
Stan oswietlenia ulicznego w Gminie nie wymaga
komentarza, ajedynie glebokiej przebudowy, mo-
dernizacji i rozbudowy. Powolne jego rozbudowa-
nie tak jak dotychczas, skazywaloby nas na osia-
gniecie efektu po kilku latach. Poprawa standardu
zycia, zwiekszenie szans na wzrost liczby miesz-
kanców, nowych inwestorów, wymaga szybkiej
poprawy stanu oswietlenia ulicznego. Wiekszosc,
jesli nie wszyscy wybrani radni podjeli przedwy-
borcze zobowiazania rozwiazania w swoich miej-
scowosciach problemu oswietlenia ulicznego. Za-

danie to jest równiez jednym z podstawowych
moich zamierzen do realizacji, którego chcemy do-
prowadzic w najblizszym czasie.

Truizmem jest ciagle nagabywanie o na-
tychmiastowe rozwiazanie problemu i stwarzanie
iluzji, iz jest to mozliwe, a brakuje tylko dobrych
checi. Poglady takie wyglaszane przez zaintereso-
wanych obywateli nie zorientowanych w proce-
durach budowlanych i administracyjnych mozna
zrozumiec, a po wyjasnieniu z pewnoscia uzyska
sie z ich strony zrozumienie i cierpliwosc wocze-
kiwaniu na zamierzone efekty. W przypadku na-

tomiast ludzi, nieco zorientowanych w istocie pro-
cesu przygotowania inwestycji od strony doku-
mentacyjnej, finansowej, prawnej - wyglaszanie
pogladów o mozliwosci natychmiastowej realiza-
cji inwestycji, to albo zwykla zlosliwosc albo jed-
nak calkowita glupota. Przechodzac
do sedna problemu informuje, iz w
budzecie gminy zaplanowano 200
tys. zl na uzupelnienie oswietlenia
ulicznego w gminie jako pierwszy
etap wiekszej calosci.

Inwestycja zostala przygo-
towana na rozbudowe okolo 120
punktów swietlnych we wszystkich
miejscowosciach w gminie i mozna
by bylo w takim zakresie wdrozyc
procedury jej realizacji. Po uprzed-
nim poinformowaniu Rady Miej-
skiej, zdecydowalem o wdrozeniu in-
nego systemu realizacji zadania. Po
pierwsze proponuje rozwiazanie
problemu w calosci, tzn. uzupelnie-
nie istniejacego oswietlenia uliczne-
go (na istniejacych obwodach oswie-
tleniowych) jego rozbudowe, tzn.
nowe slupy, lampy i budowa calko-
wicie nowych obwodów, moderni-
zacja istniejacego oswietlenia na ener-
gooszczedne, zarówno w zakresie
systemów sterowania jak i zmiany
rodzaju lamp.

Wlasnie modernizacja ma byc kluczem do szyb-
kiego rozwiazania problemu poprzez generowa-
nie przez nia oszczednosci w wydatkach na ener-
gie i zmniejszenie innych kosztów eksploatacji
oswietlenia ulicznego. Zadanie zamierzamy zreali-

zowac w systemie strony
trzeciej, tzn. przez przed-
siebiorstwo wylonione w
przetargu, które zrealizuje
modernizacje i rozbudowe
w zamian za srodki uzyska-
ne ze wspomnianych wy-
zej oszczednosci.
Proponowany system byl

realizowany juz w kilku-
dziesieciu gminach w Pol-
sce i sprawdzil sie. Oczy-
wiscie nie jest on jedynym
sposobem finansowania in-
westycji komunalnych.
Oczekujemy obecnie na
szczególy zasad finanso-
wania inwestycji ze srod-
ków unijnych, które byc
moze beda korzystniejsze,
ale niestety do dzis nie sa
one skonkretyzowane, a co
gorsze nie sa znane terminy
rozpoczecia naboru wnio-
sków o dofinansowanie.
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W obradach V sesji uczestniczylo 13 radnych.
Proponowany porzadek obrad, który zostal
przyjety bez uwag, przewidywal podjecie m.in.
uchwal w sprawie przyjecia trzech planów
zagospodarowania przestrzennego, co skut-
kowalo obecnoscia na sesji wykonawców
tych planów.

Po przyjeciu tresci protokolów z po-
przednich sesji przedstawione zostalo pismo
Ministerstwa Srodowiska dotyczace Euro-
pejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000, zwró-
cono sie do Przewodniczacego Komisji Rol-
nictwa, Lesnictwa i Ochrony Srodowiska o
przedstawienie wypracowanego stanowiska
w tej sprawie. Radny Wieslaw Piechota pod-
kreslajac, ich chodzi o cenne przyrodniczo
siedliska, stanowiska roslin chronionych, po-
informowal, iz komisja zaakceptowala przed-
stawiony w tym materiale obszar, dodajac, iz
akceptacja nie moze powodowac utrudnien
w funkcjonowaniu istniejacych zakladów
produkcyjnych oraz ograniczen w przypad-
ku powstawania nowych. 11
glosami za, przy 1 wstrzymuja-
cym Rada przyjela stanowisko
w sprawie obszaru Natura 2000.

NASTEPNIE PRZEDSTAWIONO:

-sprawozdania z prac komisji Rady w 2006
roku oraz sprawozdanie z dzialalnosci Burmi-
strza miedzy sesjami.
-sprawozdanie z realizacji uchwal podjetych
w okresie od poczatku kadencji obecnej Rady
do konca 2006 r.

W BLOKU UCHWAL ROZPATRZONO

NASTEPUJACE PROJEKTY:

1.w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wsi
Czerwona Woda. Na wstepie Burmistrz-An-
drzej Kutrowski przedstawil kilka ogólnych
informacji; wskazal m.in, iz duzym problemem
byly i sa, wymagane prawem uzgodnienia.
Nastepnie planista, Leszek Witkowski omó-
wil przede wszystkim zmiany jakie nastapily
w stosunku do materialów przekazanych rad-
nym. Podkreslil, iz w trakcie realizacji oma-
wianego zadania zostaly sporzadzone wnio-
ski rolne i lesne. Miedzy innymi wynikaly one
z planowanego poszerzenia drogi wojewódz-
kiej oraz wytyczenia drogi lokalnej, laczacej
Czerwona Wode z Weglincem. Po przedsta-
wieniu planu, zgloszone zostaly trzy uwagi.
Przypomnial, iz byly one szczególowo omó-
wione na wspólnym posiedzeniu komisji. W
zwiazku z tym, iz uwagi te zostaly uwzgled-
nione, w prezentowanym dokumencie wpro-
wadzono drobne korekty. Podkreslil, iz plan
zostal opracowany zgodnie z polityka prze-
strzenna gminy, zawarta w studium uwarun-
kowan i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy. Dodal, iz informacja ta
odnosi sie do wszystkich przedstawianych
dzisiaj planów. Równiez wskazujac wszyst-
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kie plany, L.Witkowski podkreslil, iz w trak-
cie ich wylozenia pojawila sie 'potrzeba do-
stosowania definicji "zabudowa zagrodowa",
do wymogów formalnych W zwiazku z tym
rozszerzone zostalo znaczenie przeznaczenia
mieszczacego sie w tym okresleniu o budow-
Ie i urzadzenia oraz instalacje sluzace do pro-
wadzenia dzialalnosci rolniczej przez rolnika,
w tym np. przetwórstwa rolno-spozywczego
i indywidualnej produkcji biopaliw na potrze-
by wlasne rolnika. W glosowaniu, jednoglo-
snie 12 glosami Rada podjela uchwale.

2. w sprawie planu zagospodarowania prze-
strzennego wsi Stary W egliniec. Planista Le-
szek Witkowski poinformowal, iz po posie-
dzeniu komisji, na którym opiniowano niniej-
szy projekt, wplynela uwaga do planu zlozo-
na przez mieszkanca Starego Weglinca doty-
czaca uwzglednienie dla calej dzialki, beda-
cej wlasnoscia wnioskodawców, przeznacze-
nia pod zabudowe mieszkaniowo-uslugowa.

W planie, bowiem przeznaczeniem tym, zo-
stala objeta tylko ta czesc dzialki, która obec-
nie wykorzystywana jest na powyzszy cel.
Burmistrz postanowil rozpatrzyc i zaopinio-
wac pozytywnie wniesiona uwage. W glo-
sowaniu, jednoglosnie 12 glosami Rada pod-
jela uchwale.

3. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wsi Ru-
szów. Planista, L.Witkowski przypomnial, ze
tak jak w przypadku poprzednich planów tak-
ze i w omawianym, rozszerzony zostal zapis
definicji zagrodowej. Poza tym, ze jak w po-
przednich przypadkach, przedstawiony plan
zostal opracowany zgodnie z obowiazujacym
studium uwarunkowan i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego. Dodal, ze pod-
czas wylozenia do wgladu niniejszego planu
wniesiono cztery uwagi. Dwie sposród nich
zostaly uwzglednione a dwie decyzja Burmi-
strza, oddalone. Burmistrz dodal, iz w planie
zaproponowana zostala takze lokalizacja no-
wego cmentarza. Wskazujac teren na mapie,
podkreslil, iz nie bedzie on przylegal bezpo-
srednio do terenu zabudowy. Dodal, iz jed-
noczesnie zostal zarezerwowany teren przy-
legajacy bezposrednio do terenu obecnego
cmentarza (poszerzenie od strony boiska
szkolnego oraz na dzialkach Lasów Panstwo-
wych). W glosowaniu, jednoglosnie 13 glo-
sami Rada podjela uchwale.
4. w sprawie zmiany uchwaly nr 314/XLIV /
06 z dnia 31.05.2006 r w sprawie zarzadze-
nia poboru podatków w formie inkasa, usta-
lenia inkasentów dla poboru tych podatków i
ich wynagrodzenia. Burmistrz A.Kutrowski
wyjasnil, iz powyzszy projekt zostal przed-
stawiony w zwiazku z rezygnacja dwóch in-
kasentów, inkasenta obslugujacego Ruszów

)

oraz inkasenta obslugujacego Wegliniec i
Czerwona Wode. Funkcje inkasentów, zgod-
nie z obowiazujaca uchwala Rady pelnia sol-
tysi, dlatego tez nie musza byc wymieniani z
imienia i, nazwiska. Po dyskusji dotyczacej
wykonywania przez soltysów obowiazków w
tym zakresie Burmistrz zaproponowal, by
przeglosowac przedstawiony projekt bez
zmian a jednoczesnie w trybie odrebnego
wniosku zobowiazac go do przedstawienia
w okreslonym terminie kandydatury osób do
pelnienia funkcji inkasentów. W glosowaniu,
jednoglosnie 13 glosami Rada podj ela
uchwale.

5. w sprawie zmian w budzecie. Burmistrz
A.Kutrowski poinformowal, ze tresc uchwa-
ly dotyczy zmiany tresci w pozycji 8 zalaczni-
ka nr 11 budzetu, gdzie zapisano "dzialania
na rzecz zagospodarowania czasu wolnego
mlodziezy z terenu gminy-koszykówka i siat-
kówka juniorów w Weglincu". Wyjasnil, iz

przyznane w budzecie srodki doty-
czyly wylacznie koszykówki. Z tego
tez wzgledu wynika propozycja wy-
kreslenia zapisu "i siatkówka". W

glosowaniu, jednoglosnie 13 glosami Rada
podjela uchwale.

6. zmieniajacy uchwale nr 125/XXI/04 z
dnia 23.04.2004 r .w sprawie trybu postepo-
wania o udzielenie z budzetu Gminy i Mia-
sta W egliniec dotacji, sposobu jej rozlicza-
nia oraz kontroli wykonywania zleconego
zadania przez podmioty nie zaliczane do sek-
tora finansów publicznych. Burmistrz A.Ku-
trowski wyjasnil, iz propozycja zawarta w pro-
jekcie wynika z ustawy o dzialalnosci pozyt-
ku publicznego i wolontariacie, która zmieni-
la wymogi dotyczace zalaczników niezbed-
nych do rozliczania niniejszego zadania. W
glosowaniu, jednoglosnie 13 glosami Rada
podjela uchwale.

W PUNKCIE SPRAWY
ORGANIZACYJNE, M.IN.:

1. Przedstawione zostalo stanowiska Komi-

sji Gospodarczo-Finansowej oraz Komisji
Rolnictwa, Lesnictwa i Ochrony Srodowiska
dotyczace trzech projektów uchwal wniesio-
nych przez radnego Krzysztofa Zguda;
2. Zapoznano z odpowiedzia Burmistrza na
wniosek, zlozony przez Wiceprzewodnicza-
cego Rady, w sprawie podjecia uchwaly o
preferencyjnych warunkach zakupu nieru-
chomosci Agencji Nieruchomosci Rolnej, dla
mieszkanców tut. gminy. Z tresci tego pisma
wynika, iz brak jest podstaw prawnych do
podjecia takiej uchwaly. Jednak w pismie
wskazano, iz na wniosek Burmistrza moze byc
podjeta przez Agencje decyzja o ogloszeniu
przetargu ograniczonego.

Po wyczerpaniu porzadku posiedzenia,
sesja Rady Miejskiej zostala zakonczona.

Barbara Drozd
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W sesji udzial wzielo 14 radnych. Tematem obrad
bylo bezpieczenstwo i porzadek publiczny oraz
staly element obrad kazdej sesji blok uchwal.

W glównym temacie obrad sesji, tj. w za-
kresie bezpieczenstwa i porzadku publicznego glos
zabrali:

- Komendant Placówki Strazy Granicznej w Zgo-
rzelcu - Roman Rejczak wraz z p. Joanna Ko-
stecka, prezentujac wizualna i opisowainformacje
dotyczaca zakresu dzialania strazy granicznej,
- Komendant Komisariatu Policji w Piensku -
Ryszard Burda wraz z Januszem Gajewskim -
Kierownikiem Posterunku Policji w Weglincu-
przedstawiajacinformacjeo staniebezpieczenstwa

i zagrozen na terenie dzialania Ko-
misariatu Policji,
- Komendant Powiatowy Pan-
stwowej Strazy Pozarnej w Zgo-
rzelcu - Dariusz Pobiedzinski -

poinformowal o stanie zabezpie-
czenia przecipozarowego w sytu-
acji likwidacji jednostki Panstwo-
wej Strazy Pozarnej w Weglincu i
zamiarem utworzenia posterunku
strazy pozarnej w Weglincu.
- Starosta Zgorzelecki - Piotr
Woroniak - ustosunkowal sie w glónej mierze do
dzialan i sytuacji zwiazanej z funklcjonowaniem

Podstacji Pogotowia Ratunkowego w
Weglincu oraz udzilil odpowiedzi na
zadane pytania.
- Radni Rady Powiatu Zgorzeleckie-
go - Stanislaw Mikolajczyk i Szy-
mon Karolak, którzy w bardzo zwie-
zlej formie przedstawili dotychcza-
sowa dzialalnosc w Radzie Powiatu
Zgorzeleckiego.

W punkcie obrad - blok uchwal pod-
jeto nastepujace uchwaly:
- w sprawie wyznaczenia inkasen-
tów oplay targowej - w miejscowo-
sci Ruszów funkcje inkasenta bedzie

pelnil p. Boleslaw Zeleszkiewicz, a w Weglincu
inkasnetem bedzie p. Pralat Cecylia.
- w sprawie ustalenia regulaminu wynagradznia
nauczycieli szkól i placówek oswiatowych z tere-
nu Gminy i Miastav Wegliniec.
- trzy uchwaly w sprawie dzierzawy przez gmine
dzialek gruntu bedacych wlasnoscia PKP i Nadle-
snictwastanowiacych czesc dróg gminnych.
- w sprawie dizerzawy przez gmine budynku
uzytkowanego przez Panstwowa Straz Pozarna
i Policje w Weglincu.

W sprawach organizacyjnych przyjeto dwa
plany pracy komisji rady oraz przyjeto stanowi-
sko Komisji Incjatyw o nie przystepowaniu Gmi-
ny Wegliniec do Zwiazku Gmin Wiejskich RP.

Barbara Drozd

Wszystkim posiadaczom i uzytkow-
nikom nieruchomosci przypominamy o
zblizajacych sie terminach platnosci po-
datków i oplat.

Prezentujemy ponizej tabele, w któ-
rej porównujemy stawki podatków z roku
ubieglego i biezacego. Plotki o bardzo
duzym wzroscie stawek podatku sa chy-
ba przesadzone. red.

15 marca miia 1ennin zapialy
I ra1y nizei wymienionych

podatków lokalnych za 2007 rok

- Podatku od nieruchomosci

- Podatku rolnego
- Podatku lesnego
- Lacznego zobowiazania podatkowego

31 marca br. mija termin zapialy
oplaty rocznej z tytulu wieczystego

uzytkowania grun1ów
Zgodnie z trescia aktów notarialnych kaz-

dy wlasciciel, który nabyl nieruchomosc wraz
z prawem wieczystego uzytkowania gruntu,
zobowiazany jest do zaplaty ustalonej opla-
ty rocznej.

Oplate roczna wnosi sie do dnia 31 marca
kazdego roku bez wezwania i pisemnych za-
wiadomien na rachunek bankowy Urzedu
Gminy i Miasta w Weglincu.

KONTO BANKOWE DO DOKONANIA WPLAT Z TYTULU PODATKÓW I OPLAT LOKALNYCH

BS PIENSKODDZIAL WWEGLINCU Nr 1283200012600064830000010

2 Stawki w zl w roku
Podstawa opodatkowana - 1 ID : 2006 2007

Gruntyzwiazanez prowadzeniemdzialalnoscigospodarczej 0.65 0.67
Gruntyzwiazanez prowadzeniemdzialalnoscigospodarczejagroturystycznej 0,34 0.34
Gruntypozostale 0,12 0,14
Budynkimieszkalnelub ich czesci 0,54 0,56
Budynkilub ich czescizwiazanez prowadzenIemdzialalnoscigospodarczej 17,50 17,70
Budynkizwiazanez prowadzenIemdzialalnoscigospodarczejagroturystycznej 9,20 9,20
Budynkilub ich czescipozostale 5,50 5,70

Stawkipodatku od srodków transportowych (samochodów, przyczep, naczep, ciagników balastowych oraz autobusów
o calkowitej masie równej i wiekszej niz 3,5 t) w roku 2007 sa w wielkosciach roku 2006 - nie ulegly zwiekszeniu.
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Dzien Swietego Walentego, to swieto, któ-
re wzbudza wiele kontrowersji. Zaistnialo w pol-
skiej swiadomosci na poczatku lat 90-tych, sku-
tecznie eliminujac przy tym nasze rodzime swie-
to, czyli Noc Kupaly (lub Sobótke), które obcho-
dzone jest w nocy z dnia 23 na 24 czerwca, a które

nie ma tak bogatego zaplecza marketingowego.
Swiety Walenty jest patronem zakocha-

nych oraz... chorych na padacz~
ke i podagre, a 14 lutego jest ob-
chodzone jako swieto zakocha-

nych juz od XIV wieku. Zwy-
czaj laczenia tego swieta z dniem
zakochanych narodzil sie na Wy-
spach Brytyjskich. Stamtad, wraz
z osadnikami, trafil do Ameryki,
gdzie stal sie szczególnie popularny
dzieki ogromnej reklamie, jaka rozpo-
wszechniaja sieci handlowe.

Dlaczego sw. Walenty stal sie patro-
nem zakochanych dokladnie nie wiadomo. Jed-

ni wyjasniaja to zbieznoscia z pora laczenia sie
ptaków w pary na Wyspach BrYtyjskich i ludzie
szukajac bliskiej osoby, idapo prostu za ich przy-
kladem. Inna z legend glosi, iz w starozytnym
Rzymie dzien 14 lutego byl dniem specjalnym-
wigiliaLupercaliów, bowiem w tym dniu mlodzi
mezczyzni losowali karteczki od dziewczat z krót-

kimi wiadomosciami milosnymi. Wylosowana pan-
na stawala sie na czas uroczystosci partnerka ka-
walera.

Kolejnajeszcze legenda mówi o Walentym
jako mlodym chrzescijaninie, który pomagal prze-
sladowanym wspólwyznawcom, za co zostal ska-
zany na smierc. Ponoc z wiezienia wysy-lal listy
do ukochanej dziewczyny wyznajac jej milosc i
podpisujac sie "Twój Walenty". Dla-tego tez tra-
dycja nakazuje, aby niezaleznie od tego, czy wy-
syla sie je dla zartu, czy daje upust swoim praw-
dziwym uczuciom, pozostac anonimowym i pod-
pisac kartke jako "Twój Walenty" lub "Twoja Wa-
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lentynka". A sam zwyczaj wysylania kartek wa-
lentynkowych siega 1848 roku, kiedy to Amery-
kanka Esther Howland zalozyla firme produku-
jacaspecjalne kartki na dzien sw. Walentego.

Dzis, juz z coraz mniejszymi oporami,
wysylamy ukochanym kartki walentynkowe pel-
ne serduszek, golabków, dajemy czerwone róze i
pudelka czekoladek w ksztalcie serca. Spedzamy

romantycznie czas, poswiecajac go
calkowicie ukochanej osobie recy-
tujac napisane przez siebie wier-
sze milosne.

Kilkunastu mieszkanców naszej
gminy nie ma problemu z napisa-
niem wiersza o tematyce milosnej i
oni tez wzieli udzial w zorganizo-
wanym po raz pierwszy przez Bi-

blioteke Publiczna Miasta i Gminy
Wegliniec "Konkursie na Wiersz Walen-

tynkowy". Komisja po zapoznaniu sie z "mi-
losna" twórczoscia uhonorowala autorów w na-

stepujacej kolejnosci:
I MIEJSCE- Aleksandra Drozd, Joanna Biardzka

- Wegliniec -
II MIEJSCE - Grzegorz Majchrzak - Ruszów

III MIEJSCE - Alicja Kusarek - Stary Wegliniec
WYRÓZNIENIE za najdluzszy wiersz- Krzysz-
tof Górniak - Ruszów

WYRÓZNIENIA: Marlena Kowalska, Izabela
Kowalska, Aleksandra .Basinska, Ewelina Kuc,
Agnieszka Wojciechowska, Malgorzata Baut.

DYREKTORMGOK

Izabela Uspienska-Domagala

I MIEJSCE
""...

Jak ziemia po deszczu pachnaca
Jak laka na wiosne kwitnaca
Jak snieg w sloncu lsniacy diamentowo
Jak niebo po burzy z tecza kolorowa

)

Jak wazka zatopiona w bursztynie
Jak sniezny labedz co po wodzie plynie
Jak usmiech dziecka na twarzy
Jak muszelka znaleziona na plazy
I jeszcze tysiac slów nie byloby dosc
Zeby opisac slowo - milosc

Aleksandra Drozd, lat 13 - Wegliniec

I MIEJSCE
""...

Kiedy patrze w nocne niebo

Widze na nim mnóstwo gwiazd
Kazda swieci w moja strone
Tak jak oczu Twoich blask
Juz niedlugo Cie zobacze
Jeszcze tylko kilka dni
Ty ze szczescia sie rozplaczesz
A ja otre Twoje lzy...

Joanna Bardzka, lat 16 - Wegliniec

II MIEJSCE

"TY - moja bajka na dobranoc"
Otworzyly sie drzwi w pokoju
Weszlas piekna TY
Nie burzac przy tym spokoju
Zabralas mnie w blekitne sny.

Zamknelem na chwile oczy
Otwierajac je we snie

Z Toba piekno w me zycie wkroczy
Wyrwalas z przeszlosci mnie.

Piekna jak tecza na wiosennym niebie
Jak poranna rosa na kwiatach
Chce patrzec ciagle na Ciebie.
Nawet kiedys! Po latach!

Jestes ma bajka na dobranoc.
Najpiekniejszym dzieciecym marzeniem.
Czuje, ze masz w sobie te moc

Która poradzi sobie z milosci pragnieniem.

Grzegorz Majchrzak, lat 22 - Ruszów

OFERTAPROGRAMOWAMGOK
Miejsko-GminnyOsrodekKulturyw Weglncuzapraszadziecii
mlodzieznanastepujacezajeciapozalekcyjne:

WEGLINlEC
1. Zajeciawokalne- poniedzialek,wtorek- od godz.14 w hali

sportowejprzygimnazjumw Weglincu.
2. Naukagry na gitarze, instrumentach klawiszowych- sroda -

od godz.14 w hali sportowejprzygimnazjumw Weglincu.
3.Zajeciaplastyczne- przedszkolaki i dzieci mlodsze - ponie-

dzialek,godz.15.30,gimnazjalisci- poniedzialek- godz. 16.30
- w budynkubibliotekipublicznej,ul. Wojtyly10

STARYWEGLINlEC
1. Zajeciataneczneodbywajasie we wtorkio godz.17-ej
2. Naukagry na instrumentach- czwartek,piatekod godz.14.

RUSZÓW

Zajeciatanecznedzieciw wiekuod lat 5 do 8 - czwartekgodz.
16, dziecistarsze- czwartek,godz.17.

CZERWONAWODA

Zajeciaplastyczne- srodagodz.15. 30 - zajeciaodbywajasie
w szkolepodstawowejw CzerwonejWodzie.

SEDECZNIEZAPRASZAMY

WALKAZ ZYWiOlEM
Nawet najstarsi mieszkancy Czerwonej Wody nie pamietaja takiej wichury,
jaka miala miejsce 18stycznia tego roku. W szczególnosci ucierpialo osiedle
Koscielnik, gdzie przez blisko piec godzin strazacy z OSP Czerwona Woda
walczyli z zywiolem.
Wyjezdzajac do akcji
nikt nie przypuszczal,
jaki ogrom pracy bedzie
na nich czekal.

Dziesiatkipowa-
lonych drzew na drodze,
a pomiedzy nimi uwie-
zione samochody. Ko-
scielnik pomimo trzech
dróg dojazdowych byl
calkowicie "odciety" od
reszty swiata. Przy usu-
waniu skutków wichury
naszym strazakom pomagala jednostka ze Studnisk. Na miejscu pojawil sie
równiez Burmistrz Miasta i Gminy. Prace trwaly do póznych godzin noc-
nych.Przez wiele nastepnych dni strazacy z naszej miejscowosci wyjezdzali
wielokrotnie do usuwania powalonych drzew blokujacych przejazd. Wszyst-
kim strazakom dziekuje za zaangazowanie i wysilek w walce z silami natury.

Waldemar Blauciak
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KRADZIEZENA CMENTARZACH
Funkcjonariusze z Posterunku Policji w W eglincu
uzyskuja w ostatnim czasie informacje o kradzie-
zach dokonywanych na terenie cmentarza komu-
nalnego w Weglincu. Glównym zainteresowaniem
sprawców kradziezy sa przedmioty wykonane z
metali kolorowych. Wiaze sie to z wysokimi cena-

mi skupu zlomu metali kolorowych a co za tym
idzie narastajaca fala kradziezy takich przedmio-
tów. Uzyskiwane informacje wskazuja na to, ze

sprawcy kradziezy sa coraz bardziej bezwzgledni,
gdyz nie oszczedzaja nawet mogil zmarlych. Takie
czyny zaslugujana szczególne potepienie z uwagi
na miejsce i przedmioty ich zainteresowania.

Z uwagi na fakt, iz proceder ten nasila sie
apeluje o zabezpieczenie cennych przedmiotów,
Gezeli jest to mozliwe zabranie ich z cmentarza)
znajdujacych sie na mogilach swoich bliskich przed
kradziezami oraz o zwracanie szczególnej uwagi
na osoby obce i osoby podejrzanie zachowujace
sie na cmentarzach lub w ich okolicy. Zwracam
uwage, iz sprawcy dokonuja takich kradziezy za-
zwyczaj w porze wieczorowej lub nocnej. Wegli-
niec jest malamiejscowosciagdzie trudno o zacho-

wanie anonimowosci. Okolicznosc tajest sprzyja-
jaca dla potencjalnych osób pokrzywdzonych skut-
kami takich kradziezy, gdyz sam fakt pobytu na
cmentarzu osób, które nie maja tam bliskich zmar-

lych lub, nie byli wczesniej tam widywani, nawet
w porze dziennej zasluguje na szczególna uwage.
Brak anonimowosci pomaga równiez w ocenie oso-

bowosci tych osób i ich sklonnosci. W przypadku
zaobserwowania podejrzanych sytuacj i mogacych
wskazywac na zamiar powyzszych kradziezy, lub
w przypadku dostrzezenia sprawców oraz posia-
dania informacji o sprawcach czy paserach prosze

o kontakt zfunkcjonariuszami miejscowego Po-

sterunku Policji (tel 075-7712007) lub funkcjo-
nariuszami z Komisariatu w Piensku (tel. 075
7786407).

Policja oraz Samorzad Terytorialny
dysponuja srodkami finansowymi na wynagra-
dzanie osób, które przyczynia sie do ustalenia
sprawców takich kradziezy. Informuje ponadto,
iz funkcjonariusze Policji obejmuja cmentarze
szczególnym nadzorem sluzb prewencyjnych i
kryminalnych dazac do zapobiegania takim kra-
dziezom jednak nasze mozliwosci w tym zakresie
sa ograniczone.

Potencjalnych sprawców takich kradzie-

zy oraz paserów pragne uswiadomic, iz kary za
takie czyny sa bardzo surowe. Posluze sie nie-

dawnym przykladem z terenu Pienska gdzie pie-
ciu sprawców dewastacji i kradziezy dokonanych
na terenie tamtejszego cmentarza komunalnego zo-
stalo tymczasowo aresztowanych na okres 3 mie-

siecy, po czym zostali skazani na surowe kary
pozbawienia wolnosci.

Kierownik Posterunku Policji w Weglincu
asp. sztab. Janusz Gajewski

OSWIETLENIEUUCZNE
cdzestr.1
Niewatpliwaprzewagapierwszego systemu finan-
sowania inwestycji jest nie blokowanie gminnych
srodków finsnowych i ograniczanie naszych zdol-
nosci kredytowych, co skutkuje zwiekszenie szans
na realizacje innych zadan z dofinansowaniem z
Unii Europejskiej, na które musimy miec srodki
wlasne no i oczywiscie podpierac sie kredytami i
pozyczkami. Montaz finansowy dla kazdego za-
dania jest najtrudniejszym elementem przygoto-
wania kazdej inwestycji, decydujacym czy i kiedy
zostanie ona zrealizowana.

Bez wzgledu, który ze sposobów finanso-
wania oswietlenia zaproponuje Radzie Miejskiej
zawsze inwestycje nalezy rozpoczynac od przy-
gotowania dokumentacji technicznej, kosztorysu,
specyfikacji technicznej, uzyskania pozwolenia na
budowe i szeregu innych dokumentów. Informuje,
iz w miesiacu styczniu zlecilem firmie z Poznania
opracowanie calosci dokumentacji na realizacje in-
westycji. Zlecenie ma byc zrealizowane do konca
maja biezacego roku, kiedy zamierzam zasiegnac
ostatecznej opinii Rady Miejskiej, tak by w dru-
gim pólroczu biezacego roku inwestycja mogla byc
realizowana. Przed rozpoczeciem procedury prze-
targowej a pózniej prac budowlanych w terenie
konieczne jest posiadanie pozwolenia na budowe.

Powaznym utrudnieniem w procedurze
uzyskania pozwolenia jest brak wszystkich pla-
nów miejscowych zagospodarowania przestrzen-
nego. Rada Miejska w styczniu uchwalila plany
dla Ruswwa, Starego Weglinca i Czerwonej Wody,
wczesniej dla Zielonki, ale brakuje nam planu dla
pozostalych miejscowosci w tym przede wszyst-
kim dla Weglinca. Co prawda prace planistyczne
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okazal sie o wiele bardziej skomplikowany anizeli
mozna sie bylo spodziewac.

Przyjety system rozbudowy i moderni-
zacji oswietlenia ulicznego w calej gminie zmusza
do uzyskania pozwolenia na budowe, które moze
opóznic realizacje zadania wlasnie ze wzgledu na
mozliwe opóznienie w przyjeciu planów miejsco-
wych zagospodarowania przestrzennego. Bardzo
wazna w przygotowaniu inwestycji jest kwestia
procedur przetargowych. Glebokiej analizie pod-
dajemy zakres przygotowanych procedur prze-
targowych. Zastanawiamy sie czy przedmiotem
przetargu maja byc prace budowlane i moderniza-
cyjne czy tez wespól z usluga eksploatacji a moze
w zwiazku z urynkowieniem podazy energii elek-
trycznej do przetargu powinien byc dolaczona rów-
niez kwestia cen energii elektrycznej.

Powyzsze zagadnienie jest bardzo skom-
plikowane, brak jest wypracowanych standardów
w innych gminach a jednoczesnie jego waga dla
interesu gminy jest tak duza, ze nie mozna go baga-
telizowac, isc na skróty a bron boze ulegac naka-
zom niektórych rozhisteryzowanych krytykan-
tów.

Obecnie trwajaprace inwentaryzacyjne ist-
niejacego oswietlenia i oceny jego stanu technicz-
nego, co jest podstawa konstruowania koncepcji
docelowej oswietlenia i budowania na tej podsta-
wie projektów technicznych. Po przygotowaniu
koncepcji bedejakonsultowal z radnymi i soltysa-
mi poszczególnych miejscowosci.

Konczac mam nadzieje na pokonanie
wszelkich wskazanych wyzej problemów, licze
na Panstwa zrozumienie i cierpliwosc a efekty
powinny byc zauwazalne i stanowic beda dla wiek-
szosci mile zaskoczenie.

lIw:w.Wr;'dwk~ K««.aw~
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IV EDYCJA KONKURSU
NA PALMEI OZDOBE

WIELKANOCNA

ORGANIZATOR:
Miejsko-Gminny Osrodek Kultury w Weglincu

REGULAMINKONKURSU
NAOZDOBEI PALMEWIElKANOCNA

CELEKONKURSU:
. Zapoznanie sie z tradycjami zwiazanymi Ze

Swietami Wielkanocnymi;. Zaprezentowanie szerszej publicznosci
efektów pracy uczniów szkól, swietlic sro-
dowiskowych, kólek parafialnych, zespo-
lów ludowych z terenu Miasta i Gminy We-
gliniec;

ZASADYUCZESTNIcrwA:
. Konkurs adresowany jest do uczniów

Szkól Podstawowych i Gimnazjum swietlic
srodowiskowych, kólek parafialnych, ze-
spolów ludowych, mieszkanców z terenu
miasta i gminy Wegliniec;. Do konkursu mozna zglaszac palmy wiel-
kanocne i ozdoby wielkanocne wykonane
róznymi technikami;. Prace moga byc wykonane indywidualnie
lub przez grupy kilkuosobowe;. Prace nalezy dokladnie podpisac :imie i na-
zwisko, adres.

TERMIN:

Palmy beda oceniane podczas Nie-
dzieli Palmowej (O1.04.2007 r.) na te-

renie danej parafii. Wystawiajacy r.
osobiscie 'prezentuje swoja prace. .
Ozdoby wielkanocne nalezy zlo-
zyc do dn. 03.04.2007 rw Biblio-
tece Publicznej Miasta i Gmi-
ny Wegliniec, ul Wojtyly
10.

Calosc prac oceniana i
prezentowana bedzie na
poczatku kwietnia w Sali
Narad Urzedu Gminy i Mia-
sta Wegliniec.

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

. Zgloszone prace beda podlegaly ocenie
przez komisje powolana przez dyrektora
MGOK w Weglincu oraz przez komisje sro-
dowiskowe w zaleznosci od miejsca pre-
zentowania ekspozycji;

. O wynikach konkursu uczestniczy zostana
poinformowani podczas oceniania prac;. W sprawach spornych decyzja nalezy do
organizatora;

. Wszelkich informacji udzielaja: Biblio-
teka Publiczna Miasta i Gminy Wegliniec,
\\l \'(~~ \J.\wl.11 U%\J.\.
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*** 23 lutego odbylo sie spotkanie Burmistrza z
Zastepca Dyrektora PKP Odzial Gospodarowania
Nieruchomosciami we Wroclawiu Panem Markie-

wiczem, na którym omówione zostaly kwestie prze-
jecia przez gmine ul. Mickiewicza w Weglincu, co
ma umozliwic przeprowadzenie prac remontowych
na drodze. W zwiazku ze skomplikowana i dlugo-
trwalaproceduraprzejmowania od PKP nierucho-
mosci na mienie komunalne uzgodniono, ze Bur-
mistrz wystapi o dzierzawe drogi za symboliczna
zlotówke. Kolejna omawiana sprawa bylo przeje-
cie budynku, w którym miesci sie Urzad Gminy i
Miasta. Burmistrz ponaglal wskazujac na koniecz-
nosc przeprowadzenia pilnych remontów, które sa
odkladane ze wzgledna brak tytulu prawnego do
nieruchomosci i zwiazane z tym komplikacje z roz-
liczeniem ponie-
sionych nakladów.
Obecnie sprawa
Domu Kolejowego
"Kolejarz" przeka-
zana jest do zarzadu PKP SA w Warszawie, który
ma podjac decyzje w sprawie zgody na nieodplat-
ne przekazanie. W trakcie spotkania uzgodniono
przeprowadzenie konsultacji z pracownikami Urze-
du odnosnie planu zagospodarowania przestrzen-
nego, a w szczególnosci terenów nalezacych do
PKP na ulicy Parkowej w Weglincu. Dyrektor PKP
poinformowal o toczacej sie procedurze przygoto-
wania kina kolejowego do sprzedazy. Zakupem kina
zainteresowana byla duza siec sklepów spozyw-
czych, która zamierzala w obiekcie otworzyc skl~p
samoobslugowy. Czy sprawa zostanie sfinalizo-
wana, okaze sie dopiero po przeprowadzeniu prze-
targu na sprzedaz w/w nieruchomosci. Przepisy
prawne regulujace obrót nieruchomosciami przez
PKP definitywnie wykluczaja mozliwosc nieod-
platnego przejecia przez gmine obiektu po bylym
kinie .Gmina moze jak kazdy inny podmiot wziac
udzial w przetargu co zdaniem Burmistrza i wiek-
szosci radnych, przy obecnym stanie obiektu, by-
loby zadaniem niecelowym i sprzecznym z intere-
sem gminy. Pojawiajaca sie przy okazji rozmów z
PKP kwestia powstania w Weglincu supermarketu
jest w calosci poza jurysdykcja gminy. Jezeli PKP
badz jakakolwiek inna firma na terenie Weglinca
zechcialaby sprzedac lub udostepnic obiekty na
supermarket to gmina z pewnoscia nie bedzie mo-
gla tego zablokowac. Uwazamy, ze gmina nie po-
winna niczego blokowac, a wrecz przeciwnie po-
winna stwarzac warunki do tego by kazda dzialal-
nosc gospodarcza mogla sie swobodnie rozwijac
(oczywiscie w zakresie swoich kompetencji). Je-
stesmy swiadomi zagrozen dla lokalnego drobnego
handlu, jakie niesie ze soba powstanie duzego su-
permarketu, ale funkcjonowania wolnego rynku nie
mozna administracyjnie ograniczac.
*** 23 lutego 2007 r. Burmistrz przeprowadzil

rozmowy z Dziekanem Wydzialu Malarstwa i
Rzezby Akademii Sztuk Pieknych we Wroclawiu
dotyczace przeprowadzenia warsztatów malar-
skich na terenie naszej gminy.
* * * 27 lutego 2007 r. odbyl sie przetarg na budo-
we wiekszosci z planowanych na 2007 rok dróg w
gminie. Przetarg jest obecnie jeszcze nierozstrzy-
gniety - ale juz wiadomo, ze najkorzystniejsze ze
zlozonych ofert sa zdecydowanie ponizej koszto-
rysu inwestorskiego.
*** 21 lutego Burmistrz odbyl spotkania z orga-
nizatorami imprez plenerowych na terenie naszej
gminy. Uzgodniono dalsze postepowanie oraz spre-
cyzowano tenniny imprez:
- Noc Swietojanska - 23-24 czerwca 2007 r.
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- Jagodowe Lato - 30 czerwca- 1 lipca 2007 r.
- Swieto Grzybów - 8-9 wrzesnia 2007 r.
*** Burmistrz zlecil opracowanie'aktualizacji
strategii rozwoju gminy osobie wylonionej w trak-
cie postepowania o udzielenie zamówienia. Pod-
czas spotkania uzgodniono organizacje i harmo-
nogram prac nad strategia.
*** Na prosbe Burmistrza Zarzad Kopalni
Wegla Kamiennego w Bogatyni przekazal nieod-
platnie okolo 50 ton wegla brunatnego najbiedniej-
szym mieszkancom naszej gminy.
* * * 22 lutego 2007 r. odbylo sie spotkanie Bur-

mistrza z Dyrektorami szkól podstawowych i
gimnazjów z terenu naszej gminy.
Na spotkaniu omówiono kwestie:
- regulaminu wynagradzania nauczycieli,

- zasad dyspo-
nowania srodka-

mi na nagrody w
oswiacie,
- remontów i

ubezpieczenia obiektów oswiatowych,
- doskonalenia zawodowego nauczycieli.
Pani Skarbnik zasygnalizowala najistotniejsze
kwestie odnoscie dysponowania srodkami finan-
sowymi przeznaczonym na funkcjonowanie pla-
cówek oswiatowych oraz przekazala uwagi z prze-
prowadzonych kontroli. Przed uchwaleniem re-
gulaminu wynagradzania nauczycieli Burmistrz
przeprowadzil konsultacje szczególów regulami-
nu ze zwiazkami zawodowymi funkcjonujacymi
w weglinieckiej oswiacie.
* * * W niedziele 25 lutego Burmistrz bral udzial

w zebraniu Polskiego Zwiazku Wedkarskiego w
Weglincu. Na zebraniu przedstawiono sprawoz-
danie z dzialalnosci PZW w minionym roku oraz
ostatecznie rozstrzygnieto kwestie umowy trój-
stronnej pomiedzy Gmina, Polskim Zwiazkiem

Wedkarskim oraz Towarzystwem Przyjaciól Sta-
rego W eglinca w sprawie zasad korzystania ze
stawu tartacznego w starym Weglincu.
* * * 01.03 2007r. Burmistrz uczestniczyl w

spotkaniu z Wojewódzkim Konserwatorem Za-
bytków w Jeleniej Górze omawiajac kwestie wpi-
su do rejestru zabytków kilku zabytkowych
obiektów z terenu naszej gminy oraz sprawe ewen-
tualnego dofinansowania do uporzadkowania ruin
po kosciele ewangelickim w Ruszowie.
*** Na koniec lutego wplynelo do Urzedu pi-
smo Ministra Finansów w sprawie ostatecznych
kwot subwencji przyznanych z budzetu Panstwa.
Swoja decyzja Minister Finansów zmniejszyl o
ponad 100 tys. zlotych subwencje oswiatowa dla
gminy Wegliniec ijednoczesnie zobowiazal gmine
do wyplaty podwyzek dla pracowników placó-
wek oswiatowych na ogólna kwote ok. 200 tys.
zlotych. Powyzsze powoduje zwiekszenie defi-
cytu budzetowego gminy o 300 tys. zlotych i
wynika z drastycznego zmniejszenia ilosci
uczniów naszych szkól- ogólem o okolo 90
uczniów w stosunku do roku 2005r. Burmistrz do

najblizszej sesji tj. do konca marca przedstawi ra-
dzie propozycje rozwiazania zaistnialego proble-
mu lj. zródlo pokrycia powstalego deficytu.

*** Burmistrz przeprowadzil rozmowy i kon-
sultacje z dwoma firmami zainteresowany inwe-
stycjami na terenie naszej gminy.
* ** 02.03.2007 r. Burmistrz uczestniczyl w spo-

tkaniu z rodzicami dzieci uczeszczajacych do Szko-
ly Podstawowej w Starym WegJIDcu Dotyczacym
funkcjonowania placówki. dre .

Wierszem mozna wyrazic wiele. Poezja potrafi
wzruszac, wstrzasac, bawic, smieszyc, pobudzac
do refleksji.Nie sposóbprzecenicjej roliw ksztal-
towaniu postaw i osobowosci mlodego czlowie-
ka. Wielu z nas z lezka w oku wspomina chwile,
kiedy to rodzice czy dziadkowieczytalinam wier-
sze. Takze i teraz poezja cieszy sie duzym po-
wodzeniem wsród dzieci. W tej grupie odbior-
ców rekordy popularnosci niezmiennie od latbija
J. Brzechwa i J. Tuwim. To wlasnie ich utwory
najmlodsi wybieraja najczesciej dodeklamacji.

Jak co roku, we wszystkich szkolach w
naszej gminie, odbyly sie szkolne konkursy re-
cytatorskie klas I-III. Sposród uczestników wy-
brano grono 24 najlepiej recytujacych. Swoje
umiejetnosci mogli oni zaprezentowac na Gmin-
nym Konkursie Recytatorskim, który w tym roku
odbyl sie 22 lutego w Szkole Podstawowej w
Ruszowie. Organizatorzy zadbali o odpowiednia
oprawe i atmosfere.Scenografiaprzenioslauczest-
ników w bajkowy swiat i pobudzila wyobraznie.
Kiedy zas na scene wyszli aktorzy z kólka te-
atralnego w strojach kwiatów i zwierzat, wzru-
szenie ogarnelo widownie. Któz nie przejal sie
losem Calineczki, zwlaszcza, ze aktorzy grali
bardzo sugestywnie, a calosci towarzyszylapiek-
na muzyka. Przygotowane przez pania Beate
Kowalska przedstawienie spelnilo swoja role.
Klimat jaki powstal na sali sprzyjal twórczej re-
cytacji.

Uczniowie rywalizowalize soba w trzech
grupach wiekowych zgodnych z poziomem kla-
sy, która reprezentowali. Jako pierwsi wystapili
recytatorzy z klas I i II. Po wysluchaniu ich recy-
tacji przyszedl czas na chwile relaksu i odpreze-
nia. Widownie rozruszala grupa taneczna. Star-
sze kolezanki nie tylko zatanczyly dla najmlod-
szych, ale wciagnely ich takze do krótkiej zaba-
wy w rytmiczne echo. Uczniowie klas III - jako
najstarsi - wystapili na koncu. Recytatorzy bar-
dzo sie starali, aby zaprezentowac sie jak najle-
piej. Kazdy zasluzyl na duze owacje. Teraz po-
zostalo juz tylko czekac na werdykt jury. Ko-
rzystajac z poczestunku zorganizowanego w sali
obok, uczestnicy próbowali typowac szanse
swoje i kolegów na wygrana. Zazwyczaj padalo
skromne :"topewnie nieja", alew glosachwszyst-
kich slychac bylo nadzieje.Wreszciekomisjakon-
kursowa w skladzie Brauza J., WronskaJ. Woj-
ciechowska M., Kowalska B. oglosila werdykt:

KLASA I
I miejsce: Zaslucka Daria - SP Ruszów
IImiejsce: Gracjana Napolska- SP Ruszów

Szymon Irzykowski - SP Ruszów
III miejsce: Dominik Tychowski - SP Stary W-c

KLASAll
I miejsce: Marta Szewczyk - SP Stary W egliniec
II miejsce: Aleksandra Osinska -SP Wegliniec
III miejsce: Magdalena Filar- SP Wegliniec

KLASAill
I miejsce: Michal Mielnik - SP Wegliniec
II miejsce: Hubert Dziekonski - SP Czerwona
Woda
III miejsce:Anna Grzesków- SPCzerwonaWoda.

Na tym jednak nie koncza sie zmagania recytato-
rów. Najlepsi z kazdej grupy wiekowej beda re-
prezentowac nasza gmine w Powiatowym Kon-
kursie Recytatorskim w Zgorzelcu. Powodzenia!

Okiem organizatora - Jolanta Gardziej
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POGOTOWIE
Wraz ze zmiana wladz Starostwa Powia-
towego po jesiennych wyborach samo-
rzadowych pojawila sie nadzieja na od-
zyskanie przez mieszkanców naszej gmi-
ny tego, co przez 8 lat rzadów lewicy utra-
cilismy - bezpieczenstwa!

Nasze bezpieczenstwo w wyniku
bezmyslnych decyzji wladz Starostwa i
instytucji im podleglych zostalo wystawio-
ne na szwank. Najpierw zlikwidowano
komisariat policji, a ci którzy do tego przy-
lozyli reke bezczelnie przy okazji wybo-
rów samorzadowych, stroili sie w piórka
obronców prawa i porzadku. Przez 8 lat
degradowano weglinieckapodstacje po-
gotowia ratunkowego az dozylismy cza-
sów, ze za pusta nazwa nie stoi realna
pomoc! Ograniczono dyzury lekarzy, ka-
retki, ambulatorium.

Doprowadzono do tego, ze czas
oczekiwania na wezwana karetke jest o

wiele za dlugi. Doprowadzono do sytu-
acji, zeumieraja ludzie,bo zycienaszych
mieszkancówniejest warte50tys.zl rocz-
nie (tyle kosztuje utrzymanie karetki w
Weglincu), o czymbezczelnie na lamach
"Gazety Wojewódzkiej" poinformowal
dyrektor pogotowia dr Kawka.

Na szczescie inne myslenie pre-
zentuje nowy Starosta Zgorzelecki pan
Piotr Woroniak. Starosta po zapoznaniu
siezproblememoswiadczyl,zebedziesie
kierowalbezpieczenstwemmieszkanców,
a nie zimnymi kalkulacjami dyrektorów
ZOZ-u.

Równiez pan Stanislaw Mikolaj-
czyk, wiceprzewodniczacyRady Powia-
tu, wystapil ze zdecydowanym pismem,
w którym zada przywrócenia w pelnym,
calodobowym zakresie funkcjonowania
Podstacji Pogotowia Ratunkowego w
Weglincu.

Mam nadzieje, ze nasze wspólne
zdecydowane dzialanie przyniesie ocze-
kiwany skutek.

Miroslaw Soch on

OdpowiedzSTAROS1YZGORZELECKIEGO
Do p. Piotra Woroniaka, Starosty

Zgorzeleckiego, skierowalismy trzy pytania
dotyczace funkcjonowania Podstacji Pogo-
towia Ratunkowego w Weglincu i wypowie-
dzi na ten temat p. Kawki, Dyrektora Pogoto-
wia w Zgorzelcu, publikowanej w "Gazecie
Wojewódzkiej".

Na sesji Rady Miejskiej w Weglincu
w dniu 27.02.2007 r. odpowiedzi na pytania
osobiscie udzielil Starosta Zgorzelecki p.Piotr
Woroniak.

Stenogram wypowiedzi:
"Dostalem od panstwa trzy pytania, na któ-
re mialem udzielic odpowiedzi. Odpowiedz
udziele teraz, nie pisemnie, a do protokolu.
Jedno z pytan dotyczylo, bym sie odniósl do
slów dyr. Kawki odnosnie wypadku, który

mial miejsce w Weglincu (przyjazdu karetki
po takim czasie). Ciezko sie odniesc do cze-

gos takiego uwazam, ze jest to skandal i zo-
stana wyciagniete konsekwencje sluzbowe,
na pewno daleko idace. Jest to skandalicz-

na wypowiedz, która niepowinna miec miej-
sca. Dla mniejest to nieporozumienie,ze ktos
taki zajmuje stanowisko tak odpowiedzial-
ne, mówiac takie slowa. Z cala odpowie-
dzialnoscia mówie to w tej chwili. Chodzi
mi o wypowiedz pana dyrektora, który po-
wiedzial "raz sie przydarzylo i wielkie halo".

Prosze panstwa, rozmawialem na te-
mat pogotowia w Weglincu, to nie chodzi o
to, ze nie mamy obowiazku, ale mozemy cos
zrobic. Kwestia 50 tys. zl, mozna zaoszcze-
dzic na czyms innym, mozna wprowadzic
jakas reorganizacje w ZOZ-ie, p.Dyrektor
zostala do tego zobowiazana aby to prze-
prowadzic i tu bedzie lekarz. Dlatego, ze
prosze panstwa, na tej osi Bogatynia-Zgo-
rzelec-Wegliniec jestescie najdalej poloze-
ni od Zgorzelca i tojest karygodne zeby tu
nie bylo lekarza. Tepieniadze musza sie zna-
lezc. Odpowiadamy za calY powiat, a nie
tylko za Zgorzelec. " dre .
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Pan Piotr Woroniak

Starosta

Powiatu Zgorzeleckiego

Zwracam sie z prosba o podjecie w try-
bie pilnym dzialan zwiazanych ze zmiana za-
sad funkcjonowania Podstacji Pogotowia Ra-
tunkowego w Weglincu, obejmujacego swym
dzialaniem obszar Gminy i Miasta Wegliniec
oraz czesc obszaru Miasta i Gminy Piensk, tj.
miejscowosc Dluzyna i Bielawa Górna, pole-
gajacych na wprowadzeniu calodobowej obec-
nosci, w kazdym dniu tygodnia, zespolu wy-
jazdowego w Podstacji Pogotowia Ratunko-
wego w Weglincu.

W chwili obecnej obsluge medyczna
zapewnia zespól wyjazdowy dysponujacy
karetka pogotowia ratunkowego i pelniacy
dyzur calodobowo tylko w dni swiateczne,
niedziele i dni wolne od pracy (soboty). W dni
robocze pogotowie ratunkowe dyzur rozpo-
czyna od godziny 2200 i konczy o godz.700
dnia nastepnego. W czasie akcji ratunkowej
czy tez wyjazdu karetki do zgloszenia, podsta-
cja pogotowia ratunkowego jest zamykana.

Praca podstacji pogotowia ratunkowe-
go w takich godzinach i na takich zasadach
stanowi zagrozenie zycia mieszkanców ze
wzgledu na brak mozliwosci udzielenia natych-
miastowej pomocy medycznej. W dni robo-
cze, w godzinach od 700 do 2200 do naglych
przypadków pogotowie ratunkowe przyjezdza
ze Zgorzelca, co przy odleglosci 30 km do
Weglinca, czy 55 km do Okraglicy i obecnym
natezeniu ruchu pojazdów, zajmuje czas na-
wet I godziny. Przyjazd karetki pogotowia do
naglych przypadków po uplywie takiego cza-
su nie mozna nazwac przyjazdem "pogotowia
ratunkowego" .

Pozostaly teren powiatu jest obslugi-
wany przez karetki Pogotowia Ratunkowego
z Oddzialu Ratunkowego przy Szpitalu w Zgo-
rzelcu lub z Podstacji Pogotowia Ratunkowe--
go w Bogatyni, równiez zlokalizowanej przy
Szpitalu Gminnym w Bogatyni. Mieszkancy
tej czesci powiatu, w naglych przypadkach,
gdy brak jest mozliwosci przyjazdu karetki
pogotowia, maja mozliwosc dotarcia do szpi-
tala znajdujacego sie w bliskiej odleglosci.
Mieszkancy- Gminy i Miasta Wegliniec, ze
wzgledu na odleglosc, nie maja mozliwosci
bezposredniego przyjazdu do szpitala i nie
maja zabezpieczenia medycznego w postaci
calodobowo dyzurujacej karetki pogotowia ra-
tunkowego.

Z powyzszych wzgledów wnosze o
podjecie dzialan przywracajacych calodobo-
we funkcjonowanie Podstacji Pogotowia Ra-
tunkowego w Weglincu.

Stanislaw Mikolajczyk
Radny Rady

Powiatu Zgorzeleckiego
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Dnia 27.01.2007 r. godz 1400w klubie "RE-
LAX" w Zielonce odbylo sie spotkanie
oplatkowe. Goscmi spotkania byli miesz-
kancy naszej miejscowosci oraz ksiadz
Maciej Józefowicz, Burmistrz Urzedu
Gminy i Miasta Wegliniec i z-ca przewod-
niczacej Rady Gminy pan Czeslaw Kolo-
dziejczak.

Po krótkiej modlitwie i przelamaniu
sie oplatkiem wszyscy uczestnicy skladali
sobie zyczenia. Nastepnie dzieci ze Swie-
tlicy Srodowiskowej pod kierunkiem pani
Jolanty Golebskiej przedstawili nam "Jasel-
ka" i pieknie spiewali koledy, za co zostali
nagrodzeni duzymi oklaskami. Przybylych
na spotkanie gosci i mieszkanców powita-
la soltys WBatog, po czym rozpoczelo sie
wspólne bisiadowanie i koledowanie.

Uwazam, iz spotkanie oplatkowe
bylo udane i dobrze zorganizowane(szko-
da tylko, ze wiele mieszkanców nie wzielo
w nim udzialu), gdyz w innym wypadku
nie trwaloby do póznych godzin wieczor-
nych. Ale zeby chociaz raz w roku docho-
dzilo do takich chwil naleza sie podzieko-
wania panu Burmistrzowi A. Kutrowskie-
mu oraz panu A.Trefler za wsparcie finan-
sowe za udostepienie klubu, pani S.Wisz-
niewskiej za wypozyczenie naczyn.

W imieniu wszystkich, którzy otrzy-
mali slodki przysmak bardzo dziekujemy.
Bardzo dziekuje Radzie Soleckiej w skla-
dzie: K. Buszujew, J. Golebskiej, E. Sadko,
Z. Nawloka oraz paniom: H. Napolskiej, S.
Piotrowskiej,R. Jankowskiej iD. Tyrakow-
skiej za upieczenie ciast oraz przygotowa-
nie innych potraw i za pomoc przy obslu-
dze spotkania.

Do zobaczenia za rok.
Soltys Wanda Batog

zi jeszczekampanie

"FERIE NASWIETLICY MOGA BYCRÓWNIEZ CIEKAWE"
My dzieci ze swietlicy srodowiskowej

w Zielonce pragniemy podziekowac naszej
opiekunce p. Joli oraz p. soltys W Batog za
zorganizowanie nam ferii w swietlicy. Dzieci,
które nie wyjechaly na zimowiska mogly co-
dziennie przychodzic do swietlicy i uczestni-
czyc w róznych grach, zabawach, konkursach
i zajeciach.

Bardzo mile wspominamy "Spotkanie
oplatkowe" w którym bralismy udzial. Przed-
stawialismy Jaselka, skecze, spiewalismy pio-
senki i koledy, których wczesniej uczylismy
sie podczas zajec.

Innym ciekawym wydarzeniem byl "Bal
przebieranców", na który przyszlo duzo dzieci przebranych w przerózne stroje i maski. Bawili-
smy sie przy fajnej muzyce. Byly konkursy, gry i zabawy. Pani Jola i pani Soltys zatroszczyly sie
o przygotowanie dla nas stolu z poczestunkiem i innymi smakolykami. Byla swietna zabawa!

W drugim tygodniu ferii mielismy dyskoteke, a po niej "Spanko na swietlicy". Wcze-
sniej przygotowywalismy sobie poslania, kolacje no i sniadanie. Bylo super!!!

Ferie moglyby trwac dluzej, gdyz nie zrealizowalismy w calosci swojego planu. Jesz-
cze kulig(brak sniegu) i wyjazd na basen. Ale to w pózniejszym terminie. DziekujemyPaniJolu
fajnie z Paniajest!!!

Dzieci ze Swietlicy Srodowiskowej w Zielonce

SPOTKANIEOP~TKOWE
W STARYMWEGLlNCU

W niedziele 28 stycznia odbylo sie spo-
tkanie oplatkowe mieszkanców Starego We-
glinca. W spotkaniu wzieli udzial zaprosze-
ni goscie: ksiadz proboszcz Maciej Józefo-
wicz, Burmistrz Urzedu Gminy i Miasta We-
gliniec Pan Andrzej Kutrowski z zona oraz
WiceprzewodniczacyRady Gminy Pan Cze-
slaw Kolodziejczak.

Wspólna modlitwa z ksiedzem pro-
boszczem byla chwila ciszy i zadumy, póz-
niej lamanie sie oplatkiem i zyczenia, a w
zyczeniach tyle pieknych slów. W slowach
radosc, zyczliwosc i nadzieja tak bardzo
wszystkim potrzebna.

W czesci artystycznej spotkania wysta-
pil ksiadzproboszczMaciejJózefowicz.Spie-
wanie koled prowadzil pan Zbigniew Soltys.
Serdecznie dziekujemy i skladamy wyrazy
uznania dla tak znakomitych talentów.

Dziekuje wszystkim uczestnikom spo-
tkania, mieszkancomStaregoWeglinca,Bur-
mistrzowi Urzedu Gminy i Miasta panuAn-
drzejowi Kutrowskiemu, pani KrystynieKu-
trowskiej,WiceprzewodniczacemuradyGmi-
ny panu Czeslawowi Kolodziejczakowi pa-
niomz RadyParafialneji RadySoleckiej,pan-
stwu Malgorzacie i Andrzejowi Mazurkie-
wiczom, pani Bemadecie Burzynskiej i pani
Agnieszce Burdzie.


