
Trwaprzygotowanieproceduryprzetargowejna
wykonaniemodernizacji i rozbudowy oswietleniauliczne-
go na obszarze calej gminy i miasta Wegliniec. Przygoto-
wana dokumentacja zakladala ogloszenie przetargu na
prace budowlane wraz ze zleceniem uslugi konserwacji
sieci oswietlenia ulicznego. Obserwacja prowadzonych
procedurna podobne zadania w innych gminach oraz fakt
izzdecydowanawiekszosc lamp oswietleniowych w gmi-
niejest zawieszona na slupach Zakladu Energetycznego
spowodowaly, ze burmistrz zdecydowal o rozdzieleniu
obydwu zadan i ogloszeniu przetargu na modemizacj e i

rozbudowe, ausluge
konserwacji przy-
najmniej na razie po-
zostawicbez zmianw

realizacji Zakladu
Energetycznego.

Koniecznym oka-
zalo sie sprawdzenie
dokladnie stanu po-
siadania Gminy iZa-
kladu Energetyczne-
go jesli chodzi o slu-
py oswietleniowe.
Energia Pro przy zle-
ceniu uslugi eksplo-
atacji i konserwacji
przez gmme mnemu
podmiotowi zacznie
naliczac oplaty za

dzierzawe slupów, które sa istotnym dodatkowym kosz-
tem, akazdorazowe wejscie na slup zwiazane z wylacze-
niem pradu równiez wymaga oplat za tzw. wylaczenia.
Kolejnym problemem jest fakt, iz czesc urzadzen steruja-
cych znajduje sie w obiektach Zakladu Energetycznego
co pociaga za soba dodatkowe komplikacje i wydatki
w przypadku przej.eciakonserwacj i przez podmiot inny
niz EnergiaPro.

Poza powyzszym problemem powstalym wtrak-
cieprzygotowywanejprocedury z obserwacji skladanych
protestóww innych gminach wynikla koniecznosc dopre-
cyzowania zasad postepowania przez wykonawce z od-

padami niebezpiecznymi powstajacymi przy demontazu starych
opraw, zasad zlecania podwykonawcom opracowania dokumen-
tacji projektowej i ewentualnie innych uslug.

Istotnym problemem stalo sie równiez okreslenie dla po-
szczególnychkategorii dróg,przy których budujemy lubmoderni-
zujemy oswietlenie parametrów, które ma ono spelniac by byly

zachowane wymogi norm okreslonych prawem oraz sposób po-
miaru tych parametrów w trakcie procedur odbiorowych.

Burmistrz zdecydowal o obnizeniu kwoty przetargu na po-
dobnych zadaniach realizowanych przez firmy, które beda skla-
dac referencje dokumentujace doswiadczenie zawodowe. Ma to
poszerzyc krag potencjalnych wykonawców co powinno zwiek-
szyc konkurencje iprzez to dac szanse uzyskania korzystniejszej
ceny.Z drugiejstronytrwajarozwazania,o ilenalezyobnizyckwote
przerobu w referencjach by nie dopuscic firmniezdolnych w zalo-
zonym czasie nalezycie wykonac i sfmansowac zadanie.

Prace nad dokumentacjaprzetargowatrwaja, konsultowane
sajej kolejne wersje tak by uniknac ewentualnych protestów
i sporów w trakcie przetargów.

Za opóznienie spowodowane zlozonoscia problemu wy-
pada przeprosic z oczekiwaniem na wyrozumialosc.

Red.

Z okazjiDnia Edukacji Narodowej,

zyczymyWam Drodzy Pedagodzy
samych sukcesów, rado~i

i wytrwal~i w Waszej,
jakze odpowiedzialnej pracy,

oraz szczescia
w zyciu osobistym.

REDAKCJA
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Poraz kolejny ciezar prowadzenia
imprezy na scenie wziela na siebie Pani
Regina Smigielska. Regina zrobila to pro-
fesjonalnie, z wielkim wdziekiem, a jak
trudne i ciezkie to zajecie wie tylko ona
sama. Pani Regina byla równiez wolon-
tariuszka, co oznacza, ze ciezko pracowala
bez zadnego wynagrodzenia. Podsumo-
wujac, chcialbym podziekowac wszyst-
kim, z którymi przyszlo mi wspólpracowac.

Dla mnie najwaZlliejszymjest fakt,
ze wokól tej imprezy potrafilismy zgro-
madzic wspanialych ludz,i,którzy dla wla-

11 Swieto Grzybów przeszlo do
historii. Jako kierujacy zespolem organi-
zacyjnym chcialbym po'dzielic sie swo-
imi uwagami na temat przygotowan i
przebiegu imprezy.

W sklad zespolu organizacyjnego
wchodzily lacznie 24 osoby - 20 wolon-
tariuszy i 4 pracowników Urzedu .Wo-
lontariusze wzieli na siebie ciezar przy-
gotowania i przeprowadzenia imprezy.
W mojej ocenie wywiazali sie z tego za-
dania na 5.

Naprawde mozemy byc dumni z
naszej mlodziezy. Od 10 lat z wiekszo-
scia z nich przygotowuje ta impreze i na
moich oczach z nastolatków wyrosli pro-
fesjonalisci, o których goscie, obserwuja-
cy od kulis Swieto Grzybów, wyrazali sie
w samych superlatywach. To dzieki nim
wszystko bylo dopiete na ostatni guzik, a
ich pogoda ducha, optymizm i kultura,
stworzyly niepowtarzalna atmosfere.

Jestem dumny, ze moglem z Wami
pracowac. Mielismy duze obawy o przy-
gotowanie parku pod tak duza impreze.
Z tego zadania doskonale wywiazal sie

Pan Krzysztof Polewski wraz z ekipa
techniczna. Trzeba równiez pochwalic pu-
blicznosc, która zachowywala sie z duza
kultura i tak naprawde nic nie zostalo po-
waznie uszkodzone. Mielismy pieknie wy-
konane dekoracje i plansze, reklamujace
Swieto Grzybów. To wszystko bylo za-
sluga Pani Eli Klosowskiej, która wszyst-
kie elementy dekoracyjne wykonala za
darmo i co wiecej, robila to z usmiechem
i wielkim zaangazowaniem.

W tym roku po raz pierwszy, po pod-
pówiedzi Muzycznego Radia, zorganizowa-

lismy; "Przeglad Mlodych Talentów".
Moim zdaniembyl to strzalw dziesiatke,o
czym swiadczylaliczbauczestników.

Przy tej okazji gratulacje dla Pani
IzyAdamowskiej z pod której reki wyszli
prawie wszyscy wykonawcy bioracy
udzial w przegladzie.

snej satysfakcji sa gotowi ciezko praco-
wac, nie ogladajac sie na korzysci finan-
sowe. To nasz najwiekszy dorobek, trudny
do przecenienia.

Kierujacy Zespolem Organizacyjnym
Miroslaw Sochon

PODZIE.<O\JV;,\i'UE

Za ogromny wklad pracyw organiza-
cje "Swieta Grzybów", Zespolowi
Organizacyjnemuoraz wszystkimbio-
racym udzial w sprawnym przebiegu
tej imprezyskladamy wyrazyuznania
i szacunku!
Za wspanialy efekt, WszystkimPan-
stwuskladamywielkiepodziekowania!

Burmistrz Andrzej Kutrowski
Przewodniczaca RM Barbara Drozd
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Zasady sprzedazy mieszkan ko-

munalnych reguluje w naszej gminie
Rada Miej ska uchwala z której wynika

mozliwosc stosowania przez gmine da-
leko idacej bo az 99% bonifikaty przy

kupnie mieszkania przez dotychczasowe-
go najemce. Sprzedaz mieszkan przeje-
tych przez gmine od PKP przez pewien

okres odbywala sie wlasnie wg regul
okreslonych przez Rade Miejska.

Trwalo to do momentu gdy w trak-
cie sprzedazy mieszkan zwrócono nam

uwage iz w ustawie o komercjalizacji i
prywatyzacji przedsiebiorstwa PKP

funkcjonuj a zapisy obligujace samorza-
dy do stosowania przy sprzedazy miesz-

kan uprzednio "kolejowych" maksymal-
nie ulgi 95%. Powyzsze zostalo poparte
dwiema opiniami niezaleznych od gminy
kancelarii prawnych co spowodowalo
zmiane zasad sprzedazy mieszkan "ko-
lejowych".

Obowiazywanie dwóch róznych
procedur i zasad stosowania bonifikat

przy sprzedazy lokali mieszkalnych wzbu-
dzilo szereg watpliwosci oraz uzasadnio-
ne podejrzenie o zlamanie podstawowe-

go aktu prawnego obowiazujacego w na-

szym kraju - Konstytucji Rzeczypospo-

litej Polskiej. Bo jak inaczej tlumaczyc

fakt tak rozbieznego traktowania miesz-

kanców tej samej gminy tylko ze wzgle-

du na fakt pracy w firmie PKP.

WE(jLlNIElJKIE ~"'f""t ~t)"'IV~

W pismie z Ministerstwa stwier-
dza sie miedzy innymi" Warunki na ja-
kich gmina moze sprzedac te lokale
mieszkalne nie moga byc mniej korzyst-
ne, niz te okreslone w ustawie. Taka

interpretacja wynika z brzmienia art.
47a ustawy, a zgodnie z którym do
sprzedazy lokali mieszkalnych przez
gmine stosuje sie przepisy dotyczace
m. in. warunków sprzedazy lokali

mieszkalnych. Przepis ten nie odsyla
do art. 42 ust. 5, dlatego nie bedzie on
mial w tej sytuacji zastosowania.

Zatem sprzedaz bylych mieszkan
PKp, bedacych obecnie wlasnoscia
gminy, na zasadach korzystniejszych
niz okreslone w ustawie bedzie waz-
na. Taka czynnosc prawna nie moze
zostac uznana za niewazna. Przepisy
rozdzialu 7 ustawy spelniaja funkcje
ochronna i gwarantuja, ze osoby
uprawnione beda mogly nabyc lokal
mieszkalny na zasadach nie mniej ko-
rzystnych, niz te okreslone w ustawie.
Ustawa ta nie zabrania stosowania

warunków korzystniejszych".
Powyzsze stanowisko Ministra

Transportu potwierdzila kancelaria praw-
na obslugujaca gmine co stanowilo pod-
stawe dla burmistrza do wznowienia
sprzedazy mieszkan PKP na zasadach
okreslonych w uchwale Rady Miejskiej.

red.

22-go wrzesnia w weglinieckim
osrodku zdrowia odbylo sie bardzo rado-
sne spotkanie, którego odbiorczyniami
byly nasze panie Seniorki.

Pomyslodawczynia tego pikniku
byla pani doktor Ilona Cu-
rylo-Dziuba. W ofercie ~programowej nie zabraklo II P IK N IK
porad medycznych, badan
profilaktycznych, cieka-
wostek kosmetycznych,
uslug fryzjerskich.

Klimat spotkania
umilala muzyczka i slodkie
pysznosci. Na uczestnicza- i

ce w spotkaniu panie cze-
kaly liczne niespodzianki i
nagrody za udzial w kon-
kursie. Atmosfera byla na-
prawde bardzo mila.
Usmiechniete uczestniczki

Powodowani tymi watpliwoscia-
mi przedstawiciele wladz gminy (prze-
wodniczacy rady poprzedniej kadencji-
M. Sochon oraz Burmistrz) podjeli sta-
rania o wyjasnienie sprawy sprzedazy
mieszkan kolejowych.

Wjednym zpism kierowanychdo
senatora RP zasugerowano podjecie
przez senat inicjatywy ustawodawczej
w kierunku umozliwienia gminie sprze-
dazy mieszkanPKPnawarunkachokre-
slanych przez rady gmin.

Minister Transportu który wyja-
snial senatowi kwestie zasad sprzedazy
mieszkan PKP stwierdzil iz zbednajest
zmiana ustawy i ze gminy moga stoso-
wac korzystniejsze warunki sprzedazy
mieszkan przejetych od PKP.Pismo Mi-
nistra Transportu przeslano pytajacemu
senatorowi p. Kogut, który przekazalje
do wiadomosci wnoszacego tj. p. M.
Sochonia.

By miec wiazaca kierowana
wprost do gminy interpretacje prawna
niezalezna od powyzszego pisma kiero-
wanego do senatu Burmistrz wystapil z
zapytaniem do Ministra Transportu na
które w dniu 19.09 br. wplynela odpo-
wiedz potwierdzajaca mozliwosc stoso-
wania przez gminekorzystniejszychwa-
runków sprzedazy mieszkan przejetych
od PKP niz te okreslane w ustawie o

komercjalizacji i prywatyzacji PKP.

dopytywaly, kiedy nastepne takie spotka-
nie. Z zapowiedzi pani Ilony wiemy, ze z
pewnoscia na powitanie wiosny!

Spotkanie, o którym mowa bylo
uroczystym podsumowaniem pierwszego

DLA ZDROWIA

etapu spotkan organi-
zowanych przez pania
doktor w ramach Klu-
bu Seniora. Od 10

sierpnia raz w tygo-
dniu zainteresowane

osoby spotykaja sie w
osrodku zdrowia, by
usprawniac swoja
kondycje podczas cwi-
czen gimnastycznych.

Z opowiadan uczestniczek wiem,
ze spotkaniom tym towarzyszy bardzo ra-
dosna atmosfera. Panie pytaja: dlaczego
spotkanie jest tylko raz w tygodniu? No
wlasnie? Jak wiemy doba ma tylko 24 go-

dziny, a pani doktor ma

~ szczelnie wypelniony grafik
U R ODY II swoich zadan. Moze znajda

sie ochotnicy, którzy zechca
umilic jesienne popoludnia

naszym seniorom. Spotkania sa adreso-
wane nie tylko dla pan. Panowie równiez
mile widziani!

Podsumowujac nalezy stwierdzic,
ze oferta na minione sobotnie spotkanie
sprawila wiele radosci. Dziekujemy pani
doktor Ilonie, pani Magdalenie Dziuba oraz
milym paniom pielegniarkom za to, ze ze-
chcialy podzielic sie swoimi talentami z na-
szymi zawsze mlodymi duchem paniami
seniorkami! red.
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SWIETO PLONÓW W CZERWONEJ WODZIE

Od wielu lat w pierwsza niedziele wrzesnia jest obchodzone Swie-
to Plonów "Dozynki". Zawsze uroczystosci odbywaly sie w Ko-
sciele Parafialnym, zawsze byl wieniec, chleb i towarzyszaca temu
obrzedowi oprawa.

W tym roku z inicjatywy zespolu "Podolanie" zorganizowano
Solecko-Parafialne dozynki. Rozpoczely sie one msza sw. w
Kosciele Parafialnym w Czerwonej Wodzie, a nastepnie koro-
wodem uczestnicy przybyli na boisko sportowe.

Po przywitaniu gosci i wszystkich obecnych rozpo-
czely sie wystepy kapel i zespolów ludowych zaproszonych
na te uroczystosc. Zabawa byla wysmienita, wiele osób star-
szych bawilo sie do póznych godzin wieczornych. Starosta-
mi tegorocznych Dozynek byli p. Krystyna Kutrowska i p.
Boleslaw Sawicki.

Bardzo serdecznie dziekujemy wszystkim którzy w ja-
kikolwiek sposób przyczynili sie do zorganizowania tej im-
prezy. Szczególne podziekowania skladamy Burmistrzowi p.
Andrzejowi Kutrowskiemu, rodzinie Pawluk, p. Elzbiecie Bo-
durka, p. Marii Mieniek, p. Mariannie Golabek oraz Wladysla-
wowi Proc zWeglinca za udostepnienie naczepy samocho-
dowej na przygotowanie sceny.

W imieniu organizatorów - Soltys Ryszard Okrzynski

Podczas tegorocznych wakacji po raz drugi w Czerwonej
Wodzie odbyl sie Turniej Piatek Pilkarskich mlodziezy szkolnej.
Do udzialu w turnieju zglosily sie cztery druzyny. Po pierwszych
zacietych walkach z turnieju wycofala sie jedna druzyna, pozosta-
le graly systemem "kazdy z kazdym". Podczas kazdego spotkania
wszyscy uczestnicy dzielnie kroczyli do wielkiego finalu, który
odbyl sie podczas Dozynek na boisku sportowym w Czerwonej
Wodzie. Kazdy z uczestników dostal nagrode dyplom i pilke a
druzyny puchary. Wyloniono i nagrodzono najlepszego bramka-
rza - Pawla Sozanskiego, króla strzelców-Huberta Kosa. Wyróz-
niono jedyna dziewczyne, która brala udzial w turnieju- Magde
Sempryk. Nad caloscia rozgrywek czuwal p. Stefan Zator.

Organizatorzy Turnieju Piatek Pilkarskich skladaja gorace
podziekowania za wsparcie finansowe i pomoc w zorganizowa-
niu turnieju p. Burmistrzowi Andrzejowi Kutrowskiemu, p. Dy-
rektor Szkoly Podstawowej Danucie Grabowskiej, Radnej p. Te-
resie Przybysz oraz Radzie Rodziców przy Szkole Podstawowej
w Czerwonej Wodzie. Do zobaczenia za rok

Organizatorzy

WAI<ACJEZE SPORTEM

, o D z I f
Dyrektor Szkoly
Podstawowej w
Czerwonej Wodzie
sklada podziekowa-
nia Panu Roberto-

wi Rymaszewskie-
mu za wykonanie
bramy wjazdowej
do szkoly

D. Grabowska

I( o W A N I A
Skladam serdeczne podziekowania Pani
Elzbiecie Kardach oraz Pani Marioli Reslin-

skiej za pomoc i zaangazowanie w przepro-
wadzeniu spotkania Seniorek, które odby-
lo sie 22.09.2007 r.na terenie OsrodkaZdro-
wia w Weglincu.
Dzieki Nim piknik "Dla zdrowia i urody"
zyskal niepowtarzalna oprawe i sprawil
ogromna radosc naszym gosciom.

Ilona Curylo-Dziuba

Serdecznie dziekujemy panu

Burmistrzowi Andrzejowi Ku-

trowskiemu za pomocfinansowa

na zorganizowanie przewozu

osób niepelnosprawnych na

Pielgrzymke Niepelnospraw-

nych do Krzeszowa w dniu
01.09.2007 r.

Uczestnicy Pielgrzymki



( WEGLlNIErJKIE ~"'f""e ~')~IV~ str. 5)

BURMISTRZA GMINY I MIASTA WEGLINIEC
z dnia 14.09.2007 r

o numerach i granicach obwodów glosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych

Na podstawie art.32 ust. 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz.499. z pózno zm.)
Burmistrz Gminy i Miasta Wegliniec podaje do publicZ1tejwiadomosci, ze glosowanie w wyborach do Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarzadzonych na dzien 21 pazdziernika 2007
r. na obszarze Gminy i Miasta Wegliniec zostana przeprowadzone w nastepujacych obwodach glosowania:

Glosowanieodbedziesie21pazdziernika2007r.odgodz.6°° dogodz.20°0

Lokaleobwodowychkomisjiwyborczychnr1,2141 6 sadostosowanedla potrzebwyborcówniepelnosprawnych

Burmistrz Gminy i Miasta
(-) Andrzej Kutrowski

INrobwodu Granice obwodu glosowania
Siedziba

'Iosowarua Obwodowe.j Komisji Wyborczei
.

Miasto Wegliniec - ulice: Pilsudskiego. SZKOLA PODSTAWOWA
1 KolejoHla Mickiewicza, Zla Droga, Wegliniec ul.Kosciuszki 2 - tel. 7712157

Sikorskieo. Karola Wojtyly LOKALDOSTOSOWANYDOPOTRZEBWYBORCÓWNIEPElNOSPRAWNYCH

Miasto Wegliniec - ulice: Daszynskiego, BIURO ZAKLADUUSLUG KOMUNALNYCH
Plac Wolnosci. Kosciuszki, Kochanowskiego,

2 Kreta, Krótka, Lesna, Ogrodowa, Parkowa, Wegliniec, Plac Wolnosci 1 tel. 7712117

Partyzantów, Skrajna, Sportowa, Wojska LOKALDOSTOSOWANYDOPOTRZEBWYBORCÓWNIEPElNOSPRAWNYCH
Polskieo, Wolna, Wschodnia,

3 SolectwoZielonka KLUB "RELAX"
Zielonka7 tel.7712648

DOM KULTURY
4 Solectwo Stary W egliniec Stary Wegliniec ul. Konopnickiej 3 tel. 7712787

LOKALDOSTOSOWANYDO POTRZEBWYBORCÓWNIEPELNOSPRAWNYCH

5 Solectwo Piaseczna BUDYNEK BYLEJ SZKOLY
Solectwo Jagodzin Jaodzjn 81 tel.7711448

Solectwo Ruszów DOM KULTURY
6 Solectwo Koscielna Wies Ruszów ul. Strzelecka 3 tel. 7714243

LOKALDOSTOSOWANYDOPOTRZEBWYBORCÓWNIEPElNOSPRAWNYCH

7 Solectwo Czerwona Woda
SZKOLA PODST AWOW A

Czerwona Woda ul. Kolejowa 22 tel.7780285
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Mundurki to tylko jedna z nowosci.
O wiele wazniejszymi zmianami sa wli-
czanie oceny z religii do sredniej,
zmiana podstaw programowych i znie-
sienie tzw. amnestii maturalnej. Na-
uczyciele, rodzice i uczniowie powinni
wiedziec, jak nowe przepisy wplyna na
zycie szkoly.

OCENA NIE TYLKO Z RELIGII

WPLYNIE NA SREDNIA
Od tego roku szkolnego stopien z religii
lub etyki, a takze z innych przedmiotów
dodatkowych,np. jezyków obcych, wy-
chowaniaw rodzinie,bedzie wliczany do
sredniej ocen. Od.niej zas zalezy, czy

WEGLI~IEaKIE ~"'f""e ~')tJtlV~
RADY RODZICÓW

OBOWIAZKOWE
Od tego roku rodzice dzieci chodzacych
do szkoly musza utworzyc rade rodziców,
reprezentujaca ich w kontaktach m.in. z
organem prowadzacym szkole, sprawu-
jacym nadzór, czy rada pedagogiczna.
Wybory powinny byc przeprowadzone na
pierwszym zebraniu wedlug zasad usta-
lonych przez rade pedagogiczna lub po-
przednia rade. To rady rodziców w szko-
lach podstawowych i gimna~ach w po-
rozumieniu z dyrektorem szkoly okreslaja
wzór jednolitego stroju. Ponadto rada ro-
dziców w porozumieniu z dyrektorem
okresla dni, w których noszenie mundur-

KOMÓRKI TYLKO WYLACZONE
Statuty szkól, uchwalane przez rady pe-
dagogiczne po zasiegnieciu opinii rady ro-
dziców i samorzadu uczniowskiego,
musza okreslac warunki korzystania z te-
lefonów komórkowych i innych urzadzen
elektronicznych. Wiekszosc szkól zwy-
kle nakazuje wylaczenie telefonów ko-
mórkowych czy mp3 na lekcjach. Zda-
rzaja sie jednak i takie placówki, które
zakazujaprzynoszenia telefonów do szko-
ly. Urszula Przybylska-Ziolo z Minister-
stwa Edukacji Narodowej wyjasnia, ze
statut szkoly nie moze calkowicie zabro-
nic korzystania z telefonów na jej tere-
me.

I PRZEWODNIKPRAWNYDLAUCZNIÓWI NAUCZYCIELI]

uczen otrzyma swiadectwo z wyróznie-
niem, stypendium naukowe oraz czy do-
stanie sie do szkoly sredniej. Zajecia z
religii lub etyki sa organizowane przez
szkole na zyczenie rodziców lub pelno-
letnich uczniów. Szkola musi je wpisac
do planu, jesli na lekcje bedzie uczesz-
czalo co najmniej siedmiu uczniów. W
przypadku, gdy rodzic nie chce, aby jego
dziecko chodzilo na religie czy etyke, wy-
starczy, ze powie o tym wychowawcy.

LEKTURY I MATEMATYKA

Od l wrzesnia w szkolach obowiazuje
nowy kanon lektur szkolnych i nowa pod-
stawa programowa z matematyki. Lek-
tury wedlug nowego kanonu beda jed-
nak omawiac tylko uczniowie pierwszych
klas. Tym razem polonisci podkreslaja, ze
Ryszard Legutko, minister edukacji, dodal
licealistom prawie osiemnascie nowych
lektur, ale nie zwiekszyl liczby godzinje-
zyka polskiego.

Natomiast zmiany w programie na-
uczania matematyki obejma wszystkich
uczniów. W ich efekcie juz szóstoklasi-
sci, a nie gimnazjalisci, beda uczyc sie o
brylach obrotowych. Natomiast gimna-
~alisci poznaja twierdzenie Talesa, o któ-
rym wczesniej uczyli sie licealisci.

W efekcie tych zmian nieaktualne
staly sie podreczniki do matematyki oraz
jezyka polskiego.

Wydawcy ksiazek zapowiadaja
jednak, ze nie bedzie zmian w podreczni-
kach, bo zabrania im tego ustawa o sys-
temie oswiaty.

OCENA Z ZACHOWANIA

Od tego roku szkolnego uczen, który po
raz trzeci z rzedu otrzyma naganna oce-
ne roczna z zachowania, nie bedzie pro-
mowany do nastepnej klasy. Rada peda-
gogiczna bedzie mogla ponadto podjac
uchwale o pozostawieniu w tej samej kla-
sie ucznia, który drugi raz z rzedu otrzy-
mal naganna ocene. Dotychczas ocena
z zachowania nie decydowala o tym, czy
uczen zdal do nastepnej klasy. Sklonnym
do wybryków juz za dwa lata moze gro-
zic powtarzanie klasy.

KONIEC AMNESTII
MATURALNEJ

W 2008 roku, aby zdac mature, bedzie
trzeba zdobyc co najmniej 30 proc. punk-
tów z przedmiotów obowiazkowych. Nie
bedzie juz obowiazywala tzw. amnestia
maturalna. Uczen, który nie zda egzami-
nu wylacznie zjednego przedmiotu, be-
dzie mógl jedynie zdac w sierpniu po-
prawke.

W przyszlym roku egzaminy pi-
semne odbeda sie 26 sierpnia, a ustne od
25 do 29 sierpnia. Tego egzaminu nie
mozna mylic z dodatkowym, przeprowa-
dzanym dla tych maturzystów, którzy z
uzasadnionych przyczyn nie mogli wziac
udzialu w majowych egzaminach matu-
ralnych.

Warto tez pamietac, ze uczniowie
drugich klas gimnazjum musza przylozyc
sie do nauki jezyka obcego. Beda mu-
sieli go zdac na egzaminie gimnazjalnym
w 2009 roku.

ka nie jest wymagane ze wzgledu na
szczególna organizacje zajec dydaktycz-
no-wychowawczych

BEZPIECZENSTWO W SZKOLE

Za bezpieczenstwo w szkole odpowia-
daja: dyrekcja szkoly, jej pracownicy, wla-
dze oswiatowe i lokalne oraz róznego ro-
dzaju instytucje kontrolujace. Od nowe-
go roku szkolnego w kazdej placówce
zostal takze powolany pelnomocnik ds.
bezpieczenstwa. Resort edukacji jednak
nie okreslil, co bedzie nalezalo do jego
obowiazków. Szkola ponosi odpowie-
dzialnosc za uczniów nie tylko podczas
lekcji, ale równiez w trakcie przerw.
Oznacza to, ze jesli np. religia nie jest na
pierwszej lub ostatniej lekcji, to osobom
niebioracym w niej udzialu szkola musi
zapewnic opieke lub inne zajecia.

KALENDARIUM SZKOLNE

15 wrzesnia 2007 r.minal terminsklada-
nia wnioskówo stypendiumsocjalne.

15 pazdziernika 2007 r. mija termin
skladania wniosku o dostosowanie

warunków egzaminu do indywidual-
nych potrzeb zdajacego.

8 kwietnia 2008 r. sprawdzian szósto-
klasistów.

22-23 kwietnia 2008 r. egzamin gim-
nazjalny.

20 czerwca 2008 r. zakonczenie roku
szkolnego.

red.
(na podstawie Gazety Prawnej)
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WYBORY I?. .
- Nastal goracy czaskampanii wyborczej ijest

okazja przedstawic kilka spostrzezeno aktualnej
sytuacji politycznej w Polsce a takze przeniesio-
nej do mikro-Polski, czyli do terenu bylego woje-
wództwa awlasciwie do powiatu zgorzeleckiego.

Najpierw w kazdej partii przepychanki przy
ukladaniu list kandydatów! Okreg wyborczy to
dwa byle województwa-legnickie ijeleniogórskie.
W tym okregu miasta i duze osrodki miejskie: Le-
gnica,JeleniaGóra, Boleslawiec, Kamienna Góra,
Chojnów, Zgorzelec,Luban, Lwówek Slaski i wie-
le innych - przepraszam, kogo urazilem wymie-
niajacw tej kolejnosci lub nie wymieniajac w ogóle.
W kazdym z nich lider kazdej partii, indywidual-
nosc lub samorzadowiec o duzym poparciu spo-
lecznym.A dla nich wszystkich tylko 12miejsc do
Sejmu!

Pierwszy podzial miejsc z tej dwunastki to
podzial miejsc dla partii, które przekrocza próg 5
% poparcia. W tych wyborach przewiduje, ze w
naszym okregu wyborczym bedzie 6. Z tej szóst-
ki miejsca otrzymaja: dwie partie po trzy miejsca,
dwie partie po dwa miejsca i dwie partie po

WEGLlNIErJKIE ~"'f""t ~"~IfI~
odezwa sie cj, którzy powiedza, zejesli w Sejmie
znajda sie wybrani nie z klucza partyjnego a z
poparcia spolecznego to nic nie uchwala, bo nie
bedzie dyscypliny partyjnej. A czy do tej pory
poslowie z klucza partyjnego dali z siebienajwie-
cej? Od 1990roku jest wiele sprawdo zalatwienia,
wiele do tej pory nieuchwalonych tylko dlatego,
ze partyjne ukladanki na to nie pozwalaly. Moze
lekarstwem byliby poslowie z okregówjednoman-
datowych?

Ale! Ale! Czy ci, którzy tworza prawo,
uchwala taka zmiane przepisów? Czy podetna
sobie galaz, na której siedza? Czy mozemy miec
nadzieje, ze wybrani w obecnych zblizajacych sie
wyborach w trakcie kadencji oowaza sie na taki
krok i "podetna sobie galaz" Radykalne dzialania
powinny dotyczyc takze Senatu - dzialania te, to
calkowita likwidacja Senatu!

I ostatniepytanie. Czy któras z partii politycz-
nych i ich kandydaci w swym programie wybor-
czym zadeklaruja takie zmiany? Na moje wyczucie

i po ostatnich politycznych wybrykach takie rady-
kalne zmiany moga uleczyc naszapolityke i polity-
ków. Czy ktos znajdzie w tym dzialaniu droge to
sukcesu, czyli wladzy w Sejmie - pokaze czas.

xyz

l miejscu. No i teraz loteria:, z którego powiatu,
z którego miasta, z której partii szczesliwcy otrzy-
maja mandat narodu (oczywiscie w naszym
okregu)!

Zadna loteria - czysta matematyka!!! Cóz po
kandydacie, liderze i najbardziej odpowiednim w

kazdej z gmin (bez wzgledu na polityczne popar-
cie), który otrzyma kilkaset glosów, no moze l, 5
tysiaca glosów! Cóz po kandydacie z powiatu o
liczbie ludnosci nawet ok. 100 tys., który pokonu-
jac podzialy polityczne uzyska nawet kilkanascie

tysiecy glosów poparcia. Wygraja duze aglomera-
cje miejskie, z których kandydaci saznani miesz-
kancom tych duzych miast a zwolennicy partii
tych kandydatów z terenu pracujana ogólny wy-
nik tej partii, ale swojego lokalnego kandydata nie
wprowadza do Sejmu. Oczywiscie, jesli dana par-
tia uzyskuje 3 czy 4 miejsca do Sejmu, to z tej listy
znajdzie sie kandydat na posla z poparciem kilku
tysiecy wyborców i z mniejszych osrodkówmiej-
skich (Luban, Lubomierz, itp.)

I jak tu mówic o wybranych do Sejmu, jako
wybranych najlepszych z najlepszych! Fikcja!
Póki nie bedzie wyboru poslów w okregach jedno-
mandatowych nie bedzie mozna powiedziec, ze
do Sejmu wybrano najlepszych! Oczywiscie,

Szanowny Pan Rafal Slusarz
Senator Rzeczpospolitej Polskiej

Dziekujac Panu Senatorowi za udzial w obradach Sesji Rady
Miejskiej w Weglincu w dniu 30.08.2007 r., a w nawiazaniu do
zlozonej deklaracji pomocy w zalatwianiu spraw i problemów
dotyczacych samorzadu Gminy Wegliniec, pragne przekazac
Panu tematy i sprawy, oczekujac pomocy w ich ostatecznym
zalatwieniu.

Pierwsza sprawa w zalatwieniu, której bardzo oczekiwa-
ne bedzie Pana osobiste zainteresowanie,jest problem stanu tech-
nicznego drogi 296 przebiegajacej przez teren calej Gminy We-
gliniec a bedacej wlasnoscia Samorzadu Województwa. Stan
techniczny tej drogi, która od dziesiecioleci nie byla remonto-
wana, jest przyczyna zagrozenia zycia i bezpieczenstwa miesz-
kanców naszej gminy a takze kierowców korzystajacych z tej

drogi wojewódzkiej. Tylko w biezacym roku na drodze 296 w
granicach administracyjnych Gminy Wegliniec, mialo miejsce
17 kolizji oraz 5 wypadków, w których 8 osób zostalo rannych
a 5 stracilo zycie. Koniecznym i niezbednym jest jak najszybsza
poprawa stanu technicznego nawierzchni tej drogi i w tym to
zakresie oczekujemy od Pana Senatora zlozenia interpelacji w
tresci popierajacej starania Gminy Wegliniec o jak najszybszy
remont nawierzchni drogi 296.

W zalatwieniu pozostalych spraw, o których byla mowa
na sesji, oczekujemy zdeklarowanej wczesniej pomocy w mo-
mencie, gdy administracyjne procedury w zalatwianiu tych spraw
wymagac beda Pana Senatora osobistego zaangazowania.

Z powazaniem
Andrzej Kutrowski Burmistrz

Barbara Drozd Przewodniczaca Rady Miejskiej

Ile zyska rodzina na podwyzce ulgi?
Sejm przyjal zmiany w ustawie o PIT

dotyczaceulgi rodzinnej. Korzystna dla podatni-
ków nowelizacja zaklada podwyzke obowiazu-
jacego odliczenia od podatku dochodowego z ty-
tulu wychowywania w roku podatkowym dzie-
ci. Teraz kwota ulgi wynosi 120 zl na kazde dziec-

ko. Ustawa wejdzie w zycie z dniem ogloszenia i
bedziemialazastosowaniedo dochodów osiagnie-
tych od l stycznia 2007 r.

ODLICZENIE OD PODATKU...

ZdaniemJoannyBielewicz- doradcypodatko-
wego - podatnicy, których dochody nie sa wyso-
kie, a na ich utrzymaniu jest kilkoro dzieci, wy-
raznie zyskaja na zmianie przepisów, gdyz ulga
moze doprowadzic do tego, ze podatnik nie za-
placi podatku w ogóle.

Poniewaz ulga przeznaczona jest dla osób
objetych podatkiem dochodowym od osób fi-
zycznych, nie moze przyslugiwac rodzinom rol-

ników placacych podatek rolny. Z ulgi nie sko-
rzystaja równiez podatnicy opodatkowani wy-
lacznie w formie karty podatkowej oraz ryczaltu
od przychodów ewidencjonowanych.Ulga niejest
równiez dostepna dla podatników podatku linio-
wego.

ULGA NA KAZDE DZIECKO

Podatnicy odlicza od swojego podatku dochodo-

wego ulge z tytulu wychowywania w roku po-
datkowym dzieci wlasnych lub przysposobio-
nych: maloletnich oraz bez wzgledu na wiek, któ-

re otrzymuja zasilek pielegnacyjny. Z ulgi sko-
rzystaja takze rodzice dzieci uczacych sie w szko-
lach, o których mowa w przepisach o systemie
oswiaty lub w prawie o szkolnictwie wyzszym,
które w roku podatkowym poza dochodami z

renty rodzinnej, dochodami wolnymi od podatku
oraz dochodami niepowodujacymi obowiazku
uiszczenia podatku (w 2007 roku - 3015 zl), nie

uzyskaly zadnych innych dochodów.W przy--

padku dzieci uczacych sie ulga przysluguje tylko
do 25 roku zycia.

Trzeba pamietac, ze ulge mozna uwzgled-
nic tylko w zeznaniu rocznym. Rodzicom z ty-
tulu wychowywania dzieci nie przysluguje za-
tem prawo do pomniejszania zaliczek na podatek
dochodowy. Odliczenie uwzgledni samodzielnie
podatnik w skladanym zeznaniu podatkowym
lub zrobi to za niego platnik w rocznym oblicze-
niu podatku dochodowego.

WYSOKOSC ULGI SIE ZMIENI

Zmienione przepisy ustawy o PIT przewiduja
odliczenie oparte na stalej kwocie.

W latach 2007 i 2008 odliczenia na kazde

dziecko beda wynosily odpowiednio 1145,08 zl
(2 x 572,54 zl) i 1173,70 zl (2 x 586,85 zl), nato-
miast w roku 2009 mozliwa do odliczenia kwota

ulegnie zmniejszeniu do wysokosci 1112,04 zl
(2 x 556,02 zl).

red. (na podstawie Gazety Prawnej)
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24 sierpnia 2007 r. Sejm uchwalil ustawe o zmianie

ustawy - Kodeks pracy wprowadzajaca zakaz
pracy w placówkach handlowych w swieta, rów-
niez wtedy, gdy swieto przypadnie w niedziele.

Zgodnie z nowymi przepisami praca w swieta
w placówkach handlowych bedzie niedozwolo-
na. Rozwiazanie to zdaniem ustawodawcy unie-
mozliwi prace sklepów w najwazniejsze dni swia-
teczne. Nie bedzie mozna uzasadnic ich otwarcia
szczególnymi potrzebami ludnosci i uzyteczno-
scia spoleczna.

Ograniczenie to nie bedzie jednak dotyczyc
placówek niezatrudniajacych pracowników, np.
rodzinnego malego sklepiku prowadzonego przez
osobe, która zarejestrowala dzialalnosc gospo-
darcza. W dni swiateczne beda mogly tez praco-
wac m.in. apteki i stacje benzynowe.

- No, to teraz b
- Pani, a skad
- W szkolach

dzie mozna pilni
- Rzeczywis

ciel widzi to co

- Pani, ale ten
nocy!

- No i co z tego?
- Ano to, ze bedzie widac, kto wieczorem czy w nocy wokól szkoly sie kreci,

kto urzadza sobie schadzki i bedzie widac kto na terenie szkoly, boisk lub obok
niszczy urzadzenia, sprzet i mienie!

ie pani, przez kamery be-
ta pewnosc!

h, czy dyzurny nauczy-
eren szkoly na papierosa!

lnach pracy szkoly, a nawet w

PRACAW SWI~TAW PLACÓWKACHHANDLOWYCHZAKAZANAI
Zakaz pracy w handlu dotyczy 12najwazniej-

szych swiat, o których mowa w ustawie z 18 stycz-
nia 1951 r. (Dz.U. z 1951 r. nr 4, poz. 28, ze zm).
Pracownicy sklepów beda mieli wolne w:
8 Nowy Rok,
8 Swieta Wielkiej Nocy,
8 1 Maja,
8 3 Maja,

8pierwszy dzien Zielonych Swiatek,
8 Boze Cialo,
815 sierpnia - Swieto Wniebowziecia Najswiet-
szej Maryi Panny,

8 Wszystkich Swietych (1 listopada),

8Swieto Niepodleglosci (11 listopada), a takze
w Swieta Bozego Narodzenia.

Poslowie zdecydowali, ze jezeli jedno z
tych swiat bedzie przypadac w niedziele,
handlowcy beda musieli zamknac swoje
placówki.

W dalszym ciagu dozwolona bedzie
praca w handlu w niedziele, jezeli polegac
ona bedzie na wykonywaniu prac koniecz-
nych ze wzgledu na ich uzytecznosc i co-
dzienne potrzeby ludnosci.

Po podpisaniu ustawy przez Prezyden-
ta, wiekszosc sklepów bedzie zamknieta w
swieta panstwowe i koscielne. Zwiazkow-
cy nie spodziewaja siejej zawetowania. No-
welizacja Kodeksu pracy ma wejsc w zycie
30 dni od jej opublikowania w Dzienniku
Ustaw.

Wszystko wskazuje zatem na to, zejuz li-
stopadowe swieta Wszystkich Swietych
i Niepodleglosci pracownicy zatrudnieni w
branzy handlowej beda mieli wolne. Tym sa-
mym pierwszym wolnym dniem swiatecznym
dla pracowników handlu bedzie najprawdo-
podobniej I listopada (Wszystkich Swietych).

Zakaz obejmuje wylacznie zatrudnianie pra-
cowników. A zatem wlasciciele malych skle-
pów - o ile w dniu swiatecznym sami stana za
lada - nadal beda mogli je otwierac w swieta.

Tak jak do tej pory dozwolone bedzie
takze prowadzenie dzialalnosci handlowej w
niedziele (z wyjatkiem niedziel przypadajacych
w swieta).

red.

WALESAJACE
Niestety codziennoscia na ulicach naszej gmi-
ny sa walesajace sie psy, czasami nawet cale
stada.

SIE PSY! nej na odlawianie bezpanskich psów i umiesz-
czanie ich w schronisku. Pracownicy Schroni-
ska zgodnie z hannonogramem przeprowa-
dzaja akcje odlawiania i umieszczone psy w
schronisku wlasciciel, za odpowiednia kwote,
musi psa wykupic.

Wlasciciele, którzy nie przestrzegaja nalo-
zonych obowiazków podlegaja karze zgodnie
z kodeksem wykroczen tj.:
- kto nie zachowuje zwyklych lub nakazo-

wych srodków ostroznosci przy trzymaniu
zwierzecia podlega karze grzywny do 250 zl
albo karze nagany (art. 77);

- kto przez draznienie lub ploszenie dopro-
wadza zwierze do tego, ze staje sie niebez-
pieczne podlega karze grzywny do 1000 zl
albo karze nagany (art. 78). red.

Wiekszosc z nich posiada wlascicieli, któ-
rzy wypuszczajac psy na ulice chca, aby sie
wybiegaly. Jest to zachowanie nie tylko lamia-
ce nonny wspólzycia spolecznego, ale przede
wszystkim swiadczace o braku odpowiedzial-
nosci i kultury.

Przepisy prawne ujete w uchwalonym
przez Rade Miejska w Weglincu "regulaminie
utrzymania czystosci i porzadku na terenie
Gminy iMiasta Wegliniec"w rozdzialeVII okre-
slajajednoznacznie obowiazki osób utrzymu-
jacych zwierzeta domowe.

Gmina nasza posiada podpisana umo-
we ze Schroniskiem zwierzat w Dluzynie Dol-


