
Lubień Kujawski, 27. stycznia ż014.
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ośwnDczENlE

§towarzyszenie ,, Z drugiej strony'' oświadcza, że nie jest wydawcą, ani autoretn, ulotki, rozprowadzanej w
minionych Ęgodniach na terenip gminy Lubień Kularłrski, które! Ę[uł może sugerawać, iż lest to pismo, łłrydawane
przez §towarzyszenie. Qrganizacja na§za nie ma z nim nic wspólnego.

Stowarzyszenie ,Z drugiej §trony", zaĘestrowanc w dniu 2O. listopada 2W7. roku w Sądzie Rejestrowym w
Toruniu Vll Wydrid Gospodarczy Kraiarłeg* Reiestru Ędowego, KRS {XXX}292§16, iest rrrydawcą czasopisma i

właŚcicielem tytułu ,,Lu§tro gminy''. Podszywanie się pod wydawcę i wydawanie czasopisma pod takim §flułem jest
przestępstwem. O zaistniałej sytuacji Stowarzyszenie zamierza poinlarmować organa ścigania celem wykrycia i

ulcarania sprawcórłł-autgrówfałłąn*ego Ęumenr ezasopisma ,,Lus_tro §mintf.
TreŚci, zawarte w fałszywym numerze pnywołanego czasopisma. godzą w dobre imię wielu osób, Prawowity

wydawca czasopisma zderydowanie się od nich odcina. Szczególnej reakcji wymaga dezinformacja, podana w
fałszywym §umerze czasopisma ,, L$§tro gminf, lakeby Pan Euganiusa Kcwalczyk był członkiem Stawarzyszenia i
jego kandydatem na urząd burmistrza Lubłenia Kujawskiego. Zdecydowanie oświadczamy, że Pan Eugeniusz
Kowalcryk nie jest członkiem stowarzyszenia ,, Z drugiej strony'', ani też nie jest kandydatem tej organizacji na urząd
burmigtrz*.

Przypomlnanry, że statlńonre Ger€ §toilarrysrenla,,Z dru8iel stronyP to :

r Troska o przejrzystość, jawność wladzy sprawowen ej przez burmistrza, radnych araz urzędników gminy.
r §pqłeczna kołtrola wtadzy w zakresie pizestftegcnia prawa i sposobu wydłwania publicrnych pieniędry.
r ułatwianie mieszkańcom dostępu do bezpłatnej pomory prewnej.
r GotowoŚĆ do wskazywania i piętnowania zjawisk niesprawiediiwości, dyskryminacji, korupcj! ikumoiersiwa.
e Z*bie8anie o udzial obywateli w rozwiązyrłaniu problemów gminy poprzez różne formy konsultacji

spolecznych, a szczególnie poprzez zBbrania sołeckie.
r Przekazywanie §ńadzom samorządowym wniosków, uwag i prgBozycii, rrychodzących od mieszkańców.
r Merytoryczne wspieranie osób, które nie otnymaly wtaściwej pomocy w unędach.

Ę to'łłlodące kierunki dri*anta nafleto 3tcrłłarrprenia. Dla pafłeter*rełria skutecrnośd - poniiei kitka
prry&ladór:

e Akcja ,,To§ia" - organizacja poboru krwi na rzecz chorej mieszkanki Lubienia Kujawskiego, Akcja
zainiciowała honorowe krwiodawstwo na ter€§ie §miny. Do tei pory mieszkańcy oddali iuż około 200
lłtrów krwi.

t Bezpłatne porady pra§me dla mieszkańców tminy, §r6anirujemy jc w Ośrodku Kultury który jest
siedzibą naszego stowareyszenia. Miejsce to wskazaĘ nam władze grniny, podobnie, jak innym
orga n izacjom społecznym i pa rtiom pol łtycznym.

r Działania na rzecz pozyskarria lgkalł rnłesrkalnych w dawnej s:kole w Bilnia, rakgńczone sukce§em.
r Wspieranie dzialań, doĘcząqch wznowienia funkcjonowania świetlica w Kamiennej.
r Akcia ,,Zabien mnie na ŚwięJa', prowadzona wspólnie z Ęrektorem §ornu §ziecką w L§bieniu

l(ujawskim, której ideą byto pozyskanie rodziców zastępczyth dla dzieci, objętych opieką
instytucjonalną,

Telefony kontaktowe do przedstawicieli stowarzyszenia,l drugiej stron/ :

Prazes - Maria Przybytska §95 192 §O7

Z-ca prezesa-§ławamłr§ołtysiński 502 4U §7
Sekretarz -Zofia Pietrrak 663 489 929
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