Podwójna wyp³ata na Orliku?
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Wiatraki
za piêæ lat

Czy Resko
krêci na
siebie bat?

Stra¿nik czy
pieni¹dze na
sprz¹tanie?

(£OBEZ).Pod obrady komisji
po³¹czonych ponownie
powróci³a kwestia zatrudnienia
trzeciego stra¿nika miejskiego.
So³tysi s¹ jednak za tym, aby
zamiast tego, przeznaczyæ
pieni¹dze na konkretne
dzia³ania z zakresu utrzymania
porz¹dku.
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Z drugiej strony

O krzywdach kilka w¹tpliwoœci

Kazimierz Rynkiewicz

Z drugiej strony

W telewizji od kilku dobrych lat
nag³aœniane s¹ problemy dzieci odbieranych rodzicom z powodu tzw.
niewydolnoœci wychowawczej rodziny. Najœwie¿sza informacja dotyczy
10-letniej dziewczynki, która wysz³a
z domu i kilka dni b³¹ka³a siê po lesie,
ale zosta³a odnaleziona. Ktoœ ju¿ w tej
sprawie przeb¹kuje o odebraniu jej
rodzicom, bo s¹ niewydolni wychowawczo i Ÿle sprawuj¹ opiekê. Dlaczego Ÿle? Domyœlnie zawarta jest tu
tautologia; dziewczynka posz³a sama
do lasu, to znaczy, ¿e rodzice jej nie
pilnowali, wiêc Ÿle sprawuj¹ opiekê,
a dowodem na to, ¿e Ÿle sprawuj¹
opiekê jest to, ¿e dziewczynka sama
posz³a do lasu. Nie wa¿ne, ¿e byæ
mo¿e robi³a to wczeœniej wielokrotnie, tak jak wiêkszoœæ dzieci. Tym razem zab³¹dzi³a. Po prostu przypadek,
jakich wiele trapi ludzkoœæ. Chêæ wy-

Magdalena Mucha
Choæby dla podk³adki
Na wêgorzyñskiej stronie zosta³y
poruszone dwie kwestie, odnosz¹ce siê
bezpoœrednio do gazet lokalnych.
Radny miejski zada³ pytanie czy
„burmistrz dawa³a pieni¹dze” do lokalnych gazet na: wk³adki, zlecenia, og³oszenia itd. W odpowiedzi czytamy, ¿e
„ca³y czas id¹ og³oszenia do gazet”. Po
sprecyzowaniu pytania przez radnego,
okaza³o siê, ¿e nie gazet, a jednej gazety, a to dlatego, ¿e „do informowania
mieszkañców gminy wystarczy lokalna,dlatego og³aszamy siê w jednej,aby
nie duplowaæ kosztów” (pisownia oryginalna). Mo¿na i tak, lekcewa¿¹c czytelników drugiej i mieszkañców swojej
gminy, ale nie o to chodzi – chodzi o to,
¿e choæby dla pozorów powinno siê
skorzystaæ z czegoœ takiego jak zapytanie o cenê, choæby po to, aby mieæ papierek, podk³adkê, ¿e tak siê zrobi³o.
Albo dziennikarz, albo radny
Równie¿ na tej samej stronie rozwi-

eliminowania przypadków z ¿ycia
cz³owieka znana jest starszym osobom z doktryny komunizmu, w której
chciano zaplanowaæ i zaprogramowaæ ¿ycie nie tylko pojedynczych
osób, ale i ca³ego spo³eczeñstwa.
Wszystko mia³o przebiegaæ zgodnie z
planem, który jednak ci¹gle siê rwa³.
Resztki owego zabezpieczania i regulowania ¿ycia ogl¹damy w pomys³ach odbierania rodzicom dzieci,
jakie przychodz¹ do g³owy ludziom
wymiaru sprawiedliwoœci. Odnoszê
siê do podanych na wstêpie przyk³adów, które pos³u¿y³y komuœ tam do
rzucenia has³a, ¿e mo¿e by jednak
odebraæ rodzicom dzieci, bo te rodziny s¹ niewydolne wychowawczo. Nie wiem, co to znaczy, ale w
tej materii panuje jakieœ pomieszanie, wstydliwie skrywane przez decyduj¹cych o tych sprawach. Otó¿
czy s³yszeli pañstwo, by odbierano
dzieci policjantom, sêdziom, prokuratorom, psychologom lub nauczycielom z tego powodu, ¿e
tworz¹ oni rodziny niewydolne wychowawczo? Ja nie s³ysza³em. Ale, i
to jest ta skrywana strona dysfunkcji
naszych elit, takie s¹. Ile¿ to dzieci
rodziców wykonuj¹cych ww. zawody
ucieka z domów, æpa, kradnie, porzuca szko³ê, awanturuje siê, znêca siê
nad najbli¿szymi itp., ale jakoœ nie

s³ychaæ, by ktoœ publicznie stwierdzi³, ¿e owi nobliwi osobnicy tworz¹
rodzinê niewydoln¹ wychowawczo i
spo³ecznie i trzeba im odebraæ dzieci.
Problem jest oczywiœcie du¿o bardziej z³o¿ony, ale ta niewspó³miernoœæ w traktowaniu ludzi jest coraz
bardziej uderzaj¹ca.

nê³a siê dyskusja na temat, czy dziennikarze powinni byæ radnymi. W naiwnoœci swojej myœla³am, ¿e delikatne zasugerowanie odpowiedzi, zostanie odczytane poprawnie. Nic z tego. Czasami jak
siê nie powie miêdzy oczy, to nic z tego
nie wyjdzie. Najpierw zacytujê wymianê zdañ:
„Nie jest to pytanie do Pani burmistrz a jedynie g³os w dyskusji. Odniosê siê jedynie do kwestii udzia³u dziennikarzy w ¿yciu politycznym.
Zgodnie z Kodeksem etyki dziennikarskiej anga¿owanie siê dziennikarzy
w bezpoœredni¹ dzia³alnoœæ polityczn¹
i partyjn¹ jest przejawem konfliktu interesów i nale¿y wykluczyæ podejmowanie takich zajêæ oraz pe³nienie funkcji w administracji publicznej i w organizacjach politycznych.
Ma to bezpoœrednie prze³o¿enie na
drugi punkt Karty Etyki Mediów - zasady obiektywizmu. Istnieje realne niebezpieczeñstwo, ¿e dziennikarz o dzia³aniach swojej grupie/partii nie odniesie siê krytycznie, b¹dŸ zatai informacje, maj¹ce znaczenie dla lokalnej spo³ecznoœci. To z kolei ma odniesienie do
kolejnych punktów: zasady uczciwoœci
oraz zasady pierwszeñstwa dobra odbiorcy.
O ile nie jest siê zrzeszonym dziennikarzem, przestrzeganie zasad etyki
dziennikarskiej nie jest obwarowane
karami, ale powinno byæ respektowane,
albowiem nie jest to nic innego, jak
zwyk³a moralnoœæ.
Pozdrawiam Magdalena Mucha
Magdalena Mucha 2010-10-14
08:13:56

odpowiedŸ:
dziekuje za g³os w dyskusji, s³usznie Kodeks Etyki nie pozwala na anaga¿owania siê dzienikarzy w bezpoœredni¹ dzia³alnoœæ polityczn¹ i partyjn¹.
Dzienikarze partyjni napewno nie byliby obiektywni. Natomiast dziennikarze
radni to pozytyw, bo mog¹ poznaæ problemy samorz¹du od kuchni czyli pracy
w radach, komisjach, a nastêpnie rzetelnie pisaæ w swoich gazetach.”
Pozostaje mi napisaæ inaczej: nieetyczne i niemoralne jest anga¿owanie siê dziennikarzy w ¿ycie spo³eczne i polityczne, z
tego prostego wzglêdu, ¿e maj¹c w rêkach
narzêdzie typu gazeta, mo¿na w znacz¹cy
sposób wp³ywaæ na decyzje samorz¹du i
jednoczeœnie nie informowaæ spo³eczeñstwa o sprawach dla nich wa¿nych. Zgodnie
z Prawem prasowym Rozdzia³ 2 Prawa i
obowi¹zki dziennikarzy Art. 10.
1. Zadaniem dziennikarza jest
s³u¿ba spo³eczeñstwu i pañstwu.
Dziennikarz ma obowi¹zek dzia³ania
zgodnie z etyk¹ zawodow¹
Nieprawd¹ jest, ¿e napiszê to w
sposób delikatny, ¿e „dziennikarze radni to pozytyw, bo mog¹ poznaæ problemy samorz¹du od kuchni, czyli pracy w
radach, komisjach”, bo tak¹ sam¹ mo¿liwoœæ maj¹ dziennikarze, którzy nie s¹
radnymi. Dziennikarze maj¹ te¿ prawo
wnikaæ w dokumenty niebêd¹ce przedmiotem obrad rady i komisji.
I tak a’ propos – gdy burmistrz nie
ma zamiaru odpowiadaæ na pisma,
dziennikarze maj¹ prawo zg³osiæ sprawê do NIK-u – niech ten trzepie urz¹d
od góry do do³u, skoro urz¹d nie ma
ochoty na udzielanie odpowiedzi.

Happening jako forma ¿ycia
umys³owego
Jeszcze kilka s³ów do artyku³u
opisuj¹cego happening w szkole w
Resku, pod auspicjami Ko³a Amnesty
Internationale, które prowadzi pani
Agata Popielarz. Chwa³a jej za to, ¿e
próbuje aktywizowaæ m³odzie¿, ale
kilka s³ów polemiki (mam nadziejê –
bez obrazy). Otó¿ pani Agata i jej
grupa zorganizowali akcjê przeciwko
karze œmierci. Jedno z zdjêæ pokazuje
stoj¹cych pod œcian¹ uczniów z zawi¹zanymi oczami, czekaj¹cych, je¿eli siê nie mylê, na egzekucjê. Problem polega na tym, ¿e tematy podsuwa Amnesty Internationale, która to
organizacja ma swoje w³asne cele,
ma³o chyba u nas rozpoznane. Bo co
wiemy o Amerykaninie, gdy nawet
nie wiemy za co chc¹ go uœmierciæ? I
dlaczego podwa¿amy wyrok amerykañskiego wymiaru sprawiedliwoœci,
uogólniaj¹c sprawê do protestu przeciwko karze œmierci? Jako, ¿e wolê

doœwiadczenie od teorii, proponujê
happening, a raczej dramê, pozwalajac¹ g³êbiej i autentyczniej prze¿yæ
problem.
Otó¿ na nastêpn¹ akcjê (event)
pani Agata przyprowadza córkê (je¿eli ma, je¿eli nie, mo¿e to byæ uczennica z kó³ka AI). Jeden z uczestników na
oczach pozosta³ych gwa³ci j¹ i no¿em
rozcina jej brzuch, by wyp³ynê³y
wnêtrznoœci. Zakopuje ofiarê i idzie
do najbli¿szego baru napiæ siê wódki.
Pani Agata (mo¿e byæ inna osoba graj¹ca Matkê) patrzy na zw³oki ujawnione przez policjê i próbuje odegraæ
przera¿enie, ból, rozpacz, wœciek³oœæ
na zwyrodnialca. Uczniowie z kó³ka
AI jako obserwatorzy siadaj¹ w krêgu
i debatuj¹, czy potrzebna jest kara
œmierci, czy te¿ nie. Ten kto protestuje przeciwko tej karze, po ka¿dym wypowiedzianym s³owie wrzuca do kapelusza 10 z³otych tytu³em kosztów
utrzymania zwyrodnialca w wiêzieniu. Je¿eli Matka zgadza siê z nim, te¿
wrzuca po 10 z³. To przecie¿ nie kosmici utrzymuj¹ wiêŸniów, lecz ofiary. Zgadzam siê – 10 z³ do kapelusza.
Po uzgodnieniu wspólnego stanowiska mo¿na te pieni¹dze przeznaczyæ
na lody. Chcia³bym tylko dodaæ, ¿e
nie wyra¿am tu ¿adnego pogl¹du.
Myœlê tylko o tym, jak w³aœciwie
æwiczyæ siê z rzeczywistoœci.
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Zbytnie zaufanie
nie pop³aca
Policjanci z Reska
zatrzymali dwóch
sprawców kradzie¿y
wartoœciowych
monet z mieszkania.
14 paŸdziernika popo³udniu
mieszkanka Reska zawiadomi³a o
kradzie¿y wartoœciowych monet i
innych przedmiotów z jej mieszkania. 49-letnia reszczanka do
swojego mieszkania zaprosi³a 44letniego Piotra H., który by³ podopiecznym jednego z Oœrodków
Monar. Na pocz¹tku paŸdziernika
pani ta wyjecha³a z mê¿em zagranicê pozostawiaj¹c mieszkanie
pod opiek¹ znajomego. Po powrocie stwierdzi³a w domu ogólny
ba³agan oraz brak wielu rzeczy;
spawarki, maszyny do drewna,
zabawek. Sprawca skrad³ tak¿e
wartoœciowe monety kolekcjonerskie z klaserem. Wartoœæ strat po-

krzywdzona oceni³a na ponad
26.000 z³.
Policjanci z Reska zatrzymali w
mieœcie Piotra H., Henryka S., lat
49, którzy s¹ podejrzewani o dokonanie tej kradzie¿y. Mundurowi u
znajomej tych panów odnaleŸli
skradzione zabawki oraz jedn¹ z
monet.
Piotr H. po wytrzeŸwieniu przyzna³ siê do tej kradzie¿y. Wyjaœni³,
¿e sprzeda³ skradzione przedmioty
ró¿nym, przygodnie poznanym
mê¿czyznom po to, by zdobyæ pieni¹dze na zakup alkoholu.
(kp)

Rodzinny interes

Przyjechali
ze S³awoborza
do Reska na szaber
Policjanci z Reska
wspólnie ze Stra¿nikami
Leœnymi zatrzymali
sprawców, którzy
usi³owali skraœæ szyny
kolejowe.
Mundurowi z terenu powiatu
³obeskiego otrzymywali ostatnio
zg³oszenia dotycz¹ce kradzie¿y

Remiza w Zagórzycach
jak nowa
(ZAGÓRZYCE gm. £obez) W
minion¹ sobotê w Zagórzycach
otwarto i poœwiêcono remizê stra¿ack¹.
Tutejsza OSP otrzyma³a j¹ na
swoje 65-lecie. Remiza zosta³a
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gruntowanie przebudowana i wyposa¿ona. Przy okazji tej uroczystoœci m³odzi stra¿acy z³o¿yli œlubowanie i wst¹pili w szeregi OSP, a
najbardziej zas³u¿eni otrzymali odznaczenia i wyró¿nienia.
(r)

metalowych linii na by³ej trasie kolejowej w kierunku Reska.
Do wspólnych dzia³añ maj¹cych
na celu ustalenie i zatrzymanie
sprawców tych czynów policjanci
zaprosili Stra¿ników Leœnych oraz
Funkcjonariuszy SOK. Dzia³ania te
przynios³y efekty. W pi¹tek w nocy
policjanci ze Stra¿nikami Leœnymi
zatrzymali sprawców, którzy usi³owali w³aœnie skraœæ te elementy.
Zatrzymani to: matka, syn i ich
znajomy. Wszyscy s¹ mieszkañcami
gm. S³awoborze, (powiat œwidwiñski). 51-letnia Lilianna W. jej 27-letni
syn Miros³aw oraz 32-letni Krzysztof
R. us³yszeli zarzuty usi³owania kradzie¿y linii kolejowych. Podczas
przes³uchania ca³a trójka przyzna³a
siê do pope³nionego czynu.
(kp)
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Dzisiaj sesja w £obzie

Sporo projektów
do rozpatrzenia,
ale s¹ te¿ i skargi

Radni spotkaj¹ siê na
obradach Rady Miejskiej
dzisiaj o godz. 14.00
w sali urzêdu miejskiego
w £obzie. Bêdzie to
najprawdopodobniej
przedostatnia sesja rady.
Radni rozpatrz¹ projekty
uchwa³ w sprawach: przyjêcia
„Gminnego Programu Opieki nad
Zabytkami na lata 2010-2014”,
przyst¹pienia do sporz¹dzenia
zmiany studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy £obez, przyst¹pienia do sporz¹dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod lokalizacjê farm
elektrowni wiatrowych w obrêbie
Zagórzyce, Zajezierze, Ro¿nowo
£obeskie, Bonin i Wysiedle; przyjêcia aktualizacji „Programu ochrony
œrodowiska dla Gminy £obez na lata
2010-2013 z perspektyw¹ na lata
2014-2017”, przyjêcia aktualizacji
„Planu gospodarki odpadami dla
Gminy £obez na lata 2010-2013 z
perspektyw¹ na lata 2014-2017”;
przyjêcia „Programu usuwania
azbestu i wyrobów zawieraj¹cych
azbest z terenu Gminy £obez na lata
2010-2013”; zatwierdzenia „Planu
odnowy miejscowoœci Zajezierze,
Gm. £obez, na lata 2010-2017 wraz
z opisem zadañ planowanych do
realizacji” przyjêtego przez Zebranie Wiejskie w Zajezierzu; uchwalenia „Programu wspó³pracy z organizacjami pozarz¹dowymi oraz innymi podmiotami realizuj¹cymi zadania publiczne na rok 2011”; warunków funkcjonowania oraz trybu
i sposobu powo³ywania i odwo³ywania cz³onków Zespo³u Interdyscyplinarnego w £obzie; wprowadzenia na terenie Gminy £obez za-

kazu wytwarzania, reklamowania i
wprowadzania do obrotu substancji
psychoaktywnych; zmieniaj¹ca
uchwa³ê Nr XLIV/286/09 Rady
Miejskiej w £obzie z dnia 28 paŸdziernika 2009 r. w sprawie trybu
udzielania i rozliczania dotacji oraz
trybu i zakresu kontroli prawid³owoœci wykorzystania dotacji przez
przedszkola niepubliczne oraz inne
formy wychowania przedszkolnego
prowadzone na terenie gminy
£obez, przez inne ni¿ jednostka samorz¹du terytorialnego osoby
prawne i fizyczne; ustalenia czasu
bezp³atnego nauczania, wychowania i opieki przeznaczonego na realizacjê programów wychowania
przedszkolnego w Przedszkolu
Miejskim Nr 1 im. Krasnala Ha³aba³y w £obzie oraz okreœlenia wysokoœci op³at za œwiadczenia udzielane przez Przedszkole; ustalenia
wysokoœci stawki procentowej
op³aty adiacenckiej z tytu³u wzrostu
wartoœci nieruchomoœci w wyniku
podzia³u; zmieniaj¹ca uchwa³ê Nr
XXIX/179/08 Rady Miejskiej w
£obzie z dnia 29 paŸdziernika 2008
r. w sprawie dziennych stawek op³aty targowej oraz sposobu jej poboru; okreœlenia wysokoœci stawek
podatku od nieruchomoœci na 2011
rok; w sprawie zmian bud¿etu Gminy £obez na rok 2010.
Po rozpatrzeniu uchwa³ burmistrz przedstawi informacjê o
swojej pracy za okres od 1 sierpnia
do 30 wrzeœnia br., a wraz z przewodnicz¹c¹ rady informacje o z³o¿onych oœwiadczeniach maj¹tkowych.
Nastêpnie radni rozpatrz¹ skargi wniesione do Rady Miejskiej i
bêd¹ mogli sk³adaæ interpelacje,
wnioski i zapytania. Po nich bêd¹
mogli zrobiæ to mieszkañcy. Na zakoñczenie wszyscy wys³uchaj¹ odpowiedzi na nie.
(r)
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Dla urzêdników
podwy¿ki 5 proc.
(£OBEZ). Zgodnie z propozycj¹ wytycznych do opracowania bud¿etu powiatu na rok 2011
pracownicy starostwa mieli
otrzymaæ podwy¿kê w wysokoœci
3 proc. Ostatecznie jednak w
przysz³ym roku ich pobory
wzrosn¹ o 5 proc.
Propozycjê podwy¿szenia poborów z 3. do 5. proc. dla urzêdników starostwa wysnu³ radny powiatowy Waldemar Konefa³.
Obiekcje w tej sprawie mia³a
skarbnik powiatu Helena Szulc, która zaniepokoi³a siê tym, ¿e starostwa
mo¿e nie staæ na tak¹ podwy¿kê p³ac
dla pracowników.
– Podtrzymujê wniosek radnego. Po prostu, jak analizujê zarobki
starosty, porównujê z zarobkami

nawet w oœwiacie, to pracownicy
starostwa odstaj¹. Dlatego osobiœcie jestem sk³onny poprzeæ – powiedzia³ starosta powiatu Antoni
Gutkowski.
Równie¿ przewodnicz¹cy Rady
Marek Kubacki wyrazi³ swoj¹ aprobatê dla propozycji radnego.
- Ci ludzie dobrze pracuj¹, niech
im co roku ta p³aca trochê wzrasta.
Jeœli w przysz³ym roku wszystko
zdro¿eje, to i tak ten wzrost jest
poni¿ej inflacji – powiedzia³.
Tym samym w wytycznych do
opracowania bud¿etu powiatu na
rok 2011 radni przeg³osowali
wniosek radnego W. Konefa³a. Wynagrodzenia, uwzglêdniaj¹c inflacjê i regulacje p³acowe, wzrosn¹ o
5 procent.
MM

Wiatraki za piêæ lat
(£OBEZ). Podczas komisji
po³¹czonych radni miejscy jednog³oœnie przyjêli projekt uchwa³y
w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
pod lokalizacjê farm elektrowni
wiatrowych w obrêbie Zagórzyce, Zajezierze, Ro¿nowo £obeskie, Bonin i Wysiedle.
– Wiatraki stoj¹ na dzia³kach
osobnych, za które p³aci siê podatki,
ale trzeba je po³¹czyæ systemem
energetycznym do sieci zasilania.
Nasze warunki przy³¹czenia s¹ w
£obzie. Kablem trzeba przejœæ
przez dzia³ki. Jest to dystans 10 km,
aby tê energiê dostarczyæ do krajowego systemu energetycznego.
Czêsto jest to robione w drogach
gminnych, w pasach drogowych czy
po terenach prywatnych, co jest te¿

dodatkowym przychodem w³aœcicieli – powiedzia³ przedstawiciel
firmy chc¹cej budowaæ wiatraki w
gminie £obez.
Swoje obawy odnoœnie podatków wyrazi³ so³tys Bonina Waldemar Zakrzewski, który powiedzia³,
¿e s¹ firmy, które zwalniane s¹ na 5
lat z podatków, po tym czasie zmieniaj¹ nazwê i nadal podatków nie
p³ac¹. Do tego zastrze¿enia nikt nie
odniós³ siê. Radnego Zbigniewa
Pude³ko interesowa³o z kolei, czy
si³ownie bêd¹ wykonane z nowych
elementów czy te¿ z demobilu.
- W uchwale koñcowej, któr¹
pañstwo bêd¹ podejmowaæ, znajdzie siê ustêp, gdzie bêdzie nakaz,
¿e nale¿y wykonaæ je z fabrycznie
nowych elementów – powiedzia³a
przedstawicielka firmy.
Od podjêcia uchwa³y o zmianie
planów do budowy mija 4 - 5 lat. MM
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Wró¿enie z fusów

Œmieci bêd¹ dro¿sze

(POWIAT). Po raz pierwszy radni powiatowi stanêli przed zadaniem
zaopiniowania wieloletniego programu finansowego, który bêdzie
opiniowany przez Regionaln¹ Izbê
Obrachunkow¹ i uchwalany przed
bud¿etem. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej bêdzie musia³ byæ
zgodny z bud¿etem 2011r., w nastêpnych latach z kolei do czasu zaci¹gniêcia zobowi¹zañ. Starostwo musi
ustaliæ go do 2019 roku. G³ównie to
s¹ zamierzenia, które wykraczaj¹
poza rok bud¿etowy. S¹ to wydatki
nie tylko inwestycyjne, ale i bie¿¹ce.
W wieloletniej prognozie finansowej starostwo musi zawszeæ
wszystkie umowy zwi¹zane z bie¿¹cym utrzymaniem takie jak: gaz,
energia, przewidywane koszty a¿ do

(£OBEZ). Spó³ka, która eksploatuje sk³adowisko
odpadów w Rymaniu, wyst¹pi³a do gminy £obez
z wnioskiem o podwy¿szenie cen œmieci do niemal
stu procent. Aby podwy¿ka nie by³a zbyt drastyczna
gmina wynegocjowa³a porozumienie, zgodnie
z którym koszt przyjêcia odpadów na sk³adowisko
bêdzie podnoszony sukcesywnie co roku.

2019 roku. Ta prognoza musi byæ
realistyczna. - Jak zrobiæ realistyczn¹ prognozê do 2019 roku?
Nasz okres jest i tak krótki. S¹ takie
jednostki samorz¹du terytorialnego,
które musz¹ zrobiæ prognozê realistyczn¹ do 2040 roku. Jak zaplanowaæ dochody bie¿¹ce, maj¹tkowe, z
tytu³u sprzeda¿y, tak samo wydatki
na wynagrodzenia, pochodne, plus
wydatki zwi¹zane z projektami unijnymi i na bie¿¹ce funkcjonowanie?
Jest to trudne, ale bêdziemy musieli
sobie poradziæ – powiedzia³a skarbnik powiatu Helena Szulc.
Prognozy tego typu przypominaj¹ wró¿enie z fusów. Pozostaje
wpisaæ pobo¿ne ¿yczenia, a póŸniej korygowaæ zgodnie z rzeczywistoœci¹.
MM

– W ci¹gu piêciu lat sukcesywnie co roku bêdziemy podnosiæ cenê
oko³o 20 proc. By³o zagro¿enie
wypowiedzenia umowy gminie i
musielibyœmy szukaæ innego sk³adowiska, gdzie by³oby zapewne
dro¿ej. Nasze wynegocjowane ceny
s¹ i tak ni¿sze od cen na innych sk³adowiska, np. w Wardyniu – powiedzia³ wiceburmistrz £obza Ireneusz
Kabat.
Teraz cena przyjêcia odpadów
na sk³adowisko wynosi 50 z³ od
tony, w 2011 – 51 z³, natomiast w
2012 – 20 proc. od 51 z³.
Przy okazji dyskusji nad odpadami, podczas komisji po³¹czonych
Rady Miejskiej, radny Lech Urbañski spyta³, jak to siê ma, ¿e zak³ad
p³aci za tony, a indywidualny p³atnik – za objêtoœæ.
– Tam s¹ kilogramy, a tu jest metr
szeœcienny. Gdybyœmy p³acili za

kilogramy, by³oby to sprawiedliwe
– powiedzia³.
Racjê radnemu przyzna³a kierownik Wydzia³u Infrastruktury
Komunalnej i Ochrony Œrodowiska
Ewa Ciechañska, stwierdzaj¹c, ¿e
gdybyœmy mieli p³aciæ za kilogramy, to by³oby to najbardziej s³uszne, ale na dzisiaj nie ma takiego
sprzêtu, który wa¿y³by ka¿dy pojemnik.
Wprawdzie takie samochody ju¿
je¿d¿¹ na œwiecie, ale dla nas s¹
wci¹¿ nieosi¹galne. Na razie wiêc
pozostaje p³aciæ nam za pojemnik
bez wzglêdu na to, czy jest on wype³niony do koñca, czy te¿ nie. MM

Niech wróc¹
pojemniki na plastik
(£OBEZ-gmina). Czy na terenie gminy na powrót pojawi¹ siê
pojemniki na plastik? Czas poka¿e. Póki co, jest to tylko g³os ludu
do ³obeskiego samorz¹du.
Waldemar Zakrzewski podczas
komisji po³¹czonych Rady Miejskiej upomnia³ siê o pojemniki na
plastik.
– To by³o przydatne i dziwiê
siê, dlaczego zrezygnowaliœmy z
tego. Wszêdzie gdzie siê nie jedzie,

w innych gminach s¹ pojemniki. To
jak to jest? Nam siê nie op³aca³o, a
im siê op³aca? My jesteœmy m¹drzejsi, a oni g³upsi? Myœlê, ¿e nie.
Warto siê nad tym zastanowiæ i przywróciæ to. Tym bardziej, ¿e zosta³y
wydane du¿e pieni¹dze na te pojemniki – powiedzia³ so³tys Bonina.
So³tysa popar³o gros osób zgromadzonych w sali. Radny Zbigniew
Pude³ko doda³, ¿e gdyby pojemniki
wróci³y, z pewnoœci¹ prze³o¿y³oby
siê to na czystoœæ w gminie. Powiedzia³ równie¿, ¿e wiele osób zwraca
na to uwagê i prosi, aby pojemniki
wróci³y.
Jednak czy w naszej gminie,
ponownie pojawi¹ siê pojemniki na
plastik i szk³o, czas poka¿e. Póki co,
rzeczywiœcie wszystkim w oko³o
op³aca siê, a w £obzie - nie. W ³obeskiej gminie op³aca siê, ¿eby to
mieszkañcy ponosili wszystkie
koszty. Tak przy okazji prócz pojemników na plastik i szk³o przyda³oby siê wiêcej zwyk³ych koszy na
œmieci na terenie miasta. S¹ bowiem
ulice, gdzie takiego kosza nie
uœwiadczy siê wcale.
MM
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Zwrot kosztów
Komisje wyborcze
za dojazd, jeœli praca ju¿ dzia³aj¹
w innej miejscowoœci
(POWIAT) Znamy ju¿ sk³ady
komisji wybrczych – powiatowej
i gminnych. Te drugie do 22 paŸdziernika przyjmuj¹ zg³oszenia
kandydatów na radnych, a do 27
paŸdziernika zg³oszenia kandydatów na wójta i burmistrzów.

Powiatowa Komisja
Wyborcza w £obzie
Sk³ad komisji: sêdzia Grzegorz
Szacoñ, Alicja Martyniak, Monika
Lau, Anna Sola, Zbigniew ¯urawek,
Justyna Ko³tonowska i Jan £añ.
Gminna Komisja Wyborcza
w Dobrej
Sk³ad: Krystyna Gizewska, Stanis³aw Kowalczyk, Sylwia Sójka,
Bogumi³a Nikifor, Barbara Król,
Renata Strzêpka i Wies³awa Kuœ.

(POWIAT). Podczas
Powiatowej Rady
zatrudnienia g³osowano
nad refundacj¹ kosztów
dojazdu do pracy. Tym
razem decydenci w tej
sprawie doszli do
wniosku, ¿e nie wa¿ne
jak daleko od miejsca
zamieszkania dana
osoba pracuje, ale
czy poza miejscem
zamieszkania.
24 listopada 2008 r. postanowiono, ¿e refundacja kosztów dojazdu
do pracodawcy, zg³aszaj¹cego ofertê pracy, lub do miejsca pracy, odbywania sta¿u, przygotowania zawodowego mo¿e trwaæ ³¹cznie 12 miesiêcy w okresie dwóch lat. Wówczas
zakazano finansowania kosztów
przejazdu do pracodawcy zg³aszaj¹cego ofertê odbywania sta¿u przebywania w miejscu pracy, jeœli pracodawc¹ jest instytucja publiczna.
PUP finansowa³ tylko dojazdy do
pracy do firm prywatnych, znajduj¹cych siê dalej ni¿ 5 km od miejsca
zamieszkania.
– Czêœæ naszych bezrobotnych,
ze wzglêdu na swoje doœwiadczenia, ze wzglêdu na swoje obawy,
woli pracowaæ w pañstwowej firmie – czuj¹ siê tam dobrze i bezpiecznie. To jest te¿ wina instytucji
pañstwowych, mo¿e jesteœmy dla
tych osób za bardzo pob³a¿liwi, za
ma³o od nich wymagamy. Zawsze

jest proœba do instytucji publicznych, ¿eby te osobny rzeczywiœcie
pracowa³y, ale wiemy, ¿e miejsca
pracy tworz¹ siê w prywatnych firmach. Dlatego aby zachêciæ jeszcze bardziej do szukania pracy w
takich firmach refundowaliœmy
koszty dojazdów do pracy powy¿ej
piêciu kilometrów do firm prywatnych. Z czego to siê wziê³o? Kiedyœ
przejecha³em ca³y £obez z jednego
koñca do drugiego – okaza³o siê, ¿e
£obez jest szeroki na piêæ kilometrów. Nie wiem jednak czy zostaæ
przy tych piêciu, czy zostaæ do
trzech kilometrów, poniewa¿ jest
czêsto sprawa z mieszkañcami Dalna, a tak¿e innych miejscowoœci
wiejskich, które s¹ w pobli¿u £obza,
Reska, Wêgorzyna itd. Czy nie zrobiæ tego tak, ¿e powy¿ej trzech kilometrów z zastrze¿eniem, ¿e nie w
miejscu zamieszkania, np. ¿e ktoœ
chce w £obzie z ul. H. Sawickiej do
centrum, mimo ¿e ¿adna komunikacja nie jeŸdzi. Wiele osób o to dopytuje. Czasami trudno jest przemieœciæ siê np. starszej kobiecie na rowerze w okresie jesiennym czy zimowym miêdzy jedn¹ miejscowoœci¹ a drug¹. W mieœcie jest to mniej
odczuwalne, a z wioski, gdy jedzie
przez jakieœ pole, to bardziej odczuwa siê – powiedzia³ dyrektor Powiatowego Urzêdu Pracy Jaros³aw Namaczyñski.
Powiatowa Rada Zatrudnienia
by³a jednak innego zdania. Postanowiono, ¿e w ogóle odejdzie siê od
naliczania kilometrów. Jednog³oœnie przeg³osowano, ¿e zwrot kosztów dojazdu nale¿eæ siê bêdzie osobom doje¿d¿aj¹cym do pracy poza
miejscowoœæ zamieszkiwania. MM

Gminna Komisja Wyborcza
w £obzie
Sk³ad: Halina Bobko - przewodnicz¹ca, Zbigniew Kwiatkowski –
zastêpca przewodnicz¹cej oraz

cz³onkowie: Milena Bil, Maria Frelek, Zbigniew Martyniak, Alicja
Orzechowska i Danuta Pelc.
Gminna Komisja Wyborcza
w Radowie Ma³ym
Sk³ad: Danuta Michalik, Jolanta
Dzierwa, Bogus³aw Piotr Sowiñski,
Kazimierz Skowronek, Monika
DziurdŸ, Eligiusz Staszak i Marianna Lorent.
Gminna Komisja Wyborcza
w Resku
Sk³ad: Stanis³aw NiedŸwiedŸ,
Ewa Matwijczak, Dorota Wilisowska, Agnieszka Pietrzak, Beata Kubalak, Jolanta Aneta Lewandowska
i Hanka Kurzawiñska.
Gminna Komisja Wyborcza
w Wêgorzynie
Sk³ad: Jadwiga Krasnodêbska,
Janina Bubacz, Marek Stanis³aw
Jaskulski, Maria Jêdrzejczak, Dorota Kondraciuk, Weronika Jêdrzejczak i Wojciech Cieplak.
(r)
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Nie zakopywaæ a ofoliowaæ, niech sobie czeka na pieni¹dze

Najlepiej poczekaæ z azbestem
(£OBEZ). Podczas
komisji po³¹czonych
czêœæ zgromadzonych
na sali osób zwróci³a
uwagê na problem
usuwania azbestu
z terenu swoich
posiad³oœci. Bardzo
wysokie koszty
usuwania azbestu
s¹ zdaniem so³tysów
i niektórych radnych nie
do przyjêcia. Czy jest
jakaœ szansa, aby te
koszty zmniejszyæ?
Urzêdnicy mówi¹, ¿e tak.
Radny Lech Urbañski przyrówna³ azbest do baterii. Uzna³, ¿e skoro mo¿na oddawaæ zu¿yte baterie, to
dlaczego nie mo¿na oddawaæ
azbest, przecie¿ ludzie za to ju¿
zap³acili – mówi³ podczas komisji
po³¹czonych. Wprawdzie niektórzy
próbowali zbiæ radnego argumentem, ¿e ju¿ nie ma firm, które azbest
wyprodukowa³y, jednak radny
stwierdzi³, ¿e przecie¿ pañstwo jest
nadal to samo.
So³tysi nie dali siê tak szybko
zbiæ z panta³yku. Argumentowali,

¿e jeœli ktoœ sprzedaje zu¿yty
z³om, to jemu siê za to p³aci, a za
azbest musi zap³aciæ ten, kto go
oddaje.
- Nie doœæ, ¿e go kupiliœmy, zap³aciliœmy za niego, to teraz musimy
na w³asny koszt zdj¹æ i zap³aciæ za
oddanie. Jaki mamy w tym interes?
Lepiej niech stoi to dalej – powiedzia³ Stanis³aw Ochman so³tys Zagórzyc.
Wiceburmistrz Ireneusz Kabat
powiedzia³, ¿e taki obowi¹zek na³o¿y³o Pañstwo. Do 2032 roku azbest
musi byæ usuniêty z Polski.
– Pañstwo da³o te¿ mo¿liwoœæ,
¿e mo¿na na to pozyskaæ œrodki z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska. I my taki zbiorczy
program piszemy. Maj¹c ju¿ wiedzê
ile jest azbestu na terenie naszej
gminy, wyst¹pimy o refundacjê
kosztów utylizacji azbestu. Nie chodzi tylko o azbest, którego gmina
jest w³aœcicielem, ale równie¿ o
azbest bêd¹cy w posiadaniu mieszkañców prywatnych. W ten sposób
mo¿e z³agodzimy koszty utylizacji.
Ale na pewno koszty odbudowy
dachów bêd¹ ponosiæ mieszkañcy –
powiedzia³ wiceburmistrz Ireneusz
Kabat.
– So³tys Klêpnicy Stanis³awa
Bobko powiedzia³a, ¿e jeœli samorz¹dy nie pomog¹ mieszkañcom, to
nikt nie dŸwignie tego ciê¿aru.

Dla kogo ten powiat?
(POWIAT). Marek Migdal
goœci na kolejnych
sesjach rad gmin i
powiatu. Jego zdaniem
jest przekonanie rajców
do wspó³tworzenia
Lokalnej Organizacji
Turystycznej. Wolê
przyst¹pienia do LOT
wyrazi³y ju¿ gminy
Wêgorzyno, Dobra
oraz Rada Powiatu.
Podczas spotkania w Dobrej
M. Migdal powiedzia³ m.in. ¿e tajemnic¹ sukcesu jest wychodzenie naprzeciw marzeniom turysty.
Ale z drugiej strony nie ma co
przesadzaæ – morza tu nie przelejemy, gór nie przeniesiemy.
Grunt, to umieæ wykorzystaæ w³asne walory œrodowiskowo-krajo-

brazowe. W Dobrej rozpatrywano s³abe i mocne strony naszego
powiatu. Najmocniejsz¹ chyba
jednak jest to, ¿e te piêkne tereny
s¹ jeszcze tak ma³o zadeptane
przez turystów. Nasz powiat by³by wspania³¹ propozycjê dla tych,
którzy ceni¹ sobie ciszê, spokój i
przyrodê. Mo¿e wiêc warto tymi
terenami zainteresowaæ malarzy,
fotografów, poetów i organizowaæ tu ró¿nego rodzaje plenery i
spotkania? Teren pod ten cel jest
doskona³y, nie bacz¹c na gminê.
Tworzenie grupy jest na razie
w powijakach, podobnie, jak i
nazwa dla niej, bo nale¿y wymyœliæ coœ, co nie mia³oby w nazwie
„³obeski” a ogarnia³o swoim mianem ca³y powiat. Podobnie rzecz
ma siê z logo.
Celem LOT-u bêdzie wspieranie rozwoju turystyki w powiecie
³obeskim.
MM

– Proszê mi powiedzieæ sk¹d
wzi¹æ pieni¹dze? Przecie¿ ja to kupowa³am, za to p³aci³am, jeœli pañstwo nam nie pomo¿ecie, to nikt
tego programu do 2032 roku nie
zrealizuje. No chyba, ¿e samorz¹dy
bêd¹ dawaæ mieszañcom nó¿ pod
gard³o i wykañczaæ albo pozbawiaæ
cha³upy, taka jest prawda. My nie
dŸwigniemy tego – apelowa³a.
Na te s³owa wiceburmistrz odpar³, ¿e nie jest to wymys³ samorz¹dowców, tylko taka jest ustawa sejmowa. Zastrzeg³ jednak, ¿e nie wie
co bêdzie za rok, albo dwa pod k¹tem partycypowania gminy w kosztach budowy dachu.
W dyskusjê w³¹czy³a siê so³tys
Unimia Barbara Andryszak
– Z jednego dachu mam ponad
600 m.kw., azbestu, ale to jest tylko
jeden budynek. Tylko z tego dachu
musia³abym zap³aciæ 13.900 z³ za
utylizacjê, a sk¹d ja mam na to wzi¹æ
jak ja nie mam pieniêdzy na po³o¿enie dachu? A gdzie jeszcze utylizacja? Dodatkowo sk¹d wzi¹æ pieni¹dze na to, aby zap³aciæ firmie za
œci¹gniêcie azbestu z dachu? 40 z³ za
metr kwadratowy? Kogo na to staæ?
Sk¹d na to wzi¹æ? To jest nierealna
sprawa – powiedzia³a.
Radny Lech Urbañski zauwa¿y³,
¿e azbest produkowa³o Pañstwo, a
teraz wszystko zrzuca siê na barki
ludzi.

- Pañstwo dopuœci³o do produkcji? Produkowali, zarabiali na tym,
a teraz my musimy za to p³aciæ powiedzia³. Podsumowanie dyskusji by³a wypowiedŸ kierownik wydzia³u Infrastruktury Komunalnej i
Ochrony Œrodowiska.
– Azbest jest szkodliwy, wytwarza mikrow³ókienka, my tego
nie widzimy, ale to przenika do p³uc
i tam siê osadza. Najwiêksze wydzielanie mikrow³ókienek jest wtedy, gdy coœ siê z tym azbestem robi
– np. przy zdejmowaniu z dachu.
Stê¿enie tych mikrow³ókienek
wzrasta tysi¹ckrotnie w stosunku do
tego, jak ten azbest le¿y na dachu.
Azbest, który wniknie do p³uc, ju¿
tam zostaje. Nie ma ani dolnej, ani
górnej granicy ile tego azbestu mo¿na wch³on¹æ, bo on siê potem nie
wydala. Wartoœæ progowa, gdzie
ktoœ zachoruje na nowotwór mo¿e
byæ du¿o ni¿sza dla jednej osoby,
ni¿ dla innej. Nie mo¿na azbestu
zakopywaæ u siebie na podwórku.
Ta osoba, która chce utylizowaæ
azbest, niech zg³osi do nas ile tego
azbestu jest. Gmina bêdzie sk³adaæ
wniosek do WFOŒ i wtedy na utylizacjê dostaniemy pieni¹dze. A jeœli
ktoœ ju¿ ma zdjêty azbest i jest on na
paletach, to najlepiej go ofoliowaæ i
niech czeka a¿ dostaniemy pieni¹dze na utylizacjê – powiedzia³a Ewa
Ciechañska.
MM

WÊGORZYNO
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Co ma wspólnego Sparta z Orlikiem

Podwójna wyp³ata na Orliku?
(WÊGORZYNO).
Mieszkañcy tej gminy
maj¹ doœæ podwójnego
etatu na Orliku. Nie
godz¹ siê p³aciæ swoich
podatków na kogoœ, kto
jest w tym samym czasie
trenerem trampkarzy i
instruktorem na Orliku,
bo dla zwyk³ego
mieszkañca jedynym
rezultatem jest brak
wstêpu na boisko.
Do redakcji zg³osili siê mieszkañcy Wêgorzyna, którzy absolutnie nie chc¹ pogodziæ siê z sytuacj¹,
maj¹c¹ miejsce na wêgorzyñskim
Orliku. Z rozmów z mieszkañcami
wynika³o, ¿e kwestiê tê starali siê
rozwi¹zaæ przy pomocy portalu internetowego Wêgorzyna, jednak,
jak stwierdzili, czêœæ pytañ nie ukaza³a siê, natomiast odpowiedzi na
pozosta³e jedynie ich rozdra¿ni³y.
Dlaczego? Poruszono kilka kwestii,
które mi³oœnicy sportu chcieliby
rozwi¹zaæ.
Podwójna wyp³ata
Pierwsz¹ kwesti¹, na któr¹
mieszkañcy zwrócili uwagê, to fakt,
¿e jeden z instruktorów pracuj¹cych
na Orliku jest równoczeœnie instruktorem i trenerem trampkarzy, dodatkowo gra w szeregach Sparty. Mo¿e
nie by³oby w tym nic bulwersuj¹cego, gdyby nie to, ¿e obowi¹zki te
wykonuje w tych samych godzinach, natomiast wyp³atê dostaje za
dwie funkcje. Na podwójne etaty
mieszkañcy Wêgorzyna zwyczajnie
nie chc¹ siê godziæ.
– Nie mo¿na braæ dwa razy pieniêdzy za to samo. Burmistrz go
chroni, tym bardziej, ¿e burmistrz
jest w Zarz¹dzie Sparty i to nie jest
w porz¹dku. My chcemy mieæ swojego cz³owieka, z Wêgorzyna, który zna spo³ecznoœæ wêgorzyñsk¹.
Pan R. w trakcie treningów Sparty
nie wywi¹zuje siê jako instruktor,
nie udziela instrukcji osobom znajduj¹cym siê na Orliku i dodatkowo
w tym czasie zajmuje boisko. Treningi odbywaj¹ siê 2 - 3 razy w tygodniu i trwaj¹ po 1,5 - 2 godziny.
Za to ma podwójnie p³acone. Ten
pan doje¿d¿a ze Stargardu. Orlik

powinien byæ otwarty do 21.00, ale
zamyka o 20.00, bo ma ostatni poci¹g. Dodatkowo studiuje dziennie
w Szczecinie – jak to wszystko
mo¿na pogodziæ, ¿eby nie kolidowa³o z niczym? Na ten temat pojawi³ siê wpis na stronie wêgorzyñskiej. Burmistrz odpowiedzia³a, ¿e
nie widzi w tym nic z³ego, ale to s¹
nasze pieni¹dze, podatników. To
jest osoba z zewn¹trz, która nigdy
nie mia³a do czynienia ze spo³ecznoœci¹ lokaln¹, ze sportem w Wêgorzynie. Ludzie burz¹ siê i pisz¹
na stronie wêgorzyñskiej, ale nie
wszystkie wpisy s¹ umieszczane.
Kiedyœ by³a taka sytuacja, ¿e grali
mecz. Orlik w trakcie meczu by³
zamkniêty, gdy skoñczy³ siê, instruktor zamkn¹³ Orlik i pojecha³
do domu. By³o przed 19.00. W
trakcie treningów Sparty na Orliku,
dzieci i m³odzie¿ nie mog¹ graæ, bo
boisko jest zajête. Nie opiekuje siê
te¿ dzieæmi graj¹cymi na drugim
boisku. SpóŸnia siê do pracy i
wczeœniej zamyka. Tak nie mo¿e
byæ – powiedzia³ jeden z mieszkañców Wêgorzyna, który zastrzeg³
sobie anonimowoœæ.
Na stronie wêgorzyñskiej burmistrz w tej sprawie odpowiedzia³a:
„Treningi trampkarzy s¹ na Orliku.
Nie ma przeszkód aby ³¹czyæ te obowi¹zki, jeœli s¹ wykonywane nale¿ycie i rzetelnie. W tym samym czasie
trenuj¹ trampkarze i graj¹ mieszkañcy pod okiem instruktora. Gdzie pan
widzi problem? Mam wra¿enie, ¿e to

sztuczny problem. Licz¹ siê efekty, a
na razie mamy dobr¹ opiniê o pracy
instruktora i trenera”.
Dla kogo konkursy
Drug¹ kwesti¹ poruszan¹ przez
rozmówców zarówno z nami, jak i
na stronie wêgorzyñskiej, jest sposób zatrudniania instruktorów na
boisku.
Na pytanie jednego z internautów na stronie wêgorzyñskiej o konkurs burmistrz odpowiedzia³a:
„Nie ma konkursów na Orlik, tak
samo jak nie ma konkursów na palaczy do kot³owni. To nie s¹ pracownicy samorz¹dowi tylko pracownicy obs³uguj¹cy obiekty gminne.
Przypomnê, ¿e równie¿ nie organizowa³am konkursu zatrudniaj¹c
pana £ukasza i Bogusiê. I nie by³o
¿adnych uwag. Mam wra¿enie, ¿e
nie chodzi o konkurs, tylko o osobê
instruktora ze Stargardu, komu to
przeszkadza!?”
A jednak pod has³em „Komunikat burmistrza” z dnia 19 stycznia
2010 roku, w zak³adce Aktualnoœci
mo¿na przeczytaæ: „Informujê, ¿e
poszukujê kandydatów do pracy na
obiekcie ORLIK w charakterze
„Animatora – Moje Boisko Orlik
2012”. Praca na umowê zlecenie na
okres 9 miesiêcy. Wprawdzie nie
konkurs, ale og³oszenie o poszukiwaniu animatora na Orliku. Mieszkañcom chyba chodzi o brak informacji o poszukiwaniu kandydata.
Zapewne chodzi te¿ i o to, ¿e w

Wêgorzynie nie brakuje chêtnych
na to stanowisko, a osoba, która
czeka³a na og³oszenie w tej sprawie,
doczeka³a siê jedynie informacji, ¿e
na to stanowisko jest ju¿ zatrudniona osoba.
– Nie by³oby te¿ problemu ze
znalezieniem instruktora na Orlik w
Wêgorzynie spoœród mieszkañców
miasta. Jest przynajmniej jedna osoba, która ma takie uprawnienia, ma
wysokie osi¹gniêcia na swoim koncie i po odejœciu pani instruktor czeka³a na og³oszenie – doda³ mieszkaniec.
Nie by³o czasu na konkurs
Kolejnym aspektem, z którym
mieszkañcy nie mog¹ siê zgodziæ,
jest kwestia zatrudnienia trenera.
Konkursu w tej sprawie nie by³o.
Burmistrz na swojej stronie t³umaczy, ¿e sytuacja, w jakiej znajdowa³a siê Sparta kilka miesiêcy temu,
wymaga³a szybkich dzia³añ, bo grozi³o jej rozwi¹zanie; „nie by³o ¿adnego trenera i w tym momencie nie
by³o czasu na konkursy, musia³am
wybraæ rozwi¹zanie najlepsze dla
sportu gminnego. W tej chwili Sparta gra, instruktorzy s¹ - Orlik funkcjonuje” - napisa³a.
A mieszkañcy Wêgorzyna jak
byli bez pracy, tak s¹. I co z tego, ¿e
s¹ dyspozycyjni i maj¹ czas? Mo¿e
w Stargardzie znajd¹ pracê? Póki co
zawodnik, trener i instruktor w jednej osobie prowadzi Spartê wprost
na najwy¿sze pó³ki pi³karstwa. MM
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Oddali wysypisko, teraz p³ac¹ za œmieci i jeszcze bêd¹ musieli je zrekultywowaæ

Czy Resko krêci na siebie
(RESKO-Komorowo).
Gmina po raz kolejny
przed³u¿y³a niekorzystn¹
dla siebie umowê.
Mo¿e okazaæ siê,
¿e mieszkañcom gminy
pozostanie p³aciæ
miliony za rekultywacjê
sk³adowiska, na które
ktoœ inny zwozi odpady.
Trudne do pojêcia jest postêpowanie samorz¹dowców z gminy
Resko. Ich dzia³anie mo¿e doprowadziæ do tego, ¿e mieszkañcy gminy bêd¹ musieli zap³aciæ oko³o 3,5
miliona z³ za rekultywacjê sk³adowiska odpadów w Komorowie.
Sama koniecznoœæ rekultywacji nie
jest tu niczym dziwnym. Niezrozumia³e s¹ jednak kroki podejmowane
przez reskich samorz¹dowców.
Kilka lat temu, jeszcze w poprzedniej kadencji, gmina Resko
przekaza³a sk³adowisko dla Zwi¹zku R-XXI. G³oœno wówczas mówi³o siê o tym, ¿e podstawowym argumentem oddania sk³adowiska by³
punkt, mówi¹cy o tym, ¿e w zamian
R-XXI dokona rekultywacji sk³adowiska w Komorowie. Oko³o dwóch
lat temu Zwi¹zek R-XXI zwróci³ siê
do burmistrza Reska o wyra¿enie
zgody, ¿eby na to sk³adowisko trafia³y równie¿ odpady z gmin Nowogard i Golczewo. Burmistrz poprosi³ w tej sprawie o opiniê radnych.
Wówczas radnym zosta³a pokazana
umowa przekazania sk³adowiska
dla R-XXI. Okaza³o siê wtedy, ¿e
wprawdzie w umowie jest zapis o
tym, ¿e Zwi¹zek R-XXI dokona rekultywacji sk³adowiska, ale... za
œrodki finansowe gminy Resko,
ewentualnie o œrodki pomniejszone
o kwotê, jak¹ uda siê R-XXI pozyskaæ z zewn¹trz.
Przy za³o¿eniu, ¿e przeciêtny
koszt rekultywacji hektara sk³adowiska wynosi oko³o 600 tys. z³, a
sk³adowisko w Komorowie ma oko³o 6 ha, to koszt wyniesie 3.600 tys.
z³. Maj¹c tê wiedzê, radni wiêkszoœci¹ g³osów zgodzili siê na to, by na
sk³adowisko by³y przywo¿one odpady z innych gmin. Jest to o tyle
zadziwiaj¹ce, ¿e gmina Resko wziê³a na siebie dodatkowy ciê¿ar, nie
maj¹c nic w zamian. Z jednej strony
odda³a sk³adowisko do Zwi¹zku i to
do Zwi¹zku trafiaj¹ pieni¹dze za
przyjmowanie œmieci do Komorowa, z drugiej strony gmina nie ma

¿adnej gwarancji, ¿e gdy przyjdzie
do rekultywacji – Zwi¹zek do³o¿y
do tego choæby z³otówkê. Takiego
zapisu bowiem nie ma w umowie.
Jest tylko gwarancja s³owna prezesa
Zwi¹zku R-XXI, gwarancja, której
nie chce daæ na piœmie. To oznacza
z kolei, ¿e za dwa lata, gdy sk³adowisko bêdzie musia³o byæ zamkniête, gmina Resko pozostanie sama z
problemem góry œmieci w Komorowie.
Maj¹c tê wiedzê radni rescy podczas ostatniej sesji, ponownie
przed³u¿yli umowê pozwalaj¹c¹
gminie Nowogard i Golczewo wwoziæ do siebie odpady. Samorz¹dowcom nie przysz³o do g³owy, aby w
jakikolwiek zabezpieczyæ gminê na
przysz³oœæ. Nie dokonano ¿adnych
zmian.
– Gdy przekazywaliœmy sk³adowisko dla R-XXI, to by³o ono wype³nione w 20 procentach. Uwa¿a³em, ¿e skoro przekazaliœmy sk³adowisko wype³nione tylko w czêœci,
to R-XXI powinno przeprowadziæ
rekultywacjê w 80 proc., a jak nie, to
gminy Nowogard i Golczewo powinny siê do³o¿yæ i powinny byæ
prowadzone rozmowy. My sami nie
mo¿emy zostaæ póŸniej z tym problemem. Mój wniosek nie zosta³
uwzglêdniony w umowie. Teraz ju¿
trzeci raz przed³u¿aliœmy umowê
dla R-XXI, ¿eby gminy Golczewo i
Nowogard mog³y tu przywoziæ odpady. Prezes zawsze t³umaczy³ siê
tym, ¿e nie maj¹ takich mo¿liwoœci.
Umowa wiêc przed³u¿ana jest bez
nanoszenia zmian – powiedzia³ radny gminy Resko Zbigniew Pa³ubiak.
Wszystkie gminy powiatu ³obeskiego, prócz £obza, s¹ w R-XXI.
Gospodarka odpadami ma byæ oparta na budowie sk³adowiska odpadów w S³ajsinie pod Nowogardem –
obs³uguj¹cego ca³e R-XXI. Jak historia pokazuje, to sk³adowisko
mia³o powstaæ ju¿ 10 lat temu. Póki
co, wniosek z³o¿ony jest w Warszawie w Narodowym Funduszu
Ochrony Œrodowiska. We wniosku
ma byæ naniesiona poprawka dotycz¹ca kompostowni. Tak wiêc prace
nad budow¹ nowego sk³adowiska s¹
zaledwie w zarodku. Równoczeœnie
odk¹d do gminy Resko trafiaj¹
œmieci z innych gmin, sk³adowisko
w Komorowie bardzo szybko zape³nia siê. Pytanie, gdzie bêdzie Resko
woziæ swoje odpady, gdy przyjdzie
zamkn¹æ sk³adowisko w Komorowie, a S³ajsino nadal bêdzie w powijakach?
Decyzja radnych reskich jest o

tyle dziwna, ¿e w ka¿dej chwili
mog¹ odst¹piæ od umowy. Nikt im
nie ka¿e przed³u¿aæ niekorzystnych
dla gminy zobowi¹zañ. Bo w³aœciwie co gmina Resko z tego ma? 500
tys. z³ rocznie w bud¿ecie i s³own¹
deklaracjê prezesa o pomocy w
przysz³oœci. Radny gminy Resko
Zbigniew Pa³ubiak widzi w tym
ogromne niebezpieczeñstwo dla
swojej gminy.
- Ze strony pana prezesa by³y
ca³y czas deklaracje, ¿e R-XXI zdobêdzie póŸniej œrodki zewnêtrzne i
tê rekultywacjê przeprowadzi. Jednak w ¿adnym wypadku nie wyra¿a³
zgody na to, aby dokonaæ aneksu w
umowie, ¿e tak siê stanie.
Obawiam siê tego, ¿e R-XXI nie
do³o¿y siê w przysz³oœci do rekultywacji tego sk³adowiska. Aby pozyskaæ jakieœ œrodki zewnêtrzne na
inwestycjê, trzeba mieæ wk³ad w³asny. A dzisiaj R-XXI nie ma nawet
na wk³ad w³asny, aby wzi¹æ kredyt
w wysokoœci 16 milionów z³ na budowê sk³adowiska w S³ajsinie –
powiedzia³.

W³aœnie brak œrodków na wk³ad
w³asny by³ powodem wizyty prezesa Zwi¹zku R-XXI na sesji w Resku.
Wówczas przedstawi³ zgromadzonym radnym miejskim projekty
uchwa³, które mia³y byæ podjête
podczas walnego zgromadzenia
Zwi¹zku, de facto w tym samym
dniu, co sesja w Resku. Nie sta³o siê
tak tylko dlatego, ¿e frekwencja na
walnym by³a zbyt ma³a. Prezes pokaza³ dwa projekty uchwa³, oba wi¹za³y siê z podwy¿kami. Tak oto rajcy dowiedzieli siê, ¿e od przysz³ego
roku za mo¿liwoœæ wwiezienia tony
odpadów na sk³adowisko, znajduj¹ce siê w ich gminie, trzeba bêdzie
zap³aciæ nie jak do tej pory 60 z³, a
85 z³, natomiast op³ata od jednego
mieszkañca wzroœnie z 1 z³ do 3 z³.
Op³aty te nie maj¹ nic wspólnego z
kosztami obs³ugi sk³adowiska. Po
prostu Zwi¹zek potrzebuje zabezpieczenia sp³aty kredytu, jaki zostanie wziêty na budowê sk³adowiska.
Problem dodatkowo polega na
tym, ¿e wprawdzie w Zwi¹zku jest
28 gmin, jednak tylko 16 z nich bê-

tygodnik ³obeski19.10.2010 r.

INFORMACJE

ANR sprzedaje
pa³ac w Mieszewie

bat?
dzie ponosi³o ten koszt. Pozosta³e
12 gmin, które s¹ w Zwi¹zku, maj¹
w³asne sk³adowiska, albo wywo¿¹
je poza granice swoich gmin, jednak
nie w ramach R-XXI. Oznacza to, ¿e
25 z³, które jest przeznaczone na
sp³atê kredytu, ponosi tylko 16
gmin, a 12 nie.
Problem polega jednak na tym,
¿e pieni¹dze za przyjêcie jednej
tony odpadów na sk³adowisko nie
wp³ywaj¹ na konto gminy Resko, a
do R-XXI. Gmina Resko za pozostawienie odpadów na sk³adowisku
w Komorowie p³aci tyle samo co
Nowogard i Golczewo. Ró¿nica
polega na tym, ¿e gdy przyjdzie do
rekultywacji, Resko pozostanie z
problemem samo. Za odpady do
gminy Resko wp³ywa rocznie 500
tys. z³, jest to u³amkowa czêœæ tego,
co otrzymuje R-XXI i jest to zbyt
ma³o, jeœli gminie przyjdzie wykonaæ rekultywacjê.
- Myœlê, ¿e gmina Resko powinna d¹¿yæ do tego, by zmieniæ umowê. Musi byæ w ostatecznoœci zapis,
¿e R-XXI zobowi¹zuje siê do przeprowadzenia rekultywacji. Ju¿ rok
temu proponowa³em, abyœmy nie
wyrazili zgody na przed³u¿anie
umowy. Wówczas prezes powiedzia³, ¿e bêd¹ woziæ gdzie indziej,
wymieni³ Kraœnik w gminie Wêgorzyno. Wiêkszoœci¹ g³osów rada
zdecydowa³a, ¿e przed³u¿amy umowê. Jednak tak, jak jest dzisiaj, nie
mo¿e byæ. Niepokoi mnie ta sytuacja. Dodatkowo stanowisko urzêdu jest takie, ¿e koszt rekultywacji
sk³adowiska wype³nionego w ca³oœci jest mniejszy ni¿ wype³nionego
w 20 proc. Nie chce mi siê w to
wierzyæ, ale tak podaj¹. Tak¹ informacjê przekazano dla radnych. Nie
zgadzam siê z tym. Tam by³o kilka
kwater i jeœli kwatera nie jest wype³niona, to koszt jej rekultywacji by³by na pewno du¿o ni¿szy.
Jeœli dzisiaj R-XXI nie ma nawet
œrodków na zabezpieczenie wk³adu
w³asnego, to sk¹d póŸniej znajd¹ siê
pieni¹dze na to, ¿eby wy³o¿yæ choæby na wk³ad w³asny na rekultywacjê? Przyjmijmy, ¿e teraz s¹ trzy
sk³adowiska R-XXI. Tylko koszt
rekultywacji sk³adowiska w Komorowie wynosi oko³o 3,5 miliona z³,
a jeszcze s¹ dwa pozosta³e. Sk¹d
Zwi¹zek weŸmie na to pieni¹dze?
Niebezpieczeñstwo jest jeszcze
takie, ¿e nawet gdyby R-XXI chcia³
do³o¿yæ siê w przysz³oœci do rekultywacji, to musi byæ zgoda wszystkich cz³onków R-XXI. Czyli zgoda
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28 gmin. Zgoda taka musi zapaœæ
uchwa³¹ walnego zgromadzenia.
Jaki biznes w tym bêd¹ mia³y pozosta³e gminy? To bêdzie nasz problem. I jeœli dzisiaj tej sprawy nie
za³atwimy, to uwa¿am, ¿e póŸniej
tym bardziej nie – doda³ radny.
Inna rzecz, ¿e obecnie du¿o
gmin skorzysta³o ze œrodków unijnych na ró¿ne inwestycje typu: kanalizacje, wodoci¹gi, termomodernizacjê itd., równoczeœnie znacznie
zad³u¿aj¹c siê. Tym bardziej wiêc
w¹tpliwym jest, aby zgodzi³y siê
dodatkowo sfinansowaæ rekultywacjê w obcej gminie. Póki sk³adowisko w Komorowie jest w miarê puste, samorz¹dowcy maj¹ mo¿liwoœæ
negocjacji. Jak widaæ, nie za bardzo
chc¹ z tego korzystaæ, tym bardziej,
¿e jak zauwa¿a radny Z. Pa³ubiak,
gmina mog³a szukaæ odpadów od
gmin, które zap³aci³yby bezpoœrednio do reskiej kasy. To pozwoli³oby
gminie od³o¿yæ pieni¹dze na rekultywacjê, b¹dŸ nie zad³u¿aæ siê w tak
znacznym stopniu, jak obecnie.
Zadziwiaj¹ca jest te¿ wysokoœæ
op³at za przyjêcie odpadów na sk³adowisko. Dla porównania £obez
wozi odpady do Rymania. Za przyjêcie 1 tony na sk³adowisko p³aci 50
z³, a od przysz³ego roku w zwi¹zku
z podwy¿k¹ – 51 z³ za tonê. Natomiast mieszkañcy Reska p³ac¹ 60 z³
za z³o¿enie jednej tony na w³asnym
sk³adowisku, które oddali R-XXI, a
od przysz³ego roku najprawdopodobniej bêd¹ p³aciæ 85 z³.
Podsumowuj¹c - jeœli chodzi o
pobieranie pieniêdzy za wwo¿enie
œmieci na sk³adowisko w Komorowie, to nale¿y ono do Zwi¹zku RXXI, ale jeœli chodzi o rekultywacjê
i ponoszenie jej kosztów– to do
gminy Resko. Przyznaæ trzeba, ¿e
doskona³a umowa, o ile nie dotyczy
mieszkañców gminy Resko. Mo¿e
okazaæ siê ju¿ za dwa lata, ¿e samorz¹d reski obudzi siê z rêk¹ w nocniku. Tym boleœniejsza bêdzie to
pobudka, gdy kasa gminy bêdzie
pusta. Ju¿ dziœ gmina ma 16 milionów zad³u¿enia (³¹cznie z kredytem
za gimnazjum). Jest to kwota graniczna zad³u¿ania siê gminy. Oznacza to, ¿e w przysz³oœci gmina bêdzie mia³a ogromny problem z pozyskaniem kredytu, a bez niego o
rekultywacji nie mo¿e byæ mowy.
Pozostanie góra œmieci, p³acenie
kar i p³acz, ¿e kolejnemu samorz¹dowi nie przysz³o do g³owy, by zabezpieczyæ gminê przed takim patem.
MM

W wrzeœniu w „Rzeczpospolitej” ukaza³o siê og³oszenie Agencji
Nieruchomoœci Rolnych Oddzia³
Terenowy w Szczecinie, o zamiarze sprzeda¿y pa³acu w Mieszewie
wraz z ziemi¹. To maj¹tek po by³ym
PGR Mieszewo. W sk³ad oferowanej nieruchomoœci wchodz¹ m.in.
grunty orne, pastwiska oraz budynki, w tym pa³ac, magazyny, hale,

obory i budynki gospodarcze. To
wszystko po³o¿one jest na prawie
408 hektarach. Cena za ca³oœæ wynosi 6.331.500 z³, w tym wartoœæ
zespo³u
pa³acowo-parkowego
oszacowano na 389 tys. z³. Zainteresowani mog¹ uzyskaæ wiêcej informacji w ANR OT w Szczecinie
lub Jednostce Gospodarczej Zasobu w Nowogardzie.
(r)

Uratowa³ budynki i...
zap³aci³ karê
(SIELSKO). Z mapy tej miejscowoœci mia³y znikn¹æ dwa budynki. Za to, ¿e tak siê nie sta³o, Roman
Wróblewski otrzyma³ karê. Dziœ w
tych budynkach mieszkaj¹ ludzie.
By³ rok 1962, gdy przewodnicz¹cy Gromadzkiej Rady Roman
Wróblewski obecnie zamieszka³y w
Runowie Pomorskim w gm. Wêgorzyno, otrzyma³ nakaz rozebrania
budynków w Sielsku. Równoczeœnie otrzyma³ pieni¹dze na zakwaterowanie dwóch m³odych nauczycielek, które mia³y tam przyjechaæ.
– Dom, który mia³em rozebraæ,
sta³ naprzeciw koœcio³a. Wtedy by³

w stanie ruiny. Postanowi³em zrobiæ
po swojemu i budynek po by³ej mleczarni wyremontowa³em. Na górze
umieœci³em nauczycielki, na dole wyremontowa³em pomieszczenia
na szko³ê. PóŸniej uczy³y siê tam
równie¿ dzieci z Mielna. Z kolei
ma³y domek, który mia³ zostaæ rozebrany – równie¿ pozosta³. Za to
otrzyma³em ju¿ w czasach „Solidarnoœci” karê ze starostwa w wysokoœci 1.600 z³ – wspomina R. Wróblewski.
Karê zap³aci³, ale dziêki niemu
do dziœ budynki stoj¹, a w nich
mieszkaj¹ ludzie.
MM

Zaproszenie do Turnieju Pi³ki
Siatkowej
MKS OLIMP £OBEZ zaprasza do udzia³u w Turnieju Pilki Siatkowej
Mê¿czyzn o Puchar Burmistrza £obza, który odbêdzie siê dnia 6 listopada
2010 r. o godzinie 10.00 (sobota), w £obzie, w hali widowiskowej przy
ulicy Orzeszkowej 7. Wpisowe do turnieju 50 z³, ograniczona liczba zespo³ów. Zg³oszenia do turnieju w telefoniczne pod numer 512 466 241 oraz
w dniu zawodów.
Ze sportowym pozdrowieniem Prezes MKS OLIMP Marcin Æwik³a
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„Iskra” wyró¿niona w Pyrzycach
Grupa dziewcz¹t ze Szko³y
Tañca Towarzyskiego „Iskra”
wziê³a udzia³ 16 paŸdziernika
br. w III Turnieju Tañca Towarzyskiego i Nowoczesnego o Puchar Baszty Pyrzyckiej w Pyrzycach.
Grupa w sk³adzie: Aleksandra
Krzêæko, Patrycja Jaremko, Karolina Rodak, Kinga Moroz, Aleksandra Gêsikiewicz, Ma³gorzata Zieliñska, Agnieszka Olejnik i Gabriela Piskorz zaprezentowa³a przygotowany przez instruktora tañca Katarzynê Radomsk¹ uk³ad tañców
standardowych pod tytu³em „Wodewil”. W ca³ym turnieju wziê³y udzia³
34 zespo³y taneczne, a w grupie
wiekowej, w której tañczy³a „Iska”
- 15 zespo³ów.
Pani Katarzyna Radomska
otrzyma³a wyró¿nienie jako instruktor tañca. Wyró¿nienie otrzyma³a tak¿e prowadzona przez ni¹
grupa taneczna.
(o)

HAPPENING PRZECIWKO KARZE ŒMIERCI
w LO RESKO
Cz³onkowie i sympatycy
Szkolnej Grupy 74
Amnesty International,
we wtorek 12
paŸdziernika,
zorganizowali
happening w zwi¹zku
z obchodami Dnia
Przeciwko Karze
Œmierci.
W ubieg³ym roku, na ca³ym
œwiecie wykonano co najmniej 714
egzekucji w 18 pañstwach - nie licz¹c Chin, które nie ujawniaj¹ danych. Sposoby wykonania kary
œmierci obejmuj¹ powieszenie, rozstrzelanie, œciêcie, ukamienowanie,
pora¿enie pr¹dem i wstrzykniêcie
trucizny.
Kara œmierci jest okrutna i poni¿aj¹ca, jest afrontem wobec godnoœci ludzkiej. Bardzo czêsto dochodzi do wykonywania wyroku œmierci na osobach, których wina nie zosta³a udowodniona ponad wszelk¹
w¹tpliwoœæ. Coraz mniej pañstw
decyduje siê na wykonanie wyroków œmierci, œwiat coraz g³oœniej

mówi NIE temu wstydliwemu dla
ca³ej ludzkoœci zjawisku.
Amnesty International jest przeciwne karze œmierci we wszystkich
przypadkach, bez wyj¹tków ze wzglêdu na: rodzaj pope³nionego przestêpstwa, cechy przestêpcy i metodê, jak¹
pañstwo zabija wiêŸnia.
Szkolna Grupa 74 Amnesty
International w ramach Dnia Przeciwko Karze Œmierci zbiera³a podpisy pod petycj¹ przeciwko wykonaniu wyroku œmierci na Troyu Davisie – Amerykaninie, którego proces s¹dowy pozostawia wiele do
¿yczenia pod wzglêdem rzetelnoœci.
W petycji przy³¹czaj¹ siê do proœby
o u³askawienie skazanego, poniewa¿ jest zbyt wiele w¹tpliwoœci, czy
Troy Davis jest rzeczywiœcie winien.
Uczniowie naszej szko³y w
symboliczny sposób okazali swój
protest wobec kary œmierci. Mamy
nadziejê, ¿e ten happening pokazuj¹cy skazanych na karê œmierci
przez powieszenie, stanie siê dla nas
wszystkim okazj¹ do refleksji i zastanowienia nad wartoœci¹ ludzkiego ¿ycia.
Opiekun Szkolnej Grupy 74 AI
Agata Popielarz
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Dzieñ Nauczyciela w ³obeskiej „dwójce”
W Œwiêto Edukacji
Narodowej, 14
paŸdziernika, w naszej
spo³ecznoœci w Szkole
Podstawowej nr 2
w £obzie, odby³a siê
uroczysta akademia.
Do zgromadzonych nauczycieli,
pracowników
administracji,
uczniów i przyby³ych rodziców,

przemawiali: dyrektor Szko³y pani
Jolanta Babyszko i zaproszony
goœæ, zastêpca burmistrza £obza,
pan Ireneusz Kabat.
Z ich ust, dla wszystkich pracowników oœwiaty, pop³ynê³y serdeczne ¿yczenia i wyrazy uznania za
codzienny trud pracy dydaktycznowychowawczej.
Goœcinnie z wa¿nymi i radosnymi informacjami wyst¹pi³ tak¿e
emerytowany nauczyciel, pan Tadeusz Sikora, obecnie sprawuj¹cy

opiekê nad dru¿yn¹ pi³karsk¹ „m³odzików”. Mi³o by³o us³yszeæ, ¿e
dru¿yna Szko³y Podstawowej nr 2 w
£obzie, w rozgrywkach ogólnopolskich, zajê³a wysokie, trzecie miejsce, i ¿e za najlepszego bramkarza
uznano naszego ucznia z klasy VIa,
Mateusza W¹trobê
. Gdy do tych radosnych wiadomoœci do³¹czymy i tê, o awansie

biegaczy do eliminacji wojewódzkich, to jest siê z czego cieszyæ.
Po pierwszej czêœci akademii, w
jej drugiej ods³onie, uczniowie pod
kierunkiem swoich wychowawców,
wyst¹pili z programem artystycznym. Recytowane wiersze, uk³ady
taneczne i piosenki w ich wykonaniu, by³y wspania³ym prezentem z
racji tej uroczystoœci.
JG

Przyjêci do grona gimnazjalistów
(WÊGORZYNO) 8
wrzeœnia gimnazjaliœci
rocznik 2010 stali siê
pe³noprawnymi uczniami
Gimnazjum w Wêgorzynie.
Po uroczystym
œlubowaniu fakt ten
przypieczêtowano
dotkniêciem o³ówka
i przypiêciem tarcz
szkolnych.

Pasowani pierwszoklasiœci z
dum¹ schodzili ze sceny w towarzystwie licznie przyby³ych na uroczystoœæ rodziców. Nie tylko rodzice
dopisali… Nowych gimnazjalistów
witali w szkole wiceburmistrz pani
Zofia Makarem i ksi¹dz proboszcz
Karol Wójciak. Towarzyszyli najm³odszym uczniom wychowawcy
ze szko³y podstawowej.
Serdeczne powitanie zgotowali
pierwszoklasistom starsi koledzy.
Uœwiadomili im wagê sk³adanej
przysiêgi, przypomnieli o obowi¹z-

kach uczniowskich. Nie zapomnieli
te¿ o niespodziance – mi³ym upominku. Wrêczyli kolegom kodeks
postêpowania gimnazjalisty. Nowi
uczniowie w zamian za prezent zadedykowali przyby³ym goœciom
wystêp artystyczny. W poetyckiej
formie opowiedzieli o swoich
pierwszych wra¿eniach z pobytu w
gimnazjum. Piêkne s³owa o szkole
jako wspólnocie tworz¹cej ma³¹
rodzinê wzbogacili rytmicznymi

piosenkami. Najbardziej wpada³y w
ucho s³owa piosenki: „A wszystko
to, bo szko³ê kocham…”.
Po wspania³ym powitaniu i s³odkim poczêstunku ufundowanym
przez rodziców nowo pasowani
gimnazjaliœci raŸnym krokiem ruszyli do sal. Nastêpnego dnia zaczn¹
wype³niaæ pierwsze zobowi¹zanie z
kodeksu ucznia: N jak nauka…
Miejmy nadziejê, ¿e systematycznie i pilnie!
(o)
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Co siê sta³o z nasz¹ klas¹?
„Co siê sta³o z nasz¹ klas¹,
pyta Adam w Tel-Awiwie.
Ciê¿ko sprostaæ naszym czasom,
ciê¿ko w ogóle ¿yæ uczciwie” …
tak œpiewa³ wielki bard okresu
Solidarnoœci Jacek Kaczmarski.

Spotkaliœmy siê
ju¿ po raz dziesi¹ty
My, absolwenci Liceum Ogólnokszta³c¹cego w £obzie z
roku1964, 1965, 1966 z radoœci¹
odbieraliœmy nasze œwiadectwa
dojrza³oœci oko³o 45 lat temu.
Potem chêtnie uczestniczyliœmy
w oficjalnych zjazdach szkolnych,
odbywanych cyklicznie co piêæ lat w
murach „starej budy”. Po latach
wszyscy klasowi koledzy staj¹ siê
bardziej bliscy i drodzy sercu. Chyba w³aœnie to uczucie sprawi³o, ¿e
zje¿d¿amy siê na spotkania rocznikowe systematycznie, a w tym roku
odby³ siê nasz jubileuszowy

X Kole¿eñski Zjazd
Klasowy
Na miejsce spotkania w dniach
wrzeœniowych wybrano nadmorskie Sarbinowo. By³o jak zwykle
weso³o, gwarno, wspomnieniowo, a
nawet plotkarsko. Program pobytu,
przygotowany przez gospodarzy
Zjazdu, kol. Ryszarda Kamiñskiego
i kol. Mariê Weso³owsk¹-Korput
(mieszkañcy Koszalina), obejmowa³ 3 dniowy rekonesans, w tym
wieczór wspomnieñ i uzupe³nianie
kroniki, ca³onocny dancing, grillowanie, œpiewy biesiadne z gitar¹,
udzia³ we mszy œw. w koœciele pw.
Wniebowziêcia Najœwiêtszej Maryi
Panny, spacery pla¿¹ morsk¹.
By³ czas na d³ugie rozmowy.
Mówiliœmy o sobie, o tym, co osi¹gnêliœmy, zdobyliœmy, czego nauczyliœmy siê przez te lata po rozstaniu ze szko³¹. Ka¿dy z nas dzieli³ siê
swoimi sprawami, niektórzy otwar-

Uczestnicy Zjazdu w Sarbinowie.
Od lewej, Kole¿anki: Mariola Jarych-Szczupak, Irena Pilicka-Krusiñska), Maria Weso³owska- Korput, Alina
¯ó³taszek-Gêsikiewicz, Bogumi³a Rajtar-Bogdanowicz, Bronis³awa £yczkowska-Musielska, Iwona WagnerKusek, Janina Szymkowiak-Lulek, Alicja Kamiñska-Bednarek, Maria Lewandowska-Bednarek, Irena PrabuckaCzurak, Feliksa Ryszkiewicz-Grabian, Helena Styczyñska-Szwemmer.
Od lewej, Koledzy: Grzegorz Post, Jaros³aw Tarnowski, Stanis³aw Wolniak, Tadeusz Jurczyk, Tadeusz Nabo¿niak, Emilian Molenda, Ryszard Kamiñski, Zdzis³aw Bogdanowicz, Krzysztof Czarski, Boles³aw Kuku³a.
cie przedstawiali bolesne, ¿yciowe
niepowodzenia, œmieræ czy chorobê
bliskich. Czujemy siê zwi¹zani z t¹
bliskoœci¹, radoœnie zdumieni
w³asn¹ szczeroœci¹. Nie myœl¹c o
zajmowanych pozycjach spo³ecznych i wyuczonych zawodach, widzimy w sobie jedynie przyjaŸñ i
kole¿eñstwo klasowe sprzed lat.
Nie zapomnieliœmy o nieobecnych, którzy ju¿ na zawsze opuœcili
nasze wspólne towarzystwo. Brakowa³o nam przedwczeœnie zmar-

³ych Kole¿anek i Kolegów klasowych – Ireny, Maryli, Honoraty,
Jadzi, Wiesi, Krystyny, Leokadii,
Tadka, Czeœka. Byliœmy wstrz¹œniêci tak¿e tegorocznym tragicznym odejœciem Jurka. We wspomnieniach pozosta³a nam postaæ
wychowawczyni klasy maturalnej z
roku 1965, œ.p. Pani Danuty Kiszkurno i dyrektora Szko³y œ.p. Pana
Bronis³awa Po³etka. No có¿, takie
jest ¿ycie ...
To dobrze, ¿e idea tych klasowych

spotkañ przetrwa³a 10 lat. I przetrwa
d³u¿ej, gdy¿ podjêliœmy decyzjê, ¿e
póki si³ i ¿ycia starczy tê tradycjê bêdziemy podtrzymywaæ. A co w przysz³ym roku? Czekaj¹ nas w czerwcu
uroczyste obchody 65-tej rocznicy
powstania Liceum Ogólnokszta³c¹cego i Gimnazjum w £obzie. Bêdzie
to nastêpna okazja do liczniejszego
spotkania po latach absolwentów
³obeskiej szko³y œredniej.
Kolega klasowy
Zdzis³aw Bogdanowicz.

Gorzelnia Rolnicza
Nie¿ychowo (Wielkopolska)

kupuje ¿yto,
pszen¿yto i pszenicê
(mo¿e byæ poroœniête)
tel. 67-287-63-11,
501 386 929, 502 349 320.

DRUKARNIA WYBORCZA 504 042 532
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OG£OSZENIA DROBNE

Og³oszenie mo¿na nadaæ emailem: wppp1@wp.pl
INNE

NIERUCHOMOŒCI

US£UGI

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

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

Wynajmê lokal na dzia³alnoœæ handlowo-us³ugow¹ o pow. 100 mkw. w
centrum £obza. Tel. 608 335 881

WYKONUJEMY OGRODZENIA betonowe, metalowe, bramy, furtki,
napêdy. Jamex, Wêgorzyno, ul.
Po³udniowa 1, tel. 913971951,
509288363.

Zgubi³a legitymacjê PZEiR, zaœwiadczenie o przejazdach. Nr leg.
060192, data wydania 21.11.2006,
D. Bednarczyk
Wypo¿yczalnia sprzêtu budowlanego i ogrodowego oferuje: zagêszczarki, m³oty, mieszad³a, elektronarzêdzia, bruzdownice, kosiarki,
kosy spalinowe, glebogryzarki itp.
Tel. 512997714.
Wózek 3 czêœciowy firmy Tako
sprzedam. Cena: 300 z³. Tel. 501
894 828.

Sprzedam dzia³kê budowlan¹ 820
mkw. wraz z rozpoczêt¹ w 2009 r.
budow¹ domu jednorodzinnego na
ulicy Mieszka I w £obzie. Wiêcej
informacji pod numerem telefonu
607 085 148.
Wynajmê sklep na osiedlu 40-Lecia
w Wêgorzynie. Tel. 91 397 1498
Sprzedam 1/4 czêœci przytulnego
domu po remoncie w £ob¿anach, 3
km od £obza, 97 mkw. Cena 195 tys.
z³. Tel. 91 397 4342, 600 265 547,
www.atut-dom.pl

Stare polskie radio Pionier U2 (dzia³aj¹ce) dla kolekcjonera sprzedam.
Zdjêcia na ¿yczenie. Tel. 501 894
828.

Be³czna, sprzedam dom wolno stoj¹cy pow. ca³kowita 150 mkw., cena
198 tys. z³. Tel. 91 397 4342, 600
265 547, www.atut-dom.pl

U¿ywany kontuar z p³yty meblowej
oraz profili i k¹towników do punktu
kasowego sprzedam. Tel. 501 894
828

Wysiedle, 7 km od £obza, sprzedam budynek poniemiecki typu
dworek, dwa osobne mieszkania po
remoncie. Cena 320 tys. z³. Tel. 91
397 4342, 600 265 547, www.atutdom.pl

Masz sposób na deszczowe wieczory? Ja mam. PrzyjdŸ w ka¿dy
czwartek w godz. 18 - 21, £obez ul.
Murarska 9a i zagraj w grê Cashflow!. www.Icfe.pl
Otwarto sklep prozdrowotny
TOTU GAMA w £obzie, ul. Przedmiejska 11. Oferujemy artyku³y
prozdrowotne, us³ugi œwiecenia i
konchowania uszu. Tel. 91
3974273.

Powiat gryficki
Sprzedam piec produkcji PLESZEW 50 KW na mia³, wêgiel, drewno, z regulatorem temperatury i
wentylator mikro procesowy, u¿ywany jeden sezon grzewczy, zakupiony w 2009 roku z. Cena 3.900 z³.
Tel. 503 043 309, 512 013 970 Gryfice.

Region
T³umacz przysiêg³y j. francuskiego.
Ko³obrzeg. Tel. 094 3521058 , 694
667 941.

PRACA
Powiat drawski
Przyjmê dziecko pod opiekê (Z³ocieniec), Tel. 501786654

Powiat œwidwiñski
Sprzedam pó³ domu w Œwidwinie,
pow. 110 mkw. na dzia³ce 1300
arów. Tel. 601 795 722 lub 665 846
162

NAUKA
Powiat ³obeski
Studentka filologii angielskiej po
kilkuletnim pobycie w Anglii udzieli
korepetycji na ka¿dym poziomie.
Tel. 795 674 466

MIESZKANIA
Powiat ³obeski
Poszukujê kawalerki do wynajêcia
w £obzie lub okolicy. Tel. 505 753
369.

Powiat gryficki
Videofilmowanie, fotografia. Tel.
505 747 377

Wynajmê lokal na dzia³alnoœæ handlowo-us³ugow¹ o pow. 100 mkw. w
centrum £obza. Tel. 608 335 881.

Us³ugi elektryczne Chlebicki S³awomir tel. 606 824 461.

Region
Dywanopranie. Tel. 604 373 143
Wideofilmowanie. Tel. 605 732
267.

Powiat œwidwiñski
Rzuæ palenie – wystarczy 1 zabieg:
nerwice, depresje, alergie, nadwaga. Gabinet Œwidwin, tel. 880 400
739.
Gara¿e, wiaty blaszane, monta¿, dowóz gratis. Tel. 598 334
536, 605 286 058, 661 953 331.
Producent GO-STAL Przechlewo. U nas najtaniej.
GARA¯E BLASZANE OCYNKOWANE – PRODUCENT. Tel.
059 8334312, 798 710 329, 698
230 205. F.T. Wróbel Przechlewo. www.blaszanygaraz.pl

ROLNICTWO
Powiat ³obeski
Sprzedam prosiaki. Tel. 504 209
551, 91 395 1994

Sprzedam lub wynajmê 37 mkw.
mieszkanie + szopka + piwnica w
£obzie. Tel. 91 397 6453.
£obez ul. Kiliñskiego. Mieszkanie w
kamienicy dwurodzinnej, I piêtro 68
mkw., ogródek gara¿. Cena 198 tys.
z³. Tel. 91 397 4342, 600 265 547,
www.atut-dom.pl
Przytoñ wieœ nad jeziorem, sprzedam mieszkanie 101 mkw., dwupoziomowe, cena 180 tys. z³. Tel. 91
397 4342, 600 265 547, www.atutdom.pl
Sprzedam mieszkanie 4-pokojowe
w £obzie na os. Orzeszkowej. Cena
185 tys z³. Tel.91 397 5637. Tel. 91
3975088.
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe bez czynszowe do remontu w
Poradzu 65,20 mkw., dwa pokoje,
kuchnia, ³azienka, spi¿arka, ponadto piwnica po pow. 33,07 mkw.,
ogród i pomieszczenie gospodarcze. Cena 75 tys. z³ do negocjacji,
kontakt 505 533 306 po godz. 18.00.
Resko, Sprzedam mieszkanie 85
kmw., dzia³ka 838 mkw., 3 pokoje,
cena 145.000 z³. Tel. 888 169 572.
Sprzedam mieszkanie o pow. 37
mkw. 2 pok. z aneksem kuchennym
po kapitalnym remoncie Cena 125
tyœ z³. Tel. 509 420 077. Ul. Ogrodowa

Powiat gryficki
Wynajmê mieszkanie 2 pokojowe w
centrum Gryfic kompletnie umeblowane, tel. 503 045 960.

Z³ocieniec. Korepetycje jêzyk polski, angielski. Przygotowanie do
matury. Tanio. Tel. 663 563 778

PLAKATY
WIZYTÓWKI

MOTORYZACJA

Toyota Picnic, rok prod. 99, 2.0,
benzyna + gaz. Tel. 501 894 828.

(wp³ata na konto)
PKO BP Oddzia³ 1 w £obzie
72 1020 2847 0000 1502 0067 0927

Sprzedam mieszkanie w Radowie
M., 53,6 mkw. 2 pokoje. Tel.
913978730.

Powiat drawski

Powiat ³obeski
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- PROJEKTY - WYKONANIE -

Og³oszenie drobne
kosztuje 1 z³ za
linijkê w kuponie.

TANIO

£obez,
ul. S³owackiego 6
tel. 504 042 532
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Mo¿na te¿ wygraæ z faworytem!
Zwyciêstwo Sarmaty w Drawsku

Sarmata Dobra podtrzyma³ passê spotkañ bez pora¿ki w ligowych
meczach z Draw¹ Drawsko Pomorskie (w ub. sezonie 3:2 w Dobrej i
2:2 w Drawsku). Co wiêcej, w ostatniej potyczce po dramatycznym
meczu pokona³ swojego rywala,
jednego z g³ównych pretendentów
do awansu do III ligi, na jego stadionie 3:2.
Obie dru¿yny nastawi³y siê na
otwart¹ ofensywn¹ grê i ju¿ w
pierwszej po³owie uda³o im siê
stworzyæ po kilka w miarê dogodnych sytuacji strzeleckich. Niestety,
jak w przypadku poprzednich meczów Sarmaty zawodzi³a skutecznoœæ przy ich wykorzystaniu. Wczeœniej uczyni³a to Drawa i po solowej
akcji Mateusza Jureczko w 18' oraz
zdobyciu gola w 40' przez Piotra
Wêglowskiego (wykoñczy³ zespo³ow¹ akcjê zawodników Drawy),
gospodarze wyszli na prowadzenie.
Prowadz¹c 2:0 gospodarze
uœpieni sukcesem zapomnieli o fakcie, ¿e mecz trwa pe³ne 90 minut.
Odwrotnie ni¿ w zespole Sarmaty,
która od tego momentu zaczê³a graæ
mocniej pressingiem, naciskaj¹c

zawodników Drawy ju¿ w ich strefie
obronnej i de facto uniemo¿liwiaj¹c
im rozpoczêcie skutecznej akcji
ofensywnej. Mimo utraty bramek
ca³y zespó³ zagra³ bardzo poprawnie w defensywie, a o tej poprawnoœci niech œwiadczy fakt, ¿e napastnicy Drawy w ca³ym meczu wpadli co
najmniej kilkanaœcie razy w pu³apki „ofsajdowe” zastawione przez
obronê Sarmaty, skutecznie dyrygowan¹ przez doœwiadczonego Jaros³awa Jaszczuka.
W 45' Wojciech Kliœ strzeli³ dla
Sarmaty kontaktowego gola, który
wyzwoli³ w zawodnikach Sarmaty
jeszcze wiêksz¹ determinacjê w d¹¿eniu do odniesienia zwyciêstwa. I
chocia¿ w drugiej po³owie obie dru¿yny stwarza³y sobie dogodne sytuacje bramkowe, to wiêksz¹ przewagê osi¹gnêli pi³karze Sarmaty i przez
ca³¹ drug¹ po³owê wydawa³o siê,
mimo niekorzystnego wyniku, ¿e s¹
bli¿ej koñcowego sukcesu. Najbli¿szy wyrównania by³ w 81' Piotr Grochulski, gdy pi³ka po jego strzale z
rzutu wolnego trafi³a w spojenie
bramki Drawy i wysz³a w pole.
Wczeœniej szansê na podwy¿szenie

wyniku dla Drawy mia³ Rafa³ Komar
(b. zawodnik m.in. Pogoni Szczecin), jednak pi³ka po jego strzale, po
odbiciu siê od poprzeczki zosta³a
z³apana przez bramkarza Sarmaty
Marcina Kamiñskiego.
Minuty up³ywa³y i gdy wydawa³o siê, ¿e wynik ju¿ do koñca nie ulegnie zmianie, nast¹pi³ show Rados³awa Cytowicza. W 86' zawodnik ten
wykoñczy³ zespo³ow¹ akcjê zawodników Sarmaty i strza³em z ok. 5 m
pokona³ bramkarza Drawy i wyrówna³ stan meczu na 2:2, a dwie minuty
póŸniej wygra³ pojedynek z trzema
obroñcami Drawy i precyzyjnym
uderzeniem z ok 15 m zapewni³ Sarmacie zwyciêstwo 3:2. W sumie ze
wzglêdu na wiêksze zaanga¿owanie
i determinacjê do osi¹gniêcia koñcowego sukcesu, zas³u¿one zwyciêstwo Sarmaty i ca³y zespó³ zas³u¿y³
na wyró¿nienie.
I chocia¿ malkontenci jak zwykle bêd¹ wybrzydzaæ na poziom rozegranego meczu (takie g³osy s³ysza³em na trybunie), to uwa¿am, ¿e
sam mecz ze wzglêdu na zmiennoœæ
akcji, swoj¹ dramaturgiê, strzelone
bramki (które s¹ sol¹ futbolu), by³

bardzo ciekawym widowiskiem. I
chyba o to chodzi!?
Drawa Drawsko Pomorskie –
Sarmata Dobra 2:3 (2:1)
Strzelcy bramek:
dla Drawy: Mateusz Jureczko
(18') i Piotr Wêglowski (40'),
dla Sarmaty: Rados³aw Cytowicz
2 (86' i 88'), Wojciech Kliœ (45').
Sk³ady:
Drawa: Dawid Jakus, Marek
Hermanowicz, Robert Gronowski,
Andrzej Pedrycz, Tomasz Dudka,
Mateusz Jureczko (86' Dawid Ptaszyñski ), Piotr Wêglowski, Piotr
Kibitlewski, £ukasz Steciak, Rafa³
Komar, Artur Kapeliñski (69' Piotr
Dutkiewicz),
Sarmata: Marcin Kamiñski, Kamil Pacelt, Jaros³aw Jaszczuk, Maciej Garliñski, Wojciech Kliœ (83”
Mateusz Dzierbicki), Emilian Kamiñski, Piotr Grochulski, Wojciech
Dorsz, Damian Padziñski, Wojciech GuŸniczak, Rados³aw Cytowicz (90' Zdzis³aw Szw¹der).
Sêdzia g³ówny: Kamil Kêdzierski, sêdziowie asystenci: Pawe³ Filip, Pawe³ Bauza.
estan

POWIATOWY TURNIEJ KOSZYKÓWKI DZIEWCZ¥T

PUCHAR DYREKTORA ZESPO£U
SZKÓ£ ZOSTA£ W RADOWIE MA£YM
W Zespole Szkó³
w Radowie Ma³ym
15 paŸdziernika odby³
siê turniej koszykówki
dziewcz¹t.
Cel turnieju to popularyzacja
koszykówki, wymiana trenerskich
doœwiadczeñ oraz sprawdzenie formy gospodarzy turnieju - dru¿yny z
Radowa Ma³ego.
W zawodach wziê³y udzia³ reprezentacje:
1. Gimnazjum £obez
2. LO £obez
3. Gimnazjum Resko
4. Gimnazjum Radowo Ma³e
Zwyciêzcami turnieju zosta³y
dziewczêta z Radowa Ma³ego, drugie miejsce zajê³o LO £obez, trzecie miejsce Gimnazjum Resko,
czwarte Gimnazjum £obez.

Sk³ad zwyciêskiej dru¿yny:
1. BRZEZIÑSKA ALEKSANDRA
2. PRZYGOCKA ALEKSANDRA
3. LORENT IZABELA
4. WAWRZYNIAK ANNA
5. KOMOSA SANDRA
6. ZA£ÓG ANNA
7. SUSZEK EMILIA
8. MISIEJUK ANNA
9. PANCERZ ANNA
10. KWIATKOWSKA MALWINA
Trener i organizator zawodów
MIROS£AW BUDZYÑSKI.
Dziewczêta w sezonie 2010/11
uczestnicz¹ w rozgrywkach Miêdzywojewódzkiej Ligi Koszykówki kadetek.
W dniach 22, 23, 24 paŸdziernika dziewczêta rocznika 1999 i 2000
wezm¹ udzia³ w Ogólnopolskiej
Gali Koszykówki Dziewcz¹t o
Puchar Starosty Ko³obrzeskiego.
Zawodniczki i trener Miros³aw
Budzyñski licz¹, i¿ kibice bêd¹ trzymaæ za m³od¹ dru¿ynê kciuki. (o)

Licealiœci rywalizuj¹
na bie¿ni
Szkolna Liga Lekkoatletyczna – pod tak¹ nazw¹ odby³y siê zawody
rangi powiatowej z udzia³em dwóch szkó³ ponadgimnazjalnych, Zespo³u Szkó³ im. T. Koœciuszki w £obzie i Zespo³u Szkó³ w Resku. M³odzie¿
rywalizowa³a w konkurencjach biegowych, sztafetach, skoku w dal i
pchniêciu kul¹.
Wyniki dru¿ynowe Szkolnej Ligi Lekkoatletycznej w klasyfikacji dziewcz¹t:
I. Zespó³ Szkó³ im. T. Koœciuszki w £obzie
1026 pkt.
nauczyciele wf: Ewa £ukasik i Bo¿ena Kordyl
II. Zespó³ Szkó³ w Resku
670 pkt.
nauczyciel wf: Justyna Grankowska.
Wyniki dru¿ynowe w klasyfikacji ch³opców:
I. Zespó³ Szkó³ im. T. Koœciuszki w £obzie
878 pkt.
nauczyciele wf: Marcin Æwik³a i Mariusz W³odarz
II. Zespó³ Szkó³ w Resku
691 pkt.
nauczyciel wf: Justyna Grankowska.
Najlepsze wyniki indywidualnie osi¹gnêli nastêpuj¹cy juniorzy,
dziewczêta:
Beata Jurczenko (ZS £obez) w biegu na 100 m - czas 13,5 s (135 pkt.)
Justyna Romej (ZS £obez) w biegu na 400 m - czas 64,0 s (125 pkt.)
Aneta Gromek (ZS Resko) w skoku w dal - 4,51 m (114 pkt.)
Sandra Bogdañska (ZS Resko) w pchniêciu kul¹ - 6,98 m (114 pkt.)
Katarzyna Matys (ZS £obez) w pchniêciu kul¹ - 6,43 m (108 pkt.)
ch³opcy:
Robert Bogdañski (ZS £obez) w pchniêciu kul¹ - 10,88 m (122 pkt.)
Pawe³ Pyrczak (ZS £obez) w biegu na 100 m - czas 12,5 s (105 pkt.)
Bart³omiej Sygnowski (ZS £obez) w biegu na 100 m - czas 12,5 (105 pkt.)
£ukasz Graczyk (ZS Resko) w pchniêciu kul¹ - 9,40 m (104 pkt.)
Pawe³ Honke (ZS £obez) w biegu na 100 m - czas 12,65 s (100 pkt.).
Zdzis³aw B.

IV liga
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GRANIE W PLANIE

12 kolejka 23.10 (sobota): Sarmata Dobra – Astra Ustronie Morskie,
Victoria Przec³aw – Piast Chociwel, Darzbór Szczecinek – Drawa Drawsko
Pom., Lech Czaplinek – Ina Goleniów, Odra Chojna – Leœnik Rossa Manowo,
Kluczevia Stargard – Gryf Kamieñ Pom., Vineta Wolin – Wybrze¿e Rewalskie Rewal, Ba³tyk Koszalin – Hutnik Szczecin.

Klasa Okrêgowa
12 kolejka 23.10 (sobota): 14.00 Korona Stuchowo – Sparta Wêgorzyno,
15.00 Œwiatowid £obez – GOK Ehrle Dobra Szcz., 16.00 Kasta Szczecin –
Wicher Brojce, Jeziorak Szczecin – Flota II Œwinoujœcie, GKS Mierzyn – Ina
Iñsko, 24.10 (niedziela) 14.00 D¹brovia Stara D¹browa – Promieñ Mosty,
14.00 Rega II Trzebiatów – Orze³ £o¿nica, 15.00 Chemik II Police – B³êkitni
Stargard.

Klasa A gr. 1
10 kolejka 23.10 (sobota): Jantar Dziwnów – Pionier ¯arnowo, Pomorzanin Przybiernów – Bizon Cerkwica, 13.30 Fala Miêdzyzdroje – Mewa
Resko, 24.10 (niedziela) 14.00 Sowianka Sowno – B³êkitni Trzyg³ów, 14.00
Ba³tyk Gostyñ – Ba³tyk Miêdzywodzie, 14.30 Orze³ Prusinowo – Iskra
Golczewo.

Klasa A gr. 2
10 kolejka 23.10 (sobota): 14.00 Radovia Radowo Ma³e – Orze³ Pêzino,
15.00 Olimpia Nowogard – Pomorzanin Kr¹piel, D¹b Dêbice – Zorza Tychowo, Unia Stargard – Vitkowia Witkowo, WODR Barzkowice – Orze³ Grzêdzice, 24.10 (niedziela) 15.00 Rolpol Rossow Chlebowo – Zenit Koszewo.

Klasa B gr. 1
9 kolejka 23.10 13:30 Gardominka Polonia II Mechowo – Zryw Kretlewo, 15.00 Komarex Komarowo – Znicz Wysoka Kamieñska, 15.00 Zalew
Stepnica – Huragan Wierzchos³aw, 24.10 (niedziela) 11.00 Prawobrze¿e
Œwinoujœcie – Jastrz¹b £osoœnica, 15.00 OKS Goleniów – Zieloni Wyszobór.

Klasa B gr. 2
9 kolejka 23.10 (sobota); Œwiatowid II £obez – Orkan Dalewo, Orkan II
Œuchañ – Kluczevia II Stargard, Znicz Sulibórz – Ogniwo Dzwonowo, 24.10
(niedziela) 14.30 Saturn Szadzko – Derby Ulikowo.

Wyniki i tabele
IV liga
11 kolejka: Drawa Drawsko Pom. Sarmata Dobra 2:3; Vineta Wolin –
Victoria Przec³aw 3:2; Wybrze¿e
Rewalskie – Kluczevia Stargard
1:2; Gryf Kamieñ Pom. - Odra Chojna 3:0; Astra Ustronie Morskie –
Ba³tyk Koszalin 7:3; Leœnik Rossa
Manowo – Lech Czaplinek 1:2;
Hutnik Szczecin – Piast Chociwel
0:3; Ina Goleniów – Darzbór Szczecinek 5:1.
1. Gryf Kamieñ Pom.
24 37:22
2. Ina Goleniów
21 25:15
3. Ba³tyk Koszalin
20 26:16
4. Drawa Drawsko Pom. 19 25:11
5. Astra Ustronie
19 27:24
6. Hutnik Szczecin
18 23:16
7. Sarmata Dobra
18 17:16
8. Vineta Wolin
17 20:17
9. Leœnik Rossa Manowo 17 20:18
10. Lech Czaplinek
15 19:18
11. Odra Chojna
14 16:22
12. Kluczevia Stargard 13 17:21
13. Victoria Przec³aw
9 12:18
14. Piast Chociwel
9 13:21
15. Darzbór Szczecinek 7 16:33
16. Wybrze¿e Rewalskie 3 10:35

Klasa Okrêgowa
11 kolejka: Promieñ Mosty – Œwiatowid £obez 1:2; Chemik II Police
– Jeziorak Szczecin 1:0, Wicher
Brojce – D¹brovia Stara D¹browa
3:0, GOK Ehrle Dobra Szcz. - Flota
II Œwinoujœcie 4:2, Orze³ £o¿nica –
GKS Mierzyn 3:2, Ina Iñsko – Korona Stuchowo 4:0, Sparta Wêgorzyno – Kasta Szczecin 3:0, B³êkitni
II Stargard – Rega II Trzebiatów 3:1.
1. GOK Dobra Szcz.
26 30:11
2. Œwiatowid £obez
26 29:13
3. B³êkitni II Stargard 25 32:19
4. Jeziorak Szczecin
23 25:10
5. Chemik II Police
17 17:13
6. Orze³ £o¿nica
17 15:15
7. Ina Iñsko
16 21:14
8. Wicher Brojce
14 28:27
9. Sparta Wêgorzyno 14 19:20
10. Rega II Trzebiatów 14 17:16
11. Flota II Œwinoujœcie 11 13:27
12. GKS Mierzyn
11 11:17
13. Kasta Szczecin
10 18:21
14. Promieñ Mosty
10 13:23
15. Korona Stuchowo
9 9:25
16. D¹brovia St. D¹browa 3 4:30

Klasa A gr. 1
9 kolejka: Mewa Resko – Jantar
Dziwnów 2:0, Ba³tyk Gostyñ – Sowianka Sowno 1:0, Ba³tyk Miêdzywodzie – Pomorzanin Przybiernów
0:2, Bizon Cerkwica – Orze³ Prusinowo 5:0, Pionier ¯arnowo – B³êkitni Trzyg³ów 4:7, Iskra Golczewo
– Fala Miêdzyzdroje 1:1.
1. Pomorzanin Przyb.
2. Iskra Golczewo

21 25:10
20 24:5

3. Mewa Resko
4. Fala Miêdzyzdroje
5. Sowianka Sowno
6. Jantar Dziwnów
7. Ba³tyk Miêdzywodzie
8. Bizon Cerkwica
9. Orze³ Prusinowo
10. Ba³tyk Gostyñ
11. B³êkitni Trzyg³ów
12. Pionier ¯arnowo

19 25:12
14 19:9
13 10:16
13 19:17
12 15:15
11 16:14
9 14:31
8 8:21
6 16:27
6 20:34

Klasa A gr. 2
9 kolejka: WODR Barzkowice –
D¹b Dêbice 0:1, Pomorzanin Kr¹piel – Unia Stargard 1:0, Vitkowia
Witkowo – Rolpol Rossow Chlebowo 0:3, Orze³ Grzêdzice – Radovia
Radowo Ma³e 1:2, Orze³ Pêzino –
Olimpia Nowogard 3:3, Zenit Koszewo – Zorza Tychowo 2:3.
1. Orze³ Pêzino
2. Radovia Radowo M.
3. Olimpia Nowogard
4. Zorza Tychowo
5. WODR Barzkowice
6. Rolpol Chlebowo
7. D¹b Dêbice
8. Vitkowia Witkowo
9. Pomorzanin Kr¹piel
10. Orze³ Grzêdzice
11. Zenit Koszewo
12. Unia Stargard

25 28:10
21 24:5
19 28:15
16 23:18
16 24:19
14 12:7
11 14:21
9 13:21
8 16:23
5 11:25
4 9:23
3 10:25

Klasa B gr. 1
8 kolejka: Jastrz¹b £osoœnica –
Komarex Komarowo 1:2, Zalew
Stepnica – Zryw Kretlewo 0:0, Zieloni Wyszobór – Gardominka Polonia II Mechowo 3:0, Huragan
Wierzchos³aw – Prawobrze¿e Œwinoujœcie 4:1, Znicz Wysoka Kamieñska – OKS Goleniów 3:1.
1. Znicz Wysoka Kam. 20 28:10
2. OKS Goleniów
19 21:8
3. Komarex Komarowo 17 18:11
4. Jastrz¹b £osoœnica 15 21:14
5. Prawobrze¿e Œ.
14 26:19
6. Zalew Stepnica
7 11:14
7. Gardominka Mechowo 5 12:23
8. Zryw Kretlewo
5 11:21
9. Huragan Wierzchos³aw 5 19:27
10. Zieloni Wyszobór
4 10:30

Klasa B gr. 2
8 kolejka: Piast Kolin – Saturn
Szadzko 2:5, Orkan Dalewo – Orkan II Suchañ 3:2, Derby Ulikowo –
Znicz Sulibórz 3:3, Ogniwo Dzwonowo – Œwiatowid II £obez 4:4.
1. Orkan Dalewo
2. Saturn Szadzko
3. Kluczevia II Stargard
4. Orkan II Suchañ
5. Derby Ulikowo
6. Znicz Sulibórz
7. Ogniwo Dzwonowo
8. Œwiatowid II £obez
9. Piast Kolin

18 21:11
16 21:11
15 30:20
11 12:8
11 14:10
8 12:15
7 13:17
5 15:25
0 6:27
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POCZ¥TEK MIÊDZYWOJEWÓDZKIEJ
LIGI KOSZYKÓWKI KADETEK
W sobotê 9 paŸdziernika
w S³upsku odby³y siê
pierwsze mecze
miêdzywojewódzkiej ligi
koszykówki kadetek
(woj. pomorskie i
zachodniopomorskie).
Liga rozgrywana jest turniejowo, w trakcie jednego wyjazdu dru¿yna rozgrywa dwa mecze. W sobotê dziewczêta z Radowa Ma³ego
rozegra³y mecz z gospodarzami
„Salosem” S³upsk i dru¿yn¹ z Sopotu.
Pierwszy mecz, po bardzo wyczerpuj¹cej walce, dziewczêta przegra³y 73:67. Trzeba podkreœliæ, i¿ w
obecnym sezonie dru¿yna kadetek z
Radowa wystêpuje w bardzo zmienionym sk³adzie i z równie ambitnymi zawodniczkami, jak w ubieg³ym
sezonie.
Ambicje i umiejêtnoœci zaprezentowa³y w drugim meczu z Sopotem, który wygra³y 57:38. Mimo
wysokiej pora¿ki zawodniczki z
Sopotu stawia³y silny opór Rado-

wiankom. W pierwszej i drugiej
kwarcie mecz by³ bardzo wyrównany, dopiero po przerwie dziewczêta
z Radowa kosz po koszu odskakiwa³y przeciwniczkom dziêki bardzo
dobrej grze na tablicy naszej najwy¿szej zawodniczki Oli Przygockiej. Na uznanie zas³uguje gra ca³ej
dru¿yny, zw³aszcza w obronie i
umiejêtnym rozegraniu.
SK£AD DRU¯YNY
KADETEK
1. ANNA MISIEJUK kpt.
2. ANNA PANCERZ

3. ANNA WAWRZYNIAK
4. EMILIA SUSZEK
5. SARA KOMOSA
6. ANNA ZA£ÓG
7. IZABELA LORENT
8. OLA BRZEZIÑSKA
9. OLA PRZYGOCKA
10. MALWINA KWIATKOWSKA
W zawodach uczestniczy³y równie¿ juniorki UKS Radowo Ma³e.
Rozegra³y dwa mecze z juniorkami
z Salosu i Sopotem. Pierwsze mecze
ze starszymi zawodniczkami wypad³y bardzo dobrze, co wró¿y cie-

kaw¹ rywalizacjê w przysz³ym roku
w tej kategorii rozgrywek w koszykówce kobiet w naszym powiecie.
SK£AD DRU¯YNY
JUNIOREK
1. AGNIESZKA SIRA
2. DOROTA KUSYK
3. MONIKA BUDZYÑSKA
4. NATALIA ¯A£OBOWSKA
5. AGNIESZKALEWANDOWSKA
6. DOMINIKA STRZELCZYK
7. ANNA TCHURZ
Trenerem i opiekunem dru¿yny
jest Miros³aw Budzyñski.
(o)

Z ¯YCIA S¥SIADÓW - POWIAT DRAWSKI

Gmina Ostrowice na skraju bankructwa
O tym, ¿e sytuacja
finansowa gminy
Ostrowice, le¿¹cej
w powiecie drawskim,
jest z³a, mówi³o siê ju¿
od ³adnych paru lat.
Nigdy jeszcze poziom
zad³u¿enia gminy
nie by³ tak wysoki
jak w roku obecnym.
W raporcie Regionalnej Izby
Obrachunkowej ze Szczecina z
maja 2010 roku przeczytaæ mo¿emy: „W analizowanym okresie systematycznie wzrasta zad³u¿enie
Gminy, które na koniec roku 2009
osi¹gnê³o 11.697.643,- co stanowi
154,17% wykonanych dochodów.
Kwota wyliczonego zad³u¿enia zawiera d³ug i pozosta³e zobowi¹zania, które nie s¹ zaliczane do d³ugu.
Gmina od roku 2006 osi¹ga
ujemny wynik operacyjny, a wiêc
realizacja zadañ bie¿¹cych wymaga ci¹g³ego zad³u¿ania siê.

Gmina nie posiada mo¿liwoœci
wygospodarowania œrodków finansowych umo¿liwiaj¹cych jej wyjœcie z obecnego zad³u¿enia, tempo
wzrostu wydatków bie¿¹cych wyprzedza tempo wzrostu dochodów
bie¿¹cych.
Bogus³aw Staszewski, cz³onek
Kolegium RIO w Szczecinie wyt³uœci³ s³owa „nie posiada finansowych
racji bytu”. „G³ówne przyczyny
znacz¹cego wzrostu zad³u¿enia i
wyst¹pienia potencjalnych zagro¿eñ dotycz¹cych realizacji zadañ
gminy jest jej sytuacja ekonomiczna wynikaj¹ca z po³o¿enia i jej charakteru. Gmina Ostrowice nie posiada finansowych racji bytu, realizacja zadañ w³asnych Gminy
wymaga ci¹g³ego zad³u¿ania siê
poprzez korzystanie z bardzo
drogich instrumentów finansowych – tzw. umowy restrukturyzacyjnej ze Spó³k¹ Magellan”.
RIO po wnikliwej analizie dokumentów, w raporcie napisa³a równie¿: „Na skutek tych ustaleñ Prezes
Regionalnej Izby Obrachunkowej
z³o¿y³ zawiadomienie do Naczelni-

RIO: „Gmina Ostrowice nie posiada finansowych racji bytu”
ka Urzêdu Skarbowego w Drawsku
Pom. o podejrzeniu pope³nienia
przestêpstwa skarbowego oraz zawiadomienie do Prokuratora Rejonowego w Drawsku Pom. o podejrzeniu pope³nienia przestêpstwa.
Przeprowadzona kontrola doraŸna zaci¹ganych zobowi¹zañ, wykaza³a, i¿ Gmina wykazuje obci¹¿aj¹cy j¹ d³ug publiczny formalnie
mieszcz¹cy siê w limitach okreœlonych przepisami art. 169 i art. 170
ustawy o finansach publicznych,
jednak¿e oprócz reglamentowanych zobowi¹zañ o charakterze kredytowym Gmina posiada inne wieloletnie zobowi¹zania finansowe,
wskutek czego ³¹czna kwota zobo-

wi¹zañ ogó³em przekracza wielkoœæ
dochodów wykonanych”. – czytamy w raporcie. Czy to oznacza, ¿e
gmina Ostrowice wkrótce przestanie istnieæ? Gmina jako instytucja
nie mo¿e og³osiæ upad³oœci, czy
bankructwa. Mo¿e natomiast zostaæ
przy³¹czona do innej gminy, która z
pomoc¹ pañstwa sp³aci jej zad³u¿enie. Trudno jednak znaleŸæ w powiecie gminê, która nie boryka siê z
w³asnymi problemami finansowymi. Jaki wiêc bêdzie los Ostrowic?
Tego na razie nie wie nikt.
MB Foto: DSI (Tygodnik
Pojezierza Drawskiego wydawany
przez Wydawnictwo Polska Prasa
Pomorska w £obzie)
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Dzielnicowi odzyskali
skradziony telefon
Do policjantów z Dobrej zg³osi³a
siê mieszkanka jednej ze wsi doberskich i powiadomi³a o kradzie¿y telefonu komórkowego z jej mieszkania.
Dzielnicowi wykonuj¹cy czynnoœci
w tej sprawie przes³uchali syna pokrzywdzonej kobiety, który powiedzia³, ¿e widzia³ dzieñ wczeœniej, jak
nieznajomy mê¿czyzna wchodzi do
ich domu pod pretekstem po¿yczenia
reklamówki. Dopiero póŸniej skojarzyli fakt kradzie¿y telefonu z tym
mê¿czyzn¹. Ch³opak poda³ dok³adny
rysopis tego pana. Mundurowi na
podstawie podanego rysopisu wytypowali od razu sprawcê kradzie¿y.
By³ to Andrzej Œ., mieszkaniec gminy
Nowogard. W jego mieszkaniu policjanci odnaleŸli skradziony wczeœniej telefon. Sprawca przyzna³ siê
do tej kradzie¿y i zgodzi³ siê na ukaranie grzywn¹ wysokoœci 550 z³.
Kradn¹ paliwa
Na terenie powiatu ³obeskiego
policjanci odnotowali ostatnio kilka
zdarzeñ dotycz¹cych kradzie¿y paliwa z samochodów dostawczych. Zjawisko to ma zapewne szerszy zasiêg
nie tylko w województwie zachodniopomorskim. Jest to przestêpstwo,
które daje mo¿liwoœæ szybkiego zarobku, a jak wiadomo ceny paliwa
stale wzrastaj¹.
Policjanci apeluj¹ do w³aœcicieli
takich pojazdów o w³aœciwe zabezpieczenie swoich samochodów, parkowanie w miejscach widocznych,
oœwietlonych.
Jakiekolwiek informacje na temat
tych zdarzeñ, osób mog¹cych mieæ z
nimi zwi¹zek – prosimy o przekazanie do Komendy Powiatowej Policji
w £obzie tel. dy¿urny jednostki: 997,
112, 91 56 15 511, oficer prasowy:
91-56-15-524.
Kolizje w Resku
W dniu 15 paŸdziernika br. o
godz. 19.10 w Resku na ulicy Boh.
Warszawy kieruj¹ca samochodem
marki Ford Eskort nie zachowa³a
nale¿ytej ostro¿noœci podczas manewru cofania i uderzy³a w zaparkowane Audi nale¿¹ce do mieszkañca
¯elmowa.
Druga kolizja mia³a miejsce
dzieñ póŸniej w tym samym miejscu.
Miros³aw G. kieruj¹cy samochodem
marki Opel Vectra wykonuj¹c tak¿e
manewr cofania uderzy³ w zaparkowany tam samochód marki KIA Magnetis.
Uciekli z oœrodka – w³amali siê
do firmy
Policjanci z Dobrej zatrzymali

NASZE BEZPIECZEÑSTWO

dwóch 17-latków, którzy w³amali siê
do firmy na terenie Reska.
Wczoraj w nocy policjanci z Dobrej otrzymali zg³oszenie od stró¿a
pilnuj¹cego obiekt firmy w Resku, ¿e
s³ysza³ jak ktoœ wybija szybê i dostaje
siê do œrodka obiektu. Policjanci natychmiast pojechali na miejsce zdarzenia. Dzielnicowy zabra³ ze sob¹
psa s³u¿bowego.
Na miejscu policjanci zobaczyli
wybit¹ szybê w jednym z pomieszczeñ. W œrodku mundurowi zatrzymali dwóch 17-letnich ch³opców,
którzy - jak siê póŸniej okaza³o - uciekli rano z Oœrodka Wychowawczego.
Podczas rozpytania nieletni wyjaœnili, ¿e chcieli jedynie przespaæ siê
w tym budynku. Mieli bowiem dalszy
plan; chcieli dostaæ siê do Poznania,
sk¹d pochodzi jeden z uciekinierów.
Ch³opcy, którzy ukoñczyli ju¿ 17
lat, us³yszeli zarzut usi³owania w³amania, za który grozi kara do 10 lat
pozbawienia wolnoœci. Nieletni zostali po wykonanych czynnoœciach
odebrani przez wychowawców z placówki.
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Wspólne dzia³ania
s³u¿b przynios³y
efekty
Policjanci z £obza przeprowadzili wspólne dzia³ania pod
nazw¹ Narkotyk razem z funkcjonariuszami Stra¿y Granicznej w
Goleniowie i mundurowymi z
Urzêdu Celnego w Œwinoujœciu.
Dzia³ania, do których policjanci
zaprosili przedstawicieli innych
s³u¿b mundurowych objê³y swoim
zasiêgiem g³ownie gminê Resko.
£¹cznie w tym przedsiêwziêciu
wziê³o udzia³ 11 funkcjonariuszy.
Dzia³ania powy¿sze przynios³y wymierne efekty.
W Resku mundurowi zatrzymali
na gor¹cym uczynku sprawcê kradzie¿y mienia. Zbigniew L. skrad³
panele pod³ogowe i piankê o ³¹cznej
masie 20 metrów kwadratowych na
szkodê jednej z firm z terenu Reska.
Sprawca us³ysza³ zarzut dotycz¹cy
pope³nionej kradzie¿y.

W toku dalszych czynnoœci
zwi¹zanych z dzia³aniami tych
s³u¿b funkcjonariusze ujawnili w
jednym z gospodarstw na terenie
gminy Resko 9 litrów wyrobu spirytusowego bez oznaczeñ akcyzowych. Postêpowanie w tej sprawie
prowadziæ bêdzie Urz¹d Celny w
Œwinoujœciu w oparciu o czyn zwi¹zany z nielegalnym obrotem wyrobami akcyzowymi.
W innym z gospodarstw mundurowi podczas przeszukania
ujawnili a¿ 45 litrów spirytusu bez
urzêdowych znaków akcyzy oraz
prawie 2.000 kg. sprasowanego
tytoniu przygotowanego do obrotu. W³aœciciel tego gospodarstwa
us³ysza³ zarzut zwi¹zany z nielegalnym obrotem wyrobami akcyzowymi i spowodowanie uszczuplenia podatku w kwocie 500.000
z³.
(kp)

Stra¿nik czy pieni¹dze na sprz¹tanie?
(£OBEZ).Pod obrady komisji
po³¹czonych ponownie powróci³a
kwestia zatrudnienia trzeciego
stra¿nika miejskiego. So³tysi s¹
jednak za tym, aby zamiast tego,
przeznaczyæ pieni¹dze na konkretne dzia³ania z zakresu utrzymania porz¹dku.
Dyskusjê na temat zatrudnienia
trzeciego stra¿nika na terenie gminy
£obez rozpocz¹³ podczas komisji
po³¹czonych radny Lech Urbañski.
– Przed komisj¹ sprawdzi³em,
jak wygl¹da kwestia stra¿ników w
okolicznych gminach. W Wêgorzynie jest jeden stra¿nik, w Œwidwinie
trzech stra¿ników, w Drawsku – szeœciu. Nie jestem za tym, aby nie
by³o, ale nasz bud¿et jest bardzo
obci¹¿ony, niby mówi siê o 50 tysi¹cach, ale z kursami z innymi wymogami, to podejrzewam, ¿e bêdzie
oko³o 80 tys. z³. Nie mamy na
oczyszczanie wsi, czy nawet pracowników, jak wygl¹daj¹ nasze
gminne drogi? Uwa¿am ¿e te pieni¹dze powinny byæ przeznaczone nie
na wydatki administracyjne, ale
tam, gdzie trzeba pracowaæ. By³bym za tym, aby te pieni¹dze by³y na
to, co trzeba: do posprz¹tania do
zieleñców. Teraz, gdy liœcie lec¹, nie
ma kto robiæ, bo ju¿ skoñczy³y siê
prace na wsiach. Dzisiaj mój syn
sprz¹ta, jeŸdzi moim prywatnym

ci¹gnikiem, bo nie ma komu sprz¹taæ – powiedzia³.
Wiceburmistrz Ireneusz Kabat
zwróci³ z kolei uwagê na to, ¿e
urzêdnicy nie maj¹ uprawnieñ do
kontrolowania np. niekontrolowanych przy³¹czy,a te kwestie wci¹¿
powracaj¹ pod obrady. Sprostowa³
te¿, ¿e koszt zatrudnienia stra¿nika
wynosi 35 tys. z³, a drogie szkolenie
jest jednorazowe.
– Na wiosnê anga¿ujemy œrodki so³eckie, z których te¿ macie pieni¹dze na estetyzacjê wsi. - doda³.
Ta uwaga sprawi³a, ¿e g³os zabra³ so³tys Bonina Waldemar Zakrzewski.
– Dziêkujemy za to, co dosta-

jemy na wioski, ale w stosunku do
tego, co dostajemy, to jeszcze raz
tyle trudu i pracy dajemy od siebie.
Niech pan zobaczy czy w mieœcie
ludzie sprz¹taj¹. Jeszcze nie widzia³em, aby ludzie w mieœcie zeszli siê
z jakiegoœ bloku albo ulicy i posprz¹tali, a my to robimy. Niech pan
zobaczy czy odœnie¿aj¹, a my to
robimy. Jesteœmy wdziêczni, ale my
od siebie dajemy bardzo du¿o –
powiedzia³ so³tys Bonina.
Co racja, to racja. Uwaga so³tysów jest chyba godna rozpatrzenia i
zastanowienia siê czy pieni¹dze
przeznaczyæ na pomoc w sprz¹taniu, czy na karanie za to, ¿e posprz¹tane nie jest.
MM

Str
Str.. 20

ROZMAITOŒCI

tygodnik ³obeski19.10.2010 r.

Krzy¿ówka nr 42

Studio Foto-Klif Fotografowanie-Wideofilmowanie
Edward Lipa- Resko-Dom Kultury.
Tel.0508285242.

Chrzest Filipka

NAGRODA
Miesiêczna pr
enumer
at
Tygodnik
kiego”
prenumer
enumerat
ataa „„T
godnikaa êobes
êobeskiego”
Poprawne rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 40 brzmia³o:

Gmina pomorska to czytelnicy.
Nagrodê wylosowa³a pani Zofia janicka z £obza.

Gratulujemy.

Foto-Video"Krzyœ"s.c. w £obzie

Renata i Marek Pyrczak tel. 091/3974184
www.fotopyrczak.pl

