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Poœmiertna czeœæ Józefowi i Olimpii Chro³owiczom

Wychowali dziecko
partyzantów
- Od dziecka wiedzia³em,
¿e nie jestem dzieckiem
moich rodziców
Chro³owiczów –
rozpoczyna swoj¹
opowieœæ pan Czes³aw
Chro³owicz. - Ale
chcia³bym im wyraziæ
czeœæ za to, ¿e mnie
wychowali, bo za to,
¿e wziêli dziecko
partyzantów na
wychowanie, grozi³a im
œmieræ. Mo¿e poœmiertnie
uda³oby siê ich w jakiœ
sposób uhonorowaæ? zastanawia siê.

Zmuszacie nas do tego, by ¿yæ poni¿ej godnoœci cz³owieka

W bud¿ecie brakuje 2,5
miliona z³ – podatki w górê
So³tys
nie pies
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Z DRUGIEJ STRONY
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CHODZ¥C PO CMENTARZU

M

imo póŸnej jesieni,
s³oñce szczodrze rzu
ca³o swe promienie,
jakby chcia³o sprawdziæ w ich blasku, czego jeszcze nale¿a³o by dokonaæ, zanim nadejd¹ listopadowe
szarugi.
Trzeba pomyœleæ o swoich i innych bliskich sercu osobach, odwiedziæ ich groby. Trzeba pozamiataæ
przy grobie, ustawiæ doniczki z
kwiatami, rozdzieliæ kolorowe
lampki nagrobkowe i znicze. Cisza
i spokój. Cisza, której nikt nie m¹ci.
Tylko szum drzew, œwiergot ptaków,
szelest zesch³ych liœci i bia³ych szarf
powiewaj¹cych na wietrze. I teraz,
gdy przeszed³em bramê cmentarn¹,
zdawa³o siê, ¿e modrzew pod wp³ywem wiatru nuci „Dobry Jezu, a
nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie”.
Przy drodze, na ³awce przy mogile, rozeœmiane oczy dziecka, jego
buzia ukwiecona uœmiechem, wyci¹gniête rêce w kierunku opiekuñczej mi³oœci mamy, mówi¹ bez s³ów:
chcê ¿yæ, cieszyæ siê, kochaæ. I patrzê na tych m³odych, zapatrzonych
w siebie, jak w s³oñce. S¹ razem,
szczêœliwi w zmêczeniu i odpoczynku. Trzymaj¹ w rêku ró¿aniec. Cicho mówi¹: „Wieczny odpoczynek…”.
Dalej id¹c spotykam znajomych. Trochê wiêcej siwizny i
zmarszczek na czole, spokojniejsze
kroki i gesty. W jesieni ¿ycia maj¹
wiêcej czasu dla siebie. Pogodni i
wyciszeni ciesz¹ siê ka¿dym dniem.
I chc¹ ¿yæ. Jeszcze licz¹ na wygran¹
w totka, na ciekawe odwiedziny bliskich i szczêœliwy los.
Byæ mo¿e spotkasz ich tego niepowtarzalnego, zadusznego dnia
wœród mogi³ swych bliskich: dzieci
i wnuków, rodzeñstwa, rodziców i
dziadków. W przedziwnej scenerii
kolorowych dywanów, utkanych z
zesch³ych liœci, w migotliwym blasku œwiec, bieli chryzantem, dusznym zapachu igliwia toczy siê modlitewny dialog: Bo¿e, daj wieczne
spoczywanie mojemu ojcu. Czy
moja mama jest ju¿ zbawiona? Jak¹
trzeba jeszcze modlitwê powiedzieæ? I dalej szum jesiennego wiatru, który echem niesie ¿a³obne œpiewy i odmawiane szeptem zdrowaœki, wieczny odpoczynek... Jedna
wielka rodzina podzielona bram¹
œmierci.
I dalej idê. Zapalam lampki.
Wiatr rusza bia³¹ szarf¹, a na niej
z³ote litery: „Dla ¿o³nierzy I Armii
Wojska Polskiego - poleg³ych o
wyzwolenie Reska w 1945 r.”.
Wspomnienie tych bohaterów jest
wa¿niejsze od kwiatów i granitowych pomników. Tylko ju¿ modli-

twa ma dla nich wspomnienie i mo¿e
przydaæ siê na wiecznoœæ.
¯ycie ludzkie podobne jest do
lampek nagrobnych. Jedne pal¹ siê
do koñca, innym ju¿ tylko zostaje
dogasaj¹cy knot, choæ jeszcze b³yska jasny p³omyk. Czarna tablica
informuje, ¿e tutaj spoczywa ks.
Mieczys³aw Haniewski, który przyby³ do Reska na wys³u¿on¹ emeryturê. Czêsto mówi³ nam o œmierci.
¯ywi niechêtnie i nieczêsto myœl¹ o
œmierci. Wielu nawet nie przyjmuje
do swojej œwiadomoœci jej dramatycznej rzeczywistoœci. Zag³uszaj¹
j¹ muzyk¹, decybelami silników samochodowych i telewizorów. Uciekaj¹ przed jej obecnoœci¹ w obowi¹zki, pracê, zabawy. ¯yj¹ pozornie
beztrosko, z dnia na dzieñ, jakby nie
wiedzieli i nie rozumieli, ¿e wszystkie te zabiegi s¹ ostateczne - mimo
wszystko - ¿a³oœnie bezskuteczne.
Przechodz¹c patrzê na ³adny
pomnik Jana Olszewskiego, burmistrza reskiego, który zgin¹³ tragicznie. Pal¹ siê znicze. Przynieœli je
uczniowie liceum - ministranci, którzy wspominaj¹ jego troskê o budo-

wê nowego gimnazjum i wielk¹ halê
sportow¹. Klêkaj¹ w ciszy. Wszyscy
mówi¹ „Anio³ Pañski...”. Powiedzia³em cichym g³osem: - Najwa¿niejsze przykazanie, byœ kocha³
Boga i bliŸniego. To równie¿ nasz
obowi¹zek mi³oœci, dar serca dla
tych, którzy byli tym, czym my jeszcze jesteœmy. Budujmy wiêc nasze
¿ycie m¹droœci¹, ¿yczliwoœci¹ i

braterstwem. Mi³oœæ gwarantuje
nam wieczne szczêœcie.
Jak¿e g³êboko, prawdziwie i pocieszaj¹co brzmi¹ pe³ne wiary s³owa
modlitwy R. Brandstaettera z jego
„Hymnu do Madonny Dobrej Œmierci”: Wierzymy, ¿e powstaliœmy z mi³oœci i w mi³oœæ siê obrócimy.
Wiêc nie w proch, lecz w mi³oœæ.
Ona zwyciê¿a wszystko. Tak¿e
œmieræ. I zawsze trwa.
Ks. Tadeusz Uszkiewicz, Resko
Foto: krzy¿e na cmentarzu z £obzie
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Wybrali ³awników
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Op³ata targowa
w górê
(WÊGORZYNO). Stawki op³aty targowej
na rok 2012 podwy¿szono o 4,2 proc.
w stosunku do stawek obowi¹zuj¹cych
w op³acie targowej na terenie gminy Wêgorzyno w roku 2011. Uchwa³a wejdzie
w ¿ycie od nowego roku.

(£OBEZ). Podczas ostatniej
sesji radni miejscy dokonali wybory ³awników do S¹du Rejonowego w £obzie do orzekania w
sprawach karnych.
Teoretycznie £obez mia³ prawo
do wyboru 12 ³awników dla spraw
karnych na potrzeby S¹du Rejonowego w £obzie oraz 1 ³awnika dla
spraw pracy na potrzeby S¹du Rejonowego w Stargardzie Szczeciñskim. W praktyce jedynie prezes

S¹du Rejonowego w £obzie zg³osi³
5. kandydatów. Spo³ecznoœæ lokalna ze swojej strony nie zg³osi³a nikogo.
Podczas tajnego g³osowania
czterech kandydatów: Urszula B¹k,
Wanda Biela, Alicja Draczyñska
oraz Krzysztof Malinowski otrzyma³o po 15 g³osów, a kandydaturê
Józefy Spa³ki popar³o 14 radnych.
Za przyjêciem kandydatów w poczet ³awników ³obeskiego s¹du radni zag³osowali jednog³oœnie. MM

Burmistrz Wêgorzyna informuje
¿e zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce
nieruchomoœciami /Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 z póŸn. zmian./
poda³ do publicznej wiadomoœci wykazy nieruchomoœci niezabudowanych oznaczonych:

Szko³a Jazdy „TAUNUS” Andrzej Skrobiñski
prowadzimy kursy z zakresu Prawa Jazdy
oraz KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH kierowców
490
7900
3900
3500
1500

ul. Runowska 14, Wêgorzyno

zatrudni od zaraz
tel. 91 397 14 61

W/w wykazy zosta³y wywieszone na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miejskiego w Wêgorzynie przy ul. Rynek 1.
BURMISTRZ mgr Monika KuŸmiñska

-

Zak³ad Us³ug
Komunalnych

kierowcê z kat. B, C

- nr 172/5 o pow. 0,1317 ha obrêbie Cieszyno;
- nr 49 o pow. 0,06 ha w obrêbie Mieszewo;
- nr 676/3 o pow. 0,0706 ha w obr. nr 1 m. Wêgorzyno
przy ul. Nowy Œwiat;
- nr 654/8 o pow. 0,0392 ha w obr. nr 3 m. Wêgorzyno
przy ul. Podgórnej;
- nr 743 o pow. 0,0582 ha w obr. nr 3 m. Wêgorzyno
przy ul. Drawskiej 45
przeznaczonych do sprzeda¿y w drodze przetargu.

Szkolenie okresowe
Kwalifikacja wstêpna
Kwalifikacja wstêpna przyspieszona
Kwalifikacja wstêpna uzupe³niaj¹ca
Kwalifikacja wst. przysp. uzupe³niaj¹ca
Badania lekarskie na miejscu

Radni uchwalili dzienne stawki
op³aty targowej, pobieranej od osób
fizycznych, osób prawnych oraz
jednostek organizacyjnych niemaj¹cych osobowoœci prawnej, dokonuj¹cych sprzeda¿y na targowisku.
Za sprzeda¿ na targowisku wy³¹cznie warzyw, owoców, jaj w wysokoœci stanowi¹cej iloczyn powierzchni zajêtego pod sprzeda¿ placu oraz
stawki za l m.kw. wynosz¹cej – 3,30
z³, za sprzeda¿ na targowisku wy³¹cznie artyku³ów innych spo¿ywczych w wysokoœci stanowi¹cej iloczyn powierzchni zajêtego pod
sprzeda¿ placu oraz stawki za 1
m.kw. wynosz¹cej - 3,90 z³, za
sprzeda¿ na targowisku innych towarów, artyku³ów nie spo¿ywczych

z³
z³
z³
z³
z³

£obez, ul. Drawska 6, tel. 781-063-873, 508-262-914

w wysokoœci stanowi¹cej iloczyn
powierzchni zajêtego pod sprzeda¿
placu oraz stawki za 1 m.kw. wynosz¹cej - 4,60 z³, przy sprzeda¿y z
samochodu osobowego, wozu konnego, platformy przyczepy oraz ci¹gnika rolniczego -16 z³, przy sprzeda¿y z samochodu dostawczego i
ciê¿arowego - 31z³. Nale¿na stawka
dzienna op³aty targowej nie mo¿e
byæ ni¿sza ni¿ 5 z³.
Powierzchniê placu zajêtego
pod stoisko sprzeda¿y ustala siê w
pe³nych jednostkach, zaokr¹glaj¹c
w górê ka¿dy rozpoczêty m.kw.
Powierzchniê placu zajêtego pod
stoisko sprzeda¿y mierzy siê po
obrysie rzeczywiœcie zajêtego terenu z uwzglêdnieniem powierzchni
sto³ów, zadaszeñ, namiotów i innych urz¹dzeñ pomocniczych, a tak¿e powierzchni zajêtych na wyeksponowanie towaru.
Targowiskami s¹ wszelkie miejsca w których prowadzony jest handel z zastrze¿eniem, ¿e op³acie targowej nie podlega sprzeda¿ dokonywana w budynkach lub czêœciach
budynków, z wyj¹tkiem targowisk
pod dachem oraz hal u¿ywanych do
targów, aukcji i wystaw.
MM
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£atwo jest straciæ dobrego cz³owieka, aktywnego, bo aktywnych ludzi jest ma³o

Waldemar Zakrzewski zrezygnowa³
z funkcji so³tysa
(£OBEZ). Dal wielu osób niema³ym zaskoczeniem by³ przed³o¿ony radnym projekt uchwa³y w
sprawie zarz¹dzenia terminu i
zasad przeprowadzenia wyborów
uzupe³niaj¹cych so³tysa w so³ectwie Bonin. Dotychczasowy so³tys
Waldemar Zakrzewski zrezygnowa³ z pe³nienia funkcji so³tysa w
tym so³ectwie.
Pod oczytaniu projektu uchwa³y
so³tys Bonina Waldemar Zakrzewski przeprosi³ wszystkich za swoje
czasami ostre s³owa i podziêkowa³
wszystkim za wspó³pracê.
– Chcia³bym podziêkowaæ panom burmistrzom, przede wszystkim panu I. Kabatowi, bo nasza
wspó³praca by³a bardzo dobra.
Dziêkujê bardzo. Chcia³bym te¿
podziêkowaæ pracownikom urzêdu,
kierownikom wydzia³ów, radnym przede wszystkim Leszkowi Urbañskiemu, Bogdanowi Góreckiemu,
Zbigniewowi Pude³ko, panu przewodnicz¹cemu, oni d³u¿ej tutaj s¹,
ale niech nie gniewaj¹ siê ci, których
nie wymieni³em, im te¿ dziêkujê.
Chcia³bym podziêkowaæ równie¿
so³tysom za ten czas, który tu spêdziliœmy – powiedzia³ Waldemar
Zakrzewski
Burmistrz £obza Ryszard Sola
nie pozwoli³ jednak po¿egnaæ siê
so³tysowi tak szybko i zaprosi³ na
kolejn¹ sesjê podczas której dopiero ma nast¹piæ oficjalne i uroczyste
po¿egnanie so³tysa, który dotych-

czas by³ nie tylko wyró¿niaj¹cym
siê so³tysem, ale liderem so³tysów w
imieniu których bardzo czêsto wystêpowa³ i walczy³ o to, aby wieœ
by³a traktowana lepiej. Bywalcy
sesji doskonale wiedz¹ o tym, ¿e
czêsto w ostrych s³owach zwraca³
uwagê zarówno radnym jak i burmistrzom oraz urzêdnikom na ró¿ne
kwestie, zawsze jednak w taki sposób, ¿e wszyscy ¿ywili do so³tysa
sympatiê i szacunek. I w³aœnie dlatego po krótkim wyst¹pieniu so³tysa
o g³os poprosi³o wielu radnych, burmistrzowie oraz so³tysi zebrani na
sali.
– Uwa¿am ¿e nasza wspó³praca by³a bardzo konstruktywna, a
przy tym rzeczowa. Jest pan osob¹
ciekaw¹ o silnym charakterze, reprezentuj¹cym przede wszystkim
œrodowisko so³eckie, przekazuj¹cym problemy so³tysów na forum
komisji czy sesji – powiedzia³ burmistrz £obza Ryszard Sola.
Wprawdzie uchwa³a dotyczy³a
terminu i zasad przeprowadzenia
wyborów uzupe³niaj¹cych so³tysa w
so³ectwie Bonin, jednak wielu radnych zapowiedzia³o, ¿e zag³osuje
przeciw, jako dezaprobatê i brak
zgody na to, co siê sta³o.
– Bêdê g³osowa³ przeciw tej
uchwale. Na terenie so³ectwa powsta³o kilka niezrêcznych sytuacji,
ktoœ mia³ komuœ coœ powiedzieæ.
Burmistrz Kabat podczas komisji
bud¿etowej zaprzeczy³, ¿e w tej
kadencji mamy zrobiæ na terenie

so³ectwa drogi, chodniki i to by³o
przyczyna zadra¿nieñ. Ja wiem,
mamy to w zapiskach, ¿e chcielibyœmy, aby na terenie wiejskim budowa³o siê a wsie rozwija³y siê.
Chcia³bym, aby burmistrz potwierdzi³, ¿e na tê chwilê przy tych finansach takie inwestycje nie s¹ mo¿liwe, szczególnie mówiê o so³ectwie
Bonin. Tutaj w tym temacie powsta³
ca³y szereg niedomówieñ, nadinterpretacji, mo¿e i moim zdaniem wymyœlonych sytuacji, które doprowadzi³y do atmosfery niezbyt dobrej i
niezbyt zrêcznej – powiedzia³ radny
Bogdan Górecki.
Podobnie zadeklarowa³ wiceprzewodnicz¹cy Piotr Æwik³a, który powiedzia³, ¿e rezygnacja Waldemara zakrzewskiego z funkcji so³tysa jest niebywa³¹ strat¹.
– Czasami mówi boleœnie, ale te
bolesne rzeczy prowadz¹ do dobrych rozwi¹zañ. Moim zdaniem
jest to osoba, która najwiêcej wypowiada siê w sprawach zwi¹zanych z
samym so³ectwem, ale nie tylko,
jeœli chodzi o so³tysów. Dla mnie to
jest wielki ból i wielka strata.
Chcia³bym powiedzieæ, czy nie warto przemyœleæ to rozwi¹zanie, ale to
ju¿ zosta³o powiedziane i ju¿ zosta³o zrobione. Pomimo tego ¿e wybory so³tysa musz¹ siê odbyæ, ta
uchwala musi przejœæ, bo wybory
nowego so³tysa musz¹ siê odbyæ,
bêdê g³osowa³ przeciw. Tak dobrego so³tysa na terenie so³ectwa Bonin
ju¿ nie bêdzie – powiedzia³ wiceprzewodnicz¹cy rady Miejskiej
Piotr Æwik³a.
Do grona radnych, którzy zapowiedzieli swój sprzeciw do³¹czy³
radny Marek Rokosz.

– Jest mi przykro – po pierwsze
dlatego, ¿e pan so³tys jest postaci¹,
któr¹ stracimy. Jest pan najbardziej
wyrazist¹ postaci¹ tutaj spoœród so³tysów. Niejednokrotnie by³o to dobre, ¿e „mówi³ pan szybciej ni¿
myœla³”, bo czasami ubieramy w
piêkne s³owa coœ, co powinniœmy
powiedzieæ prosto i dosadnie i bardzo dobrze, ¿e takie s³owa pada³y,
bo one bardzo czêsto by³y merytoryczne. To nie tylko koloryt na sesji,
ale merytoryczne i bardzo dobre
uwagi, które trzeba by³o przyj¹æ, nawet jeœli by³y to s³owa krytyki.
Wydaje mi siê, ¿e one dobrze dzia³a³y na tych, do których by³y kierowane, bo dawa³y du¿o do myœlenia,
zarówno w poprzedniej kadencji,
jak i tej. Dlatego tê wspó³pracê bardzo sobie ceni³em i tym bardziej
bêdzie mi szkoda, je¿eli ta wspó³praca w tym wymiarze skoñczy siê
na takiej zasadzie, jak teraz. Druga
przyczyna to w³aœnie taka, jak¹
poda³ pan Bogdan Górecki w rozszerzonym zakresie. Niestety, jak
tak siê bli¿ej przyjrzeæ to na naszych
wsiach coraz czêœciej dochodzi do
bardzo mocnych podzia³ów. Tam,
gdzie mieszkañcy zaczynaj¹ dzieliæ
siê na dwa obozy zwalczaj¹ce siê, a
póŸniej efektem tego jest jak ta dzisiejsza uchwa³a, ¿e ktoœ nie wytrzymuje i rezygnuje ze stanowiska. Te
podzia³y s¹ coraz g³êbsze na wielu
wioskach. Mo¿na dziœ wskazaæ wiele miejscowoœci, na których k³ótnie
niestety s¹. K³ótnie te niczym dobrym nie owocuj¹. Zwróæcie uwagê,
¿e w tych so³ectwach, niczego nowego nie odkrywam, tam gdzie jest
zgoda, tam widaæ od razu na wsiach.
Tam gdzie mieszkañcy zaczynaj¹, z
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ró¿nych powodów, nawet takich jak
pan Bogdan mówi³, dlaczego ¿e ktoœ
coœ powiedzia³, nie do koñca zrozumia³, pojawiaj¹ siê zarzuty, które
trudno póŸniej odkrêciæ. Najpierw
pojawia siê konflikt, który póŸniej
jest problemem. To jest na niekorzyœæ tych so³ectw. PóŸniej ciê¿ko
jest cokolwiek zrobiæ w takich so³ectwach, so³tysowi jest bardzo
ciê¿ko dzia³aæ w takich warunkach.
Ta sytuacja jest bardzo niepokoj¹ca.
Ja nie mogê podnieœæ rêki za. To
by³by jakby g³os podwójny – raz, ¿e
uznajê aprobatê na postawê pana
so³tysa,a dwa chcia³bym zasygnalizowaæ problem, jaki w naszym œrodowisku wiejskim siê dzieje – powiedzia³ radny Marek Rokosz.
Wiceburmistrz I. Kabat wyjaœni³, ¿e tu nie chodzi o komisjê bud¿etow¹.
- Zarzucano panu so³tysowi, ¿e
nie jest so³tysem aktywnym, ¿e nie
interesuje siê problemami wioski,
¿e w ogóle nie zg³asza problemu
drogi. Zaprzeczy³em na zebraniu,
powiedzia³em, ¿e so³tys jest akurat
aktywnym so³tysem i jeœli chodzi o
drogê, bardzo zabiega³, pañstwo w
poprzedniej kadencji pamiêtacie.
Mimo ¿e czasem mieliœmy ro¿ne
pogl¹dy na te same sprawy, ale zawsze dogadaliœmy siê i zawsze uda³o nam siê wspólne rozwi¹zanie wypracowaæ i dziêkujê za to – powiedzia³ wiceburmistrz.
G³os zabra³ równie¿ burmistrz
£obza Ryszard Sola, który wyjaœni³,
¿e kwestia drogi w Boninie by³a by³a
bardzo skomplikowana, albowiem
mia³a ona kilku w³aœcicieli.
- Musieliœmy pokonaæ pewien
problem polegaj¹cy na przejmowaniu tej¿e drogi, a to wymaga zgody
nie tylko ze strony gminy, ale i innych w³aœcicieli i to uda³o siê doprowadziæ i to trzeba zaliczyæ so³tysowi na sukces. Bo to, ¿e droga faktycznie wymaga remontu, a remont
nie zosta³ zrobiony, to jest jedna
kwestia, ale przygotowanie inwestycji czasami trwa rok, czasami
trwa d³u¿ej. Chcia³bym, aby droga
brukowa w Boninie zosta³a poddana remontowi. Zgadzam siê z argumentami, które przedstawia³ so³tys i
inni, ¿e wioska rozwija siê, przyci¹ga ludzi, gospodarstwa wygl¹daj¹
coraz lepiej, hodowla koni i wszystko, co wi¹¿e siê z koñmi, organizacj¹ imprez, przyjazdem wielu
mieszkañców, wymusza na nas, abyœmy o tej drodze pomyœleli. Na pewno bardzo potrzebny jest remont
drogi, na pewno warty jest, aby zachowaæ klimat wioski – ten bruk,
trzeba go tylko poprawiæ, wyrównaæ, czyli przywróciæ do stanu pierwotnego. I tu odpowiadam na to
pytanie pana Góreckiego, ¿e tak
oczywiœcie w przysz³oœci. Nie mówiê o przysz³ym roku, bo bêdzie
trudnym rokiem. Przypuszczam, ¿e
wszyscy radni znaj¹ tê wioskê, so³-
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tysi równie¿. Jeœli bêd¹ œrodki i padnie propozycja, abyœmy zrobili tam
inwestycjê i zrobili z tej drogi naprawdê coœ ³adnego, to myœlê, ¿e
pañstwo wspólnie te propozycjê poprzecie – wyjaœni³ burmistrz.
W imieniu wszystkich so³tysów
s³owa po¿egnania i podziêkowania
wyrazi³a so³tys Be³cznej Barbara
Kordyl.
– Bêdzie nam na pewno brakowaæ nieraz ostrych docinków wobec
nas, ale proszê jeszcze, ¿e jeœli na
wyborach mieszkañcy podadz¹
kandydaturê proszê zastanowiæ siê,
bo nie trzeba patrzeæ na czêœæ
mieszkañców. Nikt z nas nie ma tak,
¿e mamy wszystkich za sob¹. Ka¿dy
ma i zwolenników i przeciwników i
musimy to przezwyciê¿aæ, dlatego,
jeœli padnie kandydatura, proszê
wyraziæ zgodê. Mo¿e wiêkszoœæ jest
za – powiedzia³a so³tys Be³cznej.
W. zakrzewski jednak kategorycznie odmówi³.
Do grona osób, ¿egnaj¹cych so³tysa do³¹czy³ radny Janusz Skrobiñski, z którym W. Zakrzewski niejednokrotni toczy³ ostre polemiki.
- £atwo jest straciæ dobrego
cz³owieka, aktywnego, bo aktywnych ludzi jest ma³o. Pan mnie nie
przekona³, aby z tych powodów rezygnowaæ, jest kryzys przeci¹¿enie
jesienne, mo¿e to jeszcze przemyœleæ, nie robiæ wyborów, bo faktycznie, je¿eli pan rezygnuje, to tracimy
bardzo aktywnego cz³owieka. Prosi³bym, aby siê pan zastanowi³ –
powiedzia³ radny.
Za podjêciem uchwa³y by³o szeœciu radnych, przeciw – 9 radnych.
Po takim wyniku g³osowania sekretarz gminy Monika Jarzêbska wyjaœni³a, ¿e mandat so³tysa wygas³ po
z³o¿eniu rezygnacji, a uchwa³a dotyczy zarz¹dzenia wyborów uzupe³niaj¹cych. Nie mo¿e byæ takiej sytuacji, ¿e w so³ectwie nie ma so³tysa,
ani rady so³eckiej. So³tys Waldemar
Zakrzewski poprosi³ radnych, aby
przeg³osowali projekt uchwa³y.
Kolejne g³osowanie tego samego projektu bêdzie mia³o miejsce
podczas nastêpnych obrad Rady
Miejskiej.
W³aœciwie wiele na temat sytuacji oraz samego by³ego ju¿ niestety
so³tysa Bonina powiedziano podczas sesji. Ta sytuacja pokazuje jak
³atwo mo¿na przez, byæ mo¿e niewiedzê, oskar¿yæ kogoœ i zniszczyæ. Bo twierdzenie, ¿e so³tys niewiele robi³, w tym wypadku ma siê
jak piêœæ do nosa – oskar¿enie zosta³o rzucone wobec najbardziej
aktywnego so³tysa i najodwa¿niejszego, wobec takiego, od którego
wielu so³tysów w wielu gminach
mog³oby siê uczyæ jak walczyæ o
lepszy byt na wsiach. Szkoda, ¿e
przez nieporozumienia Bonin traci
takiego so³tysa.
MM

So³tys nie pies

(WÊGORZYNO). Na sesji
Rady Miejskiej goœcili w³aœciciele
sklepów, którzy wymagali konkretnych rozwi¹zañ w sprawie
egzekwowania op³at targowych
od osób zajmuj¹cych siê handlem
obwoŸnym.
W gminie Wêgorzyno inkasentami, którzy maj¹ obowi¹zek pobieraæ op³aty targowe, s¹ so³tysi. Miejscem do handlowania, jak wyjaœniono podczas sesji i potwierdzi³ mecenas, jest w³aœciwie ka¿dy skrawek
ziemi. Tym samym so³tysi widz¹c
np. samochód z chlebem, powinni
udaæ siê do kierowcy i za¿¹daæ op³aty. Kierowcy zazwyczaj kwituj¹ takie ¿¹danie œmiechem. Efekt jest
taki, ¿e jak dotychczas z tego tytu³u
do bud¿etu gminy nie wp³ynê³a ani
jedna z³otówka, choæ od kilku lat
rodz¹ siê pomys³y jak temu zapobiec. Zdenerwowani w³aœciciele
sklepów przybyli wiêc na sesjê, aby
us³yszeæ konkretne rozwi¹zania,
jakie maj¹ do zaoferowania zarówno radni, jak i urzêdnicy. Ze swojej
strony nie zgadzaj¹ siê na to, aby
osoby sprzedaj¹ce z samochodu, nie
p³aci³y nale¿nych op³at, gdy oni p³aciæ musz¹. So³tysi z kolei wyrazili
siê jasno – psami nie s¹ i za samochodami biegaæ nie bêd¹, nie bêd¹
te¿ „warowaæ” w miejscu, gdzie byæ
mo¿e danego dnia samochód z towarem zatrzyma siê. Tym bardziej,
¿e nie maj¹ ¿adnych narzêdzi do
tego, aby wymusiæ od kierowcy zap³atê. Mecenas obs³uguj¹cy gminê z
kolei uzna³, ¿e ludziom brak jest
odwagi, bo wystarczy zg³osiæ w
gminie kto, kiedy i gdzie handlowa³,
poœwiadczyæ w magistracie a w³aœcicielowi firmy zostanie wys³ane
pismo. W takich sprawach œwiadek

jest dowodem. To rozwi¹zanie niezbyt przypad³o do gustu so³tysom,
skojarzy³o siê bowiem z donosicielstwem, szczególnie tym z okresu
minionego. Stwierdzono, ¿e to w
sumie interes sklepikarzy, którzy
chc¹ zadbaæ o swój biznes.
Burmistrz Wêgorzyna zaproponowa³a, aby przy okazji uchwa³y o
powo³aniu nowego inkasenta we
wsi Winniki, dodaæ jeszcze jednego, który zbiera³by op³aty z terenu
gminy. Zgromadzeni na sali uznali
jednak ten pomys³ za niezbyt trafny,
argumentuj¹c, ¿e wiêcej gmina
wyda na paliwo dla inkasenta ni¿ te
op³aty warte. Poprosi³a wiêc o listê
firm, które takim handlem zajmuj¹
siê, by wys³aæ do nich pisma z zawiadomieniem, ¿e za targowanie na
terenie gminy – p³aci siê. Po informacji, ¿e przedstawiciel danej firmy
by³ na terenie gminy i handlowa³
zostanie wys³ane pismo z nakazem
zap³aty op³aty targowej. W uchwale
jest zapis, ¿e op³ata jest jednodniowa i obejmuje teren ca³ej gminy.
Mniej uwa¿ni zabrali g³os,
twierdz¹c, ¿e ludzie wybior¹ dostawcê samochodowego, bo tam jest
taniej a schorowani ludzie nie dojd¹
do sklepu. Starano siê wyjaœniæ, ¿e
nie chodzi o zakaz handlowania z
samochodu a o nakaz p³acenia. Nie
wszyscy chyba jednak zrozumieli.
Nie zrozumieli równie¿, ¿e im wiêksze koszty przedsiêbiorca musi ponieœæ, tym cena produktów jest wy¿sza, a im mniejsze – tym – ³atwiej
cenê obni¿yæ.
W³aœciciele sklepów poinformowali, ¿e np. do Cieszyna przyje¿d¿aj¹ a¿ cztery samochody dziennie – i nikt nie p³aci. Czy uda siê
konsekwentnie i jednoznacznie problem rozwi¹zaæ – czas poka¿e. MM
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Przyjê³o siê, ¿e jeœli ktoœ chce coœ zrobiæ, to rzuca mu siê k³ody pod nogi

Sto³ówka wydzier¿awiona na 15 lat
(WÊGORZYNO). Swoista
dyskusja zrodzi³a siê
przy projekcie uchwa³y
dotycz¹cej wydzier¿awienia
M. Kosmali na 15 lat
sto³ówki
„z przeznaczeniem na
prowadzenie ¿ywienia
zbiorowego oraz inn¹
dzia³alnoœæ
gastronomiczn¹”.
Przypominamy, ¿e M. Kosmala
ma trzymiesiêczn¹ umowê na prowadzenie sto³ówki. Umowa koñczy
siê w grudniu. Bez zgody Rady
Miejskiej i bez przetargu gmina
mo¿e wydzier¿awiæ lokal maksymalnie na okres do 3 lat. Tak w³aœnie
podpisano umowê z poprzednim
dzier¿awc¹. Jednak, jak czytamy w
uzasadnieniu do uchwa³y: „Tak
krótki czas obowi¹zywania umowy
powoduje u dzier¿awców strach
przed inwestowaniem, w obawie, ¿e
zainwestowany kapita³ nie zd¹¿y siê
zamortyzowaæ (zwróciæ). To z kolei
przyczyni³o siê do tego, ¿e maj¹tek
gminy ulega³ dewastacji i traci³ na
wartoœci. Aby tego unikn¹æ nale¿a³oby zawrzeæ umowê dzier¿awy na
okres d³u¿szy. Obecnie umowa na
dzier¿awê zosta³a zawarta na czas
okreœlony do 31.12.2011r., gdy¿ w
momencie jej zawierania nie by³o
stosownej uchwa³y Rady Miejskiej
wyra¿aj¹cej zgodê na wydzier¿awienie na czas d³u¿szy ni¿ 3 lata.
Podjêcie uchwa³y przez Radê
Miejsk¹ nie spowoduje wydatków,
skutków finansowych z bud¿etu
gminy, a jedynie umo¿liwi zawarcie
umowy dzier¿awy na okres 15 lat
pomiêdzy Gmin¹ Wêgorzyno a
obecnym dzier¿awc¹. Zaanga¿owanie Pana Macieja Kosmali i zadowolenie mieszkañców gminy jest
wystarczaj¹cym argumentem, aby
przedmiot dzier¿awy powierzyæ
w³aœnie Jemu. W zwi¹zku z powy¿szym podjêcie uchwa³y uwa¿am za
zasadne.”
Dodatkowo burmistrz Wêgorzyna Monika KuŸmiñska wyjaœni³a, ¿e w tak krótkim czasie od podpisania umowy widaæ, ¿e nie boi siê
inwestowaæ.
- Przychodz¹ do mnie mieszkañcy i mówi¹, ¿e wprawdzie jest o
1,50 z³ dro¿ej ni¿ poprzednio, ale w
koñcu jest smacznie i jest porz¹dek
– powiedzia³a burmistrz Wêgorzyna Monika KuŸmiñska.
Niektórzy radni zwracali uwagê,
¿e przecie¿ wczeœniejsze plany dotycz¹ce sto³ówki by³y inne. Trzymiesiêczna umowa zawarta z Ma-

ciejem Kosmal¹ wygasa wraz z koñcem bie¿¹cego roku. W styczniu
mia³ byæ og³oszony przetarg i dopiero w drodze przetargu mia³ byæ
wy³oniony dzier¿awca na lokal.
Tymczasem radnym przed³o¿ono
projekt uchwa³y umo¿liwiaj¹cy
wêgorzyñskiemu przedsiêbiorcy
15. letni¹ umowê dzier¿awy.
So³tys Runowa Pomorskiego
Maria S³awska zada³a obecnemu na
sali obrad Maciejowi Kosmali pytanie czy zamierza inwestowaæ w lokal i ile wynosi miesiêczna dzier¿awa. Radna nie ukrywa³a zdziwienia,
¿e przedsiêbiorca maj¹c jedynie
trzymiesiêczn¹ umowê, zainwestowa³ ju¿ spor¹ kwotê pieniêdzy w
lokal. Czy zatem M. Kosmala mia³
pewnoœæ, ¿e umowa z nim zostanie
przed³u¿ona?
– Zainwestowa³em w lokal, bo
nie by³o tam warunków, nie wyobra¿a³em sobie tam dzialalnoœci. Pracuje tam obecnie piêæ osób i musz¹
pracowaæ w odpowiednich warunkach. Rozpocz¹³em od sto³ówki.
Nie moglem zacz¹æ od kuchni, bo
potrzebny jest nak³ad na remont w
wysokoœci 50 tys. z³, a czas na jego
wykonanie przynajmniej 1,5 miesi¹ca a nie 2 tygodnie, bo tyle mia³em czasu.
– Bêdê inwestowa³ nie tylko ze
wzglêdu na uwagi Sanepidu, który
ju¿ wczeœniej mia³ zastrze¿enia.
Sprzêt jest tam skrajnie zu¿yty albo
zdegradowany. Muszê zakupiæ
m.in. zmywarko- zaparzarkê, patelniê elektryczn¹, po³o¿yæ pod³ogi,
p³ytki na œciany, obni¿yæ sufity, zakupiæ meble...
– Inwestowanie przeze mnie w
sto³ówkê, to by³o ryzyko, ale nie
mo¿na by³o wybraæ pó³œrodków i
jedynie pomalowaæ. Zadowolenie
osób, które sto³uj¹ siê u nas, jest
dowodem na to, ¿e dzia³ania by³y
s³uszne. Mo¿emy remontowaæ jedynie w czasie, gdy s¹ w przerwy w
nauce. Najbli¿szy remont mo¿e byæ

wiêc dopiero podczas ferii, póŸniej
– wakacji szkolnych – powiedzia³
przedsiêbiorca.
Z dalszych wyjaœnieñ wynika³o,
¿e dzier¿awa wynosi 500 z³ brutto i
jest wy¿sza ni¿ ta, któr¹ uiszcza³
poprzedni dzier¿awca. Warto tutaj
dodaæ, ¿e Maciej Kosmala, mimo
poniesionych nak³adów, nie wystêpowa³ o umorzenie podatków. Jest
to firma z 30.letnim doœwiadczeniem. Przedsiêbiorca wyjaœni³ równie¿, ¿e nie wiedzia³, czy otrzyma
umowê na 15 lat, tak samo, jak nie
wie czy za ten czas bêdzie jeszcze
Polska na mapie. Uzna³ jednak, ¿e
czasami trzeba zaryzykowaæ.
Zapewni³ równie¿, i¿ pragnie
zadbaæ nie tylko o cia³o, ale i ducha.
Zamierza bowiem dbaæ o krzewienie kultury wysokiej, któr¹ bêdzie
finansowaæ. Zamierza równie¿ obni¿yæ koszty obiadów na drugie
b¹dŸ trzecie dziecko w rodzinie.
Przypomnia³ równie¿, ¿e obiady nie
przepadaj¹, jeœli dziecko w danym
dniu jest nieobecne.
M. Kosmala powiedzia³ równie¿, ¿e maj¹c na uwadze bezpieczeñstwo uczniów, wprowadzi rozwi¹zanie tego typu, aby osoby spoza szko³y ¿ywi³y siê w restauracji
„S³owiañska” za cenê obiadów w
sto³ówce, tak aby na terenie szko³y
¿ywili siê jedynie uczniowie i pracownicy placówki oœwiatowej. Planuje równie¿ wykonaæ pochylniê
dla osób niepe³nosprawnych poruszaj¹cych siê na wózku. Przy tym
wszystkim zaznaczy³, i¿ remonty i
doposa¿enie pomieszczeñ w sto³ówce s¹ konieczne i je wykona.
Burmistrz Wêgorzyna Monika
KuŸmiñska wyjaœni³a radnym, i¿
maj¹c na uwadze wczeœniejsze
uzgodnienia, projekt uchwa³y
umo¿liwiaj¹cy wydzier¿awienie lokalu przez konkretn¹ osobê na czas
okreœlony przedstawi³a w³aœnie teraz, aby radni zadecydowali, czy
gmina powinna pójœæ t¹ drog¹, czy
te¿ trzymaæ siê wczeœniejszych
ustaleñ. Jeœli tak, wówczas bêdzie
mia³a czas na przygotowanie procedury przetargowej i wy³onienie firmy, zgodnie z t¹ procedur¹. Doda³a
równie¿, ¿e podpisuj¹c umowê na
okres trzech miesiêcy prosi³a, aby
dzier¿awca nie inwestowa³ w lokal
tak du¿ych pieniêdzy, albowiem
decyzja odnoœnie lokalu bêdzie nale¿a³a do Rady Miejskiej.
– Pracownik szko³y, spyta³
mamy p. Macieja Kosmali, dlaczego tyle inwestuj¹. Odpar³a, ¿e nie
bêd¹ podawaæ ludziom jedzenia w
takich warunkach - doda³a burmistrz.
Po tych wyjaœnieniach i po

wczeœniejszej dyskusji podczas komisji, gdzie swoj¹ pozytywn¹ opiniê wyrazi³y dyrektorki szkó³, radna
Maria S³awska postawi³a wniosek,
aby wydzier¿awiæ lokal wêgorzyñskiemu przedsiêbiorcy, ale na czas
nieokreœlony.
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Jan Mazuro wyjaœni³, ¿e od
ka¿dej umowy mo¿na odst¹piæ,
wszystko zale¿y od zapisów w umowie. Zadaniem mecenasa obs³uguj¹cego gminê jest tak skonstruowaæ
umowê, aby nie by³a ze szkod¹ dla
w³aœciciela, czyli w tym wypadku –
gminy. Wyjaœni³ równie¿, ¿e przedwczesne odst¹pienie od umowy ze
strony gminy poci¹ga za sob¹ skutki
finansowe, o ile przedsiêbiorca zainwestowa³ w lokal wysok¹ kwotê.
Mecenas z kolei doda³, ¿e umowa na czas nieokreœlony, to tak naprawdê umowa na 6 miesiêcy, albowiem tyle wynosi okres wypowiedzenia. Przy takim za³o¿eniu raczej
nikt nie bêdzie chcia³ ryzykowaæ
du¿ych inwestycji. Potwierdzi³ s³owa przewodnicz¹cego, ¿e umowa na
czas okreœlony daje pewnoœæ obu
stronom. Wyjaœni³ tak¿e, ¿e bez
wzglêdu na czas, na jaki zawierana
jest umowa, gmina mo¿e odst¹piæ
od niej, mo¿na równie¿ rozwi¹zaæ j¹
za porozumieniem stron. W pierwszym wypadku jednak gmina musi
liczyæ siê z koniecznoœci¹ zwrotu
amortyzacji poniesionych nak³adów inwestycyjnych. Zwróci³ równie¿ uwagê, ¿e jeœli dzier¿awca ma
umowê na czas okreœlony, wówczas
banki szybciej przyznaj¹ przedsiêbiorcy kredyt.
Mimo wyjaœnieñ i zapewnieñ
radna Maria S³awska podtrzyma³a
swój wniosek, aby obiekt wydzier¿awiæ na czas nieokreœlony. Za
wnioskiem radnej zag³osowa³a jedynie zainteresowana, 9. radnych
by³o przeciw, jeden wstrzyma³ siê
od g³osu, jeden radny nie g³osowa³
wcale. Tym samym wniosek nie zosta³ przyjêty. Za wydzier¿awieniem
sto³ówki na 15 lat M. Kosmali zag³osowa³o 9. radnych, jeden wstrzyma³ siê od g³osu, dwoje radnych nie
g³osowa³o wcale – radna Barbara
Pietrusz oraz radny Janusz Sadurek.
Nie sposób przy okazji przytoczyæ g³osów so³tysów i goœci, którzy
przys³uchiwali siê dyskusji radnych, w³aœciwie to¿samych ze s³owami wypowiedzianymi g³oœno
przez so³tysa Mielna Józefa Korcza:
– Przyjê³o siê, ¿e jeœli ktoœ
chce coœ zrobiæ, to rzuca mu siê k³ody pod nogi. Jeœli M. Kosmala chce
zainwestowaæ to trzeba mu daæ –
powiedzia³.
MM

tygodnik ³obeski 31.10.2011 r.

REKLAMA

Str
Str.. 7

KOSTKA
GRANITOWA
SZARA I KOLOROWA
PIASKOWIEC
Tel. 502 770 750

Reklama
w Tygodniku
£obeskim
Tel. 91 39 73 730
wppp1@wp.pl

TYGODNIK W INTERNECIE - www.tygodniklobeski.xwp.pl e-mail: tygodniklobeski@wp.pl

Str
Str.. 8

GMINA DOBRA

Nowe podatki
w Dobrej

tygodnik ³obeski 31.10.2011 r.

Nagrody dla so³tysów
w gminie Dobra

Podczas ostatniej sesji
Rady Miejskiej w Dobrej,
radni uchwalili
wysokoœæ podatków
na 2012 rok.
Skarbnik Gminy Dobra przypomnia³, i¿ podatki nie by³y w poprzednim roku podnoszone, jednak w tym
roku musz¹ zostaæ one bardziej urealnione w porównaniu do gmin s¹siaduj¹cych. St¹d aktualizacja stawek w
gminie.
Jedna z radnych zauwa¿y³a, ¿e nie
mo¿na podnosiæ podatków na przysz³y rok dwukrotnie, tylko dlatego, ¿e
wczeœniej ich nie podniesiono. Wnios³a poprawki co do trzech wysokoœci
podatkowych. Pomys³ ten poparli radni. Pierwotny wygl¹d uchwa³y zosta³
wiêc, nieco skorygowany.
Wysokoœci podatków
w gminie Dobra na 2012 r.:
1) Od gruntów:
a) zwi¹zanych z prowadzeniem
dzia³alnoœci gospodarczej, bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania w
ewidencji gruntów i budynków w
kwocie 0,72 z³ od 1 mkw. powierzchni.
b) pod jeziorami, a tak¿e od gruntów zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych w
kwocie 4,33 z³, od 1 ha powierzchni.
c) pozosta³ych, w tym zajêtych na
prowadzenie odp³atnej statutowej
dzia³alnoœci po¿ytku publicznego
przez organizacje po¿ytku publicznego w kwocie 0,26 z³, od1 mkw. powierzchni.
2) Od budynków lub ich czêœci:
a) mieszkalnych w kwocie 0,59 z³,
od 1 mkw. powierzchni u¿ytkowej.
b) zwi¹zanych z prowadzeniem
dzia³alnoœci gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich czêœci
zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci
gospodarczej w kwocie 18,80 z³, od
1mkw. powierzchni u¿ytkowej.
c) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em

siewnym w kwocie 10,24 z³, od 1 mkw.
powierzchni u¿ytkowej.
d) zwi¹zanych z udzielaniem
œwiadczeñ zdrowotnych w rozumieniu przepisów o dzia³alnoœci leczniczej, zajêtych przez podmioty udzielaj¹ce tych œwiadczeñ w kwocie 4,45
z³, od 1 mkw. powierzchni u¿ytkowej.
e) pozosta³ych, w tym zajêtych na
prowadzenie odp³atnej statutowej
dzia³alnoœci po¿ytku publicznego
przez organizacje po¿ytku publicznego od 1 mkw. powierzchni u¿ytkowej
w kwocie 5,80 z³.
3) Od budowli: 2% ich wartoœci.
Wszyscy radni g³osowali za przyjêciem nowych stawek. Na sesji nie
podjêto jednak uchwa³y dotycz¹cej
podatku rolnego. Na pocz¹tku obrad
by³ przygotowany projekt uchwa³y o
podatku rolnym, jednak radni przez
g³osowanie nie zgodzili siê na do³¹czenie go do punktu obrad. 7 radnych
g³osowa³o za w³¹czeniem projektu do
porz¹dku obrad, a 5 by³o przeciw. Jednak potrzebna by³a bezwzglêdna liczba g³osów; na 14 radnych - 8. Swoj¹
decyzjê radni argumentowali tym, ¿e
w gminie jest bardzo wielu rolników
i potrzeba dog³êbnej analizy oraz
konsultacji z rolnikami co do wysokoœci tego podatku. Zostanie on wiêc
ustalony na kolejnej sesji Rady Miejskiej w Dobrej.
Pad³a tak¿e propozycja so³tysów
- rolników, aby podatek ten ustaliæ w
wysokoœci 60 z³ za q ¿yta.
PJ

Podczas ostatniej sesji
Rady Miejskiej w Dobrej
(27.09.br.) og³oszono
rozstrzygniêcie konkursu
„So³tys - organizator
bezpiecznej wsi”. W
konkursie udzia³ wziê³y
wszystkie so³ectwa.
Konkurs „So³tys - organizator
bezpiecznej wsi” zosta³ zorganizowany w gminie Dobra z inicjatywy
Okrêgowego Inspektoratu Pracy w
Szczecinie przy wspó³udziale burmistrz Barbary Wilczek. Komisja
konkursowa przeprowadzi³a objazdowe wizytacje wszystkich so³ectw
gminy. Podczas wizytacji komisja
ocenia³a dzia³ania i inicjatywy podejmowane przez so³tysów, które
s³u¿y³y poprawie bezpieczeñstwa i
¿ycia spo³ecznego mieszkañców.
- Przyby³em do was z ramienia
Okrêgowego Inspektoratu Pracy w
Szczecinie. Wspólnie z pani¹ burmistrz zorganizowaliœmy konkurs:
„So³tys - organizator bezpiecznej
wsi”. Za³o¿yliœmy w regulaminie
elementy, jakie ocenialiœmy. Komisja dokona³a objazdu we wszystkich
waszych so³ectwach. Staraliœmy siê
obiektywnie wybraæ zwyciêzcê, by³o
to jednak bardzo trudne zadanie,
poniewa¿ ka¿dy so³tys w waszej
gminie bardzo mocno siê anga¿uje na
rzecz spo³ecznoœci. Ocenialiœmy
przede wszystkim te elementy, które
so³tys robi na rzecz poprawy bezpieczeñstwa swoich mieszkañców jak i
¿ycia spo³ecznego. Wa¿ne aby ono
„sz³o do przodu”, wiêc staraliœmy siê
oceniaæ te¿ dzia³ania kulturalne w
so³ectwie – mówi³ Mariusz Uziêb³o,
inspektor pracy.
Doceniaj¹c zaanga¿owanie so³tysów w poprawê bezpieczeñstwa
na wsi komisja przyzna³a wszystkim

so³tysom nagrody i wyró¿nienia.
By³y to ksi¹¿ki m.in. „Architektura
œwiata”. Ka¿dy so³tys otrzyma³ tak¿e kamizelkê ochronn¹, która poprawi jego bezpieczeñstwo. Nagrody zosta³y ufundowane przez Gminê Dobra oraz Okrêgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie.
Wyniki konkursu:
1 miejsce: So³tys so³ectwa B³¹dkowo – Anna Jarczewska.
2 miejsce ex aequo: So³tys so³ectwa Tucze – Marta Sad³owska i so³tys so³ectwa Dobropole – Marlena
Michalska.
3 miejsce ex aequo: So³tys So³ectwa Wojtaszyce – Zenobia Krzak
i so³tys so³ectwa Grzêzno – Kamila
Dorsz.
Pozostali so³tysi zostali tak¿e
nagrodzeni upominkami za swój
wk³ad w poprawê bezpieczeñstwa i
¿ycia mieszkañców w so³ectwie.
So³tys so³ectwa Bienice –
Agnieszka Witkowska, so³tys so³ectwa Anielino – Janusz Królewicz,
so³tys so³ectwa Krzemienna – Grzegorz Jaromin oraz so³tys so³ectwa
Wrzeœno And¿elika Cichocka.
Na zakoñczenie inspektor Mariusz Uziêb³o doda³, ¿e pierwszy raz
mia³ przyjemnoœæ obejrzeæ kroniki
z ¿ycia spo³ecznoœci so³ectwa, które s¹ prowadzone we wszystkich so³ectwach w gminie. Powiedzia³, i¿
dla kogoœ z zewn¹trz, nie znaj¹cego
miejscowoœci, czymœ fantastycznym
jest ogl¹danie lokalnej kroniki.
Doda³, ¿e bêdzie chcia³ ten pomys³
przekazaæ zaszczepiæ w innych gminach, które bêd¹ uczestniczy³y w
konkursie.
Burmistrz Barbara Wilczek wyrazi³a nadziejê, i¿ otrzymane
ksi¹¿ki wszystkim nagrodzonym
przydadz¹ siê i spodobaj¹. Mo¿liwe, ¿e kolejny taki konkurs odbêdzie siê znów w nastêpnym roku. PJ
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Dyskusja o stanie realizacji zadañ oœwiatowych
w gminie Resko w roku szkolnym 2010/2011

Byli olimpijczycy
i zniknêli
(RESKO) Radni z Reska podczas ostatniego posiedzenia
wspólnej Komisji Rady (19 paŸdziernika br.) dyskutowali na temat informacji o stanie realizacji
zadañ oœwiatowych w gminie Resko w roku szkolnym 2010/2011.
Obowi¹zek sporz¹dzenia i
przedstawienia informacji o stanie
realizacji zadañ oœwiatowych Gminy w roku szkolnym wynika z dyspozycji art.5a ust.4 ustawy z dnia 7
wrzeœnia 1991r. o systemie oœwiaty
(Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 ze
zmianami). Informacja zosta³a sporz¹dzona na podstawie danych przekazanych przez placówki oœwiatowe, dla których organem prowadz¹cym jest Gmina Resko. Na stronie
BIP Gminy Resko, mo¿na znaleŸæ
takie informacje z ostatnich 3 lat.
Jeden z radnych zauwa¿y³, i¿ informacja z tego roku jest wyj¹tkowo
obszerna (77 stron).
Radna Renata Kulik zauwa¿y³a,
¿e brakuje wœród uczniów Zespo³u
Szkó³ w Resku uczestników w konkursach organizowanych przez Kuratora Oœwiaty, a wiêc o szczeblu
wojewódzkim i wy¿szym.
- Nie mo¿emy tego sprawozdania odsuwaæ lekk¹ rêk¹ i proszê o
przeanalizowanie tego dokumentu i
porównanie go ze sprawozdaniami
z lat poprzednich. Wnios³am o to,
aby w dokumencie tym znalaz³y siê
sprawozdania z udzia³u uczniów w
konkursach organizowanych przez
Kuratora Oœwiaty, a wiêc w konkursach o szczeblu wojewódzkim i
ogólnopolskim. Gdybyœmy mieli
wykaz z powiedzmy 10 lat, to byœmy
zobaczyli, ¿e 7 czy 8 lat temu byli w
tej szkole olimpijczycy oraz uczestnicy powa¿nych konkursów, a na-

uczyciele siê anga¿owali. Przez
ostatnie dwa czy trzy lata zanik³o to.
Ci uczniowie chocia¿ jeœli nie dojd¹
wysoko, to maj¹ porównanie na jakim poziomie edukacyjnym s¹. Zauwa¿y³am ¿e ta tradycja w liceum
zanik³a. Kiedyœ by³o mnóstwo olimpijczyków. Nie chodzi mi o jeden
przedmiot, tylko ogó³ – mówi³a radna Renata Kulik.
Radni jak i burmistrz popierali
radn¹, twierdz¹c, ¿e na tak du¿¹
iloœæ uczniów zawsze siê musi znaleŸæ ktoœ, kto bêdzie reprezentowa³
szko³ê na zewn¹trz. Zaznaczyli, ¿e
chodzi tak¿e o presti¿ i reklamê
szko³y. Jeden z obecnych radnych
zauwa¿y³, ¿e uczniowie musz¹ braæ
udzia³ w tych konkursach, dlatego,
¿e dziêki nim wiêcej siê naucz¹,
nastêpnie maj¹ szansê zdaæ lepiej
maturê, otrzymaæ dodatkowe punkty, a tym samym dostaæ siê na wymarzone studia. Za przyk³ad radni podali miejscowe gimnazjum i by³ego
ju¿ dyrektora Adama Szatkowskiego. Przypominaj¹c, ¿e bez wzglêdu
na to, ¿e uczeñ jest s³abszy, trzeba
braæ go i przygotowywaæ. Wszyscy
na sali zgodnie twierdzili, i¿ nie
mo¿na rezygnowaæ ze startów w
konkursach, ¿e trzeba wyszukiwaæ
najlepszych dostêpnych uczniów,
bo nie chodzi o zwyciêzców, a reprezentantów. Sukcesem mo¿e byæ te¿
np. pokonanie szko³y z £obza czy
innej s¹siedniej miejscowoœci.
Radni postanowili, i¿ bli¿ej zapoznaj¹ siê ze sprawozdaniem z
okresu trzech ostatnich lat. Nastêpnie, jeœli bêdzie taka potrzeba, porozmawiaj¹ z dyrekcj¹ szko³y.
Na sesji Rady Miejskiej w Resku, która odby³a siê 24 paŸdziernika, rozmowy na ten temat nie by³o.
Piotr Jachym

Mo¿liwoœæ
odpracowania
zaleg³oœci za czynsz
(RESKO) W gminie Resko zosta³y rozes³ane wiadomoœci do
wszystkich osób, które maj¹ zaleg³oœci w p³atnoœci czynszu o mo¿liwoœci odpracowania swojego
zad³u¿enia.
S¹ to œwiadczenia w formie rzeczowej – prac¹. Sta³ej stawki za
godzinê ustalonej gmina nie ma. Za
ka¿dym razem stawka ta jest ustalana indywidualnie.
- Obecnie 11 osób chce podpisaæ
z gmin¹ porozumienie w sprawie
œwiadczenia – pracy w celu odpracowania zaleg³oœci czynszowej.
Wys³aliœmy informacjê do wszystkich d³u¿ników, o takiej mo¿liwoœci

(£OBEZ). Pod koniec wrzeœnia zosta³a przeprowadzona kontrola wykonania ul. Browarnej. Zadanie to by³o dofinansowane z bud¿etu pañstwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata
2008-2011.
Zakres wykonanych robót budowlanych na dzieñ przeprowadzenia kontroli, udokumentowano poprzez wykonanie dokumentacji fo-

uregulowania swoich zaleg³oœci.
Jest to korzystne dla gminy jak i dla
d³u¿ników. W tej chwili wszystkich
zalegaj¹cych z czynszem osób
mamy w gminie oko³o 70. Tak naprawdê, najpierw ludzie przychodz¹ zaci¹gn¹æ dodatkowych informacji, potem z ka¿dym chêtnym
spisujemy porozumienie. By³a u nas
np. pani, która pra³a dywany, z innym panem za drobne roboty budowlane ustaliliœmy stawkê w wysokoœci 15 z³. Prowadzimy indywidualne rozmowy, ka¿dy przedstawia
swoj¹ propozycjê, mówi co mo¿e
zrobiæ, wykonaæ, staramy siê z ka¿d¹
osob¹ dogadaæ – mówi³a sekretarz
Gminy Danuta Mielcarek.
PJ

Oœwietlenie
w £osoœnicy
(RESKO) W porz¹dku obrad
Rady Miejskie w Resku, w dniu 24
paŸdziernika 2011 r., znalaz³ siê
projekt uchwa³y w sprawie zmiany
w programie gospodarczym pn.
„Plan Rozwoju Lokalnego Gminy
Resko na lata 2004 – 2007”.
Na posiedzeniu wspólnym komisji rady, 19 paŸdziernika 2011 r.
burmistrz Reska Arkadiusz Czerwiñski wyjaœni³, ¿e zmiany dotycz¹
oœwietlenia w miejscowoœci £osoœnica. Jeden z radnych spyta³ czy
projekt dotyczy tak¿e £osoœniczki.
Jednak na oœwietlenie w tej miejscowoœci potrzebne jest 50.000 z³.
- Mamy propozycjê z³o¿on¹
przez pracowników ENEA, ¿e za

Czy z Browarn¹ wszystko w porz¹dku?

Kontrolê przeprowadzi³ inspektor wojewódzki oraz kierownik oddzia³u ds. ZPORR i rozwoju regionalnego.
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tograficznej z oglêdzin w miejscu
wykonanych robót budowlanych.
W trakcie oglêdzin stwierdzono:
nieprawid³owe odprowadzenie wód
opadowych, uszkodzony krawê¿nik
drogowy, wytarte oznakowanie poziome.
Poza tym zadanie by³o wykonane zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, zadanie zakoñczono w terminie, zgodnie z przepisami Prawo
zamówieñ publicznych oraz zgodnie z zasadami wydatkowania œrodków publicznych.
MM

50.000 z³ zrobi¹ na s³upach energetycznych oœwietlenie w miejscowoœci £osoœniczka. Ale tylko wtedy,
gdy przeznaczymy tak¹ kwotê mówi³ burmistrz Czerwiñski.
Nie chodzi jednak o oœwietlenie
ca³ej miejscowoœci. £osoœnica, od
strony gdzie siê jedzie do Nowogardu, jest ³adnie oœwietlona, jednak
jak siê skrêca do Siwkowic to jest
tam bardzo ciemno. W³aœnie w tej
czêœci miejscowoœci ma powstaæ
nowe oœwietlenie.
Wszyscy radni byli za przyjêciem zmiany w programie gospodarczym pn. „Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Resko na lata 2004 –
2007”.
PJ

Geodeta
„na koplu”
(CIESZYNO). W œrodê i czwartek „na koplu”, czyli na terenie dzia³ek rekreacyjnych, pojawi siê geodeta, który wymierzy trasê przebiegu sieci wodoci¹gowej.
op

Reklama
Tel./fax
91 3973730
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Poœmiertna czeœæ Józefowi i Olimpii Chro³owiczom

Wychowali dziecko partyzantów
- Od dziecka wiedzia³em, ¿e nie jestem
dzieckiem moich rodziców Chro³owiczów – rozpoczyna swoj¹ opowieœæ pan
Czes³aw Chro³owicz. - Ale chcia³bym im
wyraziæ czeœæ za to, ¿e mnie wychowali,
bo za to, ¿e wziêli dziecko partyzantów
na wychowanie, grozi³a im œmieræ. Mo¿e
poœmiertnie uda³oby siê ich w jakiœ sposób uhonorowaæ? - zastanawia siê.
Pan Czes³aw mieszka we wsi
£ob¿any pod £obzem, chocia¿ z
£obzem jest zwi¹zany od dzieciñstwa, od 1946 r., kiedy przyjecha³ tu
z kresów wschodnich, maj¹c trzy
lata. Maj¹c siedem lat pods³ucha³ na
podwórku, ¿e nie jest dzieckiem
Józefa i Olimpii Chro³owiczów,
których uwa¿a³ za rodziców. Nie
zdziwi³ siê wiêc, gdy ojciec powiedzia³ mu o tym, gdy ju¿ dorós³. Pomimo ¿e ta wiedza w jakiœ sposób
wp³ynê³a na jego póŸniejsze ¿ycie,
nie zmieni³a wzajemnych relacji.
Pan Czes³aw ¿yje ze œwiadomoœci¹,
¿e mia³ dwie matki i dwóch ojców.
Tych rodziców, którzy go poczêli, i
tych, którzy go wychowali. Wojna
nadawa³a polskim losom podwójnie
tragiczny wymiar; przez jednego
okupanta – niemieckiego – zetknê³a
ze sob¹ dwie obce sobie rodziny,
przez drugiego – sowieckiego – rozdzieli³a je na zawsze. ¯ycie pana
Czes³awa zawis³o gdzieœ pomiêdzy.
Ale nie o sobie chcia³ nam opowiedzieæ. Chcia³ oddaæ czeœæ rodzicom, którzy wziêli na wychowanie
obce dziecko, by je ocaliæ. Ocalili.
Wszystkich Œwiêtych jest dobrym
momentem, by o takich ludziach
rozmyœlaæ.
- Rodzice przyjechali do £obza
ze mn¹ w 1946 roku. Mieszkaliœmy
na ul. Komuny Paryskiej. Mia³em
21 lat, o¿eni³em siê i z ¿on¹ zamieszka³em na ul. Dubois. Pewnego razu
przyszed³em do ojca, a on zebra³ siê
na szczeroœæ i mówi – ty nie jesteœ
nasz. Ale ja to wiedzia³em ju¿ od
dziecka, ale nie chcia³em im robiæ
przykroœci z tego powodu, wiêc nie
dawa³em po sobie poznaæ, ¿e wiem.
Traktowa³em ich jak rodziców. Ojciec powiedzia³: - odszukaj swoj¹
matkê, bo ojciec twój nie ¿yje,
zgin¹³ w partyzantce. Matka nazywa
siê Anna Anisowicz, ale nie wiem,
gdzie siê urodzi³eœ.
W 1967 rozpocz¹³em poszukiwania. Napisa³em do Czerwonego
Krzy¿a, ale dosta³em odpowiedŸ, ¿e

muszê podaæ kilka danych, których
nie zna³em. Napisa³em do ambasady radzieckiej w Warszawie, by³em
w konsulacie w Szczecinie, ale to
samo – bez danych nie bêd¹ szukaæ.
I zdarzy³ siê przypadek. Do pañstwa
Jacewiczów w £obzie przyjecha³o z
Wilna ma³¿eñstwo Sajkowskich z
dzieæmi. Dzieci chorowa³y, wiêc
trafili do mojej teœciowej, która robi³a zastrzyki i która ca³¹ historiê im
opowiedzia³a. Ci pañstwo zaoferowali pomoc; jak wróc¹ do Wilna, to
poszukaj¹. To by³o w maju, a w paŸdzierniku dostajê wiadomoœæ, ¿e
odnaleŸli matkê i brata. Po otrzymaniu adresu napisa³em do matki, by
przys³a³a mi „wyzyf”, zaproszenie,
bo tylko na nie móg³bym wjechaæ do
ZSRR. Ona mi odpisuje, ¿e nie
mo¿e, bo jest kwarantanna i nikt nie
mo¿e do Bia³orusi wje¿d¿aæ. Wpadliœmy na pomys³, ¿e Sajkowscy
przyœl¹ zaproszenie, a z Wilna to siê
ju¿ jakoœ do Miñska dostanê. Tak
zrobiliœmy i pojecha³em do Wilna.
Tu przyjecha³ mój brat, o trzy lata
starszy ode mnie i poznaliœmy siê.
Jednak musia³ na drugi dzieñ wracaæ do pracy. Siedzê i myœlê, jak tu
dostaæ siê do Miñska, bo przecie¿
legalnie nie mog³em poruszaæ siê.
By³em w sowieckiej Litwie, a chcia³em dostaæ siê do sowieckiej Bia³orusi. Nie wytrzyma³em, zostawi³em
walizki u Sajkowskich, by nie rzuca³o siê w oczy, ¿e jestem z zagranicy, wsiad³em w poci¹g i pojecha³em.
Znalaz³em brata w Miñsku, a na
drugi dzieñ pojechaliœmy do matki,
która mieszka³a na wsi. Chcia³em
poznaæ tajemnicê swojego ¿ycia.
Matka poprosi³a mnie o przebaczenie, ¿e mnie odda³a i opowiedzia³a, jak do tego dosz³o. Ojciec
by³ w partyzantce, której du¿e i silne
oddzia³y schroni³y siê w Puszczy
Nalibockiej. By³ rok 1943 i te tereny
zajêli Niemcy, po inwazji na ZSRR
w 1942 r. Puszcza Nalibocka to oko³o tysi¹c kilometrów kwadratowych

lasów i bagien, które doskonale s³u¿y³y partyzantom za schronienie.
Co ciekawe, by³a tu partyzantka
sowiecka, akowska, a nawet ¿ydowska. Niemcy, pomimo ¿e nieustannie próbowali z nimi walczyæ, nie
odwa¿yli siê wejœæ do œrodka, bo nie
potrafili walczyæ na bagnach. Oddzia³ polski liczy³ do tysi¹ca partyzantów, sowiecki nawet kilkanaœcie
tysiêcy, a ¿ydowski zamieszkiwa³ w
lasach nawet z ca³ymi rodzinami.
Sowieci czuli siê tak silni, ¿e napadali na Polaków. Im przypisuje siê
spalenie i wymordowanie 128
mieszkañców wsi Naliboki.
Z opowieœci matki pana Czes³awa wynika³o, ¿e musia³a ona uciekaæ do partyzantów. W lesie urodzi³
siê ma³y Micha³, bo tak pierwotnie
dano na imiê dziecku. Gdy dosz³o do
powa¿nych walk z Niemcami, dowódca wyda³ rozkaz ewakuacji

dzieci z lasu. Matka uda³a siê do
pobliskiej wsi i tam odda³a dziecko
zupe³nie obcym ludziom, a trafi³a na
Chro³owiczów. Ci musieli w szczególny sposób dbaæ o nie, bo gdyby
Niemcy siê o tym dowiedzieli, zabili by ca³¹ rodzinê, a gdyby coœ sta³o
siê dziecku, mogliby dostaæ kulê od
partyzantów. Micha³ mia³ wtedy
roczek. Dano mu nowe imiê - Czes³aw. Jak dowiedzia³ siê póŸniej,
ojciec by³ Polakiem i nazywa³ siê
Antoni Anisowicz. Pochodzi³ z powiatu Wo³o¿yn. Zgin¹³ w partyzantce w 1943 r. Matka Anna ukrywa³a
siê razem z nim do czasu nadejœcia
Armii Czerwonej. By³a Bia³orusink¹, z powiatu Dzier¿yñsk (po
stronie rosyjskiej), dlatego nie
chcia³a st¹d wyje¿d¿aæ po wojnie.
Gdy Chro³owiczowie, którzy
mieszkali w Bardzie, w 1946 r. zdecydowali siê wyjechaæ do Polski,

tygodnik ³obeski 31.10.2011 r.
chcieli oddaæ ju¿ trzyletniego
ch³opca, ale on nie poznawa³ ju¿
matki, a ona mieszka³a k¹tem u brata, bo ich dom spalono, wiêc stwierdzi³a, ¿e synowi bêdzie lepiej w tej
rodzinie, w której ju¿ jest. Tak wiêc
ma³y Micha³ Anisowicz trafi³ do
£obza i sta³ siê Czes³awem Chro³owiczem.
Pañstwo Chro³owiczowie prowadzili gospodarstwo rolne przy ul.
Komuny Paryskiej, co dzisiaj mo¿e
wydawaæ siê czymœ dziwnym, bo
stoj¹ tu bloki mieszkalne, ale w tamtych czasach przy tej ulicy i dzisiejszej Spokojnej znajdowa³y siê gospodarstwa rolne; stodo³y, obory,
trzymano konie, krowy i œwinie.
Oboje ju¿ nie ¿yj¹. Mieli tylko córkê Bronis³awê, która równie¿ zmar³a, nie zostawiaj¹c potomstwa. Po
wielu latach spêdzonych w £obzie
pan Czes³aw przeniós³ siê na gospodarstwo w £ob¿anach, gdzie mieszka do dziœ. Dla przyjemnoœci œpiewa jeszcze w chórze.
- Chcia³bym, ¿eby za ich trud i
poœwiêcenie w³adze bia³oruskie
jakoœ uhonorowa³y poœmiertnie rodziców. Za to, ¿e siê poœwiêcili. mówi pan Czes³aw. Trudno jednak
powiedzieæ, czy ktoœ tam dostrze¿e
ich trud. A tu, u nas? ¯ydzi uczynili
z ratowania swoich rodaków wielk¹
œwiatow¹ akcjê. Nawet nakrêcili
g³oœny film „Opór” o partyzantach
¿ydowskich z Puszczy Nalibockiej,
gdzie g³ównymi bohaterami s¹ bracia Bielscy (w postaæ Tewje Bielskiego wcieli³ siê Dawid Craig),
których z kolei Polacy oskar¿aj¹ o
rabunki i mordy na miejscowej ludnoœci. Œwiat pozna³ ich historiê, nie
martwi¹c siê za bardzo o prawdê.
My to ogl¹damy, a pod nosem mamy
tyle w³asnych historii, tylu cichych
bohaterów naszych dni powszednich.
Grzebi¹c w internecie znalaz³em jeszcze jedn¹ historiê; Antoni
Anisowicz, ur. 10.09.1910 r. w
Dzienisy bra³ udzia³ w konspiracji
Okrêgu Armii Krajowej „Nów”
(Nowogródek) w sto³pecko-nadlibockim zgrupowaniu AK por. Adolfa Pilcha „Góry”. W zwi¹zku ze
zbli¿aj¹cym siê frontem radzieckim
ponad 850 partyzantów wysz³o z
Puszczy Nalibockiej i przechodz¹c
w wiadomy tylko sobie sposób 400
km dotar³o do walcz¹cej Warszawy
i podjê³o walkê z Niemcami. Antoni
Anisowicz zgin¹³ 29.09.1944 r. na
¯oliborzu. Kim by³ dla Micha³a
Anisowicza vel Czes³awa Chro³owicza? Jak¿e spl¹tane s¹ polskie
losy. Ile¿ w nich tragedii, dramatycznych wyborów, ale te¿ heroizmu
i patriotyzmu. Trzeba tylko siê w nie
wczytywaæ, by wiedzieæ, kim jesteœmy i co nam mówi¹ te kamienne
krzy¿e na cmentarzach.
Kazimierz Rynkiewicz
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Burmistrz Wêgorzyna
dzia³aj¹c na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomoœciami (Dz.U.
z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z póŸn. zm.) oraz § 3 Rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 14 wrzeœnia 2004
r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowañ na zbycie nieruchomoœci (Dz.U. z
2004 r., Nr 207 poz. 2108)

og³asza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿:
zabudowanej dzia³ki gruntu o nr ewidencyjnym 496 o pow. 0,1445 ha po³o¿onej w obrêbie ewidencyjnym nr 1 m. Wêgorzyno przy ul. Grunwaldzkiej 17, posiadaj¹cej urz¹dzon¹ KW nr SZ1L/00023872/6.
Dzia³ka gruntu w kszta³cie wyd³u¿onego prostok¹ta, po³o¿ona jest przy ul. Grunwaldzkiej. Zabudowana na
granicy z dz. nr 495, budynkiem gospodarczym murowanym w z³ym stanie technicznym o pow. zabudowy
26 mkw. S¹siedztwo Wsch. czêœci dzia³ki stanowi zabudowa mieszkaniowa; s¹siedztwo Zach. Czêœci dzia³ki
stanowi teren niezabudowany. Dostêp do dzia³ki bezpoœrednio z ulicy Grunwaldzkiej. Teren dzia³ki nieuprz¹tniêty, z rozrzuconymi stertami gruzu budowlanego, nierówny, zakrzaczony; na czêœci s¹siaduj¹cej z
terenem zabudowy roœnie 7 sz. drzew liœciastych; pozosta³e drzewa z samosiewu nie s¹ starsze ni¿ 12 lat.
Od strony ulicy Grunwaldzkiej dzia³ka posiada ogrodzenie nie pokrywaj¹ce siê z granic¹ geodezyjn¹.
Cena wywo³awcza wynosi 36 171,75 z³ (podatek VAT zostanie doliczony do ceny uzyskanej
w przetargu).
Wadium wynosi 7 234,35 z³.
Na przedmiotowy teren brak jest obowi¹zuj¹cego planu zagospodarowania przestrzennego.
W Studium Kierunków i Uwarunkowañ Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Wêgorzyno
uchwalonym Uchwa³¹ Rady Miejskiej nr XXI/183/2008 w dniu 3.07.2008 r. dla nieruchomoœci tej zapisano:
Kierunki modernizacji i rozwoju struktury funkcjonalno - przestrzennej: tereny zabudowy mieszkaniowej (w tym us³ugowej).
System terenów chronionych i kierunki ochrony zasobów œrodowiska przyrodniczego: Natura 2000,
granica Otuliny Iñskiego Parku Krajobrazowego.
Kierunki ochrony elementów dziedzictwa kulturowego i krajobrazu: strefa „B” ochrony konserwatorskiej.
Na dzieñ 21.10.2011 r. Burmistrz Wêgorzyna og³osi³ I przetarg ustny nieograniczony, który zakoñczy³
siê wynikiem negatywnym.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 30.11.2011 r.
o godz. 9.00 w sali konferencyjnej (I piêtro) Urzêdu Miejskiego w Wêgorzynie ul. Rynek 1.
Post¹pienie - nie mniej ni¿ 1% ceny wywo³awczej z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych.
O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu.
Warunkiem przyst¹pienia do przetargu jest wp³acenie wadium na konto depozytowe Urzêdu Miejskiego
w Wêgorzynie nr 24 9375 1025 3900 0954 2000 0020 w Banku Spó³dzielczym w Goleniowie Oddzia³
Wêgorzyno, najpóŸniej w dniu 25 listopada 2011 r. Dat¹ uiszczenia wp³aty wadium jest data uznania rachunku bankowego a nie data dokonania wp³aty. Dowód wp³acenia wadium nale¿y okazaæ komisji przetargowej przed przyst¹pieniem do przetargu.
Wadium wp³acone przez uczestnika zwraca siê niezw³ocznie po odwo³aniu albo zamkniêciu przetargu
nie póŸniej ni¿ przed up³ywem 3 dni od dnia odwo³ania, zamkniêcia, uniewa¿nienia lub zakoñczenia przetargu wynikiem negatywnym, za wyj¹tkiem uczestnika który przetarg wygra³. Uczestnikowi wygrywaj¹cemu
przetarg wadium zalicza siê na poczet ceny nabycia. Pozosta³¹ czêœæ ceny nabycia wygrywaj¹cy przetarg
winien uiœciæ najpóŸniej na 1 dzieñ przed zawarciem umowy przenosz¹cej w³asnoœæ (akt notarialny) na konto
Urzêdu Miejskiego w Wêgorzynie nr 03 9375 1025 3900 0954 2000 0010. Dat¹ uiszczenia wp³aty jest data
uznania rachunku bankowego nie data dokonania wp³aty.
W przetargu mog¹ braæ udzia³ polskie osoby prawne i fizyczne oraz cudzoziemcy, w rozumieniu ustawy
o nabywaniu nieruchomoœci przez cudzoziemców je¿eli wp³ac¹ wadium w podanej wysokoœci oraz w okreœlonym terminie i miejscu.
Organizator przetargu zawiadomi osobê ustalon¹ jako nabywcê nieruchomoœci o terminie i miejscu
zawarcia umowy notarialnej w terminie 21 dni od dnia zamkniêcia przetargu. Je¿eli osoba ustalona jako
nabywca nie dokona wymaganej wp³aty w okreœlonym terminie lub nie stawi siê bez wczeœniejszego uzasadnionego usprawiedliwienia w wyznaczonym przez sprzedaj¹cego terminie i miejscu do zawarcia umowy,
organizator przetargu mo¿e odst¹piæ od zawarcia umowy, a wp³acone wadium nie bêdzie podlega³o zwrotowi.
Wszelkie koszty notarialne i s¹dowe pokrywa strona kupuj¹ca.
Burmistrz Wêgorzyna ma prawo odwo³ania og³oszonego przetargu w przypadku uzasadnionej przyczyny, niezw³ocznie podaj¹c informacjê o odwo³aniu przetargu do publicznej wiadomoœci.
Informacji w sprawie przetargu i nieruchomoœci udziela siê w Urzêdzie Miejskim, II piêtro pok. nr 26
lub telefonicznie /91/ 39 71 267, a w sprawach zabudowy i zagospodarowania terenu w pokoju nr 28 lub
telefonicznie /91/ 39 71 251.
Termin 6 tygodni dla osób, którym przys³ugiwa³o prawo pierwszeñstwa w nabyciu nieruchomoœci na
podst. art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami (Dz.U. z 2010
r. Nr 102, poz.651 z póŸn. zm.) up³yn¹³ i zosta³ podany w wykazie.
BURMISTRZ mgr Monika KuŸmiñska
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Zmuszacie nas do tego, by ¿yæ poni¿ej godnoœci cz³owieka

W bud¿ecie brakuje 2,5 miliona z³
(£OBEZ). Mimo dyskusji na temat wysokoœci
stawek podatkowych
radni podnieœli podatki
na przysz³y rok. Tym
samym nastêpny rok
zapowiada siê jako
jeszcze trudniejszy, tym
bardziej, ¿e z tych¿e
podatków ma zostaæ
pokrytych czêœæ zadañ
dotychczas finansowanych przez pañstwo.
Oznacza to, ¿e zaciskanie pasa bêdzie mia³o
miejsce równie¿ w
dziedzinie inwestycji.

Ludzie tego nie wytrzymaj¹
Dyskusjê na temat projektu
uchwa³y rozpocz¹³ radny Henryk
Stankiewicz, który uzna³, i¿ mieszkañcy nie wytrzymaj¹ kolejnych
podwy¿ek podatku, tym bardziej, ¿e
czekaj¹ nas nastêpne – podwy¿ki za
media i tradycyjnie - wzrost cen
¿ywnoœci, przy czym za tym nie id¹
podwy¿ki dochodów w bud¿etach
domowych.
- Mam pretensjê, ¿e projekt
uchwa³y zosta³ nam przedstawiony tak póŸno. W tamtym roku na
ten temat rozmawialiœmy ju¿ we
wrzeœniu. W tym roku puszczono
nam to na komisji, teraz zaczyna
siê problem. Jestem przeciw podniesieniu jakichkolwiek podatków, jestem za tym, aby podatki
pozosta³y na tym samym poziomie
jak w tamtym roku. Obiecano nam
inwestorów, inwestycje. Pan burmistrz zjeŸdzi³ pó³ województwa i
nie widaæ nikogo. Wszystkie podwy¿ki trzeba przerzucaæ na mieszkañców. Ludzie ju¿ nie wytrzymuj¹. Je¿eli w tym kraju jest kryzys, a jest, to niestety ograniczmy
inwestycje, przestañmy budowaæ
nie wiadomo co i weŸmy siê za
oszczêdzanie. Emeryci i renciœci
nie wytrzymaj¹ ju¿ tego.
Dlatego ja jestem za utrzymaniem stawek, jakie by³y w tamtym
roku. Nasze firmy ju¿ ledwo zipi¹,
a jeszcze my im tam chcemy... „A
co to dla nich 7 tys. z³, to jest nic”
i takie jest to t³umaczenie. To nie
jest nic, bo zaraz przyjdzie podwy¿ka wody, œcieków, gazu i innych rzeczy, a podwy¿ek emeryci

i renciœci dostaj¹ ile - 20 z³? Z
czego maj¹ op³acaæ ci ludzie? - argumentowa³ radny H. Stankiewicz.
Wieœ tego nie udŸwignie
radny marek Rokosz podj¹³
kwestiê dotycz¹ca przekszta³ceñ
gruntów na wsi z rolnych na budowlane. Przekszta³cenie niesie za sob¹
wzrost nawet o 2 tysi¹ce proc. Radny poda³ przyk³ad dzia³ki 17.arowej, dla której podatek wynosi³ 30
z³ po przekwalifikowaniu 606 z³.
– To, co spotyka wieœ w tym
roku, to drastyczna podwy¿ka podatków. To jest suma olbrzymia i
temat jest niezwykle trudny, tym
bardziej, ¿e dotyka bardzo du¿ej
liczby mieszkañców wsi. Przekszta³cenia nie s¹ jeszcze ukoñczone, nie wiemy jeszcze jaka to bêdzie wielkoœæ gruntów, jaka to bêdzie suma. Nawet obni¿enie stawki
podatku niewiele da. Wiele osób
dotknie ta bardzo drastyczna podwy¿ka i tak naprawdê nie wiem czy
niektóre osoby bêdzie staæ zap³aciæ
ten podatek. Gmina musi liczyæ siê
z tym, ¿e bêdzie wp³ywa³o bardzo
du¿o wniosków o umorzenie.
Wiêkszoœæ mieszkañców na pewno
zap³aci. Szczególnie w tym roku
sytuacja jest bardzo drastyczna. W
nastêpnym roku bêdzie to suma, do
której przyzwyczaimy siê. Na
chwilê obecn¹ nie wiadomo, jaka
kwota wp³ynie do bud¿etu gminy z
tego tytu³u, bo przekwalifikowywanie jeszcze trwa. Maj¹ to byæ
jednak stosunkowo du¿e pieni¹dze, oko³o 100 tys. z³. Sk³adam
wniosek formalny, aby ta suma w
przysz³orocznym bud¿ecie zosta³a

przeznaczona na inwestycje na terenie wiejskim. Nie chcia³bym decydowaæ, jak¹ inwestycjê, to ustalilibyœmy przy bud¿ecie. Chodzi o
to, aby pieni¹dze wróci³y na wieœ.
Obecnie w przysz³orocznych za³o¿eniach do bud¿etu nie ma najmniejszej inwestycji na terenach
wiejskich, poza tymi, które w przysz³ym roku bêd¹ kontynuowane.
Potrzeb jest du¿o, ale te potrzeby
nie s¹ wielkie – powiedzia³ radny
Marek Rokosz
Radny M. Rokosz zwróci³ siê z
proœb¹ do so³tysów, aby ze swojej
strony z³o¿yli przynajmniej po jednej propozycji. Zauwa¿y³ te¿, ¿e
spora grupa so³tysów ju¿ to zrobi³a
i w wielu wypadkach so³tysi prosz¹
o rzeczy, które nie wymagaj¹
ogromnych nak³adów finansowych, poza np. œwietlic¹ w Dalnie.
Z pieniêdzy, które wp³ynê³yby do
kasy gminnej z podatku uiszczonego przez mieszkañców wsi, z pewnoœci¹ uda³oby siê sfinansowaæ
czêœæ zadañ, o które prosz¹ so³tysi
albo jedn¹ du¿¹ np. drogê w Worowie, czy poruszyæ kwestiê kanalizacji.
Spora czêœæ dyskusji dotyczy³a
faktu, ¿e po przekszta³ceniu z gruntów rolnych na grunty budowlane
mieszkañcy wsi bêd¹ musieli zap³aciæ podatek z wyrównaniem od maja
bie¿¹cego roku, czyli od czasu, gdy
wesz³a ustawa. Nie ma przy tym
znaczenia, i¿ dopiero teraz ludzie
otrzymuj¹ informacje na ten temat,
a niektórzy dopiero je otrzymaj¹.
Urzêdnicy wyjaœnili, ¿e zwi¹zane
jest to z procedurami zarówno po
stronie starostwa, jak i gminy. Gmina ze starostwa otrzyma³a doku-

mentacjê dopiero we wrzeœniu.
Wyjaœniono równie¿, ¿e mieszkañcy £obza tak¹ procedurê przechodzili ju¿ kilka lat temu i wówczas
równie¿ drastycznie wzrós³ podatek
od gruntów na terenie miasta.
– W grudniu mam wyrównaæ
115 z³. To jest du¿o. Dobieszewo ju¿
wyrównuje, a Unimie jeszcze o niczym nie wie. Jest tu napisane, wskaza³ so³tys na dokumenty - ¿e
wp³at nale¿y dokonywaæ u so³tysa
albo w Urzêdzie Gminy w P³otach.
Dlaczego w P³otach, a nie w £obzie?
Tu mi wyjaœniaj¹, ¿e jest to pomy³ka
– zauwa¿y³ so³tys Stanis³aw Polny.
Burmistrz Ireneusz Kabat wyjaœni³, ¿e dla tych rolników, którzy
maj¹ ziemiê, nic siê nie zmienia,
albowiem przekwalifikowanie nie
dotyczy gruntów rolnych, a jedynie
posesji wokó³ domów. W £obzie
przekwalifikowanie gruntów ju¿
mia³o miejsce i teraz nadszed³ czas
na takie same zmiany w obrêbach
wsi. Podobnie jak na wsi niegdyœ
mieszkañcy miasta p³acili za swoje
przydomowe ogródki podatek rolny.
- Przekwalifikowanie w naszej
gminie jest od maja. Pierwsza i druga rata oraz czêœæ trzeciej jest wiêc
po staremu, dalej ju¿ po nowej stawce podatkowej.
Jest 30 wiosek, ka¿dego mieszkañca trzeba wezwaæ, nie mo¿na
wys³aæ zawiadomieñ do tylu tysiêcy
podatników naraz, bo technicznie
jest to niemo¿liwe. Sukcesywnie
rozmawiamy z mieszkañcami
dwóch wiosek tygodniowo. Starostwo równie¿ robi to sukcesywnie.
To jest ca³a zmiana ewidencji gruntów, nie tylko w gminie £obez. Starostwo obejmuje piêæ gmin. Akurat
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– podatki w górê
my zaczêliœmy jako pierwsi. Ka¿dy
bêdzie musia³ wyrównaæ podatek,
dlatego staramy siê jak najszybciej
to zrobiæ, by nie skumulowa³y siê
raty z przysz³ego roku i zaleg³e z
tego. Mam nadziejê, ¿e uda nam siê
to wykonaæ do koñca roku powiedzia³ wiceburmistrz Kabat.
Radny Lech Urbañski odpar³, ze
za tak¹ uchwa³¹ zag³osowa³by obiema rêkami, gdyby wieœ coœ z tego
mia³a. A jak na razie, to ma b³otniste
drogi agencyjne.
– Rozumia³bym, gdyby na
wsiach by³y drogi dojazdowe,
utwardzone. Powiem jak jest u nas.
Mieszkam w Suliszewicach. Przecie¿ tam po³owa dróg jest jeszcze
agencyjnych. Jak deszcz popada, to
ja od strony stawku ludziom samochody ci¹gnikiem wyci¹gam, bo nie
mog¹ do pracy dojechaæ. Podniós³bym obie rêce za tym, gdyby to by³o
przeprowadzone z logik¹ i odpowiedzialnoœci¹. A u mnie nie ma jak
dojechaæ do domu! A tu siê mówi o
podwy¿kach o przekwalifikowaniu
– powiedzia³ radny.
So³tys Klêpnicy Stanis³awa
Bobko odpar³a wprost, ¿e wioski
tego ciê¿aru podatkowego nie
dŸwign¹.
- Je¿eli ma to byæ jeszcze ³¹cznie
z wyrównaniem... To wesz³o od
maja. P³aci³am podatek, jak mam
jeszcze dop³acaæ, skoro nie mam z
czego? Mam ca³kowit¹ niezdolnoœæ
do pracy na leki, ³¹cznie wydajê
ponad 500 z³ miesiêcznie. To nie jest
tylko moja sytuacja, jest wielu takich ludzi. Zmuszacie nas do tego,
by ¿yæ poni¿ej godnoœci cz³owieka,
iœæ do Opieki i k³aniaæ siê przez to,
¿e ja nie mam za co zap³aciæ podatku – powiedzia³a so³tys.
Dzielmy siê ta bied¹
Radny Zbigniew Pude³ko odniós³ siê z kolei do kwestii podatków
zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich czêœci
zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej od 1m.kw powierzchni u¿ytkowej zaproponowanej w kwocie 18,70 z³.
– Dzielmy siê t¹ bied¹, któr¹
mamy, mo¿e mniej inwestycji w
przysz³ym roku, zmniejszyæ z 4 do
dwóch procent – apelowa³ radny Z.
Pude³ko
Na ten apel wiceburmistrz Kabat przytoczy³ szereg argumentów
wykluczaj¹cych tak¹ mo¿liwoœæ.
Zwróci³ uwagê, ¿e burmistrzowie
s¹ odpowiedzialni za finanse gminy i nie mog¹ pozwoliæ na to, aby w
bud¿ecie zabra³o pieniêdzy na za-

dania w³asne gminy. Obecnie brakuje do spiêcia bud¿etu 2,5 miliona
z³.
- Musimy popatrzeæ na ca³¹
gminê. Gmina ma coraz wiêcej zadañ, od nowego roku wchodzi ustawa o asystentach rodzinnych, pieczy zastêpczej, dostaliœmy dotacjê
od Wojewody, Wojewoda nie zapewni³ na te zadania ani z³otówki,
mimo i¿ zgodnie z prawem powinien zapewniæ gminie 50 proc. Ale
w ustawie da³ zapis, ¿e je¿eli burmistrz nie bêdzie wykonywa³ ustawy to zostanie ukarany kar¹ od 500
do 10 tys. z³. Kary zapisa³, pieniêdzy
nie ma. Kolejnym zadaniem s¹ dodatki mieszkaniowe – ta kwota z
roku na rok ma wzrastaæ. W tym
roku by³ plan 400 tys. z³, wykonany
440 tys. z³, w przysz³ym roku planujemy 450 tys. z³. nastêpne wydatki
s¹ na domy pomocy spo³ecznej.
By³o 240 tys. z³, w przysz³orocznym
bud¿ecie trzeba zabezpieczyæ 600
tys. z³, ¿eby zapewniæ byt tym
mieszkañcom, którzy s¹ ju¿ w domach pomocy. To jest zadanie w³asne gminy, nie mo¿emy zostawiæ
starszych, niedo³ê¿nych i schorowanych osób na ulicy. Te pieni¹dze
sk¹dœ gmina musi mieæ. To, co pañstwo mówiliœcie – wy¿sze op³aty.
My te¿ p³acimy wy¿sze op³aty – za
energiê - 300 tys. z³ sama ENEA, do
tego wchodzi konserwacja, sp³ata
inwestycji, która by³a w poprzednim roku. Poza tym dodatki sta³e dla
osób, które maj¹ orzeczenie o niepe³nosprawnoœci, gdzie w ogóle nie
mog¹ podejmowaæ pracy i ubezpieczenie zdrowotne od podopiecznych opieki spo³ecznej. Do tej pory
Wojewoda p³aci³ 100 proc. We
wrzeœniu dostaliœmy pismo, ¿e Wojewoda, Rz¹d nie przeka¿e ju¿ w
tym roku 100 proc. Giny musz¹ znaleŸæ w swoich bud¿etach 20 proc. od
pe³nej kwoty planowanej na ca³y
rok. Automatycznie ju¿ w przysz³ym miesi¹cu ponad 100 tys. z³,
mo¿e 150 tys. z³ bêdziemy szykowaæ na opiekê spo³eczn¹. W tej
chwili nie potrafiê tego powiedzieæ.
Musimy to zap³aciæ. Osobê, która
ma przyznane œwiadczenie, nie interesuje kto powinien daæ pieni¹dze,
ma przyznane – i musi je dostaæ. I to
jest nasze zadanie.
Mówicie o podatkach. Podam na
przyk³adzie. Mamy jedn¹ du¿¹ firmê ³obesk¹, gdzie skutkiem wprowadzenia tego podatku jest podwy¿ka ponad 7 tys. z³ rocznie, ale tak
naprawdê to nie jest dla tej firmy 7
tys. z³ wiêcej. Firma ta wrzuca to w
koszty, pomniejszy od podatku dochodowego, wiêc tego podatku mo¿e

byæ 2-3 tys, po³owa – nie wiêcej.
Je¿eli ktoœ jest w trudnej sytuacji, to
sk³ada podanie do burmistrza i burmistrz w wielu przypadkach umarza. Analizuj¹c wzrost podatków na
przysz³y rok wziêliœmy pod uwagê,
¿e czêœæ osób tych podatków nie
zap³aci. Zawsze bierze siê margines
osób, które nie s¹ w stanie zap³aciæ.
To siê kalkuluje. Ale nie zak³adajmy
z góry, ¿e wszyscy nie zap³ac¹. Zadañ jest coraz wiêcej – powiedzia³
wiceburmistrz.
W dalszej dyskusji burmistrzowie zapewniali, ¿e wszystkim, którzy z³o¿¹ podanie do gminy, gmina
rozk³ada zaleg³e podatki na raty.
Zaciskanie pasa
Argumentuj¹c swoj¹ postawê
odnoœnie obni¿enia podatku, wiceburmistrz wyjaœni³, ¿e ju¿ drugi rok
obowi¹zuje zasada przy uchwalaniu
bud¿etu, i¿ wydatki nie mog¹ byæ
wiêksze ni¿ przychody w gminie. Na
pytanie radnego Bogdana Góreckiego, jakie inwestycje gmina bêdzie kontynuowaæ i wykonywaæ w
2012 roku i czy przewiduje siê w
2012 roku podwy¿ki wynagrodzeñ
dla pracowników odpar³, ¿e w projekcie bud¿etu, który jest wstêpnie
opracowany, nie ma zadañ, które nie
s¹ kontynuacj¹. Zostaje jedynie
wykonanie akustyki w hali widowiskowo sportowej oraz termomodernizacja, dokoñczenie budowy
przedszkola, a tak¿e kanalizacja na
Zatorzu. Nie ma pieniêdzy na jak¹kolwiek inwestycjê w oœwiacie ani
na drogê czy inne zadania.
– Na dzisiaj brakuje nam 2,5
miliona z³, by spi¹æ bud¿et. Je¿eli
rzeczywiœcie podpiszemy umowê, a
wszystko wskazuje, ¿e tak, to wtedy
zepniemy bud¿et. Wszêdzie mamy
obni¿one wydatki, nie planujemy
wzrostu wydatków na wynagrodzenia – w ¿adnej jednostce. Jest tylko
zwy¿ka w szko³ach dla nauczycieli,
ale to nie wynika z naszych widzimisiê; jest to zarz¹dzenie wy¿sze,
wynika z Karty Nauczyciela - Rz¹d
zagwarantowa³, chocia¿ z subwencji oœwiatowej, licz¹c skutki podwy¿ki, jest wiêksza tylko na przysz³y rok o 294 tys. z³. To nie pokrywa ca³oœci wydatków na szko³y.
Z czêœci wyrównawczej mamy
455 tys. z³ mniej do bud¿etu na przysz³y rok, ni¿ mamy przyznane w tym
roku. Wynika to z tego, ¿e jak
zmniejszamy podatki, Ministerstwo
analizuje, jakie to mia³o skutki. Niestety nie uzupe³nia nam tej kwoty,
któr¹ gmina sama siê pozbawi³a.
Jeœli gmina sama sobie obni¿a dochody, to Ministerstwo tego nie re-

kompensuje i te¿ obni¿a. Wychodzi
z za³o¿enia, ze skoro gminê na to
staæ, to nie bêdzie dop³aca³o. Ka¿da
taka obni¿ka skutkuje po dwóch latach. My mówimy o 4. procentach –
minister zaproponowa³ 4,2 proc. wyjaœni³ wiceburmistrz.
Podatki na nowy rok
W wyniku g³osowania rajcy
uchwalili podatki od nieruchomoœci
w wysokoœci: od gruntów zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci
gospodarczej, bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji
gruntów i budynków od 1 m.kw
powierzchni w kwocie 0,79 z³, pod
jeziorami, a tak¿e od gruntów zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne
lub elektrowni wodnych od 1 ha
powierzchni w kwocie 4,33 z³, pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoœci po¿ytku publicznego przez
organizacje po¿ytku publicznego od 1 m.kw powierzchni w kwocie
0,35 z³, od budynków lub ich czêœci
mieszkalnych od 1 m.kw powierzchni u¿ytkowej w kwocie 0,66
z³, zwi¹zanych z prowadzeniem
dzia³alnoœci gospodarczej oraz od
budynków mieszkalnych lub ich
czêœci zajêtych na prowadzenie
dzia³alnoœci gospodarczej od
1m.kw. powierzchni u¿ytkowej
w kwocie 18,70 z³, zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym
od 1 m.kw. powierzchni u¿ytkowej w kwocie 9,39 z³, zwi¹zanych z
udzielaniem œwiadczeñ zdrowotnych w rozumieniu przepisów o
dzia³alnoœci leczniczej,
zajêtych przez podmioty udzielaj¹ce tych œwiadczeñ od 1 m.kw
powierzchni u¿ytkowej w kwocie
4,45 z³, pozosta³ych, w tym zajêtych
na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoœci po¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego, (m.in. komórki, szopki
jeœli s¹ budynkami w rozumieniu
prawa budowlanego) od
1 m.kw. powierzchni u¿ytkowej
w kwocie 5,83 z³, z wyj¹tkiem wykorzystywanych jako budynki
transportu i ³¹cznoœci (gara¿e) od
1m.kw. powierzchni u¿ytkowej w
kwocie 6,03 z³. Od budowli 2 proc.
ich wartoœci.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z
dniem 1 stycznia 2012 r. i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicach og³oszeñ na terenie gminy £obez.
Magdalena Mucha
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Zmienili statut Celowego Zwi¹zku Gmin R-XXI

Powstaje Regionalny Zak³ad
Gospodarowania Odpadami w S³ajsinie
Podczas paŸdziernikowej sesji Rady Miejskiej w Dobre
(27.10.2011) w porz¹dku obrad
znalaz³ siê projekt uchwa³y w
sprawie przyjêcia zmian w statucie Celowego Zwi¹zku Gmin RXXI. Zwi¹zek sk³ada siê z 27
cz³onków – gmin, w tym z Gminy
Dobra.
Podczas obrad na sesji obecny
by³ prezes CZG R- XXI. Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej w Dobrej
Damian Padziñski udzieli³ prezesowi g³osu, który wyjaœni³, czego dotycz¹ zmiany w uchwale i przybli¿y³
wszystkim zgromadzonym projekt
Budowy Regionalnego Zak³adu
Gospodarowania Odpadami w S³ajsinie, w gminie Nowogard.
- Nasz projekt obejmuje stworzenie kompleksowego systemu
obejmuj¹cego zbieranie, odzysk i
unieszkodliwianie ca³ego strumienia odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie 27 gmin wchodz¹cych w sk³ad Celowego Zwi¹zku Gmin R-XXI. Przedmiotem dzisiejszej uchwa³y jest zmiana statutu
zwi¹zku. Zarz¹d zaproponowa³ aby
zwi¹zek zaci¹gn¹³ po¿yczkê w Narodowym Funduszu Ochrony Œrodowiska i póŸniej sp³aca³ t¹ nale¿noœæ w ramach prowadzonej statutowej dzia³alnoœci gospodarki odpadami, poniewa¿ jak wiemy gminy
s¹ obci¹¿one znacznymi zadaniami
inwestycyjnymi i po prostu by nam
tej kwoty nie zagwarantowa³y w
okreœlonym krótkim terminie, który
zosta³ okreœlony przez zarz¹d. Podjêliœmy decyzjê, aby kredyt porêczy³y gminy, w których realizowane
bêd¹ inwestycje. Pañstwa gmina
bêdzie w tym projekcie uczestniczy³a poniewa¿ odleg³oœæ, któr¹
pañstwo macie do sk³adowiska, bê-

dzie jedn¹ z najbli¿szych, poza Nowogardem.
Zapis paragrafu dotycz¹cy podzia³u zysków i strat by³ niedok³adnie sprecyzowany w poprzednim
statucie. Narodowy Fundusz Ochrony Œrodowiska za¿¹da³ od nas ¿ebyœmy to doprecyzowali. Na ostatnim
walnym zgromadzeniu, przyjêto
uchwa³ê, któr¹ pañstwu dziœ przedstawiamy do przyjêcia.
Zakres projektu dotyczy budowy Regionalnego Zak³adu Gospodarowania Odpadami w S³ajsinie w
gminie Nowogard jako element ca³ego systemu gospodarowania odpadami oraz budowê trzech stacji
prze³adunkowych: stacja prze³adunkowa w Drawsku Pomorski,
Kamieniu Pomorskim oraz w Œwinoujœciu. Uzyskaliœmy dotacjê z
Unii Europejskiej w wysokoœci
85%. Wartoœæ projektu to 109 656
292,00 PLN, wartoœæ dofinansowania z Unii Europejskiej: 69 401
647,31 PLN, wk³ad w³asny to oko³o
17 mln PLN. Zosta³ og³oszony przetarg na wy³onienie wykonawcy robót. W tej chwili mamy okres oceny
wyboru wykonawcy; wp³ynê³o 12
ofert na wykonanie budowy. My na
t¹ czêœæ przetargu przeznaczyliœmy
84 mln z³, bo bêdzie jeszcze drugi
przetarg na zakup urz¹dzeñ. Oferty
by³y rozstrzelone. Najni¿sza opiewa³a na kwotê 79,5 mln z³, a najwy¿sza to 113 mln z³.
Chcielibyœmy ukoñczyæ tê inwestycjê w 2012 roku, poniewa¿ ten
rok jest ostatnim rokiem, gdzie mog³y byæ eksploatowane sk³adowiska
odpadów bez instalacji odzysku i
recyclingu. Te sk³adowiska, które
nie maj¹ takich instalacji, bêd¹ p³aci³y prawdopodobnie kary w wysokoœci podwójnej lub potrójnej ceny
za op³atê marsza³kowsk¹ – mówi³
prezes CZG R-XXI.

Suwereny zwi¹zku uczestnicz¹
we wszystkich przedsiêwziêciach
CZG R-XXI. Wczeœniej by³y zamys³y zwi¹zane z budow¹ schroniska
dla zwierz¹t w Golczewie. Wtedy
statut by³ zmieniony, dlatego, ¿e jeœli jakaœ gmina nie uczestniczy³a w
tym przedsiêwziêciu, to nie mog³a
ponosiæ z tego tytu³u kosztów. Teraz
ten punkt zosta³ usuniêty. St¹d zmiany w uchwale. Zwi¹zek realizuje
jeden cel, dla którego tak naprawdê
powsta³, czyli budowa Regionalnego Zak³adu Gospodarowania Odpadami w S³ajsinie. A w tej inwestycji
bior¹ udzia³ wszystkie gminy nale¿¹ce do CZG R-XXI. Dlatego w
punkcie 1 statutu Celowego Zwi¹zku Gmin R-XXI paragraf 17 otrzymuje brzmienie: cz³onkowie zwi¹zku uczestnicz¹ w zyskach i stratach
proporcjonalnie do przypisanych
sk³adek.
Jedna z radnych zada³a pytanie
dotycz¹ce zatrudnienia w zak³adzie, który ma powstaæ w S³ajsinie.
Nie mog³o go zabrakn¹æ ze wzglêdu
na poziom bezrobocia w gminie Dobra. Spyta³a równie¿, czy mieszkañcy gmin, które s¹ cz³onkami, bêd¹
mieli pierwszeñstwo przy zatrudnieniu w zak³adzie. Prezes powiedzia³, i¿ zwi¹zek zobowi¹za³ siê w
umowie z Gmin¹ Nowogard zatrudniania w pierwszej kolejnoœci
mieszkañców S³ajsina. Iloœæ zatrud-

nionych zale¿na bêdzie od systemu
zmianowego pracy. Jeœli prace bêd¹
siê odbywa³y na dwóch zmianach, to
pracowników produkcyjnych bêdzie potrzebnych oko³o 60 plus oko³o 20 pracowników administracyjnych. Za przyk³ad prezes poda³ podobny zak³ad, który istnieje w Gorzowie. Tam przy pracy dwuzmianowej zatrudnionych jest ³¹cznie
oko³o 100 osób. Przy tym, ¿e w tamtym zak³adzie przerób odpadów to
120 tys. ton, a w S³ajsinie planowany jest przerób w wysokoœci 120 tys.
ton. Istnieje jednak szansa, ¿e zatrudnienie w zak³adzie w S³ajsinie
znajd¹ mieszkañcy pobliskich
gmin. Miasto Dobra ze S³ajsinem
dzieli nieca³e 12 kilometrów drogi.
Do zwi¹zku nale¿¹ tak¿e gmina
Wêgorzyno, Resko i Radowo Ma³e.
Z Wêgorzyna do S³ajsina jest 32
kilometry drogi, z Reska 22 kilometry a z Radowa Ma³ego 15 kilometra. Szansê na zatrudnienie ma wiêc
du¿a czêœæ mieszkañców powiatu
³obeskiego. Logiczne jest, ¿e decydowaæ bêdzie odleg³oœæ do miejsca
pracy. Szczególnie poszukiwani
bêd¹ operatorzy sprzêtu ciê¿kiego,
kierowcy z uprawnieniami do prowadzenia du¿ych ciê¿arówek oraz
ludzie z uprawnieniami na prowadzenie wózków wid³owych. Przez
CZG R- XXI zostanie przygotowana oferta dla biura pracy w Dobrej.
Piotr Jachym
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So³tysi naszego powiatu – Anna Jarczewska z B³¹dkowa

Naszym marzeniem jest
zagospodarowanie parku
Kontynuujemy nasz¹
seriê wywiadów
z so³tysami wsi w
powiecie ³obeskim.
Tym razem rozmawiamy
z Ann¹ Jarczewsk¹,
so³tysem B³¹dkowa w
gminie Dobra.
- Jakie prace s¹ prowadzone
obecnie na wsi? Co zosta³o ju¿
zrobione?
- Jestem ju¿ czwarty rok so³tysem. W tym roku fundusz so³ecki
wynosi³ ponad 9.000 z³. Wykorzystaliœmy go ju¿ prawie w stu procentach. Nasz¹ g³ówn¹ inwestycj¹ w
tym roku by³o wyposa¿enie œwietlicy wiejskiej. Staraliœmy siê, aby w
niej niczego nie brakowa³o. Zakupiliœmy nawet rowerki i stopery do treningów, takie jak na si³owni. Do
œwietlicy przychodz¹ nie tylko dzieci i m³odzie¿, ale te¿ doroœli, kobiety,
ka¿dy lubi poæwiczyæ. Zakupiliœmy
tak¿e stó³ do tenisa sto³owego. Chêtnych do gry tak¿e nie brakuje. Nasz¹
œwietlicê mamy otwart¹ od wtorku do
niedzieli, od godziny 16 do 22. Œwietlic¹ zajmuj¹ siê panie z Rady So³eckiej, jest to nieodp³atne. Pilnuj¹,
sprz¹taj¹, wszystko za darmo. Mamy
tak¿e gry planszowe dla dzieci. Zakupiliœmy w tym roku tak¿e betonowe ³awki i s¹ one porozstawiane
przez ca³¹ wieœ. Ozdabiaj¹ one nasz¹
wieœ. Ka¿dy mo¿e sobie usi¹œæ i odpocz¹æ. Zrobiliœmy tak¿e w B³¹dkowie place rekreacyjno-wypoczynkowe. Znajduj¹ siê w samym œrodku
wsi, kiedyœ tam by³o wysypisko
œmieci, dziœ mo¿na tam w altanie
sobie posiedzieæ. Jest te¿ obok plac
zabaw dla dzieci. Mamy zrobione
tak¿e boisko do pi³ki no¿nej i siatkówki. Zakupiliœmy te¿ kosz, zrobiliœmy stojak, trzeba to zamontowaæ
i dzieci bêd¹ mog³y pograæ tak¿e w
koszykówkê. Zakupiliœmy ogromny
namiot, o powierzchni 50 mkw.
Mo¿emy pod niego wszyscy siê
schowaæ. Mamy te¿ drugi, taki wojskowy. Podczas imprez nie przeszkadza nam nawet deszcz. Nasadzamy du¿o krzewów i kwiatów.
Du¿o ludzi twierdzi, ¿e jest to najbardziej ukwiecona wieœ. Kwiaty
rosn¹ wszêdzie, nie tylko przy drodze. Staramy siê w so³ectwie wykorzystywaæ jak najlepiej pieni¹dze,
tak ¿ebyœmy mieli efekty naszej pracy przez d³ugie lata.

- Jakie imprezy organizujecie
w so³ectwie?
- Œwietlica jest wyposa¿ona w
naczynia, mo¿emy wiêc organizowaæ bez problemu imprezy i spotkania wiejskie. Organizujemy dzieñ
dziecka, w lutym na czas ferii, aby
zapewniæ dzieciom zajêcie organizujemy np. bal przebierañców i ró¿ne zabawy. Robimy do¿ynki, ostatki, pleciemy wieniec, organizujemy
tak¿e miko³aja. Ale nie tylko tam,
gdzie s¹ dzieci. Nasz Miko³aj chodzi po wszystkich domach w so³ectwie, nawet tam, gdzie s¹ starsze
osoby. Wygl¹da to fantastycznie,
œpiewamy kolêdy, ka¿dy czeka kiedy ten Miko³aj przyjdzie, dajemy
tak¿e ma³e paczki. Bardzo to integruje naszych mieszkañców. Na imprezach w B³¹dkowie jest jak „u
babci na imieninach”. Du¿o ciast,
smako³yków, w wakacje jest kie³baska z ogniska. Ciasta piek¹ mieszkanki B³¹dkowa.
- Jakie jest spo³eczeñstwo
B³¹dkowa?
- Nasza wieœ jest miejscowoœci¹
bardzo zgran¹. Po prostu wszyscy
bior¹ czynny udzia³ w imprezach.
Wspólnie tak¿e sprz¹tamy so³ectwo. Nie ma tak, ¿e jedna osoba
sprz¹ta, a od drugiej lec¹ œmieci.
Jeœli jedna wychodzi i zaczyna
sprz¹taæ, to wychodz¹ wszyscy i
sprz¹taj¹ po kolei. Jest to bardzo
czysta i zadbana wieœ. Ludzie s¹
bardzo zgrani, mogê zawsze na nich
liczyæ. Nawet tam, gdzie nikt nie
zamieszkuje, to ludzie chêtnie
sprz¹taj¹ obok, ¿eby nie by³o tam
zaroœniête. Mamy piêkne skalniaki,
zawsze ludzie przychodz¹, wyplewi¹, nasadzaj¹ kwiaty. Nikogo nie
muszê do niczego namawiaæ. Jest to
wspania³a wieœ.
- Jakie plany ma wioska na
przysz³oœæ, jakie inwestycje?
- Mamy piêkny park. Tylko teraz
on bardzo niszczeje. Zapanowa³a
tam jakaœ choroba drzew, park ten
jest zabytkowy i trudno jest cokolwiek w nim zrobiæ. Chcieliœmy go
przej¹æ na siebie i wytyczyæ drogê,
któr¹ moglibyœmy dojœæ swobodnie
do tego parku, dziœ trzeba przechodziæ przez by³y PGR, a jest tam w³aœciciel, nie mo¿na mu przecie¿ chodziæ po podwórku. S¹ tam piêkne
aleje i bardzo fajny klimat, naszym
marzeniem jest zagospodarowanie
parku. Mo¿e go wyczyœcimy, s¹ tam
wspania³e drzewa. Wyst¹piliœmy do

powiatu o po³o¿enie chodnika.
Przez nasz¹ miejscowoœæ przebiega
obwodnica. Jest kawa³ek obwodnicy, przy której jest dojœcie do boiska. Tam w³aœnie jest bardzo niebezpiecznie, chcia³abym ¿eby by³
po³o¿ony chodnik. Dosta³am odpowiedŸ, ¿e nie mieli tego w planach,
jednak mieli z pomoc¹ gminy po³o¿yæ ten chodnik. Dziœ siê dowiadujê, ¿e obwodnica bêdzie od nowa
robiona i póŸniej ma podlegaæ pod
drogê wojewódzk¹. Bêdziemy wiêc
musieli z województwem walczyæ o
ten chodnik. Z drugiej strony miejscowoœci te¿ brakuje nam kilka
metrów chodnika, chcielibyœmy aby
by³ skoñczony.
- Promujecie B³¹dkowo na zewn¹trz? Czy spo³eczeñstwo bierze udzia³ w uroczystoœciach
gminnych lub powiatowych?
- Ostatnio zajêliœmy drugie
miejsce w konkursie organizowanym przez Starostwo Powiatowe w
£obzie na najpiêkniejsz¹ wieœ. Wygraliœmy dziêki temu 2.000 z³. Startujemy we wszystkich konkursach,
staramy siê byæ wszêdzie. Na tegorocznych do¿ynkach dumnie prezentowaliœmy nasz wieniec.
- Z jakimi problemami boryka

siê obecnie wioska?
- Mamy ruiny koœcio³a. Chcieliœmy ju¿ 3 lata temu go odbudowaæ,
zebraliœmy mnóstwo pieniêdzy,
mamy ca³y projekt odbudowy tego
koœcio³a. Dziœ przestaliœmy zbieraæ
pieni¹dze. Sytuacja jest tak ciê¿ka w
kraju, wszystkie nasze wnioski s¹
odrzucane. Ten koœció³ trzeba prawie od podstaw wybudowaæ. Mamy
kaplicê i nie wiemy, czy czekaæ na
remont koœcio³a, czy zainwestowaæ
pieni¹¿ki i odremontowaæ ³adnie
nasz¹ kaplicê.
Nie mamy na szczêœcie du¿ego
bezrobocia w miejscowoœci, wszyscy sobie radz¹ i znajduj¹ pracê, jak
nie tu, to za granic¹ czy dalej gdzieœ
w kraju.
- Czy brak funduszu so³eckiego bêdzie problemem?
- To prawda, nie bêdzie go. My
jesteœmy na uprzywilejowanej pozycji, bo w miejscowoœci mamy ju¿
bardzo du¿o zrobione. Gmina obieca³a nam jednak, ¿e jeœli bêdziemy
mieli jakieœ potrzeby, to siê zawsze
dogadamy. Bêdziemy wtedy sk³adaæ wnioski. Wczeœniej nie by³o
tego funduszu i sobie radziliœmy.
Nie bêdzie Ÿle. Trzeba przeczekaæ,
skoro jest z³a sytuacja w kraju i w
naszej gminie.
PJ
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SEJMIK SPORTU SZKOLNEGO
29.09.2011 r. w auli
Gimnazjum im. Or³a
Bia³ego w Wêgorzynie
odby³ siê III Powiatowy
Sejmik Sportu
Szkolnego.
W obradach Sejmiku uczestniczyli przedstawiciele lokalnych
w³adz samorz¹dowych: Starosta
£obeski Ryszard Brodziñski, wójt
Radowa Ma³ego Józef Wypijewski,
przewodnicz¹ca Rady Gminy w
Radowie Ma³ym Ma³gorzata Budzyñska, burmistrz Wêgorzyna
Monika KuŸmiñska, burmistrz
£obza Ryszard Sola oraz dyrektorzy
placówek oœwiatowych i nauczyciele wychowania fizycznego.
Wœród zaproszonych goœci na
sali obecni byli tak¿e: Marcin Kuduk - kierownik Biura Wojewódzkiego Szkolnego Zwi¹zku Sportowego oraz Tomasz Paciejewski wiceprzewodnicz¹cy Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS w Szczecinie.
Obrady, pod przewodnim tematem "Sport szkolny w Powiecie
£obeskim - sukcesy i problemy",
prowadzi³ Janusz Skrobiñski, inspektor ds. kultury fizycznej w Starostwie £obeskim.
- W nowoczesnych spo³eczeñstwach ery globalizacji sport jest
jedn¹ z wa¿nych wartoœci kulturowych, wp³ywaj¹cych na rozwój
cz³owieka, jego zdrowie i jakoœæ
¿ycia.
Wyniki badañ jednoznacznie
wskazuj¹, ¿e m³ode pokolenie Polaków charakteryzuje siê niskim obni¿aj¹cym siê w ostatniej dekadzie - poziomem wydolnoœci i
sprawnoœci fizycznej. Jest to równoczeœnie poœredni dowód zmian zachodz¹cych w trybie ¿ycia dzieci i
m³odzie¿y, a tak¿e sygna³ o nierównoœci dostêpu do sportu, przede
wszystkim
w œrodowiskach wiejskich i o
ni¿szym statusie spo³ecznym. Wi¹¿e siê z tym sytuacja narastaj¹cych
zagro¿eñ patologicznych - wzrost
narkomanii, alkoholizmu i przestêpczoœci m³odocianych.
Przeciwdzia³aj¹c tym zjawiskom, Powiat £obeski, w ka¿dym
roku szkolnym wychodzi z ofert¹
programow¹ do placówek oœwiatowych dzia³aj¹cych na naszym terenie pod nazw¹ Sport dla wszystkich.
Jest to od wielu lat praktykowana i
sprawdzona forma licznych zawodów miêdzyszkolnych z masowym
udzia³em dziewcz¹t i ch³opców. Ich
przygotowanie
i start w tych imprezach stanowi
wa¿n¹ czêœæ wszechstronnego

kszta³cenia i wychowania. Przewodni¹ ide¹ sportu masowego nie
jest tylko wspó³zawodnictwo i silna
rywalizacja, ale powinna s³u¿yæ celom wychowawczym, popularyzowaniu zdrowego stylu ¿ycia i zaspakajania fizycznych i spo³ecznych
potrzeb.
W roku szkolnym 2011/2012
bêd¹ mia³y miejsce wydarzenia
sportowe szczególnej rangi
- Igrzyska Olimpijskie w Londynie oraz Pi³karskie Mistrzostwa
Europy EURO 2012. Umiejêtne i
aktywne prze¿ywanie tych sportowych œwi¹t na pewno pozostan¹ na
zawsze w pamiêci wielu sympatyków sportu - bez wzglêdu na wiek.
Stan¹ siê one równie¿ najlepszym
sposobem zachêty do aktywnoœci
ruchowej, szczególnie wœród najm³odszych mieszkañców naszego
powiatu - powiedzia³ do zebranych
dzia³aczy i sympatyków sportu
szkolnego Starosta £obeski Ryszard Brodziñski.
Podobnie jak w ca³ym kraju,
równie¿ na terenie naszego powiatu
prowadzony jest system zawodów
sportowych pod has³em Sport dla
wszystkich z podzia³em na typy
szkó³:
- Igrzyska M³odzie¿y Szkolnej
dla szkó³ podstawowych
- Gimnazjada dla szkó³ gimnazjalnych
- Licealiada dla szkó³ ponadgimnazjalnych.
Dziêki du¿emu zaanga¿owaniu
nauczycieli i dyrekcji szkó³, wspieranych przez wszystkie samorz¹dy
gmin, Powiat £obeski przygotowuje i organizuje cykl imprez w najbardziej popularnych i lubianych dyscyplinach.
W tym programie sportowym,
koordynowanym przez Szkolny
Zwi¹zek Sportowy w Szczecinie,
uczestniczy rocznie ponad 4 tysiêcy
uczniów (osobostarty) z 20 szkó³ z
terenu piêciu gmin: Dobrej, £obza,
Radowa Ma³ego, Reska i Wêgorzyna. Kalendarz rocznych zawodów
na poziomie mistrzostw powiatu
obejmuje ³¹cznie 50 imprez, w tym
18 dla szkó³ podstawowych, 18
dla szkó³ gimnazjalnych i 14 dla
szkó³ ponadgimnazjalnych.
Zwyciêzcy zawodów powiatowych (indywidualnie lub zespo³owo) reprezentuj¹ Powiat £obeski na
kolejnych szczeblach rywalizacji,
czyli w mistrzostwach regionu w
obrêbie piêciu powiatów: Stargard
Szcz., Choszczno, Wa³cz, Drawsko
i £obez, a nastêpnie w finale województwa zachodniopomorskiego.
Wydzia³ Polityki Spo³ecznej
Starostwa Powiatowego bezpoœred-

nio odpowiada za organizacjê zawodów rangi powiatowej, a na zlecenie Wojewódzkiego Szkolnego
Zwi¹zku Sportowego równie¿ na
szczeblu regionu i województwa.
Oprócz organizacji samych imprez,
Wydzia³ nadzoruje i finansuje wyjazdy uczniów, którzy reprezentuj¹
nasz powiat na wojewódzkim szczeblu rozgrywkowym. Na sport szkolny z bud¿etu Powiatu £obeskiego
przeznacza siê rocznie ponad 70
tysiêcy z³otych.
Mi³y akcentem Sejmiku by³o
podsumowanie wspó³zawodnictwa
sportowego szkó³ w minionym roku
szkolnym 2010/2011. Starosta
£obeski Ryszard Brodziñski wraz z
przedstawicielami organizacji wojewódzkich wrêczy³ puchary najbardziej usportowionym placówkom. Laureatami I miejsca w Powiecie £obeskim zosta³y: Szko³a Podstawowa w Wêgorzynie, Szko³a
Podstawowa w Runowie Pomorskim i Szko³a Podstawowa w £abuniu Wielkim (obie w kat. szkó³ wiejskich), Gimnazjum w Resku oraz
Zespó³ Szkó³ w £obzie.
Nasi medaliœci
Najwy¿sze osi¹gniêcia reprezentantów szkó³ Powiatu £obeskiego w FINA£ACH WOJEWÓDZKICH w roku szkolnym 2010/2011.
Igrzyska M³odzie¿y Szkolnej
- Szko³a Podstawowa w Wêgorzynie II miejsce S z t a f e t a
4x100 m ch³opców
Nauczyciel wychowania fizycznego - Dariusz Czajka.
- Szko³a Podstawowa w Dobrej II miejsce Sztafeta szwedzka
400x300x200x100 m Trener UKS
Arbod - Janusz £ukomski.
- Szko³a Podstawowa w Wêgorzynie III miejsce S z t a f e t a
4x100 m dziewcz¹t
Nauczyciel wychowania fizycznego - Monika Nadkierniczna.
- Szko³a podstawowa w Wêgorzynie III miejsce Czwórbój Lekkoatletyczny (6-osobowy zespó³
ch³opców)
Nauczyciel wychowania fizycznego - Dariusz Czajka.
Gimnazjada
- Zespó³ Szkó³ Gimnazjalnych
£obez I miejsce Sztafeta szwedzka
400x300x200x100 m dziewcz¹t
Nauczyciel wychowania fizycznego - Mariusz Poniewiera.
Uwaga, w Finale Ogólnopolskim w £odzi zespó³ zaj¹³ VIII miejsce.
- Gimnazjum Resko II miejsce
Szkolna Liga Lekkoatletyczna (15-

osobowy zespó³ dziewcz¹t)
Nauczyciel wychowania fizycznego - Renata Czerwiñska.
- Gimnazjum Resko V miejsce
Sztafetowe Biegi Prze³ajowe (zespó³ 10-osobowy dziewcz¹t)
Nauczyciel wychowania fizycznego - Renata Czerwiñska.
- Aleksandra Romej - Zespó³
Szkó³ Gimnazjalnych £obez II
miejsce i srebrny medal w biegu na
300 m (wynik 42,97 s) na Wojewódzkiej Gimnazjadzie w Lekkiej
Atletyce.
- Laura Deuter - Zespó³ Szkó³
Gimnazjalnych £obez III miejsce i
br¹zowy medal w skoku w dal (wynik 4,93 m) na Wojewódzkiej Gimnazjadzie w Lekkiej Atletyce.
- Pawe³ Ciszewski - Gimnazjum
Resko III miejsce i br¹zowy medal
w biegu na 300 m (wynik 37,83 s) na
Wojewódzkiej Gimnazjadzie w
Lekkiej Atletyce.
Licealiada
- Zespó³ Szkó³ im. T. Koœciuszki £obez III miejsce
Szkolna Liga Lekkoatletyczna (12-osobowy zespó³ dziewcz¹t)
Nauczyciel wychowania fizycznego - Ewa £ukasik.
£obeskie inicjatywy
- Powiatowe Ligi Sportowe
Zarz¹d Powiatu na wniosek Powiatowej Rady Sportu w £obzie od
2009 roku obj¹³ patronatem nastêpny cykl imprez adresowanych do
najm³odszych entuzjastów ruchu i
wspó³zawodnictwa sportowego
zgodnie zasadami fair play pod
nazw¹ Powiatowe Ligi Sportowe.
S¹ to:
1. Powiatowe Czwartki Lekkoatletyczne.
2. Pi³karski Orlik.
3. Turniej
Najm³odszych
Olimpijskie Gwiazdeczki .
4. Powiatowa Liga w Biegach
Prze³ajowych ( w przygotowaniu).
.
Do rozgrywek w tej kategorii
wiekowej od 7 do 13 lat (dzieci klas
od I do VI szkó³ podstawowych)
przyst¹pi³y wszystkie gminy naszego powiatu. Ten rodzaj wspó³zawodnictwa odbywa siê g³ównie po
zajêciach lekcyjnych, w czasie wolnym od nauki. Starostwo Powiatowe pokrywa uczestnikom koszty dojazdów na zawody ligowe oraz
koszty rycza³tów sêdziowskich i
nagród. Jak pokazuje wieloletnie
funkcjonowania Powiatowych Lig
Sportowych, œrodki finansowe
przeznaczane na takie formy rywalizacji dzieci i m³odzie¿y s¹ wykorzystywane w sposób bardziej
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wieziony tu z interwencji domowej.
25. paŸdziernika dwóch mieszkañców Wo³kowa spêdzi³o w PdOZ Komendy Powiatowej w £obzie czas, póki
nie wytrzeŸwieli. Zostali tu przywiezieni z interwencji domowej.
Kolizje na drodze
25 paŸdziernika na drodze Runowo
- Siedlice operator koparki Piotr C. zamieszka³y w R. gmina Radowo Ma³e
w czasie manewru cofania uderzy³ w
samochód kierowany przez Damiana
C., zamieszka³ego w Kiczarowie.

III miejsce reprezentacji Powiatu £obeskiego pod nazw¹ UKS Trójka
Wêgorzyno w Finale Ogólnopolskim Turnieju Orlika o Puchar premiera
Donalda Tuska w Warszawie (trener - opiekun Andrzej Stasiak)

25 paŸdziernika w Resku na skrzy¿owaniu ulic Wojska Polskiego ze
Szczeciñsk¹ Andrzej K., zamieszka³y
w Starogardzie, kieruj¹c samochodem
Ford wymusi³ pierwszeñstwo przejazdu dla Jacka K., zamieszka³ego w Resku.
Mini karambol w Wiewiecku
25 paŸdziernika o godz. 13.15 w
Wiewiecku Piotr K. z Gryfina, kieruj¹cy samochodem marki Iveco, nie zachowa³ bezpiecznej odleg³oœci przed
poprzedzaj¹cym go pojazdem. Podczas hamowania uderzy³ w ty³ kolejnego Iveco, kierowanego przez Krzysztofa R., równie¿ z Gryfina, w nastêpstwie
czego uderzy³ w ty³ samochód marki
Mercedes kierowanego przez Damiana
S., zamieszka³ego w Sulechowie. W
wyniku zdarzenia trzy pojazdy zosta³y
uszkodzone.

II miejsce i srebrny medal Mileny Sadowskiej (UKS Arbod Dobra) w
Finale Ogólnopolskich Czwartków Lekkoatletycznych w Warszawie (trener - opiekun Janusz £ukomski)
efektywny. Dziêki sprawnej organizacji i wsparciu finansowemu
Powiatu masowo zape³ni³y siê orliki, hale i stadiony.
Obserwujemy wymierne sukcesy sportowe tych inicjatyw, tylko w
roku 2010 i 2011 Powiat £obeski
wzbogaci³ siê o nastêpne osi¹gniêcia, m.in:
Wnioski i propozycje do realizacji sportu dzieci i m³odzie¿y na bie¿¹cy rok szkolny wypracowane
przez uczestników Sejmiku w Wêgorzynie:
- przyjêto, by sta³ym dniem organizacji zawodów powiatowych dla
uczniów szkó³ podstawowych by³
wtorek. Gimnazjada i Licealiada
bêdzie organizowana w ró¿ne dni
tygodnia,
- Starostwo Powiatowe okreœli i
poda do wiadomoœci gminom i
szko³om sposób i zakres finansowania imprez szkolnych na szczeblu

powiatu, regionu i województwa
przez Powiat £obeski oraz samorz¹dy gmin,
- z uwagi na szeroko realizowany program nauczania szachów ju¿
w klasach najm³odszych w wielu
placówkach szkolnych na terenie
naszego powiatu, nale¿y do kalendarza imprez wprowadziæ Szachowe Mistrzostwa Powiatu £obeskiego z podzia³em na kategorie wiekowe,
- w dalszym ci¹gu nale¿y rozszerzaæ system selekcji uzdolnionej
sportowo m³odzie¿y i w³¹czaæ do
szkolenia treningowego w sekcjach
klubowych i szko³ach. W zwi¹zku z
tym celowym jest stworzenie Powiatowej Ligi w Biegach Prze³ajowych.
Zdzis³aw Bogdanowicz
(Powiatowy Szkolny Zwi¹zek
Sportowy)

25 paŸdziernika z niezabezpieczonej szatni nieustalony sprawca skrad³
czarny telefon komórkowy Nokia C3 o
wartoœci 350 z³ na szkodê Damiana M
zamieszka³ego w Z. w gminie Wêgorzyno.
26 paŸdziernika oko³o godziny
11.45 na drodze Resko - Modlimowo
Remigiusz W., zamieszka³y w £obzie,
kieruj¹c samochodem marki DAF podczas mijania siê z innym nieustalonym
pojazdem zahaczy³ o konar drzewa i
uszkodzi³ plandekê oraz stela¿.
27 paŸdziernika o godz. 3.35 na ul.
Siewnej w £obzie 20. letni Marcin B.,
zamieszka³y w W., gmina £obez, kierowa³ samochodem marki Golf po spo¿yciu alkoholu, posiada³ 0,20 mg alkoholu w wydychanym powietrzu.
27 bm. policjanci z wydzia³u kryminalnego zatrzymali Roberta P., lat 15.,
który 13 grudnia 2010 r. w £obzie przy
ul. Kolejowej oko³o godz. 20.00 po wybiciu szyby w budce PKS ukrad³ materia³y papiernicze o wartoœci 15 z³. Odpowie za kradzie¿ z w³amaniem.
27 paŸdziernika w Radowie Ma³ym
o godz. 15.05 Tadeusz P., lat 56, zamieszka³y w Radowie Ma³ym kierowa³
rowerem w stanie nietrzeŸwoœci,w wydychanym powietrzu mia³ 0,42 mg alkoholu.

25 paŸdziernika na drodze Runowo
- Winniki Marek K. zamieszka³y w C.
w gminie Wêgorzyno kierowa³ rowerem w stanie nietrzeŸwoœci. W wydychanym powietrzu mia³ 0,85 mg alkoholu.

27 paŸdziernika w £obzie oko³o
godz. 18.00-19.00 nieustalony sprawca ukrad³ bia³y rower marki Jubilat o
wartoœci 200 z³ na szkodê Genowefy P.
zamieszka³ej w £obzie.

26 paŸdziernika w PdOZ Komendy
Powiatowej w £obzie chwile do wytrzeŸwienia spêdzi³ Krzysztof W., zamieszka³y w W. w gminie £obez przy-

W nocy z 27 na 28 paŸdziernika w
£obzie przy ul. Bema nieznany sprawca w³ama³ siê do busa i skrad³ akumulator.

ZAPRASZAMY NA
WÊDRÓWKÊ TURYSTYCZN¥
-

WÊDRÓWKA TURYSTYKI PIESZEJ „BARWY JESIENI 2”
Niedziela, 6 listopada 2011r.
Zbiórka: godz. 10.00, £obez, przy fontannie
Trasa: £obez - Œwiêtoborzec - rz. Reska Wêgorza, most kolei
w¹skotorowej - jezioro Moszczenica (Unimskie) - œcie¿ka
ekologiczna - £obez
dystans: 13 km
ognisko nad jeziorem Moszczenica
Wpisowe: 5 z³ (p³atne podczas zbiórki)
cz³onkowie TKKF £obez z op³acon¹ sk³adk¹ br. i osoby
niepe³noletnie - ulga 50 %
zapewniamy: posi³ek turystyczny
zakoñczenie - przed godz. 16:00
Organizator imprezy: TKKF B³yskawica £obez - sekcja piesza;
www.tkkf-lobez.pl
informacje - Adam Kogut, tel. 607881467, mail: adamku@vp.pl
wêdrówkê prowadz¹: Adam Kogut i El¿bieta Jankowska-Kogut
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Dziêkujemy za
m¹dre wychowanie

(STAROGARD £OBESKI)
14 paŸdziernika 2011 roku, w
Szkole Podstawowej w Starogardzie obchodzono œwiêto oœwiaty i
szkolnictwa, czyli Dzieñ Edukacji
Narodowej. Samorz¹d Uczniowski specjalnie na tê okazjê przygotowa³ uroczysty apel.
Akademia rozpoczê³a siê od z³o¿enia przysiêgi przez nowo wybrane w³adze Samorz¹du Uczniowskiego. Klasa VI przedstawi³a inscenizacjê bajki „O rybaku i z³otej

rybce”, natomiast uczniowie z klasy
III zaœpiewali piosenkê i recytowali
wiersze. Jak co roku, tego dnia nauczyciele i pracownicy szko³y
przyjmowali od uczniów ¿yczenia i
podziêkowania - nie zabrak³o laurek, czy kwiatków. Pani dyrektor
szko³y, Wioletta Pieñczakowska
równie¿ dziêkowa³a swoim pracownikom za dotychczasow¹ pracê i nauczanie dzieci „m¹droœci¹”. Wspólnie spêdzony czas up³yn¹³ w mi³ej
atmosferze.
Samorz¹d Uczniowski

Pasowanie
na ucznia

Pierwszoklasiœci ze Szko³y
Podstawowej w Starogardzie zostali przyjêci do grona braci
uczniowskiej.
21 paŸdziernika 2011 roku
odby³ siê uroczysty apel, na który
przybyli zaproszeni goœcie: przewodnicz¹ca Rady Miejskiej w Resku, pani Barbara Basowska, pani
Monika Jankowska, przewodnicz¹ca Rady Rodziców, ks. Emil Wojtal,
proboszcz parafii Rusinowo, ks.

Udzia³ SP 1 w £obzie w II Festiwalu
Funduszy Europejskich - Tarnowo 2011
26 paŸdziernika w Starym M³ynie
nad Rega w Tarnowie odby³a siê, w ramach II Festiwalu Inicjatyw Wiejskich,
konferencja „Si³a zmian - festiwal funduszy europejskich dla rozwoju obszarów wiejskich”. Organizatorem spotkania by³o Centrum Inicjatyw Wiejskich
w £obzie.
W czasie konferencji wielu prelegentów zachêca³o do korzystania z funduszy europejskich, wskazuj¹c dobre
praktyki i kierunki dzia³añ w celu pozyskania œrodków finansowych na rozwój
przede wszystkim regionów wiejskich.
Do wspó³pracy zaproszono równie¿
Szko³ê Podstawow¹ nr 1 w £obzie. To
w³aœnie „Jedynka” jest wiod¹c¹ placówk¹ w gminie £obez w zdobywaniu
funduszy europejskich. Szko³a realizuje obecnie ju¿ trzeci projekt finansowany przez Europejski Fundusz Spo³eczny pod has³em „W drodze do wiedzy i
sukcesu”, który opiewa na kwotê ponad
1 mln z³. Wczeœniej by³y to projekty
„Bli¿ej, lepiej, wiêcej” i „Nasza szko³a,
nasz¹ szans¹”. Celem wszystkich inicjatyw jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci ze œrodowisk wiejskich,
a w SP1 ponad 50% to w³aœnie ucznio-

wie pochodz¹cy ze wsi. Na konferencji
koordynatorki projektu Ilona Osieczko
i Ewa Górny przedstawi³y osi¹gniêcia
i sukcesy szko³y w ci¹gu ostatnich lat.
Podzieli³y siê swoim doœwiadczeniem i
wiedz¹. Ilustracj¹ pracy szko³y by³a
przygotowana wystawa, na której wyeksponowaliœmy dorobek i sukcesy
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uczniów z ostatnich lat. Równie¿ nasi
uczniowie dostarczyli chwile rozrywki
- wyst¹pili z krótkim recitalem. M³odych artystów przygotowa³y: Bo¿ena
Korniluk, S³awomira Kiwa³a, Ma³gorzata Zieniuk. Wystawê przygotowa³y:
Gra¿yna Tymoszczuk, S³awomira Kiwa³a i Ewa Górny.
Ewa Górny

Edward Masny, proboszcz parafii
Starogard oraz Rodzice pierwszaków.
Na pocz¹tku uroczystoœci,
zgodnie z tradycj¹ szko³y, klasa I
zatañczy³a poloneza. Piêknie wykonany taniec zosta³ nagrodzony
gromkimi brawami, a rodzice wystêpuj¹cych dzieci ukradkiem ocierali ³zy wzruszenia. Nastêpnie
pierwszacy z³o¿yli œlubowanie i
zostali pasowani przez pani¹ dyrektor Wiolettê Pieñczakowsk¹ na
uczniów szko³y. Gdy skoñczy³o siê
pasowanie, ks. Edward Masny poœwiêci³ plecaki uczniów. Po czêœci
oficjalnej apelu nast¹pi³o „obdarowywanie”. Prezenty „nowym”
uczniom wrêczali goœcie uczestnicz¹cy w apelu oraz klasa II. Na koniec uroczystoœci, uczniowie klasy I
œpiewali piosenki i recytowali wiersze. Program artystyczny i ca³a
oprawa uroczystoœci zosta³y przygotowane przez ich wychowawczyniê, pani¹ Izabelê Mieczaniec.
Po apelu pierwszacy wraz z rodzicami udali siê na poczêstunek.
PóŸniej uczniowie z klasy I brali
udzia³ w konkursach przygotowanych przez uczennice z klasy VI.
By³ to dzieñ pe³en wra¿eñ i emocji.
Up³yn¹³ on w bardzo mi³ej atmosferze.
Patrycja Szutkowska,
uczennica klasy VI

WIZYTÓWKI
- PROJEKTY - WYKONANIE -

TANIO

tel. 504 042 532
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OG£OSZENIA DROBNE

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

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

MIESZKANIA

US£UGI

NIERUCHOMOŒCI

INNE

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Szukam 2-pokojowego mieszkania
do wynajêcia w £obzie, tel.
504041477.

Us³ugi hydrauliczne. Tel. 600 382
214

Sprzedam ziemiê 8 ha, miejscowoœæ Budziszcze 6. tel. 91 397 5894
. Cena do uzgodnienia

Sprzedam mieszkanie w Wêgorzynie, 53 mkw., 2 pokoje, + piwnica,
w³asnoœciowe spó³dzielcze. Cena
125 tys. z³. Tel. 663 248 859
Sprzedam tanio mieszkanie 3 pokojowe, 68 mkw. w Radowie Ma³ym.
Tel. 602 301 017

Powiat gryficki
Poszukujê kawalerki do wynajêcia
Tel. 660 172 103
Wynajmê od zaraz domek jednorodzinny w Trzebiatowie, umeblowany, 3 pokoje, kuchnia, wc, ³azienka.
Tel. 505 389 183.

Powiat gryficki
Transport, przeprowadzki,
wynajem. Fiat Ducato Maxi.
Tel. 503-613-854.
Wyburzenia, rozbiórki. Tel. 724510-626.
Przeprowadzki, noszenie, wywóz
starych mebli i innych staroci. Tel.
668-343-638

Sprzedam opony zimowe, przebieg
ok. 3 000 km, do VW Golfa z felgami
155/80 R13 790. Tel. 608 313 579,
660 781 259

Powiat gryficki
Kupiê czêœci do Fiata 125p, Fiata
126p, Poloneza. Tel. 503 789 806

Zajezierze gm. £obez Dzia³ka budowlana o pow. 2129 m2, uzbrojona,
warunki zabudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Cena do
uzgodnienia. tel. 600 265 547

Powiat œwidwiñski

Wêgorzyno. £adny solidny dom,
pow. dzia³ki 610 mkw., pow. u¿ytkowa budynku 165 mkw. Cena 430.000
z³. Tel. 600 265 547

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

£obez dzia³ki rzemieœlnicze, powierzchnia od 2000 mkw., cena od
20 z³ za 1 mkw. Tel. 91 397 3940, 600
265 547

PRACA

£obez. Dzia³ka inwestycyjna 4,5
ha. Miejscowy plan zagospodar.
przestrzennego. Tel. 600 265 547

Region

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

MOTORYZACJA
Powiat ³obeski

£abuñ Wielki. Jednorodzinny. Nowopowsta³y o pow. ca³kowitej 245
m2, na dzia³ce 1643 m2 z powodu
pilnego wyjazdu - niska cena (
koszty w³asne ). tel. 600 265 547

Zatrudniê tynkarzy.
Tel. 605 069 239
Zatrudniê kierowcê z kat. C + E,
Polska – Norwegia, siedziba firmy w
Nowogardzie. Tel. 609 493 989, 607
585 561

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

Region
T³umacz przysiêg³y j. francuskiego.
Ko³obrzeg. Tel. 094 3521058 , 694
667 941.
Artystyczne malowanie wnêtrz.
Obrazy i portrety na zamówienie.
Kopie znanych malarzy. Nieograniczone mo¿liwoœci. Tel. 504 290
492 ; 510 950 506;
www.gocha.com.pl

ROLNICTWO

Region
Sprzedam ci¹gnik ZETOR 7211,
ZETOR 7245, rozrzutnik wapna i
nawozów, stan idealny – tel. 660
010 540.

Powiat gryficki
Sprzedam pó³ domu, stan bardzo dobry, 84 mkw., ksiêga uregulowana. TANIO. Okolice Gryfic. Tel. 607 259 206

Powiat drawski
Dom wraz z ogrodem
sprzedam w Drawsku Pom.
Tel. 94 363 2176
POJEZIERZE DRAWSKIE –
Nowe Worowo, na sprzeda¿ malowniczy grunt z lini¹ brzegow¹,
idealny na siedliska 8,5 ha i 14 ha;
PROWENT 509157645
Nowo wybudowany pawilon handlowo-us³ugowy (110 mkw., dwupoziomowy) centrum Drawska Pom. Do
wynajêcia. Tel. 602 460 233

Reklama
w Tygodniku
£obeskim
Tel. 91 39 73 730

Zlecaj¹c og³oszenie drobne

do naszej gazety uka¿e siê ono w tej samej cenie tak¿e
w innych gazetach: Gazecie Gryfickiej, Tygodniku £obeskim
Tygodniku Pojezierza Drawskiego i Wieœciach Œwidwiñskich
To niedrogo - sprawdŸ.
091 397 37 30 wppp1@wp.pl

ROZMAITOŒCI

tygodnik ³obeski 31.10.2011 r.

CHODZ¥C PO CMENTARZU

NAGRODA

Miesiêczna prenumerata „Tygodnika £obeskiego”
Poprawne rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 42 brzmia³o:

„Nadzieja karmi ale nie tuczy”

Nagrodê wylosowa³a pani Janina Syjczak z £obza.

Gratulujemy.

