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Podatek od marketów,
400 na
czyli nadal przegrywamy... Browarn¹
Kazimierz Rynkiewicz

Gdy jestem w którymœ z powiatów, gdzie wydajemy gazety, czêsto
s³yszê od radnych lub mieszkañców
tych powiatowych miast o inwazji
marketów. Ka¿dy z nich jest przekonany, ¿e to w³aœnie w jego miasteczku powsta³o najwiêcej takich sklepów. To niestety czêsty b³¹d perspektywy, charakterystyczny dla
myœlenia prowincjonalnego, zamkniêtego we w³asnych op³otkach,
spoza których nie widzi siê s¹siadów, nie mówi¹c ju¿ o sprawach krajowych. Rzadko który lokalny polityk martwi siê tym, co siê dzieje w
Polsce, jak jego praca przek³ada siê
na sprawy krajowe, jaki ma na nie
wp³yw (i czy chce mieæ) swoimi decyzjami. W³adza wy¿szego stopnia
s³u¿y mu tylko do wyszarpywania
ró¿nych nale¿noœci, z ca³kowit¹
aprobat¹ przyjmuje narzucane przepisy i nie czuje siê w³adny mówiæ do
tej w³adzy w imieniu swojej spo³ecznoœci. Rzadko kiedy podgl¹da u innych rozwi¹zania, które mo¿na by
zastosowaæ z po¿ytkiem dla swoich
mieszkañców. Je¿eli ju¿ coœ wymyœla, to w imiê spraw doraŸnych, pragmatycznych i lokalnych. Nie rozgl¹da siê po kraju, po œwiecie, nie przygl¹da siê innym modelom samorz¹dnoœci, by móc wyrobiæ sobie jak¹œ
ocenê swojego samorz¹du, swojej
dzia³alnoœci, z innej perspektywy.
Niestety, coraz liczniejsze nawi¹zywanie kontaktów partnerskich z
gminami zagranicznymi sprowadza
siê g³ównie do „wycieczek” na koszt
podatnika. Organizatorzy zapewniaj¹ atrakcje, zwiedza siê zabytki,
pije szampana, robi zakupy i tyle
wynika z takich kontaktów.
Piszê to po krótkim wypadzie
promem do Sztokholmu. Dwa dni
spêdzone w stolicy Szwecji przekona³y mnie, ¿e naród szwedzki jest
bardzo samodzielny. To znaczy, ¿e
sam uk³ada sprawy w swoim pañstwie, nie bacz¹c na ró¿ne trendy i
naciski europejskie. Szwecja nie
zmieni³a waluty, nie przyjê³a euro i
pozosta³a przy koronie, nale¿¹c jednoczeœnie do Unii Europejskiej. Jednak tym, co zaskoczy³o mnie najbardziej, by³ brak marketów, szyldów
obcych firm oraz takich towarów. To
co w Polsce sta³o siê w przeci¹gu 20
lat, czyli kolonizacja gospodarcza
kraju, tam nie zaistnia³o w ogóle.
Szwedzi nie dali sobie wydrzeæ w³asnego handlu i przemys³u. Ten ma³y,
niespe³na 10-milionowy naród, sam
wyprodukowa³ kilka œwiatowych

marek: Volvo, Ericsson, Husqvarna,
Scania, Electrolux, Ikea czy Nordea
Bank. My, prawie 40-milionowy naród, nie mamy ¿adnej œwiatowej
marki. Czy to nie powinno nam daæ
do myœlenia?
W Sztokholmie, który objechaliœmy, nie by³o œladu Lidlów, Biedronek czy Netto. W Polsce nie mo¿na
przejœæ spokojnie, by nie natrafiæ na
szyld jakiegoœ operatora telefonii
komórkowej, jakiegoœ banku zagranicznego (a jest ich ju¿ pe³no), jakiejœ zagranicznej sieci obuwniczej
czy marketu. A w marketach ju¿ prawie nie uœwiadczy siê polskich wyrobów. Nie wiem, jak Szwedzi to zrobili, ale to œwiadczy o sile spo³ecznej
i m¹droœci polityków. Miêdzy innymi dziêki temu (tak¿e dziêki systemowi socjalnemu) maj¹ najni¿sze bezrobocie na œwiecie, bo produkuj¹ we
w³asnych firmach i fabrykach oraz
jeden z najwy¿szych dochodów na
mieszkañca, bo s¹ w³aœcicielami zysków, a nie tylko pracownikami najemnymi w firmach zagranicznych,
które wyprowadzaj¹ zyski do innych krajów, jak to dzieje siê u nas.
Warto by³oby, gdyby samorz¹dowcy nawi¹zuj¹c kontakty z gminami szwedzkimi, poduczyli siê od
nich patriotyzmu gospodarczego.
Zapytali – jak to siê robi.
Wiêc to mnie w Szwecji zaskoczy³o, a raczej potwierdzi³o prawdê o
nas – jako europejskiej kolonii gospodarczej, z tubylcami, którym
wmówiono, ¿e otwieraj¹c siê na Zachód, z³apaliœmy pana Boga za nogi
i ¿e te markety – jak siê wyrazi³a pewna burmistrz – to takie nas cywilizowanie. Wynik³o z tego, ¿e sami nic
nie potrafimy, wiêc nasze zak³ady
przejêli ci, co potrafi¹; banki, papiernie, cukrownie, przemys³ odzie¿owy, przetwórczy, elektroniczny,
huty i stocznie, a nawet prasê. Mo¿e
w³aœnie szczególnie prasê, która
wbija nam do g³ów, ¿e tak powinno
byæ, ¿e powinniœmy byæ najemnikami we w³asnym kraju. W³aœcicielami
maj¹ byæ inni. W Szwecji prasa jest
szwedzka, wiêc mo¿e dlatego ocalili

swoje zak³ady, co pozwoli³o im dysponowaæ zyskami z nich. A jak siê
jest w³aœcicielem zysków, to decyduje siê samemu, na co je wydaæ, jak
zainwestowaæ.
Ktoœ powie, ¿e Szwecja to system socjalny o najwy¿szych podatkach, a nie ka¿demu to siê podoba.
Ja tylko zwracam uwagê, ¿e oni
stworzyli go sami, bo uwa¿ali, ¿e taki
bêdzie dla nich dobry. St¹d powsta³a oryginalna szwedzka demokracja,
znacznie ró¿ni¹ca siê od niemieckiej
lub francuskiej. Ale, by j¹ tak¹ stworzyæ, trzeba byæ podmiotem buduj¹cym, a nie przedmiotem do zabudowy. Czy my chocia¿ odrobinê czujemy, ¿e jesteœmy, jako naród, podmiotem buduj¹cym w³asn¹ demokracjê,
w³asn¹ gospodarkê, w³asny rynek?
Wracaj¹c do owych marketów,
do tego, ¿e ka¿dy w swoim miasteczku uwa¿a, ¿e w³aœnie tu pad³ rekord
liczby marketów, to trzeba wyjœæ
poza op³otki i rozejrzeæ siê. Ju¿ w
prawie ka¿dym miasteczku powiatowym jest ich po piêæ, szeœæ, a nawet
siedem. To zadziwiaj¹ce, jak rodzimi
handlowcy, radni i politycy lokalni
oddali walkowerem bój o handel, o
miejsca pracy i zyski.
Niedawno by³em na sesji w
Drawsku Pomorskim. Kilku, przytomnych jeszcze, radnych, postawi³o wniosek o podwy¿szenie stawki
podatku od nieruchomoœci dla marketów (prawo na to pozwala). Powyci¹gali istniej¹ce ju¿ uchwa³y o takich podwy¿kach w innych miastach
(Bia³ogard, Elbl¹g, Kielce, £ódŸ
itd.), bo zbli¿a siê debata bud¿etowa
na przysz³y rok. Burmistrz, z nut¹
sprzeciwu w g³osie, stwierdzi³, ¿e to
by³by wzrost zaledwie o 5 tys. z³.
„Jego” radni odrzucili ten wniosek.
Na pocz¹tku sesji ktoœ wsta³ i
prosi³ o dofinansowanie klubu sportowego. Radni mogliby opodatkowaæ markety i uzyskane 5 tys. daæ na
klub, dzieciakom na sport. Teraz zapewne dadz¹ na klub z podatków
miejscowych sklepikarzy.
Dawno nie spotka³em siê z czymœ
tak idiotycznym.

(£OBEZ). Urz¹d opracowa³ ju¿
wniosek o dofinansowanie projektu
pt. Przebudowa ulicy Browarnej i
ulicy Bema w £obzie. Ca³kowita
wartoœæ zadania wynosi niemal 822
tys. z³. Gmina wnioskuje o dofinansowanie w wysokoœci 403 700 z³ do
Zachodniopomorskiego Urzêdu
Wojewódzkiego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg
Lokalnych 2008 – 2011.
mm

Zaskar¿yli
(£OBEZ). Rada Miejska
uchwali³a wniesienie skargi do
Wojewódzkiego S¹du Administracyjnego na stanowisko RIO w
sprawie stwierdzenia niewa¿noœci
uchwa³y Rady Miejskiej z 2 czerwca 2009 r.
Sprawa dotyczy uniewa¿nienia
przez RIO uchwa³y Rady Miejskiej a
dotycz¹ca umorzenia kary dla mê¿a
radnej za wyciêcie drzew.
Podczas sesji 10 radnych g³osowa³o za wniesieniem skargi, przeciw
g³osowa³ radny Zbigniew Pude³ko,
jedna osoba wstrzyma³a siê od g³osu.
mm
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Wyjecha³ przed rozpêdzone Volvo
(£OBEZ) W sobotê,
26 wrzeœnia, oko³o
godz. 15.00, na drodze £obez – Dalno,
dosz³o do powa¿nego
wypadku drogowego.
Kieruj¹cy samochodem marki
Renault Megane, m³ody mieszkaniec Dalna, nie zachowuj¹c nale¿ytej
ostro¿noœci, wyjecha³ z drogi prowadz¹cej do ogródków dzia³kowych
na szosê do £obza. W tym czasie, od
strony Dalna, nadjecha³o BMW,
prowadzone przez mieszkañca
£obza, który widz¹c wy³aniaj¹ce siê
z boku auto, zacz¹³ gwa³towanie
hamowaæ. Jad¹cy za nim kierowca
Volvo, 24 letni mieszkaniec powiatu
drawskiego, aby unikn¹æ zderzenia z
pojazdem jad¹cym przed nim, chcia³
go omin¹æ i zjecha³ na lewy pas drogi. Tutaj uderzy³ w Renaulta. Musia³
jechaæ doœæ szybko, bo jego droga
hamowania by³a d³uga. Uderzone
auto wybi³o siê w przydro¿ne drzewo.
Kierowca Renault zosta³ œmig³owcem przetransportowany do
szpitala w Szczecinie. Jego stan jest

powa¿ny, ma obra¿enia g³owy i klatki piersiowej. Jeden z obserwatorów zdarzenia stwierdzi³, ¿e wyjazd
z tej bocznej drogi, jak i tej znajduj¹cej siê bli¿ej £obza, z których ludzie wyje¿d¿aj¹ z ogródków, s¹
utrudnione przez blisko rosn¹ce

drzewa. Zas³aniaj¹ one widocznoœæ. Dobrze by³oby, gdyby s³u¿by
drogowe wycina³y drzewa przy
skrzy¿owaniach, umo¿liwiaj¹c bezpieczniejsze wyjazdy. Oczywiœcie
nie zapobiegnie to wypadkom, ale
mo¿e zmniejszyæ ich iloœæ.
(r)

Uzbrojenie kontra
brzozy
(£OBEZ). Obecnie prowadzone
s¹ roboty budowlane uzbrojenia
dzia³ek budowlanych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne
przy ul. Borków w £obzie.
Wykonawc¹ robót jest Zak³ad
Us³ugowo Handlowy Zofia Kurzymska z siedzib¹ w Krzemieniu. Wstêpny termin termin zakoñczenia robót
ustalono do koñca sierpnia. Okaza³o
siê jednak, ¿e na dzia³ce rosn¹ brzozy i termin zakoñczenia prac przesu-

niêto do po³owy paŸdziernika. W
zwi¹zku z tym, ¿e na dzia³ce ros³y
samosiejki, nale¿a³o przejœæ procedurê zwi¹zan¹ z usuwaniem drzew
(wniosek do starostwa o pozwolenie
itd.). Obecnie wszystkie drzewa zosta³y usuniête i prace trwaj¹. Teoretycznie odbiór ma nast¹piæ 16 paŸdziernika, jednak wykonawca zobowi¹za³ siê, ¿e prace wykona do koñca
wrzeœnia.
Wartoœæ zadania wynosi niewiele ponad 347. tys. z³ brutto. mm
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Powiêksz¹ £obez
(£OBEZ). Gmina
£obez jest w trakcie
opracowywania
planu zagospodarowania przestrzennego czêœci obrêbu
Ko³dr¹b z przeznaczeniem pod zabudowê produkcyjn¹
i us³ugow¹.
Ze wzglêdu na to, ¿e grunty objête procedur¹ planistyczn¹ zaliczane s¹ do wysokiej klasy bonitacyjnej
gleb (RIII, RIV), przysz³y inwestor
lub gmina w przypadku realizacji inwestycji na tych terenach musieliby
ponieœæ wysokie op³aty z tytu³u
wy³¹czenia tych gruntów z produkcji rolnej. Koszty z tytu³u zmiany
granic administracyjnych miasta
kszta³towaæ siê bêd¹ w granicach 80
tys. z³ – 100 tys. z³.
Mimo i¿ uchwa³a w tej sprawie ju¿
by³a podjêta podczas sesji 29 paŸdziernika ubieg³ego roku i przeprowadzono w tej sprawie konsultacje z
mieszkañcami miasta £obez oraz
so³ectwa Bonin, podczas których
mieszkañcy byli informowani, i¿
przesuniêcie granic administracyjnych miasta bêdzie dokonane po
granicach u¿ytków rolnych, pod-

czas komisji po³¹czonych wiêkszoœæ
radnych by³a przeciw poszerzeniom
granic miasta. Od ubieg³ego roku nic
siê nie zmieni³o. Ca³a procedura poszerzenia granic musia³a zostaæ uruchomiona od pocz¹tku, bowiem, w
momencie przygotowywania wniosku do Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych
i Administracji okaza³o siê, ¿e na
mapach ewidencyjnych i zasadniczych pochodz¹cych z zasobów
Wydzia³u Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w £obzie istnia³y rozbie¿noœci dotycz¹ce u¿ytków rolnych. Nale¿a³o to uregulowaæ. Teraz ponownie rozpoczêto
ca³¹ procedurê od nowa, wraz z t³umaczeniem radnym zasadnoœci podjêcia uchwa³y.
– Firmy chêtnie przyjecha³yby
do £obza, ale s¹ to tereny nieuzbrojone, brak planu itd. Dlatego uwa¿am, ¿e przesuniêcie granic, gdzie
dla tego terenu gmina przygotuje
plan, jest jak najbardziej zasadne.
W przeciwnym wypadku gmina nie
bêdzie dysponowa³a takim terenem, który bêdzie mo¿na przeznaczyæ pod przemys³. Jest to jedyne
miejsce, które nie koliduje ani z dzia³alnoœci¹ miasta, ani z lokalami
mieszkalnymi. Inwestor chce wejœæ
od razu, a ca³a procedura trwa bardzo d³ugo i to jest zniechêcaj¹ce.
Wydatki rzêdu 80 tys. z³, to niedu¿o, bo za sprzeda¿ samej ziemi bêdzie wiêksza kwota. Do tego mamy

Durszlak Umorzono
zamiast
dachu
(WÊGORZYNO). Tutejszy
obiekt przedszkola ju¿ b³aga
o litoœæ. Jak zauwa¿y³a
podczas sesji przewodnicz¹ca
Rady miejskiej Monika
KuŸmiñska, zwyk³y deszcz
powoduje, ¿e w przedszkolu
na pod³odze porozk³adane
s¹ miski i wiaderka. Dziurawy
dach nie zatrzymuje wody.
– Robiliœmy remonty w szko³ach podstawowych, mamy nowy
budynek gimnazjum, chyba czas,
¿eby wzi¹æ siê za remont przedszkola. Jest to wniosek do nowego bud¿etu – powiedzia³a.
mm

(£OBEZ). Na pocz¹tku sierpnia
burmistrz roz³o¿y³ na raty wraz z
odsetkami i op³at¹ prolongacyjn¹
zaleg³oœci z tytu³u podatku rolnego
za lata 2007-2009 w ³¹cznej kwocie
1688,00 z³, mieszkañcowi Budziszcza, gmina £obez- p. Mieczys³awowi Zwierzchowskiemu. Z kolei negatywnie zosta³o rozpatrzone podanie
Firmy Tapicersko Meblowej z
£obza, o umorzenie I i II raty podatku od nieruchomoœci za 2009 r.

jeszcze podatek od nieruchomoœci i
miejsca pracy. Uwa¿am, ¿e jest wiêcej korzyœci, tym bardziej ¿e ten
wydatek nie jest w ci¹gu jednego
roku – powiedzia³ zastêpca burmistrza Ireneusz Kabat.
Za przyst¹pieniem do procedury
przesuniêcia granic by³ równie¿ radny Piotr Æwik³a, który stwierdzi³, ¿e
bêdzie g³osowa³ za przesuniêciem
granic i przeznaczeniem tych terenów pod przemys³.
- Tam by³ problem z firm¹ francusk¹, która tylko dlatego nie we-

Wnioskodawcy zosta³a zaproponowana mo¿liwoœæ roz³o¿enia nale¿noœci na raty. Równie¿ negatywnie rozpatrzono podanie ma³¿eñstwa z Zagórzyc o umorzenie zaleg³ego podatku od nieruchomoœci za 2009 r.
W sumie umorzono podatek rolny (nale¿noœæ g³ówna) w wysokoœci 1.441z³, odsetki w kwocie
196 z³ i op³atê prolongacyjna 51
z³, co daje kwotê w wysokoœci
1.688,00 z³.
mm

Remont za 54 Kanalizacja
tysi¹ce
na Zielonej
(UNIMIE) 2 wrzeœnia gmina zawar³a umowê na wykonanie remontu œwietlicy wiejskiej w Unimiu ze
Zbigniewem Kaschub¹, prowadz¹cym dzia³alnoœæ gospodarcz¹ Us³ugi
Ogólnobudowlane „MAKSIM” z
siedzib¹ w Krzynnie. Wartoœæ umowy wynosi brutto 54.149,49 z³. Termin
zakoñczenia prac – 15. listopad. op

(£OBEZ). W ulicy Zielonej w
£obzie trwa budowa kanalizacji
deszczowej, sanitarnej i sieci wodoci¹gowej przez PPHU „DROKON
Kazimierz Jasik” ze Œwidwina.
Termin zakoñczenia robót ustalono
na 7. listopada bie¿¹cego roku. Wartoœæ zadania, wraz z przebudow¹ jezdni, wyniesie 517.665,93 z³ brutto. op

sz³a, bo nie by³o uregulowanej sytuacji prawnej. Ja wtedy widzia³em rzeczywisty problem, jeœli nie bêdziemy
w pewnych momentach dzia³aæ
szybko, to nie bêdziemy mieli inwestorów - argumentowa³.
Zebrania z mieszkañcami ca³ego
miasta oraz so³ectwa Bonin w tej
sprawie maj¹ odbyæ siê do 30 listopada.
Po wyjaœnieniach radni zag³osowali za, przy przeciwnych g³osach
trzech radnych, trzech radnych
wstrzyma³o siê od g³osu.
mm

Nasze
drogie
oœwietlenie
(£OBEZ). Na pocz¹tku wrzeœnia gmina podpisa³a umowê umowê
na przebudowê oœwietlenia na osiedlu Hanki Sawickiej w £obzie.
Zadanie bêdzie kosztowa³o gminê 98.750,11 z³ brutto. Prace wykonuje firma CENTRUM Elektrotechnika Instalacje Serwis Sp. z o.o. z
siedzib¹ w Policach. Natomiast wykonanie oœwietlenia w Be³cznej, o
wartoœci brutto 20.235,30 z³, oraz
budowê oœwietlenia dojœcia do budynku socjalnego w Worowie, o
wartoœci brutto 33.336,46 z³, powierzono Jerzemu Minga³³o Zak³ad Projektowania i Wykonawstwa Instalacji Elektrycznych z siedzib¹ w Gorzowie. Termin zakoñczenia wszystkich
trzech zadañ ustalono na dzieñ
18.11.2009 r.
op
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Drogi czy internet?
(£OBEZ). Pod obrady sesji trafi³ projekt
uchwa³y dotycz¹cy budowy sieci teleinformatycznej na terenie gminy £obez. Radni,
mimo i¿ zag³osowali za wdro¿eniem systemu na terenie gminy, do koñca nie s¹ pewni, na czym w³aœciwie mia³aby ta inwestycja polegaæ. Z tego te¿ wzglêdu trzech radnych by³o przeciw wchodzeniu w coœ, co
nie do koñca jest czytelne, tym bardziej,
¿e najprawdopodobniej koszt budowy
spad³by na barki gminy.
Za ma³o konkretów
Radni mieli nie lada orzech do
zgryzienia, gdy przysz³o im g³osowaæ nad projektem uchwa³y dotycz¹cym wdro¿enia systemu teleinformatycznego na terenie gminy.
Uzasadnienie do uchwa³y, wprawdzie obszerne, w³aœciwie niewiele
wyjaœnia³o. Dlatego te¿ jako pierwsza g³os zabra³a sekretarz gminy
Monika Jarzêbska.
– Marsza³ek województwa wyst¹pi³ do nas z projektem porozumienia w sprawie przyst¹pienia do realizacji projektu pod nazw¹ „Budowa
zachodniopomorskiej sieci teleinformatycznej i dostêpu do aplikacji
e-us³ug. Za³o¿enia projektowe s¹
takie, ¿e bêd¹ realizowane dwa pod-

stawowe dzia³ania: pierwsze – budowa regionalnej sieci do ka¿dej
gminy, drugi etap, to budowa platformy e-us³ug.: np. e-zdrowie - to
internetowy dostêp do bazy danych. Samo podpisanie porozumienia nie wywo³uje ¿adnych skutków.
Poza tym porozumieniem bêdzie
jeszcze umowa, która bêdzie szczegó³owo regulowa³a pewne kwestie.
Gdy bêdzie umowa, bêd¹ musia³y ju¿
byæ wprowadzone œrodki do bud¿etu. Tak wiêc decyzjê o przyst¹pieniu
do projektu bêdziemy podejmowali
dopiero podczas wprowadzania
œrodków do bud¿etu – wyjaœni³a
sekretarz.
Wiceburmistrz Ireneusz Kabat
zaproponowa³, aby radni uchwa³ê

przyjêli. Wyjaœni³, ¿e wprawdzie
obecnie jest ma³o szczegó³ów, ale nie
podjêcie uchwa³y, byæ mo¿e zablokuje dalsze dzia³ania, gdy jednoczeœnie przyjêcie jej do niczego gminy
nie zobowi¹zuje.

Internet zamiast dróg?
Przewodnicz¹c¹ Rady Miejskiej
El¿bietê Kobia³kê zainteresowa³o,
czy wydzielenie takiej kwoty 140
milionów z³ z RPO na ten temat ograniczy dostêpnoœæ do innych dofinansowañ.
- Czy jest to program tak zaplanowany, ¿e jego uruchomienie spowoduje okrojenie innych tematów w
skali województwa? - spyta³a.

Sekretarz gminy Monika Jarzêbska wyjaœni³a, ¿e œrodki zaplanowane s¹ na podjêcie wspólnej inicjatywy, wynika z tego, ¿e wszystkie
œrodki z tego programu bêd¹ skierowane w³aœnie na to zadanie, a indywidualne wnioski sk³adane przez
poszczególne gminy nie bêd¹ realizowane. Oznacza to, ¿e wiele dróg,
na które gminy sk³adaj¹ wnioski o
dofinansowanie, nie bêdzie wykonanych ze wzglêdu na budowê sieci
nie do koñca wiadomo dla kogo i za
czyje pieni¹dze. Póki co wszystko
wskazuje na to, ¿e internet na terenie
gminy i tak mia³by byæ finansowany
ze œrodków w³asnych. Oznacza to, ¿e
gminy z jednej strony musia³yby zrezygnowaæ z dofinansowañ na budowy dróg, z drugiej strony i tak same
pokrywaæ koszty budowy sieci teleinformatycznej.

E-niewiadomo co
Radna Helena Szwemmer swoje
obawy na temat tego typu inwestycji wyrazi³a bardzo konkretnie.
– Po pierwsze jest za ma³o informacji, po drugie, z tego co uda³o
siê nam dowiedzieæ, to ciê¿ar ca³ej tej
operacji zosta³ przeniesiony na gminy. Mówi siê o dofinansowaniach na
szczeblu powiatu, mówi siê o dofinansowaniach na szczeblu regionu,
natomiast koszty pozosta³e prowadzenia tych us³ug e-niewiadomo jakich, pokrywane bêd¹ z wydatków
bud¿etowych gminy. S¹dzê, ¿e podejmowanie takich decyzji, kiedy nie
ma szczegó³ów i informacji miarodajnych, zaciemnia obraz decydentom,
bo jesteœmy za, ale w³aœciwe za
czym? Za e-niewiadomo czym. – powiedzia³a radna.
W konsekwencji za podjêciem
uchwa³y zag³osowa³o 7. radnych,
trzech, wstrzyma³o siê od g³osu, 5.
- by³o przeciw. Uchwa³a zosta³a
podjêta.
mm
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Na mediacjê do urzêdu

Wyceni¹ szkody

33 tys. z³
na komunalkê
(£OBEZ). W sierpniu w ramach
nadzoru nad utrzymaniem lokali
komunalnych i poprawy stanu technicznego wykonano roboty remontowe w lokalach i budynkach komunalnych.
I tak prace konserwacyjne dachu
wykonano na budynku przy ul. Niepodleg³oœci 62 za kwotê - 3.365,77 z³,
zakupiono materia³ do prac remontowych wykonanych w lokalach komunalnych za sumê 6.676,85 z³, wymieniono 3 sztuki drzwi w lokalach
komunalnych w £obzie, co kosztowa³o bud¿et gminy 1.925,94 z³, wymieniono 4 okna w lokalach komunalnych (ul. Niepodleg³oœci 62/1b, m.
Prusinowo 5/2) za kwotê 2.850 z³.

(£OBEZ-gmina). W zwi¹zku z
tym, ¿e rolnicy nie zawsze zgadzaj¹
siê z wycen¹ szkód prowadzon¹
przez komisje, w których udzia³
bior¹ przedstawiciele kó³ ³owieckich, a sprawy s¹dowe s¹ kosztowne i d³ugotrwa³e, wyznaczono pracowników Urzêdu Miejskiego w
£obzie do przeprowadzania mediacji dla polubownego rozstrzygania
sporów pomiêdzy w³aœcicielami lub
posiadaczami gruntów a dzier¿awcami lub zarz¹dcami obwodów
³owieckich o wysokoœæ wynagrodzenia za szkody.
Zdaniem wielu rolników Prawo

£owieckie oraz nowe ustawy o
Ochronie przyrody i o Ochronie
zwierz¹t, uniemo¿liwiaj¹ uzyskanie
godziwego odszkodowania za szkody. Z kolei postêpowanie s¹dowe w
sprawach szkód jest uci¹¿liwe i d³ugotrwa³e. Dlatego te¿ zostali wyznaczeni pracowni cy Urzêdu Miejskiego w £obzie do przeprowadzania
mediacji. Dla obwodu dzier¿awionego przez Wojskowe Ko³o £owieckie
„Cyranka” w Szczecinie w mediatorem jest Arkadiusz Kogut i p. Irena
Libiszewska, dla pozosta³ych obwodów na terenie gminy £obez Mieczys³aw Fojna.
mm

Socjalne
na Budowlanej
(£OBEZ).Trwaj¹robotybudowlane przy budowie mieszkañ socjalnych w £obzie przy ul. Budowlanej
9A. Wylano fundamenty i wymurowano œciany przyziemia.
Wykonawc¹ robót jest konsorcjum firm Lider - Przedsiêbiorstwo
Robót Instalacyjno-Budowlanych
„GOBUD” z siedzib¹ w Gorzowie

Str
Str.. 7

INFORMACJE

Wlkp. jako LIDER i Partner „LECHBUD” Zak³ad Budowlano Instalacyjnych – Leszek Or³owski z siedzib¹ w Drawsku Pomorskim. Roboty budowlane maj¹ byæ zrealizowane do 30.wrzeœnia przysz³ego
roku. Wartoœæ realizacji inwestycji
(roboty budowlane) wynosz¹
1.651. 906,53 z³ brutto.
op

W sierpniu skorzystano równie¿
z us³ug kominiarskich, za które gmina zap³aci³a 1071 z³, a za ca³odobowe
pogotowie hydrauliczne - 488 z³. Pieni¹dze zosta³y równie¿ przeznaczone na roboty zduñskie w lokalu komunalnym w wysokoœci 9.699,34 z³.
Nie zabrak³o równie¿ awarii hydraulicznych i na ten cel gmina przeznaczy³a 1.160,22 z³, z kolei na usuwanie
awarii elektrycznych 3.828,76 z³.
Za wywóz odpadów komunalnych oraz nieczystoœci socjalno
bytowych z lokali komunalnych i
socjalnych gmina zap³aci³a 2.304,99
z³. w sumie w sierpniu na lokalne
komunalne z pieniêdzy gminnych
zosta³o wydanych 33.370,87 z³. op

Gimnazjum w Resku
wdra¿a projekt
edukacyjny
(RESKO) Reskie Gimnazjum
wdra¿a projekt „Zainwestuj czas,
zwróci siê z zyskiem”, który skierowany jest do uczniów klas trzecich.
Projekt realizowany bêdzie w ci¹gu 2 lat, od paŸdziernika 2009 do maja
2010 r. i od paŸdziernika 2010 do maja
2011 r. Zosta³ opracowany przez zespó³ nauczycieli pod kierunkiem
dyrektora szko³y Adama Szatkowskiego, w ramach konkursu na projekt dla szkó³ i realizowany bêdzie ze
œrodków Funduszu Spo³ecznego w
ramach Programu Operacyjnego
Kapita³ Ludzki.
Celem projektu jest wyrównanie
szans edukacyjnych i zapewnienie
wysokiej jakoœci pracy szko³y, co ma
siê bezpoœrednio prze³o¿yæ na

podniesienie wyników egzaminu
gimnazjalnego. Realizatorami projektu s¹ nauczyciele przedmiotów
egzaminacyjnych, informatyk przy
wsparciu pedagoga i psychologa
szkolnego. Jest on ogromn¹ szans¹
dla szko³y, poniewa¿ w jego ramach
szko³a mo¿e zakupiæ wiele pomocy
naukowych.
Jego skutecznoœæ uzale¿niona
jest od wsparcia rodziców i aktywnoœci uczniów, którzy powinni systematycznie uczestniczyæ w zajêciach prowadzonych przez nauczycieli w godzinach popo³udniowych.
Uczniowie w szkole otrzymaj¹ bezp³atny posi³ek, a po zajêciach ci spoza Reska zostan¹ odwiezieni do
domu. Udzia³ uczniów jest dobrowolny. Koordynatorem projektu jest
Alicja Paw³owska.
(r)
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Drogi budujemy, chyba po to, aby lepiej nosiæ wodê

Uchwa³a do kosza

(WÊGORZYNO). Gmina Ÿle naliczy³a subwencjê oœwiatow¹ i musi
zwróciæ do Ministerstwa Edukacji
Narodowej niemal 420 tys. z³. Radni, poszukuj¹c œrodków z bud¿etu,
podjêli uchwa³ê, która zdaniem
radcy prawnego nadaje siê jedynie
do kosza.
Poszukuj¹c pieniêdzy w bud¿ecie, burmistrz zaproponowa³a, ¿e w
tym roku, za zgod¹ stra¿aków, zostanie zdjêta kwota 150 tys. z³ na zakup
samochodu dla OSP Wêgorzyno.
Pieni¹dze te mia³y trafiæ do Ministerstwa. Z drugiej strony da³a propozycjê, aby dodaæ pieni¹dze na ca³kowity remont drogi w Sielsku. Obu propozycjom sprzeciwia³a siê radna Jadwiga Kamiñska.
Ju¿ podczas komisji spo³ecznooœwiatowej radni negatywnie zaopiniowali propozycjê o zmniejszeniu wydatków na zakup samochodu
OSP Wêgorzyno oraz zwiêkszeniu
kwoty na drogê w Sielsku. Po poprawkach projekt uchwa³y zaopiniowa³y pozytywnie. Podczas sesji
jednak zdania by³y mocno zró¿nicowane.
– Od wielu lat nie by³o takiego
przypadku, ale gmina musi zwróciæ
do MEN subwencjê oœwiatow¹ w
wysokoœci 418,451 z³. Te pieni¹dze

musia³y byæ znalezione w bud¿ecie.
Jest bardzo du¿o zadañ, które nie
bêd¹ realizowane w tym roku. Dlatego mogliœmy zaproponowaæ radzie,
aby te pieni¹dze przenieœæ na inne
wydatki. Przyk³adowo gmina mia³a
udzia³ 26 tys. z³ w projekcie, który
napisa³o Stowarzyszenie Gmin Cysterskich. Projekt nie przeszed³, pieni¹dze zostaj¹ w bud¿ecie. Wraz z
pani¹ sekretarz i skarbnik musia³yœmy znaleŸæ pieni¹dze na zwrot tej
subwencji. Pomocn¹ d³oñ wyci¹gnêli stra¿acy, którzy zaproponowali, ¿e rezygnuj¹ w tym roku z zakupu
samochodu, na który otrzymali 150
tys. z³. W zwi¹zku z tym, ¿e przez ten
czas komendant Krzysztof Paluch
nie znalaz³, za tê kwotê przyzwoitego samochodu, tak zadecydowali na
zarz¹dzie OSP Wêgorzyno. Wiadomo, ¿e by³by to samochód oko³o
8.letni. Za 150 tys. z³ by³y samochody starsze, w gorszym stanie. K.
Paluch powiedzia³, ¿e nie chc¹ wykorzystywaæ pieniêdzy na si³ê, tylko
prze³o¿yæ ten zakup na przysz³y rok
i zwiêkszyæ kwotê do 200 tys. z³. Jak
powiedzia³ komendant, 7-8 letniego,
przyzwoitego samochodu z napêdem na przednie ko³a, do akcji ratowniczo-gaœniczej, nie kupi za cenê
ni¿sz¹ ni¿ 200 tys. z³. Na komisji by³a

propozycja radnej Kamiñskiej, aby
w takim razie przenieœæ œrodki niewygasaj¹ce na przysz³y rok. Nie
mogê siê z tym zgodziæ na niewygasaj¹ce, skoro my musimy znaleŸæ
¿yw¹ gotówkê i oddaæ do MEN-u
subwencjê. By³y b³êdnie podane
wskaŸniki co do uczniów niepe³nosprawnych – dostaliœmy i musimy
zwróciæ. Myœlê, ¿e tu nie ma
uszczerbku dla nikogo, stra¿acy
poczekaj¹. Zagwarantowa³am, ¿e
ujmê do bud¿etu 200 tys. z³ na 2010
rok, na komisjach zrozumia³am, ¿e
bêdzie zgoda radnych, by te 200 tys.
z³ by³o. Myœlê, ¿e nie bêdziemy kwestionowaæ tego, ¿e mo¿emy zwiêkszyæ œrodki na zakup samochodu –
powiedzia³a burmistrz Wêgorzyna
Gra¿yna Karpowicz.
W swojej wypowiedzi burmistrz
gminy odnios³a siê równie¿ do koniecznoœci budowy drogi w Sielsku.
Argumentowa³a, ¿e nale¿y wykonaæ
drogê od pocz¹tku do koñca i ju¿ nie
wracaæ do tego zadania.
– Zosta³am ju¿ skrytykowana
przez Radê Miejsk¹ za drogê w Gardnie, ¿e robi³am w ramach posiadanych œrodków kawa³ek drogi asfaltowej. Teraz jest propozycja - droga
na Koloniê Sielsko, która pocz¹tkowo by³a w bud¿ecie na kwotê ponad

440 tys. z³ przed³u¿yæ do jeszcze szeœciu gospodarstw, znajduj¹cych siê
na koñcu Kolonii i wykonaæ drogê
szrutow¹ do drugiej Kolonii. To jednak powoduje zwiêkszenie kosztów
z ponad 400 tys. z³ na 700 tys. z³.
Podobn¹ inwestycj¹ jest II etap
Gardna – wykonanie drogi od znaku
Gardno wokó³ wsi i wyjazd. Zgodnie
z projektem i kosztorysem inwestorskim jest to kwota 880 tys. z³. Mo¿emy powiedzieæ, ¿e mamy dwie kompleksowe inwestycje drogowe.
Gardno ma byæ robione z funduszy
RPO, gdzie 50 proc. œrodków, to pieni¹dze unijne, i 50 proc. œrodków
gminnych. Wniosek zostanie z³o¿ony do 5 paŸdziernika. Sielsko wykonywalibyœmy z zaci¹gniêtego kredytu oraz dofinansowania z Urzêdu
Marsza³kowskiego.
Prosi³abym,
aby nie by³o k³ótni i wycinania, ¿e
Gardno zrobimy, a Sielsko wytniemy,
bo jest mo¿liwe zrobienie obu dróg.
– Na terenie gminy mamy drogi
wybudowane w latach 70.tych,
gdzie zosta³y po³o¿one nak³adki bitumiczne praktycznie na drogi takie,
jakie by³y, bez w³aœciwej podbudowy. Dziœ po tych drogach jeŸdzi ciê¿ki transport i te drogi po prostu rozchodz¹ siê. Dlatego czekaj¹ nas kolejne remonty. Chcia³am tylko daæ
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przyk³ad gminy Radowo Ma³e. Wójt
powiedzia³, ¿e jak ma czekaæ na pieni¹dze unijne, to on siê ich nigdy nie
doczeka, zaci¹ga kredyty za kredytem i robi drogi. I w Radowie drogi
gminne jedna po drugiej zrobione s¹
solidnie, od podstaw. Okaza³o siê, ¿e
to nie jest tak, ¿e po³o¿ymy sobie nak³adkê na istniej¹c¹. Ta nak³adka nie
ma podbudowy. To s¹ ju¿ okreœlone
prace, które niestety kosztuj¹. To s¹
kwoty z kosztorysów inwestorskich. Przetargi na wykonawców
mog¹ wykazaæ, ¿e te kwoty bêd¹ o
wiele ni¿sze. Róbmy te drogi, bo
powinniœmy – argumentowa³a w³odarz gminy.
So³tys Mielna Józef Korcz zauwa¿y³ jednak, ¿e drogi by³y wykonywane prawid³owo, a pod spodem
jest t³uczeñ. Problem polega jednak
na tym, ¿e nie by³a obliczona na taki
tona¿, jak jeŸdzi obecnie.
– Tam powinno siê zrobiæ zakaz
wjazdu do 10 ton. Nawet jak pani tam
zrobi now¹ drogê, to nic nie da. Jad¹
za³adowane samochody ze ¿wirem i
ka¿da droga siê rozsunie. Nie takie
drogi siê rozsuwaj¹. Za Chociwlem
porz¹dna droga zosta³a zrobiona,
je¿d¿¹ „¯wirki” i ju¿ remontuj¹. A
jaka tu jest podk³adka, a jaka tam? Co
5 lat trzeba bêdzie robiæ drogê do
Sielska – powiedzia³ so³tys.
Drogi budujemy, chyba po to,
aby lepiej nosiæ wodê
Radna J. Kamiñska by³a innego
zdania.
– W bud¿ecie z subwencji musimy zwróciæ 413 tys. z³. Chcê tylko
przypomnieæ, ¿e jakiœ czas temu, gdy
w SP w Runowie by³a pani dyrektor
Jêdrzejczak, to do dzisiaj by³a sprawa w s¹dzie. Ta pani jest œcigana za
7 tys. z³. Ktoœ przekroczy³ 413 tys. z³,
ja nie mówiê o ukaraniu, ale jaka jest
pani procedura myœlenia i robienia
niektórych rzeczy? Zniszczyæ cz³owieka? A tutaj jest wszystko ok. Druga sprawa stra¿ po¿arna. Udowadniano nam, ¿e te pieni¹dze musz¹
byæ ju¿. Szukaliœmy wiêc na gwa³t
pieniêdzy w bud¿ecie na 150 tys. z³.
ZnaleŸliœmy pieni¹dze, a stra¿acy
mieli znaleŸæ samochód. Je¿eli tak, to
dlaczego te pieni¹dze nie zosta³y
przez te miesi¹ce wydane? Skoro
by³y tak koniecznie potrzebne, to
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zostawmy je w bud¿ecie na przysz³y
rok. Pani burmistrz ju¿ obieca³a stra¿akom 200 tys. z³. Z ca³ym szacunkiem, patrz¹c na priorytetowe inwestycje na przysz³y rok, nie ma jeszcze
ujêtej wody, a ja bêdê o tê wodê
walczyæ. Teraz jest taki sposób dzia³ania tej gminy – wieœ przeprowadzimy, podpisy zbierzemy i jest ok. Skoro tam ju¿ nie ma wody, to nie wiem
czy my siê zmieœcimy, tym bardziej,
¿e osoba, która zna siê na tym, mówi,
¿e samochodu poni¿ej 270 tys. z³ nie
kupi siê.
– Praktycznie w ka¿dej uchwale bud¿etowej jest coœ z Sielska. Teraz ma byæ zrobiona droga. Ile razy
prosiliœmy o zrobienie drogi do
Gardna, o uczciwe, rzetelne wykonanie drogi do Gardna. Pani nie poinformowa³a nas, ¿e zmienia zakres
prac, nie informowa³a pani rady, ¿e
potrzebuje pani wiêcej i zapewne
nikt z radnych nie powiedzia³by wtedy nie, bo logiczne by³o skoñczyæ
zadanie. Teraz nagle trzeba rozpoczynaæ drug¹ inwestycjê. To nie jest
tak, ¿e my robimy drogê od krzy¿ówki do koñca, bo od krzy¿ówki jest na
agencyjnym, potem dopiero jest
nasza i jestem przeciw. Obawiam siê,
¿e po drodze wyjdzie jeszcze tyle
ró¿nych rzeczy, ¿e 700 tys. z³, to jest
ma³o i bêdzie kolejne dodawanie.
Jeœli nie wiemy do koñca, co chcemy
zrobiæ i jak chcemy, to wstrzyma³abym siê do koñca.
– Gdy trzy lata temu by³a sprawa wody, a to jest priorytet, to woda
na te trzy miejscowoœci mia³a kosztowaæ 800 tys. z³. Okaza³o siê, ¿e nie
dostaliœmy dofinansowania, odst¹piliœmy, bo jest ma³a op³acalnoœæ.
Unia stwierdzi³a, ¿e za ma³o osób
bêdzie z niej korzystaæ. Teraz okaza³o siê, ¿e z jednej drogi bêdzie korzysta³o kilka rodzin, ale damy 770 tys.
z³. To nie w porz¹dku, ludzie nie maj¹
wody, a my im drogi budujemy, chyba po to, aby lepiej nosili wodê –
powiedzia³a radna.
– Burmistrz wyt³umaczy³a, ¿e
700 tys. z³, to jest kwota do projektu
budowlanego, gdzie wykona³ kosztorys inwestorski, tote¿ nie powinno mieæ siê obawy, ¿e jeszcze coœ dodatkowego wyjdzie.
- Wiem, ¿e pani radna Kamiñska
co roku upomina siê o wodoci¹gi w
K¹kolewicach, Lesiêcinie i Kraœniku. Jeœli bêd¹ opinie PUWiS-u, ¿e nie

ma innej mo¿liwoœci, tylko pod³¹czenie pod Sielska, to mo¿e byæ taka
sytuacja, ¿e projekt do RPO na Gardno nie przejdzie i zostanie nam 400
tys. z³ wolnych. Wtedy jest mo¿liwoœæ inwestowania w inne zadania,
to zadanie te¿ bêdzie ujête do priorytetów i wtedy bêdziemy zlecaæ projekt i budowaæ, ale ju¿ za w³asne pieni¹dze, bo nie ma mo¿liwoœci dofinansowania – powiedzia³a burmistrz.
Projektant niech idzie
do przedszkola w Sielsku
Radny Jan Mazuro przytaczaj¹c
kwoty ze zmian bud¿etu da³ do zrozumienia, ze radni byli bardzo zaskoczeni, nie tylko z³ym obliczeniem
subwencji oœwiatowej i koniecznoœci¹ zwrotu pieniêdzy do MEN-u, ale
równie¿ z³ym obliczeniem kwot na
zakup opa³u, energii elektrycznej, a
tak¿e nie byli poinformowani o podwy¿ce dla nauczycieli. Nie ukrywa³
te¿ zdziwienia kolejn¹ inwestycj¹ na
boisku Orlik 2012, na któr¹ musieli
wydaæ kolejne 31,5 tys. z³.
– Rozumiem 4 tys. pomy³ki, ale
400 tys. z³, to ju¿ jest powa¿ny b³¹d.
Na komisji powiedzia³em, ¿e bêdê
g³osowa³ za tym, by ten samochód
zdj¹æ – nie mamy pieniêdzy, to go nie
kupujmy. Ale komendant stra¿y od
razu mi mówi³ o 200 tys. z³, prezes o
300 tys. z³ i chcieli, by zadeklarowaæ
dzisiaj, ¿e na przysz³y rok damy te
200-300 tys. z³. Pewnie, ¿e damy –
tyle siê obiecuje to i tu siê obieca.
Zabierzemy potem pod koniec roku,
tak jak w tej chwili zabieramy. Zabieramy te¿ kontenery na œwietlice
wiejskie do wsi na kwotê 27 tys. z³,
nie wysz³o nam z tym i umiejêtnoœciami p³ywackimi, bo projekt nie
przeszed³, to 13 tys. z³ zosta³o, nie
przeszed³ projekt na Stowarzyszenie
Gmin Cysterskich, te¿ zosta³o. W bud¿ecie jest zapis zakup opa³u na
osiedlu i Kopernika na kwotê 60 tys.
z³. Dla nauczycieli – podwy¿ka zapewne jakaœ jest szykowana w wysokoœci 77.777 z³. O tych podwy¿kach wiedzieliœmy na pocz¹tku roku
i planowaliœmy j¹, to pewnie jakaœ
ekstra podwy¿ka. Zakup energii na
oœwietlenie ulic – 60 tys. z³. Ju¿ nie
mówiê o tych drobnych kwotach.
Orliki – mówiliœmy milion z³, a tu jeszcze trzeba 31.500 z³, bo jeszcze jakieœ
dodatkowe zadanie wesz³o. Wyt³u-
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maczenie pani burmistrz, ¿e trzeba
odwodniæ. Ten projektant, który to
robi³ albo niech idzie do szko³y
uczyæ siê, albo do porz¹dnego
przedszkola do Sielska, bo robi projekt i nie wie, ¿e trzeba boisko odwodniæ? Dochodzi teraz ta droga w
Sielsku – wspiera³em j¹, bo wiem, jak
na wsi drogi s¹ potrzebne. Ju¿ nie
mówiê o drodze w Ginawie, gdzie
jest bruk, jak ktoœ przyjedzie na
otwarcie koœcio³a, to zobaczy jak on
wygl¹da. Na komisji by³em niezdecydowany, czy zwiêkszaæ do tych
700 tys. z³. Drogê objecha³em wko³o,
od kolejki te¿ nale¿a³oby asfalt daæ,
bo tam te¿ jest kilka budynków, dojecha³em do ostatniego budynku.
Dojecha³em do krzy¿ówki do sklepu
– 700 tys. z³ nie starczy. Teraz dowiadujê siê, ¿e to nie bêdzie do sklepu,
ale 500 metrów mniej, bo tam droga
nie jest nasza, tylko skarbu pañstwa.
Bêdê g³osowa³, aby daæ te 700 tys. z³,
ale powinniœmy j¹ robiæ równoczeœnie, razem z powiatem – powiedzia³
radny.
Uchwa³a do kosza
– Radna Jadwiga Kamiñska
postawi³a wniosek, aby pozostawiæ
w bud¿ecie 150 tys. z³ na zakup samochodu dla OSP Wêgorzyno. Na
pytanie burmistrz, sk¹d w takim razie
wzi¹æ konieczn¹ kwotê, zaproponowa³a kredyt. So³tysi nieœmia³o podpowiadali z sali, ¿e najlepiej wzi¹æ
kredyt na 20 lat i zakupiæ nowy wóz
stra¿acki.
– Drugim wnioskiem radnej J.
Kamiñskiej, by³o pozostawienie na
drogê do Sielska 440 tys. z³., czyli
tyle ile by³o w pierwszej wersji. Radni, podczas g³osowania przyjêli
wniosek za pozostawieniem w bud¿ecie 150 tys. z³ na zakup samochodu dla OSP, równoczeœnie nie przyjmuj¹c drugiego wniosku radnej, tym
samym podejmuj¹c uchwa³ê niezgodn¹ z prawem. Jak, ju¿ po przeg³osowaniu uchwa³y, wyt³umaczy³a
radca prawny - nie zamyka siê bud¿et gminy. Równie¿ po przeg³osowaniu skarbnik gminy wyt³umaczy³a,
¿e je¿eli na samochód przeznaczy siê
150 tys. z³ i zwiêkszony zostanie deficyt, to i tak nie bêd¹ to œrodki niewygasaj¹ce na przysz³y rok. Tym samym
radnym przyjdzie jeszcze raz zmierzyæ
siê z bud¿etem i podzia³em pieniêdzy
na poszczególne zadania.
mm
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Nie chc¹ dofinansowywaæ papierów
(£OBEZ). Sporo czasu
podczas sesji Rady
Miasta zajê³a dyskusja
odnoœnie dop³at za
remont zabytków. Radni
chcieli skonkretyzowaæ
na co chc¹ przeznaczyæ
pieni¹dze, radca prawny
proponowa³a zapis
bardziej lakoniczny. W
konsekwencji uchwa³a
ponownie powróci pod
obrady sesji RM.
Ju¿ na wstêpie omawiania projektu uchwa³y w sprawie udzielania
zasad na prace konserwatorskie, restauratorskie oraz inne roboty budowlane przy zabytku na terenie
gminy £obez radca prany wnios³a
autopoprawkê, polegaj¹ca na wykreœleniu wyznaczonego przez radnych zakresu prac, jakie mia³yby
byæ dotowane przez Radê Miasta.
T³umaczy³a, ¿e skoro ustawodawca
œciœle wyznaczy³, na jakie cele dotacja ma byæ przyznawana, RM nie
mo¿e tego zakresu zmieniaæ. Z tak¹
opini¹ nie zgodzi³a siê radna Helena
Szwemmer, która argumentowa³a,
¿e skoro to RM ma przyznawaæ dotacjê, to ma prawo z zakresu wyznaczonego przez prawodawcê wyszczególniæ tylko te prace, na które
gmina chce przeznaczyæ pieni¹dze.
Nie zgadza³a siê, aby pieni¹dze dawaæ na projekty i analizy wstêpne,
ale przekazaæ je po zakoñczeniu
prac na bazie kosztorysu powykonawczego.
Zgodnie z ustaw¹ dotacja mo¿e

byæ przyznawana po zakoñczeniu
prac, albo zaliczkowo, przewodnicz¹ca Rady Miasta El¿bieta Kobia³ka stwierdzi³a jednak, ¿e jeœli ju¿
gmina ma dotowaæ, to tylko i wy³¹cznie po zakoñczeniu prac i rozliczeniu rzeczowo-finansowym. Dodatkowo po wykonaniu prac wnioskodawca musia³by przedstawiæ
kosztorysy
powykonawcze.
Stwierdzi³a, ¿e na podstawie samych faktur nikt nie jest w stanie
oceniæ, czy zakres prac zosta³ wykonany prawid³owo.
Z interpretacj¹ radczyni nie zgodzi³a siê radna Helena Szwemmer,
twierdz¹c, ¿e skoro ustawodawca
da³ mo¿liwoœæ Radzie Miejskiej

Japoñskie
przy Mieszka I
(£OBEZ). 7 tys. z³ – tyle
maj¹ wynosiæ koszty
nasadzenia drzew
ozdobnych przy ul.
Mieszka 1 w tym
mieœcie.
Gmina zamierza wykonaæ nasadzenia drzew ozdobnych na terenie
osiedla Ksi¹¿¹t Pomorskich.
- Chcemy iœæ w kierunku ozdobnych drzew owocowych typu: wiœnia japoñska, œliwa... Mniej wiêcej
tego typu drzewka s¹ na ³¹czniku ul.
Rapackiego i ul. H. Sawickiej. Kwota
7 tys. z³ na pewno nie wystarczy na

wykonanie nasadzeñ na ca³ym os.
Ksi¹¿¹t Pomorskich, chcielibyœmy
zacz¹æ od ul. Mieszka 1, zapewne
starczy nam tylko na tê ulicê. – wyjaœni³a kierownik wydzia³u Infrastruktury Komunalnej i Ochrony
Œrodowiska Ewa Ciechañska.
Nowe drzewka maj¹ przede
wszystkim cieszyæ oczy swoimi
piêknymi kwiatami, z których nie
rodz¹ siê owoce. Poddany przez kierownik pomys³ spodoba³ siê radnym, którzy zaakceptowali kwotê 7
tys. z³ na ten cel. E. Ciechañskiej
pozostaje udaæ siê w teren, pomierzyæ odleg³oœci, zakupiæ drzewka i
dokonaæ nasadzeñ.
mm

uchwaliæ szczegó³y, to RM pozwoli³a sobie na to, aby z bud¿etowych
pieniêdzy nie dotowaæ sporz¹dzania, projektów, dokumentacji i ekspertyz, a przeznaczaæ je tylko na prace remontowo-budowlane. Przewodnicz¹ca Rady Miasta E. Kobia³ka argumentowa³a, ¿e œcis³y wykaz
prac, jakie bêd¹ dotowane, da w³aœcicielowi zabytku jasnoœæ, na jakie
prace mo¿e staraæ siê o dotacjê.
Radczyni ze swojej strony powiedzia³a, ¿e RM powinna w samej
uchwale zaproponowaæ priorytety,
ale nie w formie wy³¹czenia zakresu
prac, jakie ustawodawca okreœli³, ale
ze wskazaniem jakie prace przy zabytku bêd¹ w pierwszym rzêdzie bra-

ne pod uwagê przy przyznawaniu
dotacji – poprzez np. okreœlenia dla
spo³ecznoœci lokalnej, czy innych
czynników, które Rada uzna za istotne przy przyznawaniu dofinansowania.
Dyskusja na ten temat rozgorza³a na doœæ d³ugo, w koñcu wiceprzewodnicz¹cy Rady Miasta Bogdan
Górecki zaproponowa³ przesuniêcie
uchwa³y na posiedzenie kolejnej
sesji. Wobec tego burmistrz £obza
Ryszard Sola zg³osi³ wniosek o wycofanie wniosku, a radni podziêkowali burmistrzowi za takie podejœcie
do sprawy. Kwestia dofinansowania zabytków ma powróciæ pod obrady RM w paŸdzierniku.
mm
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Szanowny Panie
Redaktorze Naczelny

Rzadko zaiste zdarza mi
siê reagowaæ na jakiekolwiek
artyku³y prasowe, jednak¿e
lektura Pañskiego artyku³u w
rubryce „Z drugiej strony”, w
38. numerze „Tygodnika
£obeskiego” (22.09.2009), w
pewien szczególny sposób
natchnê³a mnie do podobnego czynu.
Mianowicie, oprócz bardzo modnego w prawicowych krêgach dziennikarskich zabiegu, polegaj¹cego na
zabawie s³owem „patriotyzm” (ale¿
to pole do popisu dla umiejêtnoœci
s³owotwórczych), moj¹ uwagê
szczególnie przyku³ drugi akapit
traktuj¹cy o sytuacji geopolitycznej
Polski i problemu z terminem „ludobójstwo”.
Zdajê sobie sprawê, na jak grz¹ski grunt wchodzê i ¿e ryzykujê bycie nazwanym „nielojalnym”, „niepolskim”, czy innym synonimem
s³owa „zdrajca”, jednakowo¿ nie
zgadzam siê z Pañsk¹ opini¹ (która
poœrednio pokrywa siê z opini¹ by³ego premiera Kaczyñskiego). O ile
kontrowersje zwi¹zane z ustaw¹
maj¹c¹ upamiêtniæ 17 wrzeœnia 1939
s¹ dla mnie zrozumia³e, o tyle szafowanie s³owem „ludobójstwo” ju¿
mniej. Wcale nie chodzi tu o prowadzenie polityki zagranicznej „na kolanach”, raczej o dobro ludzi, którzy
z tragedi¹ katyñsk¹ s¹ zwi¹zani osobiœcie. Otó¿ Katyñ nie spe³nia
wszystkich kryteriów terminu „ludobójstwo”, za które mo¿na uznaæ jedynie „zg³adzenie grupy osób ze
wzglêdu na narodowoœæ lub religiê”
(cytat za Wac³awem Radziwinowiczem). Rosyjscy prokuratorzy rozpatruj¹cy spawy o rehabilitacjê pomordowanych sprawnie rozgrywaj¹
spór o ten termin, dowodz¹c, ¿e poœród zamordowanych w Katyniu
byli ¯ydzi, a oprócz katolików tak¿e
prawos³awni, luteranie oraz muzu³manie. Polemizowanie z terminologi¹ tylko wyd³u¿a proces rehabilitacyjny i w³aœciwie jest na rêkê rosyjskiej G³ównej Prokuraturze Wojskowej.
Tyle o meritum sprawy.
Niestety, bardzo uderza mnie tak¿e sposób, w jaki Pan zgrabnie przemyca do swego artyku³u pewne
skróty myœlowe i myl¹ce niedomówienia. Du¿o tu manipulacji Czytelnikiem: „politycy Platformy zaczêli
mówiæ jêzykiem Sowietów”. Mniemam, ¿e przynajmniej czêœæ czytelników odczyta to jako postawienie
znaku równoœci miêdzy politykami
Platformy a Sowietami. Zgrabne i
sprytne, ale niezbyt uczciwe. Przyprawianie gêby zdrajców myœl¹cym
inaczej pachnie parti¹, która w nazwie ma spójnik i dwa terminy, z któ-

rymi nie ma nic wspólnego. I prezesa, dla którego miar¹ patriotyzmu
jest stopieñ, w jakim siê z nim ktoœ
zgadza. Zgrabny jest te¿ dobór cytatów. Rozumiem, ¿e nie jest to przegl¹d opinii, a Pana wybór zosta³
podyktowany tym, ¿e zgadza siê Pan
z Andrzejem Tadeuszem Kijowskim i
anonimowym internaut¹. Anonimowym, wiêc rzucaj¹cym oskar¿enia i
obelgi. Rozumiem prawo do polemiki, ale czy s¹dzi Pan, ¿e publikacja
wypowiedzi osoby, która uwa¿a nazwanie premiera Tuska kretynem za
merytoryczny argument, ma coœ
wspólnego z rzetelnoœci¹ dziennikarsk¹? Ponadto rzekomy internauta zbytnio nie popisa³ siê przy doborze argumentów, a raczej nie popisa³
siê choæby prób¹ ich sensownego
uzasadnienia. Jego opinie dobrze
wpisuj¹ siê w trend grania na najni¿szych emocjach i podsycania strachu przed zewnêtrznym wrogiem.
Koñcz¹ca myœl te¿ jest przednia
- takie zestawienie Traktatu Lizboñskiego z... Ja³t¹? Poczdamem? Zaiste, genialne. Wiem, ¿e ³atwiej jest
popisaæ siê tak¹ b³yskotliw¹ myœl¹
(dostawi³bym tu cudzys³ów, ale
có¿), ni¿ wyjaœniæ ludziom, jakie zagro¿enia lub potencjalne profity niesie Traktat Lizboñski. Czy nale¿y
rozumieæ, ¿e popiera Pan tak¹ metodê wyk³adania swych racji?
Wydaje mi siê, ¿e to taki sposób
promocji pewnych postaw: ludzie
rzadko siêgaj¹ po artyku³y analizuj¹ce problemy na arenie miêdzynarodowej, a wiêc rzucamy parê inwektyw, kilka skrótów myœlowych,
szczyptê z³oœliwoœci i kapkê bana³u
i proszê, mamy mieszankê piêtnuj¹c¹
kogo trzeba i wskazuj¹ca pseudoaluzyjnie „s³uszn¹” drogê. Niezwykle to subtelne i jak¿e podobne do
innych czasów, których tak ci wielbi¹cy nasz kraj nienawidz¹.
Pañska refleksja koñcz¹ca artyku³ jest ciekawa i warto siê problemowi nowego (nowego - starego
raczej) imperializmu przyjrzeæ. Jednak¿e, zakoñczy³ Pan wypowiedŸ
efektownym cliffhangerem, który
wczeœniejsze zdania ka¿e interpretowaæ niby odcinek poczytnego thrillera. Oczywiœcie, ¿e œwiat czêsto
dogaduje siê bez nas, ale nie szuka³bym wszêdzie teorii spiskowych.
Nie b¹dŸmy naiwni - wielkie kraje s¹
pragmatyczne, nasze wo³anie i tupanie nie pomo¿e wiele. Kolejna refleksja: zarzuca Pan rz¹dowi premiera
Tuska klêski w polityce zagranicznej, czy uwa¿a Pan, ¿e za poprzedniej
kadencji by³o lepiej? I czy jest Pan w
stanie wskazaæ, kto z dzisiejszych
polityków poradzi³by sobie lepiej?
Z powa¿aniem
Tomasz Sola

Od autora.
Panie Tomaszu, rubryka nie bez
kozery nazywa siê „Z drugiej strony”. „Pierwsz¹ stronê” ma pan w
telewizji. Staram siê publikowaæ opinie, mo¿e czasami i ostre, które nie
przebijaj¹ siê na tê „pierwsz¹ stronê”. Rozumiem, ¿e chcia³by pan namówiæ felietonistów, by po krytyce
PiS u w³adzy, teraz dla odmiany zaczêli krytykowaæ opozycjê, co
zreszt¹ niektórym dziennikarzom siê
przydarzy³o. Panie Tomaszu, proszê
wbiæ sobie do g³owy, ¿e ocenia siê
rz¹dz¹cych, bo to oni podejmuj¹
decyzje i ponosz¹ odpowiedzialnoœæ. Dodam pragmatycznie, ¿e nie
wska¿ê innego polityka w miejsce
ministra Rados³awa Sikorskiego,
gdy¿ to w tej chwili nie mia³oby ¿adnego znaczenia, bo do wyborów
daleko, a nawet gdybym wskaza³, nie
s¹dzê, by minister Sikorski zechcia³
oddaæ stanowisko.
Wiêksz¹ czêœæ swoich wywodów
poœwiêci³ pan opisowi mojego pisania, czyli „zgrabnie, sprytnie” itd. i
skrytykowa³ moj¹ krytykê, a zaledwie
w jednym akapicie podj¹³ pan rzeczow¹ polemikê na argumenty. Dotyczy ona „ludobójstwa” w Katyniu.
Znam przytaczany przez pana
argument o ró¿norakim pochodzeniu i wyznaniach zamordowanych w
Katyniu. Jednak jest coœ, co ich
wszystkich ³¹czy³o - byli Polakami,
nawet je¿eli niektórzy byli pochodzenia ¿ydowskiego lub wyznania
moj¿eszowego. Akurat w tym przypadku ich pochodzenie i wyznanie
nie mia³o znaczenia. Proporcje – proszê pana. Na podstawie tego argumentu ³atwo mo¿na podwa¿yæ Holocaust ¯ydów, bo w Oœwiêcimiu ginêli równie¿ Polacy, Cyganie i wiele
innych narodowoœci. Gdyby zastosowaæ czysto etniczn¹ definicjê ludobójstwa, to dzisiaj do Holocaustu
przyznawaliby siê Arabowie, którzy
s¹ pochodzenia semickiego, jednak
nikomu do g³owy nie przychodzi
nazywaæ wojnê Izraela z Palestyñczykami jako antysemick¹. Dlatego
wspomnia³em o kontekœcie, jakim
by³a wywózka kobiet, dzieci i starców, rodzin pomordowanych w Katyniu, ale te¿ wielu Polaków, na Syberiê, bo ten kontekst stawia kropkê
nad „i” (z oenzetowskiej definicji
ludobójstwa: „rozmyœlne stworzenie dla cz³onków grupy warunków
¿ycia, obliczonych na spowodowanie ich ca³kowitego lub czêœciowego zniszczenia fizycznego” - artyku³
IIc konwencji ONZ).
Ludobójstwo to termin z zakresu
prawa miêdzynarodowego, zdefiniowany najpierw w rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ z 11 grudnia 1946 r., potem w miêdzynarodowej konwencji w sprawie zapobiega-

nia i karania zbrodni ludobójstwa w
uchwalonej w 1948 r.
W jej artykule II zapisano:
„W rozumieniu Konwencji niniejszej ludobójstwem jest którykolwiek z nastêpuj¹cych czynów, dokonany w zamiarze zniszczenia w ca³oœci lub czêœci grup narodowych, etnicznych, rasowych lub religijnych,
jako takich:
a) zabójstwo cz³onków grupy,
b) spowodowanie powa¿nego
uszkodzenia cia³a lub rozstroju zdrowia psychicznego cz³onków grupy,
c) rozmyœlne stworzenie dla
cz³onków grupy warunków ¿ycia,
obliczonych na spowodowanie ich
ca³kowitego lub czêœciowego zniszczenia fizycznego,
d) stosowanie œrodków, które
maj¹ na celu wstrzymanie urodzin w
obrêbie grupy,
e) przymusowe przekazywanie
dzieci cz³onków grupy do innej grupy”.
Jak widaæ, pos³ugiwanie siê cytatami dziennikarzy Gazety Wyborczej (a takim jest Wac³aw Radziwinowicz; zabrak³o tu dwóch s³ów - „grup
narodowych”) mo¿e prowadziæ do
takich pod³ych wniosków. A pan mi
zarzuca manipulacjê. Radzê zacz¹æ
czytaæ inne gazety!
Warto przypomnieæ, ¿e ju¿ w procesie norymberskim w 1946 r. prokurator radziecki Roman Rudenko
wniós³ o oskar¿enie Niemców o
zbrodniê przeciw ludzkoœci pope³nion¹ w Katyniu (mówi¹c Katyñ, myœlimy oczywiœcie o zespole obozów,
gdzie zamordowano Polaków). Potwierdza³y to tak¿e opinie rosyjskich
ekspertów zrobione jeszcze w 1993 r.
Wtedy Katyñ by³ ludobójstwem, a
dzisiaj ju¿ nie jest?
Chcia³bym panu przypomnieæ, ¿e
historia jest nauczycielk¹ ¿ycia, a
kto jej nie zna, repetuje.
Czy¿ nie brzmi¹ znajomo zarzuty
niektórych obecnych polityków, jakie ju¿ w czasie wojny stawia³ nam
Winston Churchill, za sprytnym
podszeptem Stalina (który oskar¿y³
Polaków, twierdz¹cych, ¿e to Rosjanie dokonali mordu w Katyniu, o
wspó³pracê z Hitlerem i zerwa³ stosunku). Churchill da³ siê nabraæ i win¹
za zerwanie stosunków ZSRR z
Polsk¹, obarczy³ Polaków, pisz¹c w
depeszy do Stalina: „wznowienie
przyjacielskich czy roboczych stosunków z Rosj¹ Sowieck¹ nie bêdzie
mo¿liwe, dopóki wysuwa on [rz¹d
polski] obraŸliwe oskar¿enia wobec Rz¹du Sowieckiego (...)”.
To, ¿e Rosjanie ¿ongluj¹ prawd¹,
jak im jest wygodnie, to ich sprawa
i interes. Polsk¹ racj¹ stanu jest broniæ prawdy o nas samych. Kto przyjmuje rosyjski punkt widzenia, zas³uguje na odpowiedni¹ ocenê. I tyle.
Kazimierz Rynkiewicz
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OG£OSZENIA DROBNE

Og³oszenie mo¿na nadaæ emailem: wppp1@wp.pl
MOTORYZACJA
Powiat ³obeski
Sprzedam Peugot 309, rok prod.
1987, benzyna. Poj. 1.3. Cena 1300
z³ do negocjacji. Tel. 607442135,
0913974530.

US£UGI
Powiat ³obeski
T³umacz przysiêg³y jêzyka niemieckiego; £obez, ul. Warcis³awa 2 (os. Ks. Pomorskich). Tel.
091 397 5924, 505-972-167.

Podgrzewacze wody (junkersy) wisz¹ce, stoj¹ce. Tel. 0691 686 772.
Piece gazowe dwufunkcyjne 1.200
– gwarancja. Tel. 0691 686 772.
Rzuæ palenie – wystarczy 1 zabieg;
nerwice, depresje, alergie, nadwaga. Gabinet Œwidwin. Tel. 880 400
739.

Powiat gryficki
Jêzyk angielski – korepetycje. Tel.
794 992 492.

Gara¿e blaszane, bramy uchylne
– najtaniej. Monta¿ i dowóz gratis.
Tel. 0 59 833 4536, 605 286 058,
660 385 917.

Region
Wypo¿yczalnia przyczepek.
£obez. Tel. 503 560 756.

VIDEOFILMOWANIE. Tel. 605 732
267.
Studnie wiercone maszynowo w jeden dzieñ, kompleksowa obs³uga,
monta¿ pomp g³êbinowych, pompy
ciep³a. Tel. 602 645 820.
Dywanopranie, sprz¹tanie biur i
mieszkañ, pranie tapicerki samochodowej ( osobowe, busy, ciê¿arówki, tiry). Tel. 604 373 143.
Czyszczenie poœcieli we³nianej lanolin¹. Tel. 0 604 373 143.

tygodnik ³obeski 29.09.2009 r.
(wp³ata na konto)
PKO BP Oddzia³ 1 w £obzie
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MIESZKANIA

INNE

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Sprzedam rower elektryczny, nowy.
Cena 1500 z³ Tel. 668 938 268 091
39 743 53

Sprzedam dzia³kê budowlan¹ z
warunkami zabudowy o pow. 0,47
ha w Boninie gm. £obez. Tel. 600
931 887.

Tanio sprzedam ciuszki dzieciêce
0-17 mcy. Do obejrzenia w Radowie Ma³ym. Tel. 508 591 529.

Sprzedam dom na dzia³ce 2,48 ha
+ budynki gospodarcze w K¹kolewicach. Tel. 091 397 19 79.

Sprzedam biurko o wym. 120 cm x
70 cm, 100 cm x 50 cm, 2 ³awy, szafka na buty. Tel. 508 591 529.

Lokal u¿ytkowy o pow. 30 mkw w
œcis³ym centrum £obza na parterze
wynajmê lub przyjmê propozycjê
wspó³pracy. Wszystkie media + klimatyzacja + monitoring. Du¿e witryny szklane. Tel. 501 894 828.

Sprzedam mieszkanie w Œwiêtoborcu, 3 pokoje, kuchnia, strych,
piwnica, bezczynszowe, 67 mkw.
Tel. 607 715 411 – w wekend.
Sprzedam lub zamieniê mieszkanie ul. H. Sawickiej, 80 mkw., parter.
Tel. 886 631 138.
Sprzedam mieszkanie o pow. 44,5
mkw., 2 pokoje + kuchnia + £azienka + WC, parter, balkon + piwnica.
£adna lokalizacja, zieleñ, widok na
rzekê. Tel. 607 340 986.
Poszukujê do wynajêcia mieszkania w £obzie – 2 pokoje lub kawalerkê. Tel. 723 940 038.
Poszukujê kawalerki do wynajêcia
w £obzie. Tel. 516 179 300.
Sprzedam mieszkanie, centrum
£obza, parter 52 mkw., dwa pokoje
z kuchni¹. Tel. 600 274 405 po godz.
15.00
Sprzedam kawalerkê w Wêgorzynie
37,9 mkw. na 3 piêtrze z du¿ym balkonem, niski czynsz, ogrzewanie
w³asne gazowe. Tel. 785 420 682;
tel. dom po 18-tej 091 397 60 52.

PRACA
Powiat gryficki
Zaopiekujê sie starsz¹ samotna
pani¹ w zamian za mieszkanie. Tel.
606 267 976.

NAUKA
Powiat gryficki
Korepetycje z matematyki – przygotowanie do testów (szko³a podstawowa i gimnazjum). Tel. 602 384
943.

Sprzedam drewno opa³owe, suche, sosnowe, odpad poprodukcyjny w postaci klepek d³ugoœci 2040 cm. Tel. 727-666-385.

NIERUCHOMOŒCI

Zespó³ muzyczny na wesela. Tel.
604221339.

Do wynajêcie mieszkanie w centrum £obza (w domku – 3 pokoje,
kuchnia, ³azienka), czêœciowo
umeblowane. Tel. 727 307 077.

Matematyka – korepetycje 15 z³/
godz. Tel. 694 427 990.

Powiat gryficki

Powiat gryficki

Sprzedam, dzia³kê budowlan¹ po³o¿on¹ w Trzebiatowie , pow. 870
mkw. pod zabudowê jednorodzinn¹. Cena 65000 z³. Dzia³ka
po³o¿ona przy ul. Osiedlowej . Bez
poœredników . Tel. 509 431 512.

Sprzedam tanio ³adne pianino.
Tel. 601 587 438.

Region
Wystrój sal weselnych balonami i
nie tylko. Tel.503 045 960.
Drewno kominkowe. Tel. 724
385 274.
8 tygodniowe owczarki niemieckie
po rodzicach pracuj¹cych sprzedam. Tel. 503 177 347.

ROLNICTWO

Region

Do wynajêcia lokal w pasa¿u handlowym w centrum Nowogardu.
Niskie ceny. Kontakt tel.
601472947

ROLNICTWO
Powiat ³obeski
Sprzedam grykê na poplony lub do
siewu, cena za 1 kg – 1,50 z³ do
negocjacji. Tel. 661 283 305.

Powiat œwidwiñski
Sprzedam 4 hektary ³¹k w Redle.
Tel. 094 36 454 47.

Uwaga
reklamodawcy
Od pocz¹tku wakacji oferujemy
now¹ formê reklamy w internecie. Na
stronie internetowej Tygodnika
£obeskiego, Gazety Gryfickiej, Tygodnika Pojezierza Drawskiego i
Wieœci Œwidwiñskich mo¿na wykupiæ banerek reklamowy i umieœciæ na
nim swoj¹ reklamê.
Adresy stron:
www.tygodniklobeski.go.pl
www.tpd.go.pl
www.wiesciswidwinskie.go.pl
www.gazetagryficka.go.pl

Informacje:
tel. 091 39 73 730.
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To jest prawdziwek!
W poniedzia³ek, w
lasach nad jeziorem
G³êbokim, 14-letni
Piotr Kluczka z £obza
znalaz³ prawdziwka
o wadze 0,5 kg. To
efekt pierwszego
w tym roku grzybobrania Piotrka. Prawdziwka wypatrzy³
z samochodu.
Prócz tego efektem dwugodzinnego spaceru po lesie by³o wiadro grzybów. Beata Kluczka, mama Piotra równie¿ ma siê czym pochwaliæ. Wprawdzie nie znalaz³a a¿ tak du¿ego grzyba,
jednak w wiadrze znalaz³o siê sporo
prawdziwkówikoŸlaków. Gratulujemy
Daj¹c og³oszenie do TTygodnika
ygodnika £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 - policz sam, cennik na kuponie.
Tel. 091 397 37 30 wppp1@wp.pl
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OG£OSZENIE
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BURMISTRZ £OBZA ul. Niepodleg³oœci 13, 73-150 £obez

og³asza konkurs ofert

na realizacjê zadania publicznego w zakresie zadañ maj¹cych na celu
reintegracjê zawodow¹ i spo³eczn¹ osób dotkniêtych wykluczeniem spo³ecznym
w formie utworzenia i prowadzenia Klubu Integracji Spo³ecznej w 2009 roku.
I. Przedmiotem konkursu jest wspieranie wykonywania zadania publicznego, w
zakresie reintegracji zawodowej i spo³ecznej osób dotkniêtych wykluczeniem spo³ecznym
w formie utworzenia i prowadzenia Klubu Integracji Spo³ecznej na 2009 roku dla mieszkañców gminy £obez.
II. Wysokoœæ planowanych œrodków przeznaczonych na realizacjê zadania:
14 000 z³ (s³ownie: czternaœcie tysiêcy z³otych).
III. Zasady przyznawania dotacji:
1. Podmiotami uprawnionymi do z³o¿enia oferty s¹:
a) organizacje pozarz ¹dowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wo³ontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z póŸn. zm.) zwan¹
dalej „ustaw¹”,
b) osoby prawne i jednostki organizacyjne dzia³aj¹ce na podstawie przepisów o
stosunku Pañstwa do Koœcio³a Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Pañstwa
do innych koœcio³ów i zwi¹zków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolnoœci sumienia i
wyznania, je¿eli ich cele statutowe obejmuj¹ prowadzenie dzia³alnoœci po¿ytku publicznego,
c) stowarzyszenia jednostek samorz¹du terytorialnego,
d) jednostki organizacyjne podleg ³e organom administracji publicznej lub przez nie
nadzorowane,
e) podmioty, które w okresie ostatnich trzech lat prowadzi³y dzia³alnoœæ na rzecz
tych œrodowisk lub wyka¿¹ jej znajomoœæ.
2. Burmistrz £obza dokona wyboru oferty i powierzy realizacjê zadania w drodze
umowy.
3. Organizacje pozarz¹dowe, inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
oraz jednostki organizacyjne podleg³e organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane, przyjmuj¹ zlecenie realizacji zadania na zasadach okreœlonych w umowie, a
Burmistrz £obza zobowi¹zuje siê do przekazania na realizacjê zadania odpowiednich œrodków publicznych w formie dotacji.
4. Umowa wymaga formy pisemnej pod rygorem niewa¿noœci. Umowa mo¿e byæ
zawarta na czas realizacji zadania lub na czas okreœlony, nie d³u¿szy ni¿ do koñca 2009
roku. Wzór umowy stanowi za³¹cznik nr 2 do rozporz¹dzenia Ministra Pracy i Polityki
Spo³ecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego,
ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).
IV Terminy i warunki realizacji zadañ:
1. Termin realizacji zadania do koñca 2009 r.
2. Warunki realizacji zadania:
Podmioty ubiegaj¹ce o realizacjê zadania publicznego objêtych konkursem zobowi¹zane s¹:
1) prowadziæ dzia³alnoœæ statutow¹ w zakresie objêtym konkursem,
2) dysponowa æ odpowiednio wyszkolon¹ kadr¹ zdoln¹ do realizacji zadañ objêtych
konkursem,
3) posiada æ doœwiadczenie niezbêdne do realizacji zadania objêtego konkursem
oraz spe³niaæ wymogi formalne okreœlone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia³alnoœci
po¿ytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z dnia 29 maja 2003 r. z
póŸniejszymi zmianami) oraz rozporz¹dzenia Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej 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)
4) Podmiot prowadz¹cy reintegracjê zawodow¹ i spo³eczn¹ dla osób, w myœl art.l
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie (Dz.
U. Nr 96, poz. 873 ze zm.) zobowi¹zuje siê do prowadzenia Klubu integracji spo³ecznej
wed³ug art. 18 tej¿e ustawy.
5) uczestnicy klubu integracji spo ³ecznej musza spe³niaæ wymogi art.49 pkt. 2 do
7 ustawy z dnia 20 kwietna 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(Dz.U.2008r. Nr 69 poz. 415).
6) konkurs powi¹zany jest z projektem Ministerstwa Pracy i Polityki Spo³ecznej
„Prace spo³ecznie u¿yteczne i roboty publiczne na rzecz budownictwa socjalnego”; program zajêæ w Klubie Integracji Spo³ecznej musi siê wi¹zaæ i byæ zgodny z za³o¿eniami
niniejszego projektu.
V. Opis sposobu przygotowania ofert:
1. Oferta powinna byæ przygotowana:
- na piœmie (wydruk komputerowy, druki wype³nione pismem drukowanym lub maszynopis),
- wg wzoru stanowi¹cego za³¹cznik nr 1 do rozporz¹dzenia Ministra Pracy i Polityki
Spo³ecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego,
ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207), który mo¿na pobraæ w Urzêdzie Miejskim
- Hala Widowiskowo Sportowa przy ul. Orzeszkowej oraz na stronie internetowej gminy
£obez,
- w jêzyku polskim,
- podpisana przez osobê lub osoby upowa¿nione do reprezentowania organizacji na
zewn¹trz, wyszczególnione w odpowiednim dokumencie potwierdzaj¹cym ich uprawnienia.
2. Podmiot ubiegaj¹cy siê o przyznanie œrodków powinien przedstawiæ ofertê zgodnie
z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantuj¹c¹ wykonanie zadania w sposób efektywny,
oszczêdny i terminowy.
3. Oferta powinna zawieraæ w szczególnoœci informacje:
1) szczegó³owy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania,
2) termin i miejsce realizacji zadania,
3) kalkulacjê przewidywanych kosztów realizacji zadania, uwzglêdniaj¹c¹ udzia³
rzeczowych, kadrowych i finansowych œrodków w³asnych.
4. Wydatki ujête w kalkulacji dotyczyæ mog¹ wy³¹cznie realizacji zadania, a nie innych
kosztów dzia³alnoœci statutowej Podmiotu.
5. W kalkulacji nie mog¹ byæ ujête wydatki zwi¹zane z remontami, adaptacj¹ pomieszczeñ, zakupami inwestycyjnymi, oraz inne nie zwi¹zane z zakresem merytorycznym
zadania.
6. Warunkiem rozpatrzenia oferty jest w szczególnoœci:
1) prawid³owo i kompletnie wype³niony formularz oferty z dok³adnie okreœlonym
w nag³ówku rodzajem zadania,

2) przedstawienie sprawozdania finansowego (zgodnie z ustaw ¹ o rachunkowoœci) oraz
merytorycznego z dzia³alnoœci podmiotu – za ubieg³y rok lub za miniony okres (w przypadku
dotychczasowej krótszej dzia³alnoœci),
3) posiadanie w ³asnych œrodków finansowych, potwierdzone oœwiadczeniem,
4) udokumentowanie podstawy prawnej dzia³alnoœci, tzn. z³o¿enie:
- uwierzytelnionego aktualnego odpisu z rejestru s ¹dowego: rejestru stowarzyszeñ,
fundacji lub innego dokumentu stanowi¹cego o podstawie dzia³alnoœci,
- aktualnego statutu (potwierdzonego przez organ rejestrowy),
- pisemnego o œwiadczenia osób upowa¿nionych do sk³adania oœwiadczeñ woli w
imieniu danego podmiotu o zobowi¹zaniu siê do prowadzenia wyodrêbnionej ewidencji ksiêgowej œrodków otrzymanych z bud¿etu gminy.
- pe³nomocnictwa do dzia³ania w imieniu organizacji (w przypadku gdy umowê dotacji
podpisuj¹ osoby inne ni¿ umocowane do reprezentacji zgodnie ze statutem organizacji).
7. Oferty sporz¹dzone wadliwie lub niekompletne co do okreœlonych wymagañ oraz
z³o¿one po terminie nie bêd¹ rozpatrywane.
8. Poszczególne strony oferty i za³¹czników powinny byæ ponumerowane oraz zaparafowane przez osobê podpisuj¹c¹ ofertê. Ponadto oferta powinna zawieraæ spis wszystkich
za³¹czników.
9. Z³o¿enie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
10. Czas zwi¹zania ofert¹ - 30 dni od dnia sk³adania ofert.
VI. Terminy sk³adania ofert:
1. Oferty nale¿y sk³adaæ w Urzêdzie Miejskim w £obzie przy ul. Niepodleg³oœci 13 (pok.
24 - sekretariat I piêtro) w zamkniêtej kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert na realizacjê
zadania publicznego w zakresie zadañ maj¹cych na celu reintegracjê zawodow¹ i spo³eczn¹
osób dotkniêtych wykluczeniem spo³ecznym w formie utworzenia i prowadzenia Klubu
Integracji Spo³ecznej w 2009 roku”, w nieprzekraczalnym terminie do 30 dni od og³oszenia
konkursu, tj. do dnia 22.10.2009 roku do godz. 12.00.
2. Oferty nale¿y sk³adaæ wg wzoru stanowi¹cego za³¹cznik nr 1 do rozporz¹dzenia Ministra
Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania
publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania
z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207)
3. Druk oferty mo¿na otrzymaæ w Urzêdzie Miejskim - Hala Widowiskowo Sportowa przy
ulicy Orzeszkowej, druk jest tak¿e dostêpny na stronie internetowej www.bip.lobez.pl „Otwarty konkurs ofert na realizacjê zadania publicznego”
4. Osob¹ uprawniona do kontaktów z podmiotami jest:
Zdzis ³aw Urbañski - Kierownik Wydzia³u Sportu, Turystki i Promocji
- tel. 091 39 709 51
Joanna Pietrzyk - Podinspektor w Wydziale Sportu, Turystki i Promocji
- tel. 509 820 910
VII. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:
1. W celu dokonania oceny z ³o¿onych ofert Burmistrz £obza powo³a komisjê konkursow¹, która przedstawi propozycjê oferty najkorzystniejszej.
2. Decyzjê o udzieleniu dotacji podejmuje Burmistrz £obza.
3. O podjêtej decyzji sk³adaj¹cy oferty zostan¹ poinformowani pisemnie. Og³oszenie
o wyborze ofert zostanie umieszczone na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Miejskim w £obzie oraz
na stronie internetowej www.bip.lobez.pl
Od podjêtej decyzji nie przys³uguje odwo³anie.
4. Przy dokonywaniu oceny ofert bêd¹ stosowane nastêpuj¹ce kryteria:
a) mo ¿liwoœæ realizacji zadania w oparciu o odpowiedni¹ bazê materialn¹ i lokalow¹,
sprzêt potrzebny do realizacji zadania, odpowiednie zasoby kadrowe oraz doœwiadczenie w
realizacji zadañ objêtych konkursem,
b) koszty realizacji zadañ - z uwzglêdnieniem udzia³u rzeczowego oraz finansowych
œrodków w³asnych, a tak¿e œrodków pozyskanych na realizacjê zadañ od innych podmiotów,
c) wysokoœæ œrodków publicznych przeznaczonych na realizacjê zadañ ujêtych w
bud¿ecie Gminy na 2009 rok,
d) sposób rozliczenia siê z przyznanej dotacji w latach poprzednich (je¿eli zadanie by³o
przez dany podmiot realizowane),
e) jakoœæ sprawozdania merytorycznego i finansowego za ostatni rok (je¿eli zadanie
by³o w danym roku realizowane),
f) wyniki dotychczasowej pracy i osi¹gniêæ w ramach prowadzonej dzia³alnoœci.
VIII. Umowa zostanie sporz¹dzona niezw³ocznie po dokonaniu wyboru oferty, jednak nie
póŸniej ni¿ w ci¹gu miesi¹ca od up³ywu terminu sk³adania ofert.
IX. Kwota dotacji przeznaczona na realizacjê zadañ objêtych konkursem mo¿e ulec zmianie
w przypadku, gdy Rada Miejska w £obzie w uchwale bud¿etowej na 2009 rok uchwali œrodki
na realizacjê zadania objêtego konkursem w innej wysokoœci.
Kwota przyznanej dotacji mo¿e byæ ni¿sza od okreœlonej w ofercie.
X. Zrealizowane przez Gminê £obez w roku og³oszenia otwartego konkursu ofert
i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i zwi¹zane z nimi koszty, ze szczególnym uwzglêdnieniem wysokoœci dotacji przekazanych organizacjom pozarz¹dowym,
podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 cyt. pow. ustawy oraz jednostkom organizacyjnym podleg³ym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym:
Nazwa organizacji, podmiotu lub jednostki organizacyjnej i wysokoœæ dotacji przekazanej
w 2009 roku:
Lp Nazwa organizacji, podmiotu lub jednostki organizacyjnej
1. Stowarzyszenie Wspó³istnienie w Resku Centrum Integracji
Spo³ecznej „Od Nowa” z siedzib¹ w £obzie, ul Sikorskiego 6

Wysokoœæ dotacji
39.600,-

Nazwa organizacji, podmiotu lub jednostki organizacyjnej i wysokoœæ dotacji przekazanej w 2008 roku:

Lp Nazwa organizacji, podmiotu lub jednostki organizacyjnej
1. Stowarzyszenie Wspó³istnienie w Resku Centrum Integracji
Spo³ecznej „Od | Nowa” z siedzib¹ w £obzie, ul Sikorskiego 6
XI Og³oszono dnia 22 wrzeœnia 2009 roku.

Wysokoœæ dotacji
37.200,Burmistrz Ryszard Sola

SPORT
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Ruszy³a powiatowa Liga ORLIK 2009/2010

Ruszy³a powiatowa liga „Orlików”, czyli turniej pi³karski ch³opców z klas IV-V, którzy maj¹ okazjê
pograæ ze sob¹ w pi³kê no¿n¹ w profesjonalnie przygotowanej lidze.
Uroczysta inauguracja odby³a siê na
boisku „Orlik” w Resku, gdzie rozegrano pierwsz¹ rundê turnieju.
Drug¹ rozegrano wczoraj w £obzie,
na boisku przy szkole podstawowej
nr 2. Mecze s¹ zaciête i przyci¹gaj¹
nawet doros³ych kibiców. Znakomity pomys³ Powiatu na szkolenie pi³karskiego narybku. Poni¿ej garœæ
informacji o turnieju po dwóch rundach, przygotowanych przez niestrudzonego pana Zdzis³awa Bogdanowicza.
KAR
Organizator: Starostwo Powiatowe w £obzie oraz gminy: Dobra,
Resko, Radowo Ma³e, Wêgorzyno,
£obez oraz Chociwel. Koordynator
rozgrywek – Janusz Skrobiñski, pracownik Wydzia³u Spraw Spo³ecznych Starostwa Powiatowego w
£obzie.
Uczestnicy: reprezentacje gmin,
rocznik ch³opców 1998 i m³odsi.
Termin: I runda jesienna od
21.09.2009 - 2.11.2009 r.
Wszystkie mecze rozgrywane s¹
na Orlikach w Resku, Chociwlu i
£obzie (w przygotowaniu Orlik w
Wêgorzynie).
Wynik spotkañ dwóch kolejek
rozgrywek:
Orlik w Resku
Dobra – £obez 1:1

Wêgorzyno – Radowo Ma³e 9:0
Chociwel – Resko 3:1
Orlik w £obzie
£obez – Resko 12:1 (bramki; dla
£obza: Mateusz £akomy 5; Patryk
W³óka 3; Kacper Chodyna 3; Wojtek B³yszko 2; dla Reska: Adam
¯urawik 1)
Resko – Radowo Ma³e 6:4
(bramki; dla Reska: Adam ¯urawik
5; Alan Kobielski 1; dla Radowa:
Arek Janiec 2; Szymon £êcki 1; Olek
Bia³ecki 1)
£obez – Radowo Ma³e 17:0
(bramki dla £obza: Kacper Chodyna
6; Patryk W³óka 4; Wojtek B³yszko 3;
Dawid Urbañski 2; Patryk £akomy 1
oraz samobójcza).

Orliki £obez - Wojtek B³yszko, Kacper Chodyna, Przemek Jung, Mateusz Knapek, Pawe³ Ksi¹¿czyk, Mateusz £akomy, Pawe³ Paw³owski, Dominik
Smoliñski, Marcel Smoliñski, Dawid Urbañski, Mateusz W¹troba, Patryk
W³óka, Micha³ Czaprowski. Trenerzy Tadeusz Sikora i Bogdan Osieczko.

Orlik w Chociwlu
Dobra – Chociwel 1:0
Wêgorzyno – Dobra 3:1
Chociwel – Wêgorzyno 4:3
Tabelka LIGI ORLIK
£obez 2009/2010
1. £OBEZ
7 29:2
2. WÊGORZYNO
6 15:5
3. CHOCIWEL
6 7:5
4. DOBRA
4 3:4
5. RESKO
3 10:20
6. RADOWO MA£E
0 4:31

Orliki Resko - Bartek Sobinek, Adam ¯urawik, Damian Zalewski, Szymon Mañkowski, Marcin Kocik, Adrian Markowski, Alan Kobielski, Mateusz Banaszczyk oraz Adrian Œcis³owski, Arek Makosz i Mi³ek Stanis³aw. Trener Dariusz Kêsy.

Nastêpna kolejka rozgrywek
5.10.2009 (poniedzia³ek), godzina
17.00, w Chociwlu: Chociwel –
£obez, Chociwel – Radowo Ma³e, w
Resku: Resko – Wêgorzyno, Resko
– Dobra.

Sieæ w Klêpnicy
(KLÊPNICA gm. £obez). Trwa
przebudowa sieci wodoci¹gowej w
Klêpnicy.
Wykonawc¹ robót jest firma
P.H. „AN-SAN” Anna, Robert

Golczyk z siedzib¹ w Œwidwinie.
Termin zakoñczenia robót ustalono na koniec paŸdziernika b.r.
Wartoœæ zadania wynosi niewiele
ponad 343 z³ brutto.
op

Orliki Radowo Ma³e - Karol Odzioba, Norbert Durkiewicz, B³a¿ej Kamiñski, Kacper Piróg, Eryk Kubalak, Tomek Wójcik, Ernest Gizewski, Tomek
Bia³ecki, Olek Bia³ecki, Kacper Dro¿d¿ewski, Oskar Liptak, Szymon £êcki,
Arek Janiec i Marcin Nowoczyñski. Trener Wiktor Puta.
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Paziowie
Krzysztof Kraus na
„królowej sportu” podium Mistrzostw
Uwaga, talenty sportowe

26 wrzeœnia, na stadionie miejskim w £obzie,
nast¹pi³a inauguracja sportowego roku szkolnego
2009/2010. W tym dniu w Szkolnej Lidze
Lekkoatletycznej rywalizowali uczniowie z piêciu
gimnazjów, o tytu³ dru¿ynowego mistrza Powiatu
£obeskiego.
Wspó³zawodnictwo obejmowa³o konkurencje: 100 m, 300 m, 600m 1000
m, skok w dal, rzut oszczepem i pchniêcie kul¹. W zawodach na szczeblu
powiatowym wystartowa³o 157 m³odych adeptów lekkiej atletyki nazywanej
powszechnie „królow¹ sportu”.
Pierwsza tegoroczna impreza m³odzie¿y gimnazjalnej wypad³a znakomicie. Dopisa³a frekwencja uczniów na starcie, a co najwa¿niejsze, uzyskiwane
wyniki z roku na rok okaza³y siê coraz korzystniejsze. Dla porównania,
wyliczona œrednia statystyczna czasów biegu na 100 m ch³opców wynios³a:
na zawodach w roku 2008 - 13,34 s, a w roku 2009 - 12,98 s.
Cieszy progresja wyników w wiêkszoœci konkurencji i coraz wiêksze
zainteresowanie dziewcz¹t i ch³opców t¹ dyscyplin¹ sportu. Niema³y wp³yw
na to pozytywne zjawisko mia³y sierpniowe Mistrzostwa Œwiata w Lekkiej
Atletyce w Berlinie, gdzie reprezentanci Polski w piêknym stylu wywalczyli
a¿ 8 medali.
Tytu³y mistrza Powiatu £obeskiego i awans do Gimnazjady Wojewódzkiej uzyska³y reprezentacja dziewcz¹t i reprezentacja ch³opców Zespo³u
Szkó³ Gimnazjalnych z £obza.
Mistrzostwa województwa zostan¹ rozegrane 30.09.2009 r. na stadionie
im. Wies³awa Maniaka w Szczecinie.
Szkolna Liga Lekkoatletyczna - wyniki zespo³owe dziewcz¹t:
Zespó³ Szkó³ Gimnazjalnych £obez 1083 pkt., opiekun Mariusz Poniewiera
Gimnazjum Resko
925 pkt., op. Renata Czerwiñska
Gimnazjum Wêgorzyno
914 pkt., op. Jerzy Acman
Zespó³ Szkó³ Publicznych Radowo Ma³e 814 pkt., op. Miros³aw Budzyñski
Gimnazjum Dobra
583 pkt., op. Krzysztof Madaliñski
Najlepsze wyniki indywidualne w mistrzostwach powiatu uzyska³y:
Justyna Romej (£obez) 600 m 1:39,49 min. - 165 pkt., Marta Lisik (£obez)
100 m 13,40 s - 138 pkt., Strzelczyk Dominika (Radowo M.) kula 9,13 m - 118
pkt., Sonia S³awiñska (Resko) 300 m 46,77 s -113 pkt., Weronika Kwak
(Wêgorzyno) oszczep 29,5 m - 106 pkt., Ewelina £owkiet (£obez) 300 m 47,21s
- 101 pkt., Ola Romej (£obez) 300 m 47,42 s - 100 pkt.
Szkolna Liga Lekkoatletyczna – wyniki zespo³owe ch³opców:
1. Zespó³ Szkó³ Gimnazjalnych £obez
1202 pkt. op. Miros³aw £owkiet
2. Gimnazjum Wêgorzyno
1151 pkt.op. Andrzej Stasiak
3. Zespó³ Szkó³ Publicznych Radowo Ma³e 939 pkt. op. Adrian Ma³y
4. Gimnazjum Resko
681 pkt. op. Roman Gojlik
5. Gimnazjum Dobra
643 pkt. op. Krzysztof Motyliñski
Najlepsze wyniki indywidualne wœród ch³opców w mistrzostwach powiatu uzyskali:
Krzysztof Kraus (£obez) 1000 m 2:42,62 min. - 148 pkt., Gimnazjum Wêgorzyno sztafeta 4x100 m 49,89 s - 126 pkt., Gimnazjum £obez sztafeta 4x100
49,95 s - 123 pkt., Bartek Sygnowski (£obez) 100 m 12,13 s - 118 pkt., Bronis³aw
Dadan (Wêgorzyno) oszczep 41,0 m - 112 pkt., Grzegorz Skorupski (Dobra)
kula 11,90 m - 112 pkt., Pawe³ Pyrczak (£obez) 100 m 12,27 s - 111 pkt., Remigiusz Lubera (Radowo M.) kula 11,40 m - 110 pkt., Adrian Ka³apacki
(Wêgorzyno) 100 m 12,37 s -107 pkt., Pawe³ Maciupa (Wêgorzyno) oszczep
37,0 m - 103 pkt., Kamiñski Kacper (£obez) kula 11,20 m - 103 pkt., Jesionek
Pawe³ (£obez) kula 10,96 m - 100 pkt.
£obeskim lekkoatletom ¿yczymy udanego startu i wielu rekordów ¿yciowych na stadionie tartanowym w Szczecinie.
Zdzis³aw Bogdanowicz

Polski

W Zamoœciu odby³y siê Mistrzostwa Polski M³odzików w Lekkiej
Atletyce nazywane równie¿ Ma³ym
memoria³em Janusza Kusociñskiego. Po udanych eliminacjach
makroregionalnych do zawodów fina³owych awansowa³a dwójka biegaczy z MKS Olimp – Justyna Romej i Krzysztof Kraus, uczniowie
III klasy Zespo³u Szkó³ Gimnazjum
w £obzie.
Na stadionie LKS Agros w Zamoœciu rewelacyjnie zaprezentowa³
siê Krzysztof Kraus, który w biegu
na 2000 m zaj¹³ III miejsce i zdoby³
br¹zowy medal w czasie 5:51,87 min.
Wynik ten jest nastêpnym nowym
rekordem ¿yciowym, wielokrotnie
poprawianym w ci¹gu sezonu 2009
roku. Z wyniku i wysokiego miejsca
zadowolony jest jego trener Kazimierz Mikul. Chocia¿ po ukoñczonym biegu pozosta³ pewien niedosyt. Po 5 okr¹¿eniach na bie¿ni
trzech 15-latków stoczy³o na ostatnich finiszowych metrach pasjonuj¹cy pojedynek, a o kolorze medalu
decydowa³y setne u³amki sekundy.
Ró¿nica na mecie wynosi³a zaledwie
0,62 s.
Wyniki biegu fina³owego na 2000 m:
I. Rafa³ Matuszczyk LLKS
Osowa Sieñ (lubuskie) - 5:51,25
II. Maciej Jurzyk WLKS Siedlce (mazowieckie) -5:51,44
III. Krzysztof Kraus MKS Olimp
£obez - 5:51,87.
Drugi reprezentant £obza w zawodach o mistrzostwo Polski m³odzików – Justyna Romej zajê³a w biegu
na 600 m XI miejsce z czasem 1:41,36
min (startowa³o 27 zawodniczek).
Trenerem utalentowanej biegaczki jest El¿bieta Romej (mama
Justyny).

Poziom w tej konkurencji sta³ na
bardzo wysokim poziomie sportowym. Zwyciê¿y³a zawodniczka z
Przemyœla – Weronika Wyka w czasie 1:36,07 s, przed Weronik¹ Podlaszczak z Bia³ogardu 1:37,05 s, ustanawiaj¹c jednoczeœnie swoje rekordy ¿yciowe. Najlepszy wynik ¿yciowy Justyny Romej w biegu na 600 m
wynosi 1:39,56 s.
***
Zarz¹d MKS Olimp £obez pod
przewodnictwem mgr Marcina Æwik³y przekazuje zawodnikom sekcji
lekkoatletycznej – Justynie Romej i
Krzysztofowi Krausowi g r a t u l a
c j e za awans i udany start w najwa¿niejszej imprezie roku – Mistrzostwach Polski M³odzików w Lekkiej
Atletyce oraz ¿yczenia nastêpnych
osi¹gniêæ sportowych i systematycznej progresji w³asnych rekordów ¿yciowych. Podziêkowania i
s³owa uznania skierowane s¹ równie¿ do szkoleniowców – El¿biety
Romej i Kazimierza Mikula.

Zdzis³aw Bogdanowicz

Pora¿ka beniaminka
ze spadkowiczem
S³awa S³awno - Sarmata Dobra 2:1 (1:1)
Srodze zawiedli siê kibice Sarmaty, którzy liczyli, ¿e ich ulubieñcy
odnios¹ ³atwe zwyciêstwo w wyjazdowym meczu, z ostatni¹ dru¿yn¹ IV
ligi S³aw¹ S³awno. Dru¿yna S³awy
S³awno, najdalej oddalony rywal
Sarmaty, jeszcze kilka miesiêcy temu
gra³a w III lidze. I chocia¿ sezon gry
w III lidze zakoñczy³ siê jej spadkiem,
to jednak ju¿ sam fakt, ¿e dru¿yna
gra³a o klasê wy¿ej, nakazywa³ przypuszczaæ, ¿e o punkty na boisku
rywala wcale nie bêdzie ³atwo. Koniec meczu potwierdzi³ te przypuszczenia, gdy¿ S³awa wygra³a z Sarmat¹ 2:1.
Przebieg sobotniego meczu kolejny raz pokaza³, ¿e zawodnicy Sarmaty potrafi¹ graæ, przewa¿aj¹c w
polu i wypracowywaæ dogodne sytuacje do strzelenia bramek, jednak
zawodzi ich skutecznoœæ i doskona³e sytuacje s¹ marnowane. W meczu
ze S³aw¹ nie wykorzystali trzech
dogodnych sytuacji. Byæ mo¿e du¿y
wp³yw na taki, a nie inny wynik Sarmaty, mia³a absencja super strzelców Sarmaty: Wojciecha Bonifrowskiego i Wojciecha Klisia, borykaj¹cych siê z kontuzjami, a tak¿e Piotra
Grochulskiego pauzuj¹cego dwa
mecze za czerwon¹ kartkê. Jedyn¹
bramkê dla Sarmaty w 38' meczu zdoby³ najm³odszy zawodnik Sarmaty
16-letni Wojciech GuŸniczak.
Kolejnym przeciwnikiem Sarma-

ty bêdzie w najbli¿sz¹ sobotê dru¿yna Soko³a Pyrzyce.
Sêdzia g³ówny: Rybarczyk. Sêdziowie asystenci: Okunowicz i Kleparski.
Bramki: 1:0 Z.Zawada 4', 1:1 W.
GuŸniczak 38', 2:1 P. Œcis³o 84'.
Sk³ady dru¿yn:
S³awa: Wysocki - Gertig, Ryfa,
Ulatowski, Sto³owski, Zawada, Zejglic, Herbeæ, Œcis³o, P. Malinowski,
Sawicki; zmiany: Wróbel, Mirowski,
¯aczek.
Sarmata: M. Kamiñski, Mêdrek,
Jaszczuk kpt., Dorsz od 61' Szw¹der,
Pacelt, E. Kamiñski od 61' Kliœ, GuŸniczak, Szkup, D. Dzierbicki, Padziñski, Olechnowicz.
estan

Nabór do sekcji
pi³ki siatkowej
przy MKS Olimp
MKS Olimp £obez zaprasza
dzieci klas III i IV (ch³opcy i dziewczêta) do nowo utworzonych sekcji
pi³ki siatkowej. Spotkanie organizacyjne odbêdzie siê w Hali Widowiskowo-Sportowej dnia 6 paŸdziernika o godz. 15.00.
Informacje udziela prezes klubu
Marcin Æwik³a pod telefonem 512
466 241.
Zapraszamy wszystkich chêtnych. Mo¿e i Ty zostaniesz Piotrem
Gruszk¹?

II rzut Pucharu Polski

Dzisiaj Œwiatowid - Gryf
(POWIAT) W II rzucie Pucharu Polski regionu szczeciñskiego, Mewa w
Resku przegra³a z Sarmat¹ Dobra 2:3. Mecz Œwiatowid - Gryf Kamieñ Pomorski, odbêdzie siê dzisiaj, 29.09, o godz. 16.00.
(r)

IV liga
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Granie w planie

03.10 (sobota), godz. 15.00 Sarmata Dobra – Sokó³ Pyrzyce.

V liga
03.10 (sobota) godz. 15.00 Sparta Wêgorzyno – Kluczevia Stargard
Szcz.

Klasa okrêgowa
03.10 (sobota) godz. 15.00 Mewa Resko – D¹brovia Stara D¹browa.
03.10 (sobota) godz. 15.00 Promieñ Mosty - Œwiatowid £obez.

Klasa A
03.10 (sobota) Pionier ¯arnowo - Radovia Radowo Ma³e.

Klasa B
03.10 (sobota) godz. 14.30 Derby Ulikowo - Œwiatowid II £obez.

Gra³a liga
Wyniki i tabele
IV liga
S³awa S³awno - Sarmata Dobra
2:1; Sokó³ Pyrzyce - Gryf Kamieñ
Pomorski 1:7; Stal Szczecin - Piast
Chociwel 0:5; Pogoñ Barlinek Drawa Drawsko Pomorskie 0:0;
Piast Drzonowo - Vineta Wolin 0:4;
Wybrze¿e Rewalskie Rewal - Leœnik/Rossa Manowo 1:1; Hutnik
Szczecin - Victoria Przec³aw 1:1;
Gwardia Koszalin - Ina Goleniów
0:1.
1. Gryf Kamieñ Pom.
18 29:9
2. Gwardia Koszalin
17 14:7
3. Hutnik Szczecin
17 20:7
4. Pogoñ Barlinek
17 11:3
5. Wybrze¿e Rewalskie 16 21:9
6. Ina Goleniów
15 10:9
7. Vineta Wolin
15 22:9
8. Victoria Przec³aw
14 13:7
9. Piast Chociwel
10 16:17
10. Drawa Drawsko Pom. 8 9:12
11. Leœnik/Rossa Manowo 7 4:10
12. Sarmata Dobra
7 10:14
13. Sokó³ Pyrzyce
7 12:25
14. Stal Szczecin
5 8:15
15. S³awa S³awno
4 7:27
16. Piast Drzonowo
3 8:34

V liga
Pomorzanin Nowogard - Sparta Wêgorzyno 0:0; K³os Pe³czyce Woda Piast II Rzecko 2:1;
Œwit Szczecin - Orze³ Trzciñsko-Zdrój 1:1; GKS Mierzyn - Odra
Chojna 0:0; Arkonia Szczecin Polonia P³oty 1:1; Iskierka Szczecin - Osadnik Myœlibórz 0:1; Zorza
Dobrzany - Sparta Gryfice 0:0; Kluczevia Stargard Szcz. - Stal Lipiany
4:2.
1. Arkonia Szczecin
19 18:3
2. Kluczevia Stargard
17 20:7
3. Polonia P³oty
15 21:7
4. Odra Chojna
14 16:9
5. Sparta Gryfice
1314:12
6. Orze³ Trzciñsko-Zdr. 11 16:11
7. Pomorzanin Nowogard 11 4:3
8. Osadnik Myœlibórz
10 14:13
9. Stal Lipiany
9 16:24
10. Œwit Szczecin
8 9:13
11. Zorza Dobrzany
8 9:14
12. GKS Mierzyn
8 7:13
13. Iskierka Szczecin
8 5:14
14. Sparta Wêgorzyno 7 6:12
15. K³os Pe³czyce
7 6:17
16. Woda-Piast Rzecko 7 6:15

Klasa Okrêgowa
Jeziorak Szczecin - Mewa Resko 7:0; Œwiatowid £obez - Wicher
Brojce 1:3; KP Chemik II Police Orze³ £o¿nica 3:1; Korona Stuchowo - Wiecher Reptowo 2:2; Flota II

Œwinoujœcie - Promieñ Mosty 3:1;
D¹brovia Stara D¹browa - Masovia Maszewo 2:3; Pogoñ II Szczecin - Ehrle Dobra Szczeciñska 5:0;
Fagus Ko³bacz - Ina Iñsko 3:1.
1. Masovia Maszewo 20 16:7
2. Jeziorak Szczecin
19 26:4
3. Ehrle Dobra Szcz. 19 17:9
4. Wicher Brojce
15 19:12
5. Korona Stuchowo 15 17:10
6. Fagus Ko³bacz
14 13:8
7. Pogoñ II Szczecin 13 26:10
8. Flota II Œwinoujœcie 13 21:15
9. Œwiatowid £obez
11 12:14
10. Promieñ Mosty
11 13:19
11. Orze³ £o¿nica
10 13:16
12. D¹brovia St. D¹browa 7 15:16
13. Ina Iñsko
5 11:22
14. Chemik II Police
4 7:20
15. Wicher Reptowo 2 7:25
16. Mewa Resko
0 2:28

A klasa
Radovia Radowo Ma³e - Znicz
Wysoka Kamieñska 5:1; Fala
Miêdzyzdroje - Orze³ Prusinowo
2:2; Olimpia Nowogard - Iskra
Golczewo 4:0; B³êkitni Trzyg³ów Bizon Cerkwica 2:0; Rega II Trzebiatów - Ba³tyk Gostyñ 4:3; Jantar
Dziwnów - Ba³tyk Miêdzywodzie
5:2; Sowianka Sowno - Pionier
¯arnowo 2:3.
1. Radovia Radowo M. 15 19:5
2. Jantar Dziwnów
15 21:9
3. Olimpia Nowogard 12 18:11
4. Rega II Trzebiatów 12 26:7
5. Iskra Golczewo
12 14:10
6. Bizon Cerkwica
10 14:15
7. Fala Miêdzyzdroje 9 9:5
8. B³êkitni Trzyg³ów 8 10:12
9. Pionier ¯arnowo
8 15:18
10. Ba³tyk Miêdzywodzie 7 17:13
11. Ba³tyk Gostyñ
4 15:21
12. Sowianka Sowno 4 10:24
13. Orze³ Prusinowo 1 5:24
14. Znicz Wysoka Kam. 0 7:26

B klasa
Œwiatowid II £obez - Piast
Kolin 4:0; Znicz Sulibórz - Sparta
Lubieniów 4:3; Saturn Szadzko Sokó³ Sokoliniec 0:3; Orkan II
Suchañ - Derby Ulikowo 1:0.
1. Sokó³ Sokoliniec
2. Orkan II Suchañ
3. Œwiatowid II £obez
4. Piast Kolin
5. Derby Ulikowo
6. Znicz Sulibórz
7. Sparta Lubieniów
8. Saturn Szadzko
9. Ogniwo Dzwonowo

12 10:4
10 16:6
9 12:6
7 6:8
6 5:4
6 7:8
3 8:21
3 4:8
3 6:9
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Galeria tygodnika
Katarzyna i Jaros³aw

Amelia, Nadia, Lena

Foto-Video"Krzyœ"s.c. w £obzie

Renata i Marek Pyrczak tel. 091/3974184

Foto-Video"Krzyœ"s.c. w £obzie

Renata i Marek Pyrczak tel. 091/3974184

Ognisko
TKKF
„B³yskawica” £obez serdecznie zaprasza na indywidualne

ZAWODY
WÊDKARSKIE
ZAKOÑCZENIA
SEZONU 2009
Zawody odbêd¹ siê na jeziorze Dubie w GINAWIE, gm. Wêgorzyno w niedzielê, 11 paŸdziernika 2009 r.
Zbiórka do zawodów o godz. 8:00.
Zg³oszenia oraz wp³aty prosimy przes³aæ do dnia 07.10.2009 r.
na adres:
Jerzy Rakocy, 73-150 £obez, ul. Boczna 32, tel. 602829772, e-mail:
adamku@.vp.pl
Wpisowe: 20 z³ od osoby. Zg³oszenia po terminie nie bêd¹
uwzglêdniane.

Studio Foto-Klif Fotografowanie-Wideofilmowanie
Edward Lipa- Resko-Dom Kultury.
Tel.0508285242. www.fotoklif.com.pl

Dwie kolizje
22 wrzeœnia br. dosz³o do dwóch
niegroŸnych kolizji drogowych.
Pierwsza z nich mia³a miejsce o
godz. 14.15, na drodze Wêgorzyno Wiewiecko, gdzie na ³uku drogi ze
skrzyni ³adunkowej samochodu
marki VW Transporter, kierowanego
przez Krzysztofa H., wypad³a nieprawid³owo zabezpieczona metalowa ramka rusztowania, na któr¹ najecha³a jad¹ca z naprzeciwka Liliana
S., kieruj¹ca samochodem marki
Opel Corsa. Uszkodzeniu uleg³o
przednie ko³o wraz z felg¹.
O godz. 17.00, w £obzie, na ulicy
Niepodleg³oœci, kieruj¹cy samochodem marki BMW mieszkaniec Stargardu Szczeciñskiego wymusi³
pierwszeñstwo przejazdu, prawid³owo jad¹cemu pojazdowi marki Nissan. W wyniku zderzenia uszkodzeniu uleg³y oba pojazdy.

NietrzeŸwi rowerzyœci
22 wrzeœnia br., oko³o godz.
10.00, w Krzemiennej, policjanci z
Posterunku Policji w Dobrej zatrzy-

mali Krzysztofa K., który kierowa³
rowerem z wynikiem 1,33 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.
Po po³udniu, policjanci z £obza,
w Wêgorzynie na ulicy Jagielloñskiej, zatrzymali Wies³awa P., który
tak¿e kierowa³ rowerem w stanie nietrzeŸwym. Tym razem badanie wskaza³o 0,49 mg/l.

NietrzeŸwi nadal zagra¿aj¹
na drogach
W ostatnich dniach policjanci
znów zatrzymali czterech nietrzeŸwych kierowców. W dniu 24 wrzeœnia, o godz. 19.20, na drodze £obez
– Suliszewie, Tomasz W. kierowa³
rowerem z wynikiem 1,30 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.
W sobotê, policjanci z £obza,
zatrzymali dwóch nietrzeŸwych kierowców. O godz. 0.25, na ulicy Kolejowej, Dawid M. kierowa³ samochodem marki Opel, z wynikiem 0,99 mg/
l. Wieczorem, na ulicy Bema, policjanci zatrzymali do kontroli drogowej kieruj¹cego samochodem marki
Opel Astra, który - jak siê okaza³o -

Areszty za znêcanie
siê nad rodzin¹
(POWIAT) Wczoraj S¹d Rejonowy w £obzie zastosowa³ œrodek zapobiegawczy w postaci
tymczasowego aresztowania na
okres 3 miesiêcy dla dwóch mê¿czyzn, którzy znêcali siê nad
swoimi rodzinami.
58-letni mieszaniec gminy Wêgorzyno zosta³ zatrzymany w Policyjnym Areszcie ju¿ w sobotê. Od
d³u¿szego czasu znêca³ siê psychicznie i fizycznie nad swoj¹ ¿on¹
dzieæmi. Grozi³ im tak¿e pozbawieniem ¿ycia.
Natomiast 48-letni mieszkaniec,
równie¿ gminy Wêgorzyno, od kilku
miesiêcy zastrasza³ swoj¹ chor¹
matkê oraz niepe³nosprawnego brata. By³ wobec nich agresywny, czêsto bi³ i grozi³. Ten mê¿czyzna te¿
zosta³ zatrzymany w sobotê.
Policjanci z Wêgorzyna bardzo
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dobrze znali sytuacje rodzinn¹ i samych sprawców. Wielokrotnie jeŸdzili na interwencji domowe. Prowadzone by³y Niebieskie Karty. Rozmowy ze sprawcami przemocy nie
przynosi³y, ¿adnego efektu. Za znêcanie siê nad rodzin¹ grozi kara pozbawienia wolnoœci do 5 lat. (kp)

by³ w stanie nietrzeŸwym, a dodatkowo naruszy³ s¹dowy zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów.
W niedzielê, 27 wrzeœnia, te¿ w
£obzie, na ulicy A. Krajowej, Pawe³
G. kierowa³ samochodem marki Ford
Fiesta, te¿ w stanie nietrzeŸwym.
Mia³ 0,86 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.

Kolizje w powiecie
24 wrzeœnia rano, w Policku, nieustalony na chwilê obecn¹ kierowca, podczas mijania siê z pojazdem
marki Renault, kierowanym przez
Jerzego P., przekroczy³ oœ jezdni.
Dosz³o do zderzenia siê lusterkami.
W nocy, z 24 na 25 wrzeœnia, w
£obzie, przy ul. Obr. Stalingradu,
nieznany sprawca, wykonuj¹c manewr cofania, uderzy³ w murek okalaj¹cy posesjê, a nastêpnie odjecha³
z miejsca zdarzenia.
W sobotê, 26 wrzeœnia, oko³o
godz. 20.50, w Zwierzynku, Patryk
W., kieruj¹c samochodem marki
Ford Eskort, w trakcie manewru cofania, na drodze dojazdowej do posesji uderzy³ w prawid³owo zaparkowany samochód marki Mercedes,
nale¿¹cy do Jacka K. W wyniku zderzenia uszkodzeniu uleg³y oba pojazdy.

W³amania do domów
letniskowych
W okresie od 20 do 25 wrzeœnia
br., w miejscowoœci Konie, w gm.
Radowo Ma³e, mia³y miejsce w³amania do znajduj¹cych siê tam domów

letniskowych. Nieznany sprawca z
jednego z domków, po uprzednim
wyrwaniu okiennicy i wybiciu szyby, wszed³ do œrodka i skrad³ lornetki
marki Optical i Cais oraz zegarek
damski. Straty wynosz¹ 2.600 z³ na
szkodê mieszkañca Szczecina.
Sprawca próbowa³ dostaæ siê
tak¿e do nastêpnego domku, przez
podwa¿enie drzwi. Jednak nie zdo³a³
pokonaæ istniej¹cych zabezpieczeñ.
Do trzeciego domku sprawca próbowa³ siê dostaæ przez znajduj¹ce siê
obok pomieszczenie kuchenne. Podwa¿y³ zamek w drzwiach, przeci¹³
k³ódkê i wszed³ do œrodka. Nic jednak z domku nie skrad³.

Brak wyobraŸni
W pi¹tkowy wieczór, 25 wrzeœnia, ok. godz. 21.45, policjanci z
£obza otrzymali zg³oszenie, ¿e w
jednym z mieszkañ w centrum £obza
7-letnia dziewczynka jest zatrzaœniêta w domu, a rodzice nie mog¹ dostaæ
siê do œrodka. Na miejsce przyby³a
tak¿e Stra¿ Po¿arna. Stra¿akom uda³o siê wejœæ do mieszkania przez
okno i otworzyæ drzwi. Jak siê okaza³o, dziewczynka posz³a spaæ i zamknê³a drzwi, a jej mama pojecha³a w
tym czasie na dworzec po ojca dziecka. Na szczêœcie dziecku nic siê nie
sta³o, a najbardziej przera¿aj¹cy w tej
historii jest fakt bezmyœlnoœci i braku wyobraŸni u matki dziecka. 7-letnia dziewczynka bêd¹c sama w
domu mo¿e zrobiæ ró¿ne rzeczy.
Dziecko jest tylko dzieckiem, a rol¹
doros³ych jest zapewnienie im w³aœciwej opieki i bezpieczeñstwa.

Wyrok
Sygn. Akt II K 347/09 Ds. 493/09
Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej dnia 01 wrzeœnia 2009 r.
S¹d Rejonowy w £obzie II Wydzia³ Karny w sk³adzie: Przewodnicz¹cy: SSR S³awa Miszel, Protokolant: st. sekr. s¹d. Katarzyna Weso³a przy
udziale As. Prok. Moniki Sarniewskiej, po rozpoznaniu dnia 01.09.2009
r. Sprawy:

Ireneusza Janusza Sobusia

s. Stanis³awa i Bo¿eny z d. Modzelan, ur. 03 grudnia 1968 r. w Resku;
oskar¿onego o to, ¿e: w dniu 06 maja 2009 r. oko³o godziny 15.50 w Prusinowie , gm. £obez kierowa³ samochodem marki Ford nr rej. ZLO 00198,
czym naruszy³ orzeczony prawomocnym wyrokiem S¹du Rejonowego w
£obzie, sygn. akt II K 667/06 zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów
mechanicznych i rowerów na okres 4 lat od dnia 27.01.2007 r. .2011 r., przy
czym dopuœci³ siê w ci¹gu piêciu lat po odbyciu co najmniej 6 miesiêcy
kary pozbawienia wolnoœci, na któr¹ zosta³ skazany prawomocnym
wyrokiem ³¹cznym S¹du Rejonowego w £obzie, sygn. akt II K 210/07 z
dnia 23.04.2007 r., któr¹ odby³ w okresie od 05.01.2007 r. do 14.02.2007 r.
I od 15.02.2008 r. do 06.08.2008 r. Za umyœlne przestêpstwo podobne, tj.
o czyn z art. 244 kk w zw. z art. 64 par. 1 kk
Orzeka:
1. Oskar¿onego Ireneusza Janusza Sobusia uznaje za winnego
pope³nienia zarzucanego mu przestêpstwa i za to na podstawie art. 244
kk w zw. z art. 64 par. 1 kk wymierza mu karê 10 (dziesiêciu) miesiêcy
pozbawienia wolnoœci;
2. Na podstawie art. 50 kk orzeka podanie wyroku do publicznej
wiadomoœci poprzez og³oszenie w prasie lokalnej;
3. Na podstawie art. 624 kpk zwalnia oskar¿onego od ponoszenia
kosztów s¹dowych w ca³oœci.

CMY K
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Pomo¿e a nie zaszkodzi
Skarby medycyny ludowej – dobre rady Cecylii

¯YWOKOST

Cecylia Pokomeda
O ¿ywokoœcie pisa³am ju¿ w ubieg³ym roku, jednak w zwi¹zku z du¿ym
zainteresowaniem i ci¹g³ymi pytaniami
o sposób zbierania i leczenia, postanowi³am powróciæ do tego tematu, tym
bardziej, ¿e to s¹ ju¿ ostatnie chwile,
gdy mo¿emy go zbieraæ.

NAGRODA

Miesiêczna pr
enumer
at
Tygodnik
kiego”
prenumer
enumerat
ataa „„T
godnikaa ê o b e sskiego”
Poprawne rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 37 brzmia³o:
„Gwyneth Paltrow”
Poprawne rozwi¹zanie nades³ali: Telesfor Waliszewski (Rogowo),
Maria Szylinowicz (£obez), Helena K³os (£obez), Karolina P³ocka
(£obez), Roman Galczak (£obez).
Nagrodê wylosowa³ pan Telesfor Waliszewski z Rogowa.
Gratulujemy.

¯YWOKOST
Jest to bylina, któr¹ u¿ytkujemy od
wiosny do jesieni. Roœlina ma³o znana,
aczkolwiek powszechnie spotykana w
naszych warunkach klimatycznych.
Jest mocn¹, miêsist¹ roœlin¹ o ow³osionych liœciach i ³odygach. Liœcie tej roœliny s¹ d³ugie i ostro zakoñczone. W
dotyku przypomina pokrzywê. Rozga³êzione pêdy mog¹ osi¹gn¹æ 0,5 m
wysokoœci. Kwiaty maj¹ kolor bia³y, ró¿owy lub fioletowy i s¹ ma³e w stosunku
do liœci. ¯ywokost roœnie w glebie wilgotnej, bogatej w próchnicê. Mo¿na go
znaleŸæ nad strumieniami i jeziorkami.
Roœnie dziko. Na naszym terenie roœnie
wokó³ rzeki Regi (w £obzie - sk¹d pochodzê, najczêœciej mo¿na go spotkaæ na
³¹ce za mostkiem rzeki Regi prowadz¹cym na jezioro Miejskie). Mo¿na go
uprawiaæ w ogrodzie przy kompoœcie,
ze wzglêdu na dogodne warunki glebowe.
¯ywokost zbieramy w ka¿dym
okresie, gdy tylko liœcie s¹ wystarczaj¹co du¿e.
Przede wszystkim nale¿y nadmieniæ, ¿e przy eksploatacji roœliny najwa¿niejsza jest czêœæ zewnêtrzna, czyli liœæ oraz ³odyga z kwiatem. Nale¿y
unikaæ kwiatostanu z nasionami oraz
korzeni.
W³aœciwoœci tej roœliny s¹ podobne
do rumianku, aczkolwiek dzia³anie jest
znacznie silniejsze. Stosujemy go tylko
zewnêtrznie (a nie jak w przypadku
rumianku zewnêtrznie i wewnêtrznie).
U¿ywa siê go w do k¹pieli i kompresów.
Zapobiega powstawaniu stopy cukrzycowej, jest doskona³y na obrzêki i
siniaki, poprawia kr¹¿enie krwi, a tym

samym samopoczucie. Ma du¿e walory
ss¹ce, eliminuje niepotrzebne sk³adniki
w organizmie. Najczêœciej po kompresach i k¹pielach wracaj¹ ciep³e stopy.
Czêstotliwoœæ K¥PIELI nie mo¿e
przekroczyæ dwóch w miesi¹cu (z
przerw¹ oko³o dwudziestodniow¹) i nie
wiêcej ni¿ cztery razy w roku. Nie
mo¿na tego robiæ zbyt czêsto, bo wyja³awia siê organizm. Nastêpne k¹piele
wykonujemy tylko w razie potrzeby.
Do k¹pieli potrzebna nam jest taka iloœæ
roœliny, by j¹ zmieœciæ w trzy litrowym
garnku.
Zalewamy wod¹, œci¹gamy z gazu
od razu po zagotowaniu. P³yn z zawartoœci¹ zió³ wlewamy do wanny. Na
pocz¹tek dolewamy niewielk¹ iloœæ
wody, gdy temperatura wody sch³odzi
siê, dolewamy gor¹c¹ wodê. W k¹pieli
uczestniczy ca³e cia³o, ³¹cznie z w³osami. Skórê obk³adamy liœæmi. Le¿ymy
do momentu och³odzenia wody.
Po zabiegu nie sp³ukujemy cia³a.
Po k¹pieli nale¿y robiæ delikatny
masa¿ cia³a, aby pobudziæ kr¹¿enie.
KOMPRESY stosujemy po up³ywie miesi¹ca od tych dwóch k¹pieli.
Zamiast kompresów mo¿emy wykonaæ
k¹piele miejscowe, np. nóg (przyk³adowo w wiadrze - oczywiœcie nie czêœciej
ni¿ raz w miesi¹cu).
Ok³ady sporz¹dzamy w proporcji
podobnej jak w przypadku k¹pieli.
Przyk³adowo 3 -litrowy garnek wype³niamy w 1/3 zio³ami, po czym je zagotowujemy. Gdy napar ostygnie, a wiêc
gdy jego temperatura bêdzie zbli¿ona
do temperatury cia³a, moczymy w nim
tkaninê bawe³nian¹ lub lnian¹. Nastêpnie wykonujemy kompres miejscowy.
Przerwy s¹ potrzebne do regeneracji
organizmu. Ich brak mo¿e prowadziæ do
powa¿nych niepo¿¹danych skutków
ubocznych.
¯ywokost mo¿emy suszyæ, najlepiej pod foli¹, lub w szklarni, tak, aby
nie by³ poddawany bezpoœrednim dzia³aniom promieni s³onecznych.
Gdy ju¿ jesteœmy po k¹pielach i
kompresach, a ból pojawia siê miejscowo, dobrze jest te¿ wykorzystaæ do
ok³adów roœliny œwie¿e. Wówczas
wystarczy do bol¹cego miejsca przy³o¿yæ œwie¿e liœcie, które jakoby nak³uwaj¹ skórê. Nie nale¿y ich mia¿d¿yæ.
¯ywokost i tak bêdzie dzia³a³.
Cecylia Pokomeda

