C MY K

Mieszkaniec Reska przerwa³ z³odziejski rajd
SZY
TAÑ z³
0
1,7

GAZETA POWIATOWA Nr 01 (314) Rok VI 02.01.2008 r. Cena 1,70 z³ (w tym 0% VAT) ISSN 1643-5761

Inwestycyjny bud¿et Wêgorzyna

W tym roku
otwarcie gimnazjum

Mieszkañcy
obronili staruszkê

str. 3

Z drugiej strony

Str
Str.. 2

INFORMACJE

Nawet dziecko w £obzie Kurzaj
zrozumie, ¿e Rada Nad- w odstawkê
zorcza z³ama³a statut

Kazimierz Rynkiewicz
W Nowym Tygodniku £obeskim
ukaza³ siê doœæ obrzydliwy artyku³ pt.
„Moroz przegra³ w s¹dzie”, z nadtytu³em „S¹d uzna³ wa¿noœæ wyboru Jolanty Wasielewskiej na prezesa SM
„Jutrzenki”. Otó¿ tekst jest obrzydliwy z tego powodu, ¿e nic takiego s¹d
nie uzna³. Mogê o tym napisaæ, gdy¿
od pocz¹tku œledzê przebieg tej sprawy i wiem o nim sporo opieraj¹c siê
na dokumentach. Otó¿ zarówno redakcja jak i prezes spó³dzielni mijaj¹
siê z prawd¹ twierdz¹c, ¿e s¹d uzna³
wa¿noœæ wyboru pani Wasielewskiej
na prezesa „Jutrzenki”, co redakcja
zawar³a ju¿ w nadtytule, zaœ prezes
wypowiada wprost, cytujê: „Werdykt
z 13 grudnia potwierdzi³ zgodnoœæ z
prawem uchwa³y podjêtej przez Radê
Nadzorcz¹ – dodaje prezes „Jutrzenki”. Redakcja zaœ napisa³a, przypominaj¹c przebieg sprawy: „W czerwcu
2006 r. S¹d Okrêgowy w I instancji
orzek³, ¿e uchwa³a jest prawomocna i
Rada Nadzorcza mog³a pomin¹æ w
konkursie wymóg cz³onkostwa”. Dalej napisano, ¿e ¿¹dania Stowarzyszenia zosta³y oddalone z trzech powodów: ¿e Rada Nadzorcza jest organem
upowa¿nionym do wyboru prezesa i
jest to wy³¹cznie jej kompetencja
(sic!); ¿e Stowarzyszenie nie ma legitymacji do wystêpowania przed s¹-

dem; ¿e przed zaskar¿eniem do s¹du
powinien zostaæ wyczerpany tryb
postêpowania wewn¹trz spó³dzielczego.
Otó¿ w artykule pomieszano –
proszê wybaczyæ to za³o¿enie, ale ono
oparte jest na doœwiadczeniach z w³adzami spó³dzielni, ¿e zrobiono to
œwiadomie – wszystko ze wszystkim.
S¹d zarówno w I jak i w II instancji nie
rozstrzyga³ o z³amaniu statutu przez
Radê Nadzorcz¹, wiêc nie mo¿na tu
mówiæ, ¿e s¹d uzna³ wa¿noœæ wyboru
prezesa. S¹d tym siê nie zajmowa³!
S¹d w I instancji oddali³ powództwo
(a wiêc nie rozstrzygn¹³ sprawy z³amania statutu) twierdz¹c, ¿e Stowarzyszenie Obrony Praw Cz³onków
SM „Jutrzenka” nie jest w³adne wystêpowaæ do s¹du w tej sprawie. I tylko tyle!
Przewodnicz¹cy stowarzyszenia
pan Antoni Moroz odwo³a³ siê od tego
wyroku do S¹du Apelacyjnego. Ten w
dniu 13 grudnia 2007 r. podtrzyma³
decyzjê S¹du Okrêgowego. Uzasadnienie ma byæ wydane na piœmie w
najbli¿szym czasie. W wydanym wyroku nie mog³o wiêc byæ trzech powodów oddalenia pozwu, gdy¿ s¹d oddalaj¹c go nie potrzebuje innych uzasadnieñ ni¿ prawne. Kuriozalne wiêc
jest stwierdzenie redakcji, ¿e s¹d oddali³ pozew z powodu, cytujê „Rada
Nadzorcza jest organem upowa¿nionym do wyboru prezesa i jest to wy³¹cznie jej kompetencja”. W pozwie

nikt nie podwa¿a³ uprawnieñ Rady
Nadzorczej do wyboru prezesa. By³oby to idiotyczne. W pozwie zarzucono Radzie Nadzorczej dokonanie
wyboru prezesa niezgodnie ze statutem, czyli jego z³amanie. S¹d jednak
tego nie rozstrzyga³, trudno wiêc zrozumieæ, dlaczego gazeta i prezes nie
mówi¹ prawdy w tej sprawie. Postêpuj¹c w ten sposób wystawiaj¹ siê na
œmiesznoœæ, bo chyba ka¿de dziecko
w £obzie jest w stanie zrozumieæ, ¿e
jak Rada Nadzorcza nie przestrzega
statutu, to znaczy, ¿e ³amie prawo.
Niektórzy na takie postêpowanie potrzebuj¹ urzêdowej pieczêci. S¹d odmówi³ jej postawienia, co nie znaczy,
¿e sprawy nie by³o. Na szczêœcie
wiêkszoœæ pieczêci na myœlenie nie
potrzebuje.

Sprzeda³ fajerwerki
nieletnim
(£OBEZ) Policjanci z Komendy
Powiatowej Policji w £obzie, bêd¹c
we wspólnym patrolu ze stra¿nikiem
miejskim, zatrzymali 37-letniego Cezarego W., który na jednym ze straganów sprzeda³ materia³y pirotechniczne
nieletnim. Za sprzeda¿ fajerwerków
nieletnim, grozi kara pozbawienia
wolnoœci do 2 lat. Postêpowanie w
sprawie prowadzi Komenda Powiatowa Policji w £obzie.
(r)

Sala w £DK do remontu

Wyremontuj¹ salê; bêd¹... wesela i sprzeda¿ butów?

(WÊGORZYNO). Po przeprowadzonym przetargu zmieni³ siê tu operator sieci wodno-kanalizacyjnej. W
przetargu wy³oniono firmê z Nowogardu. Jego dok³adna analiza stanu
sieci ujawni³a przy okazji wiele nieprawid³owoœci
dotychczasowego
operatora, firmy Wodoci¹gi Zachodniopomorskie z Goleniowa.
Oferta dotychczasowego operatora
sieci wodno-kanalizacyjnej zosta³a
przedstawiona na dwóch kartkach. Ca³kiem odmiennie podszed³ do przetargu
Ryszard Sobieralski - dyrektor Przedsiêbiorstwa Us³ug Wodnych i Sanitarnych w Nowogardzie, który wraz z
atrakcyjniejsz¹ ofert¹ przedstawi³ zaniedbania Zachodniopomorskich Wodoci¹gów z Goleniowa. Nowy operator
przedstawi³ równie¿ konieczne prace,
które nale¿y wykonaæ w zwi¹zku z
mediami.
– Pan Kurzaj dopuœci³ siê wielu
zaniedbañ, które naprawi przedstawiciel PUWiS z Nowogardu. Jego oferta
by³a konkretna, dok³adnie okreœli³ jakie
prace nale¿y wykonaæ na hydroforniach. Pan Kurzaj natomiast przestawi³
swoj¹ ofertê na dwóch kartkach – powiedzia³a burmistrz Wêgorzyna Gra¿yna Karpowicz. Jak zapewni³a burmistrz, stawki za wodê i œcieki nie
ulegn¹ zmianie, nie zabraknie te¿ wody
w kranach.
MM
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(£OBEZ). Radni ostatecznie
uchwalili, i¿ w roku
bie¿¹cym £obeski Dom
Kultury otrzyma 90 tys. z³
na remont sali na parterze.
Wprawdzie 90 tys. to za ma³o,
aby móc wykonaæ kompleksowy remont, jednak radni zobligowali dyrektora £DK Dariusza Ledziona do
rozpoczêcia prac remontowych w
sali na parterze. Na pytanie radnego
Kazimierza Chojnackiego o ca³kowity koszt remontu, dyrektor £DK nie
potrafi³ podaæ tej kwoty. Póki co,
pieni¹dze maj¹ wystarczyæ na zapocz¹tkowanie prac, a radni w miarê
mo¿liwoœci bêd¹ szukaæ kolejnych
œrodków. Do ich szukania radna Krystyna Bogucka namawia³a równie¿
dyrektora Ledziona.
- Dyrektor ma tak gospodarowaæ
bud¿etem, jak swoim w³asnym portfelem. Niech znajdzie jeszcze 20 tys. z³.
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Jest to najbardziej funkcjonalna sala,
dbajmy o ni¹ wszyscy – powiedzia³a.
Ranga sali wzrasta tym bardziej,
i¿ wraz z powstaniem Domu Dziecka
w miejscu £obeskiego Centrum Turystyki miasto straci³o salê konferencyjn¹. Tê ma zast¹piæ sala w £DK.
Ma ona równie¿ s³u¿yæ pod wynajem

w celach weselnych i zabawowych.
Oznacza to, i¿ dom kultury nadal bêdzie konkurowaæ i zabieraæ klientów
podmiotom prywatnym, do czego
urzêdy i instytucje samorz¹dowe nie
s¹ powo³ane. Zrozumia³ to samorz¹d
powiatowy, mo¿e dotrze to w koñcu
do samorz¹du gminnego.
MM
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Mieszkaniec Reska przerwa³ z³odziejski rajd „samochodowy”

Po prostu
zadzwoni³ na policjê
(RESKO) W dniu 26.12.2007r.
ok. godz. 15.55 w Resku, na osiedlu
B. Prusa, Krzysztof S. dokona³ w³amania do samochodu Renault poprzez wybicie szyby w drzwiach, a
nastêpnie z wewn¹trz dokona³ kradzie¿y radia marki JVC wartego 300
z³, dzia³aj¹c na szkodê Zbigniewa
D. Nastêpnie usi³owa³ dokonaæ w³amania do drugiego samochodu marki Ford Mondeo, czym dzia³a³ na
szkodê Kazimierza O. W tym momencie jego z³odziejska passa zo-

sta³a przerwana, bo zosta³ zatrzymany przez policjantów.
Przy okazji okaza³o siê, ¿e
Krzysztof S. dokona³ równie¿ zniszczenia pow³oki lakierniczej samochodu marki Mercedes, powoduj¹c
straty w wysokoœci 300 z³ na szkodê
Rados³awa M. O wyczynach sprawcy policja zosta³a powiadomiona
telefonicznie przez jednego z
mieszkañców Reska. Sprawca zosta³ zatrzymany i osadzony w PdOZ.
Policja radio odzyska³a.
(p)

Gmina pomaga w przy³¹czaniu
siê do kanalizacji
(£OBEZ). Problem przy³¹czenia do kanalizacji miejskiej w
mieœcie jest nadal spory. Zaledwie
40 proc. mieszkañców pod³¹czy³o
siê do kolektora, spoœród tych,
którzy maj¹ tak¹ mo¿liwoœæ. Niestety, czêœæ takiej mo¿liwoœci nie
ma. To skutek wieloletnich zaniedbañ w kanalizowaniu miasta.
Obecnie 195 domostw nie ma
¿adnej mo¿liwoœci pod³¹czenia siê
do kanalizacji miejskiej, bo jej w
obrêbie posesji po prostu nie ma.
Kolejnych 115 domostw mo¿e, ale z
ró¿nych wzglêdów ich w³aœciciele
jeszcze tego nie zrobili.
W ci¹gu dwóch lat Gmina wyda³a
71 decyzji nakazuj¹cych przy³¹cze-

nie posesji do kolektora miejskiego.
Obecnie 20 pod³¹czeñ mo¿na uznaæ
za zakoñczone, spoœród osób które
otrzyma³y nakaz pod³¹czenia siê, i 14
wœród tych, którzy pod³¹czyli siê do
kanalizacji miejskiej bez nakazu.
£¹cznie jedynie 40 proc. mieszkañców wykona³o takie przy³¹cza. Dlatego te¿ radni miejscy podnieœli pierwotnie opiniowan¹ kwotê 12 tys. z³,
przeznaczon¹ na pomocy w realizacji inwestycji zwi¹zanych z przy³¹czeniem nieruchomoœci do kanalizacji oraz dofinansowania przydomowych oczyszczalni œcieków, do 20
tys. z³ w roku 2008. Aby tak¹ pomoc
uzyskaæ nale¿y mieæ komplet dokumentów i rachunków po zakoñczonej
inwestycji.
MM

Bud¿et Wêgorzyna przyjêty
(WÊGORZYNO) Ta gmina wesz³a w nowy rok z d³ugiem publicznym wynosz¹cym oko³o 2,6 mln z³.
W 2008 roku ma siê on zwiêkszyæ do
niemal 6,4 mln. Przy takim uk³adzie
w 2008 roku powstanie deficyt w
wysokoœci 3,8 mln z³, który zostanie
pokryty z kredytu i po¿yczki. Gmina zamierza zaci¹gn¹æ zobowi¹za-
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18-latek znalaz³ ³atwy sposób na ¿ycie

Mieszkañcy
obronili staruszkê
(£OBEZ) W dniu 23.12.2007 r.
oko³o godz. 21.55 w £obzie, przy
ul. Kolejowej, 18-letni mieszkaniec £obza Mateusz C., bêd¹c pod
wp³ywem alkoholu, usi³owa³ dokonaæ rozboju na 70-letniej
mieszkance miasta.
Gdy kobieta sz³a ulic¹ Kolejow¹,
w pewnym momencie podbieg³ do niej
m³ody mê¿czyzna, chwyci³ j¹ za ubranie i zacz¹³ szarpaæ chc¹c odebraæ
torebkê. Kobieta zaczê³a stawiaæ opór
i nie chcia³a oddaæ torebki sprawcy.
Wówczas ten chwyci³ j¹ za ramiona i
z ca³ej si³y odepchn¹³, w wyniku czego kobieta wywróci³a siê na asfalt doznaj¹c obra¿eñ w postaci zdarcia naskórka nosa, twarzy, obrzêku kolana
oraz barku. W momencie dokonywania rozboju nadjecha³o samochodem
ma³¿eñstwo, mieszkañcy £obza Wies³aw i Krystyna R. Widz¹c co siê dzie-

je oraz s³ysz¹c wo³anie o pomoc kobiety, wysiedli z samochodu i podbiegli. Widz¹c ich sprawca zacz¹³ uciekaæ. Wies³aw R. zaj¹³ siê poszkodowan¹ kobiet¹, natomiast Krystyna R.
ruszy³a w poœcig za sprawc¹. Na moment straci³a go z oczu, lecz penetruj¹c teren zauwa¿y³a go w pobliskim
sklepie. Po wbiegniêciu do sklepu
kobieta nie dopuœci³a do ucieczki
sprawcy, poprosi³a o pomoc w jego zatrzymaniu pozosta³e dwie kobiety sklepowe. Mê¿czyzna zosta³ nastêpnie przekazany przez kobiety przyby³emu na miejsce patrolowi policji.
Sprawca zosta³ przekazany pod dozór
policji. Komendant Powiatowy Policji w £obzie wyst¹pi do Burmistrza
Miasta £obez o nagrodê dla wymienionego ma³¿eñstwa za wykazan¹
obywatelsk¹ postawê.
(p)

Konkurs „Profilaktyka oczami
m³odzie¿y” rozstrzygniêty

Nagrodzeni
za film
(£OBEZ-SZCZECIN) W dniu 19
grudnia w kinie Pionier 1909 w Szczecinie odby³ siê uroczysty fina³ konkursu
„Profilaktyka oczami m³odzie¿y”.
Konkurs organizowa³a Wojewódzka
Komenda Policji.
W gronie zwyciêzców znalaz³o siê
trzech uczniów z Zespo³u Szkó³ w £obzie: Krzysztof Klukowski, Grzegorz
Czaprowski i Kacper Piróg. Otrzymali nagrody za film „Anoreksja i bulimia”. Gratulujemy. (r)

Salon Fryzjerski „SHOCK”
£obez ul. Kraszewskiego 30/2

zatrudni
fryzjera/fryzjerkê
mo¿liwe wstêpne przyuczenie
Tel. 600 494 903 po godz. 18.

nia finansowe w wysokoœci prawie
4,9 mln z³. W planach samorz¹dowców s¹ bowiem kosztowne inwestycje. D³ug ma zostaæ sp³acony do
2013 roku.
Dochody bud¿etowe w gminie
Wêgorzyno w 2008 roku wynios¹
16,2 mln z³, natomiast wydatki
osi¹gn¹ kwotê niemal 20 mln z³. MM
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Bud¿et powiatu ³obeskiego
na przysz³y rok przyjêty
(POWIAT). W bie¿¹cym roku wydatki bud¿etu wynosz¹ 32 mln z³. Nadwy¿kê bud¿etow¹ w wysokoœci 528 tys.
z³ radni przeznaczyli na sp³atê kredytów. Najwiêcej œrodków zosta³o przeznaczonych na: utrzymanie dróg powiatowych - 7,7 mln z³, pomoc spo³eczn¹, w tym g³ównie na utrzymanie
domu pomocy spo³ecznej, domu dziecka i oœrodka interwencji kryzysowej –
ponad 5 mln z³, na utrzymanie i funkcjonowanie szkó³ ponadpodstawowych
– 4,7mln z³ oraz na utrzymanie i funkcjonowanie Starostwa Powiatowego –
niemal 3,4 mln z³.
Oœwiata
W roku 2008 na oœwiatê i wychowanie w wydatkach przeznaczono kwotê
niemal 4,7 mln z³, w tym na wydatki inwestycyjne na realizacjê projektu: „Poprawa warunków kszta³cenia i jakoœci
bazy szkolnej w Zespole Szkó³ w
£obzie i Resku” – 905 tys. z³. Na wynagrodzenia w tym sektorze przeznaczono oko³o 2,3 mln z³, a na wydatki rzeczowe niewiele ponad 610 tys. z³. Dotacje na szko³y niepubliczne wynios¹
nieca³e 420 tys. z³, natomiast w kwocie

430 tys. z³ mieszcz¹ siê pochodne od
wynagrodzeñ.
Na dokszta³canie i doskonalenie
nauczycieli Starostwo Powiatowe w
£obzie przeznaczy³o kwotê niemal 20
tys. z³, w tym dla Zespo³u Szkól w
£obzie prawie 14 tys. z³, pozosta³¹
kwotê dla nauczycieli z Reska.
Pomoc spo³eczna
Ponad 6,6 mln z³ radni przeznaczyli
na pomoc spo³eczn¹. W tym zakresie
mieszcz¹ siê takie zadania jak: utrzymanie placówek opiekuñczo-wychowawczych, co niesie za sob¹ koszt rzêdu
ponad 2 mln z³, utrzymanie Domu
Dziecka – 1,6 mln z³, Domu Pomocy
Spo³ecznej w Resku, który poci¹ga za
sob¹ chyba najwy¿sze koszty – ponad 3
mln z³. Na tê kwotê sk³adaj¹ siê m.in.:
dotacja pañstwa i op³aty pensjonariuszy. Rodzinom zastêpczym zagwarantowano oko³o 1,2 mln z³, natomiast na
dokszta³canie i doskonalenie nauczycieli w Domu Dziecka – 663 tys. z³.
Niewiele œrodków przeznaczono
natomiast na rehabilitacjê zawodow¹ i
spo³eczn¹ osób niepe³nosprawnych, bo
niewiele ponad 11 tys. z³. Natomiast
zespo³om do orzekania o stopniu nie-

pe³nosprawnoœci zagwarantowano 36
tys. z³. Pañstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych równie¿
nie otrzyma zaskakuj¹co wysokiej kwoty, bowiem ma siê ona zamkn¹æ w wysokoœci 7,5 tys. z³.
Sporo œrodków finansowych poch³onie edukacyjna opieka wychowawcza, bowiem a¿ 2,8 mln z³. Najwiêcej
pieniêdzy z tej puli przeznaczono na
Oœrodek Rehabilitacyjno-EdukacyjnoWychowawczy w Radowie Wielkim –
oko³o 2,3 mln z³ oraz Poradniê Psychologiczno-Pedagogiczn¹ w £obzie, która otrzyma oko³o 430 tys. z³.
Na krzewienie kultury fizycznej i
sportu przewidziano 71 tys. z³. £obeskiemu Domowi Kultury przypad³a
kwota 33,5 tys. z³, a Bibliotece Miejskiej w £obzie niemal 15,7 tys. z³. Kolejne 70 tys. z³ przeznaczono m.in.: dla
organizacji i festynów powiatowych o
charakterze sportowym.
Promocja otrzyma natomiast 63
tys. z³ na to, aby w roku najbli¿szym
powiat ³obeski sta³ siê czytelny na
mapie Polski. Czy za tê kwotê uda siê
wypromowaæ nasz powiat, czas poka¿e.
MM

Inwestycyjny bud¿et Wêgorzyna

W tym roku otwarcie gimnazjum
(WÊGORZYNO). W³adze gminy
w bie¿¹cym roku oraz latach nastêpnych maj¹ w planach wiele inwestycji.
Wydatki gminy w roku 2008 wynios¹
oko³o 5,6 mln z³, w tym ponad milion
z³otych ma pochodziæ ze œrodków w³asnych gminy, a pozosta³e 4,6 mln z³ ze
Ÿróde³ zewnêtrznych, kredytów i po¿yczek.
Tylko oœwiata i wychowanie otrzymaj¹ ³¹cznie 8,9 mln z³, z czego wydatki na funkcjonowanie szkó³ podstawowych w Wêgorzynie i Runowie osi¹gn¹
kwotê 3,2 mln z³. Na wynagrodzenia dla
nauczycieli i obs³ugi zarezerwowano
oko³o 2 mln z³.
W planach inwestycyjnych na najbli¿sze lata radni ujêli m.in.: dokoñczenie budowy gimnazjum w 2008 roku.
Na ten cel zabezpieczano kwotê oko³o
2,3 mln. z³. W tym œrodki w³asne gminy
wynosz¹ oko³o 680 tys. z³, natomiast
pozosta³a kwota pochodziæ bêdzie z
kredytów. W tej kwocie mieszcz¹ siê
zarówno œrodki zwi¹zane z budow¹ jak
i zakupem pierwszego wyposa¿enia
oraz zagospodarowanie terenu. Planowany termin zakoñczenia inwestycji
REKLAMA

mija z dniem 30 czerwca 2008
roku. Kolejnym zadaniem inwestycyjnym jest termomodernizacja Szko³y Podstawowej w Wêgorzynie, na co zaplanowano kwotê
500 tys. z³, w tym 20 tys. z³, to
œrodki w³asne gminy, a pozosta³a
kwota to œrodki z zewn¹trz. W tym
roku ma zostaæ ocieplone Przedszkole Publiczne w Wêgorzynie.
Koszt termomodernizacji wyniesie prawie 250 tys. z³, w tym œrodki
w³asne gminy wynosz¹ 20 tys. z³.
Gmina nie zapomnia³a równie¿ o swoich stra¿akach, dla których
bêdzie rozbudowywa³a remizy w Wêgorzynie (niemal 214 tys. z³) i w 2009
roku w Runowie (74,4 tys. z³). W Zwierzynku natomiast planuje siê budowê
drogi do remizy stra¿ackiej w 2009 roku
(107 tys. z³). Mieszkañcy Ginawy mog¹
liczyæ na przebudowê drogi dopiero w
2009 roku. Na ten cel planuje siê przeznaczyæ oko³o 420 tys. z³.
Na remonty budynków komunalnych gmina przeznaczy³a w 2008 roku
80 tys. z³. Remontu œwietlicy doczekaj¹
siê mieszkañcy Mieszewa. Zadanie to

ma kosztowaæ równie¿ oko³o 80 tys. z³.
Kolejn¹ du¿¹ pozycj¹ w bud¿ecie
gminy jest Pomoc Spo³eczna. Na ten cel
radni przeznaczyli niemal 4 mln z³. Na
œwiadczenia rodzinne, sk³adki alimentacyjne oraz sk³adki na ubezpieczenia
rentowe i emerytalne z ubezpieczenia
spo³ecznego wynios¹ 2,6 mln z³, w tym
tylko na œwiadczenia rodzinne przeznaczono 2,3 mln z³, a na alimentacyjne –
250 tys. z³. W ramach programu „Posi³ki dla potrzebuj¹cych” przyznano niemal 500 tys. z³, a na dodatki mieszkaniowe – oko³o 140 tys. z³.
MM
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Powiat chce dokoñczyæ budowê drogi Resko - Wêgorzyno

Stan dróg powiatowych ma siê poprawiæ
(POWIAT). W bie¿¹cym roku
powiat ruszy z przebudow¹
dróg i mostów. Inwestycje
maj¹ kosztowaæ oko³o 6,3
mln z³.
Niemal 4,2 mln z³ w bud¿ecie
powiatu przeznaczono na remont
kapitalny i dokumentacje techniczn¹ drogi powiatowej ReskoWêgorzyno wraz z przebudow¹
mostu. Przebudowa mostu w gminie
Resko, na drodze Resko – Ostrzyca,
wyniesie kolejne 1,2 mln z³. Kolejnej przebudowie w roku 2008 bêdzie poddana droga powiatowa Resko - £abuñ Ma³y, na któr¹ powiat
przeznaczy³ niemal 860 tys. z³. Naj-

mniejszym wydatkiem zwi¹zanym z
utrzymaniem dróg jest zakup ci¹gnika wraz z przyczep¹, za który
powiat zamierza zap³aciæ nie wiêcej
jak 90 tys. z³. W ramach zadañ dotycz¹cych remontów dróg wchodz¹
wydatki zwi¹zane równie¿ z dokumentacj¹ techniczn¹. Na remonty i
dokumentacjê techniczn¹ wszystkich dróg powiat potrzebowa³ a¿ 6,3
mln z³. W wiêkszoœci œrodki finansowe maj¹ pochodziæ z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego - ponad
4,5 mln z³, z Funduszu Ochrony
Gruntów – 343 tys. z³ oraz ze œrodków w³asnych powiatu.
Ogólnie na transport i ³¹cznoœæ
Rada Powiatu przeznaczy³a kwotê

Lokale komunalne na sprzeda¿

P³acisz szybciej,
masz wiêksz¹ zni¿kê
(WÊGORZYNO). Radni
zmienili uchwa³ê dotycz¹c¹
przyznawania
pierwszeñstwa w nabywaniu
lokali u¿ytkowych ich
najemcom oraz stosowania
bonifikat przy ich zbywaniu.
Najemcy lokali mieszkalnych,
którzy przed zawarciem umowy
notarialnej maj¹ mo¿liwoœæ wp³aty
ca³ej nale¿noœci za zakupiony lokal
mieszkalny, otrzymaj¹ bonifikatê
wynosz¹c¹ 92 % za lokal znajduj¹cy siê w budynku postawionym
przed 1945 rokiem. Osoby mieszkaj¹ce w obiektach wybudowanych po
roku 1945 mog¹ liczyæ na bonifikatê w wysokoœci 90%. Bonifikata
obejmuje, prócz ceny lokalu, cenê
udzia³u w prawie w³asnoœci gruntu.
Jeœli natomiast udzia³ obejmuje prawo u¿ytkowania wieczystego, zni¿ka dotyczy pierwszej raty z tego
tytu³u. Dotychczas wysokoœæ
pierwszej op³aty rocznej wynosi³a
70%. Znowelizowana ustawa o go-

spodarce okreœli³a nowe zasady
dotycz¹ce u¿ytkowania wieczystego. Tak wiêc w nowym roku osoba,
która nabywa lokal na w³asnoœæ, a
grunt na wspó³u¿ytkowanie wieczyste, ma wiêksz¹ bonifikatê o 20-22%.
Prawo do 90% bonifikaty maj¹
równie¿ osoby, które zap³ac¹ za lokal w dwóch równych ratach p³atnych w danym roku kalendarzowym. Pierwsza rata jednak musi byæ
wp³acona przed zawarciem umowy
notarialnej.
Równoczeœnie na inne bonifikaty mog¹ liczyæ najemcy, mieszkaj¹cy w budynkach postawionych po
1945 roku. 40% zni¿ki otrzymaj¹ ci
najemcy, którzy sp³atê nale¿noœci
roz³o¿¹ na trzy lata, zaœ 35% - jeœli
sp³ata bêdzie roz³o¿ona na cztery
raty. Przy piêciu ratach bonifikata
wyniesie tylko 30 %. Radni uchwalili, i¿ ka¿da kolejna rata zmniejsza
bonifikatê o 5 %. I tak przy 9. ratach
nabywca mo¿e liczyæ ju¿ tylko na
10% zni¿ki, a przy 10 p³aci pe³n¹
wartoœæ. Sp³ata mo¿e byæ roz³o¿ona
na raty roczne, na okres 10. lat. MM

7,7 mln z³. Mieszcz¹ siê w niej,
oprócz wymienionych inwestycji
tak¿e remonty kapitalne, prace
zwi¹zane z utrzymaniem dróg powiatowych oraz koszty funkcjonowania Zarz¹du Dróg Powiatowych.
Na utrzymanie czystoœci ulic w

2008 r., realizowane przez gminy na
podstawie porozumieñ, przeznaczono 66 tys. z³, na zimowe utrzymanie – prawie 200 tys. z³, natomiast utrzymanie Zarz¹du Dróg
Powiatowych bêdzie kosztowaæ
prawie 700 tys. z³.
MM

Bêdzie woda
(WÊGORZYNO). Na 2008 rok
zaplanowano szereg
inwestycji zwi¹zanych
z doprowadzeniem
wodoci¹gów i kanalizacji
oraz modernizacjê
istniej¹cych mediów.
Koszt rozbudowy oczyszczalni
œcieków wraz z rozbudow¹ przepompowni przy ul. Runowskiej w Wêgorzynie, ma wynieœæ w przysz³ym roku
oko³o 2 mln z³. Inwestycja ujêta jest w
wieloletnim planie inwestycyjnym. Do
projektu wykonania zadania gmina
przyst¹pi³a ju¿ w roku 2005. Ca³kowity
koszt realizacji inwestycji ma wynieœæ
2,3 mln z³. Na realizacjê zadania samorz¹dowcy planuj¹ uzyskaæ dofinansowanie w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego w roku 2008.
Kolejnym zadaniem jest budowa
i przebudowa sieci wodoci¹gowej
wraz z przy³¹czami w miejscowoœciach Wêgorzyno – Runowo – Po³chowo. W latach 2008-10 zadanie
ma kosztowaæ oko³o 1,4 mln z³. W
roku 2008 wydatki z tego tytu³u wynios¹ 50 tys. z³. W tych miejscowoœciach budowa kanalizacji ma wynieœæ kolejne 3,3 mln. z³. Póki co
gmina zabezpieczy³a œrodki na prace
projektowe. Budowa sieci wodoci¹gowej w pó³nocno-wschodniej czêœci
Wêgorzyna, Lesiêcin-Gardno oraz

Runowo-Kraœnik, nast¹pi w latach
2008-2009; koszt inwestycji wyniesie oko³o 750 tys. z³, a w roku 2008
gmina zabezpieczy³a na tê inwestycjê
20 tys. z³. 200 tys. z³ ma pochodziæ z
po¿yczki. Projekty na te zadania s¹
ju¿ wykonane.
Przy planach budowy wodoci¹gów i kanalizacji samorz¹dowcy nie
sprecyzowali jeszcze, w jaki sposób
ustosunkuj¹ siê do osób mieszkaj¹cych z dala od budowanych sieci
wodoci¹gowych i kanalizacyjnych.
W takiej sytuacji jest mieszkanka
Wiewiecka, która od linii przesy³owej mieszka kilka kilometrów. W
zwi¹zku z tym, i¿ nie ma mo¿liwoœci
pod³¹czenia siê do kolektora, zaproponowa³a, by gmina w zamian wyremontowa³a znajduj¹c¹ siê na posesji
studniê. Takiej propozycji, jak wynika³o z dyskusji podczas rady Miasta
i Gminy, samorz¹dowcy przyj¹æ nie
mog¹. W tej chwili zasiêgana jest informacja, czy gmina mo¿e dofinansowaæ zadanie na terenie prywatnym. Samorz¹dowcy obawiaj¹ siê
bowiem, ¿e po przyznaniu dofinansowania jednej osobie, pozostali
mieszkañcy zasiedlaj¹cy kolonie i
przysió³ki zwróc¹ siê do gminy o
tak¹ sam¹ pomoc.
Sieæ wodoci¹gow¹ zbuduje siê
równie¿ w Cieszynie, dla terenów rekreacyjnych, bêd¹cych w³asnoœci¹
gminy, w latach 2008-9, za kwotê oko³o 230 tys. z³. W 2008 r. nast¹pi aktualizacja map oraz wykonanie map dla
dzia³ek rekreacyjnych, koszt projektów to 10 tys. z³.
MM
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Konkurs Stron Internetowych rozstrzygniêty
Internet i przemys³ komputerowy jest dziedzin¹, która rozwija siê obecnie w olbrzymim tempie. Ka¿dy, kto
chce zaistnieæ w jakiejœ bran¿y i utrzymaæ siê na topie powinien prezentowaæ swoje
wyroby, pomys³y, dokonania
w ogólnoœwiatowej sieci - Internet.
Chcemy, aby nasi uczniowie aktywnie uczestniczyli w
tej nowej rzeczywistoœci i poznawali nowe techniki tworzenia stron WWW. Jest to
dla nich szansa rozwoju i byæ
mo¿e pomys³ na dalsze doros³e ¿ycie. Wychodz¹c naprzeciw tym potrzebom Liceum

Ogólnokszta³c¹ce w Resku
przy wspó³pracy ze Starostwem Powiatowym w
£obzie przeprowadza od piêciu lat Konkurs Stron Internetowych i Komputerowych
Pomocy
Dydaktycznych
Szkó³ Ponadpodstawowych
Powiatu £obeskiego.
We wszystkich dotychczasowych edycjach zmaga³o siê ponad szeœædziesiêcioro uczniów z liceów i gimnazjów £obza, Wêgorzyna i
Reska. W przedœwi¹tecznej
atmosferze 13 grudnia 2007
r. odby³ siê fina³ V edycji tego
konkursu. Jego laureatami
zostali: Micha³ Jaworski z

LO w Resku - za pracê na temat fotografii, Przemys³aw
Murawski z LO w £obzie - za
stworzenie notesu komputerowego i Jakub Schajta z
Gimnazjum w Wêgorzynie za pracê o biologii. Jak widaæ
tematyka prezentowanych
prac by³a bardzo ró¿norodna
i obejmowa³a takie dziedziny
¿ycia, którymi interesuj¹ siê
nasi uczniowie. Ka¿da z prezentowanych prac by³a na
inny temat. Da³o to uczniom
mo¿liwoœæ poznania zainteresowañ swoich rówieœników.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali cenne nagro-

Finalista

Kolejna st³uczka
na s³ynnym skrzy¿owaniu

(£OBEZ) W dniu 20.12.2007 r. o godz. 15.00 w
£obzie na skrzy¿owaniu ul. Niepodleg³oœci i Segala
Pawe³ Z. kieruj¹cy samochodem marki Ford Fusion nie
ust¹pi³ pierwszeñstwa przejazdu prawid³owo jad¹cemu
ul. Niepodleg³oœci VW Vento, w wyniku czego dosz³o do
zderzenia pojazdów. Uszkodzeniu uleg³y oba samochody, rannych nie by³o.

dy ufundowane przez starostwo. By³y to nowoczesne akcesoria komputerowe, które
s¹ bardzo przydatne dla m³odzie¿y nie tylko do rozrywki,
ale i do rozwijania nowych
umiejêtnoœci informatycznych.
Wszystkie prace konkursowe bêdzie mo¿na obejrzeæ,
gdy¿ s¹ one zebrane i bêd¹
umieszczone na jednej p³ycie
CD-ROM, która zostanie
udostêpniona w starostwie,
szko³ach i bibliotekach naszego powiatu. Dodatkowe
informacje bêd¹ zamieszczone na stronie www.zsresko.republika.pl .
Nie by³oby tego konkursu
i sympatycznych spotkañ
m³odzie¿y przy kompute-

rach, gdyby nie nauczyciele
przygotowuj¹cy uczniów.
Sk³adam wyrazy wdziêcznoœci dla panów: Marka Jaskulskiego z Gimnazjum w Wêgorzynie i Jerzego Pobere¿ko
z Liceum w £obzie, którzy
uczestniczyli w pracach jury
we wszystkich edycjach konkursu. Opiekunem i promotorem konkursu od samego
pocz¹tku jego powstania, poprzez wszystkie edycje by³a
pani dyrektor Wydzia³u Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Teresa £añ. Z okazji
jubileuszu konkursu sk³adam
pani serdeczne podziêkowania i ¿yczê dalszej owocnej
pracy.
Organizator konkursu
S³awomir Brzozowski

Resko w finale
(WARSZAWA).
Ewelina
Sobczak i Aleksandra Rachfa³ z
Liceum Ogólnokszta³c¹cego w
Resku zosta³y nagrodzone w
Ogólnopolskim Konkursie „Ojczyznê kocham bardziej ni¿ w³asne serce”.
W zorganizowanym przez Krajowy
Instytut Akcji Katolickiej we wspó³pracy z Ministerstwem
Edukacji Narodowej
pod honorowym Patronatem Jego Ekscelencji Arcybiskupa
Józefa Michalika uczennice klasy II

a LO zdoby³y dwie spoœród szeœciu
równorzêdnych nagród. Konkurencja w konkursie by³a ogromna,
bowiem nades³ano a¿ 9 tys. prac.
Do œcis³ego fina³u zakwalifikowano 266 praz w trzech kategoriach:
szko³y podstawowe, gimnazja oraz
szko³y ponadgimnazjalne. W konsekwencji nagrodzono 24
prace.
Finalistki z Reska,
które do konkursu
przygotowywa³a Halina Narolewska, zdoby³y cyfrowe aparaty
fotograficzne oraz pami¹tkowe dyplomy.
(r)

Œmieci staj¹ siê coraz dro¿sze
(WÊGORZYNO). Drastyczny
wzrost sk³adek za korzystanie ze œrodowiska zgodnie ze znowelizowanym
rozporz¹dzeniem Rady Ministrów
sprawi³, i¿ radykalnie wrosn¹ op³aty
za wywóz œmieci na terenie gminy
Wêgorzyno. Rada Miasta jednog³oœnie zaopiniowa³a wniosek o podwy¿kach za wywóz nieczystoœci.
Op³ata za sk³adowanie œmieci na
wysypisku odpadów wzros³a z 15,71 z³
a¿ do 75 z³ za tonê. Skutkuje to równoczeœnie podniesieniem op³aty wnoszonej do Marsza³ka Zachodniopomorskiego za gospodarcze korzystanie ze œrodowiska przez firmê odbieraj¹c¹ odpady od
mieszkañców gminy Wêgorzyno.
Stawki uchwalone przez Radê
Miejsk¹ w Wêgorzynie jeszcze w kwietREKLAMA
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niu 2006 roku obowi¹zywa³y do koñca
roku 2007. Dlatego te¿ Rada Miasta w
Wêgorzynie zaproponowa³a nowe górne stawki, które nie mog¹ byæ przekroczone przez odbiorcê œmieci w cenach
dla mieszkañców gminy.
Op³ata wyniesie 52,8 z³/ metr szeœc.
plus VAT za œmieci nieposegregowane,
natomiast od maja 2008 - 30 z³ za œmieci
segregowane i te ceny s¹ ni¿sze od górnych stawek obowi¹zuj¹cych po uchwaleniu ich przez radê. Aby mieszkañcy
mogli segregowaæ œmieci konieczne bêdzie wstawienie wiêkszej iloœci pojemników na papier, plastik i szk³o. Wychodz¹c na przeciw mieszkañcom, to gmina
zakupi pojemniki i wydzier¿awi je odbiorcy odpadów, jakim na terenie gminy
jest Zak³ad Us³ug Komunalnych Krzysztofa Makarskiego.
MM

Partner w Rugii
(£OBEZ-WIEK). Byæ mo¿e
niebawem zostan¹ podpisane porozumienia w sprawie wspó³pracy Gminy £obez z niemieck¹
gmin¹ Wiek w Rugii. Pierwsze
kroki w tej kwestii zosta³y ju¿ zrobione. Obie strony s¹ zainteresowane mo¿liwoœciami, jakie owa
wspó³praca mo¿e przynieœæ.
W grudniu ubr. Ryszard Sola,
burmistrz £obza wraz z Dariuszem
Ledzionem, dyrektorem £obeskiego Domu Kultury oraz Andrzejem
Ziêb¹, inspektorem ds. funduszy
pomocowych Urzêdu Miejskiego w
£obzie goœcili w nadmorskiej gminie Wiek, po³o¿onej na wyspie Rugia. Rozmowy z burmistrzem gminy

Wiek oraz przedstawicielami tamtejszej Rady Gminy dotyczy³y m.in.
nawi¹zania wspó³pracy obu gmin
po³o¿onych w obszarze dzia³ania
programu Unii Europejskiej „Europejska Wspó³praca Terytorialna”
(dawniej Interreg).
Przedstawiciele obu gmin rozwa¿ali mo¿liwoœci realizowania wspólnych projektów transgranicznych,
które mog³yby byæ dofinansowane ze
œrodków Unii Europejskiej. Skupiono siê przede wszystkim na wspó³pracy w zakresie kultury, oœwiaty,
sportu oraz gospodarki. Jak na razie
porozumieñ jeszcze nie podpisano,
jednak taka wola zaistnia³a pomiêdzy samorz¹dowcami.
(r)

Geodezja ma byæ w budynku po stra¿y

Po kilku latach gadania
ma byæ remont
(£OBEZ). A¿ 200 tys. bêdzie
kosztowaæ adaptacja
budynku, w którym mieœci³a
siê kiedyœ Powiatowa
Komenda Pañstwowej
Stra¿y Po¿arnej w £obzie. O
remoncie tego budynku
mówi siê od kilku lat, ale
chyba dopiero teraz stanie
siê to faktem.

W nowym roku starostwo przeznaczy 200 tys. z³ na remont obiektu po KPSP w £obzie, by umieœciæ
tam s³u¿bê geodezyjn¹ i kartograficzn¹. Wydatki na ten cel maj¹
zostaæ uzupe³nione œrodkami z
Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. Równoczeœnie na
opracowania geodezyjne i kartograficzne Rada Powiatu przeznaczy³a 21 tys. z³ na modernizacje
ewidencji gruntów.
MM

Zniknê³o wiadro œrub

Scena utknê³a
w Zwierzynku
(WÊGORZYNO). Zakupiona w
ubieg³ym roku sk³adana
scena mia³a s³u¿yæ
mieszkañcom gminy na
wiele lat. Okaza³o siê
jednak, i¿ chêæ szybkiego
zysku unieruchomi scenê w
jednym miejscu. Po prostu
ktoœ ukrad³ wiadro œrub do
monta¿u sceny.
Za³o¿enie by³o takie, ¿e nowo
zakupiona scena bêdzie montowana
podczas imprez na terenie gminy i
przewo¿ona w odpowiednie miejsca po jej rozmontowaniu. Mia³o to

zaoszczêdziæ kosztów przy budowie osobnych scen w poszczególnych miejscowoœciach. Sta³o siê
inaczej. Ju¿ sam fakt ci¹g³ego rozbierania sceny po czêœci zacz¹³ j¹
wypaczaæ. Podczas prac w Zwierzynku ktoœ jednak stwierdzi³, i¿
gminie nie potrzeba œrub, aby scenê
na nowo zmontowaæ i ukrad³ wiadro
pe³ne œrub. Najprawdopodobniej
ju¿ znalaz³o siê na z³omie, b¹dŸ w
czyimœ warsztacie. W zwi¹zku z tym
postanowiono, ¿e scena na sta³e zostanie zmontowana w Zwierzynku,
pod opiek¹ OSP.
Sprawca jednak nie mo¿e czuæ
siê zbyt bezpiecznie, bowiem samorz¹dowcy podejrzewaj¹ ju¿ konkretn¹ osobê.
MM
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Skazani na slumsy?
(WÊGORZYNO). Pod³u¿ny
budynek przy ul. Kopernika
w tym mieœcie ju¿ swoj¹
architektur¹ wyró¿nia siê
na tle domków
jednorodzinnych i nowych
bloków obok. Obiekt ju¿
samym istnieniem wprawia
w zdumienie. Typowy barak
jakich jeszcze wiele, ³¹czy
w sobie wiele sprzecznoœci,
plastikowe okna kontrastuj¹
ze starymi odrapanymi
drzwiami.
W³aœciwie z zewn¹trz nie wiadomo, czy drzwi, do których prowadz¹ schody, a’propos bardziej
dostosowane swoj¹ wysokoœci¹ do
norm dla dzieci, ni¿ doros³ych, prowadz¹ do drzwi wejœciowych. Stare
i odrapane na tle nowych okien
wydaj¹ siê byæ tylko pozosta³oœci¹
po dawnych czasach. Stan korytarza
przywodzi na myœl slumsy. Odrapane i chyba nigdy nie malowane œciany, to w³aœciwie ma³y szczegó³. Stare zacieki œwiadcz¹ o tym, ¿e od
dawna przecieka dach, a woda, podczas deszczu, swobodnie po nich
sp³ywa. Równoczeœnie ogromna
ka³u¿a tworzy siê na korytarzu. Ani
dach ani drzwi nie s¹ w stanie zabezpieczyæ przed deszczówk¹. Jak jednak maj¹ to zrobiæ skoro dach jest
dziurawy, a drzwi pamiêtaj¹ poprzedni¹ epokê? - W³aœnie powyciera³am korytarz. Tu wci¹¿ jest
woda, a¿ idzie na korytarz, gdyby
nie by³o ogrzewane, to mielibyœmy
œlizgawkê w zimie - mówi Kazimiera Bernat.
Strop wykonany z dykty, w nie-

których miejscach jest podziurawiony i wypaczony Sprawia wra¿enie, ¿e zaraz siê zawali W jednym
z mieszkañ zwisa ³ukiem – to efekt
nasi¹kania wod¹. W nieskoñczenie
d³ugim korytarzu œwiat³o pali siê
ca³y czas. Naturalne oœwietlenie
daj¹ tylko dwa okna znajduj¹ce siê
na szczytach korytarza. Tu pojawia
siê kolejny kontrast. Wszystkie
drzwi do mieszkañ s¹ nowe i bardzo
estetyczne. Podobnie jest w samych
mieszkaniach. Wewn¹trz terakoty,
œwie¿o pomalowane œciany, regipsy.
Ale to tylko z³udzenie. Bo zarówno
pod pod³og¹ jak i nad g³owami lokatorów mieszkaj¹ szczury. Budynek
postawiony z nietrwa³ych materia³ów, bezpoœrednio na piachu – bez
podpiwniczenia, jest doskona³¹
baz¹ dla gryzoni. - S¹ wszêdzie, pod
pod³og¹, w kanalizacji, na strychu.
Czêsto s³ychaæ jak drapi¹ nad g³o-

wami. Strychem s¹ puszczone kable
w ¿aden sposób nie zabezpieczone.
Dach jest dziurawy, leje siê tamtêdy
woda – powiedzia³ Stanis³aw Staros, mieszkaniec budynku. Woda,
szczury i stare przewody – do tragedii naprawdê niewiele trzeba.
Obiekt ma w³asn¹ kot³owniê
opalan¹ wêglem. W ka¿dym mieszkaniu s¹ kaloryfery – jednak nie ma
ciep³ej wody. Tote¿ ka¿dy ogrzewa
j¹ w bojlerach. Fakt, i¿ a¿ 17 mieszkaj¹cych tam rodzin nagrzewa wodê
za pomoc¹ pr¹du, spowodowa³
przepalenie siê instalacji. Przed
œwiêtami mia³a ona zostaæ wymieniona na miedzian¹. Okaza³o siê
jednak, ¿e miedzianej nie bêdzie,
bo… zabrak³o pieniêdzy. Zamiast
nowej miedzianej, wstawiono aluminiow¹.
- Instalacja wszêdzie siê pali³a.
Ten elektryk co j¹ zak³ada³ uci¹³ te,
które by³y nadpalone, dosztukowa³

do korków, wstawi³ eski to wszystko. A jak by³em u pani burmistrz, to
podpisywa³a dwa protoko³y – na
wymianê instalacji z dojœciem do
ka¿dego licznika – miedŸ. Tylko do
licznika mia³o to dojœæ. Inspektor
stwierdzi³, ¿e nie ma na to pieniêdzy.

Pyta³em siê elektryka, który to robi³,
to stwierdzi³, ¿e instalacja wytrzyma 2-3 lata. On nie daje gwarancji,
¿e to wytrzyma 10 lat. Na to posz³o
oko³o 1500 z³. Tylko te eski kupi³.
Nie wiem na co posz³y te pieni¹dze
– dodaje pan Stanis³aw.
W jednym z mieszkañ na œcianie,
miesi¹c po odgrzybianiu, znowu
pojawi³ siê grzyb. Przy œcianie stoi
³ó¿ko. Wilgoæ i grzyb – doskona³e
warunki do rozwoju alergii. Z tym
problemem walcz¹ niemal wszyscy
mieszkañcy.
- Ten barak budowano na potrzeby wojska. Tak s³ysza³em – opowiada pan Stanis³aw. - Potem przerobili
go na mieszkania. Na górze jest tylko dykta i blacha. Wszystko jest
pognite. Najbardziej to chyba ten
dach jest taki. Pani burmistrz chce
pomalowaæ korytarz przy pomocy
pracowników interwencyjnych.

Dach maj¹ tylko po³ataæ. To nic nie
da. Remont nic nie da. Tu trzeba to
co zgni³e wymieniæ. Po œcianach
woda ciurkiem leci. Wilgoæ jest
wszêdzie. Od czasu za³o¿enia przez
gminê nowych okien plastikowych.
Nikt wówczas nie pomyœla³ o wentylacji, a wietrzenie niewiele pomaga. – mówi.
Wilgoæ i dziurawy dach nie s¹
jedynymi problemami mieszkañców. Przyczyn¹ pêkania œcian, jak
wyjaœniaj¹ lokatorzy, jest fakt, i¿
obiekt postawiony jest bezpoœrednio na piachu. Nie ma tu podpiwniczenia, a szczury swobodnie grasuj¹
pod budynkiem dr¹¿¹c kolejne korytarze. Inna kwestia to fakt, i¿ przez
kilka lat pod budynkiem wycieka³a
gor¹ca woda z rur c.o.
- To by³o straszne – wspomina
pani Kazimiera. – Palacz pali³ w
piecu tak, ¿e u nas w mieszkaniu by³
ukrop. Chodziliœmy wszyscy ospali. Mojego synka przebiera³am kilka razy w nocy, a s¹siedzi na koñcu
korytarza marzli. Zg³asza³am to do
gminy. Oni podejrzewali nas, ¿e
kradniemy ciep³¹ wodê z kaloryferów, bo im ci¹gle brakowa³o. W
koñcu zaczêli szukaæ. Okaza³o siê,
¿e pod moim pokojem pêk³a rura i
wycieka³a z niej woda. Przynajmniej dwa lata la³a siê gor¹ca woda
pod pod³og¹. Rozkopali mi w pokoju, ale zamiast wymieniæ rurê,
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Bud¿et ustalony

tylko j¹ zaspawali. Gdy zakopywali nie uzupe³nili piachu, który woda
wyp³uka³a. Po jakimœ czasie zaczê³a mi siadaæ œciank¹ dzia³owa. Ca³a
popêka³a, szpary by³y coraz wiêksze. I znowu dwa lata chodzi³am i
prosi³am, by coœ z tym zrobili. To
przecie¿ by³a ich wina. Przyszli,
rozkopali mi pó³ kuchni. Przez tydzieñ wraz z synkiem mieszka³am
u s¹siadów, bo nie mo¿na by³o
wejœæ swobodnie do mieszkania.
M¹¿ ze starszym synem jakoœ sobie
radzili tutaj. Robotnicy postawili
now¹ œciankê, ubrudzili przy okazji inne i dali trzy litry farby na
pomalowanie tylko tej jednej
œcianki. Przecie¿ i tak musieliœmy
wymalowaæ ca³e mieszkanie. Co
mi po tych trzech litrach? Ale to nie
koniec. M¹¿ chcia³ zmieniaæ pod³ogê w drugim pokoju. Gdy zrywa³
star¹ wszystko siê zawali³o. Okaza³o siê, ¿e woda wymy³a i pod tym
pokojem piach. Ju¿ nie zg³aszaliœmy tego do gminy. M¹¿ kupi³ cement i zrobi³ to we w³asnym zakresie. My tutaj bardzo du¿o robimy
sami, ale ile¿ mo¿na? Niech gmina
odpowiada chocia¿ za dach i korytarz. Ka¿dy siê stara jak mo¿e, a jak
przychodz¹ z gminy to mówi¹ –
Bo¿e jakie tu slumsy. I ci¹gle slumsy i slumsy, no to zróbcie coœ, ¿eby
nie by³y slumsy. My siê staramy w
œrodku, a wy zajmijcie siê korytarzem, ¿eby nie by³y to slumsy. Jak
slumsy, to tylko zburzyæ. Pêkniêcia s¹ niemal na ka¿dej
œcianie. Pan Stanis³aw czêœæ po³ata³ przy okazji remontu w³asnego
mieszkania.
Pozosta³e
rysy
œwiadcz¹ o tym, ¿e budynek pêka w
szwach. Najstarszy mieszkaniec
budynku twierdzi, i¿ tylko raz by³
przeprowadzany porz¹dny remont.
A malowanie korytarza, jak policzy³, mia³o miejsce oko³o 20 lat
temu.
Pan Stanis³aw nie daje za wygran¹. Podobnie jak pozostali
mieszkañcy we w³asnym zakresie
wyremontowa³ swoje mieszkanie.
Teraz walczy, aby ich praca i pieni¹-

dze nie zosta³y zniszczone przez
zaniedbania gminy.
- Tu jest ruina – dodaje. – W tamtym roku mia³ byæ zrobiony dach,
pani burmistrz tak zatwierdzi³a. Nie
wiem czy nawet w tym roku bêdzie
zrobiony. Remont bêdzie zrobiony!
– tak ci¹gle powtarzaj¹. Remont, to
po³atanie silikonem i wszystko. Inspektor chcia³ daæ jak¹œ masê na
dach, ¿e to niby wytrzyma na wieki.
Co z tego, ¿e da masê, skoro tam
wszystko jest pognite? Na strychu
nic nie ma. Tam jest blacha, zgnite
belki i ta dykta co s³u¿y za sufit.
Lokator jest gotów zrobiæ we
w³asnym zakresie strop, pod warunkiem, ¿e zamiast wp³aciæ czynsz do
„Administratora”, pieni¹dze zebrane na miesiêczny czynsz od wszystkich lokatorów, zosta³yby wykorzystane na materia³y budowlane oraz
robociznê. – Gmina niech p³aci
oczywiœcie, bo ja darmo nie bêdê
robi³. Bierzemy rachunki, bierzemy
wszystko i ju¿ – stwierdzi³.
Czynsz wynosi oko³o 300 z³,
wraz z op³at¹ za ogrzewanie i wodê.
Po podwy¿kach kwota mo¿e wynieœæ oko³o 400 z³. Suma ta nie doskwiera³aby tak mocno lokatorom,
gdyby mieli ca³y dach nad g³ow¹,
zaplecza gospodarcze, b¹dŸ piwnice. Póki co, nie przewidziano ¿adnego miejsca ani na p³ody rolne, ani
na narzêdzia.
Sytuacja jak na razie jest patowa. Gmina nie chce inwestowaæ w
obiekt, a mieszkañcy nie maj¹ mo¿liwoœci wykupienia lokali. Mimo
tego inwestuj¹ w mieszkania, dbaj¹
o nie, a przeciekaj¹cy dach i wilgoæ
niszcz¹ ich wysi³ki. Na nowe lokale
wêgorzynianie te¿ nie maj¹ szans.
Odnoœnie tego obiektu burmistrz
Gra¿yna Karpowicz ma w planie
ocieplenie, remont dachu i pomalowanie œcian. O ile ocieplenie budynku zwiêkszy termoizolacjê obiektu,
o tyle malowanie nie pomo¿e na
popêkane œciany, a ³atanie dziur w
dachu nie zniweluje zagro¿enia zawalenia siê pseudostropu.
MM

(£OBEZ). Rada miejska zatwierdzi³a bud¿et na rok 2008.
Deficyt wyniesie 5,8 mln z³. Zostanie on pokryty przychodami pochodz¹cymi z emisji obligacji komunalnych w wysokoœci 6,5 mln z³
oraz z zaci¹gniêtych po¿yczek.
Dochody bud¿etu wynios¹ oko³o
28,9 mln z³, natomiast wydatki
maj¹ siê zamkn¹æ w kwocie oko³o
35 mln z³.
Dochody bud¿etu Gminy na rok
2008 wzrastaj¹ o kwotê oko³o 1,3
mln z³ w porównaniu z planem dochodów na rok 2007, uchwalonym
na pocz¹tku ubieg³ego roku. Na rok
2008 zaplanowano dochody maj¹tkowe w wysokoœci oko³o 800 tys. z³,
obejmuj¹ce wp³ywy ze sprzeda¿y
m.in. dzia³ek pod budownictwo
mieszkaniowe, sprzeda¿y nieruchomoœci oraz dzia³ek pod przemys³ i
us³ugi. W br. planowany jest wzrost
w zakresie dochodów w³asnych
gminy o kwotê powy¿ej 700 tys. z³.
Najwiêksze wp³ywy Gmina osi¹ga z podatku od nieruchomoœci. Prognozy przewiduj¹, i¿ w roku bie¿¹-

cym przyniesie on Gminie dochód w
wysokoœci ponad 4,7 mln z³. Stawki
podatku od nieruchomoœci wzrastaj¹
œrednio od 1,9 do 6,6 % i bêd¹ stanowiæ oko³o 87% górnych stawek ustalonych przez Ministra Finansów na
2008 rok. Podatek od gruntów pozosta³ych wyniesie 25 gr od 1 mkw. i
stanowi 71,4% górnej stawki. Zarówno dziêki podwy¿ce podatku
oraz zak³adanej zwiêkszonej ich
œci¹galnoœci, dochody z podatku od
nieruchomoœci powinny wzrosn¹æ w
roku 2008 o oko³o 200 tys. Podatki
od œrodków transportowych pozostan¹ na niemal takim samym poziomie. Niewiele wzrós³ podatek leœny
oraz stawki op³at targowych.
Wzrost podatku odczuj¹ natomiast rolnicy. Wynika to z ustalonej
przez Ministerstwo Finansów
stawki zaliczeniowej w wysokoœci
58,29 z³ za 1 dt ¿yta, która jest
wy¿sza o 22,77 z³ od obowi¹zuj¹cej w ubieg³ym roku. Wzrost podatku rolnego ma przynieœæ Gminie
wzrost dochodów o oko³o 230 tys.
z³ i osi¹gn¹æ kwotê w wysokoœci
oko³o 700 tys. z³.
MM
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BURMISTRZ DOBREJ, Ul. Rynek 1, 72-210Dobra
działając na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. (DZ.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

og³asza konkurs ofert na realizacjê zadania publicznego w zakresie
upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2008 r. na terenie Gminy Dobra
I. Przedmiotem konkursu jest wspieranie wykonywania zadania publicznego, w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w tym prowadzenie sekcji piłki nożnej , lekkoatletyki
i pozalekcyjnych zajęć sportowych w 2008 roku
II. Wysokość planowanych środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 107.900,00 zł (słownie: sto siedem tysięcy dziewięćset złotych).
III. Zasady przyznawania dotacji:
1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są:
a) organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) zwaną dalej „ustawą”,
b) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów
i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
c) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
d) jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane,
e) podmioty, które w okresie ostatnich trzech lat prowadziły działalność na rzecz tych środowisk lub wykażą jej znajomość.
2. Burmistrz Dobrej dokona wyboru ofert i powierzy realizację zadania w drodze umowy.
3. Organizacje pozarządowe, inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane, przyjmują
zlecenie realizacji zadania na zasadach określonych w umowie, a Burmistrz Dobrej zobowiązuje się do przekazania na realizację zadania odpowiednich środków publicznych w formie dotacji.
4. Umowa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Umowa może być zawarta na czas realizacji zadania lub na czas określony, nie dłuższy niż do końca 2008 roku. Wzór umowy stanowi
załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania
publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207)
IV. Terminy i warunki realizacji zadań:
1. Termin realizacji zadania - 2008 rok.
2. Warunki realizacji zadania:
Podmioty ubiegające się o realizację zadania publicznego objętych konkursem zobowiązane są:
1) prowadzić działalność statutową w zakresie objętym konkursem,
2) dysponować odpowiednio wyszkoloną kadrą zdolną do realizacji zadań objętych konkursem,
3) posiadać doświadczenie niezbędne do realizacji zadania objętego konkursem oraz spełniać wymogi formalne określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z dnia 29 maja 2003 r. z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji
zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207)
V. Opis sposobu przygotowania ofert:
1. Oferta powinna być przygotowana:
- na piśmie (wydruk komputerowy, druki wypełnione pismem drukowanym lub maszynopis),
- wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego
wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207), który można pobrać w Urzędzie Miejskim pok. nr 8 oraz na
stronie internetowej gminy,
- w języku polskim,
- podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania organizacji na zewnątrz, wyszczególnione w odpowiednim dokumencie potwierdzającym ich uprawnienia (np. aktualny,
tj. ważny przez okres 3 miesięcy od daty wystawienia wypis z właściwego rejestru).
2. podmiot ubiegający się o przyznanie środków powinien przedstawić ofertę zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny
i terminowy.
3. Oferta powinna zawierać w szczególności informacje:
1) szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania,
2) termin i miejsce realizacji zadania,
3) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania, uwzględniającą udział rzeczowych, kadrowych i finansowych środków własnych.
4. Wydatki ujęte w kalkulacji dotyczyć mogą wyłącznie realizacji zadania, a nie innych kosztów działalności statutowej Podmiotu.
5. Warunkiem rozpatrzenia oferty jest w szczególności:
1) prawidłowo i kompletnie wypełniony formularz oferty z dokładnie określonym w nagłówku rodzajem zadania,
2) przedstawienie sprawozdania finansowego (zgodnie z ustawą o rachunkowości) oraz merytorycznego z działalności podmiotu - za ubiegły rok lub za miniony okres (w przypadku dotychczasowej
krótszej działalności),
3) udokumentowanie podstawy prawnej działalności, tzn. złożenie:
- uwierzytelnionego aktualnego odpisu z rejestru sądowego: rejestru stowarzyszeń, fundacji lub innego dokumentu stanowiącego o podstawie działalności (wystawiony nie później niż 3 miesiące
przed dniem złożenia oferty w konkursie),
- aktualnego statutu (potwierdzonego przez organ rejestrowy),
- pisemnego oświadczenia osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu danego podmiotu o zobowiązaniu się do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków
otrzymanych z budżetu gminy.
- pełnomocnictwa do działania w imieniu organizacji (w przypadku gdy umowę dotacji podpisują osoby inne niż umocowane do reprezentacji zgodnie ze statutem organizacji).
6. Oferty sporządzone wadliwie lub niekompletne co do określonych wymagań oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
7. Poszczególne strony oferty i załączników powinny być ponumerowane oraz zaparafowane przez osobę podpisującą ofertę. Ponadto oferta powinna zawierać spis wszystkich załączników.
8. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
9. Czas związania ofertą - 30 dni od dnia składania ofert.
VI. Terminy składania ofert:
1. Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim w Dobrej ul. Rynek 1 (pok.8 - sekretariat I piętro) w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert na realizację zadania publicznego mającego
na celu: upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Dobra w 2008 r. w nieprzekraczalnym terminie do 30 dni od ogłoszenia konkursu, tj. do dnia 31.01.2008 roku do godz. 1530
2. Oferty należy składać wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego,
ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207)
3. Druk oferty można otrzymać w Urzędzie Miejskim w Dobrej ul Rynek 1 pok.6;druk jest także dostępny na stronie internetowej www.dobragmina.pl – „Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego”
4. Osobą uprawniona do kontaktów z podmiotami jest:
· Dorota Kisiel – Tel. 091-3914528
VII. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:
1. W celu dokonania oceny złożonych ofert Burmistrz Dobrej powoła komisję konkursową, która przedstawi propozycję oferty najkorzystniejszej.
2. Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Burmistrz Dobrej
3. O podjętej decyzji składający oferty zostaną poinformowani pisemnie. Ogłoszenie o wyborze ofert zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Dobrej
oraz na stronie internetowej www.bip.dobragmina.pl
4. Od podjętej decyzji nie przysługuje odwołanie.
5. Przy dokonywaniu oceny ofert będą stosowane następujące kryteria:
a) możliwość realizacji zadania w oparciu o odpowiednią bazę materialną i lokalową, sprzęt potrzebny do realizacji zadania, odpowiednie zasoby kadrowe oraz doświadczenie w realizacji zadań
objętych konkursem,
b) koszty realizacji zadań - z uwzględnieniem udziału rzeczowego oraz finansowych środków własnych, a także środków pozyskanych na realizację zadań od innych podmiotów,
c) wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań ujętych w budżecie Gminy na 2007 rok,
d) sposób rozliczenia się z przyznanej dotacji w latach poprzednich (jeżeli zadanie było przez dany podmiot realizowane),
e) jakość sprawozdania merytorycznego i finansowego za ostatni rok (jeżeli zadanie było w danym roku realizowane),
f) wyniki dotychczasowej pracy i osiągnięć w ramach prowadzonej działalności.
VIII. Umowa zostanie sporządzona niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty, jednak nie później niż w ciągu miesiąca od upływu terminu składania ofert.
IX. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie.
Wysokość dofinansowania dla poszczególnych podmiotów uzależniona będzie od ilości wybranych ofert. W związku z powyższym Zlecający zadanie zastrzega sobie prawo zmniejszenia wysokości
kwoty dofinansowania proponowanej przez poszczególne Podmioty.
X. Ogłoszono dnia: 2007-12-31
Burmistrz Dobrej Barbara Wilczek

tygodnik ³obeski 2.01.2008 r.

OG£OSZENIA DROBNE
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Adres redakcji: £obez ul. S³owackiego 6, tel. 091 39 73 730
INNE

MIESZKANIA

£obez

£obez

£obez

£obez

n Sprzedam mieszkanie kawalerka
33 mkw. w £obzie przy Placu 3 Marca, I piêtro. Tel. 606 407 028.

n Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w
£obzie 1/4 wspó³w³asnoœci tj. 2165
mkw., atrakcyjna lokalizacja. Tel.
503 128 313.

n Ogrodzenia kute, fakturowane
(grawerowane). £obez ul. Rapackiego 12. Tel. 607 553 912.

n Nareszcie perfumy dla ka¿dego!
“FEDERICO MAHORA” Kupuj¹c
produkty Federico Mahora nie p³acisz ani za reklamê ani za opakowanie. FM GROUP WORLD wspó³pracuje z koncernem DROM – LIDEREM zaopatruj¹cym w olejki zapachowe wiêkszoœæ kreatorów perfum
na ca³ym œwiecie. Teraz! Mo¿esz
mieæ swoje ulubione perfumy, nie za
250, tylko za 30 z³otych, a nawet
taniej. Mo¿esz sobie pozwoliæ na
kupno o wiele czêœciej, nie tylko
symbolicznie raz do roku!. Zadzoñ,
dowiesz siê wiêcej: 601 088 446

Drawsko Pom.
n Kupiê grunty rolne.
Tel. 692 883 670.

Gryfice
n Kupiê k¹townik stalowy zimnociêty 25x25x3; tel. 0 888 790 657.
n Sprzedam tanio nowy piec olejowy S-115U. Moc 21 kW, ze zbiornikiem o poj. 1000 litrów. Tel.
608595113.
n Elektryk z uprawnieniami przyst¹pi do robót zleconych. Tel. 696
757 393.

Region
n Kupiê antyki, militaria i inne starocie. Tel. 501 126 109.
n Sprzedam pasiekê minimum 36
rodzin. Tel. 0 602 350 007.
n Sprzeda¿ u¿ywanych urz¹dzeñ
gastronomicznych (ch³odziarki, zamra¿arki, witryny sklepowe) sklepowych i domowych, serwis, gwarancja, transport. Tel. 091 392 16 07, 0
601 587 438.
n Sprzedam pianino, stan bardzo
dobry, cena do uzgodnienia. Tel.
091 392 16 07. 0601 587 438.

PRACA

£obez
n Firma w Wêgorzynie zatrudni
odpowiedzialn¹ i dyspozycyjn¹
osobê na stanowisko stró¿a. Tel.
502 770 760.

n Sprzedam mieszkanie w centrum
£obza 60 mkw., 2 piêtro, po generalnym remoncie z umeblowaniem i
wyposa¿eniem RTV i AGD. Tel. 503
128 313.
n Wynajmê lub sprzedam mieszkanie w Radowie Ma³ym, 4 pokoje,
80 mkw + gara¿, czêœciowo umeblowany. 022 775 10 85, 00 49 17
06 38 21 53.

NIERUCHOMOŒCI

n Sprzedam w £obzie po³owê domu
bliŸniaczego wraz z budynkiem gospodarczym - stan idealny. Tel. 695
985 673.
n Sprzedam barak 20 mkw., stan
bardzo dobry. Cena do uzgodnienia. Tel. 091 395 18 03.

n Sprzedam mieszkanie 62 mkw. w
Resku. Tel. 0 602 257 305.

n Zamieniê dom 180 mkw. na mniejszy
o po³owê w £obzie. Tel. 091 397 45 06.

n Pilnie poszukujê mieszkania do
wynajêcia w £obzie na d³u¿szy
okres. Tel. 505 963 166.

n Sprzedam dzia³kê handlowomieszkaniow¹ 535 mkw. w Wêgorzynie - centrum. Tel. 885 187 065.

Gryfice
n Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe w Gryficach. Dobra lokalizacja.
Tel. kontaktowy 505 587 360
n Zamieniê mieszkanie dwupokojowe w³asnoœciowe na kawalerkê
z rozliczeniem lub kupiê kawalerkê (Gryfice, Trzebiatów). Tel. 091
384 48 64.

Region
n Sprzedam mieszkanie bezczynszowe 2 pokojowe wraz z kuchni¹,
³azienk¹ i przedpokojem o ³¹cznej
pow. 46mkw. oraz dzia³kê o obszarze
727mkw. w miejscowoœci Dorowo w
woj. zachodniopomorskim. £¹czna
cena 50 000 z³. Tel. 0 698 423 512.

Drawsko Pom.
n Sprzedam mieszkanie w Drawsku Pom. o pow. 85 mkw, 3 pokoje,
kuchnia ³¹zienak + dzia³ka 5 ar. w
domku 2 rodzinnym. Cena 250 000
z³ Tel. 608 728 454 lub 601 080 695

PRACA

Gryfice
n Apteka „Rodzinna” w Gryficach
zatrudni magistra i technika farmacji, atrakcyjne wynagrodzenie. Tel.
0 601 517 733 lub 091 384 05 40.
n Gospodarstwo o powierzchni 700
ha zatrudni brygadzistê, dzia³ uprawa roœlin, wymagania doœwiadczenie w zarz¹dzaniu produkcj¹ roœlinn¹, zdolnoœæ kierowania ludzmi,
komunikatywnoœæ, aktualne prawojazdy. Tel. 667 612 010
n Poszukujemy operatora koparki.
Osoba ta bêdzie odpowiedzialna za
ró¿nego rodzaju prace zwi¹zane z
kopark¹/traktorem.
Wymagania
znajomoœc pracy na roli doœwiadczenie w jeŸdzie traktorem, obs³uga
koparki - uprawnienia do obs³ugi
koparki. Tel. 667 612 010

Gryfice
n Sprzedam ziemie roln¹ w okolicy
Gryfic 5-10 ha lub wydzier¿awiê na
d³u¿szy okres. Tel. 501 602 150.
n Sprzedam dom w Gryficach o powierzchni 78 mkw. + gara¿ na dzia³ce o powierzchni 289 mkw., ogrzewanie gazowe, ciep³a woda. Do
morza 22 km. Cena 190 tys. z³. Tel.
692 431 153, 091 384 64 41, 091 384
19 76.
n Sprzedam dom w Gryficach przy
ul. Sportowej 5. Cztery pokoje, kuchnia, ³azienka, korytarz i pom. strychowe. Dzia³ka ok 300 mkw. Cena do
uzgodnienia Tel. 798 832 679.
n Sprzedam gara¿ przy ulicy Sportowej. Tel. 091 384 46 72

Œwidwin
n Wydzier¿awiê halê w Po³czynie
Zdroju 1000 mkw. wszystkie media,
dobry dojazd, mo¿liwoœæ sprzeda¿y. Tel. 694 821 461

Region
n Poszukujê lokali handlowych w centrach miast: £obez, Œwidwin, Drawsko
Pom., Gryfice i miastach powy¿ej 10
tys mieszkañców. Tel. 693 417 398.
n Sprzedam dom w Karnicach - nowy
do zamieszkania, 200 mkw. na dzia³ce o pow 600 mkw., 5 pokoi, kuchnia,
2 ³azienki. Tel. 0 667 677 798.
n Sprzedam mieszkanie naro¿ne w
domku szeregowym trzyrodzinnym
w Dziadowie. Cena 37 tys. Tel. 091
434 63 63, 886 635 084.

US£UGI

Gryfice
n Sprz¹tanie biur i mieszkañ - tel.
0604 373 143.
n Pranie tapicerki samochodowej
(osobowe, busy, ciê¿arowe, TIR-y),
tel. 0 604 373 143.
n Dywanopranie - 0604 373 143.
n Pranie tapicerki samochodowej,
tel: 0604 - 373 - 143.

Drawsko Pom.
n Niemiecki - Korepetycje dla ka¿dego 600 383 457.
n Videofilmowanie. Tel. 0605 732 267.

Region
n T³umacz przysiêg³y - francuski,
Ko³obrzeg. Kom. 694 667 941, tel.
094 352 10 58
n Dywanopranie, sprz¹tanie biur i
mieszkañ, pranie tapicerki samochodowej (osobowe, busy, ciê¿arówki, tiry). Tel. 0 604 373 143.
n Zespó³ muzyczny „KONTENT” na
ka¿d¹ okazjê - wesela, bankiety itp.
Tel. 604 221 339, 091 395 41 72.
www.kontent.com.pl
n Wykonujemy profesjonalne
strony internetowe na zamówienie
tel. 0605 522 340.

PRACA

Region
n Zatrudniê kierowcê z prawem jazdy kategorii C+E. Tel. 608 517 552
n Zatrudniê pracowników na umowê o pracê do treningu koni. Darmowe zakwaterowanie, pr¹d i gaz.
Wynagrodzenie netto 1500 z³. Tel.
kontaktowy 502 666 778.
n Potrzebne panie do opieki w
Niemczech. Tel. 091 392 15 38.

MOTORYZACJA

£obez
n Sprzedam samochód ¯UK A 11B.
Cena do uzgodnienia. ZUBiK Resko. Tel. 091 395 14 03.
n Sprzedam samochód Volkswagen Golf III Turbo Disel 1,9 rocznik
1993, stan bardzo dobry, gara¿owany. Cena 6800 z³ (do uzgodnienia).
Tel. 781 464 797.
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Nie bêdzie gwiazdek disco
polo, maj¹ œpiewaæ dzieci
(WÊGORZYNO). W ramach turystyki radni maj¹ œmia³e plany. Inaczej w kwestii promocji i kultury.
Prezentacje niekoniecznie, a zamiast
gwiazd estrady na imprezach maj¹
œpiewaæ lokalne zespo³y i… dzieci.
Samorz¹dowcy, w ramach turystyki
pomyœleli o budowie œcie¿ki pieszorowerowej wokó³ jeziora w Wêgorzynie. Zak³adany koszt inwestycji, która
mia³aby zostaæ zrealizowana w latach
2008-2010, ma wynieœæ 3,5 mln. z³.
Innym, równie kosztownym zadaniem
ma byæ rewitalizacja centrum w Wêgorzynie. Odrestaurowanie i nadanie estetycznego wygl¹du ma kosztowaæ 2,7
mln z³. Jednak w tej chwili s¹ to doœæ
odleg³e plany, bo dopiero na lata 201011.
Burmistrz Gra¿yna Karpowicz
wnioskowa³a, by w bie¿¹cym roku przeznaczyæ na promocjê 22 tys. z³. Argumentowa³a to faktem, i¿ inne gminy w
Polsce maj¹ doskonale rozwiniêt¹ promocjê, co widaæ podczas spotkañ biznesowych i promocyjnych.
- My mamy wydane tylko cztery
widokówki, stary folder i przewodnik
rowerowy. Chcia³abym wznowiæ przewodnik w nak³adzie jednego tysi¹ca
sztuk. To s¹ koszty. Przyda³by siê nowy,
estetyczny folder. Konieczne jest, by
gminê bardziej promowaæ. St¹d mój
wniosek o 22 tys. z³. - mówi³a radnym.
Te argumenty nie przemówi³y jednak do radnych. Porównywali kwoty
przeznaczane na promocjê w latach

ubieg³ych. W roku 2006 by³a to suma 10
tys. z³, w roku 2007 – 11 tys. z³, a na rok
2008 postanowili zabezpieczyæ 17 tys.
z³. Czy ta kwota wystarczy na tak istotn¹
dla gminy dzia³alnoœæ oka¿e siê za rok.
Póki co niektóre gminy wydaj¹ foldery
z trójwymiarowymi zdjêciami i do³¹czanymi do nich okularami i prezentacjami multimedialnymi. O tym jednak
burmistrz musi zapomnieæ, skoro z tej
kwoty musi wygospodarowaæ pieni¹dze na pozosta³¹ dzia³alnoœæ promocyjn¹.
Podobnie radni nie zgodzili siê na
kwotê 62 tys. z³, o któr¹ wnioskowa³a
burmistrz, na imprezy. Jej zdaniem
mieszkañcom p³ac¹cym podatki do
gminy nale¿y siê przynajmniej raz w
roku impreza z prawdziwego zdarzenia.
- Ale, aby móc tak¹ zorganizowaæ
nale¿a³oby zaprosiæ jak¹œ gwiazdê estrady. A ta kosztuje. Radna Jadwiga
Kamiñska powiedzia³a podczas komisji, ¿e sama mo¿e przyjœæ i zaœpiewaæ.
Przecie¿ imprezy s¹ finansowane z podatków. Mieszkañcom tez siê coœ nale¿y – powiedzia³a burmistrz.
Radna Kamiñska t³umacz¹c swoj¹
wypowiedŸ dookreœli³a; – Pokazujmy
co swoje, a nie tylko z zewn¹trz, mamy
zespo³y, dzieci, niech one wystêpuj¹ na
imprezach. Ich promujmy. Radni na organizacjê imprez przyznali 31 tys. z³, czyli dok³adnie po³owê
z wnioskowanej sumy, wiêc mieszkañcy podczas imprez na gwiazdê estrady
w tym roku liczyæ nie mog¹.
MM

Stowarzyszenie
szans¹ dla wsi
(POWIAT). W ramach mo¿liwoœci korzystania ze œrodków Unii Europejskiej gmina £obez podjê³a jeszcze w paŸdzierniku dzia³ania zmierzaj¹ce do stworzenia Lokalnej Grupy Dzia³ania. Ma ona mieæ formê stowarzyszenia, z³o¿on¹ z przedstawicieli sektora samorz¹dowego, pozarz¹dowego oraz gospodarczego.
Powo³anie stowarzyszenia LGD
oraz przyjêcie strategii rozwoju dla
obszaru piêciu gmin pozwoli na siêgniêcie po œrodki finansowe Unii Europejskiej w ramach programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich 2007-2013 – Oœ
priorytetowa 4. LEADER i realizacjê
wielu projektów zg³oszonych przez
cz³onków Lokalnej Grupy Dzia³ania z
zakresu rozwoju terenów wiejskich,
rozwoju demokracji lokalnej i rozwoju
zasobów ludzkich na naszym terenie.
Podstawowym celem Grupy jest
opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju, pozwalaj¹cej na restrukturyzacjê
i modernizacjê sektora ¿ywnoœciowego
oraz na rozwój i promocjê obszarów
wiejskich. Celem programu jest równie¿ mobilizacja ludnoœci do wziêcia
udzia³u w procesie rozwoju wsi. Wspólne dzia³anie pozwoli równie¿ na wymianê wiadomoœci i doœwiadczeñ w

zakresie m.in. aktywizacji ludnoœci na
obszarach wiejskich.
Podobne inicjatywy stworzy³o ju¿
wiele gmin w Polsce w ramach innych
programów. O ile niewielkie gminy z
ma³ymi zadaniami, w rozumieniu europejskich urzêdników, nie maj¹ szans na
pozyskanie œrodków finansowych na
swoje zadania, o tyle stowarzyszenia
wystêpuj¹ce w ramach jednego projektu, z podzia³em œrodków wewn¹trz stowarzyszenia – maj¹ zdecydowanie
wiêksze szanse na pozyskanie œrodków
z zewn¹trz. Stowarzyszenie pozwala
równie¿ na inspirowanie i podejmowanie wspólnych inicjatyw, maj¹cych
wp³yw na rozwój i bogacenie siê regionu, na zasadzie – du¿y mo¿e wiêcej.
Mo¿e dziêki Stowarzyszeniu, którego inicjatorem jest gmina £obez, zaniedbane dotychczas tereny wiejskie w
powiecie ³obeskim bêd¹ mia³y szansê
na aktywniejsze dzia³ania. Zaniedbania
s¹ bowiem zarówno w sferze gospodarczej, w zasobach ludzkich – niewykorzystany potencja³, jak równie¿ pod
wzglêdem promocji. Czy Stowarzyszenie podo³a zadaniom i wykorzysta
nadarzaj¹c¹ siê okazjê czas poka¿e.
Póki co, gminy i powiat przyst¹pi³y do
Stowarzyszenia.
MM
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TABELA ROZGRYWEK DALP (IV) 2007
NIED•WIADKI Dobra
GALAKTIKOS Dobra
LZS OSTRZYCA
OLDBOJE Nowogard
DOBROPOLE
¯YWCZYK Bienice
OSOWO
DRAGON Krzemienna
YAMAYCA Dobropole

Mecze
7
7
7
7
7
7
7
8
7

pkt.
19
19
11
10
9
9
7
6
1

Termin IV 23.12.2007r.
OSOWO - YAMAYCA Dobropole
LZS OSTRZYCA – OLBOJE Nowogard
¯YWCZYK Bienice - NIED•WIADKI Dobra
GALAKTIKOS Dobra - DRAGON Krzemienna
DOBROPOLE
OSOWO - ¯YWCZYK Bienice
YAMAYCA Dobropole - OLDBOJE Nowogard
NIED•WIADKI Dobra - LZS OSTRZYCA
DOBROPOLE - DRAGON Krzemienna
GALAKTIKOS Dobra

bramki
44:5
42:10
17:15
19:13
18:19
14:35
17:29
10:21
6:38

6:2
4:2
1:13
10:1
- pauza
4:5
0:6
3:1
1:5
- pauza

Liderzy bramek:
24 – Padziñski Damian (NIED•WIADKI Dobra),
13 – Kamiñski Emilian (GALAKTIKOS Dobra),
12 – Bonifrowski Wojciech (NIED•WIADKI Dobra),
11 - Dzierbicki Damian (DOBROPOLE),
- Borowik B³a¿ej (OLDBOJE Nowogard),
10 – Szkup Krzysztof (GALAKTIKOS Dobra)
Termin V 30.12.2007r.
YAMAYCA Dobropole – DOBROPOLE 10.00
NIED•WIADKI Dobra - OLDBOJE Nowogard 10.25
OSOWO - GALAKTIKOS Dobra 10.50
¯YWCZYK Bienice - LZS OSTRZYCA 11.15
DRAGON Krzemienna - pauza
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MO¯LIWOŒCI DRU¯YNY S¥ DU¯O WIÊKSZE...
Rozmowa z prezesem „Œwiatowida” Andrzejem Belin¹.
JAK PAN OCENIA RUNDÊ JESIENN¥ W WYKONANIU ŒWIATOWIDA?
- Je¿eli chodzi o wyniki to œrednio.
Mo¿liwoœci dru¿yny s¹ du¿o wiêksze. Trener siê sprawdza, zawodnicy siê sprawdzaj¹. Jedyny mankament to brak skutecznoœci. Zawodnicy musz¹ wyci¹gaæ wnioski. Zawodnik znajduje siê w sytuacji „sam
na sam” i strzela w bramkarza, w nastêpnej
sytuacji robi dok³adnie to samo. Najpierw
gra g³owa, a dopiero póŸniej reszta cia³a. I
tylko z powodu braku skutecznoœci pozycja Œwiatowida jest jaka jest.
A MO¯E JEST TO SPOWODOWANE BRAKIEM DOŒWIADCZONYCH ZAWODNIKÓW?
- W Œwiatowidzie graj¹ tylko wychowankowie. Œrednia wieku wynosi
21 lat. S¹ bardzo du¿e perspektywy na
przysz³oœæ. Zawodnicy maj¹ talent.
Gramy pi³karzami takimi jakich mamy.
CZY W PRZERWIE ZIMOWEJ
BÊD¥ JAKIEŒ ZMIANY PERSONALNE?
- Nie zapowiada siê, ¿eby jakiœ zawodnik opuœci³ klub. Chodz¹ s³uchy, ¿e
Pawe³ Krystosiak zakoñczy karierê.
Mamy œwiadomoœæ tego, ¿e w najbli¿szym czasie zaczn¹ siê powroty do Œwiatowida. Chêæ gry w naszym klubie zg³osili Artur Samal i S³awomir Nowak (obecnie gracze „Sparty” Wêgorzyno – przyp.
red.). Wszystko wskazuje na to, ¿e tych
zawodników bêdziemy ogl¹daæ na wiosnê graj¹cych w barwach Œwiatowida
JAK WYGL¥DA SPRAWA TRYBUN? BY£ ABSURDALNY POMYS£ BURZENIA ICH…
- Trybuny na pewno nie bêd¹ burzone. Jest du¿a szansa zbudowania euroboiska ze sztucznym oœwietleniem. W

perspektywie na pewno bêdzie trybuna
zadaszona. Pomieszczenia pod trybunami bêd¹ wyremontowane. W planach
jest równie¿ bie¿nia tartanowa.
CO S¥DZI PAN O £OBESKICH
KIBICACH?
- Na temat kibiców w £obzie trzeba
napisaæ prace naukow¹. Na wyjazdach
kibice zachowuj¹ siê bardzo dobrze.
Natomiast na meczach w £obzie znajduj¹ siê osoby, które wyzywaj¹ zawodników, sêdziego, zarz¹d, a nawet w³asnych pi³karzy. W rundzie wiosennej
chcemy wynajmowaæ firmê ochroniarsk¹, która bêdzie reagowaæ na wul-

Wyrok
Sygn. akt II K 634/07 Ds. 1112/07
Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej dnia 28 listopada 2007 r.
S¹d Rejonowy w £obzie II Wydzia³ Karny w sk³adzie: Przewodnicz¹cy: SSR
S³awa Miszel, Protokolant: Katarzyna Weso³a bez udzia³u Prokuratora, po rozpoznaniu dnia 28.11.2007 r. sprawy

Jerzego Protasa,
s. Kazimeirza i Stanis³awy z d. Jury, ur. 18 marca 1961 r. w £obzie; oskar¿onego o to, ¿e: w dniu 14 wrzeœnia 2007 r. w £obzie na ul. Bema kierowa³
samochodem osobowym marki Opel Kadet o nr rej. ZLOP 0697, bêd¹c w stanie
nietrzeŸwoœci, wyra¿aj¹cym siê wynikiem 0,79 mg/l alkoholu w wydychanym
powietrzu, tj. o czyn z art. 178 a par. 1 kk.
Orzeka:
I. Oskar¿onego Jerzego Protasa uznaje za winnego pope³nienia zarzucanego mu czynu i za to na podstawie art. 178 a par. 1 kk wymierza mu kakrê
grzywny w wysokoœci 80 (osiemdziesiêciu) stawek dziennych ustalaj¹c wysokoœæ jednej stawki w kwocie 10 (dziesiêciu) z³otych;
II. Na podstawie art. 42 par. 2 orzeka wobec oskar¿onego zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 2 (dwóch) lat;
III. Na podstawie art. 63 par. 2 kk na poczet orzeczonego wobec oskar¿onego
zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych zalicza okres zatrzymania prawa jazdy od dnia 14 wrzeœnia 2007 r.
IV. Na podstawie art. 50 kk orzeka podanie wyroku do publicznej wiadomoœci poprzez og³oszenia w prasie lokalnej;
V. Na podstawie art. 627 kpk w zw. z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca
1973 r. o op³atach w sprawach karnych – (Jedn. tekst: D. U. Nr 49, poz. 223 zpóŸn.
Zm.) zas¹dza od oskar¿onego na rzecz Skarbu Pañstwa koszty procesu i wymierza mu op³atê w kwocie 80 (osiemdziesi¹t) z³otych.

garyzmy czy spo¿ywanie alkoholu. Nie
mo¿e byæ tak, ¿e 2-3 kibiców psuje wizerunek wszystkich kibiców. Mamy najlepszych kibiców w okrêgówce, ale tylko na wyjazdach. Chcia³bym wyjaœniæ
jedn¹ rzecz. Niektórzy kibice oskar¿yli
mnie, ¿e jestem przeciwny stronie internetowej Œwiatowida (www.swiatowid.ovh.org ). •le mnie zrozumiano.
Strona bardzo mi siê podoba. Chcia³bym
podziêkowaæ twórcom tej strony. Mia³em zastrze¿enia jedynie do nieprawid³owych informacji zamieszczonych na
tej stronie. B³êdy te zosta³y poprawione.
JAK JEST W £OBZIE ZE
SPONSORAMI?

- Na dzieñ dzisiejszy nie ma strategicznego sponsora. S¹ ludzie, którzy
pomagaj¹, dostarczaj¹c sprzêt sportowy
oraz przelewaj¹c pieni¹dze na konto klubu. Rocznie uzbiera siê ok. 15-20 tys.
JAKIE ŒWIATOWID STAWIA
SOBIE CELE NA RUNDÊ WIOSENN¥?
- Chcemy na koniec sezonu zaj¹æ
miejsce w górnej czêœci tabeli tj. 1-8.
Jak bêd¹ sponsorzy, to wtedy mo¿na
myœleæ o awansie. Aktualnie nie ma
takiej mo¿liwoœci, poniewa¿ granie w
wy¿szej lidze wi¹¿e siê ze wzrostem
kosztów.
Rozmawia³: MATI

Wyrok
Sygn. akt II K 668/07 Ds. 1139/07 Wyrok W Imieniu Rzeczypospolitej Polskiej dnia 28 listopada 2007 r. S¹d rejonowy w £obzie II Wydzia³ Karny w sk³adzie: Przewodnicz¹cy: SSR S³awa Miszel , Protokolant: Katarzyna Weso³a. Bez udzia³u Prokuratora, po rozpatrzeniu dnia
28.11.2007r. sprawy

Tadeusza Stanis³awa Buka³y,
s Eugeniusza i Leontyny z d. Pawica, ur. 25 stycznia 1952r. w Drawsku
Pomorskim; oskar¿onego o to, ¿e:
w dniu 14 wrzeœnia 2007r. o godz. 19.30 na drodze publicznej w miejscowoœci Runowo, gm. Wêgorzyno, kierowa³ rowerem, znajduj¹c siê w stanie
nietrzeŸwoœci, wyra¿onej wynikiem 0,35 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, tj. o czyn z art. 178a par. 2 kk.
Orzeka:
I. Oskar¿onego Tadeusza Stanis³awa Buka³ê uznaje za winnego pope³nienia zarzucanego mu czynu i za to na podstawie art. 178a par. 2 kk wymierza
mu karê grzywny w wysokoœci 50 (piêædziesiêciu) stawek dziennych ustalaj¹c
wysokoœæ jednej stawki w kwocie 10 (dziesiêciu) z³otych;
II. na podstawie art. 42 par. 1 i par. 2 kk orzeka wobec oskar¿onego zakaz
prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerów na okres roku;
III. na podstawie art. 50 kk orzeka podanie wyroku do publicznej wiadomoœci poprzez og³oszenie w prasie lokalnej;
IV. na podstawie art. 627 kpk w zw. z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca
1973r. o op³atach w sprawach karnych – ( Jed. tekst: Dz.U. z 1983r. Nr. 49, poz
223 z póŸn. zm.) zas¹dza od oskar¿onego na rzecz skarbu Pañstwa koszty
procesu i wymierza mu op³atê w kwocie 50 (piêædziesiêciu) z³otych.
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Z ¯YCIA POWIATU

Bareja by nie wymyœli³
ABSURDY UNIJNE
· Producenci „marmolady” musz¹ mieæ siê na bacznoœci – wed³ug
unijnych urzêdników, nazwa ta mo¿e tyczyæ siê tylko wyrobów z owoców cytrusowych – za jej u¿ywanie odnoœnie owoców krajowych mo¿na posiedzieæ za kratkami.
· Jeszcze mo¿na kisiæ ogórki w domu, choæ ju¿ w sklepach takich
siê nie kupi, ale to tylko dlatego, ¿e urzêdnicy nie wiedz¹, w jaki sposób
sprawdziæ, czy Polacy kisz¹, czy kwasz¹, czy te¿ robi¹ mizeriê. W razie
czego wara urzêdnikom od gara.
· Jeœli komuœ ucieknie kot na drzewo, albo zechce sobie nieroztropnie zerwaæ jab³ko, musi najpierw przeszkoliæ siê w… chodzeniu po
drzewach. Zaœwiadczenie o posiadaniu umiejêtnoœci wspinania siê na
drzewa zdobywa siê æwicz¹c tylko na drzewach rosn¹cych „wg standardów unijnych”.
· Na œwiecie jest 80 gatunków bananów – nam wolno jeœæ tylko te
o prawid³owej krzywiŸnie, z jednego gatunku i od okreœlonych dostawców. Zawdziêczamy ten przepis Francuzom, którzy znali banany rosn¹ce na plantacjach w ich koloniach. Przeciêtny Polak mo¿e tylko pomarzyæ o tañszych i smaczniejszych bananach o czerwonym mi¹¿szu i
smaku malin, jab³ek czy pomarañczy…

tygodnik ³obeski 2.01.2008 r.

20 grudnia przysz³a zima

WYWROTKI NA
OBLODZONYCH DROGACH
(DOBRA) W dniu 20.12.2007 r.
o godz. 8.05 na trasie Dobra – Siedlice Robert B., kieruj¹cy samochodem marki Citroen C15D, na oblodzonym ³uku drogi straci³ panowanie nad pojazdem, w wyniku czego
zjecha³ na prawe pobocze drogi i
dachowa³. Kieruj¹cy jecha³ sam,
¿adnych obra¿eñ nie odniós³.
(DOBRA) W dniu 20.12.2007 r.
o godz. 10.15 na trasie Dobra – Siedlice Morten N., kieruj¹c samochodem Nissan Primera, nie dostosowa³
prêdkoœci do warunków panuj¹cych
na drodze i na oblodzonej jezdni
straci³ panowanie nad pojazdem, w
wyniku czego zjecha³ na przeciwle-

g³y pas ruchu i wpad³ do rowu. Kieruj¹cy jecha³ sam, dozna³ drobnych
obra¿eñ rêki.
(WÊGORZYNO) W dniu
20.12.2007 r. o godz. 17.15 na trasie
Wêgorzyno – Stargard Szcz. Svend
E. (zam. Dania), kieruj¹c samochodem Jeep Grand Cherokee, nie dostosowa³ prêdkoœci do warunków
panuj¹cych na drodze i na oblodzonej jezdni straci³ panowanie nad pojazdem, w wyniku czego zjecha³ na
przeciwleg³y pas ruchu i uderzy³ w
drzewo. Uszkodzeniu uleg³ pojazd.
Kieruj¹cy z ogólnymi pot³uczeniami
zosta³ przewieziony do szpitala w
Drawsku Pom. na obserwacjê.

ABSURDY POLSKIE
· W strefie przygranicznej na grzybobranie nale¿y mieæ pozwolenie. A nó¿ zarodniki grzybni przywêdrowa³y z zagranicy – i trzeba bêdzie
p³aciæ c³o? Urzêdnicy zza biurka dok³adnie okreœl¹ terytorium, na którym
grzybiarz mo¿e siê poruszaæ. Na szczêœcie ³obzianom to nie grozi.
· Obowi¹zek przechowywania paragonów kasowych przez w³aœcicieli sklepów przez piêæ lat, gdy ju¿ po roku paragon wygl¹da jak
czysty pasek papieru. W razie czego mo¿na posklejaæ i u¿yæ jeszcze raz.
· Koniecznoœæ posiadania paszportu przez dziecko – w razie gdyby samo zechcia³o przekroczyæ granicê…
· Koniecznoœæ zmiany wszystkich dokumentów, wraz ze zmian¹
miejsca zamieszkania przedsiêbiorcy – mo¿e siê przecie¿ okazaæ, ¿e zamieszkuj¹c w Choszcznie zmieni³a siê i data urodzenia i NIP nie daj
Bo¿e…
· Urzêdnicy zadbali o to, aby architektura miejska by³a standardowa w ca³ej Polsce. Architekci maj¹ niezwyk³e pole do popisu. Mo¿na
z powodzeniem wzorowaæ siê na zasta³oœciach XVIII i XIX wieku,
jednak absolutnie nie wymyœlaæ nowych form adekwatnych do wieku
XXI. Polska zawsze by³a w tyle za innymi krajami, a wiadomo, ¿e jesteœmy tradycjonalistami. Musimy trzymaæ siê wzorów z epok dawno
ju¿ minionych. Z tych¿e te¿ epok niezwykle cenione s¹ wszelkie lepianki, zagrzybione i zarobaczywione – niewa¿ne. Wa¿ne by mia³y ponad
sto lat. Konserwator tych tak zwanych zabytków nie da z³amanego
grosza na konserwacjê, wska¿e za to stos absurdalnych wymogów.
Najczêœciej taka gra koñczy siê tym, ¿e w³aœciciel czeka spokojnie a¿
rudera sama siê zapadnie, by na tym miejscu postawiæ coœ na kszta³t tego
co by³o, pod warunkiem, ¿e dach wg nowych przepisów zmieœci siê w
rozdziale dziesiêciu stopni wolnoœci twórczej czyli od 35 do 45 stopni.
Planistyczni ³askawcy dookreœl¹ w³aœciwie do centymetra mo¿liwoœci
twórcze i tak oto po marzeniach oryginalnego domku powstaje na planie
jeden z tysiêcy niezwykle podobnych obiektów prosto z internetowego
katalogu. Myœl twórcza i w³asna wpakowana zostaje pod dwuspadowy
dach pokryty dachówk¹ i z wejœciem o œciœle okreœlonej liczbie schodów. Przecie¿ nie mo¿na pozwoliæ, by wspó³czesna zabudowa ³obeska
ró¿ni³a siê od krakowskiej, tym bardzie nie mo¿na zezwoliæ na wszelk¹
kolorystyczn¹ pstrokaciznê. Mo¿e wiêc, aby odró¿niaæ siê od Warszawy czy Krakowa wnieœæ zapis, aby planiœci danych miast mogli u¿ywaæ
tylko tych kolorów, które maj¹ w swoich herbach?

ABSURDY £OBESKIE
· Podczas posiedzenia Rady Zatrudnienia pad³ pomys³, by chêtnych do zbierania darów lasu specjalnie w tym celu przeszkoliæ. Wówczas potencjalny zbieracz udawa³by siê do nadleœniczego z zaœwiadczeniem, i¿ szkolenie odby³ i wie jak zbieraæ grzyby i jagody oraz zrywaæ
kiœcie czarnego bzu. Niestety nikt na szkoleniach nie zarobi, pomys³ nie
zosta³ podchwycony.
Zebra³a i opracowa³a: MM

Wyrok
Sygn. akt II K 642/07 Ds. 1138/07
Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej dnia 28 listopada 2007 r.
S¹d Rejonowy w £obzie II Wydzia³ Karny w sk³adzie: Przewodnicz¹cy: SSR S³awa Miszel, Protokolant: Katarzyna Weso³a bez udzia³u
Prokuratora, po rozpoznaniu dnia 28 listopada 2007 r. sprawy

Mariusza Minior,
s. W³adys³awa i Janiny z d. Ignaczak, ur. 10 marca 1951 r. w Szczytniku; oskar¿onego o to, ¿e: w dniu 19 wrzeœnia 2007 r. w £obzie na ul.
Spokojnej kierowa³ rowerem bêd¹c w stanie nietrzeŸwoœci, wyra¿aj¹cym siê wynikiem 0,36 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, tj. o
czyn z art. 178 a par. 2 kk.
Orzeka:
I. Oskar¿onego Mariana Minior uznaje za winnego pope³nienia zarzucanego mu czynu i za to na podstawie art. 178 a par. 2 kk wymierza
mu karê grzywny w wysokoœci 50 (piêædziesiêciu) stawek dziennych
ustalaj¹c wysokoœæ jednej stawki w kwocie 10 (dziesiêciu) z³otych;
II. Na podstawie art. 42 par. 1 i par. 2 kk orzeka wobec oskar¿onego
zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerów na
okres roku;
III. Na podstawie art. 50 kk orzeka podanie wyroku do publicznej
wiadomoœci poprzez og³oszenie w prasie lokalnej;
IV. Na podstawie art. 627 kpk w zw. z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 23
czerwca 1973 r. o op³atach w sprawach karnych – (Jedn. tekst: Dz.U. z
1983 r. Nr 49, poz. 223, z póŸn. zm.) zas¹dza od oskar¿onego na rzecz
Skarbu Pañstwa koszty procesu i wymierza mu op³atê w kwocie 50
(piêædziesi¹t) z³otrych.

MELINA ZAMKNIÊTA

SZYBOT£UK

(£OBEZ) W dniu 20.12.2007 r.
o godz. 20:40 w £obzie, przy ul.
Szkolnej, na podstawie wczeœniejszych informacji operacyjnych, w
piwnicy budynku nr 11 policjanci
KPP w £obzie zatrzymali Krzysztof
R., lat 20, który posiada³ œrodek
psychotropowy w postaci amfetaminy (oko³o 1 porcji). Zatrzymany i
osadzony w PdOZ do wyjaœnienia.
Do policjantów dociera³y od pewnego czasu informacje, ¿e wymieniony z pomieszczenia piwnicy
uczyni³ sobie melinê w której przyjmowa³ „goœci” i by³y tam za¿ywane
narkotyki. Policjanci prowadz¹
czynnoœci wyjaœniaj¹ce, bêd¹ kolejne przes³uchania.

(DOBRA) W dniu 22.12.2007 r.
o godz. 21.30 w Dobrej, przy ul.
Westerplatte, w lokalu „Samba”
Marek K., l. 25, znajduj¹c siê pod
wp³ywem alkoholu umyœlnie dzia³aj¹c w sposób chuligañski wybi³
szybê w drzwiach wejœciowych do
lokalu, powoduj¹c straty w wysokoœci 400 z³, czym dzia³a³ na szkodê
w³aœcicieli lokalu.

SPRZEDAWCZYNI
KAMIKADZE
(£OBEZ) W dniu 21.12.2007r.
ok. godz. 12.00 w £obzie w³aœcicielka sklepu z kwiatami sprzeda³a
trzem ma³oletnim klientom galanteriê pirotechniczn¹ w postaci trzech
pude³ek petard o nazwie Piccolo i
Ma³e Kamikadze. Sprzeda¿ materia³ów pirotechnicznych dozwolona jest tylko osobom pe³noletnim.
Naruszenie tej normy jest przestêpstwem zagro¿onym kar¹ pozbawienia wolnoœci do lat 2.

ŒCI¥£ ZAKRÊT
(UNIMIE) W dniu 21.12.2007r.
ok. godziny 16.20, na drodze Unimie – Dobieszewo, Marian B. kieruj¹c samochodem Opel Wectra na
zakrêcie drogi zjecha³ na przeciwleg³y pas doprowadzaj¹c do zderzenia siê lusterkami z pojazdem marki
Mercedes. Uszkodzeniu uleg³y lusterka oraz boczne drzwi.

POSZUKIWANY NA ROWERKU
(£OBEZ) W dniu 21.12.2007r.
o godz. 22.00 w £obzie, na ul. Koœciuszki, Marcin S. kierowa³ rowerem w stanie nietrzeŸwoœci, wyra¿onym wynikiem 0,83 mg/l alkoholu w
wydychanym powietrzu. Po sprawdzeniu w policyjnej bazie danych
okaza³o siê, ¿e jest osob¹ poszukiwan¹. Zosta³ zatrzymany i dowieziony do Zak³adu Karnego w Nowogardzie.

NAPROMILOWANY
(£OBEZ) W dniu 22.12.2007r.
o godz. 0.55, w £obzie, na ul. Niepodleg³oœci, Przemys³aw M. kierowa³ samochodem VW Vento znajduj¹c siê, w stanie po spo¿yciu alkoholu (0,13 mg/l).
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PIJANY Z KRADZION¥
KOMÓRK¥
(£OBEZ) W dniu 23.12.2007r.
o godz. 1.00, w £obzie, na ul. Koœciuszki, Rafa³ G. kierowa³ samochodem Nissan Primera znajduj¹c
siê, w stanie nietrzeŸwoœci – 0,74
mg/l. W czasie przeszukania zatrzymanego ujawniono telefon komórkowy marki Motorolla V23, który
figurowa³ w bazie danych policji
jako utracony. Postêpowanie w tej
sprawie prowadzi KP Nowogard.
Zatrzymany i osadzony w PDOZ do
trybu przyœpieszonego.

DA£ KUKSAÑCA
POLICJANTOWI
(£OBEZ) W dniu 23.12.2007 r.
o godz. 5.00 w £obzie, przy ul. Obr.
Stalingradu, Dariusz K., bêd¹c pod
wp³ywem alkoholu, w trakcie przeprowadzania interwencji uderzy³
³okciem policjanta. Sprawca zatrzymany i osadzony w PDOZ do wyjaœnienia.

RZUCA£ W POLICJANTÓW
(£OBEZ) W dniu 23.12.2007 r.
o godz. 6.50 w £obzie, w budynku
KPP £obez przy ul. Woj. Polskiego,
Jan J., bêd¹c pod wp³ywem alkoholu w trakcie wykonywania czynnoœci s³u¿bowych zniewa¿y³ s³ownie
oraz naruszy³ nietykalnoœæ cielesn¹
poprzez rzucanie przedmiotami w
policjantów. Sprawca zatrzymany i
osadzony w PDOZ do wyjaœnienia.

ZATANKOWA£, NIE ZAP£ACI£
(MALINIEC) W nocy z 23 na
24.12.2007 r. w miejscowoœci Maliniec, gm. Radowo Ma³e, na terenie
stacji paliw p³ynnych nieznana osoba dokona³a po uruchomieniu dystrybutora z olejem napêdowym kradzie¿y oleju napêdowego w iloœci
155,4 litra. Straty w wysokoœci 627
z³ na szkodê Sp. z o.o. „Agropol 2”.

WPAD£ W POŒLIZG I
WYL¥DOWA£ W ROWIE
(SIEDLICE) W dniu 24.12.

2007 r. o godz. 11.15 na trasie Siedlice – Runowo Pom. Jan P., kieruj¹c samochodem osobowym Peugeot 206, na ³uku drogi nie dostosowa³
prêdkoœci do panuj¹cych warunków
drogowych, w wyniku czego wpad³
w poœlizg i wjecha³ do rowu, a nastêpnie uderzy³ bokiem pojazdu w
drzewo. Uszkodzeniu uleg³ pojazd.
Kierowca odniós³ drobne obra¿enia.

OKRAD£ MATKÊ I DZIECKO

DACHOWA£

(WINNIKI) W dniu 26.12.2007 r.
o godzinie 21.25 w Winnikach, z nieustalonych przyczyn na poddaszu czêœciowo ju¿ zdewastowanego, nie u¿ytkowanego budynku, wybuch³ po¿ar.
Uszkodzeniu uleg³y elementy drewniane znajduj¹ce siê na poddaszu. Strat
nie ustalono. Osób rannych nie by³o.

(£OBEZ) W dniu 25.12.2007r.
ok. godz. 14.40, na drodze £obez –
Be³czna, Dominik Z. kieruj¹c samochodem VW nie dostosowa³ prêdkoœci do panuj¹cych warunków na
drodze, na zakrêcie wpad³ w poœlizg, po czym dachowa³.

(£OBEZ) W nocy z 25 na
26.12.2007 r. w godz. 20:00 - 10:00
w £obzie, z klatki schodowej nr 5
przy ul. Orzeszkowej, nieznany
sprawca dokona³ kradzie¿y wózka
dzieciêcego wartoœci 150 z³. Szkodê ponios³a Justyna I. i jej dziecko.

PO¯AR W OPUSZCZONYM
BUDYNKU

Wyrok
Sygn. akt II K 632/07 Ds. 1028/07
Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej dnia 27 listopada 2007 r.
S¹d Rejonowy w £obzie II Wydzia³ Karny w sk³adzie: Przewodnicz¹cy:
SSR S³awa Miszel, Protokolant: Katarzyna Weso³a bez udzia³u Prokuratora,
po rozpoznaniu dnia 27 listopada 2007 r. sprawy

Jacka Chojnackiego
s. Romana i Haliny z d. Sadowskiej, ur. 08 marca 1978 r. w Szczecinie;
oskar¿onego o to, ¿e: w dniu 10 sierpnia 2007 r. o godz. 23.00 w Resku na
ul. Zachodniej kierowa³ motorowerem marki Kinroad, nr rej. ZLO U146
bêd¹c w stanie nietrzeŸwoœci wyra¿aj¹cym siê zawartoœci¹ 0,64 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, tj. o czyn z art. 178 a par. 1 kk.
Orzeka:
I. oskar¿onego Jacka Chojnackiego uznaje za winnego pope³nienia
zarzucanego mu przestêpstwa i za to na podstawie art. 178 a par. 1 kk w zw.
z art. 34 par. 1 i par. 2 kk i art. 35 par. 1 kk wymierza mu karê 10 (dziesiêciu)
miesiêcy ograniczenia wolnoœci zobowi¹zuj¹c go do wykonania nieodp³atnej kontrolowanej pracy na rzecz Urzêdu Miejskiego w Resku w wymiarze
20 (dwudziestu) godzin w stosunku miesiêcznym;
II. na podstawie art. 42 par. 2 kk orzeka wobec oskar¿onego zakaz
prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 2 (dwóch) lat;
III. na podstawie art. 50 kk orzeka podanie wyroku do publicznej wiadomoœci poprzez og³oszenie w prasie lokalnej;
IV. na podstawie art. 627 kpk w zw. z art. 2 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy
z dnia 23 czerwca 1973 r. o op³atach w sprawach karnych – (Jedn. tekst: Dz.U.
z 1983 r. Nr 49 poz. 223 z póŸn. zm.) zasadza od oskar¿onego na rzecz Skarbu
Pañstwa koszty procesu i wymierza mu op³atê w kwocie 180 (sto osiemdziesi¹t) z³otych.

DRUKARNIA
Oferujemy druk:
- ulotek,
- plakatów, wizytówek
- druków, samokopii
£obez ul. S³owackiego 6
Tel./fax - 091 3973730
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KRZY¯ÓWKA 1

Z ostatniej chwili
TABELA ROZGRYWEK DALP (IV) 2007
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

NAGRODA
Miesiêczna prenumerata „Tygodnika £obeskiego”
Poprawne rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 51 brzmia³o: „Niech
blask choinki daje ciep³o domowi”.
Poprawne odpowiedzi nades³ali: Teresa Syjczak (£obez), Telesfor Waliszewski (Rogowo), Maria Szylinowicz (£obez), Karolina
P³ocka (£obez).
Nagrodê wylosowa³a pani Teresa Syjczak z £obza.
Gratulujemy.

„NIED•WIADKI” Dobra
„GALAKTIKOS” Dobra
LZS OSTRZYCA
„OLDBOJE” Nowogard
DOBROPOLE
„¯YWCZYK” Bienice
OSOWO
„DRAGON” Krzemienna
„YAMAYCA” Dobropole

Mecze
8
8
8
8
8
8
8
8
8

pkt.
22
20
14
10
9
9
8
6
4

bramki
48:5
44:12
19:15
19:17
18:21
14:37
19:31
10:21
8:38

Termin V 30.12.2007r.
„YAMAYCA” Dobropole
DOBROPOLE
2:0
„NIED•WIADKI” Dobra
„OLDBOJE” Nowogard
4:0
OSOWO
„GALAKTIKOS” Dobra
2:2
„¯YWCZYK” Bienice
LZS OSTRZYCA
0:2
„DRAGON” Krzemienna
pauza
Król strzelców: 25 – Padziñski Damian („NIED•WIADKI” Dobra),
Najlepszy Bramkarz: - Kowalczyk Marek („DRAGON” Krzemienna).
Sk³ad zwyciêzców: NiedŸwiadki Dobra – Uchwa³ £ukasz, Pucz Mariusz,
Mioduszewski Andrzej, Podbieg³o Marek, Bonifrowski Wojciech, Padziñski Damian, Szw¹der Zdzis³aw, Osuchowski Andrzej.

