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INFORMACJA
Informujemy, ze powstal w Weglincu Te-
renowy Oddzial Zwiazku Emerytów i Ren-
cistów. W sklad Zarzadu weszly nastepu-
jace osoby: Krystyna Majewska- przewod-
niczaca, Barbara Hunka - sekretarz, Zofia
Kania - skarbnik. Dyzury przedstawicieli
Zwiazku odbywaja sie w kazdy czwartek
w godzinach od 15 do 17 w Bibliotece
Publicznej przy ulicy Karola Wojtyly 10,
tel. 0757712510.

Osoby, które maja ochote nalezec do
Zwiazku prosimy o kontakt. Jednoczesnie
zapraszamy na kolejne zebranie, które

odbedzie sie dnia 19.04.2007 roku

o godz. 16 w Bibliotece Publicznej w We-
glinca

Zwiazek Emerytów i Rencistów o/Weg/iniec
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Po lekturze tresci wypowiedzi p. M. So-
chonia, zamieszczonej w "Gazecie Woje-
wódzkiej", dr Kawka pelniacy funkcje z-
cy Dyrektora ds. Lecznictwa SPZOZ w
Zgorzelcu poprosil mnie o spotkanie, na
którym zaprezentowal wlasny poglad na
sprawe mozliwosci zabezpieczenia opieki
medycznej swiadczonej przez Pogotowie
Ratunkowe.

Zwrócil tez uwage na nieprawdzi-
we Jego zdaniem zapisy mówiace m.in. o
kwocie niezbednej do tego, by to Pogoto-
wie moglo u nas stacjonowac. Jak mi wia-
domo infon11acjezawarte w prezentacji p.
Sochonia opieraly sie na slowach z "Ga-
zety Wojewódzkiej".

WEGLlNIEUKIE ~"'f"".e ~')AIV~

Z infonnacji u zródla wiem, ze prosby
o sprostowanie nieprawdziwych zdaniem
dr Kawki slów w "Gazecie Wojewódzkiej"
pan doktor do redakcji tego pisma nie wno-
sil (to sprawdzona informacja). W zala-
czeniu prezentuje Panstwu pisma o za-
mieszczenie, których prosil mnie p.dr
Kawka.

Ze swej strony zapewniam Panstwa,
ze wraz z Bunnistrzem oraz sekretarzem
UMiG p.Stanislawem Mikolajczykiem na-
dal bedziemy dazyc do tego, by Pogotowie
wraz z pelna obsada personelu medyczne-
go zawsze na czas sluzylo nam swoja fa-
chowa pomoca!

Przewodniczaca
Rady Miejskiej Weglinca

Barbara Drozd

Sz.P. mgr BARBARA DROZD
Przewodniczaca Rady Miejskiej

w Weglincu

W Gazecie Wojewódzkiej z
dn.13.02.2007r.ukazal sie artykul pL: "Po-
gotowie ratunkowe oszczedza, ludzie
umieraja. Minuty zycia", w którym autor
sugeruje,ze zla organizacja i za pózny przy-
jazd karetki przyczynil sie do zgonu pa-
cjenta. Jednoczesnie zacytowal moje slo-
wa, które wyrwane z kontekstu mojej
wypowiedzi, wzbudzily u czytelników
wrazenie, jakobym lekcewazyl wydarze-
nia, które mialy miejsce w Weglincu.

Jest mi bardzo przykro, ze nie za-
strzegajac sobie autoryzacji mojej wypo-
wiedzi, ufajac rzetelnosci dziennikarskiej:
wyrwane z kontekstu i niezgodne z prawda
infonnacje spowodowaly wsród radnych
i mieszkanców Weglinca zaniepokojenie i
oburzenie. Zapewniam, ze nie mialem ta-
kich intencji, a osoby które poczuly sie
urazone - przepraszam.

Wyjasniam, ze funkcjonujace w Po-
wiecie Zgorzeleckim od 2006 r. 4 zespoly
wyjazdowe dzialaj a w systemie. To ozna-
cza, ze sa dysponowane do zadan w mia-
re zgloszen w kazde miejsce Powiatu, bez
wzgledu na miejsce stacjonowania. Zglo-
szenia te podlegaja segregacji pod wzgle-
dem pilnosci wyjazdu i szans na jak naj-
szybsze dotarcie. Pomimo tego, moze sie
zdarzyc sytuacja, ze wszystkie 4 karetki
wykonujac zadania na realizacje, kolejne-
go, dotra do miejsca zdarzenia poza ocze-
kiwanym czasem dotarcia.

Zwiekszenie ilosci zespolów nie jest
jedyna skuteczna droga do rozwiazania

tego problemu, a stworzenie systemu, któ-
ry w 100 % zaspokajalby potrzeby jest
niemozliwe. Dlatego uswiadomienie sobie
tego powinno sklaniac do rozwaznego
korzystania z pomocy pogotowia.

W dniu opisanym w artykule, w
momencie otrzymania wezwania do pa-
cjenta z zawalem zespól wegliniecki po
udzieleniu pomocy w Starym Weglincu
transportowal pacjentke do szpitala w
Zgorzelcu, zespól zgorzelecki "R" trans-
portowal pacjenta z zawalem na kardiolo-
gie interwencyjna do Jeleniej Góry, a ze-
spól zgorzelecki "W" transportowal pa-
cjentke z udarem mózgu z Pienska do
Zgorzelca. Jedyny wolny zespól bogatyn-
ski nie gwarantowal dotarcia szybciej ani-
zeli zespól zgorzelecki R, który dotarl do
Weglinca w 40 min. Do czasu przyjazdu
karetki profesjonalnie byla udzielana po-
moc przez lekarza rodzinnego, a brak suk-
cesu wskazuje na daleko posuniety pro-
ces chorobowy, który mial charakter nie-
odwracalny, nie dajac szans przezycia.

Ponadto pragne sprostowac, ze
koszt utrzymania l zespolu wyjazdowego
wynosil w 2006 r. 425983,43 zl, a nie jak
napisano w artykule 50 tys. rocznie. Ta-
kie i inne niesprawdzone informacje za-
mieszczone w artykule daly podstawe do
wysuniecia blednych wniosków i oskar-
zen.

Zapewniam, ze gdyby chodzilo tyl-
ko o 50 tys. rocznie, to dyrekcja nie wa-
halaby sie z uruchomieniem kolejnych ze-
spolów.

Z-ca Dyrektora ds.Lecznictwa

SPZOZ w Zgorzelcu
lek.med. Arkadiusz Kawka

)
CD

W zwiazkuzukazaniemsiew "Wegli-
nieckich Gminnych Sprawach" szeregu ko-
mentarzypod wspólnymtytulem:"Wegliniec-
kie pogotowie",powolujacsie na z art.31i 32
ustawy Prawaprasowegoz dnia26.01.1984r.
(Dz.D.1984.5.24)wnoszeonierozpowszech-
nianie nieprawdziwych i niesprawdzonych
infonnacji i zamieszczenie ponizszego spro-
stowania:

1.Nieprawdajest, zeutrzymaniekaretki sta-
cjonujacej, w Weglincu kosztuje 50tysie-
cy rocznie. Koszt utrzymania karetki wy-
nosilw2006r. 425 985,43zl.

2. Odnoszenie sie do nieautoryzowanych
przezemnie wypowiedzi,któreautorprzy-
taczal bez peh1egokontekstu odnosza sie
do mojegokomentarza, zejedno zdarzenie
za 5 ostatnich lat nie swiadczy o calosci
sytemu zgorzeleckiego w kontekscie da-
nych ogólnokrajowych. W Polsce czas
dotarcia osoby w stanie naglego zagroze-
nia zycia lubzdrowia do kwalifikowanego
leczenia szpitalnego w 41% przypadków
jest dluzszy niz 3 godz. (Raport Instytutu
RatownictwaMedycznego,Kraków2002).

Z-ca Dyrektora dS.Lecznictwa

SPZOZ w Zgorzelcu
lek.med. Arkadiusz Kawka

PS.

... skoro sam pan doktor nie autoryzo-
wal swojej wypowiedzi i mimo rzeko-
mej niezgodnosci nie wniósl do "Ga-
zety Wojewódzkiej" o sprostowanie, to
istnieje przypuszczenie, ze prawda
"gdzies sie zapodziala" ... red.
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MIESZKANIAKOLEJOWEcd.
Chcac wywiazac sie ze zlozonej niegdys obietnicy, ze postaram sie doprowa-
dzic do pozytywnego konca problem sprzedazy mieszkan kolejowych za 1%
podjalem dalsza, mam nadzieje udana próbe rozwiazania tego problemu.

Po wczesniejszych rozmowach, jakie odbylem z Ministrem w Kancelarii Pre-

miera, Adamem Lipinskim oraz Senatorem Stanislawem Kogutem i Tadeuszem
Lewandowskim, którzy zapewnili mnie, ze po otrzymaniu stosownego pisma
podejma próbe nowelizacji obowiazujacej ustawy, skierowalem do ww. pismo
ponizszej tresci.

Miroslaw Sochon

Sz.P. ADAM LIPINSKI
Sekretarz Stanu

Kancelaria Premiera

Rzeczypospolitej Polskiej

Zwracam sie do Pana z prosba o podjecie
dzialan, które doprowadza do zmiany przepisów
prawnych dotyczacych zasad sprzedazy miesz-
kan dla pracowników PKP.

Informuje, ze Gmina Wegliniec na pod-
stawie artA3 ustA ustawy z dnia 8 wrzesnia 2000

r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiebior-
stwa panstwowego "Polskie Koleje Panstwowe"
(Dz.U. Nr 84 poz.948 ze zm.) otrzymala nieod-
platnie od PKP niesprzedane lokale mieszkalne.

Zapis arL47a usL2 wyzej cytowanej ustawy,
przy sprzedazy przez Gmine przejetych lokali
mieszkalnych, naklada obowiazek stosowania
przy tej sprzedazy przepisów art. 42 usL2 i 3
oraz artA3-46 przedmiotowej ustawy.

Przepisy dotyczace zasad sprzedazy ko-
munalnych lokali mieszkalnych (uchwalone przez
Rade Miejska), sa korzystniejsze dla nabywców
anizeli przepisy z ww. ustawy (Ustawa o komer-
cjalizacji ..., zaklada zmniejszenia ceny sprzedazy
max do 95 %, uchwala Rady Miejskiej zmniejsze-
nia ceny sprzedazy do 99 %). Ponadto wystepuja
sytuacje, gdy w lokalach przejetych od PKP, za-
mieszkuja osoby nie bedace pracownikami PKP i
kupno lokalu przez te osoby wg zasad z ustawy o
komercjalizacji bez stosowania ulg z tej ustawy
czy tez z uchwaly Rady Miejskiej bedzie dla tych
osób bardzo niekorzystne.

Równiez, wystepuja sytuacje, gdy od
PKP przejeto lokale mieszkalne, nie na podsta-
wie przepisów cytowanej wyzej ustawy a w
wyniku regulacji spraw wlasnosciowych pomie-
dzy gmina a PKP i w tych to przypadkach nale-
zy stosowac przepisy i zasady sprzedazy lokali
ustalonych przez Gmine.

Powyzsze opisane i przytoczone przy-
klady obrazuja niespójnosc przepisów dotycza-
cych zasad sprzedazy, a przede wszystkim róz-
nicuja sytuacje prawna pracowników PKP, któ-

rzy chca kupic lokal mieszkalny a zajmowany
lokal mieszkalny jest: lokalem PKP, lokalem

Gminy, lokalem Gminy przejetym od PKP na
podstawie ustawy o komercjalizacji i prywaty-
zacji..., lokalem Gminy przejetym od PKP na
podstawie innych ustaw. W kazdym z ww. przy-
padków obnizenie ceny sprzedazy lokalu wy-
maga stosowania innych zasad i przepisów.

Niekorzystne dla pracowników PKP
zmiany tych przepisów nastapily od 19 wrze-
snia 2005r., tj w momencie wejscia w zycie no-
welizacji ustawy o komercjalizacji i prywatyza-
cji (art. 42 usL 5 dodany przez art. 2 pkt I lit c)
ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o zmianie niektó-
rych ustaw dotyczacych nabywania wlasnosci
nieruchomosci- (Dz.U.05.157.1315).

IntencjaRady Miejskiej byloprzejecieod
PKP mieszkanna mienie komunalnei umozliwie-
nie lokatorom kupna tych lokali za l %b warto-
sci, zgodnie z uchwalaRady Miejskiejregulujacej
zasady sprzedazy lokali mieszkalnych w Gminie
Wegliniec. Nowelizacja przepisów, o których
mowa wyzej, uniemozliwiono sprzedaz miesz-
kan wg zasad ustalonych przez gmine. Ponadto
w sytuacji, gdy najemcy lokaliprzejetychod PKP
nie decyduja sie na kupno tych lokali, to i tak
zyskuja na wysokosci czynszu, jaki oplacaja za
zajmowany lokal. Czynsz w lokalach bedacych
wlasnoscia PKP wynosi w granicach 3 zl za I
m2, a w lokalach gminnych czynsz ten wynosi
tylko 1,9 zl za 1m2.

Nowelizujac ustawe, Sejm uniemozliwi!
od 19 wrzesnia 2005 roku, skorzystanie z ko-
rzystniejszych od PKP zasad sprzedazy lokali
mieszkalnych w tych gminach w których wiel-
kosc ulgjest wyzsza niz w ustawie o komercjali-
zacji i prywatyzacji przedsiebiorstwa panstwo-
wego .PKP". Wprowadzenie nowych przepisów
mialoochronicinteresnabywcóww gminachgdzie
przepisy byly mniej korzystne niz przepisy z
Ustawy o komercjalizacji, jednakze nie przewi-
dziano sytuacji, ze niektóre gminy maja bardziej
korzystne przepisy niz cytowana ustawa.

Dotychczas na terenie Gminy Wegliniec
zostalo sprzedanych 14 mieszkan wedlug prze-
pisów gminnych, tj. za l % wartosci, a po dacie
zmiany przepisów sprzedaz lokali mieszkalnych
zostala wyhamowana. W odczuciupotencjalnych
nabywców tych lokali zmiana przepisów naru-
sza konstytucyjna zasade równosci spolecznej.

Celowym i koniecznymjest wprowadze-
nie w wyzej cytowanej ustawie zapisu, o sprze-
dazy mieszkan kolejowych przez gminy na wa-
runkach nie gorszych niz okreslonych w ustawie
o komercjalizacji i prywatyzacji PKP.Noweliza-
cja powyzsza spelni oczekiwania pracowników i
byly pracowników PKP w zakresie realizacji
konstytucyjnej zasady równosci spolecznej.

Miroslaw Sochon

Obecna tresc przepisów i proponowana zmiana:

USTAWA
z dnia 8 wrzesnia 2000 r.

o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywa-
tyzacji przedsiebiorstwa panstwowego "Pol-
skie Koleje Panstwowe"

"Art. 42. 1. Prawo do nabycia lokalu mieszkalne-

go przysluguje osobom, które zajmuja lokal miesz-
kalny:

l) na podstawie umowy najmu,

2) po smierci najemcy: malzonkowi, zstepnym,

wstepnym, rodzenstwu, przysposabiajacym albo
przysposobionym, a takze osobie, która pozo-
stawala faktycznie we wspólnym pozyciu z na-
jemca,

3) jezeli sa lub byly pracownikami podmiotów

utworzonych z zakladów lub jednostek organiza-
cyjnych wydzielonych z PKP w okresie od dnia
l lipca 1991 r.,

3a) jezeli sa lub byly pracownikami przedsie-
biorstw panstwowych lub jednostek organizacyj-

nych, które wykonywaly lub nadal wykonuja
zadania na rzecz zbywcy lub jego poprzednika
prawnego,
4) jezeli rozwiazanie z nimi stosunku pracy na-
stapilo w zwiazku ze zmianami organizacyjnymi
lub zmniejszeniem stanu zatrudnienia w PKP lub
PKP SA,

5) jezeli zostaly przejete przez innych pracodaw-

ców w trybie przepisu art. 231 Kodeksu pracy.
la. Uprawnienie, o którym mowa w ust. l, przy-

sluguJe osobom bliskim równiez w stosunku do
lokalu, którego prawo najmu osoby te uzyskaly
w zamian za lokal dotychczas zajmowany w dniu
smierci pracownika lub bylego pracownika PKP.

Uprawnienie to przysluguje tylko jednej osobie
bliskiej i tylko przy nabyciu jednego lokalu.
2. Najemca, sposród osób stale z nim zamieszku-
jacych, okreslonych w ust. l pkt 2, moze wska-

zac, w formie pisemnej, osobe uprawniona do
nabycia lokalu mieszkalnego.

3. Osobom zajmujacym lokal, niespelniajacym
warunków, o których mowa w usL l i usL 2,
moze byc sprzedany ten lokal bez mozliwosci

zastosowania przepisu art. 44 usL 2. .
4. Osobom, o których mowa w usL l, przyslugu-
je prawo pierwszenstwa w nabyciu lokalu miesz-

kalnego w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomosciami na zasa-

dach preferencyjnych, o których mowa w niniej-
szej ustawie.

PROPONOWANANOWELIZACJA

4a. Osobom, o których mowa w ust.i przy-
sluguje wybór podstawy prawnej nabycia,
w sytuacji gdy przepi~y ustanowione przez
samorzad gminny dotyczace zasad sprze-
dazy mieszkan sa korzystniejsze od ustalo-
nych preferencyjnych zasad sprzedazy i nie
sa sprzeczne z niniejsza ustawa.

5. Mieszkania, których najemcami sa osoby, o
których mowa w usL l, moga byc zbywane wy-
lacznie, pod rygorem niewaznosci, na zasadach
okreslonych w niniejszej ustawie.
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Ustawa z dnia 13 wrzesnia 19961'.o utrzymaniu
czystosci i porzadku w gminach (Dz.U.
05.236.2008)nalozyla nowe obowiazki na firmy
zajmujace sie odbieraniem odpadów komunal-
nych. Dnia 26.06.20061'.Burmistrz Gminy i Mia-
sta zarzadzeniem nr 23/2006 okreslil i podal do
publicznej wiadomosci wymagania, jakie powi-
nien spelniacprzedsiebiorcaubiegajacy sie o uzy-
skanie w/w zezwolenia.

Warunkowo zostaly przedluzone do
01.06.2007 r. - dotychczasowe pozwolenia (do
czasu wprowadzenia selektywnej zbiórki od-
padów) nastepujacym firmom:
1. PHU "RAZMEX" Jaroslaw Razmus, ul. Si-
korskiego 14/1,59-940 Wegliniec, tel. 075/7712
775

2. MiejskiePrzedsiebiorstwoGospodarki Komu-
nalnej sp. z 0.0., ul. Luzycka 3, 59-900 Zgorze-
lec, tel. 075/77 59 990
3. LuzyckaHigiena Komunalna sp. z 0.0., ul. Bo-
leslawiecka 37, 59-900 Zgorzelec, tel. 075/ 649
2341

PPU "KALAWSK" sp. z 0.0. z siedziba
w Weglincu pomimo wezwania do uzupelnieniu
wniosku nie zlozylo wymaganych dokumentów.
W zwiazku z powyzszym dnia 05.03.2007r. zo-
stala wydana decyzja Burmistrza Gminy i Mia-
sta w Weglincu o odmowie wydania zezwolenia
na prowadzenie dzialalnosci w zakresie odbiera-
nia odpadów komunalnych.

Z dniem 30.03.2007r. PPU "KALA WSK"

w Weglincu zaprzestaje prowadzenia
dzialalnosci w zakresie odbierania

odpadów komunalnych.
Zgodnie z wyzej cytowana ustawa wla-

sciciele nieruchomosci winni wyposazyc nieru-
chomosc w urzadzenia sluzace do zbierania od-

padów komunalnych oraz zawrzec umowe na
odbieranie stalych i plynnych odpadów z firma
posiadajaca stosowne zezwolenie.

Zbiorniki na nieczystosci ciekle moga
byc oprózniane przez nastepujace firmy:
I.Uslugi Transportowe, Wywóz Nieczystosci
Plynnych, Mieczyslaw Buszta, ul. Slowackiego l
tel. 59-940 Stary Wegliniec tel. 075/77 12459.
2.Przedsiebiorstwo Transportowo-Uslugowe,
Mieczyslaw Brzuchowski, ul. Kolejowa 3,
59-730 Nowogrodziec, tel. 075/731 71 20.

Powyzsza ustawa zobowiazuje takze
wlascicieli do uprzatniecia blota, sniegu, lodu i
innych zanieczyszczen z chodników polozonych
wzdluz nieruchomosci.

Utrzymywaniem czystosci (sprzata-
niem) na terenach nalezacych do Gminy tj. par-
kach, drogach gminnych, chodnikachprzyleglych
do dzialek gminnych, przystankach PKS, skwe-
rach, placachzajmuje sie firma PHU "RAZMEX"
Jaroslawa Razmus zWeglinca.
Targowiska handlowe w Weglincu, Czerwonej
Wodzie i Ruszowie sprzatane sa przez zarzadce
tj. Zaklad Uslug Komunalnych w Weglincu.

Utrzymanie terenów zieleni nalezy do
zadan Gminy. W zwiazku z powyzszym prowa-
dzone jest postepowanie przetargowe na wylo-
nieni wykonawcy, który w m-cu kwietniu roz-
pocznie wykonywanie zleconych prac.

Prosimy mieszkanców bysmy wspólnie
troszczyli sie o istniejaca zielen nie niszczac jej i
nie zasmiecajac.Z przykroscia stwierdzamy, ze
dotychczasowe nasadzenia, ladniejsze egzempla-
rze roslin gina badz sa niszczone przez psy, nie-
jednokrotnie wrecz wyprowadzane przez wla-
scicieli na pasy zieleni w celu zalatwienia po-
trzeb fizjologicznych. red.

)
PLANY

ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO

W zwiazku z uchwalonymi 23 stycznia przez

Rade Miejska w Weglincu planami zagospodaro-
wania przestrzennego dla miejscowosci Czerwo-

na Woda, Stary Wegliniec, Ruszów informuje, ze

dokumentacja planistyczna zostala przekazana

do Wydzialu Prawnego i Nadzoru Dolnoslaskie-

go Urzedu Wojewódzkiego. Obecnie, zgodnie z

wymogami prawa, oczekujemy najej publikacje
w Dzienniku Urzedowym Województwa Dolno-

slaskiego. Po publikacj i uprawomocnienie sie pla-
nów nastepuje 30 od dnia ogloszenia w dzienniku
urzedowym województwa.

Pozostale plany zagospodarowania prze-
strzennego sana etapie:

- PZP miejscowosci Piaseczna; opiniowanie

wniosku o wylaczenie z produkcji lesnej.
- PZP miejscowosci Jagodzin, Koscielna Wies,

Okraglica, Polana, Zalew Klików; sporzadzenie
wniosku o wylaczenie z produkcji lesnej.
- PZP miasta Wegliniec; w zwiazku z negatyw-
nym uzgodnieniem projektu planu przez Regio-
nalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Wroclawiu
dotyczacy zakazu budowy w strefie ochron-
nej ujecia wody dla miasta Wegliniec obejmu-
jacego 90% miasta przystapiono do aktualizacji
strefYochronnej ujecia wody.

. Po wykonaniudokumentacjiww. aktu-
alizacji dokumentacja zostala zlozona do zaopi-

niowanie w Starostwie Powiatowym w Zgorzel-

cu. Po uzyskaniu zmiany strefy ochronnej ujecia

wody i uzyskaniu pozytywnej opinii RZGW
zostanie wznowiona dalsza procedura wykona-

niaPZP miejscowosci Wegliniec.

NO'WA STRf\fEGlA D!.A GNU NY

red.

W dniu 28 lutego 20071'.burmistrz podpisal umowe z
dr Andrzejem Sztando - pracownikiem naukowym
Akademii Ekonomicznej we Wroclawiu - umowe na

opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Wegliniec na
lata 2007-2015. Dokument ten bedzie stanowil fun-
dament wszystkich dzialan podejmowanych przez
wladze samorzadowe w okresie najblizszych dzie-
wieciu lat Dlatego tez strategia bedzie opracowywa-
na w konsultacji z podmiotami i osobami posiadaja-
cymi najwiekszy wplyw na rozwój naszej gminy.

Konsultacje odbeda sie w formie warsztatów
strategicznych poprzedzonych odpowiednim szko-
leniem. Warsztaty odbeda sie w dniach 3-4 kwietnia
br. Do udzialu w warsztatach zaproszono ponad 100
osób, w tym, m.in.:

- radnych i soltysów z terenu gminy,
- kierowników i dyrektorów wszystkich gminnych
jednostek i zakladów budzetowych,
- staroste zgorzeleckiego, przewodniczacego rady
powiatu,

- wójtów, burmistrzów i przewodniczacych rad gmin
sasiadujacych z gmina Wegliniec,
- przedstawicieli podmiotów gospodarczych funk-
cjonujacych na terenie gminy,

- przedstawicieli sfery rolnictwa i lesnictwa,

- przedstawicieli firm swiadczacych uslugi infra-
strukturalne w zakresie energetyki, gazownictwa
itp.

- przedstawicieli stowarzyszen dzialajacych na
terenie gminy.

Przy zalozeniu, ze prace nad strategia beda
przebiegaly zgodnie z harmonogramem, pierwszy
projekt dokumentu zostanie przekazany do kon-
sultacji komisjom rady miejskiej do dnia
11.05.2007r. Projekt Strategii Rozwoju Gminy
Wegliniec zostanie zamieszczony na stronie in-
ternetowej, gdzie w specjalnym forum, bedzie moz-
liwe zgloszenie uwag co do zalozen przyjetych w
tym dokumencie.

Nastepnie zostanie opracowana ostatecz-

na wersja dokumentu. Zaklada sie przyjecie Stra-
tegii Rozwoju Gminy Wegliniec na]ata2007-2015
przez Rade Miejska na sesji w czerwcu br.

UWAGA MIESZKANCY

CZERWONEJWODY!.

red.

W wiejskiej swietlicy w Czerwonej Wo-
dzie organizowana jest Regionalna Izba
Pamieci. W izbie tej chcemy pokazac hi-

storie, losy mieszkanców Czerwonej
Wody od chwili ekspatriacji z Podola (od
1945 r.) do dnia dzisiejszego.
Prosimy o wypozyczenie fotografii, do-
kumentów ukazujacych zycie w pierw-
szych dniach, miesiacach po osiedleniu sie
w Czerwonej Wodzie, wspólne zamiesz-
kiwanie z ludnoscia niemiecka. Zakres do-

kumentów szeroki: praca na roli (uma)
zatrudnienie w kopalni, na PKP, nadle-
snictwie, GS itp. Taka forma dokumenta-
cji srodowiskowej nalezy do pierwszych
w naszym regionie. Oczekuje mieszkan-
ców Czerwonej Wody w biurze soltysa
w tamtejszej remizie w dniach 13, 20, 27

kwietnia w godz. 16-18.

A. JANICKI
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MatkaB~ka Niepokalanaz Kokiola
Figura Matki Boskiej Niepokalanej z Kosciola w

Buczaczu przywieziona zostala do Trzemeszna w

Polsce przez tamtejszych parafian w 1945 roku.

Ks. Dr Infulat Wladyslaw Sygnatowicz ze swoimi

parafianami jadac w "nieznane" zabral:

- obraz Matki Boskiej Laskawej ( poswiecony przez

papieza PIUSA XII)

- droge krzyzowa

- duzy krzyz z Chrystusem
- sztandary koscielne

- figure Matki Boskiej Niepokalanej,

Kazda rodzina zaopiekowala sie

jedna stacja Drogi Krzyzowej, badz in-

nym przedmiotem kultu. Kazdy z nich

przechowywany byl w skrzyni z innym

dobytkiem rodzinnym. Figura Matki

Boskiej niepokalanej pochodzi z kon-

ca XIX wieku. Nie sluzy dzis jak daw-
niej swoim parafianom. Od wielu lat,

kolejni proboszczowie parafii w Trze-

mesznie, powierzyli Figure rodzinie Ta-

deusza Lasoty.
Pan Tadeusz, uchodzac wsród

swoich za "zlota raczke" uratowal fi-

gure przed zniszczeniem. Uzupelnil

ubytki, pomalowal. Dawni mieszkan-

cy Buczacza z pJózefem, Bronislawem

Zajacem z Boleslawca na czele i p.Ta-

deusz doszli do wniosku, ze te figure

nalezy pokazac dla A. Janickiego do Muzeum Kre-

sów Wschodnich w Weglincu.
Na wiesc o figurze pojechalem z pJ.zajacem,

Michalem WojdylaBoleslawca do p.Tadeusza w Gro-

chowie, parafia Trzemeszno. Caly akt przekazania
utrwalil na tasmie video p.Wojdyla.

Na razie figure Matki Boskiej Niepokalanej z Ko-

sciola w Buczaczu ogladac bedzie mozna w Muzeum

Kresów Wschodnich w Weglincu

od I kwietnia br. Bedzie w takim

wagonie jak w roku 1945. To

czesc naszej historii. Niebawem

tez prawdopodobnie Muzeum

wzbogaci sie tez o inne precjoza.

Dobrze zaczyna sie mówic
o Muzeum na terenie Polski. To

jest muzeum Kresów Wschodnich

a nie wegli niecki e, czy Janickie-

go. To, co zwiazane z historia

Kresów wschodnich warte jest

poznania i szacunku.
W tym miejscu ponawiam

apel do wszystkich czytajacych

ten teksl. Przekazcie pozostalo-

sci historii swej rodziny z DOMU

tj. z Kresów Wschodnich, niech

zaswiadcza o wartosciach naszej

rodziny i udziale Jej czlonków w

historii NARODU. Spotkam sie

w Buczaczu
z kazdym, kto zechce przekazac pamiatki do Mu-

zeum ( depozyt, dar- to zalezy od Waszej woli).

Czy w Muzeum znajda sie pamiatki naszych

rodzin czy tez z innych terenów, to bedzie zalezalo

tylko od nas. Pisze o tym, aby w przyszlosci nikt mi

nie mówil, ze w muzeum sa Kresowiacy, ale z in-

nych stron. Te pamiatki beda budzily wsród naszych

dzieci i wnuków poczucie dumy z rodziny, a my
bedziemy mogli mówic, ze w naszym muzeum to . . .

jest nasza historia.
Z kresowym pozdrowieniem

Alfred Janicki

PS.

Pierwsza grupa, która zlozyla hold
figurze Matki Boskiej z Buczacza byli
uczniowie Szkoly Podstawowej z Nowo-
grodzca. Nauczycielka historii, p.Sylwia
Parada przyjechala z 22 uczniami do Mu-
zeum Kresowego.

Uczniowie wysluchali wykladu
nt. ekspatriacji Polaków z Kresów Wschod-
nich, zapoznali sie z wystawa. Na zakon-
czenie wycieczki zapalili znicze przy pomni-
ku Papieza Jana Pawla II i przy Krzyzu Eks-
patriowanych.
Do wycieczki uczniowie byli przygotowani,
co dalo sie zauwazyc w rzeczowych pyta-
niach poglebiajacych wiedze.

BADANIAJAKOSCIWODY
W zwiazku z wczesniejszymi uwagami dotyczacymi pogorszonej jakosci wody z ujec w

Weglincu i Czerwonej Wodypodjete zostaly, przez Zaklad Uslug Komunalnych w Weglincu dziala-
nia majace na celu poprawe stanu jakosci wodu.

Dokonano wymiany zlóz filtracyjnych filtrów na stacjach wodociagowych w Weglincu i
Czerwonej Wody,która to wymiana spowodowala radykalna poprawe jakosci wody.

Przeprowadzone badania laboratoryjne wody potwierdzily poprawe jakosci wody, a wyniki

tych badan prezentujemy ponizej. red.
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Zarzad TML i KPW o/Boleslawiec wzorem
lat ubieglych, w dniach 12.07-19.07.2007
roku organizuje kolejnapielgrzymke na kre-
sy do: Stanislawowa, Kolomyji, Jalowca,
Buczacza, Zarwanicy, Kamienca Podolskie-
go, Chocimia, Czortkowa, Trembowli,
Tarnopola, Zólkwi, Lwowa.
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Calkowity koszt przejazdów noclegów z
wyzywieniem, przewodnikiem po Stani-
slawowie Kamiencu Podolskim i Lwowie
wynosi 350,00 zl i 100,00 '.

Autokar o podwyzszonym standar-
dzie (cafe-bar, wc, sprzet audio-vi-
deo) z miejscami numerowanymi. (",

Zgloszenia i informacje sa
udzielane telefonicznie:
do godz. 15.00
pod numerem
075/6442310
lub 606776894

(caly dzien),
w godzinach wieczornych
075/73224 25.

Prezes TMLiKPW olBoleslawiec

, BADANIA FIZYKOCHEMICZNE

Dala wykonania badan: od 26.02.2007 do 211.02.2007

Lp. Naz.wa parametru
Norma! Wynik 'NO.YKategOOa

Procedura
Jednostka

badania INiepewnosc I
1, Odczyn pH -A PN 9OIC-4454O1O1 6,71 2% '
2, Barwa PN-N ISO7887:2002 mgPtll 5 - Il.

3. Metnosc PN-ENISO7027:2003 mu 0,56 Lb,

4. Zelazo- A Proc;eduI'abada"""" nr mgFOII <0,034 7

5. Mangan - A
Procedunlbadawczanr mgMnJI 0,030 5% )

.. .'. ...---... ... '..0<".",

,. BADANIA FIZYKOCHEMICZNE

Data wykonania badan: od 26.02.2007 do 28.02.2007

Lp. Nazwa parametru
Norma!

Jednostka Wynik °NQZJKategoriaProcedura badania INIepewnosc 1
1. Odczyn pH . A PN9O/C-().l1 - 6,64 2%
2. Barwa PN-N ISO7887:2002 II1IJPtII 5 -
3. Metnosc PN-N ISO 7027;2003 NTtJ 0.34
4. Zelazo- A Pro<:8<Iurabada"""'" nr mgFOII <0,034 .
5. Mangan - A u':,.=nr mgMnII <0.030 -



(str. 6 )
SPRAWOZDANIE

Z DZIALALNOSCI
MIEJSKO-GMINNEGOKLUBU

HONOROWYCHDAWCÓWKRWI

WWEGLlNCUZA2006 ROK

Po rocznej dzialalnosci Zarzad Klubu sklada

sprawozdanie. Przedstawiamy w nim to
wszystko, co robilismy, w jaki sposób i w ja-
kie zadania angazowali sie czlonkowie klubu

mieszkajacy na terenie gminy. Trzeba powie-
dziec, ze wazna sprawa dla klubu jest po-
sia~danie siedziby. Decyzja wladz gminy taka
siedzibe mamy od szeregu lat nieodplatnie.
Miesci sie w Weglincu przy ulicy Wladysla-
wa Sikorskiego 40. Tak, wiec pod tym wzgle-
dem nie ustepujemy innym klubom.

Kazdy krwiodawca, w dni pelnionego
dyzuru mógl w siedzibie klubu zasiegnac in-
formacji, uzupelnic kartoteke, wnosic uwagi i
propozycje. W ciagu roku siedziba byla od-
wiedzana, prowadzono rozmowy z krwiodaw-
cami, informowano, wystawiano legitymacje,
wystawiano wnioski o nadanie odznak, zbie-
rano skladki czlonkowskie. W siedzibie prze-
chowywano dokumentacje klubu. Stosownie
do potrzeb utrzymywano kontakty z przed-
stawicie~lami wladz gminy i pracownikami wy-
dzialów, które maja w zakresie obowiazków
wpisana wspólprace z organizacjami pozarza-
dowymi.

Bardzo czesto kontaktowano sie z prze-
wodniczacym Rady, który nigdy nie odma-
wial udzialu w spotkaniach organizowanych
przez Zarzad Klubu. Pomimo zmian, po wybo-
rach samorzadowych liczymy, ze dobra wspól-
praca bedzie utrzymana. Jestesmy mieszkan-
cami i wyborcami. Gmina, na dzialalnosc klu-

bu przekazala okreslona kwote. Niestety wy-
stepuja tendencje do jej zmniejszania i tak juz
sie stalo na 2007 rok.
Dobre uklady utrzymywano ze Zwiazkiem. Za-
wodowym Maszynistów PKP i z kierownic-
twem miejscowym Spólki PKP Cargo. Za ich
sprawa mielismy zapewniony przeplyw infor-
macji oraz korzystalismy z sali wykladowej do
przeprowadzenia spotkania. Przedstawiciele
klubu byli w stalym kontakcie z Biurem Zarza-
du Rejonowego PCK w Zgorzelcu. Prezes klu-
bu, jako czlonek Zarzadu Rejonowego, bral

udzial w zebraniach, zglaszal wnioski i propo-

zycje w sprawach krwiodawstwa, wspólpra-
cy z gminami, instytucjami i organizacjami zaj-

mujacymi sie problemami ochrony zdrowia i
pomocy spolecznej. Grzegorz Olszak uczest-
niczyl w obradach i podejmowaniu uchwal wy-

pracowanych przez Rejonowa Rade Reprezen-

tantów PCK, dotyczacych funkcjonowania
struktur PCK na terenie powiatu zgorzelec-
kiego.

Miejsko-Gminny Klub Honorowych
Dawców Krwi w Weglincu zrzesza 16 czlon-
ków PCK, którzy oplacili skladki czlonkow-
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skie oraz 55 krwiodawców dzialajacych na
zasadzie wolontariatu.W naszym klubie nie
dzielimy ich wedlug przynaleznosci, aczkol-
wiek moga wystapic pewne przeszkody w
honorowaniu wynikajace z przepisów. Wsród
71 krwiodawców z terenu gminy jest jedna
pani. To Pani Barbara Czyzewska. W 2006
roku krwiodawcy z klubu Miejsko-Gminne-
go oddali honorowo na potrzeby lecznictwa
131 litrów krwi. Latwo policzyc, ze statystycz-
nie przypada na jednego krwiodawce prawie
2 litry krwi. To wynik wspanialy. Krewodda-
wano w punkcie krwiodawstwa w Zgorzel-
cu. Z Punktem utrzymywano przyjazne kon-
takty. Zasiegano wiadomosci, co do ilosci
oddanej krwi i czynnych krwiodawców. Ni-
gdy nie spotkano sie z niechecia pracowni-
ków punktu krwiodawstwa czy brakiem in-
formacji. Trzeba podkreslic, ze dojazdy do
Zgorzelca z odleglych miejscowoscigminy
Wegliniec sa dosc uciazliwe. Jednak tym sie
nie zrazano.

Srodki, które otrzymano z Urzedu
Gminy w wysokosci 800 zlotych przeznaczo-
no na promocje honorowego krwiodawstwa.
W 2005 roku ogloszono konkurs na odda-
wanie krwi. Ci krwiodawcy, którzy spelnili
warunki konkursu beda losowac nagrody
rzeczowe podczas spotkania klubowego w
2007 roku.

Spotkanie klubowe w 2006 roku od-
bylo sie 18 marca. Podsumowano rok 2005 w
sposób uroczysty. Wreczono odznaczenia i
nagrody. W spotkaniu uczestniczyl przewod-
niczacy Rady Gminy Miroslaw Sochon. Za-
rzad RejonowyPCK w Zgorzelcureprezento-
wali - Kazimierz Popielarz- prezesZarzadu
Rejonowego i Bozena Klusek dyrektor Biura
Zarzadu Rejonowego. Spotkanie opisala ga-
zeta - gminna "WeglinieckieGminne Spra-
wy" w 79 numerze. Moze zbyt skromnie. Nie-
mniej poinformowalismy spoleczenstwo gmi-
ny, ze istniejemy, ze dzialamy, ze pomagamy
bezimiennym pacjentom szpitala.

W 2006 roku za wyrózniajaca sie dzia-
lalnosc uhonorowano nastepujacych krwio-
dawców:

I.Odznaka Zasluzony Honorowy Dawca
Krwi II stopnia:
-Wladyslaw Czech
- Robert Hadrys
- Andrzej Szpurka

2.0dznaka Zasluzony Honorowy Dawca
Krwi In stopnia:
- Daniel Joclma

-Krzysztof Stankiewicz
-Marek Sroka

- Dariusz Spurka
- Roman Szwed

3. Dyplomem i odznakami, pamiatkowymi
Zarzadu Rejonowego, za pomoc okazywana
dla klubu zostali wyróznieni:
- Miroslaw Sochon

- Krystyna Walczak
- Jacek Majdziak.

ZarzadRejonowy PCK z pomocaklubu Miej-
sko-Gminnego w Piensku zorganizowal 10
czerwca, w czasie trwajacych Dni Pienska,
rejonowe zawody strzeleckie reprezentacji
klubów honorowych dawców krwi zgorzelec-
kiego rejonu PCK. Startowaly reprezentacje
4 osobowe z 4 klubów. Klub Bogatynski nie
bral udzialu. Zespól z klubu weglinieckiego
wywalczyl zespolowo III miejsce. Indywidu-
alnie zajeto miejsca: II - Jacek Curylo, VII -
Andrzej Szpurka. Po zawodach dzialacze klu-
bu z Pienska zaprosili wszystkich uczestni-
ków zawodów na festyn klubowy dla krwio-
dawcówz rodzinami.

Nasze zadania, byc moze skromne,
lecz liczace sie, które zaplanowalismy na 2006
rok zostaly wykonane. Najwazniejsze zada-
nia - oddawanie krwi na potrzeby osób cho-
rych, wykonalismyna dobrym poziomie. To
bardzo cieszy. Kto wie czy nie za sprawa nie-
znanego z imienia i nazwiska krwiodawcy z
klubu weglinieckiego iles osób moze rado-
wac sie zdrowiem. Przechodzac obok nas
nawet nie wiedza, ze to my pomoglismy, da-
jac czastke siebie. I niech tak bedzie nadal.

Naszym krwiodawcom naleza sie slo-
wa podziekowania. Jako Zarzad Klubu wyra-
zamy je z wdziecznoscia. Dziekujemy za piekna
postawe. Krwiodawca oddaje czastke siebie
dla innego czlowieka. Idea honorowego
krwiodawstwa to nie jest zajmowanie sie soba,
wylacznie soba jak to sie dzieje w wielu in-
nycJ:t organizacjach. To sluzba dla innych
ludzi.

Tym, którzy o tym wiedza i na miare
mozliwosci pomagaja nam, chociaz niewiele
zadamy, Zarzad Klubu goraco dziekuje.

PREZES KLUBU Edmund Walczak

PS.

Dnia 24.03.07 r. o godz. 14:30 odby-
lo sie spotkanie czlonków honorowego
krwiodawstwa w pomieszczeniu udostepnio-
nym przez Pana Naczelnika Sekcji "CAR~
GO" Zenona Zatora.

W trakcie spotkania uczczono pa-
miec minuta ciszy zmarlego tragicznie krwio-
dawcy Roberta Hadrysia. Odbylo sie loso-
wanie upominków ufundowanych przez
Urzad Miasta i Gminy w Weglincu.

Medalami pamiatkowymi zostali wy-
róznieni:

l. Barbara Czyzewska
2. Marek Sroka

3. Andrzej Szpurka
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UKS "Orliki" Wegliniec
. . .

ZWYCieZCa turnieju
Zrzeszenie Ludowe Zespoly Sportowe Powiatu

Zgorzelec, bylo orga~nizatorem powiatowego turnieju w
halowej pilce noznej chlopców do lat 13-tu. Turniej odbyl
sie w dniach 21.02.br w hali sportowej Gimnazjum Publicz-
nego w Jerzmankach. Do turnieju zglosili sie: SP Lagów,
LZS "Hert" Slawnikownice, SP Ruszów i UKS "Orliki" z

Weglinca. A oto wyniki techniczne;
LZS "Hert" - SP Lagów 4;3
SP Ruszów - UKS "Orliki" 2;4
LZS "Hert" - SP Ruszów 1;3

SP Lagów - UKS "Orliki" 3;6
LZ "Hert"- UKS "Orliki" 4;3

SP Lagów - SP Ruszów 2;4

Zwyciezcami turnieju zostali podopieczni Marcina
Dabrowskiego z UKS "Orliki", którzy wygrali lepsza róz-
nica bramek niz SP z Ruszowa i LZS "Hart" ze Slawniko-
wic. Nalezy podkreslic, stale uczestnictwo w turniejach
podopiecznych Pana Matuszewskiego ze SP zRuszowa.
Udany debiut w turnieju, zaliczyli mlodzi chlopcy ze szkólki
pilkarskiej z Weglinca, szkoleni przez Pana Dabrowskie-
go. Na uwage zasluguja chlopcy, za ofiarna gre walecz-
nosc i nieustepliwosc na parkiecie. Trzem pierwszym dru-
zynom wreczono statuetki pilkarskie oraz dyplomy dla
wszystkich zespolów Organizator: Zrzeszenie Powiatu
Zgorzelec, bardzo dziekuje Gimnazjum Publicznemu w Jerz-
mankach, za umozliwienie prowadzenia tego turnieju. Tur-
niej przeprowadzono wedlug regulaminu VIII Dolnosla-
skich Igrzysk i Mieszkanców Wsi, które odbeda sie pod
patronatem Marszalka Województwa Dolnoslaskiego

Franciszek Haber " Gazeta Powiatowa"
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WYMIEN DOWÓD OSOBISTY
~"'f e ~f')I:tIfl~

Od dnia 01.01.2008 r. przestana obo-
wiazywac wszystkie stare tzw. ksia-
zeczkowe dowody osobiste - doku-
ment stwierdzajacy tozsamosc kazde-
go doroslego obywatela Rzeczpospo-
litej. W gminie Wegliniec obowiazku
wymiany dowodów osobistych nie
dopelnilo jeszcze ponad 2500 osób
czyli okolo 1/3 doroslych mieszkanców
gmmy.

Biorac pod uwage mozliwosci
technicznerejestracji wniosków o wy-
miane dowodu osobistegow
tutejszym urzedzie, informu-
jemy iz, srednio w ciagu dnia
mozna dokonac rejestracji
okolo 15 wniosków zlozo-

nych przez mieszkanców
chcacych wymienic dowód.
Wymiana 2500 dowodów
oznacza codzienna obsluge
okolo lO osób zglaszajacych
sie po wymiane dowodu
osobistego w godzinach
pracy urzedudo konca 2007roku. Do-
tychczasowe doswiadczenia z 2006 r.
zwiazane z wymiana starych dowodów
osobistych wskazuja, iz natezenie skla-
daniawnioskówo wymiane dowodu
osobistego kumuluje sie w ostatnich
miesiacachroku. Powtórzonasytuacja
oznaczac bedzie wielogodzinne ocze-
kiwania w kolejce, czego moznaunik-

nac zglaszajac sie juz w chwili obecnej
z wnioskiem o wymiane dowodu oso-
bistego.

Bez waznego dowodu osobi-
stego trudno bedzie zalatwic jakakol-
wiek sprawe urzedowa wymagajacapo-
twierdzenia tozsamosci. Dotyczy to
równiez spraw w bankach, hotelach,
sklepach oraz legitymowania przez
uprawnione do tego sluzby: policja,
straz graniczna itd. Dlatego tez chcac
uniknac kolejek przy skladaniu wnio-

sku oraz konsekwencji nieposiadania
od 01.01.2008 r. waznego dokumentu
stwierdzajacego tozsamosc.
APELUJEMY O NIEZWLOCZNE
SKLADANIE WNIOSKÓW O
WYMIANE DOWODU NIE CZE-
KAJAC NA OSTATNIA CHWILE.

RUSZYLYROZGRYWKI

red.

W niedziele18marcaruszyly rozgrywki pilki noznej, kla-
sy "A" grupy III. Druzyna "Victorii" Ruszów podejmo-
walau siebiepilkarzy z GKS WartaBoleslawiecka. Mecz
przegralismy O:I po dyskusyjnym rzucie karnym. Nato-
miast w ostatnim meczu,w niedziele 25 marca ,pokonali-
smynawyjezdzie l :0 gospodarzy druzyne z Tomaszowa
BoleslawieckiegoAktualny sklad kierownictwadruzyny
i zawodników.

Trener Jaroslaw Babiarz, kierownik druzyny Ry-
szard Gunia, asystent kierownika: Piotr Kuprasz ,bram-
karz: Grzegorz Fidali. Obroncy : Slawomir Paszek, Krzysz-
tofMaciuk, KrzysztofMscichowski, Adrian Lewkowski.
Pomocnicy: Andrzej Sierpuc ,Krzysztof Bochenek, Ro-
bert Grzelakowski, Grzegorz Mscichowski,Rafal Marci-
siak,Maciej Wadowski,Mariusz Malecki. Napastnicy: An-
drzej Majchrzak Marcin Lojko,Andrzej Piróg, Jaroslaw
Ogórek, Pawel Bochenski, Marek Adamiak.

Rozklad gier w rundzie wiosennej 2007
Mecze u siebie:

18.03.2007godz.15:00z GKS WartaBoleslawiecka
01.04.2007 godz.15 :00 z Piast Czerwona Woda
15.04.2007 godz.15:00 zIskraLagów
28.04.2007godz.15:00z GKS Iwiny.
01.05.2007 godz.15:00 zBobrzanie Boleslawiec
13.05.2007 godz.15:00 z Piast Wykroty
27.05.2007 godz.15:00 zKS Laka
07.06.2007 godz. 11:00 z Górnik Wegliniec

Mecze wyjazdowe
25.06.2007 godz. I I :00 do GKS Tomaszów Boleslawiecki
07.04.2007godz.15:00 do JawaOtok
22.04.2007 godz. I I :00 do Czarni Czerna
20.05.2007 godz. I I :00 do Lesnik Osiecznica
03.06.2007 godz.11 ;00 do Przyszlosc Dluzyna

Leszek Hawrot

Od lewej stoja: Rysz;u'd GlUlia-kiero\\liik d111Z)liy,Piotr Ku1'rasz- ""'Ystellt kiero\\1lika d11iZ)1IY,
Grzegorz Fidali, ;\nd1'zej Sierpuc, Krzysztof Bochenek, And1'zej MajduLak, SlawomirPaszek.
KrzysztofMaciuk, Jaroslaw BalJiarz-b'ener, Robel1 Grzelakowski. Grzegorz Mscichowski.
Przyk1.lcneli : Rnfal Marcisiak. Mru'i"lsz Lojko, Maciej \Vadowski, KrzysztofMscichowski,Adrian
Lewkowski. Mru'iusz Malecki.Na zdjeciu brak: ,Andrzeja Piroga, Jru'oslawa Ogórka, Pawla

'Bocheliskiego.Mru"ka Adruniaka.
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ZYCZENIA SWIATECZNE

Wszystkim Kresowiakom
Z okazji zblizajacych sie
Swiat Wielkiej Nocy
skladamy zyczenia radosci,
zdrowia i pomyslnosci osobistej.

Niech te dni przebiegaja w skupieniu,
zadumie i radosci plynacej
ze Zmartwychwstania Panskiego

Wiceprezes Zarzadu Glównego
TMLiKPW A. Janicki

Zarzad Oddzialu w Weglincu

PODZI~KOWANIE

Rada Rodziców przy Szkole Podstawo- I:;.!
wej im. Marii Krasickiej w Weglincu pra-
gnie serdecznie podziekowac za pomoc
okazana w czasie organizacji zabawy kar-
nawalowej, która odbyla sie w dniu
17.02.2007 r. w Domu Kultury w Weglin-
cu. Dochód przeznaczymy na sfinanso-
wanie imprez okolicznosciowych organi-
zowanych przez Szkole Podstawowa w
Weglincu.

Serdecznie dziekujemy Sponso-
rom zabawy, a w szczególnosci: Stani-
slaw Glówka, Elzbieta Wajda, Marianna
Golabek, Miroslaw Koprowski, Paszkie-
wicz Agnieszka, Kaleta Józef, Strzelec-
ka Alina, Bieganowski Leon, Dziamska
Wanda, Andrzejewska Genowefa. Rodzi-
com uczniów: Maleska Krzysztof,
Agnieszka Dudek, Ewa Sulikowska, Wie-
slawa Trefler. Podziekowania skladamy
takze Slabolepszej Irenie, Adamowskiej
Izabeli, Waledze Stefanii, kucharkom oraz
kelnerom.

Wszystkim wymienionym osobom
goraco dziekujemy za zyczliwosc oraz
pomoc w zrealizowaniu udanej zabawy
karnawalowej.

Organizatorzy: Malgorzata i Maciej
Kozak, Jolanta i Stanislaw Zorylo, Iwona
i Andrzej Piffer, Edyta i Maciej Duczmal,
Anna i Zbigniew Soltys, Barbara Czapiew-
ska, Anna Zalewska, Miroslaw Matuszew-
ski.

'Rado 'RlldzicQW przy $'f)
iM. Marii Krasickiej w wegrmcu

WE~LlNIEOKIE ~"'fJl"e ~t)~IfI~

wnik. Do pelne-

ZYCZENIA SWIATECZNE
Strach i smutek, placz i bezsilnosc grozne nie sq,
Gdy przez zycie idq z Nim.
Radosc, milosc i nadzieje zawsze daje w sercu mym.
Tobie radosc On przyniesie jesli tylko chcesz

martwychwstaly przyszedl dzisiaj by pocieszyc Cie!

f::
,~"."

Wszystkim mieszkancom solectwa Ruszów zdrowych
i spokojnych swiat Wielkanocnych oraz smacznego jajka

~c~ soltys Leszek Hawrot wraz z Rada Solecka

Badania te zostaly wykonane w Zielonce w
klubie "Relax" dnia 22.03.2007r. o godz. 10:00
przez pania pielegniarke srodowiskowa Da-
nute Kozlowska i pania Kamile Nowak po-
lozna srodowiskowa.

W imieniu wszystkich, którzy skorzy-
stali z tych badan bardzo dziekuje.

Wanda Batog

BASEN"" go goraca prosbe o rozpatrzenie i akceptacje
naszego pomyslu o wybudowania w Weglin-
cu obiektu sportowo-rekreacyjnego (basenu).
Byloby to miejsce rozrywki a zarazem rozwoju
fizycznego dzieci i mlodziezy, natomiast doro-
sli mogliby odpoczac i zrelaksowac sie.
Mamy nadzieje, ze
pan burmistrz
pozytywnie
rozpatrzy
nasza prosbe.

Dzieci

ze Swietlicy.
Srodowiskowej
w Zielonce

"w TROSCEO NASZEZDROWIE"
Kierownik Niepublicznego Zakladu Opieki
Zdrowotnej w Weglincu pani Ilona Curylo-
Dziuba, po raz kolejny spowodowala prze-
prowadzenie badan profilaktycznych scho-
rzen ukladukrazeniatj.:poziom cholesterolu,
poziom cukru we krwi, wskaznik BMI oraz
cisnienia tetniczego.

16marca Swietlica Srodowiskowa w Zielonce

zorganizowala wyjazd na basen. Pod opieka
pani Jolanty Golebskiej. 17-osobowa grupa
dzieci wyruszyla do Zgorzelca autokarem pana
Krzysztofa Chromy, który byl jednoczesnie
kierowca. Zabawa byla swietna. Kilka osób
nauczylo sie nawet plywac. Szkoda tylko, ze
trwalo to tak krótko zaledwie 1godzine. Zadne
z dzieci nie chcialo wracac do domu. Gdyby
mozna bylo spedzic tam wiecej czasu...

Dlatego w imieniu wszystkich dzieci ze
Swietlicy Srodowiskowej w Zielonce ale i za-
pewne wszystkich w naszej gminie skladamy
na rece burmistrza SZ.P.Andrzeja Kutrowskie-


