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Nie ma soli na drogi,
piachu – na chodniki
(POWIAT). Drogi ju¿
robi¹ siê czarne, jednak
to nie za spraw¹ s³u¿b
drogowych, a pogody. W
razie jej pogorszenia,
kierowcy nie maj¹ co
liczyæ na takie rzeczy
jak: posypywanie
solank¹, czy wywo¿enie
œniegu z miasta.

Zlikwiduj¹ szko³y
w gminie reskiej?
M³odzie¿owe
Centrum
Kariery
otwarte

Burzliwa
dyskusja o
podwy¿kach

Pomoc ambulatoryjna,
nocna i œwi¹teczna
od 1 stycznia 2011 r. udzielana jest
w £obzie przy ul. Waryñskiego 1
(budynek Stacji Pogotowia Ratunkowego).

Reklama
Tel./fax 91
3973730

OBÓZ ZIMOWY AUSTRIA
NARTY, SNOWBOARD
WYJAZD ŒWIDWIN
Szczegó³y i kontakt:
www.akademiaanimus.pl, tel. 600 884 310
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Kazimierz Rynkiewicz
Œnieg sparali¿owa³ na kilka tygodni ruch samochodowy i pieszy
na drogach gminnych, powiatowych i krajowych. W³aœnie nastapi³a odwil¿, wiêc decydentom
ul¿y³o, ale warto z tej lekcji wyci¹gn¹æ jakieœ nauki na przysz³oœæ.
Œnieg zachowa³ siê zgodnie z instrukcj¹ prezydenta RP Komorowskiego, który o powodzi powiedzia³, ¿e woda ma to do siebie, ¿e
sp³ywa. Œnieg ma to do siebie, ¿e
kiedyœ stopnieje. Decydenci wziêli wiêc na przeczekanie i uda³o siê.
W £obzie na przyk³ad nie musz¹
ju¿ stawiaæ znaku zakazu zatrzymywania na ul. Niepodleg³oœci, by
samochody mog³y siê bezpiecznie
mijaæ. Pomys³ horendalny, zwa¿ywszy na s³owa komendanta Policji, ¿e procedura postawienia takiego znaku mo¿e trochê potrwaæ
i zanim znak stanie, skoñczy siê
zima. A wszystko to mówiono bardzo powa¿nie. A lud zrywa³ boki.
I ze œmiechu i ze z³oœci, ¿e œlisko,
jak cholera. Œnieg sam w sobie jest
zjawiskiem naturalnym, nienaturalna jest bezradnoœæ s³u¿b i pañstwa, tak jakby wszyscy nas³uchali
siê komunikatów o ociepleniu klimatu i w dodatku w nie uwierzyli.
Pañstwo i samorz¹dy zamiast doskonaliæ swoj¹ sprawnoœæ organizacyjn¹ zajê³o siê budowaniem boisk, stadionów i chodników. Pisa³em w roku ubieg³ym o tym, jak
rz¹d rozwali³ Rz¹dowe Centrum
Bezpieczeñstwa, bo komuœ zachcia³o siê stanowisk i akurat przysz³a powódŸ. Nie by³o komu zarz¹dzaæ t¹ sytuacj¹ kryzysow¹. Podobnie by³o ze œniegiem na szczeblu gmin i powiatów. Komu burmistrz £obza mia³ daæ ³opatê, by
odœnie¿yæ ulicê? Ludzie dzwonili
do redakcji i pomstowali na w³adzê
s³owami nie do powtórzenia. Pytali – tylu bezrobotnych i nie ma
komu wyjœæ na ulice, by uprz¹tn¹æ
œnieg? Ludzie by trochê zarobili i
nam by by³o l¿ej. Problemy z organizacj¹? Ze sprawnoœci¹ w porozumiewaniu siê z innymi instytucjami? W szybkim zorganizowaniu
siê urzêdów do wspólnego dzia³ania? Przecie¿ te wszystkie urzêdy
s¹ powo³ane ku s³u¿bie obywate-
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Œnieg ma to do siebie,
¿e topnieje, a jak nie
stopnieje, to postawimy
znak zakazuj¹cy opadów
lom, wiêc czego zabrak³o? Najbardziej irytowa³ w³aœnie ów brak jakichkolwiek ludzi ze zwyk³ymi
³opatami, którzy uprz¹tnêliby
przejœcia dla pieszych, posypali je
piaskiem, udro¿nili w¹skie przejœcia, odœnie¿yli parkingi, posypali piaskiem zlodowacia³e skrzy¿owania. Ludzie nie domagali siê
czegoœ wielkiego, ale choæby minimum. Nawet tego zabrak³o.
Œnieg obna¿y³ braki w myœleniu o pañstwie i instytucjach publicznych jako ca³oœci, bo ka¿dy
zacz¹³ t³umaczyæ czyje i gdzie
le¿¹ ulice, do kogo nale¿¹ ronda i
parkingi, a czyje s¹ chodniki, odbijaj¹c pi³eczkê. Coœ w systemie
pañstwa zazgrzyta³o. Okaza³o siê,
¿e niewidzialna rêka rynku nie potrafi odœnie¿aæ. A niektórzy ju¿
prawie uwierzyli, ¿e potrafi robiæ
wszystko...
Najbardziej dramatycznie zabrzmia³ w tej kwestii g³os szefa
gryfickiego PKS Zygmunta
Dziewgucia. Po tym, jak kilka autobusów wpad³o do rowu, a wiele
nie mog³o dojechaæ do ludzi, powiedzia³ w wydawanej przez nasze Wydawnictwo Gazety Gryfickiej, ¿e przyjdzie mu chyba kupiæ
w³asny sprzêt do odœnie¿ania, bo
publiczne s³u¿by nie radz¹ sobie,
a ludzie przecie¿ musz¹ jeŸdziæ.
Oto jak daleko zaszed³ rozk³ad
naszego pañstwa. Powodzianie
musieli ratowaæ siê sami, PKS
bêdzie sam sobie odœnie¿a³ trasy,
nied³ugo trzeba bêdzie samemu
sobie odk³adaæ emeryturê w skarpetê, a w tym czasie rz¹d zwiêkszy³ zatrudnienie urzêdników o
kilkadziesi¹t tysiêcy osób. Czy
proporcjonalnie wzros³a odpowiedzialnoœæ pañstwa za bezpieczeñstwo obywateli? Mam wra¿enie, ¿e spad³a. Ju¿ chyba niewielka dzieli nas granica od tego, byœmy us³yszeli, ¿e rz¹d siê sam wy¿ywi i byœmy nie przeszkadzali
mu w budowaniu stadionów.
Przy takim rozk³adzie pañstwa
samorz¹dowcy nie bardzo wiedz¹
co robiæ i jak siê zachowaæ, bo
przecie¿ nie od nich wszystko zale¿y. Burmistrz Drawska Pomorskiego wezwa³ publicznie Zarz¹d

Dróg Powiatowych, Zarz¹d Dróg
Wojewódzkich i Generaln¹ Dyrekcjê Dróg Krajowych do usuwania
œniegu z ich dróg le¿¹cych na terenie miasta i gminy drawskiej. Nie
wiem, na ile to poskutkowa³o, ale
ten despreracki krok pokazuje, jak
rozcz³onkowane jest nasze pañstwo i jak poszczególne instytucje
wyradzaj¹ siê w udzielne ksiêstwa.
Podrêcznikowym przyk³adem jest
tu PKP, a raczej 36 spó³ek, które
stanowi¹ ksiêstwa same w sobie;
zwalczaj¹ siê wzajemnie, ci¹gaj¹
po s¹dach, blokuj¹, rozdrapuj¹ kolejow¹ infrastrukturê. Agencje,
które mia³y byæ zlikwidowane,
¿yj¹ w najlepsze, a to ksiêstwa
same w sobie.
Prof. Jadwiga Staniszkis ju¿
kilka lat temu przestrzega³a przed
takim rozpadem pañstwa, które
nie panuje nad w³asnymi instytucjami, agendami i harmonizowaniem prawa. Opisywa³a to w ten
sposób, ¿e ró¿ne instytucje, agencje, w³adza ró¿nych szczebli, wytwarzaj¹ w³asne logiki dzia³ania,
uprawiaj¹ w³asne polityki, które
s¹ czêsto ze sob¹ sprzeczne. Jak
d³ugo mo¿e funkcjonowaæ pañstwo z takim dualizmem wewnêtrznych logik, postêpowañ i
celów, a do tego z tak postêpuj¹c¹
dezintegracj¹ systemu wartoœci
spo³ecznych? Jaki bêdzie wynik
tych taræ i dzia³aj¹cych si³ odœrodkowych? Najgorzej wychodz¹ na
tym obywatele, którzy znaleŸli siê
nagle miêdzy tymi trybami krêc¹cych siê logik i praw instytucji, a
których to doœæ chêtnie pokazuj¹
ró¿ne media, ale widocznego
wp³ywu na to krêcenie. Poszczególne kryzysy obna¿aj¹ stan pañstwa w jego fragmentach. Kto
dostrzega ca³oœæ? I ile mamy czasu, zanim to runie, tak jak ta œciana kamienicy w Dobrej? Ilu jeszcze Polaków wyjedzie zagranicê,
by mog³o zmniejszyæ siê bezrobocie, a ilu zostanie, by musieli pracowaæ na emerytury przysz³ych
pokoleñ? Zapêtlamy siê w problemach, które podskórnie narastaj¹.
Jak to pêknie, to problem braku
autostrad, stadionów i œniegu oka¿e siê bez znaczenia.

Podziêkowania
i gratulacje
Cieszê siê bardzo, ¿e
burmistrzem gminy
Wêgorzyno zosta³a
Monika KuŸmiñska.
Z tej okazji chcia³bym z³o¿yæ
mieszkañcom gminy, g³osuj¹cym na
tê kandydatkê, najserdeczniejsze
¿yczenia, du¿o zdrowia i pomyœlnoœci. Dziêkujê równie¿ ludziom, ¿e
na t¹ Pani¹ g³osowali.
Jan Muszyñski
Zwierzynek, gm. Wêgorzyno
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Most na Segala
otwarty

Radni delegowani
(£OBEZ) Radni Rady
Miejskiej w £obzie
wybrali delegatów
do zwi¹zków i ustalili
sk³ady kilku komisji.
W Gminnej Komisji Przetargowej znaleŸli siê radni: Krystyna
Bogucka, Janusz Skrobiñski i Lech
Urbañski.
W Gminnej Komisji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych
bêdzie pracowaæ radny Zbigniew
Pude³ko.
Do reprezentowania Gminy
£obez w Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu „Pomerania”

(£OBEZ). Po cichutku, bez ¿adnych fet, przecinania wstêg i VIPów w miniony pi¹tek otwarto most
na ul. Segala. Równie cichutko bez
powiadomieñ w prasie, zmieniono

organizacjê ruchu. Równie cichutko krojone s¹ mandaty dla kierowców, którzy nadal je¿d¿¹ „na pamiêæ”, zgodnie z poprzedni¹ organizacj¹ ruchu.
MM

Wynagrodzenie
dla burmistrz
Dobrej
(DOBRA). Rajcy ustalili
wynagrodzenie
miesiêczne dla
burmistrz Dobrej
Barbary Wilczek.
\W wysokoœci 9.155.- z³, na które sk³ada siê: wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 5.150 z³, dodatek
funkcyjny w kwocie 1.100 z³, dodatek specjalny 30 proc. od ³¹cznego
wynagrodzenia obejmuj¹cego : wynagrodzenie zasadnicze i dodatek
funkcyjny w kwocie 1.875 z³, dodatek za wieloletni¹ pracê 20 proc. w
wysokoœci 1.030 z³.
op

Nie sypaæ na krzy¿e
(£OBEZ). Prezes Ko³a Zwi¹zku
Sybiraków w £obzie Zofia Majchrowicz zaapelowa³a podczas sesji
RM, aby panowie odœnie¿aj¹cy
cmentarz nie spychali œniegu na
pomniki.
– To uw³acza zmar³ym i nam
¿yj¹cym, którzy nie mo¿emy zapa-

liæ tam znicza. Przed swoim krzy¿em rozkopaliœmy œnieg, aby na
œwiêta zapaliæ znicz. To nic nie
kosztuje, trochê wyobraŸni i pamiêci dla zmar³ych, ¿eby nie sypaæ na
krzy¿e – powiedzia³a.
Burmistrzowie obiecali zainterweniowaæ w tej sprawie.
MM
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rada wyznaczy³a: Kazimierza Chojnackiego - przewodnicz¹cego Rady
Miejskiej i burmistrza Ryszarda
Solê.
Na przedstawicieli Gminy
£obez w Zgromadzeniu Zwi¹zku
Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego wyznaczyli Ma³gorzatê Ciemnoczo³owsk¹-Busz - kierownika Wydzia³u Inwestycji i Rozwoju Lokalnego oraz Piotra Æwik³ê - wiceprzewodnicz¹cego Rady Miejskiej. Burmistrz Ryszard Sola jest w tym
Zwi¹zku z mocy prawa.
Radni powo³ali Spo³eczn¹ Komisjê Mieszkaniow¹ w sk³adzie:
El¿bieta Graliñska, Jan Jung, El¿bieta Maciocha-Toruñ, Zofia
Osieczko i radni Piotr Æwik³a i Tadeusz Sikora.
(r)

Bud¿et uchwalony
(POWIAT). Zdaniem zarz¹du w tym roku bud¿et
powiatu jest bardzo ambitny. Planowana kwota
dochodów na 2011 rok wynosi 39.872.628 z³, z tego
dotacje na zadania zlecone realizowane przez
powiat wynosz¹ 5.151.500 z³, natomiast dotacje na
zadania w³asne realizowane przez powiat - 2.296
tys. z³. Jest to dotacja dla DPS w Resku. Wydatki
ustalono w wysokoœci 45.933.692 z³.
Na inwestycje na drogach powiatowych zaplanowano 6.017.318
z³.
W tym roku starostwo planuje
siê przebudowê drogi Resko-Wêgorzyno – na odcinku od skrzy¿owania
Sielsko z Runowem w kwocie oko³o
6 milionów z³. Przebudowa drogi
Resko-Wêgorzyno wraz z ul. Runowsk¹ – zaplanowana kwota na to
zadanie w bud¿ecie powiatu wynosi
1.661 tys. z³, natomiast przebudowa

drogi Modlinowo-Resko – zaplanowana kwota to niemal 5 milinów z³.
Równie¿ na ten rok zaplanowana
jest w bud¿ecie powiatu przebudowa mostu na rzec Redze w miejscowoœci Unimie w kwocie niewiele
powy¿ej 1 milion z³.
Ogólnie na wydatki inwestycyjne zaplanowano ³¹cznie 13.992.635
z³, co stanowi 30,46 proc. ogó³u
wydatków bud¿etu powiatu.
MM
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Sprzedam
mieszkanie
w £obzie
I piêtro, 2 pokoje.
Œcis³e centrum miasta.
Telefon kontaktowy
509 291 595

DRUKARNIA
w £obzie
poleca
us³ugi
poligraficzne

DRUKUJEMY
ULOTKI
WIZYTÓWKI
FOLDERY
Ul. S³owackiego 6,
tel. 91 3973730

TYGODNIK W INTERNECIE - www.tygodniklobeski.xwp.pl e-mail: tygodniklobeski@wp.pl
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Mimo informacji o ociepleniu klimatu palmy u nas nie bêd¹ ros³y

Nie ma soli na drogi, piachu – na chodniki
(POWIAT). Drogi ju¿ robi¹ siê
czarne, jednak to nie za spraw¹
s³u¿b drogowych, a pogody. W
razie jej pogorszenia, kierowcy
nie maj¹ co liczyæ na takie rzeczy
jak: posypywanie solank¹, czy
wywo¿enie œniegu z miasta.
W minionym tygodniu zadzwoni³a do nas Czytelniczka z informacj¹, ¿e na odcinku drogi powiatowej Rynowo-Siedlice droga nie nadaje siê w³aœciwie do u¿ytku – na
drodze jest szklanka, w której wyje¿d¿one s¹ koleiny. Zwróci³a uwagê, ¿e na ca³ej d³ugoœci nie ma œladów posypywania.
– Tu¿ przede mn¹ jecha³ samochód nie szybciej ni¿ 30 km./h.
Wpad³ w poœlizg i zaparkowa³ w
zaspie. To jest nie do pomyœlenia.
Muszê doje¿d¿aæ do pracy, a ja bojê
siê wsi¹œæ za kierownicê przy takim
stanie dróg – powiedzia³a mieszkanka powiatu.
O odpowiedŸ na temat stanu
dróg i dzia³añ, jakie bêd¹ podejmowane w tym zakresie poprosiliœmy
dyrektora Zarz¹du Dróg Powiatowych Wies³awa Bernackiego.
– Ograniczyliœmy sypanie
sol¹. Samym piachem nie sypie siê,
bo zamarza. Koñczy nam siê ju¿
mieszanka piachu z sol¹, choæ kupiliœmy wiêcej soli ni¿ w roku poprzednim. Posypujemy tylko wzniesienia i zakrêty. Nie jesteœmy w stanie sypaæ ca³ych dróg. W kopalniach nie ma soli. Przestali sprzedawaæ na rynek polski, K³odawa
sprzedaje jedynie do Niemiec.
Orientowa³em siê, po ile jest sól w
hurtowniach, gdzie te¿ jest ju¿ na
ukoñczeniu – zaproponowano mi
sprzeda¿ za 800 z³ za tonê, gdy latem by³a po 200 z³ za tonê – powiedzia³ dyrektor ZDP.

Spytaliœmy równie¿ o przyczynê
wycinania ¿ywop³otów, zamiast ich
sadzenia. Otrzymaliœmy odpowiedŸ, ¿e w tym celu ZDP musia³by
wydzier¿awiaæ pola od rolników i
dbaæ o stan ¿ywop³otów. Nie wiadomo jak¹ kwotê podaliby rolnicy za
dzier¿awê pasów. ¯ywop³oty musz¹
byæ sadzone w odleg³oœci przekraczaj¹cej pas drogowy. Z tego wzglêdu, jak wyt³umaczy³ dyrektor, odchodzi siê od tego typu rozwi¹zañ,
albowiem ca³oroczna dzier¿awa i
utrzymanie ¿ywop³otów mo¿e okazaæ siê dro¿sza ni¿ odœnie¿anie.
Jeszcze w wytycznych zimowego utrzymania dróg Generalnego
Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z 30 czerwca 2006 roku mo¿na
wyczytaæ, aby stosowaæ bariery,
które zatrzymuj¹ œnieg na polach.
Wœród takich barier w rozporz¹dzeniu wymienia siê: zas³ony z tworzyw
sztucznych (np. z polietylenu lub
innych materia³ów - na siatce powinien byæ umieszczony znak
(LOGO) zarz¹dcy drogi, ¿ywop³oty, które w rozporz¹dzeniu uznane
s¹ za „najwygodniejsz¹ z punktu
widzenia zmniejszania pracoch³onnoœci robót i zarazem najskuteczniejsz¹ form¹ os³ony biernej”, ale
przyznane jest, i¿ iloœæ ich jest bardzo ograniczona z powodu koniecznoœci zajêcia pod nie znacznej powierzchni gruntów. Kolejn¹ os³on¹
mog¹ byæ p³otki drewniane.
O ile ¿ywop³oty na polach rolników s¹ przez ca³y rok, o tyle siatki
zak³ada siê przed zim¹ i zdejmuje na
wiosnê, tote¿ i koszty ca³orocznej
dzier¿awy odchodz¹ – pytanie czy
dro¿sze jest za³o¿enie siatek, czy
odkopywanie drogi. Inna rzecz, ¿e w
tym wypadku to ju¿ chyba nie o
koszty chodzi a o obawy, by ogrodzenia nie zniknê³y w niewyjaœnio-

nych okolicznoœciach, nim zarz¹dca drogi zd¹¿y je zdj¹æ.
Na chodnikach szklanka
W £obzie mieszkañcy miasta te¿
nie maj¹ co liczyæ na jakieœ szczególne zajêcie siê problemem zimy,
albowiem magistrat wyda³ w ubieg³ym miesi¹cu na odœnie¿anie 100
tys. z³ i nie planuje wydawaæ na
wywo¿enie œniegu. Z posypywaniem chodników te¿ by³o krucho. W
minionym tygodniu np. na chodniku
przy ul. Niepodleg³oœci by³o to
szczególnie widoczne, gdy co oko³o
10 metrów na œliskiej szklance przechodnie mogli nadepn¹æ na garœæ
piachu.
Ze wzglêdu na to, ¿e chodniki
czasem nie nadawa³y siê do chodzenia, w szczególnoœci dla osób starszych, czêœæ mieszkañców miasta
zaczê³a chodziæ od pi¹tku ulicami.
Na tych bowiem widoczny by³ ju¿
asfalt i by³o mniejsze niebezpieczeñstwo upadku, aczkolwiek wiêksze – wypadku. Jeden z ³obzian zapytany, dlaczego chodzi ulic¹, odpar³:
- Jeœli w tym mieœcie bardziej
dba siê o samochody, ni¿ o ludzi, to
ja jestem zmuszony chodziæ ulic¹ –
powiedzia³.
Z apelem o zadbanie o chodniki
wyst¹pi³a równie¿ podczas ostatniego posiedzenia Rady Miejskiej w
£obzie Zofia Krupa.
- Jako osoba niepe³nosprawna,
nigdy w ¿yciu nie pos³ugiwa³am siê
tym argumentem w dochodzeniu do
czegokolwiek. Dzielnie sobie dajê
radê. Moj¹ staroœæ w po³¹czeniu z
moj¹ niepe³nosprawnoœci¹ ruchow¹ zasadzi³a mnie jak pelargoniê w domu. Ja nie mogê chodziæ po

mieœcie. Na wózek nie nadajê siê.
Nie da siê chodziæ w tym czymœ, co
le¿y na chodniku, a pod czym le¿y
lód. Sz³am dzisiaj specjalnie, mam
samochody, id¹c przy wsparciu
mojego mê¿a, bezpiecznie i dobrze
sz³o mi siê na fragmentach na których nie by³o posypki soli. Na to
chcia³am zwróciæ uwagê, bo mamy
du¿o starszych osób, niepe³nosprawnych te¿. Dobrze sz³o siê na
twardym chodniku bez posypki, od
czasu do czasu posypaæ piaskiem,
ze ¿wirowni, której jakoby nie by³o,
a jest na terenie powiatu, natomiast
na fragmentach, gdzie jest posypane sol¹, to jest po prostu nie do przejœcia, nawet gdybym sz³a o lasce.
Trzeba iœæ z inn¹ osob¹, albo z dwiema. Nie chcia³abym na stare lata,
¿ebym nie mog³a wyjœæ z domu.
Zimy s¹ w naszym klimacie i bêd¹.
Mimo informacji o ociepleniu klimatu palmy u nas nie bêd¹ ros³y.
Poddajê pod g³osowanie zagospodarowanie chodników. Wiem, ¿e to
kosztuje. Mo¿e wcale nie robiæ, tak
jak na Syberii – œnieg przysypany,
przydeptany, piaseczkiem posypany i dobrze siê chodzi. A w tej miazdze nie da siê iœæ na tej soli – powiedzia³a.
Wówczas zastêpca burmistrza
Ireneusz Kabat wyjaœni³, ¿e gmina
nie daje zlecenia na sypanie soli,
je¿eli ju¿ to tylko piaskiem. Chodniki w mieœcie nie odœnie¿a tylko
gmina. Takich odœnie¿aj¹cych s¹
setki.
– Chodnik przyleg³y to posesji
nale¿y do w³aœciciela posesji i najczêœciej oni sypi¹ sol¹. Mo¿e wynika to z braku wyobraŸni tych ludzi,
bo posypa³ sol¹, ale póŸniej powinien tê kasze zebraæ – wyjaœni³. MM
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Pomyœleli o mieszkaniach komunalnych
(DOBRA). Na 2011r. w bud¿ecie gminy zaplanowano dochody
w wysokoœci niewiele powy¿ej 12 milionów z³, w tym dochody
w³asne w wysokoœci oko³o 10.5 miliona z³, z czego dochody maj¹tkowe niemal 580 tys. z³. Z kolei wydatki zaplanowano w wysokoœci
o milion wiêcej ni¿ dochody w tym na zadania w³asne w wysokoœci
oko³o 11,5 miliona z³, z czego wydatki maj¹tkowe wynios¹ 1.615.
Planowany deficyt ma zostaæ pokryty z zaci¹gniêtego kredytu.
W tym roku gmina spodziewa siê
dochodów z gospodarki gruntami i
nieruchomoœciami w wysokoœci
oko³o 620 tys. z³, czynsze z najmu i
dzier¿awy nieruchomoœci maj¹ wynieœæ 31,5 tys. z³, wp³yw ze sprzeda¿y mienia komunalnego (nieruchomoœci) oraz sp³aty rat za sprzedane
lokale w latach ubieg³ych planowany jest w wysokoœci niemal 350 tys.
z³.
Z kolei wp³yw z podatku rolnego, podatku leœnego, podatku od
czynnoœci cywilnoprawnych, podatków i op³at lokalnych od osób
prawnych i innych jednostek organizacyjnych-zaplanowano w wysokoœci niemal 1,3 miliona z³. Najwiêkszy w p³yw w tym dziale zaplanowano z podatku od nieruchomoœci w
wysokoœci ponad 900 tys. z³ oraz
rolnego – w wysokoœci niewiele
ponad 300 tys. z³.
Z kolei wp³yw z podatku rolnego, podatku leœnego, podatku od
spadków i darowizn podatku od
czynnoœci cywilnoprawnych oraz
podatków i op³at lokalnych od osób
fizycznych - zaplanowano dochody
w wysokoœci niemal 840 tys. z³. W
tym rozdziale dochody stanowi¹
wp³ywy z: podatku od nieruchomoœci w wysokoœci prawie 400 tys. z³,
podatku rolnego w wysokoœci niewiele ponad 360 tys. z³ oraz z m.in.:
podatku od œrodków transporto-

wych oko³o 10 tys. z³, op³aty targowej 6 tys. z³, podatku od czynnoœci
cywilnoprawnych 40 tys. z³.
Subwencja oœwiatowa wyniesie
oko³o 3,3 miliona z³. Subwencja jest
zmniejszona w stosunku do roku
poprzedniego o ponad 23 tys. z³, tj.
1 proc. Czêœæ wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zaplanowano dochód w kwocie 1,6 milion z³.
Subwencja zosta³a zmniejszona w
stosunku do roku 2010 o oko³o 80
tys. z³ (oko³o 5 proc.).
W bud¿ecie gminy w tym roku
zaplanowano wydatki w wysokoœci
niewiele ponad 13 milionów z³ w
tym zadania w³asne 11,5 miliona z³.
Na gospodarkê gruntami i nieruchomoœciami zaplanowano wydatki w
wysokoœci tu¿ ponad 950 tys. z³, w
tym 60 tys. z³, jako koszty przygotowania do sprzeda¿y mienia komunalnego oraz przejêcia nieruchomoœci od Skarbu Pañstwa i ANR.
Z koeli na remonty mienia komunalnego zaplanowano 140,6 tys.
z³, na II etap termomodernizacji –
260 tys. z³, na elewacjê Urzêdu
Miejskiego – 45 tys. z³.
300 tys. z³ zaplanowano z kolei
na adaptacjê budynku komunalnego
na mieszkania socjalne w Zap³ociu, a na pokrycie dachowe i kominy
w Szkole Podstawowej w Dobrej –
140 tys. z³.
Koszt administrowania cmenta-

rzami komunalnymi wyniesie w tym
roku niemal 50 tys. z³. 48.000 z³
Na Radê Gminy zaplanowano
wydatki w wysokoœci 75,7 tys. z³, w
tym diety radnych i so³tysów – 65
tys. z³.
Dla Urzêdu z kolei zaplanowano
wydatki w wysokoœci 1,3 miliona z³,
w tym 1 milion na wynagrodzenia i
pochodne.

Zaplanowano dotacjê dla samorz¹dowej jednostki kultury w wysokoœci niemal 180 tys. z³. Na organizacja imprez lokalnych – do¿ynki,
Jarmark Doberski itp. zarezerwowano w bud¿ecie wydatki w wysokoœci 90 tys. z³, w tym na wynagrodzenia i pochodne 30 tys. z³.
Na obiekty sportowe z kolei zaplanowano ponad 600 tys. z³, w tym:
na budowê pomieszczeñ gospodarczych i sanitarnych przy stadionie miejskim 325 tys. z³, utrzymanie
bie¿¹ce stadionu miejskiego – 46
tys. z³, hali sportowej – 170 tys. z³,
boiska ORLIK 2012 – 72 tys. z³.
Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadania zleconego do realizacji stowarzyszeniom pn. rozwój kultury fizycznej w
gminie przeznaczono – niemal 222
tys. z³.
op

Magistrat bez mocy
sprawczej?
(£OBEZ). Podczas ostatniej
sesji Rady Miejskiej w £obzie zarówno radni, jak i mieszkañcy
apelowali o bardziej wzmo¿one
dzia³ania na drogach, ale i o
wiêksz¹ koordynacjê dzia³añ z
innymi zarz¹dcami dróg.
– Jeœli chodzi o drogi, wspó³praca powinna byæ bardziej konsekwentna, bo pan burmistrzu jest
gospodarzem naszej miejscowoœci
– naciskaæ przez urzêdników. Ja nie
bêdê mówi³a o stra¿y miejskiej,
burmistrz jest szefem i wie, co ma
robiæ – powiedzia³a radna
Krystyna Bogucka.
Na ten apel wiceburmistrz
Ireneusz Kabat odpowiedzia³:
– Ile ja telefonów dziennie wykonujê, to nie wiem,
jaki bêdzie rachunek za komórkê. I mamy odpowiedŸ –
nie mamy pieniêdzy. Dzwoniê do PUK i s³yszê – nie mam
dyspozycji z Zarz¹du Dróg,
dzwoniê do Zarz¹du Dróg,
mówiê, wyœlijcie, bo tam autobus np. - bez odzewu. Nie
mam takiej mocy sprawczej,
by wskazaæ Zarz¹dowi Dróg
Powiatowych, gdzie maj¹ jechaæ – powiedzia³ wiceburmistrz I. Kabat.
Spora czêœæ osób zgromadzona na sali podziela³a zdanie radnej K. Boguckiej, ¿e to
szef gminy powinien bardziej
koordynowaæ dzia³ania i nie

zrzucaæ tego na mieszkañców,
szczególnie na so³tysów. Do nich
bowiem, w razie utkniêcia w zaspie,
czy poœlizgu na drodze w pierwszej
kolejnoœci udaj¹ siê u¿ytkownicy
dróg i to oni ze swoich prywatnych
telefonów musz¹ dzwoniæ od zarz¹dcy do zarz¹dcy i dopytywaæ siê
do kogo droga nale¿y. A przecie¿
podatki p³acimy do gminy, tote¿
burmistrz, jeœli p³aci za telefony – to
z naszych podatków, a nie jak so³tysi
i wszyscy pozostali mieszkañcy – z
w³asnej kieszeni.
MM
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Zlikwiduj¹ szko³y w gminie reskiej?
(£OSOŒNICA - £ABUÑ
WIELKI). Ju¿ w ubieg³ym
roku pojawia³y siê g³osy
tu i ówdzie, ¿e gmina
szykuje siê do
zamkniêcia tych
placówek oœwiatowych.
Jednak czas wyborów
samorz¹dowych nie
sprzyja³ tak
niepopulistycznej
decyzji. Postanowiono
powróciæ do rozmów
po wyborach.
Ju¿ w styczniu ubieg³ego roku
radny Seredyñski obawia³ siê, aby
kosztem przejêcia Zespo³u Szkó³
nie zosta³a zamkniêta Szko³a Podstawowa w £abuniu Wielkim.
Czy teraz nast¹pi³ ju¿ w³aœciwy
czas, by podj¹æ temat zamkniêcia
placówki oœwiatowej w tej miejscowoœci? Jest ju¿ po wyborach, a stan
bud¿etu niezbyt imponuj¹cy.
Dla przypomnienia – dzieci z tej
szko³y w minionym roku szkolnym
uzyska³y wy¿szy poziom nauczania
ni¿ szko³a podstawowa w Resku,
wówczas burmistrz Reska Arkadiusz Czerwiñski nie ukrywa³ dumy
i gratulowa³ tak wysokiego wyniku.
W 2009 roku za³o¿ono w £abuniu instalacjê gazow¹, w roku ubie-

g³ym dokonano remontu budynku.
Do wyremontowania pozosta³ dach
i wymiana kaloryferów. Pozostaje
pytanie, w jakim celu dokonywano
modernizacji obiektu, maj¹c ca³y
czas na uwadze likwidacjê placówki oœwiatowej?
Przypominamy, ¿e podczas
wspólnego posiedzenia komisji 20
stycznia 2010 roku Jan Czaban zauwa¿y³, przy okazji dyskusji na temat zamiarów likwidacji Zespo³u
Szkó³ w Resku, ¿e sami od dwóch lat
rescy radni zastanawiaj¹ siê nad likwidacj¹ SP w £abuniu Wielkim.
Czyli wraz z zastanawianiem siê nad
likwidacj¹ - rozpoczêto remont
szko³y.
Podczas lutowego posiedzenia
Rady Miejskiej na zaproszenie radnego Andrzeja Nowaka przyby³a
Janina Karpacka, która zabra³a g³os
w imieniu rodziców, posiadaj¹cych
w domu doros³e dzieci niepe³nosprawne. Jak zauwa¿y³a, wówczas
w okolicy by³o 42 osoby, które s¹
zamkniête w domu. Przedstawi³a
zwi¹zan¹ z tym tragediê ca³ych rodzin. Podda³a pod rozwa¿enie pomys³ powstania w Resku lub jego
okolicy domu dziennego pobytu
b¹dŸ warsztatów terapii zajêciowej.
Wówczas burmistrz Reska zwróci³
uwagê, ¿e ju¿ spotka³ siê w tej sprawie z Katarzyn¹ B³aszczyk, Ma³gorzat¹ Kardasz oraz Jaros³awem Namaczyñskim. Jako lokalizacjê takiego miejsca wskaza³ obiekt przy
ul. Bohaterów Monte Cassino.

Wówczas to radny Adam Seredyñski jako idealne lokum na dom
dziennego pobytu wskaza³ SP w
£abuniu Wielkim, zaproponowa³
te¿, aby szko³ê w tym celu wyremontowaæ. Na ten cel zaproponowa³
puste mieszkanie oraz strych, który
mo¿na zaadoptowaæ. Radny Adam
Nowak z kolei wskaza³ na ogrzewane pomieszczenia w piwnicy. Na te
sugestie burmistrz odpar³, ¿e w
£abuniu nie ma wolnych miejsc,
albowiem doszed³ tam punkt przedszkolny. Maria Paprocka Wall podpowiedzia³a, ¿e s¹ do pozyskania
pieni¹dze na ten cel z Urzêdu Wojewódzkiego, tylko obiekt musi spe³niaæ odpowiednie standardy. Niedawno okaza³o siê, ¿e projekt w tej
sprawie nie pzreszed³.
PóŸniej ju¿ tylko kwestiê wspomnianych szkó³ uciszano, bo wszak
by³ rok wyborczy i nie nale¿a³o
dra¿niæ wyborców. Zapowiadano,
¿e do sprawy wróci siê po wyborach.
Jak widaæ, wrócono bardzo szybko,
albowiem w œrodê odbêdzie siê spotkanie w £osoœnicy w sprawie zamiaru likwidacji szko³y w tej miejscowoœci. Takie same zamiary s¹ w
odniesieniu do szko³y w £abuniu
Wielkim.
Rzekomo wynika to z faktu, i¿
gminie grozi komisarz, bo takie
pog³oski dotar³y od mieszkañców
gminy do redakcji, jednak o ¿adnym
komisarzu nie by³o mowy ze strpny
Regionalnej Izby Obrachunkowej,
która bud¿et – ³¹cznie ze wszystki-

mi szko³ami, zaopiniowa³a pozytywnie. Pod koniec ubieg³ego roku
sekretarz gminy zrelacjonowa³a, w
jaki sposób gmina bêdzie schodziæ
z najwiêkszych zobowi¹zañ. W
gruncie rzeczy najwiêkszych d³ugów gmina pozbêdzie siê w ci¹gu
trzech lat.
Równoczeœnie z zamiarem likwidacji szkó³ i argumentacj¹, ¿e w
bud¿ecie jest pusto, wykonuje siê
œwietlicê w Iglicach o powierzchni
70 m.kw. za 390 tys. z³, zatrudnia siê
nowego stra¿nika miejskiego, buduje siê drogê. Jeœli jest kryzys, to
oszczêdza siê na wszystkich polach
do czasu sp³aty najwa¿niejszych
kredytów. Tutaj warto dodaæ, ¿e jak
ptaszki œpiewaj¹ - tabor, dowo¿¹cy
dzieci nie jest najwy¿szej klasy, a
koszty wynosz¹ 468 tys. rocznie.
Gmina Resko jest specyficzna
pod wzglêdem uk³adu przestrzennego i nic na to nikt nie poradzi. Pozostaje jedynie pytanie, czy warto
zabieraæ dzieci ze szkó³, które nauczaj¹ na wysokim poziomie, zmuszaæ do wczeœniejszego wstawania
i rezygnowania z zajêæ dodatkowych, by dotrzeæ ze szko³y dopiero
wieczorem? Dotrzeæ – nie oznacza
autobusem. Du¿o jest bowiem takich sytuacji, ¿e autobusy nie
je¿d¿¹ tam, gdzie mieszka jedno,
b¹dŸ dwoje dzieci. Warto te¿ dodaæ, ¿e za bezpieczne dotarcie
dziecka do szko³y odpowiada Pañstwo, na tym poziomie – bezpoœrednio gmina.
MM

M³odzie¿owe Centrum Kariery otwarte
(£OBEZ). 14 grudnia w
siedzibie OHP w £obzie
mia³o miejsce oficjalne
otwarcie M³odzie¿owego
Centrum Kariery.
Ju¿ w 2009 roku Zachodniopomorska Wojewódzka komenda
OHP rozpoczê³a realizacjê projektu
„OHP jako realizator us³ug pracy”
wspó³finansowanego przez UE. W
ramach tego przedsiêwziêcia powstaj¹ M³odzie¿owe Centra Kariery, w których œwiadczone s¹ bezp³atne us³ugi poradnictwa zawodowego
oraz Punkty Poœrednictwa Pracy
realizuj¹ce zadania z zakresu poœrednictwa pracy. Dotychczas na
terenie naszego województwa powsta³o szeœæ takich jednostek.
Doradca zawodowy, zatrudniony w tej jednostce bêdzie œwiadczy³
bezp³atne us³ugi, których wynikiem
bêdzie identyfikacja potrzeb oraz

potencja³u klienta, a tak¿e wyznaczenie kierunku dalszej aktywnoœci
zawodowej.
W otwarciu MCK uczestniczyli
przedstawiciele dyrekcji ZWK
OHP w Szczecinie, w³adz lokalnych, dyrekcji szkó³ i placówek
oœwiatowych. Za³o¿enia projektu
„OHP, jako realizator us³ug rynku
pracy” przybli¿y³ koordynator wojewódzki. Symbolicznego przeciêcia wstêgo dokonali: wicestarosta
Jan Zdanowicz oraz Joanna G³ogowska reprezentuj¹ca Centrum
Edukacji i Pracy M³odzie¿y w
Szczecinie.
W M³odzie¿owym Centrum kariery m³odzi ludzie otrzymaj¹ wiedzê z zakresu poradnictwa zawodowego, otrzymaj¹ porady, gdzie
mog¹ kszta³ciæ siê, otrzymaj¹ mo¿liwoœæ szkoleñ, bêd¹ przygotowywani jak zaplanowaæ w³asn¹ karierê
zawodow¹, bêd¹ uczyæ siê przedsiêbiorczoœci.
MM
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Zalany urz¹d

(£OBEZ). W miniony pi¹tek w
Urzêdzie Miejskim pojawi³y siê
zacieki spowodowane nieszczelnym dachem. Na klatce schodowej
odpad³y kawa³ki farby. Zacieki pojawi³y siê m.in.: w niedawno remontowanej sali konferencyjnej oraz
gabinetach burmistrzów. Wezwana
stra¿ po¿arna usuwa³a resztki lodu z
rynien i œniegu z dachu.
Problem polega na tym, ¿e do
naprawy dachu Urz¹d Miejski bêdzie móg³ przyst¹piæ dopiero na
wiosnê. Do tego czasu pozostaje
mieæ nadziejê, ¿e woda nie poczyni
wiêkszych strat. Obecnie zacieka z
dwóch stron – od ul. Niepodleg³oœci
oraz od strony wewnêtrznego podwórza.

Dach na obiekcie ³obeskiego
magistratu remontowany by³ w
2003 roku, tote¿ Urz¹d musi dokonaæ naprawy z w³asnych œrodków.
Przecieki nast¹pi³y w dolnych partiach dachu – pomiêdzy rynnami a
barierkami zatrzymuj¹cymi œnieg.
Aura, z jak¹ mieliœmy do czynienia
w ostatnim czasie, czyli naprzemienne odwil¿e i mrozy, zapewne
przyczynia³a siê do rozszczelnienia
pokrycia, a lód w rynnach i zbieraj¹ca siê w nich woda – do zalania.
Jak powiedzia³ burmistrz £obza
Ryszard Sola, lód z rynien wyci¹gany
by³ wczeœniej dwukrotnie. Wiosn¹
wiêc przy urzêdzie stan¹ rusztowania,
a dekarze prze³o¿¹ ³upki, którymi
pokryty jest dach.
MM

Doberscy delegaci
w R-XXI
(DOBRA) Rada Miejska w Dobrej wyznaczy³a delegatów do
Zgromadzenia Celowego Zwi¹zku
Gmin R-XXI z siedzib¹ w Nowogardzie. Dobr¹ w tym Zwi¹z-

ku bêd¹ reprezentowaæ burmistrz Barbara Wilczek i inspektor urzêdu miejskiego Agnieszka
Witkowska, zajmuj¹ca siê
ochron¹ œrodowiska.
(r)
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Przedstawienie
planu kontroli
Komisji Rewizyjnej

(POWIAT). Podczas
posiedzenia Rady
powiatu dosz³o do
nieprzyjemnej sytuacji,
albowiem okaza³o siê, ¿e
Komisja Rewizyjna, jako
jedyna nie mia³a
ustalonego rocznego
planu pracy, bo... nie
spotka³a siê wczeœniej
przed sesj¹.
Gdy wszystkie komisje sta³e
przedstawi³y ju¿ swoje roczne plany pracy, okaza³o siê, ¿e nie mo¿e
tego uczyniæ komisja rewizyjna, albowiem nie spotka³a siê przed sesj¹
w pe³nym sk³adzie. W zwi¹zku z
tym przewodnicz¹cy tej¿e komisji
radny Ireneusz Kabat z³o¿y³, wniosek, aby ta komisja przedstawi³a
zamiast rocznego – kwartalny plan
pracy komisji rewizyjnej.
W zwi¹zku z faktem, i¿ okaza³o
siê to niemo¿liwe, po d³ugich dyskusjach przewodnicz¹cy komisji Ireneusz Kabat zaproponowa³ 15 minut przerwy.
Wicestarosta Jan Zdanowicz
zaznaczy³, ¿e fakt i¿ komisja rewizyjna nie zebra³a siê, nie jest win¹
pozosta³ych radnych, a przewodnicz¹cy komisji nie mo¿e mieæ o to
pretensji „do ca³ego œwiata”.
Na pytanie radnej H. Szymañskiej, kto by³ pomys³odawc¹ planu
pracy komisji rewizyjnej, g³os zabra³ wicestarosta Jan Zdanowicz.

- Obowi¹zkiem ka¿dego radnego jest branie aktywnego udzia³u w
pracach komisji. O ile wiem, nie
bra³a pani (Szymañska – przyp.
red.) udzia³u w pracy ¿adnej komisji, to ju¿ jest pani sprawa. I komisja
rewizyjna przedstawi³a nam swój
plan pracy. To nie my wymyœliliœmy
– powiedzia³.
Podsumowuj¹c, po d³ugiej i
burzliwej dyskusji odnoœnie naniesienia zmian do planu pracy komisji
rewizyjnej, po 15. minutowej przerwie komisja rewizyjna przynios³a
w³asny plan. W projekcie uchwa³y
by³o ³¹cznie 10 punktów, w nowym
planie – 8 punktów, przy czym plan
zak³ada³ dwie kontrole Starostwa
Powiatowego w £obzie: w II i IV
kwartale – w zaproponowanej nowej uchwale – by³a ju¿ tylko jedna
kontrola w I kwartale. Dodatkowymi punktami by³y: realizacja uchwa³
rady powiatu podjêtych w I pó³roczu, kontrola realizacji umowy i
funkcjonowania szpitala w Resku.
Interesuj¹ce tylko czy kontrola ta
bêdzie obejmowa³a równie¿ sposób
realizacji umowy poprzednich
dzier¿awców.
Radni podjêli uchwa³ê jednog³oœnie.
MM
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Autobusy szkolne Tadeusz Sikora
z trzeciego œwiata i Ryszard Sola
uhonorowani

(£OBEZ-gmina). Podczas sesji Rady Miejskiej so³tysi zwrócili
uwagê na stan autobusów szkolnych. Ich zdaniem niektóre z nich
nie nadaj¹ siê do u¿ytku – niektóre drzwi s¹ niesprawne, w autobusie pojawia siê dym.
- Chcia³abym zwróciæ uwagê na
autobusy szkolne, które s¹ niesprawne do jazdy. S¹ autobusy, w
których jedne drzwi dzia³aj¹, inne –
nie dzia³aj¹; w czasie drogi otwieraj¹ siê. Pokazuje siê dym wewn¹trz, dzieci s¹ przek³adane do
czêœci pierwszej i w taki sposób
doje¿d¿aj¹ do £obza. Z naszej strony mamy proœbê, by przejrzeæ te
autobusy, skontrolowaæ, jest wiele
takich sygna³ów. W którejœ ze szkó³
ten problem by³ zg³aszany – powiedzia³a jedna z so³tysek.
Wiceburmistrz Ireneusz Kabat,
odpowiedzialny za szkolnictwo w
gminie zapewni³, ¿e do niego nie
dotar³y ¿adne tego typu sygna³y.
Poprosi³ równie¿, aby w takich
przypadkach od razu kontaktowaæ
siê bezpoœrednio z nim, aby móg³
jak najszybciej podj¹æ interwencje.
S³owa so³tys popar³a Bo¿ena
Zarecka, mieszkanka Karwowa,
która doda³a, ¿e panie opiekunki
boj¹ siê czasem zg³aszaæ problemy,
bo s¹ pod presj¹ szefów. Dlatego za
poœrednictwem so³tysów, czy ludzi,
którzy korzystaj¹ z transportu

prosz¹, by przekazywaæ takie problemy.
- Tak siê sk³ada, ¿e prawie codziennie doje¿d¿am autobusem i
widzê gehennê dojazdów. Ten
sprzêt, jakim s¹ dzieci dowo¿one
jest absolutnie niesprawny i nie nadaj¹cy siê do przewo¿enia dzieci.
To prawda co mówi³a pani so³tys i o
drzwiach wypadaj¹cych, i ¿e nie ma
w ogóle ogrzewania, jest ciasno. Ten
sprzêt wygl¹da jak z trzeciego œwiata, wiêc ja wspieram ten g³os, myœlê,
¿e nie tylko Karwowo tak ma. Na
pewno inne miejscowoœci te¿ – powiedzia³a.
MM

(£OBEZ). Podczas sesji, która
odby³a siê w przedostatnim dniu
ubieg³ego roku, goszcz¹cy na obradach wiceprezes ds. szkolenia Zachodniopomorskiego Zwi¹zku Pi³ki
No¿nej Henryk Wawrowski wrêczy³
medale: Tadeuszowi Sikorze – medal 90.lecia PZPN, a burmistrzowi
£obza Ryszardowi Soli - Srebrn¹
Odznakê ZPZPN.
W podziêkowaniu za to uznanie
Tadeusz Sikora powiedzia³:
– Muszê powiedzieæ, ¿e przyjmujê ten medal, ale nie jest to medal
tylko dla mnie. Myœlê, ¿e jest to

wyró¿nienie dla dzia³alnoœci nie
tylko mojej, ale dla wielu dzia³aczy
sportowych i sympatyków. Wspiera³ nas dzielnie burmistrz Ryszard
Sola i przede wszystkich muszê
powiedzieæ, ¿e sercem oddani byli:
Bogdan Osieczko, Zdzis³aw Urbañski, Janusz Skrobiñski, Stanis³aw
Przybylak i wielu innych. Osi¹gnêliœmy wyniki w skali kraju nawet przyzwoite, powiedzia³bym nawet bardzo dobre. Promotorem naszym w
œrodowisku poza ³obeskim, to przede
wszystkim pan Henryk Wawrowski.
Serdecznie dziêkujê.
MM

Co zaproponuje £DK?
(£OBEZ). Podczas sesji Rady
Miejskiej mieszkanka £obza Zofia Krupa zaapelowa³a do rajców
miejskich, aby przyczynili siê do
wzmo¿onej dzia³alnoœci £obeskiego Domu Kultury.
- Jestem za rozwojem innych
obszarów kultury dla m³odzie¿y.
Jako mieszkaniec, wielodzietna
babcia, apelowa³abym o wzmo¿enie dzia³alnoœci pedagogicznej w
obszarze domu kultury. Trzeba rozwijaæ talenty, mieliœmy poetów i
malarzy, nie widaæ teraz, ¿eby by³y
rozwijane. Na pi³kê bardzo dobrze,
ale aby siê to równowa¿y³o, bo trzeba innej kultury, wysokiej, ró¿nej
artystycznej.
Generalnie plany edukacyjne,
rozrywkowe, kulturalne wszystko
kreci siê wokó³ ludzi m³odych. Jako
osoba starsza chcia³abym daæ pod
rozwagê, pod przyjrzenie siê temu,
by troszeczkê tych planów skiero-

waæ do ludzi starszych, bo nie widzê, nie dopatrzy³am siê, ale w zasadzie organizuje coœ tylko Zwi¹zek
Emerytów, natomiast gmina jakby o
nas zapomina, a z nas ma podatki.
Jest tu wielu m³odych nowych ludzi,
proszê by opracowali jakiœ plan, ku
zadowoleniu ludzi starszych. W
Polsce ludzi starych siê cienko szanuje – powiedzia³a.
Wiceburmistrz Ireneusz Kabat
odpar³, i¿ myœli, ¿e pan dyrektor
przeanalizuje tê wypowiedŸ i przedstawi jakieœ propozycje.
Z naszej strony podpowiadamy
by te propozycje by³y z myœl¹ o ludziach w ró¿nym wieku.
Brak dzia³añ w £DK odbi³ siê
bezpoœrednio na WOŒP. Gdyby
bowiem w £DK by³y organizowane
np. ró¿nego rodzaju warsztaty artystyczne, plenery, to wówczas zapewne ka¿dy uczestnik takich¿e
pozostawi³by w³asny wyrób z przeznaczeniem na WOŒP. Z drugiej

strony – mieszkañcy zapewne chêtniej kupowaliby fanty wykonane

przez uzdolnionych
mieszkañców.

³obeskich
MM
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Burzliwa dyskusja o podwy¿kach
(POWIAT). Podczas sesji
Rady Powiatu mia³a miejsce gor¹ca dyskusja na temat bud¿etu.
Radny Ireneusz Kabat zawnioskowa³, aby przyznaæ podwy¿ki
dla pracowników Domu Pomocy
Spo³ecznej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i dla Powiatowego Urzêdu Pracy w wysokoœci po 10 proc., dla pozosta³ych
– 7 proc., ale od wrzeœnia. Propozycja starostwa by³a taka, aby
pracownicy otrzymali podwy¿ki
5.procentowe – od stycznia.
W projekcie uchwa³y bud¿etowej przedstawiono propozycjê podwy¿ek dla pracowników jednostek
Starostwa Powiatowego w £obzie w
wysokoœci do 5 proc. Z tak¹ propozycj¹ nie zgodzi³ siê radny Ireneusz
Kabat i zawnioskowa³, aby podwy¿ka dla pracowników DPS w Resku
oraz PCPR i PUP w £obzie wynosi³a 10 proc. Swój wniosek argumentowa³ tym, ¿e zapozna³ siê z sytuacj¹
w DPS w Resku i okazuje siê, ¿e tam
pracownicy otrzymaj¹ jedynie 3
proc. podwy¿ki.
– Rozmawia³em dzisiaj z
pani¹ dyrektor DPS Mari¹ Paprock¹-Wall. Jest tam podwy¿ka
3.procentowa, poniewa¿ w bud¿ecie nie ma wiêcej pieniêdzy. Tak¿e
nie jest prawdziwe to, co pani skarbnik nam przedstawia³a, zreszt¹ z
pani podpisem – powiedzia³ radny
Ireneusz Kabat, machaj¹c kartk¹ w
stronê skarbnik powiatu.
Dyrektor DPS w Resku Maria
Paprocka-Wall, wywo³ana s³owami
radnego „do tablicy” odpar³a, ¿e w
tej chwili nie mo¿e sobie pozwoliæ
na 5 proc. podwy¿ki. Tu radny zauwa¿y³, ¿e DPS jako jedyne mia³oby tak nisk¹ podwy¿kê. Z drugiej
strony przedstawi³ w³asne wyliczenia, zgodnie z którymi teoretycznie
pracownicy otrzymaliby wy¿sz¹
podwy¿kê, ale w praktyce w tym
roku straciliby na tym. Podwy¿ki
bowiem mia³yby obowi¹zywaæ od 1
wrzeœnia, a nie jak chcia³o starostwo
– od 1 stycznia.
- Mówimy o oszczêdnoœciach, a
my lekk¹ rêk¹ wydajemy od 1 stycznia takie pieni¹dze. Zrobi³em analizê w s¹siednich gminach, ¿adna
gmina poza Radowem Ma³ym, która ma podwy¿ki od 1 stycznia, nie
planuje podwy¿ek od pocz¹tku
roku. Wszystkie pozosta³e cztery
planuj¹ od 1 wrzeœnia. Z tym, ¿e
gmina Dobra tylko dla nauczycieli,
dla pozosta³ych pracowników wcale, bo nie staæ gminy na to. Gmina
£obez dla administracji w Urzêdzie
i pracowników niepedagogicznych
– 5 proc, pozosta³e gminy, z tego co
wiem, to po 7 proc. w skali roku. Od

wrzeœnia przy 7.proc. podwy¿ce, to
w skali roku wynosi 2,34 proc. nie 5
jak w starostwie, natomiast w gminie £obez jest to 1,67 proc. – to jest
z takim skutkiem dla bud¿etu w skali roku. Nie przyjmujemy sobie od
razu 5 proc. Dlaczego zawnioskowa³em, ¿eby zró¿nicowaæ? Zwróci³em siê z wnioskiem do pani skarbnik o udostêpnienie mi œrednich
wynagrodzeñ dla poszczególnych
stanowisk. Dosta³em odpowiedŸ, ¿e
takiej informacji nie otrzymam, dlatego dokona³em obliczeñ na podstawie ogólnego zestawienia, z którego wynika, ¿e ogólnie w zak³adzie,
a nie na poszczególnych stanowiskach najni¿sze p³ace s¹ w DPS,
DDZ i PUP. Dlatego nie wiem, czy
nas staæ na takie wydatki. Z informacji z DPS, któr¹ dzisiaj otrzyma³em
wynika, ¿e ze wzglêdu na bardzo
niski bud¿et konieczne bêdzie
zmniejszenie stawki dziennej ¿ywnoœciowej z 8 z³ do 6.60 z³, czyli nie
damy jeœæ, a damy wynagrodzenia,
bo z tego tak wychodzi. Dzisiaj bêdê
wnioskowa³, aby œrodki z ró¿nicy
przekazaæ na funkcjonowanie DPS.
Moralnie nie podniosê rêki za tym
bud¿etem, jeœli zostawimy bud¿et
dla DPS w tej wysokoœci, w jakiej
mamy.
Podtrzymujê swój wniosek,
¿eby podwy¿kê wprowadziæ od 1
wrzeœnia, z tym ¿e w DDZ, DPS i
PUP 10 proc. Skutkiem dla bud¿etu
by³oby 3,34 proc., bo uchwa³a rady
mówi do 5 proc., co nie znaczy 5
proc, natomiast dla pozosta³ych 7
proc., co bêdzie skutkiem dla bud¿e-

tu 2,34 proc. w skali roku i nadwy¿ka z tych œrodków oko³o 150 tys. z³
zosta³aby przeznaczona dla DPS,
miêdzy innymi te¿ na wy¿ywienie –
powiedzia³.
Skarbnik powiatu wyjaœni³a, ¿e
na wynagrodzenia dla DPS starostwo przeznaczy³o o 5 proc. wiêcej,
czyli zgodnie z podwy¿k¹. Kwota ta
w roku 2011 wynosi 2.803.100 z³.
Doda³a równie¿, ¿e jest zaskoczona
informacj¹ o 3.proc. podwy¿ce w
DPS.
Wicestarosta Jan Zdanowicz
odpar³ z kolei, ¿e radny Ireneusz
Kabat, a zarazem wiceburmistrz
£obza, prowadzi „jakieœ swoje dochodzenia”.
- Sprawdza, pyta pani¹ dyrektor,
pani dyrektor inne informacje panu
przekazuje, a inne do skarbnika? Ja
czegoœ tu nie rozumiem – powiedzia³. Z kolei zwracaj¹c siê do dyrektor Paprockiej-Wall powiedzia³
– to jest niezgodne z uchwa³¹, któr¹
podjêliœmy, dlaczego pani tak zrobi³a? Ja nie rozumiem takiego postêpowania.
Starosta ³obeski Ryszard Brodziñski zaapelowa³, by nie psuæ
bud¿etu i daæ szansê na to, by
wszystkie sprawy zwi¹zane z zarobkami pracowników w DPS w Resku
powyjaœniaæ, tym bardziej, ¿e jak
wyjaœni³, to nie jest kwestia odpowiedzialnoœci tylko i wy³¹cznie powiatu.
– Ustawa mówi wyraŸnie –
DPS finansuje siê z dotacji wojewody i odp³atnoœci pensjonariuszy. W
DPS-u jako jednostki samofinansu-

j¹cej siê nie mo¿emy wzi¹æ sobie na
utrzymanie. W ubieg³ej kadencji
sporo ponad 5 milionów z³ posz³o na
DPS i nie mamy zamiaru przestawiaæ pracy dla tej jednostki. Ale to
wymaga czasu, tego nie da siê za³atwiæ ad hoc podjêt¹ decyzj¹ w trakcie gor¹czkowej dyskusji – powiedzia³.
Poprosi³ te¿, aby pozostawiæ
podwy¿kê wynagrodzeñ w wysokoœci 5. proc. Zauwa¿y³, ¿e wprowadzenie propozycji I. Kabata zaowocuje w roku 2012 wzrostem wydatków na wynagrodzenie o 100 proc.,
czego móg³by nie wytrzymaæ bud¿et.
W konsekwencji radni powiatowi przeg³osowali projekt uchwa³y
mówi¹cy o 5. procentowej podwy¿ce. Radny I. Kabat wstrzyma³ siê od
g³osowania.
Tym samym dyrektorzy jednostek powiatowych otrzymaj¹ do
dyspozycji pulê pieniêdzy na podwy¿ki obejmuj¹c¹ 5 proc. Jednak
równoczeœnie podwy¿ka ta nie
obejmuje tych¿e szefów. Nie oznacza te¿, ¿e wszyscy pracownicy
musz¹ „z urzêdu” otrzymaæ wzrost
p³ac o 5 proc. To pozostanie w gestii
szefów jednostek administracyjnych, jako narzêdzie s³u¿¹ce do np.
podniesienia najni¿szych uposa¿eñ,
b¹dŸ jako nagrodê dla najbardziej
wyró¿niaj¹cych siê pracowników.
Takie rozwi¹zanie jest równie¿ bardzo dobre dla DPS, gdzie sytuacja
prawna spowodowa³a, ¿e wieloletni
pracownicy maj¹ ni¿sze wynagrodzenie zasadnicze, ni¿ nowo przyjmowani pracownicy.
MM
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Jest to bezmyœlna wojenka moim
zdaniem, która do niczego nie prowadzi
(POWIAT). Podczas dyskusji
nad bud¿etem powiatu radny I.
Kabat zawnioskowa³, by w razie,
gdyby nie dosz³o do realizacji
drogi Resko -Wêgorzyno, przeznaczone na ten cel zarezerwowane pieni¹dze przeznaczyæ na
wykonanie ul. Kolejowej. Powo³ywa³ siê przy tym na rozmowê z
by³ym starost¹, co obecny na sesji A. Gutkowski nazwa³ nadu¿yciem.
Starosta ³obeski Ryszard Brodziñski odpar³, ¿e nie mo¿na dowolnego zadania wrzucaæ do inwestycji, tym bardziej, ¿e odnoœnie tej
ulicy nie jest uzgodnione jakie zadania do kogo by nale¿a³y.
- Nie uciekamy od tego, zapiszmy to w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym i spokojnie porozmawiajmy kto, co, kiedy i jak zrobi. Nie
mo¿na wrzucaæ sobie powa¿nego
zadania inwestycyjnego na sesji
bud¿etowej – powiedzia³.
Ireneusz Kabat stwierdzi³, ¿e
s³owa starosty nie s¹ do koñca prawdziwe. Powo³a³ siê na siedz¹cych na
sali burmistrza £obza Ryszarda
Solê oraz starostê poprzedniej kadencji Antoniego Gutkowskiego.
- My na ten temat rozmawialiœmy i by³a rozmowa z panem starost¹, ¿e je¿eli nie dojdzie do realizacji któregoœ z zadañ, to pan starosta rozwa¿y mo¿liwoœæ realizacji
zadania pod nazw¹ „Przebudowa
ulicy Kolejowej”. Tak¿e to nie jest
do koñca tak, jak pan mówi. Nie
by³em radnym powiatowym w poprzedniej kadencji i nie mia³em mo¿liwoœci, teraz jestem i korzystam ze
swoich uprawnieñ, tym bardziej, ¿e
komisje s¹ od tego, ¿eby swoje wnioski zg³aszaæ – powiedzia³.
W dyskusjê w³¹czy³ siê radny
Ryszard Sarna, który zauwa¿y³, ¿e
jeœli radni maj¹ powa¿nie traktowaæ
inwestycje, a ta inwestycja, o której
by³a mowa do takiej nale¿y, albowiem ma stanowiæ wizytówkê miasta, to nie mo¿na takiej inwestycji
przygotowywaæ „pod kilof i m³otek”.
- Moim zdaniem taka inwestycja
wymaga m¹drego zaplanowania i
skoordynowanego dzia³ania finansowego, organizacyjnego, trzeba to
dograæ, dogadaæ siê, a póŸniej dopiero wprowadzaæ i rezerwowaæ
pieni¹dze. Ka¿da inwestycja drogowa, któr¹ my tu w powiecie realizujemy, jest u nas finansowana z dotacji albo z UE, albo z innych Ÿróde³,
natomiast w drugiej czêœci z bud¿etu powiatowego, który jest czerpany g³ównie z kredytu. W tej chwili

radny Ireneusz proponuje nam zaci¹gniêcie kredytu na zrobienie jednej ulicy w £obzie. Proszê pamiêtaæ, ¿e powiat to nie tylko £obez.
Proponujê, by do zadania przy³¹czy³a siê gmina, wspó³finansujmy
wspólnie to przedsiêwziêcie i przygotujmy je w taki w³aœnie sposób.
Jeœli wspó³finansujemy przez dotacje unijne czy pañstwowe inwestycje drogowe czy inne, jaki wiêc problem, byœmy wspó³finansowali to
³¹cznie? Najpierw to porz¹dnie
przygotujmy – apelowa³.
Ryszard Brodziñski z³o¿y³
wniosek jako radny, aby rada powiatu zobowi¹za³a zarz¹d do przygotowania projektu WPI poprzez wprowadzenie do niego przebudowy ul.
Kolejowej w £obzie i przed³o¿enia
tego tematu na sesji w pierwszym
kwartale nowego roku.
Dyrektor Zarz¹du Dróg Powiatowych zauwa¿y³ z kolei, ¿e program schetynówek bardzo preferuje
prace, gdzie porozumiewaj¹ siê
miêdzy sob¹ samorz¹dy.
- Tutaj jest idealny powód, by siê
dogadaæ. Taki wniosek ma od razu o
wiele wiêksz¹ punktacjê. Faktycznie, gdybyœmy wspólnie wykonali tê
ulicê, wspó³finansowanie nastêpuje
zgodnie z ustaw¹ – powiedzia³.
Starosta Brodziñski doda³ równie¿, ¿e dodatkowym plusem takiej
inwestycji bêdzie fakt, i¿ jest to
wêze³ kolejowy, autobusowy, tote¿
kwestia bezpieczeñstwa bêdzie tu
zadaniem priorytetowym, a to oznacza z kolei, ¿e wniosek taki bêdzie
mia³ wysokie szanse zyskania dofinansowania.
W dyskusjê w³¹czy³ siê burmistrz £obza Ryszard Sola, który
powiedzia³, ¿e absolutnie popiera
to, co mówi jego zastêpca i rozumie
stanowisko starosty.
- Musimy przedstawiæ dokumentacjê projektow¹, wspólnie
uzgodniæ szczegó³y, po to, aby z³o¿yæ wniosek aplikacyjny, dokumenty musimy mieæ. Kwestia jest taka,
abyœcie rozpatrzyli zabezpieczenie
w przysz³orocznym bud¿ecie kwoty
na przygotowanie tej¿e dokumentacji, natomiast realizacjê inwestycji
proponujê wpisaæ na 2012 rok. Wtedy mo¿emy zabezpieczyæ siê na
dwie strony. Od siebie mo¿emy z³o¿yæ do programu rz¹dowego i oczekiwaæ dofinansowania lub jeœli nie
uzyskacie dofinansowania, bo nie
wiemy, co bêdzie z programem tzw.
schetynówek w przysz³oœci, mo¿ecie myœleæ powa¿nie o modernizacji tej ulicy chocia¿by w 2012 roku
– powiedzia³.

Zaczêto zastanawiaæ siê równie¿
nad tym, jak wygl¹da sieæ burzowa
w tej¿e ulicy. A w zwi¹zku z tym, ¿e
nieznany jest zakres inwestycji, a
Ÿród³a finansowania bli¿ej nieokreœlone, tote¿ zarz¹d powiatu tego
zadania na przysz³y rok bud¿etowy
nie przyjmie.
- Nie jest dobrym obyczajem
wrzucanie wa¿nej inwestycji w toku
obrad sesji bud¿etowej, kiedy tej
inwestycji w ogóle w planie nie
by³o. Przyjêliœcie pañstwo przed
chwil¹ prognozê, która wchodzi w
miejsce dawnego Wieloletniego
Planu Inwestycyjnego. My jednak
nie rezygnujemy z WPI, mamy przyjêty ten plan znowelizowany w
czerwcu. Z pe³nym zrozumieniem
odnoszê siê do wniosku radnego
Kabata, by tê ulicê potraktowaæ z
nale¿yt¹ uwag¹ i zarz¹d przychyla
siê do tego, by przyj¹æ tê ulicê w
Wieloletnim Planie Inwestycyjnym,
aby to zadanie przygotowaæ w sposób nale¿yty, uzgodniæ Ÿród³a finansowania, sposób finansowania i po
prostu zrealizowaæ tê inwestycjê
czy to w roku 2012, czy 2013, w tej
chwili trudno jest wyrokowaæ –
doda³ starosta.
Po tej dyskusji I. Kabat z³o¿y³
taki sam wniosek, jak wczeœniej starosta Brodziñski - o zobowi¹zanie
zarz¹du do zmiany projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na nastêpn¹ sesjê z uwzglêdnieniem WPI
odnoœnie remontu ul. Kolejowej w
£obzie. Przebudowa ul. Kolejowej
na lata 2011-2012, w roku 2011
wykonanie dokumentacji, w 2012
roku realizacja zadania.
- Na komisji powiedzia³em, ¿e w
pe³ni respektujemy uzgodnienia
pomiêdzy burmistrzem a panem starost¹ Gutkowskim. Zainteresujemy
siê t¹ ulic¹ i jeszcze raz podkreœlam
– je¿eli rada zadecyduje, ¿e wpisze-

my j¹ do WPI, to przyst¹pimy do
systematycznego przygotowania.
Najpierw rozmowy z panem burmistrzem. Tak jak powiedzia³em –
bud¿et jest organizmem ¿ywym i to
w stosownym czasie wprowadzi siê
do realizacji – powiedzia³.
Gdy ju¿ I. Kabat zrezygnowa³ ze
zmian w bud¿ecie na rok 2011 i z³o¿y³ wniosek o zmianê w WPI, który
jest osobnym dokumentem, tym samym zgadzaj¹c siê na to, co od pocz¹tku proponowa³ starosta, g³os w
dyskusji zabra³ Antoni Gutkowski,
który obecny by³ wœród publicznoœci.
- Proszê pañstwa, to chyba jakieœ
nieporozumienie powo³ywaæ siê na
jakieœ uzgodnienia ze mn¹. Nigdy
nie stosowa³em takiej metody, ¿e
coœ komuœ, któremuœ burmistrzowi
obiecujê, bez uzgodnienia tego z
rad¹ czy z zarz¹dem. To jest nadu¿ycie. Owszem, rozmawialiœmy na ten
temat, ale ¿adnych obiecanek z
mojej strony nie by³o, wiêc proszê
siê na to nie powo³ywaæ. Jako kibic
w tej chwili, jako mieszkaniec
£obza, odbieram to z niesmakiem,
¿e próbuje siê narzuciæ coœ, gdzie
mo¿na spokojnie, gdzie widzê, ¿e
zarz¹d chce, ma dobra wolê, by to
za³atwiæ, przygotowaæ i omówiæ,
¿eby to mia³o rêce i nogi, a nie na
³apu-capu depcz¹c grz¹dki. Przecie¿ jest wola zarz¹du, by to za³atwiæ, spokojnie w pierwszym kwartale, omówiæ, przygotowaæ i przyst¹piæ do tego. Jak mo¿na w tej chwili niszczyæ to, co przed chwil¹ ustaliliœcie, to co pani skarbnik mówi³a
i burzyæ to wskakuj¹c bez ceremonia³u i bez sensu w nastêpne podejmowanie decyzji? W ci¹gu kwarta³u za³atwicie to sobie. Jest to bezmyœlna wojenka moim zdaniem,
która do niczego nie prowadzi –
powiedzia³ A. Gutkowski.
MM
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Dobra, dnia 04.01.2011r

OG£OSZENIE O PRZETARGU
Burmistrz Dobrej og³asza pierwszy ustny przetarg nieograniczony
na sprzeda¿ nieruchomoœci po³o¿onych w gminie Dobra

Przedmiotem sprzeda¿y jest:
- nieruchomoœæ niezabudowana oznaczona numerem dzia³ki 127/7, ,,RIVa” o pow. 0,1018ha, (1018m2) po³o¿ona w strefie poœredniej miasta przy
ulicy Reymonta. Dzia³ka o kszta³cie prawie regularnym, konfiguracja p³aska
z lekkim spadkiem, nieuzbrojona, uzbrojenie w zasiêgu, przeznaczona w
SUiKZP miasta Dobra jako – grunty orne, ogrody, strefa zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z us³ugami. Dojazd do dzia³ki zapewnia droga utwardzona. Dzia³ka posiada urz¹dzon¹ ksiêgê wieczyst¹ nr SZ1L/00020004/0.
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony VAT w wysokoœci 23%.
- dzia³ka zabudowana oznaczona numerem ewidencyjnym nr 21/4 o pow.
0,2390ha, (2390m2) zabudowana budynkiem gospodarczym po³o¿ona we wsi
Anielino. Dzia³ka czêœciowo uzbrojona, przeznaczona w SUiKZP gminy
Dobra jako grunty orne, strefa zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Dzia³ka rolna zabudowana nr 21/4, posiada urz¹dzon¹ ksiêgê wieczyst¹ nr
SZ1L/00019736/0. Sprzeda¿ zwolniona z podatku VAT.

(£OBEZ). Podczas sesji Rady
Miejskiej radny Bogdan Górecki
odebra³ z r¹k przewodnicz¹cego
Rady Osiedla Zdzis³awa Szklar-

skiego dyplom, w podziêkowaniu
za wk³ad, jaki wniós³ w miko³ajki
odbywaj¹ce siê pod £obeskim Domem Kultury.
MM

W koœciele w Resku

Chór Uniwersytetu
Szczeciñskiego zaœpiewa
kolêdy
Dnia 16 stycznia (niedziela) o godz. 18:00 w Koœciele Parafialnym w
Resku wyst¹pi Chór Wydzia³u Nauk Ekonomicznych i Zarz¹dzania Uniwersytetu Szczeciñskiego. Chór zaprezentuje najpiêkniejsze polskie kolêdy. (o)

W/w nieruchomoœci nie s¹ obci¹¿one ¿adnymi prawami rzeczowymi,
prawami osób trzecich ani hipotekami. Post¹pienie – nie mniej ni¿ 1% ceny
wywo³awczej zaokr¹glaj¹c do pe³nych dziesi¹tek w górê. O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu.
Warunkiem przyst¹pienia do przetargu jest wp³acenie wadium w kasie
Urzêdu Miejskiego w Dobrej lub na konto: Bank Spó³dzielczy Goleniów,
Oddzia³ w Chociwlu nr 36937510415502447120000010 najpóŸniej do dnia
02.02.2011 roku do godziny 1400.
Przetarg odbêdzie siê w siedzibie Urzêdu Miejskiego w Dobrej,
ulica Rynek 1, w dniu 07.02.2011r., rozpoczêcie o godzinie 1100
w pokoju nr 2.
Wp³acone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomoœci.
W przypadku przegrania przetargu wadium zostanie w ca³oœci wyp³acone
w ci¹gu trzech dni od dnia zamkniêcia przetargu. Osobie, która wygra przetarg, a uchyli siê od zawarcia umowy notarialnej, wp³aconego wadium nie
zwraca siê. O miejscu i terminie podpisania umowy notarialnej zwyciêzca
przetargu zostanie poinformowany w ci¹gu 21 dni od dnia rozstrzygniêcia
przetargu. Nale¿noœæ za nabycie nieruchomoœci wp³aca siê najpóŸniej w dniu
zawarcia umowy notarialnej. Wszelkie koszty notarialne i s¹dowe pokrywa
strona kupuj¹ca.
Zastrzega siê prawo odwo³ania og³oszonego przetargu.
Szczegó³owych informacji udziela Urz¹d Miejski w Dobrej, ul. Rynek 1,
tel. (91) 39 14535.
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OG£OSZENIA DROBNE

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

US£UGI

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Tucze nad j. Woœwin dz.budowl.
2700 m2 - 59 000 z³. Tel. 600 265 547

Zespó³ Muzyczny na ka¿d¹ okazjê.
Rabat na wesela 2011 rok. Zadzwoñ
604 221 339.

Pomieszczenie na dzia³alnoœc do
wynajecia w niskiej cenie w Radowie Ma³ym. Tel 604 88 77 47
Wynajmê lokal na dzia³alnoœæ handlowo-us³ugow¹ o pow. 100 mkw. w
centrum £obza. Tel. 608 335 881
Sprzedam dom wolno stoj¹cy w
£obzie 82 mkw., dzia³ka 342 mkw.
Dom do remontu. Cena do negocjacji. Tel. 91 397 4530, 607 442 135.
Sprzedam sklep budowlany w Wêgorzynie w centrum miasta. Sklep z
magazynami o pow. 426 mkw.,
dzia³ka 1111 mkw. Tel. 504 162 768
£obez ul. Bema 27. Lokal handlowy
o pow. 72 mkw. Udzia³ w 1/2 w dzia³ce 630 mkw. Cena 100 000 z³. Tel.
600 265 547.

Powiat œwidwiñski
Wynajmê biura i / lub powierzchniê magazynow¹ Po³czyn Zdrój.
Tel. 602 432 942, 91 8821418.

Region

Wynajmê piekarniê. Piekarnia +
Cukiernia w miejscowoœci Dêbice k/
Maszewa ( zachodniopomorskie ).
W sk³ad piekarni wchodz¹ nastêpuj¹ce pomieszczenia: Hala produkcyjna, pomieszczenie cukiernicze,
magazyn m¹czny, 2 magazyny na
produkty pomocnicze, ostygalnia –
hala wydawcza produktów gotowych, biuro, pomieszczenie socjalne – szatnia, prysznice i wc. Obiekt
wyposa¿ony kompletnie ( nowy piec
Wulkan na olej z komora garownicz¹). Wszystkie media. Piekarnia
po³o¿ona jest przy drodze krajowej
Nowogard – Stargard Szczeciñski.
Wjazd z dwóch stron, plac manewrowy, obiekt ogrodzony. Kontakt 91
392 0334, kom. 887 467 309.
Sprzedam lub wynajmê kiosk handlowy na targowisku w Nowogardzie
(pr¹d, woda, wc). Tel. 91 392 15 58.

PRACA
ZATRUDNIMY PRZEDSTAWICIELA HANDLOWEGO DO SPRZEDA¯Y MASZYN ROLNICZYCH.
TEL: 607 086 564

ROLNICTWO

Us³ugi archiwistyczne. Teresa
Wawrzyniak, £obez. Tel. 91 397
4009 lub 512 131 688.

Region

GARA¯E, WIATY BLASZANE,
MONTA¯ - DOWÓZ GRATIS.
TEL. 598 334 536, 605 286
058, 661 953 331. PRODUCENT GO-STAL PRZECHLEWO. U nas najtaniej.
Dywanopranie. Tel. 604 373 143
Us³ugi foto video, tel. 502 743 646.
Wideofilmowanie. Tel. 605 732
267.

Powiat œwidwiñski
Rzuæ palenie – wystarczy 1 zabieg:
nerwice, depresje, alergie, nadwaga. Gabinet Œwidwin, tel. 880 400
739.
GARA¯E BLASZANE OCYNKOWANE – PRODUCENT. Tel.
059 8334312, 798 710 329, 698
230 205. F.T. Wróbel Przechlewo. www.blaszanygaraz.pl

INNE
Powiat ³obeski
T³umacz przysiêg³y jêzyka niemieckiego: £obez, ul. Warcis³awa 2 (Os. Ksi¹¿¹t Pomorskich).
Tel. 091 397 59 24, 505 972 167.
Otwarto sklep prozdrowotny
TOTU GAMA w £obzie, ul. Przedmiejska 11. Oferujemy artyku³y
prozdrowotne, us³ugi œwiecenia i
konchowania uszu. Tel. 91
3974273.
Sprzedam piec gazowy jednofunkcyjny, ma³o u¿ywany, za 500 z³ Tel.
604 99 77 41
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MIESZKANIA
Powiat ³obeski
W £obzie sprzedam mieszkanie o
pow. 54 mkw., 2 pokoje, II piêtro, po
remoncie, w³asne c.o. Cena
150.000 z³. Tel. 518 562 526

Powiat gryficki
Sprzedam mieszkanie w P³otach 68
mkw. , 3 pokojowe, II piêtro, blok
ocieplony, okna i drzwi wymienione.
Cena 150 tys. z³ – do negocjacji. Tel.
513 943 383, 609 577 564.

Region

Powiat gryficki

Sprzedam 4 pokojowe mieszkanie
w centrum Nowogardu , 2.700 z³ za
mkw. Tel. 601 090 079.

Sprzedam drewno kominkowe. Tel.
667 612 010.

NAUKA

Region

Kupiê antyki, militaria, ró¿ne starocie. Tel. 501 126 109
T³umacz przysiêg³y j. francuskiego.
Ko³obrzeg. Tel. 094 3521058 , 694
667 941.

MOTORYZACJA
Kupiê stare motocykle, motorowery,
rowery, samochody. Tel. 501 126
109

Powiat ³obeski
Korepetycje z j. angielskiego na
ka¿dym poziomie. Pomoc w przygotowaniu do matury. Tel. 795 674
466.

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

Region

ZDROWIE

Kupiê Toyotê, Nissana, Hondê,
Mercedesa 190D; Mercedesa 124
2,5D, do 1998 roku - stan obojêtny.
Tel. 510 336 324

Prywatne pogotowie stomatologiczne, Nowogard, lek.
stom. Andrzej Rynkiewicz. Tel.
607-771-777.
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37 tysiêcy dla WOŒP

Oj dzia³o siê, dzia³o
(POWIAT). W minion¹
niedzielê odby³ siê ju¿
19. Fina³ Wielkiej
Orkiestry Œwi¹tecznej
Pomocy, podczas
którego zebrano ³¹cznie
w powiecie ponad
37 tys. z³ . Tym razem
zbierano na sprzêt dla
urologii i nefrologii
dzieciêcej.
Powodem, dla którego w tym
roku wybrano urologiê i nefrologiê
dzieciêc¹ jest fakt, i¿ wzrasta liczba
dzieci ze stwierdzan¹ ostr¹ niewydolnoœci¹ nerek.
Póki co, gminy jeszcze licz¹ pieni¹dze, znane s¹ jedynie ogólne
kwoty, ale i to pozwala zauwa¿yæ, ¿e
w tym roku mieszkañcy powiatu
³obeskiego byli hojniejsi, ni¿ w roku
poprzednim.
W £obzie zebrano w sumie oko³o 12 tys. z³.
WOŒP rozpoczê³a siê tu kwest¹
uliczn¹ o godz. 9.00 rano. Jeszcze
przed po³udniem w hali widowiskowo-sportowej rozpocz¹³ siê Turniej
Halowy Pi³ki Siatkowej o Puchar
Prezesa MLKS „Œwiatowid”, a zagrali: Spartakus Pyrzyce, Olimpijczyk Drawsko, Gryf Szczecinek,
Voltarus Œwiatowid £obez.
Licytacjê fantów prowadzi³ teatr
Amatea. Do wylicytowania by³o
100 wuwuzeli, wylicytowano oko³o
30-40, po czym resztê „zagarn¹³”
Œwiatowid. Wœród pozosta³ych fantów by³y obrazy i kubki.
Oczywiœcie w organizacjê Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy
w³¹czy³y siê wszystkie placówki
oœwiatowe. Wieczorem przed Do-

mem Kultury mo¿na by³o obejrzeæ
Teatr Ognia. O godz. 20.00 w ramach œwiate³ka do nieba odby³ siê
pokaz sztucznych ogni.
Osobno WOŒP tradycyjnie ju¿
zorganizowa³a Be³czna, gdzie
prócz loterii fantowej i licytacji fantów odby³ siê turniej strzelecki,
mecze tenisa sto³owego oraz koncert ¿yczeñ.
RESKO. W tej gminie pieni¹dze dla najm³odszych zbiera³o 30.
wolontariuszy. W sumie z puszek i
aukcji zebrano 9.191,86 z³, bez obcej waluty.
W WOŒP w³¹czy³y siê reskie
placówki oœwiatowe, w tym przed-

szkole oraz CK. SP z £abunia podes³a³o zabawki na ko³o fortuny oraz
licytacjê.
Reszczanie mieli mo¿liwoœæ
obejrzenia pokazu karate, gry na
bêbnach afrykañskich w wykonaniu
dzieci uczêszczaj¹cych do CK w
Resku, wys³uchaæ zespo³u wokalnego z CK, swój wystêp da³ równie¿
zespó³ teatralny z CK.
Z wigilijnymi jase³kami wyst¹pi³ zespó³ z³o¿ony z pensjonariuszy
DPS oraz uczniów z gimnazjum.
Zgromadzon¹ publicznoœæ bawi³a równie¿ Paulina Pietrzak wraz
ze swoim zespo³em hip-hopowym,
Agnieszka Wackoni i Natalia Ho³owczak, natomiast Aleksandra

Kondrat da³a koncert gitarowy. Tu¿
przed œwiate³kiem do nieba zagra³
zespó³ hip-hopowy ze Stargardu
Szczeciñskiego.
W Resku z samej licytacji zebrano o oko³o 300 z³ wiêcej, ni¿ w
roku ubieg³ym. Tu mieszkañcy nie
zawiedli; by³o sporo sponsorów.
Wœród fantów znalaz³y siê nawet
p¹czki ufundowane przez p. Je¿a i
tort ufundowany przez p. Bujowskiego.
DOBRA. Tutaj zebrano oko³o
8.600 z³ i równie¿ jest to kwota
wy¿sza, ni¿ w roku ubieg³ym (by³o
8.300 z³). Wielka Orkiestra Œwi¹tecznej Pomocy rozpoczê³a siê tu o
godz. 16.00. Fundusze na zakupem
sprzêtu dla dzieci zbierano podczas
Wielkiej Loterii Fantowej, aukcji,
sprzeda¿y ciast, bigosu, kie³basek,
napojów. Nie zabrak³o równie¿
wystêpów zespo³ów i solistów.
WÊGORZYNO. W tej gminie
WOŒP zagra³a o 15.00, w sumie
zebrano tu oko³o 7,5 tys. z³. Nie
zabrak³o wystêpów dzieci z Przedszkola Publicznego w Wêgorzynie
oraz punktów przedszkolnych w
Sielsku i Mieszewie, SP z Runowa
Pomorskiego i Wêgorzyna, a tak¿e
m³odzie¿y gimnazjalnej. Przed
œwiate³kiem do nieba zagra³ zespó³
z Recza „My”. Oczywiœcie nie zabrak³o kawiarenki i punktu malowania twarzy.
MM
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TKKF pi³karsko

Wojewódzki Turniej Halowej Pi³ki No¿nej Oldbojów
im. Stanis³awa Adamczaka

Rozgrywki oldbojów nale¿¹
do tradycji ³obeskiego sportu. W
sobotê, 18 grudnia 2010 r., w hali
sportowo-widowiskowej
w
£obzie rozegrano kolejny taki
turniej. Imprezê rozegrano dla
uczenia pamiêci Stanis³awa
Adamczaka ze Szczecina.
W turnieju udzia³ wziê³y dru¿yna z Reska, Dobrej i dwie dru¿yny z
£obza. W zwi¹zku z trudnymi warunkami na drogach do £obza nie
dotar³y zg³oszone dwie dru¿yny ze
Szczecina, dwie dru¿yny z Bia³ogardu i dru¿yna z Chociwla. Imprezê wspierali ³obescy dzia³acze i

sympatycy sportu. Przyby³ tak¿e
Wiktor G³owacki, wiceprezes Zachodniopomorskiego
Zwi¹zku
TKKF w Szczecinie.
Turniej rozegrano systemem
ka¿dy z ka¿dym. O zwyciêstwie
decydowa³a suma zdobytych punktów. Oto klasyfikacja turnieju: I –
TKKF £obez (9 pkt.), II – Mewa
Resko (6 pkt.), III – Œwiatowid
£obez (3 pkt.), IV – Sarmata Dobra.
Statuetkê najlepszego zawodnika
turnieju otrzyma³ Jan Szczêsny z
Dobrej. Statuetkê najlepszego
bramkarza odebra³ Grzegorz Pawlak z £obza. W kawiarence przy hali

na wszystkich sportowców czeka³
ciep³y posi³ek.
W zwyciêskiej dru¿ynie gra³
m.in. Andrzej Jab³oñski, z³oty medalista w pi³ce no¿nej X Olimpiady
Policjantów i Stra¿aków z 2003 r. w
Barcelonie.
Organizatorem imprezy byli:
Zachodniopomorski
Zwi¹zek
TKKF w Szczecinie, Ognisko
TKKF B³yskawica £obez, Urz¹d
Miejski w £obzie, Starostwo Powiatowe w £obzie. Puchar dla najlepszego bramkarza ufundowa³a firma Arno z Nowogardu. Puchar w
imieniu prezesa Romana Szlachetki

Desperados mistrzem Doberskiej Ligi
(DOBRA) Zakoñczono tu rozgrywki Doberskiej Amatorskiej Ligi
Pi³ki no¿nej. Zwyciêzc¹ zosta³ zespó³ Desperados, przed Ostrzyc¹ i
Blokersami z Dobropola.
Wyniki ostatniej 5 kolejki rozegranej 8.01.2011r.
¯ywczyk Bienice - Dobermani 0:12
Fenix Krzemienna - The Backers 1:2
Ostrzyca - D¹b Dêbice 3:0
Desperados - Ogniwo Dzwonowo 16:3
Farmer Dobropole - Blokersi Dobropole 3:5
Tabela koñcowa
1. Desperados 9 27 54:18
2. Ostrzyca 9 19 53:18
3. Blokersi Dobropole 9 19 35:25
4. Farmer Dobropole 9 16 49:33
5. The Backers 9 14 44:29
6. Dobermani 9 13 37:22
7. D¹b Dêbice 9 11 34:27
8. Ogniwo Dzwonowo 9 6 31:65
9. ¯ywczyk Bienice 9 3 17:87
10. Fenix Krzemienna 9 3 15:40
KRÓL STRZELCÓW - Maciej Go³dyn (Desperados) - 23 bramki
NAJLEPSZY BRAMKARZ - Mariusz Dorsz (Dobermani)
NAJLEPSZY PI£KARZ - Maciej Wiêcek (Farmer Dobropole).

wrêczy³ Bronis³aw Ar³ukowicz.
To ju¿ drugi wojewódzki turniej
oldbojów TKKF organizowany w
£obzie.
Stanis³aw Adamczak (zm. w
2010 r.) by³ wieloletnim, zas³u¿onym
dzia³aczem Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej. Cz³onek Zarz¹du
Zachodniopomorskiego
Zwi¹zku TKKF w Szczecinie. Prezes Ogniska TKKF Gryf w Szczecinie. Zwi¹zany z organizacj¹ dotychczasowych turniejów oldbojów.
Ze sportowym pozdrowieniem!
Adam Kogut
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Bryd¿owe
,,Kiedy serce
podsumowanie roku kruszeje…”
W roku 2010 w rywalizacji par najlepsze wyniki uzyska³y pary:
1. Czaprowski Marian – Makowiecki Jan 5,98 pkt.
2. Szymaniak Andrzej – Œwi¹tek Antoni 5,59 pkt.
3. Woniak Marek – Kutynia W³adys³aw 4,91 pkt.
Indywidualnie
1. Makowiecki Jan
2. Czaprowski Marian
3. Szymaniak Andrzej
Ogó³em rozegrano 38 turniejów. Wszystkie turnieje rozegrali kol. W.
Kutynia i B. Bednarczyk. W trakcie roku z przyczyn niezgodnoœci charakterów rozesz³y siê dwie pary. Ogó³em w turniejach udzia³ wziê³o 24 uczestników.
Z chwil¹ przejêcia patronatu nad Klubem przez TKKF „B³yskawica”
stworzono nam godne warunki do rozgrywania turniejów. Od nowego roku
gramy w kawiarni „Cafe Duo” przy hali sportowej. Chêtnych informujemy,
¿e turnieje odbywaj¹ siê w ka¿dy poniedzia³ek o godz. 16.30. Zapraszamy
do udzia³u.
R. Wawrzyniak

Turniej Pi³ki Siatkowej
Dnia 15.01.2011 r. w sobotê, o
godzinie 9.30, w hali widowiskowej
w £obzie rozpocznie siê Turniej
Pi³ki Siatkowej Mê¿czyzn. Turniej
przewidziany jest na 8 zespo³ów, s¹
jeszcze miejsca. Wpisowe do tur-

nieju wynosi 50 z³. Zapraszamy zainteresowane zespo³y. Kontakt telefoniczny MKS „OLIMP”, nr telefonu 512 466 241. Do mi³ego zobaczenia. O udziale decydowaæ bêdzie
kolejnoœæ zg³oszeñ. Organizator

Okres przed Œwiêtami Bo¿ego
Narodzenia w Szkole Podstawowej
w £abuniu Wielkim, to czas pe³en
magii, czarów, radoœci i piêkna.
Czas spe³niania marzeñ i okazywania sobie wzajemnie troski i mi³oœci.
To w te dni, zapatrzeni w roziskrzon¹ choinkê, w uœmiechniête
twarze naszych bliskich odkrywamy sens ¿ycia. Jednoczeœnie te w³aœnie Œwiêta, jak ¿adne inne, sk³aniaj¹ nas do zadumy, zamyœlenia i
wspomnieñ. ,,Puste miejsca przy
stole” przypominaj¹ nam o nieuchronnoœci przemijania, przywo³uj¹ obrazy ukochanych, z którymi
œpiewaliœmy kolêdy, dzieliliœmy siê
op³atkiem, a których ju¿ nie ma
wœród nas… Bo¿e Narodzenie ³¹czy
w sobie radoœæ zmartwychwstania i
ból roz³¹ki. Dlatego te¿ czas ten
prze¿ywamy tak silnie i tak du¿o
znaczy on dla ka¿dego z nas.
Zw³aszcza, ¿e w tym roku prze¿yciom naszym towarzyszyli Goœcie,
którzy niespodziewanie do nas
przybyli. Byli to policjanci z Komendy Powiatowej w £obzie: asp.
Anna Gembala, st. insp. Anna Zajner (pracownik cywilny), kom. Jacek Kamiñski oraz dzielnicowy Posterunku Policji w Resku st. asp.
Andrzej Gronostaj.

Nasi Goœcie wspólnie z nami
prze¿ywali Jase³ka pt. „Kiedy serce
kruszeje….” w wykonaniu dzieci z
klasy 0 i I z pomoc¹ starszych kolegów. Przedstawieniu towarzyszy³o
wspólne œpiewanie kolêd. Po przedstawieniu i prezentacji kolêd przez
pozosta³e klasy, okaza³o siê, ¿e goœcie maj¹ dla nas niespodziankê –
paczkê miko³ajkow¹ dla ka¿dego
dziecka. Ile¿ radoœci sprawili tym
dzieciom… Nastêpnie odby³ siê
konkurs na œwi¹teczny plakat. Ka¿da klasa wykona³a pracê zbiorow¹.
Najlepiej zosta³ oceniony plakat
wykonany przez klasê 0. Dzieci
otrzyma³y za to piêkn¹ maskotkê.
Wszystkie plakaty pos³u¿y³y do
œwi¹tecznej dekoracji w Komendzie Powiatowej w £obzie oraz na
Posterunku Policji w Resku.
T¹ drog¹ pragniemy serdecznie
podziêkowaæ naszym Goœciom za
to, ¿e to nasze „œwiêtowanie” nabra³o dodatkowych piêknych kolorów.
¯yczymy Wam, Kochani Policjanci,
aby Nowy Rok 2011 i wszystkie
nastêpne lata by³y dla Was „Dobrym
Czasem” zarówno w ¿yciu zawodowym jak i prywatnym…
Uczniowie, rodzice i pracownicy Szko³y Podstawowej
w £abuniu Wielkim

Nowy Zarz¹d w MKS Olimp
Z powodu rezygnacji
Marcina Æwik³y z funkcji
prezesa, zmieni³ siê sk³ad
zarz¹du MKS Olimp.
Na posiedzeniu Zarz¹du i cz³onków MKS OLIMP, które odby³o siê

28.12.2010 r., wybrano nowego
prezesa i cz³onka zarz¹du. Prezesem zosta³ pan Szymon Kordyl, zaœ
nowym cz³onkiem Zarz¹du pan Arkadiusz Siwiñski. ¯yczymy powodzenia w dalszym sprawnym zarz¹dzaniu klubem, którego tradycje
siêgaj¹ do 1973 roku.
(o)
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Spokojny Sylwester
w powiecie
W tym roku noc Sylwestrowa
okaza³a siê wyj¹tkowo spokojna.
Policjanci odnotowali kilka interwencji zwi¹zanych z zak³ócaniem
ciszy nocnej. Nie odnotowano ¿adnych powa¿nych zdarzeñ o charak-

terze kryminalnym. Na drogach powiatu tak¿e by³o bezpiecznie. Nie
dosz³o do ¿adnego, wypadku ani
kolizji drogowej.
Policjanci sk³adaj¹ wszystkim
mieszkañcom naszego powiatu najlepsze ¿yczenia noworoczne, aby
ten Nowy Rok by³ lepszy od poprzedniego, bezpieczny dla nas
wszystkich!

Zauwa¿y³a
w³amywacza,
zadzwoni³a na Policjê
Policjanci z Dobrej
zatrzymali 25 letniego
mê¿czyznê, który w³ama³
siê do sklepu.
W œwiêto Trzech Króli, po godzinie 23.00, do dy¿urnego w
£obzie zadzwoni³a 15 letnia dziewczynka, która powiedzia³a, ¿e widzia³a przed chwil¹, jak do sklepu
w³ama³ siê jakiœ mê¿czyzna.
Dy¿urny natychmiast na miejsce
wys³a³ policjantów z Posterunku w
Dobrej, którzy zobaczyli wybit¹
szybê w drzwiach wejœciowych.
Przed sklepem le¿a³y paczki papierosów oraz porozrzucane butelki z
alkoholem.
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W œrodku mundurowi zauwa¿yli
m³odego mê¿czyznê, który na widok policjantów uciek³ na zaplecze
sklepu, prowadz¹ce do s¹siaduj¹cej
piekarni. Po chwili policjanci zatrzymali 25 letniego mieszkañca
Dobrej. Ten m³ody mê¿czyzna by³
pod znacznym wp³ywem alkoholu.
Zosta³ zatrzymany i osadzony w
policyjnym areszcie. Po wytrzeŸwieniu us³ysza³ zarzut dotycz¹cy
kradzie¿y z w³amaniem, za które to
przestêpstwo grozi kara pozbawienia wolnoœci do 10 lat.
Komendant Powiatowy Policji w
£obzie wyst¹pi z wnioskiem o nagrodzenie 15 letniej dziewczynki za jej
postawê i niezw³oczne powiadomienie Policji o ca³ym zdarzeniu. (kp)

Niebieska Linia Pogotowie
Dla Ofiar Przemocy
w Rodzinie
Komenda Powiatowa Policji w £obzie informujê, ¿e
od 4 stycznia 2011 roku uruchomiony zosta³ telefon
interwencyjny Niebieskiej Linii 0801 12 00 02, który
prowadz¹ konsultanci Ogólnopolskiego Pogotowia
dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”.
Zgodnie z przyjêtym w tej sprawie Porozumieniem konsultanci maj¹
obowi¹zek powiadomienia w³aœciwych dla miejsca zdarzenia jednostek organizacyjnych Policji, je¿eli z uzyskanej telefonicznie informacji wynika
uzasadnione przypuszczenie stosowania przemocy w rodzinie, w szczególnoœci w sytuacji, gdy sprawc¹ jest osoba uprzednio skazana za przestêpstwo
z u¿yciem przemocy lub groŸby bezprawnej wobec osoby najbli¿szej, jak
równie¿ gdy istnieje uzasadnione przypuszczenie, ¿e sprawca narusza zakazy i nakazy na³o¿one na niego przez S¹d.
Policja zobowi¹zana jest do przekazywania informacji zwrotnej w ka¿dym przypadku interwencji zleconej przez konsultanta, podejmowanej
wobec sprawcy przemocy skazanego uprzednio za czyn tej samej kwalifikacji prawnej.
(kp)

Lotnisko
w Przyborzu
Burmistrz £obza poinformowa³
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
koñcz¹cej postêpowanie dla inwestycji pn. „Budowa infrastruktury
do uprawiania sportów lotniczych.
Budowa wiaty. Ustawienie przenoœnych toalet. Wykonanie placu dla
paralotniarzy do startów i l¹dowañ.
Wykonanie co najmniej 10 miejsc
postojowych”. Inwestycja zostanie

wykonana w granicach dzia³ki o nr.
ewid. 166/8 po³o¿onej w Przyborzu,
w gminie £obez.
Decyzja o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego Nr 1/
2011 wydana zosta³a w dniu 4 stycznia 2011 r. na wniosek Mieczys³awa
Fojny – kierownika Wydzia³u Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomoœciami Urzêdu Miejskiego w
£obzie.
(r)
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