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Mija kolejna, czwarta juz kadencja
samorzadu gminnego, w zwiazku z tym
czas na podsumowanie, oceny realiza-
cji zamierzen oraz wytyczenie progra-
mu dzialan na kolejne cztery lata.

Podstawowym osiagnieciem mija-
jacej kadencji Rady Miejskiej i bur-
mistrza bylo, pomimo poczatkowych
drobnych spiec, stworzenie bardzo
sprawnego kolektywu radnych
z burmistrzem na czele, który po-
trafil szybkopodejmowac trafne de-
cyzje nie tracac czasu na wynisz-
czajacespory.Dzieki temu udalo sie
zrealizowac wiekszosc z planowa-
nych zamierzen, a przede wszyst-
kim bardzo skutecznie pozyskiwac
pieniadze z zewnatrz.

Duzo bogatsze od naszej gminy
samorzady stawaly w miejscu, tra-
cily nadarzajace sie szanse i oka-
zje, bo brak bylo zgody wewnatrz
Rady lub miedzy rada, a burmi-
strzem.

Mysmy swoja szanse wykorzy-
stali - nasz burmistrz mógl byc pe-
wien poparcia slusznych i korzystnych
spraw przez rade miejska w calosci, ale
i odwrotnie, radni zawsze mogli liczyc
na burmistrza w rozwiazywaniu proble-
mów swoichsrodowiskizalatwianiuróz-
norodnych spraw.

Oczywiscie zdarzaly sie tez przeróz-
ne wpadki i niedociagniecia,ale nie byly
znaczace, a istotne problemy zawsze
udawalo sie rozwiazac.

Kolejna cenna wartoscia mijajacej
kadencji byla konsekwencja w reali-
zacji przyjetej strategii rozwoju gminy
iumiejetnoscwypracowywaniakompro-
misów, czestopolegajacychna rezygna-
cji z pewnych zamierzen, celem utrzy-

mania wyznaczonego strategicznego
kierunku rozwoju. W wiekszosci by-
lismy przekonani do proponowanych
przez burmistrza celów strategicz-
nych, które jego zdaniem sa na tyle
istotne, ze ich zrealizowanie umozli-
wi osiagniecie szeregu innych zamie-
rzen. I tak dla przykladu bardzo cze-
sto w debatach naciskalismy na bur-

Szanowni

mistrza, by planowal i finansowal bie-
zaca dzialalnosc instruktorska w kul-
turze, by dawal wieksze pieniadze na
kluby sportowe. Burmistrz natomiast
z uporem i konsekwencjaprzekony-
wal, by najpierw remontowac, dopro-
wadzic do europejskiego standardu
obiekty kultury, budowac nowocze-
sne obiekty sportowe i dopiero na ich
bazie rozwijac w szerszej skali dzia-
lalnosc merytoryczna. Faktycznie,
gdybysmy wydali pieniadze na dzia-
lalnosc na starej bazie, moglo by nam
braknac srodków najej remont i roz-
budowe. Dzis mamy juz w wiekszo-
sci przypadków wyremontowane

obiekty kultury, dwa nowe boiska i mozli-
wosc rozwoju dzialalnosci merytorycznej.

Kolejna bardzo cenna wartoscia, przez
nas wypracowanajest szeroki udzial wo-
lontariatu, spoleczenstwa gminy we
wspólnej realizacji szeregu przedsiewziec.
Sztandarowymiprzykladami sa naszeswie-
ta plenerowe: Noc Swietojanska, Swieto
Grzybów i Jagodowe Lato z Sikawa.Funk-

cjonowanie klubów sportowych,
Uczniowskich Klubów Sportowychoraz
szeregu innych stowarzyszen, dzialaja-
cych na rzecz naszej spolecznosci przy
jedynie finansowym wsparciu gminy,-
to kolejny przyklad efektywnosci dzia-
lan wolontariatu. Zadaniowy model
funkcjonowania kultury i sportu powo-
duje, iz próby asymetrycznego wspie-
raniajakiejkolwiek dzialalnosci realizo-
wanej przez stowarzyszenia, zawsze
wzbudzi sluszny i skuteczny sprzeciw.
Nie mozna w takim systemie np.: sfi-
nansowac w calosci potrzeb remonto-
wych w jednym klubie sportowym, nie
dajac, lub nie stwarzajac perspektyw na
przyszlosc dla pozostalych.
Dzialalnosc w gminie poprzez konse-

kwentna realizacje celów strategicznych
zmierzala do realizacji wspólnej dla Rady
Miejskiej i burmistrza wizji naszej gminy.
Chcielismy by Wegliniec i pozostale miej-
scowoscibylyuporzadkowanymi,schludny-
mi, pieknymi miejscamipoloz°!lymiwsród
zieleni, gdzie spokojnie i wygodnie mozna
mieszkac rozwijac swoje zainteresowania
i pasje, majac na miejscu lub w niedalekiej
okolicymozliwoscznalezieniapracy.

Mamy nadzieje iz w ocenie panstwa
przez ostatnieczterylataswoimidzialaniami
zrobilismy powazny krok w kierunkuurze-
czywistnienia tej wizji.

M. Sochon
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SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PODJETYCH ZOBOWIAZAN NA LATA 2002-2006

Pozwolimy sobie teraz przedstawic to,
co zostalo zrobione przez nas przez
ostatnie cztery lata porównujac to
zzalozeniamiprzyjetymi w naszym pro-
gramie wyborczym na lata 2002-2006.

.:. zgodnie z zalozeniami kupilismy i urzadzi-
lismy piekne, nowoczesne przedszkole ko-
munalne z mozliwoscia rozbudowy w ra-
zie zaistnienia takiej potrzeby

.:. nie zakladajac uprzednio nidykaInie zwiek-
szylismy dofinansowanie do przedszkoli
niepublicznych

.:. zgodnie z zalozeniami wybudowalismy
kompleks boisk sportowych w Weg;Iincu
urzadzajac ich bezposrednie otoczenie

.:. nie zakladajac uprzednio opracowalismy
plan rozbudowy boisk sportowych i zbu-
dowalismy jako kolejny element tego pla-
nu nowoczesny i piekny kompleks boisk
sportowych w Czerwonej Wodzie

.:. przygotowalismy dokumentacje na budo-
we boisk W'Starym Weglincu

.:. ze wzgledu na niemoznosc uzyskania

wsparcia ze srodków UE w minionej ka-
dencji opracowalismy jedynie dokumen-
tacje techniczna na rozbudowe szkól w
Ruszowie nie podejmujac sie jej realizacji,
która kosztowac bedzie okolo 2 razy wie-
cej niz uprzednio zakladalismy

.:. kolejh.e zamierzenia w oswiacie to wymia-
na okien, modernizacje ogrzewania i re-
monty obiektów oswiatowych zostaly zre-
alizowane w zakresie znacznie przekracza-
jacym plany i tak:

. wymiana okien i instalacji elektrycznej (G.
Ruszów). zakup rzutnika, zestawów komputerowych,
mebli, sprzetu TV, telefaksu (G. Ruszów)

. wymiana instalacji CO z piecem (G. Ruszów). wyposazenie stolówki (G. Ruszów). wymiana okien (G. Wegliniec). zakup pieca CO, materialów do remontu,
rzutnika, kserokopiarki, mebli, pomocy dy-
daktycznej (G. Wegliniec). zakup sprzetu muzycznego i zestawów
komputerowych (SP. Stary Wegliniec). remont czesci sanitariatów (SP. Stary We-
gliniec)

. wymiana czesci okien (SP. Stary Wegliniec). sfinansowanie zakupu pieca CO (SP. Stary
Wegliniec). wymiana instalacji CO (SP. StaryWegliniec)
(w realizacji). wymiana czesci okien (SP. Czerwona Woda). remont korytarzy i sal lekcyjnych (SP. Czer-
wona Woda) ..modernizacja kotlowni z wymiana pieca i
instalacji CO (SP. Czerwona Woda). modernizacja pomieszczen i urzadzenie
punktu wydawania posilków (SP. Czerwo-
na Woda). zakup komputerów, mebli, wyposaz.enia od-
dzialu ,,0" (SP. Czerwona Woda)

. remont sanitariatów (SP. Ruszów)

. wymiana okien (SP. Ruszów). wymiana wykladzin (SP. Ruszów). zakup komputerów (SP. Ruszów). wymiana instalacji CO i pieca (SP. Ruszów)

. remont stolówki szkolnej (SP. Wegliniec). wymiana okien w budynku stolówki(SP.
Wegliniec) .. zakup wyposazenia stolówki (SP. Wegli-
niec). zakup mebli, ksero (SP. Wegliniec)

. adaptacja pomieszczen na drugi oddzial ,,0"
(SP. Wegliniec).

Z zalozen przyjetych w programie wybor-
czym zrealizowalismy:
.:. remont i modernizacja (z wymiana pieca

i instalacji CO) w Domu Kultury w Starym
Weglincu

.:. dokonczylismy remont i rozbudowe Domu
Kultury Czerwona Woda

.:. odlozono w czasie odbudowe spalonej sali
Domu Kultury Ruszów wykonujac w za-
mian kapitalny remont Domu Kultury wraz
z uporzadkowaniem terenu pogorzeliska

.:. przygotowano jedynie dokumentacje na
remont Domu Kultury Jagodzin nie podej-
mujac sie jej realizacji. Decyzja powyzsza

byla warunkowana niemoznoscia uzyska-
nia dofinansowania na remont dwóch

obiektów kulturalnych w jednej gminie
z programu odnowy wsi. Z tego programu
sfinansowano remont w Ruszowie

.:. dokonczono remont swietlicy w Piasecz-
neJ

.:. przygotowano dokumentacje na remont
swietlicy wiejskiej w Koscielnej Wsi.

Poza wymienionymi planowanymi uprzednio

zadaniami udalo sie nam zrealizowac kilka in-
nych drobni~szych:
.:. odnowa obelisków w Piasecznej i Ruszo-

WIe

.:. budowa pomnika papieza Jana Pawla II
w parku w Weglincu

.:. budowa pomnika i skweru pamieci rodzin
kresowych w Czerwonej Wodzie

.:. przygotowano dokumentacje techniczna
na utworzenie w Weglincu nowoczesne-
go centrum bibliotecznego

.:. zorganizowano dwukrotnie i jak sadzimy
na trwale wpisujac do kalendarza imprez
"Jagodowe Lato"

.:. wsparcie remontu wiezy koscielnej w Sta-
rym Weglincu

.:. remont zegara na wiezy koscielnej w We-
glincu.

. WODOCIAGI, KANALIZACJA,
ZIELEN, POZOSTALA DROBNA

INFRASTRUKTURA KOMUNALNA

Z przyjetych zalozen programowych zreali-
zowano:
.:. zbudowano wodociag w Jagodzinie
.:. w budowie jest przylacze do zakladu w

Czerwonej Wodzie
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.:. zbudowano kanalizacje w Weglincu ul.
Pilsudzkiego i Mickiewicza bez tzw. zato-
rza, które do dzis bedac zamknietym tere-
nem kolejowym bez udzialu PKP nie moze
byc terenem inwestycji komunalnych

.:. prowadzono remont wodociagu Zielonka
i jedynie interwencyjnie naprawiono siec
wodociagu w Weglincu.

Nie rozpoczeto prac w zakresie sanitacji Ru-
szowa, Czerwonej Wody i pozostalych miej-
scowosci w gminie. Uznano iz te bardzo kosz-
towne inwestycje gdyby byly realizowane
spowodowalyby zaangazowanie wszystkich
wolnych srodków finansowych uniemozli-
wiajac realizacje innych pilnych zadan. Zde-
cydowano sie by skorzystac z dofinansowa-
nia zewnetrznego i podjac sie realizacji we
wczesniej nie planowanym zakresie inwesty-
cji drogowych, sportowych i innych w tzw.
drobnej infrastrukturze komunalnej.

Z nieprzewidzianych w programie na lata
2002-2006 dzialan wykonano:
.:. plac zabaw przy przedszkolu w Czerwonej

Wodzie

.:. wybudowano ogród jordanowski przy
przedszkolu w Weglincu

.:. uporzadkowano, wyrementowano i dopo-
sazono place zabaw w Zielonce i Jagodzi-
me

.:. rozpoczeto renowacje parku w Ruszowie
wykonujac ogrodzenie i urzadzajac plac
zabaw

.:. prowadzona jest przebudowa parku w We-
glincu

.:. przebudowano skwer w Ruszowie

.:. czesciowo wyremontowano i zbudowano
kilkaset metrów nowych ogrodzen w mie-
scie Wegliniec
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.:. ustawiono kilka nowych przystanków au-
tobusowych

.:. wyremontowano slupy ogloszeniowe

.:. zakupiono nowe lawki ustawione na tere-
nach komunalnych

.:. wykonano ogrodzenie z brama i utwardzo-
no droge wewnetrzna na targowisku w
Weglincu.

Zgodnie z zalozeniami dokonczona zosta-
la budowa domu przedpogrzebowego w We-
glincu.

Ze wzgledu na przedluzajace sie uzgod-
nienia planu zagospodarowania Ruszowa, a
w szczególnosci dlugie oczekiwania na zgo-
de Ministra na wylaczenie gruntów z produk-
cji lesnej, przygotowano jedynie dwa warian-
ty lokalizacji cmentarza i domu pogrzebowe-
go odkladajac rozpoczecie realizacji do mo-
mentu uchwalenia planu miejscowego.

Z nieplanowanych wczesniej prac urza-
dzono lapidarium na starym cmentarzu w Sta-
rym Weglincu.

.:. zbudowano nowe obwody oswietleniowe
w Czerwonej Wodzie, Koscielnej Wsi i Pia-
seczneJ.

.:. wymieniono na astronomiczne sterowniki
. na wiekszosci obwodów oswietleniowych.

.:. przygotowano dokumentacje techniczna i
przetargowa na modernizacje calosci
oswietlenia ulicznego i uzupelnienia punk-
tów swietlnych w zakresie uzgodnienia z
solectwami z przewidywanym terminem za-
konczenia prac w I kwartale 2007.

.:. uzupelniano pojedyncze wg miejscowosci
punkty swietlne na istniejacych obwo-
dach.

Ze wzgledu na ograniczone mozliwosci ze-
wnetrznego dofinansowania nie podjeto bu-
dowy mieszkan socjalnych. Zdecydowano sie
natomiast na masowe przejmowanie mieszkan
od PKP - przejmujac wszystkie budynki, któ-
re kolej chciala i mogla przekazac oraz naci-
skajac na przekazywanie wszystkich pozosta-
lych.
.:. kontynuowano remonty elewacji.
.:. wyremontowano elewacje i odbudowano

wieze OSP budynku przy placu Wolnosci
w Weglincu.

Z zadan wczesniej nie przewidywanych do
realizacji:
.:. wyremontowano obiekt OSP Ruszów

.:. rozpoczeto od wewnatrz remont obiektu
OSP w Czerwanej Wodzie

.:. przeprowadzono remont mieszkania dla re-
patriantów ze srodków Urzedu Wojewódz-
kiego Gminy Zgorzelec i Zwiazku Gmin
Ziemi Zgorzeleckiej.

Na skale nie przewidywana w programie dzia-
lan na lata 2002-2006 przeprowadzono remon-
ty i budowy dróg komunalnych. Zdarzylo sie
jednak iz ze wzgledu na nie zalezne od gminy
warunki dofinansowania zmieniano drogi
przewidywane do remontu - tym nie mniej
ogólna dlugosci wyremontowanych dróg
jest naprawde imponujaca. Zrealizowano lub
w realizacji sa nastepujace drogi i chodniki:

CZERWONA WODA
. 5-go Grudnia (czesc), 3-go Maja, ul. Lesna

(czesc) , ul. Swierczewskiego, ul. Kosciusz-
ki, ul. Czerwionki (czesc).

. uzyskano dofinansowanie i ogloszony jest
przetarg z przewidywanym terminem reali-
zacji na budowe ul. Czerwionki, drogi do
osrodka agroturystycznego Jagoda.

WEGLINIEC
. wybudowano fragmenty chodników przy

ul. Sikorskiego, Karola Wojtyly, Wojska
Polskiego i Partyzantów, parking przy ul.
Kochanowskiego.. utwardzono ul.: Krótka, Kreta, Cmentarna,
wyasfaltowano ul. Partyzantów, Kolejowa
i droge wewnetrzna na boisku przy ulicy
Partyzantów.

. przygotowano dokumentacje na ul. Lesna
i Wschodnia.
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. wyasfaltowano ul. Piaseczna, Konopnic-
kiej i czesc ul. Glowackiego.. utwardzono ul. Zielona.

. uzyskano dofinansowanie i ogloszony jest
przetarg na calosc ul. Glowackiego.

. zlecono zrobienie fragmentu chodnika przy
ul. Konopnickiej.

PIASECZNA

. utwardzono droge przy sklepie, utwardzo-
no i na 2/3 dlugosci wyasfaltowano droge
przez wies.

JAGODZIN

. w realizacji asfaltowanie drogi do budyn-
kunr3

. podbudowa drogi do soltysa. opracowano dokumentacje i ogloszono
przetarg na droge w kierunku Polany ok.
650 mb.

RUSZÓW
. utwardzono ul. Modrzewiowa. wyasfaltowano czesc ok. 200 mb ul. Bocz-

nej, ul. Koscielnej wraz z chodnikiem, dro-
ge zakladowa przy ul. Swierczewskiego.. w realizacjijest ul. Luzycka i Brzozowa.

. wykonano chodniki przy ul. Kantowicza
i czesc przy ul. II Armii Wojska Polskiego.

ZIELONKA
. utwardzono droge wewnatrzosiedlowa.

KOSCIELNA WIES

. utwardzono droge w kierunku panstwa Ja-
skólów, od torów do pana Bodziannego.. wyasfaltowano droge od drogi 296 do to-
rów.

. utwardzono droge od drogi 296 do zakladu
w Okraglicy.. uzyskano dofinansowanie i ogloszone sa
przetargi z terminem zakonczenia prac w
I pólroczu 2007 na droge od torów kolo
swietlicy w kierunku zabudowan pana Me-
sjasza oraz do drogi na Gozdnice przez prze-
jazd kolejowy.

Poza wymienionymi pracami na drogach
i chodnikach uzupelniono oznakowanie pio-
nowe i poziome oraz na wnioski z solectw
zamontowano progi zwalniajace.

Przedstawienie realizacji zamierzen programo-
wych w zakresie remontów i inwestycji nie
byloby pelnym obrazem pracy samorzadu i
sprawozdaniem z realizacji podjetych dekla-
racji gdybysmy nie wspomnieli o nastepuja-
cych zrealizowanych w mijajacej kadencji za-
daniach i zobowiazaniach:

WE~LlNIEaKIE ~"'f e ~')AIVY

.:. finansowalismy funkcjonowanie swietlic
srodowiskowych w Czerwonej Wodzie,
Zielonce, Weglincu, Starym Weglincu,
Piasecznie i Ruszowie.

.:. wspieralismy w oparciu o ustawe o wo-
lontariacie i organizacjach porzadku pu-
blicznego realizacje na rzecz naszej spo-
lecznosci zadan przez cztery kluby spor-
towe, piec UKS, PCK i stowarzyszenia dia-
betyków, realizowalismy program szcze-
pien profilaktycznych osób starszych prze-. .
CIW grypIe.

.:. inicjowalismy poprzez burmistrza wspól-
prace zagraniczna glównie naszych szkól
z Norwegia, Ukraina, Czechami i Niemca-
mi finansujac wymiane mlodziezy. Wspie-
ralismy kontakty mieszkanców Czerwonej
Wody z bylymi mieszkancami (Niemcami)
tej miejscowosci oraz kontakty OSP- Ru-
szów z pozarnikami z Czech. Poprzez swo-
je kontakty burmistrz skutecznie zalatwial
wsparcie naszych wniosków finansowych
przez gminy niemieckie i czeskie.

.:. rok rocznie organizowany byl wypoczy-
nek dzieci i mlodziezy z najubozszych ro-
dzin i akcje wreczenia podarunków z oka-
zji Swietego Mikolaja.

.:. wdrozylismy wyplate dodatków motywa-
cyjnych dla nauczycieli.

.:. corocznie w gminie w szerokim zakresie
finansowane bylo dozywianie dzieci w
szkolach, a w biezacym roku na coraz
wieksza skale oferowana jest równiez do-
roslym pomoc w formie posilku.

.:. skutecznie wspomagalismy mieszkanców
w rozwiazywaniu powstalych niezaleznie
od gminy problemów komunikacyjnych.
Najistotniejszym sa jednak zrealizowane

deklaracje burmistrza, iz zawsze, kazdy sygnal
o problemach najubozszych, objetych pomoca
spoleczna bedzie powazanie traktowany, a
wszelkie sprawy indywidualne i zbiorcze zala-
twiane w pierwszej kolejnosci, chociazby mia-
lo sie to wiazac z ograniczeniem innej dzialal-
nosci gminy w tym inwestycyjnej.

Efekty ozywienia gospodarczego w gmi-
nie i jej otoczeniu sa juz dzis widoczne w na-
szym gminnym budzecie.

Caloscia finansów naszej gminy steruje
burmistrz. Nieco inaczej niz w innych gmi-
nach jest on od poczatku tj. od planowania
najdrobniejszych szczególów budzetu do
konca tj. jego realizacji i rozliczenia, zaanga-
zowany we wszystkie sprawy finansowe.

W glowie ma calosc budzetu gminy i jak
dotychczas zawsze udawalo mu sie rozwia-
zywac najtrudniejsze problemy finansowe.
Cenne u burmistrza jest nie tylko jego przy-
gotowanie fachowe, doswiadczenie ale
przede wszystkim ogromne zaangazowanie
osobiste w rozwiazywaniu wszelkich proble-
mów w gminie.

Klub Radnych ISO-2002 sklada podzie-
kowanie wszystkim radnym mijajacej kaden-
cji, burmistrzowi, pracownikom samorzado-
wym, wszystkich jednostek organizacyjnych
gminy za trud i poswiecenie w pracy na rzecz
dobra publicznego.

180-2006

WYDATKI
NAINWESTYCJE

Przedstawiamy Panstwu zestawienie plano-
wanych i wydatkowanych faktycznie srod-
ków finansowych na inwestycje za okres
ostatniej kadencji.

Dane z tabeli wyraznie koresponduja z da-
nymi o pozyskanych srodkach finansowych
z zewnatrz. Po prostu im wiecej pozyskano
dochodów tym wiecej inwestowano. Rózni-
ce pomiedzy planem a wykonaniem w latach
2003-2005 wynikaja z pewnych oszczedno-
sci w trakcie realizacji zadan, a w roku bieza-
cym z tego, ze inwestycje sa w toku realizacji
czy tez z tego, ze jeszcze nie uplynely termi-
ny platnosci.

Razem 10863869

Ogólem wydano na inwestycje kwote bli-
sko 11 mln zl, to jest jak na tak mala i uboga
gmine Wegliniec imponujaca wielkosc.
Mamy nadzieje, iz wytyczony trend inwesto-
wania utrzyma sie w przyszlosci.

SzanowniCzytelnicy

Realizacjazadaninwestycyjnychnatak
ogromnaskale,jakwidaczwyzejprzed-
stawionychdanychzadanorazzwieksze-
nie wydatkówbiezacychnatzw. kon-
sumpcjeczylifunkcjonowanieoswiaty,
pomocyspolecznej,administracji,kul-
tury i szereginnych,niebylobymozliwe
bezzwiekszeniadochodówbiezacychbu-
dzetugminy.Pomimopewnejrotacji
wsródpodmiotówgospodarczychwna-
szejgminiewiekszoscznichfunkcjonu-
je, rozwijasie,a powstalenowezaklady
w CzerwonejWodzie,rozbudowai mo-
dernizacjaBZMO,modernizacjaPKP,bu-
dowakopalniglinyw Zielonce,pozwa-
lajaz optymizmempatrzecnaprzyszle
budzety.

RedakcjaGminnychSpraw

2003 823 064 877 991

2004 2211 861 2203 118

2005 2650415 2 467 383

2006 5 168537 2 002 502
wykonanie w 9-m-cy
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ZRÓDLA POZYSKANYCH SRODKÓW DO BUDZETU GMINY

ZESTAWIENIE SRODKÓW POZYSKANYCH Z ZEWNATRZ NA REALIZACJE ZADAN GMINY W LATACH 2003-2006

Dynamiczny rozwój gminy w ostatniej ka-
dencji nie bylby mozliwy bez pozyskania srod-
ków zewnetrznych glównie dotacji do finanso-
wania glównie inwestycji komunalnych, ale nie
wylacznie.

Z dotacji finansowano szereg innych niestan-
dardowych zadan w gminie.

Ogólem wartosc uzyskanego dofinansowania
zamyka sie kwota 4 640 530,65 Sa to bardzo

duze pieniadze, wykorzystanie których wyma-
galo zaangazowania, j ako wkladu wlasnego, znacz-
nych srodków komunalnych, które pochodzily
po czesci z dochodów gminy ale w wiekszosci
z kredytów inwestycyjnych.

Nie ma innego sposobu na wykorzystanie
srodków obcych niz wspieranie sie kredytami.

Z ogólnej kwoty pozyskanego dofinansowa-
nia az 3 181 786 tj. ok. 68% pochodzi z Unii
Europejskiej. Pieniadze unijne przeznaczone zo-
staly w wiekszosci na budowe dróg ponad 1.600
tys. zl, odnowe Ruszowa 450 tys., wodociag Ja-
godzin ok. 380 tys., Dom Kultury Stary Wegli-
niec 359 tys., OSP Ruszów 117 tys., swietlica
Czerwona Woda 150 tys. Mniejsze kwoty bo ok.
70 tys. zl przeznaczono na program edukacyjny
pod nazwa "Szkola marzen" oraz 43447 zl na
centralne ogrzewanie w gimnazjum w Ruszowie
i wyposazenie oddzialu "O" w SP w Czerwonej
Wodzie. Poza burmistrzem w pozyskiwaniu srod-
ków unijnych najwieksza role odegral wydzial

Planowania i Rozwoju w tym przede wszystkim
p. A. Adamczyk. Z wydzialem tym wspólpraco-
waly sluzby finansowe urzedu i wydzial Infra-
struktury Komunalnej. W egliniec z wylaczeniem
srodków przedakcesyjnych wyróznial sie tym,
iz gmina sama przygotowywala wnioski i rozli-
cza realizacje przyznanego dofinansowania, co
swiadczy o profesjonalizmie pracowników, ale
tez przysparzaniu oszczednosci dla budzetu
gminy. Z gminnych jednostek organizacyjnych
na szczególne wyróznienie za aktywnosc w po-
szukiwaniu i zalatwianiu dofinansowania zaslu-

guja p. dyrektor Gimnazjum w Ruszowie p.
1. Dros i dyrektor SP w Czerwonej Wodzie p.
D. Grabowska.

Srodkitzw.pozostale- krajowepozyskane
do budzetu zamknely sie kwota 1.458.744 zl sta-
nowiac tez bardzo istotne wsparcie rozwoju gmi-
ny i to nie tylko poprzez dofinansowanie inwe-
stycji komunalnych.

Najwieksze dofinansowanie ogólem 350 tys.
zl z Ministerstwa Sportu posluzylo budowie boisk
sportowych w Weglincu i Czerwonej Wodzie.
Niewiele mniejsze pieniadze - 320 tys. zl z Kon-
traktu Wojewódzkiego uzyskano na remont swie-
tlicy w SP W egliniec, boiska w W eglincu i Czer-
wonej Wodzie. Porównywalne srodki z Tereno-
wego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych prze-
znaczono na budowe dróg gminnych. Znaczne
pieniadze wplywaly tez z powiatowego i woje-

wódzkiego funduszu ochrony srodowiska z prze-
znaczeniem na realizowane inwestycje proekolo-
giczne w naszej gminie - ogólem z tych zródel
pozyskalismy okolo 294 tys. zl.

Znacznie mniejsze pieniadze wplywaly na
repatriantów - 21 tys. zl, wymiane mlodziezy
z Ukraina ok. 25 tys. zl., dofinansowanie oswia-
ty z ARlMR - ok. 56 tys. zl, zakup ksiegozbioru
- 10,5 tys. zl z Ministerstwa Kultury i kolonie
letnie z Fundacji BZ - 5 tys. zl.

Jak wyraznie widac z przedstawionego ze-

stawienia wiekszosc bo blisko 70% srodków po-
zyskano w 2006 roku stad tez i wiekszosc zadan
inwestycyjnych realizowana jest w biezacym
roku.

Dziekujemy za wspieranie dzialan burmistrza
o srodki pomocowe, radnym powiatu Zgorzelec,
wladzom Urzedu Marszalkowskiego, naszym
parlamentarzystom i szeregu innym osobom, któ-
rych wymienic nie sposób.

Uzyskane dofinansowanie zawsze wymaga-
lo szeregu zazwyczaj b. pilnych zmian budzetu
i innych uchwal Rady Miejskiej, które byly do-
konywane doslownie natychmiast na zyczenie
burmistrza. Sprawnosc Rady Miejskiej i Urzedu
dawala nam zawsze przewage nad szeregiem in-
nych samorzadów zwlaszcza tych wewnetrznie
skonfliktowanych.

A. Kutrowski

2002 2003 2004 2{)05 2006 RAZEM
98.021,00 379.S5S,o0 1.5211.639,11drogi
SAPARD SAPARD

50.513,62
13.675,00 Swietlic:aCzerwona Woda

Srodki n:, w Szk.MMZen
tym 117.9iI2,33
przedaktes)l 43.44,00 OSP - R=ów
'ue Hm!<Swiatowy

450.000,00
Odnowa wsi Ruszów

359.811,71
Dom Kultury Stary WegliDiee

38.921,00
Sz.M;uzen

RAZEM n.on 00 436.977 00 2.646..78776 3.181.785,76
3.000, 7.000,00 54.000,00 TfOGR. 94.700,00 FOSiGW (woj. i powiat) 144.225,00 TfOGR
00 UG Zgorzelec
UG 9.000,00 4.9i10,OOTMLiKPW "Na:;ze 200,000,00 Kontrakt wojew. - boi:sko".
Zgorz 112.500,00 ARiMR. Korzeni." 7.300,00 Min.Kn1tory Cz.rwonej Wodzi.
elec TfOGR. na ksiegozbiór

Srodki 169.400,00 FOSiGW 200.000,00 Min. Soprtu - boisko w Czerwonej
pozostale 47.824,00 (woj. I powiat) 50.000,00 Kontrakt wojew. - Wodzie

lR boisko w Weglincu
9.830,00 b.panshVil 47.974,S!Ib .panstwa D<>mKultury Siary

1l.060,00 .,Na=- korzenie" 150.000,00 Min. Soprlu - boisko Wegliniec
b.panstwa w Weglincu
(repatrianci) 3.000,00 Min.Koltury 30.oaO,00

na ksiegozbiór 4.559,00 PFOSiGW
b.panstwa Sz. Ma""",

70.000,aOKon1rakt 10.500,00 b.panstwa "Na.",O'Ko<Zll!ui."
woj.w. Swietlic:. w
Weglincu 12374,00 b.panstwa Sz. M;uzen

5.000 00 Ftmdacia BZ kolonie
Raz.m 3.000, 178.984,00 315.230,00 311.46-7,00 66-0.673,89 1.46-8.744,89

00
RAZEM 4.640.6-306S
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i spolecznym. Sa to: panie Regina Smigielska
i Irena Dros oraz panowie: Andrzej Kutrowski
i Stanislaw Mikolajczyk. O lepszych kandyda-
tów naprawde trudno. Mamy równiez swoich
faworytów do Sejmiku Dolnoslaskiego. Sa
nimi pani Marzena Machalek liderka listy PiS,
oraz pan Marek Tomala zajmujacy na tej samej
liscie pozycje nr 12. wybór tych osób gwarantuje
ze bedzie mial kto zadbac o interes Naszej Gmi-
ny w Sejmiku Dolnoslaskim. Wierzymy ze po-
stawicie Panstwo na naszych kandydatów. Na-
prawde warto.

Komitet Wyborczy ISO-2006

NASI KANDYDACI
Prezentujemy Panstwu kandydatów na rad-

nych skupionych w Komitecie Wyborczym ISO-
2006. Prezentujemy naszego kandydata na bur-
mistrza którym jest pan Andrzej Kutrowski.
Przedstawiamy równiez naszych kandydatów do
Rady Powiatu. Nie zapominamy o Sejmiku Wo-
jewódzkim, gdzie zapada wiele, bardzo waznych
dla naszej gminy decyzji. Naszych kandydatów
lacza zblizone poglady na rzeczywistosc i kie-

runki przeobrazen. Mamy dobry, wspólnie prze-
myslany i uzgodniony program. Kandydaci ISO-
2006 to porozumienie ludzi aktywnych, spraw-
nie i z duzym zaangazowaniem dzialajacych na
rzecz swoich lokalnych srodowisk.

Do Rady Powiatu, ISO, tworzace wspólnie
ze Stowarzyszeniem Porozumienie Prawicy Ko-
mitet Wyborczy, wystawilo kandydatów o du-
zych osiagnieciach w zyciu zawodowym jak

KANDYDAT NA BURMISTRZA
ANDRZEJ KUTROWSKI

ur.20.10.1959r.,zamieszkalyod urodzeniaw Czer-
wonejWodziez przerwamina czasnaukii pracy
zawodowej. Szkola Podstawowaukonczylem
w CzerwonejWodzie,po którejuczeszczalemdo
LiceumOgólnoksztalcacegow Zgorzelcu.Studia
rozpoczalemnakierunkufizykateoretycznaUni-
wersytetWroclawskizmieniajacporokuzewzgle-
dów zdrowotnychuczelnienaAkademieEkono-
miczna,któraukonczylemw 1984r.Bezposrednio
postudiachpracowalemnaAkademiiEkonomicz-

nej jako pracownikdydaktyczno-naukowy.Pracenauczelnipozostawilem
w roku 1988r. przenoszacsie na stalez powrotemdo CzerwonejWody
i okresowowyjezdzajaczagranice.Od1990r.prowadzilemwspólniezzona
Krystynadzialalnoscgospodarcza.

Od2001roku(07.02)pelniefunkcjeburmistrzaGminyi MiastaWegli-
niecuprzedniood27.05.1990pelnilemfunkcjeprzewodniczacegoradyGminy
i Miasta.W latach1998-2002bylemradnympowiatuZgorzelec.Mamzone
Krystynei trójkedzieciw wieku21lat, 15 i 12 lat.

Zonaprowadzi ponad 232 hektarowe gospodarstwo z czego 230,80 ha
niejest naszawlasnosciaajedyniedzierzawaz ANR.

Moimhobbyjest pszczelarstwo.Pozostalewolnechwilespedzamz ro-
dzinai naczytaniuksiazek.

KANDYDACI DO RADY MIEJSKIEJ

Okreg wyborczy nr 1

MIROSLAW
lat 47, zonaty,zona Renata,syn Jakub20 lat - student
UW,wyksztalceniesrednie,zawód:kolejarz,Przewodni-
czacyKomisji ZakladowejNSZZ"Solidarnosc"z Zakla-
dziePrzewozówTowarowychCargoS.A. w Legnicy.

1. Dlaczegozdecydowalessiestartowacwwyborach.
PrzezdwieostatniekadencjeRadyMiejskiejpelnilem
funkcjeprzewodniczacego.Uwazam,zeswojadzialal-
noscnalezypoddacoceniemieszkanców,anajlepszym
sprawdzianembedanadchodzacewybory.Jestemza
dzialaniamidlugofalowymi.Konsekwentnierealizujemy

przyjetakilkalattemuStrategieRozwojuGminy.Wlatach2007-2013bedziedo
pozyskaniatrzykrotniewiecejsrodkówfinansowychzfunduszyunijnychnizdo-
tychczas.Trzebaumiecto zrobic,niewolnotejszansyzmarnowac.

2. Dlaczego startujesz z listy ISO, a nie indywidualnie.
Samorzadto dzialaniezespolowe.Komitet Wyborczy ISO-2006skupiaswietnie
przygotowanychkandydatówna radnych,którzywspólnieprzygotowaliprogram
inwestycyjnydlacalejgminy. Indywidualniewielesie nieosiagnie.Tylkograzespo-
lowa mozezapewnicsukces.
3. Punktyktórechcialbysrealizowac.
BudowakrytegobasenuwWeglincunaterenie"staregoprzedszkola".Tobardzo
trudnewyzwanie,alewierze,zemozliwedozrealizowania.
- Dokonczenieprzebudowyparku i PlacuWolnosci.Nato zadanieopracowany
jestprojekttechniczny.
- PolozenienowychnawierzchniasfaltowychnaulWschodniej,Lesnej,Daszyn-
skiegoi Ogrodowej.Dalszabudowachodnikówprzyul.KWojtyly,Kosciuszki,
wokólParkui uLKochanowskiego.
4. Plusyi minusy
Plusy:Jestembardzozadowolonyz pracyradnychtworzacychRadeMiejska
mijajacejkadencji.Bylapelnawspólpraca,zrozumieniei zgodacodo realizacji
najwazniejszychzadani inwestycji.Mysle,zemamwtymswójudzial.
Minusy:Nieudanereferendumw sprawiepodatkusmieciowego.Nadalniema
miejscowegoplanuzagospodarowaniaprzestrzennego.Niedoczekalismysieprze-
kazaniaprzezStarostei Wojewodedzialkipo"starymprzedszkolu"

ZENON
lat50,wyksztalceniesrednie,zawód- kolejarz,Naczelnik
Sekcji,zonaDanuta,trojedzieci:córka16lat,synowie14
i 21lat.PrezesUczniowskiegoKlubuSportowego"Orliki"
Wegliniec.
1. Dlaczegozdecydowalessiestartowacw wyborach.
Przezostatnieczterylatapelni/emfunkcjeradnego.Uwa-
zam,zenaprawdewieleudalonamsiewspólniedlaWe-
glincazrobic.ChcialbymzebyrozwójWeglincabylkonty-
nuowany.
2. Dlaczegostartujeszz listyISO,anie indywidualnie.

Zawszepowtarzam,zeindywidualniewielesieniezdziala,szczególniewsamorza-
dzie.Moznamiecswietnepomyslyalebezpoparciawiekszosciniesposóbje
realizowac.KandydaciISO- 2006mi odpowiadaja,majapogladypodobnedo
moich,napewnomozemywspólniewieledobregozrobic.

3. Punktyktórechcialbysrealizowac.
- Budowakrytegobasenu.Realizacjategozadaniabardzobypodnioslaatrakcyj-
noscnaszejmiejscowosci,niemówiacjuzotym, zenaszedziecimialybywspaniale
miejscewypoczynkui rekreacji.
- DalszamodernizacjaStadionuPi/karskiegoprzyul.Sportowej.Chcialbymzeby
powstalawidowniana300miejscz plastikowymisiedzeniamia w szatnizeby
zostalywybudowanesanitariatyz prawdziwegozdarzenia.
- Kontynuacjaprzyjmowaniamieszkankolejowychnamieniegminne.
4. Plusyi minusy
Plusy:
- przejeciemieszkankolejowycho co szczególniezabiegalem.Tematnie jest
zamknietyalezrobiewszystkozebyfinalbylkorzystnydlakolejarzy,
- wybudowanieboisksportowych,
-finansowaniesportumlodziezowego,cozaskutkowalorozwojemUczniowskich
KlubówSportowych
Minusy:
- brakMiejscowegoPlanuZagospodarowaniaPrzestrzennego.
- nieudanereferendumsmieciowe.
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BARBARA DROZD
nauczycielka SP w Weglincu. Pomyslodawczyni i
organizatorka wielu wydarzen kulturalnych dla dzie-
ci i mlodziezy. Zamierza byc rzetelnym reprezentan-
tem lokalnej kultury i oswiaty. Jest realistka. Wie, ze
od samego mówienia obietnice sie nie spelniaja. Wy-
znaje zasade: slowa ucza-przyklady pociagaja.
1. Dlaczego zdecydowalas sie startowac w wybo-
rach.
Mamszanse kontynuowaciulepszac zadania,które
realizowalam pracujac w Radzie MiGw mijajacej
kadencji.Zdobyteumiejetnoscizamierzamwykorzy-
stac do realizacjiprzedsiewziecna rzeczsrodowiska
lokalnegoi oswiatowego.

2. Dlaczegostartujesz z listy ISO,a nie indywidualnie.
"Silnadruzyna- dobry program". Rzetelnosc,uczciwosc,kompetencje iwy-
mierna praca (której tylko duzo mówiacy,a nic lub niewielerobiacy nie do-
strzegaja) to dobra wizytówka.Dlategokomitet ISO.
3. Punktyktórechcialabysrealizowac.
-Inwestycjesportowe- m.in.budowakrytegobasenu.
- Kontynuacjaw modernizacjiulic i chodników.
- Wspieranie wszelkichdzialan oswiatowo-kulturalnych,w tym pozyskanie
pomieszczen do okolicznosciowychspotkan rodzinnych (wesela, komunie,
stypy).
4. Plusyi minusy
Naplus zapisujesobiewytrwaloscw realizacjizamierzenmimo naprawde
wielutrudów,któretemutowarzyszyly.Udalosiezbudowacboiska,stworzyc
nowyplaczabaw,otworzycnoweprzedszkole.Podjetoskutecznedzialania
o poprawewarunkówbytowychw placówkachoswiatowych.Skuteczniepo-
prawionowizerunekmiasteczka(iciaglego udoskonalac)w sferzesrodowiska
oswiatowego,uruchomicwyplatedodatkówmotywacyjnychdlaszeregowych
nauczycieli.
Niezadowoleniewyzwalafakt,izmimowielustarani spelnienia wiekszosci
wyborczych postanowien nadal sa maruderzy, którzynie potrafiategodo-
strzec.Ajuzobrakurzetelnegowlaczeniasiedozmianzestrony"owych"nie
wspomne...

,""W.
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KRZYSZTOF CHROMA

lat41,zonaty-troje dzieci.Odurodzeniamiesz-
kamwWeglincu.Odosmiulatprowadzewlasna
dzialalnoscgospodarcza- Przewózosób.
1. Dlaczegozdecydowalessiestartowacwwy-
borach.
Jestemradnymkonczacejsiekadencji.Uwazam,
zenieby/toczaszmarnowany,awreczprzeciw-
nie.Wegliniecprzezostatnie4 latawielezyskal,
chcialbymnadalprzyczynicsiedojegorozwoju.
2. Dlaczegostartujeszzlisty ISO,anie indywi-
dualnie.
Wiekszoscw RadzieMiejskiejtworzyliradnisku-

pieniw klubieISO-2002,któregobylemprzewodniczacym.Togwarantowalo
realizacjenaszegoprogramuwyborczegojakizalozylismynalata2002-2006.
Dobrewzorcenalezypowielac.
3. Punktyktórechcialbysrealizowac.
Dalszyremontnawierzchniulic i chodników. Budowa krytego basenu.To
bylobyspelnieniemarzenwielunaszychmieszkancówaszczególnoscidzieci
i mlodziezy.
4.Plusyi minusy
Plusy:Wybudowanieboisksportowych,oddaniedo uzytkowanianaszego
przedszkola,przebudowaparkumiejskiego.
Minusy:Przegrane"referendumsmieciowe",przezcosmiecidalejfruwajapo
lesieiokolicy,brakmiejscowegoplanuzagospodarowaniaprzestrzennego,co
bardzohamujerozwójbudownictwaw gminie.

WIESLAW FRELICH
lat 39, mieszkaniecWeglinca,zonaJolanta, córka
Agnieszka-lat5.OdpietnastulatprowadziwWe-
glincudzialalnoscgospodarcza tj. kioskRUCH-u.
Posiadamdoswiadczeniezwiazanez dzialalno-
sciaw samorzadzie.BedacradnymIIkadencjiRady
w latach1998-2002,pelnilemfunkcjePrzewod-
niczacegoKomisjiRewizyjnej,Prawai Porzadku
Publicznego.Uczestniczylemponadtowpracach
KomisjiGospodarczo-Finansowejjako jej czlo-
nek.Dzialalemrówniezw RadzieMieszkanców
Weglinca.

1. Dlaczego zdecydowales sie startowac w wyborach.
Kandydujedo RadyGminy,poniewazbardzodobrzesa miznaneproblemy
i potrzebymieszkanców,a ponadtochcialbymkontynuowacdalszyrozwój
naszegomiastai gminy.
2. Dlaczegostartujeszz listy ISO,a nie indywidualnie.
Z komitetemiosobami,z którymistartujewwyborachbedemóglprowadzic
obrany w poprzednich latach kierunek rozwojui zmian.
3. Punktyktórechcialabysrealizowac.
Chcialbymtakzedefinitywniezakonczycprzejeciemieszkanod PKPi nieru-
chomosci, któreobecnieznajdujasienaterenienaszegomiastaigminyanie
zostalyjeszczeprzekazane.
Moimmarzeniemjeststworzeniemiejscagdzieprezentowanabedziedawna
i obecnahistorianaszegomiasta.

~:)

Okreg wyborczy nr 2

WANDA BATOG

1. Dlaczegozdecydowalassiestartowacwwy-
borach.
Doszlamdowniosku,zebedacsoltysemnabra-
lam umiejetnoscido pracysamorzadowej,aze
wielejestjeszczedozrobieniaw mojejmiejsco-
wosciwiecpostanowilamkandydowac.
2. Dlaczegostartujeszz listy ISO,a nie indy-
widualnie.
TakstartujezkomitetuwyborczegoISOdlatego,
izuwazamtych ludzizaambitnych,dzialajacych
sprawniei skutecznieorazmajacychpodobne
zaopatrywanienarealizacjepostawionychsobie
zadan.

3. Punktyktórechcialabysrealizowac.
Zadandorealizacjijestbardzoduzo,aledlamnieszczególniewazneto:napra-
wa ulic, chodników,remontykapitalneplacówekkulturalnych,oswietlenie
ulic,oczyszczalniascieków,pomocrodzinomwielodzietnymi starszym,wy-
posazenieswietlicysrodowiskowejw komputeryi Internet.
4. Doswiadczeniesamorzadowe.
Radnajeszczeniebylam,kandydujeporazpierwszy,alemyslezeprzezswoja
kadencjepostaramsiewielezrobicdlanaszejmiejscowosci.

ISO
Inicjatywa Samorzadowo-

Obywatelska 2006
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Okreg wyborczy nr 3

ANNA PIOTROWSKA

lat33,mezatka,dwojedzieci,wyksztalceniesrednie,
dziesiecioletnistazpracyw AgencjiCelnej.Obecnie
niepracuje,zajmujesiewychowaniemdzieci.
1.Dlaczegozdecydowalassie startowacwwybo-
rach.
Muszeprzyznac,zewostatnichlatachzrobionoduzo
dla naszejmiejscowosci,alejest jeszczewieledo
zrobienia.Wnajblizszymczasiebedziemymielimoz-
liwosc korzystaniaze srodkówunijnych.Jednak
samemozliwoscinicnieznaczabezkonsekwentne-
go i realnegoplanudzialania,zdecydowaniai de-

terminacji.Uwazam,zesprostamwyzwaniui dolozewszelkichstaran,aby
naszamiejscowoscstalasieprzyklademdonasladowania.
2. Dlaczegostartujeszz listy ISO,anie indywidualnie.
ISO-2002- to grupaludzidzialajacychaktywniei zdecydowanie.Konsekwent-
nierealizujaprogram,przyczyniajacsiedopromowaniawalorówGminy.
3. Dzialaniaoktórebedeszczególniezabiegalato:
- poprawabezpieczenstwamieszkanców(zakupfotoradarów,progizwalnia-
jace na drogachbocznych),jak równiezdzialaniazmierzajacedo budowy
obwodnicydlaStaregoWeglinca;
- kanalizacjawsi,remonti wyposazenieOSP,dalszabudowadróg,kompleks
boisksportowych;
- staraniao przekazanienarzeczGminystawuwStarymWeglincu,zainstalo-
wanielacznosciinternetowej(stalelaczeinternetowe).

MARIAN FINK
mam62lata,wStarymWeglincumieszkamod1945r.,jestemzonaty,mamtrzech
doroslychsynów.Przez36 lattj. do lipca1999r. pelnilemzawodowasluzbe
wojskowa,a obecniejestememerytemwojskowym.Odmarca2001r. jestem
Soltysem,aodkwietnia2001r.równiezRadnymGminyi MiastaWegliniec.
1.Dlaczegozdecydowalessiestartowacwwyborach.
2. Dlaczegostartujeszz listy ISO,anie indywidualnie.
Startujewwyborachz KomitetuWyborczegoISO,poniewazwtym komitecie

sa ludzie,którymnaserculezydobrocalejGminyi
chcazgodnierealizowaczadaniaw poszczególnych
miejscowosciachwedlugpotrzebi mozliwoscifinan-
sowychGminy.WsródczlonkówISOniemapostaw
awanturniczychi dwulicowych.
Bedacradnymw uplywajacejkadencjirozpoczalem
staraniao realizacjewielu zadanniezbednychdla
mieszkancównaszejwsi,z którychjeszczeniewszyst-
kiezostalyzrealizowane,niektórezostalyrozpoczete
i saw trakcierealizacji,inneczekajanarozpoczetez
przyczynodemnieniezaleznychi chcialbymjezreali-

zowacw nastepnejkadencji,takabyw pelnimoglysluzycmieszkancomnaszej
wsi.
3. Punktyktórechcialabysrealizowac.
Donajwazniejszychzadanw nadchodzacejkadencjizaliczam:
- zagospodarowaniei wyposazeniew niezbednysprzetwyremontowanego
DomuKulturywStarymWeglincu,takabymóglsluzycwszystkimmieszkan-
com,aw szczególnoscimlodziezy,abymialagdziespedzacwolnyczas.
- sfinalizowaniebudowykompleksuboiskszkolnychprzyDomuKulturyw
StarymWeglincu,
- zmodernizowanieoswietleniaulicznego,tj. zalozeniedodatkowo33 punk-
tówswietlnych.
4.Plusyi minusy
Zadowolonyjestem,zeudalomi siewspólniez radnymiz ISOi burmistrzem
Andrzejem Kutrowskim doprowadzic do kapitalnego remontu Domu
Kulturyw StarymWeglincu,zorganizowanieplacuzabawdlanajmlodszych
mieszkancówwsi, polozenianawierzchnibitumicznejna4 ulicachi wykona-

niapodbudowyna4 ulicach,dziekinaszymstaraniomi niektórychmieszkan-
ców StaregoWeglincaudalonamsiedoprowadzicdo modernizacjiodcinka
drogiwojewódzkiejnr 296przebiegajacegoprzezStaryWegliniec.
Niezadowolonyjestemz tego, zew dalszymciagumlodzieznie ma gdzie
spedzacswojegowolnegoczasui spedzagonaprzystankuautobusowym.

ZBIGNIEW SOLTYS
41, zonaty,zonaAnna,dzieci- Szymon,Alek-
sandrai Wojciech,wyksztalceniesrednie- le-
sne.Mieszkamw StarymWeglincu,obecnieje-
stemlesniczymlesnictwaStawiska.
1.Dlaczegozdecydowalessiestartowacwwy-
borach.
MieszkamwStarymWeglincuod2000r.i przez
ten czaspoznalempotrzebyi aspiracjemiesz-
kanców,jakrówniezmozliwoscifinansowei or-
ganizacyjnewladzMiasta.Mysle,zepotrafieto
pogodzicz dobrymskutkiemdlamojejmiejsco-
wosci.

2. Dlaczegostartujeszz listy ISO.a nie indywidualnie.
Mój wybórdotyczacystartuw wyborachrazemz ISOniejest przypadkowy.
Znamkilkaosóbztejgrupy,którew dotychczasowychdzialaniachsprawdzily
sie.Sato ludziepowazni,zdeterminowanii skuteczni,co moznapotwierdzic
zauwazajacjakbardzowypieknialymiejscowoscinaszejgminywciaguostat-
nichlat.Startujewspólniez "ISO- 2006"poniewazuwazam,zetylkoindywi-
dualnoscitworzacedobryzespólto kluczdo osiagnieciasukcesówi dalszej
poprawywizerunkuGminyw regioniei jakoscizyciamieszkanców.
3. Punktyktórechcialbysrealizowac.
Waznezadania,którebedechcialdoprowadzicdo realizacjito:
- Remonti doposazenieOSPw StarymWeglincu,funkcjonowaniektórejjest
takwaznew naszychwarunkach.
- BudowaboisksportowychobokDomuKultury,w tymboiskadopilkisiatko-
wej i ozywienietegoobiektuprzezewentualnestworzeniezespolupilkisiatko-
wej.
- DoposazenieDomuKulturywniezbednysprzeti meblei wychodzacnaprze-
ciwoczekiwaniomdziecireaktywowaniescholidziecieceji adaptacjajednego
z pomieszczenz myslao spotkaniachi próbachzespolu.

ELZBIETA KLOSOWSKA
41lat- mezatka,synPawel13lat.Wyksztalcenie:sred-
niePanstwoweLiceumSztukPlastycznychwzakresie
wykonawstwowyrobówartystycznychzespecjalnoscia
formyuzytkowe.Odlutego2001opiekunswfetlicysro-
dowiskowejw StarymWeglincu.Jestemczlonkiniom
rady soleckiejStaregoWeglincai dzialamczynnie
w TowarzystwiePrzyjaciólStaregoWeglinca.
1. Dlaczegozdecydowalassiestartowacwwyborach.
JakorodowitamieszkankaStaregoWeglincadoskona-
lejestemzorientowanajakiesapotrzebyi oczekiwania

spolecznoscilokalnej.Chcesieaktywniewlaczycw realizowanieprogramu
ISO2006narzecznaszejgminy.
2. Dlaczegostartujeszz listy ISO,a nie indywidualnie.
DotychczasowiradnikomitetuISOudowodniliswoimidzialaniami,zemozna
skutecznierealizowaczalozonyprogram.Toosobyo duzymdoswiadczeniu
i potencjale.Dlategosamfaktstartowaniawwyborachz listyISO-2006poczy-
tuje sobiezawielkizaszczyt.
3. Punktyktórechcialabysrealizowac.
NapewnokluczowasprawabedziewspólnerealizowanieprogramuISO-2006
przyjetedlacalejgminy.Najwazniejszezadaniao którebedezabiegacto:
- budowakompleksuboisksportowychprzynowowyremontowanymdomu
kultury,
- dalszabudowai naprawaulic,atakzeichdoswietlenie
- wyposazeniepomieszczendomukultury,uruchomieniepelnejdzialalnosci
kulturalneji rekreacyjnejz uwzglednieniempotrzebnaszejspolecznosci.
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Okreg wyborczy nr 4

LUKASZ WOJNAROWICZ

lat24,zamieszkalywJagodzinie,kawaler,wyksztalcenie
srednie,obecniestudenttrzeciegorokuZarzadzaniai Mar-
ketinguw WyzszejSzkoleMenedzerskiej,zawódkole-
jarz,nastawniczyw PKPPLKS.A.
1. Dlaczegozdecydowalessiestartowacw wyborach.
Decyzjao kandydowaniunafunkcjeRadnegow naszej
Gminie,dojrzalawe mniedopierow tym wieku,jestem
mlodymczlowiekiem,któremuzalezynatym, aby cos
konkretnegodlaswojejmiejscowoscizrobici abyobiet-
niceniekonczylysietylkonaslowach.Mamczasi chec,
która chcialbymspozytkowacdla rozwojuJagodzina

i Piaseczna.Niestawiamsobiewielkichcelów,chcialbym,aby rozwójJagodzina
i Piasecznaodbywalsiew malych,alesystematycznychkrokach,kazdasprawa,
którazostaniedlaJagodzinai Piasecznazalatwionapozytywniebedziesukcesem,
niemoim,aleludzi,którzywJagodziei Piaseczniemieszkaja.
2. Dlaczegostartujeszz listy ISO,a nie indywidualnie.
Startujez KomitetuWyborczegoISO-2002,poniewazjako jednostka,mojasila
przebiciabylabyniewielkalubzerowa,pozatym, uwazam,zejestto bardzosku-
tecznagrupaludzi,którzywyznaczajasobiekonkretnecelei je realizuja,co udo-
wodnilapoprzedniakadencja.
3. Punktyktórechcialbysrealizowac.
Uwazam,zepotrzebyJagodzinai Piasecznasabardzoduze,niesposóbwszystkich
wymienici wiem,zezaspokojenieichwciagujednejkadencjimozebycniemozliwe.
Zalezymi bardzonarozbudowiedróg i oswietleniaw tych miejscowosciach,re-
moncieSali i Swietlicyw Jagodzinie,wybudowaniuplacuzabawdladzieciz Pia-
secznaorazstworzeniewarunkówdlarozwojudziecii mlodziezyz naszychmiej-
scowosci.

Jezeliudamisiezdobycpanstwapoparciew nadchodzacychwyborach,bededazyl
dotego,abypozakonczeniumojejkadencjizostalozrealizowaneto, co panstwu
obiecalem,chcialbym,abypotych4 latachznalazlasie,chociazjednaosoba,która
moglabympowiedziec,zewartobylomniepoprzeci widzi,zew naszychmiejsco-
wosciachnastalyzmianynalepsze.

Okreg wyborczy nr 5

STANISLAW PAPIEZ
mam41lat,jestemzonaty,mamszesnastoletniegosyna.
Od171atmieszkamw Ruszowie.Pracujejakokierowca
w firmie "AgrobudBHP".W radziechcialbysie zajac
tematamidotyczacyminaszejmiejscowosci.

1. Dlaczegozdecydowalessie startowacwwyborach.
Decyzjeubieganiasieo funkcjeradnegopodjalempo
rozmowachz mieszkancamiRuszowa.Doszedlemdo
wniosku,zew naszejmiejscowoscii Gminiejestjeszcze
wieledozrobienia.Nieznammechanizmówfunkcjono-
waniarady,ani nie mamdoswiadczeniaw tego typu
pracy,aleobecniradni,którzyponowniekandydujai sa

w "ISO-2002",obiecaliwesprzecmnieswoimdoswiadczeniem.
2. Dlaczegostartujesz z listy ISO,a nie indywidualnie.
ISO-2002to grupaludzimajacychpogladypodobnedomoich,sazaangazowaniw
prace,widzaproblemynaszejmiejscowoscii szukajajaknajlepszychrozwiazan.
3. Punktyktórechcialbysrealizowac.
Zadanjestwiele,alenajpilniejszemoimzdaniemto:
- budowadomuprzedpogrzebowegoi ustalenieostatecznejlokalizacjicmentarza.
- wymianaoswietleniarteciowegonasodowewcalejmiejscowosci,uzupelnienie
brakujacychpunktówswietlnych;
- doprowadzeniedo przejeciaprzezGminedzialki,naktórejznajdujesie boisko
KS "Victoria";
- dalszewspieraniedzialani agroturystykipromujacychnaszamiejscowosc(Jago-
dowelato,Sikawa).

LESZEK HAWROT
lat51,pracujezawodowowZakladzieUslug
Komunalnychw Weglincu,zonaty, ojciec
trzechsynów.Odroku2004soltyswsi Ru-
szówaod9 latsekretarz- ksiegowyw Klu-
bieSportowym"Victoria"w Ruszowie
1. Dlaczego zdecydowales sie startowac
w wyborach.
Mojezyciezwiazanejestzdzialalnosciaspo-
leczna.Obcowaniezludzmi,zwlaszczazmlo-
dziezadodajemienergiii checidowszelkich
dzialan. Zawszeznajdujesobiedziedzine
zyciaspolecznegogdziemogecoszrobicdla

spolecznoscilokalnej,dla swojegomiejscazamieszkania.Lubienowe
wyzwaniaatakimniewatpliwiejestorganizacjaimprezyplenerowej"Ja-
gOdowelato".Poniewazczujesienasilachzdecydowalemsiestartowac
ponowniew wyborach.
2. Dlaczego startujesz z listy ISO,a nie indywidualnie.
KomitetWyborczyISO2006tworzaludziektórychbardzodobrzeznam.
Zniektórymimialemprzyjemnoscpracowacw radzieprzezostatnieczte-
ry lata.Dobragrupaludzi,rozumiejacasiewzajemnie,gwarantujereali-
zacjeprogramuwyborczegoktórysobiezalozylismy.Indywidualniemozna
tylkostartowac.Póznieji taktrzebasieokreslicz kimwspólpracujemy.
Samemunigdynicniemoznazdzialac.
3. Punktyktóre chcialbys realizowac.
Jezelizostanewybranyradnymnanastepnakadencjeto moimglównym
zadaniembedzieubiegacsieo realizacjenastepujacychzadan:
- rozbudowaszkolypodstawoweji gimnazjum,
- ostatecznezlokalizowanienowegocmentarzai budowadomuprzedpo-
grzebowego,
- budowa kanalizacji dla Ruszowa i Koscielnej Wsi
- kompleksowawymianarteciowegooswietleniaulicznegonasodowe
wrazz uzupelnieniempunktówoswietlenia,
- budowanowejsaliwidowiskowejprzyDomuKultury,
- budowazespoluboisksportowychz nawierzchniatartanowa,
- dokonczeniebudowychodnikawzdluzulicyZaganskiej
Taksiesklada,zebylemradnymi jednoczesniejestemsoltysemsolectwa
Ruszów.Domoichosobistychsukcesówzaliczycnalezy:
- przebudoweskweru/klombuw centrumRuszowa,
- remontchodnikówprzyulicyII ArmiiWojskaPolskiego(I etap),
- kompleksowyremontDomuKultury,
- urzadzenieplacu zabaw dla dzieci,

- remontdrogiwojewódzkiejnr 296 przebiegajacejprzezRuszów,
- wyasfaltowaniewjazdunacmentarz,
- utwardzeniei wyasfaltowaniekolejnychulic: Modrzewiowa,Boczna,
Brzozowa,Luzycka,
- uporzadkowaniewywozunieczystoscistalychz posesjiprywatnych,
- pracewkomitecieorganizacyjnymimprezyplenerowej"Jagodowelato"
wysokoocenionejprzezmieszkancówRuszowai gosci,
- organizowaniew dniu1 maja"Turniejuzakladówpracy"
- bardzodobrawspólpracez KolemGospodynWiejskichorazKolem
Emerytówi Rencistów,
- zorganizowanierazw miesiacudyzurówjakopracownikZUKw We-
glincu,w celuprzyjmowaniawplatzaczynszei wodebezdodatkowych
oplat,
- skladaniecorocznych,bezzastrzezen,rozliczenbudzetuKlubuSporto-
wego"Victoria"w Ruszowie.
Niejestemzadowolony,zedodniadzisiejszegoniezapadladecyzjacodo
lokalizacjinowegocmentarzai budowydomuprzedpogrzebowego.Ze
mimo rozpoczeciaprac projektowychnie oswietlonoodcinkaulicy
II ArmiiWP(tzw.górkado przejazdukolejowego).
NakoniecchcialbymwszystkimmieszkancomRuszowai okolic,kole-
gomradnym,szefomfirm, instytucjii róznychorganizacjispolecznych
zlozycgoracepodziekowanieza wspólprace.Slowaotuchy i krytyki
pomagalymi i dawalyduzodomyslenia.Nieznosilemklamstwai oczer-
niania.
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Okreg wyborczy nr 5

CZESLAWKOLODZIEJCZAK

1. Dlaczegozdecydowalessie startowacw wy-
borach.
- zdecydowalemsiestartowacwwyborachzkilku
powodów,chcialbymmóckontynuowacw szer-
szymzakresiepracespolecznana rzeczlokalnej
spolecznosci.
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. .. .c.. 2. Dlaczegostartujeszzlisty ISO,anie indywidu-
alnie.
- startujezlistyISOgdyzuwazam,zepodjetedzia-

laniaosóbstartujacychztej listyw latachpoprzednichzaowocowalybardzo
dobrymiwynikamiwspólpracyodpierwszejchwiliukonstytuowaniasieRady.
- podjetezobowiazaniawyborczewzdecydowanejwiekszoscizostalyzreali-
zowane,nawetprzekroczone.
- osobystartujacezlistyISOsamiznanei popieramje.
3. Punktyktóre chcialbys realizowac.
-zdecydowanapoprawadostepuspolecznoscilokalnejdouslugmedycznych
natereniesolectwaRuszów,KoscielnaWies,uruchomienieporadnikardiolo-
gicznej,urologicznej,ginekologicznejprzynajmniejdwarazyw miesiacu.
- zdecydowanapoprawadrógwojewódzkichi gminnych.
- doprowadzeniedobudowysieciwodociagowejnatereniesolectwaKosciel-
naWies.
- budowadomupogrzebowegonatereniesolectwaRuszów.

C:\

Okreg wyborczy nr 6

TERESA PRZYBYSZ
lat58,wyksztalceniesredniebudowlane,od3 lat
jestememerytka.Najwiekszaradosciamegozycia
sausmiechnietebuziewspanialychwnuków.
1. Dlaczego zdecydowalas sie startowac w wy-
borach.
Podlugim namyslei poparciurodzinyzdecydo-
walamsie kandydowacpo razdrugi, wierze,ze
trzebakontynuowacrozpoczeteprace,abylepiej
namsietutajmieszkalo.
2. Dlaczegostartujeszz listy ISO,a nie indywi-
dualnie.
Wpoprzednichwyborachstartowalamz Komitetu

WyborczegoISO-2002i poczterechlatachpracywiem,zeto bardzoambitny
zespólludzi,znajacyproblemycalejGminyi realizujacyswój programdla
dobrawszystkichmieszkanców.
3. Punktyktórechcialabysrealizowac.
- remontpozostalychdróg,
- modernizacjasieciwodociagowej,
- remontbudynkuOsrodkaZdrowia,
- budowaparku
CieszesiezwyremontowanegobudynkuSzkoly,SwietlicyWiejskieji budynku
OSP,z budowyboisksportowychi rozpoczeciapraczwiazanychz budowa
parkuz placemzabawdladzieci.
Jestemniezadowolonaze:
- mieszkancyCzerwonejWodymuszakorzystaczwody,którejjakoscbudzi
wielezastrzezen,
- nieudalosiewybudowacparkinguprzyOsrodkuZdrowia,
- zereferendumw sprawiewywozusmiecinieprzynioslooczekiwanegore-
zultatu.Samisobiestwarzamyzanieczyszczoneodpadamisrodowisko.Pomi-
mo róznegorodzajuustawi zalecenmieszkancyciaglewywozasmiecido
lasów,nabocznedrogi i pola.

~"'f""t ~r.)AIfI~

REMIGIUSZ DOMAGALA
lat28,wyksztalcenie:wyzszepedagogiczne
praca:Gimnazjumw Ruszowie- nauczyciel
techniki i informatyki;wspólorganizatoroby-
dwuedycji"JagodowegoLata"
1. Dlaczego zdecydowales sie startowac w wy-
borach.
Jestem rodowitym mieszkancemRuszowa.
Wtakmalejmiejscowosciznasie"wszystkich"

~x i trudno bycanonimowym.Alepozwalato do-
brzepoznacproblemyi bolaczkimieszkanców.
Swoja przyszloscchcezwiazacz rodzinnym

~ ~... Ruszowem.Dlategozalezyminapoprawietego
co tu szwankuje.Wierze,zedzialajacw spra-

wachwaznychdlamnie,bededzialaldladobrawszystkichmieszkanców.
2. Dlaczegostartujeszz listy ISO,a nie indywidualnie.
MoimzdaniemKomitetWyborczyISO2006znalazldobraformedzialaniana
rzeczgminy. Ludzieci pracujazespolowo,wspólnieobierajacelei konse-
kwentniedo nichzmierzaja.Nawetnajbardziejwytezonapracapojedynczych
osóbniedaefektuporównywalnegoz pracawewspierajacejsiegrupie.
3. Punktyktórechcialbysrealizowac.
Z racji wykonywanegozawodunajblizszesa mi ogólniemówiacproblemy
mlodziezy.Jestto bardzoszerokiezagadnienieobejmujaceoswiate,kulture,
sportpoprzyszlemiejscapracy.Chcezadbaco poprawewarunkównauczania
do czegoprzyczynisie z pewnosciarozbudowaszkól.Waznasprawajest
zorganizowaniedlamlodziezypropozycjispedzaniawolnegoczasuw sposób
kulturalnyizdrowy.NowowyremontowanyDomKulturypowinienzyci aktyw-
niedzialaccochcialbymzdecydowaniewspierac.Bezdobrychobiektówspor-
towychnieobejdziesieaktywnejegouprawianiestadwsparciedlabudowy
kompleksuboisksportowychi obiektówaktywnegospedzaniaczasu.Trzecia
waznasprawato promocjategocow Ruszowienajlepsze- wspanialaprzyro-
dai jejbogactwo,któremieszkancypotrafiawykorzystac.Pamietamczasy,gdy
Ruszówbylmiejscowosciawypoczynkowai chcialbympowrotutejtendencji.
JagodoweLatotodobrysposóbpromocjimiejscowosci,inicjujepowstawanie
gospodarstwagroturystycznych,tworzeniemiejscnoclegowych,gosciomuka-
zujebogactwoi pieknoRuszowa.
SprawdotyczacychRuszowajest wieceji wszystkiesawazne,powyzszeto
dzialaniapriorytetowe,naktórechcezwrócicszczególnauwage.Dziekuje.

WALDEMAR BLAUCIAK
MieszkaniecCzerwonejWody.Lat38. Zonaty,
dwojedzieci.Wyksztalceniesrednie.Zawód-
mechaniksamochodowy.Emerytowany.zolnierz
zawodowy.ObecnieczlonekZarzaduOchotniczej
StrazyPozarnejw CzerwonejWodzie.Ceniladi
porzadek.Zainteresowania:sport,motoryzacja,
milosnikprzyrody.
1.Dlaczegozdecydowalessiestartowacwwy-
borach.
Odchwiligdy zamieszkalemw CzerwonejWo-
dziewieleczasuposwiecamnadzialalnoscspo-
lecznam.in.w OSP,gdziejestemgospodarzem

orazkierowca.Powieluprzemysleniachdoszedlemdowniosku,zejakoradny
móglbymzrobicznaczniewiecejdlanaszejmiejscowosci.
2. Dlaczegostartujeszz listy ISO,anie indywidualnie.
Startujez komitetuwyborczegoISO,poniewazzdecydowalemsienawspól-
pracez grupaludzi,którzymajajuz doswiadczeniew pracynarzecznaszej
gminy.Mysle,zez ich pomocabedemóglw pelniwywiazacsie zeswoich
zobowiazanwobecludzi,którzyoddadzanamnieswojeglosy.
3. Punkty które chcialbys realizowac.

Zadanjest wiele,alechcialbymsie skupicprzedewszystkimna sprawach,
którepozwolaludziomlepiejzyc.Jednymz najwazniejszychzadanjestmo-
dernizacjaujecwodypitnej.Waznesarówniezremontyi modernizacjaosrod-
kówzdrowia,szkólitp.Bedepopieralprzedsiewzieciamajacenacelupoprawe
naszegobezpieczenstwaorazochronesrodowiska.
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KANDY.DACI DO .RADY POWIATU

STANISLAW REGINA
MIKOLAJCZYK SMIGlELSKA

lat47,mieszkaniecJago-
dzina,zonaty,jednodziec-
ko- synuczenpierwszej
klasy gimnazjum. Wy-
ksztalceniewyzszeekono-
miczne,zatrudnionyjako
sekretarzGminyi Miasta
Wegliniec, w Urzedzie
Gminyi Miastapracujeod
stycznia1984roku. Rad-

nyRadyPowiatuZgorzelecpierwszeji drugiejka-
dencji.

IRENA DROS

lat45,od urodzeniamieszkan-
kaWeglinca,mezatka,matkatroj-
gadzieci.Wyksztalceniewyzsze
pedagogiczne,nauczycieldyplo-
mowany,miejscepracyPrzed-
szkoleMiejskiew Weglincu,w
obecneji poprzedniejkadencji
radnaRadyMiejskiejWeglinca,
pelnilafunkcjeprzewodniczacej
KomisjiOswiatyi Kultury,Ko-

misji Zdrowiai SprawSocjalnych.BylaczlonkiniZarza-
du,orazvicePrzewodniczacaobecnejRady.

lat41,zamieszkalaw
Ruszowie,dyrektor
Gimnazjumim. Orlat
Lwowskichw Ruszo-
wie. Mezatka- maz
strazak,syn student
ekonomii.
Wyksztalceniepeda-
gogiczneoraz rózne
studiapodyplomowe

i si"kolenia(miedzyinnymipozyskiwaniefun-
duszyunijnych).

ANDRZEJ KUTROWSKI
WspólkonstruowalemkoalicjeKomitetuWybor-
czychISOi PorozumieniePrawicy,byspróbo-
wac zalatwicw RadziePowiatunastepujace
sprawy:

1. Uzdrowieniesytuacjiwsluzbiezdrowia,
aw szczególnosci:
- zaprzestaniewyniszczajacejkonkurencjimie-
dzy dwomaszpitalamiw powiecietj. miedzy
szpitalemZgorzeleci Bogatynia
- zwiekszeniedostepnoscido uslugmedycz-
nych

- sprzedazlub bardzokorzystnadzierzawemajatkupowiatuna rzecz
niepublicznychzakladówopiekizdrowotnej

2. Zmianestrategiifinansowejpowiatucelemzaprzestaniafinanso-
waniakredytamibiezacejkonsumpcjitj.wydatkówbiezacychi przezna-
czeniekredytównarozwójpoprzezinwestowanie.

3. Postulujemyograniczeniewydatkównaadministracje.Dazycbedziemydo
opracowaniai wdrozeniajasnychkryteriówdostepuinstytucjiniepublicznychdo
finansówpublicznychpowiatu.

4. Dofinansowaniez PanstwowegoFunduszuOchronySrodowiskapowinno
uwzgledniacmozliwoscifinansowebeneficjentówtj. byc wiekszedla slabszych
finansowogmin i innychpodmiotów.

5. Nalezyradykalniezreformowacpowiatowaoswiatepreferujactekierunkiksztal-
cenia,któregwarantujaznalezieniepracyi likwidujacbadzograniczajacte, które
ksztaltcabezrbotnych.

6. Zdecydowaniezaprzestaniemy"dobrowolnegoobowiazku"finansowaniasluz-
byzdrowia(cegielkiitp.),oswiaty(wplatynakomitetrodzicielski)celemzapewnie-
nia równegodostepudlawszystkichdo uslugsluzbyzdrowia,oswiatowychi in-
nych.

7. Prowadzenieremontówi przebudówdrógpowiatunaterenienaszychgmin,
aw szczególnoscirealizacjenastepujacychzadan:
- dokonczenie przebudowy drogi Dluzyna- Zielonka - Wegliniec
- remontul.LuzyckiejRuszów
- remontdrogiStrzelno,BielawaGórna
- wyremontowaniedrogiCzerwonaWoda- D/uzyna- Przesieczany

KANDYDACI DO SEJMIKU WOJEWÓDZKIEGO

-PiS
Lider listy Prawa i Sprawiedliwosc

DolnoslaskiWicekuratorOswiaty.Calymswoimzyciemzwiazanaz edukacjai samorzadem.Dzialaczspolecznyi sprawnymanager.
AbsolwentkaWydzialuFilologicznegoUniwersytetuWroclawskiego.Autorkapublikacjimetodycznychi programówszerokorozumia-
nej profilaktyki.Wspólorganizatorwielu projektówo charakterzespolecznym.Promotorreformyprogramowejedukacji("Nowa
Szkola").Czloneki aktywnydzialaczNSZZSolidarnoscod roku 1989.DelegatnaWalnyZjazdSekcjiKrajowejNSZZ"S" Oswiaty
i Wychowania.Wlatach1998-2006radnaKamiennejGóry(wiceburmistrzmiastado2002).Wspieradzialalnoscorganizacjichrzesci-
janskichi pozarzadowych.

MAREK -PiS
Mam42lata,jestemzonaty.Mamwyksztalceniewyzsze- magisteradmini-
stracji- poUniwersytecieWroclawskim.ObecniepracujewOsrodkuKsztal-

ceniaKursowego2xTakw Boleslawcui w Ze-
spoleSzkólZawodowychw Bogatyni.Wtrakcie
mojejkarieryzawodowejpracowalemw róznych
zawodach:bylemelektrykiem,górnikiem,bu-
dowlancem,agentemcelnym,terazjestemdo-
radcaADRi nauczycielem,dlategomysle,ze
znamproblemywielusrodowiski grup zawo-
dowych.WSejmikuchcialbymsiezajacdroga-
mi, komunikacjakolejowa,kultura,edukacjai
sluzbazdrowia.

Urodzonyw 1950rokuweWrociszowieDolnym,gminaSulików.Wychowany
w rodziniewyznajacejwartoscichrzescijanskie.ZonaLucynapracujew ELTUR

GLOBAL.Dwóchsynów:Przemyslaw,absolwentPo-
litechnikiWroclawskiejjest pracownikiemKWBTu-
rów,Andrzej,studiujena5-tymrokuAkademiiEko-
nomicznejweWroclawiu.
W latach1974-1993mieszkaniecBogatyni,obecnie
Zgorzelca.AbsolwentWydzialuMechanicznegoPoli-
technikiWroclawskiej.ObecnieDyrektorZakladuTrans-
portu BOTKWBTurów.CzlonekRadyParafialnejpa-
rafiipodwezwaniemSw.JadwigiwZgorzelcu.Wice-
prezesZarzaduKS"Nysa"Zgorzelec.
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Opróczszereguzrealizowanych,zamierzenpomijaja-
cej kadencjipozostajeszeregproblemówi spraw
z róznychwzgledównierozwiazanychi niezalatwio-
nych,którestanowiapodstawekonstrukcjiprogra-
mudzialanianakolejnelata.Przedstawioneprzezmnie
kwestieniemajauporzadkowanegocharakterui wy-
magajajeszczekonfrontacji,uzgodnienz kandydata-
mi naradnychtakby moznabyloz pelnaodpowie-
dzialnosciapowiedziec,zejestto naszwspólnypro-
gramnalata2006-2010.

Tocoponizejzaproponujejest mojapropozycja
programudodyskusji,któryprzedstawilemkan-
dydatomnaradnychz komitetu180-2006.Poprze-
analizowaniui uzgodnieniunajistotniejszychkwe-
stiiponowniezaprezentujemyPanstwujuzuzgod-
nionyprogramKomitetuWyborczego180-2006na
kadencje2006-2010:pierwszazasadniczasprawa
wymagajacapilnegozakonczeniasa planymiejsco-
wegozagospodarowaniaposzczególnychmiejsco-
wosciwgminie.

SLUZBAZDROWIA
remontyobiektówosrodkówzdrowiadostosowujace
je dowymaganustawowychi umozliwiajacedalsze
funkcjonowaniepo 2007roku.
- kontynuacjaprzyjetychw gminie programówzdro-
wotnychi opracowanienowych.

- zmianaorganizacjiprodukcjiposilkóww szkolach
celemobjeciadozywianiemwiekszejliczbydziecioraz
umozliwieniawydawaniaposilkówdlapodopiecznych
osrodkówpomocyspolecznej.

BEZPIECZENSTWO
I OCHRONAPRZECIWPOZAROWA'

- dofinansowaniedo wielkosci potrzebdodatkowych
sluzbpolicji
- dofinansowanie zakupu fotoradaru

- dalszemodernizacjei remontyobiektów OSP
- rozpoczeciemodernizacjisprzetuiwyposazeniaoraz
dazenie do zakupu nowych samochodów pozarni-
czychi ratowniczych

DROGOWNICTWO
Przewidujesiekontynuacjebudowyi remontówdróg
i chodnikówkomunalnych,budoweparkinguoraz
wywieranienaciskównawojewódzkichi powiatowych
zarzadcówdrógcelemkontynuacjiremontówi prze-
budowydrógbedacychw ichwladaniu.
- wymiana i montaznowegooznakowaniadrogowe-
goorazoznakowaniaulic,
- dalszamodernizacjaoswietleniadrogowegooraz
jego rozbudowa.

~
- opracowaniekoncepcjimodernizacji(i przynajmniej
jej rozpoczecie)sieci i urzadzenwodociagowychi na-
stepniebudowawodociaguw KoscielnejWsi.
- opracowaniekoncepcji na calosci i czesci doku-
mentacjitechnicznejna kanalizacjewybranych miej-
scowosci.Rozpoczeciesanitacjiterenugminyodmiej-
scowoscigdziebrakkanalizacjii oczyszczalnijest naj-
wiekszymproblemem.

KULTURA
- kontynuacjaremontówi modernizacjipozostalych
swietlici DomówKUltury:
- podjeciepróbyorganizacjidzialalnosciinstytucjo-
nalnejwobiektachkulturalnychi innejnazapotrzebo-
wanielokalne
- utworzeniecentrumbibliotecznegowWeglincuoraz
uzbrajaniebibliotekiw komputeryi multimedia
- dazeniedokontynuacjitrzechpOdstawowychim-
prezplenerowych.

OSWIATA
- dalszamodernizacjai remontyplacówekoswiatowych
- rozbudowaszkólw Ruszowie
- przebudowaofertyedukacyjnejSPw StarymWe-
glincucelemzapewnieniajejfunkcjonowania,wrazie
potrzebyzmianajej statusu,formyorganizacyjneji
istotnedofinansowanie
- zwiekszaniefinansowaniaprzedszkoliniepublicznych
wszczególnoscinadzialalnoscpOdstawowai remonty
- wspieraniewymianyzagranicznejdziecii mlodziezy
- kontynuacjafunkcjonowaniaswietlicsrodowisko-
wychi zmianaorganizacjiichfunkcjonowania.

~
- zmianaformyorganizacyjnejZakladuUslugKomu-
nalnych
- rozbudowa,porzadkowanieparkówmiejskichi te-
renówzieleni,
- dozbrajaniew sprzetogrodówjordanowskichi pla-
cówzabaw
- wyznaczanielokalizacjicmentarzawRuszowiei jego
urzadzenieorazbudowadomuprzedpogrzebowego
- dalszeporzadkowaniegospodarkiodpadami

ADMINISTRACJA
- przejeciei modernizacjaurzeduGminyi Miasta
- wprowadzaniesystemuzarzadzaniajakosciawg
normISO
- kontynuacjaodmladzaniakadryurzedniczeji pod-
noszeniakwalifikacjiurzedników
- usprawnienieobslugipetentów
- eliminowanieniedociagniecw polityce informacyj-
nejgminy
- przyjeciedopracyw UrzedzieGminyodbywacsie
bedzie,takjaktofunkcjonujeoddwóchlat,woparciu
o procedurykonkursowe.

SPORlI REKREACJA
- wspieranierozwojuofertyzajecsportowychi rekre-
acyjnychorazinicjowaniepowstawanianowychsekcji
sportowych.
- kontynuacjarozbudowybazysportowejw gminie
- wspieraniepilkarskichklubówsportowychw mo-
dernizacjiichbazymaterialnej.
- analizamozliwoscibudowybasenumiejskiegoi roz-
poczeciebudowyporozwiazaniuproblemukosztów
eksploatacji.

POMOCSPOLECZNA
- kontynuacjai rozbudowasystemupracspoleczno-
uzytecznych
- poprzyjeciuobowiazkuzapewnieniapobytuwdomu
pomocyi finansowaniakosztówpobytukoniecznym
stajesieszukanierozwiazanminimalizujacychwydatki
- zwiekszaniekreguosóbdoroslychi dzieciobjetych
dozywianiem
- zapewnienieopiekii pomocykazdemupotrzebuja-
cemui wykluczeniesposródpodopiecznychosób
zdrowych,sprawnychmogacychsobiei rodzinieza-
pewnicnormalnefunkcjonowanie.

zamierzasie kontynuowac przejmowaniemieszkan
PKPa ewentualnabudowemieszkansocjalnychpod-
jac przy zapewnieniudofinansowaniaz budzetupan-
stwa badzinnych zródel.Nalezydazycdo wyznacza-
nia uzbrajaniaterenów budownictwamieszkaniowe-
go w StarymWeglincucelem,miedzyinnymi, zwiek-
szenialudnosciw tej miejscowoscii lepszegowyko-
rzystania infrastruktury spolecznejw tym obiektów
oswiatowych.

Pozazadaniamiwyzej wymienionymi kontynu-
owane bedadzialaniamajacena celu przyciagniecie
inwestorów nateren naszejgminy.

Dazycbedziemydowykorzystaniamozliwosciwy-
nikajacychz lokalizacjiSpecjalnejStrefyEkonomicznej
w Jeleniowiei zainteresowaniaterenamiprzystrefiew
CzerwonejWodzienieruchomosciawJagodzinieoraz
terenamiprzywezlePKPw Weglincu

Kontynuowanerówniezbedadzialaniaw ramach
programu Leader+ ukierunkowanena rozwój tury-
styki i agroturystyki.

Dlamalychprzedsiebiorstwi osóbrozpoczynaja-
cych dzialalnosc gospodarczazamierzamyurucho-
mic (nie w strukturze urzedu) dofinansowaneprzez
gmine doradztwoprawne i finansowe.

Dlaprzedsiebiorcówz naszejgminy usprawnimy
system informacyjny, wdrozymy dodatkowe kanaly
informacyjnenatemat planowanychprzetargów,ne-
gocjacji na, uslugi i dostawy.

Dlawyjasnienia,jaksadzimy,celowostwarzanych
nadzieinawspieranielokalnychprzedsiebiorcóww
przetargachinformujemy,izdzisfunkcjonujacausta-
wao zamówieniachpublicznychjasnoi jednoznacz-
nieokreslatryb i proceduryprowadzeniaprzetargów
wwynikuktórychwybieramyzawszenajkorzystniejsza
tzn. najtanszaoferte.Wszelkiesugestie.byrobic
inaczejsazludne,klamliwei prawnieniedopusz-
czalnea przedewszystkimkaralne.

Realizacjawyzejwymienionychzamierzennigdy
niebedziemozliwawcalosci,koniecznebedatakjakw
mijajacejkadencjiróznekorekty,alenajwazniejszeby
takjak dotadzrealizowacwiekszoscz przedstawio-
nychzadani utrzymacprzyjetykierunekdzialania,
zmierzacdoprzyjetejwizjiGminy,podnosicstandard
zyciaw gminie,tworzyctakiewarunkifunkcjonowa-
nia,byzachecicdopozostawaniaw nieji osiedlania
sienowychmieszkanców.

To co zdolamyzrobiczalezecbedzieod tego
w jakimstopniubedziemyw stanieskorzystacz po-
mocyfinansowaniaz zewnatrzilepozyskamyfundu-
szyunijnych.

A.Kutrowski
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