
Stosownie do art. 5 ust. 1pkt 1 i 3 oraz
art. 6 ust. 1ustawy z dnia 13 wrzesnia
1996r. outrzymaniu czystosci i porzad-
ku w gminach Urzad Gminy i Miasta w
Weglincupo razkolejny,a zarazemostat-
ni,poinformowalpisemniemieszkanców
Gminyo obowiazkuzawarciaprzez wla-

sku o przeprowadzeniepostepowania
wyjasniajacego, co w ostatecmosci moze
skutkowac nalozeniem grzywny.

Obecnie na terenie Gminy i Mia-
sta W egliniec umów na wywóz nieczy-
stosci stalych nie posiada 219 wlascicie-
li nieruchomosci. Stan taki sprzyja

c OSTATECZNEPRZYPOMNIENIE!!! )
scicielinieruchomosci umów na wywóz
nieczystosci stalych.

Do tej pory Urzad, w tym zakre-
sie,niestosowalzadnychsankcjikarnych,
ale wobec nieskutecznosci liberalnego
egzekwowania obowiazku posiadania
umów na wywóz nieczystosci koniecz-
nejest zaostrzenie formwyegzekwowa-
nia tego obowiazku spoczywajacego na
wlascicielachnieruchomosci.

Brak umowy na wywóz nieczy-
stosci stalych spowoduje przekazanie
wniosku do Komisariatu Policji w Pien-

zwiekszonej ilosci smieci w naszych la-
sach, w rowach, na polach i w innych
przypadkowych miejscach.

Chcac ustrzec ww. liczbe wlasci-
cieli nieruchomosci przed dolegliwoscia-
mi zwiazanymiz postepowaniempro-
wadzonym przez policje i sankcjamikar-
nymi, informujemy, ze w trybie pilnym
nalezy zawrzec umowe na wywóz nie-
czystosci stalych i niezwlocmie przed-
lozyc j a do wgladu w Urzedzie Gminy
i Miasta.

UGiM

Milych,udanych
iprzyjemnych
feriizimowych,

wszystkimuczniom
inauczycielom
zyczy redakcja

ps. Snieg tez zamówilismy,
ajak z realizacja

zamówienia? To widac!!!

~POTKANIE KOLEDOWE
Spotkania z ludzmi to niekwestionowana
potrzeba kazdego czlowieka. 20 stycznia
w Weglincu odbylo sie Spotkanie Koledo-
we, na które zaproszeni zostali wszyscy
mieszkancy. Organizatorzy, którzy przy-
gotowywali te uroczystosc to wegliniec-
cy radni, Miejsko-Gminny Osrodek Kul-
tury, Miejsko-Gminny Osrodek Pomocy
Spolecznej, Katolickie Stowarzyszenie
Mlodziezy, Samorzad Uczniowski ze Szko-
ly Podstawowej w Weglincu.

Pieknie przygotowana sala, uroczy-
scie nakryte stoly, symboliczne upomin-
ki, wszystko to po to, by czlowiek spo-
tkal sie z czlowiekiem (ocenie uczestni-
ków pozostawiamy na ile udalo sie w kli-
macie jeszcze swiatecznym milo spedzic
ten czas). Dzieki obecnosci ks. dziekana
Ryszarda Wolowskiego i ks. wikarego
Krzysztofa Lewickiego moglismy zatrzy-
mac sie w klimacie modlitwy nad symbo-
lika bialego oplatka. Pomoglo to w okaza-
niu wzajemnej zyczliwosci podczas skla-
dania zyczen. Potem byl czas na wyslu-
chanie koled w wykonaniu zespolu wo-
kalno instrumentalnego oraz na wspólne z
nimi spiewanie.

Mozliwosc rozmów pokazala tezjak
wiele checi jest w ludziach do sluzenia in-
nym. Znalazly sie osoby, które wyrazily
chec dzielenia sie swoim czasem i talen-
tem z dziecmi- uczestnikami zajec w swie-
tlicy srodowiskowej (pomysl juz nieba-
wem zostanie wdrozony). Uczniowie z
Samorzadu Uczniowskiego wielka troska
starali sie otaczac przybylych na spotka-
nie gosci.

Dobrze, ze moglismy sie spotkac!
Za rok ponowimy zaproszenie na Koledo-
we Spotkanie. Wyrazam nadzieje, ze be-
dzie nas znacznie wiecej, by móc dzielic
miedzy soba to co w nas dobre na prze-
kór powszechnie gloszonym tezom ,ze
wokól coraz wiecej zla. Nasze spotkanie
pokazalo, ze tak nie jest!

Uczestnikom spotkania dziekuje za
przybycie, a organizatorom za poswiece-
nie swej pracy na rzecz lokalnej spolecz-
nosci.

BARBARA DROZD
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W obradach III sesji uczestniczylo 14

radnych. Proponowany porzadek sesji, w try-
bie przyslugujacym Burmistrzowi, rozszerzo-
ny zostal o trzy projekty uchwal: -w sprawie
wprowadzenia Regulaminu uzytkowania
obiektu uzytecznosci publicznej; -w sprawie
przedluzenia czasu obowiazywania dotych-
czasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrze-
nia w wode i zbiorowego odprowadzania scie-
ków; -w sprawie powolania Spolecznej Ko-
misji Mieszkaniowej. Porzadek obrad sesji,
oprócz bloku uchwal, przewidywal sprawoz-
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o projekcie kazdej uchwaly. Dyskusje zakon-
czyla oficjalna informacja Przewodniczacej
Komisji Gospodarczo-Finansowej, Teresy
Przybysz, iz Komisja wydala pozytywna opi-
nie nt. projektu w sprawie zmian w budzecie.
W glosowaniu, jednoglosnie Rada podjela
uchwale.
2.w sprawie zaciagniecia w 2006 r. kredytu.

Burmistrz wskazujac na uzasadnienie
niniejszego projektu, podkreslil, iz propozy-
cja zawarta w projekcie wynika z przewidy-
wanego opóznienia wplywu srodków zwia-

danie z dzialalnosci burmistrza oraz sprawy
organizacyjne.

W bloku uchwal rozpatrzono naste-
pujace projekty:
l.w sprawie zmian w budzecie.

Na wstepie Burmistrz, Andrzej Kutrow-
ski poinformowal o zmianach dokonanych
jeszcze po prezentacji niniejszego projektu na
posiedzeniu Komisji Gospodarczo-Finanso-
wej. Zmiany te zwiazane byly z decyzja Woje-
wody Dolnoslaskiego,przyznajacadotacjece-
lowa, m.in. na sfinansowanie wprowadzenia
w pierwszych klasach szkól podstawowych
nauczania jezyka angielskiego. Skarbnik pani
Jolanta Zawisza, omówila kolejno kazda pozy-
cje zmian wymieniona w projekcie. Wypo-
wiedz pani Skarbnik, dodatkowymi informa-
cjami uzupelnial Burmistrz. Pani Skarbnik pod-
kreslila, iz zmiany w budzecie powoduja ko-
niecznosc zmiany zalaczników inwestycyj-
nych, co zostalo przedstawione w zalaczni-
kach do omawianego projektu. Po tej prezen-
tacji wywiazala sie dyskusja. Burmistrz udzie-
lil odpowiedzi na szczególowe pytania zadane
przez: radnego Leszka Hawrota - pytanie do-
tyczace srodków przeznaczonych na odszko-
dowania dla strazaków; radnego Krzysztofa
Zguda - pytanie dotyczace zródel pokrycia
kredytu i procedury zwiazanej z opiniowaniem
niniejszego projektu; radnego Grzegorza Kar-
lica - pytanie dotyczace sposobu i procedury
przekazywania opinii poszczególnych komisji

zanych z dofinansowaniem inwestycji: Mo-
dernizacja DK w Starym Weglincu i Moder-
nizacja swietlicy wiejskiej w Czerwonej Wo-
dzie. W tym miejscu Przew. Komisji Gospo-
darczo-Finansowej zaprezentowala sprawoz-
danie z posiedzenia Komisji w dniu 08.12.2006
r. zawierajace pozytywna opinie w sprawie
omawianego aktualnie projektu. Bez uwag,
13 glosami za, przy l wstrzymujacym Rada
podjela uchwale.
3.w sprawie zmiany uchwaly dotyczacej usta-
lenia górnych stawek oplat za uslugi w za-
kresie usuwania i unieszkodliwiania odpa-
dów komunalnych.

Burmistrz Andrzej Kutrowski poinfor-
mowal, iz propozycja ta przygotowana zostala
na wniosek ZUK oraz firm swiadczacych na
tutejszym terenie uslugi w tym zakresie. Poin-
formowal takze, ze zgodnie ze stanowiskiem
Komisji Rolnictwa, stawka ta moze byc obni-
zona do 21 zl. Z uwzglednieniem propozycji
Komisji Rolnictwa, Rada podjela uchwale.
4.w sprawie bezprzetargowego wynajecia
lokalu -apteki w Ruszowie

Burmistrz przypomnial, iz wiaze sie to
ze sprawa sygnalizowana przez samych rad-
nych. Uchwala pozwoli natomiast zaintereso-
wanym, p.Kozakom, podjac dzialania zwiaza-
ne z otwarciem punktu aptecznego w Ruszo-
wie.Po przedstawieniu informacji iz Komisja
Zdrowia pozytywnie zaopiniowala niniejszy
projekt jednoglosnie, Rada podjela uchwale.

)

S.w sprawie Regulaminu uzytkowania
obiektu uzytecznosci publicznej o nazwie
"Boiska sportowe ze sztuczna nawierzch-
nia przy Szkole Podstawowej w Czerwonej
Wodzie". Uwagi dotyczace kolejnosci zapi-
sów w tresci uchwaly oraz uzytych sformu-
lowan zglosil radny G.Karlic. Odpowiedzi na
zgloszone uwagi udzielil Sekretarz Gminy,
Burmistrz Gminy oraz Radca Prawny. Wpro-
wadzajac przeglosowane korekty tresci
uchwaly, ostatecznie 12 glosami za, przy 2
wstrzymujacych Rada podjela uchwale.
6.w sprawie przedluzenia czasu obowiazy-
wania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego
zaopatrzenia w wode i zbiorowego odprowa-
dzania scieków. Burmistrz przypomnial, ze za-
proponowane nowe taryfy wzbudzily watpli-
wosci. Po zamknieciu roku i przeprowadze-
niu stosownych analiz finansowych, zosta-
nie przedstawiona nowa propozycja cenowa,
która bedzie mogla obowiazywac od maja
przyszlego roku. Dlatego tez obecnie przed-
lozony zostal wniosek o przedluzenie obo-
wiazywania dotychczasowej taryfy. Bez do-
datkowych uwag i pytan, 14 glosami za, Rada
podjela uchwale.
7.w sprawie powolania Spolecznej Komisji
Mieszkaniowej. Sekretarz S.Mikolajczyk
wskazujac na regulacje zawarte w uchwale
Rady, wyjasnil, iz komisje powoluje Rada, w
sklad której wchodzi 4 przedstawicieli spo-
lecznosci lokalnej. Uwzgledniajac zgloszone
wczesniej kandydatury oraz zlozonajedna re-
zygnacje,w sklad komisji wchodza radni:
L.Hawrot, W.Frelich, WBatog, T.Przybysz.
Jednoczesnie, w odrebnym glosowaniu, wy-
brano Leszka Hawrota do pelnienia funkcji
Przewodniczacego Spolecznej Komisj i
Mieszkaniowej. Ostatecznie 14 glosami za
Rada podjela uchwale.

Po rozpatrzeniu wszystkich projektów
uchwal przystapiono do omówienia sprawoz-
dania z dzialalnosci Burmistrza. Burmistrz
udzielil odpowiedzi na pytana radnych.

Po wyczerpaniu porzadku posiedzenia,
sesja Rady Miejskiej zostala zakonczona.

Barbara Drozd

W obradach IV sesji uczestniczylo 13 rad-
nych. Porzadek obrad, na wniosek Burmistrza roz-
szerzono o projekt uchwaly w sprawie zmiany
uchwaly dotyczacej stawek podatku od nierucho-
mosci na obszarze Gminy Wegliniec.

Pierwszym tematem obrad sesji byl pro-
jekt budzetu Gminy i Miasta Wegliniec na 2007
rok. Prezentujac budzet na 2007 rok, Burmistrz
wniósl o dokonanie ponizszych autopoprawek:
l. Zaciagniety kredyt w kwocie nizszej od zakla-
danego skutkuje wyzsza kwota dochodów, które
to dochody Burmistrz proponuje przeznaczyc na:
remonty w szkolach, opracowanie niezbednych
planów (strategia, rewitalizacja, plany miejscowe,
ewidencja obiektów zabytkowych), obsluge kre-
dytu i na sport.
2. Zmniejszenie o 100 tys. zl srodków zaplano-
wanych w wysokosci 250 tys. zl na imprezy ple-
nerowe, z kwoty zdejmowanej z imprez, Burmistrz
proponuje m.in.zakupic wyposazenie domów kul-
tury w Ruszowie, Starym W eglincu i Czerwonej
Wodzie.

3. Uszczególowienie zadan realizowanych z kwo-

ty zaplanowanej na prace remontowe na cmenta-
rzach. Burmistrz miedzy innymi zaproponowal:
wytyczenie tylko czesci kwater na cmentarzu w
W eglincu, wykonanie czesci ogrodzenia i malowa-
nie kaplicy w Starym Weglincu, rozpoczecie re-
montu ogrodzenia w Jagodzinie oraz dokonczenie

Korekty zgloszone przez Burmistrza, zostaly
przyjete przez radnych w glosowaniu jawnym.
Nastepnie Skarbnik, pani Jolanta Zawisza, przed-
stawila tresc zmian w projekcie uchwaly i w za-
lacznikach, wynikajacych z przyjetych w gloso-
waniu przez Rade autopoprawek Burmistrza. Za-

prezentowane zostaly
równiez opinie Komi-
sji o projekcie budzetu
jak i opinie o autopo-

prawkach do projektu budzetu. Kolejna informacja
przekazana radnym byla uchwala Regionalnej Izby
Obrachunkowej zawierajaca pozytywna opinie o
budzecie Gminy i Miasta W egliniec na 2007 rok.

Na wniosek Burmistrza, przed ostatecz-
nym glosowaniem przyjmujacym projekt budze-
tu na 2007 r., a ze wzgledu na powiazania uchwaly
w sprawie zmian w budzecie z budzetem na rok
nastepny, podjeto dyskusje w nt. projektu uchwa-
ly w sprawie zmian w budzecie. Projekt ten omó-
wila Skarbnik J. Zawisza. W glosowaniu, jedno-
glosnie, Rada podjela uchwale w sprawie zmian
wbudzecie. .

budowy lapidarium na cmentarzu w Starym We-
glincu.
4. Dokonanie zmian w wydatkach Funduszu
Ochrony Srodowiska. Burmistrz zaproponowal,
by zaplanowane 12 867 zl przeznaczyc na: termo-
modernizacje obiektu swietlicy w Koscielnej Wsi
(7 867 zl) oraz sciezke dydaktyczna w Starym
Weglincu (5 tys.zl).
5. Kolejna zmiana dotyczyla zgody na dolaczenie
do projektu budzetu dodatkowej informacj i w spra-
wie wykazu dróg gminnych do remontu. Radni
zglosili uwagi do przedstawionej pisemnej infor-
macji.
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...a na ziemi pokój ludziom dobrej woli...-
te slowa z pewnosciana dlugo zapadna w ser-
cach i umyslach naszej spolecznosci.

To juz po raz trzeci z inicjatywy Miej-
sko-Gminnego Osrodka Kultury w Weglincu
moglismy wspólnie biesiadowac i radowac sie
spiewem dzieci i mlodziezy sluchajac koled i
pastoralek na III Gminnym Przegladzie Koled i
Pastoralek", który odbyl sie 21 stycznia 2007
r. w Weglincu. Z kazdym rokiem przybywa
uczestników bioracych udzial w tym jakze uro-
czystym przedsiewzieciu. Dzieki nastrojowej,
przepieknej dekoracji oddajacej atmosfere
swiat, zapalonym swiecom, plonacym lamp-
kom choinkowym, moglismy przez chwile po-
czuc siejak wielka rodzina we wspólnym domu.
To czas dawania swiadectwa tradycji, kultu-
rze, czas zadumy i pokory dla realizacji praw-
dziwego czlowieczenstwa, stawania sie dosko-
nalym poprzez wspólnie spedzony czas.

Jako organizatorzy jestesmy dumni z
tego, ze udalo sie nam zgromadzic tylu mlo-
dych uczestników, by poprzez koledowanie,
mogli zaistniec na gminnej scenie.
Jako pierwszy wystapil zespól ludowy "Po-
dolanie", który zaprezentowal koledy w wiek-
szosci dla nas nieznane, lecz jakze inspirujace.
Przecudna gra na dzwonkach i subtelny spiew
dzieci ze Szkoly Podstawowej i Gimnazjum w
Ruszowie, uswiadomili nam, co moze osiagnac
mlody czlowiek, kiedy wychodzi ze swoim
darem do innych ludzi. Mielismy takze przy-
jemnosc goscic na scenie zespoly muzyczne z
Piasecznej i Starego Weglinca, w których
oprawa muzyczna zajmuja sie. panowie Wla-
dyslaw Bodzianny i Zbigniew Soltys. Jako
ostatni wystapil dzialajacy przy MGOK w
Weglincu zespól prowadzony przez p. Izabele
Adamowska.

Koledy i pastoralki chwycily za serca
cala publicznosc. Wszyscy spiewali i cieszyli
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sie ta chwila. Kazda z prezentacji byla inna,
niepowtarzalna i wyjatkowa, przekazywala tre-
sci, które z pewnoscia na dlugo przetrwaja w
naszej pamieci.

Starajmy sie byc otwarci na takie dzia-
lania, przyjmujac je z radoscia i korzyscia do
budowania pomostu tradycji dla nastepnych
pokolen, aby kazdy czlowiek zrozumiala sens
swiat i czas bycia razem. Niech nie zabraknie
"ludzi dobrej woli", którzy podejma takie dzia-
lania.

Dziekujac wszystkim za trud wlozony
w przygotowanie tego przegladu postarajmy
sie w nastepnym roku zgromadzic w jeszcze
wiekszym gronie. Przyjdzmy i cieszmy sie
chwila, postarajmy sie, aby Przeglad stal sie
tradycja naszej gminy.

IZABELA ADAMOWSKA

SPOTKANIE
U STAROSTY

Drugiego stycznia br. Burmistrz Andrzej
Kutrowski wraz z Przewodniczaca Rady Miej-
skiej Barbara Drozd uczestniczyli W spotkaniu
ze Starosta Zgorzeleckim Piotrem Woroniakiem.
Celem spotkania bylo nawiazanie efektywnej
wspólpracy z wladzami powiatu.

Zaprezentowano strategie i kierunki roz-
woju gminy. Wspominano o pozostajacych do
tej pory bez zalatwienia, czy moze "zapomnia-
nych" przez poprzednika - staroste Tyca, waz-
nych dla gminy sprawach, jak miedzy innymi
przekazanie gminie dzialkipo "starymprzedszko-
lu" w Weglincu, czy teren "parku w Ruszowie".
Obecny Starosta obiecal zapoznac sie z przed-
stawionymi tematami oraz wyrazil chec pozna-
nia szczególów na miejscu. Bedziemy mogli po-
kazac na terenie gminy miejsca bedace w zarza-
dzie powiatu (w tym drogi) oraz te, których roz-
wój zalezny jest od obiektywnej oceny urzed-
ników podleglych staroscie.

Oczekujac na te wizyte mamy nadzieje
na zdecydowanie korzystniejsza dla naszej gmi-
ny wspólprace z obecnym Zarzadem Powiatu.

Red.

Po przyjeciu powyzszej uchwaly, powró-
cono do procedury glosowania w sprawie pro-
jektu budzetu na 2007 rok. Jednoglosnie, 13 glo-
sami za Rada podjela uchwale w sprawie budzetu
gminy Wegliniec na rok 2007.

Kontynuujac obrady sesji, w bloku uchwal
rozpatrzono projekt uchwaly w sprawie zmiany
uchwaly okreslajacej stawki podatku od nierucho-
mosci na obszarze Gminy. Burmistrz wyjasnil, iz
jest to korekta bledu polegajacego na tym, ze wcze-
sniejsza uchwala zwolnieniami zostaly objete grun-
ty zajete na zielence komunalne a takze nierucho-
mosci zajete na potrzeby jednostek i zakladów
budzetowych tut. gminy. Uwag nie zgloszono.
Jednoglosnie, Rada podjela uchwale.

Nastepnym podjetym przez Rade tema-
tem bylo sprawozdanie z dzialalnosci Burmistrza.
Po dodatkowych wyjasnieniach Burmistrza spra-
wozdanie zostalo przyjete 13 glosami za.

W sprawach organizacyjnych i wolnych
wnioskach:

- rozwazono mozliwosci ustalenia stalego dnia
poswieconego obradom Rady,

- Przewodniczaca Rady poinformowala o pla-
nowanym przegladzie dróg oraz obiektów kul-
tury,

- Przewodniczaca Rady przedstawila plan pra-
cy Rady na rok 2007.

- Burmistrz poinformowal o ustaleniu skladu
Gminnej Komisji PrzeciwdzialaniaAlkoholi-
zmowi.

W sklad komisji powolani zostali: radni-
Krzysztofa Chroma, Zbigniew Soltysa oraz kie-
rownik Miejsko-Gminnego Osrodka Pomocy
Spolecznej i policjant. Burmistrz dodal, iz zgod-
nie z ustawa sprawy z tego zakresu przekazuje
do realizacji przez MGOPS. Poinformowal tak-
ze o konkursie jaki zostanie ogloszony majacym
na celu wylonienie kandydata na stanowisko pel-
nomocnika Komisji, z mozliwoscia rozszerzenia
jego obowiazków od II kwartalu 2007 r. o spra-
wy socjalne.

Po wyczerpaniu porzadku posiedzenia,
sesja Rady Miejskiej zostala zakonczona.

Barbara Drozd
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WIZYTACJA GMINY

Z inicjatywy Przewodniczacej Rady, 4
stycznia br. radni wizytowali teren calej Gminy
W egliniec. Glównym celem wizytacj i bylo zapo-
znanie sie z faktycznym stanem: dróg, oswietle-
nia ulicznego, nieruchomosci i obiektów komu-
nalnych. Objazd rozpoczal sie od pólnocnej cze-
sci gminy Wegliniec, a zakonczyl w czesci polu-
dniowej. Obecny wsród radnych Burmistrz bez-
posrednio referowal sprawy, o które pytali zain-
teresowani. Radni - mieszkancy poszczególnych
miejscowosci prezentowali miejsca i zwiazane z
nimi sprawy, o których trzeba pamietac przyste-
pujac do realizacji zadan przyjetych W planie na
rok biezacy.

Takie spotkanie w terenie pozwolilo po-
znac szczególowo zadania, realizacji których pod-
jeli sie wybrani przez mieszkanców ich przed-
stawiciele do rady miejskiej. Stalo sie tez orio
okazja do obiektywnego powiedzenia sobie w
których miejscowosciach, które sprawy sa naj-
pilniejsze do realizacji. Wszyscy wiedzajakie sa
potrzeby, ajakie sa mozliwosci, które wplywaja
na budzet gminy, tj. miedzy innymi prawo wla-
snosci gruntów czy obiektów.

Wymiana wzajemnych doswiadczen i
pogladów z pewnoscia pozwoli na rozsadne re-
alizowanie planów.

BARBARA DROZD

FORMYZAJ~CPOZALEKCYJNYCH
PROPONOWANYCH

PRZEZMGOK W W~GLlNCU

WEGLINIEC:
l. Zajecia wokalne
2. Nauka gry na gitarze, instrumentach klawiszo-
wych
3. Zajecia plastyczne - na pierwsze zajecia za-
praszamy 30.01.2007 r. o godz. l5-ej do Biblio-
teki Publicznej w Weglincu przy ul. Wojtyly 10

STARYWEGLINIEC
l. Zajecia taneczne odbywaja sie we wtorki o
godz. 17-ej
2. Nauka gry na instrumentach klawiszowych -

piatek od godz. 14.
RUSZÓW

Zapraszamy na zajecia taneczne dzieci w wieku.
od lat 5 do 8. Pierwsze spotkanie odbedzie sie 15
lutego o godz. 16. 30 w Domu Kultury w Ruszo-
wie.

CZERWONA WODA

Zajecia plastyczne - osoby chetne, które

chcialyby brac udzial w zajeciach plastycznych
proszone sa o kontakt z Biblioteka Publiczna w
Weglincu, tel. 0757712510.

Przedstawione powyzej formy spedza-
nia czasu wolnego adresowane sa przede wszyst-
kim do mlodziezy szkolnej. Jezeli jednak znala-
zlyby sie osoby dorosle, które chcialyby sie swo-
imi talentami (malarstwo, haft, robótki reczne,
kulinaria) podzielic z innymi poprzez prowadze-
nie róznego rodzaju kursów, warsztatów, to pro-
sze o kontakt telefoniczny pod nr tel.075 7712510
lub bezposrednie - Biblioteka Publiczna w We-

glincu, ul. Wojtyly 10.

IZABELAUSPIENSKA-DoMAGID

DYREKTORMGOK
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Szesciolatki z oddzialu przedszkolnego przy SP w Weglincu przy-
gotowaly inscenizacje "Jaselek", która zaprezentowaly w Domu Kultury w
Weglincu. Przedstawienie zostalo zaprezentowane w ciagu tego dnia dwu-
krotnie.

Pierwszy raz mali aktorzy pokazali swoje umiejetnosci dla uczniów
klas I-II, klasy IV ze SP w Weglincu oraz przedszkolaków. Druga prezen-
tacja odbyla sie o godz. 15. 30 dla rodzin szesciolatków. Na obydwu przed-
stawieniach sala byla zapelniona. Swietna oprawa muzyczna, która towa-
rzyszyla naszym "Jaselkom" zostala przygotowana przez dobrze znana
dzieciom pania Izabele Adamowska.

Dzieci bardzo przezywaly swoja pierwsza prezentacje przed tak
szeroka publicznoscia, Oczekiwaly wystepu juz od rana. W tym dniu byly
bardzo podekscytowane i radosne, mimo wysilku i pracy wlozonej w przy-
gotowania. W czasie "Jaselek" podniosly nastrój emanujacy ze sceny udzie-
lil sie wszystkim przybylym gosciom. Nasz trud zostal nagrodzony brawa-
mi i pochlebnymi opiniami publicznosci.

TO BYL BARDZO UDANY DZIEN!

Zofia Bencer, Anna Tomaszewska

STYPENDIA BURMISTRZA
W grudniu minionego roku Burmistrz

Gminy i Miasta Wegliniec juz po raz czwarty przy-
znal stypendia uczniom i studentom osiagajacym
bardzo dobre wyniki w nauce a jednoczesnie
pozostajacym w trudnej sytuacji materialnej.

Przy rozpatrywaniu wniosków pod uwa-
ge brane byly wyniki w nauce w semestrze let-
nim w roku szkolnym 2005/2006. Ogólem wply-
ne/o 13 wniosków z czego 11 zostalo rozpatrzo-
nych pozytywnie, w dwóch przypadkach wy-
dano decyzje odmowna ze wzgledu na brak
zalaczonych informacji o sredniej ocen z ostat-
niego semestru potwierdzonych przez wladze
szkoly lub uczelni.

Wsród osób, którym przyznano stypen-
dia 10 to studenci szkól wyzszych osiagajacy
srednie ocen od 4,1 do 4,9 (przy skali ocen od 2
do 5) a jedna osoba to absolwentka Technikum
Ekonomicznego, która w ostatnim semestrze na-
uki osiagnela srednia 5,O( przy skali 2-6).

Ogólem wyplacono 11 stypendiów na
kwote 6 450,00 zl. Wysokosc stypendiów wa-
hala sie od 250 zl do 1000 zl. Najwyzsze stypen-

dium w wysokosci 1000 zl absolwentka Akade-
mii Rolniczej we Wroclawiu, która w roku szkol-
nym 2005/2006 ukonczyla studia magisterskie
osiagajac w ostatnim semestrze srednia 4,9.

Gratulujemy wszystkim stypendystom,
zyczac im dalszych sukcesów w nauce a tym,
którzy koncza edukacje zyczymy by ich wysilek
wlozony w zdobywanie wiedzy przelozyl sie na
sukcesy zawodowe.

Przypominamy jednoczesnie, ze nastep-
ny nabór wniosków o przyznanie stypendiów
prowadzony jest do 31 marca br. Warunki
przyznania stypendiów nie zmienily sie. Nadal,
aby otrzymac stypendium Burmistrza nalezy wy-
kazac sie srednia ocen za ostatni semestr co
najmniej 4,0 w przypadku studentów i 4,5 w
przypadku uczniów szkól ponagimnazjalnych
konczacych sie matura.

Dochód rodziny wspólnie zamieszkuja-
cej w jednym gospodarstwie domowym z wnio-
skodawca nie moze byc wyzszy niz 600 zl brut-
to miesiecznie na jednego jej czlonka.

UGiM

OPLATKOWE
SPOTKANIE

STRAZAKÓW
Dnia 30.12.2006 roku w Domu Strazaka

w Czerwonej Wodzie z inicjatywy Zarzadu OSP
odbyl sie strazacki oplatek. Uczestniczyli w nim
wszyscy strazacy zrzeszeni w OSP Czerwona
Woda oraz zaproszeni goscie: Ksiadz Proboszcz
Mieczyslaw Panonsko, Burmistrz Miasta i Gmi-

ny Wegliniec pan Andrzej Kutrowski oraz Ko-
mendant Gminny OSP pan Janusz Dros.

W przyjaznej atmosferze oraz przy
dzwiekach koled spedzilismy wspólnie niepo-
wtarzalny wieczór.

Dziekujemy naszym kochanym zonom i
mamom za przygotowanie swiatecznych potraw
oraz pomoc w organizacji oplatka.

Spotkanie w OSP staje sie juz coroczna
tradycja.

Zarzad OSP

Dnia 07.12.2006 r.w Sali Domu Kultu-

ry przy Urzedzie Gminy i Miasta w Weglincu
odbyly sie warsztaty ekologiczne dot. syste-
mu selektywnej zbiórki odpadów. Warsztaty
zostaly przeprowadzone w ramach podpisa-
nej - pomiedzy Fundacja Ekologiczna "Zie-
lonaAkcja", a Gmina i Miastem Wegliniec-
umowy o wspólprace na realizacje programu
pn. "zwiekszenie udzialu spolecznosci lokal-
nych w systemie segregacji odpadów w gmi-
nach wiejskich i miejsko - wiejskich Dolne-
go Slaska" Warsztaty przeprowadzila Pani Li-
dia Augustyn - przedstawicielka Fundacji
Ekologicznej "zielonaAkcja" z Legnicy.

Na pierwsze spotkanie warsztatowe o
godz. 8:30 przybyli wytypowani uczniowie
Szkól Podstawowych z terenu naszej Gminy
wraz z opiekunami, natomiast w drugim spo-
tkaniu o godz. 12 uczestniczyli wytypowani
uczniowie Gimnazjum z Weglinca i Ruszowa
wraz z opiekunami oraz Soltysem Solectwa
Czerwona Woda. Uczniowie wspólnie dysku-

_f~. . ..~..

'WARSZTAtYE/(OLOGIC1NE"-~'
towali z Pania prowadzaca, a takze brali czyn-
ny udzial w warsztatach (m. in. podejmowali
próby segregacji odpadów). Uczniowie otrzy-
mali ulotki tematyczne, natomiast opiekuno-
wie - zestawy materialów edukacyjnych oraz
materialy warsztatowe.Dla uczestników spo-
tkania zostal przygotowany poczestunek.

Warsztaty ekologiczne mialy na celu
dostarczenie informacji na temat systemu se-
lektywnej zbiórki odpadów, oraz przygoto-
wanie przedstawicieli szkól do prowadzenia
edukacji spolecznosci lokalnej w formie ak-
tywnych grup dzialania.

UGiM
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Dnia 14.01.2007 roku w Wiejskim
Domu Kultury w Czerwonej Wodzie od-
bylo sie spotkanie oplatkowe mieszkan-
ców Czerwonej Wody. W spotkaniu wzieli
udzial zaproszeni goscie: Ksiadz Pro-
boszcz Mieczyslaw Panonko, Burmistrz
Miasta i Gminy Wegliniec Andrzej Ku-
trowski, Przewodniczaca Rady Miasta i
Gminy Barbara Drozd oraz jej zastepca
Czeslaw Kolodziejczak, a takze Zastepca
Przewodniczacego Rady Powiatu Stani-
slaw Mikolajczyk. Obecni byli równiez
dawni mieszkancy Czerwonej Wody z
Niemiec oraz pierwszy raz po nawiaza-
niu wspólpracy przedstawiciele Strazy
Pozarnej z Kodersdorf wraz z burmi-
strzem. Ogólem w spotkaniu uczestniczy-
lo ponad 200 osób. Organizatorzy przy-
gotowali tradycyjne potrawy swiateczne.

sir. 5]
OPLATEKWIEJSKI W CZERWONEJ WODZIE

WEGLlNIErJKIE ~"'f""e ~')AlVt

Byl spiew koled oraz wystepy dzieci ze Szko-
ly Podstawowej w Czerwonej Wodzie. Ze-
spól Podolanie uswietnil ten wieczór spiewem
koled i pastoralek.

Chcialbym bardzo serdecznie podzie-
kowac osobom, które przyczynily sie do zor-
ganizowania tego spotkania. A w szczególno-
sci: Burmistrzowi Miasta i Gminy Wegliniec
panu Andrzejowi Kutrowskiemu, Dyrektor
Szkoly Podstawowej w Czerwonej Wodzie pani
Danucie Grabowskiej, Nauczycielom, Straza-
kom, Radzie Wsi, Radnym, Dzieciom z naszej
szkoly oraz tym osobom, które przyczynily
sie do organizacji tego spotkania, ale nie chcialy,
aby wymieniac ich z imienia i nazwiska.

Ryszard Okrzynski
Soltys Solectwa Czerwona Woda

"Projekt Warszawa"
Dnia 17 stycznia 2007 r. w Szkole Podstawowej
im. M. Krasickiej w Weglincu spotkali sie dyrek-
torzy i nauczyciele z 12 placówek. Byly to:
I) szkoly nalezace do Dolnoslaskiej sieci szkól
wspierajacych uzdolnienia:
- SP nr 5 w Bogatyni, - SP nr 1 w Gryfowie
Slaskim, - SP nr I w Lubaniu, - SP nr 1 we Wro-

clawiu, - SP w Weglincu, - Gimnazjum nr 3 w
Lubaniu

2) placówki z gmin Wegliniec i Piensk:
- SP w Czerwonej Wodzie, - SP w Dluzynie
Dolnej, - SP w Ruszowie, - SP w Starym We-
glincu, - Gimnazjum w Ruszowie, - Gimnazjum
wWeglincu

Swoja obecnoscia zaszczycili nas takze
Burmistrz Gminy i Miasta pan Andrzej Kutrow-
ski, przewodniczaca Rady Miejskiej pani Barba-
ra Drozd i wiceprzewodniczacy Rady Miejskiej
pan Czeslaw Kolodziejczak.

Okazja do spotkania byla realizacja przy-
gotowana przez nasza szkole "Projektu Warsza-
wa". Jego celem bylo:
- ksztaltowanie wiezi z krajem ojczystym i swia-
domosci obywatelskiej
- integrowanie wiedzy historycznej dot. stolicy
uzyskanej z róznych zródel
- organizowanie uczniom warunków do rozwoju
emocjonalnego i poznawczego oraz budowania
dobrych relacji w nowych grupach spolecznych
- rozwijanie umiejetnosci twórczych.

Wszystko zaczelo sie od prezentacji pla-
cówek, polegajacej na przedstawieniu dowolnego
utworu muzycznego lub poetyckiego o Warsza-

PRZ'fJAC/ELS/(A NOWOROCZNA V0ZrTA
Wspólpraca strazaków z Czerwonej Wody oraz Kodersdorf (Niemcy) zacie-

snia sie coraz mocniej. Swiadczy o tym przyjacielskie spotkanie naszych jednostek.
Dnia 06.01.2007 roku przybyli do nas koledzy strazacy z FFW Kodersdorf,

przywiezli ze soba noworoczne zyczenia oraz drobne upominki. Spotkanie wzbudzi-
lo mimo póznej pory duze zainteresowanie mieszkanców naszej miejscowosci. Spo-
wodowala to demonstracja sprzetu strazackiego przez obie jednostki. Pokaz odbyl sie
przed remiza i wzbudzil wiele emocj i. Chodz charakter dzialan naszych OSP rózni sie
nieznacznie to mamy wspólne plany odnosnie dalszej wspólpracy w tym zawody
sprawnosciowe oraz wspólne cwiczenia, które zaplanowane sa w miejscowosci Ko-
dersdorf w czerwcu tego toku.Jest to jeden z celów naszej wspólpracy. Zdobyte
doswiadczenia powinny zaowocowac podczas akcji bojowych. Delegacja tejze jed-
nostki uczestniczyla równiez w spotkaniu oplatkowym 14.01.2007 r.

Szczególne podziekowania skladamy panu Ryszardowi Okrzynskiemu, któ-
ry od poczatku wspólpracy pomaga nam w przelamywaniu bariery jezykowej.

Waldemar Blauciak

wie. Nastepnie wszyscy przybyli uczniowie
zostali podzieleni w taki sposób, ze tworzyli
zespoly zadaniowe skladajace sie z przedstawi-
cieli z róznych szkól. Ichprzewodnikami po szko-
le i warsztatach zajeciowych byli uczniowie na-
szej placówki. Wszystkie grupy - w róznym cza-
sie - uczestniczyly w tych samych zajeciach, ale
wykonywaly rózne zadania. Dotyczyly one hi-
storii i wspólczesnosci Warszawy.Praca uczniów
kierowali nastepujacy nauczyciele:
- pani Malgorzata Piekna - Swiderek - uczyla
gry na fletach (pomoca sluzyla równiez pani Iza-
bela Adamowska, mama naszej uczennicy
- pani Sylwia Salas - prowadzila warsztaty hi-
storyczne
- pani Malgorzata Paturej - na warsztatach pla-
stycznych przygotowywala z uczniami panora-
me Warszawy technika grafiki
- pani Irena Piechota - prowadzila maraton ma-

tematyczny
- pani WeronikaZulewicz - uczyla gryna dzwon-
kach chromatycznych
- pani Barbara Drozd - podczas zajec teatral-
nych inscenizowala z uczniami legende Wars i
Sawa
- pan Janusz Borejko - prowadzil warsztaty
komputerowe, których wynikiem bylo przygo-
towanie prezentacji multimedialnej dot. Warsza-
wy.

Po tych zajeciachuczniowierozegralitur-
niej siatkarski, a nauczyciele w tym samym cza-
sie uczestniczyli w szkoleniu nt. "Inteligencja
emocjonalna a rozwój kontaktów miedzyludz-
kich". Szkolenie przygotowaly i przeprowadzi-
ly panie: Elzbieta Chlopecka i Beata Kutrowska

o godz. 14:45 wszyscy spotkali sie ponownie,
by zaprezentowac efekty dzialan zespolow za-
daniowych. Byly one doskonale. Uczniowie nie
tylko szybko nawiazywali swietne kontakty, ale
takze dali pokaz wspanialej kreatywnosci. Za
ocene naszego przedsiewziecianiech posluzaglo-
sy innych:
- "Profesjonalnie przygotowany projekt. Nieba-
nalne pomysly. Wspaniala atmosfera sluzaca in-
tegracji szkól. Dziekujemy" (SP nr 1w Lubaniu)
- "Dziekujemy za zaproszenie. Bylo swietnie!"
(SP nr 5 w Bogatyni)
- "Udzial w tym projekcie to dla nas duzy za-.
szczyt" (SP Dluzyna Dolna)
- "Bardzo mi sie ten projekt podobal. Zawarlem
duzo znajomosci. Potrafilismy sie wspólnie po-
rozumiec mimo duzej róznicywieku.Nikt nieczul
sie odtracony. Kazdy bral udzial w swojej ulubio-
nej konkurencji. Bardzo chcialabym jeszcze raz
uczestniczyc w takiej imprezie. Wszystkim sie
podobalo. Nie bylo rywalizacji, tylko wzajemna
pomoc" (uczennica kI. VIa SP w Weglincu)
- "Bardzo mi siepodobalo. Z tego spotkaniamam
wiele wrazen. Chcialabym, zeby czesciej odby-
waly sie takie spotkania" (ucz. kI. VI a SP w
Weglincu).

Bardzo dziekuje Panu Burmistrzowi i Radzie
Miejskiej za objecie naszego projektu patrona-
tem honorowym, a Pracownikom szkoly za
szczególne zaangazowanie, które przyczynilo sie
do osiagniecia kolejnego sukcesu. Dziekuje!

BARBARA KAROLA/(

Dyrektor Szkoly Podstawowej w Weglincu
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RODZICENA SCENIE I LISTA NAGRODZONYCH W KONKURSIE

Czy to nie frajda zobaczyc mame i syna na
scenie?

Pomyslodawczynia wspólnego przygotowa-
nia inscenizacji pt. "Wigilijny wieczór" byla prze-
wodniczaca Rady Rodziców przy Szkole Podsta-
wowej w Czerwonej Wodzie pani Jolanta Kos.
Swojakoncepcje przedstawila innym rodzicom, zy-
skujac ich aprobate. I tak rozpoczela sie przygoda
z teatrem.

Podczas prób rodzice wykazali sie duza po-
myslowoscia, wlasna inwencja twórcza w aranzo-
waniu scen, modulowaniu glosem, szlifowaniu sce-
nariusza. Okazalo sie równiez; ze tkwia w nich
ukryte zdolnosci aktorskie. Ich wlasne dzieci z wiel-
kim zainteresowaniem przygladaly sie swoim ma-
mom, jak sobie radza w nowej roli i jak na scenie
zmieniaja sie z mamy w "aktorke".

Premiera przedstawienia odbyla sie w ostat-
nim dniu przed feriami swiatecznymi. Kwestiom
mówionym towarzyszyl spiew koled w wykona-
niu chóru, w sklad którego wchodzili uczniowie i
równiez rodzice. Publicznoscia byly wszystkie
dzieci, pracownicy naszej szkoly oraz rodzice.
Otwarte buziaki, iskierki w oczach, skupienie i
uwaga publicznosci podczas przedstawienia oraz
widoczna euforia w zachowaniu dzieci byly naj-
lepsza zaplata za trud i poswiecony czas.

Zabawa w teatr nie tylko z dziecmi, ale wlasnie
z rodzicami, to wspanialy sposób na integracje ro-
dziców ze spolecznoscia szkolna.
Szczególne podziekowania skladam paniom: Jolan-
cie Kos, Magdzie Przybysz, Dorocie Roman, któ-
re odwazyly sie wystapic na scenie i byc moze
zachecily równiez innych rodziców do odkrycia
swoich talentów aktorskich.

OPIEKUN KOLA TEATRALNEGO
ANNA WYSZYNSKA

KOMUNIKAT
Od dnia 02.02.2007 r.

w Osrodku Zdrowia w Ruszowie,
bedzie czynny punkt
pobierania materialu

do badan laboratoryjnych.
Pobieranie materialu w kazdy

piatek w godzinach od 8.00-9.00

Zapraszamy
NZOZ

Praktyka lekarzy S.c.
wWeglincu

Kierownik
lek. med.

Ilona Curylo-Dziuba

PODZI~KOWANIE
Serdecznie dziekujemy Pani Dyrektor i Nauczy-
cielom Szkoly Podstawowej w Weglincu za za-
proszenie naszych uczniów do udzialu w "Pro-
jekcie Warszawa".

Gratulujemy pomyslu i ciekawej realiza-
cji przedsiewziecia.

SPOLECZNOSC SZKOLNA

Przed Swietami Bozego Narodzenia roz-
strzygniety zostal, ogloszony juz po raz trzeci
przez MG OK, konkurs "Na Najladniejsza Ozdo-
be Bozonarodzeniowa". Konkurs adresowany byl
do wszystkich mieszkanców gminy, ale najwiecej
prac wplynelo od uczniów szkól podstawowych.

Jednym z celów konkursu jest podtrzy-
manie tradycji wykonywania ozdób z materialów
naturalnych, by otaczajacy nas dookola plastik i
tandeta nie zdominowaly naszych swiatecznie
przystrojonych mieszkan. I dlatego tez najwiek-
szym uznaniem komisji cieszyly sie ozdoby wy-
konane z bogactw pochodzacych z naszych la-
sów, jak szyszki, galezie swierku czy galazek mo-
drzewia.

Kategoria dorosli:
I m. Teresa Przybysz i wnuk Kazimierz
II m. Irena Slabo lepsza - ozdoby wykonane na
szydelku
III m. Anna Ferens - mala choinka z szyszek

No\VOQ.oczNy
OPLAT~IL

W niedziele 21 stycznia br. po raz kolejny, w
goscinnych murach Gimnazjum w Ruszowie,
odbylo sie spotkanie oplatko-
we, zorganizowane przez Rade
Solecka w Ruszowie i Zarzad
Kola Emerytów i Rencistów z
Ruszowa. Spotkanie swoja
obecnoscia zaszczycili wladze
samorzadowe gminy, radni z
Ruszowa oraz ksiadz pro-
boszcz.

Po krótkich powita-
niach przez soltysa Leszka
Hawrota oraz prezesa Kola p.
Józefa Piture glos zabral bur-
mistrz Andrzej Kutrowski. W
imieniu prezydenta Rzeczpo-
spolitej wreczyl Panstwu Emi-
lii i Marianowi Tabaka medale

za dlugoletnie pozycie malzenskie-zlote gody.
Wszyscy przemawiajacy zlozyli zebranym
zyczenia wszelkiej pomyslnosci i dobrego
zdrowia w Nowym Roku.

Nastepnie po wspólnej modlitwie z
ksiedzem proboszczem Antonim Plaweckim
przelamalismy sie oplatkiem skladajac sobie
zyczenia. Kiedy zebrani usiedli za stolami aby
spozywac przygotowany poczestunek, roz-
poczal sie wystep zespolu koledniczego pod
kierunkiem pani Wladyslawy Wróbel. Zebra-
nym zaprezentowano jaselka oraz zaspiewa-
no koledy i pastoralki. Po czesci artystycznej
nastal czas wspólnego koledowania, rozmów
i dyskusji. Kolejne spotkanie oplatkowe na-
lezy uznac za udane. Pozwolilo ono zebranym
na wspólne spedzenie niedzielnego popolu-
dnia i chwile zapomnienia o trudach codzien-
nego zycia.

W imieniu organizatorów i zebranych
skladam gorace podziekowanie panu burmi-
strzowi Andrzejowi Kutrowskiemu, prezeso-
wi Zarzadu BS w Piensku panu Zygmuntowi
Listwanowi, panom; Andrzejowi Kmieciowi,
Waldemarowi Lukianowiczowi, Januszowi

)
"NA NAJtADNIESZfI

Kategoria szkola podstawowa - prace indywi-
dualne
I m. Sylwester Kotkowski SP Czerwona Woda-
renifer z masy solnej
II m. Agata Duczmal kI.VI SPWegliniec- ksiega
swiateczna
III m. Magda Pawluk kI. V SP Wegliniec - choinka
z makaronu

IV m. Sandra Bednarczuk, Klaudia Fraczek
SP Czerwona Woda - lancuch

Wyróznienie:
Joanna Zielinska
Martyna Zator
NataliaPlonka kI. I
Wioleta Szalapata
Patrycja Drozynska
Kacper Wolny klasa O
Patrycja Drozynska
Krzysztof Kolodziej

SP Wegliniec
SP Czerwona Woda
SP Ruszów
SP Czerwona Woda

SP Wegliniec
SP Wegliniec
SP Czerwona Woda
SP Czerwona Woda

Kobielskiemu, Jerzemu Peronskiemu, Mieczy-
slawowi Masina, Józefowi Pitura z Koscielnej
Wsi, Zbigniewowi Lukasik, Leonowi Biega-
nowskiemu oraz panstwu Irenie i Eugeniuszo-
wi Górniak za finansowe i rzeczowe wsparcie
spotkania.

Serdeczne dziekuje pani Irenie Dros,
dyrektor Gimnazjum w Ruszowie za udostep-
nienie stolówki i sprzetu naglasniajacego. Pani
Wladyslawie Wróbel i calemu zespolowi dzie-
kuje za jaselka i koledowanie a pani Sabinie
Koza i wszystkim paniom skupionym wokól
niej, za ciasta domowego wypieku oraz obslu-
ge podczas spotkania.

Leszek Hawrot

Soltys Solectwa Ruszów

PODZI~KOWANIE
Dyrektor Szkoly Podstawowej w Czer-

wonej Wodzie sklada serdeczne podziekowanie
Radzie Rodziców pod przewodnictwem P. Jo-
lanty Kos za trud wlozony w przygotowanie balu
sylwestrowego.

Dziekuje Panstwu: J.M. Kos, J.W. Ba-
ran, E.P. Skrzypacz, D.A. Roman, M.B. Wojcie-
chowskim, M.T. Przybysz oraz nauczycielom i
innym pracownikom szkoly za pomoc w przy-
gotowaniu dekoracji i upieczenie ciast.

D. Grabowska
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OZODB~ BOZONARODZENIOWq"
Prace zbiorowe:

I m. Kolo Plastyczne przy Gimnazjum Wegliniec
- stroik

II m Kolo Plastyczne przy Gimnazjum Ruszów
Prace indywidualne:
I m. Anna Grabowska - Gimnazjum Wegliniec
II m. Kalina Baran j.w. - bombka z cekinów.
III m. Andzelika Michalek Gimnazjum Ruszów-
wieniec adwentowy
Wyróznienia:
Lukasz Pielichowski Gimnazjum Ruszów
Magdalena Luczkiewicz Gimnazjum Ruszów
Pozostali uczestnicy:
Swietlica srodowiskowa Stary W egliniec
Swietlica srodowiskowa Zielonka

Grupa"Kubusie" - Przedszkole Miejskie Wegli-
niec
Grupa "Biedronki" Przedszkole Miejskie Wegli-
nieco

MGOK Wegliniec

UPOWSZECHNIANIESPORTU
AMATORSKIEGONATERENIE
GMINYI MIASTAWEGLINlEC

Zadanie 1. Prowadzenie zajec sportowych
druzyn juniorów i seniorów w pilce noz-
nej w miejscowosci Wegliniec

Szczególowy zakres zadania obejmuje m.in.:
. prowadzenie zajec sportowych w pilce
noznej druzyn juniorów i seniorów w licz-
bie nie mniej niz 40 osób w pilce noznej w
Weglincu2 razy w tygodniu po 2,5 godzi-
ny,
Proponowanedofinansowaniew roku 2007:
19.000,00zl

Zadanie 2. Prowadzenie zajec sportowych
druzyn juniorów i seniorów w pilce noz-
nej w miejscowosci Ruszów
Szczególowy zakres zadania obejmuje m.in.:
.prowadzenie zajec sportowych druzynju-
niorów i seniorów w liczbie nie mniej 40
osób w pilce noznej w Ruszowie 2 razy w
tygodniu po 2,5 godziny,
Proponowane dofinansowanie w I pólroczu
2007 roku: 9.500,00zl (w calym 2007 ro-
ku: 19.000,00zl)

Zadanie 3. Prowadzenie zajec sportowych
druzyn juniorów i seniorów w pilce noz-
nej w miejscowosci Czerwona Woda
Szczególowy zakres zadania obejmuje m.in.:.prowadzenie zajec sportowych druzynju-
niorów i seniorów w liczbie nie mniej 40
osób w pilce noznej w Czerwonej Wodzie 3
razy w tygodniu po 2 godziny,
Proponowane dofinansowanie w roku 2007:
19.000,00zl

Zadanie 4. Prowadzenie zajec sportowych
druzyny seniorów w pilce noznej w miej-
scowosci Zielonka

Szczególowy zakres zadania obejmuje m.in:.prowadzenie zajec sportowych druzyn se-
niorów w liczbie nie mniej niz 20 osób w
pilce noznej w Zielonce 2 razy w tygodniu
po 2 godziny, acji obiektu sportowego (bo-
isko w Zielonce)
Proponowane dofinansowanie w roku 2007:
9.000,00zl.

WEGLlNIErJKIE ~"'4""e ~t)t:tlfl~
Dzialajac na podstawie ustawy o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie

BURMISTRZ GMINY I MIASTA WEGLINIEC OGLASZA:
otwarty konkurs ofert na wykonanie zadan publicznych zwiazanych z realizacja zadan samorzadu
gminy w roku 2007 przez organizacje prowadzace dzialalnosc pozytku publicznego w zakresie:

UPOWSZECHNIANIESPORTUAMATORSKIEGO,DZIALANIANARZECZ
ZAGOSPODAROWANIACZASUWOLNEGOMLODZIEZYI OCHRONAZDROWIA

Termin, tryb i warunki skladania ofert.
1. W konkursie moga brac udzial podmioty
okreslone wart. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o dzialalnosci pozytku pu-
blicznego i o wolontariacie.
2. Podmioty uprawnione do udzialu w postepowa-
niu konkursowym skladaja pisemna oferte realiza-
cji zadania wg wzoru okreslonego w Rozporzadze-
niu MPiPS z dnia 27 grudnia 2005 r. (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 orga-
ny uprawnione do reprezentacji;.sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostat-
ni rok oraz pozostalezalacznikiokreslonewe wzo-
rze oferty.

5. Oferty nalezy skladac w siedzibie Urzedu Gminy
i Miasta Wegliniec ul. Sikorskiego 3 pok. nr 21 w
kopercie z dopiskiem "Otwarty Konkurs Ofert. Za-
danie nr -" do dnia 24.02.2007 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 Burmistrza GiM Wegliniec z
uwzglednieniem:
-kosztów realizacji projektu, w tym rodzaju i celo-
wosci ponoszonych kosztów,
-doswiadczenia oferenta w realizacji zadania o po-
dobnym charakterze i zasiegu (w tym doswiadcze-
nie z dotychczasowej wspólpracy z Gmina Wegli-
niec),
-mozliwosci realizacji zadania przez oferenta, w tym
posiadanie zasobów kadrowych i rzeczowych.

DZIALANIANA RZECZZAGOSPODAROWANIACZASU
WOLNEGOMLODZIEZYZTERENUGMINY

I MIASTAWEGLINlEC

Zadanie 5. Prowadzenie zajec sportowych dla
uczniów (mlodzików i juniorów) w lekkiej atlety-
ce i grach zespolowych w Weglincu
Szczególowy zakres zadania obejmuje m.in:
. prowadzenie zajec sportowych dla uczniów w licz-
bie nie mniej niz 20 osób w lekkiej atletyce i grach
zespolowych nie rzadziej niz 2 razy w tygodniu po 2
godziny,
Proponowanedofinansowaniew roku 2007: 5.000,00zl
Zadanie 6. Prowadzenie zajec sportowych dla
uczniów (trampkarzy, mlodzików ijuniorów) w pilce
noznej w Weglincu
Szczególowy zakres zadania obejmuje m.in.:. prowadzenie zajec sportowych dla uczniów w licz-
bie nie mniej niz 30 osób w pilce noznej nie rzadziej
niz 2 razy w tygodniu po 2 godziny,
Proponowane dofinansowanie w I pólroczu 2007 roku:
9.000,00zl (w calym 2007 roku: l8.000,00zl)
Zadanie 7. Prowadzenie zajec sportowych dla
uczniów (trampkarzy i mlodzików) w pilce noznej
w Ruszowie
Szczególowy zakres zadania obejmuje m.in:. prowadzenie zajec sportowych dla uczniów w licz-
bie nie mniej niz 20 osób w pilce noznej nie rzadziej
niz 2 razy w tygodniu po 2 godziny,
Proponowane dofinansowanie w roku 2007:
1O.000,00zl
Zadanie 8. Prowadzenie zajec sportowych dla
uczniów w unihokeja w Ruszowie
Szczególowy zakres zadania obejmuje m.in.:. prowadzenie zajec sportowych dla uczniów w licz-
bie nie mniej niz 20 osób w unihokeja w 2 razy w
tygodniu po 2 godziny,
Proponowane dofinansowanie w I pólroczu 2007 roku:
1.000,00zl
Zadanie 9. Prowadzenie zajec sportowych dla
uczniów w zapasach w Czerwonej Wodzie.
Szczególowy zakres zadania obejmuje m.in.:. prowadzenie zajec sportowych dla uczniów w licz-
bie nie mniej niz 25 osób w zapasach nie rzadziej niz 3
razy w tygodniu po 2 godziny,
Proponowane dofinans. w roku 2007: 5.000,00zl

DZIALANIANARZECZ
OCHRONYZDROWIA

Zadanie 10. Program profilaktyczno-informa-
cyjny zachorowan na cukrzyce:
Szczególowy zakres zadania obejmuje:.przygotowanie Programu profilaktyczno-infor-
macyjnego zachorowan na cukrzyce.organizacja spotkan informacyjnych z chorymi
na cukrzyce
Proponowane dofinansowanie w roku 2007;
1.000,00zl
Zadanie 11. Program promocji Higienicznego
i Zdrowego Trybu Zycia
Szczególowy zakres zadania obejmuje:
. przygotowanie Programu promocji Higienicz-
nego i Zdrowego Trybu Zycia.organizacja spotkan informacyjnych promuja-
cych zdrowy tryb zycia.wspieranie dzialan majacych na celu promocje
honorowego krwiodawstwa wsród mieszkanców
gminyWegliniec.
Proponowane dofinansowanie w roku 2007:
700,00zl

ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI.

- W przypadku wyboru oferty, realizacja zadania
nastapi w trybie wspierania zadania. Wysokosc
dotacji moze byc nizsza niz wnioskowanaw ofer-
cie. W takim przypadku przysluguje prawo do
negocjowania zmniejszenia zakresu rzeczowego
zadania lub rezygnacji zjego realizacji.
- Burmistrz GiM Wegliniec moze odmówicpod-
miotowi wylonionemu w konkursie przyznania
dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy
okaze sie, iz rzeczywisty zakres realizowanego
zadania znaczaco odbiega od opisanego w ofer-
cie, podmiot lub jego reprezentanci utraca zdol-
nosc do czynnosci prawnych, zostana ujawnione
nieznane wczesniej okolicznosci podwazajace
wiarygodnosc merytoryczna lub finansowa ofe-
renta.

SZCZEGÓLOWA TRESC OGLOSZENIA

DOSTEPNA W SIEDZIBIE ZAMAWIAJA-
CEGO I NA STRONIE www.wegliniec.pl
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WEGLlNIEIJKIE ~"'f""e ~')~IV~ )

Harcerze z X Druzyny Harcerskiej zRuszowa,
do której naleza tez dzieci ze swietlicy srodowi-
skowej, pokazali, ze potrafia zarabiac pieniazki na
swoje potrzeby. A wszystko to za sprawa ich prze-
milej i operatywnej druzynowej Ani Jagiello. Przez
osiem dni cala druzyna, pod piecza druzynowej,
pracowala w hipermarkecie" REAL" w Zgorzel-
cu, pomagajac klientom pakowac zakupy. Za swoja
prace otrzymywali drobne datki, które grosz do
grosza powiekszaly konto druzyny.

Zarobili w ten sposób okolo 4600 zlotych,
co jest juz znaczaca kwota dla nich. Nie spodzie-
wali sie, ze do tego przedsiewziecia dolaczy sie
anonimowy sojusznik - osoba prywatna, dokla-
dajac az 1500 zlotych. Byl to szok dla calej druzy-
ny. Niewatpliwie duza w tym zasluga druzyno-
wej Ani, Jej pracy, z dziecmi widocznej w srodo-
wisku Ruszowa oraz urok osobisty.

Decyzja czlonków druzyny pieniadze
przeznaczono na:
- zakup drobnego wyposazenia do swietlicy sro-

dowiskowej w Ruszowie,
- zakup calego wyposazenia biwai):owego dla dru-

zyny (butle gazowe turystyczne wraz z palni-
kami, menazki, niezbedniki itp.)

- wyposazenie harcerzy w kurtki (polary) zaku-
pione po promocyjnej cenie w Przedsiebiorstwie
"Agrobud" za co bardzo dziekuja dyrekcji fir-
my,

- zakupienie palatek p/deszczowych, opasek po-
larowych na zime oraz sfinansowanie ty~odnio-
wego pobytu druzyny na zimowisku w Swiera-
dowie Zdroju.

Druzyna nie poprzestala na tych dziala-
niach. Harcerze wytypowali ze swietlicy srodo-
wiskowej malego Patryka, dziecko z naj ubozszej
rodziny. Ubrali go, wyposazyli w sprzet biwako-
wy i zabrali ze soba na zimowisko pokrywajac
koszt pobytu. Za takie dzialanie rece same skla-
dajasie do braw.

Na sukces druzyny pracowali druhowie:
druzynowa Ania Jagiello, przyboczny Lukasz
Tyrakowski, zastepowa Kasandra Swiderka oraz
harcerki i harcerze - Ola Buba, Zaneta Bilicz, Ola
Bilicz, Gosia Kubiszewska, MichalAdamiak, Bar-
tek Pitura, Karolina Naj dek, Mateusz Pawlewicz,
Ania Lenc, Marzena Lupina, Gosia Lupina oraz
Sandra Sokalska.

LESZEK HAWROT

- Pani, ostatnio mialam okazje byc w kilku miejscowosciach gminy i przez chwile myslalam, ze
trwajeszczekamp .
- Jak to, juz daw
- Nie pomylil
zadowolone o:
daja jeszcze
- Pani, przec borach
- Zapomniano , ze od po
plakaty na koszt zych!
- To dopiero bedzie dla nich kosztowne, bo jesli z tablicy i slupa ogloszeniowego plakat sie
zdrapie za pól darmo, to odmalowanie przystanków autobusowych i scian bedzie slono
kosztowac!

inionych wyborów,
na radnych spogla-

REGULAMIN KONKURSU POETYCKIEGO

"Walentynkowy wiersz milosny"

1. Przedmiotemkonkursujest samodzielnienapisany
wierszo

2. Orga .
Mia'

3.001
3. Kon

ina
autor!
Biblio.
ul. Wojtyly"'~

tel.075771
biblioteka.weglini

4. Konkurs trwado 11
5. Warunkiemuczest:

ne napisaniewiersza
6. Wiersznie mozebycwczesniej publikowany.

7. Organizator niezwracanadeslanegotekstuijedno-
czesniezastrzegasobiemozliwoscopublikowania
wybranegotekstuwlokalnejgazetce.

8. Praceoceniacbedziejurypowolaneprzezorganiza-
tora.

9. Uroczysterozstrzygniecienastapi15lutego2007
roku.

10.Nalaureatówczekajanagrody.
Zapraszamydoudzialuwkonkursie!

JEDNORAZOWAPOMOCNA

ROZPOCZECIEDZIALALNOSCI
GOSPODARCZEJ

Powiatowy Urzad Pracy w Zgorzelcu w katalo-
gu dzialan zwiazanych z przeciwdzialaniem bez-
robociu posiada aktywna forme polegajaca na
udzielaniu jednorazowej pomocy na rozpoczecie
dzialalnoscigospodarczej.Pomocta udzielanajest
w wysokosci do pieciokrotnego sredniego wyna-
grodzenia. Szczególowe zasady i warunki uzy-
skania tej pomocy mozna uzyskac w Powiato-
wym Urzedzie Pracy w Zgorzelcu.

Przykladem takiej dzialalnosci gospodar-
czej, ostatnio uruchomionej na powyzszych za-
sadach, jest PRACOWNIA KRAWIECKA ofe-
rujaca podstawowe uslugi krawieckie tj. szycie
spodni, sukienek, spódnic czy tez napraw i prze-
róbek odziezy. Zaklad ten uruchomila p.Krzy-
woszynska Joanna w Weglincu przy uI.Wojska
Polskiego 26. Jest wiele innych rodzajów uslug i
dzialalnosci oczekiwanych przez naszych miesz-
kanców.

Ciekawe,jaki nastepny rodzaj dzialalno-
sci zostanie uruchomiony przez odwaznych i
przedsiebiorczych bezrobotnych!

red.

u "a~ jez ~pala!!!
Tradycyjnie od kilku lat przy Ochotniczej Stra-
zy Pozarnej w Ruszowie tworzony jest sztab
Wielkiej OrkiestrySwiatecznej Pomocy w które-
go sklad wchodza strazacy,mlodziez i pracowni-
cymiejscowegoGimnazjumim. OrlatLwowskich
oraz mlodziez i pracownicy Szkoly Podstawo-
wej w Parowej.

Kwestowano na ulicach oraz zorganizo-
wano dwie imprezy plenerowe (Ruszów, Paro-
wa), na których wystepowaly zespoly muzycz-

ne, mlodziez szkolna oraz prowadzona byla licy-
tacja podczas której ceny za oferowane przed-
mioty rosly blyskawicznie. Najwyzsza cene

osiagnal w Ruszowie potezny pluszowy los -
500 zl a w Parowej - oryginalna koszulka WOSP

- 250 zl. O godzinie 20:00 zablyslo symboliczne
"swiatelko do nieba" w postaci wspanialego po-
kazu fajerwerków.

Lacznie jako sztab zebrano 9600 zlotych.
W Parowej zebrano 5200 zl, w Ruszowie 3840 zl

a w Weglincu 560 zl Rekordowy wynik juz od
kilku lat osiagany jest w Parowej, gdzie niespelna

w tysiecznej
na glowe
nosc.W:

zacy z O
niejestJ
Pozarnej.

JE wszys ,
imprl

Darczyncom fa
którzy przylozyli

jemy!!!

ZIEKU-
ch pomocy

e. Sponsorom,
cje i Wszystkim,

organizacji. Dzieku-

L. Hawrot


