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Wykrêcili numer burmistrzowi
i swoim mieszkañcom
(£OBEZ). Niez³y numer wykrêcili
radni burmistrzowi tego miasta. Bo
przecie¿ to w³aœnie na wniosek w³odarza tego grodu starostwo powiatowe w £obzie wpisa³o zastrze¿enia
odnoœnie projektu uchwa³y starostwa powiatowego w Stargardzie, w
sprawie likwidacji Samodzielnego
Publicznego Zespo³u Zak³adów
Opieki Zdrowotnej w £obzie. Radni
zag³osowali przeciw zastrze¿eniom
burmistrza. Czy równie¿ przeciw
swoim wyborcom i mieszkañcom
gminy tylko po to, aby wykonaæ
uk³on w stronê Stargardu?
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Donek gra mecze
na boisku zwanym
pañstwem

W

tedy nast¹pi³a
akcja,
która
przez d³ugie lata
bêdzie œniæ siê
Irlandczykom. Pi³kê zagran¹ w
ich pole karne (notabene z pozycji
spalonej, na której znajdowa³ siê
Squillaci) dopad³ Thierry Henry,
ale najpierw przyj¹³ j¹ rêk¹, by
momentalnie odegraæ j¹ do stoj¹cego trzy metry przed bramk¹
kolegi. William Gallas nie spud³owa³. 1:1, a taki wynik premiowa³
trójkolorowych. Francuzi remisuj¹c z Irlandi¹ weszli do fina³ów Mistrzostw Œwiata w RPA w 2010
roku. Irlandia protestowa³a, ale to
nic nie da³o. Odpad³a. Zwyciê¿y³...
szwindel. Wszyscy to prze³knêli i
przyjêli do wiadomoœci, ¿e takie
ju¿ obowi¹zuj¹ regu³y.
***
Wtedy nast¹pi³o niespodziewane zagranie Donalda Tuska,
który wrzuci³ na pole karne pi³kê
– temat o zmianach w konstytucji. - Ograniczyæ kompetencje
g³owy pañstwa i zlikwidowaæ
wybory prezydenckie! W polu
karnym zakot³owa³o siê, bo dru¿yna mediów szybko zaczê³a ¿onglerkê. Temat dopadli dy¿urni redaktorzy, którzy zczêli podawaæ
pi³kê na skrzyd³a. Pi³ka wysokim
lobem polecia³a w kierunku forstopera Waldi Pavlaka, który w
trakcie przerwy w meczu zd¹¿y³
na swoim blogu odnotowaæ, ¿e
propozycja dotycz¹ca czytelnego
rozdzia³u w³adz co do kierunku
jest OK. Dru¿yna przeciwna nie
dawa³a za wygran¹ i napina³a siê
jak mog³a, by wybiæ pi³kê. Mia³a
jeszcze w pamiêci niedawno
przegrany walkowerem mecz,
gdy nie dojecha³a, bo ktoœ im zabra³ samolot. Gdy Miro i Ryjo (po
hiszpañsku – j czyta siê jak ch)
spud³owali w stuprocentowych
sytuacjach, musieli zejœæ z boiska. Wskazówek trenerskich na
ucho udzielali Jan Kristofer Whitecki i Vincent bez pesela. W mediach wrza³o i zwyciêstwo teamu
pod wodz¹ kanclerza Donka wy-

dawa³o siê coraz bli¿ej. Wszyscy
spogl¹dali nerwowo na zegraki,
licz¹c minuty. I gdy sêdziowie
Trybuna³u Konstytucyjnego ju¿
zacierali rêce, nagle kapitan Donek wzi¹³ pi³kê i zszed³ z boiska.
Wszyscy os³upieli.
Nazajutrz wszystkie telewizje
z namaszczeniem cytowa³y s³owa
kanclerza, wypowiedziane po
meczu: - Nie bêdziemy graæ w
konstytucjê, bo jest za ma³o czasu, by wygraæ. Zreszt¹ nie mamy
wiêkszoœci na tym boisku. Wracamy do przerwanego meczu i
gramy we wprowadzenie euro. Euro, euro, euro – zaszumia³o na
trybunach. - No, mo¿e jeszcze w
autostrady, a mo¿e w zupe³nie coœ
innego. Rzucê okiem na tabelê
(sonda¿owniê), to wam jutro powiem. - rzuci³ niedbale przez ramiê
i uda³ siê do gabinetu... odnowy.
Mia³ przecie¿ za sob¹ ciê¿ki mecz.
***
W starych czasach ¿artowano
z ludzi strzelaj¹cych na strzelnicach lub w lasach, ¿e im mamy w
dzieciñstwie nie pozwala³y strzelaæ z procy, dlatego jak podroœli,
rekompensowali to sobie, strzelaj¹c do zaj¹ców. Donald Tusk nie
zagra³ w lidze, wiêc rozgrywa
mecze polityczne. Tu przynajmniej mo¿e awansowaæ do politycznej premiere league, gdzie
graj¹ Sarkozy i Merkel. Gdyby by³
lekkoatlet¹, by³by zupe³nie innym
politykiem, ale jest pi³karzykiem.
Jak mawia³ znany trener Franciszek Paszel ze Œwidwina, w lekkoatletyce nie da siê oszukaæ, a w
pi³ce mo¿na schowaæ siê w t³umie, biegaæ, markowaæ albo tak
jak Thierry Henry – zagraæ rêk¹
tak, by sêdzia nie zauwa¿y³. I cieszyæ siê z oszustwa. W lekkoatletyce jak pobalujesz na dyskotece,
na drugi dzieñ dobiegniesz do
mety ostatni albo nie przeskoczysz poprzeczki.
***
Oczywiste jest, ¿e Tusk wywo³a³ temat zastêpczy, bo ani nie
ma czasu na zmianê konstytucji,

ani wiêkszoœci do tego potrzebnej. Bije polityczn¹ pianê, by odwróciæ uwagê od spraw stoczni,
afery hazardowej, która siê niespodziewanie rozwija i wielu powa¿nych problemów, jakie narastaj¹, jak choæby ogromna dziura
bud¿etowa, konsekwencj¹ której s¹ ciêcia w s³u¿bie zdrowia,
policji, wojsku. Ju¿ s³ychaæ, ¿e
policja po¿ycza papier do kopiarek, bo nie ma pieniêdzy. Szpitale
s¹ zad³u¿ane, wiêc jest pretekst
do ich prywatyzacji. Rz¹d najchêtniej odda³by komuœ pañstwo
na utrzymanie, by nie ponosiæ
kosztów, zostawiaj¹c sobie jedynie stanowiska. To nazywa siê
decentralizacj¹. Jak najmniej odpowiedzialnoœci, z zachowaniem
pensji, przywilejów i w³adzy.
Czy mo¿na mieæ w³adzê bez odpowiedzialnoœci? To przecie¿ wypisz wymaluj - Unia Europejska. Wybrano w³aœnie prezydenta i szefow¹ dyplomacji. Kto
wybra³? Nie wiadomo. Przecie¿
nie my. Kto kontroluje unijne
struktury i w jaki sposób? Nie
wiadomo. A w³adza jest i to du¿a,
w postaci dyrektyw, które musimy przecie¿ wykonywaæ. Mo¿na
stworzyæ takiego potworka?
Mo¿na. Odpowiedzialnoœæ –
przed kim? Czy ktoœ s³ysza³, by
te struktury skontrolowa³a jakaœ
NIK lub RIO? Czy ktoœ ponosi
odpowiedzialnoœæ za zu¿yte tony
papieru, które przyda³yby siê
naszej Policji?
***
Tusk chce graæ w lidze unijnej,
wiêc wymyœli³, by wykreœliæ z
konstytucji powszechne wybory
prezydenckie. Bo skoro w unii nie
wybiera siê prezydenta w takich
wyborach, to po co to robiæ w
Polsce. Kombinuje wiêc, jak by tu
zrobiæ, by nie musia³ byæ wybierany, a jednoczeœnie mieæ wiêcej
w³adzy. Ktoœ powie – to antydemokracja. A kto bêdzie na mistrzostwach w RPA pamiêtaæ, ¿e
Francuzi dostali siê tam po strzeleniu gola z pomoc¹ rêki Henriego? No, kto?
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Kredyt na rynek
(DOBRA). Radni miejscy podjêli
uchwa³ê w sprawie zaci¹gniêcia d³ugoterminowego kredytu na sfinansowanie zadania inwestycyjnego
„Rewitalizacja rynku w mieœcie Dobra”.

Wysokoœæ kredytu wynosiæ bêdzie 400 tys. z³. z przeznaczeniem na
sfinansowanie zadania rewitalizacja
rynku w Dobrej.
Okres sp³aty kredytu ma nast¹piæ w ci¹gu najbli¿szych 5 lat. op
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Sesja w £obzie

Modernizacja
kanalizacji i realizacja
inwestycji
(£OBEZ) Radni ³obescy zbior¹ siê na obradach w czwartek, 26 bm., o godz. 14., w sali
urzêdu miejskiego w £obzie.

Walne LGD SCIW
Prezes Zarz¹du Pawe³ Bot zwo³a³
walne zebranie cz³onków Lokalnej
Grupy Dzia³ania Stowarzyszenia
Centrum Inicjatyw Wiejskich w
£obzie. Walne odbêdzie siê 27 listopada (pi¹tek), o godz. 11., w Urzêdzie
Miejskim w £obzie. Na spotkaniu ma
byæ m.in. przedstawiona informacja
o dzia³alnoœci stowarzyszenia za
ostatnie piêæ miesiêcy br., informacja na temat wdra¿ania Lokalnej
Strategii Rozwoju oraz uzupe³nienie
sk³adu zarz¹du i wyra¿enie zgody na
zaci¹gniêcie kredytu.
(r)

Na pocz¹tek zapoznaj¹ siê z
informacj¹ o dzia³alnoœci stowarzyszeñ dofinansowanych z bud¿etu Gminy £obez na rok 2009.
Nastêpnie wys³uchaj¹ informacji
na temat planów rozwoju i modernizacji urz¹dzeñ kanalizacji sanitarnej w gminie oraz informacji o
stanie realizacji tegorocznych zadañ inwestycyjnych.
Rozpatrz¹ projekty uchwa³: w
sprawie wyra¿enia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego oraz na
udzielenie bonifikaty od ceny
nieruchomoœci; okreœlenia na rok

2010 limitu nowych licencji na zarobkowy przewóz osób taksówkami na obszarze gminy; okreœlenia terminu i zasad przeprowadzenia wyborów uzupe³niaj¹cych cz³onka Rady Osiedla w
£obzie; zmian bud¿etu Gminy na
2009 rok.
PóŸniej wys³uchaj¹ i nformacji o
pracy burmistrza za okres od 1 do 31
paŸdziernika br. oraz rozpatrz¹ skargê wniesion¹ do rady. Sesjê zakoñcz¹ interpelacje, wnioski i zapytania radnych i mieszkañców oraz
odpowiedzi na nie.
(r)

Policja poszukuje
œwiadków
Komenda Powiatowa Policji w
£obzie poszukuje bezpoœrednich,
naocznych œwiadków wypadku drogowego, który mia³ miejsce w dniu 26
wrzeœnia 2009 r., oko³o godz. 15.00,
na drodze £obez - Dalno, gdzie dosz³o do zderzenia miêdzy pojazdami
Renault i Volvo.

Prosimy o zg³aszanie siê osób,
które bezpoœrednio widzia³y ca³e
zdarzenie do Komendy Powiatowej
Policji w £obzie, przy ul. Woj. Polskiego 2 lub telefonicznie pod numerami tel. 112, 997, 091 56 15 11, Naczelnik Wydzia³u Kryminalnego 091 56
15 540.

Firma z bran¿y miêsnej

zatrudni do sklepu
firmowego w miejscowoœciach £obez i Drawsko Pomorskie

EKSPEDIENTKÊ
Wymagania:
- rzetelnoœæ i uczciwoœæ
- doœwiadczenie handlowe (w sklepie miêsnym)
Oferujemy:
- atrakcyjne wynagrodzenie
- pracê w stabilnej firmie
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt: Tel. 609 938 465
e-mail: rekrutacja@sobkowiak.pl
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Zadania realizowane w gminie £obez
Burmistrz £obza
Ryszard Sola przedstawi³ informacjê o
realizacji zadañ w
gminie w paŸdzierniku br. Prezentujemy
j¹ poni¿ej. Uzupe³niliœmy j¹ kilkoma
danymi.
Zakoñczono przebudowê sieci
wodoci¹gowej w m. Klêpnica. Wykonawc¹ robót by³a firma P.H. „ANSAN” Anna, Robert Golczyk z siedzib¹ w Œwidwinie. Wartoœæ zadania: 343.243 z³ brutto.
Zakoñczono roboty budowlane
polegaj¹ce na uzbrojeniu dzia³ek
budowlanych pod budownictwo
mieszkaniowe jednorodzinne przy ul.
Borków w £obzie w sieæ kanalizacji
saniatarnej i deszczowej oraz wodoci¹g. Wykonawca robót by³ Zak³ad
Us³ugowo Handlowy Zofia Kurzymska z siedzib¹ w Krzemieniu. Koszt
zadania - 347.091 z³ brutto.
Wybudowano kolektor kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz sieæ
wodoci¹gow¹ w ulicy Zielonej w
£obzie przez PPHU „DROKON
Kzaimierz Jasik” ze Œwidwina.
Wartoœæ zadania (wraz z przebudow¹ jezdni) wyniesie 517.665 z³
brutto. Do zakoñczenia inwestycji
pozosta³o wykonanie przy³¹czy wodoci¹gowych do posesji.
Trwaj¹ roboty budowlane przy
remoncie œwietlicy wiejskiej w Unimiu przez Zbigniewa Kaschubê, prowadz¹cego dzia³alnoœæ gospodarcz¹ pn. Us³ugi Ogólnobudowlane „MAKSIM” Zbigniew Kaschuba
z siedzib¹ w Krzynnie (gm. Drawsko Pom.). Wartoœæ umowy wynosi
brutto 54.149 z³. Termin zakoñczenia
prac – 15.11.2009 r. Zaawansowanie
robót wynosi ok 70%.
Trwaj¹ roboty budowlane przy
budowie mieszkañ socjalnych w
£obzie przy ul. Budowlanej 9A.
Wykonano fundamenty i wymurowano œciany przyziemia, strop nad
piwnicami, œciany parteru i strop nad
parterem. Wykonawc¹ robót jest
konsorcjum firm Lider - Przedsiêbiorstwo Robót Instalacyjno -Budowlanych „GOBUD” z siedzib¹ w
Gorzowie Wlkp. jako LIDER i Partner „LECHBUD” Zak³ad Budowlano Instalacyjnych – Leszek Or³owski z siedzib¹ w Drawsku Pomor-

skim. Roboty budowlane maj¹ byæ
zrealizowane w okresie 31.05.2009 –
30.09.2010 r. Wartoœæ realizacji inwestycji (roboty budowlane): 1.651.
906 z³ brutto.
Zakoñczono remont œwietlicy
wiejskiej w Worowie. Wartoœæ zadania 182.213 z³. Wykona³a je firma
Us³ugi Ogólnobudowlane „MAKSIM” Zbigniew Kaschuba z siedzib¹
w Krzynnie (gm. Drawsko Pom.).
Rozpoczêto rozbudowê remizy
stra¿ackiej w Zagórzycach. Wykonawc¹ robót jest Piotr Kuryœ prowadz¹cy dzia³alnoœæ gospodarcz¹ pn.
Zak³ad Produkcyjno-HandlowoUs³ugowy z siedzib¹ w Œwierznie.
Wykonano fundamenty i wymurowano ok. 60% œcian przyziemia.
Wartoœæ umowy wynosi brutto
247.961 z³. Termin zakoñczenia prac
– 30.06.2010 r.
Rozpoczêto budowê œwietlicy
wiejskiej w Dobieszewie. Wykonawc¹ robót budowlanych jest
Piotr Makuch prowadz¹cy dzia³alnoœæ gospodarcz¹ pn. Zak³ad Handlowo Us³ugowy „MAKRES” z sie-

dzib¹ w Resku przy ul. Koœciuszki
14c. Na dzieñ dzisiejszy wykonano
przy³¹cze wodoci¹gowe do nieruchomoœci oraz rozpoczêto wykopy
pod ³awy fundamentowe. Wartoœæ
umowy wynosi brutto 245.800 z³.
Termin zakoñczenia prac –
30.06.2010 r.
26 paŸdziernika br. podpisano
umowê z Przedsiêbiorstwem Handlowo-Us³ugowym POLARTER Teresa Husakowska z Drawska Pom.,
na zadanie pn. „Docieplenie i wykonanie elewacji budynku œwietlicy wiejskiej w Worowie”. Wartoœæ
umowy wynosi brutto 33.309 z³. Termin zakoñczenia prac – 01.12.2009 r.
27 paŸdziernika br. dokonano komisyjnego otwarcia ofert, z³o¿onych
w postêpowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.
„Rekultywacja sk³adowiska odpadów innych ni¿ niebezpieczne i obojêtne w Prusinowie, gm. £obez, na
dzia³ce 59/1 obr. Poradz.”. Wp³ynê³o 5 ofert. Wygra³a firma P.H. „ANSAN” Anna, Robert Golczyk z siedzib¹ w Œwidwinie.

W dniu 27 paŸdziernika 2009 r.
dokonano komisyjnego otwarcia
ofert na „Zarz¹dzanie cmentarzem
komunalnym w £obzie”. Wp³ynê³y
2 oferty. Komisja Przetargowa dokona³a wyboru najkorzystniejszej
oferty, któr¹ okaza³a siê oferta z³o¿ona przez Jerzego Furmañczyka z
Nowogardu. Wartoœæ za zarz¹dzanie
cmentarzem komunalnym w okresie
od 01.01.2010 do 31.12.2011 r. wyniesie 286.944 z³ brutto.
W dniu 3 listopada br. nast¹pi³o
komisyjne otwarcie ofert na og³oszony przetarg nieograniczony pn.
„Budowa sieci wodoci¹gowej i kanalizacji sanitarnej z przy³¹czami w
ul. Przemys³owej w £obzie”. Wp³ynê³o 8 ofert. Wygra³a firma P.H. „ANSAN” Anna, Robert Golczyk z siedzib¹ w Œwidwinie.
W dniu 4.11.2009r. dokonano
komisyjnego otwarcia ofert na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa
sieci wodoci¹gowej w przy³¹czami
w m. Rynowo gmina £obez”. Wp³ynê³y 2 oferty. Wygra³a firma P.H.
„AN-SAN”Anna, Robert Golczyk z
siedzib¹ w Œwidwinie.

SUPLEMENT
DO GAZU

Dwa dni po wys³aniu do
redakcji tekstu na temat gazyfikacji Wêgorzyna (T£, nr
46, z dnia 17.11.2009 r.), w
mojej skrzynce pocztowej
pojawi³a siê ulotka, kierowana przez
PGNiG do mieszkañców Wêgorzyna.
Firma informuje nas, ¿e w roku
2010 nast¹pi gazyfikacja miasta
(niezbyt fortunne to okreœlenie), w
zwi¹zku z czym ka¿dy mieszkaniec,
zainteresowany odbiorem gazu,
winien dope³niæ pewnych formalnoœci. Czynnoœci, które nale¿y w
tym celu podj¹æ, s¹ opisane krok
po kroku. W œlad za tymi informacjami, jako osoba zainteresowana
odbiorem gazu, uda³em siê do
punktu w £obzie, przy ul. Obroñców Stalingradu 17A (tu¿ przy
dworcu, w podwórzu tzw. „pa³acyku”), z³o¿y³em stosowny wniosek
wraz z mapk¹ nieruchomoœci i na
dziœ to wszystko, co powinienem
zrobiæ. Teraz pozostaje mi czekaæ,
a¿ obrêbie mojego miejsca zamieszkania podobne wnioski z³o¿y wystarczaj¹ca liczba odbiorców. Wystarczaj¹ca, to znaczy taka, która
uczyni budowê sieci na mojej ulicy
op³acaln¹.
Za³atwienie sprawy przez PGNiG
uwa¿am za wysoce kompetentne i
bardzo sprawne. Pierwsze i wyczer-

List do redakcji

LISTY - INFORMACJE

puj¹ce informacje przedstawiono
prosto i jasno, w formie pisemnej
instrukcji postêpowania. Brakuje
jedynie bardzo wa¿nych informacji o
op³atach, ale jest to wielkoœæ zmienna, której aktualny stan mo¿na zweryfikowaæ jednym telefonem, dzwoni¹c pod nr 91 39 75 499. Na dziœ
wykonanie przy³¹cza do granicy
posesji kosztuje 1785 z³ plus ok. 300
z³ za szafkê. Tak¹ op³atê liczy siê dla
budynków licz¹cych do 7. lokali,
przy czym d³ugoœæ przy³¹cza nie
mo¿e przekraczaæ 15 m. W innym
przypadku op³ata przy³¹czeniowa
wzrasta o 74 z³, za ka¿dy dodatkowy
metr bie¿¹cy.
Niestety, nie s¹ to wszystkie
koszty zwi¹zane z doprowadzeniem
gazu do w³asnego domu lub mieszkania. Kolejne koszty to zaprojektowanie i wykonanie instalacji le¿¹cej
po stronie odbiorcy. I tu koszt jest
bardzo ró¿ny, zale¿y od wielu czynników, wiêc nie bêdê siê w tej materii
wypowiada³.
W œwietle tego, co na temat gazu
w Wêgorzynie napisa³em, mogê raz
jeszcze stwierdziæ, ¿e nie ma tu ¿adnego powa¿nego problemu, poza
jednym. Ten jeden jedyny zawiera
siê w pytaniu: ilu odbiorców zakontraktuje PGNiG? Od tego bowiem
bardzo, bardzo wiele zale¿y.
Ryszard Brodziñski

Wiêcej dla Jarmarku
(DOBRA). W roku Dobra œwiêtowa³a dziesiêciolecie Jarmarku
Doberskiego. Przez te wszystkie
lata Jarmark Doberski dojrza³ i
sta³ siê jedn¹ z najciekawszych
imprez w województwie.
Gmina ta rozpoznawalna jest nie
tylko przez pryzmat rycerstwa,
warsztatów rêkodzielniczych, Mistrzostw Europy w Jedzeniu Kie³basy Doberskiej, ale przede wszystkim

OdpowiedŸ Burmistrza na artyku³
pt. „Gaz w Wêgorzynie to cud”, opublikowany 17.11.2009 w Tygodniku £obeskim

W treœci artyku³u pt. „Gaz w
Wêgorzynie to cud”, autor
Ryszard Brodziñski odniós³
siê do tematu gazu w Wêgorzynie. I dobrze, bo jak zgodnie
przyznaliœmy, jest to temat zajmuj¹cy
mieszkañców oraz radnych od lat, a
nawet - jak napisa³ Pan Brodziñski - od
lat 80-tych.
Teraz, kiedy inwestycja gazowa
jest rozpoczêta, dyskusje o gazie,
jego kosztach, op³acalnoœci itp.
bêd¹ powszechne. Zatem pytania
radnych, czy mieszkañców, bêd¹
rzecz¹ normaln¹ i nie nazywa³abym
takiego stanu „afer¹ gazow¹”. To
zwyk³a przesada. Natomiast musimy
radnym, mieszkañcom, wyt³umaczyæ, dlaczego wykonano projekt
tylko na œcis³e centrum. Argument
Pana Brodziñskiego, ¿e za projekt
p³aci inwestor tj. Wielkopolska
Spó³ka Gazownicza Poznañ i projek-

tuje siê najpierw centrum, bo jest tam
skupisko jednostek i instytucji – jest
logiczny. Jednak trudno bêdzie
obroniæ tê racjê, jeœli wychodzi z
dokumentacji, ¿e niektóre ulice s¹
zaprojektowane do po³owy (ulica
Runowska tylko do remizy OSP, a
Drawska do ujêcia wody). Zgadzam
siê, ¿e teraz najwa¿niejsza bêdzie
iloœæ chêtnych do pod³¹czenia, bo
od tego bêdzie zale¿eæ dalsze projektowanie brakuj¹cych ulic przez inwestora. Wœród tych chêtnych wa¿nym partnerem dla inwestora jest
gmina, jak bêdzie szybko pod³¹czaæ
swoje obiekty. To jest szko³y, hala,
przedszkole, biblioteka itp. Zapewnia³am szefów Spó³ki Gazowniczej,
¿e gmina pod³¹czy swoje budynki w
pierwszej kolejnoœci i to myœlê przewa¿y³o, ¿e firma podjê³a decyzjê o
przyst¹pieniu do inwestycji. Rozmowy z w³adzami spó³ki by³y nie
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³atwe, ale przekona³am ich do rozpoczêcia inwestycji w Wêgorzynie. I tu
nie zgadzam siê z Panem Brodziñskim, ¿e gaz w Wêgorzynie to cud! W
gospodarce nie ma ¿adnych cudów!
Po prostu inwestycja zosta³a zaprojektowana, w 2007 roku ujêta w planach finansowych, zosta³y zabezpieczone minimalne œrodki, a nastêpnie – dziêki dobrej wspó³pracy z
samorz¹dem - zosta³a podjêta decyzja o rozpoczêciu. Zgadzam siê, ¿e
jest to sukces samorz¹du wielu kadencji, poniewa¿ ka¿dy burmistrz i
ka¿da rada wnieœli swój wk³ad w
przybli¿enie gazu do Wêgorzyna. I z
tego wspólnego sukcesu powinniœmy siê cieszyæ. Myœlê, ¿e w przysz³ym roku, kiedy bêdziemy obchodziæ 20-lecie samorz¹du gminnego
to w³aœnie gaz bêdzie t¹ najwa¿niejsz¹ wspóln¹ inwestycj¹.
Burmistrz Gra¿yna Karpowicz

z naszpikowanych gwiazdami koncertów.
Z pocz¹tkiem listopada rozpoczê³y siê d³ugo oczekiwane prace
remontowe Rynku, do po³owy grudnia zostanie wymieniona nawierzchnia, a dziêki usuniêciu kwietnika rynek zyska „dodatkowe metry”. Taki
zabieg da gminie mo¿liwoœæ rozstawienia sceny w centralnym miejscu
tak, aby po obu jej stronach utworzyæ ogródki gastronomiczne. op

Sygna³y czytelników

List do redakcji
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Co jest
grane?

W dniu 04.11.2009 r. jadê
do Szczecina. Benzyna 95 na
stacji ORLEN wyceniona
jest na 4,48 z³/l. Ustalam, ¿e
brak benzyny uzupe³niê w
drodze powrotnej. W dniu
05.11.2009 wracam do £obza
i rozgl¹dam siê po stacjach
benzynowych. W Wêgorzynie widzê etylinê 95 wycenion¹ na
4,12 z³/l. Tankujê do pe³na.
W £obzie na stacji ORLEN ta
sama benzyna wyceniona jest na
4,56 z³/l. W Wêgorzynie stacja benzynowa nale¿y równie¿ do firmy
ORLEN. Zastanawiam siê, co jest
grane? W Szczecinie jedna stacja
ORLEN oferowa³a paliwo 95 po 4.28
z³, inna po 4,32 z³/l. W £obzie jest
najdro¿sza. Mo¿e ten temat zainteresujê nasz¹ spo³ecznoœæ i oleje ³obeskie stacje. Warto zbojkotowaæ i tankowaæ siê w Wêgorzynie. Paragon
za kupione paliwo po 4,12 do wgl¹du. M.Z.
(dane do wiadomoœci redakcji)

LUDZIE I SPRAWY
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Zabytkowy grzyb na œcianie

Pod œcis³¹ ochron¹?
(£OBEZ). W mieszkaniu
Renaty Sobczak jest
zimno, mimo
za³o¿onego ogrzewania,
na œcianach jest wilgoæ i
grzyb, a ubrania w jej
szafie czuæ wilgoci¹,
wilgoci¹ czuæ równie¿
dokumenty. Kupione
dwa lata temu meble,
dzisiaj nadaj¹ siê do
wyrzucenia. Winê zruca
na wspólnotê, ale czy
ma racjê?
Renata Sobczak mieszka w budynku „z wie¿yczk¹” przy ul. Niepodleg³oœci. Ten piêkny obiekt,
wprawdzie widnieje na wielu folderach, jednak od kilkudziesiêciu lat,
nikt nie poczuwa³ siê do inwestowania w jego remont. Skutki zaniedbañ
odczuwaj¹ niemal wszyscy mieszkañcy. Mieskzanka £obza jakiœ czas
podstawia³a naczynia, bowiem ze
stropu la³a siê woda, za ka¿dym razem, gdy pada³ deszcz. Dzisiaj ju¿ nie
ma takich problemów, jednak pleœñ i
grzyb rozrasta siê na œcianach. Co
jakiœ czas usuwa nieproszonych
goœci za pomoc¹ œrodków chemicznych i inwestuje w remont. To jednak niewiele pomaga. Za jakiœ czas
skutki mokrych œcian pojawiaj¹ siê
na nowo. Uwa¿a, ¿e mimo jej uwag do
zarz¹du wspólnoty, nikt nie interesuje siê jej problemem.
- Ca³y czas wietrzê mieszkanie.
Gdy tylko gotujê cokolwiek w kuchni, zaraz otwieram okno. Mam tutaj
ogrzewanie gazowe. P³acê po 700 z³
miesiêcznie za gaz, ale mimo tego w
mieszkaniu jest zimno.
Praktycznie od samego pocz¹tku

to mieszkanie nie by³o jak¹œ rewelacj¹ do mieszkania. Minê³o ju¿ 15
lat, jak tu mieszam. Zawsze coœ siê tu
dzia³o. Ale teraz nad schodami tak
samo wygl¹da œciana, jak u mnie w
kuchni. Nikt o tym nie mówi, bo to na
korytarzu, a nie nikomuœ w mieszkaniu. Dach teraz trochê poprawili, bo
u mnie woda la³a siê ciurkiem za ka¿dym razem, gdy pada³ deszcz. Wiadra i miski stawia³am w ró¿nych miejscach. La³o siê jak z kranu, ze œrodka
sufitu ciek³o. Musi jednak brzegiem
zaciekaæ, bo leje siê po œcianach.
Meble robi³am na zamówienie, s¹
zapleœnia³e, ¿eby szklanki, kieliszki,
literatki by³y zapleœnia³e? Œmierdz¹.
W zesz³ym roku wspólnota g³osowa³a, ¿e nie podejmie w 2008 roku
¿adnych remontów. To mi siê leje na
g³owê, a oni g³osuj¹ przeciw remontom! Piêtro wy¿ej mieszka lokator
mieszkania komunalnego i jego te¿
zalewa. Zalewa te¿ lokatorkê, która
zajmuje wie¿yczkê. I jeœli j¹ zalewa, to
do mnie ci¹gnie po œcianie i u mnie
jest grzyb i wilgoæ. Jej mieszkanie w
ogóle nie jest na sprzeda¿.
Z tamtej strony s¹siadka powiedzia³a – zwaliæ wie¿yczkê! Ona siê
nie zgadza na remont – taka jest
œwiadomoœæ ludzi. Tam zalewa s¹siadka, ona siê nie zgadza, bo j¹ nie
zalewa. Za fundusz remontowy p³ace 1,50 miesiêcznie za metr. Rocznie
jest to kwota niemal 900 z³. Od kwietnia fundusz remontowy zosta³ podniesiony z 1,30 z³ na 1,50 z³. To nie jest
ma³o, przez ileœ tam lat, to na koncie
powinno siê ileœ tam znaleŸæ tego
funduszu. Wspólnota nie chce zaci¹gn¹æ kredytu, a bez niego niewiele da siê zrobiæ. Zrobi³am remont,
pomalowa³am, pozakleja³a, doprowadzone by³o do kultury, to ta kultura trwa³a rok? Wyda³am 5 tys. z³ i nic
nie widaæ! Nie mogê tak siedzieæ, to
odbiera chêæ do sprz¹tania, prania,

¿ycia. Po trzech tygodniach wyjê³am
kurtkê skórzan¹ z szafy i by³a do
po³owy zielona. Moje dokumenty
œmierdz¹ pleœni¹! Przez ten dach nie
œpiê po nocach – powiedzia³a.
Pani Renata mieszkanie wykupi³a na pocz¹tku tego roku. Na zebrania nie chodzi i nie wie, jakie s¹ podejmowane uchwa³y oraz jakie s¹
plany. Mo¿e warto by³oby jednak od
czasu do czasu udaæ siê najpierw na
zebranie, a dopiero potem szukaæ
pomocy na zewn¹trz?
Budynek pochodzi z pierwszej
po³owy XX wieku. Nigdy jednak nie
prowadzono tu ¿adnych gruntownych remontów. Mieszkañcy przypominaj¹ sobie, ¿e czasami ³atany
by³ dach, raz pomalowana klatka
schodowa. Do rejestru zabytków
zosta³ wpisany 20 kwietnia 2009
roku. Administratorem obiektu jest
Katarzyna Rzepkowska i to z jej inicjatywy obiekt zosta³ wpisany do
rejestru zabytków. Jak wyjaœni³a
wspólnota zaci¹gnê³a kredyt na
zmianê instalacji grzewczej, który
mia³a sp³acaæ do przysz³ego roku. W
kwietniu zosta³ podniesiony fundusz remontowy i dziêki temu
wspólnota sp³aci³a kredyt szybciej.
– Jeœli chodzi o jakikolwiek remont, to musi on byæ uzgodniony z
konserwatorem. Na wszystko trzeba
mieæ pozwolenie konserwatora.
Ka¿dego roku do 28 lutego mo¿na
staraæ siê o dotacje od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
Myœlê, ¿e uda siê z³o¿yæ o dofinansowanie chocia¿by na remont dachu. Czekam na kosztorys, zleci³am
jego wykonanie, dodatkowo ze
wspólnoty te¿ zosta³o zlecone wykonanie drugiego kosztorysu. PóŸniej zarz¹d wybierze najbardziej korzystn¹ ofertê. Ca³a kwestia polega
na tym, aby wiedzieæ, jaki to jest
koszt, wówczas bêdê mog³a wyst¹piæ z wnioskiem. Najprawdopodobniej bêdziemy braæ te¿ kredyt. W

sierpniu tego roku sp³aciliœmy kredyt, który by³ wziêty na zmianê sposobu ogrzewania. Teraz musimy trochê pieniêdzy zaoszczêdziæ, abyœmy
nie mieli pustego konta. Myœlê, ¿e
remont dachu nie bêdzie wielkim
wydatkiem. Zleci³am równie¿ wykonanie kosztorysu na orynnowanie,
bo to jest te¿ g³ówny powód zamakania œcian. Wstêpnie wiem, ¿e jest to
koszt oko³o 9 tys. z³. Nie wiem, czy
nie pokusi³abym siê wykonaæ to
orynnowanie jeszcze w tym roku
przed zim¹. Rury w tej chwili s¹ dziurawe, woda sp³ywa po œcianach. W
nastêpnym roku z pewnoœci¹ zostanie wykonany dach, a elewacja w
póŸniejszym terminie. Jeœli oka¿e
siê, ¿e nie wystarczy jedynie po³o¿enie papy, to wówczas bêdziemy
musieli wykonaæ ca³oœæ. Wszystko
rozbija siê o pieni¹dze, tote¿ remonty musimy wykonywaæ ma³ymi
kroczkami. Przy ociepleniu i elewacji
bêdê stara³a siê o dotacje m.in. z
Ministerstwa Kultury – powiedzia³a
K. Rzepkowska.
Nie tylko dziurawe rynny s¹ problemem, który nale¿y natychmiast
rozwi¹zaæ. Okazuje siê, ¿e pod pap¹
utworzy³y siê pêcherze, w których
zbiera siê woda. Dodatkowym problemem jest ogrzewanie gazowe,
które nie jest wystarczaj¹ce do tego,
aby wysuszyæ zamok³e œciany.
Przy okazji orynnowania, zostanie
wykonana docelowo ³ata na elewacji.
I gdy mieszkañcy i lokatorzy borykaj¹ siê z ciekn¹cymi dachami, wilgoci¹, pleœni¹, grzybem, odpadaj¹cym
tynkiem w koñcu, radni miejscy po raz
kolejny odsunêli uchwa³ê o dotacjach
do zabytków i najprawdopodobniej
ju¿ do niej nie podejd¹, widz¹c tylko
koœcio³y.Aludzie? Ludzie niech radz¹
sobie sami, aby tylko obiekt na folderze piêknie wygl¹da³. Wszelkie plamy
i zacieki na murze zawsze mo¿na skorygowaæ w programie graficznym,
podczas obróbki zdjêæ.
mm
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Wykrêcili numer burmistrzowi
(£OBEZ). Niez³y numer wykrêcili radni burmistrzowi tego miasta. Bo przecie¿ to w³aœnie na wniosek w³odarza tego grodu starostwo powiatowe w £obzie wpisa³o zastrze¿enia odnoœnie projektu uchwa³y starostwa powiatowego w Stargardzie, w
sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespo³u Zak³adów Opieki Zdrowotnej
w £obzie. Radni zag³osowali przeciw zastrze¿eniom burmistrza. Czy równie¿ przeciw swoim wyborcom i mieszkañcom gminy tylko po to, aby wykonaæ uk³on w stronê Stargardu?
Zanim Stargard Szczeciñski podejmie jak¹kolwiek uchwa³ê dotycz¹c¹ likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespo³u Zak³adów Opieki
Zdrowotnej w £obzie zarówno starostwo powiatowe w £obzie, jak i
wszystkie urzêdy gmin musz¹ wyraziæ opiniê o tej uchwale.
Projekt uchwa³y dostosowuje
uchwa³ê o likwidacji SPZZOZ £obez
do aktualnych okolicznoœci umo¿liwiaj¹cych sprzeda¿ nieruchomoœci
szpitala przez Zarz¹d Powiatu Stargardzkiego w trybie bezprzetargowym na rzecz powiatu ³obeskiego.
Rada Powiatu ³obeskiego oraz
gminy z terenu powiatu negatywnie
zaopiniowa³y uchwa³ê Rady Powiatu stargardzkiego odnoœnie wyd³u¿enia okresu likwidacji SPZZOZ
£obez do 31 maja 2011, jak równie¿
sprzeda¿ bezprzetargow¹ ³obeskiej
przychodni.
Nie ufam Stargardowi
- Zanim przygotowa³em projekt
uchwa³y, zwróci³em siê z zapytaniem
do podmiotów, które funkcjonuj¹ w
budynku przy u. Sikorskiego, aby
znaæ te¿ ich zdanie i ich ocenê sytuacji ³¹cznie ze Zwi¹zkami Zawodowymi. Materia³y, które sp³ynê³y od
naszych podmiotów zebra³em,
uwzglêdniliœmy zapisy w uzasadnieniu naszej uchwa³y, któr¹ przygotowa³em pod sesjê nadzwyczajn¹.
Wydawa³o mi siê, ¿e s¹ to sugestie
trafne, takie które powinny przekonaæ radê do zajêcia podobnego stanowiska, jak zrobili to inni w powiecie. Wynikiem wszyscy s¹ zaskoczeni. Na drugi dzieñ po tej sesji odebra³em szereg telefonów z pytaniem,
dlaczego podjêliœmy inn¹ uchwa³ê,
ni¿ pozosta³e samorz¹dy. Wszyscy
byli zaskoczeni, ¿e nasi radni pozytywnie zaopiniowali projekt uchwa-

³y powiatu stargardzkiego, mówi¹cy
o zmianach, jakie wprowadzili do
wczeœniej zawartej uchwa³y.
W poprzedniej uchwale rady powiatu by³ zapis, ¿e Stargard mo¿e
zbyæ swoje nieruchomoœci w trybie
przetargowym, w tej nowej, któr¹
opiniowaliœmy, by³ tryb bezprzetargowy. Czyli Stargard mo¿e to sprzedaæ w drodze przetargu, b¹dŸ bez. W
przypadku przychodni mo¿e to skutkowaæ tym, ¿e ten budynek zostanie
sprzedany w drodze bezprzetargowej. Jeœli jest zachowany tryb przetargowy, to gmina £obez, mo¿e startowaæ w przetargu i obiekt kupiæ.
Sprzeda¿ bezprzetargowa nie daje mi
takich szans. Stargard mo¿e zbyæ
budynek w ka¿dej chwili, jeœli tylko
bêdzie mia³ chêtnego na ten budynek bez pytania nas o zdanie. Wtedy
pracuj¹ce tam podmioty dostan¹
wypowiedzenie i w przeci¹gu trzech
miesiêcy bêd¹ musia³y budynek
opuœciæ. Takie obawy zosta³y wyartyku³owane w³aœnie przez te podmioty. Podobn¹ obawê przedstawi³y Zwi¹zki Zawodowe. Dodatkowo
wesz³o wyd³u¿enie czasu. Rozumiem, ¿e to wyd³u¿enie mo¿e pomóc
powiatowi stargardzkiemu i dostan¹
pieni¹dze z programu rz¹dowego,
zak³adaj¹cego odd³u¿enie placówek. Teraz trzeba spojrzeæ na tych,
którzy pracowali tam kilka czy kilkanaœcie lat i czekaj¹ na swoje pieni¹dze. Czêœæ z tych ludzi ju¿ podpisa³a
ugody, zgodnie z tymi ugodami zrezygnowali z odsetek, z czêœci swojego wynagrodzenia, bo to by³ warunek postawiony przez Stargard.
Zgodzili siê pozbawiæ siebie tych
œrodków, by chocia¿ czêœæ z nich odzyskaæ. Nastêpni, którzy podpisali
ugodê i tak nie dostali jeszcze tych
pieniêdzy, a ci, co nie podpisali, równie¿ czekaj¹. Jak¹ maj¹ gwarancjê, ¿e

te pieni¹dze dostan¹? Powiatu stargardzkiego absolutnie nie interesuje co siê dzieje z budynkiem przy ul.
Sikorskiego i w budynku. Mam na
ten temat dowody przez pryzmat
ubieg³ego czy te¿ tego roku. Stargardu nie interesowa³o, ¿e w ubieg³ym
roku dosz³o do po¿aru i dach zosta³
zniszczony. Dach ten trzeba by³o odbudowaæ. Nie interesowa³o go nic w
kwestii awarii ogrzewania. Jako w³aœciciel budynku powinien siê do
tego poczuwaæ. Stargard nie zrobi³
¿adnych dzia³añ. Nie interesowa³o
ich, ¿e jest tam zimno, ¿e tam pracuje
personel, ludzie marzli. Remonty my
finansowaliœmy. Jak¹ ja mam gwarancjê, ¿e Stargard zrobi cokolwiek
na rzecz gminy czy mieszkañców?
Stargardowi zale¿y tylko na tym, aby
ten budynek zbyæ i wzi¹æ pieni¹dze
i ewentualnie sp³aciæ wierzycieli.
Oni w projekcie uchwa³y wrêcz
wskazuj¹, ¿e zabezpieczaj¹ dla
mieszkañców gminy i powiatu ³obeskiego mo¿liwoœæ leczenia w Stargardzie Szczeciñskim. Jak¹ mamy
gwarancjê, ¿e podmioty, które s¹ w
obiekcie przy ul. Sikorskiego, gdy
zostan¹ pozbawione lokalu dostan¹
kontrakt z NFZ? Kolejny mój argument, który mówi, ¿e powinniœmy negatywnie opiniowaæ to fakt, ze Stargard jest naszym d³u¿nikiem. Jako
gminie zalega nam pieni¹dze z tytu³u
podatku. A jak¹ ja mam gwarancjê, ¿e
dostanê te pieni¹dze? A to jest du¿a
kwota, ponad 100 tys. z³. Muszê zabezpieczyæ interes gminy, jako burmistrz. Muszê zadbaæ o to aby mieszkañcy mieli mo¿liwoœæ skorzystania
z us³ug medycznych. Wszystkie te
argumenty przedstawi³em podczas
sesji nadzwyczajnej. Radni zag³osowali inaczej – powiedzia³ burmistrz
£obza Ryszard Sola ju¿ po obradach
sesji nadzywczajnej.

Dlaczego tak siê sta³o, jakie
argumenty mieli radni, aby nie
zgodziæ siê z pozosta³ymi radami, ani z burmistrzem miasta
£obez, który de facto sam zastrze¿enia wnosi³ do projektu
uchwa³, nad jakimi pracowa³y
pozosta³e samorz¹dy?
Podczas Rady Miasta w
£obzie rajcy mieli wiele w¹tpliwoœci co do zasadnoœci obaw
radnych powiatowych i w³odarzy miejskich. Przewodnicz¹ca
Rady El¿bieta Kobia³ka twierdz¹c, ¿e ma informacje z pierwszej rêki, bo rozmawia³a z cz³onkiem zarz¹du powiatu stargardzkiego Miros³awem Kellerem odpowiedzialnym za likwidacjê
SPZZOZ w £obzie zapewnia³a,
¿e pracownikom przychodni nic
nie grozi, a obiekt nie bêdzie wystawiony na przetarg.
Sytuacjê przedstawi³ zaproszony na sesjê Rady Miasta wicestarosta Ryszard Brodziñski.
- Rada Powiatu ³obeskiego negatywnie zaopiniowa³a projekt
uchwa³y powiatu stargardzkiego,
argumenty by³y dwa. Pierwszy, ¿e
o siedem miesiêcy przed³u¿a siê
termin zaspokojenia roszczeñ by³ych pracowników. Potencjalne zagro¿enia, jakie mo¿e nieœæ za sob¹
zgoda na bezprzetargowe zbycie
nieruchomoœci czyli, ¿e po podjêciu uchwa³y nazajutrz starosta
stargardzki sprzeda przychodniê w
£obzie i na kolejny dzieñ mamy innego w³aœciciela. Pierwsze stanowisko zarz¹du powiatu ³obeskiego
by³o takie, i¿ opiniujemy negatywnie kwestie przed³u¿enia terminu
likwidacji, natomiast w pozosta³ych elementach odnosimy siê pozytywnie. Pan starosta zorganizowa³ spotkanie z burmistrzami i wójtem ze wszystkich gmin powiatu
³obeskiego, poniewa¿ wszystkie
opiniuj¹. Podczas spotkania burmistrz £obza Ryszard Sola wyrazi³
swoje zaniepokojenie o przychodniê. W rezultacie po kolejnych rozmowach, ca³kowicie zanegowaliœmy projekt uchwa³y stargardzkiej.
Jest to pewien dyskomfort natury
moralnej zarz¹du powiatu ³obeskiego, poniewa¿ doszliœmy do
porozumienia ze Stargardem, ¿e
kupujemy w drodze bezprzetargowej szpital za kwotê 2.630 tys. z³, a
tutaj opiniujemy negatywnie zapis, ¿e przychodnia zostanie zbyta
w drodze bezprzetargowej.
Bez wzglêdu na tê opinie i tak rada
powiatu stargardzkiego podejmie
tak¹ decyzjê, jak¹ podejmie. Opinia
nasza nie jest wi¹¿¹ca. Na naszej
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icja i obserwacja tego, co jest podpowiada, ¿e do tej pory starania ze strony powiatu stargardzkiego by³y,
natomiast marnie oceniam dzia³ania
powiatu ³obeskiego. Nie jest rozwi¹zaniem negatywne opiniowanie i
niesk³adanie propozycji szerszych
ni¿ tylko kupno szpitala, a co dalej?
I to mnie bardzo martwi – powiedzia³a przewodnicz¹ca.

opinii przewa¿y³y dwa argumenty:
przed³u¿enie czasu likwidacji i niepokój o przychodniê – powiedzia³
wicestarosta.
Kierujê siê intuicj¹
Najbardziej zaskoczy³a wypowiedŸ przewodnicz¹cej Rady Miasta
El¿biety Kobia³ki, która nie widzia³a
¿adnych zagro¿eñ, bardziej ufaj¹c
zapewnieniom cz³onka zarz¹du powiatu stargardzkiego, ni¿ opiniom
ludzi pracuj¹cych w obiekcie przy ul.
Sikorskiego, znaj¹cym procedury
uzyskiwania kontraktów z NFZ i
przewodnicz¹cej Zwi¹zków zawodowych, która stara³a siê wyt³umaczyæ b³êdne pojmowanie niektórych
faktów i mieszanie pojêæ. Niektórzy
radni w ogóle zdawali siê nie s³uchaæ
tych, którzy w tym wzglêdzie maj¹
najwiêcej do powiedzenia i s¹ najbardziej poszkodowani.
Ju¿ na pocz¹tku swej wypowiedzi przewodnicz¹ca Rady Miasta zauwa¿y³a, ¿e wed³ug niej przesuniêcie o kilka miesiêcy terminu likwidacji nie jest jednoznaczne z przesuniêciem terminu sp³aty zobowi¹zañ, co
jak stara³a siê wyt³umaczyæ przewodnicz¹ca Zwi¹zków Zawodowych Zofia Krupa, absolutnie nie
pokrywa siê z prawd¹.
- ¯eby sp³aciæ zobowi¹zania
pracownicze, potrzebne s¹ pieni¹dze. Najwa¿niejsze, ¿eby znalaz³ siê
nabywca na szpital. Je¿eli nabywc¹
ma byæ powiat ³obeski, który kupi
obiekt za 2.630 tys. z³, to bêdzie bardzo szybko ta kwota na sp³atê I i II
grupy wierzycieli. Tak naprawdê
sp³ata pracowników bêdzie zale¿eæ
od tego, jak szybko ta transakcja
bêdzie miêdzy powiatami. Pozwoli
ona likwidatorowi pozyskaæ
znaczn¹ kwotê 2.630 tys. z³. Wydaje
mi siê, ¿e je¿eli pa³eczkê przejmie
rada powiatu, potwierdzaj¹c nabycie, to transakcja mo¿e odbyæ siê
bardzo szybko i wcale nie trzeba
bêdzie czekaæ z zaspokojeniem
roszczeñ pracowniczych do 31 maja
2011 r. Starostwu nie jest potrzebny
ten termin do tego, by tak d³ugo
ci¹gn¹æ likwidacjê, tylko po to, aby
daæ sobie szansê skorzystania
ewentualnie z dotacji Ministerstwa
Zdrowia na odd³u¿enie zad³u¿onych ZOZ-ów. Program, który zosta³ uchwalony w kwietniu 2009
roku, przewiduje, ¿e program rz¹dowy bêdzie realizowany w roku 2010
i w roku 2011. Rz¹d wiedz¹c, ¿e jest
bardzo du¿a dziura bud¿etowa i sytuacja kryzysowa, a takich podmiotów jest bardzo wiele w Polsce,
przewidzia³, ¿e nie bêdzie tych dotacji udziela³ w jednym roku. Dlatego

program roz³o¿ony jest na dwa lata i
likwidacje powinny byæ planowane,
tak aby chocia¿ zaczepi³y o rok 2011.
Mnie te argumenty zwi¹zane z finansowaniem zewnêtrznym przekonuj¹. Bo nie jest mo¿liwe aby te
10 milionów zad³u¿enia, które
spadnie na bud¿et Stargardu, przejêli w jednym roku bud¿etowym.
Musieliby wzi¹æ kredyt i w jednym
roku wszystkich wierzycieli sp³aciæ, nie jest to mo¿liwe, bo sami
wiemy, z czego finansuj¹ siê samorz¹dy. Argumenty starostwa mnie
przekonuj¹, widaæ realne podejœcie
do tematu i wpisanie siê w przepisy
prawa, które pozwalaj¹ na finansowanie z bud¿etu Ministerstwa
Zdrowia, dlatego jestem za pozytywnym zaopiniowaniem. To równie¿ gest, ¿e ktoœ jeszcze ich wspiera i nie pozostawia tego samorz¹du
na lodzie i ci¹gle jest na nie. Nie
przekonuj¹ mnie argumenty zawarte w pismach niepublicznych podmiotów. W mojej ocenie ¿aden
podmiot nie dostanie kontrakty na
ca³y 2010 rok z Narodowego Funduszu, kiedy przy tej starej uchwale likwidacja jest z koñcem listopada. Kontrakty s¹ na rok, wiêc wyd³u¿enie czasu likwidacji o te kilka
miesiêcy pozwoli aneksowaæ z Narodowym Funduszem kontrakty,
które s¹ œwiadczone w Resku, z
drugiej strony daj¹ jak¹œ stabilizacjê dla podmiotów, które wydzier¿awiaj¹ pomieszczenia przy ul. Sikorskiego, bo jak do tej pory nikt
jeszcze nie zg³osi³ siê do przetargu
na budynek przy ul. Sikorskiego.
Dopóki to nie jest sprzedane i jest
likwidator, to zaczynaj¹ funkcjonowaæ w miarê normalnie. Natomiast co dalej bêdzie w przychodni, co dalej bêdzie ze szpitalem,

kiedy starostwo ³obeskie kupi
szpital, nie jest przedmiotem dzisiejszego opniowania. Jest to bardzo trudny temat, ale nie w kompetencji Rady Miejskiej, proponowa³abym siê odnieœæ tylko do projektu
uchwa³y – czy Rada Miejska w
£obzie wyra¿a pozytywn¹, czy negatywn¹ opiniê o przed³u¿eniu likwidacji o siedem miesiêcy, maj¹c na
uwadze finansowanie zewnêtrzne i
czy pozytywnie opiniuje sprawê
bezprzetargowego trybu sprzeda¿y
szpitala dla £obza. Uchwa³a ta wprowadza korzystne elementy dla powiatu ³obeskiego – mo¿liwoœæ kupna w trybie bezprzetargowym. Wed³ug mnie ona jest pozytywna. Bo
gdyby by³a negatywna, to oznacza³oby, ¿e nie zgadzamy siê na tryb bezprzetargowy i negatywnie opiniujemy przed³u¿enie likwidacji o siedem
miesiêcy czyli uniemo¿liwiamy w jakimœ sensie wspierania likwidacji
SPZZOZu. Dla mnie g³osowanie
przeciw tej uchwale jest niezrozumia³¹ rzecz¹. Bêdê g³osowaæ za pozytywnym zaopiniowaniem tej
uchwa³y. W sprawie funkcjonowania specjalistycznej opieki zdrowotnej na terenie powiatu powinna siê
odbyæ w innym gremium z innym
przygotowaniem debata du¿o szersza ni¿ Rada Miejska i myœlê, ¿e
powinna siê ona odbyæ z inicjatywy
zarz¹du powiatu Rady Powiatu,
¿eby ustaliæ strategiê wspóln¹ co do
obiektów, które likwidator bêdzie
chcia³ sprzedawaæ, nie tylko szpitala
ale i przychodni, po to aby ten maj¹tek zosta³ u nas i naszym wspólnym staraniem samorz¹du nadal by³
placówk¹ na œwiadczenie us³ug medycznych.
Staram siê nie kierowaæ emocjami, ale kieruj¹ siê intuicj¹ i moja intu-

Gmina ma walczyæ o swoich
wyborców
Ca³kiem odmiennego zdania by³a
Zofia Krupa, przewodnicz¹ca
Zwi¹zków Zawodowych, która nie
ukrywa³a emocji i stara³a siê wyt³umaczyæ podstawowe zasady i pojêcia oraz wskazaæ niebezpieczeñstwa
takiej decyzji.
- Nie jestem rzecznikiem starostwa stargardzkiego. Nie obchodz¹
mnie ich oczekiwania, aby gminy ich
dawnego powiatu im pomaga³y.
Gmina ma reprezentowaæ interes
swoich wyborców, a nie interes powiatu stargardzkiego. A’ propos
pani uwagi jak to samorz¹d stargardzki dobry a ³obeski samorz¹d
powiatowy – z³y. Trudnoœæ podjêcia
decyzji o negatywnym zaopiniowaniu polega³a na tym, ¿e starostwo
powiatowe w Stargardzie próbuje
siê tak dok³adnie wymigaæ na nastêpn¹ kadencjê do zap³acenia z zad³u¿enia.
Nie jest tak, ¿e zad³u¿enia powiat
stargardzki mo¿e zap³aciæ po wp³ywie pieniêdzy z kupna, poniewa¿ to
nie jest mo¿liwe prawnie. Prawnie
mo¿e zap³aciæ jedynie zobowi¹zania
publiczno-prawne natomiast nie
pracownicze. Chcemy podaæ Stargard do s¹du o te nasze zobowi¹zania, dziewiêæ lat czekamy na wyp³atê
pieniêdzy – powiedzia³a Z. Krupa.
WypowiedŸ jej przerwa³a przewodnicz¹ca Rady Miejskiej domagaj¹c siê odpowiedzi, czy pieni¹dze
ze sprzeda¿y szpitala wystarcz¹ na
sp³atê zobowi¹zañ. Przy próbie wyt³umaczenia, ¿e nawet jeœli pieni¹dze
wp³yn¹ na konto starostwa w Stargardzie, to ono i tak nie bêdzie mog³o
wyp³aciæ zaleg³oœci, przewodnicz¹ca Rady nie reagowa³a i pyta³a dalej
twierdz¹c, ¿e „z tych pieniêdzy bêdzie sp³ata i na co ona starczy?”.
– Nie wiem na co starczy, bo nawet jeœli kwota ta pokryje d³ugi, to i
tak nie bêd¹ mogli tego wyp³aciæ ze
wzglêdów prawnych. Wyp³atê zad³u¿enia mogê ¿¹daæ od SPZZOZ-u. To
on ma d³ug, jako firma, jako podmiot.
Dopóki SPZZOZ istnieje, a zatem nie
zosta³a zakoñczona likwidacja, nie ma
przeniesienia d³ugu na
cd. na str. 10
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powiat, na ¿aden samorz¹d. Dlatego dochodzenie naszych roszczeñ trwa ju¿ dziewiêæ lat. Je¿eli SPZZOZ zostanie zlikwidowany, wtedy
z automatu ca³e zad³u¿enie wchodzi na konto powiatu stargardzkiego i mnie to nie obchodzi czy im bêdzie mi³o czy nie. Mnie nikt siê nie
pyta³ przez 10 lat, czy ja mam za co
¿yæ, czy ktoœ mi sp³aca odsetki w
banku, aby prze¿yæ, jak my osiem
miesiêcy byliœmy bez wyp³at. Ludzie siê pozad³u¿ali, do dzisiaj ci¹gnie siê sp³ata zad³u¿enia, bo musieli zaci¹gn¹æ komercyjne kredyty na ¿ycie. Kredyty te s¹ wysokooprocentowane. Nikt siê nas nie
pyta³ co z tym zrobiæ i jak nam pomóc. Nikt. Dowiadywa³am siê w
ró¿nych kancelariach prawnych –
dopóki nie jest zakoñczona likwidacja SPZZOZu ¿adne zad³u¿enie
nie jest mo¿liwe do wyegzekwowania. To nie jest takie oczywiste.
Przyganiaæ £obzowi, nie jest do
koñca ca³kiem uzasadnione. Muszê broniæ naszego powiatu. Pi³eczka zawsze by³a po tamtej stronie. Na wszystkie propozycje
£obza, £obez ma tyle pieniêdzy ile
ma, wszystkie propozycje by³y z
tamtej strony odbijane. Stargard
zad³u¿y³ SPZZOZ na w³asne ¿yczenie. By³am w œrodku wydarzeñ, negocjowa³am z panem Ciachem, bo
wtedy najwiêksze zad³u¿enie by³o.
Ca³kowita wina jest po stronie powiatu stargardzkiego. I trafi³a im
siê gratka z t¹ sprzeda¿¹, poniewa¿
ten plan B, który pani minister wymyœli³a, dotyczy pomocy dla specjalistyki, dla ZOZ-u na terenie danego powiatu. Natomiast ZOZ
³obeski le¿y w £obzie, a nie na terenie powiatu stargardzkiego.
Wszystkie gminy prosi³y, aby
Zwi¹zek odniós³ siê do tej uchwa³y
– Zwi¹zek odniós³ siê, oczywiœcie
negatywnie. Pierwsze, to co pan
wicestarosta powiedzia³ – zad³u¿enie pracownicze wyd³u¿aj¹ o siedem miesiêcy. Moje podejrzenie
jest takie, ¿e jest to zrzucenie odpowiedzialnoœci na nastêpn¹ kadencjê. Ja siê tego bojê po prostu.
Jako Zwi¹zek zaopiniowaliœmy negatywnie, istnia³o jeszcze inne zagro¿enie. Stargard nie jest zainteresowany finansowaniem, bo on
nie ma interesu finansowaæ naszych ludzi, ale s¹ zainteresowani
naszymi pacjentami. Gdy rozmawia³am z panem Kellerem, a by³am
tam kilka razy, powiedzia³ otwarcie,
¿e ich nie interesuje udzielanie tu,
tylko ¿eby £obez przyje¿d¿a³ do
Stargardu – te argumenty jednak
nie przemówi³y do przewodnicz¹cej rady. Zdawa³a siê równie¿ zapo-

inaæ, zê pwoiat ³obeski ju¿ od
dwóch lat mia³ pieni¹dze na koncie,
aby szpital kupiæ. Jednak wystawiana cena by³a zbyt wygórowana. Radni zdawali siê te¿ nie zauwa¿aæ, ¿e ten „prezent” czy te¿ „gest”
ze strony powiatu stargardzkiego,
dotycz¹cy obni¿enia ceny, wcale
takim wielkim gestem nie by³, bowiem po og³oszonych bezowocnych pzretargach najzwyczajniej w
œwiecie przyszed³ czas na rokowania, a przedstawiona cena z obiekt
szpitalny pokrywa siê z cen¹, jak¹
musia³by mieæ przy rokowaniach.
Wystawienie z kolei na sprzeda¿ bezprzetargow¹ to równie¿ nie jest jakiœ
ogromny uk³on w stronê powiatu
³obeskiego, bowiem obiekt szpitalny nadaje siê przede wszystkim pod
ten cel. Poza tym, jak do tej pory jedynym zainteresowanym kupnem
szpitala by³ w³aœnie powiat ³obeski.
Wprawdzie przewodnicz¹ca
Rady Miasta po czêœci przyzna³a
racjê przewodnicz¹cej Zwi¹zków
zawodowych, ¿e istnieje niebezpieczeñstwo, ¿e przychodnia zostanie
sprzedana bez przetargu z pominiêciem £obza, jednak wskaza³a i inn¹
mo¿liwoœæ. Zauwa¿y³a, ¿e „by³oby
super”, gdyby...
– Samodzielny Publiczny Zespó³ Opieki w Stargardzie przej¹³
przychodnie na Sikorskiego i maj¹c
gabinety, uzyska³ kontrakt w
£obzie.
– Przewodnicz¹cy zwi¹zków Zawodowych przypomnia³a, ¿e Stargard bêdzie d¹¿y³ do przejêcia specjalistyki i kontraktów w NFZ. Powiedzia³a równie¿, ¿e by³a w Stargardzie i rozmawia³a, aby z tych pieniêdzy, które £obez wp³aci, wyp³acili zad³u¿enia pracownikom. Stargard jasno okreœli³, ¿e nie ma takiej
mo¿liwoœci. Jedynym wyjœciem jest
to, ¿e Stargard przejmie na siebie
zad³u¿enie, ale w to nie wierzy.
To nic nie znaczy
Radny Kazimierz Chojnacki zauwa¿y³, ¿e i¿ Stargard przejmie
specjalistykê, to pacjenci bêd¹
musieli jeŸdziæ do Stargardu, bo
maj¹ do wyboru np. Drawsko.
Uzna³, ¿e jeœli ktoœ chce prowadziæ
specjalistykê, musi przyjœæ do pacjenta tutaj.
– Uwa¿am, ¿e nie ma zagro¿enia
takiego, ¿e lekarze stargardzcy
przejm¹ populacjê naszych pacjentów, bo my bêdziemy o tym decydowali. Na pewno ma pani sporo
racji, jeœli chodzi o czynnik moralno spo³eczny zwi¹zany z zadoœæuczynieniem pracowników SPZZOZ-u. To jest krzywda prawna,
moralna i finansowa. Odzyskanie
pieniêdzy jest argumentem bardzo

wa¿nym. Ale z drugiej strony mamy
pewien gest, mo¿liwoœæ odzyskania obiektu szpitala za cenê nie 5
milionów, tylko po³owy ceny. Warto by³oby zaryzykowaæ z wyj¹tkiem roszczeñ pracowniczych, ¿e
my wystêpujemy z gestem dobrej
woli, by ten problem rozwi¹zaæ. A
co bêdzie, jeœli starostwo w Stargardzie wycofa siê ze zobowi¹zañ
w ramach umowy w zwi¹zku z tymi
wszystkimi negatywnymi opiniami? Nie chcieliœcie, to wam nie
sprzedajemy szpitala za 2.630 tys.
z³, tylko wracamy do wersji pierwotnej? Za tê kwotê obni¿on¹
mog¹ og³osiæ przetarg za 2.630 tys.
z³, mo¿e znaleŸæ siê inwestor i to
kupi i nie bêdzie to starostwo powiatowe. Skoro pogodzili siê, ¿e
mog¹ wzi¹æ po³owê pieniêdzy, to
chyba nie jest to dla nich istotne
czy to kupi inwestor zewnêtrzny
czy – kupi to powiat ³obeski. 1 listopada 2010 mija termin likwidacji.
Z tym dniem wierzyciele zaczn¹
s¹dziæ siê ze starostwem w Stargardzie, a jeœli 1 maja 2011, to wyp³acaj¹ pieni¹dze uzyskane ze sprzeda¿y i sprawa za³atwiona – powiedzia³ radny.
A komornik?
– Radny Leszek Gajda nie widzia³
¿adnego zagro¿enia przedawnienia
roszczeñ. Nie zgadza³ siê te¿, ¿e nie
ma mo¿liwoœci wyp³aty roszczeñ.
– Egzekucje prowadzi komornik
on równie¿ uk³ada siê z pozosta³ymi
wierzycielami. Mo¿e czêœæ tych pieniêdzy przeznaczyæ na wyp³aty dla
pracowników. Czy przez komornika
nie dostawali ludzie pieni¹¿ków? pyta³
– Przewodnicz¹ca Zwi¹zków Zawodowych wyjaœni³a, ¿e ludzie dostawali pieni¹dze przez komornika
ale wówczas, gdy ten móg³ wejœæ na
p³atnika, czyli na NFZ. Doda³a przy
tym, ¿e „trzeba mieæ podstawow¹
wiedzê”. Na tê odpowiedŸ radny L.
Gajda odpar³, ¿e pozostaje przy swoim zdaniu i ¿e do sesji przygotowa³
siê, bowiem wie ile podmiotów pracuje w przychodni. Jest tam 18 podmiotów komercyjnych. Stwierdzi³, ¿e
w tym wypadku nie ma znaczenia
kiedy zostanie zakoñczony proces
likwidacji.
– Jedyne niebezpieczeñstwo, jakie widzê, to takie, ¿e na ten rok maj¹
byæ aneksowane kontrakty z NFZ.
Nie bêdzie aneksowany kontrakt,
je¿eli nie bêdzie mia³ dany podmiot
bazy lokalowej, albo przynajmniej
promesy. SPZOZ £obez nie bêdzie
móg³ udzieliæ takiej promesy, bo
okres likwidacji nie jest a¿ tak d³ugi,
natomiast starostwo stargardzkie
te¿ nie bêdzie mog³o wystawiæ, bo

nie jest w³aœcicielem. Mo¿e byæ taka
sytuacja, ¿e podmioty bêd¹ce w
budynku przy Sikorskiego zostan¹
bez bazy lokalowej. Ta uchwa³a daje
szansê dla samorz¹du powiatu ³obeskiego. To jest czas do dyskusji dla
starostwa czy nie warto nabyæ na
preferencyjnych warunkach przychodni, podobnie jak szpital – powiedzia³.
– Odmiennego zdania byli radni
Halina Szwemmer i Marek Rokosz.
Radna Halina Szwemmer zauwa¿y³a,
¿e skoro wszystkie podmioty, które
opiniowa³y projekt uchwa³y wyrazi³y opinie negatywn¹, to zapewne nie
mia³y zamiaru, pod³o¿yæ sobie nogi
i zapewne mieli du¿o wiêksza wiedzê
na ten temat ni¿ ona. Uzna³a, i¿ wierzy, ¿e zapewne podjêli decyzjê rozs¹dn¹, logiczn¹ i decyzjê, która na
pewno nie da samym sobie zaszkodziæ. Nie chc¹c byæ „œwiêtsz¹ od papie¿a” g³osowa³a za negatywn¹ opini¹. Podobnie radny Marek Rokosz,
który zauwa¿y³, ¿e nie uk³oni siê w
stronê Stargardu, skoro przez lata
tych uk³onów ze strony Stargardu
wiele nie by³o.
– Chc¹, aby przychylnie patrzeæ,
a Stargard wykorzystuje wszelkie
mo¿liwe kruczki prawne, aby przeci¹gaæ proces sp³aty zobowi¹zañ.
Sam czyta³em odmowê wyp³aty, powo³uj¹c siê na argument, ¿e w³aœnie
trwa likwidacja i nie mo¿na tego robiæ, bo powiat nie przejmuje zobowi¹zañ itd. Ciê¿ko mi uwierzyæ w
dobr¹ wolê Stargardu. Te¿ bêdê
sk³ania³ siê do g³osowania za opini¹
negatywn¹ – powiedzia³.
– Zofia Krupa apelowa³a do radnych mówi¹c, ¿e ludzie, którzy radê
wybrali licz¹ na to, ¿e nie bêd¹ g³osowaæ przeciwko nim. Przypomnia³a, ¿e jest twarde prawo – nie am
¿adnych wyp³at, dopóki jest prowadzona likwidacja. Niektórzy radni
zdawali siê nie widzieæ ró¿nicy miêdzy starostwem a likwidatorem.
Zdawali siê nie zauwa¿aæ, ¿e dotychczasowe pieni¹dze, na bardzo
niekorzystnych warunkach wyp³aci³ likwidator zmuszaj¹c ludzi do
podpisywania skrajnie niekorzystnych umów i zrzeczenia siê czêœci
nale¿nych pieniêdzy. Oko³o 40
osób zgodzi³o siê na takie umowy
spoœród 150.
Radny Bogdan Górecki zasugerowa³ wspólne podjêcie dzia³añ ze
starostwem ³obeskim w kierunku
kupna przychodni w £obzie. Póki
co, proponowana cena wynosi 3.650
tysiêcy.
Przeciwko projektowi uchwa³y
Powiatu Stargardzkiego g³osowa³o
szeœciu radnych, za udzieleniem pozytywnej opinii Stargardowi – siedmiu.
mm
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Lokator jak mebel
(WÊGORZYNO). Pani Bo¿ena Dudzik
od 47 lat zajmuje lokal przy ul. Sosnowskiego. Op³aty uiszcza regularnie, nie zalega z czynszem, a jednak boi siê, ¿e pewnego dnia wejdzie do niej policja i naka¿e jej
wynieœæ siê z lokalu.
– Siedzê dos³ownie na kartonach, spakowana, bo bojê siê, ¿e na
si³ê ka¿¹ mi st¹d wyjœæ. Wszêdzie
wisz¹ informacje, ¿e na ten lokal
przyjdzie inna rodzina, chc¹ byæ tu
ju¿ na œwiêta, a ja nie chcê iœæ na
baraki. Zawsze p³aci³am czynsz regularnie. Mam opuœciæ lokal, bo
burmistrz mówi, ¿e jest za du¿y dla
mnie. Gdy pyta³am czy mogê wykupiæ mieszkanie, burmistrz powiedzia³a, ¿e nie, bo nie bêdzie mnie na to
mieszkanie staæ. Teraz zalegam jedynie z trzema ratami podatku za szopki, ale go zap³acê – powiedzia³a.
Pani Dudzik nie chce przejœæ na
„baraki”, bo jak wyjaœni³a, proponowane jej mieszkanie ma 12 m.kw.
powierzchni, jest tylko pokój i toaleta, bez kuchni. Wa¿nym argumentem
jednak s¹ dla niej op³aty. Okazuje siê
bowiem, ¿e za to maleñkie lokum ma

p³aciæ du¿o wiêcej ni¿ 100 z³, gdy
op³aty za lokal o powierzchni 54
m.kw., w œcis³ym centrum, który zajmuje obecnie, p³aci jedynie 65 z³
czynszu. Na „barakach” nie chc¹ jej
tamtejsi lokatorzy, o czym ju¿ poinformowali w³adze miasta.
- Przysz³o do mnie pismo od
pani burmistrz, ¿e mam siê zg³osiæ
w sprawie mieszkania i pracy. Burmistrz powiedzia³a, ¿e przez rok
zwolniona by³abym z czynszu i
mia³abym ciep³o, nie musia³abym
martwiæ siê o ogrzewanie. A co
potem? Burmistrz powiedzia³a, ¿e
po roku mia³abym pracê. Jeœli nawet, to na jak d³ugo? Miesi¹c, pó³
roku, rok? A potem? Eksmisja do
socjalnego za brak op³at, bo nie
by³oby mnie na nie staæ? Mog³abym zamieniæ siê na mniejsze
mieszkanie, ale nie takie, gdzie jest

tak wysoki czynsz. Chcia³am
przejœæ na mieszkanie na Mickiewicza, bo tam czynsz wynosi 122 z³, za
32 m.kw. Co te¿ jest dziwne, bo na
uboczu, w starym budownictwie i
te¿ s¹ piece, jak u mnie. Sk¹d takie
ró¿nice w czynszu?
- Gdy pyta³am o mo¿liwoœæ kupna, burmistrz powiedzia³a mi, ¿e nie
bêdzie mnie na to staæ i z czego zap³acê, ale przecie¿ to mój problem.
Myœla³am, ¿e mieszkanie nie jest na
sprzeda¿ – powiedzia³a.
Sprawdziliœmy. W Wykazie lokali mieszkalnych stanowi¹cych w³asnoœæ gminy Wêgorzyno podlegaj¹cych sprzeda¿y, zajmowany lokal
przez p. Bo¿enê wymieniony jest
jako podlegaj¹cy zbyciu.
Có¿ jednak ma zrobiæ teraz burmistrz Wêgorzyna, skoro ju¿ obieca³a innym mieszkañcom lokal, który zajmuje pani Bo¿ena, informacje
o zamianie wisz¹ na tablicach og³oszeñ? Trudno powiedzieæ, jedno
jest pewne, ¿e przez tak¹ decyzjê
pani B. Dudzik siedzi spakowana i
boi siê komukolwiek otworzyæ
drzwi. Nie mo¿e tylko zrozumieæ,
dlaczego spotka³ j¹ taki los, skoro
zawsze, systematycznie op³aca³a
czynsz.
mm
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E-us³ugi
w Dobrej
(DOBRA). Radni
miejscy pozytywnie
zaopiniowali zawarcia porozumienia w
kwestii budowy Zachodniopomorskiej
Sieci Teleinformatycznej dostêpu do
aplikacji i e-us³ug.
Porozumienie to jest jedynie
pierwszym krokiem w drodze do
budowy sieci teleinformatycznej na
terenie gminy. Pozwoli ono jednak
podj¹æ odpowiednie kroki przez
województwo.
Celem przedsiêwziêcia jest zapewnienie bezpiecznego, powszechnego i szerokopasmowego
dostêpu do aplikacji i us³ug on-line
oferowanych przez sieæ Internet dla
mieszkañców, jednostek administracji publicznej oraz przedsiêbiorców funkcjonuj¹cych na terenie
gminy Dobra.
op
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OG£OSZENIA DROBNE

Og³oszenie mo¿na nadaæ emailem: wppp1@wp.pl
US£UGI

INNE
Powiat ³obeski
T³umacz przysiêg³y jêzyka niemieckiego: £obez, ul. Warcis³awa 2 (Os. Ksi¹¿¹t Pomorskich).
Tel. 091 397 59 24, 505 972 167.

Kupiê choinki hurtowo. Tel. 091
397 63 35, 517 401 635.
M³ode kotki oddam, dobrze wychowane i od¿ywione. Be³czna 22 (pa³acyk). Tel. 665 725 642.
Korepetycje – matematyka. Tel.
504 389 130.
Matematyka, muzyka u¿ytkowa, fizyka – nauczyciel domowy. Tel. 091
397 42 04 po godzinie 20.00.
Sprzedam meble kuchenne, mo¿liwoœæ sprzeda¿y pojedyñczych
czêœci. Tel. 501 894 828
Tanio sprzedam ciuszki dzieciêce
12-18 m-cy, do obejrzenia w Radowie Ma³ym. Tel. 508 591 529.
Sprzedam biurko o wym. 100 cm x
50 cm (cena 120 z³), 2 ³awy (140 z³/
szt.), szafkê na buty (cena 80 z³). Tel.
508 591 529.

Powiat ³obeski
Pod³ogi i schody, profesjonalne
wykonanie. Tel. 913 952 188,
692 405 612.

Region
Wypo¿yczalnia przyczepek.
£obez. Tel. 503 560 756.
Wideofilmowanie. Tel. 605 732
267.
Wykonujemy: certyfikaty energetyczne, projekty budowlane, kolorystyki budynków. Tel. 515 175 819.
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.

Powiat œwidwiñski
Rzuæ palenie – wystarczy 1 zabieg; nerwice, depresje, alergie, nadwaga. Gabinet Œwidwin, tel. 880 400 739.

Sprzedam drewno opa³owe, suche, sosnowe, odpad poprodukcyjny w postaci klepek d³ugoœci 2040 cm. Tel. 727-666-385.
Zespó³ muzyczny na wesela. Tel.
604221339.

Region
Wystrój sal weselnych balonami i
nie tylko. Tel.503 045 960.

NIERUCHOMOŒCI

PRACA
Powiat gryficki
Zak³ad ogólnobudowlany: zatrudnimy pracowników do robót wykoñczeniowych, budownictwo mieszkaniowe. Wiadomoœæ: tel. 696 757
393 po godz. 18.00.

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

w trzech innych gazetach:
Tygodniku Pojezierza Drawskiego
Wieœciach SWidwiñskich

i Gazecie Gryfickiej

To niedrogo - policz sam, cennik na kuponie.
Tel. 091 397 37 30 wppp1@wp.pl

Powiat ³obeski
Sprzedam dzia³kê budowlan¹,
uzbrojon¹ o pow. 602 m kw. £obzie,
ul. Czcibora 2.Cena 54tys. Tel. 600
295 316
Sprzedam dzia³kê rekreacyjno-budowlan¹ z ma³ym domkiem z werand¹ w uroczym miejscu w okolicach Starej Dobrzycy. Cena 38 tys.
z³. Tel. 913 952 188.
Szukam pokoju do wynajêcia na
terenie Wêgorzyna lub Runowa
Pomorskiego. Tel. 500 380 953.
Sprzedam dom w K¹kolewicach z
zabudowaniem na dzia³ce o pow.
24,800 mkw. Cena do uzgodnienia. Tel. 091 397 19 79.
Sprzedam w Wêgorzynie dwie
dzia³ki budowlane po 916 mkw.
Razem lub osobno przy ul. Kopernika. Media przy dzia³kach. Tel. 502
079 240.
Wynajmê lub sprzedam dom,
£obez ul. Przechodnia 5. Tel. 792
140 557
Lokal u¿ytkowy o pow. 30 mkw. w
œcis³ym centrum £obza, na parterze, wynajmê razem z meblami
(najlepiej na dzia³alnoœæ biurow¹
lub us³ugow¹) lub przyjmê propozycjê wspó³pracy. Wszystkie media
+ klimatyzacja + monitoring. Du¿e
szklane witryny. Tel. 501 894 828

tygodnik ³obeski 24.11.2009 r.
(wp³ata na konto)
PKO BP Oddzia³ 1 w £obzie
72 1020 2847 0000 1502 0067 0927

MIESZKANIA
Powiat ³obeski
Sprzedam mieszkanie dwupokojowe, 48 mkw., w centrum £obza.
Tel. 663 443 388.
Sprzedam mieszkanie w £obzie na
parterze, 2 pokoje, kuchnia, WC,
³azienka, piwnica, pow. 44,5 mkw.
Tel. 607 340 986.
Sprzedam mieszkanie w £obzie z
gara¿em (kana³), w³asnoœciowe
bezczynszowe, ogrzewanie eta¿owe gazowe. Tel. 602 434 743.
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe w Resku, osiedle Wichrowe Wzgórze. Parter, 69,6 mkw., 3pokojowe, gaz, niski czynsz 53 z³/
mc. Tel. 502 079 240.

Powiat drawski
Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe
71 mkw. w Drawsku Pom. ul. Mickiewicza. Cena 180 tys. z³. Tel. 501
566 259, 604 936 094.

Region
Sprzedam mieszkanie w Nowogardzie, centrum miasta, ul. Kowalska, I piêtro, dwa pokoje. Tel. 608
633 831, 604 148 735.

MOTORYZACJA
Powiat ³obeski

Powiat gryficki

Sprzedam czêœci do VW Golf III, r.pr.
1995, silnik 1,8 benzyna 5-cio
drzwiowy. Tel. 600 277 737.

Poszukuje lokalu o pow. 30 ,kw. w
P³otach lub Gryficach. Tel. 605 396
078.

Sprzedam Chevroleta Aveo rok.
produkcji 2005 poj. 1.2. Cena 16
tys. z³. Tel. 91 44 20 614, kom. 605
106 281.

Wydzier¿awiê gara¿ w centrum
Gryfic od 1.XII.2009 r. Du¿y, na 2
samochody. Tel. 509 530 096.

Region

Dom wolno stoj¹cy na wsi Wo³czyno sprzedam. Powierzchnia przy
ziemi 103 mkw., pozosta³e budynki
230 mkw. Cena 199 tys. z³. Tel. 693
996 009.

ROLNICTWO

Sprzedam Citroena Berlingo 1,9 D,
rok. prod. 2000 lub zmieniê na
busa, tel. 503 - 045 - 960.

Powiat gryficki
Sprzedam VW PASSAT 1.9 td combi
1993 r., zarejestrowany i ubezpieczony. Cena 4.800 do uzgodnienia.
Tel. 609 022 026.

WIZYTÓWKI
- PROJEKTY - WYKONANIE -

TANIO
tel. 512 138 349
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Gdzie z telewizorem Orlik

List do redakcji

(DOBRA). Wiele osób nie wiedz¹c, co zrobiæ ze zu¿ytym sprzêtem
domowym wyrzuca go do lasu, do
rowów, na pola, wrzuca do pozosta³ych œmieci, b¹dŸ podrzuca s¹siadom. A przecie¿ wystarczy oddaæ
zu¿yty sprzêt do punktów zbieraj¹cych.
Od 1 lipca 2006 r. sprzedawca
detaliczny i hurtowy s¹ obowi¹zani
przy sprzeda¿y sprzêtu przeznaczonego dla gospodarstw domowych
do nieodp³atnego przyjêcia zu¿ytego sprzêtu przeznaczonego dla go-

spodarstw domowych w iloœci nie
wiêkszej ni¿ sprzedawany nowy
sprzêt, je¿eli sprzêt jest tego samego
rodzaju.
Z terenu gminy Dobra zu¿yty
sprzêt elektryczny i elektroniczny w
ka¿dej iloœci zbieraj¹:
Zak³ad Us³ug Komunalnych Sp.
z o. o., przy ul. 15 Lutego 14c w Nowogardzie, Zak³ad Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o przy ul. Wojska
Polskiego 23 w Dobrej oraz REMONDIS Szczecin Sp. z o.o., ul. ¯o³nierska 56 w Szczecinie.
op

Zabrak³o w wykazie
Miejskiej Biblioteki

Artyku³ „£obeska wystawa w Szczecinie” autorstwa
p. Zbigniewa Harbuza zawiera nazwiska osób, których
prace by³y wystawione, nazwiska autorów wydawnictw
ksi¹¿kowych oraz wyró¿nione instytucje. Zabrak³o w tym wykazie Miejskiej Biblioteki Publicznej w
£obzie.
Pan dyrektor Eugeniusz Szymoniak wykona³ wiele odbitek fotograficznych, zgromadzi³ i wykona³ opi-

sy do tych prezentowanych fotografii. Razem z pracownikami MBP w
£obzie, przygotowa³ plansze przedstawiaj¹ce zachodz¹ce zmiany miasta od 1945 roku. Ile nale¿a³o poœwiêciæ na to czasu, tak¿e wolnego,
wiedz¹ to wszystkie osoby, które
bra³y w tym czynny udzia³. I z tego
powodu uwa¿am, ¿e ta wzmianka
winna byæ zamieszczona w celu uzupe³nienia podanych informacji przez
p. Zbyszka Harbuza.
Tadeusz Korzeniewski

otwarty
(WÊGORZYNO). W minion¹
œrodê oficjalnie zosta³o otwarte boisko „Orlik 2012”. Poœwiêcenia
obiektu dokona³ proboszcz tutejszej parafii ks. Karol Wójciak.
W uroczystoœciach uczestniczyli m.in.: przedstawiciel Marsza³ka
Województwa Zachodniopomorskiego - Dariusz Draczyñski, starosta powiatu ³obeskiego Antoni Gutkowski, gospodarz - burmistrz Wêgorzyna Gra¿yna Karpowicz oraz
przewodnicz¹ca Rady Miejskiej
Monika KuŸmiñska. Wymienione
osoby dokona³y symbolicznego
przeciêcia wstêgi.
Przedstawiciel Marsza³ka nie
omieszka³ wrêczyæ tradycyjnego ju¿
prezentu – kompletu pi³ek. Czêœæ
artystyczn¹ wykona³a m³odzie¿ z
Gimnazjum, pod kierunkiem Pracowni Oœwiatowo – Kulturalnej. Nie zabrak³o równie¿ inauguracyjnego
meczu pi³ki no¿nej ch³opców z Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Trójka”.
op
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BURMISTRZ £OBZA
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 publicznych przeznaczonych na realizacjê zadania:
6 000 z³ (s³ownie: szeœæ tysiêcy z³otych).
III. Zasady przyznawania dotacji:
1. Podmiotami uprawnionymi do z³o¿enia oferty s¹:
a) organizacje pozarz¹dowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003
r. o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie (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 podleg³e 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) dysponowaæ odpowiednio wyszkolon¹ kadr¹ zdoln¹ do realizacji
zadañ objêtych konkursem,
3) posiadaæ 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.1 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 spo³ecznej 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 ustaw¹ o rachunkowoœci) oraz merytorycznego z dzia³alnoœci podmiotu - za ubieg³y rok
lub za miniony okres (w przypadku dotychczasowej krótszej dzia³alnoœci),
3) posiadanie w³asnych œrodków finansowych, potwierdzone oœwiadczeniem,
4) udokumentowanie podstawy prawnej dzia³alnoœci, tzn. z³o¿enie:
· uwierzytelnionego aktualnego odpisu z rejestru s¹dowego: rejestru
stowarzyszeñ, fundacji lub innego dokumentu stanowi¹cego o podstawie
dzia³alnoœci,
· aktualnego statutu (potwierdzonego przez organ rejestrowy),
· pisemnego oœwiadczenia 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 17.12.2009 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:
Zdzis³aw Urbañski – Kierownik Wydzia³u Sportu, Turystki i Promocji –
tel. 09139709 51
Joanna Pietrzyk – Podinspektor w Wydziale Sportu, Turystki i Promocji
– tel. 509820910
VII. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:
1. W celu dokonania oceny z³o¿onych ofert Burmistrz £obza powo³a
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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:

NAZWA ORGANIZACJI, PODMIOTU LUB JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ I WYSOKOŒÆ DOTACJI PRZEKAZANEJ W 2008 ROKU:

XI. Og³oszono dnia: 17 listopada 2009 roku.

Burmistrz £obza Ryszard Sola

Trwa nabór dzieci w wieku 3- 5 lat do punktów przedszkolnych
w ramach projektu "Dziecko w przedszkolu - rodzic w pracy" realizowanego w ramach Poddzia³ania 1.3.2 Programu Operacyjnego
Kapita³ Ludzki, wspó³finansowanego ze œrodków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego.
Nabór trwa od 24.11.2009 roku do 11.12.2009 roku.
W ramach projektu powstanie 7 punktów przedszkolnych na terenie
Powiatu £obeskiego, ³¹cznie 92 miejsca, w tym:
- Suliszewice (Gmina £obez)
- 15 miejsc,
- £abuñ Wielki (Gmina Resko)
- 15 miejsc,
- £osoœnica (Gmina Resko)
- 8 miejsc,
- £ugowina (Gmina Resko)
- 15 miejsc,
- Cieszyno (Gmina Wêgorzyno)
- 9 miejsc,
- Wojtaszyce (Gmina Dobra)
- 15 miejsc,
- Gostomin - (Gmina Radowo Ma³e)
-15 miejsc.

Wnioski mo¿na pobieraæ w Urzêdach Miejskich, Przedszkolu Miejskim w
£obzie, Przedszkolu Miejskim w Resku, Szkole Podstawowym w £abuniu Wielkim, Szkole Podstawowej w £osoœnicy, Przedszkolu Miejskim w Wêgorzynie

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

Swêdzenie stóp.
Jak wzmocniæ
organizm
przed gryp¹?
Cecylia Pokomeda
Swêdzenie stóp
Jak sobie poradziæ, gdy na stopach, a szczególnie pomiêdzy palcami pêka skóra, powoduj¹c silne swêdzenie?
Przed zabiegiem obcinamy paznokcie, bowiem pod nimi ta choroba znajduje swoje schronienie.
Zagotowujemy wodê, nalewamy
do miski, pamiêtaj¹c aby woda by³a
bardzo gor¹ca. Bardzo szybko i na
krótko zanurzamy sam¹ podeszwê w
tej wodzie, tak aby siê nie poparzyæ.
W momencie zanurzenia odczuwamy wzmo¿one swêdzenie. Zabieg
ten powtarzamy kilkakrotnie, a¿ do
momentu, gdy przestaniemy odczuwaæ swêdzenie. Ca³y zabieg trwa
bardzo krótko. Ten prosty sposób
podleczy stopy na jakiœ czas. Gdy
swêdzenie powróci, nale¿y zabieg
powtórzyæ. Po kolejnym razie swêdzenie powinno ust¹piæ na d³ugi
czas.

Jak wzmocniæ organizm
przed gryp¹?
Musimy nazbieraæ m³odych pêdów malin. Pokroiæ na kawa³ki, zagotowaæ. Wówczas powstaje napar,
ma bardzo ³adny kolor i smak. Pijamy
jak herbatê.
W razie grypy mo¿na zrobiæ bardzo ciep³¹ k¹piel w wywarze z pêdów
malin.
Mo¿na równie¿ do gor¹cej k¹pieli dodaæ 10-15 tabletek polopiryny, b¹dŸ aspiryny a po wyjœciu z
k¹pieli po³o¿yæ siê do ³ó¿ka. Taka
k¹piel obni¿y temperaturê.
Na przeziêbienie skuteczne jest
równie¿ stawianie baniek.
Na pocz¹tku przeziêbienia, gdy
tylko odczuwamy jego pierwsze
symptomy, bardzo dobrze jest wymoczyæ stopy w gor¹cej wodzie z
sol¹, oko³o 15 minut, po czym po³o¿yæ siê do ³ó¿ka i wygrzaæ.

Panika grypy
(POWIAT). W czwartek i pi¹tek Szko³a
Podstawowa w
£osoœnicy, w gminie
Resko, zosta³a zamkniêta z powodu
zachorowañ dzieci
na grypê. Nie oznacza to jednak, ¿e
tych zachorowañ
by³o wiêcej, ni¿ w
latach poprzednich.
– Dzieci by³y przeziêbione i rodzice bali siê wysy³aæ je do szko³y. W
zwi¹zku z nisk¹ frekwencj¹ otrzymaliœmy pismo do pani dyrektor, ¿e w
czwartek i pi¹tek szko³a bêdzie nieczynna. Nie mo¿na jednak mówiæ o

¿adnej epidemii, to jest ma³a szkó³ka
– powiedzia³a sekretarz gminy Resko Danuta Mielcarek.
W podobnie spokojnym tonie na
temat zachorowañ na grypê wypowiedzia³ siê dyrektor Powiatowej
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w £obzie.
– U nas jest bardzo dobra sytuacja. Nie ma wzmo¿onych zachorowañ na grypê, nie by³o równie¿ ¿adnego przypadku zachorowania na
grypê A1NH1 na terenie powiatu.
Rozmawia³em ze wszystkimi lekarzami ze wszystkich przychodni, potwierdzaj¹, ¿e zachorowalnoœæ na
grypê nie jest wzmo¿ona w porównaniu do lat ubieg³ych. Lekarze maj¹
obowi¹zek poinformowania mnie,
gdyby sytuacja uleg³a zmianie. W
£osoœnicy czêœæ dzieci by³o po prostu przeziêbionych i przestraszeni
rodzice bali siê puœciæ dzieci do
szko³y – powiedzia³ dyrektor Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w
£obzie Kazimierz Cieciel¹g. mm
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SIATKARKI Z RESKA MISTRZYNIAMI
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
W PI£CE SIATKOWEJ
14 listopada w hali sportowej w
Resku odby³y siê Mistrzostwa Województwa Zachodniopomorskiego
LZS w pi³ce siatkowej kobiet.
Do imprezy fina³owej zakwalifikowa³y siê zespo³y z: Polic, Bañ,
Stargardu Szczeciñskiego, Golczewa, Goœcina, Pyrzyc, Koszalina, Bia³ogardu i Reska. Zespo³y podzielono na trzy grupy w których grano
systemem „ka¿dy z ka¿dym”. Nastêpnie pierwsze zespo³y z grup
walczy³y o miejsca I – III , drugie o IV
– VI, trzecie o VII – IX.
Wyniki grupowe
I grupa: Resko – Koszalin 2:0;
Koszalin – Bia³ogard 2:0; Koszalin –
Bia³ogard 2:0.
II grupa: Police – Golczewo 2:0;
Banie – Goœcino 2:0; Police – Banie 2:0.
III grupa: Pyrzyce – Golczewo
2:0; Stargard – Golczewo 2:0; Pyrzyce – Stargard 2:0.
Kolejnoœæ miejsc
Grupa I
I m. – Resko
II m. – Koszalin
III m. – Bia³ogard
GrupaII
I m. – Police
II m. – Banie
III m. – Goœcino
GrupaIII
I m.- Pyrzyce
II m .- Stargard
III m. - Golczewo
Wyniki meczów fina³owych
O miejsca VII – IX: Golczewo –
Goœcino 0:2; Goœcino – Bia³ogard
2:1; Bia³ogard – Golczewo 2:1.
O miejsca IV – VI: Stargard –
Banie 2:0; Banie – Koszalin 2:1;
Koszalin – Stargard 2:1.
O miejsca I – III: Resko – Police
2:0; Pyrzyce – Police 2:0; Resko –
Pyrzyce 2:1.
Koñcowa kolejnoœæ Mistrzostw
I m. – Resko
II m. – Pyrzyce
III m. – Police
IV m. – Stargard Sz.
V m. – Koszalin
VI m. – Banie
VII m. – Goœcino
VIII m. – Bia³ogard
IX m. – Golczewo
Nagrody i puchary ufundowane
przez Wojewódzkie Zrzeszenie LZS
i Ryszarda Pêkalê otrzyma³y najlepsze zespo³y.

Sylwia Witaszek i Justyna Grankowska otrzyma³y nagrody za najbardziej wszechstronn¹ i najlepsz¹
rozgrywaj¹c¹ mistrzostw.

Zespó³ z Reska wyst¹pi³ w sk³adzie: Justyna Tichanów, Anna Wawrzyniak, Magdalena Kowal, Sylwia Witaszek, Magdalena Piñska, El¿bieta Kuc i Justyna Grankowska. Opiekunem zespo³u jest Jan Michalczyszyn.

XXI Memoria³ im.
Witolda Markiewicza
Wyniki XXI Memoria³ im. Witolda Markiewicza rozegranego w
£obzie.
Grupa I: gimnazjum rocznik
1995-96
I m. „Œwiatowid” £obez (puchar
Burmistrz £obza)
II m. „Radovia” Radowo Ma³e (puchar: Starostwo Powiatowe)
III m. „Sparta” Wêgorzyno (puchar: PWiK £obez)
IV m. „Œwiatowid II” £obez (puchar: PUK £obez)
V m. „Ina” Iñsko (puchar: Janusz
Opieka „Promex”)
Za zajêcie I-III m. medale sportowe ufundowa³a rodzina Markiewiczów. Najlepszy zawodnik - Mateusz
Maziarz; najlepszy strzelec - Karol
Makarski; najlepszy brmkarz - Oskar
Szostak.

Grupa II: szko³y podstawowe
rocznik 1997 i m³odsi.
I m. „£obuziaki” £obez (puchar:
rodzina Markiewiczów)
II m. „£obuziaki II” £obez (puchar: Rada Miejska w £obzie)
III m. „Sparta” Wêgorzyno (puchar: Jan B³yszko)
IV m. „Œwiatowid II” £obez (puchar: Jerzy Nowicki)
V m. „Radovia” Radowo Ma³e
(puchar: SM „Jutrzenka”)
VI m. „Ina” Iñsko (puchar: Prezes
Œwiatowida £obez)
Za miejsca I-III medale sportowe
ufundowa³ Urz¹d Miejski w £obzie.
Najlepszy zawodnik: Kacper Chodyna; najlepszy strzelec: Bartek Dobrowolski; najlepszy brmkarz: Mateusz
W¹troba; najwszechstronniejszy zawodnik: Dawid Urbañski (wyboru
dokona³ Henryk Wawrowski z ZZPN

Szczecin i trenerzy); najm³odszy zawodnik zawodów: Maciej Trojak,
rocznik 2001 z Wêgorzyna. Wszyscy
zawodnicy otrzymali dyplomy sportowe oraz nagrody rzeczowe (torby
sportowe, pi³ki, rêkawice, koszulki
oraz statuetki).
Organizatorzy Memoria³u: rodzina Markiewiczów, „Œwiatowid”
£obez, LZS £obez, Urz¹d Miejski w
£obzie. Sponsorzy: rodzina Markiewiczów, Jan B³yszko, Jerzy Nowicki,
Starostwo Powiatowe, Rada Miejska w £obzie, PWiK w £obzie, PUK
£obez, SM „Jutrzenka”, ZZPN –
Henryk Wawrowski, wiceprezes ds.
szkolenia, Janusz Opieka, Piekarnia
„Dro¿dzyk”, Cafe Duo.
Sêdziowie: Zdzis³aw Urbañski,
Andrzej Belina, Tadeusz Sikora, Stanis³aw Przybylak. Zawody prowadzi³ Zdzis³aw Urbañski.
(o)
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Podsumowanie rundy jesiennej 2009/10

Œwiatowid w ciemnym tunelu
£obeski klub pi³karski
Œwiatowid od kilku lat
z¿era kryzys. Dos³ownie.
Co jakiœ czas staje na
krawêdzi rozpadu.
Dru¿yna gra w lidze, niby
jest zarz¹d, s¹ dotacje dla
klubu, ktoœ siê krêci przy
tym wszystkim, ale co jakiœ
czas kryzys odnawia siê
i wtedy okazuje siê, na jak
cienkim lodzie stoi klub.
Po ka¿dym kryzysie jest gorzej,
bo ubywa ludzi, a nie pojawiaj¹ siê
nowi. Gdy latem wydawa³o siê, ¿e
kryzys zosta³ za¿egnany, niedawno
prezes z³o¿y³ rezygnacjê, po nim sekretarz, a dru¿yna przegra³a piêæ
meczów pod rz¹d. Znowu do klubu
zajrza³o widmo rozpadu. Jak to mo¿liwe w tak zas³u¿onym klubie? Jak to
mo¿liwe w mieœcie powiatowym?
Czy to rzeczywiœcie koniec?
W ubieg³ym sezonie klub zaj¹³ w
lidze 12 miejsce. Na kilka kolejek
przed koñcem posadê trenera straci³
Mariusz Poniewiera i do koñca sezonu zast¹pi³ go ówczesny trener dru¿yny juniorów Stanis³aw Przybylak.
PóŸniej on te¿ z³o¿y³ rezygnacjê z
prowadzenia dru¿yny seniorskiej.
Zast¹pi³ go Janusz Skrobiñski, zmiany nast¹pi³y na posadach trenerów
juniorów i kierowników dru¿yn. Ne
maj¹c silnej pierwszej dru¿yny, zde-

Pami¹tkowe ju¿ zdjêcie Œwiatowida £obez z lata 2009 roku. W górnym rzêdzie od lewej stoj¹: Kierownik
dru¿yny Artur Sadowski, £ukasz Zielonka, £ukasz Brona, Remigiusz Borejszo, Mateusz Sygnowski, Micha³
Koba, Tomasz Górecki, Pawe³ Krystosiak, Damian Brodowicz, Dawid Dudek, Kamil Iwachniuk, Artur Andrusieczko, Trener Janusz Skrobiñski, Sekretarz Klubu Jan Rzeszutek, Opiekun Obiektu Andrzej Hadam.
W dolnym rzêdzie od lewej: Denis Chodyna, Kamil Kacprzak, Marcin Grzywacz, Waldemar Popielewski, Sebastian Rajca, Marcin Mosi¹dz, Mariusz Zych, Tomasz Rokosz, Artur Samal - Kapitan, Skarbnik Eugeniusz Krekora, Prezes Stanis³aw Szarkiewicz. (foto: MLKS Œwiatowid)

cydowano siê jednak o powo³aniu
drugiego zespo³u, który rozpocz¹³
grê w klasie B (z trenerem Grzegorzem
Urbañskim). To raczej niespotykane
w klubach posuniêcie, ale namówiono burmistrza na wyasygnowanie
dodatkowych pieniêdzy i liczono, ¿e
ten zespó³ szybko awansuje do klasy A. Na pó³metku nie jest to ju¿ jednak takie pewne.
K³opoty z wynikami przek³ada³y
siê na roszady na stanowisku prezesa klubu. Zwo³ywano walne, ale

chêtnych nie by³o. Najpierw podj¹³
siê tej funkcji Andrzej Belina, a po
jego rezygnacji Stanis³aw Szarkiewicz. Sekretarzem by³ Jan Rzeszutek,
a zarz¹d dope³niali skarbnik Eugeniusz Krekora i Andrzej Belina Do
zarz¹du do³¹czyli Micha³ Kar³owski
i Ryszard Lewiñski. Kibice odnotowali na stronie internetowej Œwiatowida: „Obaj panowie weszli do zarz¹du z nowymi pomys³ami i obiecali
wydatnie pomóc w dzia³alnoœci klubu - czekamy na efekty”.
Wydawa³o siê, ¿e kryzys zosta³
za¿egnany i klub spokojnie bêdzie
pi¹³ siê w górê tabeli i odnosi³ sukcesy. Jednak niedawno znowu coœ
pêk³o. Niespodziewanie rezygnacjê z³o¿y³ prezes Stanis³aw Szarkiewicz. Nie chcia³ komentowaæ swojej decyzji. Nieoficjalnie dowiedzieliœmy siê, ¿e czarê goryczy
przela³y pora¿ki zespo³u oraz zachowanie kibiców, którzy pijani
ubli¿ali mu w autobusie, gdy wracali wspólnie z meczu w Œwinoujœciu. Mia³ pretensje do cz³onków
zarz¹du, ¿e nikt nie stan¹³ w jego
obronie. Mia³ dosyæ. Wkrótce po
nim rezygnacjê z³o¿y³ sekretarz
klubu Jan Rzeszutek. Ten okreœli³
atmosferê w klubie krótko i dosadnie – jest do du...y. Twierdzi, ¿e w
klubie pracowa³y tylko cztery osoby – on, Szarkiewicz Krekora i Belina. Co w takim razie robili nowi
cz³onkowie zarz¹du?
Ma krytyczn¹ opiniê o trenerze
Skrobiñskim i jego kierowniku dru¿yny Arturze Sadowskim. Uwa¿a, ¿e
po piêciu pora¿kach powinni odejœæ.
- W piêciu przegranych meczach

19:0. – podsumowuje. Ale trener
zosta³, on odszed³.
Podsumujmy rundê jesienn¹:
Korona Stuchowo - Œwiatowid 0:0
Œwiatowid – Chemik II Police 3:1
Orze³ £o¿nica – Œwiatowid 4:1
Œwiatowid – Wicher Reptowo 1:0
Ina Iñsko – Œwiatowid 2:2
Œwiatowid – Masovia Maszewo 1:3
Mewa Resko – Œwiatowid 1:3
Œwiatowid – Wicher Brojce 1:3
Promieñ Mosty – Œwiatowid 2:3
Œwiatowid – Ehrle 1:1
Flota II Œwinoujœcie – Œwiatowid 6:0
Pogoñ II Szczecin – Œwiatowid 2:0
Œwiatowid – Jeziorak Szczecin 0:2
D¹brovia – Œwiatowid 5:0
Œwiatowid – Fagus Ko³bacz 0:4.
Zespó³ zajmuje 11 miejsce, z 15
punktami. Nie jest najgorzej, ale niepokój musi budziæ seria ostatnich
wysokich pora¿ek. Mia³o byæ lepiej,
a wyraŸnie na koñcówce jest gorzej.
Klub wygrzeba³ siê z d³ugów. Otrzymuje ³acznie 120 tys. z³ z bud¿etu
gminy, co nie jest ma³¹ sum¹. Jest
sprzêt. By³ nawet pomys³, by zatrudniæ na pó³ etatu dyrektora klubu.
Jednak wci¹¿ tego wszystkiego nie
ma komu posklejaæ do kupy, pouk³adaæ. Czy zwo³ane walne wy³oni tak¹
osobê? Trudno powiedzieæ, chocia¿
ponoæ s¹ jakieœ dwie grupy, które
ostrz¹ sobie zêby, by przej¹æ w³adzê w
klubie. Na razie pe³nienie obowi¹zków
przej¹³Andrzej Belina. Walne zwo³ano
na 11 grudnia, na godz. 17., w urzêdzie
miejskim. Pisz¹c o przejêciu w³adzy,
powinienem wzi¹æ to s³owo w cudzys³ów. A mo¿e jednak nie?
KAR
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Rzuæ Palenie Razem z Nami
19 listopada, w £obeskim Domu
Kultury, odby³a siê akademia w
zwi¹zku z obchodami akcji „Rzuæ
Palenie Razem z Nami" oraz
„Œwiatowego Dnia Walki z Cukrzyc¹".
Akcja „Rzuæ Palenie Razem z
Nami” organizowana jest od 1991
roku, przez Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Sk³odowskiej-Curie
w Warszawie i Fundacjê Promocji
Zdrowia. Akcja mia³a na celu zachêcenie jak najwiêkszej liczby palaczy
do rzucenia palenia oraz ograniczenia palenia w miejscach, w których
przebywaj¹ ludzie.
W czasie akademii wyst¹pi³y
dzieci z Przedszkola Miejskiego Nr 1
w £obzie, uczniowie Szko³y Podstawowej w Be³cznej, uczniowie Gimnazjum w Resku, uczennica Zespo³u
Szkó³ w Resku, uczniowie Zespo³u
Szkó³ w £obzie. Zaprezentowano
fraszki, wiersze, skecze z zakresu
profilaktyki nikotynowej. W holu
£obeskiego Domu Kultury mia³a
miejsce wystawa prac plastycznych
mówi¹ca o szkodliwoœci palenia.
Organizatorami imprezy by³y:
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w £obzie pod nadzorem
Izabeli Niedzieli, m³odszego asystenta Oœwiaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia oraz Polskie Stowarzy-

szenie Diabetyków, pod nadzorem
Czes³awy Lasoty - prezes Ko³a Nr 5
w £obzie.
Organizatorzy serdecznie dziê-

kuj¹ Starostwu Powiatowemu w
£obzie, Gminie £obez, Hurtowni
„TOMAR” w £obzie, Piekarni
„GAMA” w Resku oraz wszystkim

Pomó¿my kasztanowcom
Liceum Ogólnokszta³c¹ce im.
K. K. Baczyñskiego w Resku, jako
pierwsze, jak do tej pory, wziê³o
udzia³ w ogólnopolskiej akcji „Pomó¿my kasztanowcom”. Akcja ta
zosta³a zorganizowana przez Nadleœnictwo Resko, w celu naœwietlenia problemu zwi¹zanego ze szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem,
niszcz¹cym nasze piêkne kasztanowce.
Uczniowie wraz z nauczycielami:
Agat¹ Mielniczek, Malwin¹ Wiêckowsk¹ i Alicj¹ Mielniczek, udali siê
na wyznaczone przez leœników stanowiska, gdzie grabili liœcie, a nastêpnie pakowali je do worków, celem póŸniejszej utylizacji. Spotkanie
zakoñczy³o siê wspólnym ogniskiem, zorganizowanym przez pracowników Nadleœnictwa.
Serdeczne podziêkowania w
imieniu Dyrekcji szko³y sk³adamy na
rêce Panów: J. Waisa, R. Janczyszyna i P. Puziarskiego. Dziêki ich zaanga¿owaniu i pomys³owi akcji, licealiœci spêdzili czas mi³o i po¿ytecznie.
Agata Mielniczek, nauczycielka
biologii w LO Resko

zaanga¿owanym za pomoc i wspó³realizacjê akademii.
Powiatowa Stacja SanitarnoEpidemiologiczna w £obzie

POLICJA
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Akcja SPRAWCA
Wygi¹³ znaki drogowe
17 listopada wieczorem, policjanci z posterunku policji w Dobrej,
na podstawie podjêtych wczeœniej
dzia³añ, zatrzymali 21 letniego
mieszkañca gminy Resko, który
oko³o godz. 14.45 w okolicach miejscowoœci Gardzin, zniszczy³ a¿ siedem znaków drogowych. S¹ to znaki
ostrzegawcze, znajduj¹ce siê na drodze powiatowej, na odcinku od parkingu leœnego, do miejscowoœci
Gardzin. Ten m³ody mê¿czyzna powygina³ znaki. Podczas przes³uchania zezna³, ¿e nie wie dlaczego to
zrobi³, by³ bowiem wtedy pod znacznym wp³ywem alkoholu. Us³ysza³
zarzut z art. 288 par. 1 KK. Straty
Zarz¹d Dróg Powiatowych w £obzie
wyceni³ na 700 z³.

Kradzie¿e sklepowe
19 listopada br. policjanci z £obza
zatrzymali dwóch mieszkañców powiatu œwidwiñskiego, którzy dokonali kradzie¿y w sklepie. Z jednego ze
sklepów skradli trzy pary spodni o
wartoœci 171 z³. Z innego sklepu skradli szkatu³kê o wartoœci 59 z³. Sprawcy zostali zatrzymani i dowiezieni do

Komendy. Nie przyznali siê do pope³nionych czynów. Teraz materia³y w
tej sprawie zostan¹ skierowane do
S¹du Grodzkiego, z wnioskiem o ukaranie za pope³nione wykroczenia.

Kolizje drogowe
W okresie od 18 do 20 listopada
br., w £obzie, na parkingu niestrze¿onym przy placu 3 Marca, nieustalony na chwilê obecn¹ kieruj¹cy,
uderzy³ w prawid³owo zaparkowany
samochód marki Honda Accord,
uszkadzaj¹c tylny zderzak.
20 listopada br., o godz. 16.30, w
Prusinowie, kieruj¹cy pojazdami
marki Renault i Lancia nie zachowali
nale¿ytej ostro¿noœci podczas manewru mijania, w wyniku czego dosz³o do zderzenia pojazdów. Uszkodzeniu uleg³y lusterka.

Znaleziono pierœcionek
W Komendzie Powiatowej Policji w £obzie, przy ul. Woj. Polskiego
2, jest do odbioru pierœcionek damski, znaleziony w dniu 13 listopada
br. Osoba, która mo¿e byæ w³aœcicielem zguby proszona jest o kontakt z
Naczelnikiem Wydzia³u Prewencji
pod numerem telefonu 091 56 15 520.

W miniony weekend
policjanci z powiatu
³obeskiego brali udzia³ w
akcji pod nazw¹ „Sprawca”.
Dzia³ania te by³y
ukierunkowane na
zapobieganie i ujawnienie
sprawców kradzie¿y i
w³amañ do pojazdów oraz
ró¿nego rodzaju obiektów
handlowych i piwnic.
W czasie akcji mundurowi wylegitymowali 184 osoby, skontrolowali 74 pojazdy i zatrzymali 7 dowodów

rejestracyjnych. Zatrzymali tak¿e
piêciu nietrzeŸwych kieruj¹cych, z
których jeden kierowca posiada³
zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów.
Wa¿nym elementem nocnych
dzia³añ by³o tak¿e dbanie o bezpieczeñstwo nieletnich, którzy znajdowali siê w porze nocnej bez opieki
osób doros³ych. Na szczêœcie policjanci nie zatrzymali takich osób.
Kolejne dzia³ania zostan¹ przeprowadzone niebawem. Bezpieczeñstwo mieszkañców powiatu jest bowiem celem nadrzêdnym ³obeskiej
Policji.
Asp. Anna Gembala

O odpowiedzialnoœci
prawnej z gimnazjalistami

18 listopada asystent ds. nieletnich z KPP w £obzie spotka³a siê z
uczniami klas pierwszych w Gimnazjum w Wêgorzynie. Tematyka spotkania dotyczy³a omówienia zasad
odpowiedzialnoœci prawnej nieletnich, którzy przekraczaj¹c „magiczn¹ trzynastkê” ponosz¹ pe³n¹
odpowiedzialnoœæ za pope³nione
czyny karalne.

Podczas pogadanki policjantka
omówi³a tak¿e szereg spraw wychowawczych, jakie trafiaj¹ do S¹du
Rodzinnego, a œwiadcz¹ o demoralizacji nieletnich. Pierwszoklasiœci
zadawali du¿o pytañ na temat ich
uprawnieñ, ale i obowi¹zków. Ka¿dy
uczeñ otrzyma³ poradnik gimnazjalisty pn. „Pierwsze koty za p³oty”.
Asp. Anna Gembala
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Galeria tygodnika
Alan
na koniku

Foto-Video"Krzyœ"s.c. w £obzie

Renata i Marek Pyrczak tel. 091/3974184

DRUKARNIA

NAGRODA
Miesiêczna pr
enumer
at
Tygodnik
kiego”
prenumer
enumerat
ataa „„T
godnikaa ê o b e sskiego”
Poprawne rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 45 brzmia³o: „Czas robi swoje,
a ty?”.
Poprawne rozwi¹zania nades³ali: Anna Matusiak (£obez), Józef
Wawryca (Starogard), Zofia Janicka (£obez), Maria Szylinowicz
(£obez), Karolina P³ocka (£obez), Helena K³os (£obez).
Nagrodê wylosowa³ pan Józef Wawryka ze Starogardu. Gratulujemy.

Oferujemy druk:
- ulotek,
- plakatów, wizytówek
- druków, samokopii

£obez ul. S³owackiego 6
Tel./fax - 091 3973730

