
ZAPROSZENIE
UrzadGminy i Miasta Wegliniec i Miejsko-Gminny Osrodek Kultury

maja zaszczyt zaprosic na

UROCZYSTOSCOBCHODÓW DNIA NIEPODLEGlOSCI
która odbedzie sie dnia 11.11.2005roku o godz. 1700

w Domu Kultury w Weglincu przy ul. Sikorskiego 3

17.00 - rozpoczecie uroczystosci: pokaz filmu"Robotnicy 80
- wystawa "drogi do wolnosci"

Godz. 18.30 - koncert Romana Kolakowskiego
Organizatorzy zapewniaja bezplatny przewóz:

I kurs: 16.30 Czerwona Woda - przystanek PKS

16.50 Zielonka - przystanek PKS

16.30 Ruszów - spod Kosciola parafialnego
16.35 Jagodzin - przystanek PKS
16.40 Piaseczna - przystanek PKS
16.45 Stary Wegliniec - przystanek PKS

Organizatorzy
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W sesji udzial wzielo 12 radnych. Rada przy-
jela 7 uchwal.

1. 12 glosami za Rada podjela uchwale
w sprawie miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego terenów pod moderni-
zacje odcinka linii kolejowej E-30 na zachód
od Weglinca na obszarze Gminy Wegliniec.

2. Zmieniajaca uchwale w sprawie przy-
jecia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego.

Skarbnik poinformowala, ze zmiany zwia-
zane sa z uwagami wniesionymi do wniosku
zlozonego w ramach programu INTERREG III
A o srodki na remont domu kultury w Czer-
wonej Wodzie. Dostosowuje sie w wymie-
niona w pozycji 25 zalacznika do WPI do na-
zwe zadania do tresci zadania wymienionego
we wniosku. Przesuwa sie takze srodki
na rok 2006. Natomiast zwolnione w tym
roku pieniadze przeznacza sie na wy-
konanie asfaltowych nawierzchni dróg, a za-
dania, które byly ujete we wniosku do Pro-
gramu Odnowy Wsi, zostaly wykazane jako
zadania wlasne. 11.glosami za, przy jednym
wstrzymujacym Rada podjela uchwale.

3. zmieniajacy uchwale w sprawie za-
ciagniecia w 2005 r. dlugoterminowego zo-
bowiazania w formie kredytu i pozyczki. Od-
powiadajac na pytania Burmistrz wyjasnil
dodatkowo, iz zadanie dot. Modernizacji sie-
ci wodociagowej w Zielonce nie jest wymie-
nione w omawianym dokumencie, gdyz reali-
zowane jest jako zadanie wlasne. Ponadto, o
tym zjakiego banku gmina wezmie pozyczke,
zdecyduje przetarg. Odniósl sie takze do re-
montu domu kultury w Starym Weglincu in-
formujac miedzy innymi, ze przede wszyst-
kim jest przygotowywany projekt remontu a
w ubieglym roku zrobiono centralne ogrze-
wanie. Dalsze prace, wewnatrz budynku, pla-
nowane sa jeszcze w roku biezacym. Dokon-
czenie - remont zewnetrzny - w roku przy-
szlym. Przypomnial, ze wniosek w tej sprawie
znalzal sie na 76 miejscu a zakwalifikowa-
nych zostalo 75 wniosków. Jednak uzyskana
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5. w sprawie uchwalenia Programu

Ochrony Srodowiskadla Gminyi MiastaWe-
gliniec oraz Planu GospodarkiOdpadamidla
Gminy i Miasta Wegliniec. Przewodniczacy
Rady przypomnial,iz dokumenttenbylprzed-
miotem wspólnego posiedzeniapieciu komi-
sji Rady. Mówiono i dyskutowanowówczas
o planach oraz o problemach gminy zwiaza-
nych z kwestiami dotyczacymiw/w opraco-
wania. Wskazano jeden z glównych proble-
mów gminy tj. emisja spalin.W kontekscietej
sprawy,PrzewodniczacyRady poinformowal,
ze zglosila sie firma, oferujacabudowemaga-
zynu gazu na terenie tut. gminy.
Burmistrz odniósl sie natomiast do sprawy
podniesionejprzez radnego AndrzejaBurcza-

ka dot. segregacji odpadów, wskazu-
jac na kolejnosc zalatwienia spraw,
którepoprzedzajawprowadzeniesegre-

gacji. 11 glosami za, Rada podjelauchwale.
6. w sprawiezalacznikado statutuZa-

kladu Uslug Komunalnych w Weglincu.
7. w sprawie nieodplatnego nabycia

nieruchomosci. Przewodniczacy Rady przy-
pomnial, ze z zaproponowanychprzez kolej
obiektów,wymienionychw dokumentachdo-
laczonych do projektu uchwaly, tylko jeden,
polozonyw Weglincuna ul. Sportowej3 musi
byc przejety w trybie uchwaly Rady. Pozo-
stale gmina przejmuje moca zarzadzeniaBur-
mistrza.

W dyskusji wskazanopotrzebepodej-
mowania dalszych dzialan majacych na celu
przejecie pozostalych budynków administro-
wanych przez PKP.

Natomiast Burmistrz wskazal na nie-
rozwiazanydotad problemdotyczacyzaleglo-
sci gminy w stosunkudo Kolei. Zalegloscite
zwiazanez czynszemza mieszkanieznajduja-
ce sie w budynku mieszkalnym polozonym
na ul. Sportowej 3 w Weglincu.Jednoglosnie
12 glosami za, Rada podjela uchwale.

Na tym sesje zakonczono.
M. Sochon

W sesji udzial wzielo 13 radnych. Sesja zo-
stala zwolana w trybie pilnym z uwagi na po-
trzebe zmiany Wieloletniego Planu Inwesty-
cyjnego
1. Burmistrz GiM Andrzej Kutrowski na
wstepie przeprosil za fakt, iz sesja od-
bywa sie zaledwie w tydzien po ostat-
niej. Wyjasnil, iz zwiazane jest to z wnio-
skiem zlozonym w ramach Programu INTER-
REG III A o srodki na modernizacje budynku
swietlicy wiejskiej w Czerwonej Wodzie, W
zwiazku z tym, ze przesunieto termin rozpa-
trywania wniosków, zachodzi koniecznosc
wprowadzenia zmian w Wieloletnim Planie In-
westycyjnym. Zmiana terminu powoduje
bowiem, iz nie bedzie mozna zrealizowac w/w
zadania we wczesniej zalozonym czasie. Poza
tym Burmistrz zasygnalizowal, ze byc moze
zajdzie potrzeba wprowadzenia zmian w
zwiazku z dwoma kolejnymi wnioskami zlo-
zonymi w ramach w/w programu. 13 glosami

pozycja nie oznacza, iz wniosek ten znalazl
siejako pierwszyna liscierezerwowej.Loku-
je sie In dopierona niej na 5,6 miejscu. Nie-
mniejjednak Burmistrzzwróciluwage,ze sa
pewne szanse. Jednak w przypadku gdyby
prace remontowe zostaly juz rozpoczete,
wniosek móglby zostac zdyskwalifikowany.
Dlatego tez z tego powodu nie przyspiesza
sie prac na tym obiekcie.Przypomnial takze
plany zwiazane z remontami dróg w Starym
Weglincu,wymieniajacul.Glowackiego,Pia-
secznai Konopnickiej.Wyjasniltakze,zemo-
dernizacja domu kultury w Ruszowie doty-
czy nowej czesciobiektu. 10glosamiza przy
1 wstrzymujacym,Rada podjela uchwale.

4. w sprawie zmianw budzecie. Poszcze-

gólne zmiany omówila Skarbnik Jolanta Zawi-
sza. Zmiany zwiazane byly z przyznaniem do-
tacji na organizacje wyborów do Sejmu i Sena-
tu oraz wybory Prezydenta RP, z przyznaniem
dotacji na realizacje ustawy o swiadczeniach
rodzinnych, na realizacje programu Posilek dla
potrzebujacych, z uzyskaniem dochodów z tyto
sponsoringu i darowizn na organizacje Swieta
Grzybów, ze zmniejszeniem srodków rezerwy
celowej na wyplate nagrody dla Dyrektora i
nagrody Burmistrza dla nauczycieli, ze mniej-
szeniem srodków rezerwy ogólnej na realizacje
inwestycji w ZUK, ze zmniejszeniem planowa-
nych wydatków na naprawy plotów na ul. Ka-
rola Wojtylyw Weglincu, ze zmniejszeniem wy-
datków na modernizacje budynku swietlicy w
Czerwonej Wodzie, ze zwiekszeniem wydatków
na inwestycje na drogach nie objetych wnio-
skiem o dofmansowanie ze srodków ZPORR,
ze zwiekszeniem dotacji na Przedszkole w We-
glincu na wyplate nagród dla nauczycieli i na
wykonanie bramki wejsciowej przedszkola, ze
zwiekszeniem dotacji dlaMGOKna zakup kom-
putera. 10 glosami za, Rada podjela uchwale.

za, Rada podjela "uchwale w sprawie przyje-
cia zmian do Wieloletniego Planu Inwesty-
cyjnego.
2. Rada podjela uchwale w sprawie za-
ciagniecia w 2005 r. dlugoterminowego zo-

budzecie. Skarbnik J. Zawisza wskazujac na
zmniejszenia w wydatkach dot. Remontu swie-
tlicy w Czerwonej Wodzie i zwiekszenia o te
sama kwote wydatków budzetowych na dro-
gi gminne, podkreslila, ze plan dochodów i

wydatków nie zmienia sie. Jednoglo-
snie, 13 glosami za, Rada podjela
uchwale.
Nastepnie Burmistrz przedstawil infor-

macje nt. realizowanych i planowanych inwe-
stycjach na terenie gminy. Przede wszystkim,
wskazujac kolejne miejscowosci gminy, wy-
mienil planowane jeszcze w roku biezacym
prace dotyczace remontów dróg. Szacowany
koszt tego zadania wynosi ok. 1 miliona zl.
Kolejne, to remont chodników w Weglincu.
Burmistrz wskazal pilna potrzebe decyzji o
lokalizacji nowego cmentarza w Ruszowie,
dodajac, iz okazja po temu bedzie zatwierdze-
nie planów zagospodarowania przestrzenne-
go. Poinformowal ponadto o niezbednych z

bowiazania w formie kredytu i pozyczki.
SkarbnikJolanta Zawiszapoinformowala,ze
zmiana polega na dostosowaniu zapisów
pomiedzy zadaniami:modernizacjaswietlicy
wiejskiej w CzerwonejWodzie i moderniza-
cja dróg gminnychPoza tym pierwsze z wy-
mienionych zadan realizowane bedzie wy-
lacznie ze srodków wlasnych, zostaje wiec
usunietez wykazuinwestycji,na którew 2005
r. zaciaga sie dlugoterminowy kredyt i po-
zyczke. Jednoglosnie 13 glosami za, Rada
podjela uchwale.
3. Projekt uchwaly w sprawie zmian w
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Okraglica i Koscielna Wies
Utwardzonotluczenokolo700 metro-

wy odcinekdrogi od torów do bylego zakla-
du w Rychlinku. W podobnej technologii
zbudowano odcinek w Koscielnej Wsi od
ul. Swierczewskiegodo zabudowanP.Jasku-
lów. Wymienionedrogi w przyszlosci beda
musialy byc wykonczone nawierzchnia bi-
tumiczna ale w pierwszej kolejnosci wyko-
nywane beda drogi wczesniej utwardzone
tj. tzw. lacznik pomiedzy droga na Ilowe, a
droga do Gozdnicy oraz droga do Kosciel-
nej Wsi w kierunku zabudowan P. Piskor-
skiego, na które przygotowuje sie finanso-
wanie i zalatwia niezbedne formalnosci by
moznabylo przynajmniejrozpoczacprace w
roku nastepnym.

Ruszów
Wyasfaltowano ul. Koscielna i po-

nad 200 - stu metrowyodcinekul. Bocznej,
utwardzono odcinek ul. Szklanej z planami
jej asfaltowania.Jesli pogoda pozwoli to re-
montowanabeda ul. Brzozowaoraz kilka in-
nych odcinków dróg przygotowywanych
jest do utwardzenia.Ogloszonoprzetarg na
rozbiórkespalonejczesciDomuKulturyoraz
zmienionoharmonogramprac w ramach tzw.
planu rozwoju Ruszowa,w którym przewi-
duje siew przyszlymroku gruntownyremont
zachowanejw pozarzeczesciDomu Kultury.
Trwajaprace remontowena obiekcieOSP w
Ruszowie.

Piaseczno - Jagodzin
Ze wzgleduna koniecznoscuniewaz-

nienia procedury przetargowej (z powodu
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ul. K. Wojtyly do ul. T. Kosciuszki i na ulicy
Karola Wojtyly na odcinku od parku do ul.
Wojska Polskiego. W trakcie jest budowa
boisk sportowych przy szkolach w Weglin-
cu, oraz montaz ogrodzen przy przyjetych od
PKP nieruchomosci na ul. Sikorskiego. Ogro-
dzenie to ma charakter przejsciowy - gdyz
po sprzedazyi wygospodarowaniuprzez wla-
scicielidzialekprzy wspomnianejwyzejulicy
powstawac beda z pewnoscia inne docelo-
we ogrodzenia. Na dzis jednak nie sposób
dluzej tolerowac pozostawionychprzez PKP
resztek ogrodzen siatkowych i to w centrum
miejscowosci. .

Ukonczono wymiane czesci zabytkowych
ogrodzen przy ulicy Karola Wojtylyi trwaja
konsultacje z mieszkancamiw sposobiewy-
konczenia rozpoczetych prac. Ukonczono
remont obiektu wiezy OSP Wegliniec przy-
wracajacjej dawny ksztalt i wyglad.

Czerwona Woda
Wyasfaltowanoodcinekul. 5-goGrud-

nia oraz ok. 500 metrowy odcinekul. Swier-
czewskiego.Zaklada sie w przyszloscipolo-
zyc dodatkowa tzw. scieralnawarstwe asfal-
tu na ul. Swierczewskiegow zwiazkuz prze-
widywanym po remoncie zwiekszeniem ru-
chu samochodowego,w tym równiez samo-
chodów ciezarowych. W pierwszej polowie
b. roku polozono nawierzchnie asfaltowana
czesci ul. Lesnej. W Szkole Podstawowejw
Czerwonej Wodzie trwaja prace adaptacyj-
ne, którym efektem bedzie pomieszczeniedo
wydawania posilków.W obiekcie OSP i sol-
tysówce przy znacznymzaangazowaniudzia-
laczy OSP trwaja prace remontowe.

W przygotowaniu jest szereg innych
waznych zamierzen inwestycyjnych na tere-
nie calej gminy.

zewnatrz srodkach na realizacje przygotowa-
nego projektu budowy lacznika w szkole w
Ruszowie. Podkreslil, ze plany zwiazane z bu-
dowa nowych obwodów oswietleniowych
dotycza tylko Koscielnej Wsi. W pozosta-
lych miejscowosciach zadanie to ogranicza-
lo sie bedzie do uzupelnienia ist-
niejacych punktów swietlnych.
Modernizacjaujecia wody w Zie-
lonce bedzie zrealizowana. Mo-
dernizacja domu kultury w Starym Weglin-
cu, bez wzgledu czy beda srodki z zewnatrz
czy nie, bedzie wykonana i zakonczona w
przyszlym roku. Natomiast modernizacja
swietlicy wiejskiej w Czerwonej Wodzie uza-
lezniona jest wylacznie od uzyskania srod-
ków z zewnatrz. Modernizacja takiego obiek-
tu w Jagodzinie rozpocznie sie od przygoto-
wania dokumentacji, a w Ruszowie od roz-
biórki starej czesci, na przeprowadzenie któ-
rej, ogloszony zostanie przetarg. W domu
kultury w Ruszowie rozwiazany zostac musi
takze problem ogrzewania. Ruszyla moder-

zbyt wysokich cen) odwlekasie w czasie roz-
poczecie remontów dróg w tych miejscowo-
sciach. Przewidywanejest utwardzenie drogi
od torów do posesji nr 3 w Jagodzinie, tzw.
"zaklincowanie" podbudowy drogi do zabu-
dowan soltysa Jagodzin, dokonczenie rozpo-
czetego utwardzenia drogi do p.SChmutzer.

W Piasecznejprzewidujesie utwardze-
nie okolo 1600metrowegoodcinkadrogiprzez
wies oraz 700 metrów drogi do sklepu w kie-
runku zabudowanP. Kubiszewskiego.W Pia-
secznej - najslabiej oswietlonejwsi w gminie
zlecono montaz kilku nowych obwodów
oswietleniowych. Wszystkie w/w prace po-
winny rozpoczac sie w miesiacu listopadzie a
w zaleznosci od pogody beda finalizowane
na przelomie biezacego i nastepnego roku -
najpózniej powinny sie zakonczyc do konca
kwietnia przyszlego roku. Wykonczeniedróg
nawierzchniami asfaltowymi kontynuowane
bedzie w latach nastepnych

Stary Wegliniec
Podpisano umowe na wyasfaltowanie

odcinkaok. 600m ul. Glowackiego,orazprzy-
gotowano przetarg na wykonanie remontu w
Domu Kultury w Starym Weglincu. Przewi-
duje sie równiez jak pozwoli pogoda w br. a
jak nie to w roku nastepnym remont ul. Ko-
nopnickiej.

W egliniec
Zakonczono i oddano do eksploatacji

odcinek kanalizacji przy ulicy Pilsudskiego i
ul. Mickiewicza. Trwa remont odcinka ok. 300

metrowego ul. Partyzantów, budowa chodni-
ków przy ul. Wojska Polskiego na odcinku od

nizacja budynku OSP w Ruszowie. Zaklada
sie, iz zrealizowana zostanie takze budowa
boisk sportowych w Weglincu. Trwaja przy-
gotowania dot. remontu budynku biblioteki
w Weglincua przebudowai rewitalizacjapar-
ku w Weglincu i terenu zieleni w Ruszowie

bedzie realizowana w ramach Programu Od-
nowy Wsi. Wsród juz wykonanych zadan
Burmistrz wymienil: c.o. w szkole w Ruszo-
wie, kanalizacjaw Weglincui rozbiórkaobiek-
tu pelniacego wczesniej role domu przedpo-
grzebowego na cmentarzu w Weglincu. Pod-
sumowujac, podkreslil, ze plan jest ambitny.
Powoduje natomiast, ze budzet jest napiety.
A poniewaz na biezace finansowanie zadan
zabraklo pieniedzy, zgodnie ze stosowanym
upowaznieniem,zaciagnietyzostal kredyt ob-
rotowy. Odnoszac sie jeszcze do pytan rad-
nych, dodatkowo poinformowal:wykonawca

nie przystapil w terminie do budowy boisk
w Weglincu, ale zapewnia, ze inwestycje za-
konczy w terminie. Sprawa pozostawionych
po pracach energetycznych nie naprawio-
nych chodników na ul. Wojska Polskiego w
Weglincu, zostanie wyjasniona. Zalozenie

nowego slupa oswietleniowego
nie jest mozliwe. Rozwazona
moze byc natomiast kwestia
ewentualnego zainstalowania

dodatkowego punku na istniejacym slupie.
Poza tym ze strony radnych: zwrócono uwa-
ge na potrzebe uporzadkowania przejscia
pomiedzy ulicami Wojska Polskiego a ul. Par-
tyzantów w Weglincu. W sprawach róznych
przewodniczacy nawiazuja jeszcze do spra-
wy wniosków realizowanych w róznego ro-
dzaju programach pomocowych, podkreslil,
iz moze nalezaloby sie zastanowic nad do-
datkowym zatrudnieniem badz wsparciem ze
strony zatrudnionych pracowników urzedu,
osoby odpowiedzialnej za te sprawy.
Na tym sesje zakonczono. M. Sochon
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"RUSZOWSKI ZLOT,
MQTOCYKLISTOW"
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Nikt nie rodzi sie czytelnikiem,
czytelnika trzeba wychowac.

- a krokiem do tego moga stac sie spo-
tkania "Klubu Moli Ksiazkowych", któ-
re od pazdziernika organizowane sa w
Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy
Wegliniec. Wszelkie badania naukowe
potwierdzaja, ze czytanie uczy mysle-
nia, poprawia koncentracje, poszerza
wiedze ogólna. Obcowanie dzieci z li-
teratura buduje w nich pozytywny sto-
sunek do swiata i wiare w siebie. Czynny

kontaktz ksiazkachociazprzez kilka-
nascieminutdzienniechronidzieci od
uzaleznieniaodtelewizjiikomputerów.

Ijesli poprzez spotkaniaw bibliotece,
na którychdziecisluchajabajekczyta-
nychna glosprzezbibliotekarki,nastep-
nie biora udzial w zajeciachplastycz-
nychtematyczniezwiazanychzprzeczy-
tanaksiazka,udanamsiechociazwnie-
którychznichwyrobicnawykczytania
iuczestniczeniaw zyciubiblioteki,be-
dzie to naszmalysukces.
Na nastepne spotkanie zapraszamy
dzieci w wieku od lat 3 do 7 w czwar-
tek 24 listopada 2005 r. o godz. 16do
BibliotekiPublicznejw Weglincu,ul.
Wojtyly10.

Izabela Uspienska-Domagala

Dnia 15X 2005 r.w Domu Kulturyw
Ruszowie odbyl sie drugi juz Zlot Motocy-
klowy.Tak,jak w zeszlyroku,glównymorga-
nizatorembyl Kamil Kuternozinski.

Dlauczestnikówimprezyprzygotowa-
no pokaz fine show, soud system i cieplypo-
czestunek w postaci bigosu.

Milosników dwóch kólek przybylow
roku biezacymnieco mniej,mimotegobawili
sie swietnie, czesc tanczyla na Sali, a pozo-
stali spedzili mily wieczór grzejac sie przy
ognisku. Organizatorzy dziekuja Urzedowi
Gminy i MiastaWegliniec,pani dyrektorIzie
Uspienskiej-Domagala, Nadlesnictwu Ru-
szów,panu Piotrowi Magiera,KlubowiSpor-
towemuVictoria.Todziekinimwszystkobylo
zapiete na ostatni guzik.Mamy nadziejespo-
tkac sie za rok i bawic równie dobrze.

Anna Jagiello

POTOMKOWIE WIKINGÓW W WEGLINCU
W dniach 5-7 pazdziernika 2005 r. Gimnazjum

w Weglincu goscilo grupe 24 uczniów i 6 na-

uczycieli z Norwegii. Przybyli oni z Ungdoms-

skule w Narbo, z która wspólpraca trwa juz

kilka lat. Nasza mlodziez byla ostatnio w Nor-

wegii w czerwcu tego roku.
Program pobytu gosci byl wczesniej

przygotowany wspólnie ze strona norweska.

Wizyta ta byla realizacja projektu wspólpra-

cy miedzy naszymi szkolami.
Gosci przywitalismy tradycyjnym

obiadem w stolówce przy szkole Podstawo-
wej w Weglincu. Nastepnie uczniów z Nor-

wegii przekazalismy do 12 pobliskich rodzin,

natomiast norwescy nauczyciele zamieszkali

w Czerwonej Wodzie w osrodku "Jagoda".
Po poludniu o godz. 1800 w tym sa-

mym osrodku rozpoczelo sie integracyjne

spotkanie przy ognisku, kielbaskach i muzy-

ce. Uczestnikami jego byli goscie z Norwegii

oraz polskie rodziny opiekujace sie mlodzieza.

Czwartek rozpoczal sie od wizyty w

Urzedzie Gminy i Miasta, gdzie odbylo sie

spotkanie z Panem Burmistrzem Andrzejem
Kutrowskim i Sekretarzem Urzedu Panem Sta-

nislawem Mikolajczykiem. Spotkanie przebie-

glo w milej atmosferze. Pan Burmistrz oraz

Dyrektor Ungdomsskule LaifObrestat stwier-

dzili, ze takie wspólne dzialania, a w szcze-

gólnosci wymiana mlodziezy sa warte konty-

nuowania. Pan Burmistrz zaprosil Norwegów
na jubileuszowe X Swieto Grzybów, które

odbedzie sie w 2006 roku, zaproponowal tak-

ze aby oba gimnazja opracowaly program

"Gimnazjady".

Nastepnie wyruszylismy norweskim

autokarem pokazac najpiekniejsze zabytki na-

szych okolic. Zwiedzilismy zamek w Kliczko-

wie, rynek w Boleslawcu oraz zamek Czocha.
Ten ostatni wywarl na gosciach szczególnie
duze wrazenie. Zmeczeni, ale zadowoleni,

wrócilismy do Weglinca.

Ostatni dzien rozpoczal sie od spo-

tkania gosci z Norwegii z czlonkami Euroklu-

bu dzialajacego w Gimnazjum. Nastepnie zwie-

dzilismy muzeum Towarzystwa Milosników
Kresów Poludniowo-Wschodnich. Pan Al-

fred Janicki w bardzo interesujacy i przystep-

ny sposób przedstawil zawile losy Polaków.

Po wizycie w muzeum w hali im. T.Hop-

fera odbyl sie mecz pilki noznej Polska - Nor-
wegia. Druzyny stanowili uczniowie i nauczy-

ciele obu szkól. Przy glosnym, ale kultural-

nym dopingu, tym razem wygralismy 4: 1 (po-

przedni mecz przegralismy 5:4). Po meczu i
zjedzeniu obiadu odbylo sie dlugie i serdecz-

ne pozegnanie. Nie zabraklo lez. O godz. 1200
goscie wyjechali z Weglinca.

Pragne bardzo serdecznie podzieko-

wac wszystkim, którzy przyczynili sie do przy-

jecia gosci z Norwegii. Panu Burmistrzowi i

Radzie Miejskiej za wsparcie fmansowe. Dzie-

kuje takze rodzinom, które przyjely uczniów
pod swój dach:
Panstwo:

1. E. L. Bodurka

2. K. J. Razmusowie

3. K. D. Jurkowscy
4. M. L. Fink

5. A. Z. Soltysowie
6. M. A. Baran
7. E. M. Plonka

8. K. A. Kutrowscy

9. K. L. Grzelczykowie

10. M. H. Kokoszynscy
11. R. A. Akierman

Jestem przekonany, ze takie bezpo-
srednie kontakty mlodziezy beda przyczynia-

ly sie do nawiazywania blizszych wiezi oraz

rosnacej motywacji do efektywniejszego

uczenia sie jezyków obcych. Wiele osób z

rodzin polskich, które goscily mlodziez,

stwierdzilo, ze dla nich to takze bylo bardzo

ciekawe i wazne doswiadczenie. Uwazaja tez,

ze warto taka wspólprace kontynuowac.

W trakcie wizyty podjelismy rozmo-

wy ze strona norweska na temat kierunków

rozwoju naszej wspólpracy. Uznalismy, ze jest

to cenne dzialanie edukacyjne mobilizujace

mlodziez z obu krajów do wiekszej pracy nad

wlasnym rozwojem. A ten aspekt wychowaw-
czy - w pelnym buntu okresie dorastania -
wart jest podjecia kazdego trudu prowadza-
cego do wytyczonego celu, jakim jest przy-
gotowanie mlodego czlowieka do zycia w
nowej Europie.

SZYMONKAROLAK

Dyrektor Gimnazjum w Weglincu
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W dniu 3 wrzesnia 2005 r. w pieknej i
cichejpuszczy zgorzeleckiej przy dobrej po-
godzie w obiekcie Nadlesnictwa odbylo sie
"Jubileuszowe spotkanie z okazji lO-lecia
GminnegoKolaPSD".

PrezesKolaprzywital serdeczniezapro-
szonych gosci w osobach: Burmistrza mgr
Andrzeja Kutrowskiego, Pania Doktor Ilone
Curylo-Dziube,ZarzadRejonowyzeZgorzel-
ca reprezentowala Pani Helena Rusin z oso-
bami towarzyszacymi oraz bardo serdecznie

wszystkich przyby-
lych czlonkównasze-
go stowarzyszenia.

Nastepnie pre-
zes wspominal, krót-
ka historie naszego
stowarzyszenia w
Gminie.

Pani Doktor Ilo-
na Curylo-Dziuba
udzielilainformacjina
temat cukrzycy w
gminie,poinformowa-
la obecnych, ze jest
duzy wzrost zachoro-
wan w gminie na cu-

krzyce i jest okolo 118 osób chorych na te
chorobe w samym Weglincu.

Pani Helena Rusin w imieniu Prezesa,
Pani Wladyslawy Klaczynskiej, udzielila w
kilku slowach informacji opracy Rejonowe-
go ZarzaduiwreczylaListyGratulacyjneoso-
bom zalozycielomStowarzyszenia.

Pan Burmistrz podziekowal za dzialal-
nosc Stowarzyszeniaw Gminieza udzielanie
wsparcia i niesienia pomocy dla chorych na
cukrzyce i oswiadczyl, ze bedzie wspieral

nasze Stowarzyszenie nadal materialnie i fi-
nansowo.

W celu unikniecia hipoglikemii u cho-
rym na cukrzyce zadbano o posilek tj. pie-
czono kielbaski na rQznie itp. Zaspiewano
równiez sto lat dla zarzadu Kola Gminnego.

Reinhard Bursy

Ksiadz dziekan Stanislaw Chlopecki
Tragiczny wypadek samochodowy kolo

Trzebnicy.
Ksiadz dziekan dekanatu Góra Zachód Sta-

nislaw Chlopecki nie zyje. Zginal w wypadku
samochodowym kolo Trzebnicy. Wraz z nim
smierc poniosla Mieczyslawa Jozwin, wolonta-
riuszka dzialajaca w górowskim Stowarzyszeniu
"Samarytanin".

Do zdarzenia doszlo w miniony wtorek, 25
pazdziemika okolo godziny 20.45 na obwodnicy
kolo Trzebnicy.42-letni ksiadz dziekan i 50-let-
nia mieszkanka Górywracali z Wroclawia. Praw-
dopodobnie byli tam zalatwiac sprawy zwiazane
z funkcjonowaniem Stowarzyszenia "Samaryta-
nin". Gdy zjezdzali z tak zwanego wzniesienia
trzebnickiego w kierunku Rawicza auto Renault
Megane prowadzone przez duchownego nagle
zjechalo na przeciwlegly pas ruchu. Doszlo do
zderzenia z nadjezdzajacym z przeciwka samo-
chodem osobowym BMW, na które wpadl jesz-
cze Opel Astra. W wyniku katastrofy Renault
zapalil sie. Uwiezieni wewnatrz ksiadz i wolon-
tariuszka sploneli. Prawdopodobnie w chwili
wybuchu ognia juz nie zyli. 37-letni kierowca
BMW i 3l-letnia pasazerka tego auta z licznymi
ranami i zlamaniamizostali przewiezieni do szpi-
tala w Trzebnicy. Ich zyciu nie zagraza niebez-
pieczenstwo.

Trzebnicka policja twierdzi, zejeszcze zbyt
wczesnie mówic o czyjes winie. Nie wiadomo, z
jakich przyczyn Renault znalazl sie na przeciw-
leglym pasie drogi. Sprawe badaja biegli i proku-
ratura. Kierowca Opla Astry nie odniósl obra-
zen.

Ksiadz dziekan Stanislaw Chlopecki byl
mocno zaangazowany w dzialalnosc Stowarzy-
szenia "Samarytanin". Wspólnie z Mieczyslawa
Józwin byli
sila napedowa
tejorganizacji.
Dzieki ichpra-
cy wiele bied-
nych, górow-
skich rodzin

otrzymywalo
regularne
wsparcie ma-
terialne.

Ksiadz
Stanislaw an-

gazowal sie
takze mocno
w budowe ko-
sciola przy
Parafii sw.
Faustyny w

.
llle zyje

Górze. Minuta ciszy ich pamiec uczcili radni pod-
czas srodowej sesji Rady Powiatu w Górze. Gó-
rowianie sa wstrzasnieci ta tragedia.

Agencja Promocyjna artecho

www.zyciepowiatu.pl

Redakcja Gminnych Spraw
sklada kondolencje Rodzinie

Ksiedza dziekana Stanislawa Chlopeckiego.



WE~LlNIEOKIE ~"'f""e

Urzad Gminy i Miasta w W eglincu pra-
gnie po raz kolejny przypomniec mieszkancom,

iz do obowiazków wlascicieli nieruchomosci, (a
takze osób korzystajacych z nieruchomosci) na-

lezy wyposazenie nieruchomosci w pojemniki
do zbierania odpadów komunalnych oraz zawar-

cie umowy na odbiór tych odpadów.

W ubieglym roku Gmina chcac przejac
obowiazek wlascicieli nieruchomosci w zakresie

gospodarowania stalymi odpadami komunalny-
mi przeprowadzila "referendum smieciowe". Re-

ferendum zostalo rozstrzygnie te negatywnie,
gdyz frekwencja wyniosla mniej niz 30%. W
zwiazku z powyzszym Gmina nie moze przejac
obowiazków wlascicieli w w/w zakresie.

Informuje, iz na terenie naszej gminy

dzialalnosc w zakresie odbierania odpadów ko-
munalnych prowadzi kilka firm.

Firmy te zawierajac umowe zobowiazane sa do

przestrzegania norm zawartych w uchwalonym
przez Rade Miejska "Regulaminie utrzymania
czystosci i porzadku na terenie gminy i miasta

Wegliniec". Minimalna ilosc gromadzenia stalych
odpadów komunalnych dla mieszkanca wynosi

0,055 m3/osobe/m-c, tj. I pojemnika, a jezeli
odpady organiczne (tj. obierki z warzyw, owo-
ców, resztki pokarmów, odpady z terenów zielo-

nych itp.) sa kompostowane to norma jest zmniej-

szona do 0,045 m3/osobe/m-c. Fakt komposto-
wania odpadów organicznych wlasciciel nierucho-
mosci winien zglosic u soltysa wsi lub UGiM.

Nalezy wskazac miejsce, sposób kompostowa-
nia oraz cel i zagospodarowanie kompostu.
Obowiazkiem firmy wywozowej jest opróznia-
nie pojemników nie rzadziej niz co 2 tygodnie.

Cena uslugi za odbiór smieci w róznych
firmach jest zróznicowana. Niektóre firmy po-

Czesc!

Rozpoczela sie jesien, nasza "polska zlota
jesien". Pogoda jest wysmienita tak na wedkowa-
nie jak i na grzyby, których w tym roku nie bra-

kuje i mozna sloiczkami i suszem wypelnic spi-
zamie.

W listopadzie nie lowimy: lososia, mietusa,
pstraga potokowego, siei, suma oraz troci jezio-

rowej i wedrownej oprócz wyznaczonych odcin-
ków na Odrze i Warcie.

Poniewaz nie zrelacjonowalem wczesniej
zawodów wedkarskich odbywajacych sie w ra-
mach "Swieta Grzybów" a organizowanych dla
dzieci w wieku od 7. do 15. lat pod nazwa MALY
PUCHAR LATA '2005 to chce napisac na ten
temat pare zdan. W zawodach odbywajacych sie

na stawie PZW "Tajwan" na terenie ogródków
dzialkowych w Weglincu wzielo udzial 20.
uczestników. Pogoda nam dopisala i dzieciaki nie
musialy wedkowac w utrudnionych warunkach.

Wiekszosc uczestników zaliczyla zawody wyla-
wiajac przynajmniej jedna "rybke", bo "ryba" sie

bieraja oplateod iloscizameldowanychosób, inne
od wywiezionych m3 smieci. Jednak oplata nie
moze wynosic za mniej m3 niz ustalona norma
gromadzenia odpadów na 1osobe.

Czesto zdarza sie tak, ze osoby zameldo-
wane pod danym adresem nie przebywaja. Ist-
nieje mozliwosc odstapienia od naliczania oplat
za wywóz nieczystosci stalych od osób zamel-
dowanych, a nie zamieszkalych przebywajacych
poza miejscem zameldowania powyzej I miesia-
ca. Dokumentem potwierdzajacym pobyt oso-
by poza miejscem zameldowania dajacym pod-
stawe do odstapienia jest dostarczenie do Urze-
du Gminy i Miasta zaswiadczenia WKU, jed-
nostki wojskowej, uczelni, szkoly, internatu, in-
nejjednostkiorganizacyjnejluboswiadczeniewla-
sciciela nieruchomosci potwierdzone przez sol-
tysa wsi lub urzednika Urzedu Gminy i Miasta
w przypadku mieszkanców Weglinca.

Aby ograniczyc ilosc odpadów komunal-
nych Gmina przygotuje konkurs ofert na wylo-
nienie firmy, która prowadzic bedzie segregacje
odpadów (makulature, szklo, plastyk). Obecnie
segregacje odpadów na naszym terenie prowadzi
Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Komu-
nalnej sp. z 0.0 ze Zgorzelca w budynkach z któ-
rych wywoza odpady komunalne.

Gmina uczestniczy takze w "Ogólnopol-
skiej Akcji Zbiórki Baterii". Firma wspólpracuja-
ca dostarczyla odpowiednie pojemniki, które zo-
staly umieszczone we wszystkich Szkolach Pod-
stawowych, Gimnazjach oraz w sklepie Pana
Jochny w Weglincu, Domu Kultury w Starym
Weglincu i budynku UGiM. Akcje rozpoczeli-
smy w m-cu czerwcu br. i do konca wrzesnia
zgromadzono 16kg baterii. Najwiecej baterii ze-
brala mlodziez z Gimnazjum w Ruszowie, na-

nikomu nie trafila, co nieumniejszalo atrakcyjno-
sci tych zawodów. Bardzo maly stan wody w
akwenie spowodowany susza uniemozliwial pra-
widlowe wedkowanie, lecz dzieciaki jakos daly
sobie rade z tym problemem. Zawody zakon-
czyly sie zwyciestwem Olka Finka, drugie miej-
sce zajal Jedrzej Sytek, trzecie Krystian Lisow-
ski, czwarte Marcin Nowak, piate Mateusz Wie-
czorek a szóste Wojtek Wojdylo. Cala szóstka
otrzymala nagrody rzeczowe w postaci sprzetu
wedkarskiego w tym pierwsza trójka puchary,
które zostaly im wreczone publicznie w trakcie
podsumowania wszystkich konkurencji "Swieta
Grzybów". Wszyscy uczestnicy zawodów
otrzymali dyplomy i drobne nagrody uczestnic-
twa w postaci splawików. Zawody zakonczyly
sie wspólna kielbaska z ogniska.

W dniu 1 pazdziernika nad Balatonem od-
byly sie ostatnie zawody wedkarskie tego roku
"Zakonczenie Sezonu '2005" .Przy ladnej pogo-
dzie ryba brala nie najgorzej. Zwyciezca zawo-
dów zostal Fabian Janaszak, drugie miejsce zajal
Tomasz Kietla a trzecie Janusz Machala. Po wre-
czeniu nagród i dyplomów oraz skonsumowaniu
wedkarskiej fasolówy pozegnalismy sie do za-
wodów w nastepnym 2006 r. Tak wyczerpali-
smy kalendarz imprez w roku biezacym. Mysle,

)
stepnie ze Szkoly Podstawowej w Weglincu i w
Czerwonej Wodzie. Mlodziezy skladamy gratu-
lacje, poniewaz poprzez zbiórke tych baterii
przyczynily sie do ochrony naszego srodowi-
ska, gdyz w sklad baterii wchodza m.in. metale
ciezkie, substancje bardzo szkodliwe dla srodo-
wiska i zdrowia ludzi.

Zachecamy wszystkich mieszkanców dowlacze-
nia sie w akcje zbiórki baterii i dostarczanie do
wyznaczonych miejsc.

Ponizej przedstawiamy firmy, które po-
siadaja zezwolenie na odbiór stalych odpadów i
chca wspólpracowacz wlascicielaminieruchomo-
sci i przyczyniac sie, abysmy postepowali zgod-
nie z prawem i z korzyscia dla otaczajacego nas
srodowiska.

I.PPU "KALAWSK" sp. z 0.0. , ul.Lesna 1a, 59-
940Wegliniec, tel. 7712 859
2.PHU "RAZMEX", Jaroslaw Razmus, ul. Si-
korskiego 14/1,59-940 Wegliniec, tel. 7712 775
3.Miejskie Przedsiebiorstwo GospodarkiKomu-
nalnej, ul. Luzycka 3,59-900 Zgorzelec, tel. 77
57990

4.przedsiebiorstwo HigienyKomunalnejsp.z 0.0.
TRANS-FORMERS WROCLAW,ul. Kurkowa
14,50-210 Wroclaw, tel. 071/ 3287036
5.Luzycka Higiena Komunalna sp. z 0.0. , ul. Pil-
sudskiego 10a, 59-900 Zgorzelec, tel. 64923 41

Jezeli ktos nie posiada jeszcze zawartej
umowy na odbiór stalych odpadów prosimy o
udanie sie do jednej z powyzszych firm i zawar-
cie stosownej umowy.

W najblizszym czasie zostanie ponow-
nie przeprowadzona kontrola celem sprawdze-
nia czy wszyscy wlasciciele dopelnili obowiaz-
ku zawarcia umowy na wywóz odpadów komu-
nalnych.

Halina Grzesków

ze tej zimy wedkarze lubiacy wedkowanie pod-
lodowe beda mogli sprawdzic swojeumiejetnosci
tego typu wedkowania poniewaz ostatnie nie-
zbyt mrozne zimy takiej mozliwosci im nie da-
waly.

Zbigniew Kucharczyk
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PILI{A
KLASA OKREGOWA

1.Lotnik Jezów Sudeckil4 33
2. Wlókniarz Mirsk 14 33
3. Olimpia Kamienna Góra14 27
4. Granica Bogatynia 14 27
5. Czarni Lwówek Slaski14 22
6. Gryf Gryfów Slaski 14 22
7. Piast Zawidów 14 19
8. Bazalt Sulików 14 19
9. Julia SzklarskaPoreba14 18
10. Karkonosze Jelenia Góra14 18
11. Sparta Zebrzydowa14 18
12.GKS Raciborowice 14 15
13. Olimpia Jedrzychowice14 14
14. Orzel Wojcieszów 14 13
15. Piast Czerwona Woda14 7
16. Olimpia Kowary 14 7

31-14
36-10
41-25
31-16
31-18
25-20
24-24
22-23
27-29
29-18
20-27
17-34
22-32
20-32
13-45
16-38

Kolejka 10-1-2 pazdziernika
OlimpiaJedrzychowice5-1Piast CzerwonaWoda
Kolejka 11 - 8-9pazdziernika
Piast CzerwonaWoda 0-5 Wlókniarz Mirsk
Kolejka 12-15-16 pazdziernika
Gryf Gryfów Slaski 3-0Piast Czerwona Woda
Kolejka 13- 22-23 pazdziernika
Piast CzerwonaWoda 1-lGranicaBogatynia
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Kolejka 11 - 23 pazdziernika
Victoria Ruszów 5-0 LZS Otok
LKS Boleslawice l-l GKS Wegliniec
Kolejka 12 - 30 pazdziernika
GKS Weg1iniec0-3 Twardy Swietoszów
Victoria Ruszów 7-0 Piast Wykroty

KLASA "B"
I.Hutnik Piensk 10 25
2.Cosmos Milików 10 24

3.TS Parzyce 10 24
4. KS Gosciszów 10 21
5. Roan Tomislaw 10 16
6.KS Zielonka 10 10
7. LZS Zareba 10 9
8.Kwisa Kierzno 10 8
9.Ro1nikRzasiny 10 7
10.Rybak Parowa 10 7
11.LZS Brzeznik 10 7

38-6
34-11
32-13
41-17
14-11
14-26
10-18
16-29
20-41
12-43
14-30

.

NOZNA
Kolejka 14 - 29-30 pazdziernika widów
SpartaZebrzydowa 2-0 PiastCzerwona

KLASA "A"
1. Twardy Swietoszów 12 30
2.Victoria Ruszów 12 28
3. Bobrzanie Boleslawiec 12 27
4. KS LZS Mikulowa 12 26
5.LZS Studniska 12 24
6.Lesnik Osiecznica 12 20
7. GKS Wegliniec 12 15
8. Iskra Lagów 11 14
9.GKS Iwiny 12 13
10.Piast Wykroty 12 13
11.Czarni Czerna 12 9
12.LKSBoleslawice 12 8
13.LZS Otok 11 6
14.Majdan Boleslawice12 3

40-9
50-14
33-10
46-26
34-17
36-15
27-27
25-22
18-36
16-29
10-30
16-30
12-29
13-82 Kolejka 7 - 2 pazdziernika

KS Zielonka 0-3 LZS Brzeznik

Kolejka 8 - 9 pazdziernika

TS Parzyce 3-1 KS Zielonka
Kolejka 9 -16 pazdziernika
KS Zielonka 3-2 Rolnik Rzasiny
Kolejka 10 - 23 pazdziernika
KS Zielonka 4-1 Kwisa Kierzno

Kolejka 11 - 30 pazdziernika
KS Gosciszów 2-0 KS Zielonka

Kolejka 8 - 2 pazdziernika
GKS Wegliniec 1-3 Victoria Ruszów
Kolejka 9 - 9 pazdziernika
Victoria Ruszów 3-2 Iskra Lagów
Piast Wykroty 2-2 GKSWegliniec
Kolejka 10 - 16 pazdziernika
GKS Wegliniec O-l Bobrzanie Boleslawiec
Czarni Czerna 2-5 Victoria Ruszów

Kat. "TOTAL"

(4-rypierwszeaolebieUhodowcy)
Mistrz - Burda Dariusz
I viceMistrz-WolskiRafal
II viceMistrz- BlatkiewiczLeszek

Kat.A(krótkidystans)
Mistrz - Burda Dariusz- 20 konk. 1377.31 coeff.

I vice Mistrz- Skretowski Ryszard - 20konk.-
1656.33coeff.

II viceMistrz- WolskiRafal-19 konk.- 2315,42
coeff.

I Przodownik- GuszpitAdam- SzlachtaArtur-
18konk.-1655.19 coeff.

II Przodownik- BlatkiewiczLeszek- 15 konk.-
18.91.95coeff.

Kat.B (srednidystans)
Mistrz- BurdaDariusz-16 konk.- 596,40 coeff.

I viceMistrz- SkretowskiRyszard- 16 konk.-
1386.89coeff. .

IIviceMistrz-WolskiRafal-16 konk.-1536.82
coeff.

IPrzodownik-GuszpitAdam-SzlachtaArtur-14
konk.-1274,46coeff.

II Przodownik- BlatkiewiczLeszek- 14 konk.-
1283.13coeff.

Kat.C(dluai dystans)
Mistrz- WolskiRafal-9 konk.- 390.62 coeff.
I viceMistrz- BurdaDariusz- 9 konk.682.54

coeff.

IIvicemistrz-SkretowskiRyszard-8konk.-912.63
coeff.

IPrzodownik- BlatkiewiczLeszek- 7 konk.- 587.24
coeff.

II Przodownik- GuszpitAdam- SzlachtaArtur- 5
konk.435.72coeff.

LOTYGOLEBIMLODYCH
Mistrz- BurdaDariusz-15 konk.-693,48 coeff.
I vice Mistrz- Wolscy R.R.- 15konk.- 945.19

coeff.
IIviceMistrz-RojekZygmunt-14konk.-1680,44

coeff.
I Przodownik- BatogCzeslaw-14konk.- 2000.85

coeff.
IIPrzodownik- GuszpitAdam-SzlachtaArtur-12

konk.-866.78coeff.

Najlepszygolabstary:
Burda Dariusz- PL08700-110531 Onakr.-1 Okonk.

-597,74coeff.

Najlepszygolabroczny:
WolskiRafal- PL08704-205010 nakr.- 10 konk.

856,28coeff.

Najlepszygolabmlody:
BurdaDariusz- PL08705-3901 nakr.- 5 konk.-

117.80coeff.

BURDADARIUSZ- 59-700Boleslawiec.ul.Galczyn-
skiego16/3. tel.075-732-87-29.woj. dolnoslaskie

PODZIEKOWANIE
Pani dyrektorSzkolyPodstawowej
LilIiLawniczak,PanidyrektorGim-
nazjum Irenie Dros, SzefomFinn:
WaldemarowiLukianowicz- P.W.

"AgrobudBHP", DariuszowiStel-
wach- Finna Budowlana"Joker" ,
JanuszowiKobielskiemuNadlesnic-
two Ruszów, Markowi Jurczak
iPiotrowiMagieraP.H.U."Pergol",
ZbigniewowiLukasikP.H.u. "Pat-
pol", WieslawowiMatula- "Glas-
Pol", Mieczyslawowi Maciejew-
skiemu- UslugiTransportoweoraz
JerzemuMarkiewiczowi,Pawlowi
Sikora, Michalowi Kaminskiemu,
Piotrowi Zolnierz, JerzemuZator,
Marzenie i Malgorzacie Nowak,
AgnieszceiPatrycjiPopielarz,Ani-
cieBurakgoracepodziekowaniaza
wsparcieorganizacyjnei finansowe
dzialalnosci Klubu Sportowego
"Victoria" Ruszów w sezonie
rozgrywkowymjesien 2005sklada

Zarzad Klubu Sportowego
" Victoria" w Ruszowie
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z PRASY
Oczy ze zdumienia przecieramy, bo oka-
zalo sie, ze do sejmu weszla Unia Wolno-
sci w swoim najlepszym wcieleniu. Teraz
neo-UW nazywa sie Platforma Obywatel-
ska, ale wciaz nie opuszcza jej przekona-
nie, ze jest partia najmadrzejsza, najszla-
chetniejsza, najlepiej przygotowana do rza-
dzenia, tylko Polacy jak zwykle nie doro-
sli do demokracji i PO musi rzadzic z oszo-
lomami z PisoTaka retoryka posluguje sie
teraz Donald Tusk, a w slad za nim wszy-
scy platformersi. Z arsenalu unijnej nowo-

mowy Donald ~ie uzyl tylko zwrotu, ze
PO "to partia ludzi uczciwych" Nawet on
zakrztusilby sie ze smiechu?

Garsc cytatów na poparcie naszej
tezy z jednego tylko wywiadu Donalda:
."równowaga i odpowiedzialnosc, która re-

prezentuje PO", "polityczna awantura z
panem Wassermannem,panem Domem
wymachujacymi taka polityczna ma-
czuga", " platforma staje sie gwarancja,
ze unikniemypowaznego nieszczescia",
"Kazimierz Marcinkiewicz pilnowany
przez Tuska i PO nie bedzie nieszcze-
sciem:. I ta mala prosba do czytelników:
w miejsce PO wstawcie UW, doklejcie
sobie sztucznebrody i przeczytajcieglo-
sno. Brawo,panie profesorze Geremek.

WEllUNIEOKIE ~ "'4fi fi ( ~" ) Il IVt

gdzie ich dziecko
~em!
ich mlodzienców,

wyjasniajace.
wim dali. którzy

olei w gazetach i na
orzy w nocy nietórym

naprawde Kutz chcialby, zeby wybory wy-

gral Tusk - co oswiadczyl, chociaz nikt
go o to nie prosil. A pan mysli, panie Kazi-
mierzu, ze kogos to interesuje co pan
mysli?

Zaczynalismy serio, to i serio skonczymy.
Otóz w calej kampanii tylko jedna rzecz
wydala sie nam naprawde obrzydliwa. To
konferencja prasowa HGW w hospicjum.
Moze sobie HGW atakowac Kaczora ile

wlezie, prosze bardzo, ale wykorzystywa-
nie w kampanii umierajacych, cierpiacych
ludzi w charakterze dekoracji jest wyjat-
kowa podloscia. Do tego by to zrobic, trze-
ba byc Hiena Gronkiewicz-Waltz.

Wprost 16 pazdziernika 2005 r.

Skakalismy sobie po kanalach, a tu nagle
bach! Barbara Czajkowska zapowiada de-
baty prezydenckie w Dwójce. Dzieci juz
na szczescie spaly, wiec nic wielkiego sie
nie stalo, sami widywalismy gorsze rzeczy.
A sama debata- palce lizac. Sceneria jak z
"Warszawianki" Wyspianskiego,prowadza-
ca zrobiona na Rachel z "wesela" tegoz
autora, a do tego Liwiusz Iliasz, Jan Pysz-
ko, Adam Slomka oraz Leszek Bubel. Lis
to Se moze pomarzyc o takim show.

Kazimierz Kutz (dawniej K.Kuc) wcale nie

poparl Marka Borowskiego. Owszem,
poszedl na konferencje prasowa kandy-
data SDPL i wielce go chwalil, ale to tyl-
ko dlatego, ze go o to poproszono. Tak

UCZBA UPRAWNIONYCH

KOMISJA OTRZYMAI:A KART

~O KARTY 00 G:.osawM-JIA

NIEWYKORZYSTM-JE KARTY

UCZBA KART WYJETYCH Z URNY

G:.OSY W/0JE

G:.OSY NIEWAlNE

frekwencja 45,05% 46,84% 41,08% 42,12% 38,26% 38,49% 42,04%50,39%

KAGZYNSKILech Aleksander

TUSK Donald Franciszek

OKW1 OI<W2 OI<W3 OI<W4 OI<W5 OW 6 OKW7 GMINA
Wegliniec Wegliniec Zielonka StaryW-c Jagodzin Ruszów Czerv..ooa w.

1414 1172 256 796 501 1814 1242 - 7195
1368 1149 268 779 511 1763 1210 7048
637 549 129 327 211 694 478 3025
731 600 139 452 300 1096 732 4050
637 549 129 327 211 694 478 3025
624 542 128 324 208 686 477 2989

13 7 1 3 3 8 1 36


