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Urz¹d - Administrator: nikomu w³os z g³owy nie spad³...

Kto za to wszystko
zap³aci?

(£OBEZ). Sprawa zarz¹dcy
mieszkañ komunalnych ju¿ od
d³u¿szego czasu jest jednym z najgorêtszych tematów podejmowanych zarówno przez radnych jak i
urzêdników. Radni zarzucaj¹ organowi wykonawczemu, czyli urzêdowi, brak nadzoru i pytaj¹ - gdzie
by³a rada poprzedniej kadencji.
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Po¿yjemy, ale czy zobaczymy?
Nie ka¿demu siê chce...

Kazimierz Rynkiewicz
Krótki artyku³ informacyjny w
naszej gazecie pt. „Cmentarz bêdzie
wiêkszy i z nowym zarz¹dc¹” poruszy³ redaktora naczelnego „Nowego
Tygodnika £obeskiego”, który przypisa³ jego autorce MM (Magdalena
Mucha) zachwyt nad zaistnia³¹
zmian¹ w zarz¹dzaniu cmentarzem w
£obzie. Dotychczasowy zarz¹dca
przegra³ przetarg, a wygra³a firma
pana Jerzego Furmañczyka z Nowogardu. Spieszê donieœæ, ¿e ja w tym
artykule zachwytu nie dostrzeg³em;
ot, profesjonalnie podana informacja
– kto, co, gdzie, jak i kiedy. Ta droga
dziennikarstwa „œledczego” prowadzi na manowce, bo z zastosowaniem
takiego klucza mo¿na by wywnioskowaæ po wielkim tytule w NT£ „Do
£obza wejdzie Lidl!”, ¿e redakcja
popad³a w euforiê z tego powodu. No
tak, przecie¿ bêdzie mo¿na kupiæ sobie jeszcze tañszego batonika.
No có¿, spodziewa³em siê, ¿e pan
Dzie¿ak z PUK potraktuje sprawê
powa¿niej i jak ju¿ bêdzie siê ¿ali³, to
w naszej redakcji, ale có¿, wygl¹da na
to, ¿e straciliœmy kolejnego, po „Jutrzence” i „Administratorze”, reklamodawcê. Ich katalog bez trudu znajdzie czytelnik nowego tygodnika.
Oczywiœcie z powodów pozarynkowych. Nie jestem pewien, czy nie stracê kolejnego, gdy powiem, ¿e smucê
siê z powodu przegranej PUK. Smucê
siê równie¿ z powodu tylu marketów
w mieœcie, wbrew tym, którzy upatrywali w nich postêpu cywilizacyjnego
i wbrew tym, którzy uznali, ¿e ten
„postêp” jest nieuchronny.
Pióro mi nie drgnê³o z powodu
komentarza „Po¿yjemy, zobaczymy”,
ale przegrana w przetargu PUK postawi³a kropkê na „i” w tym, o czym
chcia³em napisaæ od d³u¿szego czasu,
a co „zobaczy³em” analizuj¹c ³obesk¹
prywatyzacjê sektora komunalnego i
jej skutki. Trzeba brutalnie nazwaæ
rzecz po imieniu – pan Dzie¿ak sam
sobie strzeli³ w stopê i postaram siê to
wyjaœniæ opisuj¹c szerszy kontekst
gospodarczych przemian w £obzie.
Prywatyzacja ZGKiM nast¹pi³a
pod koniec kadencji burmistrz Haliny
Szymañskiej. Zlikwidowano go i powsta³ „Administrator” (zarz¹dzanie
nieruchomoœciami, wtedy jeszcze w
wiêkszoœci komunalnymi). Us³ugi
komunalne w zakresie oczyszczania
œmieci przej¹³ PUK, zaœ wodoci¹gi i
kanalizacjê PwiK. Prezesem tego
ostatniego zosta³ Józef Misiun bêd¹c
radnym, chocia¿ – jak dopiero po latach odkry³ obecny radny Henryk

Stankiewicz, nie móg³ nim byæ bêd¹c
radnym, bo bêd¹c prezesem spó³ki
prowadzi³ dzia³alnoœæ na mieniu komunalnym, czego zabrania³o prawo.
O dzia³alnoœci „Administratora”
pisaliœmy wielokrotnie. Raport NIK
dla tej prywatyzacji jest druzgoc¹cy.
Gdyby ktoœ wtedy „zobaczy³”, jak j¹
przeprowadzono, mo¿e dzisiaj nie
by³oby tego bajzlu w komunalce, jaki
przejmuje do dziœ gmina, i koñca nie
widaæ. O tej prywatyzacji pisa³em
szczegó³owo, wiêc nie bêdê siê powtarza³. Przypomnê tylko, ¿e tak
skonstruowano przetarg na zarz¹dzanie lokalami komunalnymi, ¿e przez
lata gmina straci³a w granicach miliona z³otych. Nikt nawet nie jest w stanie tego policzyæ.
Prywatyzacja w swoim za³o¿eniu
mia³a polepszyæ i obni¿yæ koszty
us³ug oferowanych przez gminê. Trzy
firmy i ludzie otrzymali szansê na
zbudowanie porz¹dnych przedsiêbiorstw. Czy z niej skorzystali? Rozumiem dylematy prywatyzacyjne i problemy transferu kapita³u ze sfery pañstwowej (samorz¹dowej) do sektora
prywatnego, ale to co zrobiono w
£obzie wtedy, ma efekt w postaci
dzisiejszego stanu tych firm i jej k³opotów. Byæ mo¿e b³¹d polega³ w przeroœcie mechanizmów opiekuñczych,
byæ mo¿e w z³ym doborze ludzi. Nadmierna opiekuñczoœæ samorz¹du prowadzi do uœpienia na rynku. Jak wielokrotnie podkreœla³ redakcyjny kolega Grzegorz Paciorek – w Polsce nie
ma kapitalistów, bo co to za kapitaliœci, którzy dorabiaj¹ siê na kontraktach z pañstwem. Wystarczy z³apaæ
kontrakt i kasa leci. Wystarczy³o tyl-

ko rozwi¹zaæ problem – jak go za³atwiæ. Du¿o mniejsza skala, ale to
samo dotyczy dorabiania siê na samorz¹dach.
Otó¿ te trzy firmy na starcie zagwarantowa³y sobie takie kontrakty i
uzna³y, ¿e tak bêdzie zawsze. Nie
dostrzeg³y, ¿e w³adze siê zmieniaj¹,
przepisy siê zmieniaj¹ i rynek siê
zmienia i mo¿na kontrakty straciæ.
Reakcj¹ na „zobaczenie” tych zmian
powinna byæ rozbudowa us³ug dla
sektora prywatnego lub ekspansja, a
nawet dywersyfikacja dochodów.
Przypuszczam, ¿e ¿adna z tych firm
nie wychyli³a nosa poza £obez. Ja w
ka¿dym b¹dŸ razie nic o tym nie wiem.
OdpowiedŸ na pytanie – dlaczego, da
wiele do myœlenia. Najwiêcej skarg i
pretensji pada³o pod adresem PWiK i
„Administratora”, co œwiadczy, ¿e
firmy te nie potrafi³y zbudowaæ wizerunku u swoich klientów poprzez
podnoszenie jakoœci us³ug. Zagwarantowany kontraktami monopol
dzia³a³ wiêc deprawuj¹co. A mia³y na
to kilka ³adnych lat. Nie wiem, czy ich
szefowie stawiali sobie podobne pytania, ale postawmy je; dlaczego firma Jerzego Furmañczyk wesz³a na
rynek ³obeski, a PUK nie wszed³ na
rynek nowogardzki? Dlaczego firmie
wodoci¹gowej z Goleniowa op³aca³o
siê obs³ugiwaæ odleg³¹ od nich gminê
Wêgorzyno, a PWiK z £obza nawet
nie stan¹³ do przetargu w tej gminie?
Dlaczego prywatna firma pogrzebowa w Drawsku Pomorskim œwiadczy
us³ugi w ca³ym du¿ym powiecie
drawskim, a PUK tylko w £obzie?
Dlaczego pan Karaœ z tego¿ Drawska
Pom. par³ na przejêcie interesu œmie-

ciowego w £obzie i jak mi mówi³ –
zatrzymano go „administracyjnie”?
Co przeszkadza, by zarz¹dzaæ wspólnotami mieszkaniowymi w ró¿nych
miastach? Brak kapita³u – ktoœ powie.
Ale jak s³yszê, ¿e ten i ów buduje
cha³upê, kupuje samochody i mieszkania dzieciom gdzieœ w du¿ych miastach, to znaczy, ¿e kapita³ jest. Tylko
skonsumowany. Czy kogoœ wystraszy
wizja, ¿e na tak brutalnym rynku
mo¿na zostaæ tylko z tym wybudowanym domem i w miarê nowym autem,
lecz bez dochodów, by to utrzymaæ?
Proszê mi wierzyæ, nie wym¹drzam siê, bo sam pope³niam jako
przedsiêbiorca wiele b³êdów, ale to
nie ja dosta³em w prezencie kawa³ek komunalnego tortu. Prywatyzacja powinna przynieœæ miastu po¿ytek w wielu wymiarach; podatków, zatrudnienia, lepszych us³ug.
Czy przynios³a?
Po¿yliœmy. Zobaczyliœmy? Nie
ka¿demu siê chce coœ tam zobaczyæ, a szkoda. Czas poka¿e? Nie
ludzie, wy³¹cznie ludzie poka¿¹
na co ich staæ.
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Sami sobie zrobi¹
(ANIELINO). Ju¿ na wiosnê
mieszkañcy tej miejscowoœci
bêd¹ mogli ponownie zaj¹æ siê
remontem obiektu, w którym
postanowili zlokalizowaæ
œwietlicê wiejsk¹.
Mieszkañcy Anielina w gminie
Dobra nie czekaj¹ a¿ Gmina wyremontuje im obiekt i odda wraz z wyposa¿eniem do u¿ytku. Ju¿ od dwóch
lat we w³asnym zakresie i przy niewielkich œrodkach jakie im zostaj¹ z
pieniêdzy so³eckich, pracuj¹ nad odbudow¹ budynku, w którym ma powstaæ ich centrum duchowe. Jest tak
w zwi¹zku z tym, i¿ w tym samym
obiekcie ju¿ powsta³a kaplica i pomieszczenie dla ksiêdza.
A pracy by³o niema³o. Budynek,
w którym trwaj¹ prace remontowe
zamieszkiwa³y niegdyœ dwie rodziny.
Gdy jedna z nich w miarê dba³a o
obiekt, druga ca³kowicie ignorowa³a
wszelkie remonty do tego stopnia, ¿e

zawali³ siê najpierw dach, a potem
ca³a czêœæ budynku.
Mieszkañcy rozebrali zawalon¹
czêœæ i wyremontowali obiekt. W ubieg³ym roku anieliczanie nie otrzymali
wsparcia od gminy, ale niewykorzystane pieni¹dze so³eckie zagospodarowali, kupuj¹c krzese³ka do kaplicy.
Dopiero w br. Gmina przyzna³a
mieszkañcom 5 tys. z³., które zdaniem
so³tysa Janusza Królewicza, powinny
wystarczyæ przynajmniej na wylanie
posadzki i otynkowanie œcian.
Równie¿ na wiosnê rozpocznie siê
remont dróg. W tym celu zostan¹ wykorzystane p³yty z nieczynnego ju¿
wysypiska œmieci. Pos³u¿¹ one do
wyrównania znacznie ju¿ zniszczonej
drogi. Remont zostanie wykonany w
ramach robót publicznych.
Anieliczanom marzy sie jeszcze
plac zabaw dla dzieci oraz boisko.
Ale jak zapowiada J. Królewicz, to s¹
plany na dalsz¹ przysz³oœæ. W pierwszym rzêdzie mieszkañcy chcieliby
uporaæ siê z rozpoczêtym remontem
œwietlicy.
MM

Bêdzie sala
(STAROGARD). W tej miejscowoœci planowana jest budowa
sali gimnastycznej wraz z infrastruktur¹ zewnêtrzn¹. O ile gminie Resko uda siê pozyskaæ fundusze z Regionalnego Programu
Operacyjnego, to budowa ruszy
ju¿ w tym roku.
W tutejszej szkole doskwiera
brak sali gimnastycznej. Koszt jej
budowy przekracza mo¿liwoœci
gminy. Dlatego te¿, o ile szybko ruszy RPO, przy szkole powstanie sala
gimnastyczna wraz z dojazdem oraz
zatok¹ dla autobusu. Koszt inwestycji jest oszacowany na 3,2 mln z³. -
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Gdyby nie uda³o nam siê pozyskaæ
œrodków z funduszy unijnych, bêdziemy staraæ siê o dofinansowanie z
Totolotka, ale to s¹ zdecydowanie
ni¿sze dotacje – powiedzia³ Arkadiusz Czerwiñski, burmistrz Reska.
Czy to ze wzglêdu na lepsz¹
ofertê, czy wizjê sali przy szkole,
zainteresowanie placówk¹ oœwiatow¹ w Starogardzie od bie¿¹cego roku wzros³o. Od wrzeœnia do
tej placówki przesz³o kilkunastu
m³odych mieszkañców Przemys³awia i Naæmierza, którzy do tej
pory uczêszczali do szko³y w
Be³cznej.
MM

Bezpieczniej?
(£OBEZ). Monitoring
najwa¿niejszych punktów
w mieœcie pozostaje pod
znakiem zapytania. Inaczej
sprawa przedstawia siê
z fotoradarem.
- Myœlê, ¿e wiosn¹ zainstalujemy
ju¿ kamerê przy PKP. Chcia³bym,
aby monitoring by³ za³o¿ony na terenie ca³ego miasta. Na razie jednak wiêksze szanse s¹ na fotoradar
– powiedzia³ Ryszard Sola, burmistrz £obza. - Nie rozumiem postawy radnych. Dlaczego tylko
dwóch stra¿ników miejskich? pyta komendant policji Zbigniew

Podgórski. - Niedopuszczenie do
stworzenia trzeciego etatu w Stra¿y Miejskiej blokuje wszelkie dzia³ania w tej kwestii. Tylko do spraw
papierowych konieczne s¹ dwie
osoby. Jesteœmy najmniejsz¹ jednostk¹, a drobne dzia³ania Stra¿y
znacznie wp³ywaj¹ na poziom bezpieczeñstwa. Przecie¿ zarówno fotoradar, jak i monitoring musi ktoœ
obs³ugiwaæ – doda³ szef ³obeskiej
policji.
W wielu miastach monitoring
zdaje doskonale egzamin. Znacznie wp³ywa na zwiêkszenie bezpieczeñstwa, przy za³o¿eniu, ¿e zainstalowane kamery s¹ dobrej jakoœci
i w kolorze, a przede wszystkim ma
je kto obs³ugiwaæ.
MM

Choinka w D¹browie
12 stycznia br. w D¹browie Nowogardzkiej odby³a siê zabawa choinkowa dla dzieci. Uœwietnieniem
zabawy by³y jase³ka przegotowane
przez dzieci z D¹browy. Wziê³y w
niej udzia³ dzieci z Dobrej.
W piêknej scenografii i piêknych strojach wykonanych przez rodziców, dzieci wygl¹da³y fantastycznie. Do wspólnej zabawy Rada
So³ecka zaprosi³a grupê m³odzie¿y
z Dobrej. M³odzie¿ z opiekunem
pani¹ Urszul¹ Ko³odziejczyk przyjecha³a ze wspania³ym wspó³czesnym przedstawieniem, mówi¹cym
o rozmowie i rozliczeniu siê z ¿ycia
doczesnego przed Œwiêtym Piotrem. Wystêp m³odzie¿y bardzo
podoba³ siê mieszkañcom D¹browy, a zw³aszcza umiejêtnoœci recytatorskie i wokalne m³odzie¿y. Za
wspania³¹ wspó³pracê oraz podsuwanie wielu pomys³ów do dalszej

pracy Rada So³ecka D¹browy pragnie podziêkowaæ pani Urszuli Ko³odziejczyk – nauczycielowi jêzyka
niemieckiego i fascynatce pracy
spo³ecznej z Dobrej oraz nauczycielce od jêzyka polskiego za nadzór merytoryczny nad m³odzie¿¹.
Obie panie pracuj¹ w gimnazjum w
Dobrej.
Rada So³ecka

Kocia utwardzona
(£OBEZ). W br. zostanie wykonana droga w czworoboku ulic:
Mickiewicza i Murarskiej oraz
utwardzona tzw. kocia œcie¿ka, biegn¹ca po przek¹tnej murawy. O ile
Gmina dojdzie do porozumienia ze
Spó³dzielni¹ Mieszkaniow¹ odnoœnie miejsca pod budowê parkingu,
powstanie tam równie¿ zatoczka na
kilka aut.
MM

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

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

TYGODNIK W INTERNECIE - www.tygodniklobeski.go.pl

e-mail: tygodniklobeski@wp.pl
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Remonty po ³obesku
(£OBEZ) W budynku przy
ul. Niepodleg³oœci pali³o siê
rok temu. Do dziœ œmierdzi
spalenizn¹. W stropie
straszy dziura. Remont
polega³ na... po³o¿eniu
nowych desek na stare.
W budynku przy ul. Niepodleg³oœci pali³o siê dwa razy: w listopadzie
i w grudniu 2006 roku. Podczas
pierwszego podpalenia lokatorzy
sami zdo³ali ugasiæ po¿ar. Przy drugim interweniowa³a stra¿ po¿arna.
Ogieñ zacz¹³ trawiæ ju¿ schody, tynk
sypa³ siê ze stropu poni¿ej. Klatka
schodowa do dziœ przypomina tamte
wydarzenia. - Po po¿arze by³ tu burmistrz, obieca³ pokrycie kosztów z
bud¿etu gminy. Gmina
nam zrobi³a schody, barierkê i pod³ogê – wspomina Czes³aw Sztaba, w³aœciciel
podpalonego
mieszkania.
W
miejscu, gdzie na korytarzu pali³a siê pod³oga wymieniono
kilka desek. Na nadpalone, drewniane schody na³o¿ono nowe…
- Widzi pani jak tu jest opalone?
Ten bok, to strasznie. Policzek i bok
zrobi³em sam, tak jak potrafi³em.
Œciany te¿ malowa³em we w³asnym
zakresie, bo to gorzej wygl¹da³o, ni¿
tam na strychu, a tam te¿ ludzie
mieszkaj¹. Œciany na korytarzu s¹
czarne... - dodaje.
- Sw¹d spalenizny czuæ by³o bardzo d³ugo. Z dziury w stropie zwisa³a
trzcina, dopiero s¹siad wzi¹³ i to
odci¹³. Jeszcze dzisiaj œmierdzi, nikt
siê tym nie zajmuje. To koniec remontu? – pyta jedna z lokatorek.
Trudno dziwiæ siê lokatorom i tak
stawianym pytaniom, skoro do dziœ,
mimo „remontu”, dok³adnie widaæ
œlady po¿aru.
MM
REKLAMA

REKLAMA
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A nikomu w³os z g³owy nie spad³...

Kto za to wszystko zap³aci?
(£OBEZ). Sprawa zarz¹dcy
mieszkañ komunalnych ju¿
od d³u¿szego czasu jest
jednym z najgorêtszych
tematów podejmowanych
zarówno przez radnych jak
i urzêdników. Radni
zarzucaj¹ organowi
wykonawczemu, czyli
urzêdowi, brak nadzoru
i pytaj¹ - gdzie by³a rada
poprzedniej kadencji.
A wszystko przez zad³u¿enia
mieszkañców, brak
œci¹galnoœci d³ugów przez
„Administratora” oraz
niezgodnoœci w danych,
dotycz¹cych wysokoœci
zobowi¹zañ wzglêdem
dostawców.
Pod koniec ubieg³ego roku burmistrz zaproponowa³, aby na rzecz zobowi¹zañ „Administratora” wobec
dostawców mediów wp³aciæ 110 tys. z³
nale¿nych op³at. Radni podczas
wspólnej komisji zdecydowanie zaoponowali.
- Nie mo¿na tak reagowaæ nad
ka¿d¹ umow¹ na rzecz mieszkañców.
Nie mo¿na wydawaæ publicznych
pieniêdzy lekk¹ rêk¹. Musi byæ wiêkszy nadzór i wiêksza odpowiedzialnoœæ ludzi zatrudnionych. Moje interpelacje by³y ju¿ wczeœniej. By³o w
planie pracy, by³o mówione, nie by³o
reakcji ze s³u¿b finansowych. Gdyby
by³a reakcja przy podpisaniu umowy,
nie by³oby tej sytuacji – apelowa³a
radna Krystyna Bogucka. Tego samego zdania by³ radny Henryk Stankiewicz:
– Jestem przeciw, by mieszkañcy
p³acili za d³ugi „Administratora”. Zarz¹dca ponosi pe³n¹ odpowiedzialnoœæ i gmina do tego nie ma nic. Podczas sesji radca prawny urzêdu Ewa Wójcik wyt³umaczy³a, ¿e to
jednak Gmina, jako w³aœciciel i organ
nadrzêdny wobec zarz¹dcy, odpowiada za nale¿noœci wynikaj¹ce z tej
umowy. Nie widz¹c innego wyjœcia,
radni zgodzili siê na sp³atê nale¿noœci
wobec dostawców mediów, ale w wysokoœci 65,6 tys. z³. Pozosta³a kwota,
jak twierdzi³ radny Leszek Gajda: - To
kuriozum, z dokumentów nigdzie nie
wynika, ¿e pani administrator z w³asnych pieniêdzy wyda³a 44 tys. z³.
Domaga siê zwrotu, ale nie ma potwierdzenia. Wiceburmistrz Ireneusz Kabat
wyjaœnia³:

- Musimy zweryfikowaæ pe³n¹
kwotê zalêg³oœci. Na dzisiaj uznaliœmy pewn¹ sumê. Nie wiem, czy ona
jest ostateczna. Wp³aciliœmy oko³o
65,6 tys. z³. Tych 44 tys. z³ na razie nie
regulujemy. Dopiero po zweryfikowaniu Rada Miasta zostanie poinformowana jaka bêdzie ostateczna kwota. Wed³ug sprawozdania „Administratora” d³ug wynosi 110 tys. z³,
wed³ug faktur, które mo¿na sprawdziæ, to wysokoœæ zobowi¹zañ wynosi 65,6 tys. z³. Nie byliœmy w stanie w
tak krótkim czasie sprawdziæ tego
wszystkiego. Opieraliœmy siê na konkretnych fakturach i sprawozdaniach
„Administratora” – t³umaczy³.
- Zap³aciliœmy, ale mimo wszystko, ¿eby mieæ pewnoœæ, ¿e wydaliœmy
nale¿ne pieni¹dze, ta kwota 65,6 tys.
z³ te¿ bêdzie weryfikowana. To jest w
tej chwili czynione. Na dziœ nie mo¿emy potwierdziæ 44 tys. z³. Na razie nie
jest to zweryfikowane bardzo dog³êbnie. Na koniec grudnia wysy³aliœmy
do wszystkich lokatorów pisma w celu
potwierdzenia sald. Do koñca stycznia
chcemy siê z tym uporaæ. To trzeba
czasu, to nie jest tak, ¿e ja siadam sobie
i ju¿ jest. To trzeba sprawdziæ ka¿dego
lokatora, potwierdziæ zaleg³oœci i
wprowadziæ do komputera. Do sprawdzenia jest 350 mieszkañ. - dodawa³
burmistrz Ryszard Sola.
Na sesji radny Leszek Gajda
oskar¿y³ urz¹d o wspó³winê za obecny stan rzeczy:
- Tu nie do koñca jest wina „Administratora”. Wina le¿y w tym budynku, to brak nadzoru. To kuriozalne, aby takie rzeczy siê dzia³y, a nikomu w³os z g³owy nie spad³ – powiedzia³. Przed tym zarzutem broni¹ siê
urzêdnicy.
- To, ¿e umowa wygas³a 2 miesi¹ce temu, to jest jedna sprawa. Chcia³bym zwróciæ uwagê na chronologiê
dzia³añ podjêtych przez urz¹d. Bo o
tym siê jakoœ niewiele mówi - stwierdza burmistrz £obza. - Od lutego posz³y pisma wzywaj¹ce do zap³aty. Odpowiedzi przysz³y na prze³omie
czerwca. Pani Janiec mia³a umowê,
administrowa³a zasobem, ale nie mieliœmy pe³nego wgl¹du w to, co siê tam
dzia³o. Oczywiœcie mieliœmy prawo
¿¹daæ dokumentów. Wówczas na tym
etapie, jeszcze nie uznawaliœmy tego
za konieczne, tym bardziej, ¿e odpowiedzi na nasze pisma przychodzi³y z
bardzo du¿ym opóŸnieniem. Bombardowaliœmy siê na ró¿nych p³aszczyznach. Weryfikowaliœmy sprawozdania, analizê œci¹galnoœci i wykazy, jakie remonty poczyniono. Wychwyciliœmy wiele nieœcis³oœci. Efektem tego by³o na³o¿enie kary za brak
œci¹galnoœci. Wysz³o te¿, ¿e remonty
nie by³y wykonywane, a potem „Administrator” poprawia³ to. Remonty

wykonywa³ po naszych korektach. A
potem zaczê³o siê przejmowanie tego
ca³ego ba³aganu. Efektem tych dzia³añ by³o wypowiedzenie umowy
przez „Administratora”, choæ i my
jako gmina nosiliœmy siê z zamiarem
wypowiedzenia wspó³pracy. Powodem by³o naliczenie kar „Administratorowi” za nieœci¹galnoœæ. Komisja
rewizyjna zarzuca³a nam winê za nieœci¹galnoœæ, a przecie¿ to s¹ d³ugi od
roku 2002. Gdybym by³ z³oœliwy spyta³bym siê – co w takim razie zrobi³a
komisja rewizyjna poprzedniej kadencji? – mówi burmistrz.
Jak twierdz¹ burmistrzowie, sukcesywne przejmowanie zasobów komunalnych Gmina rozpoczê³a ju¿ od
pocz¹tku paŸdziernika, choæ umowa
wygasa³a z jego koñcem. W tym celu
zosta³a uruchomiona komisja wspólna, która chodzi³a po mieszkaniach,
ogl¹da³a i spisywa³a. W tym czasie w
firmie zarz¹dcy nast¹pi³y problemy
natury kadrowej, wiêc jakiœ czas
czêœæ komisji ze strony „Administratora” nie mog³a braæ udzia³u w zadaniu. To zastopowa³o przegl¹d mieszkañ. Aby komisja mog³a dzia³aæ, reprezentacja musia³a byæ po obu stronach. Gmina czeka³a, a¿ problemy
kadrowe zostan¹ za³atwione.
Teraz koszty niedokonanej œci¹galnoœci poniesie Gmina, czyli wszyscy mieszkañcy.
- Z tego co wiem, by³a windykacja
prowadzona, ale co mo¿na zrobiæ jeœli sprawa jest u komornika, s¹ wysy³ane kolejne upomnienia, a osoby te
nie pracuj¹, albo nie pracuj¹ oficjalnie. Z domu nie ma co zabraæ. Jest gro
przypadków rodzin, które nie maj¹
œrodków do ¿ycia. Ci co mieli pieni¹dze, ¿eby kupiæ mieszkania, to kupili
– trzeba mieæ tê œwiadomoœæ – t³umaczy Ireneusz Kabat.
Nadal nie sposób by³o ustaliæ
sald. Zgodnie z fakturami przedstawionymi przez PUK zaleg³oœci wobec niego wynosi³y 29 tys. z³, a z faktur „Administratora” – 19 tys. z³. Tê
kolejn¹ niejasnoœæ byæ mo¿e uda siê
rozwik³aæ do koñca stycznia.
Kto zap³aci za czynsze?
Kwota, o któr¹ toczy³ siê spór
przed koñcem roku dotyczy³a zobowi¹zañ gminy przejêtych od „Administratora” wobec dostawców. Ale to
nie jedyne zaleg³oœci lokatorów i nie
najwy¿sze.
Na 31.10.07, czyli do dnia rozwi¹zania umowy z „Administratorem”
zad³u¿enie w czynszach wynosi³o
269,5 tys. z³. Podobnie jak w przypadku dostawców, specyfikacja sald
„Administratora” zdecydowanie ró¿ni³a siê od sald lokatorów. Radni zauwa¿yli, ¿e od 2002 roku nast¹pi³ a¿
dziesiêciokrotny wzrost zad³u¿enia,

co ich zdaniem potwierdza brak nadzoru. W miêdzyczasie ca³y szereg
mieszkañ zosta³o sprzedanych.
- Myœlê, ¿e za du¿o s³ów pad³o na
sesji rady, ¿e nie by³o nadzoru. Fakt,
¿e nie by³o do tego pracownika. Pracownik jest od czerwca odpowiedzialny tylko za to. I co? Ukaraæ za to
kierownika wydzia³u? - pyta burmistrz.
Ireneusz Kabat dodaje: - By³y natomiast zg³aszane wnioski o zatrudnieniu pracownika, ale przy uchwalaniu bud¿etu radni nie widzieli takiej
potrzeby. W tej chwili mamy od tego
pracowników, sprawdzaj¹ ka¿dy lokal, robi¹ bazê danych, rozpracowuj¹c ka¿dego lokatora osobno. To s¹
trudne tematy, a niektórzy lokatorzy
maj¹ zad³u¿enia nawet kilkuletnie. Aby œci¹gn¹æ zad³u¿enia z lokatorów, Gmina prowadzi rozmowy i proponuje ugody. Przywracany jest tytu³
prawny, czyli automatycznie nie jest
naliczana kara. Dziêki temu d³u¿nikom ³atwiej bêdzie sp³acaæ d³ug.
- Poza tym informujemy ludzi o
mo¿liwoœci pobierania dodatku
mieszkaniowego. Nie wszyscy z tego
korzystali. Prowadzimy lokatora niemal za rêkê, po to, ¿eby z³o¿y³ wniosek. Teraz jak lokatorzy maj¹ wszystko w jednym, to nasze panie daj¹ im
wniosek do rêki i kieruj¹ do Oœrodka
Pomocy Spo³ecznej. Ale s¹ tacy, którzy do Opieki nawet nie przyszli. Tacy
s¹ niektórzy beztroscy! Wychodz¹ z
za³o¿enia - a co mi zrobi¹? Mamy tak¹
pani¹, która przysz³a w grudniu i
wp³aci³a 700 z³ od razu. Po prostu
tym, którzy absolutnie nie chc¹ p³aciæ, groziæ bêdzie eksmisja z dotychczasowych lokali – mówi wiceburmistrz.
- To 350 lokali, ka¿dego trzeba
wprowadziæ do bazy danych. My sobie to uporz¹dkujemy, klamka zapad³a. Ale to jest wiele lat zaleg³oœci.
Niektórzy tego jakoœ nie pamiêtaj¹ –
dodaje Ryszard Sola.
Inna kwestia, ¿e czêœæ lokali zosta³a ju¿ sprzedana. Czêœci lokatorów
ju¿ nie ma, z wielu trudno œci¹gn¹æ
zaleg³oœci. Wprawdzie dodatki
mieszkaniowe w jakiœ sposób pomog¹ zmniejszyæ zad³u¿enie, ale nie
do koñca. Innym wyjœciem z patowej
sytuacji jest przeniesienie lokatorów,
którzy w ¿adnym razie nie chc¹ p³aciæ
za mieszkania, do lokali, które powstan¹ na wsi. W ich miejsce zostan¹
zasiedleni mieszkañcy z listy oczekuj¹cych. Jak zapewnia burmistrz, czêœæ
mieszkañców godzi siê na to, aby w
zamian za mieszkanie w £obzie sp³aciæ d³ugi poprzednich lokatorów.
Mimo wszystko za brak racjonalnej
gospodarki mieszkaniowej zap³acimy wszyscy, bez wzglêdu na to, po
czyjej stronie le¿y wina.
MM
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Najgorsz¹ decyzj¹ jest brak decyzji

Co dalej ze szko³¹ w Be³cznej???
(BE£CZNA) Trudno ju¿
zliczyæ, który to raz odby³o
siê spotkanie w sprawie
losów szko³y podstawowej
w Be³cznej, ale odby³o siê
kolejne. Tak jak
poprzednio, i tym razem
nie zapad³y ¿adne decyzje.
Chyba, ¿e radni podejm¹
j¹ do koñca lutego. Do
tego czasu nale¿y okreœlaæ
zamiar likwidacji placówek
szkolnych. Po tym terminie
decyzja musi zostaæ
od³o¿ona na nastêpny rok.
Chyba, ¿e rada
definitywnie odst¹pi od
zamiaru likwidacji szko³y.
Na spotkanie w Be³cznej przysz³o kilkudziesiêciu rodziców oraz
kilku nauczycieli tej szko³y. Wœród
nich proboszcz ks. Dariusz Grygowski. Z £obza przyjecha³ wiceburmistrz Ireneusz Kabat i radni:
przewodnicz¹ca El¿bieta Kobia³ka,
Leszek Gajda, Zbigniew Pude³ko,
Krystyna Bogucka, Henryk Stankiewicz, Lech Urbañski, Marek
Rokosz, Bogdan Górecki. By³a szefowa Wydzia³u Spraw Spo³ecznych
urzêdu miejskiego Miros³awa Turbak.
Dyskusja zaczê³a siê od badania
terenu i problemów. Wiceburmistrz
Kabat przypomnia³, ¿e w szkole we
wrzeœniu nie pojawi³o siê 16
uczniów z Przemys³awia i Naæmierza, bo przeszli do szko³y w Starogardzie. To zmniejszy³o i tak ju¿
dramatycznie nisk¹ liczbê uczniów
do 61. W nowym roku szkolnym
mo¿e byæ ich nawet 50.
- Sytuacja demograficzna jest
coraz gorsza. - powiedzia³ burmistrz i doda³, ¿e klasy pi¹ta i szósta

by³yby z tego powodu ³¹czone.
Przypomnia³, ¿e wraz ze zmniejszeniem liczby uczniów zmniejsza siê
subwencja oœwiatowa dla szko³y, a
rosn¹ wydatki z bud¿etu. W 2007 r.
przeznaczono na szko³ê 543 tys. z³,
z czego 324 tys. stanowi³a subwencja, a 215 tys. do³o¿y³a gmina. W
tym roku zaplanowano 530 tys., ale
subwencja wyniesie ju¿ tylko 260
tys., wiêc gmina do³o¿y 270 tys. z³.
Okaza³o siê, ¿e to jednak nie koszty
utrzymania szko³y s¹ najwiêkszym
wydatkiem, lecz p³ace nauczycieli –
ponad 400 tys. z³.
- Nauczyciele na wsi zarabiaj¹
wiêcej, ni¿ w mieœcie, bo maj¹ 10procentowy dodatek z tego tytu³u. przypomnia³ wiceburmistrz, ale te¿
uprzedzi³: - Nie ma decyzji o zamkniêciu szko³y.
Tyle w skrócie by³o tytu³em
wstêpu. Propozycje nie pad³y, wiêc
nie dyskutowano o nich, lecz o
wszystkim, czyli o tym, o czym ju¿
przez lata dyskutowano. Przypomnijmy tylko, ¿e jedn¹ z ostatnich
propozycji by³o powo³anie stowarzyszenia oœwiatowego, które mia³oby przej¹æ i prowadziæ szko³ê.
Powrócono do tego tematu. Zanim
jednak to nast¹pi³o, rodzice zaczêli
przedstawiaæ argumenty w obronie
szko³y.
Stanis³awa Bobko pyta³a o przyczynê uciekania dzieci ze szko³y w
Be³cznej. - Mo¿e s¹ jakieœ sugestie?
- powiedzia³a. Inni pytali, dlaczego
gmina dowozi 12 dzieci z Poradza
do szko³y w £obzie, w podtekœcie
doszukuj¹c siê w tym gminnego
podstêpu. Mogliby chodziæ do
Be³cznej i by³oby wiêcej dzieci.
Skrytykowali radnego z gminy Resko, który ponoæ namówi³ dzieci do
przejœcia do szko³y w Starogardzie
obiecuj¹c im cuda niewidy, a teraz
narzekaj¹.
Stanis³aw Kielan przypomnia³
historiê budowy szko³y.
- Przy drodze sta³ krzy¿, wiêc

w³adze partyjne stwierdzi³y, ¿e jak
przesun¹ krzy¿, to powstanie szko³a. Krzy¿e przeniesiono i szko³ê
wybudowano. Tysi¹c szkó³ na tysi¹clecie i tysi¹c drzew na tysi¹clecie pañstwa. Nasadzono pyl¹cych
topól i okaza³o siê, ¿e s¹ rakotwórcze i teraz je wycinaj¹.
Wymieni³ kilkanaœcie urzêdów,
jakie kiedyœ by³y w Be³cznej i których nie ma.
By³y wyra¿ane niepokoje dotycz¹cy przejœcia dzieci wiejskich do
miasta; - Przyk³ad gimnazjum w
£obzie pokazuje, co czeka nasze
dzieci – wagary i papierosy. - mówi³
Kielan. Nauczyciel Kazimierz Pawelec wytoczy³ ciê¿kie argumenty
pytaj¹c, ile gmina wydaje na szko³y,
kulturê, sport i przedszkole w mieœcie. - Na przedszkole w mieœcie
idzie milion z³otych, a czy s¹ tam
dzieci ze wsi? - pyta³ retorycznie. A ile wydaje na sport wiejski? A ile
na kulturê?
Do dyskusji w³¹czy³ siê ks. Grygowski. - OdejdŸmy od tych urodzeñ, bo nie jesteœmy klinik¹ po³o¿nicz¹. - stwierdzi³ i zapyta³; – W
Resku szko³y siê utrzymuj¹. Wybudowali gimnazjum, chc¹ budowaæ
salê gimnastyczn¹ w Starogardzie.
Dlaczego oni maj¹ pieni¹dze a
£obez nie? Proponowa³, by podzieliæ budynek i umieœciæ w nim dom
kultury i przeznaczyæ na niego pieni¹dze, a osobno na szko³ê.
Radny Urbañski mia³ ¿al do starostwa, ¿e nie chcia³y w budynku
umieœciæ domu dziecka, bo problem
by³by rozwi¹zany. Argumentów
by³o bardzo du¿o i miesza³y siê z
¿alem, niepokojem, z³oœci¹ i bezsilnoœci¹ wobec pojawiaj¹cej siê co
roku groŸby likwidacji placówki.
Wyrazi³ to jeden z mieszkañców
mówi¹c, ¿e dyskutowanie co roku
problemu szko³y niszczy j¹ i zniechêca wszystkich do dalszej pracy.
- Piêtno zamkniêcia szko³y pozostanie na was – powiedzia³a El¿-

bieta Kordyl i to zabrzmia³o jak
memento dla tej rady.
Marek Rokosz powróci³ do sprawy stowarzyszenia mówi¹c o programie ma³ych szkó³ i zachêcaj¹c po
pójœcia w tym kierunku.
- Taka propozycja by³a dla
mieszkañców z³o¿ona 8 miesiêcy
temu, ale nie ma odzewu. - powiedzia³ wiceburmistrz. Za g³ówne obci¹¿enie szko³y uzna³ Kartê Nauczyciela, która nie daje mo¿liwoœci manewru finansowego i organizacyjnego. Obieca³, ¿e w przypadku
przejêcia szko³y przez stowarzyszenie gmina udzieli wszelkiej pomocy.
Jednak na wspomnienie stowarzyszenia na twarzach zebranych nie
pojawi³ siê nawet cieñ entuzjazmu.
Jedna z osób stwierdzi³a, ¿e nikt nie
jest przygotowany do przeprowadzenia takiej „operacji”.
- Oczekiwa³em g³osu ze strony
nauczycieli, bo oni maj¹ wiedzê, a
tu zapa³u nie ma i to mnie smuci. powiedzia³ radny Gajda.
Us³ysza³ od jednej z nich: Kszta³ci³am sie po to, by uczyæ dzieci, wiêc nie bêdê robi³a czegoœ, na
czym siê nie znam.
W pewnym momencie radny
Pude³ko spojrza³ na zegarek i powiedzia³: - Jesteœmy tu ju¿ godzinê
i piêædziesi¹t minut i stoimy w tym
samym punkcie, nie jesteœmy m¹drzejsi o cokolwiek. Rozmawialiœmy rok temu i pewne sprawy powinny dojrzeæ. To musi byæ wasza
inicjatywa, oddolna. Zaproponowa³, by zaprosiæ ludzi z takich stowarzyszeñ, by pokazali, jak prowadz¹ szko³y.
Wobec nat³oku ró¿nych argumentów radna Kobia³ka sprowadza³a rozmówców na ziemiê; - Nie ma
dzieci, nie ma szko³y. - powiedzia³a,
ale te¿ na koniec doda³a, ¿e nie ma
decyzji o likwidacji szko³y, bo nie
ma takiego wniosku burmistrza,
wiêc ¿adna procedura nie zosta³a
uruchomiona.
KAR
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Obywatelska pomoc doceniona

Zareagowali
- podziêkowania

Wigilia Sybiraków

(£OBEZ). W ubieg³¹ œrodê
sala £obeskiego Domu
Kultury zape³niona by³a
po brzegi. SpóŸnion¹
Wigiliê obchodzili Sybiracy.

(£OBEZ). W ubieg³y
czwartek w tutejszym
magistracie uhonorowano
pañstwa Rymszewiczów,
którzy tu¿ przed Wigili¹
obronili napadniêt¹
70-letni¹ kobietê.
Z zeznañ kobiety wynika³o, ¿e
pijany mê¿czyzna szed³ za ni¹ od
d³u¿szego czasu i wyzywa³ j¹. Zosta³a zaatakowana w miejscu, w którym by³o w miarê ciemno. Napastnik nie spodziewa³ siê jednak szybkiej i energicznej interwencji ma³¿eñstwa, które widzia³o ca³e zajœcie. By³o tu¿ przed 22.00, gdy Krystyna i Wies³aw jechali na stacjê
PKP po odbiór syna. W pewnym
momencie zwrócili uwagê, ¿e na
drodze schodz¹cej w stronê ronda
szarpi¹ siê dwie osoby. Gdy jedna z
nich upad³a, Pani Krystyna ruszy³a
w pogoñ za sprawc¹, natomiast Pan
Wies³aw zaj¹³ siê poszkodowan¹. Ona upad³a bezw³adnie na twarz.
Nie ma nic gorszego jak taki upadek.
Starsza pani mia³a zdarty nos, zamarzniêt¹ ju¿ krew z nosa i rozbite
kolano – powiedzia³ Pan Wies³aw.
W tym czasie drobnej budowy Pani
Krystyna ruszy³a w poœcig za
sprawc¹. Na moment znik³ jej z
oczu. Zaczê³a przeszukiwaæ bramy,
gdy w koñcu zobaczy³a go w sklepie
przy rondzie. Wprawdzie nie widzia³a wczeœniej twarzy sprawcy,
ale rozpozna³a go po krótkiej jasnej
kurtce i charakterystycznej czapce.

Wbieg³a tam z wielkim impetem i za
pomoc¹ kilku nieparlamentarnych
s³ów osadzi³a niemal dwukrotnie
wiêkszego od siebie mê¿czyznê.
Energia z jak¹ zainterweniowa³a
Pani Krystyna sprawi³a, ¿e napastnik nie próbowa³ ju¿ niegadzie uciekaæ. - Powiedzia³am, ¿e policja ju¿
jedzie, blefowa³am, ja nie mia³am
przy sobie telefonu, tylko m¹¿, który pozosta³ z poszkodowan¹ – opowiada pani Krystyna.
Napadniêta kobieta pomstowa³a, ¿e sprawca, dzia³aj¹cy niezwykle
brutalnie, zbi³ jej okulary. - Jeœli nie
bêdzie mia³a pieniêdzy na zakup
nowych, ja z chêci¹ wy³o¿ê pieni¹dze. Niech idzie do lekarza, my to
uregulujemy – powiedzia³ pan Wies³aw.
W tej chwili sprawca jest pod
dozorem policyjnym, s¹d zdecyduje jak¹ poniesie karê. Mê¿czyzna
by³ ju¿ notowany za przyw³aszczanie mienia, nigdy jednak za rozbój.
- Przy rozboju istotny jest sam
fakt dokonania takiego czynu. Nie
musi dojœæ do kradzie¿y, tak jak w
tym wypadku. Nie ukrad³ tylko dlatego, ¿e pañstwo zareagowali. Taka
postawa obywatelska jest pierwszym tego typu ewenementem w
historii mojej s³u¿by – powiedzia³
komendant policji w £obzie. St¹d
te¿ pomys³, by dzia³ania ludzi nie
ska¿onych powszechn¹ znieczulic¹ honorowaæ i wyró¿niaæ. Listy
gratulacyjne dla odwa¿nego ma³¿eñstwa przekaza³ zarówno komendant policji, jak i Ryszard Sola,
burmistrz miasta.
MM
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Oko³o 100 osób przyby³o, by ten
jeden raz w roku spotkaæ siê wspólnie i prze³amaæ op³atkiem.
O tych, którzy na dalekiej Syberii ¿yli nadziej¹ powrotu do Polski,
wrócili zdziesi¹tkowani i schorowani nie zapomnia³ krajowy kapelan Sybiraków, ks. Zdzis³aw Banaœ,
który przes³a³ swoim podopiecznym ¿yczenia.
W czêœci artystycznej przytoczono fragmenty m.in.: „Wyzwolenia” Wyspiañskiego, odœpiewali
Kolêdê Sybiraków, nieznanego autora. Wspomnienia i nastrój spowodowa³y, ¿e wielu Sybirakom, i goœciom grz¹z³ g³os w gard³ach a w
oczach pojawia³y siê ³zy. Bo choæ te
straszne wydarzenia s¹ ju¿ za nimi, to
w wielu jeszcze ¿yj¹ i od czasu do
czasu daj¹ o sobie znaæ. Uroczystoœæ
uœwietni³ równie¿ wystêp uczennic
liceum: Marty, Joli i Justyny.
Rok rocznie organizowane spo-

tkania skupiaj¹ w sali coraz mniej
osób. - Niegdyœ by³o nas ponad 600
teraz pozosta³o 360, miejmy nadziejê, ¿e spotkamy siê w przysz³ym
roku w komplecie – ¿yczy³a Ludwika Guriew, szefowa ³obeskiego
Ko³a Sybiraków. Spotkanie wigilijne by³o niezwykle ciep³e i swoiœcie
rodzinne, skupi³o wszak ludzi, którzy przeszli podobn¹ tragediê.
Wspólne prze¿ycia niejako zaowocowa³y zespoleniem siê tych ludzi w
jedn¹ ³obesk¹ rodzinê. £añcuszek
pokoju i ³amanie op³atkiem, wspomnienia i sympatyczne rozmowy, to
niezwykle rzadki widok w œwiecie
pe³nym walki i braku szacunku.
W Wigilii uczestniczyli przedstawiciele w³adzy samorz¹dowej
oraz komendant ³obeskiej policji
Robert RzeŸnik. Op³atek pob³ogos³awi³ i ¿yczenia z³o¿y³ ks. proboszcz ³obeskiej parafii Stanis³aw
Helak. Równie¿ wiceburmistrz Ireneusz Kabat ze swej strony ¿yczy³:
- Niech ten rok przyniesie du¿o wiary i optymizmu. Abyœmy w przysz³ym roku mogli spotkaæ siê wszyscy razem. Po czêœci artystycznej by³ czas na
poczêstunek i wspomnienia, a tym
d³ugo nie by³o widaæ koñca. MM
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„Pan ¿arty robi! A co pan myœli, ¿e ja jako burmistrz pójdê i bêdê wam drogê robiæ?”

Rada sobie a wieœ sobie
(CIESZYNO). Podczas
zebrania w tej
miejscowoœci frekwencja
by³a doœæ wysoka, bo
i powód niecodzienny
– mieszkañcy postanowili
odwo³aæ radê so³eck¹.
Wprost proporcjonalnie
frekwencja wygl¹da³a
wœród rady so³eckiej.
Spoœród trzech cz³onków
na zebranie przyszed³ jeden.
35 mieszkañców by³o
za odwo³aniem, trzech
przeciw, w tym sam
zainteresowany.
Trwaj¹ce oko³o trzech godzin
zebranie w Cieszynie zosta³o zwo³ane, by zakoñczyæ konflikt pomiêdzy rad¹ so³eck¹ a so³tysem i mieszkañcami. Burmistrz Wêgorzyna
Gra¿yna Karpowicz chc¹c pogodziæ mieszkañców z cz³onkami rady
so³eckiej proponowa³a, by daæ im
szansê i pozostawiæ na jeszcze pó³
roku. Mieszkañcy odpowiedzieli
zdecydowane - nie. Na zebranie
przysz³o oko³o 40 osób, niemal
wszyscy byli za odwo³aniem Jana
Mazura, jedynego cz³onka rady
so³eckiej, który stawi³ siê na zebranie wiejskie. Pozostali nie odnieœli
siê do wezwania so³tysa, ³ami¹c
postanowienia statutu. Ten sam statut ochroni³ ich jednak przed usuniêciem, bowiem w zapisie jest mowa,
i¿ nie mo¿na ich usun¹æ zaocznie. O
odwo³anie rady so³eckiej so³tys
otrzyma³ wniosek ju¿ w listopadzie
ub.r.
- W statucie jest paragraf, który
mówi, ¿e osoba, która pe³ni funkcjê
so³tysa i rady so³eckiej mo¿e byæ
odwo³ana przez mieszkañców podczas zebrania wiejskiego. To zebranie zosta³o zwo³ane na wniosek
mieszkañców. Wczeœniej by³o czterech cz³onków rady so³eckiej. Kole¿anka jednak nie wytrzyma³a i zrezygnowa³a z pe³nienia tej funkcji.
Jak poinformowa³a burmistrz, odwo³anie zaoczne jest niezgodne z
prawem. Zadeklarowa³a wiêc, ¿e
albo cz³onkowie rady sami zrezygnuj¹, albo w ci¹gu miesi¹ca zorganizuje jeszcze jedno zebranie – powiedzia³ Mariusz Rataj, so³tys Cieszyna. Ograniczanie mo¿liwoœci
demokratycznych wyborów w wolnym kraju, ka¿¹ zastanowiæ siê nad
s³usznoœci¹ trwania przy takich za-

pisach statutu. Hieronim Cierpisz,
radny Gminy Wêgorzyno, nie do
koñca zgadza siê z burmistrz Karpowicz. S¹dzi, ¿e taka interpretacja
statutu mo¿e prowadziæ do nieskoñczonej iloœci prób odwo³ania cz³onków rady so³eckiej.
- Przewodnicz¹cy rady so³eckiej
zachowa³ wszelkie procedury ze
swojej strony, to cz³onkowie rady
nie odpowiedzieli. W moim odczuciu zapis statutu zosta³ Ÿle zinterpretowany. Po 30. dniach ma odbyæ siê
kolejne zebranie. Jedynym wyjœciem jest zmiana statutu. Kryteria
ustalaj¹ radni. W tej sytuacji zanosi
siê na jego zmianê. To by³o zebranie
wiejskie, rada so³ecka tym bardziej
powinna siê na nim pojawiæ – powiedzia³ Cierpisz. - Pomiêdzy
cz³onkami a przewodnicz¹cym powinno byæ zrównowa¿enie. Nie
mo¿e byæ tak, ¿e cz³onek rady wywiesza bez wiedzy i podpisu przewodnicz¹cego pisma na tablicy.
Przecie¿ g³os przewodnicz¹cego
jest decyduj¹cy. A cz³onkowie rady
dzia³aj¹ przeciw przewodnicz¹cemu. Cz³onkowie rady pracowali bez
wiedzy so³tysa. Gdyby mieli honor,
to sami by zrezygnowali, ale widaæ
ich ambicje s¹ wy¿sze – doda³.
- Oni i tak nie mieliby siê gdzie
odwo³aæ, ale burmistrz mog³a zawetowaæ – to tak sprytnie pomyœlane – doda³a jedna z mieszkanek Cieszyna.

Wszystko przez drzewka
Konflikt narasta³ ju¿ od kilku
miesiêcy. Czarê goryczy przela³o
wyciêcie drzewek owocowych
przez radê so³eck¹, w miejscu, w
którym mia³ powstaæ plac zabaw dla
dzieci. W tamtym miejscu jedna z
mieszkanek mia³a ogródek i drzewka owocowe. Do paŸdziernika mia³a usun¹æ plony. Otrzyma³a w tej
sprawie pismo, rozpoczê³a wykonywaæ zalecenia. Na tablicy og³oszeñ
Rady So³eckiej pojawi³a siê kopia
listu burmistrza, w kwestii przygotowania gruntu pod plac zabaw. Na
tablicy og³oszeñ wywiesi³a j¹ rada
so³ecka. - To tragedia. Rada powinna pomagaæ, a nie przeszkadzaæ.
Chc¹ robiæ plac zabaw, najpierw
niech projekty zrobi¹, a nie zaczynaj¹ od wycinania drzewek. Tu wystarczy³by ma³y placyk – powiedzia³a cieszynianka.
Ta sama rada nie chcia³a s³uchaæ
¿adnych argumentów, gdy mieszkañcy byli za pozostawieniem drzewek na terenie przysz³ego placu.
- Powiedzieli, aby jeden z pra-

cowników interwencyjnych wyci¹³.
Nie zgodzi³ siê. So³tysa nie s³uchali.
Wziêli pi³ê i wyciêli wszystkie
drzewka. A przecie¿ mog³aby tam
powstaæ ³aweczka, albo dwie.
Drzewka dawa³yby cieñ, a tak to jest
pusty plac. Poœcinali te drzewka
owocowe. Po co? Gdy powiedzieliœmy burmistrz Karpowicz, ¿e rada
bezprawnie wywiesi³a do wiadomoœci publicznej informacjê skierowan¹ bezpoœrednio do osoby prywatnej, ta odpar³a: Ale przecie¿ to
nie by³o ujawnienie danych, bo wy
i tak wiecie - opowiada mieszkanka
Cieszyna.
Teresa Miller twierdzi, ¿e cz³onkowie rady so³eckiej zdecydowanie
przekraczali swoje kompetencje.
- Podczas prac interwencyjnych
cz³onkowie rady so³eckiej podchodzili do nas i pytali siê np. gdzie s¹
kamizelki i kazali nam robiæ co innego, ni¿ kaza³ so³tys. A przecie¿ my
mamy rozkaz od so³tysa i to jego s³uchamy. Oni siê k³ócili z nami, ¿e nas
utemperuj¹. Banaœ nawet grozi³, ¿e
pieni¹dze bêdê musia³a oddaæ za ca³y
miesi¹c. Najwiêcej jednak Heniek
Kuchciak dokucza³. Wygadywa³ np.,
¿e ca³y dzieñ na schodach u so³tysa
wysiadujê, zamiast pracowaæ. Oni
ci¹gle k³ami¹. Sk³ócili siê ze wszystkimi mieszkañcami. Czepiali siê
mnie, bo ja podpisy zbiera³am o ich
odwo³anie. -

Gdzie ta droga?
- Pan ¿arty robi! A co pan myœli,
¿e ja jako burmistrz pójdê i bêdê
wam drogê robiæ? Pod sklepem s¹
p³yty, niech pan sobie drogê robi –
tak powiedzia³a burmistrz, gdy upomnieliœmy siê o naprawienie drogi.

Przed wyborami pani burmistrz
zwróciliœmy uwagê, by zrobi³a drogê. Tam s¹ dziury na dziurze. To
droga gminna – zobowi¹za³a siê, ¿e
to zrobi. Kto ma j¹ robiæ? Na razie
podsypujemy popio³em. M¹¿ jest na
emeryturze, a siostra po zawale.
Mam braæ p³yty i uk³adaæ je na drodze? - pyta mieszkanka Cieszyna,
która prosi³a o anonimowoœæ. Naszej drogi nawet nigdy nie odœnie¿aj¹, bo boj¹ siê, ¿e ³y¿kê zgubi¹.
Sklep jest prywatny, a p³yty by³y
policzone i nie wolno ich by³o braæ,
wiêc jak mieliœmy sobie sami drogê
robiæ? Gdy by³y prace interwencyjne, to nie mog³a daæ jednej wywrotki wiêcej? Tym bardziej, ¿e na drogi
ludzie dawali swój w³asny gruz. Równoczeœnie mia³ byæ u³o¿ony
chodnik do przystanku i wy³o¿one
p³yty wokó³. Prace by³y zaplanowane
na 2008 r. Okaza³o siê jednak, ¿e œrodki finansowe znalaz³y siê w bud¿ecie
gminy ju¿ w paŸdzierniku. Jednak
prace wykonane w ubieg³ym roku nie
satysfakcjonuj¹ mieszkañców.
- Mia³ byæ remont drogi i dwie
wywrotki piachu. Mia³a byæ zrobiona droga do przystanku, a jest tak, ¿e
zrobione jest przy sklepie i schody
do sklepu, a wokó³ przystanku dzieci maj¹ ubit¹ ziemiê – dodaje cieszynianka. - Cieszyno, to miejscowoœæ
turystyczna. Nie mo¿e byæ tak, ¿e
nie ma chodnika. W³aœciciel sklepu
te¿ naciska³, skoro p³aci podatki.
Powinno to byæ jednak zrobione
fachowo, na lata, a nie do lata. By³y
ustalenia, ¿e bêdzie zrobiony chodniczek, byæ mo¿e bêdzie to poprawione. Osobiœcie uwa¿am, ¿e powinno byæ zrobione przysz³oœciowo
– powiedzia³ Mariusz Rataj, so³tys
Cieszyna
MM
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Centrum za³o¿one

120 tys. z³ dla Mewy
(RESKO) Burmistrz Reska
og³osi³ konkurs otwarty na
prowadzenie w roku 2008
dzia³alnoœci z zakresu
upowszechniania w gminie
Resko sportu i kultury
fizycznej. Przeznaczy³ na to
zadanie 120 tys. z³. Jest
raczej pewne, ¿e po te
pieni¹dze siêgnie klub
pi³karski Mewa.

(£OBEZ). W czwartek
w tutejszym magistracie
odby³o siê zebranie
za³o¿ycielskie
stowarzyszenia „Centrum
Inicjatyw Wiejskich”,
bêd¹cego Lokaln¹ Grup¹
Dzia³ania.
- W swoim gronie mamy fachowców. Spotkanie w Wa³czu zobligowa³o mnie do dzia³ania. Dlaczego
wiêc mamy wejœæ w sk³ad istniej¹cej grupy? Dlaczego nie mo¿emy
stworzyæ w³asnej? - pyta³ burmistrz
podczas zebrania za³o¿ycielskiego
LGP. Po wielu spotkaniach nowo
za³o¿one stowarzyszenie obejmuje
przedstawicieli trzech sektorów:
samorz¹dowego, pozarz¹dowego
oraz gospodarczego z terenu piêciu

gmin powiatu ³obeskiego. Na sali w
Urzêdzie Miasta w £obzie zebra³o
siê oko³o 50. zainteresowanych
wspólnym dzia³aniem i pozyskiwaniem funduszy z zewn¹trz. Stowarzyszeniem dzia³aj¹cym w obszarze
Osi priorytetowej 4-LEADER nie
cieszy³o siê jednak zbytnim zainteresowaniem sektora przedsiêbiorców. Na 140 zaproszeñ wys³anych
do przedsiêbiorców przyby³o jedynie kilkunastu. Jednak - jak zapewnia Ryszard Sola burmistrz
£obza - osobom, które bêd¹ chcia³y do³¹czyæ do stowarzyszenia w
póŸniejszym terminie, nikt nie
bêdzie blokowa³ drogi.
Wybory przewodnicz¹cego i wiceprzewodnicz¹cego zarz¹du oraz
przewodnicz¹cego i wiceprzewodnicz¹cego rady maj¹ nast¹piæ w
ostatnich dniach stycznia, podczas
kolejnego walnego zebrania. MM

Pieni¹dze przeznaczone s¹ na
szkoleniu zespo³ów pi³ki no¿nej:
oldbojów, seniorów, juniorów i
trampkarzy; przygotowaniu obiektu
sportowego usytuowanego w Resku
przy Alei Wolnoœci 4b do zawodów
sportowych, oraz innych imprez samorz¹dowych; utrzymaniu obiektu

Cz³onkiem LEADERA chcia³
zostaæ równie¿ ma³y kotek, który
zaj¹³ ju¿ miejsce przy stole. Osobom, które chcia³y go wynieœæ
pokaza³ nawet pazurki, jako dowód, ¿e i on potrafi broniæ swoich

racji. Nim jednak obrady rozpoczê³y siê na dobre, kotka... wyproszono
za drzwi. Zapewne z tej racji, ¿e nie
mieœci³ siê w ¿adnej z grup zaproszonych do wspó³tworzenia Lokalnej
Grupy Dzia³ania.
(r)

sportowego i bêd¹cego na jego wyposa¿eniu sprzêtu oraz pe³nej administracji umiejscowionym na terenie obiektu pojedynczym lokalem
mieszkalnym.
Wysokoœæ œrodków publicznych przeznaczonych w 2008 r. na
realizacjê zadania wynosi ³¹cznie
120.000 z³. Fundusze te zostan¹
przekazane zwyciêzcy konkursu na
podstawie zawartej z nim na okres
roku umowy - w formie comiesiêcznych dotacji w wysokoœci: 10.000 z³.
Termin sk³adania ofert up³ywa
dnia 25.01.2008 r. o godz. 10.00.
Zostan¹ one rozpatrzone przez komisjê konkursow¹ w dniu 25.01.
2008 r.
Na to zadanie gmina Resko w
roku 2007 wyda³a kwotê 110.000
z³. Œrodki te w zosta³y przekazane w
ca³oœci klubowi sportowemu LKS
Mewa Resko.
(r)

Po zawodach w Cottbus

Dwa srebra Grynkiewicza
i br¹z Wierzchowskiego
(COTTBUS) Mamy kolejne doniesienia z lekkoatletycznych startów dwóch m³odych ³obezian. Podczas IV Otwartych Halowych Mistrzostw Województwa Lubuskiego
rozgrywanych 13 stycznia br. na
bie¿ni w hali w Cottbus (Niemcy),
znakomicie spisali siê dwaj ³obezianie, trenuj¹cy w LKS Pomorze
REKLAMA

Jak wszyscy, to wszyscy
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Stargard Szczeciñski. Marcin
Grynkiewicz po raz pierwszy startowa³ na dystansie 300 metrów i
zdoby³ srebrny medal z czasem
36.43 sek. Drugie srebro dorzuci³
na dystansie 200 m z czasem 23.05.
Bartek Wierzchowski wywalczy³
br¹z na 1500 metrów z czasem
4:09.76 sek.
(r)
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Zbierali w ca³ym powiecie
Wielki Fina³ nie omin¹³ powiatu ³obeskiego. Orkiestra
zagra³a w ka¿dej gminie, a punktualnie o 20.00 rozb³ys³o
„œwiate³ko do nieba”. W £obzie zebrano 14.171,15 z³,
w Resku - 8.144 z³, w Wêgorzynie – 1.387,54, a w
Dobrej - 5.524 z³ (wszystkie kwoty s¹ nieoficjalne).
Nie zabrak³o te¿ niespodzianek.
Gad¿ety, które mia³y trafiæ do Wêgorzyna, pojecha³y do Wêgorzowa...
£OBEZ. A¿ 60. wolontariuszy na
terenie gminy rozpoczê³o kwestê od
9.00 rano. W kweœcie pomog³o 20.
wolontariuszy z ZHP. Piêkna pogoda,
jaka dopisa³a w niedzielê, znacznie
wp³ynê³a na aurê samej Orkiestry.
£obezianie chêtniej wrzucali do puszek, ni¿ w roku ubieg³ym. Przez co o
godz. 20.00 zebrana kwota wynosi³a
14.171,15 z³, nie licz¹c waluty obcej. W
tej kwocie mieœci³y siê równie¿ datki

zebrane przez szko³ê w Be³cznej. Dodatkowo zebrano jeszcze oko³o tysi¹c z³
z fantów g³ównych.
Przed po³udniem w Hali Widowiskowo-Sportowej rozpoczê³y siê wystêpy uczniów szkó³ podstawowych, po
nich na parkiecie zatañczy³y pary, prezentuj¹ce taniec towarzyski. To tutaj te¿
zlicytowano zdecydowan¹ wiêkszoœæ
fantów, g³ówne pozostawiaj¹c na zakoñczenie Fina³u WOŒP.
Z kolei na deskach £obeskiego Domu
Kultury wyst¹pili aktorzy z teatru „AMATEA”, a po nim licznie zgromadzon¹ publicznoœæ bawi³ zespó³ „SPRINT BEND”.

RESKO. W tym mieœcie XVI Fina³
rozpocz¹³ siê w Centrum Kultury „Zimow¹ opowieœci¹” najm³odszych dzieci z Przedszkola Miejskiego. Tu¿ po
nich zaœpiewa³y dziewczyny z ko³a
muzycznego, prowadzonego przez p. J.
Gajdzisa: Ada Bujnowska, Martyna i
Paula Deberne, Olga Krenca, a tak¿e
Aleksandra Bieñkowska, Marta Serdyñska i Anna Basiñska.

pt. „Na œwi¹tecznym froncie dobro
zwyciê¿a”. Jak co roku dla Orkiestry
zagrali panowie z zespo³u „Skan” z
Domu Pomocy Spo³ecznej w Resku, a
tu¿ po nich zatañczy³ zespó³ z Centrum
Kultury, prowadzony przez pani¹ Renatê Czerwiñsk¹.
Przed licznie zgromadzon¹ publicznoœci¹, swoje umiejêtnoœci zaprezentowa³a grupa karateków, prowadzo-

RESKO

RESKO

RESKO

Klasy I-III SP w Resku wyst¹pi³y
przed publicznoœci¹ w „Zimowej wyliczance”, a na keyboardach piêknie zagrali Robert Zawada, Dominik Budak i
Kasia Mieszaniec. Uczniowie klasy VI
z SP Starogard, przygotowani przez p.
Elwirê Wernke, wystawili na scenie
„Jase³ka”, a kl. III a z Gimnazjum w Resku, pod kierunkiem p. Joanny Murat,
zaprezentowa³a siê w przedstawieniu

na p rzy Centrum Kultury przez pana
Cezarego Banasiaka. Wielkie brawa
otrzymali równie¿ ch³opcy tañcz¹cy
breakdance, którzy w ostatniej chwili
zdecydowali siê na wystêp: Norbert
Harasimowicz, Mateusz Sydorak,
Pawe³ Szpot i Darek Tomala.
Po licytacji, na gitarach zagrali
Adam K³osowski oraz Mateusz Mieszaniec; przepiêknie zaœpiewa³y:
Agnieszka i Marta Wackoni, Natalia
Ho³owczak, Ola Rachwa³, Paulina Jaworska, Ma³gosia Ceniak i Weronika
KuŸmiñska.
O godzinie 20:00, jak w ca³ej Polsce, na niebie pojawi³o siê „Œwiate³ko
do nieba”, przy wtórze syren Stra¿y
Po¿arnej i Pogotowia Ratunkowego.
Ca³¹ imprezê œwietnie poprowadzili, ju¿ po raz kolejny, Ariel Szczotok i Ma³gosia Ceniak. Przy licytacji
pomogli im, ubrani w galowe mundury, stra¿acy z reskiej OSP. Mieszkañcy
Reska i gminy t³umnie stawili siê w sali
widowiskowej Centrum Kultury, by
wzi¹æ udzia³ w licytacji gad¿etów z
WOŒP i tych ufundowanych przez
sponsorów. Zlicytowano miêdzy innymi: dwa torty, koszulkê, kubek, kalendarze i torbê Orkiestry, koszyki wiklinowe z ró¿norodn¹ zawartoœci¹, drzewka ozdobne. Szczególnym powodzeniem cieszy³y siê pluszaki – misie.
Panie Czes³awa Madej, Halina Rakowiecka i Danuta Poniecka przeliczy³y pieni¹dze, które wp³ynê³y ze skarbonek wolontariuszy, z licytacji, ze sklepików, z loterii fantowej i za malowanie twarzy. Okaza³o siê, ¿e w tym roku
zebranych zosta³o 8.144 z³, o dwa tysi¹ce wiêcej ni¿ w roku ubieg³ym.

WOŒP
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CHÓR Z RADOWA ŒPIEWA£ NA WOŒP W WÊGORZYNIE
WÊGORZYNO. W tym mieœcie
dosz³o do swoistego kuriozum – Orkiestra zagra³a bez serduszek i podstawowych gad¿etów. Te zamiast trafiæ do Wêgorzyna – pojecha³y
do...Wêgorzowa.
Efektem pomy³ki Warszawy by³
brak kwestuj¹cych wolontariuszy na
ulicach miasta.
Sztab zosta³ ju¿ zg³oszony w listopadzie, a mimo to organizatorzy Orkiestry w Wêgorzynie do koñca nie wiedzieli, czy otrzymaj¹ gad¿ety. Gdy sta³o siê jasne, ¿e nast¹pi³a fatalna pomy³-

WÊGORZYNO

ka, mimo wszystko postanowiono zagraæ. Wspólne kwestowanie odby³o siê
w hali sportowej. Tam te¿ zaprezentowali swoje umiejêtnoœci artystyczne
uczniowie wêgorzyñskich placówek
oœwiatowych. Goœcinnie wyst¹pi³
Chór Zespo³u Szkó³ Publicznych z
Radowa Ma³ego pod kierownictwem
Maæka Kosmali.
Poza tym Fina³ by³ okazj¹ do zaprezentowania sztuki wykonywania
papieru czerpanego. O tym, jak niezmiernym zainteresowaniem cieszy³a
siê ta niemal zapomniana ju¿ sztuka
pozyskiwania papieru, œwiadczy³o oblegane wci¹¿ stanowisko p. Ewy Radanowicz, dyrektor radowskiej placówki. Równie wielkim zainteresowaniem
cieszy³o siê stoisko p. Roksany Zio³o,
dziêki której na g³owach milusiñskich
pojawia³y siê ró¿nokolorowe wzory.
Ci, którzy woleli pozostawiæ kolor

WÊGORZYNO

WÊGORZYNO

w³osów takim, jaki jest, malowali sobie twarze przy kolejnym stoisku. W
innym miejscu mo¿na by³o podjeœæ
ciasto upieczone przez rodziców i Piekarniê Wac³awa Wasilewskiego.
Swoje stoiska mieli równie¿ gimnazjaliœci, pracownicy urzêdu, pracownicy TPD oraz panie z wêgorzyñskiej opieki zdrowotnej. Czêœæ osób
skorzysta³a z mo¿liwoœci zmierzenia
sobie ciœnienia i skorzystania z porad
pielêgniarek.
Fina³ zamyka³a aukcja, podczas
której du¿ym zainteresowaniem cieszy³a siê pi³ka no¿na z podpisami pi³karzy i trenera Sparty Wêgorzyno. Ten
rarytas dla mi³oœników pi³ki kopanej
zosta³ wylicytowany za kwotê 150 z³.
£¹cznie wêgorzynianie na rzecz Orkiestry przeznaczyli 1.387,54 z³. Tradycyjne „œwiate³ko do nieba” pos³ali
stra¿acy z OSP Wêgorzyno.

DOBRA. Tutaj, od wczesnych godzin rannych, kwestê rozpoczê³o trzydziestu wolontariuszy. Fina³owa impreza odby³a siê natomiast w Hali
Sportowej przy Gimnazjum w Dobrej.
Tam te¿ publicznoœæ wys³ucha³a mocnego uderzenia Outsiders z Dobrej,
m³odzie¿owej orkiestry dêtej - Wood
&Brass Band z Goleniowa i popularnych przebojów grupy RE z Reska.
Równie¿ w Hali swoje umiejêtnoœci
wokalne i taneczne zaprezentowa³y
uczennice doberskich szkó³. W ramach Orkiestry sprzedawane by³y pieczone kie³baski, bigos, ciasta oraz ciep³e napoje. Wielkim zainteresowaniem cieszy³a siê loteria z ponad 500
fantami oraz aukcja, zawsze wzbudzaj¹ca emocje. Tutaj, podobnie jak w
innych miastach, mieszkañcy byli
hojniejsi ni¿ w roku ubieg³ym.
£¹cznie uzbierano 5.524 z³.

DOBRA

DOBRA
Organizatorzy wszystkich akcji w powiecie sk³adaj¹ podziêkowania wolontariuszom, sponsorom i darczyñcom. MM
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OG£OSZENIE

BUD¯ET GMINY UCHWALONY PRAWIE
JEDNOG£OŒNIE
Budżet to roczny plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów. Rada Miejska
w Łobzie w uchwale budżetowej z 29 grudnia ubr. przyjęła plan dochodów na 2008 rok w kwocie
29.265,8 tys. zł, przy planowanych wydatkach na poziomie 35.055,9 tys. zł. Wzrost i zmiany do
budżetu uchwalonego na rok 2007 obrazuje poniższe zestawienie:
w zł
Plan 2007
Plan 2008
Wzrost – różnice
Dochody
27.598.719
29.265.824
+ 1.667.105
Wydatki
27.581.719
35.055.912
+ 7.474.193
Deficyt / Nadwyżka
17.000
- 5.790.088
- 5.773.088
Największy udział w dochodach Gminy stanowią subwencje i dotacje celowe
z Budżetu Państwa w kwocie 16.227,6 tys. zł. Z podatków i opłat lokalnych pobieranych przez
Urząd planuje się uzyskać 6.426,7 tys. zł, z udziału Gminy w podatkach dochodowych od osób
fizycznych i prawnych, które stanowią dochód Budżetu Państwa – 4.020,1 tys. zł, z majątku
komunalnego, tj. z dzierżaw, z najmu i ze sprzedaży – 1.997,8 tys. zł oraz z pozostałych źródeł
– 593,6 tys. zł.
W tegorocznym budżecie zaplanowano wzrost wydatków ogółem do kwoty ponad 35 mln.
zł (więcej o 7,5 mln niż w ubr.). Z tego na:
· Wydatki inwestycyjne
8.520,5 tys. zł
· Wydatki bieżące
26.535,4 tys. zł
Tradycyjnie największe bieżące wydatki budżetowe przeznaczone są na cele oświatowo –
wychowawczo – edukacyjne, a więc na prowadzenie trzech szkół podstawowych, Zespołu Szkół
Gimnazjalnych, na dokształcanie nauczycieli, na remonty i na dowożenie uczniów do szkół, na
co zaplanowano łącznie z dotacjami dla przedszkola 9.603,2 tys. zł, tj. 36,2 % całego budżetu.
Drugą z kolei najpoważniejszą grupę wydatków w 2008 roku stanowią świadczenia rodzinne,
zasiłki z pomocy społecznej i dodatki mieszkaniowe wypłacane przez Miejsko – Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej ( 7.877,3 tys. – 30 %). Na samo funkcjonowanie Urzędu Miejskiego i Biura
Rady Miejskiej oraz obsługę Sołtysów i na promocję Gminy zaplanowano 3.812,4, tys. zł, tj.14
% budżetu.
Z innych ważniejszych kierunków wydatkowania środków budżetowych należy wymienić:
· Gospodarkę komunalną i mieszkaniową
1.735,2 tys. zł
· Utrzymanie hali sportowej i stadionu
480,3 tys.
· Obsługę zadłużenia
378,0 tys.
· Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii
224,5 tys.
· Straż Miejską
105,2 tys.
· Ochotnicze Straże Pożarne
75,1 tys.
· Rady Sołeckie
27,0 tys.
· Radę Osiedla
3,5 tys.
W budżecie Gminy zaplanowano także dotacje dla :
· Przedszkola
1.035,0 tys. zł
· Łobeskiego Domu Kultury
800,0 tys.
· Miejskiej Biblioteki Publicznej
445,7 tys.
· Klubów sportowych
150,0 tys.
· Organizacji pozarządowych
100,0 tys.
Plan wydatków inwestycyjnych na rok bieżący stanowi aż 1 / 4 budżetu i obejmuje 85 zadań.
Znaczący wzrost nakładów na inwestycje (prawie czterokrotnie więcej niż planowano w styczniu
na 2007 rok) wynika z konsekwentnej realizacji wszystkich zadań inwestycyjnych ujętych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym na lata 2007 – 2009, a także w Zestawieniu inwestycji na lata 2008
– 2013 planowanych do realizacji w ramach programów operacyjnych (uchwalonym przez Radę
Miejską 13 sierpnia 2007 roku).
Obok wydatków bieżących i majątkowych trzeba będzie w tegorocznym budżecie przeznaczyć kwotę 1.679.912 zł na spłatę długu rat kapitałowych od kredytów bankowych zaciągniętych
w latach 2002 – 2007.
Aby sfinansować wszystkie wyżej wymienione plany wydatkowe – tegoroczne prognozowane dochody zostaną uzupełnione środkami finansowymi uzyskanymi z dwóch pożyczek zaciągniętych na preferencyjnych warunkach w kwocie 970 tys. zł oraz z emisji obligacji komunalnych
o wartości 6,5 mln zł. Spowoduje to wzrost zadłużenia Gminy na koniec 2008 roku do wysokości
około 10 mln. zł, tj. do poziomu 36 % planowanych dochodów, przy dopuszczalnym ustawowym
poziomie 60 %.
Na sesji Rady Miejskiej 29 grudnia ubr. po przedstawieniu przez Burmistrza Łobza autopoprawki do projektu z 15 listopada, uwzględniającej większość wniosków i propozycji zgłoszonych przez
Radnych – budżet na rok bieżący został przyjęty 13 głosami za, przy dwóch wstrzymujących się,
a więc prawie jednogłośnie.
Reasumując, można stwierdzić, że uchwalony budżet jest realny i bardzo proinwestycyjny
oraz zabezpiecza w niezbędnym zakresie wszystkie podstawowe potrzeby Gminy w 2008 roku.

tygodnik ³obeski 15.01.2008 r.

PLAN PRACY RADY MIEJSKIEJ W £OBZIE
na I półrocze 2008 roku.
(uchwalony na sesji w dniu 29 grudnia 2007
roku)
MIESIĄC STYCZEŃ (III dekada)
1. Informacja o zaawansowaniu prac związanych z prywatyzacją ŁEC Sp. z o.o. w Łobzie.
2. Przyjęcie planów pracy komisji stałych
Rady Miejskiej w Łobzie.
3. Powołanie doraźnej Komisji Statutowej i
ustalenie przedmiotu jej działania.
MIESIĄC LUTY (III dekada)
1. Sprawozdanie Burmistrza Łobza i kierowników jednostek organizacyjnych gminy dotyczące zakresu umorzonych wierzytelności oraz
udzielonych ulg określonych uchwałą nr XLV/
326/06 Rady Miejskiej w Łobzie z dnia 31 maja
2006 r.
2. Sprawozdanie z działalności Społecznej
Komisji Mieszkaniowej za 2007 rok.
3. Informacja o stanie dróg powiatowych na
terenie gminy Łobez oraz zamierzeniach inwestycyjnych i remontowych w tym zakresie na rok
2008.
MIESIĄC MARZEC (III dekada)
1. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy i miasta
Łobez.
2. Informacja na temat przygotowania do
realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych
na 2008 rok.
MIESIĄC KWIECIEŃ (III dekada)
1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gmi-

ny za 2007 rok i wniosek Komisji Rewizyjnej w
sprawie absolutorium dla Burmistrza Łobza.
2. Informacja o stanie mieszkaniowego zasobu gminy.
3. Rozpatrzenie wniosków Komisji Statutowej dotyczących wprowadzenia zmian do Statutu Gminy Łobez.
MIESIĄC MAJ (III dekada)
1. Bezrobocie – aktualna sytuacja na terenie gminy Łobez.
2. Informacja o stanie opieki społecznej na
terenie gminy Łobez.
3. Informacja o stanie dróg i ulic oraz organizacji ruchu drogowego w gminie Łobez.
MIESIĄC CZERWIEC (III dekada)
1. Informacja z realizacji umów w zakresie
zadań własnych gminy w sferze komunalnej.
2. Informacja na temat projektów organizacji pracy szkół gminnych w roku szkolnym 2008/
2009.
3. Uchwalenie planu pracy Rady Miejskiej w
Łobzie na II-gie półrocze 2008 r.
UWAGA !
Obligatoryjnie na każdej sesji rozpatrywane
będą:
- Sprawozdanie Burmistrza Łobza z działalności w okresie międzysesyjnym,
- bieżące projekty uchwał Rady Miejskiej w
Łobzie,
- interpelacje, wnioski i zapytania radnych oraz mieszkańców.

WYDATKI INWESTYCYJNE NA ROK 2008
W dniu 29 grudnia 2007 roku Rada Miejska
w Łobzie uchwaliła limit wydatków Gminy Łobez
na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w roku 2008 i kolejnych latach. Wydatki na inwestycyjne w roku 2008 zaplanowano na kwotę
12.496.000 zł. Największą pozycją w wydatkach
br. jest budowa dróg i parkingów w mieście i gminie Łobez. Zaplanowane wydatki na ten cel wynoszą 3.596.000 zł. Drugą grupą są wydatki związane z ochroną środowiska polegających na rozbudowie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz
budowę sortowni śmieci wraz ze stacją przeładunkową odpadów, zaplanowana kwota kształtuje

się w wysokości 2.215.000 zł. Następną bardzo
ważną pozycją są wydatki związane z budową
mieszkań socjalnych. W roku 2008 zaplanowano wykonanie adaptacji budynku socjalno – biurowego w Worowie na 20 mieszkań socjalnych
oraz wykonanie dokumentacji budowlanej nowego budynku mieszkalnego przy ul. Budowlanej w
Łobzie. Na przedmiotowe zadania przeznaczono kwotę w wysokości 1.380.000 zł., natomiast
na lata następne zaplanowano wydatki w wysokości 2.260.000 zł. Pozostałe pozycje obejmują
wydatki na infrastrukturę turystyczną, kulturalną,
sportową i oświatową.

GMINA £OBEZ ADMINISTRUJE SWOIMI
LOKALAMI KOMUNALNYMI
Burmistrz Łobza ponawia informację, że od
dnia 1 listopada 2007 r. nadzór nad lokalami komunalnymi przejęła Gmina Łobez.
W związku z tym prosi się lokatorów mieszkań komunalnych do wpłacania zobowiązań z
tytułu czynszu w kasie Urzędu Miejskiego ul.

Niepodległości 13 (I piętro) lub na konto Bank
Spółdzielczy
w Goleniowie O/Łobez 8993
7510 3826 0048 3520 0000 10.
W sprawach związanych z administrowaniem
lokalami komunalnymi należy zgłaszać się do pokoju nr 9 Urzędu Miejskiego lub telefonicznie pod
numer telefonu 091 397 61 70.

BURMISTRZ £OBZA ZAWIADAMIA
że na tablicach informacyjnych w siedzibie
Urzędu Miejskiego i przy ul. Niepodległości wywieszono wykazy dotyczące:
1. sprzedaży lokali mieszkalnych na
rzecz najemców, położonych w Łobzie przy ulicy:
Sawickiej 16/4, Przyrzecznej 10/1, Obr. Stalingradu 23/5, Szkolna 27/1, Kraszewskiego 19/5,
Kraszewskiego 16a/2, Murarska 20/1A, Węgrzyńska 1/5, Niepodległości 66A/1, Niepodle-

głości 24/3, Budowlana 35/1, Budowlana 36/3 i
na terenie gminy: Wysiedle 30/1, Poradz 7/9, Tarnowo 7A/2, Klępnica 9/1
2. sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej oznaczonej
nr 118/1 obr. 2 m. Łobez przy ul. Rolnej,
3. dzierýawy czćúci dziaůki oznaczonej nr
442/9 o pow. 30 m˛ pod działalność handlową,
położonej przy ul. Bocznej.

tygodnik ³obeski 15.01.2008 r.

WIEŒCI Z £OBESKIEGO RATUSZA
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Z Wydzia³u Spraw Spo³ecznych i Promocji w 2007 r.
Oświata
· przygotowano i przeprowadzono debatę
oświatową z udziałem Kuratora Oświaty, radnych Rady Miejskiej, przedstawicieli rad pedagogicznych oraz rodziców,
· przyznano uczniom nagrody Burmistrza za
osiągnięcia w olimpiadach i konkursach wojewódzkich i ogólnopolskich, bardzo dobre osiągnięcia w nauce oraz wzorowe zachowanie i za
osiągnięcia sportowe
· przeprowadzono egzamin dla nauczyciela
ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego,
· przeprowadzono kontrolę realizację obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16-18 lat,
· organizowano spotkania z dyrektorami
szkół i przedszkola (sprawy bieżące, zmiany organizacyjne, organizacja zajęć pozalekcyjnych
dla uczniów dojeżdżających, plan dokształcania
zawodowego nauczycieli, monitoring w szkołach),
· przeprowadzono zebrania z rodzicami
uczniów oraz Radą Pedagogiczną Szkoły Podstawowej w Bełcznie – dotyczących dalszego
funkcjonowania szkoły,
· opracowano projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia rodzajów świadczeń
oraz warunków i sposobu przyznawania pomocy
zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z
opieki zdrowotnej,
· opracowano regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznania niektórych składników wynagrodzenia oraz nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego,
· opracowano zasady korzystania ze stołówki szkolnej,
· złożono do Ministerstwa Edukacji Narodowej wniosek o zwiększenie części oświatowej
subwencji ogólnej z 0,6 % rezerwy w roku 2007
z tytułu odpraw dla nauczycieli odchodzących na
emeryturę na kwotę 85 625,28 zł,
· wydano 763 decyzji o przyznanie stypendium szkolnego na ogólną wartość 270 502 złote,
· wydano 79 decyzji o utracie stypendium
szkolnego za nieusprawiedliwione nieobecności
na łączną kwotę 14 768 złotych,
· prowadzono sprawy związane z Rządowym programem dofinansowania zakupu podręczników i jednolitych strojów:
- dofinansowano zakup jednolitego stroju
dla 377 uczniów na kwotę 18 850 złotych,
- dofinansowano zakup podręczników dla
155 uczniów na kwotę 21 550 złotych,
· wydano 12 decyzji o przyznaniu zasiłku
szkolnego na kwotę 3 840 złotych,
· wydano decyzje w sprawie przyznania
dofinansowania kosztów kształcenia 14 młodocianych pracowników
· podpisano umowę z Przedsiębiorstwem
PKS Gryfice Spółka z o.o. w Gryficach na dzierżawę autobusu gminnego Jelcz oraz na przewozy szkolne na okres od 01.09.2007 r. do
30.06.2009 r.
· podpisano umowę ze Stowarzyszeniem
Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Ruchową i z Autyzmem na dowóz dzieci
niepełnosprawnych z terenu Gminy Łobez do
Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Radowie Wielkim,
· opracowano harmonogram przewozów
szkolnych na rok szkolny 2007/2008
· zorganizowano spotkanie z dyrektorami
szkół, opiekunkami dziecięcymi i przewoźnikiem
dotyczące organizacji dowozów szkolnych,
· zorganizowano przewóz uczniów z terenów wiejskich na zajęcia pozalekcyjne.
Promocja - zorganizowano:
· obchody świąt okolicznościowych (wyzwolenie Łobza, rocznica uchwalenia Konstytucja 3go Maja, Dzień Zwycięstwa, rocznica Wybuchu
II Wojny Światowej, Narodowe Święto Niepodległości),
· XV Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy,
· otwarcie Świetlicy Wiejskiej w Karwowie,
· „Międzynarodowy Turniej Unihokeja”,
· „Niebieską Niedzielę” połączoną z „Dniem
Dziecka” (współorganizowano z KPP),
· XIII Międzynarodowy Festiwal Orkiestr
Dętych i Big Bandów,

· XII Zachodniopomorskie Spotkania Integracyjne – Święto Radości 2007 r.,
· próbę bicia Rekordu Guinnessa w pobijaniu piłki koszykowej przez Janusza Chomontka w dniu 29 lipca 2007 r. rekord został
pobity – 20432 podbić w czasie 2 godz. 11 min.
03 sekundy,
· „Łobeską Majówkę” i imprezy towarzyszące w dniach 1 – 5 maja 2007 r.,
· Dożynki Powiatowo - Gminne,
· bezpłatne badania mammograficzne dla
kobiet w wieku 50-69 (z programu skorzystały
203 kobiety),
· bezpłatne badania mammograficzne dla
kobiet w wieku 40 – 50 lat (w ramach programu
realizowanego przez Starostwo Powiatowe w
Łobzie - z programu skorzystało 75 kobiet).
· podczas Turnieju Tańca Towarzyskiego w
dniu 18.03.2007 r. na Hali Widowiskowo – Sportowej w Łobzie stanowisko promocyjne,
· w dniach 20 - 22.04.2007r. Gmina Łobez w
ramach Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Pojezierza Drawskiego uczestniczyła w XII Międzynarodowych Targach Turystycznych „LATO
2007” w Warszawie,
· w dniach 22 - 23.06.2007 Gmina uczestniczyła w Dniach Województwa Zachodniopomorskiego w Poznaniu (ofertowo),
· w dniach 23 – 27 października 2007 r
Gmina uczestniczyła w Targach Turystycznych w
Poznaniu – w ramach stoiska Stowarzyszenia
Gmin i Miast Pojezierza Drawskiego.
Pożytek publiczny:
· Ogłoszono 11 konkursów ofert na realizację zadań publicznych na łączną sumę 394 700
zł w tym 3 konkursy na 2008 rok na łączną sumę
171 000,
· opracowano program współpracy z organi-

zacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
realizującymi zadania publiczne na rok 2008.
Profilaktyka i rozwiązywanie
problemów alkoholowych
· Organizowano spotkania członków
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, gdzie m.in. omawiano realizacje działań ujętych w programie na rok 2007 r.
oraz założenia do Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie,
· Opracowano Gminny Program Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie na rok 2008 oraz sporządzono sprawozdanie z realizacji programu za rok 2007,
· Przeprowadzono szkolenia dla sołtysów
dotyczące zasad wydatkowania środków
przeznaczonych w budżecie gminy na programy profilaktyczne realizowane w sołectwach,
· działania w zakresie udzielania pomocy
osobom uzależnionym i współuzależnionym:
- finansowanie Klubu Abstynenta Fral,
Punktu Konsultacyjnego oraz psychologa i terapeuty w Poradni Odwykowej dla osób uzależnionych i innych osób potrzebujących pomocy,
- wydano 70 upoważnień do przeprowadzenia wywiadów środowiskowych,
- przyjęto 75 zgłoszeń osób podejrzanych
o nadużywanie alkoholu,
- przeprowadzono rozmowy wyjaśniająco
- motywujące z podejrzewanymi o nadużycie
alkoholu (odbyło się 10 spotkań, zaproszono
230 osób),
- skierowano 60 osób podejrzanych o
nadużywanie alkoholu na badania lekarskie,

celem uzyskania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,
- skierowano 32 wnioski do Sądu o spowodowanie doprowadzenia przez Komendę
Powiatową Policję na badania lekarskie,
- skierowano 21 wniosków do Sądu o wszczęcie postępowania osób uzależnionych od
alkoholu w celu objęcia przymusowym leczeniem odwykowym,
- sfinansowano 3 zastrzyki odwykowe.
· działania w zakresie pomocy rodzinie:
- prowadzone są 3 świetlice terapeutyczne przy szkołach podstawowych oraz 2 ogniska wychowawcze TPD współfinansowane
przez gminę,
- uruchomiono harcówkę przy ulicy Niepodległości,
- w Zespole Szkół Gimnazjalnych przeprowadzono program profilaktyczny II elementarz czyli program 7 kroków,
- w szkołach podstawowych oraz gimnazjum przeprowadzono kampanię edukacyjną
„Zachowaj Trzeźwy Umysł”, w Zespole Szkół
im T. Kościuszki,
- dofinansowano kampanię edukacyjną w
zakresie profilaktyki,
- wdrożono „Program Pomocy Rodzinie”
(podpisano umowy o objęcie pomocą pedagogiczno - terapeutyczną 3 rodzin),
- zakupiono dla szkół programy profilaktyczne tzw. lekcje przestrogi na płytach CD i
DVD,
- przeprowadzono Nieobozową Akcję Letnią „Wakacje na sportowo” w ramach rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007 „Aktywizacja
jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych. W turnusach wzięło
udział 70 uczestników.

BURMISTRZ £OBZA OG£ASZA NABÓR
na stanowisko
Podinspektora Wydzia³u
Infrastruktury Komunalnej i
Ochrony Œrodowiska w
Urzêdzie Miejskim w £obzie
1. Wymagania niezbędne
O stanowisko może ubiegać się osoba,
która:
a) jest obywatelem polskim,
b) ma pełną zdolność do czynności
prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych,
c) posiada stan zdrowia pozwalający na
zatrudnienie na określonym stanowisku
d) nie była prawomocnie skazana za
przestępstwo umyślne,
e) cieszy się nieposzlakowaną opinią,
f) posiada wykształcenie średnie ( technik budowlany ) lub wyższe techniczne,
g) staż pracy – przy wykształceniu średnim minimum trzyletnie doświadczenie zawodowe.
2. Wymagania dodatkowe:
a) wiedza w zakresie przepisów prawa
budowlanego,
b) umiejętność kosztorysowania robót
budowlanych,
c) umiejętność organizowania i nadzorowania robót remontowo-budowlanych,
d) znajomość instrukcji kancelaryjnej i
kodeksu postępowania administracyjnego,
e) umiejętność obsługi komputera w
zakresie pakietu biurowego,
f) samodzielność i zdolność analitycznego myślenia,
g) dokładność i terminowość w wykonywaniu zadań,
h) komunikatywność i odpowiedzialność,

i) umiejętność dobrej organizacji pracy.
3. Zakres wykonywanych zadań
na stanowisku:
nadzór nad robotami remontowo-budowlanymi wykonywanymi na mieszkaniowym zasobem gminy.
4. Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV),
b) list motywacyjny,
c) dokument poświadczający wykształcenie i staż pracy,
d) kwestionariusz osobowy,
e) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności
za przestępstwo popełnione umyślnie,
f) oświadczenie kandydata o posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na danym stanowisku,
g) oświadczenie kandydata o wyraże-

niu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
h) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu
Miejskiego w Łobzie pokój 24 (sekretariat)
lub pocztą na adres Urzędu Miejskiego w
Łobzie,
ul. Niepodległości 13, 73
-150 Łobez, z dopiskiem: Dotyczy naboru
na stanowisko podinspektora Wydziału Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Łobzie, w terminie do dnia 31 stycznia 2008 roku do godziny 1000.
Szczegółowe informacje można uzyskać w pok. Nr 1 ( kadry ) Urzędu Miejskiego
w Łobzie lub na stronie internetowej
www.bip.lobez.pl zakładka Urząd Miejski,
nabór na wolne stanowiska urzędnicze.

BURMISTRZ £OBZA OG£ASZA KONKURSY
OFERT NA REALIZACJÊ ZADANIA
PUBLICZNEGO
w zakresie prowadzenia zajęć profilaktycznych
podczas ferii zimowych w 2008 roku na terenie
gminy Łobez, wysokość planowanych środków
publicznych przeznaczonych na realizację
zadania: 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące
złotych).
Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim
w Łobzie przy ul. Niepodległości 13 (pok. 24 - sekretariat I piętro) w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert na prowadzenie działalności w zakresie wspieranie wykonywania zadania
publicznego” w nieprzekraczalnym terminie do
30 dni od ogłoszenia konkursu, tj. do dnia
06.02.2008 roku do godz. 15.30.

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)
Druk oferty można otrzymać w Urzędzie
Miejskim w Łobzie ul. Niepodległości 13 (pok.
Nr 17 - parter); druk jest także dostępny na stronie internetowej www.bip.lobez.pl – „Otwarty
konkurs ofert na realizację zadania publicznego”
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Agroturystyka w starostwie - zaproszenie
Szanowni Pañstwo
Serdecznie
zapraszam
Pañstwa na spotkanie w sprawie rozwoju agroturystyki
w Powiecie £obeskim, w dniu
18 stycznia 2008 r. o godz.
10.00 do Starostwa Powiatowego w £obzie, którego goœciem specjalnym bêdzie Pose³
na Sejm VI Kadencji Pani
Magdalena Kochan.
W czasie spotkania chcielibyœmy poruszyæ temat mo¿liwoœci integracji gospodarstw
agroturystycznych i ewentualnoœæ wspólnego opracowania
informatora o bazie agroturystycznej w Powiecie £obeskim.
W programie przewidujemy:
- omówienie prawnych zasad funkcjonowania gospodarstw agroturystycznych,
- dyskusjê na temat propozycji wspó³pracy gospodarstw
z samorz¹dem lokalnym,
- przekazanie informacji
na temat mo¿liwoœci wsparcia

finansowego dla gospodarstw
agroturystycznych,
- udzia³ przedstawicieli Urzêdu Marsza³kowskiego, Urzêdu
Skarbowego w Drawsku Pomorskim, Sanepidu, Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych, ZODR
Barzkowice oraz pracowników
urzêdów gmin odpowiedzialnych
za promocjê i turystykê.
Jestem œwiadomy, ¿e
wspieranie rozwoju gospo-

darstw
agroturystycznych
i popularyzacja tej formy turystyki stanowi wa¿ne zadanie
dla samorz¹du, organizacji turystycznych i innych podmiotów. Mam nadziejê, ¿e to spotkanie przyczyni siê do rozwoju oferty agroturystycznej w
naszym powiecie.
Serdecznie zapraszam.
Antoni Gutkowski Starosta
£obeski.

Skwer w pe³nym blasku
(£OBEZ). Ju¿ w bie¿¹cym roku mieszkañcy
przy ul. H. Sawickiej doczekaj¹ siê oœwietlenia.
Brak oœwietlenia, w¹ska
dró¿ka i ¿ywop³ot odgra-

dzaj¹cy od drogi sprawia, ¿e
po zmierzchu jest tu ciemno
i nieprzyjemnie.
W bie¿¹cym roku w bud¿ecie Gminy zarezerwowano kwotê w wysokoœci 30
tys. z³ na oœwietlenie. Po-

prawi ono komfort i bezpieczeñstwo osób, korzystaj¹cych ze œcie¿ki. Równoczeœnie zmierzch ju¿ nie bêdzie
ukrywa³ zaroœniêtego traw¹
i krzewami skwerku przy
osiedlu.
MM

tygodnik ³obeski 15.01.2008 r.

Bezrobocie?
(REGION). Teren nadleœnictwa £obez obejmuje
od Iñska a¿ prawie pod Resko. Na tak
ogromnym obszarze trudno jednak znaleŸæ
chêtnego do pracy na Harvesterze
Timberjacku, choæ zarobki na
wielooperacyjnej maszynie kszta³tuj¹ siê
w granicach oko³o 5-6 tys. z³ netto.
Pozyskanie i zrywka
drewna, to najbardziej pracoch³onna i niebezpieczna
praca w lesie. Pracownicy
leœni wykonuj¹ swoj¹ pracê bez wzglêdu na panuj¹ce warunki atmosferyczne.
Dlatego w tej grupie zawodowej œrednia ¿ycia jest
niezmiernie niska, w przeciwieñstwie do czêstotliwoœci zachorowañ. To powód, dla którego coraz
mniej ludzi chce pracowaæ
w lesie. Zarobki te¿ s¹ ró¿ne. Wszystko zale¿y od
w³aœcicieli
Zak³adów
Us³ug Leœnych. Jak t³umaczy nadleœniczy Nadleœnictwa £obez Wies³aw

Rymszewicz kszta³tuj¹ siê
one od 800 do 6 tys. z³.
M.in. dlatego wprowadza
siê do lasów nowoczesne
maszyny, które mia³yby
odci¹¿yæ i zast¹piæ pracowników przy najtrudniejszych pracach. Harvester, który mia³ odci¹¿yæ
pracê na terenie Nadleœnictwa £obez, to maszyna
wielooperacyjna, która zaopatrzona jest w specjaln¹
g³owicê. Najpierw œcina
drzewo, nastêpnie okrzesuje i przerzyna na okreœlonej
d³ugoœci drewno. Póki co
nie ma chêtnych do pracy
na tej maszynie, choæ, mo¿na zarobiæ kilka tys. z³. MM

tygodnik ³obeski 15.01.2008 r.

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

£obez
n Sprzedam meble kuchenne praktycznie nowe. Cena do uzgodnienia. Tel. 504 936 590.
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

Daj¹c og³oszenie
do Tygodnika £obeskiego
uka¿e siê ono w tej samej cenie tak¿e

w trzech innych gazetach:
Tygodniku Pojezierza Drawskiego
Gazecie Gryfickiej
i Wieœciach Œwidwiñskich
To niedrogo - sprawdŸ.
Tel. 091 397 37 30; e-mail: wppp1@wp.pl

MIESZKANIA

£obez

£obez

n Wynajmê mieszkanie w Radowie
Ma³ym. Tel. 506 272 584.

n Sprzedam nieruchomoœæ pod
handel, us³ugi lub inn¹ dzia³alnoœæ,
zlokalizowana przy ul. Bema w s¹siedztwie Orlenu (od strony Reska).
Tel. 600 265 547, 091 397 39 40.

n Sprzedam mieszkanie 62 mkw. w
Resku. Tel. 0 602 257 305.
n Pilnie poszukujê mieszkania do
wynajêcia w £obzie na d³u¿szy
okres. Tel. 505 963 166.

Gryfice
n Kupie mieszkanie 3 lub 4 pokojowe w P³otach. Tel. 0 601 961 274 lub
0 503 727 396.

n Gara¿e blaszaki - najtaniej, transport monta¿ gratis. Tel. 0 598 334
536, 605 286 058.

n Poszukujê mieszkania do wynajêcia w Gryficach 2-3 pokoje. Tel.
504 941 368.

n Kupiê k¹townik stalowy zimnociêty 25x25x3; tel. 0 888 790 657.

n Zamieniê mieszkanie dwupokojowe w³asnoœciowe na kawalerkê
z rozliczeniem lub kupiê kawalerkê (Gryfice, Trzebiatów). Tel. 091
384 48 64.

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 Zatrudniê kosmetyczkê do gabinetu w Resku lub wynajmê gabinet
kosmetyczny. Tel. 0 692 413 918
n Firma w Wêgorzynie zatrudni
odpowiedzialn¹ i dyspozycyjn¹
osobê na stanowisko stró¿a. Tel.
502 770 760.

NIERUCHOMOŒCI

Drawsko Pom.
n Sprzedam dom w Drawsku Pom.
Tel. 0 602 374 628.
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

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.

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 Sprzedam barak 20 mkw., stan
bardzo dobry. Cena do uzgodnienia. Tel. 091 395 18 03.
n Zamieniê dom 180 mkw. na mniejszy
o po³owê w £obzie. Tel. 091 397 45 06.

Gryfice
n Do wynajêcia lokal na dzia³alnoœæ
us³ugow¹ w Gryficach przy ul. Sportowej 5a obok zak³adu fryzjerskiego. Tel. 798 832 679.
n Sprzedam dom w Gryficach przy
ul. Sportowej 5. Tel. 798 832 679.
n Sprzedam ziemie roln¹ w okolicy
Gryfic 5-10 ha lub wydzier¿awiê na
d³u¿szy okres. Tel. 501 602 150.
n Sprzedam gara¿ przy ulicy Sportowej. Tel. 091 384 46 72

Region
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.

PRACA

Gryfice
n Poszukujemy operatora koparki.
Osoba ta bêdzie odpowiedzialna za
ró¿nego rodzaju prace zwi¹zane z
kopark¹/traktorem.
Wymagania
znajomoœæ pracy na roli doœwiadczenie w jeŸdzie traktorem, obs³uga
koparki - uprawnienia do obs³ugi
koparki. Tel. 667 612 010.

Region
n Zatrudniê pracowników na umowê o pracê do treningu koni. Darmowe zakwaterowanie, pr¹d i gaz.
Wynagrodzenie netto 1500 z³. Tel.
kontaktowy 502 666 778.

US£UGI

£obez
n Us³ugi ogólnobudowlane, solidne
wykoñczenia mieszkañ wewn¹trz i
zewn¹trz: malowanie, szpachlowanie, tynkowanie, regipsy, glazura,
panele, terakota. Tel. 508 182 253,
505 721 688, 091 397 30 56
n Ogrodzenia kute, fakturowane
(grawerowane). £obez ul. Rapackiego 12. Tel. 607 553 912.

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.
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tygodnik ³obeski 15.01.2008 r.

Znacz¹co wzros³a cena za œmieci w Resku
(RESKO) Po tym, jak
urzêdowo podwy¿szono
stawki op³at za
umieszczenie odpadów
na sk³adowisku, z 15,71
na 75 z³ za tonê, za œmieci
niesegregowane, równie¿
w gminie Resko wzros³y
op³aty za wywóz œmieci.
Stawki za przyjêcie odpadów
na wysypisko komunalne zlokalizowane w Komorowie, w gminie Resko, ustali³ w³adaj¹cy tym wysypiskiem Zwi¹zek Celowy Gmin RXXI z siedzib¹ w Nowogardzie.
Dlatego op³ata za odbiór 1 m szeœc.
zmieszanych odpadów komunalnych sk³ada siê z trzech sk³adników:
1) odbiór zmieszanych odpadów komunalnych - 33,90 z³
2) przyjêcie w/w odpadów na
wysypisko - 8,30 z³
3) op³ata za korzystanie ze
œrodowiska - 13,43 z³
razem - 55,63 z³.
Tak wysokie podwy¿ki op³at
ustalone przez ustawodawcê w zakresie sk³adowania odpadów na
wysypiskach, wynikaj¹ miêdzy innymi z obowi¹zku zwiêkszania odzysku odpadów, koniecznoœci¹
ograniczania sk³adowania odpadów na sk³adowiskach oraz tworzenia korzystnych warunków rozwoju przedsiêbiorczoœci w zakresie gospodarczego wykorzystania
wskazanych rodzajów odpadów. W

zwi¹zku z tym, i¿ sk³adowanie odpadów jest ostatnim i najmniej po¿¹danym sposobem postêpowania
z odpadami oraz najdro¿szym, jedynym sposobem na zmniejszenie
powy¿szych op³at jest ich segregacja.
Jak poinformowa³ burmistrz
Reska Arkadiusz Czerwiñski - za
odbiór i wywóz odpadów zbieranych selektywnie koszt ponosi Gmina. Na PET, szk³o, makulaturê - na
terenie ca³ej gminy ustawione s¹
specjalne pojemniki oraz w zabudowie jednorodzinnej dopuszczalne
jest wystawianie, obok pojemników
na zmieszane odpady komunalne,
odpadów zbieranych selektywnie w
workach, reklamówkach, kartonach
lub innych opakowaniach. W dniu
odbioru odpadów, powy¿sze wystawione odpady bêd¹ zabierane przez
uprawniony podmiot.
Mieszkañcy posiadaj¹cy przeterminowane leki, mog¹ zwróciæ je
bezp³atnie do aptek, a zu¿yte baterie
do sklepów, które dysponuj¹ odpowiednimi pojemnikami. Sprzêt
elektryczny i elektroniczny (np.
RTV) mo¿na bezp³atnie oddaæ do
sklepu, przy zakupie nowego lub
dostarczyæ do punktu zbierania tych
odpadów, który znajduje siê w Resku przy ul. Kopernika - plac przy
budynku spó³ki ZUBiK.
Za odbiór pozosta³ych odpadów, w 2008 r. Gmina bêdzie uiszczaæ op³aty upowa¿nionemu do odbioru odpadów podmiotowi wed³ug
wy¿ej wymienionej stawki.
1) odpady wielkogabarytowe -

zabierane po telefonicznym uzgodnieniu ich odbioru przez uprawniony podmiot;
2) odpady budowlane i zielone
sk³adane do kontenera dostarczanego przez podmiot uprawniony i zabierane jak wy¿ej;
3) odpady kuchenne ulegaj¹ce
biodegradacji:gdy w³aœciciel nie
zadeklarowa³ sk³adania tych odpadów w przydomowym kompostowniku, zobowi¹zany jest wyposa¿yæ
nieruchomoœæ w odrêbny, przeznaczony do tego celu pojemnik koloru

br¹zowego i tam je sk³adaæ, a nastêpnie przekazaæ uprawnionemu
podmiotowi;
4) odpady opakowaniowe niebezpieczne - na wsi oraz w mieœcie
sk³adane do odrêbnych pojemników lub do worków koloru czerwonego dostarczonych przez podmiot
uprawniony i jemu przekazywane.
Odpady niebezpieczne musz¹ byæ
zbierane do worków w oryginalnych
opakowaniach transportowych zabezpieczaj¹cych œrodowisko i ludzi
przed ich oddzia³ywaniem.
(r)

Do dziœ nie mam ¿adnej wody pitnej, tylko w stawie z planktonem
List do redakcji

Dot. niew³aœciwych informacji w art. „Bêdzie
woda” str. 5 „Tygodnika
£obeskiego” Nr 1 (314) Rok
VI z dnia 02.01.2008 r. podpisanego przez M.M.
Sprostowanie
Taka informacja wystêpuje w zdaniach tego¿ artyku³u, któr¹ sprostujê: Ja
mieszkanka Wiewiecka nie
mieszkam kilka kilometrów
od linii przesy³owej wodoci¹gu
zbudowanego w Wiewiecku, ale
jedynie niespe³na 1 km. I dalej, ja
nie proponuje remontu studni, jak
cytuje artyku³ – ale proszê o budowê nowej studni, bo ¿adnej starej
nie mam. Istniej¹, owszem, na podwórku pozosta³oœci po niemieckiej wierconej studni, nie czynnej
od czasów wojny i od tych czasów
do dziœ nie mam wody – „¿adnej
wody pitnej”, tylko w stawie z

planktonem. Do picia donosi j¹ w
butelkach moja córka od mieszkañców by³ego PGR – „nie za darmo”.
Nie mieszkam tu sama, jak zauwa¿yli samorz¹dowcy, którzy maj¹
obawy, czy warto przyznaæ dofinansowanie jednej osobie i to starej.
Mieszka ze mn¹ córka wraz z synem, uczniem kl. I Gimnazjum w
Wêgorzynie. Opiekuje siê ona mn¹
i odziedziczy po mnie posesjê, wiêc
warto to zapamiêtaæ i szybko podj¹æ
decyzjê o budowie studni.
Ja prosi³am i proszê o budowê
nowej studni wierconej, rozumiej¹c, ¿e koszt doprowadzenia tej
wody wodoci¹giem by³by wy¿szy
od wierconej zwyk³ej pompy. Samorz¹dowcy, jak cytuje artyku³, tej
propozycji przyj¹æ nie mog¹, a pytam dlaczego? Przyjêli i zaakceptowali propozycje budowy wodoci¹gu i przy³¹czenia wody do prywatnych posesji – wszystkich w Wie-

wiecku poza moj¹ (oni mieli wodê
w³asn¹). Ca³oœæ nieodp³atnie –
przez nich – z ca³kowitym dofinansowaniem inwestycji przez Urz¹d
Miejski w Wêgorzynie. Lista mieszkañców z podpisami, którym pod³¹czono wodê za darmo, istnieje w
aktach w Urzêdzie Miejskim – mnie
tam nie ujêto. I jeszcze podobna
sytuacja – ignorowanie sobie obywatela – Ginawa mia³a wodê swoj¹,
ale chcieli lepsz¹ i podci¹gniêto tam
wodê z Wiewiecka. I którz z mieszkañców Ginawy p³aci³ za budowê
d³ugiego wodoci¹gu? No kto? Do
mnie za d³ugi i za drogi? Kto wyjaœni mi, co to za rasistowskie metody
samorz¹dowe? I zwrócê siê w tej
sprawie do TV, do Rzecznika Praw
Obywatelskich, do Rz¹du RP, do
Strassburga. ¯¹dam, aby Gmina dowozi³a mi wodê, bo ja 90-letnia
kobieta ju¿ nie mogê jej nosiæ. Dodajê, ¿e w powy¿szej sprawie pisa-

³am ju¿ wielokrotnie do Urzêdu
Miejskiego, jeszcze za urzêdowania burmistrza Konarskiego, który za³atwia³ pozytywnie moj¹
sprawê, ale usta³a Jego kadencja.
Na kolejne pisma nie mam odpowiedzi. Nikt z Urzêdu nie raczy³
siê pofatygowaæ do mnie, by zbadaæ t¹ smutn¹ rzeczywistoœæ, stan
faktyczny, odleg³oœæ do sieci, drogê dojazdow¹, o któr¹ walczê, a
która jest beznadziejna. Mo¿e
boj¹ siê urzêdnicy, ¿e trzeba bêdzie dojœæ pieszo i to w butach
ogumowanych i mo¿e przynieœæ
trochê wody na herbatkê. Po co
wiêc wypisywaæ bzdury bez pokrycia na ³amach gazety. Staæ
Urz¹d Miejski na promocjê i rozrywkê i ogromne wydatki na to w
bud¿ecie Gminy, a¿ wstyd, aby nie
znaleŸæ grosza na wodê – codzienn¹ potrzebê cz³owieka.
Zofia Trojanowska, Ginawa.
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Do fina³u Sarmacie zabrak³o… 20 sekund!
W sobotê, 12 stycznia,
Sarmata Dobra wzi¹³ udzia³
w eliminacjach IV Halowych
Mistrzostw Województwa
w Pi³ce No¿nej Dru¿yn
Klubowych ZZPN o Puchar
„Kuriera Szczeciñskiego”.
W imprezie, która odby³a siê w
Pyrzycach, wziê³o udzia³ 15 dru¿yn z
IV i V ligi, w tym Sarmata Dobra jako
jedyny zespó³ Klasy Okrêgowej.
Zespó³ Sarmaty jak na debiutanta wypad³ bardzo dobrze; wygra³ z
Wybrze¿em Rewalskim Rewal (IV
liga) 6:5 i 15:0, z ¯akami 94 Ko³obrzeg (V liga) oraz przegra³ z Energetykiem Gryfino (IV liga) 2:3 i
Kluczevi¹ Stargard (V liga) 5:6, co
da³o dru¿ynie 3 miejsce w tabeli.
Szczególnie szkoda pora¿ki z Kluczevi¹, gdy¿ do przerwy Sarmata
prowadzi³ 4:2 i chyba tylko brak halowego ogrania (Sarmata gra³ po raz
pierwszy na hali z du¿ymi bramka-

mi) spowodowa³, ¿e ten mecz zakoñczy³ siê minimaln¹ pora¿k¹.
Turniej grupy „C” by³ rozgrywany w
niedzielê i jeszcze na 20 sekund
przed jego koñcem Sarmata by³ w
finale, gdy¿ dru¿yna gospodarzy
Sokó³ Pyrzyce przegrywa³ z GKS
Mierzyn 4:5 i ten wynik premiowa³
Sarmatê. Jednak gospodarzom w
koñcówce uda³o siê wyrównaæ po
strzale samobójczym zawodnika
GKS, a remis zapewni³ miejsce w
finale Soko³owi.
Mimo braku awansu do fina³u
wystêp Sarmaty nale¿y oceniæ pozytywnie: dru¿yna strzeli³a w czterech meczach 30 bramek, co da³o jej
drugie miejsce wœród 15 dru¿yn
(najwiêcej 34 bramki zdoby³a Vineta Wolin), a Wojtek Bonifrowski
(Sarmata) zdoby³ 12 bramek i zosta³
najlepszym strzelcem Turnieju. Na
dalszych miejscach uplasowali siê:
Œwiderski (Pogoñ Barlinek) - 11
bramek oraz Magnuski (Kluczevia), Gajda (B³êkitni) i Tubacki
(Vineta) po 9 bramek.

Sarmata zagra³ w sk³adzie:
Marcin Kamiñski w bramce, oraz w
polu: Jaszczuk (1), Mioduszewski
(2), Bonifrowski (12), Padziñski

Grupa A
1.Vineta Wolin
2.B³êkitni Stargard
3. Hutnik Szczecin
4. Piast Choszczno
5. Stal Lipiany

1. Kluczevia Stargard
2.Energetyk Gryfino
3. Sarmata Dobra
4. Wybrze¿e Rewalskie Rewal
5. Zaki 94 Ko³obrzeg

Z rajdem po³¹czone by³o spotka-

W niedzielê 6 stycznia br. odby³
siê rajd pieszy wokó³ £obza. Trasa
prowadzi³a œcie¿k¹ ekologiczn¹,
dalej wzd³u¿ Wêgorzy i ko³o jeziora
Miejskiego.
Z turystycznym pozdrowieniem
Adam Kogut

bramki 34:8
bramki 26:17
bramki 20 :17
bramki 15:25
bramki 10:38

9 pkt,
9 pkt,
6 pkt,
6 pkt,
0 pkt,

bramki 27:16
bramki 18:15
bramki 30:16
bramki 23:17
bramki 2:3

Grupa C
1.Piast Chociwel
9 pkt, bramki 20-10
2.Pogoñ Barlinek
9 pkt, bramki 25-17
3.Sokó³ Pyrzyce
7 pkt, bramki 16-14
4.GKS Mierzyn
4 pkt, bramki 17-24
5. Œwit Skolwin
0 pkt, bramki 10-24
Dru¿yny, których nazwy wyt³uszczono awansowa³y do fina³u.

Spacer i k¹piel.

nie morsów z Drawska, £obza i Iñska. Kilkanaœcie mê¿czyzn i kobiet
k¹pa³o siê w jeziorze w specjalnie
przygotowanej przerêbli.

10 pkt,
9 pkt,
7 pkt,
3 pkt,
0 pkt,

Grupa B

ZIMOWA REKREACJA

W niedzielê 13 stycznia 2008 r.
grupa ³obzian wziê³a udzia³ w
rajdzie pieszym doko³a jeziora
Okra w Drawsku Pom. Wymarsz
tradycyjnie z placu przy
czo³gach. W imprezie udzia³
wziê³o ponad 60 piechurów. Na
zakoñczenie by³o ognisko, pyszna
grochówka i pieczenie kie³basek.

(6), Kieruzel (1), Gude³ajski (2),
Emilian Kamiñski (3), Dzierbicki
(3). W nawiasach liczba zdobytych
bramek.
(e)
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Pamiêtajmy o rocznicach
Od dwóch tygodni mamy ju¿ nowy rok i warto przypomnieæ
o przypadaj¹cych rocznicach. Nale¿y znaæ historiê swojego
terenu, w którym ¿yjemy. Poni¿ej wykazano zdarzenia.
1308 – 700 lat
Dobra – Podczas najazdu brandenburskiego zdobyty zosta³ zamek.
1808 – 200 lat
£obez – Miasto zosta³o samodzieln¹ gmin¹, zmiana ordynacji miejskiej.
Dobra – Wysadzono czêœæ murów zamku.
Dobra – Ludwik Dziewicz sprzeda³ miastu Bienice i Dobrkowo.
1908- 100 lat
£obez – Zbudowano szpital przy ul. Wojska Polskiego.
Starogard – Przebudowany zosta³ koœció³.
1958 – 50 lat
02. 02. Drugie wybory do rad narodowych, przewodnicz¹cym Prezydium PRN zosta³ Stanis³aw Zaremba.
08. 04. £obez – Zarejestrowano ognisko TKKF „B³yskawica”, prezesem zosta³ Stanis³aw Przeradzki.
Resko – Odbudowano gazowniê.
Wegorzyno – Odbudowano koœció³.
Prusim – Zorganizowano stacjê doœwiadczaln¹ roœlin.
Radowo Wielkie – szko³ê przekszta³cono na 5-oddzia³ow¹.
Przesta³y istnieæ Zespo³y PGR.
Na kolei wagony oznaczone jako klasa 3 przemianowano na klasê 2.
31.12. Na terenie powiatu dzia³a³o 12 placówek pocztowo-telekomunikacyjnych, by³o 694 abonentów telefonicznych.
1998 – 10 lat
01.01. £obez – Przedsiêbiorstwo Energetyki Cieplnej przekszta³cono
na zak³ad bud¿etowy – Zak³ad Energetyki Cieplnej.
23.02. Sulice – Zmar³ d³ugoletni so³tys Micha³ Ogorza³ek, urodzi³ siê
w 1900 r. w USA.
03.03. £obez – Utworzono Spo³eczny Komitet Budowy Hali Sportowej,
przewodnicz¹cym wybrano Mariana P³óciennika.
29.05. £obez – Otwarto œrodowiskowe ognisko wychowawcze.
10.06. £obez – Dawna mieszkanka miasta Gertrud Hagedorn ukoñczy³a
102 lata.
26.06. Resko – Przekazano do u¿ytku oczyszczalnie œcieków.
30.06. Zlikwidowano nauczanie w szkole filialnej Prusinowo i Wysiedle.
13.08. £obez – Pocz¹tek protestów mieszkañców w zwi¹zku ze zmian¹
w ostatniej chwili i £obez pozbawiono siedziby powiatu.
26.09. Resko – Zorganizowano 3 zjazd absolwentów LO.
11.10. Wybory do samorz¹dów.
10. Resko. - Og³oszono upad³oœæ Banku Spó³dzielczego.
12.12. £obez - Ko³o pszczelarzy otrzyma³o sztandar.
22.12. Mielno – Podczas pos³ugi kap³añskiej zmar³ proboszcz parafii
Sielsko, ks. Tadeusz ¯ebrowski.
31.12. £obez – W wyniku reorganizacji przesta³a dzia³aæ Komenda Rejonowa Policji.
Resko – Biblioteka Szko³y Podstawowej zosta³a skomputeryzowana.
Wêgorzyno – Ulicê A. Zawadzkiego przemianowano na Fortunata Sosnowskiego.
Wêgorzyno – Ukaza³o siê wydawnictwo J. Kosackiego – 13 tras rowerowych wokó³ Wêgorzyna.
Radowo Ma³e – Ko³o wêdkarzy przyjê³o nazwê „Sumik”.
Poznañ – Na nowym osiedlu mieszkaniowym w rejonie £awicy nadano
nazwê ulicy „£obeska”.
2003r. – 5 lat
01.01. £obez – Dokonano zmiany nazwy „Urz¹d Gminy i Miasta” na
„Urz¹d Miejski”.
20.02. Resko – Rada podjê³a uchwa³ê o likwidacji so³ectw – Iglice,
Lubieñ Górny, Luboradz, Piaski, Siwkowice, Sosnowo, Sosnówko, Stara
Dobrzyca i Tacza³y.
ok. 20.03. Wêgorzyno – Parafia rozpoczê³a wydawanie Biuletynu Parafialnego.

ok. 03. Restauracja „Kosmos” zmieni³a nazwê na „Tradycja”.
14.04. Worowo – Uszkodzenie nasypu kolejowego i na kilka dni wstrzymano kursowanie poci¹gów £obez - Œwidwin.
09.05. Resko – Zorganizowano dwudzieste spotkanie m³odzie¿y szkolnej z m³odzie¿¹ z Ducherow.
23.05. £obez – Podpisano umowê partnersk¹ z Paikuse w Estonii.
31.05. Wêgorzyno – Ksi¹dz biskup M.B. Kruszy³owicz poœwiêci³ sztandar gimnazjum.
08.06. £obez – przez miasto przeje¿d¿a miêdzynarodowy wyœcig kolarski Ba³tyk – Karkonosze.
06. Wêgorzyno – Dru¿yna pi³karska LKS Sparta awansowa³a do klasy
okrêgowej.
09.08. Dobra – Ksi¹dz biskup poœwiêci³ nowy pomnik na grobie ks.
Stanis³awa Popkiewicza, dawnego proboszcza przyby³ego z Podhajec.
15.08. Zajezierze – W koœciele ods³oniêto tablicê Sybiraków.
08. Bienice – dokonano remontu koœcio³a.
07.09. £obez – Wandale spalili Chatê Syberyjsk¹.
14.09. £obez – Kapela £obuziacy wyst¹pi³a na centralnych do¿ynkach
w Spale.
17.11. £obez – W bibliotece otwarto wystawê „Wojsko w naszych
zbiorach”.
13.12. £obez – Zorganizowano Powiatowy Szkolny Zwi¹zek Sportowy.
14.12. Dobra – Przeprowadzono wa¿ne referendum, dotychczasowy
burmistrz i Rada ust¹pili.
20.12. Zwierzynek – Przy koœciele zbudowano chodnik.
£obez – Przy bibliotece zbudowano parking.
Przeprowadzono remont kapitalny drogi £obez – Zajezierze.
Zakoñczono budowê wodoci¹gu £obez – Prusinowo, koszt 1,6 mln z³.
Wêgorzyno – Parafia zamówi³a w wydawnictwie „Ottonianum” kartki
o lokalnej tematyce.
Be³czna – Ks. Dariusz Grygowski napisa³ pracê magistersk¹ na temat
parafii.
Karwowo – Jan Ogiñski z ¯abna k. D¹browy Tarnowskiej wykona³ w
drewnie stacje Drogi Krzy¿owej i umieszczono je w koœciele.
Zbigniew Harbuz

Wyrok
Sygn. akt II K 674/07 Ds. 1330/07
Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej dnia 09 listopada 2007 r.
S¹d Rejonowy w £obzie II Wydzia³ Karny w sk³adzie: Przewodnicz¹cy:
SSR S³awa Miszel, Protokolant: Katarzyna Weso³a przy udziale Prokuratora
Ma³gorzaty Post – Dziêcio³, po rozpoznaniu dnia 09.11.2007 r. sprawy

Marka Strzeleckiego,
s. Adama i W³adys³awy z d. Molenda, ur. 02 maja 1960 r. w Jêdrzejowie;
oskar¿onego o to, ¿e: w dniu 09 listopada 2007 r. w miejscowoœci Be³czna na
drodze publicznej kierowa³ pojazdem marki Lublin o nr rej. ZS 63264, znajduj¹c siê w stanie nietrzeŸwoœci, wyra¿onej wynikiem 0,27 mg/l alkoholu w
wydychanym powietrzu, tj. o czyn z art. 178 a par. 1 kk.
Orzeka:
I. Oskar¿onego Marka Strzeleckiego uznaje za winnego pope³nienia
zarzucanego mu przestêpstwa i za to na podstawie art. 178 a par. 1 kk wymierza
mu karê grzywny w wysokoœci 80 (osiemdziesiêciu) stawek dziennych ustalaj¹c wysokoœæ jednej stawki w kwocie 10 (dziesiêciu) z³otych;
II. Na podstawie art. 42 par. 2 kk orzeka wobec oskar¿onego zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres roku;
III. Na podstawie art. 63 par. 2 kk orzeka wobec oskar¿onego zaliczenie
okresu zatrzymania jazdy na poczet orzeczonego œrodka karnego w postaci
zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych od dnia 09 listopada
2007 r.;
IV. Na podstawie art. 50 kk orzeka podanie wyroku do publicznej wiadomoœci poprzez og³oszenie w prasie lokalnej;
V. Zas¹dza od Skarbu Pañstwa na rzecz Kancelarii Adwokackiej adw.
Zdzis³awa Mikuckiego kwotê 439,20 (czterysta trzydzieœci dziewiêæ 20/100)
z³otych, w tym kwotê 79,20 (siedemdziesi¹t dziewiêæ 20/100) z³otych tytu³em
nale¿nego podatku VAT za obronê z urzêdu oskar¿onego Marka Strzeleckiego;
VI. 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 80 (osiemdziesi¹t) z³otych.

kazano za pokwitowaniem celem sprawowania dalszej opieki przez rodziców.

KOMÓRKOWIEC
(RADOWO MA£E) W nocy z 29 na
30.12.2007 r. w godz. 22.30-6.30 w
Radowie Ma³ym, na terenie dyskoteki,
nieznany sprawca dokona³ kradzie¿y
telefonu komórkowego marki Samsung,
wartoœci 450 z³, na szkodê Barbary B.

ALE COFKA
(£OBEZ) W dniu 04.01.2008 r., o
godz. 15.30 w £obzie, przy ul. Segala,
na parkingu sklepu Biedronka, El¿bieta
Rz. kieruj¹c samochodem marki Opel
Kadet, cofaj¹c przerysowa³a bok samochodu Opel Vectra.

UKARD£ DREWNO Z LASU
(DOBRA)
W
okresie
od
04.01.2008 r. od godz. 13.00 do dnia
05.01.2008 r. do godz. 13.00, z terenu
lasu pomiêdzy miejscowoœciami Grzêzno
a Dobra nieznana osoba dokona³a kradzie¿y drewna ró¿nego gatunku w iloœci
3 metrów szeœciennych, o ³¹cznej wartoœci 190 z³. Straty poniós³ Ireneusz L.

PRZEBI£ OPONY
(£OBEZ) W nocy z 5 na 6 .01.2008
r. w £obzie, przy ul. S³owackiego, nieznany sprawca dokona³ zniszczenia
dwóch opon w samochodzie Fiat Brawa, poprzez ich przeciêcie ostrym narzêdziem, powoduj¹c straty w wysokoœci 240 z³ na szkodê Teresy G.

NIEGRZECZNA PAULA
(£OBEZ) W dniu 07.01.2008 r., o
godz. 22.40, na drodze £obez – Œwidwin
patrol policji zatrzyma³ Paulê T., l. 15
(zam. Pyrzyce), która poszukiwana by³a,
jako uciekinierka z domu, przez Komendê Policji w Pyrzycach. Nieletni¹ prze-
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ZAK£ADOWY
KIESZONKOWIEC
(RESKO) W dniu 05.01.2008 r. w
godz. 02:00 - 07:00 w Resku, w szatni
zak³adu Sweedwood, nieznany sprawca z szafki ubraniowej dokona³ kradzie¿y portfela z zawartoœci¹ pieniêdzy,
dowodu osobistego i prawa jazdy. Straty w kwocie 50 z³ poniós³ Andrzej I.

POŒLIZG
(£ABUÑ
WLK.)
W
dniu
07.01.2008 r. oko³o godz. 12:10, w
£abuniu Wielkim, Marek U. w wyniku
poœlizgu kierowanego przez siebie samochodu Fiat Seicento wjecha³ do rowu
i uderzy³ w drzewo uszkadzaj¹c pojazd.

ZJECHA£ Z DROGI
(RESKO) W dniu 07.01.2008 r. na
drodze Resko – Starogard, kieruj¹cy
samochodem ciê¿arowym Pawe³ S., nie
dostosowa³ szybkoœci do warunków ruchu, w wyniku czego zjecha³ na pobocze.

UCIEKINIERZY ZATRZYMANI
(WÊGORZYNO)
W
dniu
07.01.2008 r. zostali zatrzymani w
Wêgorzynie, Damian Sz., lat 15 (zam.
Stargard ), Tomasz Sz., lat 16 (zam.
Stargard Szcz.), Patryk L., lat 15 (zam.
Sopot), poszukiwani operacyjnie jako
uciekinierzy z MOW w Trzciñcu. Zostali przekazani pod opiekê pracowników MOW w Trzciñcu.

dostosowa³ prêdkoœci do warunków
panuj¹cych na drodze, w wyniku czego
wpad³ w poœlizg kierowanym przez siebie samochodem Ford Transit, w wyniku czego samochód wpad³ do rowu i
przewróci³ siê na bok. Kierowca jecha³
sam i nie odniós³ obra¿eñ.

FINA£ PO LATACH
(STRZMIELE) W kwietniu 2005 r. w
Strzmielach jeden z mieszkañców za kwotê 500 z³ zakupi³ od mieszkañca Radowa
Ma³ego urz¹dzenie spawalnicze „migomat” pochodz¹ce z przestêpstwa kradzie¿y z w³amaniem. Mienie odzyskano.

POŒLIZG Z OBROTEM
(MIESZEWO) W dniu 08.01.2008
r. oko³o godz. 1:00 w okolicach miejscowoœci Mieszewo (trasa Su³kowo –
Mieszewo), Robert K. nie dostosowa³
prêdkoœci do panuj¹cych warunków na
drodze, w wyniku czego wpad³ w poœlizg kierowanym przez siebie samochodem Mercedes Sprinter, uderzy³ w
skarpê a nastêpnie obróci³ siê i wpad³
lewym bokiem do rowu. W zdarzeniu
pasa¿erka El¿bieta J., l. 52, (zam. Nowogard) odnios³a obra¿enia w postaci
z³amania koœci nogi, natomiast Maria
K., l. 86, odnios³a obra¿enia w postaci
otaræ naskórka i drobnych pot³uczeñ.
Obie poszkodowane zosta³y przetransportowane na obserwacjê do Szpitala w
Drawsku Pom.

STOCZY£ SIÊ
(WÊGORZYNO)
W
dniu
08.01.2008 r. w Wêgorzynie, przy ul.
Runowskiej, samochód marki VW Golf
nale¿¹cy do Jana M. stoczy³ siê z miejsca parkowania, w wyniku czego uderzy³ w samochód marki Audi, nale¿¹cy
do Katarzyny L., powoduj¹c uszkodzenie zderzaka.

WYL¥DOWA£ W ROWIE

POJE•DZI£A SOBIE

(WÊGORZYNO)
W
dniu
08.01.2008 r. o godz. 6.20, na trasie
Wêgorzyno – £obez Henryk K. nie

(RESKO) W dniu 10.01.2008 r. ok.
godz. 21.00, w Resku przy ul. W. Polskiego, Dorota L. dokona³a krótkotrwa³ego u¿ycia samochodu marki Skoda, w
ten sposób, ¿e przy u¿yciu oryginalnych
kluczyków uruchomi³a pojazd odje¿d¿aj¹c z miejsca parkowania, nastêpnie porzuci³a go w stanie uszkodzo-

Wyrok
Sygn. akt II K 515/07 Ds. 926/07
Wyrok w Imieniu Rzeczypospolitej Polskiej dnia 12 grudnia 2007 r.
S¹d Rejonowy w £obzie II Wydzia³ Karny w sk³adzie: Przewodnicz¹cy:
asesor s¹dowy Karolina Szabo, Protokolant: st. sekr. s¹d. Katarzyna Kwaœna
przy udziale Prokuratora Lucyny Kreczko – Wilk, po rozpoznaniu dnia 12
grudnia 2007 r., sprawy:

Jana Zieliñskiego,
s. Antoniego i Stanis³awy z d. Ciapa, ur. 31 sierpnia 1948 r. Zelmowo;
oskar¿onego o to, ¿e: w dniu 15 lipca 2007 r. miêdzy miejscowoœciami Zagórzyce – Ro¿nowo po drodze publicznej kierowa³ rowerem bêd¹c w stanie
nietrzeŸwoœci wyra¿aj¹cym siê zawartoœci¹ 0,61 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, tj. o czyn z art. 178 a par. 2 kk
I. Oskar¿onego Jana Zieliñskiego uznaje za winnego pope³nienia zarzucanego mu przestêpstwa z art. 178 a par. 2 kk i na tej podstawie wymierza mu
karê 4 (czterech) miesiêcy pozbawienia wolnoœci;
II. Na podstawie art. 42 par. 1 i 2 kk orzeka wobec oskar¿onego zakaz
prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerów w ruchu l¹dowym na okres 5 (piêciu) lat;
III. Na podstawie art. 50 kk orzeka podanie wyroku do publicznej wiadomoœci poprzez opublikowanie jego treœci w prasie lokalnej;
IV. Na podstawie art. 49 par. 2 kk orzeka od oskar¿onego na rzecz Fundacji “Edukacja i Technika Ratownictwa”, ul. Ch³odna 3, 00-891 Warszawa,
œwiadczenie pieniê¿ne w wysokoœci 300 (trzystu) z³otych;
V. Zwalnia oskar¿onego od ponoszenia kosztów s¹dowych, w tym op³aty
w sprawie.

nym, czym dzia³a³a na szkodê Krzysztofa O. Kobieta zosta³a zatrzymana i
osadzona w PDOZ do wyjaœnienia.

ZDJ¥£ Z AUTA CO SIÊ DA£O
(£OBEZ) W okresie od godz. 19.00
dnia 08.01.2008r. do godz. 06.00 dnia
09.01.2008 r. w £obzie, przy ul. Komuny Paryskiej, nieznany sprawca dokona³ kradzie¿y z samochodu Renault lusterka, pióra wycieraczki oraz anteny,
ponadto dokona³ uszkodzenia kierunkowskazu. Straty w kwocie 180 z³ poniós³ Marcin W.

OKRAD£ PIWNICÊ
(DOBRA)
W
okresie
od
07.01.2008 r. od godz. 15.00 do dnia
09.01.2008 r. do godz. 13.30 w Dobrej,
przy ul. S³onecznej, nieznana osoba
dokona³a poprzez ukrêcenie skobla
drzwi wejœciowych w³amania do piwnicy, sk¹d ukrad³a sprzêt RTV ró¿nego
rodzaju o ³¹cznej wartoœci 2000 z³.
Sprawca dzia³a³ na szkodê Janusza K.

WYP£ACI£ Z CUDZEJ KARTY
(£OBEZ) W okresie od 6 do 7.
01.2008 r. w £obzie nieznany sprawca
z mieszkania przy ul. Kraszewskiego w
bli¿ej nieustalonych okolicznoœciach
dokona³ kradzie¿y karty bankomatowej, po czym dokona³ wyp³aty 1400 z³
dzia³aj¹c na szkodê Stanis³awa K.

POSZUKIWANY ZATRZYMANY
(RADOWO MA£E) W dniu
10.01.2008 r. o godz. 13.00, na terenie
gminy Radowo Ma³e policjanci
dokonali zatrzymania poszukiwanego
Grzegorza K., do odbycia kary pozbawienia wolnoœci.

BEZ SILNIKA NIE BÊDZIE
PI£OWANIA
(SIELSKO) W okresie od godz.
21.00 dnia 09.01.2008 r. do godz.
08.30 dnia 10.01.2008 r. w Sielsku
nieznany sprawca z niezamkniêtego
pomieszczenia stodo³y dokona³ kradzie¿y silnika elektrycznego od pi³y
sto³owej wartoœci 200 z³, na szkodê
Wandy K.

Widoczni - bezpieczni

Policjanci rozdali kamizelki
odblaskowe
(£OBEZ) W dniu 11 stycznia
2008 r. policjanci Zespo³u Ruchu
Drogowego KPP £obez kontynuowali rozpoczêt¹ w dniu 7 stycznia
br. akcjê wrêczania rowerzystom i
motorowerzystom kamizelek odblaskowych s³u¿¹cych poprawie ich
widocznoœci i bezpieczeñstwa na
drodze. Do chwili obecnej policjanci rozdali nieodp³atnie 50 sztuk kamizelek. 100 sztuk kamizelek zakupi³ Urz¹d Miejski w £obzie wydaj¹c oko³o 450 z³. Ponadto policjanci
rozdaj¹ kamizeli zakupione przez

PZU. Policja apeluje do wszystkich
osób korzystaj¹cych z rowerów i
motorowerów o zak³adanie takich
kamizelek i jazdê z w³¹czonymi
œwiat³ami. Jesteœmy widoczni, jesteœmy bezpieczni.
(rk)

C MY K

Str. 20

ROZMAITOŒCI

tygodnik ³obeski 15.01.2008 r.

KRZY¯ÓWKA 3

DRUKARNIA
NAGRODA
Miesiêczna prenumerata „Tygodnika £obeskiego”
Poprawne rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 1 brzmia³o:
“Nie kupuj kota w worku”.
Poprawne rozwi¹zania nades³ali: Antonina Kaczmarek (Dobra),
Zofia Janicka (£obez), Maria Szylinowicz (£obez), Joanna Michniewicz (£obez), Karolina P³ocka (£obez).
Nagrodê wylosowa³a pani Antonina Kaczmarek z Dobrej.
Gratulujemy.

Oferujemy druk:
-

ulotek
plakatów
wizytówek
druków, samokopii

£obez ul. S³owackiego 6, tel./fax - 091 39 73 730

