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'Drodzyczyte[nicy
Wybory rozstrzygniete. Mamy nowa Rade
Miejska na lata 2006-2010 oraz burmistrza,
którym ponownie ze zdecydowanym, 70%
poparciem zostal Andrzej Kutrowski. Do
Rady Miejskiej weszlo 12radnych z Komite-
tu Wyborczego ISO-2006 oraz trzech radnych
kandydujacych z innych komitetów. To wy-
bór gwarantujacy realizacje programu wy-
borczego ISO, a co za tym idzie, dalszy roz-
wój gminy. Burmistrzowi oraz radnym ISO
nalezy zyczyc wytrwalosci i determinacji w
jego realizacji.

Udalo nam sie równiez doprowadzic
do zwyciestwa w wyborach do Rady Powia-
tu. Blok PO-PIS-ISO, który powstal dzieki
naszym staraniom zdobyl lacznie 15 manda-
tów w 21 osobowej Radzie Powiatu a nasz
kandydat Stanislaw Mikolajczyk zostal wy-
brany w-ce przewodniczacym Rady Powia-
tu. Mam nadzieje, ze wreszcie nastapi spra-
wiedliwy podzial funduszy powiatowych, a
nasza gmina przestaniebyc marginalizowa-
na(policja, straz pozarna, pogotowie ratun-
kowe, drogi).

Ciekawie ulozyly sie wybory do Sej-
miku Dolnoslaskiego. Popierani przez nas
kandydaci osiagneli sukces. Pani Marzena
Machalek z PIS-u nie tylko wygrala wybory
do sejmiku, ale w wyniku wyborczych prze-
tasowan (posel z Glogowa zostal prezyden-
tem miasta) weszla do sejmu. Do Sejmiku Dol-
noslaskiego zostal wybrany Pan Marek To-
mala z PIS-u, mieszkaniec Bogatyni. Dzieki
temu nasz powiat ma w sejmiku swojego
przedstawiciela, a nasza gmina zyczliwego

radnego, który zobowiazal sie dbac o na-
sze interesy. Praktycznie wszystkie cele
strategiczne ISO, dotyczace wyborów sa-
morzadowych, zostaly osiagniete. Nigdy
w historii samorzadu od 1990 r. nasza
gmina nie byla w tak korzystnej sytuacji:
Mamy silna, skonsolidowana Rade
Miejska, profesjonalnego Burmistrza i
przyjazne, zewnetrzne otoczenie. To szan-
sa, która nasza gmina powinna wykorzy-
stac.

W beczce miodu lyzka dziegciu,
przynajmniej dla mnie. Sukces druzyny
nie przelozyl sie niestety na mój sukces
osobisty. Tak w demokracji bywa, ja sie
nie obrazam. Chcialbym podziekowac za
346 glosów poparcia jakie w tych wybo-
rach otrzymalem. Glosy te utwierdzily
mnie w przekonaniu, ze warto bylo zgod-
nie ze swoimi przekonaniami i zasadami
twardo i konsekwentnie realizowac zada-

nia dzwigajace Wegliniec z marazmu i by-
lejakosci.

Dzisiaj Wegliniec jest zupelnie w
innym miejscu niz 10 lat temu, zaczynamy
byc z niego dumni. To moja najwieksza
satysfakcja. Mam kilka ulubionych pro-
jektów które wspóltworzylem i które na-
dal mam zamiar wspierac: Stowarzysze-
nie ISO, "Gminne Sprawy", "Swieto Grzy-
bów", Uczniowskie Kluby Sportowe. To
nasze oryginalne wizytówki które zal by-
loby stracic.

Na koniec wszystkim mieszkan-
com gminy i sobie równiez zycze, zeby-
smy za 4 lata byli dumni z dokonan nowo
wybranych wladz samorzadowych.

Miroslaw Soch on

Szanowni wyborcy
Obejmujac w wyniku przeprowadzonych

wyborów po raz piaty z kolei urzad burmistrza
Gminy i Miasta Wegliniec chcialem serdecznie
podziekowac wszystkim mi mieszkancom Gmi-
ny którzy poparli moja kandydature i obdarzyli
mnie kolejny raz swoim zaufaniem.

Przezylismy po raz drugi bezposrednie
wybory burmistrza i dla mnie byly one calkowi-
cie odmienne od poprzednich. Decyzje o kan-
dydowaniu w pierwszych bezposrednich wy-
borach sprzed 4. lat podjalem z duza ciekawo-
scia oceny mej pracy w minionych kadencjach,
na które otrzymalem powolanie z woli Rady
Miejskiej. Bylem ciekaw oceny calego elektora-
tu i nie ukrywam bardzo mocno zalezalo mi by
byla to ocena pozytywna. Prowadzilem inten-
sywna kampanie czesto dosc agresywnie ata-
kujac kontrkandydatów, konstruowalem ambit-
ny program i z niecierpliwoscia oczekiwalem
wyników wyborów. Uzyskane wtedy okolo 60
% poparcie sprawilo mi satysfakcje i z entuzja-
zmem odebralem zarówno wyniki wyborów jak
cala sytuacje zwiazana z rozpoczeciem wyko-
nywania mandatu i nowych obowiazków.

Przed wlasnie odbytymi wyborami jak i
tuz po nich moje podejscie, przyjeta taktyka i
sytuacja po wyborach sa nieco odmienne. Przy-
jete zalozenie przedwyborcze - iz bez wzgledu
kto bylby kontrkandydatem i jakie metody sto-
sowal nie bede prowadzil agresywnej negatyw-
nej kampanii - z wielkim trudem ale jednak uda-
lo mi sie zrealizowac. Uwazam, iz intencje i cele
wszystkich kandydatów na burmistrza, i na rad-
nych z pewnoscia zakladaja jest zrobienie cze-
gos dobrego dla gminy, dla spolecznosci lokal-
nej. Pracujac od kilkunastu lat w tym wlasnie
celu musialbym krytykujac innych po czesci
sprzeniewierzajac sie samemu sobie. Pomimo
czesto nieakceptowanych przeze mnie metod
prowadzenia kampanii, bezpodstawnego atako-
wania innych, bywalo ze zasluzonych dla gmi-
ny ludzi, nie reagowalem. Chcialem by powsta-
lo wrazenie, iz kazdy moze byc burmistrzem, bo
ten urzedujacy nie bedzie za wszelka cene i
wszelkimi metodami bronil swojego stanowiska.
Uwazam, iz nikt nie jest niezastapiony, ani bur-
mistrz, ani radni i swoim dzialaniem powinni-
smy wszyscy pobudzac ambicje i aspiracje do
udzialu w lokalnej polityce, a nie je ograniczac.

cd na str. 2
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Prowadzenie "brudnej" kampanii, tolerowa-
nie bezpodstawnych oskarzen, pomówien,
powoduje, iz rzesza ludzi, którzy mogliby sie
zaangazowac w polityke stanie z boku - w
koncu nikt nie chce byc bezpodstawnie oplu-
ty. Wcale nie musi tak byc, ze polityka bedzie
bagienkiem do którego czysci ludzie nie chca
wchodzic z obawy przed obrudzeniem.
Wszystko zalezy od nas - jesli nie zaakcep-
tujemy pewnych dzialan tj., klamstw, agresji,
amoralnosci to mamy szanse, ze polityka lo-
kalna bedzie przyciagac mlodych ambitnych
ale i starszych doswiadczonych, z autoryte-
tem dla dzialan na rzecz dobra wspólnego.

Reasumujac okres kampanii stwier-
dzam, iz sam sie w niej zbyt mocno nie anga-
zowalem, co umozliwilo mi poswiecenie wie-
cej czasu sprawom urzedowym, które toczy-
ly sie w miare normalnie, a ich efektem jest
miedzy innymi terminowo przygotowany
projekt budzetu gminy.
Sledzenie kampanii pozostawiló po sobie ol-
brzymi niesmak i nieodparte przekonanie, ze
tak byc nie powinno, ze to jednak chyba ni-
komu nie sluzy.

Oczywiscie wyniku nie bylem pewien
ale bez wzgledu na to jaki by on byl bylem
spokojny. Gdyby sie zdarzylo, ze nie zostal-
bym wybrany to odchodzilbym z poczuciem
dobrze spelnionego obowiazku i tak napraw-
de nie chcialbym chyba byc burmistrzem w
sytuacji kiedy robiac tak duzo ocena za to
nie bylaby jednoznaczna. Osiagniety wynik
(prawie 7:3 jest lepszy o blisko 10% niz przed
4-rema laty) nie spowodowal u mnie wybu-
chu euforii i radosci, poczucia ulgi. Pierwsze
uczucia i mysli to poczucie olbrzymiej oba-
wy, odpowiedzialnosci za to co mnie czeka w
kolejnej kadencji. Znajac realia funkcjonowa-
nia samorzadów, mozliwosci naszej gminy,
uwarunkowania zewnetrzne wyobrazilem so-
bie ogrom pracy i problemów, które mnie cze-
kaja.

WE~LlNIE[JKIE ~"'f""e ~
W dniu 24 listopada 2006r. odbyla sie

inauguracyjna sesja Rady Miejskiej Weglinca..
Sesje zwolalprzewodniczacyRady Miejskiejmi-
nionej kadencjiMiroslaw Sochon,a do czasuwy-
boru nowego przewodniczacego obrady popro-
wadzila p.Teresa Przybysz jako jedna z radnych
seniorów.

W sesji uczestniczyli wszyscy radni, tj.
BATOGWANDA,BLAUCIAKWALDEMAR,
CHROMA KRZYSZTOF, DOMAGALARE-
MIGIUSZ, DROZD BARBARA, FRELICH
WIESLAW, HAWROT LESZEK, KARLIC

zostali: ~ ~"O~"'of CHROMA;
Remigiusi~brVm"GALA', Ilz~eta KLOSOW-
SKA; Stanislaw PAPIEZ; Wieslaw PIECHOTA
5. W sklad Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych
powolani zostali: Remigiusz DOMAGALA; Le-
szek HA WROT; Grzegorz KARLIC; Elzbieta
KLOSOWSKA; Teresa PRZYBYSZ

6. W sklad Komisji Rolnictwa, Lesnictwa i Ochro-
ny Srodowiska powolani zostali: Waldemar
BLAUCIAK; Wieslaw FRELICH; LeszekHAW-

ROT; GrzegorzKARLIC; Wieslaw PIECHOTA;
Zbigniew SOLTYS.

Serdecznie dziekuje jeszcze raz wszyst-
kim, którzy na mnie glosowali, tym co poma-
gali mi w goracym przedwyborczym okresie i
spieszyli z gratulacjami po wyborach.
W szczególnosci dziekuje mieszkancom mo-
jej rodzinnej miejscowosci Czerwonej Wody,
którzy udzielili mi az 93% poparcia. W tak
malym i przejrzystym srodowisku nie da sie
ukryc zadnych slabostek i nieprawidlowosci
- wszyscy sie doskonale znaja, wiemy co
burmistrz robi, z kim sie spotyka, co posiada
i jakie ma relacje do innych.

Z tego wlasnie wzgledny wynik uzy-
skany w Czerwonej Wodzie jest cenny ale i
mocno zobowiazujacy. Kolejna mila niespo-
dzianka dla mnie byl wynik uzyskany w Pia-
secznej i Jagodzinie, gdzie w poprzednich
wyborach przegralem. W mojej ocenie by
zasluzyc na ludzkie zaufanie, dyskredytowa-
nie, krytykowanie innych nie pomaga w ogóle,
werbalne przekonywanie do siebie pomaga
nieuczciwie, zalatwianie ludzkich spraw, roz-
wiazywanie problemów i uwiarygodnienie
umiejetnosci takich dzialan w przyszlosci
decyduje o wszystkim.

Andrzej Kutrowski

GRZEGORZ, KLOSOWSKA ELZBIETA,
KOLODZIEJCZAK CZESLAW, PAPIEZ
STANISLAW,PIECHOTA WIESLAW,PRZY-
BYSZ TERESA, SOLTYS ZBIGNIEW I
ZGUD KRZYSZTOF.

Przewodniczaca Rady Miejskiej wybra-
na zostala DROZD Barbara, zastepcaprzewod-

niczacej Rady Miejskiej wybrany zostal KO-
LODZIEJCZAK Czeslaw. W nastepnej kolej-

nosci podjeto uchwale ustalaj aca liczebnosc ko-
misji stalych Rady Miejskiej.

Po podjeciu tej uchwaly przystapiono
do ustalenia skladów osobowych poszczegól-

nych komisji.
l. W sklad Komisji Rewizyjnej, Prawa i Porzad-
ku Publicznego powolani zostali: Wanda
BATOG; Waldemar BLA U CIAK; Wieslaw

FRELICH; Zbigniew SOLTYS
2. W sklad Komisji Inicjatyw Uchwalodawczych
i Prawa Miejscowego powolani zostali: Krzysz-
tofCHROMA; Remigiusz DOMAGALA; Wie-
slaw FRELICH; Leszek HA WROT; Elzbieta
KLOSOWSKA; Teresa PRZYBYSZ
3. W sklad Komisji Gospodarczo-Finansowej

powolani zostali: Krzysztof CHROMA; Wie-
slaw FRELICH; Stanislaw PAPIEZ; Teresa
PRZYBYSZ; Zbigniew SOLTYS
4. W sklad Komisji Oswiaty i Kultury powolani

Po ustaleniu skladów osobowych komi-

sji, Rada dokonala wyboru przewodniczacych
komisji, wybrano:
Wieslawa Frelicha na przewodniczacego Komisji

Rewizyjnej, Prawa i Porzadku Publicznego
Elzbiete Klosowskana Przewodniczaca Komisji
Inicjatyw Uch)Valodawczych i Prawa Miejscowe-
g:>
Terese Przybysz na Przewodniczaca Komisji Go-
spodarczo-Finansowej
Remigiusza Domagale na Przewodniczacego Ko-
misji Oswiaty i Kultury
Leszka Hawrota na przewodniczacego Komisji

Zdrowia i Spraw Socjalnych
Wieslawa Piechote na Przewodniczacego Komisji
Rolnictwa, Lesnictwa i Ochrony Srodowiska

W nastepnej kolejnosci Burmistrz Gminy
i Miasta Andrzej Kutrowski przedstawil w skró-

cie raport o stanie gminy. Pelna tresc raportu, kaz-
dy radny otrzymal w formie pisemnej.

W ostatnim punkcie pqrzadku obrad sesji,

sprawach róznych, radni zapoznani zostali z prze-
pisami prawa dotyczacych obowiazku zlozenia
oswiadczen majatkowych oraz przekazano radnym
zaproszenia na posiedzenie komisji i nastepnase-
sje, tematem których bedzie opiniowanie projek-
tów uchwal zwiazanych z budzetem.

Barbara Drozd

p O D Z I E K O W A N -I E
I

W szystkim Wyborcom z terenu Gminy i Miasta Wegliniec,
którzy w wyborach samorzadowych w dniu 12 listopada 2006 r.
oddali swój glos na kandydatów na radnych rady miejskiej, bur-
mistrza, radnych do powiatu z listy ISO 2006, z listy ISO-Poro-
zumienie Prawicy oraz na radnych sejmiku województwa z listy
PO i Pi S, skladamy gorace podziekowania.

Otrzymane zaufanie postaramy sie zamienic, w jeszcze bar-
dziej dynamiczny i spelniajacy Panstwa oczekiwania, rozWÓJ

Gminy.

Radni, kandydaci na radnych i wszyscy czlonkowiE
Komitetu WyborczegoWyborcó~

Inicjatywa Samorzadowo-Obywatelska 200E
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Frekwencja w wyborach samorzadowych

GMINARAZEM

CzerwonaWoda

RuszówKoscielnaWies

JagodzinPiaseczna

StaryWegliniec

Zielonka

i
\
\

Wegliniec

ÓRBURMISTRZA

procentowoliczbaoddanych sówwobwodachglosowania

93

Wegliniec Zielonka

DKutrowski'I Matuszewski

StarY Jagod~n

gliniecc Piaseczna

Ruszów

Koscielna

WIes

Czerwona

Woda

RAZEM

GMINA
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ILOSC UZYSKANYCH GLOSÓW

KANDYDACI DO RADY MIEJSKIEJ WEGLINCA
OKREG WYBORCZY NR 1 -WEGLINIEC '

Zg.ud Krzysztof

Zator Zenon

Frelich Wieslaw

Drozd Barbara

Chroma Krzysztof

Sochon Miroslaw

Malisz BQgl,Jmila

Lewicka Ewa

Slaboleps.zyRadoslaw

Fink Mari.a

Marek Wawrzynek

Razmus Katarzyna

Piechota Wieslaw

Bernatek Ewa

432

418

352

399

347

98

340

151 I

17~

409

ILOSC UZYSKANYCH GLOSÓW

KANDYDACI DO RADY MIEJSKIEJ WEGLINCA
OKREG WYBORCZY NR 5 -RUSZÓW

Papiez Stanislaw

KolodziejczakCzeslaw

Domagala Remigiusz

Hawrot Leszek

Wolanin Sylwia

WilkJanusz

Sójka Olga

Swiderska Beata

386
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ILOSC UZYSKANYCH GLOSÓW

KANDYDACI DO RADY MIEJSKIEJ WEGUIiICA

OKREG WYBORCZY NR 2 -ZIELONKA

ILOSC UZYSKANYCH GLOSÓW
KANDYDACI DO RADY MIEJSKIEJ WEGLINCA

OKREGWYBORCZY NR 4 -JAGODZIN, PIASECZNA

I I I! MatuszykJacek

j
I

! Wojnarowicz
j Lukasz

7

-0- o o I i Matuszewski
I . Krzysztof

ILOSC UZYSKANYCHGL.OSÓW
KANDYDACIDO RADYMIEJSKIEJ WEGLINCA

OKREG WYBORCZY NR 3 - STARY WEGLINIEC

Burczak
Andrzej

!

! BatogWanda

!

SoltysZbigniew

PiotrowskaAnna

KlosowskaElzbieta

FinkMarian

Szmajdzinskateresa

KaryszynJolanta

103Karlic Grzegorz

214

ILOSC UZYSKANYCH GLOSÓW
KANDYDACI DO RADY MIEJSKIEJ WEGLINCA

OKREG WYBORCZY NR 6 -CZERWONA WODA

Przybysz
Teresa

Blauciak
Waldemar

Szewczuk
Beata

Medynska
Edyta

,
3113

",'_0"" m...............
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Wynikiglosowaniado radypowiatu

w okregunr3 Wegliniec- Piensk

Samoobrona

Horyzonty

PorozumieniePonadPodzialami

ISO-PorozumieniePrawicy

PlatformaObywatelska

Prawoi Sprawiedliwosc

.Wegliniec Piensk

Ilosc uzyskanych glosów przezposzczególnychkandydatówdorady powiatuw okregunr 3 Wegliniec-Piensk
Wegliniec Piensk razem Wegliniec Piensk razem

136 259 6 265

1 1 ~ M

60 85 48 1 49
18 85 4 143 147

2 59 148 63 211

28 34 91 97

672 711 24 98
24 210 166 174

190 205 14 151
7 55 R czkowska Halina 65 68

54 59 ~ Winkler Mal orzata 70 82
. o

3 68 ~ BerekGrze orz 85 95
38 ~ DuczmalMacie' O 11
70 82 ObrusnikJoanna 2 50
13 385 lewkowski Jan 16 17

263 270 ChrulenkoMichal 52
4 283 Pa órski Karol 32

ro
163 218 €S JuszczakJoanna 7

6 169 .g Stasiak Edward 16
~ MichalskiMariusz 3 4 7
8s Ko acz !'Iskilech 5 21 26

Ma'ocha Ma dalena 4 2 6

K inkiewicz leon 1 6 7

Mandatradnegopowiatuuzyskali:Strojny Jerzy; Kutrowski Andrzej; Mikolajczyk Stanisl.aw;Karolak Szymon
( W zwiazkuz wyboremKutrowskiegoAndrzejana burmistrza,mandatradnegouzyskaosobaz najwiekszakolejna

liczbaglosów,osobata bedziePaszkiewiczRoman) .

6
39

186
15
48

5
65
13
12

372

279
55

163
1
1

204
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GRYPA
ostatnia niekontrolowana plaga ludzkosci

Grupa jest ostra, sezonowa choroba wirusowa,
ukladu oddechowego.
Czesto mylimy jaz innymi, ostro przebiegajacymi
infekcjami dróg oddechowych, takimi jak:
- choroba przeziebieniowa

- zapalenie blony sluzowej nosa (katar)

-zapalenie gardla

-zapalenie oskrzeli.

Prawdziwa grypa charakteryzuje sie:
- naglym poczatkiem
-wysoka temperatura ciala

-bólami miesniowymi, rozbiciem, bólami glowy i
oslabieniem.

Wedlug Swiatowej Organizacji Zdrowia, co
roku na swiecie choruje od 330 mln do 990 mln
osób, z czego umiera ok.SOOtys. do l mln. Grypa
powoduje zachorowania o charakterze epidemii
(wystepujace rok) oraz pandemii (co kilkanascie
lat).

Pamietac nalezy, ze slynna "hiszpanka" w
1918 r., spowodowala smierc 500 milionów lu-
dzi!

W Polsce szczyt zachorowan na grype przy-
pada na styczen-marzec kazdego roku.

Po grypie, zdarzaja sie powiklania, np. zapa-
lenie miesnia sercowego, zapalenia pluc i oskrzeli-
ków, zapalenia ucha srodkowego z niedosluchem.

Schorzenia te sa bardzo niebezpieczne dla ma-
lutkich dzieci oraz dla osób w podeszlym wieku
(powyzej 65 r. z.),szczególnie chorujacych na cu-
krzyce, choroby serca, choroby oskrzeli (astma!),
i choroby pluc.

Jedyna skuteczna ochrona jest szczepienie.
Szczepionka zawiera unieczynnione czesci wirusa
i nie moze wywolac choroby. Jesli jednak ktos, po .

szczepieniu zachoruje na infekcje grypopodobna,
nalezy potraktowac to jako zbieg okolicznosci.

Szczepienie sa zalecane przede wszystkim:
-dzieciom od 6 m.z. i ich opiekunom
- osobom starszym, powyzej 65 r.z.
. chorujacym na schorzenie ukladu krazenia
-chorujacym na astme, przewlekle schorzenia ukla-

du oddechowego
- osoby majace kontakt z innymi ludzmi (m.in.
pracownicy sluzby zdrowia, szkolnictwa,
handlu, transportu i komunikacji).

Dlatego tez naprawde warto zaszczepic
sie przeciwko grypie

ZAINWESTUJ W SWOJE ZDROWIE!!!

WE~LlNIEaKIE str. 7)

Mandat radnego sejmiku województwa, z okregu nr 4 (byle województwojeleniogórskie) uzyskali:
Marzena MACHALEK, Jerzy ZIELINSKI, Jerzy POKÓJ, Wojciech SMOLINSKI, Marcin
ZAWILA,Elzbieta ZAKRZEWSKA.

ZakjlkatygodniBozeNarodzenie,czasspotkanrodzinnychwswiatecznejatmosferze.Jestto tezmoment
przygotowywaniaozdóbswiatecznych.I tak juzporaztrzeciBibliotekaPublicznaMiastai GminyWegli-
njecoglaszakonkurs

"NAJLADNIEJSZA OZDOBA BOZONARODZENIOWA"

REGULAMINKONKURSU

Organizator:BibliotekaPublicznaMiastai GminyWegliniec.
Cel konkursu:
- Zapoznaniesie z tradycjamizwiazanymize SwietamiBozegoNarodzenia;
- Zaprezentowanieszerokiejpublicznosciefektówpracy mieszkancówgminy i miastaWegliniec.
Zasady uczestnictwa:
- Konkursadresowanyjest do wszystkichmieszkancówgminy i miastaWegliniecniezaleznieod wieku;
" Do konkursu moznazglaszacozdobybozonarodzeniowewykonanetechnika dowolna;
- Pracemoga byc wykonaneindywidualnielub przezgrupy kilkuosobowe;
- Pracenalezydokladniepodpisac:imie, nazwisko,(ewentualnieszkola i klasa),adres
Termin: Pracenalezydostarczycdo dnia 19 grudnia2006 r. do BibliotekiPublicznejMiGWegliniec,ul. Wojtyly
10 lub UGiMWegliniec;
- Eksponatykonkursoweocenianebedadn. 20. XII. 2006 r.
- Caloscpracprezentowanabedziew osrodkachkulturynatereniegminyi miastaWegliniec.
Postanowieniaogólne:
- ZgloszonepracebedaocenianeprzezkomisjepowolanaprzezdyrektoraBibliotekiPublicznejMIG Weglihiec;
- O wynikach konkursu uczestnicyzostanapoinformowani indywidualnie;
- W sprawachspornych decyzjanalezydo organizatora;

Wszelki informacje uzyskacmoznaw Bibliotece PublicznejMiG Wegliniec, ul Wojtyly 10 pod nr telefonu
075 77 12 510 lub Q757714 551

JUBILEUSZ "PODOLANIE" utrzymywaniemtradycjizwiazanychze
swietami Bozego Narodzenia, Wielkano-
cy, Dozynek. Zespól bierze udzial w lokal-
nych uroczystosciach, dwukrotnie uczest-
niczyl w Festiwalu w Kazimierzu nad Wisla
oraz innych imprezach na terenie Dolne-
go Slaska.

Dziesieciolecie zespolu uczczono
w dniu 24.11.2006 spotkaniem z bylymi
czlonkami zespolu, zalozycielami oraz wla-
dzami Gminy.

Ze strony Redakcji zyczymy ze-
spolowi wiele sukcesów w nastepnych
latach jego dzialalnosci.

ZESPOLU
Tojuz dziesiec latminelo od cza-
su gdy Alferd Janicki z Janina
Kramarzewskazalozylw CzelWo-
nej Wodzie zespól "Podolanie".
Przez te lata wiele sukcesów od-
niesli "Podolanie", wiele otrzy-
mali pieknych nagród i milych
slów. Zmienial sie w ciagu tych
ich sklad.

Od kilku latzespól zajmu-
je sie takze prezentacjaprzygoto-
wywanych przez siebie potraw i Red.

Wl'NIKIGLOSOWANIADOSEJMIKUWOJEWÓDZTWA

NA TERENIEGMINY WEGLINlEC(liczba oddanych glosów)

Ziemia Lubanskiej Doby Napoleonskiei 126

I
Narodowe Odrodzenie Polski 120

I
UniaPolitykiRealnej 122

PolskaPartiaPracy liII 33
I
I
!

SamoobronaRP 1 4

29SLD+SDPL+PD+UPLewicai Demokraci

PlatformaObywatelskaRP 75
i I

Prawoi Sprawiedliwoc 547.

KrajowaPartiaEmerytówi Rencistów 129

LigaPolskichRodzin 1 5 -
I
I

PolskieStronnictwoLudowe
1411
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PODZieKOWANIE
Niniejszym skladamy gorace podziekowania na-
stepujacym osobom za przyczynienie sie do
otwarcia mlodziezowego Klubu, w piwnicy
Domu Kultury w Ruszowie.
Pani Aleksandrze Sniegula i Panu Aleksandrowi
Karcz za ozdobne malowidla na scianach, Panu
ZbigniewowiLukasik wlascicielowi firmy "PAT-
POL" w Ruszowieza komplet mebli kuchennych,
Panu Piotrowi Kuternozinskiemu za przekaza-
nie i montaz drzwi w pomieszczeniu sanitarnym,
Pani Izabeli Uspienskiej-Domagala -dyrektor
MGOK i Pan Andrzejowi Kutrowskiemu bur-
mistrzowi Gminy i Miasta Wegliniec za wszelka
pomoc organizacyjna oraz grupie mlodziezy za
wklad pracy w wysprzatanie pomieszczen po
remoncie.

Leszek Hawrot-Soltys
Anna Jagiello - opiekun Klubu

- No i po wyborach, wiadomo kto jest kim, kto wygral, kto przegral.
- Tak, tak, jaka kampania taki wynik, tak sobie mysle, ze sprawdzilo sie przyslowie:
kto czym wojuje to od teao ginie! '

- Jak to ginie? N~.
- Pani, jesli ar
przeciwnika, te
- Pani, ale j
gdzie sie po'
- Tak, tak, j
uwadze wladz

siagniec rywala i
co robia!
naca z mIejSCa

BOISKAWCZERWONEJWODZIE
Wszystkim Wyborcom Gminy i Miasta Wegli-
niec, dziekuje za zaufanie i oddanie glosu na
moja osobe, jako kandydata do Rady Powiatu
Zgorzelec, w wyborach samorzadowych w dniu
12.11.2006 r.

Szczególne podziekowania skladam mieszkan-
com Jagodzina i Piaseczna, którzy w tak zde-
cydowany sposób poparli w glosowaniu moja
osobe, a Panom, Bogdanowi Mscichowskie-
mu i Andrzejowi Kusiakowi dziekuje za oso-

biste zaangazowanie w kampanie wyborcza.
Stanislaw Mikolajczyk

Radny Rady Powiatu Zgorzelec

W imieniu mieszkanców Zielonki skladam podzie-
kowanie dla Pani Kierownik Ilony Curylo-Dziuba
Niepublicznego Zakladu Opieki Zdrowotnej w We-
glincu za zorganizowanie w naszej miejscowosci
bezplatnych badan profilaktycznych, przeprowa-
dzonych w dniu 16.11.06 przez dyplomowana pie-
legniarkepania WiesieWojciechowska.

Z badania poziomu cukru i cisnienia krwi sko-
rzystalo 32 osoby. Bardzo prosimy o czestrze prze-
prowadzanie takich lub podobnych badan, gdyz
ludziom trudno sie wybrac do Przychodni z powo-
duchorób i uciazliwego dojazdu.

Soltys Wanda Batog

Dnia 28 pazdziernika mialo miejsce uroczyste
otwarcie kompleksuboisk mieszczacych sie przy
Szkole Podstawowej w Czerwonej Wodzie. Na
kompleks sklada sie boisko do koszykówki, teni-
sa ziemnego, mini pilki noznej, 2 boiska do siat-
kówki oraz 6 torów biezni 6O-metrowych,skocz-
nia do skoku w dal i szachownica. Obiekt jest
ogólnodostepny,mogaz niego korzystac i ucznio-
wie szkoly podstawowej jak równiez mlodziez i
starsi.
Dyrektor Szkoly Podstawowej w Czerwonej
Wodzie pragnie goraco podziekowac p. Burmi-
strzowi, radnym poprzedniej kadencji oraz pra-
cownikom Urzedu Gminy i Miasta w Weglincu
za ogrom prac wlozonych przy realizacji tego
projektu. Z wyrazami szacunku

Danuta Grabowska

Drodzy Mieszkancy Zielonki!
Pragne podziekowac wszystkim, którzy w dniu
12.11.06 wzieli udzial w wyborach samorzadowych
do rad gmin, powiatów i sejmików województw.
Spelniajac swój obywatelski obowiazek, a zarazem
oddajac swój glos na moja skromna osobe. Postaram
sie zrobic wszystko co bedzie w mojej mocy, aby
nie zawiesc Waszego zaufania. Wiem równiez iz
obdarzajac mnie tak wielkim zawierzeniem, wyma-
gania beda duze.

Zdaje sobie sprawe, ze bedzie to ciezka praca,
ale mysle tez, ze mam w Zielonce wiele przy-
jaciól i zyczliwych osób; którzy beda mnie
wspierac i pomagac. Mandat Waszego zaufa-
nia pomoze nam wspólnie zrealizowac zamie-
rzone cele. Wiem równiez, ze wszystkich ludz-
kich problemów, klopotów nie bede w stanie
rozwiazac, ze wzgledu na przepisy, ustawy
itp. ,ale starac sie bede na pewno. Jeszcze raz
wszystkim Panstwu dziekuje.

Wanda Batog Radna Zielonki

PODZIEKOWANIE
RADZIE RODZICÓW

Otwarcie boisk i zmodernizowanej czesci po-
mieszczen Domu Kultury bylo okazja do zorga-
nizowania przez Rade Rodziców przy SP w Czer-
wonej Wodzie festynu dla dzieci i rodziców. Przy-
gotowano wiele atrakcji, miedzy innymi konkur-
sy, loterie, zabawa przy muzyce itp. Nagrody
dla uczestników konkursów zapewnili sponso-
rzy: Kierownik hurtowni EuroCash w Zgorzelcu
Robert Jurków; wlasciciel pubu "Alibi" - Marek
Kaletka; wlasciciel sklepu spozywczego Daniel
Paluch; wlasciciel sklepu spozywczego w Dlu-
zynie Zbigniew Wojciechowski i przedstawiciel
firmy Coca Cola - Lukasz Macków.
Na rece przewodniczacej Jolanty Kos skladam
serdeczne podziekowanie sponsorom i wszyst-
kim rodzicom, którzy pomagali w organizacji fe-
stynu.

imprez, prezentacje, wystawy. W tym roku
projekt z naszej szkoly opracowany przez
pania Barbare Drozd spotkal sie z zywym za-
interesowaniem organizatorów festiwalu. Byl
on realizowany w dniu 21.11.2006 r: od godz.
900 w Sali widowiskowej w budynku Urzedu
Gminy i Miasta w Weglincu. Tematem warsz-
tatów jest "Wewnetrzna przestrzen teatralna".
Kilkugodzinne zajecia w grupach uczniów ze
szkól podstawowych z Weglinca, Czerwonej
Wody i Ruszowa prowadzic bedzie pani Kory-
na Opala- Wnuk, teatrolog, trener amerykanskie-
go programu kreatywnego myslenia "Odyseja
umyslu", specjalista od edukacji artystycznej
dzieci i mlodziezy, wykladowca technik arty-
stycznych, dramy i arteterapii w kilku uczel-
niach w Polsce.

Zapraszamy chetnych do podpatrze-
nia nowych lub rzadko stosowanych metod
pracy z uczniami na warsztaty "Wewnetrzna
przestrzen teatralna".

Barbara Karolak - dyrektor szkoly

W dniu 15.11.2006 r. bylismy uczestnikami konfe-
rencji otwarcia projektu "Transgraniczny Festiwal
Wiedzy i Umiejetnosci Zgorzelec 2006". Jego celem
jest wymiana kulturalno - oswiatowa pomiedzy
szkolami i placówkami edukacyjnymi po obu stro-
nach Nysy, a takze umozliwienie nawiazania no-
wych kontaktów i promowanie placówek.

Realizatorem wszystkich zaplanowanych
dzialanjest Powiatowe Centrum Edukacyjnew Zgo-
rzelcu oraz BOW w Gorlitz (Niemcy). Projekt jest
finansowany ze srodków UE - Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu
Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Wol-
ny Kraj Zwiazkowy Saksonia - Rzeczpospolita
Polska (Województwo Dolnoslaskie) oraz budzetu
powiatu zgorzeleckiego.

W ramach festiwalu w róznych placówkach
powiatu zgorzeleckiegoodbeda sie warsztaty, cykle

Dyrektor SP-D. Grabowska

PODZIEKOWANIE!
Wszystkim mieszkancom solectwa Ruszowa
i Koscielnej Wsi, którzy w wyborach samorza-
dowych glosowalina moja osobe i powierzyli mi
mandat radnego skladam gorace podziekowanie.

Leszek Hawrot


