
W minionym roku Przedsiebior-
stwo "Ekoceramika" Sp. z 0.0. z Su-
szek nawiazala kontakt z Burmistrzem
Weglincaw sprawieinwestycji,która za-
mierzarozpoczacna terenienaszejGmi-
ny.Firmazainteresowanajest wykupem
terenu kolo miejscowosci Zielonka, na
którymmialaby powstac kopalnia gliny
z zakladem przerób-
czym.

Aby dzialalnosc
moglabyc prowadzona,
sporzadzony musi byc
plan miejscowy zagospodarowania
przestrzennego. Do uchwaly Rady Miej-
skiej Wegliniec w sprawie przyjecia
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennegopotrzebnajest natomiast
zgoda Ministra Srodowiska o wylacze-
niu gruntuzprodukcji lesnej.
Po przygotowaniuprojektu miejscowe-
go planu zagospodarowaniaprzestrzen-
nego, Burmistrz wystapil jesienia 2005
roku do Ministra Srodowiska o wyda-

nie zgody na wylaczenie gruntu z pro-
dukcji lesnej.W grudniu 2005 roku Mi-
nisterSrodowiskaniewyrazilzgodyuza-
sadniajac to brakiem pozytywnej opinii
Wojewody Dolnoslaskiego. Po tej de-
cyzji burmistrz rozpoczal intensywne
dzialania lobbystyczne majace na celu
znalezienieprzychylnoscidlawnioskuw

Ministerstwie Srodowiska. Prowadzo-

ne byly równiez rozmowy m.in.w Urze-
dzieWojewódzkimiDolnoslaskimUrze-
dzie Marszalkowskim celem zdobycia
pozytywnychopiniidlazamiaruwylacze-
nia gruntów z produkcji lesnej z prze-
znaczeniemna kopalnie gliny.
30 grudnia minionego roku Burmistrz
wniósl do Ministra Srodowiska o po-
nowne rozpatrzenie sprawy a ten z kolei
uwarunkowal wszczecie ponownej pro-

cedury od wydania przez Burmistrza
decyzji srodowiskowej okreslajacej od-
dzialywanie inwestycji na srodowisko i

warunki na jakich inwestycja mialaby
byc prowadzona by to oddzialywanie
bylo jak najmniej szkodliwe.
Burmistrz przed wydaniem swojej de-
cyzji zazadal od inwestora sporzadzenie

raportu oddzialywa-
nia na srodowisko

oraz zasiegnal, obo-
wiazkowych w ta-
kich przypadkach,

opiniiwojewody,marszalkaiwojewódz-
kiego inspektora sanitarnego. Na pod-
stawie raportu i uzyskanych pozytyw-
nych decyzji podjal pozytywna decyzje
srodowiskowa, po przekazaniuktórejdo
ministra zostalo wszczete postepowanie
w sprawiewyrazenia zgodyna wylacze-
nie gruntuzprodukcjilesnej.Ministerza-
siegnalrazjeszcze opiniimarszalkaiosta-
tecznie 19maja wyrazil zgode na wyla-
czenie gruntów zprodukcji lesnej.

cdstr.l0

Rada Miejska Wegliniec oglasza

VII EDYCJE KONKURSU
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nagrodyfinansowezatrzypierwszemiejscaw kazdejzkategorii,.

rozstrzygnieciekonkursupodczas"SwietaGrzybów':
w dniach9 i 1O wrzesniaw Weglincu.

Zgloszeniaosobiscielubtelefonicznie
w BiurzeRadyMiejskiej

Wegliniecul. Sikorskiego3, tel.7712255wew.

J u bi lEUSZOWE
,

X SWiETO

GRzybów

w dniach 9 i 10wrzesnia odbedzie sie 10edycja
"Swieta Grzybów". Jubileusz bedzie mial sto-
sowna oprawe. Obedzie sie wiele konkursów
i zawodów na czele z "Mistrzostwami w Zbie-
raniu grzybów". Impreze uswietnia zespoly:
Lady Pank, T. Love z Munkiem Staszczykiem,
"Strachy na Lachy", Kabaret "Pod Wyrwigro-
szem".

Zapowiada sie przednia zabawa.

. .
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Glównym tematem posiedzenia bylo spra-

wozdanie z wykonania budzetu za 2005r. Odczy-
tana zostala pozytywna opinia Regionalnej Izby
Obrachunkowej na temat wykonania budzetu. Na-
stepnie przedstawiony zostal wniosek Komisji
Rewizyjnej, Prawa I Porzadku Publicznego o udzie-
lenie absolutorium Burmistrzowi GiM W egliniec.
W dyskusji burmistrz AKutrowski odniósl sie do
kwestii zwiazanej z zadluzeniem, dotyczacej za-
ciagnietych i splaconych kredytów oraz obecnych
mozliwosci kredytowych gminy.

Burmistrz AKutrowski podkreslil, iz w in-
formacji przedstawione zostaly zadluzenia. Wyja-
snil jednak, ze generalnie w ubieglym roku kwota
dlugów przekroczyla o okolo 600 tys. zl, kwote
splacona. Odnoszac sie do mozliwosci kredyto-
wych gminy wskazal na przepisy ustawy o finan-
sach publicznych, które okreslaja, ze maksymalna
kwota dlugu gminy nie moze przekroczyc 60%
planowanych dochodów w roku budzetowym.
Innym wskaznikiem jest przypadajaca na dany
rok kwota splat kredytów i pozyczek, w stosun-
ku do dochodów budzetu gminy, który nie moze
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goterminowego zobowiazania w formie kredy-
tu i pozyczki.

Skarbnik wyjasnila, iz dokumentem tym usci-
sla sie przeznaczenie srodków pochodzacych z kre-
dytu. Dodala, iz naleznosci te beda splacane w okre-
sie od lipca 2007 do grudnia 20 15 r.

4. w sprawie regulaminu utrzymania czy-
stosci i porzadku na terenie Gminy i Miasta
Wegliniec.

Przewodniczacy przypomnial, iz dyskusja
nt niniejszego dokumentu odbyla sie na posiedze-
niu Komisji Rolnictwa z udzialem przedstawicieli
trzech z czterech firm swiadczacych na terenie tut.
gminy uslugi z zakresu wywozu nieczystosci.

Natomiast Burmistrz podkreslil, iz obowia-
zek segregacji odpadów wynika z przepisów usta-
wowych. Czesc firm dostosowala sie juz do po-
wyzszego wymogu. Sprawy te beda takze zawarte
w umowach spisywanych z tymi podmiotami. Jed-
noglosnie za.

5. w sprawie nieodplatnego nabycia nie-
ruchomosci na wlasnosc gminy jako mienie ko-
munalne.

SESJA RADY MIEJSKIEJ Z 28 KWIETNIA 2006 r.

przekroczyc 15 %. Burmistrz stwierdzil, iz w przy-
padku tego roku bylaby to kwota ok. 2.700 tys. zl.

Kolejnym ograniczeniem wskazanym przez
Burmistrza jest wskaznik deficytu. Wyjasnil, iz
jest to relacja miedzy deficytem budzetowym jed-
nostki samorzadowej a jej dochodami. Dla roku
biezacego wskaznik ten wynosi 20% tj. ok.3,5
miliona zl. Podkreslil w tym miejscu, ze mimo wiek-
szej zdolnosci kredytowej, gmina i tak nie bedzie
mogla sie zadluzyc wiecej, niz wynika to z tego
wlasnie wskaznika deficytu. Wskazujac na zalez-
nosci zwiazane z deficytem budzetu Panstwa,
dodal równiez, iz wskaznik ten raczej nie bedzie
malal.

Burmistrz poinformowal takze o planowa-
nych zmianach ustaw, przewidujacych bardziej
skomplikowane wskazniki, np. wskaznik plyn-
nosci biezacej.

Podsumowujac stwierdzil, iz w biezacym
roku gmina moze zaciagnac kredyt na ok. 3,5 mi-
liona zl na sfinansowanie dlugofalowych zadan oraz
inwestycji konczacych sie w roku biezacym.

Gratulujac Burmistrzowi, p. Skarbnik oraz
p. Sekretarzowi wreczono wiazanki kwiatów.

Burmistrz wskazujac na sprawozdanie z wy-
konania budzetu a w szczególnosci na czesc doty-
czaca wydatków inwestycyjnych, zlozyl podzie-
kowania wszystkim, którzy przyczynili sie do
tego, iz tak wiele zadan udalo sie w minionym roku
zrealizowac. Równiez za przygotowanie wielu
inwestycji na kolejny rok. Stwierdzil, iz w zwiaz-
ku z tym, mozna smialo stwierdzic, ze bedzie to
rok przelomowy.

W BLOKU UCHWAL rozpatrzono naste-
pujace projekty;

1. w sprawie zmian w budzecie.
Szczególowo, poszczególne pozycje zmian

omówila Skarbnik Jolanta Zawisza. Z przedsta-
wionych w tym wzgledzie informacji wynikalo,
ze zwiekszenie dochodów zwiazane jest z dotacja
uzyskana z Terenowego Funduszu Ochrony Grun-
tów Rolnych, z korektak1asyftkacji budzetowej, z
dochodami z tytulu udzialu gminy w podatku do-
chodowym od osób fizycznych na podstawie pi-
sma Ministerstwa Finansów.

Zmniejszenia dochodów budzetowych wy-
nikaja z pomniejszenia srodków subwencji oswia-
towej dla gminy i z korekty klasyfikacji budzeto-
wej.

Zmniejszane wydatki budzetowe dotycza
uruchomienia srodków rezerwy celowej oswiato-
wej na dotacje dla Przedszkola Miejskiego w W e-
glincu oraz zmniejszenia planu trzech inwestycji.

Burmistrz wskazujac na kwote 90 tys. zl
wymieniona w wlw zmianach wyjasnil, iz sa to
oszczednosci wynikajace z rozstrzygnietych prze-
targów na prace zwiazane z modernizacja swietli-
cy wiejskiej w Czerwonej Wodzie oraz moderni-
zacja Domu Kultury w Ruszowie.

Zwiekszenia wydatków budzetowych do-
tyczyly; remontów biezacych dróg i realizacji za-
dan inwestycyjnych, kosztów notarialnych i in-
nych zwiazanych z zakupem dzialek, zwieksze-
nia planu inwestycji Dom przedpogrzebowy i
cmentarz w Ruszowie, remontu sanitariatów w
budynku urzedu gminy, zwiekszenia planu wy-
datków na diety soltysów, zwrotu dotacji za ubie-
gly rok, zwiekszenia dotacji dla OSP, zakupu opa-
sek odblaskowych dla uczniów, naprawy hydran-
tów przeciwpozarowych, szkól podstawowych:
w zakresie podzialu srodków z nadwyzki budze-
towej z poprzedniego roku zgodnie z wnioskami

dyrektorów szkól, srodków na organizacje imprez
sportowych, na wyplate nagrody jubileuszowej i
na nauczanie indywidualne, Gimnazjów: w zakre-
sie wyjazdu mlodziezy szkolnej do Niemiec w
ramach wspólpracy i podzialu srodków z nad-
wyzki budzetowej z poprzedniego roku zgodnie
z wnioskami dyrektorów, ponadto organizacji wy-
miany tut. mlodziezy z mlodzieza z Ukrainy, sty-
pendiów dla studentów oraz uczniów szkól po-
nadgimnazjalnych, zwiekszenia planu inwestycji:
Przebudowa i rewitalizacja terenu zieleni w Ru-
szowie, Oswietlenie drogowe, Modernizacja OSP
w Ruszowie i Place zabaw w Jagodzinie, Zielonce
i Ruszowie, zwiekszenia dotacji przedmiotowej
dla Zakladu Uslug Komunalnych, zakupu mate-
rialów do malowania plotów w W eglincu.

Burmistrz nawiazujac do jednej ze zmian
wymienionych w zwiekszeniach budzetowych,
dot. remontu sanitariatów w obiekcie Urzedu GiM,
podkreslil, iz srodki te zostana uruchomione do-
piero, gdy gmina przejmie niniejszy obiekt na wla-
snosc.

Natomiast Przewodniczacy Rady nawiazu-
jac do srodków przeznaczonych dla szkól, wy-
stapil z wnioskiem, iz przekazywana szkolom
kwota 41.143 zl ma stanowic czesc skladowa
kwoty przeznaczonej na wyplate dodatków mo-
tywacyjnych w 2006 r.

Wniosek niniejszy podjeto jednoglosnie, 11
glosami za.

Burmistrz AKutrowski przedstawil wnio-
sek Wojewódzkiego Zarzadu Melioracji i Urza-
dzen Wodnych w Lwówku Slaskim osfmansowa-
nie w 50 % zadania zwiazanego z regulacja rzeki
Czema Mala. Caly koszt realizacji tego zadania
wynosi 32 tys. zl. Burmistrz zaproponowal pod
ewentualna rozwage Rady, kwote w wysokosci
maksymalnie 8 tys. zl, dodajac, iz pochodzilaby
ze zmniejszenia wydatków na administracje.

Jednoglosnie, 11 glosami za, Rada przychy-
lila sie do tej propozycji.

Z uwzglednieniem dokonanych poprawek
oraz ustalen, jednoglosnie, 11 glosami za, Rada
podjelauchwale

2. zmieniajaca uchwale nr l791XXVII/04
z dnia 24.11.2004r w sprawie przyjecia Wielo-
letniego Programu Inwestycyjnego.

3. w sprawie zaciagniecia w 2006 r. dlu-

Przewodniczacy Rady dodal, iz sprawa ta
zwiazanajest z regulowaniemstanuwlasnoscidzial-
ki 604 polozonej w Starym Weglincupod OSP.

6. w sprawie zbycia w drodze bezprzetar-
gowej gminnych nieruchomosci gruntowych na
rzecz EnergiaPro Koncern Energetyczny.

Sa to grunty, na których znajduja sie urza-
dzenia energetyczne.

7. w sprawie wydzierzawienia nierucho-
mosci.

Sekretarz GiM-Stanislaw Mikolajczyk wy-
jasnil, iz dzierzawadotyczy czescidzialkinr 345/3
stanowiaca wlasnosckomunalna dlaosoby niepel-
nosprawnej, na garazowaniesamochodu.

8.w sprawie wydzierzawienia nierucho-
mosci.

Sekretarz wyjasnil, iz wskazywana czesc
dzialki 1479/22wiaze sie z budowa wiezydla tele-
fonii.

9. w sprawie wzniesienia pomnika na te-
renie dzialki nr 75 w Weglincu.

Pomnik Jana Pawla II zlokalizowanybedzie
na terenie parku.

10. w sprawie zmiany uchwaly nr 81
XXXVII/97 z dnia 30 stycznia 1997 r w sprawie
utworzenia Miejsko-Gminnego Osrodka Kul-
tury.

Zmiana dotyczy obiektów.
11.w sprawie wprowadzenia Regulaminu

uzytkowania obiektu uzytecznosci publicznej
o nazwie "Boiska sportowe ze sztuczna na-
wierzchnia przy Hali Sportowej w Weglincu".

12. w sprawie wprowadzenia regulaminu
uzytkowania obiektu uzytecznosci publicznej
o nazwie "Plac zabaw".

13. w sprawie regulaminu wynagradzania
nauczycieli szkól i placówek oswiatowych, dla
których organem prowadzacym jest Gmina i
Miasto Wegliniec.

Przewodniczacy przypomnial, iz odbyly sie
w tej sprawie konsultacje ze zwiazkami zawodo-
wymi, zakonczone pozytywna opinia.

Radna BarbaraDrozd, wyrazilazadowole-
nie z mozliwosci motywowania nauczycieli,która
daje niniejszy dokument.

JednoglosnieRada podjelauchwale
14.w sprawie zmiany uchwaly Rady Miej-

skiej w Weglincu w sprawie okreslenia stawek
dotacji dla komunalnych zakladów budzeto-
wych.



(

15. w sprawie przystapienia Gminy We-
gliniec do Rady Fundacji Lokalna Grupa dzia-
lania Borów Dolnoslaskich.

Bunnistrz wskazal, iz pojedyncza gmina nie
jest w stanie wiele zdzialac. Ale fundacja, w ra-
mach realizacji zadan na rzecz rozwoju i promocji
obszaru Borów Dolnoslaskich, ma szanse pozy-
skania srodków finansowych. W br jest to kwota
ok. I miliona zl. A odnoszac sie do pytania radne-
go Krzysztofa Chroma, podkreslil, iz dotychcza-
sowe koszty uczestnictwa gminy w tej fundacji
zwiazane sa z opracowaniem strategii.

16. w sprawie nieodplatnego nabycia nie-
ruchomosci.

Burmistrz A.Kutrowski poinformowal, iz
jest to dzialka czesciowo zabudowana, polozona
przy cmentarzu komunalnym w Ruszowie. Znaj-
duja sie na niej ruiny kosciola ewangelickiego.
Dodal, ze ustalono, iz w/w kosciól przekazal ni-
niejsza nieruchomosc na rzecz Skarbu Panstwa.
Przejecie jej teraz przez gmine pozwoli na podje-
cie dalszych dzialan zwiazanych z domem przed-
pogrzebowym. Przy okazji uporzadkowany zo-
stanie teren nieruchomosci a ruiny zabezpieczo-
ne. Burmistrz przypomnial takze o pozytywnym
nastawieniu do sprawy konserwatora zabytków.
Jednak warunkiem realizacji powyzszego jest
zdobycie srodków finansowych.

17. w sprawie podzialu Gminy i Miasta
Wegliniec na okregi wyborcze, ustalenia ich
granic i numerów oraz liczby radnych wybie-
ranych w kazdym okregu wyborczym.

Przewodniczacy Rady poinformowal o roz-
strzygnieciu nadzorczym Wojewody, uchylaja-
cym taka sama uchwale podjeta na ostatniej sesji.
Wyjasnil jednoczesnie, iz obecnie wnioskodawca
jest Burmistrz a nie jak poprzednio, Rada Solec-
ka. Przypomnial takze histone zwiazana z likwi-
dacja okregu wyborczego w Koscielnej Wsi, o
czym przed czterema laty zdecydowali radni z
tamtego terenu. Teraz ze wzgledu na fakt, iz miesz-
kancy Koscielnej Wsi chca miec w Radzie swoje-
go przedstawiciela, propozycja powrotu do PO"
przedniego podzialu okregów.

Jednoglosnie, 10 glosami za, Rada podjela
uchwale.

W sprawach róznych
Przewodniczacy Rady zwrócil sie do Bur-

mistrza o podjecie zdecydowanych dzialan maja-
cych na celu przejecie dzialki lezacej naprzeciwko
kosciola parafialnego w W eglincu.

Burmistrz stwierdzil, iz starania takie zo-
staly podjete. Jednoczesnie poinformowal, izje-
den z wlascicieli, który wyrazil zgode na zbycie
swojego udzialu, przebywa w szpitalu, co obec-
nie uniemozliwia dopelnienie stosownych formal-
nosci notanalnych. Natomiast wspólwlascicielka
tej dzialki, dotad nie zdeklarowala checi jej
zbycia.

Radna B.Drozd wskazujac na niszczejacy i
stwarzajacy juz zagrozenie obiekt, bylej siedziby
Urzedu w W eglincu, pytala o to czy naprawde
gmina nie ma wplywu na brak reakcji i dzialan w
tym wzgledzie ze strony powiatowego nadzoru
budowlanego.

Burmistrz zasugerowal, by radna skierowa-
la sie z ta sprawa do radnego powiatowego -
Stanisllawa Mikolajczyka. Dodal, iz ze strony tut.
urzedu, organ ten, w niniejszej sprawie byl wielo-
krotnie indagowany.

Radna B.Drozd przypomniala takze wnio-
sek zwiazany z podjeciem dzialan umozliwiaja-
cych odbiór przez mieszkanców tut. gminy pro-
gramu lokalnego.

Przewodniczacy Rady poinformowal, iz
inne jednostki samorzadowe takze podejmowaly
tego typu inicjatywe. Jednak dotad, dzialania te
sa bezskutecme.

M.Sochon
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MIESZKANIA KOLEJOWE
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Chce Panstwa
poinformowac o stanie
zaawansowaniaprocesu
przejmowania budyn-
ków PKP przez Gmine.

Urzad Gminy i

" Miasta w Weglincu nie-
odplatnie przejal od

PKP Spólka Akcyjna Oddzial Gospodarowania
Nieruchomosciami we Wroclawiu ponizsze nie-
ruchomosci polozone w Weglincu zabudowane
wielorodzinnymi budynkami mieszkalnymi.
- ul. Karola Wojtyly - budynki nr 18,25,27,29,
31,33,
- ul. Kochanowskiego - budynki nr 1, 3, 6,
- ul. Sikorskiego - budynek nr 42,
- ul. Partyzantów budynek nr 1,
- ul. Sportowa - budynki nr 1,2,3,
- ul. Kolejowa - budynki nr 2, 4, 8, 18,
- ul. Pilsudskiego - budynki nr l6a i 16b

We wladaniu PKP pozostaly jeszcze bu-
dynki mieszkalne polozone przy ul.:
- Wojska Polskiego 1,
- Kolejowej 20, 22, 24, 26,
- Kochanowskiego 2,
-Sikorskiego 13, 15,
wszystkie usytuowane na dzialce nr 55; przy
ul.Kochanowskiego 19, ul.Mickiewicza oraz bu-
dynki przy ul. Sikorskiego nr 5 (byly hotel) 7 i 9,
które polozone sa na odrebnej duzej dzialce na
której polozone sa równiez inne budynki i obiek-
ty kolejowe. W momencie gdy PKP wystapi do
Urzedu z wnioskiem o nieodplatne przekazanie
w/w nieruchomosci rozpoczeta zostanie proce-
dura zmierzajaca do przejecia przez gmine nieru-
chomosci.

Gmina przejmujac nieruchomosci obcia-
zona zostala kosztami zwiazanymi z oplatami
rocznymi za wieczyste uzytkowanie przejetych
nieruchomosci uiszczanymi na rzecz Skarbu Pan-
stwa. W zwiazku z powyzszym Rada Miejska w
Weglincu podjela uchwale wyrazajac zgode na
uzyskanie przez Gmine praw wlasnosci przeje-
tych dzialek wraz z budynkami mieszkalnymi.
Obecnie Urzad kompletuje niezbedna dokumen-
tacje celem wystapienia do wojewody z wnio-

skiem o uzyskanie przez gmine prawa wlasnosci
dzialek gruntowych na których posadowione sa
budynki mieszkalne. Do czasu uzyskania przez
Gmine praw wlasnosci nieruchomosci wstrzy-
mana jest procedura sprzedazy lokali, z chwila
otrzymania stosownej decyzji Wojewody Urzad
niezwlocznie przystapi do sprzedazy mieszkan.
Tu mamy spory klopot. Sejm we wrzesniu 2005
r. znowelizowal ustawe o zasadach sprzedazy
przez gmine lokali przejetych od PKP. Noweli-
zacja zakazala sprzedazy mieszkan kolejowych
dotychczasowym najemcom ze znizka wieksza
niz 95%. Przypominam, ze w naszej gminie
mieszkania komunalne sprzedawane sa z 99%
ulga. Osobiscie zwrócilem sie w tej sprawie za
posrednictwem senatora Stanislawa Koguta do
ministra infrastruktury o wyjasnienie czym kie-
rowal sie ustawodawca wprowadzajac to ograni-
czenie. Co sie okazalo: Niektóre miasta i gminy
sprzedawaly przejete mieszkania kolejowe za 30,
40 i wiecej procent wartosci. Aby te praktyki
ukrócic od wrzesnia 2005 r. zapisano w ustawie,
ze sprzedaz mieszkan PKP przejetych przez
gminy musi nastepowac na zasadach okreslonych
w ustawie z dnia 8 wrzesnia 2000 r. o komercja-
lizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsie-
biorstwa "Polskie Koleje Panstwowe" (Dz. U. z
2000 r., Nr 84 poz. 948 z pózo. zm.).

Cena lokalu ulega pomniejszeniu o 6% za
kazdy rok pracy najemcy w PKP oraz za 3% za
kazdy rok najmu mieszkania od PKP - lacznie
nie wiecej jednak niz o 95%. Jezeli osoba upraw-
nionajest emeryt, rencista lub wdowa (wdowiec)
po niej, to korzystaja oni z obnizki 95%.

Ustawodawca nie przewidzial, ze sa w
Polsce gminy takie jak W egliniec, gdzie mieszka-
nia sprzedaje sie z ulgami wiekszymi niz 95%.
I tak chroniac jednych skrzywdzono drugich, w
tym wypadku mieszkanców naszej gminy. Ja
broni nie skladam. Bede nadal dostepnymi praw-
nie srodkami, dazyl do zainteresowania tym pro-
blemem odpowiedniego ministra oraz parlamen-
tarzystów, po to by przywrócic gminie prawo
do stosowania wiekszych ulg od zapisanych w
ustawie.

M. Sochon

Z pewnoscia zauwazyliscie Panstwo, ze
w weglinieckiem parku niewiele sie dzieje. Nie ma
nowych nasadzen kwiatów, itp. Spiesze Panstwa
uspokoic. Ogloszony zostal przez gmine prze-
targ, na kompleksowe wykonanie przebudowy
parku. Wedlug obowiazujacych procedur czas od
ogloszenia przetargu do wylonienia wykonawców
to 30 dni. Zakladamy, ze w lipcu do parku wejda
ekipy elektryczne, budowlane oraz fachowcy od
terenów zielonych i roboty rusza pelna para. Na
koniec lipca planowane jest odsloniecie pomnika
Jan Pawla II. Pomnik w tej chwili jest w trakcie
rzezbienia w Strzegomiu.

Siedzaca kamienna postac papieza zostanie
wykonana z bialego granitu. Chcialbym podzielic
sie z Panstwem pewna refleksja. Uslyszalem kry-
tyke z ust kilku osób majacych ambicje startowac
w jesiennych wyborach samorzadowych, ze po

co ta przebudowa parku? Szkoda pieniedzy, ze
oni oczywiscie potrafiliby je lepiej spozytko-
wac.Byc moze. Jednak zdaniem weglinieckich
radnych przebudowa parku jest po to, zeby bylo
po prostu ladniej i to cala nasza filozofia. Zeby

starsi ludzie mieli gdzie pójsc i posiedziec, zeby
mamy z malymi dziecmi mialy gdzie sie spotkac,
zeby Wegliniec nam po prostu pieknial.

To samo dotyczy chodników, plotów, ele-
wacji. Przyznacie Panstwo, ze w realizacji tych
zamierzenjestesmy dosc skuteczni, a co, (z przy-
kroscia stwierdzam) nie wszystkim sie podoba.
Mówi sie trudno,
my konsekwent-
nie nadal bedzie-
my robic swoje.

M. Sochon
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Ochrona przeciwpozarowa gDliny
Z okazji dnia strazaka chcialbym Pan-

stwu przekazac infonnacje na temat dotychcza-
sowych dzialan na rzecz ochrony pozarowej w
gminie oraz zamierzenia i plany na najblizsza
przyszlosc.

Sadze, iz nalezy ujawniajac fakty, uciac
prowadzone tu i ówdzie dywagacje na temat przy-
szlosci ochrony pozarowej w gminie oraz sklada-
ne obietnice i deklaracje, oczywiscie zwiazane ze
zblizajacymi sie wyborami, ale niestety nie zwia-
zane z rzeczywistoscia i zdrowym rozsadkiem.

Na terenie naszej gminy funkcjonuja czte-
ry jednostki OSP: w Ruszowie, W eglincu, Czer-
wonej Wodzie i Starym Weglincu. Od kilku lat
utworzona i zarejestrowana jest kolejna jednost-
ka OSP w Jagodzinie, która dotychczas, nie ma-
jac stosownego sprzetu i wyposazenia, nie roz-
poczela dzialalnosci.

Obecnie najwieksze znaczenie dla ochro-
ny pozarowej w gminie ma jednostka w Ruszo-
wie, która, wyposazona w dwa wozy bojowe,
jeden samochód operacyjny wraz z bardzo do-
brym usprzetowieniem, zabezpiecza duzy pól-
nocny obszar gminy

Wartoscia tej jednostki sa doswiadczeni i
dobrze przygotowani ochotnicy na których za-
wsze mozna liczyc. Rola i znaczenie jednostki
zdecydowaly o przeprowadzeniu modernizacji
siedziby OSP i doprowadzeniu jej do ponadprze-
cietnych standardów.

Kolejnapod wzgledem waznoscijednost-

ka jest OSP w Weglincu, której znaczenie po
utworzeniu w W eglincu panstwowej jednostki ra-
towniczo gasniczej nieco zmalalo. OSP W egliniec
stacjonuje w malo funkcjonalnym i bedacym w
nie najlepszym stanie technicznym obiekcie na
Placu Wolnosci w W eglincu. OSP W egliniec - jed-
nostka z tradycjami, niezawodna, ale skromniej
od Ruszowa wyposazona. Ostatnio zdecydowa-
nie odmlodniala kadra i przez to uaktywnila sie i
coraz glosniej aspiruje do wzrostu znaczenia po-
prawe warunków funkcjonowania i wyposaze-
nia. Prowadzone inwestycje remizy OSP Ruszów
wzbudzaja oczekiwania, a podsycane przez lo-
kalnych politycznych spekulantów, przeradzaja
sie u niektórych ochotników w zawisc. Pomimo
wszelkich emocji i spekulacji oczywistym jest
jednak fakt, ze przyszlosc jednostki OSP W egli-
niec ijej siedziby wiaze sie bardzo scisle z funk-
cjonowaniem Panstwowej Jednostki Strazy Po-
zarnej w Weglincu. Dla przypomnienia,jednost-
ka ta, po moich osobistych staraniach jak i in-
nych osób z gminy i nie tylko, powstala w miej-
sce likwidowanej zakladowej jednostki PKP.
Obecnie wskutek decyzji kierownictwa Panstwo-
wej Strazy Pozarnej, powodowanych,jak sadze,
wzgledami oszczednosciowymi,jak i analiza wy-
korzystania jednostki, ulegla zmniejszeniu obsa-
da etatowa jednostki, w której obecnie na jedna
zmiane sluzy trzech strazaków. W zwiazku po-
wyzszym majac na celu utrzymane jednostki w
Weglincu Komendant Powiatowej Strazy Pozar-
nejzlozyl mi propozycje wprowadzenia do
obiektu PSP naszej jednostki ochotniczej strazy
pozarnej w W eglincu i partycypowania w zwiaz-
ku z tym w kosztach utrzymania obiektu.

WEGLlNIEOKIE

W obiekcie PSP w Weglincujuz obecnie
znajduje sie posterunek Policji, którego obsada
etatowa ma szanse w przyszlosci byc znacznie
zwiekszona.

Kazdy powinien wiedziec, ze obecnie
przygotowywane sa przez rzad Rzeczpospoli-
tej regulacje prawne, okreslajace statusjednostki
Panstwowej Strazy Pozarnej i wynikajaca z tego
obsade etatowa. Dla naszego powiatu, a w tym i
gminy, z nowych regulacji prawnych moze wy-
niknac, podkreslam moze, ijest to zalezne wy-
lacznie od Panstwa i przygotowywanych decy-
zji rzadu zmiana statutujednostki PSP w Weglin-
cu, która moze zostac czasowym posterunkiem.
Oznaczac to bedzie, ze jednostka PSP w zwiaz-
ku z tym funkcjonowalaby w Weglincu w okre-
sach zwiekszonego zagrozenia pozarowego.

Uprzedzajac sytuacje i chcac wesprzec
komendanta powiatowego PSP w dzialaniach na
rzecz utrzymania jednostki PSP w Weglincu.
Podjelismy wstepne rozmowy na temat party-
cypacji w kosztach utrzymania obiektu.

Powyzsze stawia tez szczególne wyma-
gania przed jednostka OSP w Weglincu. Uwa-
zam, ze nalezy stale podnosic jej stan gotowosci,
wyszkolenie, modernizowac i odnawiac wypo-
sazenie, tak by w przypadku dalszych ograni-
czen w funkcjonowaniu PSP, byla ona w stanie
wypelnic ewentualna luke w systemie gminnej
ochrony przeciwpozarowej.
Wszelkie kwestie zmian organizacyjnych, loka-
lizacji, remontów w naszej OSP beda na biezaco
uzgodnione z czlonkami OSP Wegliniec.

Z doswiadczenia oraz prowadzonego na
biezaco rozpoznania przewidywanych zmian w
organizacj i PSP uwazam, ze z cala powaga nale-
zy podejsc do zaistnialej sytuacji, a przede
wszystkim zrezygnowac z naiwnosci zawartej
w przekonaniu, ze istniejacy stan uda sie utrzy-
mac. Musimy zdecydowanie wesprzec PSP w
zmniejszeniu kosztów utrzymania obiektu w
Weglincu i przez to zwiekszyc szanse utrzyma-
nia jednostki PSP w naszej gminie.

Zakres finansowania remontów i moder-
nizacji siedziby OSP w Weglincu bedzie zalezal
od uzgodnien z PSP ijak przypuszczam równiez
z Policja na temat zasad utrzymania obecnego
obiektu PSP.Nikt rozsadny chyba nie przypusz-
cza, iz dopuszczalnym byloby utrzymanie przez
gmine dwóch obiektów jednoczesnie lub utrzy-
manie tak duzego obiektu PSP przy trzyosobo-
wej obsadzie.

Kolejna jednostka w systemie gminnej
ochrony przeciwpozarowej jest OSP w Czerwo-
nej Wodzie, która po pewnym okresie zastoju od
kilku lat zdecydowanie sie zaktywizowala. Z
inicjatywy wlasnie OSP w Czerwonej Wodzie i
jej bardzo duzym udziale wyremontowano za-
plecze socjalne i sale narad w remizie a kolejne
prace sa przygotowywane. Dbalosc o sprzet i
aspiracje dzialaczy umozliwily mi wystapienie
do komendanta wojewódzkiegoPSP z wnioskiem
o wlaczenie OSP w Czerwonej Wodzie do Krajo-
wego Systemu Ratownictwa Gasniczego w któ-
rym z naszej gminy sajuz OSP w Ruszowie i w
Weglincu.

)

W znacznie gorszych warunkach stacjo-
nuje i funkcjonuje jednostka OSP w Starym We-
glincu, na która, mimo pewnych problemów ka-
drowych, moga w razie potrzeby liczyc nie tylko
mieszkancy Starego W eglinca.

OSP Stary Wegliniec funkcjonuje w
obiekcie, który nie jest wlasnoscia gminy. Dlate-
go tez nie mozemy w tym obiekcie dokonywac
duzych nakladów inwestycyjno -remontowych.
Ostatnio Rada Miejska zdecydowala o wysta-
pieniu do w Wojewody o nieodplatne przekaza-
nie obiektu uzytkowanego przez OSP w Starym
Weglincu na rzecz gminy. Dopelnienie tych for-
malnosci otworzy droge do przeprowadzenia w
wiekszym zakresie prac remontowych.

Dla uaktywnienia jednostki OSP w Jago-
dzinie zdecydowalem przy wsparciu dzialaczy z
Jagodzina o wystapienie do PSP o przekazanie
samochodu pozarniczego. Mam nadzieje, iz nasz
wniosek bedzie rozpatrzony pozytywnie, co
spowoduje uaktywnienie jednostki w Jagodzinie,
ale i jednoczesnie stworzy problem remontu
obiektu na garaz i zaplecze socjalne.

W skali powiatu ochotnicze straze po-
zarne z naszej gminy odgrywaja istotna role -
cztery jednostki sa w pelni dyspozycyjne i nie-
zawodne a dwie sa w Krajowym Systemie Ra-
towniczo Gasniczym.

Naj istotniej szym zadaniem na przyszlosc
jest dosprzetowanie naszych jednostek OSP -
uzbrojenieje w nowoczesny i niezawodny sprzet.

Widzac te potrzeby przeprowadzilemjuz
szereg konsultacji i uzgodnien oraz zdecydowa-
lem o zleceniu przygotowania programu wymia-
ny imodernizacji sprzetuOSP.Rozeznalemgdzie
i jakie wsparcie finansowe mozemy na ten cel
otrzymac ijakie warunki nalezy spelnicbywspar-
cie to bylo realne. W zwiazku ze zmiana regul
finansowania w ramach programu INTERREG
lIlA w latach 2007 - 2013 podpisalem nawet
umowy partnerskie z zaprzyjaznionym Bunni-
strzem z gminy Rorka o wsparciu w zakresie
ochrony przeciwpozarowej.

Programowane usprzetowienie,moderni-
zacji sprzetu i wyposazenia podlegac' bedzie
musialo scisle okreslonym regulom i zasadom.

Okresienie co, kiedy i w którejjednostce
bedzie przekazywane nie moze byc warunkowa-
ne nieodpowiedzialnymi obietnicami. Potrzeby
jednostek ich znaczenie nie tylko dla gminnej
ochrony pozarowej jak i krajowej, mozliwosci
obslugi i optymalnego wykorzystania sprzetu to
podstawowe uwarunkowania lezace po stronie
gminy.

Warunki i kryteria przyznania dofinan-
sowania jednostki OSP przez podmioty z poza
gminy to kolejna grupa uwarunkowan decydujac
o faktycznym rozdziale sprzetu na jednostki.

W mojej ocenie nasze szanse na uzyska-
nie wsparcia finansowego z zewnatrz sa duze,
tak jak i duze jest znaczenie naszych OSP dla
powiatu i województwa. Nalezy tylko konkret-
nie przygotowywac wnioski no i oczywiscie za-
bezpieczyc stosowne wsparcie programem
usprzetowienia OSP z budzetu gminy.

A. Kutrowski
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Dab Papieski
Z inicjatywy Dyrekcji Generalnej Lasów

Panstwowych mieszkancy parafii Ruszów oraz
zaproszeni goscie spotkali sie w dniu 27 maja
2006 roku w kosciele parafialnym w Ruszowie,
na historycznej uroczystosci posadzenia sadzonki
Debu Papieskiego. Sadzonki wyhodowanej z zo-
ledzi zebranych w 2003 roku z naj starszego w
Polsce Debu Chrobrego a poswieconych w dniu
28 kwietnia 2004 roku przez Ojca Swietego Jana
Pawla II.

Komitet organizacyjny tej niezwyklej
uroczystosci w Ruszowie tworzyli: Janusz Ko-
bielski - nadlesniczy Nadlesnictwa Ruszów, An-
toni Szurpicki - z-ca nadlesniczego, ksiadz An-
toni Plawecki - proboszcz Parafii Ruszów, Zbi-
gniew Zel - przewodniczacy Rady Parafialnej
oraz Leszek Hawrot - soltys solectwa Ruszów.

Wybór daty tej uroczystosci nie byl przy-
padkowy. W dniu 18 maja minela 86 rocznica
urodzin Jana Pawla II a sobota 27 maja byla ko-
lejnym dniem pielgrzymki biskupa Rzymu Ojca
Swietego Benedykta XVI, nastepcy Jana Pawla
II.

Po uroczystej eucharystii odprawionej w
intencji Ojca Swietego Jana Pawla II przez ksie-
dza Antoniego Plaweckiego, w której udzial wzie-
ly poczty sztandarowe wystawione przez Szko-
le Podstawowa i Gimnazjum w Ruszowie, Nad-
lesnictwo Ruszów oraz Ochotnicza Straz Pozarna
z Ruszowa zebrani parafianie oraz goscie udali
sie na plac przed kosciolem.

Aktu posadzenia historycznego debu,
Zywego Pomnika Pamieci Jana Pawla II dokonali
: ksiadz proboszcz Antoni Plawecki, nadlesni-
czy Nadlesnictwa Ruszów Janusz Kobielski oraz
Burmistrz Gminy i Miasta Wegliniec Andrzej
Kutrowski.

Soltys Leszek Hawrot zlozyl wiazanke
kwiatów i zapalil znicze pod okolicznosciowa
plyta upamietniajaca ten historyczny dzien .Na-
stepnie goraco podziekowal: nadlesniczym Ja-
nuszowi Kobielskiemu i Antoniemu Szurpickie-
mu, dyrektorowi Przedsiebiorstwa "Stolbud"
AndrzejowiKmiec za wklad materialny a Panom
Stanislawowi Mikolajczykowi, Andrzejowi
Drgas,PiotrowiCzajkowskiemu,DariuszowiStel-
wach, Jerzemu Janasz i jego koledze Mietkowi
za poswieceniewlasnego czasu i wklad pracy w
przygotowanie tej uroczystosci. Na koniec uro-
czystosci zebrani zaspiewali "Barke" ulubiona
piesn ukochanego Ojca SwietegoJana Pawla II.

Leszek Hawrot
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Plac zabaw w Ruszowie

W biezacym tygodniu Burmistrz Gminy i Miasta
W egliniec uczestniczyl w spotkaniu zorganizowa-
nym w Szkole Podstawowej w Ruszowie z rodzi-
cami, na temat lokalizacji placu zabaw dla dzieci.

Po wysluchaniu uwag, propozycji i prze-
prowadzonej polemice zdecydowal o lokalizacji
placu zabaw na terenie tzw. parku w Ruszowie,
mieszczacego sie przy ulicy Zaganskiej.

Prace adaptacyjne i porzadkowe terenu,
na którym ma powstac plac zabaw, rozpoczna sie
w miesiacu czerwcu. Podpisana zostala juz sto-
sowna umowa z zarzadzajacym parkiem w imie-
niu wlasciciela tj. Skarbu Panstwa Starosta Zgo-
rzeleckim o nieodplatnym uzyczeniu go Gminie,
która juz przed kilku laty wystapila z wnioskiem
do wojewody o przekazanie parku na wlasnosc.
Koncepcja Burmistrza zapisana w studium uwa-

Burmistrz Gminy i Miasta W egliniec
oglasza:

otwarty konkurs ofert
na wykonanie zadan publicznych zwiazanych z
realizacja zadan samorzadu gminy w roku 2006
przez organizacje prowadzace dzialalnosc pozyt-
ku publicznego w zakresie zagospodarowania
czasu wolnego mlodziezy.
I. Szczególowy zakres zadania: Prowadzenie za-
jec sportowych w pilce noznej uczniów (mlodzi-
ków) w Ruszowie.
II. Zasady przyznawania dotacji.
l.zlecenie zadania i udzielanie dotacji nastepuje
z zastosowaniem przepisów art. 16 ustawy z
dnia 23 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci pozytku
publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr
96, poz.873).
2. W przypadku wyboru oferty, realizacja zada-
nia nastapi w trybie wspierania zadania. Wyso-
kosc dotacji moze byc nizsza niz wnioskowana
w ofercie. W takim przypadku przysluguje pra-
wo do negocjowania zmniejszenia zakresu rze-
czowego zadania lub rezygnacji z jego realizacji.
3. Burmistrz Gminy i Miasta w Weglincu moze
odmówic podmiotowi wylonionemu w konkur-
sie przyznania dotacji i podpisania umowy w
przypadku, gdy okaze sie, iz rzeczywisty za-
kres realizowanego zadania znaczaco odbiega od
opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezen-
tanci utraca zdolnosc do czynnosci prawnych,
zostana ujawnione nieznane wczesniej okolicz-
nosci podwazajace wiarygodnosc merytoryczna
lub finansowa oferenta.
4. Szczególowe i ostateczne warunki realizacji,
finansowania i rozliczania zadania reguluje umo-
wa zawarta pomiedzy oferentem a Gmina Wegli-
nieco
III. Termin i warunki realizacii zadania.

l. Zadanie winno byc zrealizowane w roku 2006
z zastrzezeniem, iz szczególowe terminy wyko-
nania zadan okreslone zostana w umowie.
2. Zdanie winno byc zrealizowane z najwyzsza
starannoscia zgodnie z zawarta umowa oraz obo-
wiazujacymi standardami i przepisami, w zakre-
sie opisanym w ofercie.
IV. Termin. tryb i warunki skladania ofert.
l.W konkursie moga brac udzial podmioty okre-
slone wart. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o dzialalnosci pozytku publicznego i wo-
lontariacie (Dz. U. z 2003 r. nr 96, poz. 873).

runkowan i projekcie planu miejscowego zaklada
reaktywacje teren zieleni urzadzonej na obszarze
tzw. Parku w Ruszowie. Proponowana taktyka
dzialan wychodzi z zalozenia, iz jednorazowe do-
prowadzenie parku do wlasciwego stanu bedzie
kosztowne i przez to trudne do zrealizowania w
krótkim czasie. Stad tez Burmistrz proponuje do-
chodzic do celu malymi krokami. W biezacym roku
zrobic ogrodzenie od ul. Zaganskiej i wewnetrz-
ne, oraz urzadzic plac zabaw dla dzieci by park byl
uzytkowany - zaczal zyc i przez to celowym i
koniecznym bylo dobrejego urzadzeniei inwesto-
wanie w te nieruchomosc. Dodatkowo zostanie
naprawiony mostek laczacy centrum Ruszowa i
teren Parku.

Pomimo pewnych obaw wyrazanych na
spotkaniu zadanie bedzie realizowane i jak prze-
konywal Burmistrz z pozytkiem dla spolecznosci
Ruszowa.

Red.

2.Podmioty uprawnione do udzialu w postepo-
waniu konkursowym skladaja pisemne oferty re-
alizacji zadania (odrebne na kazde zadanie) wg
wzoru okreslonego w Rozporzadzeniu MPPiPS
z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty
realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru
umowy o wykonanie zadania publicznego i wzo-
ru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.
U. z 2005 r. Nr. 264, poz. 2207).
3. Oferty musza byc podpisane i opieczetowane
przez oferenta.
4. Do oferty nalezy dolaczyc:.aktualny statut lub inny dokument zawierajacy
zakres dzialalnosci podmiotu oraz wskazujacy
organy uprawnione do reprezentacji;. sprawozdanie merytoryczne i finansowe za
ostatni rok. oraz pozostale zalaczniki okreslone
we wzorze oferty.
5. Oferty nalezy skladac w siedzibie Urzedu
Gminy i Miasta Wegliniec ul. Sikorskiego 3 pok.
nr 21 w kopercie z dopiskiem" Otwarty Kon-
kurs Ofert "Pilka nozna - Ruszów" do dnia
29.06.2006 r.

6. Oferty niezgodne ze wzorem, niekompletne i
zlozone po terminie nie beda rozpatrywane.
7. Wybór najkorzystniejszych ofert nastapi w
ciagu 30 dni od ostatecznego terminu skladania
ofert.

8. Propozycji podzialu srodków dokona komisja
powolana przez Burmistrz Gminy i Miasta w
Weglincu z uwzglednieniem:
-kosztów realizacji projektu, w tym rodzaju i ce-
lowosci ponoszonych kosztów,
-doswiadczenia oferenta w realizacji zadania o
podobnym charakterze i zasiegu ( w tym doswiad-
czenie z dotychczasowej wspólpracy z Gmina
Wegliniec ),
-mozliwosci realizacji zadania przez oferenta, w
tym posiadanie zasobów kadrowych i rzeczo-
wych.
V. Termin. tryb i kryteria stosowane przy doko-
nywaniu wyboru oferty.
a. merytoryczna wartosc przedsiewziecia
b. wymierne korzysci dla spolecznosci lokalnej
C. zasieg oddzialywania przedsiewziecia
d. koszt przedsiewziecia
e. udzial wkladu wlasnego organizacji i udzial z
innych zródel finansowania
f. perspektywa kontynuacji przedsiewziecia, do-
tychczasowa wspólpraca z gmina Wegliniec
g. dotychczasowe dokonania organizacji.
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Jubileusz 60-lecia Szkoly Podstawowej w Ruszowie
uczniów wzrastala. Obecnie do szkoly
uczeszcza232 uczniów z Ruszowa i po-
bliskich miejscowosci. Przez 60 lat ist-
nienia szkoly z jej dziejami splotly sie
losy 123nauczycieli. Obecnie grono pe-
dagogiczne liczy 25 pedagogów.
Obchody jubileuszu rozpoczely sie uro-
czysta msza swieta w Kosciele pw. Zmar-
twychwstania Panskiego w Ruszowie od-
prawiona przez ksiedza Antoniego Pla-
weckiego. Po powrocie do szkoly nasta-
pilo oficjalne przywitanie przybylych go-
sci przez dyrektor Lilie Lawniczak. Glos
zabrali równiez Burmistrz Gmi-

ny i Miasta Wegliniec Andrzej Kutrow-
ski oraz Starosta Powiatu zgorzeleckiego
Andrzej Tyc. Przypomniano historie
szkoly oraz ludzi, którzy ja tworzyli. Na-
stepnie zaprezentowaly sie grupy teatral-

ne i muzyczna przygotowane przez Be-
ate Kowalska, Jolante Gardziej i Zbignie-
wa Wilgana.

Po czesci oficjalnej nastapilo zwie-

dzanie szkoly. Na korytarzach zorgani-
zowano wystawe zgromadzonych zdjec
z lat 1946-2006. Mozna bylo tez podzi-
wiac wystaweprac malarskichrodzimych
artystek Jolanty Kowal i Ewy Lukiano-
wicz.

BUDYNEK PRZEDWOJENNY...

13 maja 2006 r. w Szkole Podstawowej im. Boha-
terów 37 pp. 7 Dywizji II Armii WP w Ruszowie
odbyly sie uroczyste obchody 60 rocznicy po-
wstania szkoly. Budynek w którym znajduje sie
Szkola Podstawowa zostal zbudowany w latach
1905-1906 -liczy wiec juz 100 lat. Przed wojna
miescila sie w nim szkola ewangelicka, a w czasie
II wojny swiatowej zorganizowano tu szpital.

Po zakonczeniu dzialan wojennych wraz
z pierwsza grupa repatriantów 25 czerwca 1945

roku przybylo do Ruszowa malzenstwo nauczy-
cieli - Antonina i Mikolaj Bagajowie, którzy od
razu przystapili do organizowania szkoly. Nauke
rozpoczeto 1 kwietnia 1946 r. Poczatkowo bylo
tylko 12 uczniów, ale w nastepnych latach liczba

)

Nastepnym punktem programu byla uro-
czysta Rada Pedagogiczna z udzialem zaproszo-
nych gosci. Na boisku szkolnym zorganizowano
festyn rodzinny. Impreze zakonczyl Plenerowy
Bal Absolwenta.

Jubileusz 6O-1ecia powstania szkoly byl
okazja do przypomnienia dziejów szkoly, spo-
tkania z ludzmi, którzy tworzyli jej historie. Uro-
czystosc odbyla sie dzieki duzemu zaangazowa-
niu nauczycieli, Rady Szkoly, miejscowym spon-
sorom, przyjaciolom szkoly oraz Urzedowi Gmi-
ny i Miasta Wegliniec

Krystyna Jurkowska

... I PO PRZEBUDOWIE

W budynku szkoly uczniowie uczestni-
czyli w zajeciach warsztatowych. W tym roku
uczniowie mieli do dyspozycji dziewiec warsz-
tatów: warsztat rzezbiarski, malowanie lampio-
nów, woskowe obrazy, zabawy z chusta, pry-
skane obrazki,malowanietuszem, zdobienieksia-
zek oraz karaoke.
Wzorem ubieglych latwymienilismysie doswiad-
czeniami i pomyslami na dzialania artystyczne.
Takie spotkania poszerzaja warsztat pracy i daja
duzo radosci dzieciom. Podobniejak w ubieglych
latach Rada Szkoly w Ruszowie przygotowala
dla wszystkich uczestników spotkania pyszna
grochówke.Mamy nadzieje, ze spotkamy sie za
rok, dostarczajac dzieciom nowych wrazen arty-
stycznych.

11 maja 2006 r. po raz piaty w Szkole
podstawowejw Ruszowie odbyly sie Prezentacje
Artystycznej Twórczosci Dzieci. Impreza prze-
biega podpatronatemBurmistrzaG i M Wegliniec
Andrzeja Kutrowskiego.
W tym roku w dzialaniach
artystycznych wziely
udzial dzieci z Czerwonej
Wody, Gozdnicy, Ilowej,
Parowej, Ruszowa, Stare-
go Weglinca, Weglinca. Po
raz pierwszy goscilismy
dzieci ze Szkoly Specjal-
nej w Zgorzelcu. Podobnie
jak w ubieglych latach dzie-
ci prezentowaly swoje
zdolnosci aktorskie, wo-
kalne i taneczne. Przedsta-

wienia odbywaly sie na
dwóch scenach w sali gim-
nastycznej. W tym roku
mielismy przyjemnosc
obejrzec szesc przedsta-
wien teatralnych, recytacje
oraz szesc wystepów mu-
zycznych i tanecznych.

Krystyna Jurkowska

24-25 czerwca 2006 f.

VI edycja imprezy plenerowej
w Starym Weglincu

Noc,

Sw iETOjANskA
Impreza odbywa sie na terenie przy stawie tar-
tacznym. Symbolem Nocy Swietojanskiej jest
rzucanie wianków do wody, wykonanych przez
uczestników konkursu. Tradycja spotkania jest
takze konkurs plywania na byle czym. W tym
roku po raz pierwszy odbedzie sie turniej pilki
plazowej w stylu brazylijskim i powozenie fur-
manek. Popularnoscia ciesza sie tez prace dzieci
ze swietlicy srodowiskowej. Tegoroczna wysta-
wa moze zadziwic gosci.

Atrakcja wieczornejczesci imprezybeda
koncerty zespolów: Dwie Korony i Sumpluastic,
które wprowadza nas w nastrój dobrej zabawy
tanecznej do bialego rana. Niedzielne popoludnie
spedzimy w towarzystwie Andrzeja Rybinskie-
go i Zespolu Kindla.

Noc Swietojanska cieszy sie popularno-
scia nie tylko mieszkanców i okolic, ale takze
odwiedzajacych nas gosci.

Serdecznie zapraszamy

Organizator imprezy Towarzystwo Przyjaciól
Starego Weglinca, przy wspóludziale i wspólfi-
nansowaniu Urzedu Gminy i Miasta Wegliniec
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PROGRAM IMPREZY PLENEROWEj

"Noc SWi~TOjAN§kA"

STARYW~GLiNiEC 2006

SOBOTA 14 CZERWCA 1006R.

13.00- Rajdy rowerowe
14.00 - Konkurs plastyczny
14.30- Turniej Siatkówki Plazowej
15.00 - Wystepy Zespolów Ludowych
15.00- Rajd konny Równina Wegliniecka

Zakonczony wyscigiem na trasie crossu
16.30- Konkurs powozenia furmanek
18.00 - Koncert Zespolu Dwie Korony -
WWWdwiekorony.art.pl

20.00 - Koncert Zespolu Sumptuastic-
WWWsumptuastic.pl
22.00 - Konkurs wianków
22.00 - Zabawa taneczna

23.00 - Pokaz sztucznych ogni
23.10 - Wybory Mis & Mister Nocy Swietojan-
skiej

NIEDZIELA15 CZERWCA1006R.

14.00- Final Turniej Siatkówki Plazowej
14.30 - Konkurs Plywania na Byle, Czym
15.00 - Zawody Jezdzieckie w Skokach przez
Przeszkody
15.30 - Gotowanie potraw z ryb
16.00- InscenizacjaNOCY SWIETOJANSKIEJ
16.30- Wreczanienagród
18.00- Koncert Andrzeja Rybinskiego-
WWW.andrzejrybinski.pl
19.00- Koncert Kindla & Andrzej
Rybinski
19.30 - Koncert Zespolu
Kindla - WWW.kind1a.p1
21.00 - koncert Zespo-
luTwistem

e-mail:
tpsw@interia.pl
www.naszanoc.end.p1

Regulamin konkursu
Wianków Swietojanskich

1. Organizator:Towarzystwo Przyjaciól Starego
Weglinca.
2.Miejsce:Teren imprezyplenerowej "Noc Swie-
tojanska" w Starym Weglincu przy stawie Tar-
tacznym.
3.Termin:24 czerwca 2006 r.
4.Prawo uczestnictwa w konkursie maja dziew-
czeta.
5. Wiankibeda oceniane w dwóch kategoriach:. dziewczeta szkoly podstawowej;.dziewczeta szkól ponadgimnazjalnych.
6.Wianek powinien byc wykonany z ziól.
7. Podstawowym zielem, który powinien sie zna-
lezc w wianku jako glówny jego skladnik jest by-
lica.

8. Kazdy wianek powinien zawierac nastepujace

WE~LlNIEOKIE ~"'f e ~"'Allly"
ziola: bylice, dziurawiec, konczyne, krwawnik,
miete, rumianek i kwiat dzikiego bzu.
9. Dobór materialów i kompozycja splotu dowol-
na.
1O.Zgloszenie uczestnictwa w konkursie nalezy
dokonac w biurze organizacyjnym.
11. Ponadto uczestnicy beda mieli mozliwosc i
prawo wystapienia poza konkursem.
12. Organizator zastrzega sobie prawo interpre-
tacji wszystkich kwestii spornych konkursu.

Regulamin Uczestnictwa w Konkursie

Plywania na Byle Czym

1. Organizator: Towarzystwo Przyjaciól Starego W e-
glinca.
2.Miejsce: staw Tartaczny w Starym Weglincu. Te-
ren imprezy plenerowej "Noc Swietojanska".
1. Termin: 25 czerwca 2006 r.

2. W konkursie moze wziac udzial kazdy

chetny, który ukonczyl 18 rok zycia i .<i
podpisal karte zgloszeniowa.
3. W konkursie udzial moga wziac

równiez osoby do 18 roku zycia <ipo przedlozeniu komisji kon-
kursowej pisemnej zgody i .
oswiadczenie uczestnika .i
imprezy podpisanej <i
przez rodziców lub
opiekunów. .
4. Uczest-

nicy star-
tuja na

sprzecie,
który nie

jest konwen-
cjonalnym srod-

kiem plywajacym
oraz nie jest napedzany

silnikiem spalinowym lub
i. elektrycznym.
. Do udzialu w konkursie nie zo-

stana dopuszczone pojazdy, które
moga stanowic zagrozenie dla startuja-

ych na nich zawodnika lub innych osób,
... la srodowiska naturalnego, lub wymaga uzy-
ia urzadzen mechanicznych (np. dzwig) w celu

ostarczenia ich na miejsce startu.
6. Konstrukcja plywajaca powinna: nie zatonac,
pokonac wyznaczona trase przez organizatorów,
zachowac swa pierwotna forme na wodzie.
7. Zawodnicy i zalogi beda oceniani przez jury a
zawodnik otrzyma ocene za przeplyniecie trasy, za
fantazje w ubiorze, niepowtarzalny i ciekawy wy-
glad pojazdu.
8. Wszyscy uczestnicy konkursu ponosza wylaczna
odpowiedzialnosc za wlasne bezpieczenstwo podczas
konkursu i od nich zalezy, czy beda uzywac odpo-
wiedniego wyposazenia zabezpieczajacego, jednak
organizatorzy naklaniaja uczestników do odpowied-
niego zadbania o wlasne bezpieczenstwo.
9. Warunkiem sklasyfikowania plywajacego pojaz-
du w konkursie jest wywiazanie sie uczestników z
powyzszego regulaminu, wziecie udzialu w konkur-
sie i wypelnienie karty zgloszeniowej.
10. Uczestnicy ubezpieczaja sie we wlasnym zakre-

sie, organizator nie ponosi odpowiedzialnosci za wy-
padki podczas turnieju.
11. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji
wszystkich kwestii spornych konkursu.

Regulamin Konkursu Furmanek
1. Organizator: Towarzystwo Przyjaciól Starego
Weglinca, Osrodek Jazdy Konnej "Lida" w Ko-

scielnej Wsi - Jan Bodzianny
2. Miejsce: Teren imprezy plenerowej "Noc Swie-
tojanska" przy stawie Tartacznym w Starym We-
glincu
3. Termin: 24 czerwca 2006 r.
4. Uczestnicy: osoby pelnoletnie
5. Zgloszenie do konkursu nie pózniej niz na go-
dzine przed rozpoczeciem zawodów.
6. Zawodnik posiada wlasny zaprzeg jednokon-
ny, uprzaz, grabie, widly.
7. Zawodnik bierze udzial w jednym przejezdzie,
wynikiem koncowym jest czas i suma punktów
karnych.
W przy- padku braku mozliwosci wylonienia
z w y - ciezcy przewidziany jest przejazd
d o -{{..il<. datkowy.

8.Konkurs polega na poko-
naniu trasy dojazdowej

(tor przeszkód), zala-
dowaniu wyznaczo-
nej ilosci siana, po-
konaniu trasy wy-

jazdowej, rozladowa-
niu siana. Oceniany jest

czas i dokladnosc wykona-
nia konkurencji.

9. Protesty i odwolania do sedziów
bezposrednio po zakonczeniu kon-

kursu. Decyzje arbitrów sa ostateczne.
i< 10.Organizatorzy nie odpowiadaja za ura-
zy zawodnika i zaprzegu. Nalezy dostarczyc

pisemne zrzeczenie sie wszelkich roszczen z ty-
tulu szkód i urazów powstalych podczas zawo-
dów zarówno zawodnika jak i konia.
II.Organizatorzy zastrzegaja sobie prawo do
zmian. O zmianach tych zawodnicy zostana po-
informowani przed rozpoczeciem konkursu.
* wszelkich informacji dotyczacych Konkursu
Furmanek udzieli: Jan Bodzianny tel 075/77 14
140, tel.kom. 501 545 538

e-mail: tpsw@interia.pl www.naszanoc.end.pl

Regulamin Turnieju
w Siatkówce Plazowej

l. Organizator: Towarzystwo Przyjaciól Starego
Weglinca

2.Miejsce: Teren imprezy plenerowej "Noc Swie-
tojanska" przy stawie Tartacznym w Starym
Weglincu.
3. Termin: 24 i 25 czerwca 2006 r.

4. Wrozgrywkachmogabrac udzialwszyscychet-
ni bez wzgledu na plec w wieku od 15 lat.
5. Osoby niepelnoletnie musza przedstawic or-
ganizatorom pisemna zgode rodziców lub opie-
kunów.

6. Przed turniejem odbedzie sie losowanie okre-
slajace pozycje startowa druzyn

7. Turniej jest rozgrywany jako druzynowy.
8. Kazda druzyna sklada sie z dwóch zawodni-
ków.

9. System rozgrywania turnieju bedzie grupowy.
10. Wszystkie mecze sa rozgrywane do dwóch
wygranych setów do 11 zdobytych punktów.
11. Uczestnicy ubezpieczaja sie we wlasnym za-
kresie, organizator nie ponosi odpowiedzialnosci
za wypadki podczas turnieju.
12. Turniej zostanie odwolanyw przypadku,kie-
dy organizatorzy w dniu i na miejscu stwierdza
brak mozliwosci rozegrania turnieju.
13. Organizator zastrzega sobie prawo interpre-
tacji wszystkich kwestii spornych.
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UDANEWYSTEPYBAJBUSÓW
13-14maja w Jeleniej Górze odbyly sie X Spotka-
nia z Piosenka Lwowska i Kresowa "TA JOl
2006". Impreza odbyla sie w dwóch etapach.
Pierwszy dzien byl pod znakiem przesluchan eli-
minacyjnych, natomiast drugi to Galowy Koncert
Finalistów.

W egliniecki Oddzial TMLiKPW reprezen-
towal zespól "WEGLINIECKIE BAJBUSY" w
skladzie: Dominika Rudnicka, Ola Kozak, Ola
Basinska, Karolina Paturej, Asia Smetek i Tomek
Lukaszewicz, który zaprezentowal dwa utwory
w kategorii piosenka lwowska: "Daleko stad" i
"Sensacja", zdobywajac wyróznienie i nagrodepie-
niezna.
Na wyróznienie zasluzyly równiez dzieci z ze-
spolu "MALE BAJBUSY" (zdjecie obok) repre-
zentujacy Miejskie Przedszkole Publiczne w We-
glincu za piosenke pt.: "Preclarka".zespól w skla-
dzie: Konstancja Walczewska, Ola Hadrys, Klau-
dia Krajewska,Klara Biezunska, Kinga Bernatek,
Monika Matuszewska, Kamila Plonka i Konrad

Nowak wyjechal z cieplickiego teatru obdarowa-
ny pluszakami oraz nagroda pieniezna.
Ale to nie koniec! Nasze solistki: Ola Kozak z

piosenka "Sliczna Gwiazda miasta Lwowa" zajela
III miejsce, zas Joasia Smetek utworem "Wierne
Madonny" wyspiewala II miejsce.

I nagroda przypadla w udziale zespo-
lowi "Nastolatki"z MDK w Jeleniej Górze.

W strone W eglinca padlo wiele cie-
plych slów ze strony prezydenta Jeleniej
Góry p. 1. Kusiaka oraz od uczestników i
sluchaczy.

Nie mozna by bylo mówic o jakich-
kolwiek sukcesach, gdyby nie pomoc Radka
Slabolepszego, który od lat przygotowuje
nam aranzacje muzyczne. Z naszej strony
Radku - WIELKIE DZIEKI!

Przed nami kolejne wystepy. Juz 3-
4czerwca zapraszamy do Zar, gdzie odbe-
dzie sie kolejny juz VIII Festiwal "Wielkie
Balakanie". Dzieci juz nie moga sie doczekac,

)

gdyz czesc zarobionych pieniedzy wydamy na
pobyt na tamtejszym basenie.

25 czerwca, zespól dzieci starszych wy-
stapi z godzinnym koncertem przed publiczno-
scia Gryfowa Slaskiego w ramach Kwisonalii.
Zyczymy Im powodzenia!

Beata Smetek

Czesc!

Wiosna w pelni i na pogode nie mozna narze-
kac. Ladna pogoda i wydluzajacy sie dzien po-
woduje, ze mozna spedzac wiecej czasu nad woda.
A przeciez o to nam w sezonie wedkarskim cho-
dzi i pozwala w czasie wedkowania oderwac sie
troche od codziennosci. Szczególnie zadowoleni
sa wedkarze, którzy lubia zapolowac na rybe dra-
piezna, czyli duzego garbusa (okonia) lub wiel-
kiego zebacza (szczupaka), bo od miesiaca maja
wolno te gatunki lowic i mozna osiagac w tym
okresie najwieksze wedkarskie sukcesy.

W czerwcu nie lowimy: brzany, certy, suma i
troci wedrownej oprócz wyznaczonych lowisk
na Odrze i Wisle.

Dnia 13 maja na stawie "Tajwan" zostal zor-
ganizowany mlodziezowy czyn wedkarski, któ-
ry polegal na uprzatnieciu z zalegajacych na tym
terenie smieci oraz uporzadkowaniu lustra wody
od plywajacych zbednych wczesniej wycietych
wodorosli. Mlodziez nie popisala sie uczestnic-
twem tym czynie, mimo, ze staw ten jest pod ich
opieka a wiadomosc o czynie byla podana do
wiadomosci przez ogloszenia. Stwierdze tylko

tyle, ze starszych wedkarzy, któ-
rzy organizowali ten czyn bylo wie-
cej niz podopiecznych. Opiekun
mlodziezy z ramienia zarzadu Woj-
tek Puk nie byl takim obrotem spra-
wy zachwycony. Mimo absencji
mlodziezy planowane prace zosta-
ly wykonane i teren zostal uporzad-
kowany. Pozostalo jeszcze do wy-
konania wzmocnienieterenubezpo-
srednio przyleglego do sluzy, nisz-
czejacego przy wspóludziale "zlo-
miarzy" kradnacych wygrzebane z
ziemi stare zelazne podklady kole-
jowe, których brak powoduje za-
padanie sie gruntu podmywanego
przez wode ze stawu. Wzmocnie-
nie tej sluzy w czynie wedkarskim
bedzie nalezalo do wedkarzy doro-
slych. Czyn wedkarski odbyl sie dnia 27 maja br./
sobotal od godz.lOOO(szczególy w nastepnym
wydaniu). Uczestnictwo w nim wedkarze zgod-
nie z uchwala podjeta na tegorocznym Zebraniu
Sprawozdawczym Kola, powinni potraktowac
jako swój obowiazek. Serdecznie zapraszam.

W dniu 20 maja nad "Balatonem" w Cz.Wo-
dzie odbyly sie najwazniejsze zawody coroczne-
go sezonu wedkarskiego, "Splawikowe Mistrzo-

stwa Kola '2006". Sa to zawody
dwuturowe (dwie tury po trzy go-
dziny przedzielone posilkiem i lo-
sowaniem nowych stanowisk wed-
karskich), co powoduje, ze walka
sportowa na wedki jest bardzo za-
cieta i trwa wiekszosc dnia. Nie bez
znaczenia jest aura, która byla w
miare laskawa. Wprawdzie deszcz
nie padal, ale silny wiatr bardzo
utrudnial wedkowanie a na niektó-
rych stanowiskach wrecz je unie-
mozliwial. Zawody odbywaja sie w
dwóch kategoriachjuniorów i senio-
rów, co daje mozliwosc wykazania
sie umiejetnosciamiwedkarskimi w
swoich kategoriach wiekowych.
Mistrzem kola w swojej kategorii
zostaje zawodnik, który w dwóch

turach zajal wyzsze miejsca. Wsród juniorów mi-
strzem zostal Mateusz Wieczorek a wicemistrza-

mi Jakub Biardzki i Wojtek Wojtylo a w kategorii
seniorów mistrzem zostal Jerzy Mielczanek wi-
cemistrzami zas Janusz Machala i Bogdan Zela-
zny. Gratulujemy! Mistrzowie otrzymali zlote
medale, nagrody rzeczowe w postaci markowego
sprzetu wedkarskiego i dyplomy, natomiast wi-
cemistrzowie srebrne i brazowe medale wraz z

dyplomami. Poniewaz zawody byly wyczerpu-
jace to zakonczono je wspólna tradycyjna wed-
karska goraca "fasolówa", po której nawet poko-
nani odzyskali dobre humory.

Poniewaz ciagle paramy sie z utrzymaniem
czystosci nad akwenami wodnymi, dzieki naszej
inicjatywie i przychylnosci Burmistrza zostaly
postawione pierwsze kosze na smieci nad "Bala-
tonem". Bedzie takze wykonana i postawiona
drewniana skrzynia przy stawie "Tajwan" gdzie
bedzie mozna skladowac worki ze smieciami.
Mysle, ze przy odrobinie dobrej woli korzysta-
jacych z tych terenów w celach rekreacyjnych
czy spacerowych, czystosc tych miejsc zdecy-
dowanie sie poprawi i zmieni mentalnosc niektó-
rych balaganiarzy, na których czystosc srodowi-
ska i jego ochrona nie robi zadnego wrazenia.

Z.Kucharczyk
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GMIRRB DBBBY
Grupaill

Viktoria Ruszów-Górnik Wegliniec 1:3 (l :2)
1:0 - Majchrzak (37.min.), 1:1 - Komarzyniec
(40.min.),1:3-Anolik(5I.min.)

- Tam na lawce siedza najlepsi chlopcy z ata-
ku i pomocy Ruszowa - prezes Viktorii Teodor
Garbacz wskazal na kilku mlodych mezczyzn, z
wyciagnietymi zagipsowanymi konczynami i
kulami opartymi obok. Sklad Ruszowa obejmuje
w duzej czesci zawodników z Ilowej, gdzie nie-
dawno rozpadl sie klub. W niedziele na boisko z
podstawowej jedenastki wybieglo tylko trzech
pilkarzy. W najblizszych spotkaniach bedzie
pewnie podobnie. Wyglada wiec na to, ze prymat
w grupie trzeciej utrzyma raczej do konca swie-
toszowski "Twardy".

Poczatek meczu nie wskazywal, ze gospo-
darze przegraja. Zareba, Wojciechowski, Maj-

chrzak odwaznie podchodzili pod bramke gosci,
ale tutaj swietnie sie spisywal obronca A. Fink i
bramkarz Pelak. Kibiców szczególnie rozgrzewa-
ly pojedynki G. Mscichowskiego z G. Gusciora.
Obronca Ruszowa co rusz faulowal i przewracal
tego drugiego. Dziwne, ze nie zobaczyl kartki.

Bramka dla gospodarzy padla po ladnej kombina-
cyjnej akcji. Zareba podal do Ogórka, ten trafil w
slupek, ale pilka odbila sie trafila pod nogi Maj-
chrzaka, który nie zmarnowal sytuacji. W ciagu
kilku minut goscie przycisneli i Komarzyniec po
roznym i wolnym zdobyl glowa dwa gole. Woby-
dwu nie bez winy byl bramkarz Ruszowa, Fideli.

W drugiej polowie sedzia sypnal kartkami.
Czulajewski z W eglinca dostal kolejno dwie (czy-
li czerwona) i opuscil boisko. Nie zmienilo to ob-
razu gry. Przez cala polowe Wegliniec górowal.
Michaluk, Komarzyniec i Gusciora ogrywali la-
two pomocników i obronców gospodarzy i w
powietrzu wisialy kolejne bramki. Wpadla tylko
jedna - Anolika (po plaskim podaniu na pole kar-
ne Komarzynca). Do konca spotkania Ruszów
mial dwie dogodne sytuacje, zeby poprawic wy-
nik. Raz Majchrzak w sam na sam z bramkarzem
stracil zimna krew, marnujac okazje. W kolejnej
akcji J. Fink (zapowiadal przed meczem, ze na
pewno strzeli bramke) siegnal glowa pilki wrzu-
conej z rzutu roznego, ale uderzyl metr od slupka.

Nowiny Jeleniogórskie (SAD)

Z RODZINAMI NA WESOLO
Jak przyjelo sie zwyczajowo.

w Ruszowie, juz po raz XVII w dniu.
Imaja Klub Sportowy "Victoria" byl:
organizatorem Turnieju Zakladów
Pracy.

dzili blok zabaw i konkur-

sów dla naj mlodszych
uczestników imprezy. Dla
dzieci byla tez dostepna
pneumatyczna zjezdzalnia,
która cieszylasieduzym za-
interesowaniemmaluchów.

Wieczorem przy dzwie-
kach zespolu muzycznego
rozpoczely sie tance, które
trwaly do bialego rana.

Do zobaczenia za rok na kolejnej imprezie.

Do tegorocznych sportowych
zmagan, na boisku przy Szkole Pod- .

stawowej w Ruszowie, zglosily sie
nastepujace firmy: AGROBUD,
HDM, JOKER, NADLESNICTWO.

Po raz pierwszy w tym roku zmie-
niono regulamin rozgrywek, rezygnu-

jac z turnieju pilki noznej jako wiodacej konku-
rencji a wprowadzono rozgrywki w pilke siatko-
wa (zespoly czteroosobowe). Tegoroczny tur-
niej w siatke wygrala reprezentacja Nadlesnictwa
przed Agrobudem i Jokerem. Rozegrano tez inne
konkurencje: turniej w ringo (wygralo Nadlesnic-
two), rzut brona i ciezarkiem! zespolowo wygra-
la druzyna Jokera przed Nadlesnictwem a indy-
widualnie naj lepszy wynik uzyskal kol. Krasuc-
ki z Nadlesnictwa/, turniej strzelania z wiatrówki

/ zawodnicy Jokera i Nadlesnictwa wystrzelali

jednakowa ilosc punktów a drugie miejsce zajela
druzyna HDM/, w przeciaganiu liny druzyna
Jokera pokonala Nadlesnictwo. Dopiero ostatnia

konkurencja -toczenie opony na czas - wylonila
tegorocznego zwyciezce XVII Turnieju Zakladów
Pracy, którym zostala reprezentacja firmy "JO-
KER" której wlascicielem jest Dariusz Stelwach
przed ekipa Nadlesnictwa Ruszów, Przedsiebior-
stwa "Agrobud" i Przedsiebiorstwem "HDM".
Wszystkie startujace ekipy nagrodzona pamiat-
kowymi pucharami i dyplomami.

Przez caly czas trwania turnieju harcerze

z druzyny harcerskiej "Sukcesja" pod dowódz-
twem Ani Jagiello i Aleksandry Sniegula prowa-

Leszek Hawrot

Nowe wladze

u hodowców golebi
Wybrano nowe wladze w sekcji Polskiego Zwiaz-
ku Hodowców Golebi w Ruszowie. Prezesem
sekcji jest Ryszard Buczkowski a Ryszard Ma-
tuszak i Czeslaw Kubiszewski sa czlonkami Za-

rzadu. Sekcja skupia 12 hodowców golebi a tym-
czasowa siedziba miesci sie przy ul. Zaganskiej
10. Jak mozna zauwazyc nowe wladze aktywnie
uczestnicza w zyciu PZHG biorac regularnie
udzial w wysylaniu swoich golebi na loty. Jedno-
razowo czlonkowie sekcji z Ruszowa posylaja
na loty od 300-400 golebi. Wypada zyczyc
wszystkim hodowcom jak najlepszych osiagniec
i jak najwyzszych lokat ich podopiecznych we
wszystkich klasyfIkacjach prowadzonych przez
wladze Polskiego Zwiazku Hodowców Golebi.

Leszek Hawrot
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I. Lotnik Jezów Sudecki54
2. Wlókniarz Mirsk 53
3. Granica Bogatynia 45
4. Olimpia Kamienna G. 44
5. Czarni Lwówek Slaski41
6. Karkonosze Jelenia G.39
7. Bazalt Sulików 36
8. Gryf Gryfów Slaski31
9. Piast Zawidów 31
10. Julia Szklarska Poreba 30
11 Olimpia Jedrzychowice 29
12. Sparta Zebrzydowa 29
13. GKS Raciborowice 21
14. Orzel Wojcieszów 19
15. Olimpia Kowary 19
16. Piast Czerwona Woda 12
Koleika 23 - 6-7maia

Piast Cz. Woda 1-6 Karkonosze Jelenia Góra.
Koleika 24 - 10 maia

Olimpia Kamienna Góra 9-1Piast Cz.Woda
Koleika 25 - 13-14 mai a

Piast Cz. WodaO-3 Olimpia Jedrzychowice
Koleika 26 - 20-21 maia
Wlókniarz Mirsk (wo) 3-0Piast Cz. Woda

Koleika 27 - 24 maia
Piast Cz. Woda 3-1

60-26
61-25
50-27
70-39
53-28
47-24
36-33
41-51
45-40
45-48
43-56
31-43
25-55
33-60
34-57
22-84

Gryf Gryfów Slaski
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KLASA"A"
I. Twardy Swietoszów51 58-13
2. Victoria Ruszów 42 71-26
3. Bobrzanie Boleslawiec4l 44-18
4. Lesnik Osiecznica 36 58-28
5. KS LZS Mikulowa 36 69-37
6. Piast Wykroty 32 36-40
7. LZS Studniska 31 43-31
8. Iskra Lagów 24 37-32
9. GKS Wegliniec 24 45-47
lO. LKS Boleslawice 23 32-45
11. GKS Iwiny 23 32-51
12. Czarni Czerna 21 28-63
13. LZS Otok 12 20-49
14. Majdan Boleslawice3 23-116
Koleika 20 - 7 maia
GKS Wegliniec4-3
LZS Studniska 0-2
Koleika 21 - 14maia
Victoria Ruszów 1-3 GKS Wegliniec
Koleika 22 - 21 maja
Iskra Lagów O-O
GKS Wegliniec 1-2

Czarni Czerna
Victoria Ruszów

Victoria Ruszów

Piast Wykroty

KLASA"B"
I. Cosmos Milików 34 51-14
2. TS Parzyce 34 43-13
3. Hutnik Piensk 29 45-11
4. KS Gosciszów 28 50-25
5. Roan Tomislaw 17 18-22
6. LZS Zareba 13 17-26
7. Rybak Parowa 13 21-55
8. KS Zielonka 12 16-36
9. Kwisa Kierzno 12 22-42
lO. LZS Brzeznik 11 19-33
11. Rolnik Rzasiny 10 24-49
Ko1eika12 - 3 maia
LZS Zareba O-O KS Zielonka
Koleika 13 -9 kwietnia
KS Zielonka 1-6 Cosmos Milików
Koleika 14 - 23 kwietnia

Rybak Parowa (wo) 3-0
Koleika 15 - 30 kwietnia
KS Zielonka 1-1 Roan Tomislaw

KS Zielonka
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Z PRA5Y
TRWAJA SPONTANICZNE PROTESTY mlo-
dziezy- glównie zdrowszej jej czesci, socjalistycz-
nej w tresci i polskiej w fonnie- przeciwko Roma-
nowi Giertychowi. Daty i trasy tych spontanicz-
nych manifestacji podala z dwutygodniowym
wyprzedzeniem "Gazeta Wyborcza". Bo impro-
wizacja improwizacja, ale frekwencja musi byc.

PIEKNIE STRZASKANY NA HEBAN najslyn-
niejszy polski Mulat udal sie do kard. Dziwisza.
Wicepremiera grzecznie podjeto. W poczekalni bo
na pokojach bawil i bawil, grubo ponad przewi-
dziany czas, Bronislaw Wildstein. A Lepper cier-

WEGLI NIEOKIE ~"'f e ~',)Alflt
WIADOMO JUZ GDZIE ALEKSANDER
KWASNIEWSKI CHCE sie ukryc przed proku-
ratorami- w Waszyngtonie w siedzibie ONZ. Nie
sprawdzaja sie zatem domysly kolegów z SLD,
którzy twierdzili, ze byly prezydent polubi pro-
kuratorskie tournee po Polsce. Bo po kazdym prze-
sluchaniu mozna pobrylowac przed kamerami.
Widac, zdal sobie sprawe, ze w tej konkurencji nie
ma szans z córka. A mógl kiedys wykorzystac
szanse i zatanczyc przed komisja rywinowska!

UPIEKLO SIE NAM. Chociaz znamy Pawla Pi-
skorskiego, nie zostalismy wykluczeni z Platfonn
Obywatelskiej. Farta mieli tez Donald Tusk oraz
Grzegorz Schetyna. Przycupneli, do znajomego

WPROST 28 maja 2006 r.

pliwie czekal. Dlaczego? Hm, jak by to panstwu
wytlumaczyc? Moze tak: bo w prawdzie Lepper
nosil rózaniec w kieszeni, ale za to Wildstein czy-
tal Teilharda de Chardin. Obawiamy sie nawet, ze
mógl to robic w oryginale.

W KOMISn BANKOWEJ ZASIADA MALGO-

RZATA OSTROWSKA. Nie jest to wokalistka
Lombardu, lecz poslanka SLD i tak zwana twarda
baba. Sama siebie zglosila na wiceprzewodnicza-
cego, ale w glosowaniu polegla. Ostrowska ma jed-
na ceche wyjatkowa- otóz potrafi przepic najtez-
sze glowy lewicy. Ponizej faceci nadali jej ksywe
Gorzelnia, a gdy tylko Ostrowska wyraza chec
wypicia drinka, wyciagaja zwolnienia lekarskie i
tlumacza, ze biora antybiotyki. Lewica schodzi na
psy.

OBCHODY DNIA STRAZAKA
20 maja w Weglincu tradycyjnie juz ob-

chodzilismy swieto strazaka. Co prawda dzien
patrona strazaków sw. Floriana przypada 4
maja, ale z róznych wzgledów gminne wladze
OSP i bunnistrz zdecydowali o zmianie termi-
nu obchodów dnia strazaka. Obchody rok-
rocznie organizowane sa przez inna jednostke
OSP, w tym roku ten zaszczyt przypadl OSP w
Weglincu.

Swieto strazaka w br. rozpoczela uro-
czysta msza swieta odprawiona przez ksiedza
dziekana Ludwika Soleckiego w kosciele pa-
rafialnym w Weglincu.

Po nabozenstwie strazacy i zaproszeni
goscie udali sie do parku miejskiego gdzie w
miejscu lokalizacji pomnika Jana Pawla II zlo-
zyli kwiaty i zapalili znicze.

Kolejnym punktem uroczystosci byl

apel strazaków z krótkimi przemówieniami ko-
mendanta powiatowego OSP i bunnistrza. Wy-
rózniajacy sie i zasluzeni strazacy zostali przez
burmistrza uhonorowani dyplomami i okolicz-
nosciowymi upominkami. W uznaniu zaslug i
znaczenia ochotniczych strazy pozarnych,
burmistrz zdeklarowal zwiekszenie odplatno-
sci za udzial w akcjach naleznych strazakom
ochotnikom z 8 na 10 zl. za godzine.

Po oficjalnej czesci uroczystosci stra-
zacy i goscie udali sie na strazacki piknik, kon-
czacy obchody dnia strazaka. red.

Kopalnia gliny
w Zielonce
cd ze str. l

Uzyskana pozytywna decyzji Ministra Sro-
dowiska umozliwia rozpoczecie procedury ce-
lem podjecia uchwaly o przyjeciu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego. Proce-
dura powinna byc zakonczona do konca lipca i
po przyjeciu przez radnych uchwaly firma "Eko-

ceramika" w miesiacu wrzesniu lub pazdzierniku
bedzie mogla przystapic do przygotowania i roz-

poczecia prac na gruncie.
Jednoczesnie Burmistrz podtrzymuje z fir-

ma staly kontakt aby zapobiec ewentualnej rezy-
gnacji z planowanej inwestycji. Zabiegi te sa bar-
dzo istotne, poniewaz inwestycja zwiazana z
otwarciem kopalni jest wazna dla spolecznosci
lokalnej. Dzieki powstaniu dodatkowego zakla-
du na obszarze naszej gminy zwieksza sie szanse
zatrudnienia kilkudziesieciu osób w kopalni i za-

kladach przetwórczych, oraz dodatkowo kolej-
nych kilkadziesiat w finnach obslugujacych ko-
palnie, tj. w ochronie, transporcie, itp. Jednocze-
snie z podatków posrednich i bezposrednich prze-
widuje sie zwiekszone wplywy do budzetu gmi-
ny w kwocie kilkuset tysiecy zlotych rocznie.

Obecnie sprawe inwestycji w Zielonce trak-

tujemy jako wyjatkowa i priorytetowa dla gmi-
ny. Bunnistrz duzo uwagi poswieca temu, aby

sprawa ta zakonczyla sie pozytywnie, a obecnie
po uzyskaniu zgody Ministra zdecydowal o po-
daniu do publicznej wiadomosci zaawansowanie
prac nad przygotowaniem inwestycji.

W tej samej branzy w roku poprzednim fir-
ma BZMO z Boleslawca zmodernizowala i roz-

budowala zaklad w Czerwonej Wodzie, co skut-
kuje obecnie tym, ze rozpoczynana dzialalnosc
zwieksza zatrudnienie w firmie BZMO i innych
kooperacjach, ale równiez i zwiekszeniem wply-
wów do budzetu gminy z podatków posrednich i
bezposrednich.

Niezaleznie od w/w juz finalizowanych
spraw prowadzane sa rozmowy z innymi przed-
siebiorstwami na temat inwestycji na obszarze
naszej gminy.

Trwaja negocjacje wlasciciela zakladu w
Czerwonej Wodzie z zainteresowanymi kupnem
finnami i byc moze wkrótce i w tym obiekcie
pojawic sie moze nowy inwestor, rozpocznie
dzialalnosc ze wszystkimi, miejmy nadzieje, po-
zytywnymi konsekwencjami dla gminy i spolecz-
nosci lokalnej.

Kilka innych inwestorów jest na poczatku

rozmów z Burmistrzem i na tym etapie ujawnia-
nie jakichkolwiek szczególów mogloby jedynie
sprawom zaszkodzic i tworzyc niepotrzebne na-

dzieje i oczekiwania. Reasumujac, dlugo oczeki-
wana aktywizacja grup gospodarczych dociera i
do naszej Gminy - miejmy tylko nadzieje, ze jej
skutek bedzie na miare naszych oczekiwan.

Red.

SAMOCHÓD

dla OSP w Jagodzinie
W ubieglym tygodniu Burmistrz spotkal

sie z czlonkami Ochotniczej Strazy Pozarnej
w Jagodzinie. Spotkanie odbywalo sie w for-
mie konsultacji w sprawie wniosku, który zlo-
zony zostal do Komendanta Powiatowego
Panstwowej Strazy Pozarnej w Zgorzelcu.

JN\': M. Sochon, R.
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