
Juz po razkolejnyw GminieWegliniecorganizowanesa trzy duze imprezyplenero-
we promujacenaszaGmine.Najblizszaimprezabedzie "NOC SWIETOJANSKA",
która odbedziesie W STARYMWEGLINCU (przy StawieTartacznym)w dniach
23-24 czerwca br. Szczególowy program impre-
zy na nastepnejstronie. Imprezietowarzysza:wy-
stawy fotograficzna, plastyczna, projekcja filmu
o Starym Weglincu, iluminacja stawu Tartaczne-
go, wesole miasteczko i inne atrakcje.

Kolejna impreza, która odbedzie sie w
dniach 30 czerwca -1 lipca br. jest "JAGODO-
WE LATO & SIKAWA" W RUSZOWIE. Pod-
czas imprezy kazdy znajdzie cos ciekawego dla

siebie.Szczególyprogramu

\\ OD~ równiezna nastepnej.
~~,\.' ~l("~ Ostatnia imprezaplenerowa w tym roku,~tóra

'-c:r ~' odbedziesiejuz po razjedenasty,WWEGLINCU
:~ w dniach 8-9wrzesnia br.jest "SWIETO GRZY-

BÓW". Obecnie trwaja przygotowania do or-
ganizacji tej imprezy i dopracowywany zostaje
jej program. Juz dzisiaj wiadomo, ze podczas
"Swieta Grzybów" wystapia takie znane gwiaz-

~~~ dyjak ze'pól KOMBI!; ze'p6l BIGCyC. Zap,.... .(J11\\' zentowanyzostanie programkabaretowy"W kra-

I t b.1 inie parodii i humoru" Jacka Ziobro i Grzegorza
www.sweOgrzyOW.PWilkzzespolem..Wesolefutra...cd. sIr.2

Zy~zenia. zg~zenia.
zy~zenia...

DROGlE
DZlECl!

Z okazji Dnia Dziecka
zyczymy kolorowych
snów, usmiechu od
ucha do ucha, pieknych bajek na dobranoc,
a przedewszystkim,abyWaszedziecinstwobylo
jak najlepszei trwalo jak najdluzej!

KOCH;.\i" E j'i\;.\fKl!

Z okazjiminionegow dniu 26 maja DniaMatki,
naszezyczenianiechwyraza
slowa dziecka:

DZiekuieza to wszystko,
czym dobroc iest na ziemi,
ze Jestes naiwaznieisza, ;

ze tego nikt nie zmieni,

ze ieden dzien naipiekniei
w mym sercu iasniec musi:
D/a iednych to Dzien Matki,
a d/a mnie Dzien Mamusi.

'il
DRODZY OJCO';VlE!

Z kolei, z okazji zblizajacego sie w dniu
23 czerwca Dnia Ojca chcemy wszystkim

, Ojcom podziekowac za wiare, madrosc
i ojcowska reke, a zyczeniami na przyszlosc
niech beda slowa prosby dziecka:
Tatusiu daj dobre TVmi wvchowanie,
to b,dzie jak zlote królewskie ubranie.

IMPREZY
PLENEROWE
W GMINIE
W~GLINIEC

.~

REDAKCJA "GMINNYCH SPRAW"
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programy imprez. plenerowych
# #

SOBOTA.23 czerwca "IOC SWlE.rOJAI'ISKA
1300 - Rajdy rowerowe
1330 - Turniej Koszykówki - Streetball

C"~l ~ O - Konkurs plastyczny
1430 - Turniej Siatkówki Plazowej

15~~ - Wystepy Zespolów Ludowych
15 - Rajd konny Równina Wegliniecka

zakonczony wyscigiem na trasie
crossu

1600 - Konkurs powozenia furmanek
1650 -Oficjalne otwarcie
1700 - Koncert Zespolu VERBA
1845 - Wystep Zespolu Wesola Twór-
czosc W eglinca
2000- KoncertZespolu DwieKorony
2145-Konkurs wianków

WEOLlNIEOKIE ~"'f e ~')lllfl~

22~~ - Wystep Teatru Ognia Yoma
22 - Zabawa taneczna
NIEDZIELA 24 czerwca

0700 - Zawody Wedkarskie
1330 - Final Turnieju koszykówki
1400- Final Turnieju Siatkówki Plazowej
1430 - Konkurs w Plywaniu na Byle Czym
1500 - Zawody Jezdzieckie w Skokachprzez
Przeszkody

15~~ - Konkurs Gotowania potraw z ryb
15 - Wystep Miejskiej Orkiestry Detej z
Ilowej
1600- Uroczystewreczanienagród
1700- Koncert ABBAshow
2000 - Koncert Bony M show

JAGODOWE LA.ro &. SlKAWA
SOBOTA- 30 czerwca
1(jOO-1 ~ Rozpoc~ecie"xI Miedzynaro-

dowego Festynu Strazackiego-SIKAWA
2007" w tym: miedzynarodowa prezentacja
sprzetu i wyposazenia jednostek strazy po-
zarnej,pokazy i cwiczenia w zakresie ratow-
nictwamedycznego i drogowego, "Strazacy
na wesolo"- blok konkurencji sprawnoscio-
wych (udzial biora strazacy-ochotnicy z
Czech,Niemiec i Polski), inne atrakcje i nie-
spodzianki
1945 Ogloszenie wyników w rywalizacji
druzyn strazackich- wreczenie nagród.
1<)00 Oficjalne otwarcie "Jagodowego
Lata" (przez Burmistrza i Soltysa) Oglosze-
nie Konkursu Zbierania Jagód
1~0-2130 Koncert zespolu "FARBEN
LEHRE'
2130_2330 Koncert zespolu "HABA-
KUK"

2400- 530 Zabawataneczna:zespól"FO-
REST' - graliw ubieglymroku

NIEDZIELA -1 lipca
1000_1200 Rejestracja zawodników do
konkursuzbieraniajagód
1300_1900 Zawody w skokach konnych

1300-1500 Bieg na orientacje"INO"
1300-1600 Konkurs "zbieranie Jagód"
1300-1600 TurniejGmin.W skladTurniej
Gminwchodzakonkurencje:
l. Konkursdrwali.

2.Toczenie opony.
3. Dwu bój rzutowy(brona i ciezarkiem).
4.Lepienie pierogów zjagód.
5. Zmagania na wesolo- mlodziezy.
6. Zdobywanie "Jagody - Niespodzianki" -

wspinaczf8 na pal
1530-17 Program dladzieci ,J!,AW SIE
RAZEM ZNAMI"

1730-1830 Kabaret"TURLAYBERET'
1830_1930 Kabaret"SLUCHAJCIE"
1930- 2000 Ogloszeniewynikówkonkur-
sów - Turniej Gmin i indywidualnych
2000_2100 Koncert MEZO i KASIA
WILK
2115_2230 GwiazdawieczoruELENl

n45 Pokaz sztucznych ogni
Imprezy towarzyszace: wesole miasteczko,
przejazdykonne i skoki,wystawaprac malar-
skich i fotograficznych, harcerskie gry i za-
bawy sprawnosciowe,prezentacjapotrawre-
gionalnych,strzelaniezwiatrówki.

IMPREZYPLENEROWE
cd. ze str. 1

Ze swoim programem kabaretowym pt. "One Men Show" wystapi równiez Cezary
Pazura. Konferansjerke imprezy poprowadzi znany kabareciarz Jacek Ziobro. Podczas impre-
zy juz tradycyjnie planowana jest gimnazjada, splawikowe zawody wedkarskie dla mlodziezy,
uliczne biegi im. Tomasza Hopfera, wystawy fotograficzne i wystawa grzybów. Nierozlacz-
nym punktem imprezy sa oczywiscie Mistrzostwa Europy w Zbieraniu Grzybów.

Juz dzisiaj zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie do wziecia udzialu
w imprezach organizowanych w naszej gminie. Wierzymy, ze kazdy mile spedzi
czas i znajdzie dla siebie cos interesujacego.

Redakcja

)

REGULAMIN KONKURSU
WIANKÓW SWIETOJANSKICH
1. Organizator: Towarzystwo Przyjaciól Starego
Weglinca.
2. Miejsce: Teren imprezy plenerowej "Noc Swie-
tojanska" w Starym Weglincu przy stawie Tar-
tacznym.
3. Termin: 23 czerwca 2007 r.
4. Prawo uczestnictwa w konkursie maja dziew-
czeta
5. Wianki beda oceniane w dwóch kategoriach:.dziewczeta szkoly podstawowej.dziewczeta szkól ponadgimnazjalnych
6. Wianek powinien byc wykonany z ziól
7. Podstawowym zielem, który powinien sie zna-
lezc w wianku jako glówny jego skladnik jest
bylica.
8. Kazdy wianek powinien zawierac nastepujace
ziola: bylice, dziurawiec, konczyne, krwawnik,
miete, rumianek i kwiat dzikiego bzu.
9. Dobór materialów i kompozycja splotu do-
wolna.
10. Zgloszenie uczestnictwa w konkursie nalezy
dokonac w biurze organizacyjnym.
11. Ponadto uczestnicy beda mieli mozliwosc i
prawo wystapienia poza konkursem.
12. Organizator zastrzega sobie prawo interpre-
tacji wszystkich kwestii spornych konkursu.

REGULAMINUCZESTNICTWA
WKONKURSIEPI:.YWANIANABYLECZYM

1. Organizator: Towarzystwo Przyjaciól Starego
Weglinca.
2. Miejsce: staw Tartaczny w Starym Weglincu.

Teren imJ'rezy plenerowej
3. "Noc Swietojanska"
4. Termin: 24 czerwca 2007 r.
5. W konkursie moze wziac udzial kazdy chetny,
który ukonczyl 18 rok zycia i podpisal karte zglo-
szeniowa.
6. W konkursie udzial moga wziac równiez osoby do
18 roku zycia po przedlozeniu komisji konkursowej
pisemnej zgody i oswiadczenie uczestnika imprezy
podpisanie przez rodziców lub opiekunów.
7. Uczestnicy startuja na sprzecie, który nie jest
konwencjonalnym srodkiem plywajacym oraz nie
jest napedzany silnikiem spalinowym lub elektrycz-
nym.
8. Do udzialu w konkursie nie zostana dopuszczone
pojazdy, które moga stanowic zagrozenie dla star-
tujacych na nich zawodnika lub innych osób, dla
srodowiska naturalnego, lub wymaga uzycia urza-
dzen mechanicznych (np. dzwig) w celu dostarcze~
nia ich na miejsce startu.
9. Konstrukcja plywajaca powinna: nie zatonac,
pokonac wyznaczona trase przez organizatorów,
zachowac swa pierwotna forme na wodzie.
10. Zawodnicy i zalogi beda oceniani przez jury a
zawodnik otrzyma ocene za przeplyniecie trasy, za
fantazje w ubiorze, niepowtarzalny i ciekawy wy-
glad pojazdu.
11. Wszyscy uczestnicy konkursu ponosza wylaczna
odpowiedzialnosc za wlasne bezpieczenstwo pod-
czas konkursu i od nich zalezy, czy beda uzywac
.odpowiedniego wyposazenia zabezpieczajacego,jed-

I

'nak organizatorzy naklaniaja uczestników do od-
powiedniego zadbania o wlasne bezpieczenstwo.
12. Warunkiem sklasyfikowania plywajacego po-
jazdu w konkursie jest wywiazanie sie uczestników z
powyzszego regulaminu, wziecie udzialu w konkur-
sie i wypelnienie karty zgloszeniowej.
13. Uczestnicy ubezpieczaja sie we wlasnym zakre-
sie, organizator nie ponosi odpowiedzialnosci za
wypadki podczas turnieju.
14. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji
wszystkich kwestii spornych konkursu.
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CZy 'fO NA PE'NNO
NASZA 'NLASNOSC?

No wlasnie? Takie pytanie nasuwa sie, gdy
mimo podejmowanych malych i wiekszych

inwestycji odnotowujemy powtarzajace sie
zniszczenia. Moze, zatem "kilka" infonnacji o
zniszczeniach na terenie gminy! Wegliniec:

zniszczone znaki drogowe na ulicach Skraj-
nej, Sikorskiego i Kochanowskiego. Wyrwa-
ne krzewy ozdobne przy ul.Sikorskiego i Ko-

lejowej! Powyrywane kwiaty i krzewy w par-
ku! Systematyczne zasmiecanie fontanny w
parku! Spacery z pieskami po parku Iw ce-

lach blizej okreslonych! w miejscach, gdzie
bawia sie dzieci. Zniszczony sprzet na Placu
Zabaw przy Przedszkolu.

Niszczenie nawierzchni boisk, lapaczy
do pilek, ogrodzen drewnianych, a nawet

"znikniecie" metalowej bramki wejsciowej na
teren boiska od strony ul.Partyzantów!!!

Ruszów: kradziez znaków drogowych przy
ul.Sródmiejskiej i Sobieskiego! Zbicie lustra
przy Kosciele w Ruszowie. Czerwona Woda:

kradziez kwiatów na skwerze, systematycz-
nie niszczone wiaty przystankowe! Piasecz-

no: kolejny raz zniszczona wiata przystanko-

wa (juz odremontowana)! Stary W egliniec:
systematycznie niszczona i zasmiecana wia-

ta przystankowa, zbicie lustra na skrzyzowa-
niu ul.Gómiczej i Glównej!

Duzo tych zniszczen, prawda? Wszy-
scy doskonale wiemy, ze to sie "samo" nie

niszczy! Wybraliscie nas Panstwo jako swo-
ich reprezentantów m.in. po to bysmy trosz-
czyli sie o miejsca, w których przyszlo nam
zyc. Naprawde, trudno jest podejmowac de-
cyzje dotyczace modernizacji, czy udosko-

nalen w sytuacji, gdy niemal kazdego dnia
otrzymujemy zgloszenia o kolejnych dewa-
stacjach!

Odnosze wrazenie, ze nie potrafimy
sami poczuc odpowiedzialnosci za nasze tu i

teraz...Zachwycamy sie urokami innych miast,
miejscami poza granicami naszego kraju, a
bywa, ze nie dostrzegamy tego, ze i nasze
otoczenie tez ulega zmianie.

Tempo tych zmian dyktujamozliwo-

sci finansowe gminy. Jednak bywa, ze zamiast
inwestowac w "nowe" naprawiamy to, co zo-

stalo zniszczone...Chcac zapobiec nasilaja-
cym sie aktom wandalizmu podjelismy decy-
zje o zakupie profesjonalnego sprzetu moni-
torujacego obiekty systematycznie dewasto-
wane!

Uwazamy, ze pozwoli to na szybka
identyfikacjesprawców,a organom scigania
ulatwiprzykladneichukaranie!

B.Drozd

WE~LlNIEaKIE ~"'f""t ~')Illf/~

WYPOClYl'lEK
WAKACYJI'IYDlIECI

W zwiazku ze zblizajacymi sie waka-
cjami i pora wypoczynku dzieci oraz prowa-
dzonaprzez Urzad Miasta i Gminy Akcj a Lato,
Miejsko-Gminny Osrodek Pomocy Spolecz-
nej w Weglincu podjal dzialania majace na
celu umozliwienie dzieciom z rodzin dysfunk-
cyjnych wyjazd na kolonie letnie.

W wyniku podjetych dzialan Caritas
Diecezji Legnickiej przyznal 30 miejsc na ko-
lonie, które odbeda sie w Ustroniu Morskim
w dniach 18.08-31.08.2007 r.Dzieci zakwate-

rowane zostana w Osrodku Wypoczynko-
wym "Cechsztyn II". Koszt kolonii jednego
uczestnika wynosi 750 zl. Caritas dofinanso-
wuje kwote 150 zl, natomiast pozostale kosz-
ty (kwote 600 zl - jako dofinansowanie do
kazdego dziecka) ponosi Osrodek Pomocy
Spolecznej, takze koszty zwiazane z dowo-
zem i przywozem dzieci.

Osrodek Pomocy Spolecznej zlozyl
równiez wniosek do Kuratorium Oswiaty we
Wroclawiu o pomoc w zorganizowaniu wy-
poczynku letniego dla 25 dzieci. Obecnie trwa
oczekiwanie na odpowiedz Kuratorium. Rów-
niez w tym przypadku Osrodek Pomocy Spo-
lecznej zobowiazuje sie pokryc koszty zwia-
zane z transportem dzieci.

W obu przypadkach liste dzieci, które
beda mialy mozliwosc wyjazdu, wytypuje
Osrodek Pomocy Spolecznej, biorac pod
uwage trudna sytuacje materialna oraz wy-
stepujacy w rodzinie czynnik dysfunkcyjny.
Zatem brane sa pod uwage dzieci z rodzin
wieloproblemowych, w których dochód net-
to na osobe w rodzinie nie przekracza kwoty
351,00 zlotych.

Znajac trudna sytuacje wielu rodzin z
Gminy Wegliniec, Osrodek Pomocy Spolecz-
nej czyni dalsze starania o zorganizowanie let-
niego wypoczynku dla wiekszej liczby dzieci.

Gminny Koordynator
ds. Rozwiazywania Problemów Alkoholowych

Agnieszka Kaleta

sir. 3 )

MUZEUMWSPIERA
NAJMLODSZYCHARTYSTÓW

Dnia 17.04.2007 w Muzeum Regional-
nym w Lubaniu zostala otwarta wystawa "Re-
likty wulkanizmu i kopalnictwo bazaltoidów
na Ziemi Lubanskiej".

Z inicjatywy pani Agnieszki Wierzbic-
kiej - Kierownika Centrum Edukacji Ekolo-
gicznej w Lubaniu i pani Bozeny Adamczyk
- Pogorzelec - Dyrektora Muzeum Regional-
nego oraz pana Eugeniusza Wilanowskiego
- Radnego Rady Miejskiej Lubania dzieci ze
swietlicy srodowiskowej w Starym Weglin-
cu zostaly zaproszone do wziecia udzialu w
tej wystawie.

Nasza swietlica wykonala i zaprezen-
towala szesc prac. Trzy prace zwiazane tema-
tycznie z Lubaniem: - Ratusz; - Baszta Brac-

ka; - Wieza Trynitarska, oraz trzy, prace
przedstawiajace najciekawsze miejsd Stare-
go Weglinca: - Kosciól; - Staw Tartaczny;-
Torfowisko.

Autorami prac sa: Ania Woznica, Ewa
Woznica, Sylwia Prosowiecka, Bartek Zaczek,
Szymek Zaczek, Wojtek Wojdylo, Kamil Ke-
dziora, Waldek Rosowiecki, Iza Buslowicz i
Monika Buslowicz.

Wszystkie prace zostaly wykonane z
materialów roslinnych o naturalnych bar-
wach przyrody. Nasze prace okazaly sie inte-
resujace i cieszyly sie duzym uznaniem wsród
zwiedzajacych wystawe o czym swiadcza pro-
pozycje dalszej wspólpracy.

Za udzial w wystawie dzieci ze swie-
tlicy otrzymaly zestaw ksiazek - encyklope-
die, atlasy przyrodnicze, szereg publikacji
zwiazanych z historia przyroda, najciekaw-
szymi miejscami Powiatu Lubanskiego.Byl to
nasz pierwszy udzial w wystawie poza grani-
cami naszej Gminy.

Serdecznie zapraszamy wszystkich
chetnych do obejrzenia naszej wystawy w
dniu 24 czerwca 2007 podczas imprezy ple"
nerowej Nocy Swietojanskiej w Starym We-
glincu. Elzbieta Klosowska

Prezentujemy tresc e-listu, jaki zostal przyslany na adres e-poczty UGzM - Redakcja

Witam!

Super strona, pozdrawiam redaktora Naczelnego witryny Wegliniec - naprawde swietna
sprawa, ze znalazl sie ktos, kto dba o to zeby, Wegliniec stal sie miastem niezapomnianym.

Laczy mnie osobiscie duzy sentyment z tym miastem i z wielkaprzyjemnosciaprzyjezdzam
do tego wspanialego miasta. Troszeczke jest to miasto obecnie zapomniane, ale dzieki ludziom,
którym to miasto jest bardzo bliskie sercu mozna sie dowiedziec, co sie dzieje - Swietna sprawa
Mistrzostwa Swiata w grzybobraniu.Gratulacja pieknej imprezy szok dla merów miast tutaj na
Pomorzu gdzie sa BORY TUCHOLSKIE. Rozmawialem z przedstawicielami miast takichja Tucho-
la mysle ze temat jest godny uwagi.

Pozdrawiam wszystkich dzialaczy, którzy wkladaja duzo zapalu i serca w takie imprezy
mysle, ze pojawie sie kiedys na takich imprezach i uscisne im dlon.

Pozdrowienia, Adam Smyczek Elblag
,

Serdeczne podziekowania dla Pani Elzbiety Wajdy za zyczenia i pamiec o Dniu

Pielegniarki skladajq pielegniarki pracujqce w NZOZ w Weglincu. EWALEWICKA
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WIZYTA W NORWEGII

)WEGLlNIEaKIE~"'f""~ ~')~llIt
.

MIESZKANIA KOLEJOWE- NIE MA PRZESZKOD. .
NA SPRZEDAZZA 1% WARTOSCIW dniach 15-19 maja 2007r. Burmistrz

Andrzej Kutrowski ,Przewodniczaca Rady Miej-
skiej Barbara Drozd oraz nauczyciel jezyka an-
gielskiego Monika Pitula uczestniczyli w podró-
zy sluzbowej do Norwegii na zaproszenie przed-
stawicieli norweskiej gminy Ha.

Uczestniczyli tam w norweskim swiecie
narodowym oraz przeprowadzali rozmowy w
sprawie mozliwosci intensyfikacji wspólpracy i
wykorzystania srodków finansowych z Norwe-
skiego Funduszu Finansowego.

W trakcie wizyty w zwiazku z plano-
wana przez Wegliniec reforma systemu opieki
nad ludzmi starszymi Burmistrz zapoznal sie z
mozliwosciami wykorzystaniajego elementów w
polskich realiach. Zapoznano sie takze, ze spo-
sobem budowy obiektów sportowych oraz sys-
temem gromadzenia i utylizowania odpadów miej-
skich. Podpisano umowe o wspólpracy pomie-
dzy szkola norweska a gimnazjum w Ruszowie.
Umowa otwiera mozliwosc wymiany uczniów i
nauczycieli oraz realizacje wspólnych programów
dydaktycznych i wychowawczych.

Nawiazanie wspólpracy z gimnazjum w
Ruszowie jest kontynuacja wspólnych dzialan
szkól polskich i norweskich zapoczatkowanych
przez gimnazjum w Weglincu. Delegacja z We-
glinca uczestniczyla w obchodach Norweskiego
Swieta Konstytucji dnia 17 maja 2007 r., podczas
którego Burmistrz wyglosil przemówienie, które
spotkalo sie z pozytywnym odzewem w prasie
norweskiej. Podczas spotkania z przedstawicie-
lami Zwiazku Gmin Norweskich uzgodniono, ze
gmina Wegliniec i Gmina Ha zorganizuje w Polce
konferencje dotyczaca wykorzystania norweskich
funduszu pomocowych.

Pierwszym sygnalem z odbytej wizyty
jest oferta skierowana z fundacji polsko-norwe-
skiej z siedziba w Warszawie dotyczaca uczest-
nictwa dzieci ze szkól gminy Wegliniec i dzieci ze
szkól norweskich w tzw. Zielonych Szkolach.
Oferta ta zostala wystosowana z w/w fundacji na
zlecenie Zwiazku Gmin Norweskich i Norweskie-

go Ministerstwa Ochrony Srodowiska z wyraz-
nym wskazaniem, ze uczestniczyc w niej maja
dzieci z gminy Wegliniec.

Mam nadzieje, ze problem sprzedazy
mieszkan kolejowych przyjetych przez Gmi-
ne zostal rozwiazany po mysli kolejarzy. Mi-
nisterstwo Transportu jasno twierdzi, ze nie

ma zadnych przeszkód, zeby Gmina sprze-
dawala te mieszkania na zasadach korzystniej-
szych niz okreslone w ustawie. W wypadku
naszej Gminy chodzi o sprzedaz za I % war-
tosci a nie za minimum 5% jak okresla ustawa.

Senator Rzeczypospolitej Polskiej
Stanislaw Kogut

Miroslaw Sochon

ul.Skrajna 2
59-940 W egliniec

Szanowny Panie Miroslawie

W slad za Pana pismem z dnia 08.03.2007 r.
w sprawie zmiany przepisów prawnych doty-
czacych zasad sprzedazy mieszkan dla pracow-
ników PKP, przesylam w zalaczeniu kopie od-
powiedzi otrzymanej od Ministra Transportu na
moja interwencje w ww. sprawie.

Z wyrazami szacunku
Stanislaw Kogut Senator RP

Minister Transportu

Pan Stanislaw Kogut
Senator Rzeczypospolitej Polskiej

Red.

Szanowny Panie Senatorze
W odpowiedzi na wystapienie nr BS-S/

64/03/2007 z dnia 20 marca 2007 r. dotyczace
zmiany przepisów dotyczacych wykupu miesz-
kan dla pracowników PKP uprzejmie wyjasniam,
ze kwestia zasobów mieszkaniowych PKP zo-
stala uregulowana w ustawie z dnia 8 wrzesnia
2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i pry-
watyzacji przedsiebiorstwa panstwowego "Pol-
skie Koleje Panstwowe" (Dz. U. Nr 84, poz. 948,
z pózno zm.).

Gospodarowanie budynkami mieszkalny-
mi i lokalami mieszkalnymi regulujaprzepisy roz-
dzialu 7 oraz przepis art. 81 ww. ustawy. W roz-

Zatem sprzedaz bylych mieszkan PKP, be-
dacych obecnie wlasnoscia gminy na zasadach
korzystniejszych niz okreslone w ustawie bedzie
wazne. Taka czynnosc prawna nie moze zostac
uznana za niewazna.
Uwazam, ze zlozona obietnica doprowadzenia do
konca tej sprawy po mysli kolejarzy, zostala wypel-
niona. Teraz nalezy oczekiwac, ze Gmina, bez zbed-
nej zwloki te korzystniejsze zasady wdrozy w zycie.

Miroslaw Soch on

dziale tym ustawodawca ustanowil prawo pod-
miotowe w postaci roszczenia najemcy lokalu
mieszkalnego o jego nabycie w raz z pomieszcze-
niami przynaleznymi, garazami oraz niezbedny-
mi do korzystania z nich gruntami, na preferen-
cyjnych zasadach. Prawo to nie wygasa wraz z
przekazaniem gminie niesprzedanych budynków
i lokali mieszkalnych na podstawie art. 43 ust. 4
lub art. 81 ust. I omawianej ustawy. Oznacza to,
ze najemcy tych lokali mieszkalnych maja w dal-
szym ciagu roszczenie, tym razem skierowane
do gminy, o przeniesienie wlasnosci najmowa-
nych lokali mieszkalnych wraz z pomieszczenia-
mi przynaleznymi. Warunki najakich gmina moze
sprzedac te lokale mieszkalne nie moga byc mniej
korzystne, niz te okreslone w ustawie.

Taka interpretacja wynika z brzmienia art.
47a, zgodnie z którym do sprzedazy lokali miesz-
kalnych przez gmine stosuje sie przepisy doty-
czace m.in. warunków sprzedazy lokali miesz-
kalnych. Przepis ten nie odsyla do art. 42 ust. 5,
dlatego nie bedzie on mial w tej sytuacj i zastoso-
wania. Zatem sprzedaz bylych mieszkan PKP,
bedacych obecnie wlasnoscia gminy, na zasadach
korzystniejszych niz okreslone w ustawie bedzie
wazne. Taka czynnosc prawna nie moze zostac
uznana za niewazna. Przepisy rozdzialu 7 usta-
wy spelniaja funkcje ochronna i gwarantuja, ze
osoby uprawnione beda mogly nabyc lokal miesz-
kalny na zasadach nie mniej korzystnych, niz te
okreslone w ustawie. Ustawa nie zabrania stoso-

wania warunków korzystniejszych. Zatem pro-
ponowana zmiana przepisów jest zbedna.

Z wyrazami szacunku Miroslaw Chaberek

FES.fIWALHWIELKIEBAkAKAI'UEHZI'IAI'IYW CA~EJPOLSCE!
Prezentujemy Panstwu fragment listu Pre-
zesaFundacji " Czardasz"z Krakowa. Dzia-
lalnosc, doswiadczenie i wieloletni doro-
bek, jako organizatora festiwalu" Wielkie
Balakanie", dostrzezone zostalo az w Kra-
kowie. Gratulujemy!

Redakcja

Szanowny pan
Alfred Janicki

Fundacja Pomocy Artystom Polskim
Czardaszw Krakowiejako organizatorOgól-
nopolskiego Festiwalu Piosenki Lwowskiej
w Krakowie w 2007 roku (14,15 wrzesien)

zwraca sie do Panajako organizatoraIX Fe-
stiwalu Polszczyzny i Piesni Kresów "Wiel-
kie Balakanie" w Zarach z prosba o wspól-
prace.

Ma Pan ogromne doswiadczenie w or-
ganizacji Festiwalu i ogromny dorobek w wie-
loletniej jego dzialalnosci. Szczególnie cenna
wartoscia dla kultury Polskiej na Panskim Fe-
stiwalu jest dbalosc o oryginalnosc jezyka
lwowskiego ("balaku") w piosence a takze
popularyzacja piosenki lwowskiej w calej
Polsce a wiec takze w Krakowie i w calej
Malopolsce.

Popularyzacja dialektu Piesni Kresowej
to Polskie Dziedzictwo Kulturowe o co tak piek-
nie starala sie wybitna Krakowianka i zarazem

Lwowiaka, Prof. Zofia Kurzowa w swojej na-
ukowej ksiazce "Lwowskie Piosenki". Staramy
sie isc jej wytyczona droga, aby ocalic od za-
pomnienia i popularyzowac piosenke lwowska.

Bardzo nam zalezy na wspólpracy z
Pana Festiwalem poniewaz uwazamy ze pod-
wyzszy to prestiz Festiwalu w Krakowie, po-
zwoli na jeszcze wieksza popularyzacje Pan-
skiego dziela a takze pozwoli wszystkim bez-
cennym wykonawcom i milosnikom piosenki
lwowskiej na szersze pokazanie sie, czeste
wystepy, poglebianie wspólnych przyjazni i
kontaktów.. .

Z Powazaniem

Prezes Fundacji
. Karol Wróblewski
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WesolaTwórczoscWeglinieckich Wariatów...tooni,
mlodzi, zdolni, uparci, utalentowani ludzie z wegli-
nieckiego Gimnazjum, zafascynowani czarem mu-
zyki, odwazyli sie zaczac preznie dzialac przy
MGOK w Weglincu pod kierunkiem Izabeli Ada-
mowskiej.

W ciagu dwóch lat swojej ciezkiej pracy,
poprzezmotywujace ich do dzialania codzienne spo-
tkania warsztatowe, pozwolily im rozwinac mocno
skrzydla. Poczatkowo zaczynali od najprostszych
rzeczyna forumgminy. W miare ich rozwoju i wiek-
szego dorobku wyplyneli na szczebel powiatu. Cie-
szyli swoimi wystepami spolecznosc lokalna i nie
tylko. Grali na festiwalach mlodziezowych, prze-
gladach, na festynach rodzinnych organizowanych
w naszym miescie i poza nim.

Wystepowali na duzych, profesjonalnych
scenach muzycznych podczas Nocy Swietojanskiej
i Swieta Grzybów. Brali udzial w prezentacjach ar-
tystycznych i na warsztatach muzycznych. Uswiet-
niali projekt edukacyjny unijny przez Powiatowe
Centrum Edukacji w Zgorzelcu na zaproszenie dy-
rektora placówki, Pani Zuzanny Oleszkiewicz w
Domu Kultury w Zgorzelcu. Otworzyli sciezke w
strone partnerów z Niemiec, sasiadów z Gorlitz, da-
jac koncert przy Kulturkampf, podczas atmosfery
swiat Bozego Narodzenia.

Grupa sklada sie obecnie z osób: Malgorzata
Gierlach i Malgorzata Plucinnik (gitara basowa, aku-
styczna), Marta Jezioma (wokal, gitara basowa), Julia
Labiszewska, Jagoda Tryc, Joanna Golyzniak, Ju-
styna Wolska, Tomasz Kowalski (wokal), Lukasz
Wawrzyk (gitara elektryczna). Dzialalnosc tych
"mlodych wielkich" wprowadza powoli nasze mia-
sto do wiekszego wyjscia z ukrycia na gruncie za-
plecza muzycznego.

Patrzac poprzez pryzmat historii mozna
latwo dostrzec, ze sytuacja sie powtarza w wycho-
waniu i wyksztalceniu mlodego pokolenia w zakre-
sie muzyki, którajest antidotum na szararzeczywi-
stosc. Ich ostatnim, wielkim sukcesem jest wywal-
czenie dla Gimnazjum w Weglincu I miejsca w IV
Miedzynarodowym Festiwalu Piosenki Dzieciecej i
Mlodziezowej "Spiewajace Nutki' 2007 " Dzialo-
szyn oraz III miejsca w kategorii solisci dla Tomasza
Kowalskiego. Grupa teraz przygotowuje sie do kon-
certu podczas Nocy Swietojanskiej w Starym We-
glincu. Instruktor grupy prowadzi takze mlodsza
kadre od lutego tego roku w Starym Weglincu, która
juz zasilila swoim programem impreze plenerowa na
3 maja w Weglincu. Obecnie pracuje nad programem
do obchodów Nocy Swietojanskiej.
Zyczmy im wszystkim powodzenia i wytrwalosci

w dalszej pracy twórczej. Red.

WYMIA"IA DOWODU

"V SOaO.fE 16 ClER'IVCAl
W celu umozliwieniawymianydowodówosobom,którenie majamozliwosci
stawieniasiew godzinachpracyurzedu,Wydzial Spoleczno-Administra-
cyjny Urzedu Gminy i Miasta bedzie czynny w sobote 16 czerwca
2007 w godzinach od 8.00 do 13.00.

Prosimyosoby chcace zlozyc wniosek o wymiane dowodu osobistego
w tym dniu, o wczesniejszedokonanieoplaty na konto urzedutj. BankSpól-
dzielczyw Pienskuo/WegliniecNumerkonta:12 83820001 2600 0648
30000010. Informujemy,iz dokonanawplata nie przepadniew sytuacji,gdy

wniosek niezostanie
przyjety z powodu
bledówlub brakóww
zalacznikach. Wnio-
sek taki, po uzupel-
nieniu, bedzie mozna
zlozyc w kolejny dzien
dodatkowy, o którym
poinformujemy w póz-
niejszym terminie.

Sekretarz Gminy
Stanislaw Mikolajc'l,Yk

,~m ~~~,~~WI~~I~
Piensk, Wegliniec, Osiecznica, Przewóz, Wymiarki, Zary, Ilowa, Zagan, Malomice

oraz Gminny Osrodek Kultury w Wymlarkach

oglaszaja konkurs na logo
Regionu Borów Dolnoslaskich

Konkurs ma charakter otwarty. Skierowany jest do
mieszkanców 9 gmin regionu Borów Dolnoslaskich:
Piensk. Wegliniec. Osiecznica. Przewóz, Wymiarki.
Zary. Ilowa, Zagan, Malomice i odbedzie sie w
dwóch kategoriach wiekowych. Do udzialu .

zapraszamy mlodzie! szkolna do 18 roku :tycia,oraz
osoby dorosle powyiej 18 roku :tycia.

Termin dostarczenia prac uplywa 20 czelWca 2007r.
Do 30 czelWca 2007 odbedzie sie posiedzenie Jury,
na którym wylonieni zostana zwyciezcy.

Wyniki konkursu zostana ogloszone na stronach Fundacji Borów Dolnoslaskich
www.borvdolnoslaskie.orQ , a wreczenie nagród odbedzie sie podczas wystawy
pokonkursowej, która odbedzie sie w Wymiarkach w polowie sierpnia i zostanie
polaczona z impreza regionalna "Bory Dolnoslaskie muzycznie i turystycznie".

Nagrody:

Za I miejsce w obu kategoriach - cyfrowy aparat fotograficzny
Za IImiejsce w obu kategoriach - pendrive
Za IIImiejscew obu kategoriach- ksiazka

Szczególykonkursuna www.borvdolnoslaskie.orJ:!orazw Urzedachmiast igmin
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VI PREZENTACJE

ARTYSTYCZNEJTWÓRCZOSCIDZIECI W RUSZOWIE

10 maja 2007 r. po raz szósty uczniowie za-
przyjaznionych szkól z terenu naszej gminy oraz
gmin osciennych spotkali sie w Szkole Podstawo-
wej w Ruszowie na imprezie pod nazwa Prezenta-
cje Artystycznej Twórczosci Dzieci. Impreza prze-
biega pod patronatem Burmistrza G i M Wegliniec
Andrzeja Kutrowskiego. W tym roku w zajeciach
artystycznych wziely udzial grupy z Czerwonej
Wody, Ilowej, Parowej, Ruszowa, Starego Weglinca
oraz Weglinca

Wzorem ubieglych lat dzieci prezentowaly swoje
zdolnosci aktorskie, wokalne i taneczne. W tym roku
wystepy muzyczne i taneczne odbywaly sie w sali
gimnastycznej natomiast przedstawienia teatralne
prezentowane byly w kameralnym gronie. Mieli-
smy okazje obejrzec cztery profesjonalne przedsta-
wienia teatralne, piec wystepów muzycznych i dwa
pokazy taneczne. Poziom prezentowanych wyste-
pów byl bardzo wysoki, dostarczyl nam wielu arty-
stycznych wrazen.

Po swoich wystepach wszystkie grupy uczest-
niczyly w zajeciach warsztatowych.

~')4l1f/~

W tym roku uczniowie
mieli do dyspozycji osiem
warsztatów prowadzonych
przez nauczycieli ze szkól,
które uczestniczyly w im-
prezie. Przeprowadzono na-
stepujace warsztaty: kwia-
ty z bibuly, aniolki, malowa-
nie welna, kompozycje flo-
rystyczne, ozdoby z maka-
ronu, taniec towarzyski oraz
zabawy z chusta, które tak
jak w ubieglym roku cieszy-
ly sie ogromnym powodze-
niem.

Podobnie jak w ubie-
glych latach Rada Szkoly w Ruszowie przygoto-
wala dla wszystkich uczestników spotkania pyszna
grochówke.

Spotkania te daja duzo radosci dzieciom, przy-
byli nauczyciele maja mozliwosc dzielenia sie do-
swiadczeniami oraz wymieniaja pomysly do pra-

cy z dziecmi, aby ich zajecia byly caly czas intere-
sujace.

Pragniemy spotkac sie za rok, aby podjeta przez
nas inicjatywa nadal dostarczala dzieciom wielu
nowych wrazen artystycznych.

Krystyna Jurkowska

z 'IVlZrfJ.\'IVBRUKSElil PARtAN\ENClEEUROPEJSKlJ'1\
Dnia 27.03.2007 r., o godz.IOOOgrupa 7

uczniów Gimnazjum w Weglincu pod opieka 3 na-
uczycieli wyruszyla na wycieczke do Belgii. Wraz z
kilkoma innymi grupami mlodziezy z Dolnego Sla-
ska, w tym z Wroclawia, Walbrzycha i Boleslawca
otrzymalismy zaproszenie z Biura Posla do Parla-
mentu Europejskiego, p. Konrada Szymanskiego, do
wziecia udzialu w wyjezdzie studyjnym do Brukseli.
Celem podrózy byla wizyta w Parlamencie Europej-
skim, udzial w posiedzeniu plenarnym (w charakte-
rze widzów) oraz zwiedzanie Brukseli. Wsród 33
uczestników wycieczki "nasza" IOtworzyli: ucznio-
wie - D. Kokoszynska, K. Baran, A. Plonka, M.
Kutrowska, I. Kuprasz, J. Karolak, M. Markiewicz;
nauczyciele - p.Joanna Borejko (opiekun Euroclu-
bu), p. Laura Matuszyk (tlumacz), p.dyr. Szymon
Karolak.

Po 12 godzinach jazdy dotarlismy do hotelu
Royotel w Brukseli. Otrzymalismy klucze do pokoi,
rozpakowalismy sie, krótko odpoczelismy, a nastep-
nie wyruszylismy do Centrum miasta na posilek i
krótki spacer. Zachwycil nas Grand Place, stary ry-
nek z przepieknymi, bogato zdobionymi kamienicz-
kami. Nastepnego dnia po sniadaniu, w odswietnych
strojach, wyszlismy do Parlamentu Europejskiego.
Po przejsciu procedury sprawdzenia przez ochrone
gmachu, udalismy sie na lunch. Spozywalismy go w
miedzynarodowym gronie - Wlosi, Hiszpanie, Niem-
cy, itd. Po smacznym obiedzie udalismy sie na spo-
tkanie z naszym gospodarzem, panem Poslem.

Najpierw jednak pracownicy biura Posla
przedstawili w sposób multimedialny prace PE,jego

struktury i zadania. Najbardziej zainteresowaly nas
mozliwosci otrzymania stazu, a nastepnie pracy w
Parlamencie. Po ciekawie spedzonych chwilach
mielismy zaszczyt poznac p. Konrada Szymanskie-
go, posla do PE. Pan Posel podziekowal wszystkim
za przyjecie zaproszenia do Brukseli, a nastepnie w
sposób uprzejmy i wyczerpujacy odpowiadal na
pytania. Dowiedzielismy sie wiele na takie tematy,
jak praca Posla oraz przyszlosc Unii Europejskiej.
Po podziekowaniu Panu Poslowi, wreczeniu listu
okolicznosciowego oraz ksiazki o naszym regio-
nie, wykonaniu pamiatkowej fotografii, udalismy
sie na sale obrad Parlamentu. Tam zajelismy miej-
sca na trybunach, zalozylismy sluchawki Geslichcie-
lismy sluchac tlumaczenia wystapienia naj. polski)
i przygladalismy sie obradom. Mielismy nieco-
dzienna okazje widziec "na wlasne oczy" i slyszec
"na zywo" takie osobistosci, jak: Kanclerz Niemiec,
p. Angela Merkei, Przewodniczacy Parlamentu
Europejskiego, p. Hans Gerd Petering, Przewodni-
czacy Komisji Europejskiej, p. Jose Baroso, Posel
Bronislaw Geremek, Posel Jacek Saryusz Wolski.

Pelni niezapomnianych wrazen, wieczo-
rem, wyruszylismy pod Atomium, pamiatki targów
Miedzynarodowych EXPO w roku 1958 oraz na
zwiedzanie brukselskiej starówki noca. W planach
byla tez kolacja. Podziwialismy piekno kamieni-
czek w swietle kolorowych lamp. W takich miej-
scach czas plynie szybciej, niz gdzie indziej.

Rankiem nastepnego dnia czekalo nas zwie-
dzanie Brukseli z przewodnikiem. Zwiedzilismy
najciekawsze obiekty miasta: Katedre, Grand Pla-
ce, Ogrody Królewskie, Muzeum Narodowe, odwie-
dzilismy tez Manneken Pisa - posazek bedacy sym-

bolem miasta. Mielismy równiez okazje kupic pa-
miatki i wyslac pocztówki. Zegnalismy Bruksele z
wielkim zalem.

Droga powrotna uplynela nam na wspo-
minaniu, ogladaniu zdjec i zartach. Ten mily na-
strój to wynik wspanialych przezyc,jakie byly na-
szym udzialem w Brukseli. Cieszymy sie, ze w na-
szej szkole dziala Euroclub, który nawiazujac wspól-
prace z eurodeputowanymi, organizuje nam takie
wyjazdy.

Dominika Kokos7JInska, kl. lIla,

Prezes Euroc/ubu Gimna~um w Weglincu

Swieta Majowe
w Gimnazjumw Weglincu

Dnia 30 kwietnia 2007r. w naszej szkole obcho-
dzilismy kilka waznych rocznic majowych, tj.:
I Maja - SwietoPracy; 2 Maja- DzienFlagi
Narodowej; 3 Maja - Rocznica Uchwalenia Kon-
stytucji; 8 Maja - Rocznica Zakonczenia II woj-
ny swiatowej; 9 Maja - Dzien Europy.

Z tej okazji odbyl sie uroczysty apel, który
przygotowaly szkolne kola zainteresowan: histo-
ryczne, pod opieka p. Slawy Borodzicz oraz eu-
ropejskie, pod opieka p. Joanny Borejko.

Na apelu obecni byli Burmistrz Gminy i
Miasta Wegliniec, p. Andrzej Kutrowski, Prze-
wodniczaca Rady G i M, p. Barbara Drozd, Dy-
rektor oraz nauczyciele i uczniowie Gimnazjum.
W programie uroczystosci zaprezentowane zo-
staly poszczególne rocznice, ubarwione podnio-
slym podkladem muzycznym oraz slowami wier-
szy. W drugiej czesci spotkania odbyl sie kon-
kurs na najlepsze przygotowanie do Parady Ma-
jowej - transparenty, hasla, flagi, odswietne stro-
je, itp. Wszystkie klasy prezentowaly wysoki
poziom. Rozstrzygnieto równiez konkurs na ae-
koracje sal lekcyjnych zgodnie z tematyka swiat
majowych. W tym konkursie równiez poziom
byl wysoki i wyrównany. Kulminacyjnym punk-
tem uroczystosci byla Parada Majowa.

Wszyscy uczestnicy uroczystosci prze-
szli ulicami Weglinca. Delegacje uczniów zlozyly
kwiaty pod pomnikiem Papieza Jana Pawla Il
oraz Pomnikiem Przesiedlenców na Skwerze Po-

dolskim. Gimna~um w Weglincu
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KONKURSY
NA DYREKTORÓW

SZKÓl I PRZEDSZKOLA
w zwiazku z uplywem piecioletniej kadencji
dyrektorów szkól: Szkoly Podstawowej w Sta-
rym Weglincu, Szkoly Podstawowej w Czer-
wonej Wodzie, Przedszkola Miejskiego w We-
glincu, Burmistrz Gminy i Miasta w Weglincu
oglosil konkurs na te stanowiska.
Osoby zainteresowane, spelniajace kryteria
przedstawione w ogloszeniu o konkursie, pu-
blikowanym w prasie lokalnej oraz na stronie
BlP urzedu, proszone sa o skladanie ofert w
sekretariacie Urzedu w terminie do dnia 15
czerwca 2007 do godz.15.00. Red.
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Z okazji zblizajacej sie 10rocznicy powstania klubu sportowego "Ruch Zielonka" przy-

padajacej na czerwiec 2007 r.w imieniu swoimjak równiez w imieniu kibiców skladamy pilka-
rzom, trenerowi i calemu zarzadowi zyczenia wszystkiego dobrego.

Skladamy serdeczne podziekowania za
"bezinteresowne" zaangazowanie w zycie
sportowe w naszej miejscowosci oraz
zyczymy jeszcze lepszych osiagniec w
tej ze wszech miar pozytecznej materii.

Niech aktywnosc ruchowa ksztaltujac
osobowosc i sylwetke odgrywa wazna

role w Waszej dalszej dzialalnosci.

Ze sportowym pozdrowieniem

Soltys Jv. Batog

Z ZYCIASZKOl Y PODSTAWOWEJ W CZERWONEJ WODZIE
Co roku w ramach Miedzynarodowego

Dnia Teatruprzy wspóludziale Miejsko - Gmin-
nego Osrodka Kultury w Weglincu, uczniowie
naszej gminy moga sprawdzic swoje umiejetno-
sci aktorskie i wytrzymalosc na stres, a takze
pokazac sie ogólowi, wystepujac w sztukach re-
zyserowanych przez nauczycieli. Niektórzy na
scenie czuja sie jak ryby w wodzie, inni zas sa
spieci i prawdopodobnie wychodzac na scene
zaluja tej chwili slabosci, w której ulegli namo-
wom nauczycieli na wystep. Wszyscy to rozu-
mieja i na male "wpadki" nie zwracaja wiekszej
uwagi.

Na deskach Wiejskiego Domu Kultury
w Czerwonej Wodzie, mlodzi aktorzy kU-III
wystawili "Szewczyka Dratewke". W spektaklu
wzieli udzial niemal wszyscy uczniowie tych
klas. Aktorzy pierwszoplanowi mówili tekst, na-
tomiast pozostali poprzebierani za mrówki, psz-

czólki, motylki uswietnili swój wystep spiewem
piosenek. Piekne, kolorowe stroje sprawily, ze
spektakl byl niezwykle widowiskowy. Ucznio-
wie kólka teatralnego z Ruszowa wystawili "Ca-
lineczke". Wystep ich cechowal kunszt aktorski i
perfekcjonizm. Natomiast uczniowie kólka teatral-
nego naszej szkoly zaprezentowali sie w przed-
stawieniu, "Kiedy Ziemowit mial siedem lat".
Tematyka i sceneria sztuki pozwolily przeniesc
sie widzom w legendarne czasy, kiedy to ksztal-
towalo sie panstwo polskie. Uczniowie klasy VI
wystapili z "Pania Twardowska" rozbawiajac
publicznosc swoimi strojami i niezwykle od-
wazna gra aktorska, zwlaszcza Marcina Kutrow-
ski ego, który wcielil sie w role Mefistofelesa. Mila
niespodzianka dla publicznosci byl wystep gru-
py tanecznej z Ruszowa. Tance szczególnie po-
dobaly sie zenskiej czesci widowni, choc i chlop-
cy nie kryli zainteresowania wystepem.

Na zakonczenie Wojciech Czarnota, aktor Teatru
Lubuskiego, goscinnie wystepujacy w Teatrze

Polskim we Wroclawiu, przeprowadzil warszta-
ty teatralne, w których chetnie uczestniczyli ci
wszyscy, którzy pod okiem fachowca chcieli
doskonalic swój warsztat aktorski. Rada Rodzi-
ców z koli zadbala o to, aby nasi "mali" aktorzy
nie byli glodni. Wiosenne, kolorowe kanapki, cia-
steczka i herbata chyba wszystkim smakowaly.
Pani Izabela Uspienska - Domagala obdarowala
trupy teatralne slodkimi prezentami.

Nasi aktorzy wykazali sie talentem, wie-
lu z nich ma w sobie to "cos", co porywa widza,
co zaciekawia. Pozostaje chyba tylko zyczyc
sobie, aby talenty naszych uczniów byly rozwi-
jane wlasnie poprzez takie imprezy, a dyrektor
MGOK przyznala, ze zamierza kontynuowac
idee w kolejnych latach i zachecic do uczestni-
czenia w niej pozostale szkoly.

A. Wyszynska

#J.\!.E AKCJA- RUSZSIECZ~O"VIEKUU

Nasza szkola zglosila chec udzialu i zostala zakwalifikowana do
tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Programu PZU pt. "Ale akcja
- rusz sie czlowieku". Otrzymalismy pakiet startowy zawierajacy
wyposazenie potrzebne do zorganizowania zabawy: komplety
koszulek pilkarskich, pilki, smycze, dyplomy pamiatkowe.

W zwiazku z powyzszym w dniu 14 kwietnia 2007 roku na
boisku przy szkole, odbyl sie turniej mini-pilki noznej. W sklad
zespolu wchodzil jeden chlopiec z kI. IV, jeden z kl.V, jeden
z kI.VI i jeden z dowolnej klasy, a takze dwie dziewczyny.
W turnieju wziely udzial cztery druzyny: MK BARCA, ROMA,
FC CZERWONKA, FC PIAST. Jednym z zadan dla uczniów
bylo przygotowanie sie do sportowego dopingu. Oprócz cieka-
wych hasel i kolorowych pomponów, dziewczeta przygotowaly
uklady choreograficzne iwykrzykiwaly hasla zachecajace do boju.
W rywalizacji sportowej I miejsce zajela druzyna Huberta Kosa
MK BARCA, II, III, i IV miejsce zajely kolejno druzyny: FC
CZERWONKA, ROMA i FC PIAST.

Zawody byly wspaniala lekcja zasad fair play - nie oszuki-
wac, szanowac przeciwnika, które nalezy stosowac nie tylko
w sportowej walce, ale takze w zyciu. Bo "wazne jest nie zwy-
ciestwo, ale udzial, podobnie jak w zyciu, nie jest najwazniejszy
triumf, ale walka. Nie samo zwyciestwo jest istotne, lecz spra-
wiedliwa rywalizacja".

Wszystkim, którzy zaangazowali sie w przygotowanie i prze-
prowadzenie akcji "ALE AKCJA - RUSZ SIE CZLOWIEKU"
naleza sie slowa uznania i podziekowania, a uczestnikom gratula-
. "I

cJe... A. Wyszynska

-

MIAR~ REGIONU
W dniach 11 i 12 maja w Porajowie i Michalowicach odbyl sie final IIIRegio-
nalnego Konkursu Przyrodniczo-Krajoznawczego Nauczania Zintegrowa-
nego ph. "Badzmy przyjaciólmi przyrody". Organizatorem konkursu byl Za-
rzad Okregu Ligi Ochrony Przyrody w Jeleniej Górze. W konkursie uczestni-
czylo trzydziesci szkól z regionu jeleniogórskiego.

Dwie uczennice z klasy III ze Szkoly Podstawowejw Ruszowie zajely'
wysokie finalowe miejsca. W ogólnej klasyfikacji II miejsce zajela Domini-
ka Wiszniewska, IV miejsce Agata Mista. Uczennice wykazaly sie bardzo
duza wiedza przyrodnicza.

Konkurs polaczonybylz atrakcyjnawycieczkado Czech, podczas
której dzieci zwiedzily zamek Grabstejn oraz ZOO w Libercu.

Opiekun: Krystyna Jurkowska

SUKCES NA

Zonie, rodziniei najblizszym, Zonie, rodzinie i najblizszym,

wyrazy glebokiego wspólczucia wyrazy glebokiego wspólczucia

z powodu smierci z powodu smierci

CZESLAWA CZESLAWA
, ,

KUCZYNSKIEGO KUCZVNSKIEGO

radnego Rady Miejskiej Weglinca Prezesa Klubu Sportowego
w latach 1998-2002

sklada sklada

Rada Miejska Weglinca Zarzad UKS "Orliki"
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SERWIS PODATKOWY URZEDU

SKARBOWEGO W ZGORZELCU

Z dniem l stycznia 2007 roku weszla w zycie
nowa ulga podatkowa przyslugujaca osobom,
które wychowuja dzieci wlasne lub przysposo-
bione.

Zgodnie z trescia art. 27f ustawy o po-
datku dochodowym od osób fizycznych ulga ta
przysluguje osobom, które w roku podatkowym
wychowywaly wlasne lub przysposobione dzieci:
-maloletnie,
- bez wzgledu na wiek, które otrzymywaly zasi-
lek pielegnacyjny,
- do ukonczenia 25 lat uczace sie w szkolach
wyzszych, jezeli w roku podatkowym dzieci te
nie uzyskaly dochodów, z wyjatkiem dochodów
wolnych od podatku dochodowego, renty rodzin-
nej oraz dochodów w wysokosci nie powoduja-
cych obowiazku zaplaty podatku.

Odliczyc od podatku mozna kwote sta-
nowiaca iloczyn liczby wychowywanych dzieci
oraz kwoty 120 zl. Odliczenie dotyczy lacznie
obojga rodziców. W przypadku rodziców, w sto-
sunku do których orzeczone zostaly rozwód albo
separacja, odliczenie przys,luguje temu z nich, u
którego dzieci faktycznie zamieszkuja.

Mozliwosc skorzystania z ulgi nie jest
uzalezniona od liczby posiadanych dzieci, ani tez
od wysokosci dochodu osiagnietego przez rodzi-
ców. Z ulgi tej moga jednak skorzystac jedynie
osoby uzyskujace dochody podlegajace opodat-
kowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycz-
nych na zasadach ogólnych, tj. przy zastosowa-
niu skali podatkowej. Tym samym po-
datnicy, którzy wybrali uproszczona
forme opodatkowania z prowadzonej
pozarolniczej dzialalnosci gospodarczej
(ryczah ewidencjonowany, karta podat-
kowa, podatek liniowy 19%), nie beda
mogli z tej ulgi skorzystac. Nie beda
mogly z niej równiez skorzystac osoby,
które nie uzyskuja dochodów, których
dochód nie przekracza kwoty wolnej
oraz rolnicy, którzy uzyskuja dochody
wylacznie z dzialalnosci rolniczej.

Faktyczne zastosowanie ulgi
moze miec miejsce dopiero w zeznaniu
rocznym - czyli pierwszy raz ulge be-
dzie mozna zastosowac, w 2008 r. skla-
dajac zeznanie za 2007 r. Jezeli podat-
nik dokona rozliczenia za posrednic-
twem platnika (pracodawcy - PIT-40),
wówczasplatnik- napodstawie oswiad-
czenia pracownika, w którym wskaze
liczbedzieciuprawnionychdo ulgi - zo-
bowiazany bedzie odliczyc przedmio-
towa ulge w podatku dochodowym od
osób fizycznych. Zlozenie oswiadcze-
nia winno nastapic przed 10 stycznia
roku nastepnego po roku podatkowym.

Naczelnik Urzedu Skarbowego
Wladyslaw Sikora

WEOLlNIE(]KIE ~"'f e ~')iJtlfl~

'. ~!yI, jezyk i temat jaki byl
prezentacji faktów.

bylego urzedu
porosniety brzóz-

"rOMEKWEDROWNICZEKODWIEDZIl WEGUNIEC
W dniu dzisiejszym (25 maja br.) po raz kolejny Tomek Kwiek
nazywany Tomkiem Wedrowniczkiem odwiedzil Urzad Gminy
i Miasta w Weglincu. Pierwsza jego wizyta w tut. Urzedzie od-
byla sie w roku 2003. Tomek jest inwalida, nie pracuje, ale nie
nudzi sie. Ma przyjaciól w calej Polsce i od ponad 15 lat podró-
zuje odwiedzajac samorzady gminne, powiatowe i wojewódzkie.
Podczas swoich podrózy tworzy kroniki z autografami burmi-
strzów, wójtów, starostów, marszalków i wojewodów, w któ-
rych odnotowuje równiez swoje doswiadczenia z wizyty. Posia-
da bogata kolekcje wizytówek, zdjec i folderów z miejsc, które
odwiedzil. W kazdym miejscu przyjmowany jest z duzazyczli-
woscia. Równiez w naszym urzedzie zostal przyjety z wielka
sympatia. Przed wizyta w naszym urzedzie, odwiedzil równiez
Miejsko-Gminny Osrodek Pomocy Spolecznej w Weglincu. Po
rozmowie z pracownikami Urzedu zrobil sobie pamiatkowe zdje-
cie z Burmistrzem. Red.

DZIEN DZIECKA
Wszystkim dzieciom z okazji ich
swieta zyczymy duzo radosci, cie-
pla i milosci! Oraz zyczymy udanej
zabawy jaka dla Was przygotuja do-
rosli.
Dzien dziecka w Zielonce bedzie zor-
ganizowany w dniu 02.06.07 o godz.
1500 na placu zabaw. Planem tego
pieknego dnia beda gry, konkursy,
zabawy oraz poczestunek. Zyczy-
my wszystkim dzieciom milego i uda-
nego dnia. Niech na Waszych buziach
nigdy nie zabraknie usmiechu.

Rada Solecka Z Zielonki
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W PROGRAMlEI

~'POe,.OWO-'Pot~eN' 'l fi - po~z cwiczen
bOJowych,

- sztafeta 7x50m

z przeszkodami

CZERWONA WODA

I 9 czell'"UJiec 2007 11'".
Boisko Sporto~e

CZERVVONA VVODA
rozpoc;::.zec;::.ie godz.10

z udzialem

OSP BielawaDolna

OSP BielawaGórna

OSP CzerwonaWoda

OSP Piensk

OSP Ruszów

OSP Wegliniec

OSP StaryWegliniec
OSP Larki Srednie

SDA Kunratice-Czechy

.


