
BIBLIOTEKAPUBLICZNAWWEGLlNCU
zajeciagodz.11-13

02 lipiec- "Kazdedzieckoto potrafi"- pre-
zentacjatalentów

03lipiec- "Piesmoimprzyjacielem- japrzy-
jacielempsa"- zajeciaplastyczne

06 lipiec- "Obrazkii zagadki
dlaJackai Agatki"- lami-
glówkii zagadkidladzieciw
wieku6-101at

09 lipiec - "Przegladpiosenki
letniej"

12 lipiec- "Tworzymywlasna
ksiazke"- poznajemybudoweksiazki

17lipiec- "Zabawyzpoezja"- tworzymywier-
szeoWeglincu

19lipiec- PoznajemyliteraturekrajówUnii
Europejskiej- zajeciaczytelnicze

20lipiec- "Zestaregocosnowego"- zaba-
wy manualne

24 lipiec - ZwiedzanieMu-

'~~AKA~JzeumKresowego .*******

02sierpien- "Zabawyz jezy-
kiem"- jezykpolskinawesolo

06sierpien- PoznajemyliteraturekrajówUnii
Europejskiej- zajeciaczytelnicze

09sierpien- ZwiedzanieMuzeumKresowe-
go

10sierpien- "Stokrotkowaukladanka"- two-
rzeniebukietówzkolorowegopapierui za-
suszonychkwiatów

14sierpien- W biblioteceniemusibycnud-
no- zabawyjezykowe

17sierpien- "Kolorowemotyle"- wyszuki-
wanieinformacjio motylach+zajeciapla-
styczne .

21sierpien- PoznajemyliteraturekrajówUnii
Europejskiej- zajeciaczytelnicze

24sierpien- Zakonczenie"Wakacjiw biblio-
tece"

DOMKULTURYWWEGLlNCU
zajeciawgodz. 10-16

miejsce- hala sportowa przy gimnazjum
02-06.07- gryi zabawymuzyczne
9-13.07- gryi zabawymuzyczne

17.08- "Zestaregocos
nowego" - zabawy
manualne

21.08 - "Zabawyz po-
ezja"- tworzymywier-
szeo CzerwonejWo-
dzie

24.08- Poznajemylite-
rature krajów Unii Europejskiej - zajecia
czytelnicze

28.08- Zakonczenie"Wakacjiw bibliotece

DOMKULTURYWCZERWONEJWODZIE
zajecia w godz.10-16

30.07, 2.08- gryi zabawymuzyczne
13.08,17.08- gry i zabawymuzyczne

BIBLIOTEKAPUBLICZNA
WSTARYMWEGLlNCU
zajeciaw godz.13-15
07.08 - Zestaregocosnowe-

G~ ~l "'~l ... go"- zabawymanualne
.. Il/, ~ C ~.08- ~oznajem~Ii~e~ature.kr~-

jÓWUnIIEuropejskiej- zajecia
czytelnicze

14.08- ObrazkiizagadkidlaJackai Agatki"-
lamiglówkii zagadkidladzieciw wieku6-
10 lat

21.08- Zabawyzpoezja"- tworzymywiersze
o StarymWeglincu

22.08 - Zabawyzjezykiem"- jezykpolskina
wesolo

28.08 - Zakonczenie"Wakacji w bibliotece'

31.07,01.08,03.08- gryi zabawymuzyczne
7.08,8.08,10.08 - gry i zabawymuzyczne
14.08,16.08 - gry i zabawymuzyczne
20-24.08- zajeciamuzyczne
27-31.08- zajeciamuzyczne

BIBLIOTEKAPUBLICZNAWRUSZOWIE
zajeciaw godz.12-14

05.07- PoznajemyliteraturekrajówUniiEuro-
pejskiej- zajeciaczytelnicze

10.07 - "Ze starego cos nowego" - zabawy
manualne

12.07- "Kazdedzieckoto potrafi"- prezenta-
cja talentów

17.07- "Zabawyzjezykiem"- jezykpolskina
wesolo

19.07- "Przegladpiosenkiletniej"
24.07- "Konja~Je§l~?zdywidzi"- spotkanie

z hodowca

26.07- "Zabawyzpoezja"- tworzymywiersze
o Ruszowie

28.08- Zakonczenie"Wakacjiw bibliotece"

DOMKULTURYWRUSZOWIE
Gryw tenisastolowegogodz.11-15

BIBLIOTEKAPUBLICZNA
W CZERWONEJWODZIE
zajeciaw godz.11-13

3.08- Kazdedzieckoto potrafi"- prezentacja
talentów

7.08- PoznajemyliteraturekrajówUniiEuro-
pejskiej- zajeciaczytelnicze

10.08- Przegladpiosenkiletniej
14.08- Obrazkii zagadkidlaJackai Agatki"-

lamiglówkiizagadkidladzieciwwieku6-10
lat

DOMKULTURYWSTARYM
WEGLlNCUzajeciaw godz.10-16

16-20.07 - zajeciamuzycznei plastyczne
23-27.07- zajeciamuzycznei plastyczne
06.08.10.08- zajeciamuzycznei plastyczne

Graw tenisastolowegood 30.07-28.08
godz.17-20

SWIETLICAWIEJSKAWJAGODZINIE

26.06-14.07-godz.16-21-gryizabawydla
. dzieci,tenisstolowy
21.08-31.08- godz.16-21-gryi zabawydla

dzieci,tenisstolowy
cd.sir.4

----
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Sesja Rady Miejskiejw Weglincuw dniu 31 maja 2007 r.

W zwiazku z przypadajacym w dniu
27 maja dniem samorzadu na sesje przybyla
mlodziez szkolna. Przewodniczaca Rady zwró-
cila sie do mlodziezy szkolnej, przybylej na
sesje pod opieka wychowawczyn. Z zado-
woleniem zauwazyla, ze potencjalni nastep-
cy radnych, przysluchujac sie obradom,
beda mieli okazje uczestniczyc w malej lekcji
samorzadnosci. Nastepnie przedstawila z
imienia i nazwiska oraz pelnionej funkcji
obecnych na sali przedstawicieli wladz gmi-
ny-Burmistrza oraz p.Skarbnik, prawnika
urzedu, przedstawiciela Miejsko-Gminnego
Osrodka Pomocy Spolecznej - goscia zapro-
szonego w zwiazku zjednym z tematów obec-
nego posiedzenia, pracownika biura Rady,
poszczególnych radnych, Wiceprzewodni-
czacego Rady oraz siebie.

Po tej prezentacji, uczennice odczy-
taly podziekowania za dzialania na rzecz mlo-
dziezy, nauczycieli i
miejscowych szkól
oraz zyczenia z oka-
zji Dnia Samorza-
dowca. Jedne skierowane byly do Rady
Miejskiej, drugie do Burmistrza. Przewodni-
czacej Rady oraz Burmistrzowi wreczono
takze kwiaty.

Po tej czesci sesji, przystapio-
no do realizacji porzadku obrad- przyjeto
protokól z poprzedniej sesji, zapoznano sie
Se sprawozdaniem z dzialalnosci Miejsko-
Gminnego Osrodka Kultury oraz przyjeto
sprawozdanie z dzialalnosci Burmistrza.

W BLOKU UCHWAL ROZPATRZONO

NASTEPUJACE PROJEKTY:

1. w sprawie zmiany uchwaly w sprawie
okreslenia stawek dotacji dla komunalnych
zakladów budzetowych. Z przedstawionych
przez Burmistrza, dodatkowych informacji
wynikalo, iz proponowana korekta wynika z
uwag Regionalnej Izby Obrachunkowej,
nadzorujacej uchwaly finansowe. Zdaniem
RIO, stawki oplat za pomieszczenia zajmo-
wane przez stowarzyszenia nie moga byc
dotowane. Podobnie jest z pomieszczeniami
wynajmowanymi na potrzeby sluzby zdro-
wia. Jednoglosnie, 13 glosami za, Rada pod-
jela uchwale.
2. w sprawie zmian w budzecie. Z informacji
p.Skarbnik wynikalo, ze do budzetu wpro-
wadzone zostaly srodki dotacji na realizacje
ustawy o zwrocie podatku akcyzowego za-
wartego w cenie oleju napedowego, na re-
alizacje zadania-remont drogi gminnej (ul.
Lesna w Czerwonej Wodzie), na sfinanso-
wanie nauczania jezyka angielskiego w kla-
sie pierwszej szkoly podstawowej, na wy-
platy dodatków dla pracowników socjalnych
oraz na wykonanie dokumentacji niezbed-
nej do pozyskania funduszy unijnych dla
projektu-sanitacja obszarów wiejskich Gmi-
ny Wegliniec. Odnoszac sie do ostatniej
pozycji Burmistrz poinformowal o zlozonych
przez gmine dwóch wnioskach: o dofinan-
sowanie termomodernizacji oraz o dofinan-

.
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sowanie sanitacji. Odnoszac sie do ostatniej z
wymienionych, stwierdzil, iz rozpocznie sie ja
od przygotowania w roku biezacym od strony
dokumentacyjnej. Natomiast jej realizacja przy-
padala bedzie na kolejne lata. Dalsze informa-
cje p.Skarbnik dotyczyly zmniejszenia docho-
dów, które wynikaly ze zmniejszenia planu
dochodów na dofinansowanie modernizacji
dróg o kluczowym znaczeniu, w skutek zmia-
ny wartosci uzyskanych po przetargach. Poza
tym ze zmniejszenia planu dochodów na pod-
stawie zawartych umów o dofinansowanie
zadania-modernizacja Domu Kultury w Starym
Weglincu. Ponadto przedstawila zalaczniki do
omawianego projektu, uwzgledniajace naj-
nowsze korekty; - zalacznik nr 1 limity wydat-
ków na wieloletnie programy inwestycyjne w
latach 2007-2009 oraz w zalaczniku nr 2 zada-
nia inwestycyjne w 2007 r., - zalacznik nr 3
dotyczacy modernizacji dróg kluczowym zna-

czeniu dla rozwoju gminy Wegliniec, zawiera-
jacy finansowanie z poszczególnych zródel,-
zalacznik nr 4 dot. dotacji przedmiotowych w
2007 r. Z uwzglednieniem przeglosowanych
poprawek, 13 glosami za, Rada podjela uchwa-
le w sprawie zmian w budzecie.
3. w sprawie oddelegowania przedstawiciela
Gminy Wegliniec do Rady Fundacji Lokalna
Grupa Dzialania Borów Dolnoslaskich. Bur-
mistrz poinformowal, iz w ramach tej fundacji
przyznane zostaly dodatkowe srodki finanso-
we na organizowane na terenie tut. Gminy im-
prezy plenerowe: Swieto Grzybów oraz na Noc
Swietojanska i Jagodowe Lato. Burmistrz
dodal, iz srodki te zostaly przyznane z uwagi
na fakt, iz uznano, ze sa to imprezy o najbar-
dziej efektywnym wydzwieku. Prowadzaca
posiedzenie zwrócila sie do radnych o zgla-
szanie kandydatur do Rady Fundacji, zgloszo-
no Wiceprzewodniczacego Rady - Czeslawa
Kolodziejczaka, który wyrazil zgode na kan-
dydowanie. 12 glosami za, przy 1 wstrzymuja-
cym Rada przyjela te kandydature, jednocze-
snie podejmujac uchwale w sprawie oddele-
gowania przedstawiciela Gminy Wegliniec do
Rady Fundacji Lokalna Grupa Dzialania Bo-
rów Dolnoslaskich.
4. w sprawie zmiany uchwaly w sprawie usta-
lenia oplat targowych. Burmistrz poinformo-
wal, iz wariant pierwszy, w miejscowosciach
gdzie sa targowiska, pozwala na handel, na
ulicach, ale za wyzsza stawke niz na targowi-
sku. Natomiast wariant drugi, poza miejsco-
wosciami gdzie nie ma targowiska, eliminuje
calkowicie handel uliczny. Po dyskusji i wy-
mianie zdan przystapiono o glosowania. Za
przyjeciem wariantu drugiego, opowiedzialo
sie 10 radnych, 1 byl przeciwko, a 2 wstrzyma-
lo sie od glosu. Tym samym Rada podjela
uchwale w sprawie ustalenia oplat targowych.
5. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii
gminnej oraz ustalenia przebiegu istniejacej
drogi gminnej w miejscowosci Wegliniec na
ul. Sportowej. Burmistrz wyjasnil, ze ulica Spor-

towa jest wlasnoscia komunalna. Zmiana jej
kategorii musi byc usankcjonowana decyzja
Rady. Jednoglosnie, 13 glosami za, Rada pod-
jela uchwale.
6. w sprawie przystapienia do sporzadzania
zmiany miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego wsi Ruszów. Zabierajac
glos, Burmistrz poinformowal na wstepie, iz
plan zagospodarowania przestrzennego Ru-
szowa wszedl w zycie 13 maja br. Nastepnie
wyjasnil, iz od mieszkanca tej miejscowosci
wniosek o jego zmiane, gdyz zdaniem wnio-
skodawcy w odniesieniu do dzialek wymie-
nionych w projekcie, plan ten jest sprzeczny
zjego interesem. Po szczególowych wyjasnie-

niach Burmistrza i obszernej dyskusji nad
projektem uchwaly ostatecznie 11 glosami za,
przy 1 przeciwnym i 1 wstrzymujacym Rada
podjela uchwale.
7. w sprawie zmiany tresci zalacznika do

uchwaly nr 2231
XXXIV 105 Rady
Miejskiej w We-
glincu z dnia

27.06.2005 r. w sprawie przyjecia "Wielo-
letniego programu gospodarowania miesz-
kaniowym zasobem gminy Wegliniec w la-
tach 2005-2009". Przewodniczaca Komisji
Gospodarczo-Finansowej poinformowala o
pozytywnej - choc jak podkreslila przyjetej
nie jednoglosnie-opinii komisji w sprawie ni-
niejszego projektu. Po wniesieniu przez Bur-
mistrza poprawek stosunkiem glosów tj. 12
glosami za, przy 1 wstrzymujacym, Rada pod-
jela uchwale nr 54/IX/07 w sprawie zmiany
tresci zalacznika do uchwaly nr 223IXXXIVI
05 Rady Miejskiej w Weglincu z dnia
27.06.2005 r w sprawie przyjecia "Wielolet-
niego programu gospodarowania mieszkanio-
wym zasobem gminy Wegliniec w latach
2005-2009".

8. w sprawie przystapienia do wykonania
"Planów urzadzeniowo-rolnych Gminy We-
gliniec". Przewodniczaca Komisji Inicjatyw
Uchwalodawczych i Prawa Miejscowego po-
informowala, ze komisja wydala pozytywna
opinie nt. niniejszego projektu. 13 glosami
za, Rada podjela uchwale.
9. w sprawie wyrazenia zgody na udzial gmin
w tworzeniu spólki realizujacej przedsie-
wziecie "Bogatynsko-Zgorzelecki Park
Przemyslowo-Technologiczny". Przewodni-
czaca Komisji Inicjatyw Uchwalodawczych i
Prawa Miejscowego poinformowala, ze ko-
misja opowiedziala sie, by tymczasowo nie
przystepowac do wlw przedsiewziecia. Bur-
mistrz dodatkowo wyjasnil, iz dzialania zmie-
rzajace do utworzenia spólki wynikaja z per-
spektywy ograniczenia zatrudnienia. Poszu-
kuje sie, wiec innych rozwiazan zabezpiecza-
jacych miejsca pracy. Przewodniczaca Rady
podkreslila, iz na komisji Inicjatyw negatyw-
na opinia podyktowana byla kosztami zwia-
zanymi z ewentualnym przystapieniem gmi-
ny do niniejszej spólki a takze ze znaczna
odlegloscia gminy od lokalizacji parku. Wi-
ceprzewodniczacy Rady dodal, iz radni bar-
dziej zainteresowani sa strefa ekonomiczna.
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12 glosami za, przy 1 wstrzymujacym Rada
opowiedziala sie za odrzuceniem niniejszego
projektu uchwaly.
10. w sprawie nieodplatnego nabycia przez
gmine nieruchomosci. Przewodniczaca Rady
wyjasnila, iz chodzi o obiekt dotychczas zaj-
mowany przez Panstwowa Straz Pozarna w
Weglincu. Burmistrz dodal, ze jest to nieru-
chomosc zabudowana, polozona na dzialce
nr 66, a uchwala jest niezbedna, by gmina
mogla te nieruchomosc przejac na wlasnosc.
13 glosami za, Rada podjela.
11. w sprawie zasad i trybu przeprowadza-
nia konsultacji z mieszkancami gminy i
miasta Wegliniec. Przewodniczaca Komisji
Inicjatyw Uchwalodawczych i Prawa Miej-
scowego poinformowala, ze komisja pozy-
tywnie zaopiniowala niniejszy projekt. 13 glo-
sami za Rada podjela uchwale.
12. w sprawie przeprowadzenia konsultacji
z mieszkancami solectwa Piaseczna. Zarów-

no ten projekt uchwaly jak i nastepny doty-
czy konsultacji w sprawie wykreslenia z urze-
dowych rejestrów nazw przysiólków miejsco-
wosci: Bozejów w Piasecznej i Kalniki w Sta-
rym Weglincu. Nazwy te nie sa uzywane a
procedura ich wykreslenia wymaga przepro-
wadzenia konsultacji. Jednoglosnie, 13 glo-
sami za, Rada podjela.
13. w sprawie przeprowadzenia konsultacji
z mieszkancami solectwa Stary Wegliniec.
Jednoglosnie, 13 glosami za, Rada podjela
uchwale.
14. w sprawie wyrazenia zgody na udzielenie
bonifikaty od oplaty za przeksztalcenie pra-
wa uzytkowania wieczystego gruntu w prawo
wlasnosci nieruchomosci zabudowanych na
cele mieszkaniowe, przeznaczonych po zabu-
dowe mieszkaniowa i rolna. Burmistrz przypo-
mnial sprawe zwiazana z niniejsza uchwala,
która zostala podjeta dwa miesiace temu. W
zwiazku ze stwierdzonymi w niej bledami, na
ostatniej sesji, Rada dokonala interpretacji.
Jednak zdaniem nadzoru wojewódzkiego na-
lezy ponownie podjac niniejsza uchwale. Stad
reasumpcja glosowania. Jednoglosnie, 13 glo-
sami za, Rada podjela uchwale.

W PUNKCIE
SPRAWY ORGANIZACYJNE:

1) Przewodniczacy komisji Zdrowia i Spraw
Socjalnych - radny Leszek Hawrot, przedsta-
wil wypracowany przez komisje wniosek; Do
polowy czerwca br, przedstawic plan rozwia-
zania problemu przystosowania osrodków
zdrowia w Ruszowie, Weglincu oraz Czerwo-
nej Wodzie do stawianych w tym wzgledzie
wymogów ustawowych. Ponadto ustalic hie-
rarchie remontów tak, by osrodek zdrowia w
Weglincu na czas remontu osrodka w Ruszo-
wie mógl przejac pacjentów z tego terenu.
2) Przewodniczaca Rady poinformowala, ze
w zwiazku z uplywem kadencji trzech dyrek-
torów tut. placówek oswiatowych, przepro-
wadzone zostana konkursy.
Po wyczerpaniu porzadku obrady sesji zo-
staly zakonczone.

str. 3 )
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niajacych sie w sporcie, konkursach przedmioto-
wych, pracy na rzecz szkoly i srodowiska lokal-
nego oraz dla uczniów zdobywajacych wiedze po-
konujac trudnosci zyciowe.

Za osiagniecia i godne reprezentowanie
Gminy Wegliniec

podczas zawodów sportowych na szczeblu
powiatowym i wojewódzkim

1. PATRYCJACHABERSKA- SP Ruszów-
zawody lekkoatletyczne ( powiatowe, wojewódz-
kie, strefowe)
2. JAKUB CZAJKOWSKI - SP Wegliniec-suk-
cesy sportowe indywidualne i w grach. zespolo-
wych.

Laureaci konkursów przedmiotowych
1. MATEUSZ BENCER- SP Wegliniec- konkurs
matematyczny, informatyczny, ekologiczny,
2. KAJA KRUSZYNSKA - Gimnazjum Ruszów
-konkurs recytatorski (powiatowy, wojewódzki)
3. SANDRABEDNARCZUK- SP Czerwona
Woda- konkurs matematyczno-ekologiczny(po-
wiatowy)
4. AGNIESZKA RUDKO - SP czerwonaWoda-
konkursy gminne i powiatowe
5. DOMINIKA WISZNIEWSKA- SP Ruszów-
konkurs przyrodniczo-krajoznawcze (rejonowy)
6. DAMIAN TRZESNIOWSKI - SP Ruszów -
konkurs humanistyczny, matematyczno-ekolo-
giczny (powiat<1wy)
7. LUKASZ NASKRET- uzyskanie maksymal-
nej ilosci pkt 50 na 50, w czesci matematyczno-
przyrodniczej (pierwsze takie osiagniecie w dzie-
jach szkoly).

Dzialacze samorzadowi
i na rzecz srodowiska

1. JAN KUBISZEWSKI,
2.TOMASZ SZYMANEK- Gimnazjum Ru-
szów- samorzad, srodowisko
3. KATARZYNASROKA - SP Wegliniec - sa-
morzad, spolecznosc lokalna

Pokonywanie trudnosci:
1.KLAUDIA LOS- SP Wegliniec
2. JUSTYNA RYBICKA- Gimnazjum Ruszów
3. ALEKSANDRA MAJKO - SP Czerwona
Woda
4. ADRIAN WRZOLA- SP Czerwona Woda
5. KATARZYNA STEFANlAK - Gimnazjum
W-c

Red.

RED.

Jak co roku, konczacy sie rok szkolny byl okazja
do nagrodzenia naj zdolniejszych i najpilniejszych
uczniów szkól podstawowych i gimnazjów.
W tym roku Burmistrz ufundowal nagrody pie-
niezne za:
- najwyzsza ilosc punktów na sprawdzianie kon-
czacym klase VI lub na egzaminie gimnazjalnym-
200 zl.

- najwyzsza srednia ocen w szkole - 200 zl.

W poszczególnych placówkach nagrody otrzyma-
li:

Szkola Podstawowa w Weglincu
I. JOANNA SMETEK - najwyzsza srednia ocen
w szkole
2.KATARZYNASROKA - najwyzsza ilosc pkt
na sprawdzianieklas VI

Szkola Podstawowa w Czerwonej Wodzie
1.MARTYNAZATOR- najwyzsza srednia ocen
w szkole
2.MARCIN GAWEDA - najwyzsza ilosc pkt na
sprawdzianie klas VI

Szkola Podstawowa w Starym Weglincu
l.WOJCIECH WOJDYLO - najwyzsza ilosc pkt
na sprawdzianiekI.VI+ najwyzszasredniaw szko-
le
2.PATRYCJARESLINSKA - najwyzsza srednia
w szkole

Szkola Podstawowa w Ruszowie
1. AMELIA GRZESIAK - najwyzsza srednia w
szkole,
2. ALICJA PIELICHOWSKA - najwyzsza sred-
nia w szkole

3. AGNIESZKA WACLAW - naj wyzsza. ilosc
pkt na sprawdzianie klas VI + najwyzsza srednia
w szkole

Gimnazjum Wegliniec
1. IZABELA KUPRASZ - najwyzsza srednia w
szkole
2. MARCIN GOLEBIOWSKI - najwyzsza ilosc
pkt na egzaminiegimnazjalnym

Gimnazjum Ruszów
1. ALEKSANDRA ZIELINSKA - najwyzsza
srednia w szkole

2. MARTA ZAK - najwyzsza ilosc pkt na egza-
minie gimnazjalnym
3. BARTOSZ PITURA - najwyzsza ilosc punk-
tów na egzaminie gimnazjalnym

W kazdej z placówek zostaly wreczone
równiez nagrody rzeczowe dla uczniów wyróz-

WYPOCZYNEK DZIECI
NA KOLONIACH LETNICH

Podsumowujac dzialania zmierzajace do
zorganizowania wypoczynku letniego dzieciom
z rodzin o trudnej sytuacji materialnej informuje,
ze Miejsko - Gminny Osrodek Pomocy Spolecz-
nej umozliwil wyjazd 37 dzieciom.

30 osób spedzi dwa tygodnie w Ustroniu
Morskim w dniach 18-31.08.Zakwaterowane zo-
stana w Osrodku Wypoczynkowym "Cechsztyn
II". Miejsko-Gminny Osrodek Pomocy Spolecz-
nej, przy pomocy Caritasu finansuje koszt po-
bytu dzieci, który wynosi 18 000,00 zl + koszt
transportu. Kwota dofinansowania z Caritasu
wynosi 4 500,00 zl.

W odpowiedzi na wniosek zlozony do
Kuratorium Oswiaty we Wroclawiu, o pomoc w
zorganizowaniu wypoczynku letniego, powiat

zgorzelecki otrzymal 43 miejsca na bezplatne
kolonie, w tym gminie Wegliniec przyznano 7
miejsc. Siedmioro dzieci spedzi czternasciedni w
Niechorzu, gdzie zakwaterowane zostana w
Osrodku Wypoczynkowym "Pomet". Wyjazd
dzieci do Niechorza nastapi 14.08,powrót 27.08.
Równiez w tym przypadku, Miejsko-Gminny
Osrodek Pomocy Spolecznej poniesie koszty
zwiazane z transportem dzieci.

W oparciu o takie czynniki jak: trudna
sytuacja materialna oraz wystepujacy w rodzinie
czynnik dysfunkcyjny wytypowana zostala li-
sta dzieci, które beda mialy mozliwosc wyjazdu.
Obecnie trwaja dzialania zwiazane z wypelnie-
niem czynnosci formalnych, zwiazane z poby-
tem dzieci z naszej gminy na koloniach.

Gminny Koordynator ds. RozwialJlwania
Problemów Alkoholowych

Agnieszka Kaleta
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SWIETOJ AN5WA-PODSUMOWANIE
VII edycja Nocy Swietojanskiej w tym roku

odbyla sie 23/24 czerwca 2007, czyli dokladnie w
najkrótszanoc w roku - Noc Swietego Jana! Mimo
pochmurnej aury humor i dobra zabawa towarzy-
szyla wszystkim bawiacym sie na imprezie.

SOBOTA (23 czerwca 2007 r.)
Pierwszy dzien imprezy jak zwykle roz-

poczal sie na sportowo. Punktualnie o 13:00 od-
byly sie coroczne Rajdy Rowerowe. Zawody sa
okazja nie tylko do zdrowej rywalizacji, ale takze
do podziwiania naszej pieknej okolicy oraz zdo-
bycia (przy okazji) nagród rzeczowych. Rajdy od-
bywaja sie w trzech kategoriach wiekowych, ale
ze wzgledu na mala liczbe zgloszonych zawodni-
ków, zawody odbyly sie w dwóch kategoriach wie-
kowych. W kategorii od 10 do 13 lat bezkonkuren-
cyjny okazal sie Patryk Rusinek, drugie miejsce na
podium zajely dwie osoby (Bartlomiej Maziarz
oraz Piotr Swiercz), które na mete dojechaly w
jednakowym czasie. Na trzecim miejscu znalazl
sie Szymon Zaczek. Najmlodszym zawodnikiem
tej kategorii byl Mateusz Bieniek. W kategorii wie-
kowej od 13 lat wzwyz pierwsze miejsce zajal
Piotr Koral, drugie Tomasz'Bronski a trzecie Pawel
Koral.

nio po Inscenizacji na scenie pojawil sie zespól
ludowy Jutrzenka z Boleslawca.

Okolo godziny 16:00 nad staw Tartaczny
przybyly cztery furmanki! Po co? Na konkurs
powozenia furmanek! Konkurs byl bardzo wido-
wiskowy i zgromadzil wiele osób podziwiajacych
wyczyny Pana Mariana Maleckiego, który w naj-
krótszym czasie pokonal wyznaczona trase. Na
drugim miejscu znalazl sie Pan Antoni Dudas oraz
Franciszek Harc. W kategorii kucy i malych koni
zwyciezyla Alicja Szyc, gdyz jako jedyna zglosila
sie do konkursu.

O godzinie 16:30 koncert rozpoczal znany
zespól Verba, który zagral takie przeboje jak: "Slu-
chaj skarbie", "Nic wiecej", "Mlode wilki".

Po koncercie Verby na scenie wystapil ze-
spól ludowy Zlote Lany z Bomowa (gmina Zagan).
Nastepnie ponownie wystapil zespól WTW. Oko-
lo godziny 20:00 na scenie pojawil sie zespól Dwie
Korony - gwiazda wieczoru. Przed godzina22:00
rozstrzygnieto Konkurs Wianków, a nastepnie, jak
nakazuje tradycja, odbylo sie puszczanie wian-
ków na wode.

O godzinie 22:00 duza publike zgromadzily
wyczyny Teatru Ognia Yoma. Po 22:00 rozpo-

czela sie zabawa taneczna, która trwala az
do bialego rana.

Punktualnie o 14:00 odbyl sie Konkurs Pla-
styczny dla dzieci. Temat pracy: "Noc Swietojan-
ska 2007". W kategorii wiekowej od 6 do 9 lat
pierwsze miejsce zajela Ewa Woznica, drugie miej-
sce nalezalo do Krystiana Mroza, a trzecie do Pawla
Karaszewskiego. W kategorii wiekowej w katego-
rii od 10 do 13 lat najladniejsza praca byla praca
Eweliny Bogacz. Na drugim miejscu uplasowala
sie praca Moniki Kokoszynskiej, a na trzecim Ka-
roliny Kowalczyk.

O 14:30 rozpoczeto rozgrywki Siatkówki
Plazowej o Mistrzostwo Borów Dolnoslaskich.
Zglosilo sie az dziesiec druzyn, z których wylo-
niono tych najlepszych, którzy beda walczyc w
finale o miejsca na podium.

Pól godziny pózniej rozpoczeto Rajd Kon-
ny Równina Wegliniecka. W tym roku bezkonku-
rencyjny okazal sie Przemyslaw Kozinski na ko-
niu Rowana ze stajni Ryszarda Stolarczyka. Na
drugim miejscu uplasowala sie Agata Tymczyszyn
na koniu Broszura oraz Bartek Baut na koniu Cy-
piso Trzecie miejsce zajal Grzegorz Dziubak na
koniu Rosa.

Po godzinie 15:00 nad Stawem Tartacznym
zrobilo sie glosno. Próbke swoich mozliwosci po-
kazal zespól Wesola Twórczosc Weglinca przepe-
dzajac ciemne chmury nad Starym Weglincem, po
czym odbyla sie Inscenizacja Nocy Swietojanskiej
przygotowana przez Pania Izabele Adamowska
wraz z dziecmi ze Starego Weglinca. Bezposred-

NIEDZIELA (24 czerwca 2007 r.)
. Kolejny dzien imprezy rozpoczety

zostal Zawodami Wedkarskimi o Puchar
Nocy Swietojanskiej, zorganizowanymi
po raz pierwszy podczas Nocy Swieto-
janskiej przez Kolo PZW PKP Wegliniec.
Najlepszym wedkarzem okazal sie Bar-
tlomiej Lis, na drugim miejscu znalazl sie
Janusz Machala, natomiast na trzecim -
Wojtek Wojdylo.

O godzinie 13:30 rozpoczeto Final
Siatkówki Plazowej o Mistrzostwo Bo-
rów Dolnoslaskich. Po zacietej rywaliza-
cji wyloniono najlepsza druzyne "Caly

czas" reprezentowana przez Mateusza Pietruszyn-
skiego oraz Lukasza Jagiello. Na drugim miejscu
znalazla sie druzyna "Sokolek", a na trzecim "Ucze
Jagi".

O godzinie 14:30 rozpoczeto Konkurs w Ply-
waniu na Byle Czym o Mistrzostwo Borów Dol-
noslaskich. Do konkursu zglosilo sie 6 zalóg. Po-
jazdy byly pomyslowe i ciekawie skonstruowa-
ne. Pierwsze miejsce w konkursie zajeli ,)askiniow-
cy", na drugim miejscu znalezli sie "Tropiciele kro-
kodyli, a na trzecim "Radio Taxi". Wszystkie za-
logi biorace w tym roku udzial w konkursie sa
zaproszone do Augustowa na XII Miedzynarodo-
we Mistrzostwa Polski w Plywaniu na byle czym
(22 lipca 2007).

Po godzinie 15:00 rozpoczeto Zawody jez-
dzieckie w Skokach przez Przeszkody. W katego-
rii amatorów zwyciezyla Katarzyna Bogawska,
drugie miejsce wywalczyl Tadeusz Górecki, a trze-
cie Przemyslaw Kozinski. W konkursie otwartym
zwyciezyl Przemyslaw Koninski, drugie miejsce
zajela Joanna Górecka, a trzecie Katarzyna Bo-
gawska.

O 15:30 rozpoczeto Konkurs Gotowania
potraw z ryb, w którym zwyciezyl zespól ze Sta-
rego Weglinca, drugie miejsce zajely kucharki z Wy-
miarek, natomiast trzecie Panie z Czerwonej Wody.
Po godzinie 15:00 na scenie wystapila Miejska
Orkiestra Deta z Ilowej. Uroczyste wreczanie na-
gród odbylo sie po godzinie 16:30. Przed 17:00 na

scenie odbylo sie przedstawienie teatralne dla dzieci
o Panu Twardowskim.

Po godzinie 17:00 przyszla pora na gwiazde
wieczoru, czyli zespól Abba-show, który zagral
same przeboje znanej szwedzkiej grupy. O godzi-
nie 18:40 koncert rozpoczal nasz lokalny zespól
bluesowy The Twisters, który w ostatnim czasie
odnosi coraz wiecej sukcesów. Po godzinie 20:00
wystapil zespól Boney M. show. I tak oto tym
muzycznym akcentem zakonczylismy VII Edy-
cje Nocy Swietojanskiej.

Dziekujemy wszystkim, którzy przybyli
na Noc Swietojanska oraz sponsorom, dzieki któ-
rym mozliwe bylo zorganizowanie tej wspanialej
imprezy. Galerie zdjec, krótkie filmy z imprezy
oraz film o Starym Weglincu zobacza Panstwo na
stronie: www.naszanoc.end.pl

Henryk Kapeluch
Towar~stwo Przyjaciól Starego Weglinca

WAKAG/EWGMINIEcd.zestr.1

1. Swietlica Srodowiskowa
w Weglincu - 2-6lipiec;

Opiekun Swietlicy, Aleksandra Sniegula zaplano-
wala: gry i zabawy integracyjne, zajecia plastyczne
i muzyczne, Festiwal Piosenki Wakacyjnej, realiza-
cja hasla "Bezpieczne Wakacje" poprzez uswia-
damianie dzieciom z jakimi niebezpieczenstwami
moga sie spotkac w okresie wakacyjnym.

2. Swietlica Srodowiskowa
w Starym Weglincu - 2-13lipiec;

Opiekun Swietlicy, Elzbieta Klosowska zaplano-
wala wakacje pod haslem "Prehistoryczne Lato",
w tym: gry i zabawy miedzyplemienne, zajecia
warsztatowe, konkursy, prezentacja mody plemien-
nej, tance obrzedowe.

3. Swietlica Srodowiskowa
w Piasecznej - 20-31 sierpien;

Opiekun Swietlicy, Katarzyna Bohdanowicz za-
planowala: zabawy na swiezym powietrzu i w swie-
tlicy, wycieczki rowerowe.

4. Swietlica Srodowiskowa
w Czerwonej Wodzie 1-14 sierpien;

Opiekun Swietlicy, Miroslawa Kutrowska prze-
widuje: wycieczki piesze i rowerowe, g1y. zabawy,
konkursy, "Mini Olimpiade ",' mecze pilki noznej i
pilki recznej" Swietlica Srodowiskowa" kontra

"Reszta Swiata", dyskoteki wakacyjne, warsztaty
plastyczne w Osrodku "Jagoda".

5. Swietlica Srodowiskowa
w Zielonce - 1-14 sierpien

Opiekun Swietlicy, Jolanta Golebska przewiduje:
zabawy w swietlicy i na swiezym powietrzu, nauke
tanca, konkursy i turnieje sportowe, wycieczki ro-
werowe.

Ponadto, Miejsko-Gminny Osrodek Pomocy Spo-
lecznej otrzymal propozycje skorzystania z ofer-
ty "zielone Lato" organizowanej przez Przedszkole
Niepubliczne w Ruszowie. Pod opieka Pani Ewy
Rogackiej i Kamili Grzelak, dzieci z Ruszowa beda
mialy mozliwosc skorzystac z przedszkolnych gier
i zabawek oraz placu zabaw, przewidziane sakon-
kursy z nagrodami, wycieczka autokarowa oraz
nauka udzielania pierwszej pomocy. Przedszkole
w Ruszowie czynne bedzie w miesiacu. lipcu, w
godzinach 900_1300.

Gminny Koordynator ds. Rozwia~wania
Problemów Alkoholowych Agnieszka Kaleta
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W dniach 16-17 czerwca br. Zary byly królestwem
"Balaku". Odbywal sie juz IX Ogólnopolski Fe-
stiwal Polszczyzny Lwowa i Kresów Wschod-
nich "Wielkie Balakanie". Przybylo 46 zespolów
z calej Polski. Patronat honorowy nad festiwa-
lem pelnili: Kazimierz Michal Ujazdowski - Mi-
nister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, J.E.
Ks. Bp Adam Dyczkowski - Ordynariusz Die-
cezji Zielonogórsko-Gorzowskiej oraz Krzysz-
tof Szymanski marszalek Województwa Lubu-
skiego.

Festiwal rozpoczela Msza Swieta w Ko-
sciele Sw. Józefa Ks. Proboszcza zamiast trady-
cyjnej homilii (na prosbe Ks. Proboszcza St. Poj-
nara) do uczestników festiwalu i innych wier-
nych zebranych na Mszy Sw. poproszono moja
osobe. Wystapienie bylo zarliwe i pelne tresci
patriotycznych i rodzinnych, zostalo nagrodzo-
ne owacja na stojaco. Wielu sluchaczy plakalo
(bylo to najlepsze moje wystapienie w moim
zyciu).

Po Mszy Sw. skladalismy wiazanki kwia-
tów i znicze przy pomniku kresowym na dzie-
dzincu koscielnym. Od Weglinieckich uczestni-
ków uczynilem to w towarzystwie Konstancji
Walczewskiej. Po tym wszyscy uczestnicy w
barwnym korowodzie ulicami Zar przeszli (przy
jednoczesnym spiewie piesni kresowych) na dzie-
dziniec Szkoly Podstawowej Nr 3.

Przypadl mi zaszczyt otwarcia festiwalu
jako wspóltwórcy i pomyslodawcy tej imprezy.
W prawdziwa atmosfere Balaku wprowadzily
uczestników i publicznosc "Weglinieckie Babu-
sy", Zespól "Plus" i Asia Smetek. Zapamietajmy
ich imiona i nazwiska. Z nich dumna winna byc
Ziemia Wegliniecka, nasze Towarzystwo, a co
wazne ich rodzice (którzy towarzyszyli swym
pOciechom).

URZAD 5KAR80WY W ZGORZELCU

informuje
Uprzejmieinformujemy,ze uwzgledniajac
potrzebysprawniejszej obslugi klientów
naszegourzeduwprowadzamynowego-
dzinyfunkcjonowaniaUrzeduSkarbowe-
gow Zgorzelcu.
Poczynajacod 18czerwca br. urzad be-
dzie czynny:

w srody od 8.00 do 18.00,
w poniedzialki, wtorki, czwartki

i piatki od 7.30 do 15.30.

Zonie, rodzinie i najblizszym,
wyrazy glebokiego wspólczucia

z powodu smierci

JÓZEFA
TLUSZCZA

radnego Rady Miejskiej Weglinca
w latach 1990-1994 oraz 1998-2002

sklada

Rada Miejska Weglinca

-
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A oto oni: "Weglinieckie Bajbusy" - Ka-
mila Plonka, Monika Matuszewska, Kin-
ga Bernatek, Konrad Nowak, Ola Hadrys,
Konstancja Walczewska, Kacper Wolny
oraz rewelacyjnyMichalekBogacz."Plus"
(dawne bajbusy) - Ola Kozak, Ola Basin-
ska, Asia Smetek, Natalia Salas, Natalia
Tretler Tomek Lukaszewicz. Bajbusy zo-
staly Laureatami festiwalu! Na 46 zespo- ,
lów! Nagroda Radiomagnetofon CD (MP
3) USB, "Plus" wyróznienie - nagroda
odtwarzacz MP3 Asia Smetek Laureatka
wsród solistów i nagroda rower górski!

Pani Beatko! Najpiekniejsze gra-
tulacje! To wszystko jest pani zasluga.
Podziw wielu Kresowian oraz lubuskich
oswiatowców dla wdrazania w tradycje
narodowa dzieci od najmlodszych ich dni
zycia do skupiania wokól przedszkola
rodziców icalego srodowiska.Nasi oswia-
towcy i samorzadowcy, tak jak rodzice,
winni równiez byc z Pani dumni.

. Kierujepieknepodziekowaniadla
Radka Slabolepszego, który od lat bezin-
teresownie opracowuje muzyke dla na-
szych artystów.

Alfred Janicki Wiceprezes
Zarzadu Glównego TMLiKPW

PS. Z ostatniej chwili...
Dnia 23.06.2007 r. w ramach obchodów Dni
Lwowa we Wroclawiu,odbyl sie w Centrum Kul-
tury "Zamek" I Kresowy Festiwal. Uczestnikami
spotkania byly zespoly: "Mlode liscie" z Ukrainy.
"Aksamitki" z Bialorusi, "Kresowiacy" oraz
"Strumyk" z Litwy. Mlodziez z tamtejszych pol-
skich szkól zaprezentowala polskie tance i pio-
senki ludowe.

Polske reprezentowal wroclawski zespól
"Ferajna" oraz "Plus" z Weglinca. Nasze dzieci
daly godzinny koncert (w dwóch odslonach)przy-
jety gromkimi brawami.

Jagodowe Lato & S~
SOBOTA - 30 czerwca

16:00-19:00 Rozpoczecie "XI Miedzynarodo-
wego Festynu Strazackiego - SIKAWA 2007"
Miedzynarodowa prezentacja sprzetu i wyposa-
zeniajednostek strazy pozarnej.Pokazy i cwicze-
nia w zakresie ratownictwa medycznego i drogo-
wego...Strazacy na wesolo" - blok konkurencji
sprawnosciowych (udzial biora strazacy-ochot-
nicy z Czech, Niemiec i Polski) Inne atrakcje i
niespodzianki
18:45 Ogloszenie wyników w rywalizacji dru-
zyn strazackich - wreczenie nagród.
19:00Oficjalneotwarcie "Jagodowego Lata"

Ogloszenie Konkursu Zbierania Jagód

19:30- 21:30 Koncert zespolu

uFARBEN tEHREU
21:30 - 23:30 Koncert zespolu

uHABAKUKu
24:00 - Zabawa taneczna: zespól "FOREST"

NIEDZIELA- 1 lipca
10:00- 12:00 Rejestracja zawodników do kon-
kursu zbieraniajagód

13:00 - 19:00 Zawody w skokach konnych
13:00 - 15:00 Bieg na orientacje"INO"
13:00-16:00 Konkurs"ZbieranieJagód"
13:00 -16:00 Turniej Gmin- W sklad Turniej
Gmin wchodza konkurencje: Konkurs drwali,
Toczenie opony, Dwu bój rzutowy (brona i cie-
zarkiem), Lepienie pierogów z jagód, Zmagania
na wesolo - mlodziezy, Zdobywanie "Jagody -
Niespodzianki" - wspinaczka na pal
15:30 - 17:30 Program dla dzieci "BAW SIE
RAZEM Z NAMI"
17:30-18:30 Kabaret"TURLAYBERET"
18:30 - 19:30 Kabaret "SLUCHAJCIE"
19:30 - 20:00 Ogloszenie wyników konkursów
20:00 - 21:00 Koncert

MEZO t KAstA WtLK
ELENt21: 15- 22:30 Gwiazda wieczoru

22:45 Pokaz sztucznych ogni
Atrakcje towarzyszace: Wesole
miasteczko, przejazdy konne i
skoki, wystawa prac malarskich
ifotograficznych, harcerskie gry
i zabawy sprawnosciowe, pre-
zentacja potraw regionalnych,
strzelanie z wiatrówki
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9 czerwca br., w sobote, na boisku sportowym w Czerwonej Wodzie

odbyly sie pierwsze, miedzygminne zawody sportowo-pozarnicze jednostek
OSP z gmin: Wegliniec i Piensk. W zawodach udzial wziely jednostki OSP:
Wegliniec, Czerwona Woda, Ruszów, Stary Wegliniec, Piensk, Zarki Srednie
i Bielawa Górna oraz jednostka SDH Kunratice z Czech i FFW Kodersdorf
z Niemiec.

Strazacy startowali w dwóch konkurencjach: sztafecie 7 x 50 m i cwi-
czeniach bojowych.

Klasyfikacja koncowa zawodów przedstawia sie nastepujaco:
I miejsceOSP Wegliniec,
II miejsce OSP Piensk
III miejscejednostka SDH Kunratice z Czech.

Punktacja jednostek w ramach poszczególnych gmin przedstawia sie
nastepujaco:

GMINA WEGLINIEC
l miejsce OSP Wegliniec
2 miejsce OSP Ruszów
3 miejsce OSP Czerwona Woda

4 miejsce OSP Stary Wegliniec
GMINAPIENSK

l miejsce OSP Piensk
2 miejsce OSP Zarki Srednie
3 miejsce OSP Bielawa Górna

Organizatorem zawodów byl Zarzad Miej-
sko-Gminny ZOSP z Weglinca a wspólorganiza-

torem Zarzad M-G ZOSP z Pienska. Techniczna
organizacja i przygotowaniem zawodów zajmo-
wala sie jednostka OSP Czerwona Woda. Przy-
gotowanie i organizacja zawodów w wykonaniu
OSP Czerwona Woda byla perfekcyjna.

Zawody swa obecnoscia zaszczyciliBur-
mistrzowie: WeglincaAndrzej Kutrowski i Pien-
ska Tadeusz Lowicki, którzy na podsumowaniu
zawodów, wraz z zastepca Komendanta PSP w
Zgorzelcu wreczyli zwyciezcom puchary i dy-
plomy.

Zgodnie z przyjetymi wczesniej ustale-
niami, zawody beda odbywac sie cyklicznie a na-
stepne odbeda sie za rok na terenie Gminy Piensk.

Wszystkim, którzy uczestniczyli w or-
ganizacji, przygotowaniu i przeprowadzeniu za-
wodów, Zarzad M-G ZOSPw Weglincu serdecz-
nie dziekuje. Dziekuje równiez wszystkim spon-
sorom, którzy finansowo i materialnie wsparli
organizacje zawodów.

Prezes Zarzadu MG ZOSP Wegliniec

Stanislaw Mikolajczyk

JEDNOSTKIOSPZ WIZYT~U S~SIADÓW
Na zaproszenie czeskich strazaków w ramach wieloletniej wspólpracy
delegacja OSP Ruszów w dniu 16 czerwca udala sie do Litomierzyc na
obchody tradycji i historii pozarnictwa na terenie Czech.

Na rynku miasta zgromadzilo sie kilka tysiecy strazaków, którzy to
barwnym pochodem poruszajac sie starymi pojazdami strazackimi, sikaw-

kami konnymi oraz pieszo przeszli ulicami miasta na teren wystawowy.
Tam mozna bylo podziwiac nowoczesny sprzet pozarniczy oraz kilkaset
starych, zabytkowych motopomp, sikawek, bryczek, pojazdów itp.

Najwiekszym zainteresowaniem cieszyly sie cztery pracujace si-
kawki z napedem parowym (naj starsza 1829r.), które lsnily w blasku
slonca, a obsluga w historycznych strojach "ciagle dokladala do pieca".
W drodze powrotnej strazacy-ochotnicy zwiedzili nowa siedzibe zawo-
dowychstrazakówwCzeskiejLipie. -

Komendant Gminny OSP Janusz Dros

Na zaproszeniestrazakówFFW z Rorki w Niemczech, delegacjaZa-
rzadu MG OSP w dniu 23 czerwca uczestniczyla w spotkaniu maja-
cym na celu omówienie zasad wspólpracy jednostki z Rorki zjed-
nostkamiOSP Gminy Wegliniec. Po rozmowach, delegacja zostala
zaproszonado uczestnictwaw obchodach 12S-leciaistnieniaFFW z
Niesky.

Obchody uswietnila parada pojazdów strazackich, od tych
najstarszych - konnych do najnowszych, takich jak obok na zdje-
ciu, do gaszenia pozarów m.in. w obiektach przemyslowych z wy-
twornica o napedzie odrzutowym. Zaprezentowano równiez jed-
nostki strazyw warunkach bojowych: przy zwalaczaniu zagrozenia
chemicznego,ratowania osób z wielopietrowego budynku i pokazu
dzialaniaprezentowanegoobok samochodu strazackiego. Najwiek-
szyaplauzwzbudzilpokaz gaszeniapozaru przez strazakóww histo-
rycznych strojach, którzy do pozaru przyjechali wozem strazackim
ciagnietymprzezkonie.

PrezesZarzaduMG ZOSP WegliniecS. Mikolajczyk

-
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Za pamiec i mile spedzone popoludnie w "Dniu Dziecka" wszystkim, którzy przy-
czynili sie do zorganizowania oraz wsparcia finansowo i rzeczowo, szczególnie:
Andrzejowi Kutrowskiemu- Burmistrzowi Gminy i Miasta, Januszowi Kobielskie-
mu - Nadlesniczemu Nadlesnictwa Ruszów, Stanislawowi Mikolajczykowi, Izabeli
Uspienskiej-Domagala, Monice Matuszak, Justynie Glonek, Andrzejowi Kusiako-
wi oraz innym nie wymienionym darczyncom, ta droga skladaja

Dzieci z Jagodzina
wraz z Rada Solecka i Soltysem

Klub Sportowy "Górnik" z Weglincaserdecznie dziekuje za wspar-
cie dzialalnosci klubu nastepujacym osobom: Wieslaw Piechota-
Nadlesniczy Nadlesnictwa W egliniec, Stanislaw Glówka - Prezes
GS "SCh" Wegliniec, Andrzej Mackowiak, Alicja Strzelecka, Wla-
dyslaw Proc, Marianna Golabek, Elzbieta Wajda, Józef Kaleta,
Jacek Dabrowski, Krzysztof Chroma, Stanislaw Fink, Andrzej
Swiderek, Marian Basinski.

Kierownictwuoraz pracownikom Zakladu Uslug
Komunalnychw Weglincu, kierownictwu Nadle-
snictwa Ruszów, Prezesom oraz strazakom z
Ochotniczych Strazy Pozarnych w Ruszowie i
Weglincu, harcerzom z Druzyny Harcerskiej
"Sukcesja" w Ruszowie oraz tym wszystkim,
którzy pomagaliw dostarczaniu wody mieszkan-
ców Ruszowa podczas jej braku w kranach, ta
drogaskladam goracepodziekowanie.

Soltys Ruszowa - Leszek Hawrot

SUKCESYUKS"ORLlKI"

Zarzad Klub "Górnik" Wegliniec

WojciechaNaskreta i Marcina Dabrowskiego za-
konczyla rozgrywki pilkarskie w sezonie 2006/
2007 na III miejscu w tabeli.
Ponadto, w sezonie 2006/2007 UKS "Orliki" za-
jeli I miejsce w powiatowym turnieju pilki noz-
nej chlopców do lat 13w Jerzmankach, VIII miej-
sce w Dolnoslaskim Finale VIII Igrzysk LZS
w halowej pilce noznej w Olawie.
Gratuluje osiagniec i zycze dalszych sukcesów.

Prezes UKS "Orliki" Wegliniec
Miroslaw Soch on

Druzyna UKS "Orliki" w skladzie Antoszew-
ski Marcel, Brauza Bartosz, Czajkowski Ja-
kub, Fink Wojciech, Golembski Adam, Giza
Dawid, Gudyka Mateusz, Jeziólkowski Tade-
usz, Kolodziejczak Tomasz, Kurianowicz Ka-
mil, Laptos Krystian, Rucinski Adam, Trela
Jakub, Pietrzak Mariusz, Pietrzak Krzysztof i
Pluciennik Malgorzata pod okiem trenerów

TURNIEJDZIKICHDRUZYN
23 czerwca w sobote odbyl sie w Weglincu, zorganizowany przez Zarzad UKS "Orliki"

Turniej Dzikich Druzyn. Mlodzi pilkarze startowali w dwóch kategoriach: Druzyny Mlodszych i
Druzyny Starszych. W kategorii "Mlodsi" udzial wziela druzyna "GKS Belchatów" z Czerwonej
Wody oraz druzyna"FC Ziomy"z Weglinca.W kategorii"Starsi"udzialwzielydruzyny:"GKS
Czerwonka" z Czerwonej Wody,"Wladcy Much" z Weglinca oraz "Wymiatacze" zWeglinca.
Klasyfikacja koncowa przedstawia sie nastepujaco: "Mlodsi" - I miejsce "FC Ziomy" z Weglinca, II
miejsce "GKS Belchatów" z Czerwonej Wody, "Starsi" - I miejsce "Wymiatacze" z Weglinca, II
miejsce "Wladcy Much" z Weglinca, III miejsce "GKS Czerwonka" z Czerwonej Wody.

Zwyciezcy otrzymali puchary z rak Burmistrza Gminy i Miasta oraz pamiatkowe dyplomy.
Ponadto dyplomu i statuetki pilkarzy otrzymali najlepsi zawodnicy turnieju w kategoriach: bramkarz
- Koszewski Sebastian z "FC Ziomy" z Weglinca, strzelec - Czajkowski Jakub z "Wymiataczy" z
Weglinca, zawodnik turnieju Kurianowicz Kamil z" Wladców Much" zWeglinca, orazjedyna dziew-
czyna grajaca w pilke nozna Sroka Patrycja z druzyny "FC Ziomy" zWeglinca.

Ponadto, Burmistrz Gminy i Miasta, Andrzej Kutrowski, za osiagniecia i sukcesy w sezonie
pilkarskim 2006/2007 nagrodzil pucharem i okolicznosciowym dyplomem trenerów druzyny UKS
"ORLIKI": WojciechaNaskreta i Marcina Dabrowskiego.

Zarzad Klubu UKS "Orliki"

ZAKONCZENIESEZONUPILKARSKIEGOUKS"JASTRZEBIE"ZRUSZOWA
15 czerwca br. na boisku w Jagodzinie odbylo

sie zakonczenie sezonu pilkarskiego UKS "Jastrze-
bie" z Ruszowa. Druzyna pilkarski sezon zakonczy-
la w tabeli na 6 miejscu. Trenerem druzyny jest Jan
Sahajdak. .

W programie.zakonczenia sezonu przewidzia-
no mecz pilkarski pomiedzy druzyna UKS Jastrze-
bie, a druzyna ojców zawodników druzyny oraz
wspólne pieczenie kielbasek. Mecz zakonczyl sie
zwyciestwem druzyny ojców. Do konca nie wiado-
mo, czy wynik meczu nie byl pokazem przez rodzi-
ców swym dzieciom jak maja zwyciezac z przeciwni-
kiem, czy taktyczny respekt mlodej druzyny przed
umiejetnosciami rodziców.

Kielbaski z grilla byly wysmienite a jeszcze le-
piej smakowala potrawa z "cyganskiego garnka". Oczy-
wiscie, w uroczystosci zakonczenia sezonu uczestni-
czyla miejscowa wladza w osobie soltysa Bogdana
Mscichowskiego i nauczyciela WF Roberta Grzela-
kowskiego, który gral w skladzie druzyny ojców.

Spotkanie na zakonczenie sezonu bylo mozliwe
dzieki sponsorom z Ruszowa: Barbara Musial - Sklep
ABC, Jaroslaw Podyma - sklep "Chata Polska",
Krzysztof i Agnieszka Ogórek- Sklep Warzywniczy,
Kamila Czajkowska i Krystyna Matuszak - Sklep

Spozywczy, Elzbieta Marcisiak - Sklep "Mistral", Leon
Bieganowski- Zaklad Masarniczy, Wojciech Swiderski-
Sklep Ogólnobudowlany,Edyta i Dariusz Stelwach - Za-
klad Ogólnobudowlanyoraz Irena Dros.

Za organizacjei przygotowaniecalosci imprezydzie-
kuje Sylwii i Stanislawowi Mikolajczykom oraz Beacie
Bogacz.

Mam nadzieje, ze dla mlodych
zawodników to zakonczenie bedzie po-

dziekowaniem za chec i zaangazowa-
nie w dzialalnosc i rozgrywki sporto:-
we UKS "Jastrzebie".

Prezes UKS "Jastrzebie"
Roman Kowalski

Pilkarze UKS "Jastrzebie" wraz z rodzicami, trenerem i R.Grzelakowskim
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PRACYW GMINIE

WE~UNIE[JKIE

21 czerwca w Zielonce Burmistrz, Prze-
wodniczaca Rady Miejskiej i Sekretarz
Gminy uczestniczyli w uroczystym odda-
niu do uzytku kopalni gliny, wybudowa-
nej od podstaw przez firme "Ekocerami-
ka" z Suszek.Zakladten uruchomionoprzy
duzym zaangazowaniuGminy iBurmistrza
w procedurze administracyjnej zwiazanej
z powstaniem kopalni. Wg informacji wla-
scicieli kopalni, eksploatacja zloza trwac
bedzie ok. 40 lat. Na zdjeciu: Burmistrz
wraz z wlascicielamikopalnidokonuja uro-

czystegoprzeciecia wstegi. Red.

KONKURSFOTOGRAFICZNY
NClEKAWOS.rKlGMll'IY W~Glll'UECN

l. Organizatorem konkursu jest Burmistrz
Gminy i Miasta Wegliniec i Miejsko-Gmin-
ny Osrodek Kultury.

2. Konkurs jest skierowany do mieszkan-
ców gminy Weglini~c i gmin okolicznych,
bez wzgledu na wiek, zawód, czy status
spoleczny.

3. Przedmiotem konkursu jest wybór i
nagrodzenie najlepszych zdjec, które beda
wykorzystywane w promocji gminy

3.l.Ustala sie nastepujace kategorie tema-
tyczne konkursu: a) przyroda, b) ludzie
c) architektura

3.2. Technika zdjec jest dowolna. Format
zdjec powinien wynosic przynajmniej 15 x
2lcm. Zdjecia wykonane cyfrowo powin-
ny byc przekazane równiez w formie trady-
cyjnej.

3.3. Kazda praca powinna byc opatrzona
tytulem i zawierac krótki opis:
co przedstawia.

3.4. Autor moze zglosic do
konkursu nie mniej niz 5 prac.

4. Najwazniejszymi kryte-
riami oceny zgloszonych prac
sa: charakter pracy odpowia-
dajacy celom promocyjnym
gminy, zgodnosc z kategoria tematyczna Gak
w pkt. 3.1.), poprawnosc techniczna, no-
watorskie ujecie.

5. Zwyciezców konkursu w poszczegól-
nych kategoriach wyloni komisja powolana
przez Burmistrza Gminy i Miasta Wegli-
niecoDecyzje komisji sa ostateczne.

6. W rozstrzygnietym konkursie zostana
przyznane 3 nagrody

7.Warunkami uczestnictwa w konkursie
sa:

- dostarczenie prac konkursowych orga-
nizatorowi listownie lub osobiscie,

- podanie danych autora prac: imie i
nazwisko, adres (numer telefonu, e-mail),
wiek, status spoleczny (np. uczen, stu-
dent, zawód).

7.1. Koszty nadeslania prac konkur-
sowych ponosi uczestnik konkursu.

7.2. Prace zgloszone nie podlegaja
zwrotowi.

7.3. Zgloszenia niekompletne nie beda
rozpatrywane.

8. Organizator konkursu zastrzega so-
bie prawo do nierozstrzygniecia konkur-
su w przypadku, gdy prace konkursowe
nie spelnia oczekiwan organizatora.

9. TERMINNADSYLANIAZGLO-
SZEN UPL YWA 5 wrzesnia 2007 r. De-

cyduje data stempla pocztowego.
10. Prace konkursowe z dopiskiem

"Konkurs fotograficzny" nalezy dostar-
czyc pod adres: Bibliote-
ka Publiczna MiG, Wegli-
niec, ul. Wojtyly 10, tel.
0757712510.

11. Rozstrzygniecie kon-
kursu i wreczenie nagród na-
stapi podczas Swieta Grzy-
bów 09 wrzesnia 2007 r.

12. Zlozenie prac w konkursie jest
równoznaczne z wyrazeniem zgody na
wykorzystywanie zdjec w promocji
gminy, bez wynagrodzenia, w dowolnym
terminie i formie.

13. Dane osobowe uczestników kon-

kursu beda przetwarzane tylko dla po-
trzeb konkursu.

14. Dodatkowe informacje o konkursie
uzyskac mozna w Bibliotece Publicznej
MiG, ul. Wojtyly 10, tel. 7712 510
(Izabela Uspienska-Domagala) lub w Biu-
rze Organizacyjnym Swieta Grzybów.

snie

WYNIKIKONKURSU"WSPOMNIENIAKRESOWE"
Wlistopadzieubieglorokuogloszonyzostaldlawszystkimmiesz-

kancówgminyWeglinieckonkursnawspomnieniaozyciunaKresach
"A unasw domuto mamamówili...".

Na konkurswplynelokilkanasciepracuczniówz gimnazjum
w Ruszowiei Weglincu.Wyróznionezostalywspomnieniauczennic
z gimnazjumw Ruszowie:DominikaSzymko,JoannaBodzianna,Ju-
dytaPorochonska,KarolinaFedyczkowska,BarbaraFrak,Katarzyna
Skrzypek.

Wszyscyuczestnicyotrzymalidyplomya osobywyróznionena-
grodypieniezne.Zespisanymiwspomnieniamimieszkancównaszej
gminy,którzyprzybylitutajz KresówWschodnichzapoznacmoznasie
w MuzeumKresowymwWeglincu.

NAD WODA SPIEWANIE
To haslo przyciagnelo do Osrodka "Jagoda" wielu mieszkan-

ców Czerwonej Wody i okolic. Zabawa byla wysmienita, bylo
wesolo i kolorowo, a zespoly nie chcialy schodzic ze sceny.
W przegladzie wzielo udzial 15zespolów z bylego województwa
Jeleniogórskiego.

Na zaproszenie zespolu" Podolanie" przyjechala redaktor
Radia Wroclaw Malgorzata Majeran-Kokot, która byla zauro-
czona okolica i wystepami zespolów. Mysle, ze to byla wspania-
la promocja okolicy naszej Gminy i ze nie skonczy sie na tym
jednym przegladzie.

Zycze pomyslodawca i organizatorom wielu takich udanych
imprez.

Teresa Pr<JJbysz


