
Uprzejmie informuje, ze z
dniem 19 wrzesnia 2005 roku na-

stapila zmiana przepisów dotycza-
ca zasad sprzedazy lokali mieszkal-
nych przejetych od PKPdla dotych-
czasowych najemców. Zmiana ta
nastapila poprzez dodanie przez
Ustawodawce ust. 5 wart. 42 usta-
wy o komercjalizacji, re-
strukturyzacji i prywaty-
zacji przedsiebiorstwa
panstwowego "Polskie
KolejePanstwowe"w nastepujacym
brzmieniu: "Mieszkania... moga
byczbywane wylaanie, podrygo-
rem niewaznoscl na zasadach
okreslonych w niniejszej ustawie. "

W zwiazku z powyzszym
sprzedaz lokali mieszkalnych prze-
jetych od PKPmoze nastepowac z
ulgami okreslonymi w wyzej cyto-
wanej ustawie a nie z ulgami
uchwalonymi przez Rade Miejska
w Weglincu. Róznicadotyczy wyso-
kosci ulg jakie maksymalnie moga
byc zastosowane. W przypadku lo-
kali przejetych od PKP ulgi moga
osiagnac wielkosc do 95 %, przy
czym wielkosc ta uzalezniona jest
od stazu pracy najemcy na PKP i

ilosci lat trwania umowy najmu zaj-
mowanego lokalu. Odmiennie jest
w przypadku lokali gminnych, gdzie
obnizki siegaja 99 %wartosci wy-
cenionego lokalu bez zadnych do-
datkowych warunków i wymogów
zwiazanych z iloscia lat pracy czy
okresem trwania umowy najmu.

Zaistniala sytuacja, dotycza-
ca róznych zasad sprzedazy lokali
mieszkalnych polozonych na tere-
nie naszej gminy, byla powodem
wystapienia o odrebne od opinii
prawników Urzedu, opinie prawne
zewnetrznych podmiotów. Uzyska-
ne dodatkowe dwie opinie praw-
ne jednoznacznie potwierdzaja ko-
niecznosc stosowania róznych za-
sad sprzedazy lokali mieszkalnych
w zaleznosci od tego, czy lokal byl
lokalem komunalnym czy lokalem
przejetym od PKPi to w dodatku na
podstawie wymienionych na wste-
pie przepisów.

Podjeta przez Sejm zmiana
przepisów, jak mozna domniemy-

wac miala chronic interes lokato-

rów mieszkan kolejowych, a w
praktyce naszej Gminy powoduje
naruszenie tego interesu, gdyz ko-
lejarze beda musieli placic za swo-
je lokale przynajmniej czterokrotnie
wiecej niz pozostali lokatorzy.

Moim zdaniem, przyjete roz-
wiazania naruszaja kon-
stytucyjna równosc pod-
miotów wobec prawa i
dlatego tez rozwazamy

skierowanie do Trybunalu Konsty-
tucyjnego wniosku o stwierdzenie
niezgodnosci z prawem cytowane-
go wyzej zapisu o zasadach sprze-
dazy mieszkan kolejowych. Nieza-
leznie od powyzszego prowadzimy
konsultacje z parlamentarzystami
o podjecie stosownej inicjatywy
ustawodawczej korygujacej, na-
szym zdaniem, ewidentny blad le-
gislacyjny.

O ewentualnych zmianach
stanu prawnego czytez o wynikach
poczynionych przez parlamentarzy-
stów dzialan w tym zakresie, nie-
zwlocznie poinformuje wszystkich
zainteresowa nych.

Bunnistrz A.Kutrowski
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W sesji wzielo udzial 15 radnych. Rada przyjela
7 uchwal. Zlozono sprawozdanie z pracy sta-
lych komisji rady. Rada rozpatrzyla równiez skar-
ge na Burmistrza oraz Dyrektora Zakladu Uslug
Komunalnych zlozona przez mieszkanca Polany
Józefa Kolinskiego. Skarga dotyczyla remontu
pieca, pomniejszenia zaleglosci czynszowych o
koszt wykonanych przez zainteresowanego prac
remontowych oraz rozliczenie oplat za wode i
scieki. Po zapoznaniu sie z caloscia dokumentów

dotyczacych w/w sprawy Rada postanowila skar-
ge uznac za niezasadna.

W bloku uchwal rozpatrzono nastepujace pro-
jekty:
1. w sprawie zmian w budzecie.

Zmniejszenia wydatków dotyczyly:
kosztów wycen, planów zagospodarowania prze-
strzennego, wynagrodzen osobowych, za-
kupów materialów i wyposazenia, wydat-
ków jednostek budzetowych w dziale ad-
ministracja publiczna, obslugi dlugu pu-
blicznego, wydatków osobowych i wynagrodzen
osobowych w dziale szkoly podstawowe, do-
datków mieszkaniowych, swietlic szkolnych, go-
spodarki sciekowej, zieleni, oswietlenia, dotacji
na dofinansowanie zadan zleconym do realizacji
stowarzyszeniom.

Zwiekszenia wydatków wiazaly sie z
wnioskami dyrektorów szkól o wyplate nagród
dla pracowników wydzialu finansowego oswia-
ty, ze zwiekszeniem dotacji dla OSP, z wynagro-
dzeniami ajencyjno-pro wizyjnymi, z wydatka-
mi na odsetki od kredytów bankowych, ze zwiek-
szeniem srodków na wynagrodzenia w szkole
podstawowej w Ruszowie, z wydatkami na awa-
rie c.o. w szkole w Starym Weglincu i na zakup
gazu do stolówki, z zakupem szczepionek, z wnio-
skiem kierownika MGOPS dot. zakupu materia-
lów i wyposazenia, ze swietlicami szkolnymi, ze
stypendiami, z eksploatacja wysypiska smieci, z
realizacja uchwaly Rady dot. nagrody motywa-
cyjnej dla klubu sportowego.
Jednoglosnie Rada podjela uchwale.
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mozliwe do zastosowania w tej sprawie rozwia-
zania i mozliwosci ich realizacji. Burmistrz omó-
wil jeszcze kwestie braku mozliwosci funkcjono-
wania szkoly podstawowej bez jednego z oddzia-
lów danego rocznika. Zauwazyl takze, iz nie moz-
na pozwolic na utrzymywanie klas liczacych kil-
koro uczniów.

Przewodniczacy Rady przypomnial, iz uczestni-
czyl w konkursie na dyrektora SP w Starym We-
glincu. Opowiedzial sie wówczas za kandydatura
obecnego dyrektora, sadzil bowiem, iz zmieni on

sytuacje zwiazana m.in. z odplywem dzieci z tej
placówki. Jednak zdaniem Przewodniczacego
Dyrektor nic w tej sprawie nie zrobil. Jednoglo-
snie, 15 glosami za, Rada podjela uchwale

6. w sprawie zasad wynajmowania lokali wcho-
dzacych w sklad mieszkaniowego za-
sobu gminy.
Zasady pozostaly bez zmian. Ulegly
zmianie kryteria dotyczace dochodów.

Bez uwag, 15glosami za, Rada podjela uchwale.

2. uchylajaca uchwale Rady Miejskiej w We-
glincu z dnia 24.11.2005 roku w sprawie usta-
lenia wysokosci i sposobu podzialu odpisów
na fundusz zdrowotny nauczycieli.

Przewodniczacy Rady poinformowal, iz
zgodnie z informacja przekazana przez nadzór
Wojewody,Rada nie ma podstaw do podjecia ta-
kiej uchwaly.Stad tez propozycja uchylenia w/w
uchwaly we wlasnym zakresie. Rada uchylila
uchwale. .

3. w sprawie przyjecia Gminnego Programu
"Polski projekt 400 miast" dla Gminy i Mia-
sta Wegliniec na lata 2006-2007.

Burmistrz poinformowal, ze gmina We-
gliniec zakwalifikowalasie do programu "Polski
projekt 400 miast", w ramach którego moze li-
czyc na wsparcie finansowe. W zakresie zagad-
nien tego programu lezy profilaktyka chorób cy-
wilizacyjnych. Przypomnial równiez, ze w jego
ramach byla przeprowadzana akcja mierzenia ci-
snienia,poziomu cholesterolu i cukru. Burmistrz
podkreslil,iz w zwiazku z tymi dzialaniami, musi
byc przyjety.program, który poza zapisami ob-
ligatoryjnymi, zostal poszerzony o praktyczne
zapisy. Podkreslil takze, ze w ramach programu,
w gronie wiekszych srodowisk, przewiduje sie

spotkania z lekarzami zajmujacymi sie zywie-
niem. .

RadnaBarbaraDrozdnawiazujacdo oma-
wianego projektu wymienila kilka uwag. Pierw-
sza zwiazana byla z akcja szklanka mleka dla
uczniów. Radna stwierdzila, iz z dokumentu
wynika, zejest onaprowadzona ze srodków szko-
ly.Natomiast w rzeczywistosci, koszty z tym
zwiazane ponosza rodzice. Druga, dotyczyla
potencjalnego specjalisty odpowiedzialnego za
realizacje programu oraz jego wynagrodzenia.
Ostatnia - bledów wystepujacych w przedsta-
wionym dokumencie,m.in.w wymienianychtam
nazwiskach.

Po wyjasnieniach Burmistrza, iz realiza-
cja zadania zwiazanego z mlekiem dla uczniów,
nastepuje ze srodków wlasnych szkoly wynika

m.in. z wniosku jaki zlozyly szkoly o sfinanso-
wanie takiego przedsiewziecia przez Agencje
Rynku Rolnego, przystapiono do glosowania.
Jednoglosnie, 15 glosami za, Rada podjela.
4. w sprawie zmiany uchwaly w sprawie bez-
przetargowego wydzierzawienia gruntu.

Zmianie ulegl blednie zapisany nr dzialki
zapisany w poprzedniej uchwale.

5. w sprawie zamiaru przeksztalcenia Szko-
ly Podstawowej w Starym Weglincu.

Przewodniczacy Rady poinformowal o
czekajacej, dalszej procedurze zwiazanej z ta
sprawa; Po ewentualnym podjeciu przez Rade
zaproponowanej uchwaly, zostanie przekazana
do Kuratora Oswiaty. Wówczas Kurator oceni
powyzszy zamiar, wydajac stosowna opinie.
Przewodniczacy podkreslil, ze w przypadku
negatywnej opinii, Rada nie bedzie miala mozli-
wosci podjecia uchwaly o likwidacji szkoly. Poza

tym przypomnial, iz niezbedne beda takze opi-
nie rady pedagogicznej, rady rodziców i zwiaz-
ków zawodowych.

W dalszym ciagu, odczytal pismo pod-
pisane: rodzice, rada pedagogiczna, mieszkancy
Starego Weglinca. Wyrazono w nim sprzeciw
wobec zamierzen przeksztalcenia SP w Starym
Weglincu w placówke filialna SP w Weglincu.
Kserokopia niniejszego pisma stanowi zal. nr 17.

Otwierajac dyskusje, Przewodniczacy
Rady podkreslil, iz planowane dzialanie w zad-
nym wypadku nie jest wymierzone przeciwko
dzieciom. Dodal, ze takze nauczyciele winni byc
spokojni. A na zakonczenie stwierdzil, ze jezeli
procedure przeksztalcenia uda sie przeprowa-
dzic, w ogólnym rozrachunku okaze sie, iz roz-
wiazanie to jest korzystne dla wszystkich.

Burmistrz poinformowal,jakie-poza for-
malnymi-planujesiedzialania.M.in. zostanaprze-
prowadzenie rozmowy z rada pedagogiczna, z
dyrektorem szkoly w Starym Weglincu, z rodzi-
cami dzieci, które nie chodza do szkoly w tej
miejscowosci.Podkreslilprzy okazji,iz byc moze
uda sie spowodowac powrót tych dzieci do Sta-
rego Weglinca. Wyjasnil równiez, ze byc moze
trzeba bedzie rozmawiac z rodzicami dzieci z
Zielonki nt. ewentualnej ich nauki w szkole w
Starym Weglincu. Nastepnie trzeba bedzie do-
konac oceny efektów tych dzialan. Rozwazyc

7. w sprawie bezprzetargowego wydzierzawie-
nia gruntu.

Burmistrz A Kutrowski przyblizyl loka-
lizacje niniejszego terenu i poinformowal,ze brak
tytulu prawnego uzytkowania niniejszej dzialki
uniemozliwia kontynuowanie przebudowy pro-
wadzonej na kolejowej linii E-30.
Bez zadnych uwag, 15 glosami za, Rada podjela
uchwale.

W WOLNYCH WNIOSKACH I INFORMA-
CJACH;. .

Radny Andrzej Burczak wskazal potrze-
be naprawy zniszczonego przystanku PKS w
Zielonce.

Radny Leszek Hawrot zasygnalizowal
potrzebe zamontowania lustraprzy ulicy Kosciel-
nej w Ruszowie.

Przewodniczacy Rady nawiazujacdo pra-
cy Sekretarza GiM-StanislawaMikolajczyka oraz
Skarbnika GiM-Jolanty Zawiszy stwierdzil, ze
osoby te bardzo dobrze wywiazuja sie ze swych
obowiazków. W zwiazku z tym wniósl o przy-
znanie nagród pienieznych w wysokosci 50%
pobieranych przez nich poborów.

15 glosami za, Rada podjela niniejszy wniosek.
Burmistrz nawiazujac do wniosków zlo-

zonych w ramach Programu Odnowy Wsi, przed-
stawil aktualna sytuacje zwiazana z ta sprawa.
M.in. poinformowal, ze zakwalifikowane zostaly
obydwa zlozone przez tut. gmine wnioski, doty-
czace odnowy Weglinca i odnowy Ruszowa. Jed-
nak z uwagi na fakt, ze do realizacji moze zostac
przyjety tylko jeden, zdecydowano, iz bedzie to
wniosek dotyczacy Ruszowa. W uzasadnieniu
takiej decyzji, Burmistrz wskazal, ze z przyczyn
technologicznych, planu dot. Weglinca nie bylo-
by mozna zrealizowac w terminie lj. w ciagujed-
nego roku. Nastepnie szczególowo przyblizyl
sprawy dot. inwestycji na terenie Ruszowa. Do-
tyczyly one: remontu Domu Kultury, prac na re-
mizie OSP, lokalizacji cmentarza.

Burmistrz poinformowal takze o proble-
mach zwiazanych z uzgodnieniami lokalizacjiko-
palni gliny w Zielonce.

Miroslaw Sochon



( str. 3)

W sesji wzieli udzial wszyscy radni. Glównym
tematem obrad bylo" Przyjecie budzetu Gminy i
Miasta a 2006 r." Przed uchwaleniem budzetu

rozpatrzono nastepujace projekty uchwal:
1. w sprawie zmian w budzecie.

Skarbnik GiM-Jolanta Zawisza poinformo-
wala, ze sa to ostatnie zmiany porzadkujace wy-
datki inwestycyjne przyjete do realizacji w 2005
roku. Z uwagi na to, iz ich realizacja bedzie moz-
liwa w przyszlym roku, zaplanowane na ten cel
wydatki przenoszone sa na rok 2006. Skarbnik
wymienila nastepujace zadania: remont Domu
Kultury w Starym Weglincu (w zwiazku
z dalszym oczekiwaniem na akceptacje
wniosku o jego dofinansowanie), remont
Domu Kultury w Ruszowie. Poza tym
do rzeczywistego wykonania wartosci inwesty-
cji, skorygowane zostalo takze zadanie-budowa
boisk sportowych w Weglincu. Wydatki te zosta-
ly urealnione do wysokosci zaciagnietego kredy-
tu. Skarbnik przypomniala w tym miejscu, ze pla-
nowana wysokosc kredytu na rok 2005 wynosila
4.663.862 zl. Natomiast faktycznie zaciagnieto
1.814.700 zl, z czego 64.700 zl stanowila pozycz-
ka z Funduszu Ochrony Srodowiska a 1.000.750
zl-kredyt w banku komercyjnym.

Nastepnie Skarbnik omówila poszczególne
zmiany w budzecie. Zwiekszenia dochodów bu-
dzetowych wynikaly z dofinansowania zadania-
budowa boisk szkolnych w Weglincu.
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Uwag ani pytan nie zgloszono, przystapiono do
glosowania.15glosamiza, Rada podjelauchwale.
2. zmieniajaca uchwale Rady Miejskiej w We-
glincu z 30.12.2004 r w sprawie zaciagniecia w
2005 r dlugoterminowego zobowiazania w for-
mie kredytu i pozyczki.

Skarbnik poinformowala, ze propozycja
zawarta w tym dokumencie jest konsekwencja
przyjetych wczesniej zmian w budzecie, przypo-
minajac jednoczesnie, iz plan kredytu i pozyczek
zmniejszono do 1.814.700 zl. Ponadto dodala, iz
same zadania sie nie zmienily. Zmiany dotycza

natomiast wartosci ich realizacji.Poza po-
zycja-Kanalizacja w Weglincu ul. Pilsud-
skiego, której wartosc wzrosla, wszystkie
wartosci pozostalych zadan, ulegaja po-

mniejszeniu. 15 glosami za, Rada podjela uchwale.
3. uchylajaca uchwale Rady Miejskiej w spra-
wie okreslenia szczególowych zasad ustalania
wysokosci i udzielania dotacji dla przedszkoli
niepublicznych.
Kolejnym, punktem obrad bylo "Przyjecie budze-
tu Gminy i Miasta a 2006 r Przewodniczacy roz-
poczal od odczytania zebranym pozytywnej opi-
nii Regionalnej Izby Obrachunkowej. Projekt bu-
dzetu przedstawila Skarbnik Jolanta Zawisza. Po
uwzglednieniu poprawek zgloszonych przez Rad-
nych Rada Miejska jednoglosnie budzet na 2006 r.
przyjela.

Miroslaw Sochon

OCENA STANU ZAAWANSOWANIA
REMONTU REMIZY OSP

Dokonano wizji na remontowanym
obiekcie OSP Ruszów celem zapoznania sie ze
stanem prac oraz uzgodnienia trybu i zakresu
zlecenia kolejnych praz nie objetych rozstrzy-
gnietym przetargiem. Konsultacje przeprowa-
dzono z Panem lDrosiem równiez w zakresie
wspóldzialania finansowego j.rzeczowego OSP
w przeprowadzanym remoncie. Burmistrz zde-
cydowal o ogloszeniu przetargu na wykonanie
instalacjiCO i gazowej oraz instalacji elektrycz-
nej. Odlozono, do momentu zakonczenia prac
budowlanych, decyzje o zleceniu wykonania i
montazu bram wjazdowych.

Po rozstrzygnieciu w/w przetargów Bur-
mistrz podejmie decyzje o ewentualnym zaku-
pie i montazu masztu pod syrene alarmowa.

ROZMOWY I UZGODNIENIA Z PKP

W dniu 09.01.2006 r. Burmistrz Andrzej
Kutrowski wzial udzial w spotkaniu z Dyrekcja
PKP we Wroclawiu- Dyr. Szulcem i Dyr. Mar-
kiewiczem. Rozmowa dotyczyla przej ecia Domu
Kultury w Weglincu w zamian za zobowiazania
podatkowe PKP wobec Gminy. Omawiano cene
za obiekt oraz sposób rozliczenia nakladów pie-
nieznych poniesionych w obiekcie przez Urzad
Gminy. Uzgodniono, ze PKP sporzadzi nowa
wycene uwzgledniajaca wydatki poniesione
przez Gmine. Jednoczesnie uzgodniono nieod-
platne przejecie czesci dzialki znajdujacej sie
przy budynkach na uLPilsudskiego 16a 16b.

Burmistrz nalegal na przyspieszenie
przygotowania i przekazania kolejnych budyn-
ków mieszkalnych PKP dla Gminy Wegliniec.

Zmniejszenia dochodów dokonuje sie ze wzgle-
du na niewykonana kwote we wplywach ze sprze-
dazy skladników majatkowych.

Zmniejszenie wydatków budzetowych o kwo-
te 2.790.175 zl z ogólnej, wynoszacej 2.811.445 zl,
dotyczylo wydatków inwestycyjnych. Poza tym
zmiany dotyczyly nastepujacych dzialów: rolnic-
two i lowiectwo, lesnictwo, transport i lacznosc,
dzialalnosc uslugowa, administracja publiczna,
oswiata i wychowanie, pomoc spoleczna, gospo-
darka komunalna i ochrona srodowiska, kultura i
ochrona dziedzictwa narodowego.

Zwiekszone wydatki budzetowe dotyczyly ad-
ministracji publicznej oraz Miejsko Gminnego
Osrodka Kultury.

Skarbnik podkreslila, ze powstala po zmianach
nadwyzka w wysokosci 2.489.162 zl pozwoli
zmniejszyc planowany deficyt do kwoty 1.090.499
zl oraz wielkosc zaciaganego kredytu do wysoko-
sci 1.814.700 zl.

Na zakonczenie podkreslila, ze przedstawio-
ne zmiany maja takze odzwierciedlenie w zalacz-
nikach pod nazwa: Limity wydatków na realiza-
cje zadan WPI w latach 2005-2007 oraz Zadania
inwestycyjne przewidziane do realizacji w roku
2005.

SPOTKANIE Z RODZICAMI

Burmistrz uczestniczyl w spotkaniu z ro-
dzicami dzieci z obwodu Szkoly Podstawowej w
Starym Weglincu uczeszczajacych do Szkoly Pod-
stawowej w Weglincu. Rodzice dzieci przedsta-
wili powody posylania dzieci do Szkoly w We-
glincu. Poinformowali równiez, iz raczej nie sa
sklonni zmienic swojej decyzji o miejscu konty-
nuacji nauki dzieci.

Spotkanie to mialo na celu skonsultowa-
nie kwestii niejasnych przed ewentualnym podje-
ciem uchwaly Rady Miejskiej w Weglincu w spra-
wie przeksztalcenia Szkoly odstawowej w Sta-
rym Weglincu w filie Szkoly Podstawowej w W e-
glincu.

NAGRODE WYPLACONO
Burmistrz wyplacil nagrode za informacje

o sprawcach dewastacji mienia komunalnego w
miejscowosciWegliniec.Nagrode wyplaconooso-
bie, która pierwsza poinformowala o sprawcach
zniszczenia znaków drogowych. Informacje zo-
staly potwierdzone przez policje w wyniku prze-
prowadzonego postepowania.

Burmistrz podziekowal za obywatelska
postawe.

HALAS W STARYMWEGLINCU
Starosta Powiatu Zgorzeleckiego wszczal

postepowanie w sprawie nalozenia obowiazku na
Dolnoslaski Zarzad Dróg Wojewódzkich we Wro-
clawiu - Rejonowy Oddzial we Wroclawiu, ul.
Dworcowa 26,58-560 Jelenia góra podjecia czyn-
nosci zmierzajacych do ograniczenia negatywne-
go oddzialywania na srodowisko w przedmiocie
przekroczenia dopuszczalnych poziomów halasu
w srodowisku w miejscowosci Stary Wegliniec,
ul. Glówna, droga nr 296. Z aktami sprawy mozna

zapoznac sie w siedzibie Starostwa Powiatowe-
go w Zgorzelcu przy ul. Boh. II ArmiiWojska
Polskiego 8, w pok. Nr 311, w godz. od 8.00 do
15.30.

SPOTKANIE Z NIEMCAMI

Burmistrz odbyl spotkani'e z Niemcami-
przedstawicielami bylych mieszkanców miejsco-
wosci Czerwona Woda. Rozmowy dotyczyly ob-
chodów 750 -lecia miejscowosci. W spotkaniu ze
strony niemieckiej uczestniczyl Pan Richter, który
reprezentuje bylych mieszkanców Czerwonej
Wody i bylych mieszkanców Slaska.

Postanowiono wspólnie wspierac sie w
opracowaniu historii miejscowosci oraz w orga-
nizowaniu wymiany mlodziezy szkolnej z Pol-
ski i Niemiec.

Ustalono, ze wskazana jest wymiana l1).lo-
dziezy w celach edukacyjnych oraz budowy za-
ufania. Uzgodniono podjecie dzialan dotyczacych
pozyskania funduszy niezbednych do sfinalizo-
wania wymiany mlodziezy.

Burmistrz podziekowal za wsparcie na-
szego starania o srodki z funduszy UE na remont
Domu Kultury w Czerwonej Wody oraz uzgod-
nil podjecie przygotowan kolejnego projektu z
deklaracjajego poparcia przez partnera niemiec-
kiego.

WIZYTA W SZKOLE

Burmistrz dokonal oceny wykonanych
prac remontowych prowadzonych w piwnicach
Szkoly Podstawowej w Czerwonej Wodzie oraz
zapoznal sie z kosztami ogrzewania obiektu.
Obiekt ma nowa kotlownie opalana drewnem
i szczególowo analizowane sa koszty ponoszone
na ogrzewanie, co ma pomóc w podejmowaniu
decyzji o ewentualnych kolejnych modernizacjach
kotlowni w obiektach komunalnych.

UGiM
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Bezpieczna droga do szkoly
)

BEZpiECZNASzkolA
Certyfikat "Szkoly dbajacej o bezpie-
czenstwo" zobowiazuje do dalszych
dzialan w tym zakresie, dlatego dnia
06.01.2006 r. w Szkole Podstawowej w
Czerwonej Wodzie odbyly sie pokazy
udzielania pierwszej pomocy w wyko-
naniu Grupy Ratownictwa PCK ze Zgo-
rzelca prowadzonej przez pana Walde-
mara Wozniaka, instruktora pierwszej
pomocy Zarzadu Glównego PCK

Pod czujnym okiem zawodowców
uczniowie uczyli sie zasad udzielania
pierwszej pomocy w nieszczesliwych
wypadkach. Chetnie uczestniczyli w
cwiczeniach praktycznego udzielania
pomocy jako "pozoranci" i "ratownicy".
Oby nigdy nie musieli wykorzystywac
zdobytej wiedzy.

Ze to spotkanie zainicjowane
przez dyrektor Danute Grabowska i
opiekunke Szkolnego Kola PCK nie be-
dzie ostatnie, lecz na stale wpisze sie do

naszego kalendarza szkolnego.

Jolanta Blauciak opiekun SK PCK

Dnia 04.01.2006 r. w ramach akcji "Bezpieczna Gmina We-
gliniec" w Szkole Podstawowej w Czerwonej Wodzie odbylo sie
spotkanie spolecznosci szkolnej z Bunnistrzem G i M Wegliniec
panem Andrzejem Kutrowskim, przedstawicielami Komendy Po-
wiatowej Policji w Zgorzelcu na czele z panem Komendantem
Markiem Kazimierczakiem, oraz policyjna maskotka "Polmisiein".

Na powitanie gosci uczniowie wszystkich klas przygoto-
wali scenki, wiersze i piosenki mówiace o bezpiecznym porusza-
niu sie po drodze.

Wszystkie dzieci otrzymaly od pana Bunnistrza i pana Ko-
mendanta opaski odblaskowe, które maja za zadanie sygnalizo-
wac kierowcom, ze na drodze znajduje sie pieszy lub rowerzysta.

Opaski zostaly zakupionone przez pana Burmistrza, które-
mu skladamy podziekowania, bo dzieki nim uczniowie beda bar-
dziej widoczni na drodze, szczególnie w okresie jesienno-zimo-
wym, kiedy zmrok zapada bardzo szybko.

Pani dyrektor w imieniu uczniów i nauczycieli wreczyla
komendantowi powiatowemu petycje w sprawie czestszego pa-
trolowania petycje w sprawie czestszego patrolowania ruchu na
ulicy Lubanskiej w Czerwonej Wodzie oraz zwrócila sie z wnio-
skiem do burmistrza o poparcie budowy chodnika na tejze ulicy.
Wielka radosc sprawil dzieciom niedzwiadek Polmis. Mamy na-
dzieje, ze jeszcze nie raz odwiedzi nasza szkole.

Jolanta Blauciak

"WIESCI Z KULTURY"
W ostatnim czasie Miejsko-Gminny

Osrodek Kultury w Weglincu byl organiza-
torem kilku imprez adresowanych do miesz-
kanców gminy.

I tak na poczatku grudnia rozstrzygnie-
ty zostal konkurs na kukielke zatytulowany
"Moja ulubiona postac z bajki" adresowany
do przedszkolaków i uczniów klas pierw-
szych. Komisja miala trudne zadanie, by
sposród Calineczek, Czerwonych Kaptur-
ków, czarownic, itp., wybrac najladniejsze.
Wyróznione zostaly prace przedszkolaków
i uczniów klasy O w Czerwonej Wodzie,
uczniów klasy O w Ruszowie. A najwiek-
szy zachwyt wzbudzila "Jarzebinka" wy-
konana przez grupe - 5-latków z przedszko-
la w Weglincu.

Przed swietami Bozego Narodzenia
rozstrzygnieta zostala II edycja konkursu
"Na Najladniejsza Ozdobe Bozonarodze-
niowa" Ocenie podlegalo okolo 40 prac wy-
konanych z materialów takich jak sznurek,
liscie, makaron, papier. Nagrode glówna w
poszczególnych kategoriach zdobyly prace:
p. Ireny Slabolepszej z Weglinca, Magdale-

ny Tluszcz ze Szkoly Podstawowej w Czer-
wonej Wodzie, Lukasza Luczynskiego z Gim-
nazjum w Weglincu, kola plastycznego przy
gimnazjum w Ruszowie.

Wszystkie ozdoby byly oryginalne i bar-
dzo piekne i mam nadzieje, ze za rok równiez
wiele swiatecznych dziel wplynie na III edy-
cje konkursu.

Atmosfere Swiat Bozego Narodzenia mo-
glismy poczuc równiez podczas "II Gminnego
Przegladu Zespolów Koledniczych", który
odbyl sie 15. 01.2006r. w Domu Kultury w

W eglincu. Podczas Przegladu moglismy usly-
szec znane i mniej znane koledy i pastoralki w

wykonaniu zespolów muzycznych dzialaja-
cych na terenie naszej gminy.

Bardzo cieszy, ze dzieci i mlodziez coraz
chetniej angazuja sie w zycie kulturalne swo-
ich szkól, czy osrodków kultury, ale nalezy
zauwazyc, ze oni poswiecaja swój wolny czas,
by ich dokonania mogli ogladac inni. I wlasnie
z ta publicznoscia u nas jest problem. Zache-
cam mieszkanców, przede wszystkim W eglin-
ca, aby liczniej przybywali na imprezy, które
sa u nas organizowane.

Izabela Uspienska-Domagala

Nareszcie sa!!!
Niedawno swiety Mikolaj obdarowal nas swietnymi

prezentami. W pracowni komputerowej pojawily sie naj-
nowszej generacji komputery, Macintosh - DZIEKUJE-
MY Ministerstwu Edukacji Narodowej i Sportu, które z
funduszy unijnych sfinansowalo ten projekt.

Od tego czasu w naszej szkole wiele sie zmienilo. Teraz'
kazdy uczen z niecierpliwoscia czeka na lekcje informaty-
ki. Zreszta, kto by sie nie zachwycal takim sprzetem??!!
Przed nami otworzyly sie nowe mozliwosci. Mozemy

teraz korzystac znagrywarki DVD, laptopa i rzutnika.
Komputery te zawieraja wiele DARMOWYCH progra-
mów i sa naprawde niezastapione!!

M. Gierlach, A. Soltys, K. Drejws, J. Tryc, J. Labiszewska

Jagodowe Lato 2006
Dnia 12.01.2006r. w Urzedzie MiG Wegliniec
odbylo sie spotkanieBunnistrza z kierownikami
gminnychjednostek organizacyjnych tj. Dyrek-
tor Szkoly Podstawowej Ruszów, Gimnazjum
Ruszów,MGOK, soltysem wsi Ruszów L. Haw-
rotem, radna i pracownikiem MGOK 1. Kutemo-
zinska, pracownikiem gimnazjum R. Domagala.
Na spotkaniu zostaly uzgodnione strategiczne
kwestie dotyczace organizacji drugiej edycji Ja-
godowegoLata w Ruszowie.

Burmistrz; poinformowal, ze dysponuje
kwota 50 tys. zl. z przeznaczeniem na dofinan-
sowanie Jagodowego Lata oraz o terminach po-

- pierwsze przygotowania
zostalych imprez plenerowych w gminie, propo-
nujac termin 15-16 lipca na przeprowadzenia Ja-
godowego Lata.

W trakcie rozmów wskazano inny termin
imprezy 29-30 lipca. Ostatecznego ustalenia ter-
minu dokona Burmistrz po konsultacjach z wój-
tami i burmistrzami innych gmin zaproszonych
do wspóludzialu w imprezie oraz z organizatora-
mi pozostalych imprez z naszej gminy.

Uzgodniono terminy na przygotowanie pro-
pozycji programowych, sugestii programu arty-
stycznego, uzgodnienia listy sponsorów i pozo-
stalych kwestii organizacyjnych. Burmistrz po-

informówal, ze istotnym elementem imprezy be-
dzie czesc kulinarna, za która odpowiedzialna jest
J. Kutemozinska.

Burmistrz podejmie rozmowy z OSP Ru-
szów w sprawie mozliwosci skorelowania orga-
nizacji Jagodowego Lata z Sikawa wzorem po-
przedniego roku oraz zaprosi wladze OSP do
wspólpracy przy organizacji imprezy. Zdecydo-
wano o przygotowaniu na kolejne spotkanie pro-
pozycji imprez towarzyszacych. Burmistrz
przedstawil znaczenie imprezy dla promocji gmi-
ny i zdeklarowal w przypadku koniecznosci
zwiekszenie dofinansowania ze srodków komu-
nalnych.

UGiM
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Dnia 07.01.2006 r. oficjalnie zostal otwarty "Dom
Strazaka" przy OSP w Czerwonej Wodzie.

Podczas uroczystosci goscili u nas:.Komendant Powiatowej Strazy Pozarnej pan
Dariusz Pobiedzinski

. Burmistrz Gminy i Miasta, jednoczesnie Pre-
zes Gminny OSP pan Andrzej Kutrowski
.Dowódca JRG Wegliniec pan Marek Lazniew-
ski
.Ksiegowa OSP pani Marzena Stefanska. Soltys wisi Czerwona Woda pan Ryszard
Okrzynski.Dyrektor SP w Czerwonej Wodzie pani Danuta
Grabowska
.Komendant Policji w Piensku pan Ryszard Bur-
da
.Radni naszej gminy: pani Teresa Przybysz i
pan Miroslaw Sochon
. Przedstawiciel ZUK pan Marian Basinski.

Gosciem honorowym byl Kapelan OSP nasz
ksiadz proboszcz Mieczyslaw Panonko, który
poswiecil pomieszczenia oddane do uzytku.

Remont trwal cztery miesiace od wrze-
snia do grudnia 2005 r. Wykorzystane materialy
budowlane zostaly zakupione z budzetu gminne-
go. W tym miejscu chcemy podziekowac panu
Burmistrzowi oraz czlonkom Rady Gminy za
przychylnosc i poparcie naszego dziela. Prace
zwiazane z remontem zostaly wykonane w calo-

sci spolecznie przez naszych strazakow. Wyko-
nane prace to: instalacja elektryczna,wodna, CO,
wymiana tynków, sufitów, wymiana podlóg,
wykonanie powlok malarskich, wylozenie glazu-
ry, wymiana okien, adaptacja pomieszczen na
sanitariat i kuchnie oraz pomieszczenie na mun-
dury; wyremontowano czesciowo dach i elewa-
cje zewnetrzna.

W szczególny sposób chcemy podzieko-
wac zyczliwym ludziom, którzy nieodplatnie
wykonali prace specjalistyczne:
* instalacje wodna i centralne ogrzewanie - pan
Benedykt Guz
* instalacje elektryczna - panowie Grzegorz i
Dariusz Kleszczynscy
* pomoca przy odnawianiu elewa-
cji zewnetrznej sluzyl pan Jerzy
Kowalczyk
* polozenieplytek - pan Roman
Pajak.

Dziekujemy równiez panu
Dyrektorowi ZUK Andrzejowi
Swiderkowi oraz soltysowi naszej
wsi za fachowe doradztwo i pomoc.

Nie mozna nie wspomniec
o naszych druhach strazakach, któ-
rzy z uporem przez tyle dni dazyli
do wykonania wszystkich prac re-
montowych poswiecajac prywat-
ny czas, narzedzia, wlasne zdrowie,

)
a niekiedy fundusze - dziekujemy im wszyst-
kim. W najblizszej przyszlosci chcemy jeszcze
wymienic dach oraz odwodnic budynek remizy.

Dziekujemy równiez naszym zonom i
mamom za wyrozumialosc i wspieranie nas w tej
inicjatywie. Pomogly nam one równiez przygo-
towac poczestunek dla zaproszonych gosci. Ser-
deczne podziekowania skladamy panu Janowi
Pietrewiczowi za posilek w postaci grochówki.

Po wykonanych remontach jednoglosnie
postanowilismy nazwac remize Domem Straza-
ka. Nasza prace dedykujemy naszym rodzinom,
przyjaciolom oraz przyszlym pokoleniom.
Mamy nadzieje, ze Ochotnicza Straz Pozarna w
Czerwonej Wodzie bedzie istniala jeszcze wiele
lat i sluzyla naszej spolecznosci.

Zarzad OSP w Czerwonej Wodzie

"To wlasnie tego wieczoru,

gdy mróz lsni jak gwiazda na dworze,
przy stolach sa miejsca dla obcych,
bo nikt byc smutny nie moze... "

8 stycznia 2006 roku w Domu Kultury w
Czerwonej Wodzie odbylo sie doroczne Spotka-
nie Oplatkowe. Organizatorem byl soltys wsi pan
Ryszard Okrzynski, czesc artystyczna przygo-
towano pod kierunkiem pani dyrektor SP Danuty
Grabowskiej.

W uroczystym spotkaniu oplatkowym
wzielo udzial 200 osób. Kazdy, kto czul potrzebe
spotkania sie z drugim czlowiekiem, podzielenia
sie oplatkiem i zlozenia sobie zyczen, mógl sie
czuc zaproszonym na niedzielne spotkanie.
W sród oficjalnych gosci byli m.in. Burmistrz Gmi-
ny i Miasta - pan Andrzej Kutrowski, ksiadz Mie-
czyslaw Panonko oraz goscie z Niemiec - byli
mieszkancy naszej miejscowosci.

Ci wszyscy, którzy chcieli przyczynic sie do
wspólnego polamania sie oplatkiem - symbolem
czystosci, dobra i pokoju, przygotowali wspania-
le przyjecie z tradycyjnymi potrawami wigilijny-
mi, a Gospodarze, w cieplej i zyczliwej atmosfe-
rze witali przybylych gosci i zapraszali do stolu.

Czesc artystyczna uswietnily wystepy
uczniów naszej szkoly. Dzieci z kl. "O" i kl. I pod
kierunkiem pani Joanny Kuleszy i pani Jolanty
Blauciak, przedstawily jaselka bozonarodzeniowe
wprowadzajac wszystkich w swiateczny nastrój.
Zarówno rodzice dzieci jak i inni goscie, patrzyli z
podziwem na wystepy naszych milusinskich.
Nastepnie czlonkowie kola teatralnego pod kie-
runkiem pani Anny Wyszynskiej zaprezentowali
montaz slowno - muzyczny pt. "Wieczór koled i

pastoralek", przyblizajac wszystkim historie po-
wstania tych wspanialych piesni bozonarodzenio-
wych. Recytacje uczniów przeplatane wspólnym
koledowaniem, wspaniale stroje, scenografia, na-
strój panujacy na sali - to wszystko zrobilo niesa-
mowite wrazenie na naszych gosciach, a nawet
pojawily sie lzy wzruszenia. Jeden z niemieckich
gosci powiedzial, ze to, iz uczniowie naszej szko-
ly potrafia tak pieknie spiewac koledy, ze prezen-
tuja sie w pieknych strojach na scenie, jest czyms
wspanialym i nam pedagogom naleza sie slowa
uznania, ze wlasnie tak wychowujemy naszych
uczniów.

Trzeba przyznac, ze slowa wypowiedzia-
ne przez naszego niemieckiego goscia podnosza na
duchu, motywuja do dalszej pracy i utwierdzaja w
przekonaniu, ze to co nasze, polskie, dla nas tak
oczywiste, jest niezwykle dla innych narodów.

A. Wyszynska

INFORMACJA
Burmistrz Gminy i Miasta Wegliniec przypomi-
na, ze 15 lutego br. jest ostatnim dniem do sklada-
nia deklaracji na podatek od srodków transporto-
wych na rok 2006.

Zgodnie z art.8 ustawy z dnia 12 stycz-
nia 1991r. - o podatkach i oplatach lokalnych
(Dz.U.Nr 9, poz.84 ze zm.) opodatkowaniu po-
datkiem od srodków transportowych podlegaja:
samochody ciezarowe o dopuszczalnej masie cal-
kowitej od 3,5 tony, ciagniki siodlowe, balasto-
we, przyczepy, naczepy i autobusy w zalezno-
sci od dopuszczalnej masy calkowitej pojazdów.

Obowiazek podatkowy w zakresie po-
datku od srodków transportowych ciazy na oso-
bach fizycznych i osobach prawnych bedacych
wlascicielami srodków transportowych. Obowia-
zek podatkowy z tytulu podatku od srodków
transportowych powstaje od pierwszego dnia
miesiaca nastepujacego po miesiacu, w którym
srodek transportowy zostal zarejestrowany, a w
przypadku nabycia srodka transportowego zare-
jestrowanego - od pierwszego dnia miesiaca na-
stepujacego po miesiacu, w którym srodek trans-
portowy zostal nabyty.

Podatnicy uiszczaja podatek od srodków
transportowych na podstawie wypelnionej de-
klaracji podatkowej, w dwóch równych ratach w
terminie do 15 lutego i 15 wrzesnia na rachunek
gminy bez uprzedniego wezwania, na terenie któ-
rej znajduje sie miejsce zamieszkania lub siedziba
podatnika.

Nie dopelnienie obowiazku zlozenia w
terminie deklaracji podatkowej, moze skutkowac
pociagnieciem podatnika do odpowiedzialnosci
karnej skarbowej.

UGiM - Tomasz Ferens
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WIZYTA NA UKRAINIE
W dniach 18-21 stycznia 2006r. Bunnistrz

i Sekretarz Gminy i Miasta Wegliniec uczestni-
czyli w wyjezdzie sluzbowym na Ukraine do po-
wiatu Borszczów, z którym gmina Wegliniec od 4
lat prowadzi wspólprace i wymiane mlodziezy.

W zwiazku z przewidywanym wyjazdem
z Borszczowa na wschodnia Ukraine ksiedza Ada-
ma Gasiora, który byl partnerem dla Gimnazjum
w Ruszowie przy przeprowadzeniu i organizacji
wymiany mlodziezy, koniecznym stalo sie prze-
prowadzenie rozmów i uzgodnien celem umozli-
wienia kontynuacji wspólpracy.

Niezaleznie od powyzszego, przy
ubieganiu sie o srodki z instytucji wspieraja-
cych wspólprace z Ukraina niezbedne jest
legitymowanie sie stosowna umowa o wspól.
pracy z partnerem ukrainskim.

W trakcie pobytu na Ukrainie Bur-
mistrz przedstawil projekt umowy z gmina
wiejska Jezierzany w powiecie Barszczów,
wynegocjowal ostateczne jej brzmienie oraz
uroczyscie podpisal. Umowa poza wymiana
mlodziezy przewiduje równiez mozliwosc
wspólpracy w innych dziedzinach w tym
kultury, sportu, turystyki, oswiaty.

Niezaleznie od kwestii umowy i
uzgodnien zwiazanych z przygotowywana
wymiana mlodziezy w roku biezacym, w trak-
cie pobytu Burmistrza przeprowadzono roz-

mowy z artysta rzezbiarzem, który móglby wykonac dla
naszej gminy pomnik papieza Jana Pawla II i elementy
przewidzianego do renowacji Parku Miejskiego w We-
glincu. Rozmowy z rzemieslnikami na Ukrainie zostaly
podjete ze wzgledu na kilkakrotnie korzystniejsze warun-
ki finansowe wykonania wspomnianych powyzej prac.

W trakcie rozmów poinformowano ewentualnych
oferentów o procedurach przewidzianych ustawa o za-
mówieniach publicznych, do których beda musieli sie do-
stosowac, chcac uzyskac zlecenie na ,wykonanie prac na
rzecz gminy. UGiM

str. 7)
Spotkanie
w Urzedzie

Marszalkowskim
13.01.2006 r. Burmistrz z p. Skarbnik

we Wroclawiu podpisali um°>Ye z Urze-
dem Marszalkowskim na dofinansowanie

kwota 450 tys.zl. planu odnowy Ruszo-
wa.

Plan uprzednio opiniowany pozytyw-
nie przez zebranie mieszkanców Ruszo-
wa zostal przyjety przez Rade Miejska.
Poza dofinansowaniem przez UE gmina

dolozy okolo 400 tys. z wlasnych srod-
ków by zrealizowac kapitalny remont
Domu Kultury w Ruszowie, odbudowe
czesci chodników przy u1.II Armii w.P. .
oraz odnowe skweru w Ruszowie.

Bedac we Wroclawiu Burmistrz spo-
tkal sie z dolnoslaskim kuratorem oswia-

ty omawiajac istotne problemy zwiazane
z funkcjonowaniem weglinieckiej oswiaty
w 2006 r.

Burmistrz przedstawil zamierzenia

organizacyjne, remontowe i inwestycyjne
w gminnej oswiacie. Burmistrz uzyskal de-
klaracje wsparcia dla najwazniejszych
spraw.

UGiM

Burmistrz wystapil z wnioskiem do Wojewody o dofinansowanie
programu dozywiania w 2006 r. kwota 232.800,- zl. deklarujac srodki wla-
sne w wysokosci 160.000,-zl co stanowi 40,7 % ogólu kosztów. Zasadni-
czym problemem przy organizacji dozywiania jest brak mozliwosci sprze-
dazy posilków za zewnatrz dla osób trzecich przez stolówki przy szkolach
i przedszkolu.

Istnieje mozliwosc zakupu dowozonych obiadów z zewnatrz ale
niestety nie z terenu naszej gminy. Zakup obiadów w innej gminie oznacza
transfer pieniedzy poza gmine oraz utrate w kilku miejsc pracy.
Biorac powyzsze pod uwage Burmistrz zdecydowal o podjeciu dzialan
celem rozwiazania zaistnialego problemu.

,

Wielka Orkiestra Swiatecznej
Pomocy w Gminie WegIiniec

08 stycznia 2006 r. odbyl sie XIV Final Wielkiej Orkiestry Swiatecznej
Pomocy, która zagrala takZe w sercach mieszkanców naszej gminy. Kwo-
ty, które uzbierano: Ruszów - 3.250 zl, Wegliniec -750 zl.

Na terenie miejscowosci Czerwona Woda kwestowali wolontariu-

sze sasiedniej gminy Piensk, gdzie laczna zbiórka wyniosla 4.600 zl.

Dziekujac strazakom z OSP Ruszów i innym wolontariuszom za
inicjatywe i zaangazowanie liczymy na kontynuacje dzialan w kolejnych
edycjach WOSP.

WNIOSEK DO WOJEWODY

UGiM UGiM

Spotkanie Oplatkowe w Starym Weglincu
W dniu 21 stycznia 2006 r. WDK w Starym We-
glincu odbylo sie spotkanie oplatkowe, które swo-
ja obecnoscia zaszczycili ks. proboszcz Maciej Jó-
zefowicz oraz Przewodniczacy Rady Miejskiej w
Weglincu Miroslaw Sochon .Przybylych na spo-
tkanie gosci i mieszkanców powital soltys wsi, po
czym w duchowy nastrój spotkania oplatkowego
wprowadzil ks. proboszcz.

Spotkanie oplat-
kowe odbylo sie w milej
atmosferze a "Dusza Spo-
tkania" wprowadzajaca w
dobry nastrój byl ks. pro-
boszcz Maciej Józefo-
wicz. Uczestniczy spotka-
nia oplatkowego prowa-
dzili swobodna rozmowe
i spiewali koledy. W trak-
cie spotkania mozna bylo
podziwiac wystawe szo-
pek bozonarodzeniowych

wykonanych przez dzieci ze swietlicy srodowiskowej w
Starym Weglincu.

Spotkanie oplatkowe i poczestunek, w którym
uczestniczylo ok. 90 osób, przygotowala Rada Solecka, a
sponsorem byl Urzad Miasta i Gminy Wegliniec za co
serdecznie dziekuje panu Burmistrzowi Andrzejowi Ku-
trowskiemu i Radzie Soleckiej.

Soltys Starego Weglinca Marian Fink

NOC SWIETOJANSKA
Burmistrz przeprowadzil spotkanie

z organizatorami "Nocy Swietojanskiej"
zapoznajac sie z ich propozycjami progra-
mowymi i organizacyjnymi oraz przewi-
dywanymi nakladami finansowymi.

Uzgodniono termin imprezy oraz
przylaczenie sie przez Gmine do wspól-
dzialania i dofinansowania za srodków ko-

munalnych. Burmistrz przedstawil cele ja-
kie stawia Gmina przed organizatorami
imprez plenerowych.

Burmistrz poinformowal, iz obecnie
moze przeznaczyc na dofinansowanie

"Nocy Swietojanskiej" 20 tys. zl., ale po
ostatecznych uzgodnieniach programu i
pozyskaniu innych zródel finansowania oraz

innych form wspierania imprezy zdecydu-
je o ostatecznej kwocie dofinansowania.
Organizatorzy zglosili zapotrzebowanie
dofinansowania w kwocie 30 tys.zl.

UGiM



I str. 8

Z
WEOLINIEIJKIE ~ ,., f Jw Jw t ~.1' ) Il IV v.. )

prasy
LESZEK MILLER WZIAL SIE do udowadnia-
nia, ze jego rzad nieslusznie oskarza sie o zerwa-
nie rozmów z Norwegia w sprawie gazu. Moze i
nieslusznie, ale Miller zapewniajacy o niewinno-
sci to jak Marek Jurek spiewajacy gejowska bal-
lade. Niezbyt wiarygodne.

MAREK SIWIEC ZAGRZMIAL. Wydawalo sie,
ze owa zalosna postac bedzie siedziec cicho, sko-
ro juz sie do europarlamentu zalapala i z krajo-
wych celowników zeszla. Jednak nie, calusnik
ziemi kaliskiej oburzyl sie, ze minister Stefan
Meller chce mu kolegów poodwolywac z amba-
sadorstw. Chyba rozpoczniemy akcje stawiania
Siwcowi siwuchy. Oczywiscie cieplej.

JAN MARIA WLADYSLAWWARNENCZYK

ROKITA Premier z Krakowa uznal, ze rzad jest
w glebokim kryzysie. Ogólnie jest kiepsko, ale
najgorsze jest to, ze decyzje podejmuja politycy
PISo A co, panie Janie. popodejmowaloby sie?

NAJSLYNNIEJSZY POLSKI MULAT ZNO-

WU OGLOSIL, ze chce wejsc w koalicje z PISo
A najlepiej to z jeszcze jedna partia. Niby nu-
dziarz z tego Leppera, bo ciagle skomli o te koali-
cje, ajednak trójkaciki mu po glowie chodza. Cos
w tym jest, ze kolorowi sa jurni ponad miare.

POSTKOMUNISCI ROZMAITYCH MASCI

tworza blok. zeby bronic demokracji. SLD i SDPL
sa gotowe sklecic koalicje wyborcza. a patrono-
wac ma jej Aleksander Kwasniewski. Ale czy
Kwasniewski na pewno wie. ze chodzi o wybory
wPolsce.a niew Szwajcarii? ,

KIIEDY SAMOOBRONA DOWIEDZIALA
SIE, ze w rzadzie z PiS nie ma miejsca dla kara-
nych, zaraz zerwala negocjacje. I biedny Filipek
zostal z tymi wykutymi na blache zadaniami jak,
nie przymierzajac, Rokita z angielskim.

WPROST 26 STYCZNIA 2006

Komisariat Policji w Piensku
- ROCZNA ODPRAWA

Burmistrzuczestniczylw rocznej odpra-
wie komisariatuPolicjiw Piensku.

W odprawieoprócz Bunnistrzów Pien-
ska i Weglinca uczestniczyli wszyscy poli-
cjancikomisariatu w Piensku, posterunku w
Weglincu,komendant R.Burda oraz komen-
dant powiatowy p. Chirowski. Na odprawie
obecne byly Panie prokurator z Prokuratury
Rejonowejw Zgorzelcu.

Na odprawieprzedstawiono i omówio-
no wyniki pracy Policji na terenie Gminy
Wegliniec i Piensk, do których odniesli sie
Burmistrzowiei panie prokurator.Wskazano
na sukcesyale równiez braki i niedociagnie-
cia, a na zakonczenie komendant R. Burda

- Widziala pani jak niszczeje budynek starego urzedu w Weglincu?
- Tak, tak, widzialam, serce sie kraje jak sie patrzy na ten bydynek, który za czasów.
urzedu wygladaljak palacyk!Czy nie ma m~cnychna wlascicielabudynku by nakazac
remont? .

- Pani, mysle ze t
- Nie za bardzl
remontu obiekl
- Pani, ja o inn
ciel nie dba ~
wykonac rer
remont, to n
- Pani, a szyb
- Ponoc jak mroj
wkroczypowiato

SPOTKANIA OPLATKOWE

14.01.2006 w Piasecznie o godz. 16odbylo
sie spotkanie oplatkowe mieszkanców. Spotka-
nie zorganizowal soltyswsi, a udzialw nim wzieli
miedzy innymi ksiadz Maciej Józefowicz oraz
Burmistrz.

Zyczenia ogólne mieszkancom zlozyl
ksiadz, Burmistrz, soltys a indywidualnie wszy-
scy zyczyli sobie nawzajem wszystkiego co naj-
lepsze. Wspólnie koledowanie i rozmowy stwo-
rzyly mila swiateczna atmosfere.

Po spotkaniu w Piasecznej Burmistrz udal
sie na spotkanie oplatkowe strazaków z gmin-
nychjednostek OSP,które odbylo sie w Czerwo-
nej Wodzie. Poza przedstawicielami gminnych
jednostek OSP w spotkaniu uczestniczyli stra-
zacy z Bielawy Górnej i ksiadz M.Panonko.

Po czesci oficjalnej i podzieleniu sie oplat-
kiem goscie degustowali liczne i smaczne potra-
wy przygotowane przez rodziny strazaków z
Czerwonej Wody. Wspólne koledowanie i roz-
mowy wypelnialy mile spedzany czas na trady-
cyjnym juz spotkaniu oplatkowym strazaków.

UGiM

wyznaczyl glówne kierunki dzialan na rok
2006. Uzgodniono zakres niezbednego
wsparcia i pomocy ze strony samorzadów,
których przedstawiciele sprecyzowali swoje
uwagi i oczekiwania.Weglinieczdeklarowal
wspieraniedzialancelemzapewnieniabezpie-
czenstwaw ruchu drogowym,zwlaszczanaj-
mlodszym oraz w zakresie i czasie istotnym
dla mieszkancównaszej gminy.

Burmistrz zdeklarowal dofinansowanie
dodatkowych sluzb patrolowych nastawio-
nych glównie na egzekwowanie prawa ko-
munalnego, dozoru mienia gminnego,utrzy-
mania porzadku na wiekszych gminnych im-
prezach plenerowych i innych zgromadze-
niach ludzi.Kontynuowanabedzie'wspólpra-
ca w zakresie profilaktyki i rozwiazywania
problemów alkoholowych. UGiM

acji gdy wlasci-
niów, moze

aplaci za

NOWOROCZNY OPLATEKW RUSZOWIE

W niedziele 22 stycznia br. w goscinnych murach
Gimnazjum w Ruszowie odbylo sie spotkanie
oplatkowe, zorganizowane przez Rade Solecka w
Ruszowie, Zarzad Kola Emerytów, Rencistów i
Inwalidów Wojennych z Ruszowa oraz Kolo Go-
spodyn Wiejskich. Spotkanie swoja obecnoscia
zaszczycili: burmistrz Gminy i Miasta w Weglin-
cu p. Andrzej Kutrowski, radna p.Jadwiga Kuter-
nozinska oraz ksiadz proboszcz Parafii Ruszów
Antoni Plawecki.

Po krótkich powitaniach przybylych przez
soltysa wsi Leszka Hawrota oraz prezesa Kola E
R i I W w Ruszowie p. Józefa Piture glos zabral
burmistrz Andrzej Kutrowski. Wszyscy zabiera-
jacy glos zlozyli zebranym zyczenia wszelkiej
pomyslnosci i dobrego zdrowia w Nowym Roku.

Nastepnie po wspólnej modlitwie z ksiedzem
proboszczem Antonim Plaweckim przelamalismy
sie oplatkiem skladajac sobie zyczenia. Kiedy za-
brali spozyli przygotowane dla nich ciasta domo-
wego wypieku owoce i slodycze rozpoczelo sie
wspólne koledowanie, gdzie prym wiodly panie z
zespolu "Adele".

Mimo, ze za przyczyna siarczystego mro-
zu i sliskich dróg frekwencja byla mniejsza niz w
zeszlym roku, to spotkanie oplatkowe mozna udac
za udane. Pozwolilo ono przybylym na wspólne
spedzenie czasu, rozmowy ze soba i na chwile
zapomnienia o trudach codziennego zycia.

W imieniu organizatorów i zebranych skla-
dam gorace podziekowanie Burmistrzowi Gminy
i Miasta W egliniec panu Andrzejowi Kutrowskie-
mu, prezesowi Zarzadu BS w Piensku panu Zyg-
muntowi Listwanowi, panom; Andrzejowi Kmie-
ciowi, Waldemarowi Lukianowiczowi, Januszowi
Kobielskiemu, Józefowi Pitura - Agencja Celna,

Leonowi Bieganowskiemu za fmansowe wsparcie
spotkania. Gorace podziekowanie kieruje do pani
Ireny Dros - dyrektora Gimnazjum w Ruszowie,
za udostepnienie i przygotowanie stolówki. Pani
Sabinie Koza i wszystkim paniom skupionym kolo
niej dziekuje z calego serca za bardzo smaczne cia-
sta domowego wypieku oraz za obsluge podczas
spotkania. Do zobaczenia za rok.

LESZEK HAWROT
SOL TYS SOLECTWA RUSZÓW


