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FESTYNRODZINNY

3 maja 2007 r.
Miejsko-Gminny Osrodek Kultury zaprasza 3 maja

na stadion sportowy w Weglincu na FESTYN RODZINNY
Rozpoczecie imprezy 3 maja o godz. 15

W programie:
- gry i zabawy dla dzieci,
- turniej swietlic srodowiskowych,
- pokazysztukisamoóbrony,
- wystepy zespolu muzycznego dzialajacego przy MGOK w Weglincu,
- pokaztancanowoczesnegoprzygotowanegoprzezuczennicegimna-

zjum w Ruszowie,
-turniej szachowy,
- konkursy pilkarskie,
- wystep zespolu wokalnego ze

szkoly podstawowej
w Dluzynie Dolnej,

- pokaz tresury psów,
- konkursy muzyczne,
- pokaz tanca brake-dance

- od godz. 19- zabawa taneczna

Osoby, które chcialyby wziac udzial w turnieju szachowym i konkur-
sach pilkarskich proszone sa o wczesniejszy kontakt z pracownikami

biblioteki publicznej w Weglincu pod nr tel. 0757712510.

Do dyspozycji uczestników dmuchana zjezdzalania, przejazdzki konne,
kielbaski z grilla, piwo itp.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

WDNIACHfi 3 MAJABR.. W GODZ. 1600"1'100

W MUlGUM KRESÓWWSCI-IOlJNICHWWfCUflC11
MOZNAOBfJRZfCM.lli fOO"lfTNIAfcIGURE
MATKIBOSKlfJZKOSCIOlAWBUClACZU.

ZAPRASZAMA.JANICKI
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POZARY
LASU

W lasach w okolicach Starego We-
glincanasililysiepozarylasów.Mamy
uzasadnione podejrzenie, ze pozary
te powstaja na skutek celowej dzia-
lalnosci podpalacza.

Pozar, który powstal w Ponie- .

dzialek Wielkanocny jednorazowo
strawil 10 ha lasu w bardzo trudnym
terenie. Akcja gasnicza trwala tydzien!

W celu umozliwienia ujecia pod-
palacza, Nadlesnictwo Wegliniec wy-
znaczylo wysoka nagrode pieniezna.

Apeluje o pomoc w ujeciu
sprawcy podpalen!

Wieslaw Piechota

Nadlesniczy Nadlesnictwa Wegliniec
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MIEJSCAPAM/fCINARODOWEJ
Uprzejmie informuje, ze Wojewo-

da Dolnoslaski powolal Wojewódzki Ko-
mitet Opieki Pamieci Walk i Meczenstwa
we Wroclawiu. Jednym z priorytetowych
zadan Komitetu jest utworzenie droga
uzupelnienia i zaktualizowania "Woje-
wódzkiej Kartoteki Miejsc Pamieci Na-
rodowej".

Kartoteka ta bedzie obejmowac
wszystkie istniejace upamietnienia a tak-
ze obiekty i miejsca zwiazane z istotny-
mi dla Narodu Polskiego wydarzeniami
dajacymi swiadectwo o historii zmagan
Narodu Polskiego z najezdzcami i oku-
pantami o niepodleglosc i zjednoczenie
Polski, w tym walk z nazizmem i komu-
nizmem o wolnosc i samostanowienie;
tradycji walk "za wolnosc wasza i nasza";
pamieci o wielkim wkladzie Polaków w
ogólnoswiatowa kulture i rozwój cywili-
zacyjny, a takze o ogromie ofiar i strat
poniesionych przez Naród i Panstwo oraz
o bohaterstwie i meczenstwie Polaków
podczas wojen, okupacji i represji poli-
tycznych, w tym o cierpieniach z powo-
du wysiedlen, zsylek, deportacji, a takze
przebywania w hitlerowskich i sowiec-
kich wiezieniach, obozach i lagrach oraz

wiezieniach panstwa komunistycznego.
Miejscem Pamieci, Narodowej w

rozumieniu Rady Ochrony Pamieci Walk
i Meczenstwa jest: grób lub cmentarz
wojenny; - nieruchomosc, teren lub
obiekt budowlany upamietniajacy wy-
darzenia lub postacie znaczace dla Na-
rodu Panstwa Polskiego bezposrednio z
nimi zwiazany a w szczególnosci po-
mnik, krzyz, kapliczka, kopiec, tabli-
ca; inny obiekt zwiazany z wydarze-
niami lub postaciami znaczacymi dla
Narodu i Panstwa Polskiego.
Chcac sporzadzic wykaz takich miejsc i
przekazac go do Wojewódzkiego komi-
tetu Ochrony Pamieci Walk i Meczen-
stwa prosze o informacje o miejscach,
które moga spelniac ww. kryteria. Infor-
macje te (o ile sa znane) winny zawie-
rac: polozenie obiektu, rodzaj obiek-
tu, tresc napisu, data powstania, stan
techniczny obiektu, itp.

Informacje te prosze przekazac do
Biura rady Miejskiej lub sekretariatu
Urzedu Gminy i Miasta w terminie do
dnia 15 maja br.

Barbara Drozd

WIZVT~N~ UKR~INI€
W dniach 13-17 kwietnia br. Bur-

mistrz oraz Dyrektor Gimnazjum w Ru-
szowie p. Irena Dros uczestniczyli w
wyjezdzie sluzbowym do gminy Jezierza-
ny na Ukrainie. Podczas pobytu podpi-
sano umowe z gmina i szkola o wspól-
pracy obejmujacej kontynuacje wymia-
ny mlodziezy oraz wspólpracy pomiedzy
kadra nauczycielska szkoly ukrainskiej i
nauczycielami Gimnazjum w Ruszowie.
Utrzymanie mozliwosci wspólpracy od-
bywa sie dzieki srodkom uzyskanym z
Ministerstwa Edukacji Narodowej w ra-
mach wymiany mlodziezy polskiej i ukra-
inskiej oraz przygotowywanym procedu-
rom wspierania wspólpracy w ramach
programu wspólpracy terytorialnej. W
zwiazku z tym, koniecmym stalo sie przy-
gotowanie, omówienie i podpisanie umo-
wy z partnerem ukrainskim na poziomie
miedzyszkolnym przy akceptacji organu
prowadzacego. Jednoczesnie bardzo

istotna kwestia bylo omówienie zasad
bezpieczenstwa dzieci z Gimnazjum w
Ruszowie podczas pobytu na Ukrainie,
miejsc pobytu, warunków pobytu wraz z
opiekunami, których wyjazd planowany
jest w okresie wakacyjnym.
W poprzednim roku w ramach projektu
"Szkola Marzen" realizowana byla wy-
miana mlodziezy pomiedzy szkolaukra-
inska a Gimnazjum w Ruszowie. W
okresieletnimmlodziezzgimnazjumwraz
z nauczycielamiwizytowalaszkolew Je-
zierzanach. W tym samym czasie w
Gminie Wegliniecprzebywala mlodziez
z Ukrainy. Natomiastw okresie jesien-
nym mlodziezwrazzopiekunamizeszko-
ly w Jezierzanachprzebywalaz wizyta
w Gimnazjumw Ruszowie. Projekt, któ-
ry zostalzrealizowanyjest bardzo istotna
czescia projektu finansowanego przez
Unie Europejska.

RED.
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10 kwietnia w Urzedzie Gminy i
Miasta odbylo sie spotkanie burmistrza
oraz przewodniczacych rady ze starosta
zgorzeleckim. Podczas spotkania omó-
wiono sprawy zwiazane z funkcjonowa-
niem opieki zdrowotnej w naszym rejo-
nie (w tym z mozliwosciami dostepu
mieszkanców do badan specjalistycz-
nych).

Poprosilismy pana staroste o
szczególowa informacje na temat stanu
faktycznego zwiazanegoz funkcjonowa-
niem Pogotowia Ratunkowego na tere-
nie miasta i gminy. Burmistrz poprosil
staroste o zwolanie Rady Spolecznej
SPZOZcelemuzyskaniagruntowniejszej
wiedzy na temat mozliwosci dostepu do
swiadczonychprzez szpitalspecjalistycz-
nych uslug medycznych.

Rozmawialismy o sprawachzwia-
zanych z przejeciem przez gmine grun-
tów i obiektów niezbednych do prowa-
dzenia wlasnej dzialalnosci. Wiemyjuz,
ze nasze wnioski zostaly przez staroste
skierowane do wojewody i aktualnie
oczekujemyna decyzjewladzwojewódz-
kich.

Przyjelismy stanowisko starosty
dotyczace wniosku OSP Wegliniec do-
tyczacego zakupunowegowozu bojowe-
go dla potrzeb jednostki. Starosta obie-
cal podjecie dzialan umozliwiajacychre-
alizacje tego kosztownego wniosku w
oparciu o wspólprace z innymi podmio-
tami, gdyz cena wozu znacznieprzewyz-
szamozliwosci finansoweurzedupowia-
towego.

Wrócilismydo tematuprzywróce-
nia funkcjonowania w naszym miescie
Komisariatu Policji. Z przyczyn obiek-
tywnych do tematu wrócimypodczasko-
lejnego spotkania. Podsumowaniem wi-
zyty byl wspólny objazd dróg w miesciei
gminie oraz zapoznanie pana starosty z
dtogami i obiektami bedacymi wlasno-
scia powiatu.

Mamy nadzieje, ze spotkanie to
zaowocuje sprawniejszarealizacjazadan
wpisanych do naszego planu pracy na
rok biezacy.

B.Drozd
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Dnia 13.03.2007 r. do Urzedu GiM We-
gliniec wplynelo pismo sygnowane przez
sohysa Czerwonej Wody z licznymi pod-
pisami mieszkanców wyrazajace troske o
funkcjonowanie osrodka zdrowia w Czer-
wonej Wodzie. Sprawa byla bardzo pilna,
dlatego tez pomimo nieobecnosci Burmi-
strza zostal on o niej natychmiast poinfor-
mowany telefonicznie. Po powrocie prze-
prowadzono szereg rozmów, mediacji i
sprawe osta-
tecznie wyja-
sniono oraz
uzgodniono
konkretne
dzialania ze
strony Zakla-
du Uslug Komunalnych, SPZOZ w Zgo-
rzelcu i oczywiscie Urzedu Gminy i Mia-
sta, by zapewnic, zwlaszcza po 2008 roku
trwalosc funkcjonowania osrodka zdro-
wia w Czerwonej Wodzie.

Najistotniejsze ustalenie jest takie,
ze osrodek zdrowia bedzie pracowal, nor-
malnie obslugiwal pacjentów a konieczne
prace remontowe do zrobienia zgodnie z
obowiazujaca ustawa sa w przygotowa-
niu i do konca przyszlego roku gmina
wespól z SPZOZ Zgorzelec z pewnoscia
je wykona. W trakcie wyjasniania sprawy
przede wszystkim sprawdzono powód
rezygnacji z pracy w Czerwonej Wodzie
dotychczasowego lekarza pana M. Sozan-
skiego. Z przeprowadzonych z nim bez-
posrednich rozmów Burmistrza, pani dy-
rektor Z. Barczyk jak i ze zlozonego pi-
semnego oswiadczenia pana Sozanskiego
jednoznacznie wynika, ze powody odej-
scia maja charakter osobisty i w zaden
sposób nie wiaza sie z zamieszkiwaniem
w osrodku przez obecnych lokatorów.
Podejmowane przez pania dyrektor Z.
Barczyk próby przekonywania dotychcza-
sowego lekarza do pozostania w Czerwo-
nej Wodzie okazaly sie nieskutecznymi.

Za organizacje pracy personelu
osrodka zdrowia odpowiada pani dyrek-
tor ZOZ Zgorzelec, która zapewnila, iz
utrzyma ciaglosc obslugi medycznej w
Czerwonej Wodzie. Burmistrz ze swojej
strony podjal dzialania by zapewnic srod-
ki na konieczna modernizacje osrodka
zdrowia w Czerwonej Wodzie. Faktem
jest, choc zdecydowanie wyolbrzymio-
nym, ze pojawily sie nieporozumienia czy
wrecz zarzewia konfliktów pomiedzy lo-
katorami a pracownikami osrodka. Tak na-
prawde chodzilo o jedno czy dwa zdarze-
nia, które niepotrzebnie urosly w swiado-
mosci ludzi do rangi wielkiego problemu.
Burmistrz zobowiazal dyrektora ZUK do
opracowania szczególowego regulaminu
zasad wspólfunkcjonowania lokatorów i
osrodka zdrowia. Regulamin okresla obo-
wiazki lokatorów, pracowników osrodka
zdrowia i zarzadcy tj. ZUK. Potwierdzone
nieprzestrzeganie regulaminu dla lokato-
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dzieci, poza obowiazkami wynikajacymi
z regulaminu ma niezbywalne prawo do
spokojnego zamieszkiwania, a wszelkie
konflikty nalezy rozwiazywac w sposób
prawnie okreslony.

Paradoksalnym okazalo sie, ze uwa-
gi zglaszane przez lokatorów, byc moze
czesto pod zlym adresem, dotyczace po-
rzadku i koniecznych prac na obiekcie
przyczynily sie do stabilizacji pracy osrod-

ka zdrowia a
nie odwrotnie.
Utrzymanie
czystosci
przez zarzad-
ce obiektu w
jego otocze-

niu, wybudowanie nowego szamba, likwi-
dacja zadymienia poprzez budowe nowe-
go komina, sa najpilniejszymi sprawami,
o które wnosili lokatorzy, a do realizacji
których zobowiazano Dyrektora ZUK w
Weglincu.

K0l1CZaCinformujemy, aby uciac
wszelkie spekulacje, ze lokale mieszkalne
nad osrodkiem zdrowia w Czerwonej
Wodzie, jak inne w obiektach uzyteczno-
sci publicznej zgodnie z uchwala Rady
Miejskiej z dnia 06.04.1998r. nie podlegaja
procedurom sprzedazy, lokatorzy miesz-
kan sa zobowiazani do przestrzegania za-
sad regulaminu pod sankcja wypowiedze-
nia umowy.

Sprawe ewentualnej zmiany statu-
su mieszkania rozpatrzy i decyzje podej-
mie Rada Miejska, o czym Panstwa nie-
zwlocznie poinformujemy.

RED.

rów grozi przekwaterowaniem, a dla po-
zostalych przykrymi konsekwencjami
sluzbowymi. Informujemy, iz budynek, w
którym miesci sie osrodek zdrowia ma
wydzielone lokale mieszkalne wchodzace
w sklad zasobu mieszkaniowego gminy,
które podlegaja normalnym procedurom
przydzialowym okreslonym przez Rade
Miejska. Obecnym lokatorom mieszkanie
przydzielono zgodnie z obowiazujacymi

zasadami, przy pozytywnej opinii komisji
mieszkaniowej. Przewodniczaca Rady
Miejskiej i radnych Burmistrz poinformo-
wal o mozliwosciach zmiany statusu
mieszkania w Czerwonej Wodzie. Powyz-
sze oznacza, ze mozna wylaczyc miesz-
kanie z trybu przydzialu i utrzymywac je
jako pracownicze lub socjalne, oczywiscie
wczesniej zapewniajac lokatorom odpo-
wiedni lokal.

Dzis najwazniejszym jest, by kon-
sekwentnie egzekwowac zachowanie za-
sad wspólzycia przez wszystkie strony
funkcjonujace w obiekcie. Niedopuszczal-
nym jest, by ktokolwiek zaklócal prace
pracowników sluzby zdrowia, ale równiez
wobec lokatorów nie mozna stosowac ja-
kichkolwiek srodków nacisku, presji czy
dyskryminacji. Bez wzgledu na wszelkie
uwagi musimy miec swiadomosc, ze sze-
scioosobowa rodzina, w tym czwórka

.
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Informuje Panstwa, ze 30 marca oraz
3i 4 kwietnia w domu kultury w Starym
Weglincu odbyly sie Warsztaty Strate-
giczne przygotowujace do stworzenia
bardzo waznego dokumentu na lata
2007-2015. Dokumentem tym bedzie
Strategia Rozwoju Gminy. Przedmiotem
strategii rozwoju lokalnego jest gminna
rzeczywistosc okreslona w wymiarach:
gospodarczym, spolecznym i ekologicz-
nym. Jest to scenariusz okreslajacy
m.in.: docelowa wizje rozwoju, strate-
giczne i operacyjne cele rozwoju oraz
sposób ich realizacji. Dokument ten ma
okreslac zasady zachowan wladzy i ad-
ministracji samorzadowej w dluzszej
perspektywie. Ma to sprzyjac obnize-
niu niepewnosci dzialania lokalnych pod-

miotów gospodarczych, a tym samym
zwiekszyc sklonnosc do podejmowania
dzialalnosci o dluzszym okresie zwrotu
ponoszonych nakladów. Sytuacja taka
ma sprzyjac stabilizowaniu sytuacji go-
spodarczej gminy. Realizacja celów, któ-
re okresli strategia zapewnic ma odpo-
wiedni poziom walorów uzytkowych
gminy, tj. adresowanych do spoleczno-
sci lokalnej warunków decydujacych o
wygodzie codziennego zycia na naszym
terenie. Spotkania te prowadzil dr An-
drzej Sztando - wykonawca. Efekty
pracy calego zespolu (tj. burmistrza,
radnych, urzedników, dyrektorów szkól,
duchowienstwa, prywatnych przedsie-
biorców i innych podmiotów) zostana
przez dr Sztando opracowane i po sze-
regu konsultacji przedstawione Radzie
Miejskiej do zaopiniowania. O kolejnych
etapach pracy nad tym dokumentem
poinformuje Panstwa w nastepnym nu-
merze naszego miesiecznika.

B. Drozd
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POLICJA
W nawiazaniu do licznie powtarzaja-

cych sie pytan mieszkanców miasta i gminy
Wegliniec dotyczacych mozliwosci kontak-
tu z dzielnicowym Posterunku Policji w We-
glincu lub innym funkcjonariuszem Policji in-
fonnuje, ze teren gminy Wegliniec jest po-
dzielony na dwa rejony sluzbowe obslugi-
wane przez dwóch dzielnicowych. Sa to rejo-
ny oznaczone numerem 4 i numerem 5.

W sklad rejonu nr 4 wchodza naste-
pujace miejscowosci: Wegliniec, Czerwona
Woda, Zielonka. W sklad rejonu nr 5 wchodza
pozostale miejscowosci gminy tj.: Stary We-
gliniec, Piaseczna, Jagodzin, Polana, Ruszów,
Debówek, Koscielna Wies i Okraglica

Obecnie dzielnicowym rejonu nr 4 jest
starszy aspirant Jan Kalisz, natomiast dzielnico-
wym rejonu nr 5 jest starszy posterunkowy
Mariusz Brendowski Podczas nieobecnosci jed-
nego z dzielnicowych obowiazki pelni drugi.
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Na terenie gminy Wegliniec wyzna-

czone sa trzy punkty obslugi interesantów
przez dzielnicowych. Jednym z takich punk-
tówjest PosterunekPolicji w Weglincu, dru-
gimjest DomKultury w Ruszowieprzy ulicy
Strzeleckiejoraztrzeci takipunktznajdujesie
w remizieOchotniczejStrazyPozarnejw Czer-
wonej Wodzie. Wyznaczone sa nastepujace
dni i godzinyprzyjecinteresantówprzezdziel-
nicowych:
- w Posterunku Policji w Weglincu dzielni-
cowy rejonu nr 5 (Stary Wegliniec, Piasecz-
na, Jagodzin,Ruszów,Koscielna Wies,Pola-
na, Okraglica i Debówek) przyjmuje intere-
santów w kazda srode od godziny 17.00 do
godziny 19.00, natomiast dzielnicowy rejo-
nu nr 4-ry (Wegliniec, CzerwonaWoda,Zie-
lonka) przyjmuje interesantów w kazdy
czwartek od godziny17.00do godziny 19,00.
(tel. nr 075-7712007)

)

- w Domu Kultury,w Ruszowie dzielnicowy
przyjmujeinteresantóww kazda srode od go-
dziny 14,00do godziny 16,00,
- w remizieOSPw CzerwonejWodziedzielni-
cowyprzyjmujeinteresantóww kazdy czwar-
tek od godziny 14,00do godziny 16,00(tel.
nr 075-7780351).
Kierownik Posterunku Policji w Weglincu
przyjmuje interesantów w sprawach min.
skarg i wniosków,w kazdy poniedzialek od
godz. 10,00 do godz. 12,00.
W przypadkach naglych, nie cierpiacych
zwloki, gdy funkcjonariusze PosterunkuPo-
licjiw Weglincuprzebywajaw terenieprosze
o kontakt z Komisariatem Policji w Piensku
tel. nr 075-7786407 lub dyzurnymKomendy
Powiatowej Policji w Zgorzelcu tel. 075-
7752041 tel. nr 997 ( nr alannowy dla
telefonów stacjonarnych)
tel. nr 112 ( nr alannowy dla telefonów

sieci komórkowych).

Kierownik Posterunku Policji w Weglincll
aspirant sztabowy Janusz Gajewski
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ZGORZELECKIEGO

W ostatnim okresie czasu odbyly sie dwie sesje
Rady Powiatu Zgorzeleckiego, w dniu 29 mar-
ca i 26 kwietnia br. Ponizej prezentuje wybrane
uchwaly, które moga byc przedmiotem zainte-
resowania mieszkanców naszej Gminy.
- uchwala w sprawie zmniejszenia oplaty za
wydanie dowodu rejestracyjnego pojazdu-
zmniejszono o 50% oplate za wydanie dowo-
du rejestracyjnego w przypadku, gdy zmiana
stanu faktycznego w zakresie adresu wlasci-
ciela lub posiadacza pojazdu, wymagajaca
nowego dowodu rejestracyjnego pojazdu,
spowodowana byla zmianami administracyj-
nymi, np. zmiana nazwy ulicy, nadanie nazwy
ulicy itp.
- uchwala w sprawie zmniejszenia opIaty za
wyd,anie prawa jazdy - zmniejszono o 30%
oplate za wydanie nowego prawa jazdy w przy-
padku, gdy zmiana stanu faktycznego w za-
kresie adresu kierowcy, wymagajaca wydania
nowego prawa jazdy, spowodowana zostala
zmianami administracyjnymi, np. zmiana na-
zwy ulicy, nadanie nazwy ulicy itp.
- uchwala w sprawie ustalenia wysokosci oplat
maksymalnych za usuwanie i parkowanie po-
jazdów usunietych z drogi na koszt wlasciciela
- dotyczy to sytuacji, gdy koniecznym jest usu-
niecie pojazdu: pozostawionego przez wlasci-
ciela, usuniecie pojazdów uczestniczacych w
kolizj i, czy innych zdarzeniach a takze w sytu-

acji gdy zatrzymany zostal kierowca pojazdy
bedacy pod wplywem alkoholu i pojazd nalezy
zabezpieczyc do czasu odbioru tego pojazdu.
Niektóre stawki oplat: Za usuniecie z drogi i

dostarczenie na parking strzezony: pojazdu jed-
nosladowego - 150,00 zl; samochodu osobo-
wego i dostawczego do 3,5 t - 250,00 zl; pojaz-
du zabezpieczonego z wypadku drogowego,
bez udzialu jego wlasciciela lub dysponenta-
150,00 zl; Za parkowanie na parkingu strzezo-
nym za kazda rozpoczeta dobe: pojazdu jedno-
sladowego - 8,00 zl; pojazdu osobowego i do-
stawczego do 3,5 t - 20,00 zl; Wysokosc oplat
za ww. czynnosci, podjete w godzinach od 22:00
do 6:00 oraz w niedziele i dni swiateczne pod-
wyzsza sie o 30%.
- uchwala w sprawie podzialu srodków fman-
sowych Panstwowego Funduszu Rehabilita-

cji Osób Niepelnosprawnych - dostosowano
podzial srodków do zlozonych wniosków o
przydzial srodków. Dodatkowo infonnuje, ze
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, dys-
ponujacy srodkami PFRON posiada srodki
m.in. na dofinansowanie uczestnictwa osób

niepelnosprawnych w turnusach rehabilitacyj-
nych, na dofinansowanie likwidacji barier ar-
chitektonicznych, na dofinansowanie zaopa-
trzenia w sprzet rehabilitacyjny.
- uchwala w sprawie przystapienia Powiatu
do "Bogatynsko-Zgorzeleckiego Parku
Przemyslowo- Technologicznego" - tworzo-
ny park ma m.in. na celu kreowanie alternaty-
wy dla specjalnych stref ekonomicznych a
takze stworzenie warunków dla inkubowania

przedsiebiorstw oraz transfer wiedzy pomie-
dzy sektorami przemyslu i nauki.
- uchwala w sprawie ustanowienia stypen-
dium Starosty Zgorzeleckiego dla uczniów
osiagajacych wysokie wyniki w nauce - o sty-
pendium ubiegac sie moga uczniowie szkól
ponadgimnazjalnych, dla których powiat zgo-

rzelecki jest organem prowadzacym, i w po-
przednim roku szkolnym, srednia ocen na swia-
dectwie promocyjnym lub ukonczenia szkoly
jest nie nizsza niz 5,00 albo byl laureatem co
najmniej na szczeblu wojewódzkim konkursów
i olimpiad oraz srednia jego ocen nie jest niz-
sza niz 4,0. Wysokosc stypendium ustala Sta-
rosta w zaleznosci od ilosci wniosków. Wnio-

ski o stypendium skladaja zainteresowane
osoby lub organy szkoly dyrektorowi szkoly
- dyrektor w tenninie do 30 czerwca danego
roku wnioski przekazuje Staroscie.

Stanislaw Mikolajczyk
RADNY POWIATU ZGORZELECKIEGO
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KONKURSÓW
WIELKANOCNYCH
Rok 2007, to rok, w którym juz czwarty raz miesz-
kancy gminy Wegliniec mogli wziac udzial w kon-
kursie "Na Najladniejsza Palme Wielkanocna". 1
kwietnia w czterech gminnych parafiach - Ruszo-
wie, Weglincu, Czerwonej Wodzie, Starym Weglin-
cu-rozstrzygniety zostala ów konkurs, którego glów-
nym celem jest wyróznienie palm wykonanych z ma-
terialów pochodzenia naturalnego,jak równiez takich,
które zaskakuja swoja oryginalnoscia. A wiec byla
palma wydziergana na szydelku, palma o wysokosci
ponad 3m, palma wykonana ze sznurka i suchych
traw,jak równiez przystrojona kilkudziesiecioma ma-
lutkimi kwiatuszkami z kolorowej bibulki.

Organizatorów cieszy, iz z roku na rok przy-
bywa uczestników rywalizacji, a szczególne podzie-
kowania naleza sie ksiezom proboszczom, którzy po-
srednicza w przeprowadzaniu konkursu.

TEGOROCZNI LAUREACI:

Wegliniec; Lukasz Matkowski, Natalia Trefler, Marta
jochna, Halina Wiess, Barbara Gargala, Krzysztof Ku-
nysz, Anna Adamowska, Mateusz Maciuk, Agata
Ancygier.
Czerwona Woda: Kacper Pawluk, Dominika Baran,
Gabriel Luczynski, Zespól "Podolanie", Ola Worek,
Agnieszka Rudko, Anna Kubema.
Ruszów: Zuzanna Matla, Piotr Ogórek, Hubert Ma-
tla, Wladyslawa Wróbel, Marian Medynski, Anna De-
luga, zespól "Adele", Malgorzata Baut, Norbert Me-
dynski, Damian Myslicki.
Stary Wegliniec: Justyna Wawrzyk, Klaudia Mróz,
Patrycja Reslinska, Karolina Kowalczyk, Sylwia Pi-
tura, Klaudia Kurasz.

Ogromnapopulamoscia w roku biezacym cieszyl sie
konkurs "Na Najladniejsza Ozdobe Wielkanocna", bo-
wiem ocenie komisji podlegalo ok. 80 prac. Swiad-
czy to o tym, ze mieszkancy naszej gminy pomalu
wlaczaja sie w lokalne zycie kulturalne, a takim na-
macalnym efektem byl udzial w konkursie nie tylko
uczniów, ale równiez osób doroslych. Jaja strusie,
na których p. Jerzy Petrus namalowal Jezusa Zmar-
twychwstalego, zachwycily wszystkich. Wspaniale
prezentowaly sie kurczaki, jajka, baranki wykonane
na szydelku przez p. Haline Weiss.

Przepiekne ozdoby naplynely od uczniów gim-
nazjum w Weglincu, stanowily one ok. 2/3 calosci, a
niektóre z nich smialo moglyby zostac wystawione
w galeriach handlowych.
NAGRODZENI:

Szkola Podstawowa:

Im. - Marek, Jarek, Sebastian Plucinscy - SP Stary
Wegliniec

n m.- Agnieszka Rudka - SP Czerwona Woda
ni m. - Joanna Smetek - SP Wegliniec
Wyróznienia: Joanna Zielinska, Urszula Szybowicz, Milena Drewicz

Gimnazjum:
I m. - Ilona Brauza

n m. - Roksana Grzesków, Jagoda Tryc,
III m. - Mariusz Niebrzydowski
ff5;róznienia: Beata Baraniecka, Joanna Biardzka, Alicja tluszcz, Paulina
Szklarz, Elwira Kotkowska, Malgorzata Bator, Bartosz Golebski, Anna
Grabowska.

Dorosli:

I m. - Jerzy Petrus
n m. - Halina Weiss

ff5;róznienie Genowefa Morawiec
Grupowe: Przedszkole Publiczne w Weglincu, Swietlica Srodowiskowa
w Zielonce

Wszystkim uczestnikom skladam serdeczne podziekowania za udzial
w konkursie i zachecam do uczestnictwa w innych.

Izabela Uspienska-Domagala
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ZAPROSZENIE DO NORWEGII
W dniach 17-24.04.2007 r., w Polsce ob-
chodzimy Tydzien dla Serca. Pomyslmy
wiec i my, o swoim zdrowiu, zróbmy cos
dobrego dla swojego serca. Zauwazylam,
ze nasi pacjenci owszem, lubia wykonac
sobie badania dodatkowe, ale nic wiecej
dla swojego zdrowia nie robia.
W ostatnim miesiacu, byly przeprowadzane ogólnodostepne bada-
nia, poziomu cholesterolu, poziomu cukru, cisnienia krwi
i ciezaru ciala. Przebadanych zostalo 50 osób. Wyniki tychze badan,
nie byly zadawalajace, wykryto bowiem:
1) nadwage i otylosc u 54% osób
2) podwyzszone wartosci cisnienia krwi u 50% osób
3) wysokie poziomy cholesterolu u 64% osób, w tym u 2 osób po-
wyzej 300 mg%(!)

Tylko kilka osób z przebadanych, zglosilo sie do lekarza po
porade. A przeciez sam wynik badania, nikogo jeszcze nie wyleczyl
(!). W przypadku schorzen serca, tak obecnie powszechnych, nale-
zy przede wszystkim stosowac profilaktyke, a nie czekac na poja-
wienie sie objawów chorobowych. Nalezy zmienic tryb zycia, po-
zbyc sie nadwagi, cwiczyc (zapomniana gimnastyka!), zmodyfiko-
wac nawyki zywieniowe i ewentualnie pobierac zalecone leki. Re-
asumujac, nie dajmy sie chorobie-pamietajmy o sercu!

Ilona Curylo-Dziuba

)

Burmistrz zostal zaproszony przez administratora Gminy Haa
w Norwegii do wziecia udzialu w obchodach norweskiego swieta na-
rodowego, które odbedzie sie w dniu 17 maja br.

Przy okazji tego spotkania omówiona zostanie wspólpraca w
ramach projektu wspólpracy pomiedzy Polska i Norwegia. Bardzo istot-
nymjest omówienie projektów inwestycyjnych Gminy Wegliniec, które
moglyby byc rekomendowane przez partnera norweskiego do dofi-
nansowania w ramach tzw. Norweskiego Mechanizmu Finansowego.
W tej sprawie wladze norweskiej gminy wspólpracujacej z polska we-
spól z wladzami innych podobnych gmin uczestniczyly w Warszawie
w spotkaniu z wladzami polskimi, gdzie omawiano mozliwosci scislej-
szego wspóldzialania gmin polskich i norweskich.

Podczas wizyty Burmistrza w Norwegii omówiony zostanie rów-
niez plan wyjazdu delegacji norweskiej na Ukraine, zasady kontynuacji
wspólpracy miedzy szkolami i innymi jednostkami organizacyjnymi.

Gmina Wegliniec nawiazala kontakty z GminaHaa w Norwegii
w roku 1992. W ubieglym roku szescioosobowa delegacja z Norwegii
wraz z Burmistrzem Gminy Haa odwiedzila Gimnazjum w Ruszowie.
Podczas pobytu omówione zostaly sprawy zwiazane ze wspólpraca
obu gmin i szkól. Goscie z Norwegii uczestniczyli równiez w imprezie
plenerowej pn. "Swieto Grzybów". W listopadzie podpisana zostala
równiez umowa o wspólpracy i realizowaniu wspólnych projektów,
która obejmuje równiez wymiane mlodziezy.

RED.

PENSJEJAK
ZA DAWNYCHLAT!

CENYNA SZCZ~SCIEINNE
Polacy zarabiaja srednio 2.464,- zl brutto.
W 1972 roku, za Gierka, pensja wynosila
2.509,- zl. W 1972 roku to byla pensja "na
reke",dzisiajto pensjabrutto.Nie da sieukryc,
ze czasy "gierkowskie" wspomina sie z sen-
tymentem. Po tragicznym Gomulce, Gierek
przyniósl Polsce troche nowoczesnosci.

Z przymruzeniem oka spójrzmy, co za te pie-
niadze wtedy mozna bylo kupic. Co prawda
zakupy to bylo bardziej "zalatwianie" niz ku-
powanie, ale przed swietami towar byl raczej
dostepny. I tak za pomarancze (kubanskie)
placilismy 40 zl za kg, za szynke 90 zl, a kg
karpia kosztowal 30 zl. W lodówce, kupionej
za 6.1 00,- zl, moglismy schlodzic biale wino
(najtansze 47 zl). Jesli mielismy szczescie lub
uklady, to otrzymalismy talon (bilet wstepu
do sklepu) na zakup malucha za jedyne 65
tys. zl i kupiony towar moglismy przyniesc

do wymarzonegospóldzielczegomieszkania,
na które czekalismy20 lat.

Pamietammojapierwszapensje, która
wynosila 2.300,- zl i zakup swetra szetlandz-
kiego za 2.500,- zl. Dwie stówyniestety mu-
sialem dopozyczyc. Nie bylojednak poczu-
cia niedostatku, bo wszyscy wokól mieli
mniej wiecej tyle samo. Poziomzycia dzisiaj
jest znacznie wyzszy niz za Gierka, trudno to
w ogóle porównac. Jednak sentymentdo sta-
rych czasów, gdy bylismy "piekni i mlodzi"
pozostal. M. Sochon

(napodstawie danych GUS i "GW")

Co ile kosztowalow 1972 roku Jablkaw zalewosciodme. 9-20zl ProszekdoDrania0.51c1! 325z1

Ziemniaki ok.2zl Proszekautomatyczny 21zl.

ChlebI kg 4zl I TwarogowytlustyI kg 24zl Cebula 5-20zl Radio lOOOzl
Bulkawroclawska 4Zl 2,7zl1 Recznik50*100 33z1 Telewizorczamo-bialy 7400zl
Bulkamala 04z1 105zl Dywanza lm kw. 585z1 Telewizorkolorowy 25000z
Herbatniki 2 Iz! da lOOI! 19z1 Plaszczwelnianymeski 1700z1 MaMetofonkasetowy 3440z1
SlonepaluszkiIDOI! 6zl Herbata50g 7-14zl Plaszczwelnianydamski 1500zl Gramofon 99Ozl
MakapszennawroclawskaIkg 6,7zl KawasuperIOOg 40zl Rajstopydamskie 8SzI PralkaPolac 105OOz1
Makaronczteroiaieczny0,5kg 10zl Pomaranczel kg 40zl Skaroetymeskiebawelniane 21zl Proszekod OSzl
Ryt l kg 8z1 BananyIkg 45z1 Ubraniemeskiedwuczesciowe J890zl WitaminaC I ISzI

Miesowieprzowe(schab)Ikg S6zl Rodzynki Ikg 90z1 KoszulameskaZWYkla 21Szl Mydlo Fascinata 65z1
Miesowolowebezkosci l kg 42zl lliem sloik 0,5kg 7,4zl Bluzadamskaelastil 350zl Mydlo oooulame 3.2z1
Kurczaki lkl!: 54zl Sokjablkowy 0,331 38zl Komo.bielizny koronkowej 120zl Szamponbutelka 14z1
Kielbasazwyczajna 44z1 Sól lkl!: 1,2 Pólbutymeskie 320zl Dezodorantw aerozolu 35z1
Kielbasamysliwska looz Ocet0,5 S,Szl Cz6Ienkadamskie 3SOzl Wodakwiatowa40)1; 11zl
Szynkawieprzowa 90z1 Orantadawyborowa0,331 1,8z1 Rekawiczkiz kozie;skóry 18ozl Pastadozebów 35zl
Baleron 82z1 Coca-cola0251 5zl Szafa3-drzwiowa 2130zl Luksusowaoasta 12zl
Masloroslinne250a 10zl Wodamineralna0,331 15z1 TaocZaJ1 296Ozl Olówek O,6zl
Masloeksoortowe lk Wódka0,51czysta 55zl zarówka6Owat6w 5z1 DlugopisZenith4 70zl

Karp zywy lkg Wódka0,51luksusowa lOOzi Zelazko l 85z1 Gazetacodzienna 05zl
S 125g) 20zl Wino owocowe0,75 2lzl Pralkanieautomatyczna I 620z1 Tygodnik "Politvka" 2zl
Mleko butelka11 29z1 WinogronoweO75 47-66z Odkurzacz 9oozl Benzvnaetvlina78 5zl

Sertvnugoudalkg 50z1 Piwo jasne DelneO51 3,6z1 Lodówka(poi. 100-1251) 61oozl Rowerskladak 1900zI
Motocykl (poj. 125cm» 9500z1
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dobra mieszkanców gminy.Pierwsza takajaskólka wspólnego dzialaniajest
wlaczenie sie do organizacji kolejnej "Nocy Swietojanskiej" imprezy,której
inicjatoremjestTPS1.W..KoloPZW sklada propozycje,zejezeli zmiesci siew
programie to zorganizowaloby nad stawem splawikowe zawody wedkarskie,
które dodatkowo uatrakcyjnilyby ta impreze. Mysle, ze to bedzie pierwszy
krok do dobrej wspólpracy. Poruszono takze temat gospodarowania i opieki
nad stawem "Tajwan" gdzie wykonano sporo pracy w czynie wedkarskim w
celu umocnieniu podmywanej grobli i znalezienie pomyslu nad zagospodaro-
waniem stawu do niego przyleglego, czyli -malego stawu. W chwili obecnej

wedkarze zarybiaja staw we wlasnym zakresie i mysle, ze rezultatyjuz beda
widoczne na najblizszych splawikowych zawodach dla gimnazjalistów,czyli
"KRAPIK- 07".

W dniu 21 kwietnia br. nad Balatonem odbyly sie splawikowe zawody
wedkarskie "OTWARCIESEZONU-07''. Na pogode trafilismy pieknajak na
otwarcie sezonu /ostatnio nam sie nie bardzo udawalo/ a po pieknej sporto-
wej walce zwyciezcazawodów zostalMarian Przybylski, którywylowil piek-
negoponad trzykilogramowegokarpia.Drugie miejscezajal FranekZielinskia
trzecie Zbyszek Stefanski.Do podzialu w nagrodach oprócz dyplomówbyly:
profesjonalny kolowrotek,dluga siatka na ryby, skrzynka na sprzetwedkarski
oraz trzy atrakcyjne czapki wedkarskie. Na koniec zawodów zjedlismy wed-
karska fasolówe z klopsikami i rozjechalismy sie do domów z zapowiedzia
szybkiegospotkaniasie nad woda w polowie maja a oczywisciedlugimajowy
weekend odpuszczamy sobie na wedkowanie wyjazdowe. Dla porzadku po-
daje "Kalendarz ImprezWedkarskichna 2007r."

KACIK
WEDKARSKI
kwiecien 2007

Czesc!

Ho, ho, ho! Jak dlugo nie spotykalismy sie na
lamachnaszejrodzimejgazetki.Przyznajcie sie, ze niektó-
rzy z Was stesknili sie za moja pisanina a mysle, ze nie
dotyczyto tylko wedkarzy.Jak wiadomo w okresie zimo-
wymw wiekszoscwedkarzykonserwuje sprzet wedkarski
i odstawia go do "kata". Nielicznijednak wedkuja przez
caly rok i uprawiaja wedkarstwo podlodowe, co i w tym
roku bylo klopotliwe, bo lodu bezpiecznego tez bylo jak
na lekarstwo.

W maju nie lowimy: brzany,glowacicy, lipienia, san-
dacza, sapy, certy, suma, swinki do 15,troci wedrownej i
karpackiejorazlososia.Jakwidacz przedstawionejprzeze
mnie listy sporo gatunków ryb podlega okresowi ochron-
nemu ze wzgledu na odbywane "tarlo" i prawidlowy roz-
ród swoich gatunków.

W listopadzie ubieglego roku dokonano zarybienia
stawu"Balaton"w Cz.Wodziei dowodywpuszczono350kg
karpia oraz 150kgjazia. Wpuszczony nowy gatunek ryby
troche uatrakcyjni to lowisko a nowo nabyta ryba nie zo-
stanie tak szybko wylowiona i skonsumowana.

W dniu 25 lutego br. odbylo sie "Zebranie Sprawoz-
dawczeKola", na którymZarzad Kolazdawal sprawozda-
niezeswojejdzialalnosciw 2006r.W zebraniuwzial udzial
przedstawiciel ZO, opiekun naszego kola Józef Misków
oraz goscie zaproszeni w osobach Pana Burmistrza An-
drzeja Kutrowskiego oraz prezesa" Towarzystwa Przyja-
ciól S1.Weglinca" kol.HenrykaKapelucha.Do zlozonego
sprawozdania przeze mnie jako prezesa oraz skarbnika i
innychKomisji nie wniesionozastrze-
zen i przystapiono do dyskusji nad
sprawami biezacymi. Pan Burmistrz
przedstawilszansewspólpracyZwiaz-
ku i Towarzystwa przy wspólnym za-
gospodarowaniu"StawuTartacznego"
w St. Weglincu przez podpisanie
wspólnej trójstronnej umowy, która
ustali, za co kazda ze stron ponosi od-
powiedzialnosc. Mysle, ze podpisana
juz w chwili obecnej umowa-porozu-
mieniezakonczyjuz nieporozumienia,
jakie moglywynikacz nieustaleniapo-
dzialukompetencjiprzy zagospodaro-
waniutej tak pieknej wody.W wyniku
porozumieniaustalono, ze Kolo PZW
bedziejedynie odpowiedzialne za go-
spodarke wodna i rybna tego stawu
orazczuwaniunad prawidlowymwed-
kowaniemz przestrzeganiemwymiarów
i okresów ochronnych ryb, czystosci
wody oraz nad likwidacjaklusownic-
twa. Wszystkiepodjete dzialania beda
uzgadnianez TPS1.W.,a sporo dzialan
bedziemy podejmowali wspólnie dla

Otwarcie Sezonu- 2007 21 kwietnia - Balaton
SplawikoweMistrzostwaKola 12maja - Balaton
Spl.Zawody dlamlodziezyKRAPIK 07 26 maja - Tajwan
Puchar Dyrektora CARGO- CZ Legnica 16czerwiec - Balaton
Impreza "Swietojanska" 23 lub 24 czerwiec - Staw Tartaczny
Nocne-gruntowe PUCHAR LATA07 14/15lipiec- Balaton
PUCHARPREZESAKOLA 25 sierpien-Balaton
Dla dzieci-SwietoGrzybów"Maly Puch Lata" 8wrzesnia - Tajwan
PUCHARBURMISTRZA 22wrzesnia
Zakonczenie Sezonu 07 6pazdziernik

Do zobaczenia nad woda!
Z. Kuch arczyk
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INFORMACJA
Wzwiazkuzzaprzestaniemdzialalnosciprzez
PPU"KALAWSK"Sp.z0.0. wzakresiewywo-
zu nieczystoscistalychz dniem30.03.2007
roku,UrzadGminyi Miastainformuje,zeumo-
wyzawartezw/wfirmanawywóznieczysto-
sci stalychz dniem31.03.2007r.przestaly
obowiazywac.Jednoczesnieinformujemy,ze
umowy,którezostalyzawartez PPU"KA-
LAWSK"Sp.z 0.0.nie zostalyautomatycz-
nie przekazanezadnej innej firmie, a tym
samymwlasciciele nieruchomosci winni
sami zawrzecumowynawywóznieczysto-
scistalychi przedstawicje dowgladuw tul.
Urzedzie (pokój nr 12) w terminie do
30.04.2007r.
Ponizejwykazfirm, któreposiadajazezwole-
nia nawywóznieczystoscistalychz terenu
Gminyi MiastaWegliniec,z którymi nalezy
siekontaktowacw celuzawarciaumowy.
1.PHU"RAZMEX"JaroslawRazmus

ul. Sikorskiego14/1
59-940Wegliniec
Tel.(075)77-12-775

2.MiejskiePrzedsiebiorstwoGospodarki
KomunalnejSp.z0.0.
59-900Zgorzelec
Tel.(075)77-57-990

3.LuzyckaHigienaKomunalnaSp.z 0.0.
ul. Boleslawiecka37
59-900Zgorzelec
Tel.(075)64-92-341

- Widziala pani, co to wyrabiaja z posagiem i fontanna w parku w Weglincu?
- Przechodzilam osta . arku, ale z daleka' . auwazylam.
- Pani to widac andale obrzucali psag i to tak mocno,
ze figurama ., malo teg' zna dysze od
fontanny,wr ont . niewiarygodne,to
jakich akw ,hdniach dokar-
mianiamip aty przy oczysz-
czeniu fonat
- Pani a nie m~';E~8'jj!!sp~fs;Óbu!ffna!/ftf~hwandali?

- Juz jest! Ponoc w oknie wiezy remizy OSP zamontowano kamere, wszystko teraz
widac dokladnie, lacznie z twarzami wandali i akwarysty!

WYMIEN DOWÓD OSOBISTY
Od dnia 01.01.2008r. przestana obo-

wiazywac wszystkie stare tzw. ksiazeczkowe
dowody osobiste - dokument stwierdzajacy
tozsamosc kazdego doroslego obywatela
Rzeczpospolitej. W gminie Wegliniec obo-
wiazkuwymianydowodówosobistychniedo-
pelnilo jeszcze ponad 2500 osób czyli okolo
1/3doroslychmieszkancówgminy.

Bioracpoduwagemozliwoscitechnicz-
ne rejestracji wniosków
o wymiane dowodu
osobistego w tutejszym
urzedzie,informujemyiz,
srednio w ciagu dnia
moznadokonacrejestra-
cji okolo 15 wniosków
zlozonych przez miesz-
kanców chcacych wy-
mienicdowód.Wymiana
2500 dowodów oznacza codzienna obsluge
okolo 10 osób zglaszajacychsie po wymiane
dowodu osobistego w godzinachpracy urze-
du do konca 2007 roku. Dotychczasowedo-
swiadczeniaz 2006r.zwiazanez wymianasta-
rych dowodów osobistychwskazuja, iz nate-
zenie skladaniawniosków o wymiane dowo-

du osobistego kumuluje sie w ostatnich mie-
siacach roku. Powtórzona sytuacja oznaczac
bedzie wielogodzinne oczekiwania w kolejce,
czego mozna uniknac zglaszajac siejuz w chwili
obecnej z wnioskiem o wymiane dowodu oso-
bistego.

Bez waznego dowodu osobistego trud-
no bedzie zalatwic jakakolwiek sprawe urze-
dowa wymagajaca potwierdzenia 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 wniosku

oraz konsekwencji nieposiadania od 01.01.2008
roku waznego dokumentu stwierdzajacego
tozsamosc.
APELUJEMY O NIEZWLOCZNE SKLADA-

NIE WNIOSKÓW O WYMIANE DOWODU
NIE CZEKAJAC NAOSTATNIA CHWILE.

red.

SekretarzGminy
StanislawMikolajczyk

PODZIEKOWANIE
PanstwuMalgorzaciei MackoWiKozak
gorace podziekowanie za bezplatne
przekazaniematerialówdowyposazenia
apteczekpierwszejpomocysklada

ZarzadKS"Victoria"w Ruszow,ie

WALNEZGROMADZENIEFUNDATORÓWFUNDACJI

"BORYDOLNOSLASKIE"WRUSZOWIE
w dniu 20 kwietnia w Domu Kultury w Ruszowie odbylo sie Walne

Zgromadzenie Fundatorów Fundacji "Bory Dolnoslaskie" oraz Zarzadu
Fundacji. Gmine Wegliniec reprezentowal Burmistrz.

Zarzad Fundacji podpisal umowe z Ministerstwem Rolnictwa i Roz-
woju Wsi na finansowanie zadan z programu LeadeI+. Fundacja Bory
Dolnoslaskie do pierwszego kwartalu przyszlego roku otrzyma 750 tys.
zl. Kwota przeznaczona zostanie na dofinansowanie zadan realizowa-
nych przez samorzady, osoby fizyczne, firmy oraz organizacje pozarza-
dowe. W zwiazku z tym Burmistrz zwraca sie aby osoby zainteresowa-
ne zglaszaly sie do Urzedu do dnia 10 maja br. z propozycja podzialu
srodków na zadania realizowane przez wspomniane podmioty. W bieza-
cym roku z puli 750 tys. zl. ok. 80 tys. przeznaczone zostanie na wnio-

ski z terenu gminy. Ten rok jest rokiem przygotowawczym. W kolejnych latach
pozyskane srodki beda liczone w milionach zlotych.

Fundacje "Bory Dolnoslaskie" powolano m.in. w celu wspierania rozwoju
obszarów wiejskich gmin regionu Bory Dolnoslaskie, promocji regionu, pobu-
dzanie inicjatyw spolecznych i przyrodniczych mieszkanców. Przypomina sie,
ze Fundacja "Bory Dolnoslaskie" byla zainicjowana przez ówczesnego Wójta
Gminy Wymiarki, pana Zdzislawa Lubasa oraz Burmistrza Gminy i Miasta
Wegliniec.

Chcac zwiekszyc sile naszej gminy Burmistrz zaproponowal wlaczenie do
Rady Fundacji przedstawiciela Rady Miejskiej, który wyloniony zostanie na
kolejnej sesji Rady Miejskiej. Szczególów na temat przedstawionej sprawy udzielac
bedzie w urzedzie pani Barbara Czapiewska.

Przewiduje sie, ze w pierwszym rzedzie dofinansowanie obejmowac bedzie
m.in. szkolenia, przygotowanie dokumentacji itp. W kolejnym okresie finanso-

wania mozliwa jest absorpcja - pozyskiwanie dalszych srodków. RED
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