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Stan drogi nr 296 biegnacej z Jeleniowa przez
nasza gminy do Ilowej jest bardzo zly, wymagaja-
cy natychmiastowej interwencji.

W ciaz w rozmowach na oficjalnych spotka-
niach musze odpierac zarzuty i wyjasniac, ze za
stan tej drogi nie odpowiada nasza gmina. Jedno-
czesnie z trudem przyj-
mowane sa wyjasnienia,
ze wlascicielem drogi
jest Urzad Marszalkow-
ski i, ze on odpowiada
zajej stan. Dotyczy to równiez chodników, ozna-
kowania poboczy- wszystkiego, co znajduje sie
w pasie drogowym.

Od dluzszego czasu w róznej formie prowa-
dzimy rozmowy i konsultacje z Wojewódzka
Dyrekcja Dróg, która w imieniu Marszalka zarza-
dza droga 296 i bezposred-
nio odpowiada za jej stan.
Wywierane naciski, pisma,
reportaze i inne publikacje
dotyczace stanu drogi uciaz-
liwoscijakie on wywoluje,
nie przyniosly zadnych re-
zultatów. W trakcie próby
uzgodnien zapisów w opra-
cowywanych wlasnie pla-
nach zagospodarowania
okazalo sie ze zarzad dro-
gowy nie posiada zadnej
koncepcji przebudowy
drogi 296 mimo ciagle de-
klarowanego zamiaru roz-
poczecia prac remontowo-
modernizacyjnych.

Sugerowane w trakcie
rozmów koncepcje obwod-
nic takich miejscowosci jak
: Czerwona Woda, Stary
Wegliniec, Ruszów, wia-
dukt nad linia kolejowa sa
na etapie futurystycznych
wizji nie popartych anali-
zami warunków i kosztów lokalizacji i realizacji
inwestycji. Potwierdzeniem powyzszego jest fakt,
iz póltora roku temu przy opracowywaniu stu-
dium zagospodarowania naszej gminy zarzadca
dróg, a równiez i zarzad województwa nie zglosil
zadnych wniosków do studium w zakresie zmia-
ny lokalizacji przebiegu drogi wiedzac dokladnie,
ze bez zapisów w studium nie mozna uchwalic
stosownych zapisów w planach miejscowych. Do
dzis zadnych wniosków w tym zakresie nie zlo-
zono.

W zwiazku z powyzszym zdecydowalem
o przygotowaniu w Weglincu spotkania z mar-
szalkiemwojewództwa celemprzedstawienia sy-
tuacji, uswiadomieniu istotyproblemu i koniecz-
nosci podjecia dzialan celem natychmiastowej
poprawy stanu drogi. Spotkanie przygotowane

nek w Ruszowie i okolo 300m w Czerwonej
odzie oraz okolo 200 metrowy odcinek w Jago-
dzinie.

Wskazany zostal równiez do pilnej napra-
wy odcinek od granicy województwa do Kosciel-
nej W si. Lacznie wymieniane dlugosci dróg ponad

trzykrotnie przekraczaly
wstepna propozycje Mar-
szalka

Wobec powyzszego

zdeklarowal on po konsul-
tacji z Urzedem Marszalkowskim, iz w roku na-
stepnym zabezpieczy w budzecie Województwa
srodki na odnowienie ogólem 6 km drogi nr 296.

Zobowiazanie które podjal ma byc zrealizo-
wane do konca lipca 2006, przynajmniej na odcin-
ku drogi w Starym W eglincu. Niezaleznie od po-

wyzszego maja ulec przyspie-
szeniu przygotowania do grun-
towej przebudowy drogi 296.
Uzgodnilismy juz pierwsze ter-
miny konsultacji do planów miej-
scowych.

Mam nadzieje, a nawet
przekonanie, ze publicznie zlo-
zona przez marszalka deklaracja
powinna byc zrealizowana i to
bylby najwiekszy sukces wie-
lomiesiecznych zabiegów i od-
bytego spotkania w Urzedzie
Gminy.

W trakcie spotkania nie
obylo sie bez utarczek slownych
spiec i emocji. Przewodniczacy
Rady i soltys Koscielnej Wsi
w protescie wobec stanowisk
wyrazonych przez marszalka i
staroste odnosnie ich dzialan na

drogach, ostentacyjnie opuscili
miejsce spotkania. Starosta pro-
ponowal, by gmina partycypo-
wala w kosztach remontów dróg
powiatowych, a marszalek pro-

wokacyjnie spytal, czy stan wszystkim gminnych
dróg jest bez zastrzezen.

Obydwie wypowiedzi rzeczywiscie mogly
doprowadzic do szalu najspokojniejszych, bo oto
marszalek wspomina o drogach gminnych, na któ-
re dwukrotnie w biezacym roku odmówil nam do-
tacji uznajac jednoczesnie, ze sa w zlym stanie a
starosta jednoczesnie wnosi o wspólfmansowanie
przez gmine remontu dróg powiatowych.

SPOTKANIE W SPRAWIE DRÓG
w sierpniu doszlo do skutku dopiero 14-go listo-
pada i uczestniczyli w nim soltysi wsi, mieszkan-
cy Starego W eglinca, przewodniczacy naszej Rady
Miejskiej, starosta zgorzelecki i dyrektor woje-
wódzkiego zarzadu dróg. W trakcie spotkania
przedstawiono problemy, wymieniono poglady a

Marszalek Szymon Pacyniak wspierany przez Dyrektora DolnoslaskiegoZarzadu Dróg

Wojewódzkich sklada obietnice polozenia nowej nawierzchni drogi w Starym Weglincu
i wybudowania obwodnicy!

na nasza sugestie, by przed odkladanym w czasie
kapitalnym remontem- przebudowy drogi, pilnie
naprawic najbardziej uciazliwe odcinki, ze strony
gosci z Urzedu Marszalkowskiego padla propo-

zycja przeznaczenia stosownych srodków na wy-
remontowanie okolo 2-3 km drogi na odcinkach,
które uznamy za najbardziej pilnie wymagajacych
naprawy. Przedstawilem przy poparciu zebra-
nych mieszkanców gminy propozycje, by w
pierwszej kolejnosci naprawic odcinek okolo l ,5-
2 km w Starym W eglincu, podobnej dlugosci odci- cd. str. 7
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W sesji uczestniczyli wszyscy radni. Rada
przyjela 10 uchwal oraz 2 wnioski
ZAMIERZENIA INWESTYCYJNE NA 2006

rok omówil Burmistrz GiM-Andrzej Kutrow-
ski. Wskazujac na Wieloletni Plan Inwesty-
cyjny, podkreslil, ze podstawowym zamierze-
niem jest remont i budowa nawierzchni dróg.
Jego realizacja w roku przyszlym zalezy od
stopnia wykonania tego typu inwestycji w
roku biezacym. Zaklada sie jednak, iz w przy-
szlym roku wyda sie na ten cel nie mniej niz l
milion zlotych.
Równiez w roku przyszlym ma zostac zakon-
czony remont OSP w Ruszowie. Poza tym w
ramach Programu Odnowy Wsi, w Ruszowie
planuje sie remont starej czesci Domu Kultu-
ry, wykonanie chodnika oraz rewitalizacje
skweru.
Nawiazujac do w/w programu, Burmistrz po-
informowal o sytuacji zwiazanej z przyjetym
trybem rozpatrywania wniosków i o ostat-
niej decyzji w tej sprawie tj. o przyjeciu po
jednym wniosku z
kazdej gminy. Z uwa-
gi na to, ze realizacje
wniosku dot. rozwoju
Ruszowa mozna roz-

lozyc w czasie, zaproponowal, by z wniosków
przygotowanych przez nasza gmine w ramach
omawianego wniosku, byl to wlasnie ten
wniosek.

Kontynuujac kwestie przyszlorocznych za-
mierzen inwestycyjnych, Burmistrz poinfor-
mowal, ze przygotowywana jest dokumenta-
cja i przetarg na remont Domu Kultury w Sta-
rym Weglincu. Przypomnial, ze nadal liczy
sie na dofinansowanie tej inwestycji w ra-
mach ZPORR. Ponadto o tym, ze o dofinan-
sowanie z tego programu, zlozony zostal tak-
ze wniosek dot. remontu swietlicy wiejskiej
w Czerwonej Wodzie.
Wytypowane zostana takze do naprawy ko-
lejne chodniki i do uzupelnienia nowe obwo-
dy oswietleniowe. Przewidywanych jest tak-
ze kilka inwestycji z ZUK, zwiazanych z wy-
konaniem elewacji osrodków zdrowia. Bur-
mistrz wymienil takze: lokalizacje domu przed-
pogrzebowego w Ruszowie, rozbudowe szkól
w Ruszowie, remont obiektu biblioteki w
Weglincu.

Dalej Burmistrz odniósl sie do spraw
podniesionych przez radnych. Nawiazujac do
wskazanej przez radna Barbare Drozd, kwe-
stie ewentualnego uwzglednienia w przyszlo-
rocznych planach odnowy elewacji szkól w
Weglincu, na wstepie przypomnial, ze w Gim-
nazjum planowana jest jeszcze wymiana
okien a nastepnie wskazal, które z obiektów
wymagaja malowania z zewnatrz.

Odnoszac sie natomiast do sprawy
podniesionej przez radnego Jacka Pielichow-
skiego dot. niezbednej przebudowy obiektu
osrodka zdrowia w Ruszowie, poinformowal,
ze lekarze spotkali sie w tej sprawie z Dyrek-
torem Zakladu Uslug Komunalnych, admini-
stratorem obiektów. Dodal, iz rózny jest sto-
pien potrzeb w poszczególnych osrodkach.
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Przewodniczacy Komisji Zdrowia i
Spraw Socjalnych-radnyLeszek Hawrot do-
dal, iz temat przystosowania osrodków do
stawianych w tym wzgledzie przepisowych
wymogów, bedzie tematem najblizszego po-
siedzenia komisji. Natomiast Przewodnicza-
cy Rady zwrócilsie do Burmistrzao uwzgled-
nienie w przyszlorocznych planach budowy
kilku rzedów siedzenna stadioniesportowym
w Weglincuoraz o rozpoczeciedzialanzwia-
zanych z budowa krytej plywalni w miejscu
starego przedszkola w Weglincu.

Burmistrzzauwazyl,izz uwaginakon-
czaca sie w przyszlymroku kadencje,naleza-
loby skoncentrowac sie na zakonczeniu in-
westycji juz rozpoczetych i podjeciu abso-
lutnie niezbednych. .
W BLOKU UCHWALrozpatrzonoi przyje-
to nastepujace projekty;
1. zmieniajltcy uchwale nr 179/XXVII/04z
dnia 24.11.2004r w sprawieprzyjeciaWielo-
letniego Planu Inwestycyjnego.

2. zmieniajltcy uchwale Rady Miejskiej w
Weglincunr 189/XXVIII/04z dnia30.12.2004r.
w sprawiezaciagnieciaw 2005 r dlugotermi-
nowego zobowiazaniaw formiekredytu i po-
zyczki.
3. w sprawie zmian w budzecie.

Zmiany te omówila skarbnik J.Zawi-
sza. Zwiekszenia dochodów budzetowych
wynikaly z dotacji na organizacje wyborów
prezydenckich, z przewidywanego wykona-
nia wplywówz tytulu oplaty skarbowej,z do-
tacji na realizacje projektu Szkola marzen, z
dotacji na zadanieBudowaboisk sportowych
w Weglincu,z dotacjina realizacjezadanwy-
nikajacych z ustawy o swiadczeniachrodzin-
nych. Zmniejszeniawydatkówzwiazanebyly
z uruchomieniemsrodków rezerwy budzeto-
wej na dotacje dla MGOK na organizacje
SwietaNiepodleglosci,ze zmniejszeniempla-
nowanych wydatków na remont wiezy na
obiekcie OSP w Weglincu z jednoczesnym
przesunieciemich na wykonanieelewacji sa-
siedniego budynku oraz ze zmniejszeniem
planu wydatków na remont budynku biblio-
teki w Weglincu.

Natomiastzwiekszeniabudzetowedo-
tyczyly; inwestycji na drogach, organizacji
wyborów prezydenckich, zakupu wyposaze-
nia OC, zakupu opalu do Gimnazjumw Ru-
szowie,oplat zwiazanychz dowozemdziecka
niepelnosprawnegodo szkoly,realizacji usta-
wy o swiadczeniach rodzinnych, utwardze-
nia nawierzchni targowiskaw Weglincu, or-
ganizacjiSwietaNiepodleglosci,zakupuksie-
gozbioru.
4. w sprawie pr°l:ramu wspólpracy Gminy
Wegliniecz organizacjamipozarzadowymiw
roku 2006.
5. w sprawie odplatne20 nabycia nierucho-
mosci.

Prowadzacyposiedzenie przypomnial
o wniosku Rady dotyczacympodjecia dzia-
lan zmierzajacychdo uporzadkowanianieru-
chomosci stanowiacej dzialke nr 115/1polo-
zona w Weglincu (dzialka naprzeciwkoscio-
la parafialnegoprzy ul. Kosciuszki.Poniewaz
obecnie przynajmniej jeden z jej wlascicieli
wyraza wole zbycia przedmiotowej dzialki,
istnieje mozliwosczalatwieniawnioskua tym
samym uporzadkowania terenu.
6. w sprawie odplatne20 nabycia nierucho-
mosci.

Burmistrz A.Kutrowski dokladnie
okreslil polozenie przedmiotowej nierucho-
mosci, wskazuja, iz lezy ona w Czerwonej
Wodzie, pomiedzy ulica 3 Maja a terenem
nalezacym do miejscowejparafii.
7. w sprawie bezprzetar2owe20 wydzierza-
wienia I:runtu.

PrzewodniczacyRady poinformowal,
ze w zwiazku z budowa boisk sportowychw
Weglincu, p.Kazimierz Kutrowski, którego

garaz znalazlsie w gra-
nicach terenu budowy,
zmuszony byl do jego
rozbiórki. W zamian,
gmina zobowiazala sie

do zabezpieczenia wyzej wymienionemu
gruntu pod nowy, tego typu obiekt.
8. zmieniajltcy uchwale nr 200/XXX/05z

dnia30.03.2005r w sprawiezatwierdzeniaPla-
nu Rozwoju Miejscowosci Ruszów na lata
2005-2006.

9. zmieniajltcy uchwale nr 199/XXXJ05z dnia
30.03.2005 r w sprawie przyjecia Planu Roz-
woju Miejscowosci Wegliniec na lata 2005-
2006.
10. w sprawie o2loszenia konkursu na naj-
lepszy klub sportowy z terenu Gminy Wegli-
nieco

Przewodniczacy Rady wyjasnil, iz chodzi o
nagradzanie osiagniec sportowych. Obecnie
nie ma takiej mozliwosci, poniewaz w trakcie
roku nie mozna aneksowac umów podpisa-
nych z klubami sportowymi.

Rada przyjela równiez dwa w_nioski
komisji oswiaty i kultury:
I)Jednoglosnie -15 glosami za, Rada podjela
wniosek brzmiacy: Zobowiazuje sie Burmi-
strza GiM do podjecia dzialan w sprawie prze-
ksztalcenia Szkoly Podstawowej Starym We-
glincu w filie Szkoly Podstawowej Weglin-
cu.

2)Odnoszac sie do innej sprawy omawianej
na posiedzeniu Komisji Oswiaty, 14 glosami
za, podjeto wniosek, by w zwiazku z zamiesz-
czona w prasie wypowiedzia przedstawiciela
Klubu Sportowego Piast Czerwona Woda, w
której jako jedna z przyczyn nie stawienia sie
tej druzyny na mecz wyjazdowy, wymienil
brak pomocy ze strony gminy, sprawa ni-
niejsza zajela sie Komisja Rewizyjna Prawa i
Porzadku Publicznego.

Miroslaw Sochon
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przez 7 lat istnienia powiatu zgorzeleckiego na dro-
gach powiatowych w gminie Wegliniec nie robiono
prawie nic. Tam gdzie cokolwiek robiono (ul. Pil-
sudskiego w Weglincu i uI.3go Maja w Czerwonej
Wodzie) pieniadze wykladala nasza gmina. Na po-
zostalych drogach: do Dluzyny przez Zielonke z
W eglinca, czy
na tzw. ob-

wodnicy Ru-
szowa Staro-
stwo nie zro-
bilo nic.

Starosta Zgorzelecki Andrzej Tyc przyje-
chal do Weglinca 14 Listopada (przy okazji wizy-
ty w Weglincu Marszalka woj. dolnoslaskiego Szy-

WEGLI NIEOKIE ~"'f""t ~")~lfIt
powiatowych, poniewaz sobie z nimi nie radzil.
Chetnie bysmyje przejeli, alejest jeden warunek!
Likwidacia Starostwa i przekazanie pieniedzv na
samorzady gminne.Wtedy z latwosciazadbamyo
te drogi. Póki co istnieje jednak powiat i staro-
stwo. Mamy równiez radnych powiatowych pana

Szymona Ka-
rolaka i pana
StanislawaMi-
k o laj c z y-
ka.Oczekuje-
my, ze nasi

radnisolidarniepodejmaenergicznedzialaniaicho-
ciaz na koniec kadencji skuteczniezawalczao pie-
niadze. Red.

mona Pacyniaka) jak sie okazalo prosic burmistrza
o pieniadze na drogi powiatowe. Gdy padly pyta-
nia o to, dlaczego powiat o drogi w gminie Wegli-
niec przez 7 lat nie potrafil zadbac, pan starosta
odpowiedzial, ze nie jest przygotowany do tej dys-
kusji, bo przyjechal w innym celu. W jakim? Tego

l

nie potrafil sprecyzowac chociaz trudno sie nie

I

domyslac, bo wybory tuz, tuz. Dwa lata temu
starostazaproponowalnaszejgminieprzejeciedróg

W I pólroczu biezacego roku Rada Miej-

ska podjela uchwale w sprawie zasad naliczania i

wyplat stypendium socjalnego do czego obligo-

walajazmiana ustawy o systemie oswiaty wpro-

wadzajaca obowiazek wyplat stypendiów socjal-
nych przez Gminy.

Nalozenie jakichkolwiek nowych zadan

na gminy, zgodnie z konstytucyjnymi zasadami

powinno byc jednoznaczne z

przydzialem srodków nie-

zbednych na jej realizacje.

Sejm podejmujac decyzje o

stypendiach okreslil mini-

maIna kwote stypendiów w wysokosci 45 zl oraz

wskazal, iz ma to byc pomoc rzeczowa a nie finan-

sowa dla najbardziej potrzebujacych. Idace za usta-

wa decyzje rzadowe przydzielajace srodki gmi-

nom znacznie odbiegaly od realnych potrzeb okre-

slonych na podstawie sumowania indywidualnych

wniosków uczniów. Niektóre gminy - równiez w

niedalekiej okolicy w zwiazku z zaistniala sytu-

acja zdecydowaly, ze wysokosc stypendium be-

dzie taka jak przekazane przez rzad pieniadze i z

takiej logiki wynikaly stawki stypendiów znacz-

nie nizsze od okreslonych w ustawie 45 zl.
(np.l2,20 zl). Niektóre gminy wyplacily po pro-
stu tyle ile otrzymaly od panstwa.

Odrebna, calkowicie niewytlumaczalna
rzecza bylo, jak takie uchwaly gmin w sprawie
stypendiów przechodzily przez nadzór wojewo-
dy. W naszej gminie Bunnistrz podjal ryzyko i
zaproponowalRadzieMiejskiejdecyzje o stypen-

dium w kwocie 45 zl z mozliwoscia zwiekszenia o

5% w sytuacjach szczególnych okreslonych w

uchwale. Ryzyko polegalo na tym, ze gdyby nie

zmieniono wysokosci dotacji z budzetu panstwa,

to przy proponowanych przez Burmistrza zasa-

dach moglo by nam braknac od ok. 70 do 100 tys.

zl w biezacym roku. Powyzszy brak wymuszal-

by ograniczenie innych wydatków, w tym inwe-

stycyjnych, badz tez wzrost deficytu i pokrycie

go kredytem.

Na minionej sesji Rady Miejskiej Burmistrz

poinfonnowal Rade, iz zostala nam zwiekszona

dotacja na wniosek gminy wskazujacy iz wyplaci-

lismy w I pólroczu i potrzebujemy w II pólroczu

wiecej anizeli bylo nam przyznane. Wniosek nasz

zostal uwzgledniony i otrzymalismy 60 tys.zl, co

oznacza, ze moze nam braknie nieznacznie ponad

10 tys. zl.
Brakujace srodki Burmistrz pozyska na

mozliwych oszczednosciachi ograniczeniachwy-
datków. Ryzykowna decyzja z poczatku roku
okazala siebyc sensowna i oplacalnadla osób ko-
rzystajacych ze stypendiów, bo zasilily one naj-
bardziej potrzebujacych, umozliwiajac pokrycie
wydatków zwiazanych z kontynuacja nauki.

Gminy, które zadecydowaly o nizszych
stypendiach mogly wykazac, iz potrzebuja tylko

tyle ile uchwalily, co w konsekwencji oznaczalo

mniej pieniedzy na mniejsze stypendia.

Na rok nastepny Burmistrz ponownie pro-

ponuje w projekcie budzetu - pomimo braku de-

cyzji o dotacji, stypendia w niezmienionej kwocie,

liczac iz w trakcie roku wplyna stosowne dotacje.

Taka ofensywna polityka jest ryzykowna, ale dla

gmin takich jak W egliniec, podejmowanie ryzyka

jest jednym ze sposo-
bów na skuteczne za-

rzadzanie. W projek-

cie budzetu na przy-
szly rok przewiduje

sie kontynuacje wyplat gminnych stypendiów na-

ukowych, które przyznaje Burmistrz wg zasad i

w wysokosci wynikajacych z regul przyjetych w

uchwale przez rade Miejska.

Bunnistrz ponownie przypomina iz na

uzasadniony wniosek kazdego mieszkanca gminy

moze rozwazyc wnioskowanie do Rady Miejskiej

o zmiane regul naliczania i wyplat stypendiów na-

ukowych. Przypominamy, iz stypendia te przy-
znawane sa osobom spelniajacym dwa warunki:

dobre wyniki w nauce i trudna sytuacja materialna

rodziny studenta.

Wnioski o stypendia dostepne sa w Urze-

dzie Gminy i Miasta w Weglincu. W sprawach

trudnych i z problemami zawsze w poniedzialki

lub telefonicznie przez caly tydzien mozna kon-

taktowac sie z Bunnistrzem Gminy i Miasta

Wegliniec.
Red.

Zimowymutrzymaniemdróg na terenie gmi-
ny imiastaWeglinieczajmujasie finny, zgod-
nie z ponizszymzestawieniem:

DROGI GMINNE

- zarzadca: Gmina i Miasto Wegliniec

Wykonawcy:
1. Wegliniec - PHU "RAZMEX", Jaroslaw
Razmus, Wegliniec
2. Czerwona Woda - Pan Stanislaw Janicki,
Czerwona Woda

3. Stary Wegliniec - Finna "ASTRA", An-
drzej Mazurkiewicz, Stary Wegliniec

4. Piaseczna, Jagodzin - Pan GrzegorzPlu-
skota, Jagodzin
6. Ruszów,Koscielna Wies, Okraglica - Fir-
ma "JOKER" , Dariusz Stelwach, Ruszów,

DROGI POWIATOWE
- zarzadca: Starostwo Powiatowe w Zgo-
rzelcu
- Wegliniec, ul. Pilsudskiego
- Czerwona Woda, ul. 3-go Maja - do Dluzy-
ny ul. Zgorzelecka- do Strzelna
- Zielonka, od drogi wojewódzkiej 296 w We-
glincu do Dluzyny
- Ruszów, ul. Luzycka

Wykonawca:Zaklad Uslug Komunalnychw
Piensku. ul. Kosciuszki4

DROGI WOJEWÓDZKIE
- zarzadca: Dolnoslaski Zarzad Dróg
Wojewódzkich we Wroclawiu
droga Dr 296- od Jeleniowa do Ruszowa i w
Ruszowie, ul. Zgorzelecka i Zaganska
droga nr 350 - Gozdnica-Ruszów-Parowa,i

w Ruszowie ul.Boleslawiecka, ul. II Annii
Woj.Polskiego i ul. Swierczewskiego
droga nr 351 - Jagodzin-Piensk
Wykonawca: Obwód Drogowy w Ruszowie.

Sporzadzila: Halina Grzesków
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" Tyle i takiej egzystencji naród ma,
ile i jak jest w stanie czlowieka uszanowac"

C.K. Norwid

chowa pieknie przerysowana obra-
zami historycznych wydarzen z przed

11 1

. t d 12' t N
.

dl l ' . 25 lat. kiedy to swoimi piosenkami
1S opa a - l?W1e o 1epo e8 OSC1 utwierdzalwprawdzieludziwalcza-

cych o wolnosc i sprawiedliwosc w
naszej Ojczyznie. a konkretnie we Wroclawiu,
gdzie po wielu przezyciach doczekal sie Wol-
nej Polski.

Burmistrz Andrzej Kutrowski podziekowal
wszystkim wykonawcom za dobrze przygoto-
wany przekaz artystyczny. uczestnikom za
udzial w tak znaczacym swiecie.

W imieniu uczestników tych wydarzen. po-
zwole sobie zlozyc podziekowanie za wklad
wlozony w ich przygotowanie.. Pani Izabeli Uspienskiej-Domagala za koor-
dynacje prac. Pani Izie Adamowskiej za przygotowanie
wystroju sali oraz szczególnieza osobisteza-
angazowaniew przygotowaniedziecido pre-
zentacji. Panu HenrykowiKapeluchowiza pomysli
zorganizowaniewystawyfotograficznej.,Drogi
do wolnosci"oraz projekcjefilmu.,Robotnicy
80"
. Panu red. ZygmuntowiSobolewskiemuza
udostepnienie plakatów z prywatnych zbio-
rów
. Panu Tomaszowi Garbarczykowi za zyczliwa
wspólprace, przygotowanie naglosnienia oraz
eleganckiego doswietlenia wystawy. Panu burmistrzowi Andrzejowi Kutrowskie-
mu za MECENAT w wydarzeniachkultural-
nych .. Oraz wszystkim osobom anonimowym za
okazana pomoc

Pozwolilam sobie przytoczyc za wielkim poeta
i patriota kilka slów prawdy, bo dla niej wla-
snie warto pamietac i swietowac Dzien Nie-
podleglosci. obchodzony od lat 11 listopada.
Wszystkim ludziom którzy sie do niej przy-
czynili. nalezna jest nasza pamiec i szacunek
za podejmowany przez Nich trud wyzwolen-
czy. .

Mieszkancy naszego miasta dnia 11 listo-
pada br.. uczcili wydarzenia historyczne doty-
czace owego pamietnego dnia. a takze te zwia-
zane z najnowsza historia wy-
zwolencza naszego narodu, tj.
25 rocznica powstania SOLI-
DARNOSCI.

Jak co roku. mieszkancy We-
glinca uczestniczyli we mszy ,sw. odprawionej
w intencji ojczyzny. pod przewodnictwem
ksiedza dziekana Ludwika Soleckiego. po czym
w skupieniu przeszli pod obelisk "Kresowy".
gdzie po krótkiej modlitwie prowadzonej przez
ks. dziekana. delegacje srodowisk lokalnych
zlozyly kwiaty i zapalone znicze. ku czci Pola-
ków poleglych za wolnosc naszej Ojczyzny.

Godzina siedemnasta tegoz dnia. skupiala
mieszkanców naszej gminy w sali widowisko-
wej. mieszczacej sie w budynku Urzedu Gmi-
ny i Miasta. gdzie pod kierunkiem pani dyrek-
tor MGOK. Izabeli Uspienskiej - Domagala.
odbyla sie czesc artystyczna uroczystosci.

Przychodzacy goscie. ogladali wystawe fo-
tograficzna "Drogi do wolnosci", przygoto-
wana przez pana Henryka Kapelucha oraz wy-

stawe plakatów "solidarnoscio-
wych"z prywatnegozbiorured.Zyg-
munta Sobolewskiego. O istnieniu
tego zbioru wiedzial pan Miroslaw
Sochon i za jego sprawa,a takze za
sprawa pana burmistrza Andrzeja
Kutrowskiego.(on przywiózlte pla-
katy z Wroclawia),mozna bylo po-
czucklimattamtychchwil,zatrzyma-
nychfarbadrukarskananie-zwyklym
papierze.

W sali udekorowanej stosownie do uroczy-
stosci (duze uznanie dla pani Izabeli Adamow-
skiej. pomyslodawczyni i wykonawczyni de-
koracji). rozpoczal spotkanie slowem wiaza-
cym przewodniczacy Rady Miejskiej. pan Mi-
roslaw Sochon. W rysie historycznym oma-
wianego swieta. nawiazal on do historii naj-
nowszej dziejów naszego narodu. tj. do ob-
chodów 25 lecia powstania Solidarnosci. Po
tym wystapieniu, zebrani goscie wysluchali
muzyczno-literackiej prezentacji tresci patrio-
tycznych. w wykonaniu grupy dzieci z na-
szych szkól. przygotowanych przez znana juz
w naszym srodowisku animatorke kultury.
pania Ize Adamowska.

Uroczyste stroje dzieci. pelna skupienia po-
stawa i jakosc wykonawstwa. stworzyly nie-

powtarzalny klimat. Niejedna osoba dys-
kretnie ocierala oczy. wracaly osobiste
wspomnienia minionych lat.

Wystep dzieci nagrodzony zostal grom-
kimi brawami i podziekowaniami, za tak piek-
ne swiadectwo zywego patriotyzmu.

Film .,Robotnicy 80", zaprezentowany
przez pana Henryka Kapelucha. byl kolej-
nym elementem spotkania. Jego przekaz
stworzyl kameralny. prawdziwie patriotycz-
ny klimat wystepu Goscia wieczoru, pana
Romana Kolakowskiego.

Wielki bard czasów solidamosci. zgoto-
wal nam swoim koncertem kolejna uczte du- Regina Smigielska

Juz po raz drugi w tym roku przyznane zo-
staly stypedia z funduszu stypendialnego ma-
jacego na celu wspieranie uczniow i studen-
tów osiagajacych bardzo dobre wyniki w na-
uce a jednoczesnie pozostajacych w trudnej
sytuacji materialnej.

O ile w marcu

br (biorac pod
uwage wyniki se-
mestru zimowego) stypendilnn takie otrzymalo
dwoje uczniów i I3 studentów na laczna
kwote 8350.00 zl. to w pazdzierniku (wyniki w
nauce za semestr letni) wplynelo tylko 7 wnio-
sków (l uczniowski i 6 studenckich). Wszyst-
kie zlozone do 3l pazdziernika wnioski spelnia-

lywymogi formalne okreslone w uchwale Rady
Miejskiej w sprawie zasad udzielania stypen-
diów dla uczniów szkól ponadgimnazjalnych i
studentów zamieszkalych na stale na terenie
gminy i miasta Wegliniec. W zwiazku z powyz-
szym przyznano 7 stypendiów na lacznakwote

rialnej (dochód brutto w okresie trzech miesie-
cy poprzedzajacych miesiac zlozenia wniosku.
nie moze przekroczyc kwoty 600.00 zl na oso-
be). Kolejne wnioski mozna skladac po zakon-
czeniu semestru zimowego - do 3l marca 2006
roku.

Mam na-
dzieje,izudzieIo-
na pomoc mate-

rialna w jakims stopniu ulatwi osobom, które ja
otrzymaja, uczenie sie czy studiowanie a dla
tych. którzy do tej pory z tego wsparcia nie
korzystali bedzie zacheta do osiagania wyso-
kich wyników w nauce.

3700.00zl.

Przypominam, izwarunkiem przyznania sty-
pendium jest uzyskanie, w semestrze poprze-
dzajacym zlozenie wniosku, sredniej ocen co
najmniej 4,0 (przy skaIi 2-5) i4,5 (przy skaIi 1-6)
oraz udokumentowanie trudnej sytuacji mate- M.Plewinska
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PODZIEKOWANIA

Przedsiebiorstwu "Pergol" w Ruszowie
a osobiscie Panu Piotrowi Magiera
skladam gorace podziekowanie za bez-
interesowna pomoc w transporcie pie-
ca centralnego ogrzewania do Domu
Kultury w Ruszowie.

Soltys Solectwa Ruszów
Leszek Hawrot

Bunnistrz Gminy i Miasta w Weglincu dziekuje
Nadlesniczemu Nadlesnictwa Ruszów P. Ja-

nuszowi Kobielskiemu oraz soltysowi wsi Ko-
scielna Wies P. Czeslawowi Kolodziej czako-
wi za pomocprzy realizacjiinwestycjipolegajacej
na wykonaniu podbudów tluczniowych na dro-
gachw Okraglicy ,Koscielnej Wsi i Ruszowie.

~"'f e ~')Alflt

BEZPIECZNIEJ W SZKOLE
Dnia 18.11.2005 r. w Szkole Podstawowej w Czerwonej Wodzie odbylo sie nocne

czuwanie"Spiworki".W zwiazkuz uzyskaniemw ubieglymroku przeznasza szkolecertyfika-
tu "Szkoly dbajacej o bezpieczenstwo" wieczorno-nocne spotkanie czlonków Samorzadu
Uczniowskiego,SzkolnegoKola PCK oraz uczniów klasy VI przebiegalopod haslem "Bez-
pieczniej w szkole".

Uczniowiew tym dniu mieli okazje zmierzycsie w róznorakichzawodachsportowych,
cwiczylibezpiecznezachowaniesie podczas naglych nieszczesliwychwypadków,brali udzial
w praktycznymudzielaniu pierwszej pomocy przedlekarskiej,zabawach integracyjnychoraz
zabawach przeciwdzialajacychprzemocy.

Glównym punktem programu byl alarm przeciwpozarowy,koordynowanyprzez od-
dzial strazakówz naszej miejscowosci.Brali oni czynny udzial w cwiczeniachoraz zabezpie-
czali ognisko na terenie boiska szkolnego. Serdecznie im za to dziekujemy.Szczególniepa-
nom: J.Grzesków,W.Blauciaki J.Papli oraz ich podkomendnym,którzy mimo nocnej pory
chetnie przystalina nasza propozycje.Organizatoramitego przedsiewzieciabyly panie:J.Fra-
czek - opiekun SU oraz J.Blauciak- opiekun SK PCK

Impreza byla wyjatkowoudana. Mamy nadzieje, ze w nastepnychlatach bedzie kon-
tymiowana.

Danuta Grabowska Dyrektor Szkoly

ZATRUDNIANIEPRACOWNIKÓW

SAMORZADOWYCHWEDLUG
NOWYCHPRZEPISÓW

Wprowadzone nowe przepisy w ustawie o pra-
cownikach samorzadowychradykalnie zmieniaja
sposób zatrudniania pracowników w urzedach
gmin,podleglych imjednostkach organizacyjnych
i w szkolach, przy czym w szkolach nowe zasa-
dy dotycza pracowników administracyjnych i
personelu technicznego. Wedlug zmienionych
przepisów zatrudnienie pracownika moze nasta-
pic tylko w wyniku przeprowadzonego poste-
powania konkursowego.

Na podstawie tych przepisów Bunnistrz
Gminy i Miasta wydal postanowienie szczegó-
lowo okreslajace tryb postepowania przy nabo-
rze na kazde wolne stanowisko pracy. Zgodnie z
tym postanowieniem ogloszenie o naborze przez
okres minimum 14dni winno byc publikowane w
Biuletynie Infonnacji Publicznej Gminy Wegli-
niec, na stronie Internetowej Gminy Wegliniec
oraz na tablicach ogloszen w solectwach.

Po okresie publikacji, powolana w tym
celu komisja rekrutacyjna, przeprowadza poste-
powanie skladajace sie z nastepujacych etapów:
-sprawdzenie spelniania okreslonych w oglosze-
niu o naborze wymagan fonnalnych przez kan-
dydatów,
- sposród wszystkich spelniajacych wymagania
fonnalne, wylania sie 5 kandydatów których na-
zwiska publikuje sie w Biuletynie Infonnacji Pu-
blicznej, a którzy tym samym zostali dopusz-
czeni do drugiego etapu postepowania.

Drugi etap postepowania konkursowego
sklada sie ze sprawdzenia: -znajomosci przepi-
sów w fonnie testu, -sprawdzenia umiejetnosci
obslugi komputera i biurowych programów kom-
puterowych oraz przeprowadzanej przez komi-
sje rekrutacyjna rozmowykwalifikacyjnej.Szcze-
gólowa punktacja za spelnianie wymagan dodat-
kowych, za posiadana wiedze i umiejetnosci oraz
punkty uzyskane w rozmowie kwalifikacyjnej
pozwalaja wylonic kandydata do zatrudnienia.

Ostateczna decyzje podejmuje Burmistrz
na podstawie przedlozonego protokolu z poste-
powania kwalifikacyjnego. s.m.

Do Weglinca przyjechal wice marszalek
województwa dolnoslaskiego Szymon Pacyniak
odpowiedzialny za droge 296. Przybyli równiez
urzednicy z Dolnoslaskiego Zarzadu Dróg pod-
legajacy równiez panu marszalkowi. Marszalek
zlozyl obietnice, ze w Starym Weglincu w przy
szlym roku zostanie polozony nowy asfalt, a w
przyszlosci wybudowana obwodnica. Wszyst-
ko pieknie, jest tylko jedno ale: Co z obietnica
zlozona na sesji miejskiej w 2002r. przez przed-
stawiciela Zarzadu Dróg Wojewódzkich o wybu-
dowaniu w Starym Weglincu i Czerwonej Wo-
dzie chodników przy szkolach dla zapewnienia

bezpieczenstwa dzieci? Chodniki zgodnie z de-
klaracja (sa stosowne zapisy w protokole sesji)
mialy byc wybudowane do wrzesnia 2004 r. Na
obietnicach sie skonczylo.

Pan marszalek nie odpowiedzial na naj-
wazniejsze pytanie: Kiedy droga nr 296 zostanie
naprawiona na odcinku od Ruszowa do Jelenio-

wa? Przeciez z Weglinca do A-4 nie jedzie sie
przez Stary Wegliniec. Nowy dywanik asfalto-
wy w Starym W eglincu - w porzadku, tylko zeby
nie bylo tak, ze tiry beda jezdzily przez Stary
Wegliniec stówa, a na pozostalym odcinku 60 na
godzine, bo szybciej sie nie da.

Natomiast opowiesci o budowie obwod-
nicy Starego W eglinca w blizej nieokreslonej przy-
szlosci to mrzonki gloszone dla uspokojenia sy-
tuacji. Ze sposobu zalatwienia sprawy wynika

ze myslenie i podejmowanie decyzji jest typowo
polityczne nie ma w nim zadnej strategii czy logi-
ki. Tam gdzie ludzie z desperacji protestuja i
krzycza podejmowane sa pozorne dzialania dla
ugaszenia konfliktów.

To zaden sposób na sensowne rozwiaza-
nie problemu drogi nr 296. Z tego spotkania wy-
nika jeszcze jedna smutna lekcja: jesli mieszkan-
cy Ruszowa, Jagodzina, Piasecznej, Weglinca i
Czerwonej Wody chca miec po czym jezdzic,
musza tak jak mieszkancy Starego Weglinca glo-
sno protestowac.

Miroslaw Sochon
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Celem wyjasnienia i usprawiedliwienia
watpliwosci, czy wrecz zarzutów o opóznione
rozpoczecie lub niepodjecie w biezacym roku

wczesniej zasygnalizowanych prac na drogach
gminnych i w budynku Domu Kultury w Starym
Weglincu, wyjasniam i informuje iz zaistniala sy-
tuacja wynikala z powaznego opóznienia rozpa-
trzenia pfzez Urzad Marszalkowski dwóch zlo-
zonych przez nas wniosków wlasnie na budowe
dróg o kluczowym znaczeniu dla naszej gminy,
oraz na remont Domu Kultury Stary Wegliniec .

We wniosku drogowym bylo kilka bardzo
waznych dróg w Ruszowie, Koscielnej Wsi, Okra-
glicy, Starym Weglincu, Jagodzinie i Czerwonej
Wodzie. Na wiosne otrzymalismy informacje, iz
nasze wnioski przeszly pozytywnie weryfIkacje
formalna i podlegaly ocenie merytorycznej, w wy-
niku której przypisano im okreslona ilosc punk-
tów i utworzono tzw. liste rankingowa, na której
umieszczono je wg ilosci przyznanych punktów.
We wrzesniu otrzymalismy informacj'e, ze ze
wzgledu na brak srodków na sfInansowanie
wszystkich wniosków czesc z nich umieszczono
na tzw. liscie rezerwowej. Po powzieciu informa-
cji o umieszczenie na liscie rezerwowej naszych
wniosków, sprawdzilismy poprawnosc oceny,
gdyz znaczne watpliwosci budzila ocena naszego

wniosku drogowego. Wiecej punktów otrzymaly
drogi polne, anizeli inne, prowadzace do zakladów,
obszarów inwe-

stycyjnych i do
zwartej zabudo-
wy. Uwazamy, iz
to nie bylo przy-
padu, w tym, ze pozytywnie oceniono wnioski z
gmin, z których pochodza wladzewojewództwa
lub/i czlonkowie tzw. komitetu sterujacego.

Nasz drugi wniosek jest pierwszy na liscie

rezerwowej i ma duze szanse na dofInansowanie,
co znajduje potwierdzenie w deklaracjach marszal-
ków naszego województwa. Decyzja w sprawie
naszego wniosku zapadnie jednak po rozstrzy-

gnieciu przetargów na realizacje zadan z wniosków
uprzednio juz zakwalifIkowanych do realizacji.
Przykro jest nam z powodu, iz preferowane byly
wnioski na inwestycje zaopatrzenia w wode i wnio-

ski z duzych miast, gdzie jest wiekszy efekt spo-
leczny i skutek oddzialywania poniesionych wkla-

dów inwestycyjnych. Wodociagi udalo sie nam juz
dawno zbudowac samym, a duzym miastem nie-
stety predko tez nie bedziemy.

Pomimo, iz nasz wniosek drogowy umiesz-
czony jest na liscie rezerwowej, ze wzgledu na
pilnosc i znaczenie we wrzesniu i w pazdzierniku
czesc dróg zaczeto budowac i remontowac po pro-
cedurach przetargowych ze srodków wlasnych i
kredytów. Niestety na czesc zadan zmuszony
bylem uniewaznic procedury przetargowe i rozpi-
sac nowe, co spowodowalo kolejne opóznienia.
Decyzje o uniewaznieniu przetargów musialem
podjac gdyz zlozone na przetarg oferty znacznie

przewyzszaly kwoty przeznaczone na realizacje,
które wykalkulowalismy sporzadzajac kosztory-
sy inwestorskie. I tak dla przykladu budowa drogi
w Jagodzinie wg kosztorysów miala nas koszto-
wac 60 tys. zlotych, a najkorzystniejsza oferta
byla wieksza niz 80 tys. zlotych a 1600 m odcinek
drogi w Piasecznie kalkulowany przez nas na 150
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tys. zlotych wg najkorzystniejszej oferty mial

kosztowac ponad 200 tys. zlotych. W kolejnym,
w koncu listopada rozstrzygnietym przetargu
otrzymalismy na w/w drogi oferty ich wykonania
odpowiednio Jagodzin- 40 tys. zlotych i Piasecz-
na- 120 tys. zlotych. Jak widac opóznienie reali-

zacji zaskutkowalo powaznymi oszczednosciami-
okolo 100 tys. zlotych. Wspomniane drogi w Ja-
godzinie i Piasecznej zgodnie z umowa maja byc
wykonane-utwardzone bez asfaltowania do konca
kwietnia przyszlego roku.

Wspomniana wyzej decyzja o uniewaz-
nieniu przetargu na budowe dróg spowodowala
wycofanie sie jednej z fIrm z budowy i remontów
krótkich odcinków dróg na terenie calej gminy ze
wzgledu na jej zdaniem nieoplacalnosc tych prac
bez mozliwosci realizacji duzych budów zlecanych
po przetargu.

Ta sytuacja znowu spowodowala opóz-
nienie w realizacji ale i zmusila nas do szukania
rozwiazan zastepczych dajacych nam kolejne istot-
ne oszczednosci. Przystapilismy do realizacji bu-
dowy dróg w Okraglicy, od torów do zakladu w
Koscielnej Wsi, do p. Jaskóly w Ruszowie przy
ul. Polnej oraz w Piasecznej od sklepu do centrum
wsi tzw. systemem gospodarczym. Wynajelismy
transport, zaladunek, równiarke i pod nadzorem
soltysów i pracownika urzedu z wykorzystaniem
tlucznia zakupionego od PKP S.A. zbudowalismy

(utwardzilismy) blisko 2 km dróg po kosztach nie-
mal trzy razy mniejszych niz tych wynikajacych
z kosztorysów.

Tutaj bardzo serdecznie dziekuje panu Nadle-
sniczemu zRuszowa, J. Kobielskiemu za bardzo

korzystne warunki, a czesciowo i nieodplatne wy-

najecie równiarki a panu Kolodziejczakowi za
ogromne, osobiste zaangazowanie w organizacje

prac i ich nadzór.
W biezacym roku gmina Wegliniec jako jed-

na z nielicznych pierwszy raz od czternastu lat nie
dostala dofInansowania z Urzedu Marszalkowskie-

go na przebudowe dróg rolniczych. Marszalek de-
cyzje tlumaczyl koniecznoscia podzialu srodków

na powiaty, ale to zadne tlumaczenie jezeli czesc
gmin w powiecie dostaje, a czesc nie dostaje. Wy-
raznie widac, iz decydowaly raczej wzgledy nie-
merytoryczne. Pomimo powyzszego w biezacym
roku na terenie naszej gminy udalo nam sie zbudo-
wac lacznie najwiecej dróg wsród gmin calego po-
wiatu. Reasumujac, informuje, iz w Ruszowie wy-
asfaltowano 300m ulicy Koscielnej i Bocznej, a
utwardzilismy ul. Luzycka na której wespól z ul.
Brzozowa polecilem przygotowac przetarg na ulo-
zenie asfaltu. W Koscielnej W si i Okraglicy utwar-
dzono ok. 750 metrów drogi do zakladu w Ry-
chlinku i ponad 200 metrów do zabudowan P. Ja-

skóly. W Piasecznej w zastepstwie przedluzaja-
cej sie dalszej budowy drogi glównej przez wies
zrobimy utwardzajac ok. 700 metrów drogi kolo
zabudowan p. Kubiszewskiego do sklepu - zakla-
dajac jej tzw. zaklinowanie na wiosne 2006 roku.

W Starym Weglincu wyasfaltowano 600

mb ul. Glowackiego, w Weglincu odnowiono po-

nad 300 metrów ul. Partyzantów a w Czerwonej

Wodzie 100 metrów ul. S-go Grudnia i 500 m ul.
Swierczewskiego. Czesc prac jest nadal w toku i

jak pogoda pozwoli beda one kontynuowane.
W przypadku wnioskowanego do dofI-

nansowania ze srodków ZPORR obiektu Domu

Kultury w Starym Weglincu zdecydowalem o
ogloszeniu przetargu na realizacje tego zadania li-
czac, iz do czasu rozstrzygniecia przetargu za-
padnie decyzja o ewentualnym fmansowaniu z ze-
wnatrz. Regula przy fInansowaniu ze srodkow
unijnych jest to, ze dotacja nie moze byc przyzna-
na na juz poniesione wydatki tzn. ze gdybysmy
wczesniej za wykonane prace zaplacili ze swoich
srodków to pózniej nie moglibysmy ubiegac sie o
dofInansowanie z zewnatrz.

Ta wlasnie regula przy opóznieniu w roz-
patrzeniu wniosków przez Urzad Marszalkow-
ski decyduje o odkladaniu w czasie terminu roz-
poczecia remontu Domu Kultury w Starym We-
glincu. Na podstawie informacji z Urzedu Mar-
szalkowskiego spodziewamy sie, iz w ciagu dwóch
miesiecy zapadnie decyzja o dofInansowaniu co
pozwolilo mi zdecydowac o ogloszeniu przetargu
na realizacje remontu Domu Kultury w Starym
W eglincu. Bez wzgledu na decyzje o dofinansowa-
niu, remont ten bedzie w przyszlym roku zreali-
zowany w ostatecznosci w 100% ze srodków wla-

snych gminy co zostalo
zaproponowane w za-
twierdzonym przeze
mnie projekcie budzetu.

Poza omawiany-
mi wyzej inwestycjami z

oczekiwanym dofinansowaniem ze ZPORR. w ana-
logicznej sytuacji jak w/w sa kolejne dwie inwe-
stycje ze zdeklarowanym juz wsparciem finanso-
wym z programu unijnego INTERREG III A. In-
westycjami tymi sa modernizacja Domu Kultury
w Czerwonej Wodzie i remontu obiektu OSP Ru-
szów. Druga z w/w inwestycji jest juz w trakcie
realizacji z umownym terminem zakonczenia w
maju 2006.

Wojewoda Dolnoslaski zglosil zastrzeze-
nie do procedur realizowanych przez Urzad Mar-
szalkowski w zakresie programu INTERREG III
A i wstrzymal podpisanie stosownych umów-na

dofInansowanie. Liczymy, iz wkrótce umowy te
zostana z nami podpisane.
Opóznienie rozpatrzenia wniosków do ZPORR i

INTEREG III A na kwote ok. 3 mln zl spowodo-
walo duza niepewnosc i niestabilnosc budzetu
gminy w 2005 roku i z tego tez wzgledu inne za-

mierzenia inwestycyjne podejmowano z duza
ostroznoscia i niepewnoscia co skutkowalo opóz-
nieniami w oglaszaniu przetargów i wydluzaniem

procedur realizacyjnych.
Mam nadzieje, iz przedstawione informa-

cje pozwola zrozumiec powody opóznien w reali-
zacji wymienionych inwestycji a jednoczesnie
ufam, iz udalo mi sie Panstwa utwierdzic w prze-

konaniu, iz pomimo opóznien zadania te z pew-
noscia bedazrealjzowane. Mysle, iz dotychczaso-

we doswiadczenia w wykonywaniu innych du-
zych i mniejszych inwestycji potwierdzaja real-
nosc zlozonych przeze mnie deklaracji i planów.

Burmistrz Andrzej Kutrowski
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Wiekszosciklubów nie stac, by

spelnic nowe zarzqdzenie
Polskiego Zwiqzku Pilki Noznej!

Wszyscy pilkarze do konca roku mu-
sza wyrobic nowe plastikowe identy-
fikatory. Dla czesci klubów moze to
oznaczac likwidacje.

Nowy przepis dotyczy zawodników wszystkich
klubów pilkarskich w Polsce, od extraklasy do naj-
nizszej klasy B. Plastikowymi identyfikatorami,

tzw. dowodami pilkarzy, beda musieli legitymo-
wac sie tez zawodnicy grup mlodziezowych: mlo-
dzicy, trampkarze, oraz juniorzy. Zaplacic za nie
maja albo kluby, albo sami gracze. Jeden identyfi-
kator to 16 zlotych. Identyfikator ma byc wyro-
biony raz na cale zycie. Wyjatkiem sa grupy mlo-
dziezowe. Trampkarze, juniorzy czy mlodzicy
beda musieli jeden identyfikator zrobic teraz, a
nowy gdy juz beda pelnoletni.

Po co len pospiech?
Szefowieklubów,trenerzy i sami zawodnicy zga-
dzaja sie, ze stworzenie baz danych pilkarzy jest
potrzebne.
- Powinni nam dac wiecej czasu, w budzecie na ten

rok nie przewidzielismy takich wydatków.
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NARADA W SPRAWIE DRÓG
cd.ze str.I

Ja,jakobunnistrz muszepowstrzymy-
wac emocje, prowadzac swoistagre- wlasna
polityke wobec zarówno starostyjak i mar-
szalka by doprowadzic do podstawowego
celu, którym jest poprawa stanu wszystkich
gminnych dróg po pierwsze, a po drugiewy-
wieranie nacisku na Marszalka i Starosteby i
drogi zarzadzane przez nich stale poprawialy
swój stan.
Zaistnialy incydent i postawa przewodnicza-
cego, który odmówil poparcia Rady do
wspólfinansowania ukazaly jasno drama-
tyczna sytuacje na drogach powiatowych i
wojewódzkich i brak pola dla cynicznejgryo
zrobienie remontów przypisywanych staro-
scie i marszalkowiza pieniadzegminy.

Ja ze swojej strony nie wykluczam
mozliwosci wspólpracy a nawet wspólfinan-
sowaniaze stronynaszej gminy,ale mozeono
dotyczyc przypadków naprawde szczegól-
nych, gdzie wyraznie bedziemywidzieli inte-
res naszej gminy ijej mieszkanców.

Nie moze przeciez byc tak, ze nie be-
dziemy robic swoich gminnych dróg, chod-
ników, szkól, itd., bo pieniadze wyasygnuje-
my na remonty dróg powiatowych czywoje-
wódzkich.

Burmistrz A.Kutrowski

WEDI<ARS1(1
PUCHAR

DYREI(TORA

Beda walczyc!
Andrzej Kowal,prezes OkregowegoZwiazku Pil-
ki Noznej w Jeleniej Górze, zapewnia, ze prosil
PZPN o przedluzenie terminu wyrobienia identy-
fikatorów, ale bezskutecznie. W razie potrzeby
ponowi te prosbe.

Szybkoi Cicho?!
Ciekawa sprawa jest sposób wprowadzania iden-
tyfikatorów na rynek. Kluby zostaly powiado-
mione o nich w polowie rundy jesiennej. Firma IT
Sport, która zajmie sie wyrobem tych.kart, miesci
sie w tym samym budynku co siedziba PZPN. W
dodatku na te usluge nie ogloszono przetargu .
Wygralismy przetarg na identyfikatory dla kibi-
ców, potrzebne do wejscia na stadiony. Na tej pod-
stawie robimy tez karty dla pilkarzy -mówi Rafal
Gromek, szef firmy IT Sport. Jego zdaniem, od-
dzielny przetarg byl niepotrzebny.
Identyfikatory musza zostac wyrobione dla po-
nad 184 tysiecy juniorów i 151 tysiecy seniorów.
Kluby zaplaca za nie w sumie 5,36 miliona zlo-
tych.
-PZPN powinien zrobic na to oddzielny przetarg
-mówi mecenas Andrzej Graunitz z Jeleniej Góry.
-Na pierwszy rzut oka widac, ze sprawa jest nie
jasna. Sasiedztwo firmy ze zwiazkiem moze ro-
dzic tylko podejrzenia korupcyjne. Gdyby oglo-
szono przetarg, byc moze znalazlyby sie oferent,
który wykona je taniej i nie beda orie gorszej jako-
sci. Wówczas wszyscy mieliby pewnosc ,ze zo-
stala wybrana najkorzystniejsza oferta-dodaje.
Gazeta Wroclawska 17 listopada Stoper

ce Mirka Domonika (takze wedkarza). W
czasie trwania zawodów zaserwowano
zawodnikom kielbaske z grilla oraz napoje
chlodzace. Zawody pod okiem sedziego
glównego Janusza Machaly odbywaly sie
w dobrym duchu sportowym i bez zastrze-
zen regulaminowych. Wylowiono sporo
rybek, lecz na zaden okaz nie trafiono.

W koncowym rozrachunku po zwa-
zeniu ryb okazalo sie, ze dwóch wedkarzy
posiada taka sama wage zlowionych rybek
i trzeba zwyciezce wybrac w inny sposób.
Zawodnicy którzy staneli do decydujacej
rozgrywki to Lukasz Domonik reprezen-

tujacy Legnice i Jerzy Mielczanek z We-
glinca. Fundator pucharu zaproponowal
walke ramie w ramie, do pierwszej zlowio-
nej ryby, co sie wszystkim bardzo spodo-
balo i dodatkowo uatrakcyjnilo zawody. Po
pietnastominutowej walce tryumfowal Lu-
kasz Domonik i on z rak Dyrektora Duliba-
na otrzymal piekny siedemdziesiatcentyme-
trowy wedkarski puchar.

Pierwsza trójka otrzymala takze pa-
miatkowe wedkarskie dyplomy a po tej ofi-
cjalnej czesci wszyscy uczestnicy przysta-
pili do skonsumowania tradycyjnie ostrej,
naszej wedkarskiej "fasolówy". Tym razem

przygotowywana byla (zreszta wy-
smienicie) przez nieco skontuzjo-
wanego Arka Gudyke, który god-
nie zastepowal "mistrza kotla" Da-
niela Junaka.. Tym poczestunkiem
zakonczylismyzawody i rozjecha-
lismy sie do domów zadowoleni z
imprezy i z zapewnieniem dyrekto-
ra o kontynuacji tego typu imprez
wedkarskich.
Pragne podziekowac kol. Macha-
le, Pukowi, Junakowi, Gudyce i
Zelaznemu za pomoc w spraw-
nym zorganizowaniu tej imprezy.

Organizator imprezy z ramienia
CARGO Z.Kucharczyk

W dniu 2 lipca br. na stawie Bala-
ton w Cz. Wodzie odbyly sie splawiko-
we zawody wedkarskie o Puchar Dyrek-
tora PKP CARGO S.A. Zakladu Przewo-

zów Towarowych - Legnica. Jest to trze-
cia edycja tych zawodów, które sa orga-
nizowane z inicjatywy Dyrektora CZ Le-
gnica mgr inz. Adama Dulibana, fun-
datora tego pucharu. Zawody te sa or-
ganizowane na przemian przez Kola
PZW PKP Wegliniec i Legnica a kaz-
dy z organizatorów organizuje je nad
swoja woda. W tym roku organizacja
przypadla na kolo weglinieckie.

Od rana deszczyk nie zapowia-
dal nic dobrego, lecz przejasnilo sie a
nawet pózniej wyszlo slonce, co zde-
cydowanie poprawilo humory wedku-
jacych. W zawodach brali udzial pra-
cownicy i emeryci CARGO S.A. oraz
czlonkowie ich rodzin. W zawodach
tych uczestniczyli takze czlonkowie
kola legnickiego, przywiezieni przez Odlewej:lMielczarek,Dyrektor.A.Duliban,L.Damonik,
niezawodnego bezkolizyjnego kierow- Cz.Wojciechowski,J.Machala,Z.Kucharczyk
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NietakiznowupracusI

Na miejskim smietniku znaleziono spora ilosc
przesylek z kancelarii sejmu adresowanych
do biura poselskiego Michala Turkiewicza.
Nie zawieraja danych strzezonych ustawa o
ochronie danych osobowych, lecz m.in. tek-
sty projektów ustaw, ale i tak znalezisko bu-
dzi spoleczne zgorszenie. Moze swiadczyc
bowiem o tym, ze M. Turkiewicz nie byl tak
pracowitym poslem za jakiego sie uwazal,
skoro nawet nie chcialo mu sie zajrzec do tych
przesylek i o marnotrawieniu pieniedzy po-
datnika. Przesylki sporo kosztowaly.
"NJ" nr 46 15-21.11.2005 r.

LESZEK MILLER ZOSTAL DORADCA
kierownictwaSLD. Czyli dekomunizacja tej
partii nadal trwa.

A SAMLESZEK MILLER... Pozbywa siez
domu dokumentów,oddaje znajomym listy,
które do niego napisali. Dlaczego? podobno
boi sie rewizji.No cóz,jak sie do przyszlego
ministrasprawiedliwoscimówi per "zero", to
ostroznoscinigdy za wiele.

JAK COTYDZIENANDRZEJLEPPERoglo-
sil, ze chce do rzadu. Moze nie od razu, najpierw
sie troche poduczyc musza, kursy do rad nadzor-
czych zrobic, "Rogasia z Doliny Roztoki" prze-
kartkowac H'

" Wprost"

KOMUNIKAT
Informujemy,iz Gmina Wegliniec przystepuje do
przygotowania folderu promujacego Gmine i
Miasto Wegliniec ze szczególnym naciskiem na
informacje dotyczace terenów inwestycyjnych,
obiektówdo prowadzenia dzialalnosci gospodar-
czej oraz lokali i budynków mieszkalnych (mile
widzianezdjecianieruchomosci).

W zwiazku z powyzszym wszystkich
zainteresowanych umieszczeniem oferty w fol-
derze, prosze o zglaszanie sie do Wydzialu Infra-
struktury Komunalnej Urzedu Gminy i Miasta
Wegliniec w terminie do 5 grudnia 2005 roku.
Zlozone przez Panstwa oferty uatrakcyjnia za-
wartosc folderu. Umieszczenie ofert w folderze

jest bezplatne z zastrzezeniem, iz gmina ma pra-
wo swobodnego wyboru ofert. Oferty mozna
równiez przeslac poczta na adres:

Urzad Gminyi Miasta, ul. Sikorskiego3,
59-940Weglinieclub poczta elektroniczna:

wegliniec@wegliniec.pl
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ZASfYSZAlV e w SKLepOWeJKOLeJCe
- Slyszalapani, ponoc po spotkaniuw gminie w sprawiedrógmarszalek
Pacyniak i starosta Tyc nie maja specjalnej ochoty remontowac dróg
wojewódzkich i powiatowych w naszej gminie!
- Cos takiego! A to dlaczego?
- Ano dlatego, ze równe i gladkie nawierzchnie dróg stanowia zagroze-
nie dla kierowców!
-!?!?!

- Pani, jazda po gladkiej nawierzchni jest monotonna i usypia kierow-
ców, no i w takiej sytuacji o wypadek nietrudno.
- Niesamowite! Tylko patrzec jak padnie stwierdzenie, ze dziurawe dro-
gi sa skuteczniejsze w ograniczaniu predkosci na wsiach niz stawianie
swiatel przy przejsciach dla pieszych czy montowanie progów zwalnia-
jacych na drogach!

BibliotekaPublicznaMiastai GminyWegliniec
oglaszakonkurs

dlawszystkichmieszkancówmiastai gminyWegliniec
"Na nailadnieisza ozdobe choinkowa"

Prace moga bycwykonane technika dowolna.
Prace nalezy dostarczyc do BibliotekiPublicznej
w Weglincu,ul. Wojtyly10do dnia 20 XII 2005 r.

Wiecejinformacjina temat konkursu uzyskac mozna
w MGBp,ul. Wojtyly10pod nr telefonu77 12510.

Termin:
.Prace nalezy dostarczyc do dnia 20 grudnia
2005 r. do Biblioteki Publicznej MiG Wegliniec,
ul. Wojtyly 10;
. Eksponaty konkursowe oceniane beda dnia
21 XII 2005 r..Calosc prac prezentowana bedzie w placów-
kach bibliotecznych na terenie gminy i II)iasta
Wegliniec.

Postanowienia ogólne:.Zgloszone prace beda oceniane przez komisje
powolana przez Dyrektora Biblioteki Publicz-
nej Miasta i Gminy Wegliniec;.O wynikach konkursu uczestnicy zostana po-
informowani indywidualnie;.W sprawach spornych decyzja nalezy do orga-
nizatora;.Wszelki informacje uzyskac mozna w Bibliote-

cePublicznej MiG Wegliniec,ul Wojtyly 10pod
nr telefonu 77 12510.
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ZES~UtRE()AKOYdNY:M. Sochon, R. Smigielska,B. Drozd, K. Chroma, T.Przybysz, J. Reslinski, L. Hawrot, W.Frelich
AORESREOAKOdl:Siedziba Klubu Radnych "ISO 2002" (Biuro Rady Miejskie) Wegliniec, ul. Sikorskiego 3

oraz bezposredni kontakt z czlonkami Zespolu Redakcyjnego

REGULAMIN KONKURSU
"NA NAJLADNIEJSZA OZDOBE

BOZONARODZENIOWA"
Organizator:

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Wegliniec.
Cel konkursu:

Zapoznanie sie z tradycjami zwiazanymi ze
Swietami Bozego Narodzenia;
Zaprezentowanie szerokiejpublicznosci efektów
pracy mieszkanców gminy i miasta Wegliniec.

Zasady uczestnictwa:
.Konkurs adresowany jest do wszystkich miesz-

kanców gminy i miasta Wegliniec niezaleznie od
wieku;.Do konkursu mozna zglaszac ozdoby bozona-

rodzeniowe wykonane technika dowolna;
.Prace moga byc wykonane indywidualnie lub

przez grupy kilkuosobowe;.Prace nalezy dokladnie podpisac: imie, nazwi-
sko, (ewentualnie szkola i klasa), adres


