie mozna prze-
wsparciem z zewnatrz,i to zarównoz instytu- znaczyc wiecej niz 15%przewidywanychna
cji krajowychjak i zagranicznych,to musimy dany rok budzetowy dochodów, a trzecim i
przez okreslony w umowie czas dotrzymac najdolegliwszymoraznajmniejprzewidywal-
warunków na których udzielono nam pomo- nym,bocoroczniezmienianymprzezMinister-
cy. I tak np. przez 10 lat dla wybudowanej ze stwo Finansów,jest wskaznikrocznego defi-
srodków totalizatora i PFRON hali sportowej cytutj. relacjamiedzydeficytembudzetowym
musimy ja udostepnic nieodplatnie na cele danego roku a planowanymidochodami,któ-
okreslonewe wnioskuiumowie.Dla inwesty- ryw biezacymrokuniemozeprzekroczyc20%.
cji, dla których wykazywalismy efekt trans- Powyzsze ograniczenia finansowe
graniczny musimy byc w stanie ten efekt po- moga uniemozliwicnie tylkowykonywaniei
twierdzicprzez kilka kolejnych lat, dla zadan fmansowanie,aleprzedewszystkimplanowa-
okreslonych w odnowie Ruszowa winnismy nie-typowaniezadando realizacji.Stadtezna-

UWARUNKOWANIA I KIERUNKI ROZWOJU

GMINY I MIASTA WEGLINIEC
I tak prognozujac nasze inwestycje nie

mozemy bagatelizowac strategii rozwoju po-
wiatu, województwa, programu rozwoju regio-
nalnegoo i szeregu innych dokumentów pla-
nistycznych. Wnioskujac o srodki do ZPORR
musielismy wykazac zgodnosc poszczegól-
nych zadan ze strategarozwoju gminy,woje-
wództwa i innymi dokumentami planistycz-
nymi.

Tak samo bedzie w nowym okresie pla-
nistycznym 2007-2013, kiedy wszystkie zada-
nia przewidywane do dofinansowania powin-
ny byc zgodne z ZPW, który jest w opraco-
wywaniu i uzgadnianiu ale i wynikac z gmin-
nej koncepcji rozwoju okreslonej przez doku-
menty wyzej wymienione. Wiecej niz pewne
jest iz,po przyjeciu i zatwierdzeniu ZPW i RPO
okreslajacych reguly dysponowania srodka-
mi unijnymi, gmina bedzie musiala pilnie sko-
rygowac i dostosowac wlasny plan rozwoju
do zasad i priorytetów narodowej, a zwlaszcza
regionalnej polityki rozwoju.

Wykaz zadan i zamierzen przewidywa-
nych do realizacji i zgloszonych do Urzedu
Marszalkowskiego przedstawie Panstwu w
kolejnym artykule, a obecnie pozwole sobie
kontynuowac omawianie uwarunkowan roz-
woju naszej Gminy.

Poza przedstawionymi pokrótce doku-
mentami i uwarunkowaniami krajowymi po
wstapieniu do UE zobligowani jestesmy rów-
niez dostosowaniem sie do szeregu dyrektyw
unijnych. I tak dla przykladu, dla aglomeracji
zamieszkalej przez 2 tys. i wiecej mieszkanców
musimy pod rygorem dolegliwych kar w okre-
slonym czasie wybudowac system odprowa-
dzania i oczyszczania scieków. Dyrektywa ta
wymusza na nas w okresie 2007-20 l3 zbudo-
wanie kanalizacji i oczyszczalni scieków w
Ruszowie. Nie jest to jedyny lecz tylko przy-
kladowo podany przepis unijny, który limituje
nasze dzialanie. Praktycznie przy skladaniu do-
tychczas kazdego wniosku o dofinansowanie,
konieczne bylo uwzglednienie przynajmniej
kilku dyrektyw unijnych.

Kolejnym bardzo waznym ogranicze-
niem dla konstruowania programów rozwoju,
wykazów zadan sa zobowiazania zjuz zawar-
tych umów, zlozonych wniosków, deklaracji i

zapewnic kontynuacje i faktyczny efekt od-
nowy.
Zobowiazania z wniosków i umów powaznie
krepuja nasza swobode w inwestowaniu, wy-
tyczaja kierunki dzialan na przynajmniej kilka
lat a przede wszystkim wiaza powazne srodki
finansowe w pewnym okresie.

Jako trzecie dopiero wymieniam wla-
snie uwarunkowania fmansowe tj. zdolnosc
finansowania inwestycji i rozwoju oraz wybo-
ru okreslonych zadan do realizacji.

Oczywistymjest iz kondycja fmanso-
wa gminy nigdy nie byla, nie jest, i w krótkim
okresie nie bedzie na tyle dobra, by mozna
bylo realizowac wszystkie planowane zada-
nia i potrzeby bez ograniczen. Dlatego tez za-
wsze bylo ijestwazne poszukiwanie zewnetrz-
nego dofmansowania rozwoju Gminy. Dostep-
ne - glównie srodki unijne zawsze wymagaja
wkladu wlasnego gminy i pelnego prefinan-
sowania zadania ze srodków wlasnych. To
znaczy ze jesli w obecnym roku robimy odno-
weRuszowa z udzialem 450 tys. zl ze srodków
unijnych to musimy najpierw wydac wlasne
450 tys. zl a dopiero pózniej ubiegac sie o do-
finansowanie z UE. Tak wiec musimy miec zdol-
nosc finansowa wykazana w budzecie na wy-
mieniona kwote, a w praktyce chodzi o zdol-
nosc zaciagniecia kredytu na czas wplywu
srodków unijnych.

Planujac zamierzenia na kolejne lata z
zalozeniem dofinansowania z zewnatrz, w tym
z UE zawsze musimy wykazac zdolnosc prefi-
nansowania i tutaj od razu rodza sie powazne
problemy.

Z biezacych dochodów budzetowych
nasza gmina moze przeznaczyc na wydatki in-
westycyjne jedynie kilkaset tysiecy zlotych
rocznie, a w przyszlosci wielkosc ta raczej be-
dzie malala, niz rosla. To powoduje ze na prefi-
nansowanie inwestycji zawsze konieczne be-
dzie wsparcie sie kredytem lub pozyczka. Wy-
sokosc kredytu, jaki moze w danym roku za-
ciagnac gmina, ograniczona jest trzema pod-
stawowymi wskaznikami i tak dla przykladu w
roku biezacym zdolnosc kredytowa gminy
wynosi niewiele wiecej ponad 3,5 mln zl. Usta-
wy na dzien dzisiejszy okreslaja, ze cale zadlu-
zenie gminy nie moze byc wieksze niz 60%

lezy bardzo ostroznie deklarowac realizacje za-
dan w okreslonym czasie, by przez nieswiado-
mosc nie stwarzac iluzji i nie wprowadzac lu-
dzi w blad, po prostu ich oklamujac.

Przy planowaniu inwestycji bardzo
wazna poza powyzszymi uwarunkowaniami
jest swiadomosc dlugookresowej polityki fi-
nansowej gminy. Nie mozna preferowac reali-
zacji w pierwszej kolejnosci inwestycji, które
wdrozone do eksploatacji nie finansuja sie
same, przez co rosna koszty eksploatacji i ma-
lejajednoczesnie tzw. "wolne srodki", które
mozna przeznaczyc na kolejne inwestycje.

Jak z powyzszego wynika programo-
wanie rozwoju w tym typowanie zadan do re-
alizacji podlega wielu bardzo scisle okreslo-
nym regulom, których ignorowanie bardzo
szybko moze doprowadzic do powaznych pro-
blemów w funkcjonowaniu gminy i zagrozen
w realizacji jej podstawowych zadan. Bardzo
wazne jest by preferowac realizacje zadan in-
frastrukturalnych, które umozliwilyby wzrost
aktywnosci gospodarczej, stabilizacje i wzrost
dochodów budzetowych oraz zwiekszyly za-
interesowanie osiedlaniem sie, a mlodym po-
zostawaniem w gminie.

W pierwszej kolejnosci zaleca sie reali-
zowanie zadann o charakterze strategicznym
tj. takich, których realizacja powoduje- umoz-
liwia realizacje kilku kolejnych zadan i potrzeb.

Przedstawione uwarunkowania maja-
ce charakter ekonomiczno-techniczny i formal-
ny nie sa jedynymi. Poza nimi bardzo wazne
sa ograniczenia spoleczne i polityczne.

Konieczna jest stala i pewna w dluz-
szym okresie czasu akceptacja Rady Miej-
skiej i spolecznosci lokalnej dla prowadzo-
nej polityki inwestycyjnej i finansowej w gmi-
nie. .

Jedna odmowa Rady dokonania zmian
w budzecie moze zniweczyc najambitniejsze
plany, a kazdy konflikt nawet przy arytmetycz-
nej przewadze jakiejs opcji w radzie jest po-
waznym utrudnieniem w zarzadzaniu rozwo-
jem.Uzgodnienie konsensusu spolecznego,
akceptacji dla zamierzen jest niezbedne dla re-
alizacji celów,co z kolei wymusza odpowiedni
rozklad zadan wg miejscowosci.

Andrzej Kutrowski
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WYNIKIKONKURSÓW WIELKANOCNYCH
Organizowane przez Miejsko- Gminny

Osrodek Kultury w Weglincu konkursy na "Naj-
piekniejsza Palme Wielkanocna" i "Ozdobe Wiel-
kanocna" pomalu wpisuja sie na stale do kalenda-
rza imprez gminnych. W tym roku juz po raz trze-
ci mieszkancy gminy mieli okazje zaprezentowac
swoje wielkanocne arcydziela.

Palmy oceniane byly w Niedziele Palmowa
w we wszystkich gminnych kosciolach. W niektó-
rych miejscowosciach komisje mialy wybór bar-
dzo trudny (np. w Czerwonej Wodzie, gdzie kon-
kursowiczów bylo najwiecej), w niektórych nie
bylo co oceniac - w Starym Weglincu do konkursu

stanelo tylko jedno dziecko.
Najbardziej reprezentacyjne palmy zosta-

ly wykonane przez: Marte Chodkiewicz, Agate
Ancygier, Bartosza Dabrowskiego, mlodziez z kla-
sy II a gimnazjum w Weglincu, Bartosza Ruczaja,
Piotra Ogórka, Damiana Myslickiego, Huberta Ma-

tle, Pauline Grela, Karoline Sochacka, zespól Po-
dolanie.

W celu uzyskania dokladniejszych infor-
macji mozna przejrzec Protokoly Nagród, które sa
do wgladu w Bibliotece Publicznej w Weglincu.

Konkurs "Na najladniejsza ozdobe wiel-
kanocna" rozstrzygniety zostal dnia 12.04.2006 r.

W roku biezacym prace wplynely tylko
od uczniów gimnazjum w Weglincu, szkoly pod-
stawowej w Czerwonej Wodzie i przedszkolaków
z Weglinca. Mimo niewielkiej ilosci ozdób ocenia-
jacy mieli bardzo trudne zadanie, by wybrac prace
najladniejsze.

Komisja w skladzie:
l. Irena Majdziak - przewodniczaca
2. Krystyna Majewska
3. Bogumila Glonek
przyznala nastepujace nagrody w poszczególnych
kategoriach:

Prace indywidualne - klasy I-VI SP:
I miejsce - Karolina i Natalia Trefler - Wegliniec
II miejsce - Patrycja Wojtków - Czerwona Woda
III miejsce -Adrian Kutrowski - Czerwona Woda.

Prace zbiorowe - dzieci mlodsze:

I miejsce - Przedszkole w Weglincu (grupa 5 lat-
ków)

Prace indywidualne - gimnazjum:
I miejsce -Magdalena Biardzka - Wegliniec
II miejsce -Joanna Wawrzynek - Wegliniec
III miejsce -Anna Grabowska - Wegliniec
III miejsce - Roksana Grzesków - Wegliniec
Praca zbiorowa - Klaudia Siluta, Elzbieta Masze-

row, Malgorzata Drozd
Wyróznienie- Dorota Zubel, Ewelina Kotkow-
ska, Joanan Jurkowska, Barbara Basarab, Anna
Sadowska, Agnieszka Wojciechowska, Magdalena
Luczkiewicz, Magdalena Kulesza, Malgorzata PIu-
ciennik, Joanna Bardzka.

WiesciZZielonki

Dyrektor MGOK
Izabela Uspienska-Domagala

SpolecznoscZielonki tez zapragnela wlaczyc sie
w obchody l rocznicy smierci Jana Pawla II.
Czesc osób ze scholii, prowadzonej przez pania
Agate Bochenek,przygotowala z tej okazji "Mi-
sterium o Bozym Milosierdziu". Tym dwudzie-
sto minutowym wystepem ubogacono 30 marca
wszystkie zajecia grup rekolekcyjnych w We-
glincu, oraz uroczyste obrady Swieta Milosier-
dzia w Starym Weglincu i Zielonce. Wystepy
wszedzie zostaly przyjete oklaskami, a nalezaly
sie one naszym trzem odwaznym solistkom Ilo-
nie Cwikla, Joannie Bochenek, Katarzynie Ha-
diak. Gratulujemyi zyczymy dalszych osiagniec.

Soltys Wanda Batog

III GMINNY KONKURS
MATEMATYCZNY KLASIII
W SZKOLEW RUSZOWlE

Po raz drugi Szkola Podstawowa w Ruszo-
wie pelnila role gospodarza Gminnego Konkursu
Matematycznego Klas III. Wczesniejsze elimi-
nacje odbywaly sie w klasach, potem w szkolach
na terenie Gminy i Miasta Wegliniec. 6 kwietnia
do etapu gminnego przystapilo 17 uczniów ze
Szkól Podstawowych:

l. Szkola Podstawowa zRuszowa - Klaudia

Wzgarda, Burcon Kinga, MarcinWiduch,Tomasz
Zel, Jaroslaw Surys, Karolina Najdek, Alicja Bo-
chenek, Mateusz Wiecek.

2. SzkolaPodstawowaz Weglinca- Wojciech
Fink, Aleksandra Narecka, Patrycja Adamczyk,
Lukasz Sumlinski, Sebastian Oreszczuk.

3. Szkola Podstawowa z Czerwonej Wody-
Kacper Blatkiewicz, Michalina Olszewska, Mar-
tyna Zator.

4. Szkola Podstawowa ze Starego Weglinca-Pa-
trycja Reslinska.

Uczniowie w ciagu jednej godziny zma-
gali sie z rozwiazywaniem zadan z trescia prze-
slanych przez Powiatowe Centrum Edukacyjne.
Celem tego konkursu jest upowszechnianie wie-
dzy i umiejetnosci matematycznych, a takze roz-
wijanie uzdolnien u najmlodszych dzieci.

Do etapu powiatowego, który odbedzie
sie w Zgorzelcu zakwalifikowali sie nastepujacy
uczniowie:

l. Kacper Blatkiewicz
2. Alicja Bochenek
3. Mateusz Wiecek
4. Klaudia Wzgarda
5. Tomasz Zel

16 pkt.
13 pkt.
13 pkt.
12 pkt.
12 pkt.

Zyczymy im wytrwalosci i sukcesów na dalszych
etapach zdobywania wiedzy i umiejetnosci ma-
tematycznych.

Beata Kowalska

nauczyciel SP w Ruszowie

Wsp6lpraca mlodziezy Z Gimnazi6w Gminy i Miasta Wegliniec
z mlodzieza szk6l z innych krai6w

Poza oferta scisle edukacyjna formulo-
wana przez Gimnazja Gminne w Ruszowie i
Weglincu celowe jest by stworzyc oferte uzupel-
niajaca proces edukacyjny wspierajaca w szcze-
gólnosci motywacje uczniów do glebszego po-
znawania wiedzy przedmiotowej, nauki jezyków
i angazowania sie w zycie szkoly. Od kilku lat w
ramach wlasnie oferty uzupelniajacej w Gimna-
zjum w Ruszowierealizowanajest wymiana mlo-
dziezy z gmina na Ukrainie. Równiez w roku bie-
zacym szkola przy wsparciu organizacyjnym i
finansowym Gminy przygotowuje wymiane mlo-
dziezy z Ukraina. Burmistrz w okresie zimowym
podpisal stosowna umowe z ukrainska gmina a z
polskim ksiedzem z Barszczowa uzgodnil opie-
ke nad mlodzieza zRuszowa.

Na wniosek burmistrza Rada Miejska na
sesji w dniu 28 kwietnia przeznaczyla kwote 10
tys. zlotych dla Gimnazjum w Ruszowie na cze-
sciowe pokrycie kosztów wymiany mlodziezy.
Wszystkie sprawy zwiazane z wyjazdem, w tym
kwalifikacja uczniów, program wymiany sa zala-
twiane przez dyrekcje Gimnazjum w Ruszowie.

Szkola przy wsparciu Gminy wystapi do Mini-
sterstwa Edukacji Narodowej o dofinansowanie
wyjazdu, skad juz w latach poprzednich udalo
sie pozyskac srodki na wymiane mlodziezy.

Nowym elementem rozszerzania oferty
edukacyjnej w roku biezacym bedzie przygoto-
wywany wyjazd mlodziezy z Gimnazjum w
Weglincu do Westfaliiw Niemczech. Celem tego
wyjazdu jest zapoznanie sie mlodziezy z trudna
historia okresu wojennego i powojennego,histo-
ria Slaska oraz wymiana pogladów na problem
wypedzen i repatriacji. Wyjazd Mlodziezy z
Gimnazjum w Weglincu jest wynikiem inicjaty-
wy burmistrza, który poprzez osobiste kontak-
ty z bylymi mieszkancami naszej Gminy (Niem-
cami) a w szczególnosci CzerwonejWodyuzgod-
nil, iz dla celów edukacyjnych i poznawczych
najbardziej pozadane byloby, by mlodziez pol-
ska mogla zapoznac sie z punktem widzenia
Niemców na kwestie przesiedlen i jednoczesnie
przedstawic swoje stanowisko w tej sprawie.

cd. sir. 10
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II Przeglad

Szkolnych ZespolówTeatralnych

Czerwona Woda, 31.03.2006 r.

W ramach obchodów Miedzynarodo-
wego Dnia Teatru juz po raz drogi wspólnie z
Miejsko-Gminnym Osrodkiem Kultury w We-
glincu zorganizowalismy II Przeglad Szkol-
nych Zespolów Teatralnych. W tym roku
miejscem prezentacji scenicznych byl Dom
Kultury w Czerwonej Wodzie, a tematem
przedstawien byla ochrona srodowiska wg
wlasnej interpretacji. Organizujac w tym roku
II Przeglad Szkolnych Zespolów Teatralnych
pod haslem "BY ZIEMIA NASZA BYLA
PIEKNA I ZASOBNA" chcielismy zwrócic
szczególna uwage na problem ochrony sro-
dowiska, a celem konkursu bylo zaintereso-
wanie dzieci problemami ekologii, jak równiez
zapoznanie sie z dzialalnoscia szkolnych i
przedszkolnych amatorskich grup teatral-
nych, ich integracja i wzajemna wymiana do-
swiadczen artystycznych.

Prezentacje rozpoczely dzieci z Nie-
publicznego Przedszkola w Czerwonej Wo-
dzie scenka pt. "Bocian i zaby". Uczniowie
kola teatralnego ze SP w Ruszowie przedsta-
wili sztuke pt. "Orzeszek", a ucz. kl. III z Czer-
wonej Wody "Królewna Smieszka i Ekolud-
ki". Teatrzaki z Zielonego Lasu zWeglinca
zaprezentowali sztuke pt. "Ludzkosc przed
trybunalem".

Na koniec ucz. kola teatralnego z Czer-
wonej Wody przedstawili adaptacje mitu W.
Markowskiej o Narcyzie. Miedzy przedsta-
wieniami dzieci uczestniczyly w warsztatach
teatralnych prowadzonych przez aktora Te-
atru Jeleniogórskiego pana Sylwestra Mroz-
kiweicza. To pani Izabela Uspienska - Doma-
gala zadbala o to, aby Prezentacje uswietnic
spotkaniem z absolwentem Szkoly Teatralnej
i jak sie okazalo, byl to strzal w przyslowiowa
dziesiatke.

Wystepy uczniów i warsztaty teatral-
ne wzbudzily wielkie emocje, które na pewno
zapisaly sie w pamieci wykonawców i odbior-
ców.

WE(lLlNIEaKIE ~"'f""l ~")AIfI~
tycznym uzupelnienie oswietlenia ulicznego ale o
zakresie rzeczowym czyli o tym co i gdzie zrobi-
my, wolalbym mówic po uzgodnieniach, kiedy
wszystko bedzie jasne i pewne. Wymienione wy-
zej prace w Ruszowie z pewnoscia beda lub sa
realizowane, ale poza nimi wspomniec nalezy rów-
niez o zadaniach przygotowywanych do realizacji
poprzez opracowanie dokumentacji technicznej,
badz tez ubiegania sie o srodki finansowe z ze-
wnatrz na realizacje zadan.

Prosilbym, by ponizsze zestawienie po-
trzeb i zadan inwestycyjnych w Ruszowie nie trak-
towac jako obietnicy realizacji, ale jako infonnacje
o podjetych dzialaniach przygotowawczych, ich
zasadnosci, pilnosci i mozliwosci realizacji w okre-
sie najblizszych 6-ciu lat tj. perspektywie czaso-
wej duzego unijnego programu wsparcia [manso-
wego naszego kraju. Wlasnie unijne srodki na roz-
wój regionalny, które beda w latach 2007-2013 kil-

W podziece za trud wlozony w przy-
gotowanie prezentacji, wszyscy "aktorzy"
otrzymali maskotki zakupione przez Miejsko-
GminnyOsrodekKultury w Weglincu, a na-
uczyciele, którzy zaangazowali uczniów do
odtwarzaniapowierzonych im ról, zadbali o
scenografie, oprawe muzyczna, otrzymali
ksiazki o tematyce teatralnej.

Na zakonczenieRadaRodzicówzapro-
sila wszystkichna "wiosenne" kanapki, do-
mowe ciasto i goraca herbatke.

II Przeglad Szkolnych Zespolów Te-
atralnych pozostanie na dlugo w naszej pa-
mieci, bo pozwolil nam atrakcyjnie spedzic
czas przenoszacnas w swiat teatru.

A. Wys~nska

Podjecie realizacji w 2005 roku odnowy
Ruszowa i rozpoczecie w tej miejscowosci szere-
gu prac na poszczególnych obiektach rozpoczeto
dyskusje dlaczego te, a nie inne zamierzenia sa re-
alizowane obecnie i jakie sa plany na przyszlosc.
W biezacym roku zostanie ukonczona moderniza-
cja obiektu OSP polegajaca na gruntowej przebu-
dowie z zagospodarowaniem strychu na pomiesz-
czenie uzytkowe. Zadanie podjeto ze wzgledu na
znaczenie jednostki w systemie obrony przeciw-
pozarowej gminy, zly stan techniczny obiektu i
wynikajaca z niego koniecznosc przebudowy.

Niebagatelna role przy podjeciu decyzji
mialo zalatwienie dofinansowania ze srodków fun-
duszu INTERREG III A oraz wklad srodków wla-

snych jednostki OSP Ruszów - ok. 30 tys.zl.
Kolejnym zadaniem realizowanym w Ru-

szowie w ramach planu odnowy tej miejscowosci
przyjetego przez Rade Miejska, przy pozytyw-

nej opinii zebrania mieszkanców miejscowosci,jest
remont Domu kultury. Na wiosne zakonczono roz-
biórke spalonej czesci obiektu, a w mijajacym ty-
godniu rozstrzygnieto przetarg na wykonanie re-
montu calego obiektu Domu Kultury. Infonnuje iz
koncepcja odbudowy spalonej sali Domu Kultury
w obliczu innych pilnych potrzeb tej miejscowo-
sci i calej gminy, musi ustapic w najblizszym cza-
sie miejsca innym zadaniom w Ruszowie i Gminie.
Nie moze natomiast czekac remont istniejacej cze-
sci, tym bardziej, ze udalo nam sie uzyskac na ten
cel dofmansowanie ze srodków Unii Europejskiej
w ramach ZPORR. Z tego samego zródla pocho-
dza fundusze na odnowe skweru w Ruszowie, któ-
ry sie wlasnie rozpoczyna i przebudowe czesci
chodnika przy ulicy II Annii Wojska Polskiego.
Ogólem na wymienione trzy zadania zostanie wy-
datkowana kwota okolo l mln zlotych, z czego bli-
sko polowe stanowi dofinansowanie ze srodków
UE na odnowe wsi. Wymienione prace,a w szcze-
gólnosci chodnik i teren zielony zgodnie z przyje-
tymi planami sa poczatkiem procesu odnowy miej-
scowosci i w kolejnych latach powinny byc kon-
tynuowane. Wlasnie jako kontynuacje nalezy trak-
towac przyjety na mój wniosek do realizacji przez
Rade Miejska projekt rozpoczecia prac nad od-
nowa tzw."Parku" w Ruszowie przy ulicy Zagan-
skiej. Przyznane wstepnie przez Rade Miejska 33
tys.zl przeznaczone beda na ogrodzenie "Parku"
oraz urzadzenie miejsca zabaw dla dzieci. Teren co
prawda nie jest wlasnoscia gminy, ale juz wstepnie
zasygnalizowalem Staroscie, który nim zarzadza
w imieniu Skarbu Panstwa, zamiar uzyczenia par-
ku i podjecia w nim absolutnie podstawowych prac,
z których wiekszosc w przypadku ewentualnej
odmowy przekazania parku na wlasnosc gminy
bedzie mozliwa do odzyskania poprzez demon-
taz. Nie zakladam jednak, by taka sytuacja zaist-
niala, gdyz w projekcie planu miejscowego dla
Ruszowa, na wspomnianym terenie wpisalismy
funkcje wlasnie urzadzenia terenu zielonego i po
dokonanych uzgodnieniach nikt, w tym i wlasci-
ciel tj. Skarb Panstwa do projektu uwag nie zglosil.
Z innych prac przewidzianych do realizacji w bie-
zacym roku w Ruszowie przygotowane sa asfal-
towania dwóch ulic tj. Luzyckiej i Brzozowej i
utwardzenie fragmentów kilku innych dróg grun-
towych na wnioski mieszkanców. Przygotowy-
wane jest oraz uzgodnione z Zakladem Energe-

kakrotnie wyzsze niz obecnie dostepne, sa glówna
szansa i nadzieja na realizacje zamierzen nie tylko
zreszta w Ruszowie.

Do budowanego wlasnie ZPW (Zintegro-
wany Program Wojewódzki) i RPO (Regionalny
Program Operacyjny) rozwoju naszego wojewódz-
twa, zglosilem z miejscowosci Ruszów i okolic
nastepujace zadania: sanitacja miejscowosci, wo-
dociag w Koscielnej Wsi, rozbudowa szkól w Ru-
szowie i budowa kluczowych dla miejscowosci
dróg.

Wymienione zadania, niestety nie jestesmy
w stanie zrealizowac ze srodków wlasnych, gdyz
sa bardzo kosztowne, a czy zrealizujemy je w ogóle
zalezec bedzie od tego czy uzyskamy dofmanso-
wanie ze srodków unijnych. W chwili obecnej, kie-
dy nie zostal jeszcze zatwierdzony ZPW nie moz-
na niczego przewidywac. Zmieniaja sie radykalnie
zasady naboru i oceny wniosków- dotychczaso-
wy system punktowy zastapiony bedzie ocena
wskazników produktu i rezultatu, co moze byc
szansa dla takiej inwestycji, jak sanitacja wsi ale
jednoczesnie problemem dla rozbudowy szkól,
gdzie zanotowany w ostatnim roku 2005 drastycz-
ny spadek urodzen moze pogorszyc wartosc
wskazników podlegajacych ocenie. Powyzsze
zmiany absolutnie niczego nie przesadzaja, Zmu-
szaja nas jedynie do podejmowania dzialan zarad-
czych. Prosze nie odbierac tej czesci wypowiedzi
jako bron Boze niechec z mojej strony do rozbu-
dowy szkól, ale tylko jako infonnacje o sytuacji,
mozliwosciach i zagrozeniach. I prosze pamietac,
iz wlasnie z mojej inicjatywy przystapilismy do
przygotowywania tej inwestycji, zalatwiajac do-
kumentacje i wiele innych fonnalnosci. Przy oka-
zji po dyskusji na forum Komisji Oswiaty Rady
Miejskiej i po zamknieciu zapisów uczniów na
kolejny rok szkolny, przedstawie Panstwu wszyst-
kie uwarunkowania dotyczace tej inwestycji.

Z cala odpowiedzialnoscia i pewnoscia
nalezy stwierdzic, iz nawet w przypadku urucho-
mienia RPO z poczatkiem 2007, co wcale nie jest
pewne oraz przy zapewnieniu finansowania tej
inwestycji ze srodków unijnych wybudowanie
lacznika w ciagu jednego roku jest absolutnie nie-
mozliwe. Dazyc nalezy do takiego przygotowa-
nia finansowania i realizacji zadania, by mozna je
bylo wykonac na przestrzeni dwóch lat budzeto-
wych w okresie do 18 miesiecy. cd. str. 8
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Mozna to jedynie traktowac tylko jako zalozenie,
a nie pewnik. Programowanie w Ruszowie w/w
dwóch duzych inwestycji musi uwzgledniac fakt
bardzo pilnej potrzeby gruntownej modernizacji
obiektu osrodka zdrowia oraz rozwiazania proble-
mu cmentarza i domu przedpogrzebowego. Ten
ostatni problem bedzie mozna zaczac realizowac
po przyjeciu przez Rade Miejska planu miejsco-
wego i ustaleniu lokalizacji cmentarza. By nie tra-
cic czasu na ostatniej sesji Rady Miejskiej, na mój
wniosek Rada zadecydowala o wyrazeniu zgody
na przejecie nieodplatne na rzecz Gminy dzialki
Skarbu Panstwa na obecnym cmentarzu i prze-
znaczeniu kolejnych srodków w kwocie 11 tys. zl.
na opracowanie projektu jej zagospodarowania.

Drugim z w/w problemów to pilna ko-
niecznosc modernizacji i przebudowy Osrodka
zdrowia w Ruszowie w terminie do konca 2008

roku i przygotowanie go do nowych standardów
wymaganych stosownymi przepisami. Musimy
miec swiadomosc, iz niespelnienie w okreslonym
wyzej terminie wymagan, moze skutkowac za-
mknieciem obiektu osrodka zdrowia, co moim zda-
niem jest absolutnie niedopuszczalne.

Juz jakis czas temu zlecilem przeprowa-
dzenie wstepnych analiz i konsultacji,aby tak przy-
gotowac prace remontowe, by bylo mozliwe ich
rozpoczecie w 2007 roku i zakonczenie w kolej-
nym. Kilka slów komentarza nalezy poswiecic
problemowi kanalizacji Ruszowa, która moze kosz-
towac ponad 10 mln. zlotych i przy zalozeniu
dofmansowania ze srodków UE powinna byc zre-
alizowana nie pózniej niz do konca 2013 roku. Jest
to dlugi okres czasu, którego nie ma dla takich pil-
nych kwestii jak np. scieki na ulicy Zaganskiej,
które nalezy oczyszczac niemalze natychmiast.
Takie dzialania sa przygotowywane i powinny byc
realizowane. Wymaga to wszystko czasu i srod-
ków finansowych, ale z pewnoscia nie mozna tych
problemów bagatelizowac i w nieskonczonosc
odkladac. Z pozostalych kwestii rokrocznie nale-
ZYremontowac kolejne drogi komunalne, chodni-
ki, uzupelniac i modernizowac oswietlenie, prze-
budowac boiska szkolne oraz miec mozliwosc re-

agowania na sytuacje nieprzewidywalne.
Z przedstawionego omówienia potrzeb i

zamierzen w jednej tylko miejscowosci, wylania
sie skala problemów i trudnosci rozwiazanie któ-
rychjest konieczne, ale w krótkim czasie niemoz-
liwe.

Podejmowane przez Gmine dzialania z
miesiacana miesiac przyblizaja nas do okreslenia
programu na najblizsze lata, dokonania swiado-
mych wyborów zadan do realizacji, który nie be-
dzie efektempustych deklaracjipolitycznych, ga-
snacych wraz z zakonczeniem kampanii wybor-
czej.

Mam nadzieje, ze przedstawione podsta-
wowe informacje dotyczace nie wszystkich po-
trzeb Ruszowa, beda asumptem do gruntownych
przemyslen i uzgodnien takich dzialan, które moga
liczyc na pewne i trwale poparcie Rady Miejskiej
bez wzgledu na jej sklad osobowy.

W kolejnym wydaniu gazetki pozwole
sobie przyblizac szczególy dotyczace poszcze-
gólnych zadan i problemów, by pózniej przedsta-
wic swoja koncepcje ich realizacji.

Andrzej Kutrowski
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SRODKIUZYSKANE
PRZEZGMINE
W ROKU2005

Przy realizacji inwestycji prowadzonych przez
Gmine Wegliniec w roku 2005 w znacznym
stopniu pomocne byly srodki uzyskane z ze-'
wnatrz.

W roku 2004 doszlo do podpisania kil-
ku umów dotyczacych dotacji celowych na
realizacje prac inwestycyjno-remontowych na
obszarze administracyjnym naszej Gminy.

Jedna z istotnych kwestii bylo uzyska-
nie srodków z Programu SAPARD na projekt
realizowany w 2004 roku pod nazwa "Budowa
sieci wodociagowej w Jagodzinie" otrzyma-
nych w roku 2005 w wysokosci 379.854,72 zl.

Dzieki kwocie 37.392,00 zl otrzymanej z
Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich
dokonano wymiany instalacji centralnego
ogrzewania w budynku gimnazjum w Ruszo-
wie. Za pomoca srodków uzyskanych z tego
Programu zrealizowano równiez projekt pod
nazwa "zakup wyposazenia do sali oddzialu
zerowego Szkoly Podstawowej w Czerwonej
Wodzie, na który to wplynely srodki w wyso-
kosci 6.055,00 zl..

Przy wspóludziale srodków z zewnatrz
dokonano modernizacji boisk sportowych
przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w We-
glincu. Srodki na ten cel uzyskane byly z Kon-
traktu dla Województwa Dolnoslaskiego
(50.000,00 zl) oraz z Funduszu Rozwoju Kultu-
ry Fizycznej (150.000,00 zl).

Z Europejskiego Funduszu Spoleczne-
go na program pod tytulem "Szkola Marzen"
w roku 2005 wplynely srodki na kwote
18.234,00 zl, natorniast w roku 2006 kolejne w
wysokosci 51.895,00 zl, co jest w glównej mie-
rze zasluga dyrektor Gimnazjum w Ruszowie.

Z Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Srodowiska i Gospodarki Wodnej na wy-
konanie kanalizacji w Weglincu uzyskano
kwote w wysokosci 64.700,00 zl dotacji i tyle
samo korzystnej niskoprocentowej pozyczki.

Dotacje w kwocie 30.000,00 zl z Powia-
towego Funduszu Ochrony Srodowiska i Go-
spodarki Wodnej przeznaczono na dofinan-
sowanie kosztów realizacji inwestycji pod na-
zwa "Termomodernizacja budynku Gimnazjum
w Weglincu". W roku biezacym podpisane
zostaly kolejne umowy, m.in. z SPO "Restruk-
turyzacja i modernizacja sektora zywnoscio-
wego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-
2006" na projekt "Modernizacja Domu Kultu-
ry w Ruszowie oraz ksztahowanie przestrzeni
publicznej w centrum Ruszowa". Uzyskane
srodki z tego tytulu to 450.000,00 zl.

Z INTEREG III A Czechy - Polska pod-
pisano umowe na srodki w wysokosci
157.367,00 na modernizacje budynku OSP w
Ruszowie, a z INTEREG III A na wspólprace
Wolny Kraj Zwiazkowy Saksonia - Rzeczpo-
spolita Polska na projekt pod tytulem "Mo-
dernizacja Domu Kultury w Czerwonej Wo-
dzie" kwote w wysokosci 179.087,00 zl.

Dwa kolejne wnioski z naszej Gminy
zostaly umieszczone w programie ZPORR na
liscie rezerwowej i oczekuja na decyzje o ewen-
tualnym dofinansowaniu w przypadku wyge-
nerowania rezerw finansowych.

. Redakcja

II GMINNY PRZEGLAD
ZESPOLÓW TEATRALNYCH

Dnia 31. III. 2006 mlodsza grupa teatralna ze Szkoly Podstawowej w Ruszowie skladajacasie
z uczniów klas II i III wziela udzial w Przegladzie Zespolów Teatralnych w Czerwonej Wodzie.
Haslem przewodnim tegorocznych spotkan byla ekologia. Nasza grupa zaprezentowala inscenizacje
autorstwa Mani Kownackiej pt. "Orzeszek". Przeslaniem sztuki bylo poszanowanie otoczenia, a
glównie roslin i zwierzat zyjacych wokól nas. Sztuka skladala sie z pieciu odslon i wprowadzala
widza w basniowy swiat zwierzat. Charakteryzowala sie bardzo dynamiczna, trzymajaca w napieciu
akcja oraz dowcipnymi dialogami. Wymagala od aktorów opanowania dlugich ról, wczuwania sie w
przezycia ogrywanych postaci, umiejetnosci poruszania sie po scenie, wymowy z odpowiednia
dykcja oraz poprawnego, glosnego operowania glosem (bez mikrofonu). Konieczne byly kostiumy
zwierzat, drobne rekwizyty oraz parawany imitujace las, jaskinie, drzewa, kwiaty. Z tych wzgledów
przygotowania nad sztuka trwaly okolo 5 miesiecy. Mali aktorzy na scenie dali z siebie wszystko.
Owacje i nagrody-niespodzianki dla kazdego uczestnika sprawily, ze dzieci poczuly sie docenione.
Dzieki milej atmosferze, goscinnosci gospodarzy i dobrej organizacji imprezy, czulismy sie na prze-
gladzie bardzo dobrze. Warsztaty prowadzone przez aktora w formie krótkich przerywników mie-
dzy przedstawieniami, pozwalaly publicznosci na chwile odprezenia, a poczestunek przygotowany
na koniec dla uczestników byl milym dopelnieniem imprezy.
Uwazam, ze wspólne spotkania uczniów z terenu naszej gminy sa bardzo potrzebne, gdyz stwarzaja
okazje do wymiany doswiadczen i zaprezentowania swojego dorobku. Ich nieprzeceniona rola wyni-
ka takze z faktu, ze dzieci moga zobaczyc okoliczne miejscowosci i poznac sie wzajemnie. Doswiad-
czajac zyczliwosci w kontaktach z rówiesnikami z innych szkól, buduja przyjazne relacje miedzy
soba, oparte raczej na szacunku i wspóldzialaniu niz na rywalizacji, a pojecie "moja gmina" nabiera
nieco bardziej realnych ksztahów.

Opiekun kola teatralnego w Szkole Podstawowej w Ruszowie
Jolanta Gardziej
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KLASA OKREGOWA
1. LotnikJezów Sudecki 41
2. Wlókniarz Mirsk 39
3. Granica Bogatynia 34
4. Czarni Lwówek Slaski 32
5. Olimpia Kamienna Góra 31
6. Karkonosze Jelenia Góra 25
7. Gryf Gryfów Slaski 25
8. Sparta Zebrzydowa 25
9. Piast Zawidów 24
10. Bazalt Sulików 24
11. Julia SzklarskaPoreba 22
12. Orzel Wojcieszów 19
13. Olimpia Jedrzychowice 17
14. GKS Raciborowice 16
15. Olimpia Kowary 15
16. Piast Czerwona Woda 9

Kolejka 19 - 8-9kwietnia
Piast Czerwona Woda 2-2 Olimpia Kowary

Kolejka 20 -15 kwietnia
Czarni Lwówek Slaski 4-1Piast Czerwona Woda

Kolejka 21 - 22-23kwietnia
Piast Czerwona Woda o-o Bazalt Sulików

39-19
45-16
36-19
42-20
45-31
33-21
31-29
26-29
32-31
28-29
31-37
28-39
24-43
19-42
24-42
17-53

KLASA A

l.Twardy Swietoszów 42
2. Victona Ruszów 35
3. KS LZS Mikulowa 33
4. Bobrzanie Boleslawiec 33
5. LZS Studniska 30
6. Lesnik Osiecznica 24
7. GKS Iwiny 22
8. Piast Wykroty 20
9. GKS Wegliniec 18
10. Iskra Lagów 17
11. LKS Boleslawice 17
12. LZS Otok 12
13. Czarni Czerna 12
14. Majdan Boleslawice 3

Kolejka 16 -9 kwietnia
Majdan Boleslawice 0-5 GKSWegliniec
Lesnik Osiecznica 2-2 Victona Ruszów

Kolejka 17 -15 kwietnia
Victona Ruszów 2-1 KS LZS Mikulowa
GKS Wegliniec 1-2 LZS Studniska

Kolejka 18 -23 kwietnia
LZS Otok l-O GKS Wegliniec
GKS Iwiny 3-4 Victona Ruszów

48-10
58-21
62-30
37-14
40-24
46-24
30-41
25-35
36-38
32-28
26-35
19-39
17-57
16-96

skich oraz dyplomy. Na zakonczenie
zawodów zjedlismy wspólnie faso-
lówe z wkladka tym razem przygo-
towana pod nieobecnosc gospodarzy
przez Wojtka Puka. Nastepnymi pla-
nowanymi zawodami to "Splawiko-
we Mistrzostwa Kola", które zgod-
nie z kalendarzem imprez odbeda sie
20 maja godz.7.00 nad Balatonem.
Beda to zawody dwuturowe po trzy
godziny kazda tura. co spowoduje, ze
sporo czasu spedzimy nad woda.

W najblizszym czasie musimy
zorganizowac czyn wedkarski, który
bedzie mial za zadanie zabezpiecze-
nie sluzy i brzegu wokól niej na sta-
wie Tajwan oraz wykonanie zastaw-

ki na rzeczce. która spowoduje dosta-
teczne spietrzenie wody wystarczaja-
ce do znormalizowanego zasilania sta-
wu w wode. Poniewaz czyn ten bedzie
wymagal zabezpieczenia frontu robót.
to po jego zabezpieczeniu o czynie po-
wiadomimy przez ogloszenia.

Poniewaz zbliza sie majowy dlugi week-
end, to wszystkim wedkarzom udajacym sie na
parodniowa wedkarska eskapade zycze "polama-
niakija".

KA,CIK WIEOKARSKI
KWIeCIeN 2006

Czesc!

Nareszcie wiosna! Juz wszyscy mieli
dosyc tej dlugiej snieznej i chlodnej zimy. Teraz
mozna odkurzyc wedki i z przyjemnoscia z nimi
posiedziec nad woda.

W miesiacu maju nie lowimy: brzany. glo-
wacicy. lipienia. sandacza, sapy. certy. suma. tro-
ci wedrownej, lososia i swinki do 15 maja.

I tak rozpoczynamy sezon wedkarski.
Dnia 22 kwietnia br. nad stawem Balaton w Czer-

wonej Wodzie odbyly sie zawody wedkarskie
"Otwarcie Sezonu'2006". W zawodach wzielo
udzial 20 wedkarzy w tym 5 mlodziezowców.
Przed zawodami dokonano sprzatania stanowisk.
ale okazalo sie, ze bardzo wiele smieci znajduje
sie w wodzie i na ich usuniecie trzeba bedzie zor-
ganizowac osobna akcje. Pogoda byla wysmienita
a i ryba brala nie najgorzej. Wprawdzie byly to
male ryby (zlowiono tylko jednego karpia). ale
wiekszosc wedkarzy lowiac je otworzyla oficjal-
nie sezon. Zawody wygral Zbigniew Walkowiak.
drugie miejsce zajal Janusz Machala a trzecie Bog-
dan Zelazny. Zwyciezcy otrzymali atrakcyjne na-
grody rzeczowe w postaci akcesonów wedkar-

Z. Kucharczyk
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KLASA B

1. TS Parzyce 33
2. CosmosMilików 30
3. KS Gosciszów 27
4. HutnikPiensk 25
5. RoanTomislaw 16
6. RybakParowa 10
7. RolnikRzasiny 10
8. LZSBrzeznik 10
9. KSZielonka 10
10.LZSZareba 9
11.KwisaKierzno 8

Kolejka 13 -9 kwietnia
KS Zielonka 1-6 Cosmos Milików

Kolejka 14 -23 kwietnia
Rybak Parowa 3-0(wo) KS Zielonka

43-13
47-13
48-20
39-8
15-16
16-50
22-45
17-30
15-35
13-24
17-38
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dy

"
"wlZetprzyro ...

Szkola Podstawowa w Ruszowie wziela
udzial w II Regionalnym Konkursie Przyrodni-
czo-Krajoznawczym Nauczania Zintegrowanego
pod haslem .,Badzmy przyjaciólmi przyrody". or-
ganizowanym przez Lige Ochrony Przyrody w
Jeleniej Górze.

Etap szkolny konkursu odbyl sie 22 mar-
ca 2006 roku w naszej szkole.

Do II etapu regionalnego zakwalifikowalo
sie troje uczniów:
l. Dominika Wiszniewska

2. Agnieszka CzekaIska
3. Mateusz Wiecej

6 kwietnia w pieknej Szkole Podstawowej
w Porajowie nasze dzieci wraz z innymi uczniami
z regionu zgorzeleckiego Szkól Podstawowych:
Zgorzelca. Bogatyni. Sulikowa. Zawidowa. Opol-
na Zdrój, Poraj owa; rozgrywaly II etap tego kon-
kursu. Dwie uczennice z naszej szkoly: Dominika
Wiszniewska i Agnieszka CzekaIska zakwalifiko-
waly sie do etapu rejonowego. Cieszymy sie bar-
dzo, bo poziom konkursu byl bardzo wysoki i
wyrównany. Maksymalnie mozna bylo zdobyc
79 pkt, nasze uczennice zdobyly: Dominika - 77

pkt, Agnieszka - 70 pkt. Nastepny etap odbedzie
sie 12-13 maja w Jeleniej Górze i bedzie polaczo-
ny z atrakcyjna wyprawa w góry.

Barbara Stasiak
nauczyciel Szkoly Podstawowej w Ruszowie
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Z PRASY
OJCIEC DYREKTOR ZAINWESTOWAL na
gieldzie kilka zlotych i wszystko przegral. Obu-
rzylo to "Wyborcza":Piskorskina gieldziewygral
- zle, Rydzyk przegral - tez zle. Im sie po prostu
kapitalizm nie podoba! Ech, to KPP.

em farby ze slupków,
teren nowych boisk,
'Obia, to nie wazne,

KWASNIEWSCY SPRAWILI SOBIE WILLE w
Kazimierzu nad Wisla. Przed przeprowadzka po-
winien tam przybyc Marek Siwiec i ucalowac zie-
mie kazimierzowska. Na dobra wrózbe.

Iszej OdleglOS
~;~~' tem

.

.

.
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wszystkich wlascicie ieSków!
W RAMACH ROBIENIA PIS WBREW nieza-

lezny jak Leszek Balcerowicz, albo i lepiej, Try-
bunal Konstytucyjny uznal. ze to adwokaci po-
winni decydowac, ilu jest w Polsce adwokatów, bo
inaczej jest to sprzeczne z konstytucja. I zupelnie
nie ma nic do rzeczy to, ze sedziowie z panem
Safjanem na czele (mezem zwolnionej przez Ka-
czynskiego wiceprezydent Warszawy) calkiem
prywatnie nienawidza PiS, które przeforsowalo
otwarcie korporacji. To, ze P.i Sedziowie na zlosc
babci odmrazali sobie VI.dziecinstwie uszy, to pi-
kus. Gorzej, ze odmrozili sobie zwoje mózgowe.

WZNOWIENIEPOlACZENIAKOLEJOWEGONAODCINKUZARY- WEGLINlEC
Przypomnijmy, ze polaczenie kolejowe

na tym odcinku - pomimo duzego zainteresowa-
nia - wstrzymane zostalo w 2002 roku. Na ów-
czesna decyzje wplynely glównie wysokie kosz-
ty uruchamiania pociagu prowadzonego ciezka
lokomotywa. Zastapienie pociagów autokarami
wydluzylo jednak znacznie czas przejazdu i po-
gorszylo komunikacje zarówno lokalnajak i mie-
dzy województwami lubuskim i dolnoslaskim.

Od dluzszego czasu Burmistrz Gminy i
Miasta Wegliniec w kontaktach zarówno z Mar-
szalkiem Województwa Lubuskiego jak równiez
Marszalkiem WojewództwaDolnoslaskiego uza-
sadnial potrzebe uruchomienia polaczenia przede
wszystkim utrudnieniami dojazdu mieszkanców
Gminy Wegliniec do pracy, szkól, przychodni
specjalistycznych i szpitali.

W pismiez dnia 5 kwietniabiezacegoroku
Wicemarszalek Województwa Lubuskiego poin-
formowal Burmistrza Gminy i Miasta Wegliniec,
ze w zwiazku z planowanym przez Wojewódz-
two Lubuskie zakupem autobusu szynowego
przewidziane jest przywrócenie polaczen kole-
jowych na trasie Zary - Ilowa Zaganska.
Uwzgledniajac jednak nizsze koszty eksploatacji
autobusu szynowego oraz korzysci dla obu wo-

jewództw, wladze województwa lubuskiego sa
zainteresowane wydluzeniem polaczen do We-
glinca. Po uzgodnieniu spraw formalnych zwia-
zanych miedzy innymi z uzyskaniem zgody Sa-
morzadu Województwa Dolnoslaskiego dotycza-
cej wjazdu autobusu szynowego na teren nasze-
go województwa, jak równiez uzgodnieniu kwe-
stii finansowania przewozu od granic Gminy,
polaczenie moglobyzostac uwzglednionew przy-
szlym rozkladzie jazdy.

Wznowienie polaczenia a tym samym
swobodniejsze przemieszczanie sie pasazerów
miedzy województwami na pewno przyczyni sie
równiez do rozwoju turystyki. Dla mieszkanców
województwa lubuskiegobedziebowiemulatwio-
ny dojazd do atrakcyjnych turystycznie okolic
Jeleniej Góry, natomiast dla mieszkanców Dol-
nego Slaska do interesujacych miejsc na pólnocy
Polski a przede wszystkim pozwoliloby na ula-
twienie dojazdu do szkól i zakladówpracy.Wzno-
wienie polaczenia !colejowegoz pewnosciabylo-
by korzystne dla obu województw pod warun-
kiem, ze faktycznie ono nastapi

Na decyzje Marszalka Województwa
Dolnoslaskiego oczekujemy z niecierpliwoscia.

Mariusz Mól

O. JUZ WIEMY. W tej sprawie glosowali wszy-
scy sedziowie. takze adwokaci. Tym bardziej je-
stesmy ciekawi, jak Znany z krystalicznej uczci-
wosci Jasnie Wielmozny Trybunal to nam, sza-
raczkom, wytlumaczy. Moze sedzia Mazurkie-
wicz postara sie to jakos objasnic? Po tylu latach
w PZPR powinien byc otrzaskany w dialektyce.

WRESZCIE WYJASNILY SIE powody umiar-
kowanej sympatii Leppera do chlopów z PSL.
Znanyz niechecido trunków wicemarszalek(sam
popija babskinapój piwopodobnyKarmi) zazdro-
scichlopommocnejglowy."Niemamnic przeciw-
ko Pawlakowii Kalinowskiemu,oni nie maja nic
za kolnierzem"- wyznal.Faktycznie,trochepo~
znalismy Kalinowskiego i za kolnierz to on nie
wylewa.OJ. nie.

WOJCIECH OLEJNICZAK SCHUDL 15 kilo-

gramów. Obcial tez sobie tzw. chlapacze I wyglada
teraz tak, ze wszystkie gimnazjalistki z prowincji
robia sobie z nim zdjecia w Sejmie. To i Slawomi-
rowi Sierakowskiemu nie ma sie co dziwic, ze lubi
z Olejniczakiem wieczory spedzac.

PLATFORMA OBYWATELSKA STRZELILA

w góre Jak ropa w Karlinie, kiedy to mielismy
zostac europejskim Kuwejtem. Tusk z Rokita pa-
trza z wyzyn sondazy na taplajace sie u ich stóp
Kaczorki i Leppera. Ech, milo sie tak porozkoszo-
wac tym widokiem. I to na zapas najlepiej. Przy-
pominamy, ze PO to partia, która wyspecjalizo-
wala sie w oddawaniu prowadzenia na 15 milime-
trów przed meta.

BYLY PREZYDENT ALEKSANDER KWA-
SNIEWSKI spotkalsie w Pradze z bylym prezy-
dentem Vaclavem Havlem. Obaj skrytykowali
obecnych prezydentów za eurosceptycyzm. Cie-
kawe, co na to przyszli prezydenci.

Wprost 30 kwietnia 2006


