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Mieszkania oddane
(£OBEZ). Pierwszy
dzieñ lutego
dla niektórych
mieszkañców gminy
sta³ siê jednym
z najszczêœliwszych
dni w ich ¿uciu. Otó¿
punktualnie o godz.
12.00 zosta³ otwarty
budynek socjalny
przy ul. Budowlanej
9a dla 19. rodzin.
Niektórzy nie
ukrywali ³ez
wzruszenia.

Upubliczniæ przydzia³y mieszkañ
WÊGIEL BRUNATNY
Z BOGATYNI
KÊSY I ORZECH
Brykiet z wêgla
Mo¿liwy transport.
Nowy sk³ad opa³u Resko
ul. Browarna. Tel. 792 800 843.

(£OBEZ). Podczas sprawozdania z
dzia³alnoœci komisji spo³ecznej rozgorza³a dyskusja na temat sposobu przydzielania mieszkañ. Radny Bogdan Górecki optowa³ za jawnoœci¹ przydzia³u.

Reklama
w tygodniku

Tel. 913973730

Str
Str.. 2

£OBEZ

tygodnik ³obeski 8.2.2011 r.

Ile tak naprawdê wynios³y umorzenia
podatków?
(£OBEZ). Podczas sesji
Rady Miejskiej nieco
¿enuj¹ce przedstawienie
da³ radny W³adys³aw
Tabaka, który myl¹c
umorzenia z roz³o¿eniem
na raty, podatek rolny od
podatku od
nieruchomoœci zarzuca³
burmistrzowi
rozdawnictwo.
Radny W³adys³aw Tabaka zosta³
wiceprzewodnicz¹cym komisji rewizyjnej i od razu wzi¹³ siê do dzie³a.
Zapomnia³ przy tym zapoznaæ siê z
materia³em, bazuj¹c jedynie na czteroletnim zestawieniu umorzeñ podatkowych. Wszystkich zaskoczy³ informacj¹, ¿e „pan Sola” umorzy³ oko³o
700 tys. z³ podatków. PóŸniej doda³,
¿e chodzi³o o cztery lata. Nazwa³ to
skandalem i doda³, ¿e za takie pieni¹dze mo¿na by by³o wybudowaæ parterowe mieszkania socjalne. Zapomnia³ jednak zapoznaæ siê z faktami.
A te wygl¹daj¹ nieco inaczej, ni¿
chcia³by radny przedstawiaæ.
Na sesji dowiedzia³ siê zatem, ¿e
na wynik tak wysokiej kwoty umorzeñ podatkowych wp³ynê³a pomy³ka
w obliczeniu powierzchni terenu jednego z podatników. Po korekcie okaza³o siê, ¿e podatek musi byæ znacznie wy¿szy. Urz¹d owej ró¿nicy nie
podarowa³, umorzy³ jednak odsetki.
A ¿e teren jest bardzo du¿y i czas
znaczny, to i kwota okaza³a siê niema³a. Ale o tym radny nie wiedzia³ i
przed sesj¹ albo nie raczy³ siê zapoznaæ, albo chcia³ zrobiæ wra¿enie.
Wra¿enie zreszt¹ wzbudzi³ ju¿ na
pocz¹tku swego wyst¹pienia, zwracaj¹c siê do burmistrza £obza Ryszarda
Soli. Zapewne zapomnia³, ¿e znajduje
siê na sali obrad, gdzie obowi¹zuj¹
pewne prawid³a. „Zapomnia³” te¿, ¿e
Ryszard Sola jest burmistrzem, tote¿
zwraca³ siê po nazwisku.
– Mam pytanie do pana Soli. Chodzi o temat umorzeñ przez pana burmistrza, bo pan burmistrz zawsze
twierdzi, ¿e to rada umarza, ¿e rada
pomaga panu umarzaæ. Mam tu umorzenia z 2010 roku, rolników, jednej
raty, dwie raty, ale zainteresowa³
mnie pan z Suliszewic. Roz³o¿ono
mu na 20 rat. To ja mam pytanie, kiedy ten pan zap³aci. Je¿eli umarzamy,
to wszystkim, albo wcale. Powinniœmy porozmawiaæ na ten temat, chyba, ¿e podejmuje pan decyzje osobowo, bo z tego, co widzê, to uwa¿am,
¿e tak. I uwa¿am, ¿e jeœli komuœ trzeba pomóc, jestem za, ale trzeba znaæ
temat – rozpocz¹³.

Burmistrz Ryszard Sola odpowiadaj¹c na pytanie powiedzia³, ¿e
przyjmuje pytania od radnych, jako
pytania od ludzi nieznaj¹cych mechanizmu.
- Niew¹tpliwie, faktem jest, ¿e
rada nie bierze udzia³u w umorzeniach, roz³o¿eniach na raty, w kwestiach zwi¹zanych ze sprawami podatkowymi. Faktem jest, ¿e odk¹d
tutaj jestem, to nie burmistrz jednorazowo stosuje umorzenia, roz³o¿enia
na raty, b¹dŸ zwolnienia, tylko robi to
doraŸna grupa, z któr¹ siê cyklicznie
spotyka. Dyskusja na tej¿e komisji
wynika z podañ, które kierowane s¹
do urzêdu od osób fizycznych lub
podmiotów prosz¹cych o zastosowanie ulgi lub innej pomocy ze strony
burmistrza, jako organu, nie jako Ryszarda Soli, ¿eby by³a jasnoœæ. Spotyka siê gremium, w sk³ad którego
wchodzi kilka osób: urzêdnicy merytoryczni, kierownicy wydzia³u, jest
to: skarbnik, sekretarz, zastêpca, jeœli
jest potrzeba skonsultowania pod
k¹tem prawnym, to prosimy prawnika, b¹dŸ inn¹ osobê maj¹c¹ wiedzê.
Decyzja podejmowana jest kolegialnie, ka¿dy ma prawo siê wypowiedzieæ i najczêœciej jest tak, ¿e w wiêkszoœci wypadków zgadzam siê z decyzj¹ kolegium. My ca³y czas omawiamy szczegó³owo ka¿dego podatnika, analizujemy przez pryzmat informacji, jakie mamy na podstawie
dokumentów, jego stanu finansowego, jego opinii, jak¹ zbieramy od naszych s³u¿b. Tu nie ma zasady, ¿e
Kowalski podoba mi siê, albo go lubiê, to mu umorzê. W kwestii rolników przypominam, ¿e nasza gmina
by³a dwukrotnie zniszczona poprzez
silne huragany, a drugi raz poprzez
gradobicie, które to spowodowa³o
straty siêgaj¹ce od 30 do 85 proc.
upraw rolnych. I to te¿ nie jest moje
widzimisiê, tylko pomoc dla rolników, którzy stracili zasiewy z danego
roku. To rolnicy wnioskowali, poprzez podania, które do mnie kierowali, o to, abym takie ulgi wzglêdem
nich zastosowa³. Nie by³o ulgi obligatoryjnej, zastosowanej dla wszystkich, tylko dla tych, którzy byli objêci
stref¹ gradobicia. Rolnicy otrzymali
pomoc w postaci ulgi w podatkach.
Ulgi te dotyczy³y I kwarta³u dwóch
kwarta³ów, czêsto rozk³adaliœmy nale¿noœci z tytu³u podatku na raty, bo
te¿ o to nas prosz¹. W takich podaniach nie ma tylko proœby o to, aby
umorzyæ, czêsto s¹ proœby, by czêœciowo umorzyæ, b¹dŸ by roz³o¿yæ w
czasie. Skoro podatnik, a jest to wa¿ny powód, dla którego prosi nas, by
roz³o¿yæ mu ten podatek na rok, piêæ
lub dziesiêæ, lub kwota, o któr¹ prosi
by j¹ roz³o¿yæ, jest du¿a, to dlaczego
nie, skoro wiem, ¿e ten podatnik za

ostanie 10 lat rzetelnie co roku p³aci³
i nigdy nie spóŸnia³ siê. Jeœli nawet
zdarzy³o mu siê jakiekolwiek spóŸnienie, to sygnalizowa³ poœlizg odrêbnym pismem. Trzeba pomagaæ
takim podmiotom, takim ma³ym zak³adom, które mog¹ mieæ z ró¿nych
wzglêdów problemy finansowe lub
zachwian¹ p³ynnoœæ finansow¹ i tak
to proszê pañstwa odbierajcie. Nie
ma innej opcji i nie bêdzie, jeœli chodzi o stosowanie ulg i pomocy dla
osób lub instytucji – powiedzia³ burmistrz.
Gdy burmistrz wyszed³ na chwilê, radny Tabaka powróci³ do kwestii
podatków.
– Te dwadzieœcia rat, który pan
Sola roz³o¿y³ temu cz³owiekowi, to
trzeba by³o umorzyæ, bo on tego nie
zap³aci – powiedzia³. Wczeœniej jednak zaznaczy³, ¿e nie zna cz³owieka
i nie wie, o kogo chodzi.
Tym razem odpowiedzi udzieli³
wiceburmistrz Ireneusz Kabat.
– Roz³o¿enie jest zgodnie z wnioskiem. Ka¿dy przedk³ada swoj¹ sytuacjê materialn¹. Rolnicy byli inaczej
traktowani, proszê nie ³¹czyæ rolników z t¹ spraw¹, poniewa¿ by³o gradobicie w pewnych obszarach gminy.
Tam s¹ protoko³y komisji powo³anej
przez wojewodê, by³ te¿ przedstawiciel Barzkowic i nasz i to wynika³o z
tego, ¿e jeœli ktoœ straci³ znaczn¹
czêœæ upraw, to nie mia³ pieniêdzy, bo
nie zebra³, ¿eby zap³aciæ podatek.
Tam, gdzie by³y mniejsze straty – tam
by³a jedna rata, tam gdzie by³y ju¿
straty bardzo du¿e, zbli¿aj¹ce siê do
90 proc., to by³y dwie raty. A w tym
wypadku na pewno by³ wniosek o raty
– tam gdzie jest wniosek o raty, to my
zawsze zgadzamy siê.
Z Suliszewic to nie jest rolnik, to
podatek od nieruchomoœci. Jest to
trochê inna sprawa. Uwa¿amy, ¿e lepiej by sp³aca³ po trochu, ni¿ wcale,
bo taka jest prawda – powiedzia³ wiceburmistrz.
Radny jednak nie dawa³ za wygran¹. Wsta³ i machaj¹c kartk¹ skierowa³ siê w stronê sto³u, przy którym
siedzieli urzêdnicy.
– Pan Sola umorzy³ podatek w
wysokoœci 700 tys. z³, to jest skandal,
na tak¹ biedn¹ gminê, to uwa¿am, ¿e
mo¿na by³oby postawiæ tyle socjalnych mieszkañ parterowych.
Wiceburmistrz zaprzeczy³ takiej
kwocie, wówczas radny doda³, ¿e za
cztery lata.
Starano siê wyjaœniæ radnemu z
czego to wynik³o, choæ sesja to nie
czas i miejsce na nadrabianie zaleg³oœci w wiedzy z lat poprzednich.
Radna Krystyna Bogucka, przewodnicz¹ca Komisji Rewizyjnej wyjaœni³a, ile tak naprawdê wynosz¹
umorzenia podatkowe za ubieg³y rok.

– Nie cofam siê w przesz³oœæ, by³a
to informacja z czterech lat. Informacja o pracy burmistrza i absolutorium
jest co roku i ja jako przewodnicz¹ca
mam informacje o umorzeniach na
bie¿¹co. Za rok 2010 podatek od nieruchomoœci wyniós³: 121.304 z³, w
tym osoby prawne 110 tys. z³, osoby
fizyczne: 11.251, podatek rolny:
32.746 z³, osoby prawne tylko 489 z³,
osoby fizyczne: 32.257 z³.
Podatek od osób fizycznych, to s¹
roz³o¿one III i IV raty, jeœli chodzi o
podatek rolny. Nie mam ¿adnej w¹tpliwoœci, jeœli chodzi o ten podatek,
dlatego, ¿e taka klêska, jaka dotknê³a
rolników, to jest nie do podwa¿enia powiedzia³a.
W dyskusjê w³¹czy³ siê równie¿
so³tys Bonina Waldemar Zakrzewski,
który zaproponowa³, aby do doraŸnej
grupy burmistrz do³¹czy³ so³tysów,
bo, jak powiedzia³: - Któ¿ lepiej zna
ludzi, jak my. My równie¿ jesteœmy
urzêdnikami i nas równie¿ obowi¹zuje tajemnica. Czy tak siê stanie, czas poka¿e.
Byæ mo¿e te¿ z czasem niektórzy radni bêdê przychodziæ lepiej przygotowani na sesje.
MM
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Inwestorzy pilnie
poszukiwani
(£OBEZ). Od stycznia
burmistrz wraz z
pracownikami urzêdu
rozpocz¹³ intensywne
dzia³ania w kwestii
promowania terenów
inwestycyjnych i
szukania inwestorów.
Jak powiedzia³ burmistrz Ryszard Sola podczas sesji Rady Miejskiej w £obzie, nie po to tereny przy
ul. Drawskiej zosta³y utworzone,
¿eby je mieæ i by nic z tego nie wynika³o. Dlatego te¿ priorytetowym
zadaniem sta³a siê ich promocja.
Aby zadania nabra³y rozpêdu, burmistrz powo³a³ specjaln¹ grupê,
która bêdzie mu pomaga³a i doradza³a. Grupa ta bêdzie sk³adaæ siê z
osób maj¹cych wiedzê w ró¿nych
obszarach w kwestii przygotowania
najlepszej oferty promocyjnej. W
znalezieniu takich noœników, dotarciu do takich instytucji i firm, przemys³owców lub prowadz¹cych szerok¹ dzia³alnoœæ, aby tereny w
£obzie wypromowaæ. W przygotowaniu jest te¿ strona internetowa.
- Na koñcówce grudnia i na pocz¹tku stycznia odby³em 11 spotkañ
z firmami i instytucjami, z którymi
rozmawia³em w ro¿nych obszarach
gospodarki. Wykona³em szereg telefonów, szukaj¹c kontaktów, proponuj¹c spotkania, zachêcaj¹c do
wspó³pracy.
Mam zamiar odwiedziæ burmistrza Nowogardu i burmistrza Goleniowa. Z burmistrzem Nowogardu
chcê porozmawiaæ o tym, co tworz¹
u siebie w ramach trzech gmin – jest
to tak zwany obszar intensywnego
gospodarowania. Trzy gminy maj¹
tereny, które chc¹ zaprezentowaæ
potencjalnym inwestorom. Tereny
s¹ czêœciowo uzbrojone, oni s¹ na

pocz¹tku drogi. Chcia³bym, aby mi
przedstawili, co œci¹gnêli do tej
pory i co chc¹ osi¹gn¹æ w przysz³oœci. Z burmistrzem Goleniowa
chcia³bym mówiæ o Specjalnej Strefie Ekonomicznej: w jaki sposób
dosz³o do utworzenia podstrefy, jak
ona dzia³a, jaki maj¹ mechanizm
kontaktu z inwestorami, kto wprost
opiekuje siê nimi, jak te tereny wygl¹daj¹. By³em tam dwa lata temu,
chcê zobaczyæ, jak to teraz wygl¹da.
Czy oni jako urz¹d, jako gmina, mieli problemy w kwestii utworzenia takiej podstrefy, czy maj¹ problemy
wynikaj¹ce z tego, ¿e te tereny zabudowuj¹ siê. Wiem, ¿e tam ludzie
do pracy dowo¿eni s¹ z odleg³oœci
kilkudziesiêciu kilometrów, a my
mamy ludzi do pracy na miejscu.
Tam dochodz¹ koszty dojazdu samochodami i autobusami.
Pocz¹wszy od stycznia tego
roku ruszamy z dzia³aniami, które
docelowo maj¹ doprowadziæ do
tego, by te tereny zape³ni³y siê nam.
Niebawem bêdzie geodeta, bêd¹
wydzielane drogi na tych terenach,
bêdziemy du¿¹ dzia³kê dzieliæ na
mniejsze, bo mo¿e byæ tak, ¿e dany
podmiot bêdzie chcia³ kupiæ ma³¹
dzia³kê. Musimy ka¿demu stworzyæ warunki. Bêdê chcia³ zmieniæ
harmonogram wynikaj¹cy z projektu wodno-kanalizacyjnego.
Czêœæ ulic w obszarze, wokó³ ulicy
Wêgorzyñskiej przesun¹æ do przodu, jeœli idzie o realizacjê. ¯eby
ulic¹ Podgórn¹ doprowadziæ kanalizacjê sanitarn¹ i burzow¹ w te
tereny, które mamy do dyspozycji.
Aby ten, który przyjdzie mia³
wszystkie media w tej¿e dzia³ce.
B¹dŸmy realistami, to nie bêdzie
tak, ¿e w ci¹gu roku œci¹gniemy tu
50. firm. Bo ja ich przesiewam,
przy dziesiêciu spotkaniach, jak
jeden zostanie, to bêdzie sukces –
powiedzia³ burmistrz Sola.
MM

Skarb Pañstwa – Starosta £obeski informuje
¿e na tablicach og³oszeñ przy ul. M. Konopnickiej 41 w £obzie,
przy ul. G³owackiego 4 w £obzie (siedziba Wydzia³u Geodezji
i Kartografii Starostwa Powiatowego), w Urzêdzie Gminy
Radowo Ma³e oraz na stronach internetowych Starostwa
Powiatowego w £obzie zosta³ podany do publicznej
wiadomoœci wykaz nieruchomoœci gruntowej
niezabudowanej, stanowi¹cej w³asnoœæ Skarbu Pañstwa
po³o¿onej w miejscowoœci Strzmiele, w gm. Radowo Ma³e,
oznaczonej numerem ewidencyjnym dzia³ki 113/3 o pow. 0,08
ha przeznaczonej do sprzeda¿y w drodze przetargu.
Starosta £obeski Ryszard Brodziñski
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Wyrêczamy
burmistrza Reska
i informujemy
mieszkañców
(RESKO) Jako ¿e burmistrz
Reska nie informuje naszych czytelników - mieszkañców Reska i
gminy Resko, o – naszym zdaniem
– istotnych dla nich sprawach,
sami publikujemy poni¿sz¹ informacjê. Uznajemy, ¿e ka¿da zmiana w planie przestrzennym gminy
winna byæ jak najszerzej rozkolportowana i dyskutowana, gdy¿
zmiany na terenie gminy dotycz¹
ka¿dego jej mieszkañca.
Informujemy wiêc, ¿e burmistrz
wy³o¿y³ do publicznego wgl¹du
projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czêœci obrêbów Naæmierz, Przemys³aw, Krosino i Starogard w gminie
Resko.
Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze
zmianami), art. 29 i 30 ustawy z dnia
3 paŸdziernika 2008 r. o udostêpnianiu informacji o œrodowisku i jego
ochronie, udziale spo³eczeñstwa w
ochronie œrodowiska oraz o ocenach oddzia³ywania na œrodowisko
(Dz. U. Nr 199, poz. 1227) oraz
uchwa³y Nr XXXIII/213/05 Rady
Miejskiej w Resku z dnia 21 czerwca 2005 r, o przyst¹pieniu do sporz¹dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zawiadamiam o wy³o¿eniu do publicznego wgl¹du projektu planu wraz z
opracowaniem ekofizjograficznym

i prognoz¹ oddzia³ywania na œrodowisko, w dniach od 9 lutego 2011 r.
do 2 marca 2011 r. w siedzibie Urzêdu Miejskiego w Resku, ul. Rynek 1,
72-315 Resko.
Dyskusja publiczna nad przyjêtymi w projekcie planu miejscowego rozwi¹zaniami odbêdzie siê w
dniu 1 marca 2011 r. w siedzibie
Urzêdu Miejskiego w Resku, ul.
Rynek 1, w sali konferencyjnej
(pok. nr 7) o godzinie 12.00.
Zgodnie z art. 18 ustawy, ka¿dy,
kto kwestionuje ustalenia przyjête w
projekcie planu miejscowego, mo¿e
wnieœæ uwagi. Uwagi nale¿y sk³adaæ na piœmie do Burmistrza Reska
z podaniem imienia i nazwiska lub
nazwy jednostki organizacyjnej i
adresu, oznaczenia nieruchomoœci,
której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 marca
2011 r.
(r)
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Radni ³obescy dyskutowali
o sprawach mieszkañców
Co prawda poni¿sza
dyskusja odby³a siê
16 grudnia 2010 r.,
ale przytaczamy j¹ (na
podstawie „Protoko³u
ze wspólnego
posiedzenia Komisji
Bud¿etowej), bo zawiera
wiele istotnych dla
mieszkañców informacji.
Radny Henryk Stankiewicz –

Henryk Stankiewicz
zapyta³, na jakiej podstawie dokonywano ustalenia wzrostu dochodów gminy na poszczególne lata,
przy prognozie d³ugu.
Skarbnik Gminy Olga Radziwanowska poinformowa³a, ¿e w
objaœnieniach jest zapisane, ¿e
przyjêty zosta³ wskaŸnik w granicach 2-3%.
Radna Krystyna Bogucka – zapyta³a, dlaczego tak znacz¹co wzrastaj¹ wydatki na wynagrodzenia.
O. Radziwanowska – spowodowane jest to zmian¹ organizacyjn¹
przedszkola. W³¹czono wydatki na
wynagrodzenia w Przedszkolu do
bud¿etu gminy. 7% wzrosn¹ wynagrodzenia dla nauczycieli i 5% dla
pozosta³ych pracowników.
Radny Lech Urbañski - zapyta³
czy ca³a suma 392 tys. na poprawê
infrastruktury w Zajezierzu zostanie wydana w 2011 r.
Wiceburmistrz Ireneusz Kabat
– taka suma jest planowana, niemniej jednak w przetargu mo¿e
wyjœæ ni¿sza.
Radny Bogdan Górecki – powiedzia³, ¿e budowa kanalizacji w
rejonie ul. Wêgorzyñskiej powinna
byæ zrobiona jak najszybciej. Ma to
ogromny wp³yw na dalszy rozwój
tego terenu. Czy ujêcie takich wydatków ju¿ w 2011 roku nie da³oby
nam wiêkszej szansy na przyjêcie

naszego wniosku, który jest na liœcie
rezerwowej. Uwa¿a, ¿e priorytetem
powinno byæ uporz¹dkowanie infrastruktury tego terenu. Ponadto
mo¿e uda³oby siê poszerzyæ i doprowadziæ do porz¹dku drogê przy
Odnodze Wêgorzyñskiej. Bardzo
wa¿nym celem jest wykonanie akustyki w hali. Na koniec doda³, ¿e
równie¿ niezwykle wa¿nym zadaniem jest budowa przedszkola.
Radna Wies³awa Romejko –
czy teren planowany na przebudowê
parkingu na ul. Ogrodowej oraz ul.
Sawickiej jest gminy. Czy gmina

Krystyna Bogucka
bêdzie ponosiæ ca³e koszty przebudowy parkingów, czy mo¿emy z
tego skorzystaæ i wykonaæ oœwietlenie na promenadzie.
I. Kabat – parking przy ul.
Ogrodowej zrobiony zostanie w porozumieniu ze Spó³dzielni¹. Parking przy H. Sawickiej w porozumieniu ze wspólnotami.
W. Romejko - czego dotyczy
pozycja „Rozbudowa sieci wodoci¹gowej”.

I. Kabat – s¹ to trzy miejsca w
gminie przy ul. Bema, Odnoga Wêgorzyñska i Klêpnica, na tych odcinkach z niewielkim udzia³em jest
mo¿liwoœæ doprowadzenia sieci.
H. Stankiewicz – zapyta³ co ze
spraw¹ tzw. spinki na ul. Spokojnej
- Czcibora. Nie widzi tego zadania
w bud¿ecie. By³y mocne naciski
mieszkañców i obiecano im, ¿e bêdziemy coœ w tym temacie robiæ.
I. Kabat – zapewnienie do bud¿etu by³o, na dzisiaj tych pieniêdzy
nie mamy. W³aœciciele tych terenów
wiedz¹, ¿e sami ponosz¹ koszty

Bogdan Górecki
przekszta³cania dzia³ek z rolnych na
budowlane. Niemniej jednak gmina
okreœla kierunki dzia³ania i w
pierwszej kolejnoœci wskazuje na
obszar leœny.
B. Górecki – uwa¿a, ¿e w pierwszej kolejnoœci powinniœmy uzbroiæ
Osiedle Leœne. Tam s¹ nasze dzia³ki, bêdzie dochód do bud¿etu. Namawia gor¹co radnych, aby przyj¹æ
taki kierunek, który by³ ju¿ wyznaczony w poprzedniej kadencji.

Na pytania radnych odpowiadali burmistrz Ryszard Sola
i jego zastêpca Ireneusz Kabat

W. Romejko – popar³a koncepcjê radnego Góreckiego. Poza tym
zapyta³a jakie gmina ponosi koszty
wywo¿enia ¿wiru na tym terenie.
Pozostaje jeszcze problem kanalizacji. Zapyta³a równie¿, co z drog¹
na ul. XXX-lecia? W planie jest tylko przebudowa chodników.
K. Bogucka – zapyta³a czy zosta³y poczynione jakiekolwiek kroki, aby dozbroiæ teren za ul. S³oneczn¹. S¹ chêtni na kupno tych
dzia³ek.
I. Kabat – po za³o¿eniach do
bud¿etu zwróciliœmy siê do planisty

Piotr Æwik³a
o opiniê. Planista odpowiedzia³, ¿e
nie wyrazi zgody na wydzielenie
dzia³ek, poniewa¿ jest to teren zalewowy. Je¿eli chcielibyœmy robiæ
tam dodatkowe dzia³ki, musielibyœmy prze³o¿yæ ca³¹ sieæ. Je¿eli
mieszkañcy zwróc¹ siê z proœb¹ o
wydzier¿awienie tego terenu, mo¿emy to uczyniæ.
K. Bogucka – poprosi³a o informacjê na temat „boiska szkolne”. Ile
bêdzie wynosi³o dofinansowanie.
H. Stankiewicz – rozpozna³ temat budowy orlika lekkoatletycznego. Poinformowa³, ¿e rozmawia³ z
urzêdnikiem departamentu Ministerstwa Sportu i us³ysza³, ¿e ministerstwo nie dotuje ¿adnych orlików
lekkoatletycznych i nie zleca ¿adnej
dokumentacji. Koszt budowy takiego orlika to kwota 6 mln. z³. Z³o¿y³
wniosek formalny o wycofanie 40
tys. z³ na wykonanie dokumentacji
na budowê „Orlika lekkoatletycznego”.
Burmistrz Ryszard Sola – zwróci³ siê do radnego o rozwa¿ne podchodzenie do sk³adania tego typu
wniosków, bez uprzednich wyjaœnieñ. Powiedzia³, ¿e œrodki s¹ zabukowane po to, ¿ebyœmy byli przygotowani do uruchomienia edycji,
która jest zaplanowana na rok 2012
oraz po to, ¿ebyœmy byli przygotowani pod k¹tem modernizacji tych
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obiektów, które mamy na stadionie,
w przypadku gdyby nie ruszy³y orliki lekkoatletyczne, a sami byœmy
chcieli rozpocz¹æ modernizacjê
obiektu. Doda³, ¿e obiekty na stadionie np. bie¿nia, trybuny s¹ ju¿ nie
do u¿ytku. Modernizacji wymagaj¹
równie¿ korty tenisowe. Ponadto do
oceny obiektów sportowych powo³ano specjalnych koordynatorów.
Namawia na pozostawienie w bud¿ecie tej kwoty.
H. Stankiewicz – powiedzia³,
¿e rozmawia³ z p. dyrektor w Ministerstwie i ona oœwiadczy³a, ¿e ¿adnych Orlików lekkoatletycznych
nie bêd¹ dofinansowywaæ.
R. Sola – powiedzia³, ¿e je¿eli
Orliki lekkoatletyczne nie rusz¹, to
stadion i tak trzeba zmodernizowaæ.
H. Stankiewicz – wobec wypowiedzi burmistrza wnosi o zmianê

Janusz Skrobiñski
zapisu z dokumentacji na Orlika na
wykonanie dokumentacji „Modernizacja stadionu”.
Radny Piotr Æwik³a – równie¿
jest za tym, ¿eby by³ zapis na wykonanie dokumentacji na „Modernizacjê stadionu”. Zapyta³ czy nie mo¿emy aplikowaæ do Lidera o œrodki na
modernizacjê stadionu.
R. Sola – niestety do „Lidera”
aplikowaæ mog¹ tylko stowarzyszenia, a w³aœcicielem stadionu jest
gmina.
K. Bogucka - zapyta³a o budowê boiska przy SP Nr 1
I. Kabat – wyjaœni³, ¿e mamy
mo¿liwoœæ otrzymania dofinansowania 100 tys. z³.
H. Stankiewicz – uzna³, ¿e skoro bêdziemy mieli boiska przy ka¿dej szkole, to nie ma potrzeby budowania Orlika na stadionie.
Za zasadnoœci¹ budowy boiska
oraz modernizacji stadionu wypowiedzieli siê radni P. Æwik³a i T.
Sikora.
K. Bogucka – powiedzia³a, ¿e
jest przekonana o potrzebie modernizacji stadionu.
L. Urbañski – zwróci³ siê o wyjaœnienie kwoty dla in¿yniera kontraktu. Po wyjaœnieniach wypowiedzia³ siê, ¿e modernizacja Stadionu
jest konieczna.
W. Romejko - zapyta³a jaki jest

Z ¯YCIA POWIATU
zakres modernizacji stadionu i czy
w przysz³ym roku wymienione zostanie choæ w czêœci frontowej ogrodzenie (brama) stadionu.
I. Kabat – wymiana ogrodzenia
(bramy ) stadionu by³a w za³o¿eniach do bud¿etu, jednak ze wzglêdu na inne pilne potrzeby w projekcie siê nie znalaz³a.
Zdzis³aw Urbañski wyjaœni³,
¿e zakres prac modernizacji stadionu bêdzie ustalany z koordynatorami.
B. Górecki – zasadnym by³oby,
aby w kosztach modernizacji stadionu partycypowa³o Starostwo.
Czy prowadzono w tym temacie
rozmowy?
R. Sola – takie rozmowy by³y
prowadzone. Starosta deklarowa³
w³¹czenie siê do sfinansowania tego
przedsiêwziêcia.
Radny Janusz Skrobiñski – w
poprzednich latach niewiele œrodków przeznaczono na sport. Modernizacja stadionu jest bardzo potrzebna dla naszych dzieci i m³odzie¿y. Natomiast budowa mieszkañ socjalnych jest w wiêkszej czêœci dla tych, którym siê nie chce
robiæ.
Wyjaœniono radnemu, ¿e mieszkania socjalne s¹ zadaniem w³asnym gminy i niestosownym jest
takie podejœcie do tematu.
B. Górecki – zadaniem w³asnym gminy jest pomoc ludziom,
którzy sobie nie radz¹. Oznajmi³, ¿e
w poprzedniej kadencji - wydaje siê
- ¿e wy³o¿one zosta³y najwiêksze w
historii £obza pieni¹dze na sport.
Sport to równie¿ budowa boisk na
wsi. Nale¿y znaleŸæ consensus miêdzy sportem a sprawami socjalnymi.
W. Romejko – zg³osi³a wniosek
formalny o rezygnacjê z parkingu
przy ul. Ogrodowej, a w zamian za
to zrobiæ oœwietlenie na promenadzie (za – 3, przeciw – 4, wstrzyma³
siê – 2).
H. Stankiewicz – wycofa³ swój
wniosek formalny.
L. Urbañski – nie ma w planie
œrodków na kanalizacje sanitarn¹ na
wsiach. Dlaczego nic w tej sprawie
nie robimy. S¹ do pozyskania fundusze unijne. Inne gminy ju¿ z tego
korzystaj¹.
R. Sola – wyjaœni³, ¿e w trzech
wioskach przeprowadzona zosta³a
analiza. Okaza³o siê, ¿e po przy³¹czeniu do oczyszczalni mieszkañców nie bêdzie staæ na p³acenie rachunków. Gmina wycofa³a siê z tego
projektu. Doda³, ¿e mieszkañców
wsi nale¿y przekonywaæ do budowy
przydomowych oczyszczalni. Gmina zrobi wszystko, ¿eby wspieraæ
budowê przydomowych oczyszczalni.
K. Bogucka – wnoios³a, aby jak
najszybciej sprzedaæ tereny przy
ulicy S³onecznej.
(r)
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Wybory uzupe³niaj¹ce do Rady Miejskiej w Dobrej

Dwoje kandydatów
z Grzêzna
(DOBRA) O mandat
radnego w wyborach
uzupe³niaj¹cych do
Rady Miejskiej w Dobrej
ubiegaæ siê bêdzie
dwoje kandydatów.
Przypomnijmy, ¿e wybory uzupe³niaj¹ce odbêd¹ siê 27 lutego br. w
Okrêgu nr 5, czyli w so³ectwie Grzêzno (plus Grzêzienko). Gminna Komisja Wyborcza w Dobrej zarejestrowa³a dwoje kandydatów w tych
wyborach. Z listy nr 1 Komitetu
Wyborczego Wyborców „Nowoczesna Wieœ” o mandat bêdzie ubiegaæ
siê Andrzej Adam Drapikowski, lat
46, zamieszka³y w GrzêŸnie, a z listy
nr 2 Komitetu Wyborczego Wyborców pod nazw¹ „CZ-NW” o mandat
bêdzie ubiegaæ siê Kamila Dorsz, lat
27, równie¿ z Grzêzna.
G³osowanie przeprowadzi Komisja Wyborcza w sk³adzie: Bo¿ena
Kaczemba (z Dobrej) - przewodnicz¹ca, Monika Krzysiek (Grzêzno)
- zastêpca oraz cz³onkowie: Ma³gorzata K³os (Dobra), Czes³awa Pleskacz (z ramienia Urzêdu, Tucze) i

Stanis³awa Bukowska (Grzêzno).
G³osowanie odbêdzie siê 27 lutego
w godzinach 8.00 – 22.00 w lokalu
Urzêdu Miejskiego w Dobrej, ul.
Rynek 1.

Gaz dla chêtnych
(WÊGORZYNO). Zadanie
doprowadzenia gazu do
ro¿nych czêœci miasta
nie zosta³o jeszcze
zakoñczone – jak
poinformowa³a
burmistrz Wêgorzyna
Monika KuŸmiñska.
- Niektóre wspólnoty w osiedli
40.lecia wyst¹pi³y, by pod³¹czyæ ich
kot³ownie. Przy³¹czenia do sieci

bêdzie równie¿ wymaga³a kot³ownia, któr¹ planujê zmodernizowaæ.
Z rozmów z firm¹ wynika³o, ¿e kolejne etapy bêd¹ uzale¿nione od
wniosków indywidualnych odbiorców, poniewa¿ to jest ich inwestycja. Jeœli nie bêd¹ mieli potencjalnych odbiorców, którzy zadeklaruj¹
swoj¹ chêæ, wystêpuj¹c z wnioskiem, to oni nie bêd¹ inwestowaæ i
rozbudowywaæ sieci. Na tê chwilê
wskaza³am, ¿e nale¿a³oby prowadziæ sieæ w kierunku osiedla i ul.
Kopernika – powiedzia³a burmistrz
Wêgorzyna.
MM

Jest ksiêgowa w
Szkole Podstawowej
(WÊGORZYNO)
Dyrektor
Szko³y Podstawowej w Wêgorzynie
Lucyna Wolska poinformowa³a, ¿e w
wyniku zakoñczenia procedury na-

boru na wolne stanowisko urzêdnicze g³ównego ksiêgowego Szko³y
Podstawowej w Wêgorzynie zosta³a
wybrana pani Krystyna Kasprzak. (r)
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Mieszkania socjalne oddane
(£OBEZ). Pierwszy dzieñ
lutego dla niektórych
mieszkañców gminy sta³
siê jednym z
najszczêœliwszych dni w
ich ¿uciu. Otó¿
punktualnie o godz.
12.00 zosta³ otwarty
budynek socjalny przy
ul. Budowlanej 9a dla 19.
rodzin. Niektórzy nie
ukrywali ³ez wzruszenia.
Gdy na wie¿y koœcielnej rozbrzmia³y dzwony, oznajmiaj¹c po³udnie, g³os zabra³ burmistrz £obza
Ryszard Sola. Wœród obecnych
osób by³ starosta ³obeski Ryszard
Brodziñski. Gdzieniegdzie w
oknach s¹siaduj¹cych budynków
mieszkalnych pojawili siê mieszkañcy, aby obejrzeæ uroczystoœæ
otwarcia budynku i przekazania kluczy z zainteresowaniem przygl¹daj¹c siê swoim nowym s¹siadom.
– Dosyæ d³ugo trwa³a budowa
tego budynku. Jest to drugi tego typu
obiekt, który zosta³ oddany do dyspozycji pañstwa w przeci¹gu ostatnich czterech lat. Pierwszy budynek
powsta³ na bazie biurowca w Prusinowie, który adoptowaliœmy pod
potrzeby mieszkaniowe. Ten budynek rozpocz¹³ siê budowaæ w ubieg³ym roku. 1 luty, to taka dobra data,
bêdziemy mogli ju¿ oficjalnie przekazaæ klucze. Bêdzie tu mog³o docelowo zamieszkaæ 19 rodzin. Na

pewno jest to niezwykle wa¿ne wydarzenie dla naszego miasta, na
pewno te¿, dziêki przychylnoœci
rady myœlimy te¿ o kolejnych inwestycjach polegaj¹cych na budowie
nowych mieszkañ w przysz³oœci.
Nie chcê mówiæ w tej chwili ile tych
budynków i mieszkañ docelowo
powstanie, to wszystko bêdzie zale¿a³o od tego, jakimi œrodkami bêdziemy dysponowaæ. Na pewno te¿
bêdziemy mysleli o remontach
mieszkañ tych budynków, które
nale¿¹ do gminy, aby poprawiæ
mieszkañcom warunki zamieszkania. Gratulujê tym, którzy dziœ
otrzymaj¹ klucze. Chcê ich prosiæ
te¿ o to, aby mieszkania, które przeka¿emy, ca³y czas utrzymywali,
dbali o nie i szanowali. Na ten budynek z³o¿y³y siê pieni¹dze wszystkich mieszkañców gminy, wynikaj¹ce m.in. z podatków. Proszê dbaæ
o te mieszkania, traktowaæ je jak
w³asne, szanowaæ, ¿ebyœmy kiedyœ
w przysz³oœci nie musieli interweniowaæ, dyscyplinowaæ. Niech one
wam s³u¿¹ zgodnie z przeznaczeniem. ¯yczê wszystkiego dobrego –
powiedzia³ burmistrz £obza Ryszard Sola.
G³os zabra³a równie¿ jedna z
lokatorek, która w kilku s³owach
podziêkowa³a za mieszkanie.
– Doceniamy wasze wysi³ki,
wasz¹ pracê, wasze dobre serce, bo
to jest chyba dla nas najwa¿niejsze.
Bardzo dziêkujemy, jako lokatorzy
tego mieszkania. Pragnê te¿ podziêkowaæ za trudy i wysi³ki, które w
czasie powodzi dobrym sercem nam
okazano. Pragnê w tym miejscu z³o-

¿yæ podziêkowania dla pana Leszka
Gajdy, który dla nas, dla mnie mia³
naprawdê du¿o serca. Jeszcze raz
wam panowie dziêkujê. Oby takich
ludzi zawsze by³o jak najwiêcej.
Nim jednak lokatorzy otrzymali
klucze do swoich nowych mieszkañ,
burmistrz Ryszard Sola, wiceburmistrz Ireneusz Kabat oraz przedstawicielka Komisji Socjalnej Zofia
Osieczko uroczyœcie przeciêli wstêgê.
Osoby, które odebra³y klucze,
mog³y wylosowaæ nagrody. Dobrze
bowiem wejœæ do mieszkania z
czymœ, co w tym mieszkaniu bêdzie
przydatne. Miasto ufundowa³o trzy
nagrody, które losowa³ starosta
³obeski Ryszard Brodziñski.
Budowê budynku socjalnego
gmina rozpoczê³a w maju 2009 r.
Zadanie realizowane by³ przez dwa
lata. Pozwolenie na u¿ytkowanie
obiektu gmina otrzyma³a w styczniu
br. £¹czny koszt inwestycji wyniós³
1.900.232 tys. z³. Inwestycja sfinansowana zosta³a w 80 proc. ze œrodków w³asnych gminy, natomiast w
20 proc. tj. 342.695 tys. z³ z funduszu dop³at na realizacjê zadania z
Banku Gospodarstwa Krajowego w
Warszawie. Powierzchnia mieszkalna budynku wynosi 802,11 m.kw.
Najmniejszy lokal ma powierzchniê 34,18 m.kw., natomiast
najwiêkszy - 57,17 m.kw.
Dwa lokale przeznaczone s¹ dla
osób niepe³nosprawnych poruszaj¹cych siê na wózkach. W oddanym
budynku znajduje siê równie¿ jeden
lokal chroniony, który powsta³ z
myœl¹ o usamodzielniaj¹cych siê
wychowankach Domów Dziecka.
Nad prawid³owym funkcjonowa-

niem wychowanków czuwa opiekun, który jest osob¹ tzw. pierwszego kontaktu. Jego rola sprowadza
siê do nadzorowania, wspierania i
udzielania pomocy przy za³atwianiu wszelkich spraw urzêdowych,
takich jak: pisanie pism, pomoc w
szukaniu pracy. M³ody cz³owiek
sam ponosi koszty utrzymania
mieszkania takie jak czynsz plus
media. Wychowanek ma prawo do
pobytu w mieszkaniu chronionym
przez okres wskazany nie d³u¿ej
jednak ni¿ do koñca 25 roku ¿ycia.
W za³o¿eniach budynek mia³
pe³niæ rolê obiektu tylko i wy³¹cznie
socjalnego. W trakcie kontroli, która mia³a miejsce w minionym roku,
inspektor z NIK zasugerowa³, by
gmina wydzieli³a czêœæ mieszkañ
jako komunalne, ale w zamian za to
musi ze swoich zasobów przekszta³ciæ lokale komunalne na socjalne.
Tak te¿ zosta³o zrobione, albowiem wiele osób mieszka w lokalach komunalnych, w których s¹
bardzo z³e warunki i tak naprawdê
nie spe³niaj¹ standardów. Ci lokatorzy, którzy regularnie op³acali
czynsz, maj¹ dochody, otrzymali
propozycjê przejœcie do budynku
przy ul. Budowlanej. Ich dotychczasowe mieszkania z kolei zostan¹
przekszta³cone na socjalne, czyli
spe³niaj¹ce konieczne minimum
mieszkalne. Jedynym warunkiem,
jaki musi spe³niæ gmina, by nie straciæ dofinansowania, to w ci¹gu pó³
roku od prawomocnej decyzji o
pozwolenie na u¿ytkowanie - przekwalifikowaæ podobn¹ iloœæ metrów. W obiekcie przy ul. Budowlanej bêdzie oko³o 12-13 lokali komunalnych.
MM
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Upubliczniæ przydzia³y mieszkañ
(£OBEZ). Podczas
sprawozdania z
dzia³alnoœci komisji
spo³ecznej rozgorza³a
dyskusja na temat
sposobu przydzielania
mieszkañ. Radny
Bogdan Górecki optowa³
za jawnoœci¹ przydzia³u.
– Czy u nas jest taka tendencja,
zasada, czy wynika to mo¿e z innych
przepisów, ¿e komisja wywiesza do
publicznej wiadomoœci wykaz
mieszkañców, którzy otrzymali
mieszkania i czy jest termin na odwo³ania? Czasami mieszkañcy
mog¹ wiedzieæ wiêcej, ni¿ osoby,
które siê tym zajmuj¹ – dopytywa³
radny Górecki.
Odpowiedzi udzieli³ wiceburmistrz Ireneusz Kabat, twierdz¹c, i¿
obecnie nie funkcjonuje taka zasada. Jeœli wp³ywa wniosek do burmistrza, wówczas w³odarz przekazuje
informacjê do komisji mieszkaniowej, ta udaje siê na miejsce, sprawdza stan faktyczny, czyli w jakich
warunkach dana osoba zamieszkuje. Dodatkowo gmina wysy³a pisma
do osoby staraj¹cej siê o mieszkanie
o przed³o¿enie zaœwiadczeñ o dochodach.
Radny Bogdan Górecki wyjaœni³, ¿e jeœli osoby oczekuj¹ce na
mieszkanie, wiedz¹, ¿e danego dnia
wywieszona zostanie lista i znany
bêdzie termin sk³adania zastrze¿eñ
i odwo³añ wobec osób, którym
mieszkanie przydzielono, wówczas
bêd¹ mieli szansê wypowiedzieæ siê
w tej sprawie. Czasami bowiem
mieszkañcy wiedz¹ wiêcej, ni¿
cz³onkowie komisji czy urzêdnicy.
- Przychodzê do burmistrza i
mówiê: „Panie burmistrzu, a pani X
ma jeszcze dwa mieszkania po babci i po dziadku”. Tego my albo komisja nie musi wiedzieæ. My, mieszkañcy, czasami mo¿emy wiêcej wiedzieæ, ni¿ zajmuj¹cy siê tymi sprawami na co dzieñ. Czy nie by³oby
³atwiej, gdybyœmy takie listy sporz¹dzali, dali mieszkañcom np. dwa
tygodnie na uwagi, podpowiedŸ,
zastrze¿enia. Nie zak³adam, ¿e takie
uwagi musia³yby wp³ywaæ. Dalibyœmy mieszkañcom szansê na zaznajomienie siê z tematem i zainterweniowanie, nawet podpowiedzi dla
pana burmistrza czy komisji spo³ecznej. To jest towar niezwykle
dzisiaj cenny, bo tych mieszkañ jest
ma³o – doda³.
Wiceburmistrz I. Kabat zwróci³
jedynie uwagê, ¿e wszystko zale¿y
od uchwa³y radnych, bo to oni

musz¹ zmieniæ tê obecnie obowi¹zuj¹c¹. W najbli¿szym czasie bêdzie weryfikowana lista oczekuj¹cych na mieszkanie. Jeszcze na tê
listê radnym nie uda siê zmieniæ
zasad przyznawania mieszkañ.
- Jeœli pañstwo chcieliby zmiany
do uchwa³y, to mo¿emy je wprowadziæ w ka¿dej chwili. Tylko nie zafunkcjonuje to upublicznieniem z
dniem 1 marca. Ale na przysz³oœæ
tak – nie ma nic przeciwko temu, to
jest ¿ywy organizm, ca³y czas mo¿na coœ modyfikowaæ – powiedzia³
wiceburmistrz.
Z propozycj¹ radnego nie zgodzi³ siê radny Henryk Stankiewicz,
który wyrazi³ obawê, ¿e odwo³ania
mog¹ toczyæ siê w nieskoñczonoœæ.
– Dojdzie do tego, ¿e my nigdy
nie oddamy budynku, bo bêdzie
mia³ pan ca³y czas odwo³ania. Je¿eli
komisja i burmistrz postanawiaj¹,
¿e dane osoby dostaj¹ mieszkania,
nie ma dyskusji. Bo komisja wszystko dok³adnie weryfikuje, bo sam
by³em w tej komisji. Teraz co roku
bêdzie weryfikacja listy. Nikt nie
bêdzie tam z nie wiadomo jakiego
nadania. Je¿eli bêd¹ odwo³ania, to
nigdy nie oddamy ludziom mieszkañ – powiedzia³.
W konsekwencji czêœæ radnych
opowiada³o siê za pomys³em Bogdana Góreckiego, czêœæ za argumentami Henryka Stankiewicza.
Radni, którzy stanêli po stronie radnego Stankiewicza podtrzymywali
argumentacjê o przed³u¿aniu siê
czasu kolejnych odwo³añ. Druga
strona stwierdzi³a w koñcu, ¿e
wszak obiekty mieszkalne buduje
siê przez dwa - trzy lata, bêdzie wiêc
czas wszystko domkn¹æ przed oddaniem mieszkañ do u¿ytku.
Radnego B. Góreckiego popar³a
m.in. radna K. Bogucka, id¹c jeszcze dalej ze swoim wnioskiem.
– Uwa¿am, ¿e bezwzglêdnie w
tej uchwale nale¿y wprowadziæ
zmianê o powiadamianiu. Nawet
przy budynku ka¿dorazowo komu
przydzielane jest mieszkanie komunalne. Unikniemy jakichkolwiek
pomówieñ, bo tak siê zdarza. Spróbujmy to wprowadziæ i zobaczymy,
jak to bêdzie funkcjonowaæ – zaproponowa³a.
Przewodnicz¹cy Rady Osiedla
Zdzis³aw Szklarski zauwa¿y³ z kolei, ¿e na komisjach nie bywa przewodnicz¹cy. Okaza³o siê jednak, ¿e
powodem s¹ wzglêdy zdrowotne. W
zwi¹zku z tym, ¿e umowa z przewodnicz¹cym zawarta jest do koñca
kwietnia, tote¿ po tym czasie nast¹pi zmiana.
Wiceprzewodnicz¹cy
Rady
Miejskiej Piotr Æwik³a poprosi³, by
sprawdziæ, czy udostêpnienie listy

osób, którym przyznano mieszkanie
jest zgodne z ustaw¹. Zaproponowa³
równie¿, by pomocy komisji mieszkaniowej udzieli³y osoby pracuj¹ce
w Oœrodku Opieki Spo³ecznej, czy
kurator s¹dowy, albowiem ci ludzie
znaj¹ sytuacjê osób, którym przyznawane jest mieszkanie.
Radny Lech Urbañski doda³, ¿e
w tym wniosku nie chodzi o brak
zaufania do komisji, czy burmistrza
ale... niektórych mieszkañców.
- Ludzie k³ami¹, kombinuj¹,
przynosz¹ lewe zaœwiadczenia. Pan
Górecki zaproponowa³ bardzo czyste i proste rozwi¹zanie. 2 tygodnie
na odwo³anie, a budynek buduje siê
dwa lata, trzy lata. Listê mo¿na
wywiesiæ wczeœniej. Nie ma ¿adnych problemów, by ta komisja
mog³a skorygowaæ – doda³.

Równie¿ radny Janusz Skrobiñski by³ za ujawnianiem nazwisk.
– Tyle pieniêdzy jest skierowane
na socjalne budownictwo. A z jakiej
racji nie ujawniaæ? Nie doœæ, ¿e
dostaj¹ ludzie prezenty na ca³e ¿ycie
za darmo. Nikt takich mo¿liwoœci
tutaj nie ma, to jeszcze mamy nie
ujawniaæ ich nazwisk? Z jakiej racji? Spo³eczeñstwo zna ludzi, którzy dostaj¹ mieszkania, samo by weryfikowa³o tych ludzi. Powinniœmy
o tym rozmawiaæ, czy mieszkania
dostaj¹ te osoby, które faktycznie
najbardziej tego potrzebuj¹ – powiedzia³.
Dyskusjê nad tym tematem zakoñczy³ radny Zbigniew Pude³ko,
mówi¹c, ¿e mieszkanie, to po³owa
sukcesu w ¿yciu.
MM

Stolik z kluczami do 19 mieszkañ oddanych w £obzie. Dzisiaj nie
wiadomo, kto je otrzyma³. Radni chc¹ upublicznienia nazwisk.
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Z ¯YCIA POWIATU

Pamiêtamy
10 kwietnia
Nasz nieoceniony Rodak wielkiego serca i ducha,
wiary i patriotyzmu papie¿ Jan Pawe³ II mówi³:
„Nie mo¿e byæ dziedziczenia win, ale musi pozostaæ
dziedziczenie pamiêci, bo naród bez pamiêci swej
historii przestaje byæ narodem”.
„10 luty 1940 bêdziem pamiêtali,
Przyszli Sowieci, gdyœmy
jeszcze spali
Nasze dzieci na sanie wsadzili,
Do g³ównej stacji nas podwozili.
O straszna chwilo, o straszna
godzino
Polak o bólu czêsto zapomina,
Ale mam owej nie zapomnieæ
chwili,
Gdy nas w ciemny wagon,
Jak w trumnê wsadzili.”
71 lat temu w mroŸn¹ lutow¹
noc sowieci rozpoczêli pierwsz¹,
masow¹ deportacjê Polaków z
Kresów Wschodnich. Wywieziono ponad 220 tys. Polaków osadników wojskowych, leœniczych,
gajowych, czêœæ urzêdników pañstwowych dzia³aczy samorz¹dowych z rodzinami na daleki
Wschód. Na VII ZjeŸdzie Osadników Wojskowych i Cywilnych w
Warszawie dnia 13 wrzeœnia 2009
r. na mszy œw. w koœciele p.w. Stanis³awa Kostki ksi¹dz Micha³ Kotowicz w homilii tak wspomina:
„Na Kresach Wschodnich
mieszkali najodwa¿niejsi Polacy
gotowi do najwy¿szych poœwiêceñ do obrony ojczystej ziemi
przed najeŸdŸcami i nieprzyjació³mi Ojczyzny, do ofiary ze
swego ¿ycia. Kresy Wschodnie to
przedpole, na którym bohaterscy
Polacy bronili przed wrogiem dostêpu do Ojczyzny. Bronili granic, religii, wiary. Naprawdê trzeba by³o wielkiej odwagi i mi³oœci
do Ojczyzny, by staæ nieraz samotnie, na stra¿y jej granic. A
przecie¿ przez wieki tych zagro¿eñ by³o tak wiele; najazdy Tatarów, którym trzeba by³o stawiæ
opór, starcie z potê¿nym imperium tureckim, nawa³ armii bolszewickiej. Gdy w latach dwudziestych i trzydziestych osadnicy wojskowi i cywilni zasiedlali
Kresy Wschodnie, na pewno mieli przed oczyma, w pamiêci i sercach wielkie czyny swoich poprzedników.
Z Kresami zwi¹zali swoje

¿ycie, swoje dzieciñstwo, marzenia, swoje wiêzi rodzinne, którzy
pozostawili tam serce. Jak wielka
w nich jest mi³oœæ i pamiêæ do
dawnych terenów Polski.
Kresy na zawsze pozostan¹ w
naszych sercach. Do historycznych, bogatych i piêknych krajobrazów – dziœ pozostajê têsknota.
Têsknota do tej ziemi Wileñskiej, Nowogródzkiej, Poleskiej,
Wo³yñskiej, Lwowskiej, Podolskiej, Stanis³awowskiej”.
Wyrwani z w³asnych domów,
które sami budowali oderwani od
ziemi, któr¹ swoj¹ ciê¿k¹ prac¹
przywrócili do ¿ycia, i któr¹ tak
bardzo kochali wywo¿eni tak
¿egnali:
¯egnaj mi Polsko droga,
¯egnaj mo¿e na wieki,
Zdaj¹c siê na wolê Boga
Wyruszamy w œwiat daleki.
¯egnaj i ty Krzy¿u czarny
i szumi¹ca rzeko ma³a.
Ciê¿ka czeka nas niewola,
¿egnaj ma Ojczyzno ca³a.
Do widzenia z³ote ³any,
wioski, góry i rzeki.
Leœnicy to grupa zawodowa,
która zawsze wykazywa³a siê patriotyzmem i p³aci³a za to wielk¹
cenê. To oni pomagali polskim oddzia³om znajdowaæ schronienie w
lasach od kolejnych insurekcji a¿
do II wojny œwiatowej, zw³aszcza
na terenach wschodnich RP.
Byli zwalczani przez okupanta, jako przedstawiciele patriotycznej polskiej inteligencji.
Pisz¹c te wspomnienia, korzysta³am z kwartalnika „Kresowe
Stanice”, Stowarzyszenie Rodzin
Osadników Wojskowych i Cywilnych Kresów Wschodnich w Warszawie i rocznika „My Sybiracy”,
£ódŸ.
10. lutego 2010 r. o godz. 12.00
pomodlimy siê przy Krzy¿u Sybirackim na cmentarzu.
Zofia Majchrowicz

tygodnik ³obeski 8.2.2011 r.

Rezydencje
zamiast œwietlic?
(RESKO). Zgodnie z Limitami
Wydatków Gminy Resko na wieloletnie programy inwestycyjne
realizowane w latach 2010 i kolejnych wœród priorytetowych zadañ, jakie gmina bêdzie prowadziæ w roku bie¿¹cym typu termomodernizacja oraz prowadzenie
wodoci¹gów znalaz³y siê równie¿
inne.
Oczywiœcie, jak to w Resku
bywa, WPI nie do koñca jest czytelny, zapomniano napisaæ w rubrykach, które œrodki s¹ w³asne, które
pozosta³e, a jeœli pozosta³e, to z
czego finansowane – czy pozyskane
w ramach po¿yczek i kredytów, czy
ze œrodków unijnych. Zwyk³y zjadacz chleba nie dojdzie ³adu. Dlatego te¿ przedstawimy tylko szacunkowy koszt wykonania zadañ.
W planach na ten rok zapisano
przebudowê i remont wraz ze
zmian¹ sposobu u¿ytkowania w budynku po by³ej hydroforni na œwietlicê oraz odbudowê ma³ego budynku gospodarczego wraz z zagospodarowaniem terenu, przy³¹czami i
niezbêdn¹ infrastruktur¹ techniczn¹
w miejscowoœci £AGIEWNIKI –
na to zadanie gmina Resko zaplanowa³a 817 tys. z³, w tym na ten rok 770
tys. z³.
Na budowê œwietlicy wiejskiej w
DOROWIE oraz budowê placu zabaw wystarczy³o 71.552 z³ (w 2010
r.).
Kolejn¹ inwestycj¹ planowan¹
na ten rok jest przebudowa i termomodernizacja budynku œwietlicy
wraz z infrastruktura techniczn¹ w

miejscowoœci IGLICE. Na ten cel
zaplanowano 420.393 z³, w tym na
rok 2011 – 390 tys. z³.
Na zagospodarowanie terenów
rekreacyjnych miejscowoœci letniskowej STARA DOBRZYCA wraz
z remontem pomostu oraz budynku
„Stanica” przy jeziorze Dobrzyca
zaplanowano na ten rok kwotê w
wysokoœci – 310 tys. z³ (³¹cznie 325
tys. z³).
Na zagospodarowanie centrum
miasta RESKO poprzez budowê i
modernizacjê oœwietlenia na ten rok
przeznaczono 105 tys. z³.
Tylko na te zadania gmina planuje przeznaczyæ 1.575 tys. z³.
W sumie 1,5 miliona z³ ma zostaæ wydatkowane na odbudowê i
przebudowê dwóch obiektów na
œwietlice wiejskie (1.240 tys. z³),
zagospodarowanie terenu nad jeziorem i oœwietlenie w centrum Reska.
Dla porównania wystawiony na
sprzeda¿ dom (mo¿na poszukaæ w
internecie) postawiony w minionym
roku wyceniono na 400 tys. z³. Dom
jest 2.piêtrowy, ma 5 pokojów, media, gaz dwie ³azienki. W Iglicach
jest obiekt po ma³ym sklepie, w
œrodku s¹ dwa pomieszczenia, teren
jest gminny. Nasuwa siê wiêc pytanie, có¿ takiego tam bêdzie, ¿e zwyk³y remont wyceniono na ponad 400
tys. z³?
I równie¿ dla porównania w
gminie Radowo Ma³e kwota ta wystarczy³a na remont trzech œwietlic.
Czy¿by wiêc mieszkañcom
£agiewnik i Iglic gmina mia³a zamiar zafundowaæ rezydencje zamiast œwietlic?
MM

Taki dom mo¿na kupiæ za 400 tys. z³

„Z pomaganiem Ka¿demu do twarzy” - 1 proc. dla PCK
1 lutego br. rozpoczê³a siê nowa kampania Polskiego Czerwonego
Krzy¿a dotycz¹ca przekazania 1 proc. podatku dochodowego pod
has³em „ Z pomaganiem Ka¿demu do twarzy”. Kampania pokazuje, w
jaki sposób mo¿na pomóc potrzebuj¹cym.
Najprostszym gestem jest przekazanie 1 proc. podatku dochodowego na rzecz Polskiego Czerwonego Krzy¿a. KRS 0000225587
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Trzy œwietlice w remoncie
(RADOWO MA£E –
gmina). Obecnie
w gminie prowadzona
jest adaptacja trzech
obiektów na œwietlice
wiejskie. Prace
wykonuje firma z Reska
za kwotê 397.556 z³.
Firma wesz³a z pracami ju¿ w
grudniu. W pierwszej kolejnoœci
wykona³a centralne ogrzewanie. W
czerwcu œwietlice maj¹ byæ otwarte.
– Na te œwietlice z³o¿y³em wniosek do PROW-u i czekam na podpisanie umowy. Pieniêdzy z tego rozdania by³o sporo, myœlê wiêc, ¿e
bêdziemy mieli zwrot. W momencie, gdy z³o¿y siê wniosek ju¿ mo¿na robiæ przetargi. Nie wolno robiæ
przed. Zwrot wynosi 75 proc. zainwestowanych pieniêdzy – powiedzia³ wójt gminy Radowo Ma³e Józef Wypijewski.
W ka¿dym z remontowanych
obiektów przeznaczonych na œwietlice jest inny zakres prac do wykonania.
Najwiêcej jest w ¯ELMOWIE,
gdzie w by³ym sklepie rozebrano
czêœæ œcianek dzia³owych, wykuto
otwór w œrodkowej œcianie noœnej.
Du¿e, sklepowe okna zamurowano
i wstawiono mniejsze. W budynku
zostan¹ po³o¿one nowe posadzki,
wstawione œcianki dzia³owe, a sam
obiekt zostanie docieplony. Przy
okazji zostanie wyrównany poziom
w istniej¹cej kot³owni z poziomem
ca³ego obiektu. Dodatkowo zosta³o
wykonane centralne ogrzewanie,
ma byæ pod³¹czona woda, dokonane w³¹czenie do kanalizacji, wyremontowany dach.
Projektuje siê rozebranie istniej¹cego i wykonanie nowego utwardzenia terenu z betonowej kostki

brukowej zgodnie z czêœci¹ graficzn¹. W ramach terenów utwardzonych projektuje siê wykonanie
podjazdu dla niepe³nosprawnych.
Powierzchnia budynku przebudowywanego wynosi 156,37 m.kw.,
teren utwardzony – 15 m.kw., natomiast tereny zielone – 522 m.kw.
W ORLU z kolei jest ma³y, prosty budynek biurowy, jednak, aby
spe³nia³ normy, trzeba by³o podnieœæ sufit. Nale¿y te¿ wykonaæ
przy³¹cze kanalizacyjne.
Zakres prac obejmuje: rozebranie konstrukcji stropu w celu
zwiêkszenia wysokoœci pomieszczenia, wszystkich œcianek dzia³owych i istniej¹cego komina. Przewidziano zamurowanie czêœci
otworów okiennych oraz wykucie
i poszerzenie zamurowanego
otworu drzwiowego na po³udniowej œcianie budynku. Zaprojektowano docieplenie ca³ego budynku
oraz wykonanie nowych posadzek, œcianek dzia³owych oraz
tynków i elementów wykoñczeniowych.
Powierzchnia zabudowy wynosi 72,98 m.kw., powierzchnia u¿ytkowa - 59,55 m.kw.
Najmniejsze nak³ady gmina poniesie przy adaptacji by³ych dwóch
klas w dawnej szkole w ROGOWIE.
Tutaj cele u¿ytecznoœci publicznej zmienia siê w czêœæ budynku w
parterze, poprzednio u¿ytkowane
jako pomieszczenia szkolne (sale
lekcyjne, ubikacje).
Budynek posiada instalacjê
elektryczn¹ i wod. kan. i c.o. w dobrym stanie technicznym.
Nie zachodzi koniecznoœæ tyczenia adaptowanego budynku, poniewa¿ w pe³ni zachowuje siê œciany zewnêtrzne.

Zmiana sposobu u¿ytkowania
nie wymaga przeprowadzenia ¿adnych robót budowlanych wymagaj¹cych zmian konstrukcyjnych. Nale¿y tylko odnowiæ pomieszczenia
poprzez m.in.: u³o¿enie glazury na
œcianach w ubikacji, wykonanie
nowej wentylacji grawitacyjnej pomieszczeñ sanitarnych, wymiana
stolarki okiennej i drzwiowej zewnêtrznej na PCV, wymiana stolarki drzwiowej wewnêtrznej na now¹
p³ycinow¹, monta¿ nowych urz¹dzeñ sanitarnych i wod. kan., olejne
i emulsyjne pomieszczeñ.
W istniej¹cym pomieszczeniu
projektuje siê ubikacjê ogólnodostêpn¹ w tym dla osób niepe³nosprawnych. Podjazdu zewnêtrznego dla osób niepe³nosprawnych nie

przewiduje siê, poniewa¿ poziom
posadzki w budynku jest tylko o
0,20 m wy¿ej od gruntu przylegaj¹cego do budynku.
Obs³ugi sta³ej œwietlicy nie planuje siê. Jednorazowo w pomieszczeniach œwietlicy bêdzie przebywa³o nie wiêcej ni¿ 25 osób.
Powierzchnia u¿ytkowa bêdzie
wy nosiæ 113,20 m.kw.
Jak zapewni³ wójt gminy Radowo Ma³e Józef Wypijewski, koszt
adaptacji nie zwiêkszy siê, albowiem w³odarz nigdy nie aneksuje
umów. Oznacza to, ¿e firma wygrywaj¹ca przetarg ma wykonaæ zadanie za tak¹ kwotê, jak¹ zaoferowa³a
w przetargu. Przed przyst¹pieniem
do przetargu zawsze mo¿e osobiœcie
obejrzeæ obiekt.
MM
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Szko³a czy CIS?
W gminie reskiej radni
maj¹ nie lada problem
do rozwi¹zania. W NT£
niedawno ukaza³y siê
artyku³y, z których
wynika, ¿e nie ma innej
mo¿liwoœci, jak
likwidacja szkó³. Jednak
w tekstach pojawiaj¹ siê
prawdy i pó³prawdy...
Ile na szko³y
Przydzia³ œrodków dla placówek
oœwiatowych pokazuje tabela poni¿ej. Jak z niej wynika, Przedszkole
Miejskie w 2010 r. otrzyma³o o
117.125 z³ wiêcej, ni¿ w roku poprzednim, przy mniejszej subwencji
o 24.214 z³.
SP Resko otrzyma³a wiêksz¹
subwencjê w porównaniu do roku
2009 o 179.600 z³ i dodatkowo ze
œrodków w³asnych gminy wiêcej o
133.963 z³.
SP £abuñ Wielki otrzyma³a wy¿sz¹ subwencjê o 49.139 z³, natomiast dotacja z gminy by³a wiêksza
o 39.891 z³.
SP £osoœnica otrzyma³a subwencjê wy¿sz¹ o 145.906 z³, a dotacjê z gminy mniejsz¹ o 78.904 z³.
SP Starogard z kolei otrzyma³a
subwencjê wiêksz¹, ni¿ w roku poprzednim o 42.584 z³, a z gminy
wiêcej o 95 164 z³.
Gimnazjum reskie otrzyma³o
wiêksz¹ subwencjê o 62.071 z³, natomiast z bud¿etu gminy wiêcej o
438.990 z³.
W sumie z bud¿etu mia³o byæ
wydane na poczet szkó³ wiêcej pieniêdzy gminnych o kwotê 825.173 z³.
Przy analizie pracujemy na planach na rok 2010, albowiem te zosta³y niedawno umieszczone na BIP
Urzêdu Miejskiego w Resku, widocznie wykonania rzeczywistego
jeszcze nie ma, skoro wrzucony jest
dokument sprzed roku.
Jakby nie by³o, z zestawienia
wynika, ¿e jedyn¹ szko³¹, której nie
zwiêkszono dotacji, jest SP w £osoœnicy – tutaj wrêcz zabrano 78.904
z³. SP w £abuniu Wielkim – otrzyma³a dotacjê z gminy porównywalnie bardzo nisk¹ do innych szkó³.
Najwy¿sz¹ dotacjê z gminy otrzyPlacówka
Przedszkole
SP Resko
SP £abuñ W.
SP £osoœnica
SP Starogard
Gimnazjum
Razem

ma³o gimnazjum, bo o 438.990 z³
wiêcej, ni¿ w roku poprzednim, w
sumie 794.163 z³.
Do szkó³ w £abuniu i w £osoœnicy gmina mia³a w planach dop³aciæ
³¹cznie 715.792 z³, czyli mniej ni¿
do Gimnazjum.

Za co p³aci gmina?
Dop³aty do szkó³ s¹ uzale¿nione
nie tylko od liczby dzieci w szkole,
ale i od kosztów utrzymania obiektów, a tak¿e okreœlania poszczególnych sk³adników wynagrodzenia
nauczycieli, bo to gmina okreœla:
wysokoœæ stawek dodatków (motywacyjnego, funkcyjnego oraz za
warunki pracy), a tak¿e szczegó³owy
sposób obliczania wynagrodzenia za
godziny ponadwymiarowe oraz za
godziny doraŸnych zastêpstw (art.
30, ust. 6 Karty Nauczyciela).
Niedawno w NT£ radny Jan
Czaban, pomys³odawca likwidacji
szkó³ w £abuniu Wielkim i w £osoœnicy, argumentowa³ w obszernym
materiale, dlaczego wyszed³ z takim
wnioskiem. W artykule pojawi³ siê
apel-ostrze¿enie, ¿e to RIO zadecyduje, z czego gmina bêdzie musia³a
zrezygnowaæ, a nie radni. Wypowiedzi pe³ne emocji i ostatnie zdanie - „Szkoda mi naszej gminy!”
mo¿e wzi¹æ za serce, a walka innych
radnych przedstawiona w tym œwietle odczytana jako sarmackie (w tym
z³ym znaczeniu) wojowania o w³asne przywileje. Ale do rzeczy.
Radny rozpoczyna swoj¹ wypowiedŸ od ukazania, jak du¿o gmina
wydaje na oœwiatê i jak wp³ywa to
na bud¿et gminy. Ostrzega, ¿e jeœli
gmina nic z tym nie zrobi, grozi jej
zapaœæ finansowa. Pisze o niesubwencjonowanych wydatkach gminy
– czyli zerówkach, zapomnia³ jedynie dodaæ, ¿e od roku przysz³ego
6.latki id¹ do klas pierwszych i bêd¹
ju¿ podlegaæ subwencjonowaniu.
Ciekawostk¹ jest zdanie, które
wypowiedzia³ radny: ¿e „aby bud¿et
by³ zgodny z prawem i uzyska³ pozytywn¹ opiniê RIO wydatki gminnych szkó³ na zadania objête subwencj¹ oœwiatow¹ zaplanowane tylko do wysokoœci subwencji, a nie do
wysokoœci rzeczywistych potrzeb
szkó³. W uchwalonym bud¿ecie brakuje 1.780 tys. z³”. Czyli nale¿y rozumieæ, ¿e radni rozmyœlnie zostali

W roku 2009
subwencja Œrodki w³asne ogó³em
24.214
838.954
863.168
2.134.618
235.323
2.369.941
376.947
349.249
726.196
356.889
405.558
762.447
500.742
416.704
917.446
2.162.349
355.172
2.517.521
5.555.759
2.600.962
8156721

wprowadzeni w b³¹d i ju¿ podczas
uchwalania bud¿etu by³o wiadomo,
¿e pieniêdzy zabraknie, ale nie napisano prawdy tylko po to, aby RIO
bud¿et przyjê³o pozytywnie? Czy
nie dosz³o tu do podania nieprawdy
dla RIO? Czy to oznacza te¿, ¿e w
chwili, gdy by³o wiadomo, ¿e brakuje niemal 1.800 tys. z³, z rozmys³em
przewodnicz¹ca rady zawnioskowa³a o podwy¿ce dla burmistrza i o
podwy¿kach dla pracowników administracji? Czy¿by ju¿ w grudniu
niektóre osoby wysz³y z za³o¿enia,
¿e dziœ przyjmujemy bud¿et, a jutro
zlikwidujemy szko³y i starczy na
podwy¿ki?
Radny du¿o krzyczy – pisze, ¿e
jeœli nie zostan¹ obni¿one wydatki
bie¿¹ce, to w przysz³ym roku nie
zostanie uchwalony bud¿et, a to grozi tym, ¿e to RIO bêdzie obcinaæ
dodatkowe wydatki, a nie radni.
Dlatego te¿, jak t³umaczy, lepiej teraz pójœæ drog¹, któr¹ on wyznaczy³
– jako jedynie s³uszn¹.

Co zatem proponuje
radny?
Radny proponuje wiêc likwidacjê szko³y w £abuniu Wielkim i
dowo¿enie czêœci uczniów do szko³y w Resku i czêœci do Starogardu, a
w budynku szko³y w £abuniu pozostawiæ œwietlicê, punkt przedszkolny i zerówkê oraz podjêcie dzia³añ
zmierzaj¹cych do utworzenia we
wspó³pracy z CIS i DPS „zajêæ terapii dziennej”.
Zadziwiaj¹cy jest ten pomys³ z
kilku powodów.
Po pierwsze, przy wyprowadzeniu uczniów ze szkó³, to i tak na
barkach gminy pozostanie utrzymanie obiektu, tote¿ koszty sta³e pozostan¹, a subwencja pójdzie za dzieæmi, czyli do Reska i Starogardu.
Uczestnicy zajêæ dziennych nie zape³niliby swoj¹ obecnoœci¹ wszystkich sal, a program nie pokry³by
kosztów utrzymania obiektu.
Radny wiêc proponuje, aby pozostawiæ obiekt w czêœci pusty, z
przedszkolem, zerówk¹ i œwietlic¹,
które nie s¹ subwencjonowane, co
oznacza, ¿e koszty ich utrzymania
pozosta³yby na barkach gminy wraz
z kosztami utrzymania czêœci obiektu. W przysz³ym roku w obiekcie
by³oby tylko przedszkole i œwietlica.

W roku 2010
subwencja Œrodki w³asne
0
956.080
2.314.218
369.287
426.085
389.141
502.795
326.651
543.326
511.869
2.224.420
794.163
6.010.844 3.347.191

ogó³em
956.080
2.683.505
815.226
829.446
1.055.195
3.018.583
9.358.035

Po drugie - pomys³ otwarcia tam
zajêæ terapii dziennej wyp³yn¹³ od
radnego Andrzeja Nowaka, ale przy
za³o¿eniu, ¿e szko³a pozostanie.
Plan zak³ada³, ¿e uczniowie pozostaj¹ w szkole, a na zajêcia terapii
dziennej zostan¹ zaadaptowane kolejne pomieszczenia. Mieszañcy
proponowali czêœæ pomieszczeñ
piwnicznych albo strych. Tym samym obiekt zosta³by w pe³ni wykorzystany, a koszt finansowania roz³o¿ony na subwencjê i pieni¹dze z
programu. Program mia³ napisaæ
CIS. Z informacji, jaka zosta³a podana na grudniowej sesji, wynika³o,
¿e program zosta³ odrzucony, autorzy wiedz¹ ju¿ gdzie pope³nili b³êdy
i napisz¹ go jeszcze raz. Czy¿by
teraz, gdy jest szansa na to, ¿e program przejdzie, zaczê³y przeszkadzaæ dzieci? Ale z drugiej strony - po
co remontowaæ, skoro gmina ju¿ to
zrobi³a i mo¿na wykorzystaæ obiekt
– prawda?
Po trzecie - wprowadzenie do
£abunia CIS-u niczego nie rozwi¹¿e. Lepiej ju¿ w ostatecznoœci
sprzedaæ budynek jakiemuœ przedsiêbiorcy, który w tym miejscu
utworzy³yby miejsca pracy, p³aci³by
podatek CIT, który zasili³by bud¿et
gminy, p³aci³by podatek od nieruchomoœci, który równie¿ zasili³by
bud¿et gminy, zatrudnia³by mieszkañców. CIS nie zap³aci podatków,
bo z nich siê utrzymuje, nawet jeœli
ktoœ z okolicy zostanie uczestnikiem CIS, to dostanie oko³o 600 z³
i nic wiêcej. Zadziwiaj¹ce jest takie
myœlenie – wprowadzaj¹ce na rynek
drena¿ finansowy, a nie rozwój.
Po czwarte - czy kierunkiem rozwoju dla gminy Resko i powiatu
³obeskiego ma byæ powstawanie
obiektów opiekuñczych dla osób
starszych, niepe³nosprawnych, bezdomnych? Zrozumia³e jest ³¹czenie,
ale nastawianie siê tylko na to nie
wró¿y niczego dobrego. Wrêcz przeciwnie – takie myœlenie jest hamowaniem rozwoju gospodarczego gminy
– za jednym ciêciem bowiem likwiduje siê placówkê z wysokim poziomem kszta³cenia, wyrzuca dzieci do
innych szkó³, zabiera siê mo¿liwoœæ
rozwoju i wprowadza coœ, z czego
gmina nie ma ¿adnych dochodów i co
wp³ywa na dalsz¹ zapaœæ gminy.
W £osoœnicy radny proponuje
powstanie filii SP Resko i zabranie
ze szko³y uczniów klas IV-VI. Zabranie uczniów tym samym spowoduje zabranie subwencji do Reska,
czyli – koszt utrzymania obiektu
zostaje, a mniej pieniêdzy wp³ywa.
W zamian proponuje wprowadzenie
gabinetu lekarskiego, którego w
£osoœnicy nie ma. Swoj¹ droga ciekawe, dlaczego nie ma? Gdyby pomys³ radnego powiód³ siê, wówczas
kolejny pojawi³yby siê ju¿ pod koniec tego roku, b¹dŸ w roku przysz³ym – czyli zamkniêcie szko³y.
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Inna rzecz, ¿e mo¿e jednak uda³oby siê dyrektor znaleŸæ miejsce w
szkole na gabinet lekarski, który funkcjonowa³by równoczeœnie ze szko³¹?
Z zestawienia, jakie ukaza³o siê
na BIP wynika, ¿e plan dofinansowania £osoœnicy zak³ada³ wysokoœæ 326.651 z³, burmistrz natomiast w udzielonym wywiadzie w
NT£ mówi³ o kwocie 700 tys. Da³
te¿ propozycjê, ¿e w zamian za
szko³ê mo¿e byæ tam œwietlica, albo
punkt przedszkolny – oba pomys³y
musia³yby byæ pokryte z bud¿etu
gminy, plus utrzymanie ca³ego
obiektu. Pomys³ów mo¿e byæ du¿o,
oby by³y racjonalne. Bo jeœli
uczniowie przejd¹ do Reska, to
gmina ju¿ nie bêdzie musia³a dotowaæ w takiej samej kwocie SP Resko, ale w wiêkszej obiekt w £osoœnicy i wiêcej pieniêdzy wysup³aæ
na dowo¿enie i do¿ywianie dzieci.
Rozwi¹zania radnego w kwestii
tych szkó³ s¹ ma³o przekonywuj¹ce
i przy dok³adniejszym przyjrzeniu
siê nie przynios¹ wielkich oszczêdnoœci. W efekcie wprowadzenia
tych planów w ¿ycie, gmina pozyska
obiekt w £abuniu, w którym CIS i
DPS mia³yby prowadziæ zajêcia dla
kilkunastu osób – chyba ¿e zrobi¹
tam placówkê dla osób z ca³ego regionu. Sami mieszañcy z tego tytu³u
nie bêd¹ mieli dos³ownie nic. W
£osoœnicy otrzymaj¹ gabinet lekarski, a mo¿e ca³e zaplecze, niekoniecznie dla nich. T³umaczenia s¹
doœæ grubymi niæmi szyte. Odnosi
siê wra¿enie, ¿e to tylko krok do
tego, aby urealniæ ca³kiem inne zamiary. Do tych dwóch szkó³ gmina
dop³aca oko³o 700 tys. z³. Jak sam
radny przyzna³, nikt nie policzy³
kosztów wprowadzenia pomys³ów
w ¿ycie, a przecie¿ pozostanie dowóz dzieci (nawet zwiêkszy siê ich
zakres), zwiêkszy siê zakres do¿ywiania dzieci, koszty utrzymania
obiektów w czêœci i tak pozostan¹
po stronie gminy. Nawet jeœli zaoszczêdzi siê 300 tys. z³, to i tak pozostanie dziura bud¿etowa, której
kosztem tych dwóch szkó³ gmina nie
za³ata. Oczywiœcie przeniesiona
subwencja (idzie za uczniem) z
£osoœnicy i £abunia do Reska i Starogardu sprawi, ¿e gmina bêdzie
musia³a mniej dok³adaæ do tamtych
szkó³. Co nie oznacza, ¿e wcale.
Radny porusza te¿ problem finansowania zadañ gminnych: poprawy nawierzchni dróg, kanalizacji itd. Zadziwiaj¹ce, ¿e o chodnikach na osiedlu przypomnia³ sobie
po dwóch kadencjach zasiadania w
radzie – czy¿by chcia³ wszystkim
udowodniæ, ¿e chodnik wa¿niejszy
od edukacji, a mo¿e chcia³ w ten
sposób przytkn¹æ ³atkê pewnej radnej z osiedla, która zamiast troszczyæ siê o chodniki na swoim podwórku, walczy o szko³y gdzieœ tam
na wsiach? Jeœli tak, to niegodny to
przytyk nauczyciela.

Gdzie wyp³ywaj¹
pieni¹dze?
Jeœli bêd¹ za du¿e wydatki w
stosunku do przychodów, to gmina
nie zaszaleje. Ale jak wobec tej¿e
dziury bud¿etowej maj¹ siê dzia³ania typu: budowa kompleksu boisk
przy Gimnazjum za 2,1 mln z³.
Kompleksu, który po budowie bêdzie trzeba utrzymywaæ z bud¿etu
gminy – czyli zatrudniæ tam cz³owieka, zap³aciæ za energiê elektryczn¹ (bo boiska s¹ oœwietlane),
konserwacjê itd.? Jak ma siê budowa i remonty œwietlic za grube pieni¹dze, œwietlic, w których trzeba
bêdzie zatrudniæ ludzi i utrzymaæ
je? Czy to s¹ zadania priorytetowe,
kosztem których nale¿y zamykaæ
szko³y? Mo¿e wiêc warto zadaæ
sobie pytanie, czy wa¿niejsza jest
szko³a, czy boisko, czy mo¿e warto,
aby mieszkañcy otrzymali materia³
i wyremontowali sobie œwietlicê
sami, jak to jest robione w gminie
Dobra? Zapewne mieszkañcy wiosek woleliby sami pomalowaæ œciany, ni¿ straciæ szko³ê. Oczywiœcie
mo¿na upstrzyæ tekst wykrzyknikami, straszyæ, przedstawiaæ czarny
scenariusz, a mo¿na te¿ usi¹œæ wraz
ze wszystkimi radnymi, przedstawiæ szczegó³owy bud¿et i poszukaæ
oszczêdnoœci tam, gdzie rzeczywiœcie one bêd¹.
Ca³kiem niedawno radni uchwalali dodatek mieszkaniowy dla nauczycieli. Z za³o¿enia ma byæ on dla
tych, którzy potrzebuj¹, a czy nie
jest tak, ¿e pobieraj¹ go te¿ i ci, którzy maj¹ w³asne firmy? Szukaj¹c
oszczêdnoœci mo¿e te¿ warto przyjrzeæ siê etatom i dodatkom, jakie
bior¹ niektórzy nauczyciele – czy
rzeczywiœcie zmusza ich do tego
bieda, czy na zasadzie – nale¿y mi
siê bez wzglêdu na wysokoœæ dochodów z ró¿nych Ÿróde³? A dodatek mieszkaniowy i inne dodatki
oraz regulamin uchwala rada. Inna
rzecz – zatrudnianie nauczycieli na
pó³ etatu, gdy ci maj¹ w³asne firmy
– wspania³a okazja, aby pozbyæ siê
koniecznoœci p³acenia ZUS-ów i
otrzymywania dodatków mieszkaniowych przy dochodach, które bez
problemu pozwoli³yby na op³aty –
ale po co, skoro mo¿na skorzystaæ z
zasobów gminy.
Z jednej strony radny Czaban
krzyczy, ¿e nie ma pieniêdzy i bud¿etowi grozi zapaœæ, a z drugiej
strony planuje siê 7.procentowe
podwy¿ki dla pracowników administracji. Skoro bieda, to bieda – nie
ma podwy¿ek.
Gdyby tak dobrze poszukaæ oka¿e siê, ¿e wcale nie taka bieda, jak
siê mówi, i ¿e wystarczy zmieniæ
odrobinê politykê, mieæ chêci i wyjdzie siê na prost¹. Najproœciej jednak pozbyæ siê szkó³ i zrobiæ z gminy Resko zaplecze przytu³kowo-socjalne, a wsie – zaoraæ.
MM
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ZARZ¥D POWIATU £OBESKIEGO
og³asza I przetarg ustny nieograniczony
na dzier¿awê lokalu u¿ytkowego znajduj¹cego siê
w siedzibie Wydzia³u Geodezji i Kartografii Starostwa
Powiatowego w £obzie przy ul. G³owackiego 4,
na czas nieoznaczony z przeznaczeniem
na prowadzenie punktu kasowego
DANE O NIERUCHOMOŒCI
1. Lokal u¿ytkowy o pow. 15,60 mkw. po³o¿ony na parterze budynku administracji samorz¹dowej – siedziby Wydzia³u Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w £obzie przy ul. G³owackiego 4 usytuowanego na nieruchomoœci oznaczonej w ewidencji gruntów numerem ewidencyjnym dzia³ki
625/19 w obrêbie ewidencyjnym nr 2 miasta £obez. Ksiêga wieczysta urz¹dzona dla nieruchomoœci zabudowanej – SZ1L/00016894/4.
2. Przeznaczenie na prowadzenie kasy (Punktu Obs³ugi Klienta).
3. Stawka wywo³awcza czynszu miesiêcznego za lokal 15,60 z³.
4. Wysokoœæ op³at z tytu³u dzier¿awy: czynsz ustalony w drodze przetargu,
do którego zostanie doliczony nale¿ny podatek VAT (aktualnie 23% ), zrycza³towana miesiêczna op³ata w wys. 6 z³ za 1m2 lokalu na pokrycie kosztów korzystania z mediów: energii elektrycznej, cieplnej wody, wywozu nieczystoœci
itp. do której doliczony zostanie nale¿ny podatek VAT (aktualnie 23%).
5. Czynsz dzier¿awny jak i op³ata za korzystanie z mediów bêd¹ corocznie
waloryzowane o wskaŸnik wzrostu cen towarów i us³ug konsumpcyjnych og³aszany przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim, pocz¹wszy od 01 stycznia
ka¿dego roku w oparciu o wskaŸnik roku poprzedniego, poczynaj¹c od 2012r.
5. Termin p³atnoœci czynszu i op³aty: z góry do dnia 10 ka¿dego miesi¹ca
za dany miesi¹c.
6. Wysokoœæ wadium w pieni¹dzu 3,12 z³. Minimalne post¹pienie 10 z³.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 11 marca 2011 roku w pokoju nr 23,
I piêtro w siedzibie Starostwa Powiatowego w £obzie
przy ul. Konopnickiej 41, o godz. 1000.
W przetargu uczestniczyæ mog¹ przedsiêbiorcy uprawnieni do wykonywania czynnoœci bankowych w zakresie przyjmowania wp³at gotówkowych od
osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadaj¹cych
osobowoœci prawnej – na rachunki bankowe prowadzone dla potrzeb Powiatu
£obeskiego i jego jednostek organizacyjnych tj. w Banku PKO BP S.A. Oddzia³
w £obzie a tak¿e przyjmowanie wp³at na rachunki bankowe innych banków.
Wydzier¿awiaj¹cy dopuszcza mo¿liwoœæ œwiadczenia w lokalu oprócz w/w
czynnoœci innych us³ug bankowych. Uczestniczyæ w przetargu mo¿e oferent,
który wp³aci najpóŸniej w dniu 07 marca 2011r wymagane wadium na konto
depozytowe
Starostwa
Powiatowego
w
£obzie
nr
65102028470000120200096669 w PKO BP S.A. 1 Oddzia³ w £obzie. Dat¹
uiszczenia wp³aty jest data uznania rachunku bankowego.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest okazanie Komisji:
- dowodu wp³aty wadium, dowodu to¿samoœci,
- w przypadku osób prawnych z³o¿enia aktualnego odpisu z KRS
lub pe³nomocnictwa do reprezentowania podmiotu je¿eli reprezentacja
nie wynika z KRS-u,
- w przypadku osób fizycznych z³o¿enia aktualnego zaœwiadczenia o wpisu
do ewidencji dzia³alnoœci
gospodarczej,
- przed³o¿enia zezwolenia lub innego dokumentu wskazuj¹cego
na uprawienie oferenta do wykonywania w/w czynnoœci bankowych,
- z³o¿enia pisemnego oœwiadczenia, i¿ uczestnik zapozna³ siê z treœci¹
projektu umowy dzier¿awy i przyjmuje j¹ bez zastrze¿eñ.
Wadium wp³acone przez uczestnika przetargu zwraca siê niezw³ocznie po
odwo³aniu lub zamkniêciu przetargu, nie póŸniej jednak ni¿ przed up³ywem 3
dni od dnia odwo³ania lub zamkniêcia przetargu, za wyj¹tkiem uczestnika, który
przetarg wygra³. Uczestnikowi wygrywaj¹cemu przetarg wadium zalicza siê na
poczet p³atnoœci czynszu. Wy³oniony w drodze przetargu kandydat na dzier¿awcê lokalu jest zobowi¹zany w terminie do 15 dni, licz¹c od daty rozstrzygniêcia przetargu zawrzeæ umowê dzier¿awy. Nie zawarcie umowy skutkuje
przepadkiem wadium na rzecz organizatora przetargu.
Wszelkie koszty i op³aty zwi¹zane z zawarciem umowy obci¹¿aj¹ dzier¿awcê.
Informacji o przetargu udziela oraz udostêpnia treœæ projektu umowy
Halina Stoncel w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w
£obzie przy ul. G³owackiego 4 w pokoju nr 14 lub telefonicznie 91 39-760-89
Zastrzega siê prawo zamkniêcia przetargu bez wybrania dzier¿awcy i bez
podania przyczyny.
£obez, dnia 07.03.2011 r.
Przewodnicz¹cy Zarz¹du – Ryszard Brodziñski
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Stracone marzenia?
(£OBEZ). Wœród osób
zgromadzonych przed
nowym obiektem
socjalnym przy ul.
Budowanej sta³a
równie¿ rodzina
Cha³upków. Jak
twierdz¹, oni te¿ mieli
otrzymaæ klucze do
swojego wymarzonego
mieszkania. Tak jednak
nie sta³o siê. Dlaczego?
Ewa Cha³upka jest na liœcie
mieszkaniowej od 2002 roku. Po
otrzymaniu eksmisji z zajmowanego przez siebie lokalu w 2009 r.,
mia³a dostaæ ustne zapewnienie od
burmistrzów, ¿e otrzyma lokal w
nowo wybudowanym mieszkaniu
przy ul. Budowlanej. O tym, ¿e ¿adnego mieszkania nie bêdzie dowiedzia³a siê dzieñ przed rozdaniem
kluczy i oficjalnym otwarciem budynku, gdy uda³a siê do Urzêdu
podpisaæ dokumenty zwi¹zane z
przydzia³em.
– W poniedzia³ek, 31 stycznia,
dowiedzia³am siê, ¿e nie otrzymam
mieszkania, a 1 lutego by³y rozdawane klucze. Do tej pory mieszkaliœmy trochê u brata, który u¿yczy³
nam poddasze, ale dzieci non stop
by³y w szpitalu. Dziecko ledwo urodzi³o siê, musia³am jechaæ z nim do
szpitala. Córka wykurowa³a siê w
szpitalu, pobyliœmy w domu miesi¹c-dwa i z powrotem do szpitala. I
teraz jeŸdzimy non stop do pulmonologa w Szczecinie. Jeœli teraz
dostaniemy mieszkanie w podobnych warunkach, dziecko ponownie
bêdzie non stop w szpitalu. Potem
teœciowa pozwoli³a nam mieszkaæ w
swoim mieszkaniu. Wprowadziliœmy siê w sierpniu, a ju¿ w marcu, po
œmierci teœcia, okaza³o siê, ¿e musimy opuœciæ lokal. Gdzie ja pójdê z
dzieæmi? Z³o¿y³a pozew do s¹du,
¿ebyœmy opuœcili mieszkanie. Dostaliœmy wyrok eksmisyjny. Od burmistrza £obza Ryszarda Soli otrzymaliœmy zapewnienie, ¿e jako
pierwsza otrzymam mieszkanie w
nowo powstaj¹cym bloku. Wtedy
budynek dopiero zaczyna³ powstawaæ. Na tej podstawie 4 wrzeœnia
2009 roku z³o¿y³am odpowiedŸ na
pozew do s¹du. S¹d przychyli³ siê
do tego, ¿e gdy ju¿ powstanie nowy
blok, to opuœcimy zajmowany obecnie lokal.
– By³o ju¿ powiedziane ile
bêdziemy p³aciæ za to mieszkanie,
pod którym numerem bêdziemy
mieszkaæ, jaki bêdzie metra¿, ale
pisma nie otrzymaliœmy. Chodzi³am

tam co dwa tygodnie i upomina³am
siê. Ostatni raz by³am 10 stycznia.
Mia³am ju¿ nie przychodziæ, tylko
czekaæ na pismo. Czas lecia³, nie
dostawa³am pisma, a ju¿ nied³ugo
mieli rozdawaæ klucze. 27 stycznia
w czwartek brat powiedzia³, abym
posz³a do urzêdu, bo tam ju¿ przyszli lokatorzy podpisuj¹ umowy. W
poniedzia³ek dowiedzia³am siê od
zastêpcy burmistrza, ¿e ju¿ nie ma
mojego mieszkania. Odda³ je rodzinie zastêpczej. Moje dzieci s¹ gorsze? Jestem zaszokowana. Mam
czworo dzieci od trzech do oœmiu
lat: 3 latka, 5 lat, 6 lat i 8 lat, w tym
dwie dziewczynki z astm¹ oskrzelow¹, które nie mog¹ przebywaæ w
pomieszczeniach zawilgoconych.
Mam zaœwiadczenia, dziewczynki
zakwalifikowa³y siê do osób z niepe³nosprawnoœci¹. Dostajê na nie
zasi³ek pielêgnacyjny. Ja nie pracujê, jestem zarejestrowana jako bezrobotna bez prawa do zasi³ku, a m¹¿
zosta³ zwolniony z pracy na sam¹
Wigiliê.
– Dzieci by³ zawiedzione, p³aka³y. Twierdzi³y, ¿e pan w urzêdzie nas
oszuka³. Mówi³am, no obieca³, ca³y
czas mówi³, do koñca nas zwodzi³, a
tu raptem w poniedzia³ek okazuje
siê, ¿e nie ma dla nas mieszkania. To
takie oszukane marzenia nasze, bo
dzieci ju¿ by³y nastawione, ¿e pójd¹
mieszkaæ. Ja ju¿ im pokazywa³am –
dzieci tu bêdziemy mieszkaæ, tu na
tym piêtrze. Dostaliœmy wyrok eksmisyjny, widniejemy tylko na lokal
socjalny.
– W poniedzia³ek mojego starszego syna Marcela odbiera³ z
przedszkola mój brat. Po drodze
powiedzia³ mu, ¿e nie bêdzie
mieszkania. Wszed³ tylko do domu
z p³aczem i powiedzia³: „mama nie
mamy mieszkania? Pan nas oszuka³, nie da³, kto nam zabra³ to

mieszkanie”. Ze ³zami w oczach –
dziecko szeœcioletnie. Od niedzieli
ju¿ przychodz¹ ludzie ogl¹daæ
mieszkanie pod wynajem – powiedzia³a pani Ewa.
O wyjaœnienie tej sytuacji zapytaliœmy wiceburmistrza Ireneusza
Kabata. Przyzna³, ¿e rzeczywiœcie
by³y luŸne rozmowy na ten temat i
¿e mieszkanie zapewne zosta³oby
przydzielone pañstwu Cha³upkom.
Jednak podczas komisji mieszkaniowej, jaka mia³a miejsce 20 stycznia sytuacja zmieni³a siê.
– Pani Cha³upka nie zosta³a na
lodzie, bo w wyroku eksmisyjnym
ma zapis, ¿e mo¿e przebywaæ w
obecnym lokalu, dopóki gmina nie
przyzna jej lokalu socjalnego. Dla
tych pañstwa przeznaczamy lokal
przy ul. H. Sawickiej 16 – ale po
remoncie. Planujemy, ¿e bêd¹ tam
dwa samodzielne pokoje i jeden
pokój z aneksem kuchennym, a po
drugiej stronie ³azienka i piec c.o.
Tamto mieszkanie bêdzie spe³nia³o
normê do przydzia³u mieszkania
socjalnego; to przy ul. Budowlanej
nie spe³nia normy. Na ka¿d¹ osobê
zamieszka³¹ w lokalu musi byæ 5
m.kw. pokoju. U tej pani musi byæ
wiêc pokój wielkoœci 30 m.kw., a
najwiêkszy pokój przy ul. Budowlanej ma 27 m.kw.
– Posiedzenie spo³ecznej komisji mieszkaniowej by³o 20 stycznia.
W komisji zasiada kurator zawodowy i pani kurator zg³osi³a wniosek,
aby przydzieliæ jedno mieszkanie
dla rodziny zastêpczej. Okazuje siê,
¿e pe³noletnia dziewczyna mo¿e
byæ ustanowiona rodzin¹ zastêpcz¹
dla swojego m³odszego rodzeñstwa,
je¿eli udowodni, ¿e jest w stanie
zabezpieczyæ mieszkanie. Wówczas s¹d skieruje dzieci do rodziny
zastêpczej. Je¿eli nie, dzieci pójd¹
do domu dziecka. Taka sytuacja

nast¹pi³a. Dlatego te¿ zatrzymaliœmy jedno mieszkanie przy ul. Budowlanej do czasu wydania postanowienia przez S¹d. Z pani¹ Cha³upk¹ by³y rozmowy, nie otrzyma³a
od nas ¿adnych pism. Jednak, gdyby
nie wysz³a ta sytuacja z rodzin¹ zastêpcz¹, to przypuszczam, ¿e otrzyma³aby to mieszkanie.
– Dla nas sytuacja z rodzin¹ zastêpcz¹ by³a priorytetowa. Uwa¿am, ¿e lepiej dziecku pomóc, ni¿
wys³aæ je do domu dziecka. A pani
Cha³upka nie zosta³a pozbawiona
lokalu, tylko o dwa miesi¹ce przesuniêta w czasie. Mieszkanie przy ul.
H. Sawickiej ma otrzymaæ w kwietniu. Przedstawi³em propozycjê tej
pani. Jak powiedzia³em, ¿e jest lokal, to odpar³a, ¿e w piecu paliæ nie
bêdzie. Je¿eli bêdzie techniczna
mo¿liwoœæ, to chcemy rozebraæ piece i wykonaæ c.o. – powiedzia³ wiceburmistrz Ireneusz Kabat.
Jak siê okazuje, rodzina na lodzie nie zosta³a. Ma mo¿liwoœæ zamieszkania w sporym, œwie¿o wyremontowanym lokalu, z nowymi
oknami, na pierwszym piêtrze, od
s³onecznej strony.
Nie godzi siê na piece, tote¿
gmina byæ mo¿e wykona c.o. Przy
tym wszystkim nale¿y pamiêtaæ, ¿e
jest to lokal socjalny, tote¿ musi
spe³niaæ jedynie minimum kryteriów, a c.o. do minimum nie nale¿y.
Pytanie ile m³odych ludzi przyjê³oby takie mieszkanie jako nawet komunalne, do remontu, by tylko mieæ
dach nad g³ow¹?
Mo¿e wiêc warto przyj¹æ to, co
daje gmina, czyli jej mieszkañcy –
za darmo, przy minimalnych op³atach, bo wiele osób nie ma takich
mo¿liwoœci i sama musi zadbaæ o
swoj¹ przysz³oœæ, ciê¿ko pracuj¹c,
zaci¹gaj¹c kredyty i sp³acaj¹c je
przez ca³e ¿ycie.
MM

Czy zapaœæ w finansach PUP bêdzie szans¹ dla „Skwerka”?

Nie bêdzie na sta¿e i roboty publiczne
(POWIAT). W porównaniu do
roku ubieg³ego PUP otrzyma
o 70 proc. mniej na aktywn¹
walkê z bezrobociem. Dla
porównania w tamtym roku
z Wojewódzkiego Urzêdu
Pracy ³obeski PUP otrzyma³
6,7 miliona z³, w tym roku
ma otrzymaæ 3 miony z³
z tego 1.950 tys. z³ bêdzie
to przeznaczone na aktywne
formy wychodzenia
z bezrobocia.

Sta¿e, roboty publiczne, przygotowania zawodowe bêd¹ o 70
proc. okrojone w stosunku do roku
ubieg³ego.
Na prace spo³ecznie u¿yteczne
gmina £obez z³o¿y³a wniosek na 50
osób, jak dotychczas wniosek pozosta³ bez odpowiedzi. W planach ma
aby po dwie osoby by³y w ka¿dym
so³ectwie, a reszta w mieœcie.
Zapewne nie bêdzie takich programów jak „Piêkna wieœ” ani
sprz¹tania ulic w £obzie w ramach
dotacji z PUP. Burmistrz £obza zastanawia siê czy w takim wypadku

nie przyj¹æ ludzi do pracy na etat w
urzêdzie. So³tysi martwi¹ siê ju¿, ¿e
nie bêdzie mia³ im kto posprz¹taæ
wsi, a Spó³dzielnia Socjalna Skwerek – ¿e nie ma dla niej wystarczaj¹co du¿o zleceñ.
Jak jeszcze niedawno mówi³y,
nie maj¹ mo¿liwoœci wykonania
niektórych prac, bo na zadania, na
które sk³ada³y swoje oferty, nie by³o
ju¿ zapotrzebowania, albowiem
wykonywali je ludzie z CIS. Byæ
mo¿e teraz, chêtniej w³odarze i instytucje spojrz¹ na mo¿liwoœæ skorzystania z ich oferty.
MM
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FIRMA TAX-PRO
ul. Orzeszkowej 6A, £obez
PRACOWA£EŒ ZA GRANIC¥?
ODZYSKAMY TWÓJ PODATEK!!!
NASZE US£UGI:
- zwrot nadp³aty podatku z pracy za
granic¹, - uzyskanie œwiadczeñ rodzinnych (rodzinne, zasi³ek macierzyñski, roz³¹kowe).
Tel. 91 8865466 lub 511-99-22-70

DRUKARNIA
w £obzie
poleca
us³ugi
poligraficzne
Ul.
S³owackiego 6,
tel.
91 39 73 730.
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Z ¯YCIA POWIATU

tygodnik ³obeski 8.2.2011 r.

Wychowanie m³odego
Wnuki przypomnia³y dziadkom cz³owieka nie zaczyna
i babciom stare dobre zabawy siê w szkole…
Szko³a Podstawowa w £abuniu Wielkim

„¯ycie dziecka jest jak
kartka papieru,
na której ka¿dy zostawia
jakiœ znak”.

„Niech nam ¿yj¹ wszystkie Babcie
I Dziadkowie te¿…
Bo bez nich jest œwiat markotny,
O czym dobrze wiesz…”
Wszyscy, a szczególnie wnuczki i wnuczêta, wiedz¹, ¿e 21 i 22
stycznia obchodzimy œwiêto Babæ i
Dziadków. Jak co roku, w Szkole
Podstawowej w £abuniu Wielkim,
zaproszeni Dziadkowie, a nawet
Pradziadkowie bawili siê wraz ze
swoimi pociechami.
Dzieci przygotowa³y inscenizacjê, wierszyki, piosenki, ¿yczenia,
w³asnorêcznie wykonane prezenty,
a rodzice zajêli siê poczêstunkiem.
Najwiêksz¹ frajdê sprawi³y konkursy i zabawy Dziadków z wnukami.
Œmiechu by³o co niemiara, kiedy

Dziadkowie mêczyli siê przy zaplataniu warkoczyków swoim wnuczkom, Babcie spacerowa³y z zas³oniêtymi oczami po pod³odze wy³o¿onej prawdziwymi, surowymi jajkami. Powsta³y piêkne wie¿e z klocków, portrety wnuków rysowane
rêk¹ Babci lub Dziadka pod dyktando dziecka.
Na zakoñczenie imprezy wnuczêta przypomnia³y Dziadkom stare dobre zabawy: „Stary niedŸwiedŸ”, „Mam chusteczkê haftowan¹”, „Karuzela”, itp.
„Dlatego kochajmy, szanujmy ich,
I z serca ¿yczenia sk³adajmy, by
W radoœci i zdrowiu p³yn¹³ im czas
I byli podpor¹ w smutku dla
nas…”
(o)

Kiedy kolejny roszczeniowy rodzic mówi: „Zadaniem szko³y jest
wychowaæ moje dziecko”, niejednemu nauczycielowi przychodzi na
myœl, kto w takim razie powinien
kreowaæ osobowoœæ m³odego cz³owieka od chwili jego narodzin i
uczyæ, co mu wolno, a jakich zgubnych elementów otaczaj¹cego nas
œwiata powinien unikaæ?
Rodzice s¹dz¹, ¿e proces wychowawczy ich dzieci dokona siê
samoistnie, bez poczucia odpowiedzialnoœci, a pociechy i tak wyrosn¹
na porz¹dnych obywateli. Nic bardziej mylnego… Wychowanie jest
trudem, któremu mog¹ towarzyszyæ
smutek, rozczarowanie i z³oœæ, ale
skoro mamy kszta³towaæ m³od¹ indywidualnoœæ i wp³ywaæ na jej charakter, musi mieæ ona stycznoœæ z
ró¿norodnymi emocjami, tak¿e pejoratywnymi.
Co by siê sta³o, gdyby ka¿dy z
nas doœwiadcza³ tylko tego, co pozytywne? Jak nauczylibyœmy siê
przyjmowaæ pora¿ki, odró¿niaæ
dobro od z³a? Czy umielibyœmy stawiæ czo³o przeciwnoœciom?
W prawid³owym formowaniu
cech i zachowañ dziecka, rodzice
bardzo czêsto zapominaj¹ o konsekwencjach. To w³aœnie brak jednolicie ustalonych zasad i niestosowanie ich w praktycznych sytuacjach
wprowadza chaos i niezrozumienie.
M³ody cz³owiek jest jak g¹bka,
ch³onie informacje, na ile mo¿e sobie pozwoliæ, w jakim momencie i w

stosunku do kogo. Skoro od samego
pocz¹tku dom rodzinny nie egzekwuje przestrzegania pewnych
norm spo³ecznych, to w okresie edukacji zaniedbanie to zostaje przeniesione na relacje z rówieœnikami
oraz osobami doros³ymi. I na nic
zdaj¹ siê zabiegi pedagogów, by
uzdrowiæ niejedn¹ trudn¹ sytuacjê.
Ka¿dego nauczyciela w jego
pracy zawodowej mo¿e dotkn¹æ
impas - rodzic œlepo zapatrzony w
dziecko, g³uchy na wszelkie sugestie, dziecko – wykraczaj¹ce poza
ustalone normy szkolne i wychowawca – szukaj¹cy rozwi¹zania, ale
tak naprawdê stoj¹cy na straconej
pozycji. Bo przecie¿ nie mo¿na
¿¹daæ cudu, skoro niektórzy doroœli
przez 15 lat nie reaguj¹ na k³amstwa,
poni¿anie, lekcewa¿enie obowi¹zków czy przemoc ze strony w³asnego dziecka, które w pewnym momencie przestaje byæ wyj¹tkowym
Krzysiem czy grzeczn¹ Ani¹, a wyrasta, ku zdziwieniu i przera¿eniu
najbli¿szych, na jednostkê niedostosowan¹.
Jeœli rodzice nie zaczn¹ konsekwentnie i rzetelnie wspó³dzia³aæ z
nauczycielami w imiê tej samej
sprawy, to m³ody cz³owiek bêdzie
dzia³a³ samowolnie, czêsto ponosz¹c s³uszn¹ karê za w³asne czyny.
Myœlê, ¿e przygotowuj¹c m³odzie¿ do przysz³ego, doros³ego ju¿
¿ycia powinniœmy zacz¹æ od autokrytyki. Jakim jestem cz³owiekiem?
Czego mogê nauczyæ w³asne dziecko? Jakie s¹ moje priorytety? Co
bêdzie najlepsze dla mojego syna
b¹dŸ córki?
Oby dla wszystkich rodziców
sednem ¿ycia by³o m¹dre wychowywanie w³asnych dzieci w poczuciu
szacunku i wymagañ, by wkraczaj¹ce w doros³oœæ sz³y z wysoko podniesion¹ g³ow¹, a nie kryj¹c siê za frustracjami wyniesionymi z domu, w
którym na wszystko pozwalano. Nauczycielom natomiast ¿yczê, by byli
wsparciem - nie tylko dla dzieci…
Joanna Marek
Zespó³ Szkó³ Gimnazjalnych
w £obzie
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Og³oszenie mo¿na nadaæ emailem: wppp1@wp.pl
NIERUCHOMOŒCI
Powiat ³obeski
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 dom w Dobrej, w³asnoœciowy, w zabudowie bliŸniaczej, o
pow. u¿ytk. 97,5 mkw., 4 pokoje,
kuchnia, ³azienka, strych, piwnica,
gara¿, budynek gospodarczy. Powierzchnia dzia³ki 2420 mkw. Cena
270 000 z³. Tel. 784 088 261.
Sprzedam 1/2 domu w Dobrej. Tel.
668 431 301
Dorowo gm. Resko, dom na sprzeda¿, pow. 112 mkw., dzia³ka 2700
mkw., 2 budynki gospodarcze – 118
i 71 mkw. Mo¿liwoœæ dzier¿awy
gruntu 8500 mkw. Tel. 663 036 912,
665 497 211.
Tucze nad j. Woœwin dz.budowl.
2700 m2 - 59 000 z³. Tel. 600 265 547

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

Powiat drawski
Poszukujê lokalu do wynajêcia w
Drawsku Pomorskim na us³ugê
handlow¹. Tel. 661 196 337

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.

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

Powiat ³obeski
£obez, pomogê dziecku w lekcjach,
poziom szk.podst. kl. 1-3, dobra
komunikatywnoœæ z dzieæmi. Tel.
665 125 965

US£UGI
Powiat ³obeski
Wykoñczenia wnêtrz, p³ytki, panele, regipsy, malowanie, szpachlowanie, stolarka itp. Tel. 792 289 761,
661 545 391
Promocja !!!
Kredyty hipoteczne. Kontakt tel. 91
397 6470, 91 395 2424
RTV – naprawa TV, LCD, SAT, RADIO itd. £obez ul. Cicha 3. Tel. 604
845 753, 91 397 4127.
Bronis³aw Micek
Zespó³ Muzyczny na ka¿d¹ okazjê.
Rabat na wesela 2011 rok. Zadzwoñ
604 221 339.

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.
Video - foto. Tel. 691 793 005.
www.supi.co
Wideofilmowanie. Tel. 605 732
267.

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

ZDROWIE
Prywatne pogotowie stomatologiczne. Nowogard. Lekarz stomatolog Andrzej Rynkiewicz.
Tel. 607 771 777

PRACA
Powiat ³obeski

Zatrudnimy rencistów, emerytów do
prowadzenia punktu sprzeda¿y nagrobków w £obzie posiadaj¹cych
grunt min. 20 mkw. w miejscu zamieszkania. Tel. Kontaktowy : (68)
3757466, 608 238 599
Firma G4S zatrudni pracowników ochrony z licencj¹ oraz
aktualnym poœwiadczeniem
bezpieczeñstwa do pracy na
obiektach wojskowych na terenie Œwidwina. Kontakt: 607819-426.
G4S jest pracodawc¹ równych
szans i nie dyskryminuje kandydatów do pracy ze wzglêdu
na wiek, p³eæ i niepe³nosprawnoœæ. www.g4s.pl.

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

INNE

MIESZKANIA

Powiat ³obeski

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.

Powiat gryficki
Sprzedam drewno kominkowe. Tel.
667 612 010.

Region

£obez ul. Browarna sprzedam
mieszkanie 55 mkw., 3 pokoje.
Cena 157 tys. z³. Tel. 600 265 547
Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe
na Os. Orzeszkowej 3 piêtro. Cena
160 tyœ z³ Tel. 91 39 75 637
£obez ul. Ogrodowa sprzedam bardzo ³adne mieszkanie dwupoziomowe 101 mkw. Cena 240 tys. z³.
Tel. 600 265 547
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe 4 pokojowe w Dobrej, o pow. 78
mkw., II piêtro, piwnica, gara¿, dzia³ka ogrodowa. Cena 180 000 z³. Tel.
784 088 261.

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

Sprzedam kawalerkê w³asnoœciow¹ spó³dzielcz¹ o pow. 31
mkw., I piêtro w centrum £obza ul.
Murarska. Tel. 604 658 811

MOTORYZACJA

Region

Powiat ³obeski
Sprzedam Renault Espace 2100 TD
rok prod. 1987 na czêœci. Cena 500
z³. Tel. 781 240 036.
Sprzedam opony letnie 165/70/R14
bardzo ma³o je¿d¿one. Cena – 100
z³ za sztukê. Tel. 513 977 804

Kawalerka w Szczecinie do wynajêcia, dobre warunki. Tel. 604 845
753. £obez ul. Cicha 3/1
Sprzedam mieszkanie w Nowogardzie 46 mkw. Tel. 603 081 980

ROLNICTWO

Sprzedam VW Golf 3 1.6 benzyna,
rok prod. 1996. Tel. 880 965 244

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

Daj¹c og³oszenie
do TTygodnika
ygodnika £obeskiego
uka¿e siê ono w tej samej cenie tak¿e
w trzech innych gazetach:
Tygodniku Pojezierza Drawskiego
Gazecie Gryfickiej
i Wieœciach Œwidwiñskich
To niedrogo - sprawdŸ.
£obez, ul. S³owackiego 6;
tel. 91 39 73 730; e-mail: wppp1@wp.pl
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£obeska Akademia
Pi³ki Siatkowej zaprasza
MKS Olimp £obez og³asza nabór
do sekcji szkó³ki pi³ki siatkowej dla
uczniów klas drugich i trzecich szkó³
podstawowych z gminy £obez.
Zajêcia dla uczniów Szko³y Podstawowej nr 1 prowadziæ bêdzie instruktor
pi³ki siatkowej mgr RAFA£ SZYLIÑSKI (grupa dziewcz¹t i ch³opców).
Zajêcia dla uczniów Szko³y Podstawowej nr 2 prowadziæ bêd¹ wykwalifikowani instruktorzy pi³ki siatkowej:
mgr WALDEMAR WINIARSKI (grupa ch³opców) i mgr ANDRZEJ JURZYSTA (grupa dziewczynek).
Zajêcia bêd¹ odbywaæ siê dwa razy
w tygodniu po dwie godziny lekcyjne,
oko³o 1,5 godziny. W zajêciach szkó³ki
mog¹ uczestniczyæ wszystkie chêtne
dzieci nie posiadaj¹ce przeciwwskazañ
zdrowotnych do uprawiania pi³ki siatkowej, uczestnicy bêd¹ nauczani i przygotowywani w przysz³oœci do rozgrywek szkolnych i klubowych o zasiêgu
województwa zachodniopomorskiego,
wszyscy z uczestników bêd¹ objêci
ubezpieczeniem od nw oraz opiek¹
medyczn¹. Zajêcia bêd¹ prowadzone w
oparciu o program szkoleniowy pi³ki
siatkowej dla dzieci szko³y podstawowej pozytywnie zaopiniowany przez

Zachodniopomorski Zwi¹zek Pi³ki
Siatkowej. Nad ca³oœci¹ przedsiêwziêcia bêdzie czuwa³ Miêdzyszkolny Klub
Sportowy „Olimp” £obez.
Zapisy do szkó³ki przyjmuje koordynator £obeskiej Akademii Pi³ki Siatkowej instruktor pi³ki siatkowej mgr
MARCIN ÆWIK£A. Telefon: 512
466 241.
Spotkanie organizacyjne dla zainteresowanych rodziców odbêdzie siê 28
lutego br. w hali widowiskowo-sportowej w £obzie przy ul. Orzeszkowej 7, o
godz. 17.00.

Marcin Æwik³a

X memoria³
Jerzego
Machoñskiego
12 lutego odbêdzie siê X memoria³ Jerzego Machoñskiego w halowej pi³ce no¿nej z udzia³em zaproszonych zespo³ów z woj. zachodniopomorskiego. Pocz¹tek o godz.
11.00.

Kort bêdzie ju¿ w tym roku
(RUNOWO POMORSKIE).
Grunt, to dobre s¹siedztwo, tym
bardziej, jeœli dobrym s¹siadem
jest hojna firma.
Mieszkañcy tej wsi postanowili
wykonaæ teren rekreacyjno-sportowy. Czêœæ rekreacyjna jest ju¿ wykonana, stoj¹ te¿ urz¹dzenia do
æwiczeñ. Ostatnim etapem by³o wykonanie kortu tenisowego. Jeszcze
kilka miesiêcy temu, w miejscu,
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gdzie mia³ powstaæ kort, znajdowa³
siê ugór. Dziœ jest przygotowane
pod³o¿e, w czêœci ogrodzone.
Sponsorem, dziêki któremu uda³o siê so³tys wsi Marii S³awskiej
pozyskaæ pieni¹dze na kolejny etap
prac okaza³a siê znajduj¹ca siê obok
firma ROOSENS BETONS Polska
Sp. z o.o., która przeznaczy³a na ten
cel 12 tys. z³.
Otwarcie kortu tenisowego planowane jest ju¿ w tym roku. MM

Zasady konkursu na „Najpopularniejszego sportowca
Powiatu £obeskiego w plebiscycie Czytelników”.
1. Do konkursu mo¿na zg³aszaæ sportowców WY£¥CZNIE NA KUPONACH zamieszczonych w kolejnych numerach czasopism lokalnych – „Tygodnika £obeskiego” i „Nowego Tygodnika £obeskiego”.
2. Na kuponie nale¿y wpisaæ obowi¹zkowo nazwiska trzech sportowców
z poni¿szej listy nominowanych osób. Kupon niepe³ny nie bêdzie brany pod
uwagê.
3. Punktacja sportowców: za I miejsce na kuponie – 3 pkt., za II miejsce
– 2 pkt., za III miejsce – 1 pkt. Suma uzyskanych punktów zadecyduje o miejscu nominowanych.
4. Wszystkie kupony wezm¹ udzia³ w losowaniu atrakcyjnych nagród
rzeczowych. (losowanie odbêdzie siê w finale Gali Sportu 18.02.2011 r.).
5. Wyciête i wype³nione kupony mo¿na sk³adaæ osobiœcie lub przes³aæ
na adres redakcji „Tygodnika £obeskiego” (£obez, ul. S³owackiego 6)
lub „Nowego Tygodnika £obeskiego”, a tak¿e w sekretariatach: Urzêdu
Gminy w Radowie Ma³ym, Urzêdu Miasta w Wêgorzynie, Urzêdu Miejskiego w Resku, Urzêdu Miejskiego w £obzie, Urzêdu Miejskiego w Dobrej,
Starostwa Powiatowego w £obzie oraz w biurze Hali Sportowo-Widowiskowej w £obzie.
6. Termin sk³adania – do 16 lutego 2011 r. (œroda) do godziny 15.00.

Wybieramy SPORTOWCA 2010 ROKU
Najpopularniejszy sportowiec Powiatu £obeskiego w roku 2010 w plebiscycie Czytelników„Tygodnika £obeskiego” i „Nowego Tygodnika
£obeskiego” (kolejnoœæ alfabetyczna).
Bodych Pawe³
Gimnazjum Resko
Buka³a SebastianSzko³a Podstawowa Runowo Pomorskie
Chodna Kacper
UKS £OBUZIAKI £obez – pi³ka no¿na
Dzierbicki Damian
LMKS SARMATA Dobra – pi³ka no¿na
Florczak Patrycja
Szko³a Podstawowa Dobra
Ga³an Kacper
Szko³a Podstawowa nr 2 £obez
Gêbka Karol
Gimnazjum Radowo Ma³e
Gunera Mateusz
Szko³a Podstawowa Be³czna
Grankowska Justyna
Zespó³ Szkó³ Resko
Jaszczuk Jaros³aw
LMKS SARMATA – pi³ka no¿na oldboje
Ka³apacki Adrian
Gimnazjum Wêgorzyno
Kiarszys Milena
Zespó³ Szkó³ £obez
Knapek Mateusz
Szko³a Podstawowa nr 1 £obez
Kobielski Adam
UKS ORLIK Resko – pi³ka no¿na
Kolanowski Marek
LKS MEWA Resko – pi³ka no¿na oldboje
Ko³odyñska Anna
Szko³a Podstawowa Wêgorzyno
Kowal Pawe³
Zespó³ Szkó³ Resko
Król Mateusz
Szko³a Podstawowa Radowo Ma³e
Kubalak Eryk
UKS ORLIK Radowo Ma³e – pi³ka no¿na
Kusiewicz Anna
Szko³a Podstawowa Starogard
Kusyk Dorota
UKS MINI GIER Radowo Ma³e – koszykówka
Kwak Weronika
Gimnazjum Wêgorzyno
£akomy Kacper
UKS ORLIK Dobra – pi³ka no¿na
Maduñ Przemys³aw
Zespó³ Szkó³ £obez
Maziarz Mateusz
Gimnazjum £obez
Nadkierniczny Andrzej LKS SPARTA Wêgorzyno – pi³ka no¿na
Olas Wioletta
MKS OLIMP £obez – pi³ka siatkowa
Osiecki £ukasz
LKS JASTRZ¥B £osoœnica – pi³ka no¿na
Ostaszewski Mateusz MLKS ŒWIATOWID £obez – pi³ka no¿na
Pawluk Konrad
LKS RADOWIA Radowo Ma³e – pi³ka no¿na
Paw³owski Arkadiusz LKS MEWA Resko – pi³ka no¿na
Romej Aleksandra
Gimnazjum £obez
Romej Justyna
MKS OLIMP – lekka atletyka
Sadowska Milena
UKS ARBOD Dobra- lekka atletyka
Sira Agnieszka
Gimnazjum Radowo Ma³e
Skorupski Grzegorz
Gimnazjum Dobra
Skrobiñski Janusz
MLKS ŒWIATOWID £obez – pi³ka no¿na oldboje
S³awiñska Sonia
Gimnazjum Resko
Smuga Karolina
Szko³a Podstawowa Wojtaszyce
Stasiak Aron
UKS TRÓJKA Wêgorzyno – pi³ka no¿na
Szawdenis Anna
Szko³a Podstawowa Resko
Szpilska Daria
Szko³a Podstawowa £osoœnica
Szymanek Dagmara
Gimnazjum Dobra
Turzyñska Anna
Szko³a Podstawowa Siedlice
¯urawik Adam
Szko³a Podstawowa £abuñ Wielki

KUPON KONKURSOWY

„NAJPOPULARNIEJSZY
SPORTOWIEC POWIATU
£OBESKIEGO”
Lp.

Nazwisko i imiê

Iloœæ
punktów
3.
2.
1.

Imiê i nazwisko czytelnika

Adres
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Szkolili o finansach domowych
W dniach 1 - 3 lutego
odby³o siê w
Œrodowiskowym Domu
Samopomocy w £obzie
szkolenie z Edukacji
Finansowej dla osób
z terenów wiejskich.
Organizatorem tego szkolenia by³o Stowarzyszenie Przyjació³ Karwowa. Projekt zrealizowany by³ w ramach programu:
Zaplanuj swoj¹ przysz³oœæ przewodnik domowych finansów, dofinansowanego ze œrodków Narodowego Banku Polskiego ( NBP) i Fundacji Wspomagania Wsi (FWW).
Szkolenie obejmowa³o nastêpuj¹ce zagadnienia: zarz¹dzanie
domowym bud¿etem, Ÿród³a dochodów i wydatków, fundusz na
nag³e wydatki, sposoby i mozli-

woœci oszczêdzania, narzedzia i
us³ugi oszczêdnoœciowe, zasady
racjonalnego po¿yczania i inne.

Narkotyki
w samochodzie

Szkolenie prowadzili trenerzy:
Bo¿ena Zarecka, Joanna Chabecka.
Uczestnicy szkolenia: nauczy-

ciele pracuj¹cy w ŒDS, uczestnicy
ŒDS oraz mieszkañcy gminy £obez
- ³¹cznie 19 osób.
(o)

Zaginê³a
Iwona Radecka
Komenda Powiatowa Policji w
£obzie za zaginion¹ Radecka
Iwona c. Stefana, Gizeli ur.
15.07.1965 Dobra, zam. ul. 3
Maja 11C M 6 Dobra, powiat
£obez.
Okolicznoœci zaginiêcia:
Wymieniona w dniu 15.11.2010
r. oko³o godz. 10.00-11.00 wysz³a z
miejsca zamieszkania udaj¹c siê w
n/n kierunku i nie nawi¹zuj¹c kontaktu z rodzin¹.

Policjanci z Reska zatrzymali
m³odego mieszkañca gminy Resko, który posiada³ œrodki odurzaj¹ce.
Mundurowi z Reska podczas
patrolowania terenu gminy zatrzymali do kontroli drogowej kieruj¹cego samochodem marki VW Golf.
Jak siê okaza³o m³ody kierowca
mia³ w samochodzie œrodki odurzaj¹ce w postaci amfetaminy w iloœci
23 gram.
Mê¿czyzna zosta³ osadzony w

policyjnym areszcie. Na drugi dzieñ
us³ysza³ zarzut dotycz¹cy posiadania œrodków odurzaj¹cych.
Polskie prawo za posiadanie
œrodków odurzaj¹cych, substancji
psychotropowych przewiduje karê
do trzech lat wiêzienia. Jeœli iloœæ
œrodków lub substancji jest znaczna
- od szeœciu miesiêcy do oœmiu lat.
W wypadku mniejszej wagi sprawy
s¹d mo¿e ukaraæ grzywn¹, ograniczeniem wolnoœci albo wiêzieniem
do roku.
(kp)

Rysopis w dniu zaginiêcia:
wiek z wygl¹du 45 lat, wzrost
165 cm, waga oko³o 50 kg, szczup³¹
budowa cia³a, w³osy ciemne, farbowane koloru br¹zowego, twarz poci¹g³a, uszy przylegaj¹ce, nos naturalny, koniec nosa spiczasty, widoczne braki w uzêbieniu.
Znaki szczególne: brak danych.
Ubiór w dniu zaginiêcia: sweter
lub bluza w jasnym kolorze, spodnie
ciemne, obuwie w kolorze bia³ym
do kostek gumowe.

Wszelkie informacje w powy¿szej sprawie prosimy kierowaæ do
Komendy Powiatowej Policji
£obez ul. Wojska Polskiego 2, 73150 £obez.
Telefony kontaktowe:
dy¿urny jednostki: 091-56-15-511
poszukiwania osób: 91-56-15-542
lub z najbli¿sz¹ jednostk¹ policji:
112. Anonimowoœæ zapewniona!

Znaleziono rower
W dniu 23 stycznia 2011 r.
znaleziono w £obzie na ulicy
Œwiêtoborzec, w okolicach bloku
nr 20, rower górski koloru czarne-

go z ¿ó³tym napisem na ramie „Silverbike”. Rower jest do odebrania w Komendzie Powiatowej
Policji w £obzie.
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W £obzie wygrawerowali
najwiêcej
Awanturuj¹cy siê klienci
baru
Policjanci z Wêgorzyna zatrzymali dwóch mê¿czyzn, którzy po
awanturze w barze dokonali rozboju na 52-letnim mê¿czyŸnie.
Do zdarzenia dosz³o w barze na
terenie gminy Wêgorzyno. Po godzinie 22.00 mê¿czyzna opiekuj¹cy
siê barem poprosi³ dwóch ostatnich
klientów o opuszczenie lokalu.
Mê¿czyŸni ci zaczêli siê awanturowaæ, krzyczeæ, przewrócili mê¿czyznê na ziemiê i wyci¹gnêli przed
lokal. Tam zaczêli go biæ piêœciami
po twarzy i ca³ym ciele.
Przybyli na miejsce zdarzenia
policjanci zatrzymali dwóch mê¿czyzn. Jak siê okaza³o jeden nich
mia³ w kieszeni telefon nale¿¹cy do
pokrzywdzonego mê¿czyzny. Zostali umieszczeni w policyjnym
areszcie. Po wytrzeŸwieniu us³yszeli zarzut rozboju oraz pobicia. Za te
czyny grozi kara pozbawienia wolnoœci do 12 lat.

Pi¹tkowe kolizje
W pi¹tek, 4 lutego br., na drogach powiatu dosz³o do piêciu kolizji. Pierwsze z nich mia³y miejsce po
godzinie 8 rano, kiedy to pada³ œnieg
i na drogach by³o œlisko. Na drodze
K20, Wiewiecko - Nowe Wêgorzyno, kieruj¹cy ci¹gnikiem rolniczym
Ursus w trakcie wykonywania manewru skrêtu w lewo, maj¹c uszkodzony kierunkowskaz, zajecha³ drogê kieruj¹cej samochodem marki
Honda Civic, która wykonywa³a
manewr mijania. Trzydzieœci minut
póŸniej, na drodze Ginawa - Drawsko Pomorskie, kieruj¹cy samochodem ciê¿arowym marki Man na ³uku
drogi nie dostosowa³ prêdkoœci do
panuj¹cych warunków atmosfe-

rycznych, zjecha³ na pobocze i
wpad³ do przydro¿nego rowu.
Po godzinie 15.00 w miejscowoœci
Grzêzienko (gm. Dobra), na ³uku
drogi, kieruj¹cy samochodem marki Mercedes Benz, w trakcie wymijania siê z pojazdem VW Polo, nie
dostosowa³ siê do odleg³oœci pomiêdzy pojazdami i dosz³o do zderzenia pojazdów.
Oko³o godz. 19.00 w Resku, na
ulicy Woj. Polskiego, kieruj¹cy samochodem marki Opiel nie udzieli³
pierwszeñstwa dla znajduj¹cej siê
na przejœciu dla pieszych kobiecie,
któr¹ potr¹ci³. Poszkodowana zosta³a odwieziona do szpitala i po
przebadaniu wróci³a do domu.

Telefon zaufania
dla dzieci i m³odzie¿y
Komenda Powiatowa Policji w
£obzie przypomina o funkcjonowaniu Telefonu Zaufania dla Dzieci
i M³odzie¿y: 116111, od poniedzia³ku do soboty w godz. 12.00 - 20.00.
Linia ta obs³ugiwana jest przez
operatorów z Fundacji Dzieci Niczyje. Osoby te, na mocy podpisanego porozumienia z Komendantem G³ównym Policji, wspó³pracuj¹
w sytuacjach bezpoœrednio zagra¿aj¹cych ¿yciu lub zdrowiu dziecka i
wymagaj¹cych natychmiastowej interwencji.
W ubieg³ym roku konsultanci
udzielili ponad 17 tys. porad, podjêli interwencje w 18 sytuacjach kryzysowych. Najczêœciej z tego typu
porad i wparcia korzystaj¹ dziewczêta w wieku od 12 do 15 lat. Z
porad korzystaj¹ tak¿e doroœli. Problemy z którymi zg³aszali siê telefonicznie m³odzi ludzie dotyczy³y
g³ównie: problemów w szkole i z rówieœnikami, seksualnoœci i dojrzewania oraz uzale¿nieñ.

Na terenie dzia³ania Komendy
Powiatowej Policji w £obzie w
ubieg³ym roku oznakowano najwiêcej przedmiotów w ca³ym województwie zachodniopomorskim.
Program prewencyjny pn.
„Œwiadomi i Bezpieczni” dzia³a ju¿
od ponad piêciu lat na terenie województwa zachodniopomorskiego.
G³ównym za³o¿eniem tego programu jest znakowanie przedmiotów i
wprowadzanie danych do aplikacji

„Grawer”. W ubieg³ym roku - po
analizie danych w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie
stwierdzono, ¿e na terenie powiatu
³obeskiego oznakowano najwiêcej
przedmiotów.
Policjanci z £obza nadal bêd¹
propagowaæ przedsiêwziêcie dotycz¹ce znakowania przedmiotów w
myœl idei „inwestycja w znakowanie”. Takie oddzia³ywanie zapobiega
kradzie¿om m.in. rowerów i innych
wartoœciowych przedmiotów. (kp)

ROZMAITOŒCI

Krzy¿ówka nr 6
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FERIE ZIMOWE
W GMINIE £OBEZ
14 - 27.02.2011 r.
Gmina £obez zaprasza dzieci i m³odzie¿
pozostaj¹ce w miejscu zamieszkania do
wziêcia udzia³u w zajêciach przygotowanych
przez ³obeskie placówki:

NAGRODA
Miesiêczna prenumerata „Tygodnika £obeskiego”
Poprawne rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 4 brzmia³o:

„Promocja pobili za darmo”
Nagrodê wylosowa³a pani Szylinowicz Maria z £obza.
Gratulujemy.

- w Szkole Podstawowej Nr 1
mo¿na wzi¹æ udzia³ w zajêciach
matematycznych, plastycznych,
sportowych oraz przyrodniczych. Prowadzone bêdzie ko³o
szachowe i medialne. Planowany
jest wyjazd na basen do Œwidwina oraz na lodowisko do Drawska
Pomorskiego;
- w Szkole Podstawowej Nr 2
odbywaæ siê bêd¹ m. in. zajêcia
matematyczne, jêzykowe, plastyczne, historyczne, terapeutyczne, a tak¿e prowadzone bêd¹
ko³a zainteresowañ (chór, sekcja
strzelecka). Przewidziane s¹ wyjazdy na basen do Œwidwina.
Uczniowie objêci projektem
„Uœmiech w oczach dziecka•h
wyjad¹ na turnus rehabilitacyjny;
- na boisku „Orlik 2012” przy
Szkole Podstawowej nr 2 codziennie zorganizowane bêd¹
liczne zajêcia sportowo-rekreacyjne;
- w Publicznej Szkole Podstawowej w Be³cznie przewidziano
zajêcia sportowe, matematyczne
i plastyczne, wyjazdy na basen do
Œwidwina. Ponadto mo¿na wzi¹æ
udzia³ w turnieju badmintona,
konkursie recytatorskim oraz
kursie tañca towarzyskiego;
- w Zespole Szkó³ Gimnazjalnych – zajêcia rekreacyjno-sportowe, rozgrywki tenisa sto³owego i pi³ki no¿nej oraz zajêcia w ramach kó³ przedmiotowych, a tak¿e wyjazd na basen do Œwidwina;
- w Dziale dla Dzieci Biblioteki Miejskiej w £obzie oraz filii
biblioteki mieszcz¹cej siê w Publicznej Szkole Podstawowej w
Be³cznej – m.in. liczne spotkania
z ksi¹¿k¹ (g³oœne czytanie, zabawy, gry), konkursy plastyczne, w
których przewidziane s¹ nagrody;
- w £obeskim Domu Kultury

organizowane s¹ m.in. codzienne
poranki filmowe dla najm³odszych oraz seanse filmowe dla
m³odzie¿y, turniej szachowy,
konkursy plastyczne, zajêcia recytatorsko – teatralne, karaoke,
kabareton oraz dyskoteki;
- w Hali Sportowo-Widowiskowej przygotowano m.in.
otwarte turnieje pi³ki siatkowej,
pi³ki koszykowej, pi³ki no¿nej
oraz tenisa sto³owego oraz zajêcia sportowo-rekreacyjne;
- w œwietlicy terapeutycznej
przy Szkole Podstawowej Nr 1
zorganizowane bêd¹ m. in. zajêcia plastyczne, informatyczne,
sportowe, kulinarne. Planowany
jest wyjazd do kina w Szczecinie
oraz wyjazd na basen do Œwidwina;
- w œwietlicy terapeutycznej
przy Szkole Podstawowej Nr 2
odbêd¹ siê liczne zajêcia sportowe oraz zabawy w grupie. Planowany jest wyjazd do kina w
Szczecinie oraz wyjazd na basen
do Œwidwina;
- w œwietlicach wiejskich
(Be³czna, Dalno, Dobieszewo,
Grabowo, £ob¿any, Poradz, Prusinowo, Suliszewice, Unimie,
Worowo, Wysiedle, Zagórzyce,
Zajezierze) przewidziane s¹ m.
in. liczne zabawy sportowe (zarówno w pomieszczeniu, jak i na
œwie¿ym powietrzu), turnieje gry
tenisa sto³owego, zajêcia plastyczne, teatralne, wokalne, muzyczne, kulinarne, informatyczne. Dla uczniów z terenów wiejskich przewidziane s¹ wyjazdy
na basen do Œwidwina (informacje w œwietlicach).
Szczegó³owy harmonogram
zajêæ rekreacyjnych i sportowych wywieszony jest w ka¿dej z
wy¿ej wymienionych placówek
oraz dostêpny na stronie internetowej www.lobez.pl.

