
"Rzeczpospolita" z 13 lipca 2007 r. zaprezentowala
ranking samorzadów. W rankingu umieszczono samo-
rzady, w których sytuacja finansowa, poziom rozwoju
i wysilek w pozyskiwaniu funduszy europejskich
zostala przeliczona przez ekspertów na punkty i spo-
rzadzono liste 100 najlepszych gmin w Polsce.

Wsród tej setki, w kategorii gmin miejskich i miej-
sko-wiejskich znalazla sie gmina Wegliniec plasujac
sie na 66 miejscu w Polsce.

Obok prezentujemy dyplom otrzymany od redak-
tora Naczelnego "Rzeczpospolitej".
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Wegliniec
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wkalegorij

Redakcja

Najlepsza Gmina Miejska

ZAPROSZENIE
Miejsko-GminnyOsrodekKultury w Weglincuzaprasza dzieci i mlodziez
do udzialuw zajeciachkulturalno-oswiatowych:
DOM KULTURYWegliniec-zajecia plastyczne, zajecia muzyczne;
DOM KULTURY Stary Wegliniec - kólko taneczne, zajecia muzyczne;
DOM KULTURY Ruszów - kólko taneczne;
DOM KULTURY Czerwona Woda - zajeciaplastyczne.

Szczególowe informacje o terminach zajec mozna uzyskac w Bibliotece
Publicznej w Weglincu, ul. Wojtyly 10, tel. 075 7712510.

ZAPRASZMY

Informacjeozorganizowani

www.we~,llniel
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W biezacym roku impreza plenerowa
"Swieto Grzybów" przygotowywana jest z
wiekszym rozmachem tj. bogatsza ofertaróz-
nych dzialan i z nieco zmieniona regula. Do-
tychczas glównymi celami tej imprezy byly
promocja gminy oraz rekreacja i wypoczy-
nek polaczony z konsumpcjakulturalna. Dzis
do tych celów dolaczamy nowy istotny
aspekt edukacji ekologicznej. Na szeroka
skale róznymi metodami i srodkami chcemy
edukowac w zakresie glównie problemów
ekologicznych zarówno mieszkanców gmi-
ny, ale i wszystkich pozostalych korzystaja-
cych z bogactwa lasów przy róznych oka-
zjach.

W biezacymroku w zwiazkuz patro-
natemministranad nasza impreza, w pierw-
szydzienjej trwania tj. 08.09równolegle do
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. "Rozwój technologii OZE (odnawialnych
Zródel Energii) na tle strategii polityki in-
nowacyjnej Dolnego Slaska"

. "Rekultywacja terenów pogórniczych w
BOTKWB TurówS.A."

. "zasoby lesneBorówDolnoslaskichimoz-
liwosci ich wykorzystania"

. "Udzial WojewódzkiegoFunduszu Ochro-
ny Srodowiska i Gospodarki Wodnej we
Wroclawiuw latach 1993-2006w realizacji
dzialanproekologicznychna terenieBorów
Dolnoslaskich i Powiatu Zgorzeleckiego"

. "DzialaniaproekologiczneBOT Elektrow-
nia Turów S.A.z wykorzystaniembiopaliw
do produkcji zielonej energii"

. "ModernizacjaliniiE -30"
Forumpociagnieza sobaznacznekoszty.Trak-
tujemyjak inwestycjemajacasiesplacicw cia-

NOWA FORMULA"SWI~TAGRZYBÓW"
Swieta Grzybów na stadionie miejskim beda
mialy miejsce obchody Dnia Lesnika, na któ-
re zjedzie sie ponad 1600 pracowników La-
sów Panstwowych z calego Dolnego Sla-
ska. Wspólna czescia obydwu uroczysto-
sci bedzie organizowane przez nas wespól
ze Starosta i Dyrektorem Lasów Panstwo-
wych forum ekologiczne. Forum to bedzie
spotkaniem kilkudziesieciu najwazniejszych
osób województwa i powiatu, na którym
przedstawione zostana w formie referatów
zagadnienia zwiazane z zrównowazanym roz-
wojem (tj. rozwojem w zgodzie z ekoJogia)
powiatu zgorzeleckiego i borów dolnosla-
skich. Nie ukrywam, iz ze wzgledu na polo-
zenie oraz fakt, iz pierwsi podejmujemy taka
inicjatywe liczymy na to, ze takie spotkania
rokrocznie bylyby organizowane w naszej
gminie, co w doskonaly sposób wspieralo-
by nasze dzialania na rzecz ochrony srodo-
wiska, ale i nie tylko.

W planowanym pierwszym forum
przewidujemy udzial Ministra Srodowiska,
Wojewody Dolnoslaskiego, Marszalka Wo-
jewództwa Dolnoslaskiego, Starosty Zgo-
rzeleckiego, Burmistrzów oscielmychjedno-
stek samorzadowych, Nadlesniczych, Pre-
zesa Wojewódzkiego FOSiGW, naukowców,
dyrektorów najwiekszych zakladów w regio-
me.

Zostana wygloszone referaty, które
moga zainteresowac nie tylko fachowców,
ale i szersze grono osób zainteresowanych
ekorozwojem, przedsiebiorców, samorza-
dowcówi szereginnych osób.Przewidywa-
ne tematy wystapien to:
. "Perspektywyrozwoju odnawialnych

zródelenergiiw powieciezgorzeleckim"
. "Biomasaistotnymzródlem energiiodna-

wialnej na Dolnym Slasku - energetycz-
ne aspekty wykorzystania odpadów le-
snych"

gu najblizszych kilku lat.
Inwestycja tajest tym bardziej oplacalna, bo
dokonywana glównie, jesli nie wylacznie, ze
srodków obcych.

Zdeklarowany mam udzial finansowy
w tym przedsiewzieciu Kopalni Turów, Elek-
trowni, Starostwa i Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Srodowiska.

Materialy po spotkaniu bedapubliko-
wane i dostepne miedzy innymi w Internecie i
naszych szkolach i bibliotekach.

Aspekty ekologiczne beda w trakcie
tegorocznej edycji Swieta Grzybów miedzy in-
nymi realizowane poprzez wystawy fotogra-
ficzne, projekcje filmów, wystawy sprzetu,
grzybów, kolportaz broszur edukacyjnych,
konkursy i promocje w róznej formie przed, w
trakcie i po imprezie. Mamy nadzieje, iz ta for-
ma edukacji spotka sie z zyczliwym przyjeciem
i zaskutkuje proekologicznymi zachowaniami
nas wszystkich adresatów podejmowanych
dzialan. Wsród przygotowywanych materia-
lów beda takie, które pokazajak tanio zmienic
ogrzewanie ekologiczne, jak ocieplic dom, jak
zbudowac przydomowa oczyszczalnie ze
wskazaniem na mozliwe zródla finansowania.

Pewnym nowum przygotowywanej im-
prezy bedzie parada, w której wezma udzial
poza komunalnymi jednostkami organizacyj-
nymi, wszystkie podmioty, które w jakiejkol-
wiek formie finansowane czy po prostu wspie-
rane saz budzetu gminy. Chcemy w ten spo-
sób z jednej strony wspomóc wolontariat i
prospoleczne zachowania a z drugiej pokazac
publicznie, na co wydawane sa finanse w na-
szej gminie, by byc moze w ten sposób spo-
wodowac dyskusje na temat celowosci tych
dzialan. Wszystkich zainteresowanych zapra-
szamy do skorzystania z bogatej oferty pro-
gramowej tegorocznego Swieta Grzybów.

Andrzej Kutrowski
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Stypendia, dofinansowania - uczniowie, za-
równo szkól publicznych jak i prywatnych,
moga ubiegac sie o stypendium naukowe i
socjalne, a takze dofinansowanie do zakupu
mundurka czy podrecznika. Jesli ich rodziny
znajda sie natomiast przejsciowo w trudnej
sytuacji materialnej z powodu zdarzenia loso-
wego, moga oni otrzymac zasilek szkolny.
Rodziny otrzymujace zasilek rodzinny maja
prawo do wyprawki szkolnej. Niektórzy ucznio-
wie moga dostac nawet 2000 zl rocznie.

Uczniowie moga ubiegac sie o: stypendium so-
cjalne, zasilek szkolny, dofinansowanie na
zakup podrecznika, dofinansowanie na zakup
mundurka, stypendium naukowe. Stypendium
socjalne, zasilek szkolny, dofinansowanie na
zakup podreczników oraz mundurka przyslu-
guje uczniom, u których dochód na jedna oso-
be w rodzinie nie przekracza 351 zl netto.

STYPENDIUM SOCJALNE przyznawanejest
przez burmistrza, na podstawie gminnego re-
gulaminu przyznawania pomocy materialnej.
To w nim rada gminy ustala, gdzie nalezy ubie-
gac sie o pomoc, oraz sposób i fOill1ewypla-
cania stypendium. Uczen szkoly podstawo-
wej, gimnazjum i szkoly ponadgimnazjalnej
moze otrzymac miesiecznie od 51,2 do 128 zl.
Organ przyznajacy moze jednak okreslic, ze
wyplata stypendium bedzie realizowana, np.
co dwa miesiace, co kwartal lub raz na pól roku.
Stypendium moze byc przyznane z urzedu albo
na wniosek: rodziców, pelnoletniego ucznia,
po zasiegnieciu opinii odpowiednio dyrekto-
ra szkoly, dyrektora szkoly.

Termin skladania wniosku mija 15wrze-
snia. Nalezy do niego dolaczyc zaswiadczenie
o wysokosci dochodów lub zaswiadczenie o
korzystaniu ze swiadczen pienieznych z po-
mocy spolecznej oraz pozadana fonme swiad-
czenia pomocy materialnej inna niz forma pie-
niezna. Dochód na jednego czlonka w rodzi-
nie nie moze przekraczac 351 zl netto. Wzory
wniosków sa dostepne albo w gminnym wy-
dziale oswiaty, albo w szkole. Zwykle ucznio-
wie chodzacy do szkól na terenie gminy wnio-
ski skladaja w szkole, a ci uczeszczajacy do
szkól poza terenem gminy - w wydziale oswiaty
urzedu gminy lub miasta.

ZASILEK SZKOLNY Przysluguje uczniowi
znajdujacemu sie przejsciowo w trudnej sytu-
acji materialnej z powodu zdarzenia losowego,
które przytrafilo sie zarówno jemu osobiscie,
jak i rodzicom. Zasilek moze byc przyznany kil-
ka razy w roku, niezaleznie od otrzymywanego
stypendium szkolnego w formie swiadczenia
pienieznego na pokrycie wydatków zwiazanych
z edukacja lub w fonmie pomocy rzeczowej o
charakterze edukacyjnym. Jego wysokosc jed-
norazowo nie moze przekroczyc 320 zl. O zasi-
lek szkolny mozna ubiegac sie nie pózniej niz
dwa miesiace od wystapienia zdarzenia uzasad-
niajacego jego przyznanie.
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Ostatnio strazacy z OSP Starego We-
glinca mocno publicznie utyskiwali na pro-
blemy, jakie maja w funkcjonowaniu swojej
jednostki, skarzyli sie na dziure w dachu, na
problemy z uruchomieniem samochodu, ciek-
nacymi wezami, brakiem w ogóle sprawnego
samochodu gasniczego i bardzo zlymi warun-
kami socjalnymi na obiekcie remizy OSP. Nie
precyzowano w wypowiedziach adresatów
zglaszanych pretensji, ale latwo z podtekstu
calosci sprawy odczytac, iz moga byc
nimi wylacznie Gmina, która dotuje OSP
lubli Zarzad Miejsko-Gminny OSP, któ-
ry przyznana dotacje dzieli na poszcze-
gólne jednostki.

Po sprawdzeniu calosci zgla-
szanych problemów informujemy Pan-
stwajak sprawy majasie faktycznie ijedynie
brak tej wiedzy u ochotników ze Starego We-
glinca moze tlumaczyc ich zachowanie. Po
pierwsze obiekt remizy OSP do dzis nie jest
wlasnoscia Gminy Wegliniec, co oznacza, ze
dokonywanie duzych nakladów inwestycyj-
nych na obiekcie nawet w oparciu o umowe
uzyczenia, która dysponuje OSP jest niecelo-
we i nieuzasadnione. W kazdej chwili umowa
moze byc wypowiedziana a wydatkowane
srodki moga byc stracone.

Na wniosek Burmistrza Rada Miejska
na sesji w dniu 30.08.2007 r.podjela uchwale o
nieodplatnym przejeciu dzialki z obiektem re-
mizy OSP. Obecnie sprawa przejecia obiektu
jest w trakcie zalatwiania. Dotychczas przeje-
cie nieruchomosci bez planu miejscowego dla
Starego Weglinca bylo mocno utrudnione.

Zakladajac przejecie z czasem obiektu
OSP Starego Weglinca Rada Miasta zarezer-
wowala kwote 25 tys. zl na rozpoczecie inwe-
stycji remontowo-modernizacyjnych a Bur-
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swój samochód na rzecz Starego Weglinca.
Czerwona Woda dysponuje drugim przyje-
tym od PSP wozem bojowym w zwiazku z
powyzszym sa mozliwosci przekazania samo-
chodu do Starego Weglinca. Oczywiscie
potrzebne sa uzgodnienie warunków i termi-
nu przekazania, ale to powinno byc tylko kwe-
stia czasu. Pomimo zlego stanu samochodu
pozarniczego w Starym Weglincu ze srod-
ków dotacji Zarzad MGOSP zakupil w bieza-

cym roku akumulatory i doposazyl go
w najbardziej potrzebne weze gasnicze.
Wydaje sie, iz wiele problemów jed-

nostki jest i powinno byc rozwiazywa-
nych na poziomie relacji osp - Zarzad
M-G a nie OSP - Gmina. Burmistrzjed-
noznacznie stwierdza, ze partnerem dla

Gminy jest Zarzad MGOSP ale jednoczesnie
mozliwe jest wskazywanie adresatów i celów
dofinansowania przez Gmine przy przekazy-
waniu dotacji dlaZarzaduMGOSP. Takie dzia-
laniajednak powinny byc wyjatkowe i tak w
koncu uzyskac opinie Zarzadu. W dyspono-
waniu srodków najwazniejsze sakompeten-
cje i wiedza merytoryczna a te sa po stronie
strazaków majacych swój zarzad i komendan-
ta mogacego najlepiej ocenic, co i w jakiej
wysokosci powinno byc finansowane.

Najbardziej zaniedbana jednostka w
Starym Weglincu nie moze tworzyc bledne-
go obrazu stanu ochrony pozarowej w Gmi-
nie nie moze tez zmieniac podstawowej zasa-
dy finansowania wszystkich spoza strefy fi-
nansów publicznych. Zasada ta brzmi: pierw-
si dostaja ci, co sami cos wnosza - pienia-
dze, prace itp.

Jesli w tym roku remontowany jest
dach na budynku OSP Czerwona Woda to
glównie dlatego, ze jednostka ta uzyskala do-
finansowanie kwota kilkunastu tys. zl. i sami
strazacy zaangazowali sie w niektóre prace
na obiekcie. Przy finansowaniu jednostek OSP
bardzo wazne jest ich znaczenie i rola, jaka
odgrywaja w systemie obrony pozarowej
Gminy. Zawsze wieksze preferencje bedasto-
sowane wobec jednostek kluczowych - np.
Ruszów, Wegliniec anizeli mniejszychjak Sta-.
ry Wegliniec, o wezszym zasiegu dzialania i
znaczenia.

Wszystko to nie umniejsza istoty pro-
blemów jednostki w Starym Weglincu, które
beda realizowane w sposób i w czasie wyni-
kajacym z przyjetych procedur i mozliwosci
w uwzglednieniu z Zarzadem MGOSP i oczy-
wiscie wladzami OSP Stary Wegliniec.

Red.

DOFINANSOWANIE MUNDURKA Kazdy
uczen, w którego rodzinie dochód na jednego
czlonka w rodzinie nie przekracza 351 zl netto
miesiecznie, otrzyma 50 zl dofinansowania na
zakup mundurka. Wniosek, w terminie ustalo-
nym przez burmistrza (termin ten juz uplynal),
sklada sie do dyrektora szkoly, do której uczen
uczeszczal lub bedzie uczeszczal. Kazdemu
uprawnionemu dyrektor szkoly musi wyplacic
50zl, nawetjesli w danej szkole mundurek kosz-
towal 20 zl mniej.

DOFINANSOWANIE DO PODRECZNI-
KÓW

O dofinansowanie zakupu podreczników
moga ubiegac uczniowie klas I-III szkól pod-
stawowych oraz ogólnoksztalcacych muzycz-
nych, w których dochód na jednego czlonka
w rodzinie nie przekracza 351 zl netto miesiecz-
nie. Wnioski, tak jak w przypadku dofinanso-
wania mundurka, nalezy skladac do dyrektora
szkoly. Nalezy do niego dolaczyc dowód za-
kupu podreczników lub - w przypadku braku
mozliwosci okazania dowodu zakupu - oswiad-
czenie o cenie zakupionych podreczników.
Dofinansowanie przyznaje dyrektor. Jego wy-
sokosc nie moze byc wyzsza niz: I 70 zl - dla
szesciolatka, l 130 zl - dla pierwszoklasisty,

mistrz zlecil opracowanie dokumentacji pro-
jektowej, która ma byc gotowa do konca mie-
siaca sierpnia 2007r.

Projekt jest niezbednym dokumentem
do uzyskania pozwolenia na budowe podob-
nie jak tytul prawny do nieruchomosci, któ-
rego do dzis jest brak. Oczywiscie nie mozna
powiedziec, ze gdyby takowy byl remont zre-
alizowano by w biezacym roku - nie, ale z
pewnoscia by go rozpoczeto.

Powstala po wichurze dziura w dachu
mogla i powinna byc zabezpieczona, napra-
wiona przez OSP ze srodków przekazanych
przez Gmine na biezaca dzialalnosc, przypo-
minamy, iz dysponuje nimi Zarzad MGOSP i
ze jest to kwota 120 tys. zl.

W przypadku braku srodków powi-
nien do Gminy wplynac stosowny wniosek
o dodatkowe dofinansowanie. Do Gminy
wplynal wniosek dnia 10.08.2007 r.o dofinan-
sowanie OSP kwota 58 tys. zl. ale jeszcze
przed powstaniem szkody na obiekcie. Do
dzis brak wniosku o srodki na naprawe da-
chu. Pomimo tego Burmistrz po obecnosci
na Zarzadzie MGOSP przygotowal dla Rady
Miejskiej propozycje o zwiekszenie dofinan-
sowania uwzgledniajace naprawe dachu OSP
Stary Wegliniec.

Samochód gasniczy OSP Stary We-
gliniec faktycznie jest w zlym stanie technicz-
nym i dlatego tez Burmistrz podjal uzgodnie-
nia z OSP Czerwona Woda by ta przekazala

I 150 zl - dla drugoklasisty, I 170 zl - dla trze-
cioklasisty.

STYPENDIUM NAUKOWE

Do otrzymania stypendium za wyniki w nauce
uprawnieni sa uczniowie szkól ponadgimna-
zjalnych i studenci, który spelniaja lacznie na-
stepujace kryteria: uzyskali srednia ocen w
okresie (semestrze) nie mniejsza niz 4,5 przy
szesciostopniowej skali ocen lub 4,00 przy pie-
ciostopniowej skali ocen oraz udokumentuja
trudna sytuacje materialna (dochód na 1 czlon-
ka w rodzinie nie moze byc wyzszy niz 600 zl
brutto). Wniosek o przyznanie stypendium na-
ukowego nalezy skladac w sekretariacie UGiM
w Weglincu w terminie do 31 pazdziernika na
semestr zimowy lub do 31 marca na semestr
letni. Wysokosc stypendium wynosi do 1000
zl na semestr dla studenta i do 500 zl dla ucznia.
Stypendium przyznawane moze byc uczniom i
studentom, którzy uzyskaja najwieksza laczna
liczbe punktów. Ilosc wyplaconych stypendiów
uzalezniona jest od wysokosci srodków finan-
sowych zaplanowanych w budzecie gminy na
ten cel w danym roku.

Powyzsze informacje opracowano na podstawie
"Gazety Prawnej" i strony www.men.gov.pl

Redakcja
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KALENDARZ
szkolny2007/2008

3 wrzesnia 2007 r.

POCZATEK ROKU SZKOLNEGO
15 wrzesnia 2007 r. mija termin sklada-

nia wniosków o stypendium socjalne
15 pazdziernika 2007 r. mija termin skla-

dania wniosku o dostosowanie warun-

ków sprawdzianu czy egzaminu do in-
dywidualnych potrzeb zdajacego

1 listopada 2007 r. dzien wolny, dzien
Wszystkich Swietych, czwartek

2 listopada 2007 r. po odpracowaniu moze
byc dniem wolnym w szkolach z pie-
ciodniowym tygodniem pracy

24-31 grudnia 2007 r. przerwa swiatecz-
na, Wigilia wypada w poniedzialek

14-26 stycznia 2008 r. ferie zimowe wo-
jewództwa: lubelskie, podkarpackie,
pomorskie, slaskie, warminsko-mazur-
skie

21 stycznia -2 lutego 2008 r. ferie zimo-
we województwo podlaskie.

28 stycznia -9 lutego 2008 r. ferie zimo-
we województwa: kujawsko-pomor-
skie, lubuskie, malopolskie, swieto-
krzyskie, wielkopolskie

11-23 lutego 2008 r. ferie zimowe woje-
wództwa: dolnoslqskie, lódzkie, mazo-
wieckie, opolskie, zachodniopomorskie

20-25 marca 2008 r. wiosenna przerwa
swiateczna

poczatek kwietnia - sprawdzian szósto-
klasistów, termin ustali dyrektor Cen-
tralnej Komisji Egzaminacyjnej

koniec kwietnia - egzamin gimnazjalny,
termin ustali dyrektor Centralnej Ko-
misji Egzaminacyjnej

maj - egzamin maturalny, czyli nowa
matura, termin ustali dyrektor Central-
nej Komisji Egzaminacyjnej

2 maja 2008 r. (sroda) dzien wolny w
szkolach z pieciodniowym tygodniem
pracy

4 maja 2008 r. (piatek) po odpracowaniu
moze byc dniem wolnym w szkolach
z pieciodniowym tygodniem pracy

8-10 maja 2008 r.pisemny egzamin doj-
rzalosci, tzw. stara matura

23 maja 2008 r. (piatek) dzien wolny w
szkolach z pieciodniowym tygodniem
pracy

20 czerwca 2008 r.
ZAKONCZEN1E ROKU SZKOLNEGO

Redakcja
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OFERTA

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespolu
OpiekiZdrowotnejBogatyniainfonnuje,ze oddnia
Ol sierpnia 2007 roku w Gminnym Szpitalu w
Bogatynioraz w poradniachchirurgiiogólnej,ura-
zowo-ortopedycznej oraz rehabilitacyjnej przyj-
mujanowi lekarzespecjalisci:
WLADYSLAW TRENT -specjalista no w za-
kresie chirurgii urazowo-ortopedycznej, kontakt
podnumeremtelefonukom.0602225240lub(075)
7754975

WOJCIECH KOZLOWSKI - specjalistano
w zakresie ortopedii i traumatologii
JAROSLAW MACZYNSKI - specjalistano
w zakresie chirurgii - ortopedii i traumatologii,
kontakt telefonicznypod numerem kom. 0602 27
2923

DARIUSZ PIERZCHALSKI -specjalistaUOw
zakresie ortopedii i traumatologii, kontakt telefo-
niczny pod numerem kom. 0605 083230
JACEK MISZKOWSKI-specjalista UOw za-
kresiechirurgiiogólnej,
- TOMASZ ZÓLKOWSKI - specjalista UOw
zakresie chirurgii ogólnej
Rejestracja do poradni odbywa sie pod numerem

telefonu: (075) 77 32 328.

W szpitalu mozna równiez wykonac odplatnie
uslugi ortopedyczne takie jak: artroskopia, endo-
proteza stawów biodrowych i kolan oraz wszyst-
kie zabiegi ortopedyczne. Blizsze informacje oraz
rejestracja pod numerem telefonu: (075) 77 320 31
lub 32 wew. 143.

Informujemy, ze w SP ZOZ Bogatynia
dzialaja poradnie takie jak:

OKULISTYCZNA - prowadzona przez dr n.
med. Aline Borowiec - Czynna w poniedzialki i

)

czwartki w godz. od 9.00 do 13.00. w Przychodni
Rejonowej Bogatynia ul. Wyczólkowskiego 15.
Rejestracja osobiscie lub telefonicznie pod nume-
rem telefonu: (075) 77 32 328

DERMATOLOGICZNA - prowadzonaprzez
lek.med. Sylwestra Wieckowskiego spec. no z za-
kresu dennatologii, wenerologii czynna we wtor-
ki, srody, czwartki w godz. 10.00-13.00 w Przy-
chodni Rejonowej Bogatynia ul. Wyczólkowskie-
go 15. Rejestracja osobiscie lub telefonicznie pod
numerem telefonu: (075) 77 32 328

GINEKOLOGICZNO-POLOZNICZA-pro-
wadzona przez: Wlodzimierz Krawczyk spec. Ilo
w dzi'edzinie Ginekologii i Poloznictwa, Janusz
Gawron spec. no w dziedzinie Ginekologii i Po-
loznictwa, Endokrynolog, Kamal Kabashi lekarz

ginekolog-poloznik, Henryk Boruta dr n. med. spec.
no w dziedzinie Ginekologii i Poloznictwa. Czyn-
na od poniedzialku do piatku w godzinach od 7.00-
14.35w Szpitalu Gminnym w Bogatyni ul. Szpi-
talna 16, Rejestracja osobiscie lub telefonicznie pod
numerem telefonu: (075) 64 80405

KARDIOLOGICZNA - prowadzona przez:
Ryszard Fornal spec. no w dziedzinie kardiologii,
Jerzy Witelus dr n. med. spec. no w dziedzinie
kardiologii. Czynna w poniedzialki od 10.00-15.00

wtorki i czwartki 09.00-12.00 w Szpitalu Gmin-
nym w Bogatyni ul. Szpitalna 16, Rejestracja oso-
biscie lub telefonicznie pod numerem telefonu:
(075) 64 80405

LARYNGOLOGICZNA - prowadzona przez:

Marek Zatonski spec. no z zakresu otolaryngolo-
gii, foniatra, Dorota Zólkowska lekarz otolaryn-
golog. Czynna we wtorki od 9.00-11.00 czwartki

15.00-18.00 piatki 9.00-11.00 w Szpitalu Gmin-
nym w Bogatyni ul. Szpitalna 16, Rejestracja oso-
biscie lub telefonicznie pod numerem telefonu:

(075) 64 80405, -Ryszard Markiewicz spec. IlOw
dziedzinie chorób pluc czynna 2x w miesiacu -
informacja i rejestracja w szpitalu, Rejestracja oso-
biscie lub telefonicznie pod numerem telefonu:
(075) 64 80405

Dyrektor SPZOZ Bogatynia E. Zakrzewska

PROPOZYCJE
Miejsko-GminnegoOsrodkaKultury

i Bibliotekpublicznych
narokszkolny2007/2008

. "Klub Moli Ksiazkowych" cykliczne spotka-
nia dzieci mlodszych i rodziców - czytanie
bajek i zajecia dla dzieci - raz w miesiacu

. "Autorzy naszych lektur naszymi przyjaciól-
mi" regularne lekcje biblioteczne - na kon-
kretne zapotrzebowanie nauczycieli. Wystawa fotograficzna "Piekna Norwegia"
pazdziernik 2007

. I GminneDyktando- pazdziernik/listopad
2007. Wieczór poezji - Ruszów - listopad/grudzien
2007. Turniej wiedzy o regionie - listopad/grudzien
2007. Konkurs na ozdobe bozonarodzeniowa - gru-
dzien 2007

. IV Gminny Przeglad Zespolów Koledniczych
-17.01.2008

. "Walentynkowywiersz milosny"- konkurs

literacki dla mieszkanców gminy - styczen!
luty 2008. Pasowanie uczniów klas I na czytelnika -luty/
marzec 2008

. "Mój zimowy dzien'" -konkurs plastyczny
technikastyczen2008. IV Gminny Przeglad Grup Teatralnych - Czer-
wona Woda - 26.03.2008. V edycja konkursu "Na NajpiekniejszaPalme
Wielkanocna" - marzec 2008

. Konkursna ozdobewielkanocna- marzec
2008. I Przeglad Piosenki Popularnej - IV 2008. Konkurs wiedzy o samorzadzie (tez lokal-
nym)- VI ki SP, Gimnazjum - maj 2008

. Tydzien Otwartych Bibliotek - 4-10.05.2008. Projektujemy znaczek pocztowy z wizerun-
kiem charakterystycznym dla gminy Wegli-
niec - maj/czerwiec. Lekcje tematyczne w Muzeum Kresowym w
Weglincu i Izbie Pamieci w Czerwonej Wo-
dzie - caly rok.

Dyrektor MGOK
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Stan techniczny drogi, natezenie ruchu i ostatnie wypadki i kolizje pozwalaja na

okreslenie tej drogi mianem drogi smierci. Droga 296jest droga wojewódzka, która utrzymuje,
remontuje i odpowiada za stan techniczny Dolnoslaski Zarzad Dróg Wojewódzkich we Wro-
clawiu, dzialajacy w imieniu Zarzadu Województwa Dolnoslaskiego.

Pogarszajacy sie stan techniczny drogi spowodowany jest brakiem remontu na-
wierzchni przez ostatnie dziesieciolecia oraz obecnie bardzo duzym natezeniem ruchu i to
ruchu samochodów ciezarowych, przewozacych kilkudziesieciotonowe ladunki. Wykonane
w ostatnim roku nowe nawierzchnie na niektórych odcinkach drogi 296 na terenie naszej
gminy w niektórych sytuacjach wrecz zwiekszyly zagrozenie dla korzystajacych z tej drogi
kierowców. Kierowca, jadacy nowa nawierzchnia spostrzega znaki informujace o zwezeniu
drogi i ograniczeniu predkosci i nagle wjezdza na droge, która na ostatniej sesji jeden z
radnych okreslil nazwa "trakt konny". Waska szosa, z wyboista na-
wierzchnia, oberwanym i dziurawym poboczem oto widok i stan tech-
niczny drogi 296 na odcinkach do chwili obecnej majacych nawierzch-
nie z lat siedemdziesiatych.

Droga 296 w chwili obecnej sluzy za droge transportowa i lacznik
drogi A4 (Jeleniów) z autostrada Wroclaw-Olszyna (zjazd w Ilowej) dla
przewozu towarów i ladunków dostarczanych do i produkowanych w
zakladach strefY ekonomicznej na obrzezach Czerwonej Wody. Ruch
ten zwiekszy sie gdy oddany zostanie do uzytku budowany odcinek
autostrady i zjazd z tej autostrady (równiez wjeleniowie).

W biezacym roku na drodze 296 na obszarze gminy Wegliniec
zginelo 5 osób, 8 zostalo rannych i mialo miejsce 17 koli~i drogowych.
Wypadki Smiertelne mialy miejsce w Koscielnej Wsi -1 osoba, Jagodzi-
nie- 2 osoby, Starym Weglincu-l osoba i Czerwonej Wodzie- 1 osoba.

Wielokrotne monity Rady Miejskiej, Burmistrza i Komendy Po-
wiatowej Policji kierowane do Zarzadcy drogi o niezwloczny remont nie
skutkuja. Wykonywane nowe nawierzchnie na krótkich odcinkach nie
sa rozwiazaniem problemu. Ilejeszcze ofiar smiertelnych lub kolizji prze-

mówi do wyobrazni wlascicielowi drogi? Red.

Kolizja drogowa w Jagodzinie

DROGA
SMIERCI

Wypadek w Jagodzinie

Wypadek w Czerwonej Wodzie

Równoczesnie MS informuje, ze od 14maja
2002 r. w Polsce obowiazuje 3~-letni "Pro-
gram usuwania azbestu i wyrobów zawie-
rajacych azbest stosowanych na terytorium
Polski", realizowany przez Ministerstwo
Gospodarki.

Zgodniez programem,Minister Gospo-
darki powolal Glównego Koordynatora do
spraw realizacji programu usuwania azbe-
stu. Do jego glównych zadan nalezy m.in.
wspólpraca z instytucjami udostepniajacy-
mi srodki finansowe na realizacje "Progra-
mu" - Bank Ochrony Srodowiska, woje-

SRODKINA AZBEST
O srodki finansowe na usuwanie azbestu z
domów i budynków gospodarczych mozna
sie ubiegac w Narodowym Funduszu
OchronySrodowiska,wojewódzkich fundu-
szach ochrony srodowiska oraz w Ekofun-
duszu - przypomina Ministerstwo Srodo-
wiska.

Do zadan statutowych tych instytucji
nalezy miedzy innymi "udzielaniepozyczek
i dotacji" na rózne dzialania majace na celu
ochrone srodowiska - zaznacza resort.

wódzkie fundusze ochrony srodowiska i go-
spodarki wodnej, Narodowy Fundusz
Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej,
itp.

Wykaz dokumentów dotyczacych bez-
piecznego postepowania i ochrony przed
azbestemi materialamizawierajacymiazbest,
znajduje sie na stronie internetowej mini-
sterstwa - www.mg.gov.pl. Szczególowe in-
formacje na temat azbestu mozna uzyskac w
MinisterstwieGospodarki;PlacTrzechKrzy-
zy 3/5;00-507 Warszawa:tel. +22/62809 83;
Fax.+33/6934032.

Redakcja
(napodstwie serwisu PAP)
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Na tegorocznym Swiecie nie za-

braknie wydarzen i atrakcji, które mam
nadzieje przypadna Panstwu do gustu.

Tegoroczna parada otwierajaca
impreze jest pomyslana jako prezentacja
róznych stowarzyszen, klubów i orga-
nizacji dzialajacych w oparciu o dofi-
nansowanie Gminy. Sadze, ze bedzie-
cie Panstwo zaskoczeni iloscia tych
orgalllzaCjl.

Dla dzieci szykuje sie moc atrak-
cji. Bedzie wesole miasteczko pana Jana
Novy z Czech, beda konie, zjezdzalnie i
wiele innych ciekawostek. Dzieki uprzej-
mosci pani doktor Ilony Dziuby oraz per-
sonelu medycznego, bedziemy mogli bez-
platnie w specjalnym namiocie zrobic pod-
stawowe badania lekarskie. W niedziele
konkurs "Mlodych Talentów". Nasza mlo-
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Na duzym telebimie bedziemy
mogli obejrzec filmy o tematyce ekolo-
gicznej. Beda ulotki oraz konkursy o za-
chowaniach chroniacych srodowisko.
Edukacja ekologiczna to przeciez glów-

ny cel naszego Swieta Grzybów.
Obecnie zespól organizacyjny dopina
wszystko na ostatni guzik. Trwa ak-
cja promocyjna, a nasza mlodziezjest

z ulotkami i plakatami wszedzie. Trzeba
przyznac, ze spotykaja sie z zyczliwym
zaciekawieniem jak chocby na Swiecie
Ceramiki w Boleslawcu czy Jakubach w
Zgorzelcu.

Organizatorów czekajagorace dni.
Mamy nadzieje, ze wszystko uda sie
przygotowac a pogoda dopisze.

Miroslaw Sochon

Przewodniczacy zespolu organizacyjnego

dziez bedzie konkurowac muzycznie,
wokalnie i artystycznie na glównej sce-
nie. Specjalna komisja wyloni zwyciez-
ców. W parku bedzie mozna obejrzec
ciekawe wystawy. Pan Henryk Kape-

luch przygotowal wystawe "W eglihiec-
wczoraj i dzis". Bedziemy mogli porów-
nac te same miej sca na zdjeciach z przed
wojny i dzis.

Dla kolejarzy, ale nie tylko, wy-
stawa o przebudowie linii E-30 przygo-
towana przez Zaklad Polskich Linii Ko-
lejowych we Wroclawiu. Bedarówniez
inne wystawy z wystawa grzybów na
czele.
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sobota8wrzesien
8.00 SplawikoweZawodyWedkar-

skie
9.00 RejestracjazawodnikówX

MistrzostwEuropyw Zbieraniu
Grzybów

10.00PuszczanskieMarszena
Orientacje

11.00TurniejGimnazjalny
13.00Biegiuliczneim. T. Hopfera
15.00LesnaParada

OtwarcieXISwietaGrzybów
16.00ZawodyDrwali
18.00Konkursynadobranoc
20.00Koncertzespolu

PIDZAMAPORNO
22.00Gwiazdawieczoru- koncert

zespoluBIGCYC
24.00Zabawatanecznaz DJ'em

niedziela9wrzesien
8.00 StartGrzybiarzyw XMistrzo-

stwachEuropyw Zbieraniu
Grzybów

11.00Konkursydlagrzybiarzy
13.00Koncertmlodychtalentów
15.00TurniejKulinarny

17.00WREClENIANAGRÓD
18.00Programkabaretowy

"W krainie parodii i
humoru" - Jacek Ziobro
oraz GrzegorzWilk z
zespolem "Wesole futra"

19.30Wystepkabaretu
PARANIENORMALNI

21.00Gwiazdawieczoru- koncert

zespoluKOMBIl
22.30Pokazsztucznychogni

L...--

www.swietogrzybow.pl

ZAPRASZAMYNAOFICJALNASTRONE
INTERNETOWAIFORMUMDYSKUSYJNE

IMPREZY TOWARZYSZ~CE:

. Wystawa grzybów. Turniej gimnazjalny. Biegi uliczne im. T. Hopfera. Splawikowe zawody wedkar-
skie dla mlodziezy. uliczna koszykówka o puchar
Przewodniczacej Rady
Miejskiej. Wystawa fotograficzna. Wesole miasteczko

PROWADZENIEIMPREZY:
JACEK ZIOBRO

REGINA SMIGIELSKA
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Sierpien 2007 jest dla ruchu kresowego na naszej
weglinieckiej ziemi miesiacem szczególnym. Mamy
maly jubileusz powstania Oddzialu Milosników

Ziemi Tamopolskiej i Stanislawowskiej. Rocznica
ta Gak przy wszystkich rocznicach) sklania nas do

spojrzenia na szereg wydarzen, które w tym cza-
sie zaistnialy.

Przed 10 laty "Powrót" na Kresy na wspól-
nych spotkaniach (pierwsze w Domu Kultury w

Weglincu, otwarcie wystawy "Korzenie naszej
tozsamosci", pierwsze wspólne spiewy piesni
rodzinno-patriotycznych: "Gdyby orlem byc",

"Pozegnanie z Podolem", "Nasze zolnierzyki".
Nastepne spotkanie w Czerwonej Wodzie "Wie-
czerza ojców naszych"; w Ruszowie a pózniej

Sulików i znów Wegliniec. Tutaj królowaly wspo-
mnienia rodzinne, spiew i potrawy kresowe. Po
latach zakazu tych "Powrotów" do tradycji, histo-

rii rodzinnych, wybuchly one jak gejzery. Byly

gorace w uczuciach, autentyczne, w tym przewo-
dzili starsi kresowiacy, cale ich rodziny. Szcze-

gólna aktywnosc wykazali: panstwo Grocholscy,
P. Kramarzewska, G. Wróblewska, S. Szyman-
kowska, Piechurska, Dziurmanowie, Blatkiewiczo-
wie, Kedzierewicz, Kutrowska Aniela, Stanisla-
wa, Koltowscy, S1.Grela. W Ruszowie: P. Tabaka,

M. Józków, S. Pitura, Jurczakowie, Wróbel, Delu-

ga, 1.Kutemozinska, w W eglincu: P. Frelichowie,

I. Majdziak, T. Basarab, Majewska, E. Wajda, J.
Michalak, M. Wedzi na, Z. Drozd, Z. Zator, M.
Rudnicka,A. Popielewicz, D. Tomaszewska, two-
rzyla sie integracyjna atmosfera. Na lamach dwu-

miesiecznika "SEMPER FIDELlS" pojawily sie
informacje o poczynaniach naszych kresowian.

Okres zywiolowego odrodzenia milosci do

tego co bylo tam, w domu zamknelismy wlasnie
utworzeniem oddzialu TML i KPW. Przez cale X-

lecie zawsze wspiera nas swa praca i zyczliwoscia
p. Stanislaw Mikolajczyk (szata graficzna i wiele

tekstów wiedzy kresowej zawdzieczamy Jemu).
Redakcji "Weglinieckich gminnych spraw" dzie-
kuje za uzyczenie nam miejsca na przekazywaniu
wiedzy okresach, o naszej pracy.
Czas bolesnych wspomnien zakonczylismy po-
stawieniem Obelisku z tablica: "Pamieci czlonków

rodzin z Kresów Wschodnich, którzy cierpieli i
gineli za to, ze byli Polakami" R. 1998.

Jednoczesnie tworzymy zespól spiewa-

czy "Podolanie", którym kieruje P. Janina Krama-
rzewska. Z czasem z zespolu odchodza starsi a
kierownictwo przejmuje H. Nakonieczna. Zmie-

nia sie tez repertuar tego zespolu, z dawnego cha-
rakteru kresowego pozostala tylko nazwa.

Nastepne dzialania oddzialu przynosza
rozglos dla Weglinca na cala Polske i nie tylko...
organizujemy Festiwal Polszczyzny Lwowa i
Kresów Poludniowo-Wschodnich Pn. "Wielkie Ba-

lakanie". Przyjezdzaja zespoly z calego kraju i... z
Ukrainy. Festiwal ma swoje stale pozycje, a to: l.
Msza Sw. W intencji kresowiaków, 2. barwny ko-
rowód ulicami Weglinca, 3. skladanie wiazanek

kwiatów przy Obelisku kresowym, 4. utwory
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wykonywane musza byc w gwarze lwowsko-po-

dolskiej czyli w "Balaku". Na I Festiwalu zapre-
zentowala P. Beata Smetek, dzieciecy zespól "We-
glinieckie Bajbusy" który przez caly czas istnienia
zachowuje swój kresowy repertuar zespól znany
jest w calej Polsce. Obchody "Dni Lwowa" we

Wroclawiu sa stalym miejscem gdzie one wyste-
puja. Podobnie zreszta w dotychczasowych IX
edycjach "Wielkiego Balakania".

Dzieki przychylnosci weglinieckich samo-
rzadowców (przew. Rady M. Sochon, Burmistrz
A. Kutrowski) i firmy CARGO PKP A. Janicki

realizuje nastepny wspanialy pomysl pn. Muzeum
Kresów Wschodnich zlokalizowane w dwóch wa-

gonach,jakimi ekspatriowano Polaków z Kresów

Wschodnich II Rzeczypospolitej. Muzeum wpi-
salo sie w krajobraz miasta Wegliniec ijest celem
wycieczek szkolnych. Wizyte w Muzeum najbar-

dziej przezywaja ludzie, którzy pamietaja rok
1944,45,46. szkoda tylko, ze w sferach, elitach

rzadowych istnieje "poprawnosc polityczna" na-

kazujaca im przemilczanie istotnych watków hi-
storii rodzin kresowych (a to ma równiez odzwier-

ciedlenie w mediach i programach nauczania i wy-
chowania naszej mlodziezy).

Swoimi dzialaniami staramy sie wypelniac
te luke. Jest nas coraz mniej (z czego ciesza sie
hajdamacy, ich sympatycy), lecz póki my zyjemy

... w roku 2006 w 60 rocznice zakonczenia ekspa-
triacji z Kresów Wschodnich postawilismy debo-
wy krzyz ( z napisem: "cierpienie, przebaczenie,
pamiec") to CREDO sensu naszej pracy. Do mu-

zeum kresowego "Przybyla" figura MB Niepoka-

lanej z Buczacza. Jest ona lacznikiem naszych uczuc
z Kresami.

Kresowiacy w Czerwonej Wodzie upamietnili 60
rocznice mordów Polaków przez OUN-UPA

zeliwna tablica a 60 rocznice zakonczenia ekspa-
triacji pieknym pomnikiem. W Wykrotach swa
pamiec kresowiacy wypelnili równiez Obeliskiem
kresowym.

Oddzielne podziekowania sle dzisiaj dla
duchownych, którzy wspierali nasze dzialania a
to ks. Proboszcz Edward Franczak z Gieraltowa,

ks. Ludwik Solecki, ks. Proboszcz Mieczyslaw

Panonsko z Czerwonej Wody, ks. Dziekan Ry-
szard Wolowski oraz nieodzalowanej pamieci ks.

Janusz Poplawski. Swoimi homiliami dawali wy-

raz milosci do Wiary ojców naszych i Ziemi, w

której spoczywaja nasi przodkowie. Ruszów ma
zywy pomnik - imie Orlat Lwowskich nosi tam-

tejsze Gimnazjum oraz tradycje wymiany mlo-
dziezy z Jezierzanami na Podolu.

W Czerwonej Wodzie z inicjatywy A.

Kutrowskiego i wsparciu Rady Gminy powstala
Regionalna Izba Pamieci. W Izbie tej jest stara eks-

pozycja ukazujaca ludzi Rothwasser i sama miej-

scowosc oraz historie mieszkanców Czerwonej
Wody. Ukazany jest kresowy ich rodowód. Mate-

rialy zbieram nadal. Tutaj tez wystawilem 15-16
sierpnia ekspozycje (która jest wlasnoscia Mu-

zeum Niepodleglosci w Warszawie) p1. "Wolyn

Czasu Zaglady 1939-45". Wystawe ta od 20 sierp-
nia do 5 wrzesnia mozna obejrzec Urzedzie Mia-

sta Wegliniec, a w trakcie Swieta Grzybów w
Muzeum Kresowym.
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Takim X-leciem niewielu zylo. Katarzyna Grzel-

czyk na Wydziale Politologii obronila prace dy-
plomowaz wynikiem bardzo dobrym p1. "X-Iecie
Tow. Milosników Lwowa i Kresów Pol.Wsch. w

Weglincu". Praca oparta jest na dokumentach i kro-
nikach Oddz. Zawiera 80 stron. Jest bogato ilu-
strowana barwnymi fotografiami. Dzis dziekuje-
my wszystkim naszym czlonkom i sympatykom
za przychylnosc, wlaczanie sie w utrwalenie tego
co mija... Wszystkie wieksze poczynania nasze
wspierane byly nie tylko przez Burmistrza A.

Kutrowskiego i Rade lecz w ogromnej czesci przez
dyr. KWB Turów S1.Zuka, Prezesa BS Zygmunta
Listwana, A. Kmiecia ze Stolbudu w Ruszowie,

W. Lukianowicza, W. Piechote - Nadlesniczego z
Weglinca, Elektrownie Turów. Tym wspanialym
ludziom dzis pieknie dziekuje.

Naszym X-leciem uswietniamy zblizaja-
ce sie XX-lecie calego Towarzystwa. Wypelnia-

my bogata trescia Pamiec, która nalezy sie tym co
"cierpieli i gineli dlatego, ze byli Polakami".

Z kresowym pozdrowieniem
A. Janicki

PRZE.KAZANIESAMOCHODU
STRAZACKIEGOW NIEMCZECH

Dnia 26.08 2007 r.w niemieckiej Gminie Horka
odbylo sie przekazanie do uzytkowania no-
wego samochodu strazackiego kupionego
w wiekszosci ze srodków funduszu Interreg
III A. Bez wsparcia udzielonego przez part-
nera zagranicznego, którym dla Niemców byla
nasza Gmina zakup bylby niemozliwy.

Podziekowania pod naszym adresem
skladano na rece Burmistrza i komendanta
gminnego OSP p. J. Drosia. Burmistrz przed
zlozeniem deklaracji poparcia dla Niemców
uzyskal od nich przyrzeczenie wsparcia dla
naszych staran o kupno samochodu strazac-
kiego dla jednostki OSP Wegliniec.

Zostalo zawarte stosowne porozumie-
nie, a kazde spotkanie po obydwu stronach
granicy jest skrupulatnie dokumentowane na
potwierdzenie istnienia wspólpracy.

Konczac wypowiedz nalezy tylko ubo-
lewac, ze w spotkaniu w Horce nie uczestni-

czyl niestety nikt zjednostki OSP Wegliniec,
najbardziej, wydawalo by sie, zainteresowa-
nej wspólpraca ze strazakami z Gminy Horka.

Red.
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NOWESTATUTYSOLECTW
Na ostatniej sesji Rady Miejskiej w dniu

30.08.2007 r. radni pzyjeli uchwaly nadajace nowe
statuty wszystkim solectwom Gminy Wegliniec.
Statuty byly przedmiotem konsultacji na zebra-
niach wiejskich, na których zaakceptowano za-
proponowane zmiany, które glównie dotyczyly
przeprowadzania wyborów soltysa i rady solec-
kiej w formie glosowania do urny.

Zebranie wiejskie w Jagodzinie bylo od-
miennego zdania wnioskujac o utrzymanie do-
tychczasowego trybu wyboru soltysa i rady so-
leckiej bezposrednio na zebraniu wiejskim. Radni
po dyskusji nie uwzglednili argumentacji przed-
stawionej przez Soltysa Solectwa Jagodzin i Rad-
nego z Jagodzina ijednoglonie zdecydowali o nada-
niu nowych statutów a przede wszystkim o
wprowadzeniu nowych zasad wyboru soltysa i

rady soleckiej. Redakcja
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KONKURSFOTOGRAFICZNY

l. Organizatoremkonkursujest BurmistrzGmi- I 8.
ny i Miasta Wegliniec i Miejsko-Gminny
Osrodek Kultury.

2. Konkurs jest skierowany do mieszkanców
gminy Wegliniec i gmin okolicznych, bez

wzgledu na wiek, zawód, czy status spo- I 9.
leczny.

3. Przedmiotem konkursu jest wybór i nagro-
dzenie najlepszych zdjec, które beda wyko-
rzystywane w promocji gminy

3.1. Ustala sie nastepujace kategorie tematyczne
konkursu:

a) przyroda, b) ludzie, c) architektura
3.2. Technika zdjec jest dowolna. Format zdjec

powinien wynosic przynajmniej 15 x 2lcm.
Zdjecia wykonane cyfrowo powinny byc
przekazane równiez w formie tradycyjnej.

3.3. Kazda praca powinna byc opatrzona tytu-
lem i zawierac krótki opis: co przedstawia.

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

4. Najwazniejszymi kryteriami oceny zgloszo-
nych prac sa: charakter pracy odpowiadaja-
cy celom promocyjnym gminy, zgodnosc z
kategoria tematyczna (jak w pkt. 3.1.), po-
prawnosc techniczna, nowatorskie ujecie.

5. Zwyciezców konkursu w poszczególnych
kategoriach wyloni komisja powolana przez
Burmistrza Gminy i Miasta Wegliniec. De-
cyzje komisji sa ostateczne.

6. W rozstrzygnietym konkursie zostana przy-
znane 3 nagrody.

7. Warunkami uczestnictwa w konkursie sa:
- dostarczenie prac konkursowych organi-
zatorowi listownie lub osobiscie,
- podanie danych autora prac: imie i nazwi-
sko, adres (numer telefonu, e-mail), wiek, sta-
tus spoleczny (np. uczen, student, zawód).

7.1. Koszty nadeslania prac konkursowych po-
nosi uczestnik konkursu.

7.2. Prace zgloszone nie podle-
gaja zwrotowi.

7.3. Zgloszenia niekompletne
nie beda rozpatrywane.
Organizator konkursu za-
strzega sobie prawo do nie-
rozstrzygniecia konkursu w
przypadku, gdy prace kon-
kursowe nie spelnia ocze-
kiwan organizatora.
TERMIN NADSYLANIA
ZGLOSZEN UPLYWA

5 wrzesnia 2007 r. Decy-
duje data stempla poczto-
wego.

10. Prace konkursowe z dopi-
skiem "Konkurs fotogra-
ficzny" nalezy dostarczyc
pod adres: Biblioteka Pu-
bliczna M i G, Wegliniec,
ul Wojtyly 10, tel. 075
7712510.

11. Rozstrzygniecie konkursu
i wreczenie nagród nastapi
podczas Swieta Grzybów
09 wrzesnia 2007 r.

12. Zlozenie prac w konkursie
jest równoznaczne z wyra-
zeniem zgody na wykorzy-
stywanie zdjec w promocji
gminy, bez wynagrodzenia,
w dowolnym terminie i for-
mie.

13. Dane osobowe uczestników

konkursu beda przetwarza-
ne tylko dla potrzeb kon-
kursu.

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

ta Grz~bów.
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W dniu 3 sierpnia br. w Ruszowie (gm. Wegliniec) odbylo sie
posiedzenie Rady Fundacji Bory Dolnoslaskie. Na spotkanie
przyjechaly prawie wszystkie osoby, które przed rokiem bra-
ly udzial przy powolywaniu do zycia Fundacje. Sa to przed-
stawiciele samorzadów, organizacji pozarzadowych, wlasci-
ciele gospodarstw agroturystycznych i innych firm.

Obrady skupily sie na ustaleniu mozliwosci poszerze-
nia grona Rady Fundacji o nowe osoby. Z uwagi na to, ze
Fundacja ma charakter otwarty i zaczyna realizowac zadania z
II schematu programu Leader +, zaistniala mozliwosc przyje-
cia kolejnych osób do Rady. Powinny to byc osoby, które
chcialyby poswiecic swoja energie i czas dla rozwoju obsza-
ru Lokalnej Grupy Dzialania skupionej wokól Borów Dolno-
slaskich. Lokalni wytwórcy rekodziela, pszczelarze, produ-
cenci lokalnych wyrobów spozywczych, regionalisci, sym-
patycy przyrody, historycy moga wspólnie wypracowac sku-
teczna strategie promocji tego obszaru.

Nastepne posiedzenie Rady Fundacji i Zarzadu pla-
nowane jest na 5 wrzesnia i zorganizowane zostanie w Zamku
Kliczków (gmina Osiecznica).

opracowal J. Dobrowolski


