
Wakacje w pelni. Pogoda sprzyja wypoczywajacym i nie zaklóca ryt-
micznej pracy urzedników i radnych! Minelo pierwsze pólrocze tak, wiec nad-
szedl czas "przymiarek" do budzetu na kolejny rok kalendarzowy! Tylko ten, kto
juz kiedys byl radnym wie,jakie to trudne zadanie!

W planowaniu tego dokumentu nie chodzi o stworzenie fIkcji,której nijak
sienie zrealizuje.Naszym odpowiedzialnym zadaniem jest uwzglednienie postu-
latów ze wszystkich miejscowosci naszej gminy! Musza one korespondowac z
zapisami zawartymi w Strategii Rozwoju Gminy, czyli w naszym inwestycyjnym
"rozkladziejazdy"! Trudnosc, jaka z tego wynika to jak zwykle scisle okreslone
srodki, którymi gmina dysponuje Gakdobrze wiemy sa one zawsze zbyt male...)!
Juz w sierpniu podczas specjalnego posiedzenia radni z poszczególnych miej-

scowosci przedstawiapropozycje do budzetu. Prezentacja ta pozwoli na prze-
prowadzenie konstruktywnej dyskusji, w której wylonimy najwazniejsze imoz-
liwe do rzeczywistej realizacji wnioski.

W urealnieniu tych wyborów pomoga nam przedstawiciele urzedu w oso-
bach burmistrza i pani skarbnik! Radni z Klubu ISO wnioskowac beda m.in. o
podjecie dzialan zmierzajacych do powstania krytej plywalni (oczywiscie nie po-
wstanie ona w roku 2008,gdyz od pomyslu do realizacji dluuuuga droga...).

W drugiej polowie sierpnia burmistrz z grupa radnych uda sie na spotka-
nie z przedstawicielami fIrm, które zajmuja sie budowa takich obiektów. Odwie-
dzimytez miejsca, gdzie fIrmyrealizowaly inwestycje. Bedziemy prowadzic roz-
mowy z przedstawicielami wladz lokalnych na temat sposobu finansowania bu-
dowy iutrzymania takich obiektów (mowa tu o miejscowosciach podobnych do
Weglinca)! O efektach rozmów poinformujemy w sierpniowym numerze.

Barbara Drozd
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Za nami juz dwie bardzo

udanegminne imprezyplenero-
we: NocSwietojanskaorazJago-
dowe Lato!Bylyonebardzouda-
nedziekiogromnemuzaangazo-
waniu lokalnychdzialaczyStare-
go WeglincaorazRuszowa!

Za wspanialyefektWszyst-
kim Panstwu skladamy wielkie,.
podziekowania!

Burmistrz Andrzej Kutrowski
Przewodniczaca RM Barbara Drozd

Rada Miejska W-eglinca oglasza

IX EDYCJE KONKURSU "NAJLADNIEJSZY BALKON I OGRÓD"

nagrodyfinansoweza trzypierwszemiejsca w kazdejzkategorii,

rozstrzygnieciekonkursupodczas"SwietaGrzybów"w dniu 9 wrzesniabr.

zgloszenia osobiscie lub telefonicznie w Biurze Rady Miejskiej
W egliniec ul.Sikorskiego 3, tel.77 12 255 wew. 34
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Pierwszym punktem porzadku obrad Gminy Wegliniec na lata 2007-2015. przewod- Uchwalodawczych i Prawa Miejscowego poin-
sesji bylo przedstawienie przez p.Danute Plu- niczaca Rady podkreslila, iz strategia jest jednym formowala o pozytywnej opinii komisji wydanej
tecka, Zastepce Dyrektora Powiatowego Urze- z najwazniejszychtematów dzisiejszego posiedze- nt. niniejszego projektu. W uzasadnieniu, Bur-
du Pracy w Zgorzelcu informacji o sytuacji na nia. Glos zabral dr A.Sztando. Mówca na wstepie mistrz wskazal mierne efekty wynikajace z faktu
rynku pracy. Pani Danuta Plutecka, oprócz pi- podkreslil range niniejszego dokumentu. Wskazal przynaleznosci do niniejszego stowarzyszenia,
semnej informacji przekazanej radnym, przed- na korzysci z niego plynace. Przypomnial takze wnoszac jednoczesnie o zrewidowanie kwestii
stawila kilka dodatkowych informacji. Stwier- cala procedure zwiazanazjego przygotowaniem, ewentualnej dalszej przynaleznosci. 14 glosami
dzilam.in., iz z przedstawionej statystyki wy- podkreslajac wklad uczestników warsztatów. za, Rada podjela uchwale.
nika, ze bezrobocie spadlo. Wskazal cele i zadania strategii. Na koniec wrazil 5. w sprawie zmiany uchwaly - regulaminu

Na terenie powiatu, na przestrzeni ubie- nadzieje, ze realizacja dokumentu przyczyni sie przyznawania pomocy materialnej o charak-
glegoroku orazdo maja roku biezacego, spadlo o do rozwoju Gminy. Poniewaz pytan nie zgloszo- terze socjalnym dla uczniów zamieszkalych
41%. Na terenie gminy Wegliniec o 35%. Stopa no ani nie podjeto dyskusji, przystapiono do glo- na terenie GiM Wegliniec. Burmistrz uzasad-
bezrobocia w powiecie wynosi niecale 16%. sowania. Jednoglosnie, 14glosami za, Rada podje- nil propozycje zawarte w przedstawionym do-
Dodala, iz nie oznacza to jednak, ze zmniejszy- la uchwale.Autor dr A.Sztando raz jeszcze zabie- kumencie. Pierwsza z propozycji powiazana byla
ly sie problemy dotyczace zjawiska, jakim jest rajac glos, wyrazil podziekowanie za wklad w ze zmianapodjetana ostatnim posiedzeniu Rady.
bezrobocie. Zauwazyla, bowiem, iz prace po- tworzenie niniejszego dokumentu, wymieniajac Po zwiekszeniu stypendium wprowadzonym w/
dejmuja przede wszystkim osoby, które chca Burmistrza, pracowników urzedu - wskazujac w zmiana, stypendium za rok szkolny 2006/2007,
pracowac oraz osoby wyksztalcone. 72% osób imiennie Agate Adamczyk -radnych i wszystkich winno byc wyplacane wraz z wyrównaniem.Inny
bezrobotnych stanowia osoby z niskim wy- wspóltworzacych strategie. Zlozyl takze zycze- jednak zapis regulaminu mówio wyplaciepienie-
ksztalceniem lub bez wyksztalcenia. Mówczy- nia wytrwalosci i sukcesów w realizacji zapisów dzy dopiero po przedstawieniu rachunku. Ponie-
ni przedstawila takze dane statystyczne zwia- strategii a tut. mieszkancom i wladzom rozkwitu waz jednak nie jest mozliwe przedstawienie ra-
zane z tzw. naplywami i odplywami tj. faktami gminy. chunków za okres wsteczny, by zrealizowac in-
wylaczenia i wlaczenia z rejestru bezrobotnych. 3. w sprawie wyrazenia woli realizacji kom- tencje Rady, wniesiono o umozliwienie wyplaty
Wymienilaprzyczyny . pieniedzy (wyrów-
z~iazane z tymi ~akta-

[
Sesja Rady Miejskiej w Weglincu w dniu 27 czerwca 2007 r ania),b~zzadania

mi. Odnoszac Sie do achunkow. Druga
pytaniaradnegoWiesla- zmiana wynikala z
wa Frelicha o mozliwosci przekwalifikowania pleksowego zadania remontu i rozbudowy sys- wystapienia dyrektorów szkól, którzy wniesli o
kobiet, które w grupie bezrobotnych na tut. te- temu oswietlenia drogowego na terenie mia- uznanie zaswiadczenia potwierdzajacego zakup
renie stanowia wiekszosc, stwierdzila, iz pro- sta i gminy Wegliniec. Burmistrz poinformo- ksiazek na kiermaszu szkolnym na równi z fak-
pozycji dla kobiet jest bardzo wiele. Poparla to wal, iz na dzisiejsze posiedzenie przybyl autor tura, za która przysluguje zwrot pieniedzy. 14
kilkoma konkretnymi przykladami. Podkreslila programu remontu i rozbudowy oswietlenia celem glosami za, przy 1 wstrzymujacym Rada podjela
równiez, iz kobiety w zadnym wypadku nie sa zapoznania zjego szczególami. Gosc przedstawil uchwale.
w tym wzgledzie dyskryminowane. Rada przy- informacjez zakresu finansowania niniejszego za- 6. w sprawie powolania zespolu do przedsta-
jela zlozonainformacje. dania oraz zalozenia programu. Wynikalo z nich, wienia Radzie opinii o zgloszonych kandyda-

W kolejnym punkcie porzadku obrad, iz pod przygotowany zakres rzeczowy ogloszo- tach na lawników. Do skladu komisji zgloszono
W BLOKU UCHWAL, rozpatrzono nastepuja- ny zostanie przetarg, na zrealizowanie ze srod- nastepujacych kandydatów: radnego Leszka
ce uchwaly: ków wlasnych omawianego zadania. Wykonawcy Hawrota, radnego Zbigniewa Soltysa oraz radne-
1.w sprawiezmian w budzecie- Burmistrz- bedzie mozna powierzyc takze obowiazki kon- go Grzegorza Karlica.
AndrzejKutrowskipoinformowal, ze dokumen- serwacji urzadzen. Splata natomiast, nastepowala 7. w sprawie odplatnego nabycia nieruchomo-
tern tym porzadkuje sie biezace sprawy. Przy- bedzie z oszczednosci gminy uzyskanych wsku- sci. Burmistrz wyjasnil, iz w zwiazku z plano-
blizyl takze problem zwiazany z nierytmicz- tek wprowadzonych zmian w oswietleniu drogo- wana budowa parku w Czerwonej Wodzie pro-
nym splywem podatków od nieruchomosci. Z wym. Okres splaty przewiduje sie na 14-16 lat. wadzone sa prace przygotowawcze. Gmina musi
informacji Burmistrza wynikalo, iz generalnie Mówca nawiazal takze do przeprowadzonych dysponowac tytulem prawnym terenu objetego
budzet zostaje zwiekszony o uzyskane ponad- konsultacji poprzedzajacych przygotowanie pro- planem niniejszej inwestycji. Poniewaz wymie-
planowe dochody.Tam gdzie mozna, zmniejsza gramu. Wskazal zakres prac rzeczowych przewi- nione w projekcie dwie dzialki sa dzialkami wla-
sie natomiast wydatki. Nastepnie p.Skarbnik dzianych do zrealizowania. Generalnie po zakon- snosciowymi, stad propozycja ich nabycia z prze-
omówila po kolei wszystkie pozycje wymie- czeniu modernizacji na terenie gminy bedzie 1024 znaczeniem na budowe parku. Burmistrz poin-
nione w projekcie. Z przedstawionych w tym punktów swietlnych. Zakladane oszczednosci formowal, ze jest to grunt o powierzchni ok. 30
wzgledzie informacjiwynikalo, ze dochody bu- roczne to kwota ok. 200 tys. zl. Koszt calego arów ajego wartosc okreslona przez rzeczoznaw-
dzetowe zostaja zwiekszone na skutek korekty przedsiewziecia szacuje sie na 2.438 tys. zl. Rada ce wynosi ok. 10 tys. zl. 14 glosami za, Rada
klasyfikacjibudzetowej,zmian planu dochodów, 14glosami za, podjela uchwale podjela uchwale. .

z tytozwrotu zaliczek alimentacyjnych i zasil- 4. w sprawie wystapienia Gminy i Miasta We- Obrady sesji Rady zakonczyly sprawy
ków oraz wplat nadwyzki srodków obrotowych. gliniec ze stowarzyszenia Poludniowo-Zachod- organizacyjne, odpowiedzi na zapytania radnych
13glosami za, Rada podjela uchwale. nie Forum Samorzadu Terytorialnego "Pogra- i wolne wnioski oraz komunikaty.
2. w sprawie przyjecia Strategii Rozwoju nicze". Przewodniczaca Komisji Inicjatyw Przewodniczqca RM Barbara Drozd

mistrza w okresie miedzysesyjnym,
. przyjeto sprawozdanie z prac komisji Rady w II
kwartale br..przyjeto sprawozdanie z wykonania uchwal i
wniosków Rady podjetych w I pólroczu br.

Glównym punktem porzadku obrad se-
sji byla informacja o bezpieczenstwie i porzad-
ku publicznym. Informacje w tym zakresie
przedstawili zaproszeni goscie: Komendant Po-
wiatowy Policji - Marek Kazimierczak i Ko-
mendant Komisariatu Po-
licjiw PienskuJanDorosz
czak; przedstawiciel Ko Sesja Rady Miejskiejw Weglincuw dniu
mendy Powiatowej Pan-
stWowejStrazy Pozarnej w Zgorzelcu- Hubert
Jarosz;PrzedstawicielPlacówki Strazy Granicz-
nej w Zgorzelcu- Joanna Kostecka. W nastepnej
kolejnosci, zgodnie z porzadkiem obrad:.zaproszeni radni powiatowi przedstawili in-
formacje z prac w Radzie Powiatu Zgorzelec,
. zapoznano sie z informacjaz dzialalnosci Bur-

sci,
. zmiany uchwaly dotyczacej górnych stawek
oplat ponoszonych przez wlascicieli nierucho-
mosci za uslugi w zakresie usuwania i unieszko-
dliwiania odpadów komunalnych,

. zatwierdzenia Pro-

. ramuRozwojuBazy
16 lipca 2007 r portowejwGminie

egliniec.
W bloku uchwal rozpatrzono i podjeto. zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej.

uchwaly w sprawie: Ponadto w Rada podjela dwa wnioski w.zmian w budzecie, sprawie planu remontu dróg w gminie' i w spra-.zbycia w drodze przetargowej gminnych nieru- wie wprowadzenia zakazu zatrzymywania i par-
chomosci gruntowych na rzecz EnergiaPro Kon- kowania na drodze 296 na odcinkach, którenie sa
cem Energetyczny S.A. wyremontowane.
.nieodplatnegonabyciaprzezgminenieruchom0- Przewodniczaca Rady Miejskiej

Barbara Drozd
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Strategia Rozwoju Gminy Wegliniec na

lata 2007-2015 jest dokumentem o kluczowym
znaczeniu dla rozwoju naszej gminy. Zawiera hie-
rarchiczna strukture celów i zadan, których reali-
zacja oznaczac bedzie prawidlowa ewolucje go-
spodarczej, spolecznej i srodowiskowej jej sfery.
Jest swiadomym wyborem tych dzialan, co do
których jestesmy wszyscy przekonani, ze uru-
chomia szereg korzystnych dla gminy impulsów
rozwojowych. Oczekujemy, ze ich realizacja za-
poczatkuje nowy, dobry rozdzial w jej historii,
umozliwiajac lub znaczaco ulatwiajac pelne wy-
korzystanie wszystkich jej atutów i szans, likwi-
dujac lub wyraznie ograniczajac problemy oraz
zabezpieczajac japrzed zagro.
zeniami. Jestesmy przekonani
ze dzialania realizowane w ra.

mach Strategii skutkowac bedl
nie tylko poprawa poziomu zaspokojenia potrzeb
spolecznosci gminy, ale równiez przyciagac beda
srodki finansowe do jej budzetu, budzetów go-
spodarstw domowych i dzialajacych tu firm.

Stoi przed nami wielkie zadanie. Strategia
nie ma przeciez zdolnosci samosprawczych. Jest
doskonalym narzedziem, lecz tylko narzedziem.
Przyjecie Strategii rozpoczyna zatem okres, w
którym, poza czynnosciami dotychczasowymi,
wykonywac bedziemy szereg nowych prac, ta-
kich jak np.: restrukturyzacja poszczególnych ob-
szarów dzialan samorzadu, pozyskiwanie srod-
ków z funduszy unijnych, promocja gospodar-
cza, doskonalenie struktur administracyjnych,
budowa nowych urzadzen infrastruktury technicz-
nej i spolecznej oraz wiele innych. Dysponujemy
odpowiednia wiedza i srodkami, aby zadania te
wykonac. Nie brak nam tez motywacji i wiary w
odniesienie sukcesu. Razem z nami przed wy-
zwaniami przyszlosci stoja nasi sprawdzeni juz
partnerzy. W zwiazku z tym, jestem spokojny co
do powodzenia naszej misji i przekonany, ze re-
alizacja Strategii stanie sie dla wladz gminy, pra-
cowników jej jednostek organizacyjnych oraz
mieszkanców, powodem do czerpania przyjem-
nosci z rozwoju tego co dla nas wszystkich wspól-
ne. Z rozwoju demokratycznej wspólnoty samo-
rzadowej, która z mocy prawa tworzymy, i w
której z woli wlasnej zyjemy. Z rozwoju Gminy
Wegliniec.

Przyjeta partycypacyj na metoda budo-
wy strategii spowodowala, iz kilkadziesiat osób
reprezentujacych w gminie najrózniejsze instytu-
cje uczestniczylo w pracach nad strategia i kolej-
no konsultowaly jej tresc zglaszajac przerózne
uwagi i propozycje. Taki sposób budowy tego
najwazniejszego dokumentu wyznaczajacego kie-
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runki rozwoju gminy daje podstawy do stwier-
dzenia reprezentacyjnych przyjetych celów i ich
akceptacji spolecznej równiez na etapie realiza-
cji.

Oczywistym stalo sie, ze kazdy kto mial-
by cokolwiek dopowiedziec w sprawie strategii
rozwoju gminy anie zglosil tego na etapie budo-
wy tego projektu, pomimo szerokiego naglosnie-
nia prac nad tym dokumentem, w calosci akcep-
tuje przyjete zapisy lub zgodnie z zasada, ze
nieobecni nie maja racj i, pozbawil sie prawa kry-
tyki przyjetego kierunku rozwoju gminy.

Strategia jest bardzo obszernym bo po-
nad dwustustronnicowycm dokumentem publi-

kowanym w Biuletynie Informacji Publicznej
Gminy Wegliniec, dlatego pozwalamy sobie
przedstawic do informacji Panstwa najistotniej-
sze cele strategiczne przyjete do realizacji w bie-
zacej kadencji wladz samorzadowych, lub któ-
rych rozpoczecie przewidziano w biezacej ka-
dencji. Oczywiscie warunki realizacji, mozliwo-
sci finansowe Gminy beda wymuszaly korekty
realizacyjne. Na dzien dzisiejszy podstawowe
strategiczne zadania na lata 2007-2010 przedsta-
wiajasie nastepujaco:
"ROZWIJAMY GOSPODARKE!"

Pierwszym celem strategicznym Gminy
Wegliniecjest maksymalizacjapoziomu rozwoju
gospodarczego.Rozwój gospodarczyGminy We-
gliniec nalezy rozumiecjako rozwój zbiorowosci
lokalnych podmiotów gospodarczych, tzn.
przedsiebiorstw zlokalizowanych na terenie gmi-
ny oraz zlokalizowanych na terenie gminy od-
dzialów, zakladów, filii i innych placówek pod-
miotówmajacychswoja siedzibepozagmina.
Rozwój ten nalezy utozsamiac z doskonaleniem
oraz wprowadzaniem nowych produktów i uslug,
unowoczesnianiemtechnologiiwytwarzania,roz-
szerzaniem rynków zbytu, zwiekszaniem efek-
tywnosci wytwarzania, korzystnymi zmianami
formy prawnej dzialalnosci oraz korzystnymi
zmianami struktury kapitalowej. Moze on od-
bywac sie wylacznie jako pozytywne przeksztal-
cenia strukturalne, jednak zwykle towarzyszyc
mu bedzie wzrost gospodarczy, którego symbo-
lem sa nowo powstajace firmy, procesy inwe-
stycyjne i zwiekszanie zatrudnienia.
"NAJWAZNIEJSI SAMIESzKANCY!"

Drugim celem strategicznym Gminy
Wegliniecjest podniesienie poziomu warunków
bytowych oraz mozliwosci konsumpcyjnych

NOWAFORMA POMOCY MATERIALNEJ UCZNIOM
RadaMiejska przyjelana sesji w dniu 27.06.2007r.uchwale w sprawie zmiany regulami-

nu przyznawaniapomocymaterialnejo charakterze socjalnymdlauczniów zamieszkalychna
terenie gminy Wegliniec. Zmianie ulegly: zakres rzeczowy pomocy, który rozszerzono o
zakupmundurkaszkolnego lub strojugalowego oraz wysokosc przyznawanejpomocy mate-
rialnej.

Zmianawysokosciswiadczeniaobowiazuje od roku szkolnego2006/2007,w zwiazku
z tym róznica pomiedzy pomoca wyplacona a nalezna zostanie wyplacona bez obowiazku

dostarczenia dodatkowych rachunków lub faktur.
Nowa uchwalawprowadza takzemozliwosc wydawania

zaswiadczenia przez dyrektora szkoly,potwierdzajacego za-
kup uzywanych podrecznikówna kiermaszuszkolnym,które
mozna dolaczyc do dokumentów niezbednych do realizacji
stypendium. Red.

spolecznosci lokalnej.
Istotna kwestia jest okreslenie zakresu

merytorycznego tegoz celu, podobniejak to mia-
lo miejsce w wypadku celu rozwoju gospodar-
czego. Najwlasciwsze jest tu wykorzystanie za-
pisów ustawy o samorzadzie gminnym. Zakres
ten obejmuje zatem m. in.: lad przestrzenny, lo-
kalny transport zbiorowy, ochrone zdrowia, po-
mocy spoleczna (w tym osrodki i zaklady opie-
kuncze), gminne budownictwo mieszkaniowe,
edukacje publiczna, kulture (w tym biblioteki
gminne i inne instytucje kultury oraz ochrone
zabytków i opieke nad zabytkami), kulture fi-
zyczna i turystyke (w tym tereny rekreacyjne i

rzadzenia sportowe), cmenta-
ze gminne, porzadek publicz-
iYi bezpieczenstwo obywateli
,raz ochrony przeciwpozaro-

wej i przeciwpowodziowej (w tym wyposaze-
nia i utrzymania gminnego magazynu przeciw-
powodziowego), utrzymanie gminnych obiektów
i urzadzen uzytecznosci publicznej oraz obiek-
tów administracyjnych oraz polityke prorodzinna
(w tym zapewnienia kobietom w ciazy opieki
socjalnej, medycznej i prawnej). Osiaganie,okre-
slonego wyzej, drugiego celu strategicznego od-
bywac sie bedzie poprzez zaspokajanie potrzeb
mieszkanców gminy przede wszystkim w tych
dziedzinach.
"ZYJEMY DZIEKI SRODOWISKU!"

Trzecim celem strategicznym Gminyjest
uzytkowanie zasobów lokalnych zgodnie z zasa-
dami ekorozwoju.

Zachowanie i sanacja ekosystemów musi
sie odbywac nie tylko przez ochrone srodowiska
naturalnego Gminy Wegliniec, ale przedewszyst-
kim poprzez uzytkowanie go zgodnie z zasada-
mi ekorozwoju, czyli rozwoju zrównowazone-
go. Przez rozwój ten rozumie sie taki rozwój spo-
leczno - gospodarczy, który odbywa sie z posza-
nowaniem zasobów srodowiska.

Przyjete w Strategii Rozwoju Gminy
Wegliniec na lata 2007-2015 zrównowazone roz-
wiazania powinny dac w dluzszym horyzoncie
czasu, duzo wieksze niz w tradycyjnie opraco-
wywanych strategiach, efekty spoleczne i eko-
nomiczne, gdyz nie niszcza struktur oraz zaso-
bów przyrodniczych i kulturowych.

Zasoby te sa podstawa nie tylko wielu
rodzajów dzialalnosci gospodarczej Gminy We-
gliniec, a takze podstawa zachowania fizycznego
i psychicznegozdrowiajej mieszkanców,glów-.
nych twórców rozwoju ijednoczesnie odbiorców
jego efektów.

Red.

INFORMACJA
W zwiazku z poja'

roku w okresie letnim, in .
cym zagrozeniu..nodczas
niem przez
ciwko jad
Pogotow~
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Bezposrednio po zakonczeniu XI Edy-
cji "Sikawy", w sobote 30 czerwca br. o godz.
19:00Bunnistrz Gminy i Miasta Wegliniec An-
drzej Kutrowski, Przewodniczaca Rady Miej-
skiej Barbara Drozd oraz Soltys Ruszowa
Leszek Hawrot dokonali otwarcia III Edycji
"Jagodowego Lata" w Ruszowie. Przewod-
niczaca i Bunnistrz, na otwarcie imprezy, zje-
dli po porcji czarnych jagód, które w tym roku
obrodzily i mozna bylo zbierac je w okolicz-
nych lasach. Bezposrednio po otwarciu na
scene weszla grupa muzyczna "Farben leh-
re" dajac godzinny koncert rocka dla mlo-
dziezy. I kiedy zapowiedziano koncert zespo-
lu "Habakuk"- gwiazdy wieczoru, zgroma-
dzona bardzo licznie publicznosc, w wiekszo-
sci mlodziez, nie przypuszczala, ze koncert
sie nie odbedzie. Tak sie stalo! Zespól stwier-
dzil, ze nie zagra, gdyz agencja artystyczna
nie spelnila ich technicznych wymogów. Po
dwóch godzinach oczekiwania sprawili
wszystkim wielki zawód. Zabawa taneczna
przy dzwiekach zespolu "Forest" odbyla sie
z malym poslizgiem i zgromadzeni mieszkan-
cy oraz goscie bawili sie do bialego rana.

Jezeli chodzi o czesc artystyczna "Ja-
godowego Lata" to niedziela byla naprawde
ciekawa. Dzieci bawily sie razem z artystami
w programie "Baw sie razem z nami". Dorosli
usmiali sie do lez podczas wystepów kabare-
tów "Turlayberet" i "Sluchajcie" Koncerty
gwiazd przyciagnely bardzo wielu ruszowian
oraz gosci. Mezo z Kasia bawili mlodsza czesc
publicznosci, chociaz nie tylko, Eleni nato-
miast rozbudzila emocje praktycznie u
wszystkich zwlaszcza, kiedy na scene zapro-
sila dzieci zeby zaspiewaly razem z Nia "Bar-
ke". To wydarzenie na pewno pozostanie na
dlugo w pamieci obecnym na koncercie. Po
wystepach mozna bylo zdobyc autografy
artystów, a przy odrobinie szczescia nawet
zrobic sobie wspólne pamiatkowe zdjecie.
Niedzielna czesc artystyczna zakonczyl bar-
dzo ciekawie przygotowany pokaz sztucz-
nych ogni.

Jagodowe Lato podobnie jak Sikawa,
w swoim programie niedzielnym zawieralo
wiele konkursów oraz zmagania w Turnieju
Gmin. Wiodace konkursy to: "Konkurs zbie-
rania jagód" i "Konkurs lepienia pierogów z
jagodami". Do konkursu zbierania jagód za-
pisaly sie trzy osoby. Zwyciezyla Danuta
Kozlowska ze Starego Weglinca. W ciagu
dwóch godzin uzbierala rekami 1,77 kgjagód.
Otrzymala w nagrode telewizor ufundowany
przez Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu.
Drugie miejsce zajal Przemek Dobrzanski- 1,55
kg jagód. Nagrode kuchenke mikrofalowa
ufundowal Zaklad Uslug Komunalnych w
Weglincu. Na trzecim miejscu z wynikiem 1,47
kg zebranych jagód uplasowal sie Jerzy Ma-
jewski. Otrzymal w nagrode zestaw garnków
ufundowany przez Finne "PATPOL" Zbignie-

wa Lukasika. Przemek Dobrzanski zostal wy-
rózniony dodatkowa nagroda ufundowana
przez HDM Ruszów za najczystszy zbiór ja-
gód.

W drugim konkursie lepienia piero-
gów z jagodami wystartowaly ekipy pan z
trzech gmin: Pienska, Weglinca iWymiarek.
Zadanie polegalo na ulepieniu jak najwiek-
szej ilosci pierogóww ciagu 30 minut, z cia-
sta przygotowanegoprzez ekipe. Zwyciezy-
la druzynaz gminyi miastaPiensk-208 piero-
gów, drugie miejsce zajely panie z gminy i
miastaWegliniec-201 pierogówa trzeciaeki-
pa z gminyWymiarkiulepila ich 200.

Z przyjemnoscia nalezy odnotowac,

cia lokata przypadla Joannie Góreckiej na
koniu "Macho" ze stajni w Lubomierzu.
Czwarta byl Adrian Woloszyn na koniu "De-
bet" ze stajni w Milikowie. W dodatkowym i
widowiskowym konkursie "Potegi skoku"
zwyciezyla ponownie Agnieszka Langer na
koniu "Skit" ze stajni Okmiany pokonujac
przeszkode na wysokosci 155 cm.

Bardzo liczna widownie zgromadzil
turniej siatkówki. Wygrala druzyna z Gozdni-
cy przed druzyna "Kuzynki" z Ilowej, w któ-
rej zagrala Lilia Lawniczak, dyrektor SP w
Ruszowie.

Widowiskowe konkurencje Turnieju
Gmin zawsze gromadza liczna publicznosc,

ze przewodniczacym jury tego konkursu jest
Pan Tadeusz Hupa szef kuchni w hotelu
"Wroclaw" we Wroclawiu. Tak w ogóle to
pierogi i wyroby cukiernicze z jagodami kró-
lowaly podczas imprezy. Na specjalnym sto-
isku Panie z Kola Gospodyn Wiejskich pre-
zentowaly i sprzedawaly przepyszne wyro-
by cukiernicze zjagodami. Rozeszly sie w mig.
Na drugim stoisku ulepiono i sprzedano pod-
czas trwania imprezy ponad 1500 sztuk pie-
rogów, oczywiscie z jagodami, a zaintereso-
wani dobrze wiedza, co znaczy wyrobic cia-
sto na taka ilosc pierogów. Juz po raz kolejny
podczas Jagodowego Lata odbywaja sie wi-
dowiskowe konkursy skoków na koniu przez
przeszkody. Mozna podziwiac przepiekne ko-
nie i umiejetnosci dosiadajacych ich dzoke-
jów.

W otwartym konkursie skoków przez
przeszkody zwyciezyla Agnieszka Langer na
koniu "Selma" ze stadniny w Okmianach.
Drugie miejsce zajela Karolina Kozlowska na
koniu "Dukat" ze stadniny w Kruszynie. Trze-

zwlaszcza konkurs rzezby pila spalinowa.
Szkoda, ze inne ekipy nie wystawily swoich
zawodników. Jedyny zawodnik zRuszowa
Sebastian Herczakowski otrzymal glówna
nagrode ufundowana przez HDM Ruszów i
sklep Husqvarna Arkadiusza Biedaka.

Toczenie opony na czas wygrala dru-
zyna z Ruszowa przed ekipa z gminy Wymiarki
i ekipa z miasta Gozdnica. W dwuboju rzuto-
wym, najdalej brona lekka i ciezarkiem rzucil
Mariusz Popielarz -gmina i miasto Wegliniec
przed Dariuszem Kolodziejczyk z Gozdnicy.
Trzeci byl Andrzej Wróbel z gminy Wymiar-
ki.

W ogólnej punktacji Turnieju Gmin
zwyciezyla po raz kolejny reprezentacja gmi-
ny i miasta Wegliniec przed reprezentacja
miasta Gozdnica. Trzecie miejsce zajela gmi-
na Wymiarki. Organizatorzy goraco gratuluja
wszystkim nagrodzonym i zapraszaja do
wspólnej zabawy w przyszlym roku.
Do zobaczenia.

Leszek Hawrot



str. 5)( WEOLlNIEIJKIE ~"'f e ~')'Ully"

STRAZACY,NA STARTINANICHMOZNALICZYC chody gasnicze: (Renault - OSP Wymiarki);
(Mercedes - OSP Gozdnica), ciezki samo-
chód gasniczy "lesnik" - JRG PSP Zagan.
Byl równiez pokaz ratownictwa medycznego
zorganizowany przez grupe ratowników Kra-
jowej Spolecznej Sieci Ratowniczej ze Zgo-
rzelca wraz z JRG PSP Zgorzelec.

Odbyly sie równiez VI Mistrzostwa
Ruszowa i okolic w jedzeniu jajek na twardo
(10 szt + 0,5 l wody mineralnej. Zwyciezyl po
zacietej walce Pan Dawid Zazulak, drugi byl
Pan Miroslaw Rabski a trzeci Slawomir Klu-

ska. Nagrody w tej konkurencji ufundowala
Ferma Drobiu Eugeniusza Górniaka z Ruszo-
wa.
Do zobaczenia za rok.

Juz po raz XI mielismy zaszczyt go-
scic mieszkanców Ruszowa i ich gosci na fe-
stynie strazackim "SIKAWA". Byl to XI fe-
styn organizowany przez Ochotnicza Straz
Pozarna w Ruszowie. Zeszloroczna impreza
podobnie jak w roku biezacym odbyla sie
wspólnie z Jagodowym Latem. W konkuren-
cjach strazackich braly udzial: DH Jablonne i
SDH Kunratice (Czechy), OSP Czerwona
Woda, OSP Ilowa, OSP Piensk, OSP Wymiar-
ki, OSP Ruszów.

Druzyny sprawdzaly swoje umiejetno-
sci w nastepujacych konkurencjach: Marsz
na szczudlach, Lancuch wodny, Narty Ma-
lys za, Zakrecony kolek, UAZ - formula L
Zawodnicy staneli na wy-
sokosci zadania i walczyli
zaciecie. Bezkonkurencyj-
na okazala sie ekipa z Ru .
szowa, zaraz po niej ochot-
nicy z Pienska i na trzecim
miejscu uplasowala si
druzyna z SDH Jablonn .
(Czechy).

Puchary dla zwy-
ciezców wreczyl Burmistr
Andrzej Kutrowski. W trak-
cie festynu odbyly sie po
kazy sprzetu pozarniczego
lekki samochód gasnicz
(Gazela) OSP Wymiarki,
lekki samochód ratownicJ I
twa drogowego JRG PSP
Zgorzelec, srednie samo-

Trudno sobie wyobrazic zorganizowanie

wielkiej imprezy plenerowej bez wsparcia orga-

nizacyjnego, finansowego czy rzeczowego firm i

osób prywatnych zwanych pospolicie sponso-

rami. Glównym organizatorem i sponsorem im-

prezy "Jagodowe Lato" byla Gmina Wegliniec

przy wsparciu Rady Miejskiej w Weglincu.

Jednak z wielkaprzyjemnosciaprezen-

tuje liste firm i osób, które w rózny sposób wspar-

ly nas przy organizacji tej imprezy. Oto oni: Ener-

giaPro Koncern Energetyczny w Jeleniej Górze,

Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu, Firma HDM

zRuszowa, Agrobud BHP zRuszowa, Stolbud

Ruszów, Zaklad Uslug Komunalnych w Weglin-
cu, Nadlesnictwo Ruszów, Nadlesnictwo Piensk,

Bank Spóldzielczy w Ilowej, Przetwórstwo Mie-

sne Leon Bieganowski, Firma "Radex" Maciej
Glówka, Firma "Edi" Edward Stasiak, Firma "Pat-

pol" Zbigniew Lukasik, Firma "Pergol" Piotr Ma-

giera i Marek Jurczak, Firma "Lukasz" Wojciech

Swiderki, GS Wegliniec, Sklep "Husqvarna" Ar-

kadiusz Biedak z Weglinca, Ferma Drobiu Euge-

niusz Górniak, Apteka "Pod Sloncem" Malgo-

rzata i Maciej Kozak, Sklep ABC Wegliniec Elz-

bieta Wajda, Kwiaciarnia Pani Anny Wieczorek z

Weglinca, Sklep spozywczy Pani Kamili Czaj-

kowskiej z Ruszowa, Sklep spozywczy Pana

Krzysztofa Ogórek z Ruszowa, Maria Mieniek-

pokoje goscinne w Czerwonej Wodzie, Jerzy Pe-
ronski ZUL Ruszów, Mieczyslaw Masina ZUL

Ruszów, Roman Paszkiewicz- przedsiebiorca z

Pienska, Halina Targonska-nadruki na tkaninach,

Gospodarstwo Agroturystyczne "U Jasinka" Jan
Bodzianny, Zaklad Energetyczny PKP W egliniec

Zbigniew Szalk, Posterunek Energetyczny w Pien-

sku Mieczyslaw Rybicki, Ratownictwo Medycz-

ne pod wodza Grzegorza Olszaka, Strazacy z

OSP Ruszów, Firma "Razmex" z Weglinca, Poli-

cjanci z Komisariatu w Piensku, Jerzy Janasz,
Kazimierz Rabski, Jan Rabski, Józefa Wrona,

Anna i Karol Rabscy, Stanislaw Gardziej, Jaro-

slaw Domagala, Stanislaw Koszyl, Jakub Sochon

-prezentacje multimedialne, Dariusz Wasowicz

-dyzurny elektryk, druhny i druhowie z X DH

"Sukcesja" w Ruszowie, mlodziezowa grupa wo-

lontariuszy, Sylwia Papiez, Malgorzata Spalik,

Panie z Kola Gospodyn Wiejskich w Ruszowie.

Wszystkim wymienionym w imieniu

wlasnym i Komitetu Organizacyjnego III Edycji

Jagodowego Lata skladam bardzo, bardzo gorace

podziekowanie.

Swiadomosc, ze mozna na Was liczyc

pozwala z optymizmem myslec o przyszlorocz-
nej imprezie.

Maciej Wilgan

INFORMACJE I KOMUNIKATY
W posiadaniu Urzedu Gminy i Miasta w

W eglincu jest dokument - zaswiadczenie zawie-
rajace liste nieruchomosci z terenu gminy i miasta
Wegliniec bedacych w ewidencji zabytków woje-
wództwa dolnoslaskiego. Nieruchomosci te, be-
dace w wiekszosci wlasnoscia osób fizycznych,
objete sa ochrona konserwatorska i przy jakich-
kolwiek remontach, modernizacjach i przebudo-
wach nalezy spelnic wymogi konserwatorskie.
Jako przyklad takich wymogów mozemy podac
koniecznosc uzgadniania rodzaju pokrycia dachu
przy jego wymianie, czy tez rodzaj i kolor elewa-
cji przy jej wykonywaniu.

Zainteresowani moga w UGiM spraw-
dzic, czy budynek, którego sa wlascicielem nie
jest objety ochrona konserwatorska a jesli tak to,
jakie prace i remonty wymagaja uzgodnien z kon-
serwatorem zabytków.

Docelowo planowane jest umieszczenie
powyzszych danych (listy obiektów i wymo-
gów konserwatorskich) na stronie Internetowej
Urzedu. Red.

wowej w Czerwonej Wodzie i w Starym Weglin-
cu oraz Dyrektora Przedszkola Miejskiego w
Weglincu.

W wyniku przeprowadzonych postepo-
wan konkursowych Dyrektorem Szkoly Podsta-
wowej w Czerwonej Wodzie zostala ponownie
p.Danuta Grabowska, Dyrektorem Szkoly Pod-
stawowej w Starym Weglincu wybrana zostala
p.Barbara Nowak (dotychczas Dyrektor Sz.P. w,
Godzieszowie) a Dyrektorem Przedszkola Miej-
skiego w Weglincu p.Regina Smigielska dotych-
czas nauczycielka w tym przedszkolu.

Dyrektorzy obejma swe funkcje z dniem
l wrzesnia br. Gratulujemy wyboru! Red.

Uprzejmie informujemy, ze istnieje moz-
liwosc zadawania pytan lub zglaszania spraw do
zalatwienia przez Staroste Zgorzeleckiego czy tez
zainteresowania tymi tematami radnych powia-
towych i ewentualnego zgloszenia interpelacji czy
tez zapytania na sesji rady Powiatu.

W tym to celu na lamach "Gminnych
Spraw" umieszczona zostanie kolumna "Sprawy
do Starosty i Radnych Powiatu". Red.Leszek Hawrot Soltys
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KOLEJNA BOLESNA
ROCZNICA...

II lipca 1943 r. byla niedziela. Na kresach

II Rzeczypospolitej calymi rodzinami szli Polacy
na msze swiete do swoich kosciolów. W kilku ko-

sciolach, w bialych szatach dzieci mialy przyjac
Pierwsza Komunie Swieta w swym zyciu. W te
niedziele, w ponad 100 miejscowosciach bandy
OUN-UPAdokonaly rzezi ludnosci polskiej. Na-
cjonalisci Ukrainscy nie uszanowali azylu swia-
tyn. Mordowali Polaków zgromadzonych w ko-
sciolach. W okrutnych meczarniach ginely dzieci,
kobiety, starcy. Gineli ksieza spelniajacy naj-
swietsza ofiare. Ta niedziela to apogeum mordów
na Wolyniu i Podolu. Szacuje sie, ze z rak nacjona-
listów ukrainskich zginelo ponad 200 tyiecy Po-
laków, z ich rak gineli tez Ukraincy, którzy udzie-
lali zagrozonym Polakom schronienia lub uprze-
dzali o niebezpieczenstwie (do mojej mamy przy-
biegla Ukrainka, której syn byl w UPA i powie-
dziala: "Staszka byry detynu i wtikaj bo wicze-
rom prijdut po was").

Do dzisiaj wiele ofiar kainowych zbrodni

nie ma swych mogil, bo nie dane im bylo miec
chrzescijanski pochówek. Bolesne jest to, ze w
swiadomosci polskiego spoleczenstwa wiedza o
tych faktach jest coraz mniejsza (a za 10 lat?).

ONZ dzien II lipca oglosila Dniem Ludz-
kosci upamietniajac zbrodnie OUN-UPA na lud-

nosci polskiej. ONZ uczcila ten dzien jako pa-
miec-protest przeciw czystkom etnicznym.

W 55 rocznice tragicznej niedzieli odslo-
nilismy tablice na Obelisku z napisem: "Pamieci
czlonków rodzin z Kresów Wschodnich, którzy

WEOLlNIE1JKIE )~"'f e ~')lllfl~
cierpieli i gineli za to, ze byli Po
lakami". A w roku ubieglym (

60 rocznice ekspatriacji polakó I

z Kresów Wschodnich postawi,
lismy debowy krzyz przy Obe-
lisku. Na krzyzu tabliczka ze slo.l
wami: "Cierpienie, Przebaczenie,!
Pamiec". Dla tej pamieci o ofiaJ
rach ludobójstwa zbieramy sie v
kolejne rocznice II lipca 43 rokl
przy miejscach poswieconycl
tym wydarzeniom.

W tym roku punktualnit
o godzinie 12.00 zaplonely przJ
naszym Obelisku i krzyzu zni
cze. Zlozylismy kwiaty na po
stumencie Obelisku. Hold ofia
rom na Kresach Wschodnich oddali: Burmistrz
Gminy i Miasta Wegliniec Andrzej Kutrowski,
Przewodniczaca Rady Miejskiej Barbara Drozd,
V-ce Prezes ZG TMLiKPW Alfred Janicki, Pre-
zes ofTMLiKPW w Weglincu Jadwiga Micha-
lak, czlonkowie Zarzadu Oddzialu i mieszkancy
Weglinca. Modlitwe za ofiary ludobójstwa pro-
wadzili: Ks. Krzysztof Zadlo, Ks. Krzysztof
Lewicki. Jak przed laty, ze swym ludem wier-
nym sa nasi kaplani.

W dniu 16 lipca w Buczaczu odbyl sie
tradycyjny odpust M.B Szkaplerznej, laczac sie
z naszymi rodakami Ks. Dziekan Ryszard Wo-
lowski w modlitwie wiernych (w tym dniu) po-
wierzyl Bogu Kresowiaków na Podolu oraz tych,
którzy zachowuja i utrwalaja pamiec o ofiarach
ludobójstwa. Po mszy sw. czesc uczestników
udala sie do Muzeum Kresowego, gdzie oddano
hald figurze M.B z Buczaczu.

W godzinach popoludniowych w dniu 11
lipca uczestniczylem we mszy sw. w kosciele
sw. Jana w Legnicy, która sprawowal ks. Wlady-
slaw Bochnak wraz z ks. Drakula i ks. Józków.

Ksiadz Juzków wyglosil Homilie (jest on krew-
nym rodziny Józków z Ruszowa). Po mszy sw.
W towarzystwie pana Tadeusza Samborskiego i
Miroslawa Hermaszewskiego mialem zaszczyt
otworzyc wystawe Muzeum Niepodleglosci pn.
"Wolyn czas zaglady 1939-1945" uczestniczy-
lem w seminarium poswieconym gehennie rodzin
polskich w czasie II wojny na Kresach Wschod-
nich.

Obecnie czynie starania razem z panem
Tadeuszem Samborskim o udostepnienie w/w
wystawy dla Weglinca.

Z kresowym pozdrowieniem
Alfred Janicki

. ,.sobota 8 wrzeslen
8.00 SplawikoweZawodyWedkarskie

9.00 Rejestracjaza:vod~ikówX~i- 17.00 WRECZENIANAGRÓn
strzostwEuropyw ZbIeramuG~bow. 18.00 Programkabaretowypt."Wkrainiepa-
10.00 PuszczanskieMarszenaOnentacJerodiii humoru"-JacekZiobro oraz Grze-
11.00TurniejGimnazjalny gorz Wilk z zespolem "Wesole futra"
13.00Biegiuliczneim.TomaszaHopfe- 19.30 Program kabretowy "One Men
ra Show" -CEZARY PAZURA

15.00 LesnaParada, , 21.00 Gwiazdawieczoru-koncertze-
-Otwarcie XI S.wietaGrzybow UoM B II16.00 ZawodyDrwah sporu fi

18.00 Konkursy na dobranoc 22.30 Pokaz sztucznychogni20.00 Koncertzespolu
PIDZAMA PORNO

22.00 Gwiazdawieczoru

- koncert zespolu BIG CYC
24.00 Zabawataneczna

niedziela 9 wrzesien
8.00 Start Grzybiarzy w X Mistrzo-

stwach Europy w Zbieraniu Grzybów
11.00 Konkursy dla grzybiarzy
13.00 Koncert mlodych talentów
15.00 Turniej Kulinarny

IMPREZYTOWARZYSZ~CE:Wystawa grzybów - Turniej

gimnazjalny -Biegi uliczne im. Tomasza Hopfera -Splawikowe zawody
wedkarskie dla mlodziezy -uliczna koszykówka o puchar Przewodnicza-

cej Rady Miasta - Wystawafotograficzna -Wesole miasteczko

PROWADZENIEIMPREZY:
-Jacek Ziobro -Regina Smigielska -Olgierd Poniznik
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PODZIE~OWANIE
Organizatorzy imprezy

plenerowej "NAD WODA SPIE-
WANIE" dziekuja wszystkim
sponsorom za wklad wlozony w
przygotowanie I Plenerowego
Przegladu Zespolów Folklory-
stycznych, który odbyl sie w
Osrodku Agroturystycznym "Ja-
goda" w Czerwonej Wodzie dnia
17 czerwca 2007 r.

Zespól "Podolanie" ,
Osrodek Agroturystyczny

"Jagoda"

Mozna powiedziec, ze w komplecie -w towarzystwie kobiet, stawili sie pilkarze, dzialacze i
zaproszenigoscie,na "balu"zorganizowanymprzez PrezesaKlubu "Victoria"Ruszów Dariusza Stelwa-
cha. Jak napilkarzy przystalo bawiono sie na boisku klubowym, pod wiata postawiona specjalnie na te
okazje.Do tanca i wspólnej zabawy przygrywal zespól "Diamant"z Dluzyny.Podczas imprezy wreczo-
no okolicznosciowe wyróznienia. Najlepsi strzelcy w sezonie 2006/2007- Jaroslaw Babiarz i Marcin
Lojko(zdobylipo 12bramek dla druzyny) otrzymali okolicznosciowepuchary ufundowane przez Lesz-
ka Rawrota - soltysa Ruszowa.

Specjalnymi podziekowaniami wyrózniono trenera: Janusza Sahajdaka -trenera juniorów (czwarte

miejsce w grupie i najwieksza ilosc strzelonych bramek- 110) oraz wszystkich ludzi dobrej woli, którzy
w rózny sposób wspieraja dzialalnosc klubu. Bez ich wsparcia rzeczowego czy finansowego trudno
byloby kierowac i zarzadzac klubem. Przy bogato zastawionych stolach bawiono sie do bialego rana.

Wszyscy zgodnie wyrazili pragnienie, aby za rok na takiej zabawie swietowac awans do ligi okregowej.
Leszek Hawrot

~ ~l:OW O OSP CZ€RWO~ WOI:»t Odparumiesiecyw OSPCzerwonaWodapanujegoracaatmosfera.W
2007 roku nasza jednostka uczestniczyla juz w ponad trzydziestu zdarze-
niach ratowniczo-gasniczych. Bylismy gospodarzami I Miedzygminnych
Zawodów Sportowo-Pozarniczych. Bralismy udzial w rywalizacji z jed-
nostkami powiatu, Niemiec oraz Czech. Siedemnastu druhów naszej OSP
zaliczylo pozytywnie szkolenie podstawowe na strazaka ratownika. Pod-
trzymujemy wspólprace z FFW Kodersdorf, czego owocem sa wspólne
cwiczenia, spotkania, a takze wymiana doswiadczen. Utworzylismy osmio-
osobowa mlodziezowa druzyne pozarnicza. (Mundury dla mlodych dru-
hów podarowali strazacy z Niemiec)

Jestesmy dumni z tego, ze w maju br. druh Jan Grzesków, wiceprezes
OSP Czerwona Woda zostal odznaczony jako drugi w gminie Wegliniec
najwyzszym odznaczeniem Zwiazku Ochotniczych Strazy Pozarnych tj.
"Zlotym znakiem zwiazku"- gratulujemy! .

Przed nami jeszcze wiele pracy: remont dachu remizy oraz uzbrojenie
pojazdu Star 266 pozyskanego od Panstwowej Strazy Pozarnej, który jest
juz po czesciowym remoncie. Oczekujemy równiez na decyzje odnosnie
wlaczenia naszejjednostki do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gasniczego.
Dziekujemy wszystkim zyczliwym ludziom, którzy wspieraja nas w trud-
nych chwilach i pomagaja umacniac pozycje naszej OSP w gminie i powie-
cie. Waldemar Blauciak Radny Rady Miejskiej

Przygotowania do II Swieta Grzybów
nabieraja tempa. Zostal powolany przez Burmi-
strza Zespól Organizacyjny, skladajacy sie, jak
co roku z wolontariuszy, którzy po raz kolejny
zechcieliposwiecicswój czas i energie najak naj-
lepsze przygotowanie naszej imprezy. Podkre-
slam ten fakt, aby uzmyslowic róznym malkon-
tentom,ze mozna cos dobrego, sluzacego wszyst-
kim, zrobic i to za darmo.

Tegoroczna impreza zapowiada sie wy-
jatkowo. Swieto Grzybów zyskuje na randze.

gujace ochrone srodowiska oraz zachowania pro-

ekologiczne. Taka koncepcja imprezy zyskala
aprobate m.in. Funduszu Ochrony Srodowiska,

co miejmy nadzieje zaskutkuje wsparciem finan-
sowym i merytorycznym naszej imprezy. Obec-
nie dopinamy strone organizacyjno techniczna.

Jest nad czym myslec. Musimy tak roz-

miescic stoiska wystawowe i handlowe w parku,
aby jak najmniej ucierpial. Mimo wielu obaw
uwazam, ze jest to mozliwe. Szkoda, ze nie zda-
zono dokonczyc chodników wokól parku i prze-

OKAZJANADOBRYZAROBEK!!!
Organizatorzy "Swieta Grzybów" przy-

gotowali 6 stanowisk do sprzedazy grzybów
swiezych, suszonych i marynowanych podczas
"Swieta Grzybów' w dniach 8 i 9 wrzesnia. Bez-
platne stanowiska zlokalizowane beda w parku
miejskim i sprzedaz, rezerwacji stanowisk (de-
cyduje kolejnosc zgloszen) mozna dokonac tele-.
fonicznie pod nr 075 7712787 lub w UGiM w
Weglincu. Red.

. l
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'N KODERSDORF
Dnia 02.06.2007 r. na zaproszenie stra-

zaków FFW Kodersdorf (Niemcy) jednostka z
Czerwonej Wody brala udzial w cwiczeniach
szkolno-bojowych. Zapoznano nas równiez ze
sprzetem bedacym na wyposazeniu jednostki
niemieckiej, która zabezpiecza najdluzszy tunel
Niemiec. Ciekawostka bylo zwiedzenie centrum
dowodzenia kryzysowego.

W spotkaniu uczestniczyl burmistrz gmi-
ny Kodersdorf, który osobiscie dokonal prezen-
tacji najwazniejszych obiektów kulturalno-spor-
towych swojej miejscowosci. Wizyta zakonczy-
la sie wspólnym biesiadowaniem.

Zarzad OSP Czerwona Woda

Impreze objal patronatem Minister Srodowiska

prof. Jan Szyszko. Pana ministra zachecila i prze-
konala do patronatu pani posel Marzena Macha-
lek, która blisko wspólpracuje z nasza gmina i na
którajak widac mozna liczyc. Dalej zadzialal efekt
domina.

W ramach Swieta Grzybów, zgodnie z
sugestia ministerstwa, Lasy Panstwowe zorgani-
zuja 8 wrzesnia w Weglincu, Dolnoslaski Dzien

Lesnika. Mozna spodziewac sie okolo 1,5-2 tys.
gosci. Burmistrz Andrzej Kutrowski wspólnie ze
Starosta zgorzeleckim Piotrem Woroniakiem OT-

ganizuja"Forum Ekologiczne" z udzialem wielu
znaczacych specjalistów w tej dziedzinie. Przy-

gotowujemy liczne wystawy i materialy propa-

budowac Placu Wolnosci, byloby i latwiej i lad-
niej.

Duzym problemem bedzie, jak zwykle
zreszta, zapewnienie energii odpowiedniej mocy
a w szczególnosci kabli do jej przesylu. Np. ze-
spól Kombi slynie zjednego z najlepszych, a co
za tym idzie,najwiekszych oswietlensceny.Dzie-
ki temu, ze juz w lutym rozpoczelismy rozmo-
wy z artystami, mamy bardzo atrakcyjny pro-
gram rozrywkowy.

Bez falszywej skromnosci, tegoroczny
program bedzie chyba najlepszy na imprezach
organizowanych w naszym regionie.

Kierujacy zespolem organizacyjnym
Miroslaw Sochon



(str. 8 )
SZ~NOWNI

MI€,ZKt\NCYRU,ZOWt\
W miesiacu czerwcu przez trzy dni mieli-

smy zakrecona wode w kranach. Przyczyna bylo
skazeniebakteriologicznew miejscu ujeciawody.
Napisano na mnie anonimy, donosy, ze to ja ska-
zilem ta wode obornikiem. Na podstawie dono-
sów przeprowadzono u mnie na fermie, oraz w
terenie kontrole. Po przeprowadzonej kontroli nie
stwierdzono nieprawidlowosci. Jednoczesnie
byly tez telefony, a takze plotki, ze padly nam
poczatkowo polowa kur, a pózniej wszystkie
kury. Po uslyszeniu takich plotek fakt ten zglosi-
lem do lekarza weterynarii opiekujacego sie ferma
oraz do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii.
Oswiadczam, ze nie padla na fermie zadna kura,
kury maja sie dobrze i sa zdrowe. Nie chce tu
wymieniac osób najbardziej aktywnych w dono-
sach, w plotkach, bo nie o to chodzi, lecz wspo-
mne tu o odpowiedzialnosci osób piszacych do-
nosy, anonimy. To chcialbym, zeby wiedzialy o
tym, ze jezeli donosy sie nie potwierdza, to oso-
ba, na która zostal napisany donos lub anonim
ma prawo wystapic do organów scigania o wska-
zanie, kto na nia doniósl. (.. .)

Przedstawie w tym artykule, jakim proce-
durom ja podlegam, ~by jajka, które znosza kury
byly zdrowe, zbadane, bez bakterii chorobotwór-
czych, oraz odchody kur nie skazaly srodowi-
ska. Wspomne tu, ze kal, który wydala kura na-
zywa sie pomiotem kurzym, tego tez okreslenia
powinienem uzywac, lecz pozostawie ta nazwe
w dalszej czesci jako obornik.

Ferme Drobiu objalem od rodziców, któ-
rzy przeszli na emeryture, dokladnie trzy i pól
roku temu. Przez ten okres przeprowadzono u
mnie ok. 120 kontroli (sto dwadziescia), doty-
czacych spraw weterynaryjnych, sanitarnych,
badan, oraz ochrony srodowiska. Kazda kontrola
udokumentowana jest wpisem do ksiazki kon-
trolnej lub protokólem kontroli. Zadna z tych
kontroli nie wykazala nieprawidlowosci. Pozwo-
lilem sobie zaprosic wladze naszej miejscowosci,
pana soltysa, czlonków rady soleckiej, orazjed-
nego z radnych Ruszowa, aby przedstawic wy-
niki wszystkich kontroli oraz ich protokóly.
Musze tu wspomniec, ze podlegam tez kontro-
lom innym organom, przez które tez bylem kon-
trolowany Inspekcja Pracy, Urzad Skarbowy,
ZUS, KRUS, ARiMR, Powiatowa Straz Pozarna,
(.. .)

Wracajac do pomiotu kurzego (obornika),
wiem, zejak jest wywozony na pole nie jest ska-
zony bakteriologicznie, potwierdzaja to wszyst-
kie badania. Miejsce gdzie byl on skladowany
jest oddalone ok. 500 m. od hydroforni. Miejsce
gdzie lezy obornik oddziela droga polna, nastep-
nie 2 hektary mojego obsianego pszenica pola,
rów melioracyjny,kolejno ok. 100 m. szerokosci
nieuzytków rolnych, nastepnie ok.100 m. lasu,
droga polna, lasek i dopiero znajduje sie dzialka
hydroforni. Jest to dosc znaczna odleglosc. Prze-
pisy mówia, ze obornik nie moze lezec na plycie
obornikowej nie mniej niz 15 m. od studni, zas
odleglosc przechowywania pomiotu kurzego nie

WEOLlNIEIJKIE ~",. fi fi e~")A "'t
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-Pani, ostatnio na jednej z weglinieckich stron w Internecie, zatroskany wlasciciel tej strony
dopytywal gdzie sie podzial grys z parkowych alejek w Weglincu. Malo tego przeczytalam,
ze autor ten grys widzial u prywatnych osób z gminy!
- Z tej calej pisaniny zgadza sie jedno! Grys z alejek zostal zebrany gdyz jego nadmiar
utrudnial chodzenie,jazde rowerem czy spacer z wózkiem. W projekcieplanu przy budowie

parku zakladano,ze grys sie ubij,s.;\,.T~~~ie nie stalo i na9~~~r;,~~zebabylo zebrac a powierzch-
nie alejek zwalowac by bez ~ chodzic.
- No to logiczne i wyjasn
zebrany grys, bo cos niete

!~! !~- Zebrany grys zlozon . e . os y bedzie przy budowie
nastepnycb"",k6w w R j Wn pal 'j",' knsztem wyknnaw-
cy w ramach gwarancji po i cala sp .
- Pani cos tu nie rozumiem, dlaczego przed publikacja tekstu w Internecie autor nie spytal
najpierw w gminie czy to prawda?
-Pani, zadawanie pytan na które zna sie odpowiedz, to jest metoda z minionych czasów,a
pisanie, ze grys widzial u osób z gminy to juz pomówienie. I to jest zastanawiajace, dlaczego
autor pytan tak postepuje!

powinna byc mniejsza niz 50 - 100 m. od zródel,
studni czy odwiertów (Rozporzadzenie Minister-
stwa Srodowiska- Warszawa2005r.)ta odleglosc
jest znacznie wieksza. Popatrzmy na rolników w
róznych gminach, gdzie sa studnie, a gdzie lezy
obornik,cmentarzelezacebliskoujec wody,szam-
ba blisko ujec wody, studni.

Informuje, ze kolejne skladowanie pomiotu
kurzego (obornika), przeniose znacznie dalej, na
najdalej oddalonamoja dzialke od hydroforni, aby
w przyszlosci nie podejrzewano, ze skladowany
obornik skazil wode. Donosy tez dotyczyly, ze
wyrzucam obornik do stawu. Nie skladuje go w
stawie tylko na miejscu gdzie kontrolowany byl
przez Inspekcje. Posiadam ponad 25 ha gruntów
rolnych wlasnych oraz kilka dzierzawionych.
Obornik jest mi potrzebny do nawozenia tych
pól. (...)

W listopadzie 2006 roku zostala u mnie
przeprowadzona kontrola przez Wojewódzka
Inspekcje Ochrony Srodowiska we Wroclawiu w
zakresie stosowania i przechowywania nawozów.
Dokladnie rozpoczecie kontroli bylo 14.11.2006 '
r. a zakonczenie 24.11.2006 r. Kontrola zakon-
czyla sie bez zastrzezen, spisaniem protokolu,
który udostepnilem do wgladu panu soltysowi,
oraz radzie soleckiej. (...)

Przy okazji chcialbym podziekowac stra-
zakom, którzyjezdzili z woda i pomagali ludziom
w dostarczaniu wody i zapytali sie czy nie po-
trzebuje pomocy. Wiem, ze to nie zostalo doce-
nione, wrecz przeciwnie pomoc strazaków za-
stala skrytykowana, przez niektórych mieszkan-
ców, nie wiem dlaczego. (...)

Podsumowujac wszystko, niech ci któ-
rzy chcieliby hodowac drób, przeczytaja doklad-
nie ten artykul i zastanowia sie czy podolaja ta-
kiemu wezwaniu. Ci którzy pisza anonimy, do-
nosy, niech przemysla czy warto, bo jak sie nie
sprawdza, to czy ich nazwisko nie zostanie ujaw-
nione i czy nie poniosa za to konsekwencji praw-
nych.

Pozdrawiam wSZJ'stkichmieszkanców
Gminy Wegliniec

Eugeniusz Górniak

h prac i gdzie sie podzial

l.llllrl'IJI.Jll~,JI~!!!
Z okazji odzna-

czenia p.Jana
Grzesków straza-

ka ochotnika, Zlo-
tym Znakiem
Zwiazku OSP RP,
najwyzszym od-
znaczeniem stra-
zaków ochotni-

ków, prosimy o przyjecie gratulacji i slów
podziekowan za dlugoletnie zaangazowa-
nie w dzialalnosc OSP Czerwona Woda.

Przewodniczaca Rady Miejskiej
Barbara Drozd,

Burmistrz Andrzej Kutrowski
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W celu umozliwienia wymiany dowodów
osobom, które nie majamozliwosci stawienia sie
w godzinach pracy urzedu, Wydzial Spoleczno-
Administracyjny Urzedu Gminy i Miasta bedzie

czynnyw srode 29 sierpnia do godzi-
ny 18.00 oraz w sobote 1 wrzesnia
2007 w godzinach od 9.00- do 13.00.

Prosimy osoby chcace zlozyc wniosek o
wymiane dowodu osobistegow tym dniu,o wcze-
sniejsze dokonanie oplaty na konto urzedu tj.
Bank Spóldzielczy w Piensku o/Wegliniec Nu-
mer konta: 1283820001 2600064830000010.
Informujemy, iz dokonana wplata nie przepadnie
w sytuacji, gdy wniosek nie zostanie przyjety z
powodu bledów lub braków w zalacznikach.
Wniosek taki, po uzupelnieniu, bedziemoznazlo-
zyc w kolejny dzien dodatkowy, o którym poin-
formujemy w pózniejszym terminie.

Sekretarz Gminy Stanislaw Mikolajczyk



Ruszów lipiec 2007 r.

Szanowni mieszkancy Ruszowa.

W miesiacu czerwcu przez trzy dni mielismy zakrecona wode w kranach. Przyczyna bylo skazenie bakteriologiczne w miejscu
ujecia wody. Napisano na mnie anonimy, donosy, ze to ja skazilem ta wode obornikiem. Na podstawie donosów przeprowadzono u
mnie na fermie, oraz w terenie kontrole. Po przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidlowosci. Jednoczesnie byly tez
telefony, a takze plotki, ze padly nam poczatkowo polowa kur, a pózniej wszystkie kury. Po uslyszeniu takich plotek fakt ten zglosilem do
lekarza weterynarii opiekujacego sie ferma oraz do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii. Oswiadczam, ze nie padla na fermie
zadna kura, kury maja sie dobrze i sa zdrowe. Nie chce tu wymieniac osób najbardziej aktywnych w donosach, w plotkach bo nie o
to chodzi lecz wspomne tu o odpowiedzialnosci osób piszacych donosy, anonimy. To chcialbym, zeby wiedzialy o tym, ze jezeli
donosy sie nie potwierdza, to osoba na która zostal napisany donos, lub anonim ma prawo wystapic do organów scigania o
wskazanie kto na nia doniósl. Jezeli jest to anonim to organy musza ustalic kto go napisal, zjakiego telefonu zostal wykonany, czy
nawet z komputera. Przy dzisiejszej technice ustalenie tego nie robi problemu. Jest tez to do ustalenia gdyz duzo instytucji
kontrolujacych nagrywa wszystkie swoje rozmowy. Wczesniej sadzilem, ze donosicielstwo i anonimy byly modne tylko za czasów
PRL-u, lecz sie pomylilem.

Przedstawie w tym artykule jakim procedurom ja podlegam, aby jajka, które znosza kury byly zdrowe, zbadane ,bez bakterii
chorobotwórczych, oraz odchody kur nie skazaly srodowiska. Wspomne tu, ze kal, który wydala kura nazywa sie pomiotem kurzym,
tego tez okreslenia powinienem uzywac, lecz pozostawie ta nazwe w dalszej czesci jako obornik.

Ferme Drobiu objalem od rodziców, którzy przeszli na emeryture, dokladnie trzy i pól roku temu. Przez ten okres przeprowadzono
u mnie ok. 120 kontroli (sto dwadziescia), dotyczacych spraw weterynaryjnych, sanitarnych, badan, oraz ochrony srodowiska. Kazda
kontrola udokumentowana jest wpisem do ksiazki kontrolnej lub protokólem kontroli. Zadna z tych kontroli nie wykazala
nieprawidlowosci. Pozwolilem sobie zaprosic wladze naszej miejscowosci, pana soltysa, czlonków rady soleckiej, oraz jednego z radnych
Ruszowa, aby przedstawic wyniki wszystkich kontroli oraz ich protokóly.
Musze tu wspomniec, ze podlegam tez kontrolom innym organom przez które tez bylem kontrolowany Inspekcja Pracy, Urzad
Skarbowy, ZUS, KRUS, ARiMR, Powiatowa Straz Pozarna. Te organy kontroli pomine, skupie sie tylko na tym czego dotyczy ten
artykul. Co jest kontrolowane, a dotyczy skazen bakteriologicznych opisze ponizej. Aby to zagadnienie dokladnie opisac nalezaloby
przedstawic wszystko od poczatku, na czym polega hodowla kur. Nie jest to takie poste jakby sie moglo wydawac, ze kupuje sie
kure, daje jakies zboze, do koryta wlewa wode i kura bedzie znosic jajka. Pózniej isc na rynek
i sprzedac. To nie jest tak. Zanim ja kupie kure, bada sie jej przeszlosc, tzn. jej geny skad pochodzila jej babcia, prababcia, dziadek
itd. Ma to duzy wplyw na rozwój kur, choroby, dlugosc zycia, jakosc znoszeniajaj itp. Po takich naukowych badaniach kur, bierze sie
jajka do wylegami, gdzie sie legna kurczeta. Tam kazde piskle dostaje zastrzyk strzykawka. Jest to szczepionka przeciw róznym
chorobom, na które sa narazone kury, aby zadne choroby nie byly przenoszone na czlowieka. Oprócz tej szczepionki podaje sie w
wodzie szczepionki do 17 tygodnia zycia. Wymienie kilka rodzajów szczepien przeciw jakim chorobom sa one stosowane (p/chorobie
Mareka, p/zakaznemu zapaleniu oskrzeli, p/chorobie Gumburo, p/pomorowi rzekomemu drobiu, plzakaznemu zapaleniu rdzenia AB,
p/salmonelli i jeszcze przeciw wielu innym chorobom. Jest to program profilaktyczny dla stad kur towarowych niesnych. Zawsze mnie
zastanawia, czy ta profilaktyka chorobotwórcza u zwierzat nie jest wieksza niz u ludzi.
Ja kupuje kurki juz odchowane w 18 tygodniu zycia. W tym tez tygodniu zycia przyjezdzaja do mnie kurki specjalnym transportem.
Przed zaladunkiem zostaja jeszcze raz przebadane (badania kalu, krwi) zaszczepione (kazda kura dostaje zastrzyk igla) przed innymi
chorobami: salmonellozie, syndromowi spadku niesnosci, przeciw wirusom, pomorowi drobiu. Wszystko to jest dokumentowane, seria,
numer szczepionki, jaki lekarz to robil. Oprócz tych szczepien wykonuje sie rózne badania. Napisze jakie badania przeprowadzone byly
u mnie w ostatnim okresie. Zaczne od badan bakteriologicznych kalu od kur. Próby pobrano 19.06.07r. Badanie takie trwa ok. 3-5 dni.
Przeprowadzono w ZHW w Zielonej Górze. 12 czerwiec badanie monitoringowe krwi kur na obecnosc wirusa ptasiej grypy
przeprowadzone w Pulawach. Ol czerwiec badanie kalu w Zakladzie Higieny Weterynaryjnej w Gorzowie Wielkopolskim. 29 maj
badanie paszy w Zakladzie Higieny Weterynaryjnej we Wroclawiu w kierunku salmonellozy. 29 maj 2007 badanie paszy w kierunku
wystepowania bialka zwierzecego, 25 maj - badanie kalu, 16 kwiecien - badanie jaj w kierunku pestycydów w ZHW we Wroclawiu.
Oprócz tych badan przeprowadzane sa u mnie kontrole i badania na zawartosc w jajkach metali, olowiu, substancji toksycznych,
salmonellozy, pozostalosci chemicznych i wiele innych. Nie wymieniam tu wszystkich, bo trzeba by bylo zapiac pól kartki. Badania te co
roku sie powtarzaja. Wyniki badan nie stwierdzily nigdy nieprawidlowosci.

Wracajac do pomiotu kurzego (obornika), wiem ze jak jest wywozony na pole nie jest skazony bakteriologicznie, potwierdzaja to
wszystkie badania. Miejsce gdzie byl on skladowany jest oddalone ok. 500 m. od hydroforni. Miejsce gdzie lezy obornik oddziela droga.
polna, nastepnie 2 hektary mojego obsianego pszenica pola, rów melioracyjny, kolejno ok. 100 m. szerokosci nieuzytków rolnych,
nastepnie ok.100 m. lasu, droga polna, lasek i dopiero znajduje sie dzialka hydroforni.
Jest to dosc znaczna odleglosc. Przepisy mówia, ze obornik nie moze lezec na plycie obornikowej nie mniej niz 15 m. od studni, zas
odleglosc przechowywania pomiotu kurzego nie powinno byc mniejsza niz 50 - 100 m. od zródel, studni czy odwiertów
(Rozporzadzenie Ministerstwa Srodowiska - Warszawa 2005r.) ta odleglosc jest znacznie wieksza. Popatrzmy na rolników w róznych
gminach, gdzie sa studnie, a gdzie lezy obornik, cmentarze lezace blisko ujec wody, szamba blisko ujec wody, studni.

Informuje, ze kolejne skladowanie pomiotu kurzego (obornika), przeniose znacznie dalej, na najdalej oddalona moja dzialke od
hydroforni, aby w przyszlosci nie podejrzewano ze skladowany obornik skazil wode. Donosy tez dotyczyly, ze wyrzucam obornik do
stawu. Nie skladuje go w stawie tylko na miejscu gdzie kontrolowany byl przez Inspekcje. Posiadam ponad 25 ha gruntów rolnych
wlasnych oraz kilka dzierzawionych. Obornik jest mi potrzebny do nawozenia tych pól. Produkcja pomiotu kurzego caloroczna nie
wystarcza mi na zapotrzebowanie. Sprzedaje obornik dzialkowiczom w malych ilosciach, oraz tez rolnikom w wiekszych ilosciach
spisujac z nimi umowe oraz karte przekazania pomiotu. Jednoczesnie zgodnie z ustawa ochrony srodowiska powiadamiam jakie ilosci
moga nawozic na 1 ha pola bo nie wszyscy o tym wiedza a moga byc kontrolowani tak jak ja. Dla informacji roczna dawka nie moze
przekraczac 170 kg czystego azotu, co daje ok. 40 ton obornika na jeden hektar. Ja obornik mam za darmo i jaki sens mialoby
wyrzucanie nawozu naturalnego, który musialbym zastapic nawozem sztucznym np. saletra amonowa gdzie tona kosztuje ok. tysiac zl.
Poza tym na pomiot kurzy jest duze zapotrzebowanie przez producentów pieczarek i moge sprzedac cala swoja produkcje. Nie sprzedaje
bo nie mam na tyle. Nadmienie, ze obornik zostal przebadany w Poznaniu ijest najlepszym nawozem mineralnym i posiada to
wszystko co potrzeba roslinom, oczywiscie w odpowiednich dawkach. Brakuje mu tylko dwóch mineralów. Na pewno przekonali sie o
tym wszyscy, którzy go ode mnie kupowali i wiedza jak po nim rosliny rosna. Jezeli juz jestem przy stawach, to wspomne, ze stawy
tez byly kontrolowane przez komisje Inspekcji Ochrony Srodowiska.. Posiadam pozwolenie oraz operat wodno-prawny opracowany



przez pracowników Dolnoslaskiego Zarzadu Melioracji i Urzadzen Wodnych. Jest to ponad sto kartek dokumentów, map, uzgodnien
róznych organów, oraz pozwolen. Poniewaz jestem w trakcie budowy stawów wspomne w skrócie na czym ta budowa polega.
A polega na tym, ze wywozi sie czarna ziemie (próchnice) na osobny magazyn, nastepnie wywozi sie piasek do odpowiedniej glebokosci.
Nastepnie czarna ziemie w wozi sie na dno stawu po to, bo prawidlowa gospodarka stawowa polega ona na tym, ze stawy uprawia
sie tak samo jak grunty orne. Chcac uzyskac dobry plon, zdrowa rybe, a to jest najwazniejsze, nalezy co roku spuscic wode ze
stawu i go tak samo uprawiac jak grunty rolne. Lecz najwazniejsza rzecza jest dezynfekcja dna. Robi sie to wapnem. Pisze to dlatego
aby w przyszlosci ktos nie doniósl, ze Górniak jezdzi w stawie i cos tam sypie. Chociaz to i tak nie ma znaczenia gdyz stawy budowane
sanie po stronie gdzie lezy hydrofornia lecz po drugiej stronie rzeki. Przy dobrej gospodarce stawowej nalezy jeszcze z kultywatorowac
dno stawu, oraz zasiac zboze, najlepiej pszenice. Gdy wzejdzie ok. 20-30 cm, mozna zalac staw woda i dopiero wpuscic rybe.
Wykonujac te czynnosci poprawia sie lepsza zywotnosc ryb, a najwazniejsze zdrowotnosc. Uniknie sie choroby, która nurtuje czesc
hodowców ryb, czyli posocznicy.

W listopadzie 2006 roku zostala u mnie przeprowadzona kontrola przez Wojewódzka Inspekcje Ochrony Srodowiska we
Wroclawiu w zakresie stosowania i przechowywania nawozów. Dokladnie rozpoczecie kontroli bylo 14.11.2006 r. a zakonczenie
24.11.2006 r. Kontrola zakonczyla sie bez zastrzezen, spisaniem protokolu, który udostepnilem do wgladu panu soltysowi, oraz radzie
soleckiej.

Chcialbym jeszcze wrócic do chowu kur, przy okazji wyjasnic zasady bezpiecznej, nie skazonej bakteriologicznie zywnosci. W
moim przypadku jest to produkcja jaj kurzych.
Wydawaloby sie to takie proste, lecz nie jest. Musi do tego byc duza wiedza. Kury sobie siedza w kurniku, jedza pasze, pija wode i
niosajajka. Tak, tylko ta pasza musi byc dobra, woda odpowiedniej jakosci, kury musza miec odpowiednie swiatlo, odpowiednio
musi sie dlugo swiecic, w zaleznosci od wieku kur. Musi byc odpowiednia temperatura, wentylacja itp. Kurnik zabezpieczony jest w
rózne systemy alarmowe, np. awarii wentylacji, podwyzszonej temperatury w kurniku, zaniku fazy ponizej 195 V, lub braku pradu itp.
Zaopatrzony jest w agregat pradotwórczy oraz we wlasne zródlo wody. Wspomnialem o wodzie, która u mnie tezjest profilaktycznie
badana. Oprócz tego, ze jest badana jest tez dezynfekowana i nie tylko. Kury pija wode ze smoczków, które umieszczone sa co 30 cm na
rurze plastykowej. Co pewien okres przeprowadzane jest plukanie tych rur, oraz dezynfekcja. Jeszcze zanim woda dojdzie do kur
przechodzi przez dozownik, sluzacy do dozowania witamin, srodków zakwaszajacych, probiotyków (flory bakteryjnej) itp. Robi sie to dla
zdrowia kur, nastepnie dla nas ludzi, aby tez nie bylo skazen bakteriologicznych. Witaminy sa tak samo potrzebne dla zwierzat jak dla
ludzi, srodki zakwaszajace wode powoduja przez obnizenie PH niszczenie bakterii. Ze wszystkich stron jestesmy otoczeni bakteriami.
Jest wokól nas ich miliony a nawet miliardy. Lecz sa te dobre bakterie bez których nie daloby sie zyc i te chorobotwórcze.
Chorobotwórcze np., wykryte w naszej wodzie bakterie paciorkowca- wywolujace angine, bakterie coli, czy bakterie salmonelli. Rodzajów
bakterii salmonelli jest ok. 2500, ale grozne dla ludzi sa tylko cztery; Enteritidis, Typhimurium, Virchow ,Hadar -bakterie wywolujace
zapalenie jelita cienkiego i grubego. Rózne bakterie chorobotwórcze znajduja sie przewodach pokarmowych zwierzat i ludzi. Czlowiek
sobie z tym poradzi, cos go tam boli, zazyje tabletke i wszystko gra. Kura o tym nie powie, dlatego profilaktycznie po zakwaszeniu
wody i nie tylko podaje sie probiotyki inaczej flore bakteryjna, w celu dobrego stanu zdrowia zwierzat. Flore bakteryjna i witaminy
nie tylko sie podaje w tym przypadku. Podaje sie w czasie stresu w wysokich temperaturach i róznych jeszcze przypadkach. Zwierzeta
takjak kazda istota przezywa stres. W czasie stresu przewodzie pokarmowym przewazaja te zle bakterie chorobotwórcze, np. stres kury
przezywaja w czasie transportu nalezy podac witaminy lub probiotyki. Tak samo jest u ludzi, ile razy boli nas zoladek jak np. jedziemy na
kontrole do Urzedu Skarbowego. Jezeli trwalo by to dlugo to mozemy nabawic sie powaznych chorób to samo jest u zwierzat. Dlatego robi
sie tyle badan, dla bezpieczenstwa zywnosci. Tak samo jest z pasza, przeprowadzane sa kontrole, takze badany jest kurz wewnatrz
kurnika, czy nie ma skazen bakteriologicznych. Ostatnio byl badany w Pulawach. W celu zmniejszenia zagrozen bakteriologicznych
wykonuje sie na fermie dezynfekcje, dezynsekcje, deratyzacje. Wymienilem tylko czesc czynnosci, które wykonuje sie na fermie kur z
wiazanych z zagrozeniami bakteriologicznymi, bo o tym jest glównie ten artykul. Jak widac praca rolnika tez nie jest latwa. A nie
tylko konczy sie w polu, czy w kurniku. Ja musze dodatkowo sie doksztalcac, jezdzac na seminaria, szkolenia czy wyklady np.
prowadzone przez profesora Dobrzanskiego z Akademii Rolniczej we Wroclawiu, lub szkolenia prowadzone przez lekarzy
Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynaryjnego lub szkolenia na targach w Poznaniu.

Przy okazji chcialbym podziekowac strazakom, którzy jezdzili z woda i pomagali ludziom w dostarczaniu wody i zapytali sie
czy nie potrzebuje pomocy. Wiem, ze to nie zostalo docenione, wrecz przeciwnie pomoc strazaków zastala skrytykowana, przez
niektórych mieszkanców, nie wiem dlaczego.

Artykul ten poczatkowo byl o duzo dluzszy, lecz na pewno taki nie bylby wydrukowany i dlatego skrócilem go mozliwie jak tylko
moglem pozostawiajac tylko temat bakteriologiczny. A chów kur, ryb to jeszcze duzo zagadnien, przepisów zwiazanych z dobrostanem
zwierzat, przepisów unijnych, itp. Wspomne jeszcze o zapobieganiu zatruciom i zakazeniom pokarmowym. Nie jest to w zyciu
codziennym przestrzegane. Powinnismy myc warzywa, owoce bardzo dokladnie, a rece tak czesto jak to tylko mozliwe. Zas jezeli chodzi o .

jajka kurze to nie wiem czy wszyscy wiedza, ze przed uzyciem w stanie surowym nalezy przeprowadzic dezynfekcje. Moze to byc
dezynfekcja termiczna, chemiczna, lub UV. Najprostsza jest dezynfekcja termiczna, wystarczy zanurzyc jajko na 10 sekund w wodzie w
temperaturze powyzej 90 stopni C, po to aby usunac bakterie na powierzchni skorupy, bo nie wiadomo czy sklepowa która sprzedawala nam
jajka nie przeniosla bakterii na powierzchnie jajka, lub czy nie byly przechowywane w brndnym magazynie i zostaly skazone
bakteriologicznie. U mnie na fermie dezynfekcje przeprowadza sie we wszystkich pomieszczeniach socjalnych, magazynie jaj, w kurniku i
wokól. Najczesciej stosowanym srodkiem jest VIRKON. Srodek bakteriobójczy, wirusobójczy i grzybobójczy, uzywany czesto w szpitalach.
Jezeli ktos chcialby dodatkowych informacji bo nie sposób w tak krótkim artykule wszystkiego opisac, to zapraszam, udziele wszelkich
informacji.

Podsumowujac wszystko, niech ci którzy chcieliby hodowac drób, przeczytaja dokladnie ten artykul i zastanowia sie czy
podolaja takiemu wezwaniu. Ci którzy pisza anonimy, donosy, niech przemysla czy warto, bo jak sie nie sprawdza, to czy ich
nazwisko nie zostanie ujawnione i czy nie poniosa za to konsekwencji prawnych.

Pozdrawiam wszystkich mieszkanców Gminy Wegliniec
Eugeniusz Górniak
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