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W obradach II sesji Rady Miejskiej uczest-
niczylo 14 radnych. W zwiazku z publikacja w
Dzienniku Ustaw zbiorczych wyników wyborów
prezydentów miasta, burmistrzów i wójtów, po-
rzadek sesji zawarty w zaproszeniach rozszerzo-
no o punkt w sprawie przyjecia slubowania Bur-
mistrza oraz ustalenia Burmistrzowi wynagrodze-
nia. Równiez, na wniosek Dyrektora Biura Zwiaz-
ku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej, porzadek obrad roz-
szerzono o wybór delegatów do Zgromadzenia
Zwiazku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej. Za uzupel-
nieniem porzadku obrad o w/w tematy, opowie-
dzieli sie wszyscy radni, oddajac 14 glosów za.

Nastepnie przy-
stapiono do przyjecia slu-
bowania Burmistrza.
Przy wszystkich uczest-
nikach sesji, Burmistrz Andrzej Kutrowski wypo-
wiedzial nastepujace slowa: "Obejmujac urzad
burmistrza gminy i miasta, uroclJlscie slubuje, ze
dochowam wiernosci prawu, a powierzony mi
urzad sprawowac bede tylko dla dobra publiczne-
go i pomyslnosci mieszkanców gminy i miasta-
tak mi dopomóz Bóg". W zwiazku z objeciem urze-
du Burmistrza, Przewodniczaca Rady gratulujac,
wreczyla Burmistrzowi wiazanke kwiatów.

Prowadzaca obrady przypomniala, ze 27
listopada odbylo sie wspólne posiedzenie wszyst-
kich komisji Rady, na którym omówiono uchwaly
okolobudzetowe, ich stan prawny i moc obowia-
zujaca. Dodala, ze wszystkim radnym rozdana
zostala kserokopia pisma Burmistrza, które za-
wiera zbiorcza informacje przyjetych wówczas
uzgodnien. Nastepnie zapoznala radnych ze spra-
wozdaniem ze wspólnego posiedzenia szesciu
komisji i przystapiono do punktu blok uchwal, w
ramach którego rozpatrzono nastepujace projekty
uchwal:

1.w sprawie okreslenia stawek podatku od nie-
ruchomosci na obszarze Gminy i Miasta We-
gliniec. Burmistrz A. Kutrowski omawiajac ni-
niejszy projekt poinformowal m.in., iz dochód z
tego tytulu winien wyniesc 3.400 tys. zl. Jednak
w budzecie zaplanowano 3 miliony, istniejabo-
wiem obawy co do sciagalnosci. Wskazal zaklady,
które placa tego typu podatek. Podkreslil, iz po-
datek od nieruchomosci jest istotnym dla budzetu
dochodem. Burmistrz zwrócil uwage na zapis § 2
traktujacy o zwolnieniach, przekazujac dodatko-
we informacje nt. mozliwosci zwiazanych ze zwol-
nieniem przedmiotowym. Nawiazal takze do dys-
kusji prowadzonej na komisji, przypominajac iz
ostatecznie przyjeto propozycje zawarta w pro-
jekcie uchwaly. Na zakonczenie poinformowal o
procedurze publikacji tej uchwaly, tj. przewidzia-
nej dla aktów prawa miejscowego. Burmistrz rów-
niez udzielil odpowiedzi na pytania dotyczace pro-
jektu uchwaly. Rada w glosowaniu jednoglosnie,
14 glosami za, podjela uchwale.
2.zmieniajacy uchwale nr 258/XXXIX/06 Rady
Miejskiej w Weglincu z dnia 24.11.2005 r w
sprawie stawek podatku od srodków transpor-
towych. Burmistrz A.Kutrowski poinformowal,
iz proponuje zamrozenie stawek tego podatku na
poziomie roku biezacego. Wskazal skale dochodu
bedacego udzialem niniejszego podat-
ku, podkreslajac, iz jest coraz mniej-
szy. Wskazujac na projekt uchwaly
poinformowal, ze usuwa sie "mar-
twy" przepis dotyczacy znizki za
pojazdy wyposazone w kataliza-
tory. Uwag nie zgloszono. Rada 13
glosami za, przy 1 wstrzymuja-
cym podjela uchwale.
3.w sprawie zmiany uchwaly nr
314/XLIV/06 Rady Miejskiej w
Weglincu z dnia 31.05.2006r w
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sprawie zarzadzania poboru podatków w formie
inkasa, ustalenia inkasentówdla poboru tych po-
datków i ich wynagrodzenia. Burmistrz wyjasnil,
iz w przypadku podatku pobieranego w formie
inkasa, Rada wyznacza imiennie inkasenta. Ko-
rekta wynika z rezygnacji z tej funkcji jednego z
inkasentów obslugujacych Czerwona Wode i We-
gliniec. Jednoczesnie poinformowal, iz drugi z in-
kasentów obslugujacy ten teren równiez sygnali-
zuje, iz byc moze w najblizszym czasie zlozy
rezygnacje. Dlatego tez Burmistrz zwrócil sie do
radnych o rozeznanie w swoich srodowiskachi w
razie potrzeby zgloszenie ewentualnych kandy-

prawnego przekazana jest jedynie do wiadomosci,
co mialo miejsce na wspólnym posiedzeniu komisji.
Jednoczesnie wyjasnil, iz w kilku przypadkach wola
radnych bylo, by na resortowych komisjach prze-.
prowadzic dodatkowa dyskusje. Przypomnial, ze
wskazywane przed blokiem uchwal pismo Burmi-
strza, zawiera dokonane na posiedzeniu ustalenia.
Ale podkreslil, ze nie zamyka ono jednak drogi do
dyskusji. Poniewaz dyskusji nie podjeto, przysta-
piono do glosowania. Jednoglosnie, 14 glosami za,
przyjeto informacje zawarta w pismie UGiM z dnia
29.11.2006r obejmujacainformacjeouchwalachoko-
lobudzetowych pozostawianych bez zmian.

W wolnych wnioskach i
informacjach;
# Radny Stanislaw Papiez
podniósl sprawe dot.

prawdopodobnego wyjazdu z kraju lekarza pracu-
jacego w osrodku w Ruszowie. Burmistrz A.Ku-
trowski poinformowal, iz oficjalnie informacja ta
nie jest potwierdzona. Do ZUK-u jako administra-
tora obiektu, wplynela natomiast informacja zony
w/w lekarza o wypowiedzeniu lokalu wykorzy-
stywanego przez te osobe na apteke. Odnoszac sie
jeszcze do sprawy lekarza, Burmistrz dodatkowo
poinformowal, ze Ruszów obslugiwany jest w ra-
mach spólki Praktyka Lekarska, podkreslajac, iz
szef spólki, zobowiazany bylby w takim przy-
padku do uzupelnienia vacatu.

datów. Pytan ani uwag nie zgloszono. 14 glosami
za, Rada podjela uchwale.
4.zmieniajacy uchwale nr 135/XLIII/Ol Rady
Gminy i Miasta Wegliniec z dnia 22.11.2001 r.
w sprawie ustalenia minimalnych stawek czyn-
szu za wynajem, dzierzawe lokali uzytkowych,
nieruchomosci gruntowych i lokali w obiektach
zarzadzanych przez gminne jednostki organiza-
cyjne. Burmistrz A.Kutrowski na wstepie przy-
pomnial, iz na wspólnym posiedzeniu Komisji
podjeto wniosek o pozostawieniu na dotychcza-
sowym poziomie stawki w pozycji klubokawiar-
nie tj. 0,10 zl. Dodatkowo przyblizyl radnym
kwestie zwiazane z podzialami na strefy oraz ro-
dzajami dzialalnosci tj. preferencyjnej i pozosta-
lej. Poinformowal ponadto, ze stawki zostaly
wyliczone przez Dyrektora Zakladu Uslug Ko-
munalnych, w ten sposób, by zbilansowaly pro-
wadzona dzialalnosc. Dodal równiez, ze dotacje
dla w/w zakladu maja charakter przedmiotowy
lub inwestycyjny. Dyskusji nie podjeto. Jedno-
glosnie, 14 glosami za, Rada podjela uchwale.
5.w sprawie wyboru delegatów do Zgromadze-
nia Zwiazku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej. Prze-
wodniczaca Rady poinformowala o pismie Zwiaz-
ku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej, w którym jego wla-
dze zwracaja sie o wylonienie ze skladu Rady
Miejskiej dwóch przedstawicieli do Zgromadze-
nia tego Zwiazku. Na wstepie Burmistrz przeka-
zal kilka ogólnych informacji o ZGZZ. M.in., iz
powstal on w okresie dzialalnosci 1 kadencji Rad.
Obecnie realizacja celów skupia sie przede wszyst-
kim na prowadzeniu schroniska dla zwierzat.
Wskazal takze na realizowany w ramach zwiazku
program Czysta Nysa. Burmistrz zaproponowal,
by wybrac osoby, które (wraz z Burmistrzem
bedacym z mocy przepisów statutu Zwiazku trze-
cim delegatem) dokonaja rewizji dzialan lub do-
prowadza do rozwiazania tego Zwiazku. W wy-
niku przeprowadzonej procedury wyboru dele-
gatami zostali wybrani radni: Zbigniew Soltys i
Krzysztof Zgud. Tresc uchwaly w sprawie wy-
boru delegatów do Zgromadzenia Zwiazku Gmin
Ziemi Zgorzeleckiej Rada podjela jednoglosnie 14
glosami za.
6.w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmi-
strzowi Gminy i Miasta Wegliniec. Sekretarz
S.Mikolajczyk poinformowal, ze mimo iz, Bur-
mistrz A.Kutrowski pelnil te funkcje takze w po-

przedniej kadencji, okres obecnej,
oznacza nowy stosunek pracy.
Rada, w glosowaniu 13 glosami za,
przy I wstrzymujacym podjela
uchwale.

Kolejny punkt porzadku obrad
dotyczyl pozostalych uchwal oko-
lobudzetowych. Sekretarz Gminy i
Miasta podkreslil, iz uchwaly, któ-
re nadal maja obowiazywac bez
zmian, nie podlegaja glosowaniu.
Informacja nt. aktualnego ich stanu

# Wiceprzewodniczacy Rady Czeslaw Kolodziej-
czak pytal o to na ile aktualna jest sprawa kurso-
wania szynobusu. Burmistrz poinformowal, iz
kursowanie szynobusu zostalo potwierdzone. Na-
tomiast radny L.Hawrot pelniacy takze funkcje
soltysa w Ruszowie podkreslil, ze godziny po-
wrotu z Zar nie sa najbardziej korzystne dla na-
szych mieszkanców ale przypomnial, iz polacze-
nie to finansuje województwo lubuskie. Oczywi-
stym jest wiec, ze w pierwszym rzedzie godziny
przejazdu dostosowane sa dla mieszkanców miej-
scowosci województwa lubuskiego.

# Uczestniczacy w koncowej czesci posiedzenia
soltys solectwa Piaseczna - Wladyslaw Bodzian-
ny zwrócil sie do Rady informujac, iz chcialby za-
interesowac oraz prosic o przychylnosc nowej
Rady w rozwiazaniu potrzeb tego solectwa, zgla-
szajac liste potrzeb. Burmistrz A.Kutrowski od-
niósl sie do kilku spraw. M.in. w sprawie wsparcia
finansowego dzialan zwiazanych z usuwaniem azbe-
stu, nawiazal do wczesniej przekazywanychinfor-
macji nt. Gminnego Funduszu Ochrony Srodowi-
ska, z którego ewentualna pomoc moglaby byc sfi-
nansowana. Przypomnial, iz przychody funduszu
stanowia ok. 15 tys. zl. Stwierdzil wiec, ze przy
ilosci pilnych zadan, zamierzenie to byloby trudne
do zrealizowania. W kwestii lokalizacji boiska spor-
towego podkreslil, iz sprawa uzaleznionajest od
tego czy solectwo zlozylo wniosek do planu zwia-
zanego z wnioskiem lesnym. W sprawie paczek dla
dzieci z okazji Mikolaja wyjasnil, iz równiez w
innych miejscowosciach potrzeby sa znacznie wiek-
sze. Natomiast mozliwosci finansowe sa ograni-
czone. Przy okazji zasygnalizowal, by na nastep-
nej sesji Rada przychylnie odniosla sie do przesu-
niecia srodków na ten cel z MGOPS. Przewodni-
czaca Rady interesowalo czy w biezacym roku
zabezpieczono opal, tak by zapewnic ciagla dzia-
lalnosc swietlicy srodowiskowej w Piasecznej. Sol-
tys WBodzianny zapewnil, iz zgromadzonajest
odpowiednia ilosc opalu.

Po tym punkcie obrad, po wyczerpaniu
porzadku posiedzenia, sesja Rady Miejskiej zosta-
la zakonczona.

Barbara Drozd
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PODZIEKOWANIE. I SWIATECZNA AKCJA

STRAZAKÓW

W CZERWONEJ WODZIE
Tradycyjnie juz od paru lat strazacy

ochotniczej strazy pozarnej wykonuja swietlne
dekoracje swiatecznie, które tworza w naszej
miejscowosci niepowtarzalna atmosfere bozona-
rodzeniowa. W tym roku ponownie dn.
12.12.2006 przy pomocy wysiegnika udekoro-
wano najwyzszy swierk (ok. 30 m) znajdujacy
sie w Czerwonej Wodzie oraz budynek i wieze
remizy.

Dziekujemy wszystkim, którzy pomogli
nam w tym przedsiewzieciu, w szczególnosci
przedstawicielomUrzeduGminyi MiastaWe-
gliniec.

Z okazji zblizajacego sie Bozego Naro-
dzenia w imieniu strazaków zyczymy zdrowych
i radosnych swiat.

Zarzad OSP Czerwona Woda

MIKOLAJKI
W 5TARVMW~GLlNCU
W dnia 6.12.2006r. w swietlicy srodo-

wiskowej w Starym Weglincu odbylo sie spo-
tkanie mikolajkowe. Swiety Mikolaj przybyl do
swietlicy na bialym, mechanicznym koniu w asy-
scie radnego Starego Weglinca pana Zbigniewa
Soltysa. Po zaproszeniu Sw. Mikolaja przez
dzieci, dostojny gosc z laska i workiem wkro-
czyl do sali, spoczal na tronie i wysluchal przy-
witania jego osoby przez skrzata Jarka. Po przy-
witaniu dzieci ze swietlicy wreczyly Sw. Miko-
lajowi i panu radnemu wlasnorecznie wykonane
upominki. Sw. Mikolaj byl bardzo zadowolony
z grzecznych dzieci z pomoca skrzatów Ewy i
Sylwii, obdarowal wszystkie dzieci slodkimi
paczkami.

Kazdego roku Sw. Mikolaj pamieta o
dzieciach ze Starego W eglinca. Dzieje sie tak dzie-
ki: inicjatywie i zaangazowaniu Burmistrza, Urze-
du Gminy i Miasta Wegliniec pana Andrzeja
Kutrowskiego, radnych gminy, MGOPS oraz
pani Sewerynie Budzie.

W imieniu swoim i dzieci ze starego
W eglinca serdecznie dziekuje i zycze radosnych,
zdrowych, swiat bozego narodzenia, oraz szcze-
sliwego nowego roku.

ELZBIETAKLOSOWSKA

PODZI~KOWANIE
Panu Krzysztofowi Maleska i panu

Zbigniewowi Soltysowi radnemu Starego
Weglinca,skladamgoracepodziekowanieza
pomoc w zoorganizowaniu"Spotkania Mi-
kolajkowego"w swietlicy srodowiskowej.

ELZBIETAKLOSOWSKA

Panu Burmistrzowi Andrzejowi Kutrow-
skiemu, Paniom; Edycie Stelwach, Grazynie Ku-
biszewskiej, Barbarze Musial oraz Panom Piotro-
wi Kubiszewskiemu, Henrykowi Makowskiemu,
Leonardowi Mesjasz, Jackowi Maciejewskiemu,
Stanislawowi Chromy, Miroslawowi Mazur, Sta-
nislawowi Papiez, Remigiuszowi Domagala, Ju-
lianowi Zolnierz, Eugeniuszowi Gómiak, Zbignie-
wowi Lukasik, Mieczyslawowi Masina, Jerzemu
Peronskiemu, Czeslawowi Kolodziejczak skla-
dam gorace podziekowanie za dofinansowanie za-
kupu dodatkowego oswietlenia swiatecznego dla

miejscowosci Ruszów.

Soltys Leszek Hawrot

PIERWSZE SPOTKANIE
W dniu 09.12.2006 r. na wniosek radnych

z Czerwonej Wody odbylo sie w Domu Strazaka
spotkanie soltysa wsi wraz z rada solecka z nowo-
wybranymi radnymi.

W spotkaniu udzial wzieli: Ryszard
Okrzynski -soltys, Andrzej Dziekonski, Tadeusz
Nakonieczny - przedstawiciele rady oraz Teresa
Przybysz i Waldemar Blauciak - radni.

Celem spotkania bylo omówienie wspól-
pracy oraz przedstawienie najpotrzebniejszych i
najpilniejszych spraw naszej miejscowosci.

Poruszano równiez sprawy bezpieczen-
stwa mieszkanców oraz organizacje oplatka wiej-
skiego. Ponadto uzgodniono, ze od nowego roku
2007 w kazdy czwartek w godzinach urzedowa-
nia soltysa beda dyzurowali radni Teresa Przy-
bysz i Waldemar Blauciak. Postanowiono tez, ze
co kwartal odbywac sie beda spotkania rady so-
leckiej z radnymi.

Korzystajac z okazji w imieniu radnych
oraz rady soleckiej skladam najserdeczniejsze
zyczenia swiateczne wszystkim mieszkancom
Czerwonej Wody.

KLUB JAK
Waldemar Blauciak

MARZENIE
Burmistrz Gminy-Andrzej Kutrowski,

Stanislaw Mikolajczyk-Sekretarz Gminy, Izabela
Uspienska-Domagala dyr. MGOK, Pani Jadwiga
Kuternozinska oraz radni Remigiusz Domagala i
Stanislaw Papiez byli goscmi Ani Jagiello- gospo-
darza Klubu i soltysa Leszka Hawrota na otwar-
ciu Mlodziezowego Klubu w piwnicy Domu Kul-
tury w Ruszowie. Przy okazji gruntownego re-
montu Domu Kultury zostaly zagospodarowane
pomieszczenia w piwnicy. Wstawiono nowe okna,
drzwi oraz zainstalowano kilka grzejników cen-
tralnego ogrzewania co pozwoli na caloroczne funk-
cjonowanie klubu.
Sciany pomieszczen oraz okna zdobia reczne ma-
lowidla wykonane przez przyjaciól Ani, Aleksan-
dre Sniegula i Aleksandra Karcz. Kacik barowy
wyposazyl w meble nieodplatnie Pan Zbigniew
Lukasik. Jak poinformowala zebranych Ania Ja-
giello Klub bedzie dzialal pod patronatem Stowa-
rzyszenia Ziemia Ruszowska, którego Prezesem
jest Pani Halina Targonska. Zyczeniem Ani Jagiel-
lo jest wyposazyc piwnice w nowe meble oraz
posiadac wlasny sprzet naglasniajacy który byl-
by wykorzystywany do obslugi wszystkich im-
prez organizowanych przez Dom Kultury. Z taka
tez prosba zwrócila sie do burmistrza i radnych.

Zyczymy mlodziezy jak najwiecej uda-
nych imprez i zadowolenia z tego co beda robic
dla siebie i dla zaproszonych kolezanek i kolegów
z innych miejscowosci.

Leszek Hawrot

'ODZ/eKOWANIE
Dziekujemy serdecznie wszystkim miesz-

kancom Starego Weglinca bioracym udzial w
wyborach samorzadowych, a szczególnie tym,
którzy oddali swoje glosy na nasze osoby. Zna-
my potrzeby i aspiracje mieszkanców solectwa.
Przyjmiemy rady i sugestie dotyczace naszej
miejscowosci, ajednoczesnie liczymy na naszych
przyjaciól i wszystkich tych, którzy w sposób
konstruktywny chcieliby z nami wspólpracowac.

Potrzeb jak widac jest duzo, ale watmos-
ferze wspólpracy i zrozumienia wierzymy, ze w
przeciagu kilku lat uda sie zrealizowac zadania

okreslone w naszym programie wyborczym.

Radni i kandydaci na radnych
z Komitetu Wyborczego

ISO i ISO-Porozumienie Prawicy.
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Niech radosc i pokój Swiat Bozego Narodzenia
Towarzyszy Wam przez caly Nowy Rok.

Zycze, aby byl to rok szcze-
sliwy w osobiste doznania,
aby spelnil wszystkie Wa-
sze zamierzenia, dazenia
zawodowe i spoleczne oraz
by przyniósl Wam duzo
zdrowia i wiele satysfakcji
z wlasnych dokonan i za-
mierzen.

LESZEK HAWROT -Soltys
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OSWIETLENIEULICZNE
W okresie jesienno-zimowym, przy krótkich dniach wszelkie braki w

oswietleniu ulicznym i niedomaganiu w jego funkcjonowaniu sa szczególnie
widoczne i uciazliwe.

Dla wielu oczywistym jest co i gdzie nalezaloby zrobic, ale dla niewie-
lu zrozumialym iz natychmiastowe poprawienie braków w oswietleniu nie jest
po prostu mozliwe. Uzupelnienie i modernizacja oswietlenia ulicznego jest
jednym z wielu zadan inwestycyjno-remontowych w gminie przygotowanych
do zrealizowania, które po dopieciu szeregu procedur moze zostac juz wkrótce
rozpoczete. Wkrótce oznacza okres najblizszych kilku miesiecy (mowa tu o
rozpoczeciu) a zakonczenie po dopieciu wszelkich formalnosci to niestety
okres kilkunastu miesiecy. Dokladne doprecyzowanie terminów realizacji nie-
stety nie jest mozliwe ze wzgledu na wspomniane procedury ale i wielkosc i
skomplikowanie podejmowanego zadania.

Oswietlenie uliczne a wlasciwie jego modernizacja to przede wszyst-
kim problem techniczny. Przed rozpoczeciem prac modernizacyjnych musimy
zinwentaryzowac i ocenic stan istniejacego oswietlenia ulicznego, wskazac prze-
widywane docelowe zamierzenia porównujac je z dostepnymi na rynku opty-
malnymi od strony technicznej rozwiazaniami technologicznymi.

Ocena istniejacego stanu jak i proponowanych rozwiazan docelowych
jest dokonywana przez projektantów i Urzad G i M, a nastepnie poddawana
spolecznej ocenie poprzez konsultacje z Radnymi, soltysami i podmiotami,
które wniosly o uzupelnienia w oswietleniu ulicznym.

Opracowana dokumentacja techniczno-projektowa z okreslonym za-
kresem rzeczowym i wybrana technologiajest punktem wyjscia do przygoto-
wania skomplikowanych procedur przetargowych i opracowania koncepcji
fmansowania zadania. Niezalezna od powyzszego jest kwestia wszelkich uzgod-
nien i pozwolen wymaganych do wdrozenia zadania do realizacji.

Przy oswietleniu ulicznym w przypadku budowy go od podstaw tzn.
przy koniecznosci stawiania nowych slupów oswietleniowych konieczne jest
uzyskiwanie pozwolenia na budowe co zdecydowanie wydluza calaprocedu-
re.

Dlatego tez przewiduje sie realizacje zadania etapami. W pierwszej
kolejnosci proponuje sie uzupelnienie oswietlenia ulicznego o nowe punkty
swietlne na istniejacych obwodach oswietleniowych, a w drugiej budowe no-
wych obwodów i model11izacje istniejacych.

Calkowicie odrebna od kwestii technicznych i proceduralnych jest spra-
wa zawsze naj istotniejsza tj. zródel i sposobów finansowania inwestycji. Bur-
mistrz w projekcie budzetu gminy na 2007 rok zaproponowal kwote 200 tys.
zl na rozpoczecie rozbudowy oswietlenia ulicznego przygotowujac pod to
dokumentacje techniczno-przetargowana uzupelnienie oswietlenia o 116punk-
tów swietlnych w zakresie uzgodnionym z solectwami. W listopadzie ogloszo-
no nawet przetarg na wykonawstwo, który z powodu bledów w najkorzyst-
niejszej ofercie zostal przez burmistrza uniewazniony. Kolejne oferty zlozone
na przetarg byly co prawda poprawne, ale niestety ich wartosc przewyzszala
kwote jaka Gmina przeznaczyla na realizacje zamówienia.

Wobec zaistnialej sytuacji koniecznym jest by na przygotowany etap
uzupelnienia i model11izacji oswietlenia oglosic kolejny przetarg co w swietle
prowadzonym przez Burmistrza rozmów i konsultacji nie jest juz takie oczy-
wiste i jednoznaczne dla Gminy.

Oczywiscie nie chodzi tu o procedure przetargowa bo ona jest obowia-
zujaca, ale o podzial calosci zadania na czesci. Otóz w trakcie konsultacji Bur-
mistrza z Zakladem Energetycznym, z firmami projektowymi oraz po roze-
znaniu mozliwosci finansowania zadania w systemie tzw. trzeciej strony
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zarysowala sie mozliwosc realizacj i inwestycji bez angazowania srodków wla-
snych gminy przez wyloniona w przetargu firme wykonawcza, wobec której
zobowiazania Gmina splacilaby z oszczednosci wynikajacych z przeprowa-
dzonej modernizacji oswietlenia.

Proponowane rozwiazanie daje mozliwosc innego wykorzystania srod-
ków wpisanych w projekcie budzetu na oswietlenie uliczne 200 tys. zl ale
niestety przesuwa w czasie realizacje uzupelnienia wspomnianych wyzej 116
punktów swietlnych.

Burmistrz obecnie konsultuje przygotowywana decyzje z urzednika-
mi, radnymi i soltysami, a za naszym posrednictwem prosi o zglaszanie wnio-
sków i uwag do calosciowej model11izacji i rozbudowy oswietlenia ulicznego w
gminie.

Proszac o cierpliwosc i wyrozumialosc pozostajemy z nadzieja, ze
nam sie wkrótce zrobi jasniej.

Red.

Wiz~ta Mikolaja
I chociaz na dworze bylo cieplo niczym wczesna wiosna to Swiety

Mikolaj dotarl do dzieci z Ruszowa, które zebraly sie w Domu kultury.
Nikt z obecnych wewnatrz nie zauwazyl jaki srodkiem lokomocji przybyl
ale nie to jest wazne, wazne ze przywiózl paczki dla ponad 70 dzieci z
naj biedniejszych rodzin, które z róznych powodów nie otrzymalyby pacz-
ki od Sw. Mikolaja. Paczki ufundowal burmistrz Andrzej Kutrowski.

Zebrane dzieci, przybyle z rodzicami lub starszym rodzenstwem
w imieniu burmistrza i wlasnym przywital soltys Leszek Hawrot po czym
oddal glos Ani Jagiello, która razem z harcerzami z X Druzyny Harcerskiej
"Sukcesja" przygotowala gry i zabawy dla naj mlodszych.

Po wspólnej zabawie na sale przybyl Swiety Mikolaj i w otoczeniu
elfów rozdal duzy worek prezentów tak, ze kazde dziecko obecne na Sali
zostalo obdarowane slodka paczka. Byl tez czas na wspólne zdjecia z
Mikolajem. Bylo juz pózne popoludnie kiedy zadowolone dzieciaki

opuszczaly Dom Kultury dzwigajac okazale paczki.
Leszek Hawrot

PODZIEKOWANIE
Czlonkowie zespolu "Podolanie" z

Czerwonej Wodypragna serdecznie podzie-
kowac wszystkim, którzy przyczynili sie do
zorganizowania uroczystosci 1Olecia dzia-
lalnosci zespolu, a takze tym, którzy w ciagu
tych IOlat wspomagali prace zespolu.

Z okazji swiat Bozego Narodzenia
skladamy wszystkim swiatecznezyczenia:

Niech Wam swieta mile beda
z dzwiekiem spiewu i koleda

z Wigilia tuz po zmroku -

i RadosciawNowymRoku
"Poda/anie" - Czerwona Woda

WR~CZENIEMEDALI
W dniu 14.12.2006 r. w Urzedzie Gminy i Miasta w Weglincu

odbylo sie uroczyste wreczenie medali "Za zaslugi dla obronnosci kra-
ju" nadane przez Ministra Obrony Narodowej. Medal ten zostal nadany
rodzicom w dowód uznania za wychowanie wielu synów na wzorowych
zolnierzy. Srebrny medal nadawany jest rodzicom, których troje lub czwo-
ro dzieci pelnilo nienagannie czynna sluzbe wojskowa.

Z Gminy i Miasta Wegliniec tym zaszczytnym medalem uhonoro-

wane zostaly Panie: Stefania Gunia z Ruszowa, Zofia Karyszyn i Stani-
slawa Kutrowska z Czerwonej Wody. Wreczenia medali dokonal komen-
dant Wojskowej Komendy Uzupelnien pplk Zbigniew Borysewicz,
a Sekretarz Gminy i Miasta Wegliniec, Stanislaw Mikolajczyk zlozyl ser-
deczne gratulacje i wreczyl bukiety kwiatów.

M.p.
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Za kilka dni pozegnamy 2006 rok, czas
ten czesto sluzy pewnym przemysleniom, po-
stanowieniom i podsumowaniom. Wielu z nas
zastanowi sie, jaki ten miniony rok byl dla
niego osobiscie, ale równiez dla naszej gmi-
ny. Ja z tego miejsca przedstawie 2006 rok z
perspektywy wydarzen kulturalnych, jakie
mialy miejsce na terenie gminy i inicjowane
byly przez MGOK.

W styczniu w wielu miejscowosciach
gminy odbywaly sie spotkania oplatkowe,
których organizacja zajmowaly sie Rady So-
leckie i stowarzyszenia dzialajace na lokal-
nym terenie. Spotkania te sa okazja do wspól-
nego koledowania, wspominania przezytych
chwil, a czesto tez nawiazywania nowych zna-
jomosci.

15 stycznia w Domu Kultury w We-
glincu odbyl sie "II Przeglad Zespolów Ko-
ledniczych", na którym z koledami i pastoral-
kami zaprezentowalo sie 9 zespolów z terenu
gminy. Wykonanie i aranzacja spiewanych
utworów byly na tyle interesujace, ze zache-
cily publicznosc do wspólnego koledowania.
W lutym z inicjatywy pana Alfreda Janickie-
go zorganizowano wystawe "Golgota Pola-
ków na Kresach Poludniowo - Wschodnich

w latach 1939-1947", która byla inauguracja
obchodów 60-ej rocznicy zakonczenia maso-
wych ekspatriacji Polaków z Kresów
Wschodnich II RP. Wystawa miala na celu
zobrazowanie czesci historii, która ma byc
pamiecia i przestroga dla przyszlych poko-
len.

Do stalych imprez naleza juz "Prezen-
tacje Zespolów Teatralnych", które w roku
biezacym organizowane byly po raz drugi,
wspólnie ze Szkola Podstawowa w Czerwo-
nej Wodzie. Na scenie Domu Kultury w Czer-
wonej Wodzie zaprezentowaly sie grupy te-
atralne ze Sz P w Czerwonej Wodzie, Ruszo-
wie, Weglincu i Przedszkola Niepublicznego
w Czerwonej Wodzie, a haslo przewodnie
przedstawien brzmialo "By Ziemia nasza byla
piekna i zasobna". Taka tematyka utworów
miala na celu zwrócenie uwagi na problemy
ochrony srodowiska i ekologii. Prezentacje
te sa okazja do zapoznania sie z dzialalnoscia
szkolnych i przedszkolnych amatorskich
grup teatralnych, wzajemnej integracji uczest-
ników i wymiany doswiadczen.

Na poczatku kwietnia, tuz przed Swie-
tami Wielkanocnymi rozstrzygniete zostaly
konkursy na "Najpiekniejsza Palme" i "Na
Najladniejsza Ozdobe Wielkanocna". Byla to
juz trzecia edycja konkursów, co zaowoco-
walo bogactwem i róznorodnoscia prac kon-
kursowych.

Od 3 lat na terenie Weglinca w dniu 3
maja organizowany jest Festyn Rodzinny,
którego celem jest zachecenie calych rodzin
do wspólnej zabawy i wypoczynku. W tym
roku pogoda nam dopisala i na stadionie spor-
towym mozna bylo obejrzec pokazy sztuk
walki, pokazy ratownictwa medycznego,
wziac udzial w konkursach sprawnoscio-
wych, posluchac wystepu zespolu muzycz-
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nego z Weglinca, a wieczorem potanczyc na
zabawie tanecznej.

2 czerwca w ramach programu przy-
gotowywanego przez Dolnoslaska Bibliote-
ke Publiczna "Z ksiazka na walizkach" go-
scilismy pisarke pania Izabele Klebanska -
absolwentke Akademii Muzycznej w Lodzi,
która pisze ksiazki dla mlodych czytelników
wtajemniczajac ich w sposób przystepny w
arkana muzyki. Spotkanie wzbudzilo ogrom-
ny aplauz wsród mlodej widowni.

W trakcie imprez plenerowych "Jago-
dowe Lato", "Swieto Grzybów" przygotowa-
ne zostaly wystawy fotograficzne, wystawy
prac plastycznych mlodziezy gimnazjalnej,
prezentacje potraw z runa lesnego.

Do stalych dzialan prowadzonych
przez biblioteki publiczne na terenie miasta i
gminy Wegliniec naleza spotkania "Klubu
Moli Ksiazkowych", czyli rodziców i dzieci
wspólnie czytajacych ksiazki, pasowanie
uczniów klas pierwszych szkól podstawo-
wych na czytelników, zajecia dla przedszko-
laków, itp.

Od wrzesnia 200Sr. funkcjonuje przy
MG OK zespól wokalno - instrumentalny pro-
wadzony przez pania Izabele Adamowska, a
jego czlonkowie oprócz zajec wokalnych
moga pobierac nauke gry na gitarze, flecie
lub instrumentach klawiszowych. Zespól ten
przygotowuje oprawe muzyczna na wiele im-
prez organizowanych przez MGOK, a takze
Szkole Podstawowa i Gimnazjum. W sobote
9. XII zespól wystapil z koledami w Gorlitz na
zaproszenie tamtejszego domu kultury.

Z kazdym rokiem oferta dzialan kultu-
ralnych jest coraz bogatsza, staramy sie wy-
chodzic naprzeciw zainteresowaniom miesz-
kanców. W 2007 roku zostanie wznowiona
praca kulturalna w nowo wyremontowanych
domach kultury w Ruszowie, Starym Weglin-
cu i Czerwonej Wodzie, a mieszkancy tych
miejscowosci beda mogli wybrac taki rodzaj
spedzania wolnego czasu, który bedzie zgod-
ny z ich oczekiwaniami.

Plan imprez kulturalnych na rok 2007
I. Spotkania oplatkowe styczen
2. III Gminny Przeglad Zespolów Koledni-
czych 21.0 l
3. Konkursy wielkanocne kwiecien
4. III Gminne Prezentacje Teatralne 26.03
5. Konkurs na wspomnienia kresowe
kwiecien
6. I Gminne Dyktando kwiecien
7. Festyn Majowy 3 maja
8. Tydzien Otwartych Bibliotek
9. Z ksiazka na walizkach 2.06
10. Dzien Dziecka 1.06
11. Dzien Ludzkosci 11.07
12. Wystawy fotograficzne i plastyczne
13. Swieto Niepodleglosci 11.11
14. Konkurs "Ozdoby Bozonarodzeniowe"
grudzien
15. Noc Swietojanska czerwiec
16. Jagodowe Lato lipiec
17.Swieto Grzybów wrzesien

Izabela Uspienska- Domagala

2-8.05

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG
Zimowym utrzymaniem dróg na terenie gminy
i miasta Wegliniec zajmuja sie firmy, zgodnie z
ponizszym wykazem:

zarzadca:Gmina iMiastoWegliniec
Wykonawcy:
WEGLINIEC -PHU"RAZMEX",Jaroslaw
Razmus,ul. Sikorskiego14/1,Wegliniec
CZERWONA WODA -Pan Stanislaw Janic-

ki, ul. 3-goMaja47, CzerwonaWoda
STARYWEGLINIEC -Firma "ASTRA",An-

drzej Mazurkiewicz, ul. Glówna 4, Stary We-
gliniec
PIASECZNA I PIASECZNA -Pan Grzegorz
Pluskota, Jagodzin 38/1
RUSZÓW, KOSCIELNA WIES -Firma "JO-
KER", Dariusz Stelwach, ul. Koscielna 4, Ru-
szów

ZIELONKA - ze wzgledu na brak oferentów,
trwa procedura wylonienia wykonawcy

"W.I..BI,~:WJ
- zarzadca: Starostwo Powiatowe w Zgorzel-

cu: - WEGLINIEC, ul. Pilsudskiego; - CZER-
WONA WODA, ul. 3-go Maja - do Dluzyny;
ul. Zgorzelecka-do Strzelna; -ZIELONKA,
od drogiwojewódzkiej296w Weglincudo
Dluzyny, -RUSZÓW, ul. Luzycka
Wykonawca: Pan Eugeniusz Kusnierz, zam.
Koscielniki Dolne

- zarzadca: Dolnoslaski Zarzad Dróg Woje-
wódzkichwe Wroclawiu .

DROGA NR 296LUBAN-ZAGAN
na terenie gminy: od granicy miejscowosci
Jeleniów-CzerwonaWodadogranicymiejsco-
wosci Okraglica-Klików przez nastepujace
miejscowoscinaszej gminy:
CzerwonaWoda-ul. Lubanska,StaryWegli-
niec - ul. Glówna, Piaseczna, Jagodzin, Ru-
szów- uLZgorzelecka,Zaganska
DROGANR3~BOLESLAWIEC-GO~
NICA na terenie gminy: Ruszów, ul.Bolesla-
wiecka, ul. II Armii Woj. Polskiego i ul. Swier-
czewskiego
DROGANR351 JAGODZIN - PIENSK

na terenie gminy: Jago-
dzin, Piaseczna
Odpowiedzialny za
wykonawstwo:
Obwód Drogowy
w Ruszowie.
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KRESOWE ZYCZENIA
W 60-ta rocznice pierwszych Swiat

BozegoNarodzeniana Ziemi Weglinieckiej,
wszystkimrodzinom z Kresów Wschodnich
i IchsasiadomslemyWamzyczen moc, Nie-
chaj spelnia sie wszystkie Waszezyczenia w
te WigilijnaSwietaNoc. Do zyczen dolacza-
my piekna Lwowska Kolede, na tle kosciola
Sw.Antoniegowe Lwowie.

Za Zarzad Oddzialu Milosników Zie-
mi Tarnopolskiej i Stanislawowskiej w We-
glincu: Jadwiga Michalak, Alfred Janicki,
BeataSmetek.

Batiarygi zLyczakowa
Pastuszkowie mili,

Czy slyszycie - za rogatka
Male Dziecie kwili.

I choc zima wokól mrozna

Z Placu Antoniego,
Podbiegnijcie Batiarygi,
Ogrzac Malenkiego
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IMIENINY
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PRZEDSZl<OLA
To juz drugi raz swietowalismy imieniny naszego przedszkola. Pierwsze prezenty

przyniósl przedszkolakom p. Burmistrz Andrzej Kutrowski, tuz po sniadaniu. Obdaro-
wal dzieci pieknymi zabawkami i wielkimi koszami slodyczy.
To dopiero byla niespodzianka! Ale, na tym nie koniec.

Jak nakazuje tradycja, prawdziwy Sw. Mikolaj odwiedzil dzieci w przedszkolu.
Zostal przez dzieci pieknie ugoszczony, otrzymal moc imieninowych zyczen wyrazo-
nych wierszami i piosenkami oraz piekny pamiatkowy (wykonany przez dzieci) Miko-
lajkowy Obrazek.

Dziekujemy za pamiec, wspaniale prezenty i zyczliwosc p. Burmistrzowi, Sw.
Mikolajowi i wszystkim Dobrym Elfom dajacym radosc dzieciom.

PRZEDSZKOLAKI

"Dzieci - Dzieciom"
Taka nazwe nosi idea organizowania imprez mikolajkowych przez dzieci zdrowe dla

dzieci chorych. Juz po raz IV Zarzad Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyza w Zgorzelcu
zorganizowal impreze integracyjna dla dzieci niepelnosprawnych. W niedziele 09 grudnia w
Gimnazjum w Ruszowie spotkaly sie dzieci nalezace do Kola Pomocy Dzieciom i Mlodziezy
Niepelnosprawnej Ruchowo i Specjalnej Troski w Ruszowie oraz wolontariusze -mlodziezz
gimnazjum. Zespól wokalny pod kierunkiem Pana Krzysztofa Zielinskiego przygotowal pro-
gram artystyczny.

Z zaproszonych gosci przybyli: Barbara Drozd - przewodniczaca oraz Czeslaw Kolo-
dziej czak -wiceprzewodniczacy Rady Miejskiej w Weglincu, Stanislaw Mikolajczyk-sekre-
tarz Urzedu oraz wiceprzewodniczacy Rady Powiatu Zgorzelec, radni Leszek Hawrot, Stani-
slaw Papiez, Remigiusz Domagala. Obecne byly tez Panie; Irena Dros - dyrektor Gimnazjum,
Lilla Lawniczak - dyrektor Szkoly Podstawowej.

W krótkich wystapieniach: Pani Teresy Hawrot - przew. Kola, Pani Bozeny Klusek-
dyr.Biura Zarzadu Rejonowego PCK, Pana Kazimierza Popielarza- prezesa Zarzadu Rejono-
wego PCK, Barbary Drozd przew. Rady Miejskiej w Weglincu podkreslono wage idei konty-
nuowania imprez, których jednym z glównych celów jest integrowanie dzieci i mlodziezy
zdrowej z osobami niepelnosprawnymi.

Jedna z glównych atrakcji imprezy, oprócz wizyty Swietego Mikolaja, bylo zajadanie
sie smacznym tortem z jego wizerunkiem. Tort ufundowal soltys Leszek Hawrot. Jaja do jego
wypieku przekazala bezplatnie Ferma Drobiu Ireny i Eugeniusza Górniak za co naleza sie im
duze brawa. Malzonka soltysa obdzielila po kawalku tortu kazdego z uczestników imprezy.
Spotkanie zakonczylo sie wizyta Swietego Mikolaja i wreczeniem okazalych paczek ze slody-
czami. Wszyscy zgodnie umówili sie na spotkanie za rok. Do zobaczenia!

Leszek Hawrot

WYCIECZKA PRZYRODNICZA 6-LATKÓW

Dnia 18.10.2006 r. odbyla sie wycieczka dzieci z oddzialu przedszkolnego ze SP
w Weglincudo StaregoWeglincai Piasecznej.Grupaliczyla30.dzieci.Celemwycieczkibylo: -
poznawanielasuijego mieszkanców,-zapoznaniez praca lesnikaorazz terenemszkólkilesnej,
-poznanie dzika orazjego trybu zycia i zwyczajów.

Podczas wycieczki aktywnie towarzyszyl nam lesniczy pan Mariusz Mlodzinski. Na
poczatku pojechalismy do szkólki lesnej, gdzie czekal na nas pan lesniczy Marek Wawrzynek.
Po przywitaniu poszlismy ogladac teren szkólki lesnej. Pan lesniczy bardzo ciekawie opowiadal
dzieciom o swojej pracy w szkóJce. Przedstawil gatunki drzew, których sadzonki sa tam piele-
gnowane. Opowiadal o sianiu, ochronie i pielegnacji sadzonek. Dzieci poznaly rodzaje drzew
iglastych i lisciastych.
Nastepnie pojechalismy do Piasecznej, gdzie odwiedzilismy dzika o imieniu" Prosiaczek".

Pani gospodyni opowiadala dzieciom, o tym jak " Prosiaczek" trafil do jej gospodarstwa,jakie
ma zwyczaje oraz co lubijesc. Dzieci chetnie karmily dzika herbatnikami, które bardzo lubi.

Na koniec wycieczki przyrodniczej udalismy sie do bardzo starego lasu, którego drzewostan
liczy ok. 200 lat. Tym razem opowiadal dzieciom ciekawostki zwiazane z lasem pan lesniczy
Mariusz Mlodzinski. Pokazal nam drzewa, z których zbiera sie szyszki z nasionami, aby pózniej
wyhodowac z nichjak najlepsze sadzonki. Pan lesniczy interesujaco opowiadal o zwierzetach
i roslinach lesnych, a takze o trudach i przyjemnosciach zwiazanych z praca lesnika.

Dzieci wrócily do oddzialu przedszkolnego zadowolone i pelne wrazen. Daly temu wyraz w
pracach plastycznych pt." Nasza wycieczka".

Zofia Bencer, Anna Tomaszewska

"DZIENDOBROCI"

WSzkole Podstawowej
w CzerwonejWodzie
Od wielu lat tradycja naszej szkoly jest

organizowanie 6 grudnia Dnia Dobroci.
Wszyscy z niecierpliwoscia czekajana przyj-
scie sw. Mikolaja, zastanawialismy sie, czy
bylismy grzeczni i zasluzylismy na podarun-
ki. Mikolaj to wyrozumialy Swiety i nawet
drobne "grzeszki" nam wybaczyl i w tym dniu
obdarowal nas wszystkich takimi samymi pre-
zentami.

Wszyscy bylismy bardzo zadowole-
ni. Zrobilismy sobie na pamiatke wspólne
zdjecie z Mikolajem. Nasze serca napelnione
byly dobrocia i miloscia, postaramy sie aby
te uczucia ciagle nam towarzyszyly nie tylko
od swieta. Caly dzien w naszej szkole pano-
wala radosna atmosfera.Kazdemu smakowa-
ly slodycze, które szybko zniknely z paczek.

Szkoda, ze Mikolaj odwiedza nasza
szkole tylko raz w roku, chociaz tegoroczny
Swiety, bardzo nam kogos przypominal...

Uczniowie klasy VI



(

SPORT
Sport szkolny w konczacym sie sezonie

jesiennym skupial sie wokól trzech dyscyplin:
biegów przelajowych, pilki noznej i pilki koszy-
kowej.

Pierwsza impreza byly Mistrzostwa
Gminy w piatkach pilkarskich klas IV-VI. Tur-
niej zostal zorganizowany w Szkole Podstawo-
wej w Ruszowie. Pierwsze miejsce zajeli chlop-
cy z Weglinca i otrzymali w ten sposób mozli-
wosc reprezentowania naszej gminy w dalszych
rozgrywkach na szczeblu powiatu.
Wyniki turnieju:
# Wegliniec - Stary Wegliniec
# Czerwona Woda- Ruszów
# Wegliniec- CzerwonaWoda
# St. Wegliniec- Ruszów
# Wegliniec- Ruszów
# St. Wegliniec - Czerwona Woda

5:3
0:4
7:2
1 : 2
1 : 1
0:2

TABELA KONCOWA:

I SP. Wegliniec; II SP. Ruszów; III SP. Czerwo-
na Woda; IV SP. Stary Wegliniec

Pólfinal powiatowy odbyl sie w Zgorzel-
cu a Szkola Podstawowa zWeglinca wygrywajac
z SP 5 Zgorzelelec (3 : 1) i SP Osiek (4 : O) za-
pewnila sobie udzial w turnieju finalowym. Sta-
dion w Zawidowie okazal sie szczesliwym miej-
scem, bo chlopcy z Weglinca pokonujac Piensk 3
: 2 a nastepnie Zawidów 4 : O- zostali Mistrza-
mi Powiatu!

Kolejne mecze odbeda sie na wiosne, a
stawka bedzie final dolnoslaski, który zostanie
rozegrany 4.06.2007 r. we Wroclawiu.

Oto nasi Mistrzowie: Czajkowski Kuba, Fink
Wojtek, Gudyka Patryk, Bohn Szymon, Kuriano-
wicz Kamil, Pietrzak Krzysztof, Laptos Krystian i
Kolodziejczak Tomasz.

Gminne eliminacje w pilke nozna roze-
graly równiez nasze dwa gimnazja. W jedynym
meczu Gimnazjum Wegliniec pokonalo Gimna-
zjum Ruszów 4: 3 i awansowalo do dalszych
rozgrywek. Ich przygoda z pilka nozna w po-
wiecie (w tym sezonie) zakonczyla sie na zawo-
dach pólfinalowych.

Kolejna impreza sportowa byly Mistrzo-
stwa Powiatu w Biegach Przelajowych "Zloty
Lisc". WspanialysukcesodnioslaAnia Chaberska
ze Szkoly Podstawowej w Ruszowie, która w
swojej kategorii wiekowej wywalczyla zloto.
Równiez dwaj uczniowie z "podstawówki" z
Weglinca wypadlirewelacyjnie.Filip Paplazostal
zlotyma Kuba Czajkowski brazowym medalista.

Gimnazjum w Ruszowie tez ma swoje
"zlotko". Jest nia Bernadeta Mesjasz, która na
zawodachlekkoatletycznychw Bogatyni wygrala
bieg na 100m.

WEGlINIErJKIE ~"'f""~ ~')/Ufly"

SZKOLNY

Na zdjeciu: Ania zmeczona, ale bardzo szczesliwa!

Szkola Podstawowa w Ruszowie z duzym po-
wodzeniem promuje nowa dyscypline sportowa
- unihokej. Uczniowie tej szkoly zdobyli bardzo
wysokie II miejsce w rozgrywkach w strefie jele-
niogórskiej.

W grach zespolowych swoje debiuty mieli
juz koszykarze. Jako pierwsi na parkiet wybiegli
chlopcy z Gimnazjum z Weglinca. Tym razem
musieli uznac wyzszosc swoich kolegów ze Zgo-
rzelca i odpadli w eliminacjach. Natomiast ucznio-
wie ze Szkoly Podstawowej z Weglinca potwier-
dzili swoim wystepem, ze juz od kilku lat sa w
powiatowej czolówce. W finale zajeli III miejsce
a Kuba Czajkowski swoja technika i wspaniala
gra zachwycal trenerów i przybylych kibiców.

Brazowi medalisci: Czajkowski Kuba, Laptos
Krystian, CzyzewskiKrzysztof, Bohn Szymon, Ko-
lodziejczak Tomasz, Maleska Michal, Biezunski
Konrad, Maleska Adam, Kurianowicz Kamil, Ru-
cinski Adrian, Pawlak Piotr.

Plany startowe na najblizsze miesiace sa imponu-
jace. Dbajac o wszechstronny rozwój dzieci i moz-
liwosc poznania wielu dyscyplin sportu postano-
wilismy naszych uczniów przygotowac do udzia-
lu w prawie wszystkich zawodach sportowych
organizowanych przez Miedzyszkolny Zwiazek
Sportowy w Zgorzelcu, zarówno na szczeblu gmi-
ny jak i powiatu. Juz za kilka dni chlopcy wysta-
pia w turniejach powiatowych w mini pilke reczna
Sezon zimowy to czas na mini siatkówke. Zarów-
no chlopcy jak i dziewczynki beda braly udzial w
turniejach "dwójek", "trójek" i "czwórek" siatkar-
skich. Okres wiosenny to masowe biegi przelajo-
we i lekkoatletyka.

Wszystkim nauczycielom wychowania
fizycznego, a przede wszystkim dzieciom, zycze
wspanialej zabawy i sukcesów na boiskach i biez-

niach w nadchodzacym Nowym Roku!

Gminny Koordynator Sportu Szkolnego
Smetek Roman
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III LIGAKOSZYKÓWKI

W WfGLINCU!
Po raz pierwszy w historii naszego mia-

sta, powstala profesjonalna sekcja koszykówki
meskiej. Glównymi autorami tego jak sie na po-
czatku wydawalo "szalonego" pomyslu, byla
nauczycielka i radna p. Barbara Drozd i nauczy-
ciel wychowania fizycznego a zarazem trener p.
Dawid Szymczak. Poczatki byly trudne. Wiele
osób nie wierzylo, ze to sie moze udac. Wprowa-
dzenie tej widowiskowej, lecztroche skompliko-
wanej dyscypliny do naszego zycia sportowego
odbywalo sie bardzo sprawnie.

Pierwszy sukces, to pojawienie sie w na-
szym srodowisku pana Dawida. Byly gracz dru-
goligowego Turowa swoja wiedza i umiejetno-
sciami koszykarskimi zafascynowal swoich
uczniów. Kolejne to udane turnieje koszykarskie
na szczeblu powiatu zarówno chlopców ze szko-
ly podstawowejjak iz gimnazjum.Wreszcieprzy-
szedl czas na prawdziwe gwiazdy basketu. Za-
prosilismy kilkakrotnie na pokazowe treningi ko-
szykarzy Turowa Zgorzelec, którym towarzy-
szyly autografy, sesje zdjeciowe a przede wszyst-
kim ukazanie piekna tej dyscypliny przez tak
wspanialych graczy.ReprezentantPolskiAndrzej
Pluta w wy-
wiadzie dla
naszej gazety
"Szkolne
Echo" powie-
dzial: "Ko-
szykówke
trzeba ko-
chac, trzeba
jamiec glebo-
ko w sercu".

Panu Dawidowi i jego druzynie zyczy-
my wytrwalosci w dazeniu do sukcesów, a kibi-
com niezapomnianych wrazen.

Olimpia Wegliniec wystepujew skladzie:
Rafal Adamczyk (kapitan), Stefan Smigieiski,
Szymon Smigieiski, Wojciech Chroma, Szymon
Kapeluch, Filip Dabek, Damian Razmus,Tomasz
Pelak, Sylwester Mielczarek, Piotr Nagrodzki i
Dawid Szymczak.

1ERMINARZROZGRYWEKIDI1GII
w sezonie 2006/2007.

20.01.2007
UKS OLIMPIA WEGLINIEC-

SKM ZASTAL ZIELONA GÓRA
17.02.2007

UKS OLIMPIA WEGLINlEC -
VB - LEASING SIECHNICE

24.02.2007

UKS OLIMPIA WEGLINIEC-
AM AZS ACAPULCO WROCLAW

10.03.2007
UKS OLIMPIA WEGLINIEC-

PUKS ARKADIA GÓRA
17.03.2007

UKS OLIMPIA WEGLINlEC -
MKS BASKET - CHROBRY GLOGÓW

Wszystkie aktualne informacje dotyczace
rozgrywek III ligikoszykówkimoznaznalezc
na stronie internetowej:

www.dzkosz.wroclaw.pl

Smetek Roman
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ZIMA!! !
WEGLlNIEl1KIE )t;",fJtJte ~r)~~~ .

Uwaga wlasciciele i zarzadcy
nieruchomosci!! !

W zwiazkuzezblizajacymsie okresemzimo-
wym i zwiazanym z tym okresem spadkiem
temperatur, Zaklad Uslug Komunalnych w
Weglincuprzypominawlascicielomi zarzad-

com nieruchomosci
oraz przedsiebior-
stwom i instytucjom
na terenie Gminy i
Miasta Wegliniec o
koniecznosci:

- odpowiedniego za-
bezpieczenia we-
wnetrznych instalacji
iurzadzenwodociago-
wychorazkanalizacyj-

nych przed zamarznieciem (izolacje cieplna
nalezy wykonac w sposób umozliwiajacy
odczytwodomierza),
- odwodnieniei oczyszczeniastudzienekwo-
domierzowychoraz izolowaniaich pokryw,
- zabezpieczeniaprzedmrozempunktówczer-
palnychzlokalizowanychna zewnatrzposesji.

Niewykonaniewymienionych zabez-
pieczen moze byc przyczyna awarii i strat,
których koszty poniosa odbiorcy wody.

Andrzej Swiderek
Dyrektor ZUK w Weglincu

ZAPROSZENIE

Miejsko-Gminny Osrodek Kultury
serdecznie zaprasza na

111 GMINNYPRZEGLAD
ZESPOLÓWKOLEDNICZYCH
który odbedzie sie dnia 21. O1.2007 roku

o godz. 16 w sali widowiskowej
Domu Kultury w Weglincu.

- Pani, bylam ostatnio w parku w Weglincu i az mna zatrzeslo! Ubywa grysu na' alejkach!
- Co pani mówi! Nawet drobny kamien znalazl amatorów? Po co komu ten grys i kiedy go
kradna?
- Pani, dlugie wieczory, d,
w tym zlodziejstwi
- No gdzie, gdz~
-Na cmentarzu
schludnie i estf
parku, ajak pi
- No to jak p
- Pani, nie tym,
nia rowerów. NI
Policja ma taki c;

MIKOLAJ W GMINIE W~GLlNIEC
Jak co roku z okazji Mikolaja zakupiono

z pieniedzy gminy paczki ze slodyczami, na laczna
kwote 5.212,53 zl . Paczki te zostaly zakupione
dla dzieci z rodzin o naj nizszych dochodach i
wreczone zostaly w specjalnie zorganizowanych
na ta okazje spotkaniach w poszczególnych miej-
scowosciach. Spotkania te odbywaly sie najcze-
sciej w swietlicach srodowiskowych, w przed-
szkolu i swietlicach wiejskich.

W poszczególnych miejscowosciach licz-
ba wreczonych paczek przedstawiala sie naste-
pujaco: Wegliniec (swietlica srodowiskowa) 46
szt.; Wegliniec (przedszkole) 18 szt.; Ruszów
(swietlica srodowiskowa) 73 szt.; Czerwona Woda
50 szt.; Jagodzin 72 szt. ( w tym 32 paczki zaku-
pione przez Soltysa ze srodków Rady Soleckiej);
Zielonka 32 szt.; Stary Wegliniec 46 szt.; Pia-
seczna 15 szt.; Ruszów (Kolo Pomocy Dzie-
ciom Niepelnosprawnym) 17 szt.

Redakcja

oglada, jak ladnie,
o grys zebrany w

o na jedna noc!
, tym od znakowa-

prywatnych ogrodach!
da blyszczec ultrafioletem!

ftll~OLAJU DZIECIW J AGODZINIE
Przy muzyce, z radoscia i usmiechem

podchodzily do Mikolaja dzieci z Jagodzina, na
spotkaniu w Klubie Wiejskim w dniu 6 grudnia.

Wlasnie za ten usmiech i slodki podaru-
nek, który otrzymaly wszystkie dzieci do ukon-
czenia Szkoly Podstawowej, chcemy podzieko-
wac Panom: Andrzejowi Kutrowskiemu - Bur-
mistrzowi Gminy i Miasta, Januszowi Kobiel-
skiemu - Nadlesniczemu Nadlesnictwa Ruszów,
Stanislawowi Mikolajczykowi i Andrzejowi Ku-
siakowi.

To wlasnie dzieki ich pomocy finanso-
wej, oraz Firmy Pana Adama Napolskiego i calej
Rady Soleckiej mielismy ten wspanialy dzien.

Za wszystko co nas spotkalo, wszyst-
kim Sponsorom, Mikolajowi i innym osobom,
które przyczynily sie do organizacji spotkania
dziekuja DZIECIZ mODZINAWRAZZ SOUYSEJA

sPO.r,<J.\i'UE j\J\U<O~\J,<OvVE
Juz po raz kolejny Sw. Mikolaj goscil w kosciele parafialnym w Czerwonej Wodzie.

Obdarowal bardzo duzo dzieci. Pamietal tez o piecdziesieciorgu dzieciach, które zaproszono
imiennie na to spotkanie.

Dziekujemy sw. Mikolajowi, rodzicom oraz P. Burmistrzowi, pracownikom Urzedu
Gminy i Miasta, i MGOPS za pomoc w przygotowaniu prezentów i calej uroczystosci.


