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WYBIERZCIE KANDYDATÓWISO-2006.

prawde, to co sie dziejew War- GLOSUJCIENACALANASZADRUZYNE.
szawie nie ma dla nas wiek-
szego znaczenia.Przecieznikt
z Warszawy nie wybuduje za
nas gminnych dróg, chodni-
ków,niezadba o nasze szkoly
czywybuduje nam wymarzo-
ny basen.

Doswiadczenie uczy, ze
wybórodpowiednichludzijest
kluczowy.Dzisiajsame dobre

checi juz niewystarcza, potrzebna
jest wiedza, profesjonalizm i
ogromne zaangazowanie.

KandydaciISO-2006majado-
swiadczeniew pracysamorzado-
wej, dzialajaaktywniew swoich
srodowiskachlokalnych.

Jestemprzekonany,zepodolaja
ambitnymplanom,jakiewspólnie
zburmistrzemAndrzejemKutrow-
skimustalilii zapisaliwprogramie
wyborczym.Wpojedynketegosie
nieosiagnie.

Dlategoapelujemydowszyst-
kichwyborców:
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Pozegnalna Sesja Rady Miejskiej

IV kadencji odbyla sie w dniu
26. l 0.2006r. W sesji wzielo udzial 14
czlonków, z l S-osobowego skladu rady.
Mimo jej szczególnego charakteru, byla
to sesja, na której podjetych zostalo 10
uchwal oraz 2 wnioski. Jako pierwsza
zostala rozpatrzona skarga p. Wladysla-
wa Rudnickiego na dzialalnosc Burmi-
strza Gminy i Miasta Wegliniec. Sprawa
dotyczyla przydzialu pomieszczenia piw-
nicznego w budynku przy ul. Wojska Pol-
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-w sprawie dzierzawy przez gmine nie-
ruchomosci
- w sprawie zmiany uchwaly w sprawie
zaciagnieciaw 2006 roku dlugotermino-
wego zobowiazania w formie kredytUi
pozyczki (uchwala porzadkujaca)
Rada przyjela równiez 2 wnioski:
1. Podjac dzialania umqzliwiajace
korzystanie z energii elektrycznej w
dwóch obiektach uzytkowanych przez
Klub Sportowy w Zielonce.
2. Rozwiazac problem lokalizacji

skiego 7. Rada Miejska po zapoznaniu
sie z dokumentacja w tej sprawie oraz
po wysluchaniu stron, w glosowaniu,
przy 13 glosach za i l wstrzymujacym
uznala skarge za bezzasadna.
Rada przyjela nastepujace uchwaly:
- w sprawie zmian w budzecie
-w sprawie zmiany zalacznika do Wie-
loletniego Programu Inwestycyjnego
- w sprawie procedury uchwalenia bu-
dzetu orazrodzaju i szczególowosci ma-
terialów informacyjnychtowarzyszacych
budzetowi.
- w sprawie wspólpracy Gminy Wegli-
niec z organizacjamipozarzadowymi w
roku 2007.
- w sprawie ustalenia wynagrodzenia
Burmistrza, regulacja dotyczyla wskaz-
nika wzrostu wynagrodzenia o 1,5%.
- w sprawie zmiany przeznaczenia lokali
socjalnych,

smietnika dla budynków nr 5 i 7polozo-
nych w Weglincu przy ul. Karola Woj-
tyly.

W nastepnym punkcie obrad zo-
stalo przyjete sprawozdanie z dziaialno-
sci burmistrza za m-c pazdziernik. Na
zakonczenieposiedzenia,wszystkimrad-
nym, burmistrzowi,skarbnikowii sekre-
tarzowi Gminy zostalyweczonepamiat-
kowe medalezherbemgminyi stosowna
dedykacja.

Chcialbym zlozyc podziekowa-
nia wszystkim radnym mijajacej ka-
dencji, burmistrzowi, pracownikom
samorzadowym wszystkich jedno-
stek organizacyjnych gminy za trud i
poswiecenie w pracy na rzecz dobra
publicznego.

Przewodniczacy Rady Miejskiej
Miroslaw Sochon

W roku 2006 mija 60 lat od zakonczenia
ekspatriacji Polaków z Kresów WschodnichII RP.
Tysiace rodzin skazanych zostalo na opuszcze-
nie rodzinnych stron. Uciekali na Zachód w nie-
znane. Dolny Slask, Pomorze, Ziemia Lubuska,
Mazury staly sie krainami o nowych warunkach
klimatycznych, glebowych.

Poszczególne miejscowosci stawaly sie
konglomeratem ludnosci o róznych tradycjachro-
dzinnych, historycznych. Wilno, Polesie, Wolyn,
Podole - rózny bagaz doswiadczen - mowa byla
jedna, choc z róznym akcentem, czy charaktery-
stycznymi zwrotami jezykowymi, rózne obycza-
je, ale wiara bylajedna.

Nowe zycie, nowi sasiedzi i budowanie
nowych gniazd. Przy róznych okazjach, spotka-
niach swiatecznych, weselach, pogrzebach, imie-
ninach, zapustach, przy goscinnych polskich sto-
lach czesto slychac bylo "A u nas w domu to ...
mama mówili.

I pod wlasnie takim haslem oglaszamy
konkurs literacki na wspomnienia.
l. Konkurs adresowany jest do wszystkich miesz-
kanców miasta i gminy Wegliniec.
2. Wspomnienia powinny obejmowac nastepuja-
ce kategorie:
A) Zwyczaje swiateczne (Boz~Narodzenie,Wiel-
kanoc, Zaduszki): - obrzedy religijne, - potrawy,-
dekoracja stolów swiatecznych, -zwyczaje ludo-
we dotyczace tych swiat.
B) Obrzedy weselne: - swaty, - przyjecie wesel-
ne- przyspiewki, blogoslawienstwo, -stroje, ocze-
piny, posag.
C) Prace w gospodarstwie:- orka, siew, zbiory,
mlocka, -uprawy lnu, konopi - od siewu do prze-
dzy, - hodowle, - rzemioslo.
D) Chleb - przygotowanie ciasta, piec.
E) Nasza droga z Kresów Wschodnich na Kresy
Zachodnie i Pólnocne.
F) Moja rodzina w swiecie.
3. Nie wprowadza sie ograniczen co do objetosci
prac.
4. Do prac mozna dolaczyc ilustracje i fotografie.
5. Prace powinny byc zatytulowane i zawierac
dokladne dane autora (imie i nazwisko, adres, tel.
kontaktowy).
6. Najciekawsze wspomnienia zostana nagrodzo-
ne i opublikowane w zbiorowym wydaniu ksiaz-
kowym.
7. Prace nalezy skladac do 15.04.2007. r. w
Bibliotece Publicznej Gminy i Miasta We-
gliniec, ul. Wojtyly 10, tel. 075 7712 510 lub
w Urzedzie Gminy i Miasta Wegliniec, ul.
Sikorskiego 3.
8. Wszelkich informacji dotyczacych kon-
kursu uzyskac mozna w Bibliotece Publicz-
nej M i G Wegliniec, ul. Wojtyly 10, tel.075
7712 510 (p. Izabela Uspienska-Domagala)
lub w Oddziale Milosników ZT ~Sw Weglin-
cu (p. Alfred Janicki, tel. 0757712130).
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Ochotnicza Straz Pozarna w Starym
Weglincu istnieje od 1945 r. Przez
okres 61 lat OSP w Starym Weglincu
w miare swoich mozliwosci prowadzi-
la skutecznie dzialania ratowniczo-ga-
snicze. Uratowalismy wiele ludzi oraz
duzej wartosci mienie.

Prosze Panstwa, to co OSP w
StarymWeglincuosiagnelato zasluga
wieluludzi,z którychkilkujuz nie ma
wsród naszych szeregów takich jak Pan
Kielbasa, Pan Wlodarski.

. DziekujemyrówniezPanu Sta-
nislawowi Ziólkowskiemu za pra~e i
poswiecenie oraz zaangazowanie w
ochrone przeciwpozarowa naszej wsi.
Zyczymy Panie Stanislawie duzo, duzo
zdrowia.

Od 2002 r. Prezesem Zarzadu
Miejsko-Gminnego Z~SP w Weglin-
cujest Pan Burmistrz Andrzej Kutrow-
ski. Juz na pierwszym posiedzeniu za-
rzadu MG Z~SP okazalo sie, ze do-
konalismy bardzo dobrego, wyboru.
Pan Burmistrzjeszcze przed wyborem
na Prezesa Zarzadu byl bardzo zaan-
gazowany w ochrone przeciwpoza-
rowa, rozumial potrzeby OSP, dosko-
nale zdawal sobie sprawe z zagrozenia
przeciwpozarowego naszej gminy.

Panie Burmistrzu, doceniamy
Pana dotychczasowe dzialania dzieku-
j emy za wyposazenie naszej jednostki
w sprzet ppoz, w sprzet lacznosci, w
umundurowanie.

My strazacy wiemy, ze po ure-
gulowaniu sprawywlasnosci dzialki, na
której znajduje sie remiza rozpocznie
sie remont. Wierzymy, ze Pan jako
Burmistrz dokona tego, ze obiekt OSP
bedzie taki jak Dom Kultury, a miesz-
kancy Starego Weglinca w razie nie-
bezpieczenstwa zagrozenia zycia lub
mienia moga liczyc na OSP w Starym
Weglincu.

Pana zaslugi w ochrone ppoz
naszej wsi i gminy sa bardzo duze i za
to naleza sie Panu slowa uznania. Jed-
nostka Ochotniczej Strazy Pozarnej
popiera kandydature Pana Andrzej'a
Kutrowskiego na Burmistrza Gminy i
Miasta Wegliniec.

Zarzad OSP w Starym Weglincu
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Co roku blisko 4000 Polek czyli 10 Ko-

biet dziennie dowiaduje sie, ze ma raka szyjki
macicy. Niestety polowa z nich umiera poniewaz
zglosila sie do lekarza zbyt pózno.

Rak szyjkimacicyrozwijasie dlugo i przez
wiele lat pacjentka nie odczuwa zadnych dolegli-
wosci. Do czynników ryzyka rozwoju raka szyj-
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z informacja o mozliwosci wykonania badania cy-
tologicznego w Poradni Ginekologiczno-Poloz-
niczej w Weglincu to zapobieganie w walce z ra-
kiem szyjki macicy na terenie Miasta i Gminy
Wegliniec.

W biezacym roku realizuje Program Pro-
filaktyki Raka Szyjki Macicy Narodowego Fun-

CPROFILAKTVKAw ZDROWIE)TROSCEO TWOJE
ki macicy naleza: zakazenie wirusem HPV (bro-
dawczaka ludzkiego),wczesne rozpoczeciewspól-
zycia, duza liczbapartnerów plciowych, duza licz-
ba porodów, palenie papierosów, niski status so-
cjo-ekonomiczny.

Dlatego tez najprostszym i skutecznym
sposobem wykrywania raka szyjki macicy jest
regularne pobieranie wymazu cytologicznego.

Badanie cytologicznejest bezbolesne. Po-
lega na pobraniu przez lekarza ginekologa za po-
moca specjalnej szczoteczki komórek znajduja-
cych sie na szyjce macicy. Po specjalistycznej
ocenie w pracowni cytologicznej lekarz wydaje
pacjentce wynik, który wykazuje czy wymaz jest
prawidlowy, czy tez w przypadku stwierdzenia
nieprawidlowych komórek potrzebna jest dalsza
diagnostyka i podjecie szybkiego leczenia.

W przypadku wykrycia raka szyjki maci-
cy we wczesnym stadium mozliwe jest pelne wy-
leczenie. Dlatego tak waznejest regularne badanie
cytologiczne. Takduza umieralnosc na raka szyjki
macicy w Polsce jest jedna z najwyzszych w Eu-
ropie wlasnie z powodu rzadkich wizyt w gabine-
cie ginekologicznym i nie poddawania sie regular-
nej kontroli cytologicznej. Tylko 15 procent Po-
lek zglasza sie regularnie na profilaktyczne bada-
nia cytologiczne, pozostala wiekszosc z braku
swiadomosci, strachu i obawy przed wynikiem
nie przychodzi na badania cytologiczne.

Najwyzszy czas zmienic to bledne podej-
scie i zachecac polskie kobiety - matki, zony, sio-
stry, córki poprzez szerzenie swiadomosci, ze bez-
bolesne badanie cytologiczne moze uratowac
komus zycie. Dlatego jako lekarz specjalista gine-
kolog prowadzacy Poradnie Ginekologiczno-Po-
loznicza w Weglincu namawiam w trosce o zdro-
wie Kobiet do stworzenia spolecznej kampanii na
terenie Miasta i Gminy Wegliniec w celu przeciw-.
dzialania rakowi szyjki macicy, który jest drugim
w czestosci wystepowania nowotworem u pol-
skich Kobiet. Kazde dobre slowo, zacheta, sze-
rzenie zachowan pro zdrowotnych, oraz dotarcie

duszu Zdrowia. Jest on bezplatny i adresowany
do Kobiet w wieku od 25 do 59 roku zycia .Pole-
ga na wypelnieniu przed badaniem ankiety z NFZ
a nastepnie pobrania wymazu cytologicznego
przez lekarza ginekologa. Pacjentki na badanie po-
winny sie zglaszac co najmniej w 2-3 dniu po
ustapieniu miesiaczki. Na dzien przed badaniem
nie zaleca sie stosowania leków dopochwowych,
irygacji oraz wspólzycia. Pacjentki, które nie mie-
siaczkuja po zbadaniu otrzymaja recepte na leki
przygotowujace szyjke macicy do wymazu z wy-
znaczeniem terminu do pobrania cytologii. Wszel-
kie dodatkowe informacje mozna uzyskac telefo-
nicznie pod numerem 075 /77 11 468 lub osobi-
scie w dniach przyjec w Poradni Ginekologicz-
no-Polozniczej w Weglincu, ul. Sikorskiego 40
PN 8-12, WT 15-18.30, SR 8-13, PT 14-18.30.

Celem zwiekszenia dostepnosci badania
cytologicznego dla pacjentek poza godzinami
przyjec zostana wyznaczone "biale soboty" w
Poradni Ginekologiczno-Polozniczej w Weglincu
od godziny 8.30 do 14.00 w dniach 28.10.2006,
4.11.2006,18.11.2006 oraz 9.12.2006. Kazda
pacjentka w przedziale wiekowym 25-59 lat be-
dzie mogla przyjsc i skorzystac z profilaktyki
cytologicznej.

Dzieki trosce o zdrowie Kobiet, zaanga-
zowaniu i pomocy ze strony Pana Burmistrza
Andrzeja Kutrowskiego oraz pracowników Urze-
du Gminy i Miasta Wegliniec zostanie przygoto-
wany bezplatny transport dla pacjentek z oko-
licznych miejscowosci w nastepujacych dniach:

4.11.2006

godz 8.00 Okraglica - przystanek przy torach
godz 8.10 Koscielna Wies - przystanek PKS
godz 8.20 Ruszów - skwer w Ruszowie

18.11.2006

godz 8.00 Jagodzin - przystanek PKS
godz. 8.10 Piaseczna - przystanek na zadanie
godz. 8.15 Piaseczna - przystanek PKS
godz. 8.20 Stary Wegliniec - przystanek PKS

9.12.2006

godz. 8.00 Czerwona Woda - przystanek PKS
godz 9.00 Zielonka - przystanek PKS

Dziekuje takze za pomoc Duszpasterzom
Parafii w Weglincu, Czerwonej Wodzie i Ruszo-
wie za stosowne komunikaty oraz instytucjom,
lekarzom rodzinnym i wielu osobom za pomoc w
dystrybucji ulotek informacyjnych na temat raka
szyjki macicy i badania cytologicznego.

W mysl hasla "Cytologia - kontroluje,
nie ryzykuje "stwórzmy razem spoleczna kam-
panie przeciwko rakowi szyjki macicy".

Lek.med. Radoslaw Kwiatecki-

specjalista ginekolog-poloznik

OGlOSZENIE
Zamienie wlasnosciowa kawalerke w Gozdnicy, (lokal w nowym budownictwie,
stan bardzo dobry, mieszkanie z duzym balkonem, przynalezna piwnica) na miesz-
kanie w gminie Wegliniec, moze byc w starym budownictwie.

tel. grzecznosciowy 068 3601452 lub 068 3601183



WEGLlNIEIJKIE

ANDRZEJ KUTROWSKI
ur. 20.1 0.1959r., zamieszkaly od urodzenia w Czer-
wonej Wodzie z przerwami na czas nauki i pracy
zawodowej. Szkole Podstawowa ukonczylem w
Czerwonej Wodzie, po której uczeszczalem do Li-
ceum Ogólnoksztalcacego w Zgorzelcu. Studia roz-
poczalem na kierunku fizyka teoretyczna na Uni-
wersytecie Wroclawskim zmieniajac po roku ze
wzgledów zdrowotnych uczelnie naAkademie Eko-
nomiczna, która ukonczylem w I 984r. Bezposred-
nio po studiach pracowalem na Akademii Ekono-

--
micznej jako pracownik dydaktyczno - naukowy. Prace na uczelni pozo-
stawilem w roku 1988r.przenoszac sie na stale z powrotem do Czerwonej
Wody i okresowo wyjezdzajac za granice. Od 1990r.prowadzilem wspól-
nie z zona Krystyna dzialalnosc'gospodarcza.
Od 2001 roku (07.02) pelnie funkcje burmistrza Gminy i Miasta Wegliniec
uprzednio od 27.05.1990 pelnilem funkcje przewodniczacego rady Gminy
i Miasta. W latach 1998 - 2002 bylem radnym powiatu Zgorzelec. Mam
zone Krystyne i trójke dzieci w wieku 211at, 15 i 12 lat.
Zona prowadzi ponad 232 hektarowe gospodarstwo z czego 230,80 ha nie
jest nasza wlasnoscia a jedynie dzierzawa z ANR.
Moim hobby jest pszczelarstwo. Pozostale wolne chwile spedzam z ro-
dzina i na czytaniu ksiazek.

Zgodnie z sygnalizowana koniecznoscia przeprowadzenia konsultacji przedstawionej propozycji programu wyborczego informuje, iz
dokonano uzgodnien i opracowano koncowa wersje programu wyborczego KWW ISO 2006 na kadencje 2006 - 20 l O.

Uwzgledniajac przedstawione przez kandydatów propozycje, aktualny stan zaawansowania realizacji gminnych programów i planów
rozwoju, koniecznym sie staje, poza pilnym opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, podjecie prac nad
aktualizacja strategii rozwoju gminy i szeregiem innych dokumentów planistycznych, umozliwiajacych wnioskowanie o srodki unijne i nie

. tylko.
Zawsze poczatek kadencji w wiekszosci samorzadów jest okresem wyhamowania realizacji czesci prac inwestycyjnych, by uzgodnic

stanowiska i przygotowac niezbedne dokumenty umozliwiajace wnioskowanie i realizacje inwestycji.
W naszej gminie korekta czesci dokumentów i przygotowanie kolejnych nowych dokumentacji technicznych w niewielkim stopniu

wplynie na prowadzony cykl inwestycyjny. Co do najwazniejszych dzialanjestesmy zgodni, sa one dokumentacyjnie przygotowane ijesli
tylko bedzie mozliwosc pozyskania srodków z zewnatrz i rozpoczecia realizacji szeregu zadan to z pewnosciaja wykorzystamy.

Wiekszosc, jesli nie wszyscy, nasi kandydaci sa zgodni, iz z szeregu celów i zadan strategicznych wymienionych w strategii rozwoju
gminynajwazniejszymisa: .

-poprawa standardu i warunków zycia naszych mieszkanców w zakresie jaki jest w naszej kompetencji.
- tworzenie warunków rozwoju aktywnosci gospodarczej i spolecznej a przez to stabilizacji dochodów budzetowych, ograniczenie bezrobo-
cia i zapewnienie stalego, zrównowazonego rozwoju gminy.
- uatrakcyjnienie naszej gminy dla turystów i nowych mieszkanców oraz wspieranie rozwoju turystyki i agroturystyki.
- ochrona srodowiska naturalnego, w którym zyjemy.
- zapewnienie bezpieczenstwa socjalnego wszystkim ze szczególnym uwzglednieniem osób starszych, chorych, dzieci z rodzin dysfunkcyj-

nych i patologicznych oraz wszystkich tych, którzy sami nie sa w stanie rozwiazac swoich problemów.
Prezentowany nizej program po konsultacji wewnatrz komitetu wyborczego zostal skonkretyzowany dla poszczególnych

miejscowosci w czym informuja Panstwa nasi kandydaci z tych miejscowosci.

- remonty obiektów osrodków zdrowia dostosowujace je do wy-
maganustawowychi umozliwiajacedalsze funkcjonowaniepo 2007
roku.

-kontynuacja przyjetych w gminie programów zdrowotnych i opra-

cowanie nowych, w tym profilaktyki i doradztwa chorym na cu-
krzyce, profilaktyki chorób krwi, szczepien ochronnych wybra-
nych grup przeciw grypie i ewentualnie innych, wspieranie badan
profilaktycznych chorób nowotworowych kobiet, chorób pluc,
badanokulistycznych,badan sluchu i innych sygnalizowanychprzez
naszych lekarzy i pacjentów.
Nasi kandydaci na Radnych Powiatu maja za zadanie wplywac na
prace szpitala powiatowego w Zgorzelcu oraz Podstacji Pogoto-
wia Ratunkowego w Weglincu.

czecie) sieci i urzadzen wodociagowych i nastepnie budowa wo-
dociagu w Koscielnej Wsi.

- opracowanie koncepcji na calosc i czesci dokumentacji tech-
nicznej na kanalizacje wybranych miejscowosci. Rozpoczecie sa-
nitacji terenu gminy odmiejscowosci gdziebrak kanalizacjii oczysz-
czalni jest najwiekszym problemem.
- modernizacja oczyszczalni scieków.

- rozbudowa, porzadkowanie parków wiejskich i terenów zieleni.

- dozbrajanie w sprzet ogrodów jordanowskich i placów zabaw.

- wyznaczenie lokalizacji cmentarza w Ruszowie ijego urzadzenie
oraz budowa domu przedpogrzebowego.

- dalsze porzadkowanie gospodarki odpadami.
- dbalosc o estetyke miasta i pozostalych miejscowosci w tym
oznakowanie ulic, przystanki autobusowe, slupy i tablice oglosze-
niowe, ogrodzenia terenów komunalnych i inne dzialania.

- dbalosc o obiekty zabytkowe i pomniki oraz miejsca pamieci.

- opracowanie koncepcji modernizacji Ciprzynajmniej jej rozpo-
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KANDYDACI I PROGRAM WYBORCZY DLA WEGLINCA

1. Kontynuacja remontów i budowy chodników i ulic w miescie a
w szczególnosci ul. Lesnej, Ogrodowa, Krótka, Wschodnia, Mic-
kiewicza i inne na wnioski.

2. Modernizacja i przebudowa pl. Wolnosci z chodnikami wokól
parku.
3. Modernizacja ujecia wody, oczyszczalni scieków oraz budowa
kanalizacji na "zatorzu" ulicy Mickiewicza.
4. Remont urzedu GiM oraz osrodka zdrowia.

5. Remont obiektów oswiatowych w tym dachy i elewacje.
6. Modernizacja obiektu biblioteki i utworzenie multimedialnego
centrum bibliotecznego.

7. Remont i modernizacja stadionu miejskiego, wspiera-
nie sportuw tym tworzenienowych zajec i dyscyplinspor-
towych. -
8. Podejmiemy dzialania celem mozliwosci budowy ba-
senu, które zamierzamy przygotowac i podjac po rozwia-
zaniu problemu kosztów eksploatacji.
9. Wspierac bedziemy tworzenie warunków do prowa-
dzenia dzialalnoscikulturalnej.
10. Zadbamy o estetyke i wyglad miasta.
11. Zmierzac bedziemy do modernizacji i uzupelnienia
oswietleniaulicznego.

KANDYDA'I'KAI PROGRAM WYBORCZY DLA ZIELONKI

1. Uzupelnienie i budowa oswietlenia ulic.
2. Utworzenie i czesciowe wyasfaltowanie ulic
wewnatrzosiedlowych.
3. Remont klubu Relax i ogrodzenia wokól klubu.
4. Doposazenie swietlicy srodowiskowej równiez
w komputery.
5. Doposazenie placu zabaw i urzadzenie boisk
do koszykówki i siatkówki.

6. Urzadzenie i modernizacja zaplecza klubu
sportowego.
7. Dazenie do kontynuacji remontu drogi glów-
nej przez Zielonke.

8. Wspieranie staran o uruchomienie szybkich
laczy internetowych.
9. Dazenie do uporzadkowania problemów
wodno-kanalizacyjnych.

KANDYDACI IPROG~MWYBORCZYDLA STAREGOWEGLINCA
1. Kontynuacja remontów i
modernizacji dróg i chodników,
w tym miedzy innymi: ul. Cmen-
tarna, Kossowskiej, Potrójna,
M. Reja, Kreta, Glowackiego,
P. Skargi, Zielona, Wiejska,
chodnik przy ul. Konopnickiej
2. Remont obiektu OSP

3. Budowa boisk przy Domu
Kultury,
4. Wyposazenie obiektu Domu
Kultury i zagospodarowanie
terenu wokól,

S.Aktywizacja dzialalnosci kulturalnej, rekreacyjnej na bazie obiek-
tu Domu Kultury i przyleglego terenu w tym utworzenie kawiaren-
ki internetowej,
6. Remont i modernizacja obiektu po bylym przedszkolu,
7. Podejmowanie dzialan celem tworzenia warunków rozwoju tury-

styki i agroturystyki w tym poprawa atrakcyjnosci Starego Weglinca.
8. Podjecie staran o poprawe bezpieczenstwa, uruchomienieszybkich
laczy Internetowych,
9. Modernizacja i uzupelnienie oswietlenia ulicznego.
10.Podjecie dzialan celem budowy kanalizacji
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PIASECZNA

I.Kontynuacja remontów i modernizacji dróg w
tym:
.-wyasfaltowanie drogi glównej przez Piaseczna
oraz utwardzonego odcinka od sklepu do wsi.
- droga w kierunku Polany i na cmentarz w Ja-
godzinie,
- droga od torów w kierunku p. Soltysa w Jago-
dzinie
- utwardzenie innych dróg na wnioski solectwa
2.Uzupelnienie oswietlenia ulicznego ijego mo-
dernizacja.

3.Rozpoczecie remontu Domu Kultury w Jagodzi-
me.

4.Aktywizacja dzialalnosci kulturowej orazdoposa-
zeniebiblioteki.

S.Doposazenie i wsparcie dzialan OSP Jagodzin.
6.Podjecie qzialan celem zagospodarowania terenu
po tartaku.
7.Doposazenie placu zabaw w Jagodzinie, utworze-
nie w Piasecznej i urzadzenie boisk sportowych w
obydwu miejscowosciach.
8.Dazenie do zamontowania szybkich laczy inter-
netowych.

ARUSZOWA
PROGRAM DLA
RUSZOWA
I.Rozbudowa szkól.

2.Kontynuacja budowy i re-
montów dróg i chodników.
3.Budowa boisk przedszkol-
nych.
4.Ustalenie lokalizacji
cmentarza i budowa domu

przedpogrzebowego - upo-
rzadkowanie starego ko-
sciola.

S.Rozpoczecie prac przy budowie kanalizacji.
6.Modernizacja wodociagu Ruszów.
7.Dazenie do przej ecia terenu boisk KS "Victoria" i wspar-
cie prac remontowo - porzadkowych.
8.Modernizacja i rozbudowa oswietlenia ulicznego.
9.Remont obiektu osrodka zdrowia.

l O.Budowa parku wiejskiego i doposazenie placu zabaw.
II.Aktywizacja dzialalnosci kulturalnej.

PROGRAM DLA KOSCIELNEJ WSI

I.Kontynuacja budowy dróg.
2.Remont swietlicy wiej skiej i uruchomienia na j ej bazie zajec
swietlicowych i kulturalnych.
3 .Rozbudowa oswietlenia ulicznego.
4.Dazenie do budowy sieci wodociagowej.
S.Wspieranie rozwoju turystyki i agroturystyki.

KANDYDACI I PROGRAM WYBORC LA CZERWONEJ WODY'

l.Kontynuacja remontów i budowy dróg a szczegól- S.Remont OSP i dopo-
nosci: sazenie jednostki.
- dojazd do osrodka "Jagoda" od drogi 296, - ul. Kuz- 6.Remont obiektu
niczyska, - ul. Lesna, - ul. Czerwionki, - ul. Lubanska osrodka zdrowia i szko-
(krótkie odcinki od drogi 296), - ul. S-go Grudnia (3 ly podstawowej.
odcinki) 7.Modernizacja i mon-
- inne drogi na wnioski mieszkanców taz dodatkowego oswie-.Bedziemy wzorem Starego Weglinca dazyc do re- tlenia ulicznego.
montu z budowa chodnika drogi 296 (w obrebie ul.Lu- 8.Dbalosc o estetyke
banskiej). miejscowosci poprzez.Kandydaci na radnych powiatowych (ISO-Porozu- utrzymanie zieleni,
mienie Prawicy) deklaruja ograniczenie ruchu samo- oznakowanie nazw ulic,
chodów ciezarowych na ul. Zgorzeleckiej. ustawienie koszy na
2.Budowa parku wiejskiego z placem zabaw. smieci i inne dzialania.

3.Modernizacja ujecia wody. 9.Wspieranie rozwoju sportu w tym nowych dyscyplin na bazie wybudo-
4.Wyposazenie Domu Kultury, zrobienie elewacji, par- wanych boisk oraz remontowanie obiektów sportowych.
kingu i uporzadkowanie terenu wokól obiektu. Ozy- IO.Przygotowanie budowy kanalizacji.
wianie dzialalnosci kulturalnej. l1.Popierac bedziemy dazenia do otwarcia punktu aptecznego.
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- dofmansowanie do wielkosci potrzeb dodatkowych sluzb policji.
- dofinansowanie zakupu fotoradaru.
- wprowadzenie nagradzania za wskazywanie sprawców niszcze-
nia mienia komunalnego, wandalizmów, itp.
- wdrazanie wg potrzebsystemów monitoringu elektronicznego.
- dalsze modernizacje i remonty obiektów OSP.
- rozpoczecie modernizacji sprzetu i wyposazenia oraz dazenie do

zakupu nowych samochodów pozarniczych i ratowniczych.

- wspieranie rozwoju oferty zajec sportowych irekreacyjnych oraz
inicjowanie powstawania nowych sekcji sportowych.
- kontynuacja rozbudowy bazy sportowej w gminie
- wspieranie pilkarskich klubów sportowych w modernizacji ich

bazy materialnej.
- analiza mozliwosci budowy basenu miejskiego i rozpoczecie bu-
dowy po rozwiazaniu problemu kosztów eksploatacji.

- kontynuacja remontów i modernizacji pozostalych swietlic i Do-
mów Kultury:
- podjecie próby organizacji dzialalnosci instytucjonalnej wobiek-
tach kulturalnych i innej na zapotrzebowanie lokalne
- utworzenie centrum bibliotecznego w Weglincu oraz uzbrajanie

biblioteki w komputery i multimedia,
- dazenie do kontynuacji trzech podstawowych imprez plenero-

wych.
- otoczymy opieka i bedziemy wspierac, grupy ludzi, zespoly pro-
wadzace lub podejmujace sie od podstaw dzialalnosci kulturalnej,
-wdrazanie nowych form aktywnosci w kulturze.

- kontynuacja i rozbudowa systemu prac spolecznie-uzytecznych
- po przyjeciu obowiazku zapewnienia pobytu w domu pomocy i
finansowania kosztów pobytu koniecznym staje sie szukanie roz-
wiazan minimalizujacych wydatki
- zwiekszanie kregu osób doroslych i dzieci objetych dozywia-
ruem

- zapewnienie opieki i pomocy kazdemu potrzebujacemu i wyklu-
czenie sposród podopiecznych osób zdrowych, sprawnych mo-
gacych sobie i rodzinie zapewnic normalne funkcjonowanie.

- dalsza modernizacja i remonty placówek oswiatowych
- rozbudowa szkól w Ruszowie

- przebudowa oferty edukacyjnej SP w Starym Weglincu celem

zapewnieniajej funkcjonowania, w razie potrzeby zmiana jej statu-
su, formy organizacyjnej i istotne dofinansowanie
- dalsze zwiekszanie finansowania przedszkoli niepublicznych w

szczególnosci na dzialalnosc podstawowa i remonty
- wspieranie wymiany zagranicznej dzieci imlodziezy
- kontynuacja funkcjonowania swietlic srodowiskowych i zmiana

organizacji ich funkcjonowania
- zmiana organizacji produkcji posilków w szkolach celem objecia
dozywianiem wiekszej liczby dzieci oraz umozliwienia wydawania
posilków dla podopiecznych osrodków pomocy spolecznej.

Przewiduje sie kontynuacje budowy i remontów dróg i chodników
komunalnych, budowe parkingów oraz wywieranie nacisków na
wojewódzkich i powiatowych zarzadców dróg celem kontynuacji
remontów i przebudowy dróg bedacych w ich wladaniu.
- wymiana i montaz nowego oznakowania drogowego oraz ozna-

. kowania ulic,
- dalsza modernizacja oswietlenia drogowego i jego rozbudowa.

- przejecie imodernizacja urzedu Gminy i Miasta
- wprowadzanie systemu zarzadzania jakoscia wg norm ISO
- kontynuacja odmladzania kadry urzedniczej i podnoszenia kwali-
fIkacjiurzedników
- usprawnienie obslugi petentów
- eliminowanie niedociagniec w polityce informacyjnej gminy
- przyjecie do pracy w Urzedzie Gminy odbywac sie bedzie, tak
jak to funkcjonuje od 2 lat, w oparciu o procedury konkursowe.

W zakresie gospodarki mieszkaniowej zamierza sie konty-
nuowac przejmowanie mieszkan PKP a ewentualna budowe miesz-
kan socjalnych podjac przy zapewnieniu dofinansowania z budze-
tu panstwa badz innych zródel.Nalezy dazyc dowyznaczaniauzbra-
jania terenów budownictwa mieszkaniowego w Starym Weglincu
celem, miedzy innymi, zwiekszenia ludnosci w tej miejscowosci i
lepszego wykorzystania infrastruktury spolecznej w tym obiektów
oswiatowych.

Poza zadaniami wyzej wymienionymi kontynuowane beda
dzialania majace na celu przyciagniecie inwestorów na teren naszej
gminy. Dazyc bedziemy do wykorzystania mozliwosci wynikaja-
cych z lokalizacji Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Jeleniowie i
zainteresowania terenami przy strefie w Czerwonej Wodzie nieru-
chomoscia w Jagodzinie i terenami przy wezle PKP w Weglincu.
Kontynuowane równiez beda dzialania w ramach programu Le-
ader + ukierunkowane na rozwój turystyki i agroturystyki.

Dla malych przedsiebiorstw i osób rozpoczynajacych dzia-
lalnosc gospodarcza zamierzamy uruchomic (niew strukturzeurze-
du) dofinansowane przez gmine doradztwo prawne i finansowe.

Dla przedsiebiorców z naszej gminy usprawnimy system
informacyjny:
- wdrozymy dodatkowe kanaly informacyjne na temat planowa-
nych przetargów, negocjacji na, uslugi i dostawy.

Realizacja wyzej wymienionych zamierzen nigdy nie bedzie
mozliwa w calosci, konieczne beda tak jak w mijajacej kadencji
rózne korekty, ale najwazniejsze by takjak dotad zrealizowac wiek-
szosc z przedstawionych zadan i utrzymac przyjety kierunek dzia-
lania zmierzac do przyjetej wizji Gminy, podnosic standard zycia
w gminie, tworzyc takie warunki funkcjonowania by zachecic do
pozostawania w gminie i osiedlania sie nowych mieszkanców.

To co zdolamy zrobic zalezec bedzie od tego wjakim stop-
niu bedziemy w stanie skorzystac z pomocy finansowej z zewnatrz
ile pozyskamy funduszy unijnych.

A. Kutrowski
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. Kontrkandydatna burmistrzaGminy Wegliniecod bliskodwóch
miesiecy, na swojej stronie Internetowej, prowadzi agresywna,
brudna kampanie prowokujac swego rywala do wlaczenia sie
w brutalna, brudna polemike.
Nie uzyskawszy przewidywanego efektu zaproponowal wprost
A. Kutrowskiemu udzial wforum dyskusyjnym
W odpowiedzip. Kutrowski przeslal pisma nastepujacej tresci:

***

W odpowiedzi na pismo z dnia 18.10.2006 r. informuje, iz nie widze moz-
liwosci publikowania na stronie internetowej Urzedu Gminy i Miasta
Wegliniec odnosników do stron komitetów wyborczych, czy tez poszcze-
gólnych kandydatów w wyborach samorzadowych.
W mojej ocenie publikowanie na stronie Urzedu Gmirly i Miasta Wegliniec
odnosników do stron wyborczych w powaznym stopniu naruszaloby
zasade apolitycznosci administracji publicznej.

stawne oskarzanie ludzi, (w tym wolontariuszy) klamstwa, insynuacje i
wulgaryzmy, za którymi kryja sie jedynie anonimowe hasla, w moim prze-
konaniu nie moga byc akceptowalna forma uprawiania polityki.

Nie widze mozliwosci uczestniczenia w tym politycznym,spekta-
klu, którego ofiarami padac moga niewinni, czesto cenni dla naszej spolecz-
nosciludzie. -

Osobiscie nie tylko nie chce legitymizowac, uwiarygodniac tego co
jest i mogloby byc na forum publikowane ale przede wszystkim nie chcial-
bym prowokowac nieuprawnionej krytyki, czy tez byc kojarzony z autor-
stwem czesci wypowiedzi, których autorzy sie nie ujawnili. Konwencja
dyskusji na forum daje mozliwosc a wrecz stymuluje prowadzenie "brud-
nej" kampanii wyborczej tworzenie tzw. czarnego pijaru.

W moim przekonaniu jezeli polityka ma byc sluzba publiczna to jej
uprawianie musi wiazac sie z odpowiedzialnoscia za kazde wypowiedziane
slowo. Dlatego tez zjl calosc dyskusji na Panskim forum proponuje by
odpowiedzialnosc pozostala po Pana stronie. Brak transparentnosci, przej-
rzystosci intencji, niski poziom merytoryczny wypowiedzi to kolejne po-
wody uniemozliwiajace mój udzial w dyskusji na Pana forum.

Informuje, iz obowiazujaca i ogólnie dostepna strategia rozwoju gmi-
ny, chociaz wymaga pewnych korekt, powinna byc przede wszystkim
realizowana i bardziej przydatna od dyskusji nad nia, bylaby dyskusja nt.
sposobu jej realizacji.

Swoje poglady na ten temat podalem niejednokrotnie do publicznej
wiadomosci, a kazde i zglaszane przez kazdego uwagi, równiez Panskie,
traktowalem i potraktuje z nalezyta powaga

Uprzejmie prosze o nie umieszczanie mojego nazwiska w tytule
forum ze wzgledów wyzej wymienionych.

Andrzej Ku/rawski
***

Odpowiedz na Panska propozycje z pisma z dnia 18.10.2006 r. traktuje
jako sprawe nieurzedowa -prywatna i dlatego tez taka a nie inna jej forma.

W odniesieniu do tresci Pana pisma jestem zgodny, iz kandydaci na
urzad burmistrza powinni zajac stanowisko w sprawie strategii rozwoju
gminy natomiast z przykroscia musze stwierdzic, iz z Pana winy podjecie
dyskusji na proponowanym forum jest nie do przyjecia z kilku powodów.

Zasadniczym powodem jest fakt, ze na zalozonym przez Pana
forum a wiec funkcjonujacym wedlug zasad przez Pana okreslonych do-

. puszcza Pan do nieuprawnionej krytyki przez tak naprawde niewiadomo
kogo wszystko i wszystkich. Majace miejsce od póltora miesiaca bezpod- Andrzej Kutrowski
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ODNOWA PARKUW W~GLlNCU
Powoli dobiega konca pierwszy etap prac w weglinieckim par-
ku. Wszystko to co mozliwe i konieczne bylo do zrobienia w
biezacym roku zostalo zrobione, chociaz w kolejnym roku
niezbedna bedzie kontynuacja niektórych prac. Chodzi tutaj
glównie o budowe chodników wokól parku wraz z polacze-
niem z wybudowanymi w parku chodnikami i utwardzonymi
alejami. Z pewnoscia po okresie zimowym konieczne beda
drobne uzupelnienia i poprawki. Przewiduje sie tez, iz po
pewnym okresie uzytkowania pojawic sie moga równiez uwagi
i sugestie mieszkanców i uzytkowników parku, które w przy-
padku uznania ich za zasadne wdrozy sie do realizacji.

W parku, zgodnie z zasadami ogólnymi, nie powinno
sie betonowac chodnikami czy tez w inny sposób znacznych
powierzchni. Dlatego tez wiekszosc ciagów komunikacyjnych
w parku zaprojektowano i wykonano jako aleje szutrowe.
Aleje te beda wymagaly stalej pielegnacji, uzupelnien a byc
moze na pewnych odcinkach beda musialy byc po prostu
utwardzone. W przyszlosci przewiduje sie zamontowanie
kamiennego stolu do tenisa stolowego, prace przy pomniku-
piramidzie i inne drobne prace.

Najwieksze obawy rodza sie co do utrzymania nasa-
dzen i zasiewów, mamy nadzieje, ze nikt nie zniszczy tego co
zostalo zrobione, o co niniejszym apelujemy. Jestesmy przeko-
nani, iz po zakonczeniu calosci prac w parku, rozwoju dokona-
nych nasadzen, park nasz bedzie najpiekniejszy w okolicy.

A. Kutrowski
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KADRA URZEDNICZA
Podstawa sukcesu administracji samorzadowej w tym równiez i w takich gminach jak
Wegliniec jest kadra urzednicza. W urzedzie GiM Wegliniec zatrudnione sa ogólem 33
osoby z czego 14 ma wyzsze wyksztalcenie. W ostatnich kilku latach w ramach glównie
naturalnego ruchu, tzn. odejscia na emeryture wymieniono 20% ogólu zatrudnionych
pracowników. Wszyscy nowo zatrudnieni na stanowiskach urzedniczych posiadaja wy-

,. zsze wyksztalcenie i niewielki staz pracy urzedniczej. Szybko adaptuja sie na nowych
miejscach pracy i sa bardzo pozytecznymi pracownikami z odmiennym spojrzeniem na
rzeczywistosc, sa ambitni, pracowici co dobrze rokuje na przyszlosc. Wszyscy przyjeci
w ostatnim czasie do pracy w urzedzie zostali pozyskani w trybie obecnie juz obowiazu-
jacych przy zatrudnianiu pracowników samorzadowych procedur konkursowych.

Po zwolnieniu sie stanowiska kierownika wydzialu spoleczno - administracyjne-
go pracownicy innych wydzialów pretendujacy do objecia tego stanowiska pomimo moz-
liwosci bezposredniego awansu musieli stawac do konkursu w wyniku, którego kierowni-
kiem zostal M. Papla. Zdarzalo sie iz niektóre osoby kilkakrotnie stawaly do konkursów
by w koncu zostac przyjetymi do pracy. Zawsze w takich przypadkach udawalo sie na
okreslone stanowisko pozyskiwac osoby z adekwatnym, oczekiwanym przygotowa-
niem. Dla przykladu konkurujaca o zatrudnienie na stanowisku sekretarki miedzy innymi
z BeataBogacz mloda absolwentka Magda Burda przegrywa konkur;; by z kolei w proce-
durze na stanowisko dis ochrony srodowiska okazac sie bezkonkurencyjna. Pani Beata
Bogacz wykorzystala swoje kwalifikacje i doswiadczenie i zostala sekretarka a Magda
Burda skonsumowala kilkuletnie studia na adekwatnym do odsadzonego miejsca pracy
kierunku. Wyboru i ocen kandydatów do pracy dokonuje komisja skladajaca sie z kierow-
nictwa urzedu (bez udzialu burmistrza) w oparciu o obiektywne, rzeczowe kryteria.

Wkrótce w urzedzie przewidywane jest odejscie na emeryture kilka kolejnych
osób i zatrudnienie na ich miejsce nowych. Jestesmy przekonani o potrzebie stalego
podnoszenia kwalifikacji kadry urzedniczej oraz do systematycznego zasilania urzedu
nowymi, mlodymi wysoko wykwalifikowanymi pracownikami.

Kampania wyborcza niestety nie sprzyja stabilizacji kadry i moze wywolac bar-
dzo negatywne i niekorzystne dla Gminy konsekwencje. Nieuprawniona krytyka i krzyw-
dzace sady spowodowaly iz jeden z najlepszych pracowników urzedu, nadzwyczaj
skuteczny, wskutek wytworzonej w kampanii atmosfery podjal starania o prace w Urze-
dzie we Wroclawiu. Po przejsciu pierwszego etapu konkursu z posród kilkudziesieciu
kandydatów znalazl sie w waskiej grupie kilku osób w drugim etapie konkursu potwier-
dzajac tym bardzo wysokie kwalifikacje.

Powyzsze zmusza do apelu o rozwage w prowadzeniu kampanii by nie dzialac na
szkode ludzi i calej Gminy. Równiez tworzenie wrazenia iz bedzie sie wymieniac masowo
kadre urzedniczajest nieodpowiedzialna i niepotrzebna iluzja wyborcza, której nikt roz-
sadny nie zrealizuje.

Pozbawiac pracy i sankcje nalezy wyciagac od pracowników zlych, lamiacych
dyscypline pracy. Nigdy nie powinno sie dyscyplinowac pracowników ze wzgledów

politycznych.
Redakcja

PERELKA
ARCITITEKTONICZNA

Tak mozna smialo nazwac bryle budynku
Domu Kultury w Ruszowie, który po grun-
townym remoncie zostal oddany do uzytku.
W czwartek 26 pazdziernika soltys solectwa
Ruszów Leszek Hawrot przywital cieplo licz-
nie zebranych gosci i mieszkanców Ruszowa
a nastepnie wspólnie z Burmistrzem Gminy i
Miasta Wegliniec Andrzejem Kutrowskim
oraz Przewodniczacym Rady Miejskiej w We-
glincu Miroslawem Sochoniem dokonal uro-
czystego przeciecia wstegi i tym samym do-
konal otwarcia obiektu Domu Kultury. Ksiadz
Antoni Plawecki, Proboszcz Ruszowa doko-
nal poswiecenia budynku. Wszyscy przybyli
na te uroczystosc mogli oficjalnie wejsc do
budynku.

Zabierajac glos Burmistrz omówil za-
kres prac remontowych (wyremontowano
budynek od piwnic po dach), podziekowal
wykonawcy - firmie "Witpol-Bis z Zar i tym

wszystkim którzy zaangazowali sie w to
przedsiewziecie. Ogólna wartosc prac wynio-
sla ponad 730 tysiecy zlotych.

Po zwiedzeniu obiektu zaproszono
wszystkich zebranych na wysmienity, slodki
poczestunek. Ciasta domowego wypieku
przygotowaly Panie: Krystyna Myslicka, Ja-
nina Jasiczak, Anna Deluga, Wladyslawa
Wróbel, Anna Obuchowska, Danuta Glów-
ka, Maria Dobrzanska, Józefa Wrona. Oko-
licznosciowy tort z wizerunkiem
Domu Kultury upiekla Malgo-
rzata Drgas.

Imprezie otwarcia towa-
rzyszyla okolicznosciowa wy-
stawa ukazujaca Ruszów
"Wczoraj i dzisiaj" która przy-
gotowal soltys wspólnie z Pa-
niami Ahna Jagiello i Jadwiga
Kuternozinska. Zdjecia udo-
stepnila Dyrekcja Szkoly Pod-
stawowej w Ruszowie oraz
Urzad Gminy i Miasta w We-
glincu.

Oprócz wymienionym wczesniej oso-
bom gorace podziekowania naleza sie harce-
rzom z druzyny "Sukcesja" za pomoc w ob-
sludze zaproszonych gosci. Paniom: Izabeli
Uspienskiej-Domagala, Sabinie Koza, Irenie
Górniak, Marcie Jesionek oraz Panom Zbi-
gniewowi Lukasik i Andrzejowi Swiderek za
udzielona pomoc w przygotowaniu uroczy-
stosci. Leszek Hawrot
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Z OSTATNIEJCHWILI!!!
Komisariat Policji w Piensku informuje, ze

w nocy z dnia 20/21 pazdziernika 2006 r. o godz.

1.00 funkcjonariusze Komisariatu Policji w Pien-
sku z udzialem komendanta ijego zastepcy, z uzy-
ciem kamery termowizyjnej przeprowadzili dzia-
lania ukierunkowane na zwalczanie przestepstw
zwiazanych z nagminnymi kradziezami kabli TP
S.A. w rejonie gminy Wegliniec.

W trakcie tych dzialan dokonano zatrzymania
na "goracym uczynku" TadeuszaA.lat 44 (miesz-
kanca Czerwonej Wody), który w rejonie Czer-
wonej Wody dokonywal kradziezy kabla. Przy
wymienionym zabezpieczono 15 m.b. kabla ucie-
tego z czynnej linii TP S.A. wartosci l 000 zl.
Ponadto zabezpieczono przy nim przedmioty slu-
zace do dokonywania przestepstwa. W trakcie
dalszych czynnosci wymienionemu udowodnio-
no, iz w okresie od wrzesnia 2005 do chwili obec-

nej dokonal czterech podobnych przestepstw -
kradziezy kabla w rejonie gminy Wegliniec i Piensk.

Ogólem udowodniono mu kradziez 90 m.b.
kabla o lacznej wartosci 6 500 zl na szkode TP
S.A. tj. o przestepstwo z art. 278 § l kk. W dniu
23.10.2006 r. na wniosek policji, prokuratura rejo-
nowa w Zgorzelcu zastosowala wobec wymienio-
nego srodek zapobiegawczy w postaci dozoru po-
licyjnego.

RS. Gratulacje! Redakcja

Stary Wegliniec 25.10.2006 r.

Do redakcji "Gminnych Spraw"
Towarzystwo Przyjaciól Starego Weglinca do-
ceniajac dotychczasowa prace na rzecz rozwo-
ju naszej gminy a takze naszej wsi, udziela Panu
Andrzejowi Kutrowskiemu Burmistrzowi
Gminy i Miasta Wegliniec oficjalnego poparcia
w wyborach na Burmistrza Gminy i Miasta
Wegliniec.

Zarzad TPSW

Radni i Rada Solecka Starego Weglinca doceniajac
dotychczasowa prace na rzecz rozwoju naszej
gminy a takze naszej wsi, udziela Panu Andrzejo-
wi Kutrowskiemu Burmistrzowi Gminy i Mia-
sta Wegliniec oficjalnego poparcia w wyborach
Burmistrza Gminy i Miasta Wegliniec.

Radni i Rada Solectwa Starego Weglinca

Rodzice dzieci ze swietlicy srodowiskowej w
Starym Weglincu dziekuja Panu Andrzejowi Ku-
trowskiemu, Burmistrzowi Gminy i Miasta We-
gliniec za utworzenie w Starym Weglincu swietli-
cy srodowiskowej dla naszych dzieci.

Jednoczesnie chcemy zapewnic o naszym po-
parciu Pana kandydatury w wyborach Burmi-
strza Gminy i Miasta Wegliniec.

Rodzice: Krystyna Galska, Waldemar Roso-
wiecki, Marzena Nadolska, Tomasz Nadolski,

Wioletta Grzesków, Henryk Grzesków, Zofia
Kedziora, Beata Kowalska, Zdzislaw Zawrot-

niak, Elzbieta Klosowska
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ZASl rSZAN E \V SKLEPOWEJKaEJCE

- Pani jak ten czas szybko leci, juz w niedziele wybory!!!
- Tak,koniec kampanii, agitacji. Wyjdzie szydlo z worka! Kto operujekonkretami
ma szanse na su je nie,moze byc anej.
- Tojest praw esie, co,to za,k za, gdzie zamiast
konkretów i pr z eciwnika!
- Wlasnie, tych co robia i
gwarantuja dy,na pewno
me sa progra
- Pani, wyborc
moze liczyc na


