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ROK OLEKSEGO
Wies³aw Ma³yszek

Kiedyś Lessing dostał paczkę, w
której było opowiadanie pod tytułem “Dlaczego żyję?” i list, w którym
początkujący autor prosił go o ocenę. Lessing przeczytał opowiadanie
i odpowiedział: “Żyje pan tylko dlatego, że przysłał swoje opowiadanie
pocztą, a nie przyniósł osobiście”.
Zaczyna się nowy rok. 2005. Za
rok rozpocznie się kolejny rok. 2006.
Potem 2007, 2008 i tak dalej. W roku
100324 (sto tysięcy trzysta dwudziestym czwartym) ludzie będą witać
100325 rok. Jak jeszcze będą. Ludzie.
Może bowiem być tak, że ludzi, przynajmniej na ziemi, nie będzie. Wylecą na księżyc albo wybudują sobie w
kosmosie jakieś Kosmopolis i zamieszkają, gdyż na ziemi nie będzie
już warunków do życia. Jednak sama
ziemia będzie jeszcze musiała być,
nawet gdyby miała to być ziemia
spalona. Musi być spalona, w jednej
jak to się mówi “kupie” i okrągła. Bo
to ona będzie trzymać na swojej orbicie księżyc albo jakieś Kosmopolis.
Wszystko się może zdarzyć, jak
śpiewa Reni Jusis czy inny Goran
Bregovic. Wielce prawdopodobne
jest, że wkrótce głowa byłego marszałka Sejmu Józefa Oleksego ode-

rwie się od jego marszałkowskiego
tułowia i odleci na zwiady w te rejony kosmosu, gdzie za ponad 100
tysięcy lat będą mieszkać Polacy –
w swoim Polakopolis. Polakopolis
będzie zbudowane na trwałych
fundamentach,
nie będ z i e
t a m
polityk i ,
p o d stawow y m
narzędziem
demokracji
będzie
refer e n dum,
jak przed ponad 100 tysiącami lat w
Szwajcarii. Obywatele Polakopolis, potomkowie dzisiejszych Polaków którzy zapewnili zwycięstwo
Juszczence, o tym czy powietrze
będzie sprzedawane w tubkach po
4 litry, czy po 4,5 litra będą decydować w referendum. Powie ktoś: “Prędzej obywatel Polakopolis doczołga
się do urny, gdy będzie wchodzić w
grę 4 litry gorzały, niż 4,5 litra powietrza!” Ale wtedy już nikt nawet nie

będzie pamiętał, że mieszkańcy Polski z roku 2005, pili wódkę. Będą to
zupełnie inni ludzie, żyjący w zupełnie odmiennych czasach i warunkach. Na razie o warunkach ustąpienia z funkcji Józiek Oleksy rozmawia
z samym
sobą
rozważając
n a
oczach
4 milionów
prao j ców
późniejszych
mieszkańców Polakopolis podanie niezawisłego polskiego sądu, pod osąd
sądu ostatecznego. W tym czasie
prezydent wszystkich praojców
udaje, że robi coś, co będzie mu zapamiętane za 100 z hakiem tysięcy
lat. Buńczucznie bełkocze o swoim
zaangażowaniu w zmiany zachodzące w Polsce i na świecie. Pucułowata twarz, której żona jest zamieszana w różne akcje, nie do
końca jasne interesy, to znaczy in-

teresy jasne, jasne, że im chodzi o
kasę! – ale tylko po to, by zbudować kosmiczny pojazd dla potomnych, który wywiezie ich do Polakopolis, no więc Oleksy leci już,
jego głowa, na orbitę. W tym czasie w obłokach bujają się głowy
Kaczyńskich, Rokity i Tuska. I
Leppera się buja. “Cześć” – wita
się łeb Oleksego. “Cześć” – odpowiadają mu głowy prawicy i Leppera. “Gdzie lecisz, Józiek?” – pyta
Głopper. “Na rekonesans, tam
gdzie będzie krążyć Polakopolis”.
Wszystkie głowy potakująco akceptują samobójczą misję głowy
marszałka (“Szkoda, że nie zabrał
Dyducha!” – komentuje głowa
Giertycha). A ona leci i leci, i zajmuje miejsce w swoim miejscu, gdzie
zostanie, by patrzeć na nas z góry.
A ręka, która wyrosła przez ucho w
głowie Oleksego (jak u Salwadora
Dali) kiwa nam z dali, machając z
góry, kiedy robimy coś nie tak. Jak
jeden początkujący pisarz, który
przyszedł kiedyś do Tomasza
Manna i przeczytał kilka swoich
utworów, po czym poprosił o ocenę. “Powinien pan dużo czytać powiedział Tomasz Mann. - Czytać, czytać, jak najwięcej czytać”.
“Dlaczego?” – spytało beztalencie
z grafomańskim zacięciem. “Jeśli
pan będzie dużo czytać, to nie będzie pan miał czasu na pisanie” odpowiedział Mann.

Spotkanie wigilijne w DPS
(RESKO) Dzień 17 grudnia 2004
r. na długo pozostanie w pamięci wychowanków świetlicy przy SP w Resku. Tego dnia uczniowie, na zaproszenie dyrektora Domu Pomocy
Społecznej w Resku pani Marii Paprockiej-Wall, uczestniczyli we
wspólnej Wigilii zorganizowanej dla
niepełnosprawnych z terenu gminy
Resko. 21 uczniów przebranych w
stroje przedstawiło Jasełka bożonarodzeniowe w IV aktach. Występ
dzieci został nagrodzony dużymi
brawami i gratulacjami. Poniżej wrażenia niektórych uczniów po spotkaniu wigilijnym: - Bardzo mi się podobało w Domu Pomocy Społecznej. Zobaczyłam tam pracownię do
zajęć praktycznych. Widziałam piękne prace z drewna, wikliny i gliny
wykonane przez mieszkańców DPS
(Basia Gromek kl. II a). - Jedliśmy
pyszne potrawy wigilijne, ciasta,
słodycze i owoce. Śpiewaliśmy kolędy do muzyki granej przez pensjonariuszy z DPS (Kasia Baran kl. V a). Dzieliliśmy się opłatkiem. Były tam

słodycze i potrawy wigilijne. W czasie posiłku panowała miła i rodzinna
świąteczna atmosfera. W przyszłym
roku chciałabym brać udział w Jasełkach, ponieważ nasz występ podobał się ludziom niepełnosprawnym
(Basia Wiza kl. IV c). - Z żalem opuściliśmy gościnne progi DPS z obietnicą powrotu w przyszłym roku, a
może wcześniej (Damian Pudełek kl.
VI b).
Lucyna Seredyńska - wychowawca
świetlicy
Krzyżówka nr 1 na str. 16

ROZWI¥ZANIE KRZY¯ÓWKI
Rozwiązanie Krzyżówki nr 50 brzmi:
“BRAK, TO BYT ZE ZNAKIEM MINUS”.

Prawidłowe rozwiązania nadesłali: Emilia Bąk (Bienice), Telesfor
Waliszewski (Rogowo), Maria Szylinowicz, Jerzy Filipiak, Ania
Małecka, Cecylia Dzwonnik (Łobez), Jerzy Wilczarski (Radowo
Małe), Jadwiga Tyrańska (Zajezierze), Antonina Kaczmarek (Dobra).
Nagrodę – miesięczną prenumeratę – wylosowała pani ANTONINA KACZMAREK Z DOBREJ.
Gratulujemy.
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Likwidacja Pañstwowego Stada Ogierów w
Œwiêtoborcu

TRADYCJA
KONIA BÊDZIE
KULTYWOWANA

(ŁOBEZ) W Polsce
funkcjonuje jeszcze 67
Stad Ogierów. Wśród nich
Stado Ogierów w Łobzie,
które przestaje być “Państwowe”. Będzie zrestrukturyzowane. Zajmie się tym
Agencja Nieruchomości
Rolnych OT/ Szczecin.
W związku z tym rada
powiatu łobeskiego przyjęła Stanowisko. Mówi się
w nim m.in. o tym, że należy
uczynić wszystko, aby istniejące tam obiekty zostały
wykorzystane do celów,
dla których zostały postawione. Radni chcą, by prawo pierwokupu miał podmiot, który będzie prowadził działalność związaną
np. ze sportem hippicznym,
z rekreacją z wykorzystaniem koni, ktoś kto zadba
jednocześnie o rozwój bazy
hotelowej. Radni uważają,
że trofea znajdujące się na

terenie Stada Ogierów powinny bezwzględnie pozostać w Łobzie.
- Dziękuję za to Stanowisko – powiedział poproszony o komentarz podczas obrad sesji rady powiatu radny Tadeusz Jóźwiak, administrator Łobeskiego Przedstawicielstwa
ANR. – Agencja przedkłada duże znaczenie do Stanowisk zajmowanych przez
lokalne samorządy. Do
końca stycznia ma być
przygotowany program restrukturyzacji. – Trzeba
robić wszystko, aby ponad
120-letnia tradycja konia w
Łobzie była kultywowana
– dodał T. Jóźwiak. – Jeżeli
chodzi o trofea i zdobycze
sportowe, po rozmowach z
władzami gminy Łobez,
ustaliliśmy, że trafią one do
Sali Sportowo-Widowiskowej.
(m)

W przeddzieñ nowego roku

URWALI DZIAŁKĘ PKP
(WĘGORZYNO) Porządek obrad ostatniej sesji rady
miejskiej był bogaty. Odbyła
się 30 grudnia. Radni przyjęli
kilkanaście uchwał. Jedna z
nich, co anonsowaliśmy,
związana była z przejęciem
praw majątkowych do działki
o pow. 0,38 ha od PKP w zamian za długi.
- Czy jest jakiś chętny na
tą działkę? – spytała radna
Barbara Pietrusz. – Bo jakieś
koszty gmina poniesie?
Przedmiotowa nieruchomość leży przy ul. Jagiellońskiej, przy drodze w kierunku
Łobza. Ze słów burmistrz Stanisława Konarskiego wynika,
iż był zainteresowany nią
człowiek, który rozważa urządzenie na jej terenie autokomisu.
- PKP zalegają naszej gminie spore kwoty. Nie mogę ich
wymienić, bo to jest tajemnica. Jednak jeżeli możemy coś
wyrwać, to trzeba to zrobić –
zachęcał radnych burmistrz
Stanisław Konarski.
Wartość praw majątkowych w imieniu podatnika
przestawił rzeczoznawca. Jest
to kwota 18.250 zł.

ogłoszenia

Ostatnia w 2004 roku

wania Problemów Alkoholowych na 2005 r.
Radni upoważnili burmistrza Reska do przejęcia
za zadłużenie prawa własności dla nieruchomości
rolnej o pow. 8,62 ha w Policku, o co wniósł Janusz G.
z Sosnowca.
W programie obrad była
też uchwała ustalająca nowe
ceny za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie gminy Resko.
(m)

REKLAMA
TEL. 39 73 730

SESJA
BUDŻETOWA

(RESKO) Podczas ostatniej sesji radni z Reska przyjęli budżet. To był główny
punkt obrad. W czasie sesji
radni zmienili stawkę opłaty
podatku od nieruchomości
dotyczącą komórek lokatorskich. W 2005 roku za 1 metr
kwadratowy właściciele komórek zapłacą 0,5 zł + VAT.
Podobnie jak w innych
gminach powiatu rada miejska uchwaliła Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązy-
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Z uzasadnienia do uchwały wynika, że nabycie wieczystego użytkowania na własność przez gminę Węgorzyno przedmiotowej działki mogłoby nastąpić poprzez jej
sprzedaż wyłącznie wieczystemu użytkownikowi.
“Posługując się przedłożoną wyceną byłby to koszt
dla Gminy w wysokości ok.
6.700 zł + koszty opłaty notarialnej i sądowej. Skarb Państwa może nieruchomość
sprzedać jednostce samorządu za cenę niższą niż wartość
lub zastosować bonifikatę od
ceny. Ewentualne nabycie
prawa majątkowego opisanej

nieruchomości w celu wygaśnięcia zobowiązania podatkowego względem podatnika
- PKP S.A. byłoby uzależnione od pokrycia przez wnioskodawcę wszelkich kosztów
z tym związanych” – czytamy
w uzasadnieniu do uchwały.
Radni przyjęli uchwałę. Później kolejne. Najaktywniejszą
radną podczas ostatniej sesji
w 2004 r. była Barbara Pietrusz. Gratulacje zebrał też wiceprzewodniczący rady Tomasz Janus – świeżo upieczony doktor nauk medycznych. Na zakończenie obrad,
lampką szampana, pożegnano stary rok.
(m)

WYDARZENIA
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Gmina £obez cieszy siê z faktu, ¿e jest na jej terenie hala
sportowa z prawdziwego zdarzenia. Poprawia siê
infrastruktura drogowa na osiedlach. Wszystko jednak ma
swoj¹ cenê

CHUDE LATA
(ŁOBEZ) 28 grudnia radni przyjęli budżet Gminy Łobez na 2005 rok.
Budżet przyjęto z autopoprawką
burmistrza. Teraz dochody planuje
się na 22.840.000, wydatki to kwota
22.665.000 zł.
- Po raz pierwszy od lat kilku musi
to być budżet nadwyżkowy – powiedział skarbnik gminy Piotr Szymczak. – Musimy zacząć spłacać zadłużenie, 2 miliony zaciągnięte na
budowę hali sportowej, 1,7 miliona zł
na oś. Szopena i Ks. Pomorskich.
Największe obciążenie gmina będzie miała w latach 2005-2008. – Dopiero w 2008 roku złapiemy długi
oddech. Teraz czekają nas 4 lata
chude – mówił skarbnik.
Plan dochodów pozostał bez
zmian. Autopoprawka obejmowała
przesunięcia w wydatkach. Między
innymi zwiększono wydatki bieżące
(18,3 tys. zł na drogi w Dalnie). Komisja budżetowa proponowała by

zapisać w budżecie 30 tys. zł na dokumentację dla nowych robót drogowych.
– Proponujemy 15 tys. zł – mówił
Piotr Szymczak. – To zabezpiecza
opracowanie studium wykonalności dla wniosków z UE.
Autopoprawka uruchomiła też
90 tys. zł, które zapisano w projekcie
budżetu na ewentualne odkupienie
działki przy ul. Segala. Temat ten, o
czym pisaliśmy, jest już nieaktualny.
Pieniądze mają być przeznaczone na
remonty dróg i... SZALET MIEJSKI.
Albo w kontenerze, albo inny. Nie
ważne, ważne, że będzie.
Zwiększono też do 35 tys. zł rezerwę celową na utrzymanie hali widowiskowo-sportowej.
- Jest to budżet wymagający stałego monitorowania – podkreśliła Elżbieta Kobiałka gratulując burmistrzowi Markowi Romejce, po tym jak radni
przyjęli uchwałę budżetową.
(m)

W bud¿ecie Reska zabezpieczono œrodki na budowê
nowego gimnazjum i sali sportowej

RESKI BUD¯ET
(RESKO) Radni, 13 głosami za i
jednym wstrzymującym, przyjęli budżet na 2005 rok dla Gminy Resko.
Dochody wynoszą 14.118.140 zł.
Wydatki 15.108.550 zł. Deficyt w
kwocie 990.410 będzie pokryty kredytem inwestycyjnym. Radni upoważnili burmistrza Reska do zaciągania kredytów i pożyczek w wysokości do 500 tys. zł.
Konstruktorzy budżetu spodziewają się, że z tytułu należnych podatków od osób prawnych i fizycznych wpłynie do gminnej kasy
4.711.351 zł. Z pozwoleń na sprzedaż
alkoholu spodziewane wpływy mają
zasilić gminną kasę kwotą 80.340 zł.
W wydatkach poważną pozycję
zajmują gimnazja (3.350.475 zł), dowożenie dzieci do szkół (324.323 zł).

£OBESKI
PACJENT
(POWIAT) W grudniu 2004 r. w
szczecińskim oddziale Narodowego
Funduszu Zdrowia dzielono dla szpitali powiatowych 1 milion 850 tys. zł.
– Pieniądze dostały wszystkie szpitale
powiatowe za wyjątkiem Reska – powiedziała podczas sesji rady powiatu
starosta Halina Szymańska.
Okazuje się też, że Resko dostanie
w kontraktach na 2005 rok, mniej pieniędzy niż wszystkie inne powiatowe
placówki szpitalne działające na terenie woj. zachodniopomorskiego. W
związku z tym Rada Powiatu Łobe-

skiego przyjęła Stanowisko wyrażające głęboką dezaprobatę dla takich
wyliczeń w NFZ.
- Jesteśmy w trakcie zbierania danych w odniesieniu do poszczególnych oddziałów funkcjonujących w
Resku – mówiła H. Szymańska. – Przeliczymy to “na głowę” mieszkańca
powiatu, porównamy z innymi ośrodkami. Później wystąpimy do Narodowego Funduszu Zdrowia, do Rzecznika Praw Pacjenta. – Pacjent łobeski
traktowany jest najgorzej – dodała
starosta.
(m)

Na dodatki mieszkaniowe wypłacane przez opiekę społeczną zabezpieczono kwotę 580 tys. zł. Budżet biblioteki to kwota 376.211 zł. Utrzymanie Straży Miejskiej kosztuje podatników 33.185 zł, z czego 28 316 zł to
płace i pochodne.
Na inwestycje w 2005 r. przeznaczono kwoty: budowa gimnazjum z
salą sportową i zespołem boisk 1,4
miliona zł; budowa i przebudowa
oświetlenia ulicznego na energooszczędne 70 tys. zł; budowa wodociągów Gardzin-Potuliny-Iglice, Krosino-Przemysław-Naćmierz, ReskoŁugowina, Dorowo-Lubień Górny
576 tys. zł; budowa wodociągów Komorowo-Luboradz-Policko-Resko,
Łosośnica-Siwkowice-Taczały, Ługowina-Święciechowo 41 tys. zł . (m)

Radni przerzucili pieni¹dze na 2005 rok

WYDATKI, KTÓRE
NIE WYGASAJĄ
(WĘGORZYNO) 30 grudnia 2004 r. radni podjęli uchwałę
związaną z ustaleniem wykazu
wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasły z końcem
roku budżetowego 2004. Razem
w grę wchodziło 420.349 zł.
Terminy realizacji niektó-

NFZ liczy, chory kwiczy

tygodnik łobeski 4.01.2005 r.

rych upływają na początku 2005
r., niektóre w połowie 2005 r. –
np. wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie
“Budowa kanalizacji sanitarnej
Runow-Połchowo-Węgorzyno
(wykonanie map do celów projektowych)” – kwota 78.090, termin – 30.06.2005.
(m)

W listopadzie 2004 r. radni z Radowa Ma³ego zwolnili
wszystkich posiadaczy psów z obowi¹zku p³acenia podatku
za posiadanie zwierzêcia. Uchwa³ê zakwestionowa³a RIO

PSY JAK BUMERANG
(RADOWO MAŁE) 10 listopada radni z Radowa podjęli uchwałę
“w sprawie podatku od posiadania
psów”. W uchwale był zapis, że podatek od posiadania psów na rok
2005 wynosi 22 zł za
jednego psa. Kolejny paragraf tejże
uchwały
zwalniał
wszystkich posiadaczy psów z obowiązku płacenia podatku.
Uchwałę zakwestionowała Regionalne Izba Obrachunkowa - w części
dotyczącej zwolnienia wszystkich posiadaczy psów z
obowiązku płacenia
podatku.

Podczas sesji w dniu 22 grudnia
radni podjęli uchwałę uchylającą tę z
dnia 10 listopada. Wysokość “psiego” podatku będzie ustalona na jednej z najbliższych sesji.
(m)

Z ¯YCIA POWIATU
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Nie wiedz¹, co znaczy przeziêbienie

MORSY PO¯EGNA£Y
STARY ROK

(ŁOBEZ) 31 stycznia. Godzina
12.00. Większość Polaków czyni
przygotowania do uczestnictwa w
szalonej sylwestrowej nocy. Tymczasem nad jeziorem Moszczenica w
pobliżu Unimia grupa łobeskich
morsów żegna stary rok.
- Dzisiaj jest z nami Zbyszek –
mówi mający najdłuższy staż mors Tadeusz Wesołowski. – To jego
pierwszy raz. Tadeusz Wesołowski
zapoczątkował zimowe kąpiele w
Łobzie. – Jakieś 20 lat temu kąpałem
się sam – wspomina. – Chowałem
się, żeby ktoś nie pomyślał, że coś ze

mną nie tak. Nie było wtedy jeszcze
na to mody.
Zbigniew Krzemek trenował biegi długodystansowe. Był w kadrze
Polski. Rozbiera się z dreszczykiem
emocji.
- Tadek mnie namówił – oznajmia
Zbigniew Krzemek. - Nie powinno
być źle – dodaje, po czym rusza na
rozgrzewkę. Rozgrzewają się także
syn p. Tadeusza - Piotrek, mieszkający w Przemysławiu Bernard Gut i
Michał Różniatowski. Panowie biegają, wykonują przysiady. Za chwilę
wchodzą do wody. Zażywają pierw-
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WCIĘŁO MOTOROLĘ
(RESKO) W dniu 01.01.2005 r. w
godz. 03:00 – 04:00 w Resku przy ul.
Prusa w lokalu TAWERNA nieznany sprawca zabrał w celu przywłaszczenia telefon komórkowy marki
Motorola E-365, pozostawiony w
kieszeni płaszcza przewieszonego
na krześle w lokalu TAWERNA.
Straty w kwocie 900 zł na szkodę
Pawła K. (zam. R., pow. łobeski).
PODWÓJNY SZYBOTŁUK
(RESKO) W dniu 01.01.2005 r.
około godz. 00:30 w Resku przy ul.
Rynek nieznany sprawca dokonał
wybicia dwóch szyb w oknie wystawowym. Straty w kwocie 600 zł
na szkodę Jerzego G. (zam. R.,
pow. łobeski).
NARUSZYLI NIETYKALNOŚĆ POLICJANTÓW
(RESKO) W dniu 31.12.2004 r.
o godz. 22.10. w Resku na ul. Jedności Narodowej, Bartosz T. lat 19
(zam. Resko) oraz Piotr C. lat 19
(zam. Resko) dopuścili się naruszenia nietykalności cielesnej
funkcjonariuszy policji wykonujących obowiązki służbowe.
Sprawcy zostali zatrzymani i osadzeni w PdOZ do wyjaśnienia.
PO ZĘBIE
(STAROGARD) W dniu
01.01.2005 r. około godz. 00:15 w
Starogardzie Łob. Krzysztof N.
(zam. Starogard Łob) uderzył pięścią w twarz Adama D. (zam. Starogard Łob.) przez co spowodował uszkodzenie zęba.
DOZÓR
(ŁOBEZ) W dniu 02.01.2005 r.
Prokurator Rejonowy w Łobzie zastosował środek zapobiegawczy
w postaci dozoru policji wobec
Bartosza T. lat 19 (zam. Resko) i
Piotra C. lat 19 (zam. Resko) za
naruszenie nietykalności cielesnej i znieważenie interweniujących policjantów.

Interpelejszyn

W polu jest cicho i spokojnie

NOWA ULICA
(WĘGORZYNO) 23 października 1992 r. gmina Węgorzyno – w
wyniku komunalizacji - wzbogaciła
się o działkę nr 34. Od tego czasu jest
to droga gminna. Przy drodze tej w
obrębie ewidencyjnym Połchowo nr
32 wydzielono geodezyjnie dwie
działki. Jedna z nich (32/2) leży przy
ul. Węgorzyńskiej 7. Na drugiej (32/
1) trwa budowa domu mieszkalnego.
Właściciel działki zgłosił do burmistrza Węgorzyna, że wkrótce budowa zostanie zakończona, budynek będzie oddany do użytku i zamierza wnieść o nadanie nr porząd-

szej kąpieli, wychodzą na brzeg.
Teraz trzeba pobiegać. Rytuał powtarza się kilka razy.
- Miało być nas więcej – mówi p.
Tadeusz. – Kilku jednak coś w ostatniej chwili “wypadło”.
Okazuje się, że w Łobzie jest więcej osób, dla których sezon na kąpiele w jeziorze rozpoczyna się w październiku. Wszyscy są zdrowi, praktycznie nie wiedzą, co to aspiryna,
nie przeziębiają się.
- Było w porządku – mówi Zbigniew Krzemek wycierając ręcznikiem zaczerwienioną skórę.
(m)
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kowego dla swojej nieruchomości.
Ponieważ budynek nie jest położony przy ul. Węgorzyńskiej, a
przy drodze nr 34 i wejście do budynku będzie miał od jej strony,
burmistrz uznał, że droga musi mieć
nazwę.
Radni podjęli stosowną uchwałę. Nowa ulica będzie miała nazwę
Spokojna.
- Kto wybrał taką nazwę? – spytano burmistrza.
- Nazwę wybrał pan, który kończy budowę domu – odpowiedział
Stanisław Konarski.
(m)

BĘDĄ OSZCZĘDNOŚCI,
ZAISTNIEJĄ
MOŻLIWOŚCI
(ŁOBEZ) “Odnośnie budowy wodociągu
do Bonina – rozpoczął sołtys stamtąd Waldemar Zakrzewski. – Dwie sprawy – ciągnął: Czy jak gmina zlecała wykonanie projektu, to
były konsultacje? Nie wiem, jak to jest, że
wytycza się wodociąg tak, jak rosną drzewa.
Ten kto go wytaczał, pijany był chyba?! I
gdzie się skończy ten wodociąg, przy moim
domu czy dociągnie do ostatniego budynku –
osiemset metrów dalej?”
Powyższe działo się podczas interpelacji w czasie obrad sesji rady miejskiej.
W ich trakcie radny L. Gajda pytał o los budynku byłego biurowca ZNMR.

Z udzielonych pytającym odpowiedzi
wynika, że w przypadku wodociągu były
trzy możliwości.1. ryć asfalt.2. położyć rurę
w rowie.3. przeprowadzić go pod kilkoma topolami. Wybrano wariant trzeci. Jeżeli chodzi o przedłużenie wodociągu do ostatniej
posesji w Boninie, to “rura ewentualnie będzie pociągnięta tam w przypadku, kiedy
będą oszczędności na inwestycji”.
Budynkiem byłego biurowca zainteresowanych jest 7 rodzin, które chcą wykupić od
gminy lokale i je remontować. Najprawdopodobniej lokale zostaną wystawione do przetargu ograniczonego.
(m)
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Likwidacja Oœrodka w Zajezierzu

Bez kredytu nie pojedziesz

BUDŻET BEZ
MA£O DZIECI
NIESPODZIANEK
(RADOWO MAŁE) Podczas
grudniowej sesji radni z Radowa
przyjęli budżet gminy na rok
2005. Dochody mają wynieść
6.309.150 zł. Wydatki 7.630.680
zł. Niedobór zostanie pokryty
kredytem długoterminowym w
kwocie 1.214.000 zł oraz środkami z nadwyżki na rachunku bankowym w kwocie 107.530 zł.
Konstruktorzy budżetu zakładają pozyskanie 648.650 zł z podatku rolnego. Podatek od nieruchomości ma zasilić budżet kwotą 794.790 zł.
Z lektury budżetu wynika, że
będą naprawiane chodniki w
Radowie Małym (20 tys. zł),
Rekowie i Siedlicach (12.600
zł). Na bieżące remonty przystanków zapisano 3,6 tys. zł.
57.300 zł przeznaczono na
utrzymanie rady gminy (diety
radnych i sołtysów). W tej sumie jest 10 tys. na zakup mebli
reklama

do sali konferencyjnej.
580.900 zł pójdzie na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników administracji i obsługi urzędu gminy. OSP dostaną 53.800 zł. W tej kwocie mieści się 9 tys. na remont basenu
w Siedlicach.
Szkoła w Radowie Małym obciąża budżet kwotą 1.137.500 zł.
Szkoła Podstawowa w Siedlicach
kwotą 537.800 zł. Dowóz dzieci
do szkół kosztuje 250 tys. zł. Budżet Gminnej Komisji Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych to 40 tys. zł.
Na inwestycje przeznaczono
w budżecie: 750.917 zł na wodociąg Radowo Małe – Kolonia i
413.379 zł na wodociąg Maliniec
– Mołdawin. Klub Sportowy Radovia dostanie 56.750 zł. W budżecie zapisano też 10 tys. zł na
kontynuację budowy boiska
sportowego.
(m)

(ŁOBEZ) W czasie ostatniej w
2004 roku sesji Rady Powiatu radni przyjęli uchwałę w sprawie zamiaru likwidacji Specjalnego
Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego w Zajezierzu. Ośrodek, w
skład którego wchodzą Szkoła
Podstawowa Specjalna, Gimnazjum Specjalne oraz Internat ma
być zlikwidowany z dniem 31
sierpnia 2005 roku. Dlaczego?
“W ciągu ostatnich lat systematycznie zmniejsza się liczba oddziałów i uczniów w Ośrodku. Jest to
spowodowane spadkiem zainteresowania rodziców tą formą kształcenia, a co za tym idzie wzrostem zainteresowania rodziców tą formą
kształcenia dzieci
upośledzonych w
integracji” – czytamy w uzasadnieniu do uchwały.
Potwierdziła to
podczas sesji dyrektor SOSzW w
Zajezierzu p. Irena
Wójcicka, dodając, że:
- Wychowankowie
ośrodka
mają zapewnioną możliwość kontynuowania nauki w podobnym
ośrodku działającym w Sławoborzu.
Przedtem Irena Wójcicka omawiała szczegółowo sprawę ośrodka
podczas komisji rady powiatu.
W chwili, kiedy powiat łobeski
przejmował ośrodek od powiatu
stargardzkiego było w nim ponad 60
dzieci. Jednak już Stargard borykał
się z problemem polegającym na wyrażeniu przez rodziców zgody na
pobyt dzieci w ośrodku. Liczba dzieci spadała, by dojść do sytuacji, kiedy w Zajezierzu powstał Dom Dziecka prowadzony przez powiat łobeski

i SOSzW ze spadającą liczbą dzieci.
- Mimo usilnych starań pani dyrektor Wójcickiej i nauczycieli okazało się, że przy dobrych warunkach
pobytu uczniów, jest coraz mniej –
mówi Teresa Łań, szefowa Wydziału
Edukacji łobeskiego starostwa. –
Ustawa o systemie oświaty mówi, że
to rodzic, mimo że dziecko ma orzeczenie z poradni psychologicznopedagogicznej, decyduje o tym,
gdzie będzie się uczyć jego dziecko.
W ośrodku dziecko umieszcza się na
wniosek rodziców.
W ubiegłym roku nie udało się
utworzyć klas gimnazjalnych. Gimnazjum specjalne jest w Łobzie. Ponadto wielu rodziców umieszcza
dzieci w klasach,
gdzie uczą się w
ramach tzw. integracji
łącznej,
gdzie są objęte nauczaniem specjalnym.
W Zajezierzu
ostały się w tym
roku dwie klasy:
piąta i szósta. Z
terenu powiatu łobeskiego było 7
dzieci; 8 dzieci pochodziło z powiatu
drawskiego; ze stargardzkiego 1 i 1
ze Szczecina. Dzieci te przebywały w
internacie. W szkole było 24
uczniów. Z powiatu łobeskiego 13.
- Subwencja nie wystarcza na
utrzymanie dzieci z innych powiatów – mówi T. Łań. – Występowaliśmy do starostów z Drawska i Stargardu, żeby partycypowali w kosztach utrzymania dzieci. Stwierdzili,
że nie będą dokładać. Im mniej dzieci, tym koszt ich utrzymania wzrasta.
Większość nauczycieli z Ośrodka przejdzie na emeryturę. 2 nauczycieli ma ofertę pracy w Domu Dziecka w Zajezierzu. Problemem są pracownicy obsługi, którzy byli zatrudnieni na połówkach etatu w domu
dziecka i ośrodku.
Mówiła o tym podczas sesji dyrektor Irena Wójcicka, która nadmieniła, że najlepszym rozwiązaniem
byłoby zatrudnienie tych osób w komercyjnym podmiocie, jaki zafunkcjonuje w Zajezierzu, w części zwolnionej przez SOSzW.
(m)
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Sprzedam M4 w Węgorzynie, własnościowe.
Tel. 3971454
Sprzedam mieszkanie 52 mkw., budynek
gosp., sad, ogród; 778 mkw. Cena 35 tys. Tel.
0600 009 509.
Wynajmę mieszkanie w centrum Łobza (2poziomowe); tel. 3973420.

Sprzedam własnościową działkę pod garaż z
dokumentacją budowlaną. Łobez kompleks
Kościuszki tel. 0502 642 614.
Kupię ziemię rolną do 40 ha tel. 3973940.

OG£OSZENIA

Sprzedam części do Peugeota rok 1991 poj 1.1
tel.(091) 39 708 03.

Podejmę każde prace remontowo-wykończeniowe, szpachlowanie, malowanie, glazura i
terakota. tel 39 72425, 0694 572 850.
Pożyczki gotówkowe szybko i tanio Łobez ul.
Browarna 5 tel. (091) 39 744 84, 0604 519 771.

Praca w sprzedaży bezpośredniej dochód od
3000,00 PLN Tel 600-331-885

NIE TAK DROGO JAK MYŚLISZ
Ogłoszenia drobne to dobra forma powiadamiania innych o tym, że
chcemy coś sprzedać lub kupić, na przykład dom, działkę, auto,
rower, meble, psa, o tym, że szukamy pracy, dajemy korepetycje i tym
podobne. Nie biegaj po mieście, nie rozklejaj informacji na płotach i
drzewach. Przyjdź do redakcji i daj ogłoszenie. W dniu ukazania się
gazety wielu czytelników w powiecie dowie się bardzo szybko o tym,
co chcesz kupić lub sprzedać.
Wbrew pozorom nie jest to tak drogo jak myślisz.
Ogłoszenie wystarczy wpisać na kuponie. Za jedną linijkę tylko 1 zł.
Kupony można składać w redakcji: Łobez Ul.Słowackiego 6
Tel. 39 73 730
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Dobra wchodzi w potê¿n¹ inwestycjê. Koszt jej realizacji przekracza roczny bud¿et gminy

K(ANALIZA)

(DOBRA) “Związek Gmin IPK
zgodnie z jego celem statutowym realizuje zadanie stanowiące priorytet
dla ochrony wód oraz gleby obszaru
parku krajobrazowego pod nazwą
‘ZG IPK’. Inwestycja jest przygotowywana od 2001 roku przy udziale
zainteresowanych gmin należących do związku. Rada Miejska w
Dobrej podjęła uchwałę (...) z dnia 24
kwietnia 2003 roku o wyrażeniu woli
kontynuowania wspólnego zadania inwestycyjnego, rozpoczętego
w 2002 r. Wybudowanie kanalizacji
oraz zmodernizowanie oczyszczalni
ścieków ma duże znaczenie dla
stworzenia infrastruktury niezbędnej dla inwestorów oraz ochrony
środowiska naturalnego, szczególnie uzbrojenia terenów rekreacyjnych położonych nad jeziorem
Woświn. W związku z tym gmina
przystąpiła do programu związku i
w/w zadanie jest ujęte w wieloletnim
planie inwestycyjnym gminy oraz
budżecie na 2005. Finansowanie zadania będzie z środków pozyskanych przez związek z funduszy unijnych (do 75 %) oraz środków własnych gmin. Faktyczny udział finansowy gminy stanowi 25 % wartości
zadania wg przyjętego harmonogramu rzeczowego. Koszt zadania dla
gminy Dobra wynosi 8.556.694,11
złotych w tym udział gminy
2.139.173,53 zł. Związek Gmin podejmuje starania o pozyskanie środków; w latach 2000-2001 został złożony do Funduszu Cross-Border
wniosek o dotację 2 mln Euro, wnio-

sek został zakwalifikowany do rezerwy. Natomiast w roku 2004 związek
złożył do NFOŚ i GW na dotację dla
gminy Dobra i Ińsko na wykonanie
dokumentacji projektowej, otrzymał
dotację w wysokości 77 tys. zł dla

środki na realizację zadania w tym
udział własny, a po wykonaniu
otrzyma refundację poniesionych
nakładów. Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie uchwały jest zasadne” – tak brzmi Uzasadnienie do

gminy Ińsko, w roku 2005 będzie ponownie występować o dotację dla
gminy Dobra. W toku prac jest wniosek dla gmin Dobra, Ińsko, Chociwel
na pozyskanie funduszy unijnych z
ZPOPR w wysokości 6.417.520,58
złotych, termin złożenia wniosku
przez związek upływa 14 stycznia
2005 roku. Zgodnie z wymogami
procedur pozyskiwania unijnych
środków beneficjent tj. gmina lub
związek winna zabezpieczyć własne

uchwały “W sprawie wyrażenia opinii na temat realizacji zadania inwestycyjnego w ramach Związku Gmin
Ińskiego Parku Krajobrazowego”.
29 grudnia 2004 r. podczas budżetowej sesji radni z Dobrej (od
głosu wstrzymali się członkowie
klubu radnych “Porozumienie Dla
Gminy Dobra”) przyjęli uchwałę,
pozytywnie opiniując celowość
kontynuowania inwestycji, która od
kilku lat jest “w dalekim polu”. Po

Nowe op³aty cmentarne

NIE MA
JAK W URNIE
(RESKO) Od 1 stycznia
obowiązują nowe opłaty za
korzystanie z cmentarzy na
terenie gminy Resko. I tak:
pole grzebalne pojedyncze
przeznaczone na grób zwykły (ziemny) będzie kosztować 150 zł (podwyżka o 50
zł); dla zwłok dzieci pole
kosztuje 80 zł (kosztowało
50 zł). Pole grzebalne podwójne przeznaczone na
grób rodzinny będzie kosz-

tować 250 zł (było 200 zł).
Pole grzebalne pojedyncze
przeznaczone na grób murowany kosztuje 300 zł. Murowany grób rodzinny kosztuje 500 zł. Za pole grzebalne
pojedyncze dla urn trzeba
będzie zapłacić 80 zł. Za
groby rodzinne przeznaczone na kilka urn trzeba zapłacić 160 zł. Ceny na cmentarzach nie były zmieniane od
marca 1998 roku.
(m)

przeliczeniu kosztów z projektu
szybko wycofali się burmistrzowie
Węgorzyna uznając, że zadanie jest
zbyt kosztowne i może pogrzebać
ich gminę na lata.
Radni z Dobrej uważają, że uda
się w ramach ZG IPK rozbudować
istniejącą oczyszczalnię ścieków w
Dobrej, zbudować sieć kanalizacji
sanitarnej z przykanalikami w miejscowościach Grzęzno i Zapłocie
wraz z przesyłem do kanalizacji w
Dobrej oraz dzięki energetycznym
przepompowniom, zbudować sieć
kanalizacyjną wraz z przyłączami do
budynków w miejscowościach Dobropole-Tucze-Dobra.
Paragraf 2 podjętej uchwały stanowi: “Związek Gmin Ińskiego Parku Krajobrazowego w ramach kompleksowego porządkowania gospodarki ściekowej na obszarze związku
opracował dla Gminy Dobra dokumentację geodezyjno-projektową
oraz posiada pozwolenia na budowę
wydane w 2004 roku”.
Paragraf 3 stanowi, że “Gmina
Dobra zobowiązuje się zabezpieczyć
środki finansowe niezbędne na realizację inwestycji (...) w budżetach
na lata 2005-2006”.
Z załącznika do uchwały budżetowej wynika, że burmistrz Dobrej
zabezpiecza na realizację opisywanej inwestycji środki własne. 1 milion zł w 2005 roku oraz 1.138.000
zł w 2006 roku. Gmina spodziewa
się w 2005 roku dofinansowania
z funduszy unijnych w kwocie 3
milionów zł.
(m)

WSZED£
NA PASÓWKÊ
(WĘGORZYNO)
W
d n i u 0 2 . 0 1 . 2 0 0 5 r. w g o d z .
1 2 : 0 0 – 1 6 : 0 0 w Wi n n i kach nieznany sprawca po
otworzeniu drzwi mieszkania dopasowanym kluczem, zabrał w celu przyw ł a s z c z e n i a t e l e w i z o r, r a diomagnetofon CD, odkur z a c z m a r k i Z e l m e r, p i e niądze w kwocie 300 zł
oraz paszport. Straty w
kwocie 1250 zł na szkodę
D o m i n i k i W. ( z a m . W. ,
gm. Węgorzyno).
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Spó³dzielcy chc¹ byæ gospodarzami
(ŁOBEZ) 2 grudnia, minionego już roku,
w sali domu kultury zebrali się członkowie
Spółdzielni Mieszkaniowej “Jutrzenka” w
Łobzie, by porozmawiać o przekształcaniu
mieszkań spółdzielców w odrębną własność. Do rozmowy zaprosili prezesa Jana
Dzięgielewskiego oraz osoby zajmujące
się na co dzień sprawami spółdzielczymi.
Spotkanie wywołało spore zainteresowanie, gdyż na sali było ponad sto osób.
Zebranie poprowadził pan Antoni Moroz.
Wśród gości byli burmistrz Łobza pan
Marek Romejko, przewodniczący Stowarzyszenia Obrońców Praw Spółdzielców
“Pomorzany” ze Szczecina pan Tadeusz
Sienkiewicz, a także radni - ze Stargardu
pan Wojciech Kwiatkowski i z Drawska
Pom. pan Jan Barczak, zajmujący się sprawami spółdzielni na swoim terenie.
Członkowie spółdzielni przedstawili
problemy, z jakimi przyszli, kierując pytania do prezesa.
Radny Bogdan Górecki omówił zasady prawne przekształceń mieszkań w odrębną własność, kosztów przekształceń,
również w odniesieniu do konkretnej sytuacji w SM “Jutrzenka” Łobez. Wykazał
przy tym, że SM nie korzystała i nie spłaca
żadnych kredytów bankowych na modernizacje budynków, korzystała jedynie ze
środków spółdzielni, czyli wszystkich
spółdzielców – oparł się na Sprawozdaniu
Finansowym SM “Jutrzenka” za 2003 r.
Zapytał, dlaczego w kosztach modernizacji
budynku nie zostały uwzględnione
oszczędności za centralne ogrzewanie
oraz ułamkowy udział we wpłatach za
wynajem lokali użytkowych będących w
zarządzaniu SM.
Następnie głos zabrała pani Helena
Szwemmer, członek spółdzielni. Omówiła
błędy formalne przedmiotowego projektu
uchwały, między innymi negując istotę pojęcia modernizacji jej budynku przy ul. Murarskiej 1,2, która – jak twierdzi - była zwyczajnym remontem, niezbędnym i wynikającym z faktu zużycia warstwy konstrukcyjnej zewnętrznej płyty budynku (został
oddany do użytku w 1972 r.), więc z powodu nadmiernej utraty ciepła, licznych przecieków i zawilgoceń ścian remont był konieczny, a tylko jakby przy okazji poprawiono estetykę budynku. Dalej wykazywała, że nieporozumieniem jest proponowany
w projekcie uchwały sposób odliczania od
przedstawionych kosztów remontów elewacji budynków jedynie 30 groszy, przeliczanych przez okres 5 lat i mnożonych
przez ilość metrów kw. mieszkania. – Zarząd winien rozliczyć cały fundusz remontowy, który jest 4-krotnie wyższy i w jej
przypadku wynosi 65 zł miesięcznie, co w
przeliczeniu przez wszystkie lata daje
znacznie większą kwotę. – mówiła. Zapytała, czy Zarząd zastanawiał się nad tym,
co zrobi z tą “górą” pieniędzy – ok.
1.000.000 zł, które - gdyby przyjąć założenia projektu uchwały - wpłacali by członkowie zamierzający przekształcić swoje
prawo do lokali. Poza tym uchwała powinna być bardziej szczegółowa od przedstawionego projektu i zgodnie z art. 42, ust. 3,
pkt. 2 i 3 ustawy nie wyszczególniono w nim

pomieszczeń przynależnych do lokali (piwnic) oraz nie przydzielono do powierzchni
lokali udziału w częściach wspólnych nieruchomości. Poprosiła również o wyjaśnienie - co się stało z oszczędnościami z rozliczenia centralnego ogrzewania wynikającymi z ocieplenia budynków. Zwróciła
uwagę na niepokojąco duże rozbieżności w
kosztach modernizacji poszczególnych budynków – różnice sięgają nawet 211% dla
prac wykonanych w tym samym roku.
Głos oddano panu Stanisławowi Dubickiemu, członkowi spółdzielni, który poinformował zebranych o szczegółach rozliczenia Funduszu Remontowego za okres od
2001 r. i wykazał, że członkowie SM nie są
jej dłużni żadnych kwot z tytułu dociepleń.
Podkreślił, że Spółdzielnia nie korzystała z
kredytu bankowego, nie ma żadnych długów, wobec tego wykonała te prace z naszych zgromadzonych środków. Zażądał
również rozliczenia
oszczędności z
centralnego ogrzewania, które miało powstać w skutek dociepleń. Poinformował
zebranych, jakie są rzeczywiste, sprawdzone przez niego u notariusza koszty wyodrębnienia mieszkania: jest to ok. 850 zł
– opłaty notarialnej, założenie księgi wieczystej, a nie - jak przekazała - Spółdzielnia 2000 zł.
Pan Krzysztof Galczak zapytał, dlaczego płacąc regularnie czynsz, fundusz
remontowy itd., to jest nie mając żadnych
długów względem Spółdzielni, dowiaduje
się z projektu uchwały, że jest winien za docieplanie ok. 3500 zł. Wyraził kategoryczny sprzeciw wobec takiego zapisu, uznał,
że jest to sposób na szukanie dodatkowych
nienależnych pieniędzy.
Głos oddano prezesowi Janowi Dzięgielewskiemu, który we wstępie powiedział, że Spółdzielnia przygotowała
wszystko, aby mieszkańcy mogli “uwłaszczyć” swoje lokale - zgodnie z ustawą
wykupiła notarialnie grunty, podjęła stosowne uchwały celem ich wykupu, jest chyba
pierwszą spółdzielnią tej wielkości, która
posiada na własność grunty. Również w
zgodzie z ustawą przygotowano projekt
uchwały w przedmiotowej sprawie, wyłożono do wglądu na okres 21 dni w siedzibie
Spółdzielni, o czym poinformowano zainteresowanych, którym wysłano pisma. Stosowna informacja została wywieszona na
klatkach schodowych. Na 270 osób, które
złożyły podania i 1009 członków Spółdzielni, z projektem zapoznały się 132 osoby.
Poinformował, że to co zaliczamy do kosztów modernizacji określone zostało w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa i jest tam również
wymienione docieplenie. Dalej, opierając
się na publikacji “Rzeczpospolitej” z 22 listopada 2004 r. powiedział, że według niego
za modernizację i remont nieruchomości np.
na docieplenie budynków, wymianę okien
należy zwrócić spółdzielni poniesione
koszty i nie ma to nic wspólnego z płaceniem na Fundusz Remontowy, nawet gdy te
remonty zostały wykonane bez zaciągania
kredytów. Przypomniał ile Spółdzielnia
posiada budynków, ile powierzchni mieszkalnej, jak wyglądało zbieranie środków na

Fundusz Remontowy i jak jego wielkość
kształtowała się w latach 90-tych i 20002004. Dał do zrozumienia, że te środki wykorzystywane były nie tylko na docieplenia, lecz również na inne prace, remonty.
Powiedział również, że zgodnie ze stosowną uchwałą Spółdzielni oszczędności z
centralnego ogrzewania przesuwane były
nie na docieplenie, lecz na sprawy związane z poszanowaniem energii, w tym wymianę okien, drzwi na klatkach schodowych, modernizacją instalacji c.o.
Odnosząc się do różnic kosztów dociepleń w indywidualnym przeliczeniu dla poszczególnego lokalu w Spółdzielni dał do
zrozumienia, że każdy z budynków wymagał innych nakładów ze względu na stopień
zużycia, powierzchnię mieszkalną, kubaturę, występowanie lub nie powierzchni handlowych na parterze, za których ocieplenie
również Spółdzielnia poniosła koszty.
Powiedział, że pieniądze z wynajmu
powierzchni handlowych nie powinny iść
na remonty, gdyż nikt z lokatorów nie zapłacił na ich budowę – za to płaciły PSS-y, GSy, Dom Książki itd., później dzięki zmianom
w prawie, denominacji złotego i zabiegom
samej Spółdzielni zostały za niewielkie pieniądze przejęte w majątek tejże. Co do
kosztów wykupu gruntów również wyznaje zasadę, że ich naliczanie powinno mieć
miejsce w odniesieniu do wszystkich gruntów łącznie. Na koniec swojej wypowiedzi
jeszcze raz podał do wiadomości, że
wszystko w przedmiotowej kwestii zostało
przez Zarząd zrobione zgodnie z obowiązującymi przepisami, każdy z zebranych ma
prawo złożyć indywidualne zastrzeżenie.
Zarząd ma miesiąc na ustosunkowanie się do
niego oraz dodatkowo 14 dni na odpowiedzenie czy przyjmie te uwagi czy nie, na koniec
pozostaje droga sądowa. Odnośnie części
ułamkowych w suszarniach, pralniach, strychach, piwnicach itd. przydzielenie ich leży
tylko i wyłącznie w gestii Zarządu – taką możliwość dopuścił ustawodawca i w naszej
Spółdzielni te wszystkie rzeczy zostają
wspólne. Od takiego rozwiązania również
można odwoływać się do sądu.
Głos zabrał pan Jerzy Mechliński, który odniósł się do lokali użytkowych w Spółdzielni. Stwierdził, że nie tylko lokatorzy,
ale również Spółdzielnia nie wydała żadnych pieniędzy na ich wybudowanie. Zapytał skąd się bierze udział w opłacie eksploatacyjnej na koszty remontowe i co dalej
dzieje się z tą kwotą pomnożoną przez
wszystkie lata i mieszkania. Dalej przedstawił propozycje wykazania rzeczywistych oszczędności, które powstały po
dociepleniach budynków. Wyraził też zaniepokojenie faktem, że nie pozwolono mu
w spółdzielni skopiować tekstu projektu
omawianej uchwały.
Pan Wincenty Nowik zadał pytanie: Czy prezes zgadza się z faktem, że to nasze
pieniądze są w spółdzielni, czy rozumie, że
my nie chcemy nikomu odebrać tego co nie
nasze. Pan jest naszym zarządcą i powinien zadbać w naszym imieniu o los członków spółdzielni, za co my pana utrzymujemy. Czy jest możliwość zredukowania
tych kosztów za ocieplenie naliczanych lo-

katorom. Dlaczego nie ma tutaj przedstawicieli Rady Nadzorczej Spółdzielni. Czy
prezes rozumie, że lokatorzy po wyodrębnieniu swoich lokali nadal będą należeć do
Spółdzielni i jej płacić.
Pani Danuta Wojtowicz: - Zgodnie z założeniem prezesa, osoby, które zechcą wyodrębnić swoje lokale są winni Spółdzielni
za docieplenie budynków. To jak pan widzi
sytuację tych lokatorów, którzy na taki krok
się nie zdecydują, czy oni też są coś winni
Spółdzielni? Zapytała również, po co zamontowano w każdym bloku liczniki c.o.,
skoro bloki nie są rozliczane indywidualnie?
Pan Wojciech Kwiatkowski, radny
Miasta Stargard Szczeciński powiedział,
że ze względu na koszty przekształcenia
formy własności mieszkań, nie wszystkich
zainteresowanych będzie na to stać – w
związku z tym istnieje potrzeba włączenia
w proces władz miasta – stosowna inicjatywa została podjęta w jego mieście. Prezydent miasta ma ułatwić zainteresowanym uzyskanie kredytu na ten cel poprzez
udzielenie poręczenia majątkowego. Gwarancją miasta spłaty wierzytelności zaciągniętych przez nabywcę lokalu ma być
wpis o zabezpieczeniu hipotecznym ustanowiony na zbywanej nieruchomości.
Na koniec głos oddano panu Tadeuszowi Sienkiewiczowi, przewodniczącemu
szczecińskiego Stowarzyszenia działającego na rzecz praw lokatorów, który zaapelował o porozumienie i dobrą wolę stron dla
rozwiązania tego problemu we własnym
gronie. Drogę sądową należy zostawić jako
ostateczność, gdyż tego typu sprawy trwają latami czego sam doświadczył. Wyraził
również słowa uznania co do rzeczowości
samego zebrania, kondycji finansowej, stanu prawnego i majątkowego Spółdzielni. W
kilku zdaniach przedstawił zebranym sytuacje w swojej spółdzielni, gdzie jest ok.
7.000 mieszkań, zadłużenia sprzed kilkunastu lat itd. co bezpośrednio przekłada się
na o wiele gorszy start w drodze o wyodrębnianie lokali. Przypomniał też zasadę
prawa rzymskiego, która mówi, że nieruchomość musi być nierozerwalnie związana z gruntem. Zapowiedzi jakoby czynsze
w wyodrębnionych lokalach wzrosną zestawił z niedawnym wyrokiem Trybunału
Konstytucyjnego, który orzekł, że nie można uzależniać wysokości czynszu od formy własności mieszkania.
Trudno powiedzieć, jakie efekty przyniesie to spotkanie. Jedno jest pewne, spółdzielcy zobaczyli, że nie są sami, że inni
mają podobne problemy i chcą je rozwiązywać. Spotkanie było bardzo dobrze przygotowane, łącznie z planszami wyświetlanymi z rzutnika, na których pokazywano dane
odnoszące się do poszczególnych tematów. Sporo wiedzy wnieśli zaproszeni goście, którzy podzielili się swoimi doświadczeniami. Dziwić może tylko forma spotkania, które odbyło się poza oficjalnymi strukturami spółdzielni. Wskazuje to, że te struktury są niedrożne, brakuje informacji, rozmów, o czym świadczyły choćby bulwersujące informacje o zakazie nagrywania
spotkań lub odmowa kserowania projektów
uchwał.
KAR
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Sesja powiatowa

W SZAMPAŃSKICH
NASTROJACH
(ŁOBEZ) Ostatnia sesja
rady powiatu odbyła się w
przeddzień Sylwestra, 30 grudnia 2004 r. Przewodniczący
rady Adam Szatkowski zaproponował wprowadzenie do porządku obrad kilku uchwał i
dwóch stanowisk. Jedna z
uchwał związana była z ustaleniem nowych wysokości diet
dla radnych.
Radny Henryk Kulik poinformował, że podczas obrad
komisji społeczno-oświatowej
nie było konsensusu w sprawie
diet. – Proponuję przełożenie
sprawy diet na następną sesję
– powiedział radny H. Kulik.
- Inne komisje debatowały
nad tą uchwałą – powiedział
Adam Szatkowski poddając
zmieniony porządek obrad pod
głosowanie. Przeciw wprowa-

dzeniu do porządku uchwały
zmieniającej wysokość diet był
radny Kulik. On też głosował
później przeciw podwyższeniu
diety dla członka komisji z kwoty 500 zł na 700 zł. Pozostali
radni (w obradach nie uczestniczył Marian Płóciennik) byli za
podwyższeniem diet.
Później radni wysłuchali informacji starosty, blokiem
przyjęli uchwały ustalające
plan pracy stałych komisji i
rady powiatu w 2005 r.
Radni podjęli też uchwałę w
sprawie wydatków nie wygasających w 2004 r. (chodzi o
pieniądze przeznaczone m.in.
na remont drogi powiatowej
Węgorzyno-Resko).
Obrady zakończono wzniesieniem toastu za pomyślność
w 2005 roku.
(m)
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Minister Kulpa deklaruje pieni¹dze dla powiatu ³obeskiego
na realizacjê programu “50 +”. Program ten skierowany jest
do bezrobotnych, którzy znajduj¹ siê najtrudniejszej sytuacji

WYELIMINOWAÆ
PAPIEROLOGIÊ

(ŁOBEZ) W grudniu z-ca dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w
Łobzie, Piotr Ćwikła, wraz z delegacją ministerstwa Gospodarki i Pracy,
której przewodniczył wiceminister
Piotr Kulpa, poleciał do Londynu.
Gości z Polski, z Hiszpanii podejmowali ich angielscy odpowiednicy.
- Byli również doradcy z polskiej
ambasady w Londynie. Nawiązałem
z nimi kontakt, gdyż mają możliwości, które mogą pomóc w ściągnięciu
inwestorów. Na spotkaniu byli też
przedstawiciele agendy zajmującej
się w Anglii poradnictwem zawodowym. Agencja ta zajmuje się bezrobotnymi, pomaga im wrócić na rynek
pracy – mówił podczas relacji z wyjazdu Piotr Ćwikła. – Podczas spotkania w Anglii wypracowano wniosek, że najwięcej środków powinno
przeznaczać się na szkolenia, na
tworzenie przy pracodawcach funduszy szkoleniowych. Wniosek jest
taki, że w im większej liczbie zawodów dana osoba jest w stanie się
odnaleźć, tym będzie jej łatwiej poruszać się po rynku pracy.
W czasie londyńskiego seminarium minister Piotr Kulpa przedstawił tezy z opracowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Łobzie i łobeskie Starostwo raportu nt. bezrobocia. Pomysł wyeliminowania
ubezpieczenia zdrowotnego z urzędów pracy, tak by bezrobotny nie
musiał stawiać się raz w miesiącu, by
podpisać listę tylko po to, by mieć
pewność, że jako bezrobotny ma
nadal prawo do bezpłatnej opieki
medycznej, spodobał się Hiszpanom. Hiszpanie i Anglicy w zwalczaniu bezrobocia w swoich krajach
kładą duży nacisk na rozwijanie poradnictwa
zawodowego.
- Wszyscy uczestnicy seminarium byli za tym, by eliminować z
urzędów pracy papierologię – mówił
Piotr Ćwikła. – Wszyscy zgodni są,

że urzędy pracy powinny skupiać
się na aktywizowaniu bezrobotnych, organizowaniu szkoleń.
W czasie gdy Hiszpania wchodziła do Unii Europejskiej, bezrobocie było tam większe niż u nas obecnie. Teraz średnia bezrobocia w
Hiszpanii wynosi około 11 procent.
- Nie możemy mieć kompleksów,
jeżeli chodzi o przygotowanie się do
wdrażania EFS-u (Europejski Fundusz Społeczny – przyp. m), z prowadzeniem rynku pracy. To, co
przedstawiali nasi urzędnicy z ministerstwa pracy było lepiej, czytelniej przekazane. Minister Kulpa był
najlepiej odbieranym mówcą – mówił Piotr Ćwikła. - Dla mnie najważniejsze były kontakty, jakie udało
nam się nawiązać. Ważna była też
deklaracja ministra Kulpy, że nasz
powiat dostanie dodatkowe pieniądze na zwalczanie bezrobocia. Minister mówił o tym, że jeżeli będziemy
mieli pomysł na program “50 +” to też
możemy liczyć na pieniądze z ministerstwa.
Oferta z tego programu skierowana będzie do osób, które przekroczyły wiek 50 lat. Są to osoby znajdujące się w najgorszej sytuacji.
Niejednokrotnie brakuje im kilku,
kilkunastu miesięcy stażu do tego,
by móc uzyskać stały zasiłek przedemerytalny.
W delegacji rządowej oprócz z-cy
dyrektora PUP z Łobza Piotra Ćwikły
był tylko jeszcze wicedyrektor WUP
z Torunia. Krótko mówiąc Łobez został dostrzeżony, zaproszony do reprezentowania Polski w Europie. Na
to trzeba po prostu zapracować.
Podobne spotkania na szczeblu
ministerialnym organizowane są co
pół roku. Jedno z nich, szczególnie
ciepło wspominane zarówno przez
Hiszpanów, jak Anglików, odbyło się
w Krakowie. Kolejne odbędzie się w
Madrycie.
(m)

Z ¯YCIA POWIATU
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Zachodniopomorski Kurator Oœwiaty w £obzie

NOWEJ MATURY OBAWIAJĄ SIĘ WSZYSCY
(ŁOBEZ) Tuż przed świętami – 21
grudnia – w Zespole Szkół im. T. Kościuszki w Łobzie odbyło się spotkanie z Zachodniopomorskim Kuratorem Oświaty Jerzym Kotlęgą. Kurator
przyjechał do Łobza na zaproszenie
starosty Haliny Szymańskiej.
– Zbliża się nowa matura. W styczniu odbędzie się próbna matura według nowych zasad. Chcieliśmy dowiedzieć się czegoś więcej w temacie
– mówi szefowa Wydziału Edukacji
łobeskiego starostwa Teresa Łań.
Spotkania z kuratorem odbywają
się bardzo rzadko. Stąd też do udziału
w nim zaproszono szefów wszystkich
placówek oświatowych z powiatu łobeskiego. Zaproszenia wystosowano
też do szefów nauczycielskich związków zawodowych. Na spotkanie przybyli też szefowie samorządów gminnych.
Nowa matura przeżywana jest
mocno tak przez uczniów, jak przez
dyrektorów szkół średnich i nauczycieli. Większość uczelni będzie prowadziła nabór na podstawie wyników
osiągniętych na nowej maturze.
- Młody człowiek już we wrześniu
musiał wybrać przedmioty, z których
będzie chciał zdawać egzamin, tak
żeby mógł dostać się na wybrany
przez siebie kierunek studiów – mówi
T. Łań. – Jeżeli zamierzał studiować na
politechnice musiał wybrać fizykę,
matematykę, język obcy w programie
rozszerzonym. Za to może dostać dodatkowe punkty. Najpierw jednak
musi udzielić poprawnych odpowiedzi na 30 procent pytań.
Jeżeli uczeń w czasie minionego od
września czasu zmienił decyzję, będzie
miał mniejsze szans na dostanie się
zmieniony (wybrany w międzyczasie)
kierunek studiów. Jerzy Kotlęga podkreślił, że “nowej matury obawiają się
wszyscy”.
- Spotkanie z kuratorem było też
okazją do zaprezentowania ofert naszych szkół średnich – mówi. T. Łań.
– Zależy nam na tym, by uczniowie
kończący gimnazja w powiecie łobeskim, decydowali się na kontynuowanie nauki w liceach w Resku i Łobzie.
Podczas spotkania oferty – z wykorzystaniem sprzętu multimedialnego – przedstawiały dyrektorki placówek ponadgimnazjalnych - Krystyna
Czech z Zespołu Szkół w Resku oraz
Jolanta Manowiec z Zespołu Szkół w
Łobzie. Resko oferuje w ramach li-

ceum profilowanego klasę o profilu
drzewnym. Klasa ta cieszy się dużym
zainteresowaniem wśród kończących
gimnazjum na terenie powiatu łobeskiego, ale także z terenu powiatu gryfickiego.
Jolanta Manowiec przedstawiła
ofertę Zespołu Szkół w Łobzie. Pochwaliła się faktem, że Marcin Post,
absolwent liceum z 2004 roku, który z
pierwszą lokatą dostał się na studia w
Pomorskiej Akademii Medycznej w
Szczecinie, dostał nagrodę ministra –
który wyróżnił go specjalnym stypendium.
O pracy placówki mówiła szefowa
Poradni
Psychologiczno-Pedago-

gicznej p. Pilecka-Wiśniewska.
Kurator Jerzy Kotlęga skupił się na
wynikach sprawdzianów i egzaminów
gimnazjalnych. Stwierdził, że w ubiegłym roku wyniki w powiecie łobeskim
były trochę lepsze.
- W powiatach, gdzie nie nastąpiła
poprawa prowadzone były debaty
związane z jakością kształcenia – mówi
T. Łań. – Kurator chce, żeby takie
debaty odbyły się w większości powiatów, żeby uświadomić szkołom,
rodzicom, uczniom i nauczycielom, że
słabych wyników nauczania osiąganych przez dzieci z terenów popegerowskich nie można sprowadzić tylko
do faktów, iż jest bezrobocie, bieda. Że
być może są inne przyczyny, jak zły
przydział czynności dla nauczycieli,
brak pełnych kwalifikacji u nauczycieli. Takie były wyniki debat w powia-

tach gryfickim, goleniowskim. Kurator polecił dyrektorom, żeby wzięli
pod uwagę wyniki debat i porównali z
sytuacją w naszym powiecie.
Jerzy Kotlęga ustosunkował się
też do egzaminu zewnętrznego, który
odbył się po raz pierwszy w ubiegłym
roku, z kwalifikacji zawodowych dla
uczniów szkół zawodowych kończących szkołę w cyklu 2-letnim.
- W skali województwa, w skali
okręgu, którego siedziba znajduje się
w Poznaniu, nie wypadło to najlepiej
– mówi T. Łań. – Po analizie stwierdzono, że winę za takie wyniki ponosi też
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna.
W przypadku matury trzeba odpowiedzieć na 30 procent, a tutaj aż na 70
procent. Obecnie uczeń szkoły zawodowej musi wykazać się znajomością
podstaw przedsiębiorczości, ekonomii, prawa. Jest to młody człowiek,
który jest przygotowywany do założenia własnego przedsiębiorstwa.
Uczeń po maturze ma być dobrze przygotowany do dalszej nauki. Wymagania wobec uczniów szkół zawodowych są więc bardzo wysokie. Zdający mieli większe kłopoty ze zdawaniem
części praktycznej, co wiąże się z faktem, że uczniowie odbywają praktyki
w małych, prywatnych przedsiębiorstwach i nie zawsze cykl technologiczny jest przeprowadzany tak, jak to się
wymaga od ucznia na egzaminie.
Uczeń jadąc do centrum egzaminacyjnego, widząc po raz pierwszy “taśmociąg produkcji” np. jakiegoś posiłku
jest zaskoczony. I nie bardzo wie, jak
rozplanować sobie poszczególne etapy, co jest oceniane - od przygotowania surowca, po uzyskanie końcowe-

go produktu czyli jakiegoś dania.
Największe problemy zdający mieli z
omówieniem tego, co wykonują.
W spotkaniu uczestniczyli szefowie fundacji “Razem bezpieczniej” ze
Szczecina. Kolejny raz podkreślali, że
powiat łobeski odniósł sukces organizując Szkolną Służbę Porządkową.
Wcześniej starostwo przygotowało
ankietę dla dyrektorów szkół związaną
z ewentualnym usprawnieniem programu.
- Dyrektorzy placówek wielkich
innowacji nie chcą. Podkreślają, że
program się sprawdził. Zauważono, że
pracownik ochrony powinien być
przez dyrektora placówki odpowiednio do niej wprowadzony, żeby był
przedstawiony
nauczycielom
i
uczniom. Ponadto podkreślono, że w
przypadku, kiedy zatrudnia się dwóch
ludzi, jeden powinien w czasie lekcji
wykonywać prace konserwatorskie –
mówi T. Łań. – Z ankiety wynika, że
pracownikami szkolnej służby porządkowej powinni być mężczyźni w wieku
od 30 do 45 lat. Wyniki ankiety trafiły
do PUP-u.
Po zakończeniu spotkania Jerzy
Kotlęga obejrzał budynek, w którym
mieści się łobeski Zespół Szkół. Zajrzał
do Izby Tradycji, był w gabinecie służącym do nauki języków obcych,
oglądał pracownie komputerowe.
- Szkoła ma się czym pochwalić –
mówi T. Łań. – Mamy dobrze wyposażone sale, wykonaliśmy remont dachu, jesteśmy na etapie wymiany
okien. W większości na wymienione
inwestycje starostwo pozyskało pieniądze z zewnątrz.
(m)

PANI
IRENIE SKONECKIEJ
Wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci

MAMY
Składają:
Rada Powiatu, Zarząd powiatu
oraz pracownicy Starostwa Powiatowego w Łobzie
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LAWINA
Jedyna, jak dot¹d zima,
przydarzy³a siê nam w roku
ubieg³ym, w listopadzie.
Przez dwa (w lasach trzy,
cztery) dni le¿a³ œnieg.
Dzieci w miasteczkach
lepi³y nawet ba³wany. Czas
opadów przypad³ akurat
wtedy, gdy w szkole w
Radowie Ma³ym zaczyna³o
siê dziaæ. I o tym poni¿ej.
pi¹tek, oko³o godz.
23.00.
Pewnie myślicie, że o tej
porze szkoła dawno pogrążyła się w słodkim śnie, ciesząc
się na myśl o weekendowym
odpoczynku bez dzwonków i
hałasu na przerwie. Nareszcie mury mogą odpocząć.
Nic bardziej mylnego. Owszem, nie usłyszycie dzwonka, wzywającego na lekcję,
wydaje się też z daleka, że nie
ma tu żywego ducha. Kiedy
zajrzymy jednak do radowskiej szkoły o północy w piątek, zobaczymy dziwnych
osobników objuczonych śpiworami, plecakami, niektórzy
trzymają w ręku nawet garnki. Biegają z tym wszystkim
wokół szkoły, a na ustach co
raz pobrzmiewają, powtarzane echem słowa: “Zagrożenie
lawinowe!” “Ewakuacja!”.
Na twarzach widać wypieki, przejęcie i ambicję. Mimo
ciężaru, który sprawiają zapakowane po uszy plecaki i
toboły, nikt się nie poddaje...
trzeba przecież dotrzeć do innego schroniska, mieć ze sobą
ciepłe ubranie, lekarstwa, jedzenie.

Sobota, samo po³udnie, las
za szko³¹.
Dosypało śniegiem. Biało
aż po horyzont, piękny wstęp
przygotowała nam zima.
Spojrzenie w dal, w odległy
las byłoby prawie nieskazitelnie białe i mogłoby stanowić
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W RADOWIE
przykład sinej (tu: białej) dali,
w którą udał się niewierny
kochanek z piosenki, gdyby
tego nieskazitelnego obrazu
nie zakłócały majaczące w
oddali sylwetki. Niby idą, ale
jakoś niepewnie, co rusz wpadając w głębokie zaspy. Co
jakiś czas pochód przystaje,
po czym znowu rusza, jakby z
nowymi siłami. Powoli zbliżają się do szkoły. Dopiero z bliska można zrozumieć przyczynę tego nieokreślonego ni
to spaceru, ni to marszu.
Uczniowie niosą na skleconych z gałęziach noszach
swojego kolegę. “Zwichnął
on nogę” w lesie i trzeba było
jak najszybciej przetransportować go do bazy.
Dla zniecierpliwionych już
wyjaśniamy – nic nikomu się
nie stało, na szkołę w Radowie nie zsunęła się lawina.
To po raz kolejny odbywały
się zajęcia pod hasłem “Zielony Szlak”, prowadzone
przez Stowarzyszenie Land
Rover Club Polska. Radowscy uczniowie to już prawdziwi weterani tych spotkań,
które odbywają się tutaj już
od kilku lat.
Celem spotkań jest pokazanie młodzieży różnych
form aktywnego wypoczynku, pokazanie tego, iż na to
by dobrze się bawić nie trzeba wielu pieniędzy i odległych podróży.
Uczniowie zapoznają się z
podstawowymi elementami
przydatnymi w turystyce,
opanowują pracę z mapą i
kompasem, zapoznają się ze
sprzętem turystycznym, biwakowym, wyprawowym,
wodnym. Próbują ocenić teren pod kątem możliwości realizacji zadań turystycznych –
wszystko po to, aby może kiedyś samodzielnie zająć się turystyką, która przecież, wg
specjalistów, jest przyszłością
naszego rejonu.
Aneta Lipska
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Powiatowy Urząd Pracy
w Łobzie – informuje
Rok 2004 był dla Powiatowego Urzędu
Pracy w Łobzie rokiem trudnym ze względu
na zmianę ustawy oraz wszystkich przepisów wykonawczych do niej.
Był to również rok eksperymentalny w zakresie wykorzystywania środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Utrudnienia te nie spowodowały jednak zmiany w
jakości pracy urzędu. O słuszności powyższego stwierdzenia świadczą niżej podane
liczby:
W roku 2004:
1. Na walkę z bezrobociem PUP uzyskano
łącznie - 4 481 0000.
2. PUP finansował zatrudnienie lub tworzenie miejsc pracy dla - 1 609 osób .
3. Liczba wszystkich osób skierowanych do
pracy wyniosła - 1 833.
4. 265 osób bezrobotnych brało udział w
zorganizowanych przez PUP giełdach
pracy, po których dodatkowo wiele osób
otrzymało zatrudnienie bez skierowania.

5. Powiatowy Urząd Pracy przeszkolił 111
osób bezrobotnych.
6. W ramach działań PUP w Łobzie w
2004r. zrealizowano i pozyskano fundusze na realizację: a) 4 programów rządowych b)
1 wojewódzkiego c) 9
lokalnych.
Rok 2003 był rekordowym pod względem
spadku liczby bezrobotnych, ale i tak aktualnie bezrobotnych jest mniej o 70 osób
niż przed rokiem. Najważniejsze jednak
jest to, że w ciągu ostatnich dwóch lat liczba
bezrobotnych zmniejszyła się o prawie
900 osób (z ponad sześciu tysięcy stu do
ponad pięciu tysięcy dwustu).
W związku z raczkującym rokiem 2005
życzymy wszystkim mieszkańcom Powiatu Łobeskiego :
Wspaniałego, Zdrowego Nowego Roku
oraz nam wszystkim, wielu inwestorów a z
nimi nowych miejsc pracy, do czego postaramy się aktywnie przyczynić!

II EDYCJA PROGRAMU
“PRZYJAZNY URZÊDNIK”
W ubiegłym roku na terenie naszego powiatu realizowany był z powodzeniem program wspierania petentów urzędu skarbowego “Przyjazny
urzędnik”.
Jego założeniem była pomoc osobom korzystającym z usług Urzędu
Skarbowego w Drawsku Pomorskim.
Podatnicy z terenu Powiatu Łobeskiego mieli możliwość pobrania dokumentów do rocznego rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych, uzyskania konsultacji na ten
temat a także złożenia wypełnionych
PIT-ów na miejscu, w utworzonych
przy gminach punktach obsługi. Pozwoliło to zaoszczędzić czas i zminimalizować koszty związane z koniecznością dotarcia do Urzędu Skarbowego
w Drawsku Pomorskim.

W związku z wymiernymi korzyściami jakie projekt przyniósł podatnikom naszego powiatu, w bieżącym roku przewiduje się jego kontynuację. Powiatowy Urząd Pracy w
Łobzie w porozumieniu z gminami
Powiatu Łobeskiego i Urzędem Skarbowym w Drawsku Pomorskim zorganizuje i przeprowadzi tegoroczną
edycję projektu. Urzędy gmin przygotują, tak jak w roku ubiegłym, punkty informacyjne, które obsługiwać
będą stażyści skierowani przez PUP
w Łobzie. Osoby te przyjmie na staż
i odpowiednio przeszkoli Urząd Skarbowy w Drawsku. Przewiduje się
przyjęcie na staż 7 osób bezrobotnych, które obsługiwać będą punkty
informacyjne w okresie od stycznia
do kwietnia 2005 r.

Nie dotyczy, ale bêdzie
dotyczyæ

OP£ATA
ADIACENCKA
(WĘGORZYNO) W programie
obrad ostatniej w 2004 roku sesji rady
miejskiej była uchwała “w sprawie
ustalenia stawki procentowej opłaty
adiacenckiej”. Radni przyjęli uchwałę,
która na razie jeszcze w gminie Węgorzyno nikogo nie dotyczy. Jednak, o
co pytali m.in. radna B. Pietrusz, w
przyszłości dotyczyć będzie.
Opłata adiacencka to podatek
związany ze wzrostem wartości nieruchomości w momencie, kiedy np. do

domu jednorodzinnego doprowadzony będzie gaz ziemny.
Burmistrz Stanisław Konarski zaproponował w uchwale ustalenie wysokości opłaty adiacenckiej na 50 %
różnicy wartości z tytułu wzrostu
wartości nieruchomości – zarówno w
przypadku kiedy jej wartość wzrasta w
wyniku jej podziału, jak i w przypadku
budowy nowego urządzenia infrastruktury technicznej. Jest to maksymalna wysokość stawki.
(m)
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Profilaktyka antyalkoholowa w Radowie Ma³ym

DAĆ SZANSĘ NA TRZEŹWE ŻYCIE
(RADOWO MAŁE) Podobnie
jak w innych gminach także w Radowie realizowany jest Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych.
Uchwałę związaną z jego realizacją
w 2005 r. podjęto na sesji w dniu 22
grudnia.
Jako podstawowe problemy
określono w programie m.in. szkody występujące u członków rodzin
alkoholowych, związanej z tym demoralizacji, ubóstwem, obniżeniem
szans życiowych. W ocenie ludzi
zajmujących się profilaktyką alkoholową w gminie następują “niekorzystne zmiany w strukturze spożycia alkoholu – zmniejsza się liczba
abstynentów, obniża się wiek inicjacji alkoholowej, wzrasta spożycie alkoholu przez ludzi młodych i
kobiety”.
Komisja współpracuje z Poradnią odwykową w Łobzie, z psychologiem, z Rewirem Dzielnicowych w
Radowie Małym. Szkoła Podstawowa w Siedlicach i Zespół Szkół Publicznych w Radowie Małym realizują programy profilaktyczne; działają tam świetlice środowiskowe.
W 2004 r. w ramach Edukacji profilaktycznej i przeciwdziałaniu przemocy w rodzinach alkoholików realizowano w szkołach program profilaktyczny “Zanim spróbujesz”.
Dzieci brały udział w kampanii pn.
“Zachowaj Trzeźwy Umysł” – ideą
tej kampanii było pokazanie, że
sport jest świetną alternatywą dla
używek (akcję wspierali znani sportowcy Adam Małysz i Robert Korzeniowski). Za przeprowadzenie
kampanii odpowiedzialna była na-

uczycielka z ZSP w Radowie W.
Skrobińska. Całość akcji została
podsumowana przez organizatorów “Fundację Trzeźwy Umysł”
oraz MEiS. Wielu uczniów z Radowa wyróżniono. Nagrody otrzymali
Martyna Kociuba, Joanna Turban,
Adrian Kamieński, Ewelina Sira,
Jakub Bąk. Przeprowadzono akcję
“Zielona szkoła” (z biwakiem) dla
dzieci z sołectwa Karnice. Były
warsztaty dla uczniów klas V-VI na
temat radzenia sobie ze stresem
oraz zachowaniami agresywnymi
wobec nich.
To tylko niektóre przykłady z realizowanego w 2004 r. programu.
Realizacja programu w 2005 r. ma
m.in. wpłynąć na zwiększenie bezpieczeństwa publicznego i życia rodzinnego, poprawić sytuację materialną gospodarstw domowych i
spowodować wzrost poziomu życia
rodzin zagrożonych.
Członkowie GKPiRPA otrzymują wynagrodzenie. Za udział w posiedzeniu i pracę na rzecz komisji
jest to 500 % diety z tytułu podróży
służbowych na obszarze kraju (czyli 5 razy 21 zł =105 zł); za każdy przeprowadzony wywiad środowiskowy w formie pisemnej sporządzający otrzymuje 300 % diety czyli 63 zł.
W 2004 roku komisja spotykała
się 9 razy. W tym czasie do komisji
wpłynęło 15 zgłoszeń w sprawie
wszczęcia postępowania administracyjnego związanego z leczeniem odwykowym – 15 osób trafiło
do poradni odwykowej w Łobzie.
Na dzień 22 grudnia 2004 r. “pod
opieką” komisji było 105 alkoholików oraz ich rodzin.
(m)

Noworoczny prezent dla policji

USZCZUPLONY BUDŻET
ALKOHOLÓWKI
(ŁOBEZ) Budżetowa sesja rady
miejskiej odbyła się 28 grudnia. Zaraz
po otwarciu obrad radny Leszek Gajda zgłosił wniosek formalny o wygospodarowanie 5 tys. zł z budżetu
Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z
przeznaczeniem do wykorzystania
przez Komendę Powiatową Policji w
Łobzie.
Budżet komisji na 2005 rok to kwota 186.300 zł. 180 tys. to pieniądze jakie
powinny wpłynąć z tytułu wydanych
pozwoleń na sprzedaż alkoholu. 6.300
zł to pieniądze uzyskane w wyniku
porozumienia podpisanego przez
gminy na działalność Poradni Odwykowej (pacjenci z gmin, które podpisały porozumienie mogą tym samym
korzystać z usług poradni działającej
w Łobzie).

- Budżet komisji jest już zaplanowany – powiedziała zajmująca się profilaktyką przeciwalkoholową w gminie
Łobez Wiesława Romejko. – Nie można wyjąć z budżetu 5 tysięcy i określić,
że “to będą pieniądze na działania
policji”. – Czy w tych 5 tysiącach są
pieniądze na “Niebieską niedzielę”? –
spytała W. Romejko.
- Nie, nie tylko – odpowiedziała
przew. rady Elżbieta Kobiałka.
W trakcie dyskusji ustalono, że
policja ma przedstawić merytoryczne
uzasadnienie dla wniosku tak, by pieniądze wydane były na działalność
związaną z profilaktyką przeciwalkoholową.
Radni przegłosowali wniosek radnego Leszka Gajdy. Sprawa pieniędzy
dla policji ma być zakończona podczas
sesji lutowej.
(m)
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BĘDZIE ŻYWOPŁOCIŁ
(ŁOBEZ) W okresie od
24.12.2004 r. od godz.14.00 do
godz.13.20 dnia 27.12.2004 r. w Łobzie przy ul. Bema, nieustalony sprawca po uprzednim zdemontowaniu
siatki zabezpieczającej okno i wyjęciu
szyby z okna dokonał włamania do
budynku gospodarczego, skąd zabrał w celu przywłaszczenia pilarkę
spalinową kol. pomarańczowego,
elektryczną piłę do drewna i elektryczną piłę do obcinania żywopłotu
o łącznej wartości 1200 zł na szkodę
Stanisława M. (zam. Ł., pow. łobeski).
MAN SIĘ NIE DAŁ
(RESKO) W dniu 27.12.2004 roku
o godz. 13.00 w Resku na ul. Woj.
Polskiego, kierujący sam. Fiat 126p
Henryk D. (zam. Resko), wyjeżdżając
z terenu posesji na drogę z pierwszeństwem przejazdu, wymusił
pierwszeństwo na jadącym sam. ciężarowym m-ki Man, którym kierował
Jan S. (zam. R., gm. Borne Sulinowo).
Uszkodzeniu uległ Fiat 126p.
USZKODZIŁ SEICENTO
(ŁOBEZ) W nocy z 27/28.12.2004
roku w godz. 23.55/8.00 w Łobzie na
ul. Ogrodowej, nieustalony sprawca
przy użyciu nieustalonego narzędzia
dokonał uszkodzenia centralnego
zamka w drzwiach samochodu osobowego m-ki Fiat Seicento wartości
ok. 1000 zł na szkodę Firmy Comp-Bi
w Łobzie.
WYŻYŁOWAŁ GARAŻ
(WĘGORZYNO) W nocy z 27/
28.12.2004 roku w godz. 15.00/9.00 w
miejscowości Brzeźniak, nieustalony
sprawca po uprzednim zerwaniu
kłódki z drzwi wejściowych dokonał
włamania do garażu, skąd zabrał w
celu przywłaszczenia około 65 metrów kabla czterożyłowego o wartości około 600 złotych na szkodę Michała R. (zam. B., gm. Węgorzyno).
ZDERZENIE LUSTERKAMI
(ŁOBEZ) W dniu 28.12.2004 roku
o godz. 8.40 na drodze Łobez – Węgorzyno, kierujący sam. osob. m-ki
Fiat Ducato Bronisław A. (zam. Łobez) i kierujący sam. m-ki BMW
Krzysztof O. (zam. Gdańsk), wymijając się na łuku drogi, nie zachowali
należytej ostrożności i zderzyli się
lewymi lusterkami. Uszkodzeniu uległy lusterka w obu pojazdach.
WYMUSZENIE
(RESKO) W dniu 28.12.2004 roku
o godz. 11.00 w Resku na skrzyżowaniu ulicy Woj. Polskiego z ul. Boh.
Warszawy, kierująca sam. osob. m-ki
VW Golf Beata K. (zam. Resko) wyjeżdżając z ulicy podporządkowanej
wymusiła pierwszeństwo przejazdu
dla posiadającego pierwszeństwo
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przejazdu sam. ciężarowemu m-ki
Ford Transit, którym kierował Hubert
B. (zam. Resko). Uszkodzeniu uległy
pojazdy.
WYBIJACZ
(DOBRA) W dniu 28.12.2004
roku o godz. 4.00 w Dobrej na ul. Piłsudskiego, nieustalony sprawca dokonał wybicia szyby bocznej w prawych przednich drzwiach sam. m-ki
Opel Astra powodując straty w kwocie około 200 złotych, czym działał na
szkodę Henryki M. (zam. D., pow. łobeski).
UKRADLI BRAMĘ
(WOROWO) W okresie 28/
29.12.2004 r. w godz. 23:00 – 07:30 w
Worowie z terenu byłego PGR nieznany sprawca zabrał w celu przywłaszczenia bramę wjazdową o wartości 200 zł na szkodę Nowamyl
S.A. w Łobzie.
NIELEGALNE
NAGRYWANIE
(ŁOBEZ) W okresie od października 2004 do dn. 28.12.2004 r. w Łobzie przy ul. Bema Maciej K. (czasowo
w Łobzie), pracownik sklepu Media
Expert, kopiował i zwielokrotniał oryginalne płyty CD i DVD z grami komputerowymi i filmami DVD przynoszonymi ze sklepu Media Expert. W
toku czynności zabezpieczono jednostkę centralną komputera oraz
zwielokrotnione płyty. Trwają czynności w kierunku ustalenia wysokości strat i pokrzywdzonych.
KIESZONKOWIEC
(ŁOBEZ) W dniu 29.12.2004 r.
około godz. 11:50 w Łobzie przy
ul. Kościelnej w sklepie Jubiler
nieznany sprawca zabrał w celu
przywłaszczenia portfel z zawartością pieniędzy, znajdujący się w
torebce pokrzywdzonej. Straty w
kwocie 800 zł na szkodę Janiny S.
(zam. D., pow. łobeski).
UKRADLI LINKĘ
(DALNO) W dniu 29.12.2004
r. w godz. 5:00 – 7:00 na terenie
suszarni
Dalno
nieznany
sprawca po uprzednim wycięciu
z napowietrznej linii energetycznej oświetleniowej, zabrał
w celu przywłaszczenia 475 m
linki AL-25. Straty w kwocie
2375,- zł na szkodę Grażyny H.
(zam. C. gm. Radowo Małe).
WŁAM DO GOLFA
(ŁOBEZ) W dniu 29.12.2004 r. w
godz. 15:00 – 15:15 w Łobzie przy ul.
Magazynowej nieznany sprawca, po
uprzednim wybiciu szyby w oknie
samochodu VW Golf, zabrał z jego
wnętrza radioodtwarzacz CD marki
Pioneer. Straty w kwocie 600 zł na
szkodę Tomasza K.

NIE DALI RADY
(RESKO) W okresie 28/
29.12.2004 r. w godz. 18:00 – 07:50 w
Resku, przy ul. W. Polskiego nieznani
sprawcy, po uprzednim odgięciu kraty zabezpieczającej drzwi zaplecza
oraz oberwaniu jednej z kłódek zabezpieczających je, usiłowali dostać się
do wnętrza budynku. Zamierzonego
celu nie osiągnęli z uwagi na niepokonanie zabezpieczeń. Straty nieustalone na szkodę PKN Orlen.
WYRŻNĄŁ NUMER
(RESKO) W okresie 28/
29.12.2004 r. w godz. 17:00 – 09:30 w
Lubieniu Dolnym nieznany sprawca,
po uprzednim wybiciu szyby w oknie
mieszkania, dostał się do jego wnętrza, skąd zabrał w celu przywłaszczenia dwie wiertarki i wyrzynarkę.
POSIADAŁ I UDZIELAŁ
(ŁOBEZ) W dniu 30.12.2004 r. o
godz. 20.15. w Łobzie przy ul. Kom.
Paryskiej, Roman K. (zam. Łobez),
posiadał i udzielał środki narkotyczne.
KRADZIEŻ OPON
(WOROWO) W okresie 29. 12.
2004 r. godz. 23. 00 –30. 12. 2004 r.
godz. 8. 30 nieznany sprawca z przyczepki samochodowej pozostawionej na terenie posesji w Worowie
pow. łobeski zabrał w celu przywłaszczenia 14 sztuk używanych opon
samochodowych różnych marek
ogólnej wartości 1000 złotych na
szkodę Ireneusza S. (zam. W., pow.
łobeski).
SPRZEDAŁ SZYNY
(ŁOBEZ) W okresie 29. 12. 2004
r. –30. 12. 2004 r. godz. 8. 30 Tomasz
N. (zam. Polakowo) z ogrodzenia
działek za krochmalnią zabrał w celu
przywłaszczenia dwa słupki z szyny
kolejowej o wadze 185 kg wartości 92,
50. Sprawca działał na szkodę Stanisława G. (zam. Ł., pow. Łobeski).
Sprzedał słupki na skupie metali w
Łobzie przy ul. Podgórnej.
ŻUBRZYCA
(ŁOBEZ) W dniu 30.12.2004 r. o
godz.19.30. w Łobzie na ul. Niepodległości, w sklepie Grażka, nieznana
kobieta dokonała kradzieży dwóch
puszek piwa Żubr, wartości 4,70 zł na
szkodę Grażyny S. (zam. W., pow.
Łobeski).
KIEROWAŁ WBREW
ZAKAZOWI
(ŁOBEZ) W dniu 30.12.2004 r. o
godz. 15.40. w Łobzie na ul. Obr. Staligradu, Lech G. (zam. Łobez), kierował samochodem m-ki Opel Tigra
wbrew orzeczonemu zakazowi sądowemu.
NAPROMILOWANY
(DOBRA) W dniu 30.12.2004 r. o
godz. 00.00. w Dobrej na ul. Sienkie-
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wicza, Radosław S. (zam. Dobra), kierował samochodem m-ki Łada Samara będąc w stanie nietrzeźwości odpowiadającemu 2,39‰ alkoholu w
wydychanym powietrzu.
ZJECHAŁ DO ROWU
(WĘGORZYNO)
W
dniu
30.12.2004 r. o godz. 20.00. na drodze
nr 20 Węgorzyno-Drawsko Pom., Radosław B. (zam. Szczecinek), kierując
samochodem Ford Sierra z nieustalonych przyczyn zjechał na prawe pobocze i przewrócił się, powodując
uszkodzenia samochodu.
ZNIEWAŻYŁ
(ŁOBEZ) W dniu 31.12.2004 roku
o godz. 6.30 w budynku KPP Łobez,
Łukasz K. lat 19 (zam. Łobez) znieważył słownie funkcjonariusza policji w
czasie wykonywania obowiązków
służbowych.
UKRADŁ KABLE
(ZAGÓRZYCE) W nocy z 30/
31.12.2004 roku w godz.22.00/09.00 w
Zagórzycach nieustalony sprawca
dokonał kradzieży 20 mb przewodu
energetycznego o wartości około
200 zł, czym działał na szkodę Edwarda R. (zam. Z., gm. Łobez).
NIEMIECKIE ZDERZENIE
(ŁOBEZ) W dniu 31.12.2004 r. około godz. 18:30 w Łobzie na parkingu
przed sklepem NETTO, nieznany kierujący samochodem BMW (niemieckie
tablice), podczas cofania uderzył w
prawidłowo zaparkowany samochód
marki Ford należący do Doroty R. (zam.
Niemcy).
NAPROMILOWANY
CYKLISTA
(RESKO) W dniu 31.12.2004 roku o
godz. 17.50 w Resku na ul. Jedności
Narodowej, Waldemar S. lat 30 (zam. Ł.,
gm. Łobez) kierował rowerem znajdując się w stanie nietrzeźwym (2,08‰).
WYPADEK
(WĘGORZYNO)
W
dniu
31.12.2004 r. około godz. 18:40 w Węgorzynie na Oś. 40-Lecia, Iwona D. lat 29
(zam. Węgorzyno) prowadząc małoletnia córkę Aleksandrę D. lat 7 weszła z
chodnika wprost pod nadjeżdżający
samochód marki Ford Escort kierowany przez Bożenę S. lat 42 (zam. W., pow.
łobeski). W wyniku potrącenia Aleksandra D. doznała złamania obojczyka,
po opatrzeniu w szpitalu zwolniona do
domu.
SYLWESTROWE
SZYBOTŁUKI
(ŁOBEZ) W dniu 01.01.2005 r.
około godz. 03:30 w Łobzie przy ul. Niepodległości w budynku ŁDK nieznani
sprawcy dokonali wybicia szyby w
oknie ściany frontowej, zgłaszająca
osoba nie potrafiła oszacować strat w
wyniku powyższego zdarzenia.
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DALP
Dnia 02.I.2005r. w po sylwestrowym nastroju rozegrano
trzecią runde spotkań Doberskiej Amatorskiej Ligi Piłkarskiej.
W rundzie tej niespodzianką była porażka “Pokemona” z
młodą drużyną “Sepsy” 3:4. Po interesującym spotkaniu
“Aimar” wygrał z mocną ekipą “Oldboys” 3:0, kolejne pewne
zwycięstwo zanotowała drużyna “Tacysobie” w pojedynku z
“Aimarem” wygrywając 12:0, pozostałe wyniki: Dream TeamDragon 3:1, FC Prezesi-Sepsa 1:4, Dragon-Oldboys 0:4, Pokemon- Dream Team 5:1, Galaktikos-FC Prezesi 4:2.
TABELA DALP
1. Tacysobie Dobra
5 15
2. Sepsa Dobra
6 15
3. Galaktikos Dobra
5
12
4. Oldboys Dobra
5
9
5. Pokemon Dobra
4
9
6. FC Prezesi Dobra
6
6
7. Aimar Dobra
5
6
8. Gold Team Dobra
3
3
9. Dream Team Dobra
6
3
10. Dragon Krzemienna
5
0

43:5
23:19
27:8
18:8
18:17
21:20
16:33
5:10
8:40
5:26

Czołówka w tabeli strzelców:
12 bramek: Padziński Damian /Tacysobie/, 10 bramek:
Szkup Krzysztof /Sepsa/, Kamiński Emil /Sepsa/, 9 bramek:
Budziński Remigiusz /Aimar/, 8 bramek: Kubski Daniel /
Pokemon/, Kwietniewski Grzegorz /FC Prezesi/, 7 bramek:
Sadłowski Krzysztof /Galaktikos/, 6 bramek: 8Kaczor Bogdan /Tacysobie/, Kamiński Emil /Sepsa/, Hanasz Jarosław /
Tacysobie/, 5 bramek: Ochwat Radosław /FC Prezesi/, Skrobiński Janusz, Kieruzel Krzysztof /obaj Galaktikos/. Bonkowski Marcin /Tacysobie/, Sosnowski Karol /Pokemon/
Organizatorzy zapraszają kibiców na następne mecze
Ligi, które odbędą się 09.01.2005r. o godz. 10:00.
Damian Padziński

Rozwiązania krzyżówki prosimy nadsyłać do dnia 16 stycznia na adres redakcji.
Spośród prawidłowych odpowiedzi wylosujemy miesięczną prenumeratę.
Rozwiązanie krzyżówki nr 50 publikujemy na str. 2.

NAGRODA
OFERTY PRACY
03.01.2005 r.
Firma “Ekswood” z Kamiennego Mostu zatrudni:
stolarzy meblowych
Tel. 562-21-08
Firma “Centropromor”
Sp.z o.o. w Szczecine zatrudni:
spawaczy, monterów konstrukcji stalowych, ślusarzy,
szlifierzyTel. 431-06-050
Firma “Drew Mobil” w Płotach zatrudni: księgową
Tel. 385-14-81
PPHU “Agromarket” w Suliszewiacach zatrudni:
kierowcę samochodu ciężaCMYK

rowegoTel. 692-456-061
Szkoła Podstawowa w Węgorzynie zatrudni:
nauczyciela matematyki
Tel. 397-14-18
Baza Paliw “Emirat” w
Łobzie zatrudni:
kierowcę autocysterny
Tel. 397-45-43
Firma „SPEED
KONCEPT” Sp. z o.o. zatrudni :
20 osób na montaż kasków w
ramach prac interwencyjnych tel.397-61-36
PPUH „Alf” w Łobzie zatrudni: elektromechanika
Tel. 397-37-05
Firma „Multi - Job” z Ińska
zatrudni: Brygadzistę –
praca na terenie Niemiec/

miesiêczna prenumerata
„tygodnika ³obeskiego”
dobra znajomość jęz.niemieckiegoTel. 562-37-26
Zakład Masarniczy D.M.
Chojnaccy Sp.J. 78-300 Świdwin, ul. Warszawska 7/2
tel. 094/ 365-33-06 zatrudni
osobę po szkole o kierunku
technolog żywienia
Firma „JP” w Łosośnicy zatrudni: kierowcę kat. C+E
Tel. 608-356-697
Ponadto istnieje możliwość
skierowania na wskazane
szkolenie 4 osób bezrobotnych w wieku do 26 lat z Programu Phare w ramach umów
trójstronnych, jeżeli bezrobotny znajdzie pracodawcę,
który zatrudni go na okres co
najmniej jednego roku.

