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Marian Parchimowicz
wci¹¿ dobija siê o wodê
(£OBEZ) W czerwcu br. rada miejska uzna³a za zasadn¹ skargê na
burmistrza, z³o¿on¹ przez pana Mariana Parchimowicza, ale do tej
pory nic siê nie zmieni³o. Nadal nie ma wody na dzia³ce
budowlanej. W czwartek radni po raz drugi uznali kolejn¹ skargê
za zasadn¹. Nie zanosi siê jednak, by to coœ pomog³o. Jednak te
skargi mog¹ mieæ wp³yw na ocenê pracy burmistrza, przy
podwy¿szaniu mu pensji i przyznawaniu dorocznej premii.

Ugodzi³a no¿em,
teraz posiedzi
(DOBRA). W przedostatnim tygodniu listopada w tej
miejscowoœci 30.letnia Katarzyna Sz., bêd¹ca pod wp³ywem
alkoholu, ugodzi³a no¿em
50.letniego Henryka A.

G³os kibica
w sprawie
Œwiatowida
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Oczyszczalnie przydomowe szkodliwe dla œrodowiska?

Bêd¹ dofinansowywaæ
(WÊGORZYNO). Po raz trzeci
pod obrady rajców wêgorzyñskich
zosta³ przed³o¿ony projekt uchwa³y
w sprawie zasad przyznawania œrodków Gminnego Funduszu Ochrony
Œrodowiska i Gospodarki Wodnej
przeznaczonych na dofinansowanie
zadañ w zakresie budowy indywidualnych oczyszczalni œcieków oraz
remontu studni przydomowych.
Przy poprzednich obradach nad t¹
uchwa³¹ radni odrzucali projekty z
powodu za³¹cznika, wyszczególniaj¹cego domostwa dla których dotacje maj¹ byæ przyznawane. Po raz
kolejny projekt uchwa³y zosta³
przed³o¿ony wraz z za³¹cznikiem.
Tym razem jednak burmistrz Wêgorzyna Gra¿yna Karpowicz wyt³umaczy³a, sk¹d z jej strony upór, aby w
uchwale by³ zapis którym gospodarstwom w gminie dotacja na budowê
przydomowej oczyszczalni zostanie
przyznana.
Dyskusjê na tym zagadnieniem
rozpoczê³a radna Jadwiga Kamiñska, twierdz¹c, ¿e za³¹cznik blokuje
ludziom drogê do otrzymania wsparcia finansowego od gminy na budowê oczyszczalni. Stwierdzi³a, ¿e i tak
ostatecznie komisja bêdzie okreœlaæ
komu dotacja zostanie przyznana.
Zwróci³a te¿ uwagê na to, ¿e w za³¹czniku nie ma wyszczególnionych
wszystkich nieruchomoœci, zabrak³o równie¿ Po³chowa, gdzie nie planuje siê budowy kanalizacji. Z³o¿y³a
wniosek, aby za³¹cznik wykreœliæ z
uchwa³y.
Z takim zdaniem nie zgodzi³a siê
burmistrz Wêgorzyna, która stwierdzi³a, ¿e brak za³¹cznika zagrozi gminie. Poda³a przyk³ad gminy, w której
wybudowano bardzo du¿ym zagêszczeniu przydomowe oczyszczalnie
œcieków, a ludzie nie u¿ywali ich
zgodnie z procedurami.
- S¹ tylko dwie czy trzy gminy w
Polsce, które zgodzi³y siê na terenie
ca³ej swojej gminy na monta¿ przydomowych oczyszczalni œcieków.
W jednej z gmin przy du¿ych
opadach atmosferycznych, tam
gdzie jest du¿o tych oczyszczalni,
œcieki s¹ wyrzucane na powierzchniê ziemi. Wydawa³oby siê, ¿e przydomowa oczyszczalnia œcieków jest
tania, mo¿e jest tania przy zakupie,
ale wcale nie jest tania w eksploatacji. ¯eby wszystko dzia³a³o, czyli
rozk³ada³a œcieki, to musi byæ osad
bakteryjny. Preparaty chemiczne s¹
drogie. Na pocz¹tku ludzie kupowali
te preparaty i jakoœ te oczyszczalnie
dzia³a³y, a póŸniej okaza³o siê, ¿e
ka¿dy traktuje to jak jakiœ odstojnik,
albo szambo i te œcieki sobie tak p³y-

nê³y. S¹ skargi. Dosz³o do tego, ¿e
wiele nieruchomoœci po zbadaniu
przez Sanepid jest ska¿onych, a to
oznacza wymianê gruntu. Uwa¿am,
¿e przy naszej œwiadomoœci ekologicznej i przy naszych walorach ekologicznych, przecie¿ czêœæ gminy
le¿y w Iñskim Parku Krajobrazowym. Jeœli ten za³¹cznik zostanie
wyrzucony z uchwa³y, to ja bêdê tê
uchwa³ê skar¿yæ do wojewody, bo
bêdzie zagra¿aæ œrodowisku. Ja ju¿
s¹dowa³am wœród in¿ynierów, bêdzie to szkodliwe dla terenów zwartych np. w Cieszynie, w Runowie
Wsi, gdzie jest dom ko³o domu i
wyobraŸmy sobie oczyszczalniê za
kilka lat. Dyrektor Natura 2000 na
moje pytanie czy mo¿emy tak¹
uchwa³ê przyj¹æ, powiedzia³, ¿e ka¿dy przypadek bêdzie indywidualnie
rozpatrywany z uwzglêdnieniem
Natury 2000 siedliskowej i ptasiej.
Poza tym tych dotacji nie mamy
du¿o, bo raptem 6 tys. z³, to dla
dwóch osób rocznie. To, co? Narobimy nadziejê dla ca³ej gminy, a raptem dwie osoby dostan¹? A pieniêdzy nie ma. Uchwa³a jest wzorowana
na innych gminach i jest w³aœciwa –
broni³a swojego zdania burmistrz
gminy.
Z racjami burmistrz nie zgodzi³ siê
radny Adam Hlib, który swoj¹ wypowiedŸ rozpocz¹³ od przypomnienia, ¿e ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i odprowadzaniu
œcieków nak³ada wymóg pod³¹czenia gospodarstwa domowego do
kanalizacji, jeœli takowa powstanie.
– I tu nie ma zmi³uj siê i nie ma tu
znaczenia, czy ktoœ zrobi³ sobie tak¹
ma³¹ oczyszczalniê rok, czy 10 lat
temu. Drugi temat, ¿e ludzie kombinuj¹ itd. A co robi wtedy stra¿nik
miejski? Skoro jest jakaœ kontrola, to
powinna byæ. Podam na przyk³adzie
Mieszewa – dobrze by by³o, gdyby
powsta³a tam jakakolwiek oczyszczalnia, ale nie oszukujmy siê w ci¹gu kilku, kilkunastu lat na pewno nie
powstanie. Wiêc dlaczego ludziom,
którzy chc¹ to zrobiæ, mamy nie pozwalaæ? Decyzje ma i tak podejmowaæ komisja, to co komisja ma robiæ?
Wyliczankê? To niech robi¹, niech
pojad¹ w teren, zobacz¹, niech komisja zastanowi siê czy warto czy nie.
Uchwa³a wraca po raz trzeci i znowu
s¹ jakieœ wyliczanki, bo zawsze
gdzieœ coœ wyjdzie, wyrzuæmy to,
komisja niech decyduje. Albo s¹
œrodki albo nie ma, na zasadzie, kto
pierwszy, ten lepszy.
Wniosek radnej Jadwigi Kamiñskiej popar³ równie¿ radny Miros³aw
K³osiñski.

Przewodnicz¹ca Rady Miasta
Monika KuŸmiñska u¿ywaj¹c tych
samych argumentów co burmistrz
Gra¿yna Karpowicz, wskazywa³a, ¿e
w³aœnie pozostawienie za³¹cznika
bêdzie szkodliwe dla gminy. Zwróci³a uwagê, ¿e ludzie którzy mogliby
budowaæ, byæ mo¿e bêd¹ powstrzymywaæ siê w³aœnie z braku mo¿liwoœci dofinansowania w zwi¹zku z
czym œcieki nadal bêd¹ sz³y do rzek
i jezior.
Radny Jan Mazuro zauwa¿y³, aby
nie dofinansowywaæ budowy dla
prywatnych w³aœcicieli, którzy ch¹
sobie zejœæ jedynie z kosztów wywozu szamba, ale tylko tam, gdzie nie
bêdzie mo¿liwoœci pod³¹czenia siê do
kanalizacji w najbli¿szych latach.
Swoje zdanie wyrazi³ równie¿
so³tys Winnik Zbigniew Sobczyk,
który równie¿ by³ za wyrzuceniem
za³¹cznika.
– Odst¹pienie od oczyszczalni
przydomowych jest szkodliwe. Inne
gminy zaspa³y, zamiast iœæ w budowê grawitacyjnych oczyszczalni,
pozwoli³y, aby ludzie budowali w
takim zagêszczeniu oczyszczalnie
przydomowe. A gdzie teraz te
wszystkie œcieki s¹? P³yn¹ do jeziora, do wszystkich rzeczek. Na dzisiaj
nie ma konkretnych planów, kiedy
bêdzie kanalizacja we wsi Mieszewo,
Cieszyno, Runowo. Kiedy bêd¹ - za
10 lat? Mówi pani burmistrz o Cieszynie. A¿ siê prosi o powrót do koncepcji za czasów nies³usznego
ustroju, gdzie by³o planowane Mieszewo i Cieszyno. Dzisiaj budowanie
d³ugich kana³ów jest ekonomicznie
nieuzasadnione. Dzisiaj technologia
posz³a niesamowicie do przodu. Wioseczki maj¹ jedn¹ malutk¹ oczyszczalniê. Trzeba wzi¹æ konsultanta, który
spojrzy na ten problem inaczej. Okleja – j¹ trzeba chroniæ i spojrzeæ na
problem od tej strony. Inny program
opracowaæ. Jeœli chodzi o Wêgorzyno, Po³chowo, Runowo, to nie ma
dyskusji. Dajmy ludziom promocyjn¹
mo¿liwoœæ wybudowania oczyszczalni – apelowa³ so³tys.
Odmiennego zdania z kolei by³
wiceprzewodniczacy Rady Miasta
Jan Szymko, który okreœli³ siebie
jako przeciwnika dofinansowywania indywidualnych oczyszczalni
dla prywatnych w³aœcicieli.
– Globalnie gminy nigdy nie za³atwimy pod wzglêdem ekologicznym.
Ludzie, którzy maj¹ œwiadomoœæ,
jakie jest to ska¿enie dla œrodowiska,
sami sobie te rzeczy robi¹. Bo
wiedz¹, jakie w przysz³oœci mog¹ byæ
tego skutki. Jestem natomiast zwolennikiem, ¿eby tak jak Wêgorzyno i

Po³chowo bêdzie za³atwione, tak
widzê globalnie wsie. Mamy oczyszczalniê na Okrzei, mamy wodoci¹g
zbiorowy od Mieszewa przez Zwierzynek do Mielna. Tam wszyscy,
nawet ci, co maj¹ nieszczelne szamba, wypuszczaj¹ œcieki do jeziora
albo do Uklei i dalej do Okrzei, dlatego by³em za tym, aby by³ ten za³¹cznik, bo gmina tam nigdy sieci nie
wybuduje. Powinniœmy robiæ
wszystko, aby nasze wsie skanalizowaæ, patrzê globalnie – powiedzia³.
W konsekwencji radni przeg³osowali uchwa³ê bez za³¹cznika, przy
czterech g³osach przeciw i dwóch
wstrzymuj¹cych siê.
mm
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Ugodzi³a no¿em,
teraz posiedzi
(DOBRA). W przedostatnim tygodniu listopada w tej miejscowoœci
30.letnia Katarzyna Sz., bêd¹ca pod
wp³ywem alkoholu, ugodzi³a no¿em
50.letnie go Henryka A.
Mê¿czyzna, dziêki bardzo szybkiej reakcji cz³onka rodziny, który to
zawiadomi³ pogotowie, ratunkowe
trafi³ do szpitala. Tam otrzyma³
szybk¹ pomoc i odzyska³ przytomnoœæ. Jak siê dowiedzieliœmy, obecnie nic nie zagra¿a jego ¿yciu, choæ
niewiele brakowa³o, a ugodzenie
mog³oby zakoñczyæ siê œmierci¹.
A jak dosz³o do tego nieszczêœcia. Otó¿, jak to zwykle bywa w ta-

Resko siêga
po kredyt
(RESKO). W ubieg³ym roku Resko zaci¹gnê³o d³ug w wysokoœci 1
miliona z³, w tym roku magistrat
siêgn¹³ po kredyt w wysokoœci 2
milionów z³. Obs³uga d³ugu bêdzie
kosztowaæ gminê prawie 300 tys. z³.
Wprawdzie w specyfikacji zamówienia jest mowa o kredycie d³ugoterminowym z przeznaczeniem na
pokrycie deficytu bud¿etu Gminy
Resko, co mo¿na odczytywaæ, jako
zad³u¿enie na tzw. „przejedzenie”,
jednak kredyt ten gmina zaci¹gnê³a
pod cele inwestycyjne.
Gmina bêdzie sp³aca³a kredyt do
koñca grudnia 2014 r.
W przetargu wp³ynê³y 3 oferty.
W toku postêpowania nie wykluczono ¿adnego z wykonawców i nie
odrzucono ¿adnej z ofert. Najni¿sz¹
cenê za obs³ugê kredytu przedstawi³
bank PKOBP, oferuj¹c 298.975z³. mm

kich wypadkach. 30. letnia konkubina, podczas sprzeczki wbi³a nó¿ w
klatkê piersiow¹ mê¿czyzny. W zamian za to us³yszy zarzut usi³owania
zabójstwa. Kobieta z nakazu S¹du
Rejonowego w £obzie przebywa w
areszcie.
Jak siê dowiedzieliœmy ugodzenia no¿em s¹ najczêstszym narzêdziem wykorzystywanym do zadawania ran. Równoczeœnie w³aœnie
to narzêdzie jest najbardziej zdradliwe i mo¿e bardzo szybko doprowadziæ do œmierci. Najczêœciej te¿
przestêpstwa tego typu pope³niane s¹ podczas awantur i pod wp³ywem alkoholu.
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Wybory do
Rady Osiedla
w po³owie
grudnia
(£OBEZ) Radni
zdecydowali, ¿e wybory
do Rady Osiedla w
£obzie odbêd¹ siê
14 grudnia, w okrêgu
wyborczym nr 2.
Wybory odbêd¹ siê w zwi¹zku
ze œmierci¹ cz³onka tej rady pani
Stanis³awy Podymy. Zebranie wyborcze odbêdzie siê w sali urzêdu
miejskiego w £obzie. Szczegó³owe
informacje o wyborach maj¹ byæ
podane na plakatach.
(r)

Podatek rolny
ministerialny
(WÊGORZYNO). Pod obrady
sesji wp³yn¹³ projekt uchwa³y w
sprawie uchylenie uchwa³y w sprawie obni¿enia œredniej ceny skupu
ceny ¿yta dla celów wymiaru podatku rolnego. Nie by³o jednak projektu uchwa³y, z godnie z którym radni
mogliby uchwaliæ now¹ wysokoœæ
podatku rolnego.
Na tê kwestiê zwróci³a uwagê
przewodnicz¹ca Rady Miasta Monika KuŸmiñska. Zauwa¿y³a, ¿e
uchylaj¹c obowi¹zuj¹c¹ uchwa³ê i
nie wprowadzaj¹c nowej, Rada automatycznie godzi siê na wejœcie
odgórnej stawki ministerialnej.
Przypuszczenie to potwierdzi³a
burmistrz Wêgorzyna Gra¿yna
Karpowicz
- Uchylamy tê uchwa³ê, a bêdzie

obowi¹zywa³a stawka ministerialna
czyli 34,10 z³ za 1 dt cenê skupu ¿yta,
gdy dotychczas obowi¹zuj¹ca wynosi 45 z³. Tak¹ stawkê przyjê³a ju¿
skarbnik gminy do obliczenia bud¿etu na rok przysz³y i do wydatków.
Jest to du¿o ni¿sza kwota w porównaniu do poprzedniej, w zwi¹zku z
obni¿eniem stawki ró¿nica w dochodach wynosi 200 tys. z³. O tyle mniej
z tego tytu³u wp³ynie do bud¿etu
gminy na przysz³y rok.
Za takim rozwi¹zaniem g³osowa³o 12 radnych, jeden wstrzyma³ siê
od g³osu.
mm
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Fuszerka
na Zielonej
(DOBRA). Zosta³y wstrzymane
prace zwi¹zane z remontem ul. Zielonej w w tym mieœcie. Wykonawca
wykona³ wprawdzie przebudowê
studzienek kanalizacji deszczowej, ale warstwa bitumiczna wyrównuj¹ca, na której planowano wykonanie powierzchniowego utrwalenia, zosta³a wykonana wadliwie.
Podczas odbioru warstwy wyrównawczej Zarz¹d Dróg Powiatowych w £obzie zakwestionowa³ jakoœæ jej wykonania. Okaza³o siê bowiem, ¿e w kilku miejscach tworzy³y
zastoiny wodne, a remont mia³ w³a-
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œnie miêdzy innymi je zlikwidowaæ.
ZDP zakwestionowa³ gruboœæ warstwy wyrównuj¹cej. Wykonawca
nie usun¹³ wad, co spowodowa³o
odmowê zap³aty za ju¿ wykonane
prace. Ponadto w zwi¹zku z przekroczeniem terminu zakoñczenia zadania naliczono wykonawcy ponad 12
tys. z³ kar umownych. Dalsze wykonywanie prac remontowych wstrzymano i prze³o¿ono do wiosny 2010 r.
Przesuniêcie terminu prac wynika z
warunków atmosferycznych, które
nie pozwalaj¹ ju¿ na prawid³owe ich
wykonanie pod wzglêdem technologicznym.
zd

Chodnik w £abuniu

Przetarg na zarz¹dzanie cmentarzem

Zdecydowa³a ró¿nica 240 z³
miesiêcznie
(£OBEZ) Na czwartkowej sesji
radny Bogdan Górecki zapyta³ o
przebieg przetargu na zarz¹dzanie
³obeskim cmentarzem, który zosta³
niedawno rozstrzygniêty.
Referuj¹c przebieg przetargu,
wiceburmistrz Ireneusz Kabat powiedzia³, ¿e oferty z³o¿y³y dwie firmy – Przedsiêbiorstwo Us³ug Komunalnych z £obza i dotychczasowy zarz¹dca Jerzy Furmañczyk z
Nowogardu. Wygra³a firma pana

Furmañczyka. - Jedynym kryterium
oceny w tym przetargu by³a cena.
PUK z³o¿y³o ofertê o 240 z³ miesiêcznie dro¿sz¹. Zdecydowa³a cena.
Komisja nie mia³a podstaw do uniewa¿nenia przetargu. - powiedzia³
wiceburmistrz.
Przetarg dotyczy³ zarz¹dzania
cmentarzem przez dwa nastêpne
lata, do koñca 2011 roku. Firma Jerzego Furmañczyka wykona to zadanie
za 286.944 z³ brutto. PUK z³o¿y³ ofertê dro¿sz¹ o oko³o 5.700 z³.
(r)

To tylko ³atanie dziur
(RESKO).Trwaj¹ prace naprawcze na drodze Iglice - Orzeszkowo
w tej gminie.
Nie jest to jednak remont drogi, a
jedynie roboty polegaj¹ce na niwe-

lowaniu zag³êbieñ i nierównoœci
¿u¿lem. W zwi¹zku z tym, ¿e takie
³atanie jest bardzo krótkotrwa³e, s³u¿y ono jedynie na poprawienie warunków jej przejezdnoœci.
zd

(RESKO). Zarz¹d Dróg Powiatowych zakoñczy³ ju¿ budowê chodnika w £abuniu Wielkim, w gminie
Resko. Wykonano odcinek umo¿liwiaj¹cy bezpieczne po³¹czenie ci¹-

gu pieszego biegn¹cego od szko³y
do centrum miejscowoœci. Na wniosek so³tysa miejscowoœci zamontowano dodatkowo bariery zabezpieczaj¹ce na zakrêcie.
rd

(DOBRA-gmina). W porozumieniu z Gmin¹ Dobra Zarz¹d Dróg
Powiatowych rozpocz¹³ wykonywanie chodnika w miejscowoœci B³¹dkowo.
Warunki pogodowe przez ca³y

czas umo¿liwiaj¹ wykonywanie
prac. Zgodnie z porozumieniem materia³y na wykonanie chodnika zapewnia Zarz¹d Dróg Powiatowych,
natomiast za wykonawstwo odpowiada Gmina Dobra.
zd

Zaproszenie

Truciciel na dzia³kach

Opiniuj¹ projekt
B³¹dkowo z chodnikiem bud¿etu na 2010

Wieczór
poezji
i wystawa
(£OBEZ) £obeski teatr
„Amatea” oraz Teatr
Ognia i Katarzyna Metza
zapraszaj¹ na wieczór
poezji czytanej.
Spotkanie w £obeskim
Domu Kultury, 5 grudnia, o
godz. 16. W tym czasie nast¹pi
równie¿ otwarcie wystawy Zuzanny Grajcewicz.
(r)

(£OBEZ). W tym mieœcie, jak w
ka¿dym innym, nie brakuje mi³oœników zwierz¹t, nie brakuje te¿
tych, którzy te zwierzêta truj¹.
Wiele osób deklaruje swoj¹ mi³oœæ do zwierz¹t, uwa¿a siê za porz¹dnych ludzi i obywateli, a jednoczeœnie nie powstrzymuje siê przed
siêgniêciem po truciznê i podaniem
jej zwierzêtom. Przewa¿nie tacy sadyœci nie widz¹ efektów swojej dzia³alnoœci. Podtruwane koty cierpi¹
tygodniami, trac¹ na wadze, maj¹
rozwolnienie, wymiotuj¹, z pyszczka
toczy im siê piana, w koñcu maj¹
konwulsje, oddaj¹ mocz i b³agaj¹
wzrokiem swojego w³aœciciela o pomoc. Czasami udaje siê uratowaæ
zwierzaka, czêsto jednak przy odg³osach wielkiego cierpienia zdychaj¹.
Cia³a kotów w ten sposób otrutych
maj¹ nienaturalnie powykrêcane

(£OBEZ) Komisje Rady Miejskiej w £obzie przystêpuj¹ do rozpatrzenia i zaopiniowania projekt
bud¿etu Gminy £obez na rok 2010.
W tym celu zbior¹ siê na posiedzeniach: Komisja Spraw Spo³ecz-

³apki, wygiête cia³a i wyraz ogromnego cierpienia na pyszczku. Zabójcy
jednak tego nie widz¹, podrzucaj¹
zatrute jedzenie i id¹ spokojnie do
domu, mo¿e do koœcio³a, jako prawowici obywatele.
Koty ktoœ notorycznie truje na
dzia³kach przy ul. Wojska Polskiego.
Dzieje siê to w okolicach cerkwi.
– Ma prawo ktoœ ich nie lubiæ, ale
nie ma prawa tak siê na nich wy¿ywaæ. W innych miastach kupuj¹
kotom jakieœ domki, ochraniaj¹,
gdzieœ siê staraj¹, a tutaj? Teraz znowu dwa czy trzy dzikie koty zdychaj¹. Córka da³a im jakieœ leki. Jak
one piszcz¹, to œwiat nie widzia³.
Teraz tak samo starej kocicy nie ma.
Jeden taki by³ m¹dry, przez trzy dni
go nie widzieliœmy, myœleliœmy, ¿e
poszed³ na „dziewczyny”. On zawsze wygl¹da³ za nami i patrzy³, czy
jeœæ mu siê nie niesie. To jest niesa-

nych – 1 grudnia o godz. 14.00,
Komisja Terenów Wiejskich – 2
grudnia o godz. 10.00, Komisja
Bud¿etowa – 8 grudnia o godz.
11.00. Posiedzenia s¹ otwarte dla
mieszkañców.
(r)

mowite. Myœlê, ¿e tacy ludzie, którzy
truj¹, nie lubi¹ siebie. Rozumiem, ¿e
mo¿na przegoniæ, ale a¿ tak? Nienawiœæ do wszystkiego. Koty dostaj¹
jedzenie od córki, ziêæ zrobi³ im ocieplone miejsce, aby nie marz³y w zimie. Jest tak zimno, a¿ szkoda tych
kociaków. Teraz jest tam chyba piêæ
kotów, czterech ju¿ nie ma – mówi
mieszkanka £obza.
Osoba opiekuj¹ca siê kotami na
dzia³ce kupuje im lekarstwa. Czasami
pomagaj¹, ale jeœli ktoœ notorycznie
podtruwa koty, nie sposób uratowaæ wszystkie zwierzêta.
Ale nie brakuje te¿ takich, którzy
podtruwaj¹ koty i psy s¹siadom, gdy
sami maj¹ zwierzêta. Niektórym widocznie przeszkadza pies na s¹siednim podwórzu. Pytanie tylko, czy
kogoœ, kto skazuje zwierzêta na tak
ogromne cierpienie, zas³uguje jeszcze
na miano cz³owieka myœl¹cego... mm
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Skarga na burmistrz zasadna
(WÊGORZYNO). Pod obrady sesji Rady
Miejskiej wp³ynê³a skarga Magdaleny
Strycharczyk na dzia³ania pani burmistrz.
Radni skargê uznali za zasadn¹. Skarga
zosta³a z³o¿ona przez Magdalenê Strycharczyk, zamieszka³¹ przy ul. Mickiewicza i dotyczy³a spraw lokalowych w gminie. Nim radni przyst¹pili do dyskusji burmistrz Wêgorzyna Gra¿yna Karpowicz
zawnioskowa³a, aby skargê radni oddalili
i uznali za niezasadn¹.
– Z ustaleñ zarówno komisji
lokalowych, jak i podczas komisji
po³¹czonych wynika, ¿e pani Magdalena Strycharczyk od czterech
lat nie p³aci za mieszkanie, które
zajmuje. Nie p³ac¹c za mieszkanie,
jednoczeœnie eliminuje siê z listy
osób oczekuj¹cych na zamianê na
lokal. Mimo to, uwzglêdniaj¹c chorobê dziecka, zaproponowa³am jej
wiêkszy lokal ni¿ obecnie zajmuje.
Pani Magdalena Strycharczyk jednak kategorycznie odmawia, ¿¹daj¹c mieszkania dwupokojowego.
By³oby naganne, gdybym przyzna³a lokal wiêkszy osobie, która
mieszka cztery lata i nie p³aci czynszu oraz nie reguluje zaleg³oœci,
przejêtych po swojej mamie. Taka
sytuacja nie mo¿e byæ, bowiem
mam telefony od ludzi, którzy czekaj¹ w kolejce. S¹ oburzeni jak osoba, która cztery lata nie p³aci³a,
mo¿e ¿¹daæ wiêkszego mieszkania.
Ju¿ na komisji mieszkaniowej oraz
komisjach po³¹czonych zapyta³am
pani¹ Strycharczyk, czy zap³aci³a
czynsz chocia¿ za ostatni miesi¹c,
okaza³o siê, ¿e nie, od miesi¹ca czy
dwóch skar¿y siê w lokalnych mediach, pisze skargi do Rady Miejskiej. To ju¿ jest postêpowanie, na
które brak mi s³ów, w zwi¹zku z takim postêpowaniem pani Strycharczyk uwa¿am, ¿e nie naruszy³am
dobrego obyczaju i zasadnie nie
przyznajê jej dwupokojowego
mieszkania – powiedzia³a burmistrz Wêgorzyna.
Z takim przedstawieniem sprawy nie zgodzi³a siê przewodnicz¹ca Rady Miasta Monika KuŸmiñska, która zwróci³a uwagê na fakt,
¿e gmina i zarz¹dca, wiedz¹c, ¿e
pani Strycharczyk ma czteroletnie
zad³u¿enie, nie podjê³a ¿adnych
dzia³añ.
– Ju¿ po kilku miesi¹cach nale¿a³o siê upominaæ. Po roku czy
dwóch, gdy kwota ta naros³a do
znacznych rozmiarów, nale¿a³o zaproponowaæ podpisanie porozu-

mienia czy ugody. Mamy podjêt¹
uchwa³ê w³aœnie skierowan¹ do ludzi zad³u¿onych, maj¹c¹ pomóc im
w sp³aceniu tego zad³u¿enia.
Uchwa³a polega na tym, ¿e jeœli
d³u¿nik deklaruje siê zap³aciæ 30
proc., to drugie 30 proc. umarza mu
siê, a pozosta³¹ czêœæ, w tym przypadku 40 proc. mo¿na roz³o¿yæ na
raty. Ta pani nie wiedzia³a o takiej
mo¿liwoœci, dlatego jak podejrzewam, boryka³a siê z problemem
tego d³ugu. Nie wiedzia³a w³aœciwie co ma zap³aciæ, czy ratê czy na
poczet przejêtego d³ugu przez
mamê. D³ug pani Strycharczyk narós³ w takiej wysokoœci, mimo i¿ z
umowy najmu wynika, ¿e by³aby to
kwota ni¿sza o wiêcej ni¿ po³owê.
Ta kwota, jest w znacznej czêœci
przejêta po poprzednim najemcy –
jej mamie. Te¿ ktoœ powinien pomóc, albo porozmawiaæ, spisaæ
porozumienie jak obecny najemca
chce sp³aciæ, przejmuj¹c d³ug. To
powinno byæ gdzieœ uregulowane
– powiedzia³a.
Sytuacja jest dodatkowo skomplikowana, bowiem Magdalena
Strycharczyk mieszka na mieszkaniu, gdzie jest kuchnia i dwa pokoje. Jeden z pokojów ma natychmiast zwolniæ, bowiem jej s¹siad
wykupi³ mieszkanie od gminy wraz
z zajmowanym przez ni¹ pokojem.
Teraz ze swoj¹ rodzin¹ piêcioosobow¹ (m¹¿, dwoje dzieci i matka)
musi zmieœciæ siê w jednym pokoju
z kuchni¹. Stan zdrowia dziecka
jest bardzo krytyczny, co chwilê

Radni (od lewej): Jadwiga Kamiñska, Adam
Hlib, Monika KuŸmiñska. (foto archiwum)

musi jeŸdziæ z nim do lekarza, ma
dokumenty od lekarzy i z Sanepidu,
który czêsto kontroluje warunki
bytowe dziecka. To bowiem musi
mieæ zapewnione odrêbne pomieszczenie i zapewnione odpowiednie warunki.
– Ta pani od d³u¿szego czasu
jest na liœcie osób oczekuj¹cych,
osób chêtnych do zamiany i przychodz¹c do pani burmistrz ze
swoj¹ ¿yciow¹ spraw¹ prosi³a o
pomoc. I pani burmistrz tê pomoc
chcia³a udzieliæ i sama zaproponowa³a, ¿e mo¿e zamieniæ siê z pani¹
Dudzik. W momencie, kiedy panie
uzgodni³y ju¿ kiedy maj¹ siê przeprowadziæ, przysz³y do pani burmistrz oznajmiæ i formalnie zalegalizowaæ zamianê. Wtedy zacz¹³ siê
problem, bowiem pani burmistrz
mia³a ju¿ inny pomys³. Ja uwa¿am,
¿e ta skarga jest jak najbardziej
zasadna, pomijaj¹c, ¿e zad³u¿enie
jest naganne, ale tu nikt po prostu
nie pomóg³ tej kobiecie – doda³a
przewodnicz¹ca.
W obronie burmistrz dzia³a wytoczy³ Adam Hlib, w krasomówczym wywodzie przytoczy³
³aciñsk¹ maksymê, ¿e nieznajomoœæ prawa nie zwalnia od odpowiedzialnoœci, ale znajomoœæ bardzo czêsto pomaga i doda³: - Kto
zna prawo, ten jest gór¹.
W pierwszym rzêdzie zwróci³
uwagê na zad³u¿enie Magdaleny
Strycharczyk, na tym buduj¹c ca³¹
liniê obrony zasadnoœci uznania
skargi za niezasadn¹, za czym

wnioskowa³.
– Nie rozumiem jednego uzasadnienia, ileœ lat temu przejmowa³a pani lokal zad³u¿ony, poniewa¿
zrodzi³ siê pomys³, ¿e jako osoba
m³oda szybciej dostanie siê szansê na przydzia³ innego lokalu. Wtedy ten lokal ju¿ by³ zad³u¿ony. Czy
d³ug, który przejmowa³a, zaczê³a
sp³acaæ? Uzyskaliœmy odpowiedŸ,
¿e nie. Uwa¿am, ¿e to nie my powinniœmy chodziæ za najemc¹, tylko
najemca powinien interesowaæ siê
swoim lokalem, swoim zad³u¿eniem – powiedzia³.
Podczas dyskusji pad³o równie¿ stwierdzenie, ¿e Magdalena
Strycharczyk wymaga³a dwupokojowego mieszkania z centralnym
ogrzewaniem i to by³ kolejny temat, wokó³ którego radny Hlib budowa³ swoj¹ argumentacjê. Zapomnia³ jednak, a mo¿e nie wiedzia³,
¿e pani Magdalena Strcyharczyk
chcia³a tylko, aby burmistrz Wêgorzyna wype³ni³a obietnicê, któr¹
sama z³o¿y³a, a to oznacza, ¿e wêgorzynianka chcia³a zamieniæ siê
na lokal, w którym konieczny jest
remont i w którym nie ma centralnego ogrzewania. Proponowa³a, ¿e
remont wykona we w³asnym zakresie. W konsekwencji jednak, na
koñcu swojego wywodu przyzna³
racjê pani Magdalenie Strycharczyk, wnioskuj¹c jednak inaczej.
Radny Hlib oczekuj¹cym na
mieszkanie i borykaj¹cym siê z problemami lokalowymi zaproponowa³ kupno mieszkania w buduj¹-
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cym siê bloku.
– Rozmawiamy o lokalach komunalnych, mamy woln¹ Amerykê,
powstaje blok, mo¿na sobie cztery
pokoje kupiæ. Wzi¹æ kredyt na 30
lat i do przodu. No, niestety, w lokalach komunalnych to jest pewien standard i pewne uci¹¿liwoœci. Stawiam wniosek, aby w
uchwale napisaæ - uznaje siê skargê za bezzasadn¹ ze wzglêdu na
zad³u¿enie pani Magdaleny Strycharczyk. To podstawowy punkt,
który eliminuje j¹ do nowego lokalu i poddaæ uchwa³ê pod g³osowanie. Ta sprawa ma dwa aspekty przepisów, gdzie jest czarno na
bia³ym napisane i do czegoœ nas to
zobowi¹zuje, a druga, ¿e je¿eli ktoœ
ma miêkkie serce, to ma tward¹ d...
Szkoda, ¿e pani burmistrz da³a s³owo, bo tutaj straci³a. •le siê sta³o,
bo obieca³a kobiecie mieszkanie i
czasami lepiej nic nie dopowiedzieæ, ni¿ powiedzieæ za du¿o, bo
takich rzeczy bêdziemy mieli zaraz
coraz wiêcej. Mniej obiecujmy,
wiêcej róbmy i wszyscy bêdziemy
szczêœliwi. Skarga nie tyle dotyczy
komisji mieszkaniowej, co pani
burmistrz. Pani burmistrz obieca³a
i teraz rozumiem pani¹, ¿e ma ¿al i
nie czarujmy siê, ja te¿ bym mia³ w
takiej sytuacji ¿al. Ka¿dy z nas
oczekiwa³by wype³nienia danego
s³owa.
Teraz ludzie, którzy p³ac¹ regularnie za mieszkania bêd¹ pisaæ kolejne skargi z ¿¹daniem o inne
mieszkania z Bóg wie jakim wyposa¿eniem – powiedzia³.
Odmiennego zdania by³ radny
Jan Mazuro, który postawi³ wniosek przeciwny do tego, który postawi³ radny Adam Hlib. Podkreœli³
wprawdzie, ¿e pani Strycharczyk w
ogóle nie powinna staraæ siê o zamianê mieszkania, jednak skargê
uznaje za zasadn¹.
- Dobrze, ¿e pani Magdalena w
tym mieszkaniu mieszka i pani burmistrz jej nie eksmitowa³a. To s¹
dwa ró¿ne tematy. Dzia³ania pani
burmistrz doprowadzi³y do tego,
¿e my w ogóle zajmujemy siê tym.
Pani burmistrz nie mia³a takich wiadomoœci, aby jej obiecaæ zamianê,
a w tej chwili jeszcze napisaæ, ¿e jak
siê zamieni, to w ci¹gu dwóch lat
dostanie mieszkanie, ale nadal bez
¿adnych warunków sp³at. Takich
dzia³añ nie mo¿na podejmowaæ.
Pani burmistrz chcia³a byæ dobra i dziewczynie obieca³a. Dlatego bêdê g³osowa³ za tym, ¿e dzia³ania te by³y nieodpowiednie i
skarga jest zasadna ze wzglêdu na
podejmowanie dzia³añ bez znajomoœci problemu. Nie chodzi o to, ¿e
ta pani powinna dostaæ mieszka-

nie, przykro mi, ale nie powinna
dostaæ – powiedzia³ radny Jan
Mazuro.
Podczas dyskusji wiele rzeczy
zosta³o przemilczanych, „zaklinaj¹c rzeczywistoœæ”. Nie by³o informacji o tym, ¿e Magdalena Strycharczyk napisa³a pismo do gminy
o mo¿liwoœæ roz³o¿enia sp³aty zad³u¿enia na raty, nie by³o mowy o
tym, ¿e czêœæ pieniêdzy zosta³o ju¿
wp³aconych zarówno w ramach
czynszu jak i sp³aty zad³u¿enia, nie
by³o te¿ mowy o tym, ¿e po wp³acie
czêœci pieniêdzy i po napisaniu
pisma o roz³o¿enie na raty zad³u¿enia pani Magdalena Strycharczyk
otrzyma³a nakaz natychmiastowej
jednorazowej sp³aty zad³u¿enia,
jako wezwanie ostateczne.
Pad³y za to s³owa na temat polityki wobec poprzedniego najemcy, którym by³a matka pani Magdaleny Strycharczyk, wi¹¿¹c obie
sprawy w jedno, jakby podejmowane ugody z poprzednim lokatorem mia³y usprawiedliwiæ brak
tych ugód z obecnym.
Jednak w konsekwencji ju¿ pod
koniec dyskusji burmistrz przyzna³a, ¿e Magdalena Strycharczyk
z³o¿y³a wniosek o sp³atê zad³u¿enia na raty zapowiedzia³a, ¿e taka
ugoda zostanie z ni¹ zawarta.
Za wnioskiem radnego Hliba
g³osowa³o dwóch radnych, natomiast za wnioskiem radnego Mazuro – szeœciu. Skargê uznano za zasadn¹ ze wzglêdu na podejmowanie dzia³añ bez znajomoœci problemu.
Warto tutaj dodaæ, ¿e d³ug narós³, gdy matka Magdaleny Strycharczyk przebywa³a w szpitalu,
lecz¹c siê na nowotwór. Wówczas
rodzina nie otrzymywa³a pomocy z
gminy.
Inna rzecz, ¿e burmistrz Wêgorzyna obieca³a Magdalenie Strycharczyk zamianê mieszkania w
ci¹gu dwóch lat, w zamian za odst¹pienie od zamiany za mieszkanie pani Bo¿eny Dudzik, ale kadencja koñczy siê pod koniec roku
przysz³ego. Niekoniecznie zgodnie z prawd¹ musz¹ byæ te¿ zdania
cz³onków komisji mieszkaniowej,
którzy twierdzili, ¿e Magdalena
Strycharczyk wymaga niemal apartamentu. Proponowane mieszkanie przez pani¹ burmistrz nie mo¿na podzieliæ na dwa pokoje, jest w
nim wilgoæ, od której w³aœnie chce
uciec ze wzglêdu na stan zdrowia
dziecka.
Inna rzecz, ¿e musi opuœciæ pokój, nie otrzymuj¹c nic w zamian,
choæ pokój ten nadal tkwi w spisie
lokali komunalnych jako nieod³¹czna czêœæ mieszkania.
mm

Chórek œpiewa
coraz lepiej
W sobotê, 21. listopada, w Trzebiatowie, odby³ siê V FESTIWAL
PIOSENKI CHRZEŒCIJAÑSKIEJ
„CECYLIADA 2009”. Wœród 60.
wykonawców (zespo³y i soliœci) z
województw zachodniopomorskiego i pomorskiego, wyst¹pi³a nasza
schola szkolno-parafialna „AGNUSKI”, dzia³aj¹ca przy Szkole Podstawowej nr 2 im. M. Kopernika i Parafii
N.S.P.J. w £obzie, wraz z opiekunem
J. Gêsickim, katechet¹ tej¿e szko³y.
Chórek, w jednej z czterech kategorii, prezentuj¹c utwór z repertuaru

ARKI NOEGO „Taki du¿y, taki ma³y
mo¿e œwiêtym byæ”, zdoby³ 3 miejsce, punktowane nagrod¹. Œpiew,
honorowa rywalizacja, a tak¿e krótki
relaks na pla¿y w Mrze¿ynie, wype³ni³ dzieciom ca³y, piêkny, s³oneczny
dzieñ. Powrót prawie 30-osobowej
ekipy, przy radosnym œpiewie, zakoñczy³ siê szczêœliwie, wieczorem.
To ju¿ drugi taki wiêkszy sukces
scholki w dwuletnim okresie jej dzia³alnoœci. Cieszymy siê z ich osi¹gniêæ i ¿yczymy dalszych sukcesów
w nastêpnych konkursach.
(o)

OBWIESZCZENIE
Burmistrz Dobrej, zawiadamia,
¿e dnia 25.11.2009 r. zosta³ og³oszony

konkurs ofertowy na administrowanie
cmentarza komunalnego,
zlokalizowanego w Dobrej,
przy ul. Ofiar Katynia (dzia³ka nr 74, pow. 2,8451ha, obrêb Dobra).
Zainteresowani oferenci mog¹ siê zapoznawaæ ze szczegó³ami konkursu
udostêpnionymi na stronie www.dobragmina.pl albo bezpoœrednio w siedzibie
Urzêdu Miejskiego w Dobrej (og³oszenie udostêpnione na tablicy og³oszeñ UM
w Dobrej), jak równie¿ w pok. Nr 14 w godzinach pracy Urzêdu tj.: od
poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 7.30 - 15.30 lub telefonicznie pod nr tel. 091/
39 14 538.
Oferty nale¿y sk³adaæ w kopertach z dopiskiem ,,Administrowanie cmentarza
komunalnego w Dobrej” w siedzibie zamawiaj¹cego p. nr 8 ( sekretariat) lub
przes³aæ na adres Urzêdu Miejskiego w Dobrej, ul. Rynek 1, 72-210 Dobra, nie
póŸniej ni¿ do dnia 30.12.2009 r. do godz. 1530.
Otwarcie ofert nast¹pi w dniu 04.01.2010 r.
Burmistrz Dobrej Barbara Wilczek
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Rozmowa z burmistrzem £obza Ryszardem Sol¹

Sukcesy i pora¿ki 2009
Mamy ju¿ niemal koniec roku,
zapewne te¿ koñcz¹ siê ju¿ inwestycje. Jakie prace s¹ jeszcze wykonywane?
W tej chwili jesteœmy po przetargu, wp³ynê³y dwie oferty, jesteœmy
po wyborze ofert, wprawdzie jest
ona wy¿sza od œrodków, które mieliœmy, ale podczas ostatniej sesji nadzwyczajnej Rada Miasta wyrazi³a
zgodê na przesuniêcie œrodków na tê
inwestycjê. W miniony poniedzia³ek
zjawi³ siê przedstawiciel firmy, da³
gwarancjê na to, ¿e nie ma obawy, ¿e
nie wykona tej inwestycji w tym
roku, nawet gdyby warunki pogodowe nie by³y sprzyjaj¹ce, to w niczym
to nie bêdzie przeszkadzaæ.
Fakt, i¿ firmy da³y wy¿sze stawki
wynika³o z kilku powodów. Po
pierwsze - gmina d³ugo czeka³a na
projekt, bez tego nie mo¿na by³o
ruszyæ. Dopiero gdy pojawi³ siê projekt inwestorski, mogliœmy og³osiæ
taki przetarg. Poza tym, jest to ju¿
koñcówka roku i wykonanie takich
inwestycji liniowych jest bardzo ryzykowne. Po drugie - firmy, które mog³yby stan¹æ do przetargu, nie staj¹,
bowiem realizuj¹ inne przetargi. Jest
wiêc mniejsza konkurencja
Jak ocenia Pan ten rok?
Ogólnie ten rok by³ bardzo dobry, jeœli chodzi o ceny, jakie uzyskaliœmy w przetargach, bowiem by³y
ni¿e od oko³o dwudziestu procent na
pocz¹tku roku do prawie 50 proc. w
trakcie roku.
Dla gminy to bardzo dobrze. Robi³em takie rozpoznanie i na terenie
gmin naszego powiatu. Wszêdzie
ceny by³y ni¿sze po przetargach od
kwot zabezpieczonych przez gminy.
W 2008 roku ceny by³y bardzo
wysokie. Gmina, jako instytucja zlecaj¹ca szereg prac w formie przetargu, b¹dŸ bezprzetargowej, mia³a problem ze znalezieniem firmy, która
podjê³aby siê wykonawstwa danej
pracy, mówiê tutaj te¿ o tych drobnych remontach i naprawach. W
zwi¹zku z tym nie ukrywam, sam
namawia³em szereg osób, aby w³aœnie osoby, które pracowa³y na Zachodzie, a kryzys ich wygoni³ stamt¹d i wrócili do £obza, ¿eby zak³adali
w³asne dzia³alnoœci, aby tu dzia³ali i
tutaj pracowali.
Dla nas to jest korzystne, nowe
firmy powstaj¹, rejestruj¹ swoj¹
dzia³alnoœæ, pracuj¹ na w³asny u¿ytek, niech to bêdzie 1, 2 czy piêcioosobowa firma, ale ci drobni rzemieœlnicy, pracodawcy, wykonuj¹
szereg takich drobnych prac, czy w
budynkach i jednostkach nale¿¹-

cych do gminy, czy chocia¿by w lokalach komunalnych, socjalnych
jako podwykonawcy, wykonawcy,
to w³aœnie oni wykonuj¹ takie prace.
Dobry rok, bardzo du¿o uda³o
nam siê zrobiæ, praktycznie wszystko, to co sobie za³o¿y³em na ten rok.
Du¿o rzeczy te¿ wydarzy³o siê na terenie naszej gminy pozytywnych.
Co uzna³by pan za najwiêkszy
sukces?
O najwiêkszym sukcesie bêdê
mówi³, gdy podpiszê w grudniu, w
Warszawie, umowê i dostaniemy
pieni¹dze na termomodernizacjê.
Jest to mo¿liwe. To ju¿ jest sukces,z
z tym wnioskiem przebiliœmy siê.
Choæbym jeszcze w tym roku tej
umowy nie podpisa³ i nie zobaczy³ na
koncie pieniêdzy, mówiê o tych refundowanych œrodkach z tytu³u
prac wykonanych, to jest tylko kwestia czasu. Sporo ró¿nych wniosków
poprzechodzi³o, czy sk³adanych
przez nasz urz¹d czy nasze jednostki, placówki, to s¹ dodatkowe pieni¹dze dla naszego miasta i dla naszej gminy.
Jednym z zadañ, zakrojonego na
ca³y powiat, jest program „Mama do
pracy, dziecko do przedszkola”.
Liderem jest gmina £obez. Na jakim jest on etapie?
W pi¹tek og³osiliœmy nabór na
punkty przedszkolne. Chêtnych jest
bardzo du¿o, oko³o 160 osób, chocia¿ szereg podañ o prace sk³adaj¹
osoby, które nie czytaj¹ specyfikacji, nie kwalifikuj¹ siê chocia¿by
przez pryzmat odpowiedniego wykszta³cenia, czy sta¿u pracy. Dla
mnie jest to sygna³, ¿e bezrobocie
istnieje, ka¿de nowe miejsce pracy
cieszy siê du¿ym zainteresowaniem.
Ale to nie koniec planów odnoœnie przedszkoli i miejsc pracy w
nich?
W przysz³ym roku, gdy zajmiemy
siê budow¹ nowego przedszkola,
bêdziemy potrzebowali now¹, dobr¹
kadrê, bêdziemy mieli po kogo siêgn¹æ. Bêd¹ to nowe miejsca pracy,
gdzie bêdzie piêæ oddzia³ów, a w
ka¿dym oddziale przynajmniej po
dwie osoby - wychowawca i pomoc.
Minimum dziesiêæ kolejnych osób
otrzyma tam zatrudnienie.
W przysz³ym roku chcemy rozpocz¹æ budowê przedszkola. Chcia³bym je skoñczyæ w przysz³ym roku
póŸn¹ jesieni¹. Gdyby mi siê nie
uda³o, to nabór i otwarcie placówki
nast¹pi³oby zaraz na pocz¹tku 2011
roku. Po wybudowaniu przedszkola

gmina bêdzie mia³a w stu procentach
rozwi¹zany problem przedszkolny. Z
jednej strony dzieci id¹ do przedszkola, gdzie maj¹ dobr¹, fachow¹
opiekê, z drugiej strony matki mog¹
szukaæ pracy. Jeœli chodzi o tematy
przedszkolne jesteœmy wiod¹c¹
gmin¹ na pewno w powiecie. Nieskromnie powiem, ¿e wiele gmin i
powiatów z terenu województwa
zachodniopomorskiego zazdroœci
nam. Jeszcze dwa lata temu ponad
sto dzieci czeka³o na przyjêcie, w tej
chwili brakuje miejsc dla nieca³ych

dwadzieœcioro dzieci.
Mówiliœmy o sukcesach, a czego nie uda³o siê wykonaæ w tym
roku?
Nie uda mi siê zrobiæ porz¹dku z
hal¹, konkretnie z akustyk¹, chocia¿
myœla³em o zrobieniu tego w przysz³ym roku. Jest to na pewno potrzebne dla miasta. Na razie jest termo, przedszkole, du¿o inwestycji
drogowych, kanalizacja...
Dziêkujê za rozmowê
Rozmawia³a Magdalena Mucha

PUP informuje

Po sta¿u
- zatrudnienie
Podczas posiedzenia Powiatowej Rady Zatrudnienia w dniu
24.11.2009 r. podjêto decyzjê o
zmianie wymaganego okresu zatrudnienia po sta¿ach.
Umowy zawarte pomiêdzy Powiatowym Urzêdem Pracy w £obzie
a przedsiêbiorc¹ na zorganizowanie
sta¿y dla osób bezrobotnych, musz¹
koñczyæ siê gwarancj¹ zatrudnienia
na czas okreœlony lub nieokreœlony.

Przy umowach na sta¿, zawartych na czas okreœlony 6 miesiêcy,
wymagany okres zatrudnienia wynosi minimum 3 miesi¹ce, przy umowach na okres 12 miesiêcy zatrudnienie wynosi minimum 6 miesiêcy,
itd. (w proporcji 2:1).
Zmiany zostan¹ wprowadzone w
¿ycie Zarz¹dzeniem Dyrektora Powiatowego Urzêdu Pracy w £obzie z
dniem 1 grudnia 2009 r. i bêd¹ obowi¹zywa³y do odwo³ania.
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Zabytek, to nie tylko koœció³
(£OBEZ) Na terenie gminy
£obez do rejestru zabytków wpisanych jest 36 obiektów w tym szeœæ
koœcio³ów, szeœæ parków, dwa domy
mieszkalne, wiatrak, poczta, cmentarz przykoœcielny oraz Stado
Ogierów w Œwiêtoborcu.
Gdy mieszañcy gminy oczekuj¹
a¿ rajcy miejscy podejm¹ uchwa³ê,
zgodnie z któr¹ bêd¹ mog³y byæ
przyznawane dotacje na remonty
zabytkowych obiektów, niektórzy
radni zastanawiaj¹ siê czy w ogóle
taka uchwa³a jest konieczna i komukolwiek do szczêœcia potrzebna.
Przy pierwszym podejœciu radni
miejscy nie podjêli uchwa³y, bowiem
nie zgadzali siê z opinia radcy prawnego, ¿e w uchwale nale¿y wyszczególniæ zgodnie z ustaw¹ wszystkie
mo¿liwe etapy dotacji. £obescy rajcy byli zdania, ¿e w uchwale wyszczególni¹ tylko te punkty, które
zechc¹ dotowaæ – czyli prace remontowe, a nie „papiery”. Przy drugim podejœciu projekt uchwa³y w
ogóle zosta³ wycofany z obrad sesji
po dyskusji, jaka mia³a miejsce podczas wspólnego posiedzenia komisji. Radny Kazimierz Chojnacki zakwestionowa³ koniecznoœæ podejmowania takiej decyzji, bo jak argumentowa³ – i tak gmina dotuje remonty koœcio³ów. Bogdan Skól-

mowski wprawdzie wyjaœnia³, ¿e
dotacji mo¿na udzielaæ jedynie w
oparciu o zasady uchwalone przez
Radê, to jednak nie przekona³o to
radnego. Niewiele te¿ pomóg³ apel
Stanis³awa Gêsickiego, który argumentowa³, ¿e dotacja niezbêdna jest
na remont koœcio³a w Worowie. Radny Kazimierz Chojnacki oœwiadczy³
jednak, ¿e dotacje do remontów koœcio³ów mo¿na wyp³acaæ na tej samej podstawie, jak dotychczas.
– Na koœcio³y nie mo¿na dawaæ
bez uchwa³y. Dwukrotnie próbowa³em wprowadziæ projekt uchwa³y
umo¿liwiaj¹cy mi dotowanie zabytków. Da³em mo¿liwoœæ radzie zaopiniowania wniosków, które mog³yby
byæ z³o¿one przez osoby reprezentuj¹ce czy te¿ bêd¹ce w³aœcicielami
tych zabytków. Niestety projekt
ponownie wywo³a³ du¿¹ burzê, z
której nic nie wynik³o. Temat praktycznie zosta³ zakoñczony, nie wiem
sk¹d bior¹ siê tego typu obawy, ¿e
bêdziemy dotowaæ prywatnych
w³aœcicieli. Pad³o nawet has³o, ¿e
bêdê w jakiœ sposób dotowa³ Œwiêtoborzec. Bardziej zale¿a³o mi na
dotacji zabytków g³ównie koœcio³ów, bo one do tej pory by³y ma³o
dotowane w mojej ocenie. Ma³o robi³o siê na tych obiektach. Czêœæ z
nich uda³o mi siê wyremontowaæ
wspólnie z proboszczami, ale czêœæ

jeszcze wymaga remontu. Problem
pozosta³ koœcio³a w Zajezierzu. Sam
proboszcz nie poradzi sobie z wyremontowaniem tego koœció³ka. On
bêdzie zabiega³ o œrodki, mieszkañcy siê w to w³¹cz¹, na pewno w³¹czy
siê w to gmina. By³a równie¿ deklaracja pomocy ze strony pani konserwator, mo¿e Kuria, Urz¹d Marsza³kowski. To nie jest tak, ¿e zarz¹dzaj¹ce osoby obiektami zabytkowymi
oczekuj¹ pomocy tylko i wy³¹cznie
ze strony gminy. Pomagaliœmy naszej parafii, pomagaliœmy parafii
Be³czna, Zajezierze, w³¹czyliœmy siê
w remont koœció³ka w Dobieszewie,
idziemy w kierunku odtworzenia ma³ych, wiejskich zapomnianych
cmentarzyków. Nie mo¿emy zostawiaæ takich tematów i udawaæ, ¿e nie
ma problemu, bo problem jest. Jak
wygl¹daj¹ budynki, budowle, czy
teren starych cmentarzy to œwiadczy o nas – o gospodarzach – powiedzia³ burmsitrz £obza Ryszarad Sola.
Projekt upad³. Nie widz¹c szans
na jakieœ porozumienie burmistrz zastanawia siê czy w ogóle jest sens,
by po raz trzeci forsowaæ ten temat.
Na ten cel burmistrz mia³ zaplanowane œrodki w przysz³orocznym bud¿ecie. Wprawdzie nie by³y to du¿e
kwoty, bowiem rzêdu kilku-kilkunastu tys. z³, jako œrodki wspomagaj¹ce, na wykonanie dokumentacji pro-
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jektowej, czy technicznej. Bez dotacji zarz¹dzaj¹cy obiektami zabytkowymi nie poradz¹ sobie. Prostym
przyk³adem jest koœció³ w Worowie.
Tam proboszcz Be³cznej nie ruszy z
odbudow¹ wie¿yczki na koœció³ku
zabytkowym, bo nie bêdzie mia³ pieniêdzy na dokumentacjê, bowiem
jest to wydatek rzêdu kilkunastu
tys. z³. Bez dotacji ma zamkniêt¹ drogê. Zastanawiaj¹ce jest podejœcie
radnych tym bardziej, ¿e przecie¿ w
ka¿dej chwili mogli w³¹czyæ siê w
ocenê wniosków sk³adanych od
ró¿nych podmiotów. Nie chodzi³o
te¿ o to, aby rozdawaæ gminne pieni¹dze, a zasilaæ odbudowê zabytków, pomagaæ proboszczom czy
wspólnotom mieszkaniowym.
Podczas komisji radni mieli te¿
obawy, ¿e burmistrz bêdzie wspomaga³ Œwiêtoborzec. A gdyby nawet.
Przecie¿ Stado i tak stanie siê wizytówk¹ £obza, jak niegdyœ, bez
wzglêdu na to czy jest to obiekt prywatny, czy te¿ nie. I tak gmina bêdzie
mia³a z tego tytu³u korzyœci.
– Ju¿ pomagamy w tym, co mo¿emy. Remont, to potê¿ne pieni¹dze,
które nale¿y tam w³o¿yæ. I ju¿ powoli
widaæ efekty. Zarówno urz¹d gminny jak i starostwo zabezpiecza³o
pomoc w ró¿nej formie. To nie musi
byæ gotówka. Mnie cieszy, ¿e tam
prace trwaj¹, coœ siê dzieje, Jeœli ci
pañstwo odremontuj¹ te obiekty, to
przecie¿ to bêdzie s³u¿y³o nam, z
korzyœci¹ dla nas – doda³ burmistrz
£obza Ryszard Sola.
mm
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Skarga na burmistrza zasadna – stwierdzili radni

Marian Parchimowicz wci¹¿
dobija siê o wodê
œci¹ s¹siada pana nieruchomoœci.
Pan burmistrz deklaruje, ¿e w nastêpnym tygodniu, je¿eli w³aœciciele
potwierdz¹ chêæ takich rozmów, zorganizuje spotkanie z udzia³em technika i znajdzie rozwi¹zanie techniczne, ¿eby woda pop³ynê³a.
- Na czas budowy dostanê podlicznik z dzia³ki s¹siaduj¹cej, ale jak
skoñczy siê budowa, to bêdzie tak,
¿e bêdê musia³ wywierciæ sobie
studniê. - skomentowa³ krótko tê
pomoc pan Parchimowicz.
Przewodnicz¹ca Kobia³ka t³umaczy³a, ¿e to tymczasowe rozwi¹zanie, ale mo¿e potrwaæ nawet do
czasu, zanim gmina wybuduje tam
wodoci¹g, czyli oko³o dwóch lat.
S¹ to tereny rolne, których w³aœciciele zaczêli dzieliæ dzia³ki i chc¹
tam budowaæ. Gmina musia³aby
wybudowaæ tam 700 metrów wodoci¹gu. Trzeba przypomnieæ, ¿e w
WPI by³y pieni¹dze na dokumentacjê tego wodoci¹gu, ale... zniknê³y.

(£OBEZ) W czerwcu br.
rada miejska uzna³a za
zasadn¹ skargê na
burmistrza, z³o¿on¹
przez pana Mariana
Parchimowicza, ale do
tej pory nic siê nie
zmieni³o. Nadal nie ma
wody na dzia³ce
budowlanej. W czwartek
radni po raz drugi uznali
kolejn¹ skargê za
zasadn¹. Nie zanosi siê
jednak, by to coœ
pomog³o. Jednak te
skargi mog¹ mieæ wp³yw
na ocenê pracy
burmistrza, przy
podwy¿szaniu mu
pensji i przyznawaniu
dorocznej premii.

Znikaj¹ce pieni¹dze na dokumentacjê budowy wodoci¹gu
- Miasto zainwestowa³o pieni¹dze w plany i uzbrojenie dzia³ek w
innych miejscach; uzbrojenie 13
dzia³ek na ul. Przemys³owej, ponad
60 dzia³ek na ul. Wêgorzyñskiej. wylicza³a przewodnicz¹ca. - To jest
oferta miasta i tam bêd¹ koncentro-

Jak poinformowa³a na sesji przewodnicz¹ca rady El¿bieta Kobia³ka,
pan Marian Parchimowicz wys³a³
skargê do wojewody, a ten przes³a³ j¹
do rady, wiêc rada musi j¹ rozpatrzyæ. I rozpatrzy³a.
Z mojej strony nie widzê p
roblemu
- Nam nie chodzi o fakt zasadnoœci tej¿e skargi, bo zgodnie z opini¹, jak¹ mia³em, zgodnie z brakiem
zapisu w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym (WPI) - brakiem œrodków, ¿aden wójt, burmistrz lub prezydent na moim miejscu nie post¹pi³ by inaczej. Tu nie ma co dyskutowaæ, natomiast nale¿y dyskutowaæ nad tym, bo problem pozosta³.
Tu nie chodzi o to, ¿e ja jestem tym
niedobrym, który nie chce. Problem polega na tym, ¿eby go rozwi¹zaæ. Jest realna szansa... Bardzo mo¿liwe, ¿e doprowadzimy tê
sprawê do koñca, ¿eby umo¿liwiæ
panu Parchimowiczowi rozpoczêcie budowy, ¿eby mo¿na by³o tam
doprowadziæ wodê na jego dzia³kê,
bazuj¹c na przy³¹czu, które tam
by³o wykonane. Nie widzê ¿adnego problemu z mojej strony, aby na
ten temat porozmawiaæ z panem
Parchimowiczem, ale te¿ z pozosta-

³ymi stronami, których ten problem
dotyczy, czyli w³aœcicielem nieruchomoœci, prezesem Misiunem. Jeœli dojdziemy do konsensusu, to
¿aden problem. Mogê takie spotkanie zorganizowaæ u siebie, jeœli
bêdzie wola czterech stron, a z
mojej strony nie ma ¿adnych przeciwskazañ i niechêci, to sprawê
mo¿emy za³atwiæ w ci¹gu najbli¿szego tygodnia. Krótka pi³ka. - powiedzia³ burmistrz Ryszard Sola.
Krótka pi³ka i... jeszcze krótsza
Przewodnicz¹ca Kobia³ka doda³a. - Dowiedzia³am siê przed sesj¹, ¿e
istnieje mo¿liwoœæ techniczna pod³¹czenia pana nieruchomoœci do
przy³¹cza, które wykona³ s¹siad na
w³asny koszt, pod warunkiem, ¿e
w³aœcicielka tej posesji wyrazi zgodê. Wtedy, na tak zwanym podliczniku bêdzie mo¿liwoœæ korzystania z
istniej¹cego ju¿ przy³¹cza, który nie
jest w³asnoœci¹ gminy, jest w³asno-
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wane œrodki na infrastrukturê. Jeœli
ktoœ ma pomys³ budowy gdzieœ hen
pod lasem, to musi ponosiæ te uci¹¿liwoœci. Natomiast umo¿liwienie
w³¹czenia siê do istniej¹cych sieci –
jak najbardziej jest zadaniem pana
burmistrza i wodoci¹gów i rada takie
dzia³ania musi wspieraæ. - mówi³a
Kobia³ka..
Odnosz¹c siê do znikniêcia z
WPI zapisu o pieni¹dzach na dokumentacjê na wodoci¹g w rejonie ul.
Spokojna i Czcibora, powiedzia³a, ¿e
nie jest to prawd¹.
- Nic nie znika z planu. Dokonywane s¹ zmiany. Radni g³osowali i
wiêkszoœæ zdecydowa³a, ¿eby te
œrodki przeznaczyæ na inny cel. powiedzia³a.
- Czy pan Parchimowicz dostanie
takie same warunki przy³¹czenia, jak
pani Szymañska? - zapyta³ radny
Lech Urbañski, któremu wyraŸnie
nie podoba³o siê ró¿nicowanie obywateli na równych i równiejszych.
Wczeœniej skierowa³ do burmistrza
uwagê, by zachowa³ ci¹g³oœæ administracyjn¹, bo je¿eli wydano pozwolenie na przy³¹cze jednej osobie
na tym terenie, to powinni dostaæ te¿
inni.
- Nie wiem, jakie dostanie. To
wypracujemy na tym spotkaniu, którego zorganizowanie zadeklarowa³em. - odpowiedzia³ burmistrz.
Kto usun¹³, a nie powiedzia³
W kwestii usuniêtego zapisu z
WPI, dotycz¹cego pieniêdzy na dokumentacjê na ten wodoci¹g, zareagowa³ radny Henryk Stankiewicz.
- W lipcu by³ jeszcze ten zapis.
We wrzeœniu ju¿ go nie by³o. Przeczyta³em protokó³ z lipcowej sesji i
nie by³o tam nigdzie napisane, ¿e to
siê wycofuje z WPI. - stwierdzi³.
Okaza³o siê, ¿e zapis by³, ale póŸniej,
przy zmianie WPI, zosta³ wyrzucony
i nikt radnym nie powiedzia³, ¿e chodzi o ten wodoci¹g, a oni przeg³osowali ca³¹ uchwa³ê. Jak nie wiedzieli o
tym punkcie, to nie mogli o nim dyskutowaæ, a jak nie by³o dyskusji, to
nie mog³o byæ ¿adnego zapisu w
protokole.
- Gdyby ktoœ nam o tym powiedzia³, to byœmy dyskutowali o tym
albo nie. Jak sobie przypominam, a
sklerozy jeszcze nie mam, to na ten
temat nie by³o nic mówione, wiêc
proszê nam tutaj nie robiæ wody z
mózgu. - stwierdzi³ podenerwowany
radny Stankiewicz.
Przed g³osowaniem, przewodnicz¹ca Kobia³ka stwierdzi³a, ¿e skoro
rada ju¿ raz uzna³a skargê pana Parchimowicza za uzasadnion¹, to tê –
w œwietle wyjaœnieñ burmistrza mo¿na uznaæ za niezasadn¹ i tak
bêdzie g³osowaæ. Jednak znalaz³a
siê w mniejszoœci. Radni 11 g³osami
za, przy 3 przeciwnych, uchwalili, ¿e
skarga pana Mariana Parchimowicza jest uzasadniona.
KAR
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W pa³acu nad M³ynówk¹

Rescy gimnazjaliœci
zwiedzali zabytki Trzebiatowa

W sobotê, 21 listopada, jedenastu uczniów naszej szko³y
zainteresowanych histori¹, zabytkami i kultur¹ Pomorza,
czyli naszej ma³ej ojczyzny, wraz z p. Szatkowsk¹ oraz
p. Kuc uda³o siê na wycieczkê do Trzebiatowa.
Pojechaliœmy tam, by zwiedziæ pa³ac nad M³ynówk¹,
gdzie obecnie mieœci siê Trzebiatowski Oœrodek
Kultury, biblioteka i muzeum.
W Trzebiatowie czeka³ ju¿ na
nas kustosz p. Piotr ¯ak, który
oprowadzi³ nas po pa³acu. Z zaciekawieniem ogl¹daliœmy najpierw
wystawê starych fotografii „W poszukiwaniu zaginionych korzeni”,
póŸniej s³uchaliœmy interesuj¹cych faktów z historii pary ksi¹¿êcej
Ludwika Wirtemberskiego i Anny
Marii z Czartoryskich, która w XVIII
wieku, zamieszkiwa³a ten pa³ac.
Weszliœmy równie¿ do saloniku
mieszczañskiego, który jest rekonstrukcj¹ wyposa¿enia pokoju bogatych trzebiatowskich mieszczan z
prze³omu XIX i XX wieku. Pianino,
maszyna do pisania, „przenoœna
toaleta”, co nas bardzo zadziwi³o,
gdy¿ wygl¹da³a jak krzese³ko. Na
œrodku tego pomieszczenia sta³
du¿y stó³, dooko³a którego by³y
poustawiane krzes³a. Ku naszemu
ogromnemu zdziwieniu pan przewodnik pozwoli³ nam usi¹œæ przy
stole i wczuæ siê w ducha tamtych
czasów. Nastêpnie pan ¯ak zaprowadzi³ nas do pomieszczenia, w którym znajdowa³y siê miêdzy innymi

tary do prania, maszyna do makaronu, do owoców, ³o¿e, które bardzo mi
siê spodoba³o. W pewnym momencie wszyscy uczestnicy skupili uwagê na manekinie, który na szyi powieszone mia³ koraliki… Pan powiedzia³, ¿e kto chce, mo¿e przymierzyæ… Wiêc, jako jedyna zg³osi³am
siê na ochotnika. W tym pomieszczeniu zobaczyliœmy jeszcze interesuj¹c¹ rzecz, a by³a ni¹ wêdzarka do
ryb na zimno. Okaza³o siê, ¿e jest to
wystawa pt. „Krajobraz kulturowy
wsi pomorskiej”, z bogatymi zbiora-

mi etnograficznymi. Po obejrzeniu
tego pokoju przeszliœmy do piêknej,
stylowo urz¹dzonej biblioteki, która
by³a normalnym miejscem nauki i
s³u¿y dzisiejszym czytelnikom.
¯egnaj¹c siê, wymieniliœmy z
kustoszem pami¹tkowe foldery. Pan
¯ak otrzyma³ pocztówkê z wizerunkiem naszego gimnazjum i zaproszenie do szko³y. Na koniec zrobiliœmy
sobie jeszcze zdjêcia. Podziêkowaliœmy mu za mi³e spêdzony czas, po¿egnaliœmy siê i ruszyliœmy… do miasta.
Uwa¿am, ¿e wycieczka by³a udana, a wolny sobotni czas dobrze
wykorzystaliœmy. W imieniu uczestników dziêkujê bardzo za organizacjê wycieczki i deklarujê, ¿e chêtnie
znów pojedziemy na ciekawe spotkanie z histori¹ Pomorza.
Sylwia Broszk, kl. IIIa,
Gimnazjum w Resku.
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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.
Tanie meble KA – MAR – du¿y wybór
mebli u¿ywanych (IKEA, HOFFNER...), atrakcyjne ceny. Zapraszamy do sklepu £obez ul. Bema (by³y
plac POM). Tel. 885 310 483.
Sprzedam drewno
Tel. 889 456 197.

kominkowe.

Korepetycje – matematyka. Tel.
504 389 130.
Matematyka, muzyka u¿ytkowa, fizyka – nauczyciel domowy. Tel. 091
397 42 04 po godzinie 20.00.
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.
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.

ROLNICTWO

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

tygodnik ³obeski 1.12.2009 r.
(wp³ata na konto)
PKO BP Oddzia³ 1 w £obzie
72 1020 2847 0000 1502 0067 0927

NIERUCHOMOŒCI

Powiat ³obeski

MIESZKANIA

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

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

Sprzedam dzia³kê rekreacyjno-budowlan¹ z ma³ym domkiem z werand¹ w uroczym miejscu w okolicach Starej Dobrzycy. Cena 38 tys.
z³. Tel. 913 952 188.

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

Wideofilmowanie. Tel. 605 732
267.
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 dom w K¹kolewicach z
zabudowaniem na dzia³ce o pow.
24,800 mkw. Cena do uzgodnienia. Tel. 091 397 19 79.

Powiat gryficki
Sprzedam dzia³kê 0,51 ha, spokojna okolica, w Zaleszczycach (kolonia). Tel. 692 001 603.

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.

Powiat gryficki
Poszukujê mieszkania do wynajêcia w Gryficach na Osiedlu 30-lecia, jedno lub dwupokojowe. Tel.
791 805 931 – prosiæ Krzyœka.

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

Powiat drawski

PRACA

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

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

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

tygodnik ³obeski 1.12.2009 r.

Praca
w radowskim
urzêdzie
(RADOWO MA£E) Tutejszy
urz¹d poszukuje m³odszego referenta ds. ochrony œrodowiska,
us³ug komunalnych i obs³ugi
BIP.
Kondydat musi posiadaæ wykszta³cenie œrednie lub wy¿sze.
Dokumenty nale¿y z³o¿yæ w Urzêdzie Gminy w Radowie Ma³ym, w
sekretariacie, do dnia 11 grudnia
br. jest równie¿ informatyk na 1/4
etatu. Musi posiadaæ wykszta³cenie wy¿sze informatyczne. Tutaj
równie¿ dokumenty nale¿y z³o¿yæ
do 11 grudnia br.
(r)
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TYDZIEÑ EDUKACJ
GLOBALNEJ W LO RESKO
Tydzieñ Edukacji Globalnej jest
oddoln¹, niesterowan¹ i niesterowaln¹
inicjatyw¹, w której mo¿e wzi¹æ udzia³
ka¿dy cz³owiek, ka¿da grupa nieformalna, ka¿da szko³a, ka¿da organizacja
i instytucja, która chce w tym czasie
przygotowaæ i przeprowadziæ dzia³ania z zakresu edukacji globalnej. Temat
przewodni tegorocznej edycji: ¯ywnoœæ dla wszystkich!
Liceum Ogólnokszta³c¹ce kolejny
raz w³¹czy³o siê w tê cenn¹ akcjê.
Musimy uœwiadamiaæ, przekonywaæ
m³odzie¿, ¿e ludzi ¿yj¹cych w ró¿nych
krajach i na ró¿nych kontynentach ³¹cz¹
wzajemne zale¿noœci, a wspó³czesne
problemy miêdzynarodowe dotycz¹
nas wszystkich, poniewa¿ ka¿dy ma
wp³yw na to, w jakim œwiecie ¿yjemy.
W zwi¹zku z tym powinniœmy sprzyjaæ ich pe³nemu uczestnictwu w usuwaniu ubóstwa w kraju, potem na œwiecie.
Podczas lekcji wiedzy o spo³eczeñstwie uczniowie ogl¹dali filmy o
tematyce nawi¹zuj¹cej do has³a akcji,
by³y to: „Œwiêta woda” - o cennym dla
Hindusów darze; „My kupujemy, kto
p³aci” o wykorzystywaniu dzieci do
pracy w przemyœle skórzanym, odzie¿owym w Indiach. Obejrzane filmy
zaowocowa³y dyskusj¹, rozmowami
nad problemami dzieci, ludnoœci, zmu-

si³y do zastanowienia nad trudnym
¿yciem w rejonie Biednego Po³udnia.
Na
godzinach
wychowawczych
uczniowie naszej szko³y realizowali
scenariusz lekcji „Horoskop ubóstwa”
oraz prezentacjê multimedialn¹ o
wspó³zale¿noœciach i sprawiedliwym
handlu, nie zawsze opartymi o wartoœci: solidarnoœæ, równoœæ czy sprawiedliwoœæ. 19 listopada uczniowie klasy
pierwszej przeprowadzili na przerwach akcjê zbierania pieni¹¿ków na
rzecz UNICEF oraz rozdawali gad¿ety
przes³ane przez organizatorów ogólnopolskiej akcji: wlepki,
ulotki, broszury, przypinki.
Równoczeœnie
wiedzê na temat edukacji
globalnej uzupe³nia³y tematyczne gazetki i plakaty.
Mam nadziejê, ¿e
udzia³ w TEG wp³yn¹³ na
sposób myœlenia m³odych ludzi, zmusi³ do zatrzymania siê na chwilkê,
zastanowienia nad losem
innych ludzi; lepszego
zrozumienia i uzyskania
akceptacji z ich strony
dla dzia³añ pomocowych. Dostrzegli, ¿e ka¿-

dy powinien mieæ prawo do wolnoœci
od g³odu, prawo do korzystania z
ochrony zdrowia, prawo do odpowiedniego poziomu ¿ycia obejmuj¹ce wy¿ywienie, odzie¿ i mieszkanie, prawo
do sta³ego polepszania warunków bytowych, prawo do nauki i prawo do
pracy. Niestety, to co zobaczyli, przeczytali, us³yszeli, zaprzecza tym oczekiwaniom. Powinien pobudziæ do krytycznej i œwiadomej refleksji nad w³asnym stylem ¿ycia i codziennymi wyborami, na przyk³ad zakupami.

A. Popielarz

Jak co roku w Strzmielach
Genius loci tej ziemi, czy
tylko splot okolicznoœci
historycznych sprawi³, ¿e
Strzmiele w gminie Radowo
M³a³e, niegdyœ miasto
i wilcze gniazdo Borków
- zuchwa³ego Maæka
i niepokornej Sydonii przesz³o w rêce
dalekowzrocznego rodu
Loeperów. Zbiory Loeperów
sta³y siê znacz¹c¹ czêœci¹
polskiego archiwum i
ksi¹¿nicy pomorskiej, kiedy
rozproszy³y siê archiwalia
Gryfitów.
Zrujnowany pa³ac borkowo-loeperowy odzyska³ œwietnoœæ w 1990
roku, gdy po odbudowie znów zape³ni³ siê uratowanymi zbiorami.
Rokrocznie w listopadzie
zje¿d¿aj¹ tu archiwiœci na Zaduszki
Archiwistyczne. Zapraszaj¹ do
wspólnych wspomnieñ ³obesk¹ inteligencjê. Taki dzieñ zaczyna siê od
mszy œw., celebrowanej za dusze
zmar³ych z tego œrodowiska. Potem,
w sali kominkowej archiwum, wmurowana jest tabliczka upamiêtniaj¹ca nieobecnych ju¿ przyjació³. Jest

ju¿ tych tabliczek tuzin.
W ubieg³ym roku nabo¿eñstwo
za spokój duszy diecezjalnego konserwatora zabytków, ks. inf. Romana
Kostynowicza, prowadzi³ ks. abp.
Marian Przykucki. W tym - wspominaliœmy w³aœnie zmar³ego pierwszego metropolitê, ksiêdza arcybiskupa
- seniora i Leona Zdanowicza. Mszê
za Ich dusze odprawi³ diecezjalny
opiekun œrodowisk twórczych, ks. dr
Jan Mazur.

Tabliczkê Leona ods³oni³a Jego
siostra, Miros³awa Bednarczyk.
Wspomnienie ks. arcybiskupa wyg³osi³ profesor Kazimierz Koz³owski
- d³ugoletni - dziœ ju¿ emerytowany
- dyrektor archiwum. To on wykreowa³ tê wieloletni¹ ju¿ tradycjê. Leona Zdanowicza (1938-2009) - poetê
i twórcê „£abuzia” - wspominali: Ludwik Cwynar, Czes³aw Szawiel (który przygotowa³ ma³¹ wystawê
„£abuzia”), red. Bogdan Twardo-

chleb i Siostra. Potem pani Maria
Frankel - z-ca dyrektora archiwum
szczeciñskiego - zaprosi³a grupê
wspó³pracowników (ze Szczecina i
Strzmieli) oraz goœci na poczêstunek
i niezobowi¹zuj¹ce wspomnienia.
W tym roku - z inicjatywy Cz.
Burduna - posadzono na przedzamczu d¹b „Leon”. Sadzonka zaszczepiona zosta³a, dobrze ju¿ przyjêt¹,
ga³¹zk¹ z £obeskiego Dêbu Papieskiego.
L. C.

Str
Str.. 14

OG£OSZENIE

tygodnik ³obeski 1.12.2009 r.

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 na 2010 rok
I. Przedmiotem konkursu jest powierzenie wykonywania zadania publicznego, w zakresie maj¹cym na celu reintegracjê zawodow¹ i spo³eczn¹ osób
dotkniêtych wykluczeniem spo³ecznym – utrzymanie ogólnie dostêpnych terenów
zielonych w 2010roku na terenie gminy £obez, zgodnie z za³¹cznikami Nr 1 i Nr 2
oraz prowadzenie szaletu publicznego zlokalizowanego na dzia³ce o nr ewid. 483/
2, obrêb 2 miasta £obez zgodnie z za³¹cznikiem Nr 3
Przed przyst¹pieniem do konkursu ofert oferent zobowi¹zany jest do rozeznania
przedmiotu zamówienia poprzez weryfikacjê zakresu zadañ w terenie.
II. Wysokoœæ planowanych œrodków publicznych przeznaczonych na realizacjê zadania: 55.000,00 z³ (s³ownie: piêædziesi¹t piêæ 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 15 grudnia
2010 roku. Wzór umowy stanowi za³¹cznik z³otych r 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 – 02.01.2010 – 15.12.2010 rok.
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)
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 pok. nr 17 (parter) oraz na stronie internetowej gminy,
· 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. 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) 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).
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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:
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 na 2010 rok” w nieprzekraczalnym terminie do 30 dni od og³oszenia
konkursu, tj. do dnia 28.12.2009 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 Hali Sportowo –Widowiskowej w £obzie przy
ul. Niepodleg³oœci; 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: Piotr Blumensztajn – Koordynator ds. wspó³pracy– tel. 09139709 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 z³o¿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
4. Od podjêtej decyzji nie przys³uguje odwo³anie.
5. 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,
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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
2010 rok uchwali inne œrodki na realizacjê zadañ objêtych konkursem.
Kwota przyznanej dotacji mo¿e byæ ni¿sza od okreœlonej w ofercie.
Wysokoœæ dofinansowania dla poszczególnych podmiotów uzale¿niona bêdzie od
iloœci wybranych ofert. W zwi¹zku z powy¿szym Zlecaj¹cy zadanie zastrzega
sobie prawo zmniejszenia wysokoœci kwoty dofinansowania proponowanej
przez poszczególne Podmioty.
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:

XI. Og³oszono dnia: 25.11.2009 r.

So³tys Majchrzak
zaprasza
(£OBEZ) 5 grudnia, o godz. 16.,
ma zostaæ otwarta po remoncie œwietlica w Worowie. Na otwarcie zaprosi³ obecnych na sesji rady miejskiej
so³tys tej wsi Stanis³aw Majchrzak.
Póki jednak to zrobi³, wyrazi³ pretensje do urzêdników urzêdu miejskiego, ¿e nie dopilnowali prac remontowych prowadzonych w œwietlicy.
- Kopci siê z pieca, z rynny woda
leje siê na œcianê. - wylicza³ so³tys
usterki odkryte po zakoñczonym
remoncie i odbiorze. Mia³ pretensje,
¿e nie zaproszono go, gdy nastêpowa³ odbiór, bo móg³by wskazaæ te
usterki.
- Czemu so³tysów nigdy nie
bior¹? - potwierdza³a ten fakt pytaniem jedna z so³tysów obecna na
sali. Nikt nie potrafi³ tego wyt³umaczyæ. W ka¿dym b¹dŸ razie otwarcie
œwietlicy w Worowie nast¹pi. KAR
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OG£OSZENIE

tygodnik ³obeski 1.12.2009 r.

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 na 2010 rok
I. Przedmiotem konkursu jest wspieranie wykonywania zadania publicznego, w zakresie zadañ maj¹cych na celu reintegracjê zawodow¹ i spo³eczn¹
osób dotkniêtych wykluczeniem spo³ecznym na 2010 rok na terenie Gminy £obez.
II. Wysokoœæ planowanych œrodków publicznych przeznaczonych na realizacjê zadania: 48 960 z³ (s³ownie: czterdzieœci osiem tysiêcy dziewiêæset szeœædziesi¹t 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¿ do15
grudnia 2010 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 15 grudnia 2010 roku.
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)
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 pok. nr 17 (parter) oraz na stronie internetowej gminy,
· 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 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 min. 20 % w³asnych œrodków finansowych,
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 prowadzenie dzia³alnoœci w zakresie zadañ maj¹cych na celu
reintegracjê zawodow¹ i spo³eczn¹ osób dotkniêtych wykluczeniem
spo³ecznym na 2010 rok na terenie Gminy £obez” w nieprzekraczalnym
terminie do 30 dni od og³oszenia konkursu, tj. do dnia 28.12.2008 roku do godz.
1200.
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 Hali Sportowo –Widowiskowej w £obzie przy
ul. Niepodleg³oœci, 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: Piotr Blumensztajn – Koordynator ds. wspó³pracy– tel. 09139709 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 z³o¿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
4. Od podjêtej decyzji nie przys³uguje odwo³anie.
5. 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 2010 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 2010
rok uchwali œrodki na realizacjê zadania objêtego konkursem w innej wysokoœci.
Kwota przyznanej dotacji mo¿e byæ ni¿sza od okreœlonej w ofercie.
Wysokoœæ dofinansowania dla poszczególnych podmiotów uzale¿niona bêdzie od
iloœci wybranych ofert. W zwi¹zku z powy¿szym Zlecaj¹cy zadanie zastrzega
sobie prawo zmniejszenia wysokoœci kwoty dofinansowania proponowanej
przez poszczególne Podmioty.
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:

XI. Og³oszono dnia: 25.11.2009
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BURMISTRZ £OBZA
ul. Niepodleg³oœci 13, 73-150 £obez

og³asza konkurs ofert
na realizacjê zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na 2010 rok
I. Przedmiotem konkursu jest wspieranie wykonywania zadania publicznego, w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na 2010 rok na
terenie gminy £obez.
II. Wysokoœæ planowanych œrodków publicznych przeznaczonych na realizacjê zadania: 184.000,00 z³ (s³ownie: sto osiemdziesi¹t cztery tysi¹ce 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¿ 15 grudnia
2010 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 15 grudnia 2010 roku.
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)
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 pok. nr 17 (parter) oraz na stronie internetowej gminy,
· 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 min. 10 % w³asnych œrodków finansowych,
4) koszty wynagrodzeñ osobowych nie mog¹ przekraczaæ 50% dotacji
5) 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 prowadzenie dzia³alnoœci w zakresie wspieranie wykonywania
zadania publicznego, w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i
sportu na 2009 rok na terenie gminy £obez” w nieprzekraczalnym terminie
do 30 dni od og³oszenia konkursu, tj. do dnia 28.12.2010 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 Hali Sportowo –Widowiskowej w £obzie przy
ul. Niepodleg³oœci, 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: Piotr Blumensztajn – Koordynator ds. wspó³pracy– tel. 09139709 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 z³o¿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
4. Od podjêtej decyzji nie przys³uguje odwo³anie.
5. 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 2010 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
2010 rok uchwali inne œrodki na realizacjê zadañ objêtych konkursem.
Kwota przyznanej dotacji mo¿e byæ ni¿sza od okreœlonej w ofercie.
Wysokoœæ dofinansowania dla poszczególnych podmiotów uzale¿niona bêdzie od
iloœci wybranych ofert. W zwi¹zku z powy¿szym Zlecaj¹cy zadanie zastrzega
sobie prawo zmniejszenia wysokoœci kwoty dofinansowania proponowanej
przez poszczególne Podmioty.
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:

XI. Og³oszono dnia: 25.11.2009
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BURMISTRZ £OBZA
ul. Niepodleg³oœci 13, 73-150 £obez
og³asza konkurs ofert na realizacjê zadania publicznego w zakresie realizacji zadañ profilaktyki i rozwi¹zywania problemów
alkoholowych w zakresie pomocy rodzinie oraz organizowania zajêæ pozalekcyjnych dla dzieci na 2010 rok
I. Przedmiotem konkursu jest wspieranie wykonywania zadania publicznego, w zakresie realizacji zadania publicznego na realizacjê zadañ profilaktyki
i rozwi¹zywania problemów alkoholowych w zakresie pomocy rodzinie oraz organizowania zajêæ pozalekcyjnych dla dzieci na 2010 rok na terenie gminy £obez.
II. Wysokoœæ planowanych œrodków publicznych przeznaczonych na realizacjê zadania: 22 000,00 z³ (s³ownie: dwadzieœcia dwa tysi¹ce 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 15
grudnia 2010 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 15 grudnia 2010 roku.
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)
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 pok. nr 17 (parter) oraz na stronie internetowej gminy,
· 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 min. 20 % w³asnych œrodków finansowych,
4) udokumentowanie podstawy prawnej dzia³alnoœci, tzn. z³o¿enie:
· uwierzytelnionego aktualnego odpisu z krajowego rejestru s¹dowego: rejestru

stowarzyszeñ, fundacji lub innego dokumentu stanowi¹cego o podstawie,
· 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 lub odpisem KRS).
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 prowadzenie dzia³alnoœci w zakresie realizacji zadania publicznego na zadania profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych,
pomocy rodzinie oraz organizowania zajêæ pozalekcyjnych dla dzieci na
2010 rok na terenie gminy £obez” w nieprzekraczalnym terminie do 30 dni od
og³oszenia konkursu, tj. do dnia 28.12.2009 roku do godz. 1200.
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 Hali Sportowo –Widowiskowej w £obzie przy
ul. Niepodleg³oœci, 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:
Piotr Blumensztajn – Koordynator ds. wspó³pracy– 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 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
4. Od podjêtej decyzji nie przys³uguje odwo³anie.
5. 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 2010 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.
VII. 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
2010 rok uchwali œrodki na realizacjê zadania objêtego konkursem w innej wysokoœci..
Kwota przyznanej dotacji mo¿e byæ ni¿sza od okreœlonej w ofercie.
Wysokoœæ dofinansowania dla poszczególnych podmiotów uzale¿niona bêdzie od
iloœci wybranych ofert. W zwi¹zku z powy¿szym Zlecaj¹cy zadanie zastrzega
sobie prawo zmniejszenia wysokoœci kwoty dofinansowania proponowanej
przez poszczególne Podmioty.
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:

X. Og³oszono dnia: 25.11.2009 r.
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KAMPANIA NA RZECZ NADANIA IMIENIA
DLA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO W RESKU
20 paŸdziernika br. Przedszkole
Miejskie w Resku og³osi³o kampaniê
na Rzecz Nadania Imienia dla Przedszkola. W pierwszym etapie zosta³y
opracowane procedury wyboru patrona przez zespó³ koordynuj¹cy, w
sk³ad którego wchodz¹: pani Dyrektor Barbara Woszczyñska, pani Krystyna Kaczor, pani Justyna Szpak
oraz pozostali nauczyciele. Nastêpnie zapoznane z projektem zosta³y
organy: Burmistrz Reska, Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców. Kampania zosta³a og³oszona tak¿e w œrodowisku lokalnym poprzez rozmieszczenie plakatów i skrzynek na
g³osy z propozycjami na patrona
przedszkola w punktach ogólnodostêpnych na terenie miasta. Aby
przybli¿yæ wybór kandydata dzieciom i rodzicom s¹ organizowane
spotkania integracyjne w ramach
akcji „Ca³a Polska Czyta Dzieciom”,
konkursy, rewia postaci z udzia³em
rodziców, dzieci i nauczycieli
wszystkich grup.
Wybór propozycji na patrona
trwaæ bêdzie do 30 marca 2010 roku,
po czym Rada Rodziców i Rada Pedagogiczna wy³oni drog¹ zliczania
g³osów zwyciêzcê, do którego zostanie skomponowany hymn przedszkola, przy wspó³udziale dzieci i
rodziców. Wspania³ym prezentem

dla dzieci z okazji „Dnia Dziecka”
bêdzie wielka gala, na której zostanie
ods³oniêta pami¹tkowa tablica i
przekazanie sztandaru dla przedszkola.
Jedn¹ z akcji prowadzenia „Kampanii Na Rzecz Nadania Imienia” dla
przedszkola by³o spotkanie integracyjne wszystkich grup z okazji Œwiêta Pluszowego Misia. Impreza po³¹czona by³a z akcj¹ „Ca³a Polska Czy-

ta Dzieciom”. Podczas spotkania
dzieci dowiedzia³y siê o historii Pluszowego Misia, jak równie¿ obejrza³y prezentacje multimedialn¹ pt.
„Ciekawostki o niedŸwiadkach”. W
bajkowy „œwiat misiów” wprowadzi³a dzieci pani Alicja Tichanów-zastêpca Dyrektora Centrum Kultury w
Resku, piêknie czytaj¹c bajkê o „Przygodach Kubusia Puchatka”. To w³aœnie postaæ tego misia zosta³a przy-

bli¿ona dzieciom w danym roku. Ca³e
spotkanie przebiega³o pod has³em
„Nasz przyjaciel Kubuœ Puchatek”.
ZACHÊCAMY WSZYSTKICH
MIESZKAÑCÓW DO SK£ADANIA SWOICH PROPOZYCJI NA
PATRONA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO W RESKU!
E. Micha³owska
J. Szpak
A. Mucha

Dwie nowe
licencje taxi

(£OBEZ) Radni uchwa³¹ zwiêkszyli limit licencji na transport zarobkowy w gminie z czterech do
szeœciu. W gminie dzia³a czterech
przewoŸników transportem osobowym. Radni uznali, ¿e dwie nowe
licencje zaspokoj¹ potrzeby mieszkañców gminy £obez.
(r)

Boczna
w remoncie
(£OBEZ). Rozpoczêto budowê
chodnika przy ul. Bocznej w £obzie.
Zarz¹d Dróg Powiatowych w £obzie
zapewnia, ¿e roboty wykonywane
bêd¹ do czasu, jak tylko pozwoli na
to pogoda. W zakresie prac planowany jest chodnik, wjazdy oraz trakt
³¹cz¹cy nowy chodnik z ju¿ istniej¹cym przy tej ulicy.
zd

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)
- £abuñ Wielki (Gmina Resko)
- £osoœnica (Gmina Resko)
- £ugowina (Gmina Resko)
- Cieszyno (Gmina Wêgorzyno)
- Wojtaszyce (Gmina Dobra)
- Gostomin (Gmina Radowo Ma³e)

- 15 miejsc,
- 15 miejsc,
- 8 miejsc,
- 15 miejsc,
- 9 miejsc,
- 15 miejsc,
- 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
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Co maj¹ wspólnego Borckowie
z powstaniem listopadowym?
Polskie powstanie listopadowe (1830-31)
zapisa³o siê w historii miêdzy innymi tym,
i¿ brali w nim udzia³ powstañcy innych
narodowoœci. Mia³o ono i ten miêdzynarodowy wymiar, ¿e zwi¹za³o si³y rosyjskie i
powstrzyma³o Rosjê – tego ¿andarma Europy po pokonaniu Napoleona – przed
interwencj¹ w zwyciêskie rewolucje we
Francji i Belgii w 1830 roku. Dla Belgii by³
to pocz¹tek pe³nej niepodleg³oœci.
To ju¿ wszyscy wiemy, ¿e w
powstaniu styczniowym (18634) obcokrajowców by³o o wiele
wiêcej. Okazywali nam wdziêcznoœæ za udzia³ Polaków w walkach Wiosny Ludów 1848 r. w
ca³ej Europie.
Ale ju¿ w powstaniu listopadowym bra³ udzia³ w³oski genera³
Girolamo Ramorino; nie zapisa³
siê jednak b³yskotliwymi sukcesami. Dyplomatycznie popar³ powstanie misj¹ do Londynu Alexandre Walewski Colonna – syn
Napoleona i M. Walewskiej, przysz³y minister Francji. Walczy³ w
powstaniu Tymko Padura – ukraiñski poeta. On tak¿e (bo pisa³ te¿
po polsku) z³o¿y³ strofy pieœni
„Hej, Soko³y!”
Liczni poeci niemieckojêzyczni uk³adali z sympatii do powstañców, a potem tu³aczy, tzw. Polenlieder (pieœni polskie): np. Niemcy A. von Platen-Hallermuende,
Ch. F. Hebbel, czy Austriak N.
Lenau.
Rozbitków powstania udaj¹cych siê na Wielk¹ Emigracjê wita³y s³owa prze³o¿onego „Mazurka D¹browskiego” na francuski i
angielski, ale najg³adszy by³ przek³ad hymnu na j. niemiecki: „Noch
ist Polen nicht verloren”.
Uczestniczyli w powstaniu
Niemcy, szczerze powiedziawszy
- Prusacy: Edward Klopmann –
kapitan pontonierów, saper p³k
Józef Koriot i warszawiacy (Warszawa w latach 1795-1815 nale¿a³a do zaboru pruskiego) odznaczeni orderem Virtuti Militari: Jan
Malcz (Malsch) – lekarz powstañczy i aptekarz Edmund Roesler.
Stary Mincel (w „Lalce” B.
Prusa), zatwardzia³y wróg Napoleona, którego zwa³ szpicbub i
rozbójnik, mia³ dziedzica sklepu
Jana. Ten syn wyzna³ Ignacowi

Rzeckiemu, gdy subiekt wybiera³
siê w 1848 roku na Wêgry pod
rozkazy gen. Bema: „Ehej! …
Da³bym ja Szwabom, gdybym tak
nie mia³ sklepu…” Dwa pokolenia
Niemców miêdzy Polakami i ju¿
solidarnoœæ z narodem podbitym.
Bardzo znany polski poeta
Wincenty Pol – tak¿e odznaczony
V. M. w powstaniu - mia³ matkê
spolonizowan¹ Francuzkê, lecz
ojca Niemca.
Dow Beer Meisels – rabin, ¯yd
polski, wspiera³ materialnie i moralnie powstanie, a jego wspó³plemieñcy: por. Józef Berkowicz z
synem wziêli w nim udzia³. ¯ydzi
warszawscy s³u¿yli w stra¿y
miejskiej.
Po wybuchu powstania odê na
jego czeœæ napisa³ ksi¹¿ê i poeta
rosyjski Aleksandr Odojewski,
który w nim widzia³ spe³nienie
nadziei rozbitych przez cara w
powstaniu dekabrystów. A ho³d w
imieniu Francji z³o¿y³ Casimir
Delavigne w „Warszawiance”,
natychmiast prze³o¿onej na j. polski przez Karola Sienkiewicza (z
tych!) i dziœ przyswojonej w naszym repertuarze orkiestr wojskowych (kompozycja Karola
Kurpiñskiego).
W powstaniu uczestniczy³
Francuz Piotr Bontemps, in¿ynier
i genera³, który wzi¹³ na siebie
przemys³ zbrojeniowy, i wachmistrz Juliusz Kallay ze spolszczonej szlachty wêgierskiej.
O Józefie Rautenstrauchu z
warszawskiej, niemieckiej rodziny kupca – generale polskim i
rosyjskim – mo¿na by nie wspominaæ. Za kampaniê 1807 roku
dosta³ V. M., ale ju¿ w powstaniu
listopadowym „by³ na chorobowym”. To jego pierwsza ¿ona
Helena, w wyniku romansu z carem Aleksandrem I, powi³a syna

Gustawa Ehrenberga, który wyrós³szy, sp³odzi³… pieœñ rewolucyjn¹ „Gdy naród do boju wyst¹pi³ z orê¿em”.
Jednak koniecznie trzeba
wspomnieæ o Niemcu Georgu
(Jerzym) Langermannie (17911861) – generale wojsk polskich i
belgijskich. W roku 1807 zaci¹gn¹³ siê do wojsk napoleoñskich i bi³ pod Moskw¹. W Pary¿u sam La Fayette, stoj¹cy na
czele Francusko-Polskiego Komitetu Pomocy, nak³oni³ go do
przyst¹pienia w szeregi powstañcze. Jako pu³kownik pod Tykocinem uzyska³ Virtuti Militari. Walczy³ z brygad¹ z 1 dywizji pod
Ostro³êk¹ – awansowa³ na genera³a. Po upadku Warszawy, w
korpusie gen. Ramorino uszed³ do
Galicji i na emigracjê do Pary¿a.
Potem s³u¿y³ w armii belgijskiej.
Bohaterem naszych wspomnieñ jest jednak Ernest Leopold
von Schantz, urodzony w 1802
roku w Stralsundzie – stolicy
Pomorza Szwedzkiego (16481815). Jego przodkowie Bawarczycy uzyskali szlachectwo
szwedzkie. Wiêc syn majora Henryka Schantza zaci¹gn¹³ siê do
kawalerii. Ju¿ jako porucznik poprosi³ o zezwolenie na wyjazd do
powstania króla Karola XIV Jana
(Bernadotte) – adoptowanego
syna króla Karola XIII (Tego, co
mia³ wytatuowane na piersi:
„Œmieræ królom!” Lecz na tronie
Szwecji i Norwegii ów marsza³ek
Napoleona by³ bardzo nieprzychylny rewolucjom).
Ernest Schantz pod Kaliszem
przemkn¹³ przez granicê Prus i
Królestwa Polskiego, objêtego
powstaniem listopadowym. Walczy³ pod £owiczem, a ranny pod
Miêdzyrzecem por. Schantz
otrzyma³ V. M. – najpierw krzy¿
srebrny, a potem z³oty. Uszed³ z
ziem polskich z gen. Ramorino.
Po powrocie do kraju z polecenia
króla trafi³ na trzy miesi¹ce do
aresztu i otrzyma³ zakaz noszenia
V. M. do munduru. Przypina³ je do
ubrania cywilnego.
Jako rotmistrz huzarów z
Ystad w 1843 roku o¿eni³ siê z
Jeanette Alexine von Borck.
Zmar³ w 1872 roku, a ¿ona prze¿y³a go przesz³o dwadzieœcia lat.
W innym Ÿródle szwedzkim znajdujemy daty jej ¿ycia: 1824-1899.
Ich syn Fryderyk – wziêty adwokat, nie oficer – przekaza³ wspo-

mnienia o ojcu spisane przez Svena Stillego (lekarza), wspó³towarzysza Schantza w powstaniu, do
Muzeum Polskiego w Rapperswilu (skarbca pami¹tek polskich
w czasach zaborów). Stamt¹d
trafi³y do Biblioteki Narodowej w
Warszawie.
Jeszcze s³awniejszy by³ – tak¿e Szwed – August Maximilian
Myhrberg (1797-1867), uczestnik wojny o wolnoœæ Grecji (z
Turkami) oraz powstañ listopadowego i styczniowego. W powst.
listopadowym
oprócz
dwóch opisanych wojskowych i
Stillego wziê³o udzia³ jeszcze
dwóch medyków: Gustav Bergh i
Agathon Stenkula.
Myhrberg zaœ – jako urodzony
na ziemi fiñskiej zajêtej przez cara
– ukrywa³ siê pod jakimœ nierozszyfrowanym dot¹d pseudonimem. Niektórzy identyfikowali
go ze wspomnianym wy¿ej gen.
Langermannem. Dosta³ siê do niewoli rosyjskiej, stamt¹d zbieg³ i
po tu³aczce po Kongresówce
przep³yn¹³ wœród kry Wis³ê do
Galicji, sk¹d dotar³ do Pary¿a.
Legenda mówi – bo Myhrberg by³
powœci¹gliwy we wspomnieniach – o jego walkach we Francji
i Hiszpanii. Wróciwszy do Szwecji, stopniowo zyska³ przychylnoœæ króla, a ten da³ mu znacz¹c¹
posadê w ówczesnej szwedzkiej
kolonii (tak!) Saint-Berthelemy na
Antylach (dziœ czêœæ francuskiej
Gwadelupy). To stamt¹d w czasie powstania styczniowego uda³
siê do W³och, by w imieniu rz¹du
powstañczego sk³oniæ do udzia³u
w nim ¿o³nierzy Garibaldiego.
Dzielnie siê w Polsce bili.
Nas najbardziej interesuje jednak udzia³ Pomorzan w powstaniu listopadowym. Wojciech Kak
urodzony w Chojnicach jako major w wojskach powstañczych
zosta³ odznaczony Virtuti Militari,
ale niezwyk³e zas³ugi mia³ Jan
Marcin Bansemer, syn obywatela
Szczecinka, który osiad³ w Warszawie pruskiej. U gen. Dwernickiego zosta³ kapitanem i kawalerem V.M. Na emigracji opiekowa³
siê powstañcami w DreŸnie, Lipsku, Londynie. By³ wydawc¹ polskiej literatury (i pierwszego polskiego atlasu historycznego).
Tyle w 38-letnim ¿yciu. Jego
m³odszy brat s³u¿y³ w gwardii
narodowej.
Ludwik Cwynar
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G³os kibica w sprawie Œwiatowida
Przed rozpoczêciem sezonu myœla³em, ¿e w koñcu w Œwiatowidzie
dojdzie do ma³ej rewolucji, ¿e sezon
bêdzie prze³omowy, ¿e w³¹czymy siê
do walki o awans. Zapowiada³o siê
nie najgorzej, ale b¹dŸmy szczerzy,
gorzej to ju¿ byæ nie mog³o. Spadek
do A klasy oznacza³by koniec Œwiatowida. Osobiœcie nie dopuszcza³em
takiej mo¿liwoœci. Pierwsze mecze
rundy jesiennej mog³y dawaæ nadziejê na to, ¿e wszystko zmierza w
dobrym kierunku. Ostatecznie Œwiatowid na pó³metku rozgrywek znalaz³
siê na miejscu 11., przegrywaj¹c
ostatnie 5 meczów. Na dzieñ dzisiejszy znów nie ma zarz¹du, wkrótce
wybory. Zamiast szukaæ winnych
wœród zarz¹du, trenera, pi³karzy czy
kibiców, chcia³bym podzieliæ siê kilkoma refleksjami.
Uwa¿am, ¿e w zarz¹dzie potrzeba
ludzi, którzy przede wszystkim maj¹
pomys³ na to, jak przywróciæ blask
Œwiatowidowi. Ludzi, którzy maj¹
swoj¹ wizjê na ³obeski klub. Ludzi,
którzy w to co robi¹, wk³adaj¹ serce.
Wszystko, co dziejê siê w klubie,
dzia³a na zasadzie reakcji ³añcuchowej. Je¿eli pi³karze zobacz¹, ¿e zarz¹d
to, co robi, robi najlepiej jak tylko
potrafi, to myœlê, ¿e ca³kiem inaczej
bêd¹ podchodziæ do treningów czy
meczów. Je¿eli pi³karze w ka¿dy mecz
bêd¹ wk³adali maksimum zaanga¿owania, to bêd¹ wyniki, jak bêd¹ wyniki, to i kibice, zamiast skupiaæ siê
na wyzywaniu kogokolwiek, zaczn¹
dopingowaæ. Tylko jeœli te trzy elementy zaczn¹ wspó³graæ, jest szansa na silny klub pi³karski w £obzie.

Je¿eli w Chociwlu czy Dobrej mo¿e
byæ IV liga, to czemu nie w £obzie?
Nawet niech nikt nie próbuje t³umaczyæ, ¿e „to i tamto”, ¿e nie ma
pieniêdzy. Trzeba zdaæ sobie w koñcu sprawê z faktu, ¿e Œwiatowid jest
mark¹ rozpoznawaln¹ w powiecie,
województwie, Polsce. Nale¿y traktowaæ Œwiatowid jako produkt, który mo¿na „sprzedaæ”, który mo¿e
sam na siebie zarobiæ. Wystarczy
tylko skupiæ siê na dzia³aniach prowadz¹cych do zdecydowanej poprawy wizerunku klubu. Uwa¿am, ¿e
pieni¹dze, jakie trzeba w³o¿yæ w takie dzia³ania, wygl¹daj¹ symbolicznie, w porównaniu z mo¿liwymi korzyœciami.
Inn¹ podstawow¹ kwesti¹ jest
stworzenie profesjonalnej oferty dla
sponsorów. Jestem przekonany, ¿e
gdy Œwiatowid diametralnie zmieni
swój wizerunek, to znajd¹ siê osoby
zainteresowane inwestycj¹ w
MLKS. Nikt przecie¿ nie chce byæ
kojarzony z pora¿kami czy z bluzgami na trybunach, z zarz¹dem nie
maj¹cym pojêcia o zarz¹dzaniu. Dzisiaj nie przyci¹gnie siê kibiców,
sponsorów, pora¿kami w lidze okrêgowej, ale mo¿na ich przyci¹gn¹æ
atmosfer¹ wokó³ Œwiatowida, atmosfer¹ na trybunach, chêci¹ stworzenia w £obzie znów silnego klubu.
Jak zaczyna³em chodziæ na mecze
Œwiatowida, trybuny by³y zape³nione i nie chce mi siê wierzyæ, ¿e ludzie
przychodzili, ¿eby zobaczyæ futbol
w IV ligowym wydaniu. Dziœ trybuny œwiec¹ pustkami. Uwa¿am, ¿e frekwencja na meczach w £obzie po-

SPORTOWE ZMAGANIA
MIESZKAÑCÓW SO£ECTW
GMINY WÊGORZYNO
Klub radnych „Gmina dla
mieszkañców” w Wêgorzynie zaprasza mieszkañców so³ectw, do
wziêcia udzia³u w ZAWODACH
SPORTOWYCH, w sk³ad których
wchodz¹ 4 dyscypliny, rozgrywane
w nastêpuj¹cych terminach i miejscowoœciach:
TENIS STO£OWY – Runowo
Pom. (szko³a, sala gimnastyczna) –
05.12.2009 r. (sobota)
SZACHY – Sielsko (sala wiejska) – 06.02.2010 r. (sobota)
PI£KA NO¯NA (7-osobowa) – Runowo (boisko) – 10.04.2010 r. (sobota)
SIATKÓWKA – Wêgorzyno
(Orlik) – 12.06.2010 r. ZAKOÑCZENIE - OGNISKO (sobota).

Rozpoczêcie zawodów: godzina
10.00. O koñcowym zwyciêstwie
decyduje ³¹czna punktacja po 4 etapie zmagañ!
Organizatorzy zapewniaj¹ poczêstunek w trakcie rozgrywek oraz
atrakcyjne nagrody po rozegraniu
wszystkich konkurencji. Regulamin
dostêpny u so³tysów. Zapisy prowadzone bêd¹ na dwa dni przed rozpoczêciem konkurencji pod numerami tel. 501660992, 794123194.
Przed zg³oszeniem dru¿yny proszê zapoznaæ siê z regulaminem dostêpnym na stronie
www.sielsko.dbv.pl
Organizatorzy: Klub radnych
„Gmina dla mieszkañców”.

winna spokojnie wynosiæ 500-1000
osób. Myœlê, ¿e to jest naprawdê
realna liczba i nie trzeba a¿ tak du¿o,
jak siê wydaje, ¿eby tyle ludzi przychodzi³o na mecze.
Mo¿e moje myœlenie jest naiwne
i ktoœ powie, ¿e dzia³ania marketingowe w tej klasie rozgrywkowej to
ca³kowity nonsens. Ale je¿eli nic siê
zrobi, to pewnie i za 4 lata Œwiatowid
bêdzie siê znajdowa³ w dolnej czêœci
tabeli ligi okrêgowej.
Je¿eli ktoœ myœli, ¿e kibicom zale¿y na jakichœ prywatnych personalnych „wojnach”, jest w du¿ym b³êdzie. Chcê wierzyæ, ¿e ka¿demu, tak
jak nam, zale¿y na silnym klubie, za
którego wyniki nie bêdziemy musieli
siê wstydziæ, ¿e ka¿demu zale¿y na
normalnoœci w Œwiatowidzie. Dlatego na przyk³ad nigdy nie zrozumiem,
czym kierowano siê przy zak³adaniu

dru¿yny rezerw. Przecie¿ pieni¹dze
przeznaczone na ten cel spokojnie
starczy³yby, ¿eby sprowadziæ 2 - 3
doœwiadczonych zawodników z IV
ligi, którzy stanowiliby o sile zespo³u. Takich zawodników wczeœniej
czy póŸniej bêdzie trzeba kupiæ, a
lepiej chyba wczeœniej, ni¿ póŸniej.
Mam wielk¹ nadziejê, ¿e najbli¿sze wybory zarz¹du, doprowadz¹ do
„przejêcia” klubu przez osoby z jak¹kolwiek koncepcj¹ na przywrócenie
Œwiatowidowi nale¿nego miejsca.
¯e znajdzie siê ktoœ, kto ma pomys³
na lepsz¹ przysz³oœæ dla ³obeskiego
klubu. ¯e nowy zarz¹d bêdzie otwarty na wspó³pracê z kibicami, bo przecie¿ wszystkim nam zale¿y na tym
samym. Chcê wierzyæ, ¿e s¹ jeszcze
ludzie, którzy Œwiatowid maj¹ w sercu.
MATI

Boisko przy
„Jedynce”
(£OBEZ). W tym roku powsta³
Orlik przy Szkole Podstawowej nr
2 i boisko przy Gimnazjum, natomiast nieco poszkodowani mog¹
czuæ siê uczniowie Szko³y Podstawowej nr 1, którzy nowego boiska
nie maj¹. Czy powinni?
Pocz¹tkowo planowano oficjalne otwarcie boiska przy Gimnazjum.
Zrezygnowano jednak z wielkiej
fety, bowiem uczniom i tak nikt nie
zabrania³ korzystania z boiska, a feta
by³a ju¿ przy Orliku. To jednak nie
koniec planów. Pozosta³a jeszcze

jedna szko³a w tym mieœcie, która
równie¿ chcia³aby szczyciæ siê nowoczesnym miejscem do uprawiania sportów.
– W przysz³ym roku chcia³bym
wykonaæ boisko przy Szkole Podstawowej nr 1 w £obzie. Tam brakuje
boiska sportowego i zaplecza do
uprawiania lekkoatletyki. Mamy tam
wystarczaj¹co du¿y teren, odby³o
siê ju¿ wznowienie granic. Gdyby
uda³o siê to zrobiæ, wówczas problem boisk przy szko³ach zosta³by
rozwi¹zany – powiedzia³ burmistrz
£obza Ryszard Sola.
mm

TKKF „B³yskawica” £obez
- Klub Nordic Walking
zaprasza wszystkich piechurów,
wêdrowców i „kijkarzy” na

MIKO£AJKOWY ZLOT
NORDIC WALKING
RAJD PIESZY
niedziela, 6 grudnia 2009 r.
trasa marszu: £obez – Prusinowo – £obez 12 km
zbiórka: £obez, zbieg ulic Bocznej i Przemys³owej
(betonówka w kierunku £ob¿an), godz. 10:00.
W Prusinowie na wszystkich czeka ognisko i ciep³y posi³ek.
Instrukta¿ i marsz poprowadzi licencjonowany instruktor.
Zapisy do 03.12.2009 r.:
El¿bieta Wiœniewska tel. 601438024
i Jerzy Rakocy tel. 602829772;
e-mail: polska@tradycja.net
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Stadion do
modernizacji
(£OBEZ). Co jakiœ czas s³ychaæ g³osy o
koniecznoœci remontów na stadionie, sportowcy domagaj¹ siê nowej bie¿ni, radni –
ogrodzenia, kibice z kolei trybun. Czy
urz¹d ma plany w tej kwestii?
Go³ym okiem widaæ, ¿e na stadionie jest bardzo du¿o rzeczy do zrobienia. Jak zapewnia burmistrz
£obza Ryszard Sola z pewnoœci¹
czêœæ uda zrobiæ siê w przysz³ym
roku.
- Myœlê o ogrodzeniu, mo¿e uda
siê zrobiæ alejki. Nadal modernizacji
wymagaj¹ trybuny, brakuje porz¹dnej bie¿ni, bo ta jest w stanie z³ym,
brakuje obiektów do uprawiania
szeroko rozumianej lekkoatletyki.
Pojawi³a siê edycja, zgodnie z
któr¹ gmina mog³aby dostaæ dofinansowanie do modernizacji obiektów lekkoatletycznych. Podpisa³em list intencyjny, który zosta³
wys³any do Warszawy. Znajduje
siê obecnie w Ministerstwie Sportu. Z terenu województwa zachodniopomorskiego takich listów intencyjnych wp³ynê³o, z tego co
wiem, ponad 40. Z nich wybrano 21
samorz¹dów zainteresowanych
budow¹ nowych obiektów lekkoatletycznych lub modernizacj¹ istniej¹cych. ZnaleŸliœmy siê w tym
koszyku. Jestem po rozmowie z Paw³em Bartnikiem, który jest koordynatorem z terenu województwa zachodniopomorskiego. Mamy realne
szanse na dofinansowanie. Jeszcze
w grudniu czeka mnie wyjazd do
Warszawy i spotkanie w Ministerstwie Sportu. Tam zapoznaj¹ nas z
zasadami tego projektu oraz z dofinansowaniem, bo generalnie mówi
siê o finansowaniu trójstopniowym,
czyli Ministerstwo Sportu, Polski
Zwi¹zek Lekkoatletyczny i samorz¹d. Prowadzê w tej chwili te¿ rozmowy z naszym starost¹, abyœmy

tymi kosztami, które wynika³yby z
naszego wk³adu, podzielili siê
wspólnie z powiatem. S¹ szanse na
to, ¿e znajdziemy tu porozumienie.
Bêdzie to nowe zadanie, które bêdziemy mogli realizowaæ mo¿e nie w
przysz³ym roku, bo wiem, ¿e na pewno nie bêdziemy w koszyku gmin,
które rozpoczn¹ inwestycje na
obiektach lekkoatletycznych w roku
2010, ale nie wykluczone, ¿e bêdziemy w 2011 r. - powiedzia³ burmistrz
£obza Ryszard Sola.
Gdyby uda³o siê pozyskaæ dofinansowanie na stadion, zapewne
skoñczy³yby siê problemy naszych
biegaczy, którzy ju¿ od pewnego
czasu zwracaj¹ uwagê, ¿e bie¿nia
jest w stanie op³akanym. W³aœciwie
na stadionie trudno mówiæ o dobrych warunkach do uprawiania lekkoatletyki. Dotacja ma dotyczyæ
równie¿ trybun. Póki co nie ma konkretnych planów. W tej chwili s¹ tam
puste i niewykorzystane pomieszczenia. Gdy oka¿e siê, ¿e wystarczy
trybuny tylko wyremontowaæ, wówczas puste pomieszczenia mo¿na
bêdzie wykorzystaæ na zaplecze dla
UKS-ów, dla stowarzyszeñ sportowych, które mia³yby tam swoj¹ siedzibê. Czêœæ mo¿na by³oby przeznaczyæ jako zaplecze magazynowosocjalne. Póco jednak opcje s¹ dwie,
albo trybuny zostan¹ zburzone i
postawione nowe, dwustopniowe,
zabezpieczaj¹ce czêœæ od strony stadionu i czêœæ od drugiej strony jeszcze nie zagospodarowanej, albo
gmina wykona modernizacjê istniej¹cej. Dylematy ma rozwi¹zaæ projekt.
mm

Ma³gorzata Dmochowska
w urzêdzie
(WÊGORZYNO) W tutejszym
urzêdzie miejskim zosta³ rozstrzygniêty konkurs na stanowisko m³odszego referenta do spraw gospodarki nieruchomoœciami w Wydziale
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Nieruchomoœci, Rolnictwa i Ochrony Œrodowiska. Na to stanowisko
zosta³a wybrana pani Ma³gorzata
Dmochowska. Burmistrz nie poda³a,
jacy i ilu by³o kandydatów.
(r)

Œwiatowid II

W nagrodê za wyniki
(DALNO, gm. £obez). Z
jednej strony dru¿yna
Œwiatowida nie przynosi
miastu chluby, z drugiej
powo³ana zosta³a dru¿yna
pod nazw¹ Œwiatowid II.
Czy jest zasadnoœæ
powo³ania jej i wspierania
z kasy gminy? Burmistrz
nie ma najmniejszych
w¹tpliwoœci.
Zdaniem burmistrza £obza Ryszarda Soli, pora¿ki Œwiatowida nie
maj¹ najmniejszego zwi¹zku z istnieniem dru¿yny w Dalnie.
– Powo³anie nowej dru¿yny powsta³o w wyniku inicjatywy, która
urodzi³a siê w Dalnie, p³yn¹cej ze
strony g³ównie m³odych ludzi, chc¹cych graæ w pi³kê, chc¹cych utworzyæ drugi zespó³. W œlad za t¹ inicjatyw¹ pojawi³y siê osoby, które zadeklarowa³y opiekê nad tym nowym
klubem, czy dru¿yn¹ pi³karsk¹.
Chcia³em mieæ drug¹ dru¿ynê, która
by³aby alternatyw¹ dla obecnie graj¹cego Œwiatowida. Zawsze tak jest,
¿e jeœli jest kilka podmiotów, to nastêpuje rywalizacja. Mam nadziejê, ¿e
bêdzie to rywalizacja zdrowa. Ch³opcy graj¹ w pi³kê, maj¹ osi¹gniêcia,
potrafi¹ siê zorganizowaæ, przychodzi spora grupa widowni, wygrywaj¹
mecze, widzê u nich wolê walki i determinacji do dzia³ania. Jeœli bêdzie to
kontynuowane, to z mojej strony de-

klarujê im pomoc w przysz³ym roku,
w tym roku ju¿ j¹ otrzymali – powiedzia³ burmistrz £obza.
O jakiej pomocy mówi³? Prócz
finansowej na dzia³alnoœæ klubu
równie¿ o pomocy w zakresie socjalnym. Najwiêksz¹ bol¹czk¹ drugiej dru¿yny jest bowiem brak zaplecza. W³odarz gminy wys³a³ pisma do ANR z proœb¹ o przekazanie
czêœci gruntów wokó³ boiska na
rzecz sportowców z Dalna. Na
gruntach interesuj¹cych burmistrza £obza jest uzbrojenie (energia, woda, kanalizacja), tote¿ mo¿na je wykorzystaæ do postawienia
tam obiektu. S¹ jednak dwie mo¿liwoœci – budowa murowanego,
trwa³ego budynku lub postawienie
gotowego kontenera wykonanego
z p³yty obornickiej.
– Myœleliœmy o 3-4 modu³ach,
aby zabezpieczyæ im tam szatniê,
przebieralniê. By³by k¹cik dla sêdziów, trenerów, by³yby te¿ prysznice i toalety. Estetyczna budowla,
³atwa do demonta¿u i postawienia
i trwa³a. Gminy maj¹ takie budynki
u siebie. Kontenery mo¿na dowolnie modyfikowaæ, w zale¿noœci od
potrzeb. Pokazywa³em je i dzia³aczom i so³tysom. Kontener od razu
kojarzy siê z czymœ niedobrym, a to
jest estetyczny, ³adny budynek. W
mojej ocenie w zupe³noœci wystarczy³by na ich potrzeby. Jeœli nadal
bêd¹ dzia³aæ i bêd¹ mieli osi¹gniêcia w przysz³ym roku, bêdê nad tym
myœla³ – doda³ burmistrz.
mm

Wyrok
Sygn. akt II K 517/09 Ds. 990/09 Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej
Polskiej dnia 14 paŸdziernika 2009 r. S¹d Rejonowy w £obzie II Wydzia³
Karny w sk³adzie: Przewodnicz¹cy: SSR S³awa Miszel, Protokolant: st. sekr.
s¹d. Katarzyna Weso³a bez udzia³u Prokuratora, po rozpoznaniu dnia
14.10.2009 r. sprawy:

Juliusza S³awomira £ukasika
s. Janusza i Stanis³awy z d. Rypliñskiej, ur. 17 wrzeœnia 1978 r. w Nowogardzie; oskar¿onego o to, ¿e: w dniu 22 sierpnia 2009 r. o godz. 21.00 w Wojtaszycach, gm. Dobra kierowa³ samochodem marki „Opel Astra” o numerze
rejestracyjnym ZLO 05712, znajduj¹c siê w stanie nietrzeŸwoœci wyra¿aj¹cym siê zawartoœci¹ 1,63 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, tj. O czyn
z art. 178 a par. 1 kk
Orzeka
I. Oskar¿onego Juliusza S³awomira £ukasika uznaje za winnego pope³nienia zarzucanego mu przestêpstwa i za to na podstawie art. 178 a par. 1 kk
wymierza mu karê grzywny w wysokoœci 200 (dwustu) stawek dziennych
ustalaj¹c wysokoœæ jednej stawki w kwocie 10 (dziesiêciu) z³otych;
II. Na podstawie art. 42 par. 2 kk orzeka wobec oskar¿onego zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 4 (czterech) lat;
III. Na podstawie art. 50 kk orzeka wobec oskar¿onego podanie wyroku
do publicznej wiadomoœci poprzez og³oszenie w prasie lokalnej;
IV. Na podstawie art. 627 kpk w zw. z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca
1973 r. o op³atach w sprawach karnych – (Jedn. tekst: Dz.U. z 1983 r. Nr 49,
poz. 223 z póŸn. zm.) zas¹dza od oskar¿onego na rzecz Skarbu Pañstwa
koszty procesu i wymierza mu op³atê w kwocie 200 (dwieœcie) z³otych.
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Znêca³a siê nad zwierzêtami
Kierowa³a po alkoholu
i kierowca z zakazem

Zniszczenie auta
i kradzie¿ anteny
W ostatnich dniach policjanci
odnotowali zwiêkszona liczbê
zdarzeñ dotycz¹cych kradzie¿y
b¹dŸ te¿ w³amañ do pojazdów.
W £obzie, na parkingu przy
ul. H. Sawickiej, nieznana osoba
skrad³a zewnêtrzn¹ antenê CB
President, z samochodu marki
Fiat Doblo. Straty wynosz¹ 200
z³. Na innym parkingu, przy ul.
Niepodleg³oœci, nieustalony na
chwilê obecn¹ sprawca porysowa³ lakier na samochodzie marki
Nissan. W tym przypadku straty
wynosz¹ a¿ 1500 z³.
***
Policja apeluje do wszystkich
u¿ytkowników pojazdów, aby
nie pozostawiaæ w samochodach ¿adnych wartoœciowych
przedmiotów takich jak: radia samochodowe, telefony komórkowe, torebki z dokumentami itp.
Pamiêtajmy tak¿e o zamykaniu
samochodu.

26 listopada, oko³o godz. 9.35,
w £obzie, przy ul. Niepodleg³oœci,
policjanci zatrzymali Alinê B. z
Wêgorzyna, która kierowa³a samochodem marki Polonez w stanie po u¿yciu alkoholu. Wieczorem policjanci z Reska zatrzymali
na drodze Resko - Piaski Aleksandra W., który kierowa³ rowerem wbrew zakazowi prowadzenia wszelkich pojazdów. Zakaz
taki orzek³ s¹d w £obzie.

Skrad³ leki i uciek³
W ubieg³y czwartek, w jednym z marketów w £obzie,
Adam M. usi³owa³ skraœæ leki
przeciwbólowe, o ³¹cznej wartoœci 336 z³. Cale zdarzenia zauwa¿yli pracownicy ochrony, którzy
zatrzymali sprawcê kradzie¿y.
Mê¿czyzna ten zacz¹³ siê szarpaæ i wyrywaæ ochroniarzom, a
nastêpnie uciek³ ze sklepu, rozrzucaj¹c skradzione wczeœniej
leki. Policjanci ustalaj¹ miejsce
pobytu tej osoby, która po zatrzymaniu us³yszy zarzut dotycz¹cy
kradzie¿y mienia.

Wyrok

Sygn. akt II K 553/09 Ds. 1037/09 Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej
Polskiej dnia 28 paŸdziernika 2009 r. S¹d Rejonowy w £obzie II Wydzia³
Karny w sk³adzie: Przewodnicz¹cy: SSR S³awa Miszel, Protokolant: st.
sekr. s¹d. Katarzyna Weso³a bez udzia³u Prokuratora, po rozpoznaniu dnia
28.10.2009 r. sprawy:

Stanis³awa Jana Liptaka

s. Ignacego i Heleny z d. £ukasik, ur. 14 lipca 1957 r. w Zache³miu;
oskar¿onego o to, ¿e: w dniu 04 wrzeœnia 2009 r. o godzinie 18.15 w Radowie
Wielkim kierowa³ na drodze publicznej rowerem znajduj¹c siê w stanie nietrzeŸwoœci wyra¿aj¹cym siê zawartoœci¹ 0,90 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, czym naruszy³ orzeczony wobec niego prawomocnym
wyrokiem S¹du Rejonowego w £obzie, sygn. akt II K 5/08 zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerowych na okres 4 (czterech) lat; tj. o czyn z art. 178 a par. 2 kk w zb. z art. 244 kk w zw. z art.
11 par. 2 kk
Orzeka:
I. Oskar¿onego Stanis³awa Jana Liptaka uznaje za winnego pope³nienia zarzucanego mu przestêpstwa i za to na podstawie art. 244 kk w zw.
z art. 11 par. 3 kk wymierza mu karê 5 (piêciu) miesiêcy pozbawienia
wolnoœci;
II. Na podstawie art. 69 par. 1 i par. 2 kk, art. 70 par. 1 pkt 1 kk wykonanie orzeczonej wobec oskar¿onego kary pozbawienia wolnoœci warunkowo zawiesza na okres próby 3 (trzech) lat;
III. Na podstawie art. 42 par. 1 i par. 2 kk orzeka wobec oskar¿onego
zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerów na
okres 5 (piêciu) lat;
IV. Na podstawie art. 50 kk orzeka podanie wyroku do publicznej
wiadomoœci poprzez og³oszenie w prasie lokalnej;
V. Na podstawie art. 627 kpk w zw. z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
23 czerwca 1973 r. o op³atach w sprawach karnych – (Jedn. tekst: Dz.U.
Z 1983 r. Nr 49, poz. 223 z póŸn. zm.) zasadza od oskar¿onego na rzecz
Skarbu Pañstwa koszty procesu i wymierza mu op³atê w kwocie 120 (sto
dwadzieœcia) z³otych.

Mieszkanka gminy Dobra, 39
letnia kobieta, znêca³a siê nad zwierzêtami, które by³y pod jej opiek¹ w
gospodarstwie domowym.
Kierownik Posterunku Policji w
Dobrej otrzyma³ informacjê od
mieszkañców jednej ze wsi, ¿e mieszkaj¹ca tam kobieta ma w swoim gospodarstwie dziewiêæ psów, które s¹
trzymane w niew³aœciwych warunkach. Policjant uda³ siê do tej miejscowoœci wraz z pracownikiem
Ochrony Œrodowiska oraz Inspekcji
Weterynaryjnej z Dobrej.

Na miejscu wizytuj¹ce gospodarstwo osoby stwierdzi³y, ¿e dziewiêæ
psów ró¿nej rasy przebywa w niegodziwych warunkach bytowych.
Stwierdzili ponadto, ¿e trzy psy trzymane na ³añcuchach maj¹ obra¿enia
na ³apach i ciele co powodowa³o ich
cierpienie. Psy s¹ niedo¿ywione, zaniedbane. Mo¿na stwierdziæ, ¿e jest to
ra¿¹ce niechlujstwo w opiece nad
zwierzêtami ze strony ich w³aœcicielki.
Zwierzêta zosta³y nakarmione i zaopatrzone. Zosta³y zabrane z gospodarstwa, a ich w³aœcicielka odpowie za
znêcanie siê nad zwierzêtami. (kp)

Zakaz u¿ywania wyrobów
pirotechnicznych w miejscach
publicznych
Rozporz¹dzenie porz¹dkowe w
sprawie ograniczenia u¿ywania wyrobów pirotechnicznych na terenie
województwa zachodniopomorskiego podpisa³ wojewoda Marcin Zydorowicz.
W okresie od 14 grudnia 2009
do 4 stycznia 2010 petardy i fajerwerki w miejscach publicznych
mo¿na bêdzie u¿ywaæ tylko w Sylwestra (31 grudnia 2009) i Nowy
Rok (1 stycznia 2010). Za naruszenie zakazu grozi kara grzywny do
500 z³.

Ograniczenie nie dotyczy podmiotów zawodowo trudni¹cych siê
organizacj¹ pokazów pirotechnicznych oraz podmiotów uprawnionych na podstawie odrêbnych przepisów.
Wydanie rozporz¹dzenia poprzedzi³y konsultacje z samorz¹dowcami, policj¹ i stra¿¹ po¿arn¹.
G³ówn¹ przyczyn¹ ustanowienia
czasowego zakazu u¿ywania wyrobów pirotechnicznych jest ich
uci¹¿liwoœæ oraz niebezpieczeñstwo wynikaj¹ce z niew³aœciwego
stosowania.
(wp)

Wyrok
Sygn. akt II K 519/09 Ds. 846/09
Wyrok Zaoczny w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej dnia 20 paŸdziernika 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 Post, po rozpoznaniu dnia 20.10.2009 r. sprawy

Mieczys³awa Choroszko

s. Konstantego i El¿biety z d. Marcinkowska, ur. 16 maja 1960 r. w
Resku; oskar¿onego o to, ¿e: w dniu 12 lipca 2009 r. o godzinie 21.20 na
drodze publicznej nr 0910Z, na trasie Lubieñ Dolny – Lubieñ Górny, gm.
Resko kierowa³ rowerem, znajduj¹c siê w stanie nietrzeŸwoœci, wyra¿aj¹cym siê zawartoœci¹ 0,79 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu,
pomimo posiadanego zakazu kierowania pojazdami mechanicznymi i
rowerami, wydanego prawomocnym wyrokiem S¹du Rejonowego w
£obzie z dnia 29.08.2007 r. sygn. akt II K 474/07 w okresie od 29.08.2007
r. do 29.08.2012 r.; tj.o czyn z art. 178 a par. 2 kk w zb. z art. 244 kk w zw.
z art. 11 par. 2 kk.
Orzeka:
I. Oskar¿onego Mieczys³awa Choroszko uznaje za winnego pope³nienia zarzucanego mu czynu i za to na podstawie art. 244 kk w zw. z art.
11 par. 3 kk wymierza mu karê 6 (szeœciu) miesiêcy pozbawienia wolnoœci;
II. Na podstawie art. 42 par. 1 i par. 2 kk orzeka wobec oskar¿onego
zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerów na
okres 6 (szeœciu) lat;
III. Na podstawie art. 50 kk orzeka podanie wyroku do publicznej wiadomoœci poprzez og³oszenie w prasie lokalnej;
IV. Na podstawie art. 624 par. 1 kpk zwalnia oskar¿onego od ponoszenia kosztów s¹dowych w ca³oœci.
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Galeria tygodnika

Foto-Video"Krzyœ"s.c. w £obzie

Renata i Marek Pyrczak tel. 091/3974184

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

NAGRODA
Miesiêczna pr
enumer
at
Tygodnik
kiego”
prenumer
enumerat
ataa „„T
godnikaa ê o b e sskiego”
Poprawne rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 46 brzmia³o: „Worek plew jest
du¿y i lekki”.
Poprawne rozwi¹zania nades³ali: Zofia Janicka (£obez), Stanis³aw
Henda, Anna Matusiak (£obez,
Bohdan Kêdzierski, Czes³awa Stankiewicz (£obez), Barbara Kapcio
(Rynowo), Maria Szylinowicz (£obez), Karolina P³ocka (£obez), Renata
Karpiñska (Dalno), Helena K³os (£obez).
Nagrodê wylosowa³a pani Czes³awa Stankiewicz z £obza. Gratulujemy.
Prenumerata do odbioru w redakcji ul. S³owackiego 6 £obez.

DRUKARNIA

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

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

