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Do prokuratury trafi³ wniosek
w sprawie kupowania g³osów
w ³obeskiej radzie

Burmistrz Sola idzie
na wojnê ze Œwiatowidem

50 lat w ma³¿eñstwie
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Z DRUGIEJ STRONY

Nie staæ nas
na wiceburmistrza
(£OBEZ). 1 grudnia na posiedzeniu Komisji Spraw Spo³ecznych radny Janusz Skrobiñski
wyszed³ z propozycj¹ znalezienia
oszczêdnoœci w bud¿ecie gminy,
aby móc przyst¹piæ do kompleksowej modernizacji stadionu
miejskiego, bez koniecznoœci pozyskiwania na ten cel œrodków zewnêtrznych, w tym kredytów.

Z drugiej strony

Zaproponowa³, aby zmieniæ statut gminy oraz regulamin organizacyjny urzêdu, by tym samym zlikwidowaæ stanowisko wiceburmistrza.
Argumentowa³, ¿e gmina £obez jest
za biedna na to, aby utrzymywaæ
stanowisko wiceburmistrza, tym
bardziej, ¿e ten zarabia miesiêcznie
13,300 z³, co daje rocznie 160 tys.
z³. Trzeba dodaæ, ¿e wiceburmistrz
zarabia wiêcej, ni¿ burmistrz. Zaproponowa³, aby wiceburmistrza
przesun¹æ na stanowisko sekretarza
gminy i z „bardzo bogatego uczyniæ
bogatym”, natomiast obecn¹ sekretarz gminy Monikê Jarzêbsk¹ przesun¹æ na kierownika Wydzia³u
Spraw Obywatelskich, którym
obecnie jest Bogdan Skólmowski, a
panu Skólmowskiemu pozostawiæ

Kazimierz Rynkiewicz
Skandal z kupowaniem g³osów
w ³obeskiej radzie na pewno wstrz¹œnie ³obeskim samorz¹dem. Przyzwyczailiœmy siê, ¿e korupcja ma
wymiar ³apówki, ale w prawie osi¹gniêcie korzyœci jest traktowane o
wiele szerzej. Nie wiem, jak¹ korzyœæ mia³ wiceburmistrz £obza
Ireneusz Kabat, obiecuj¹c dwojgu
radnym zrobienie drogi, ale ju¿
same takie zabiegi rodz¹ podejrzenie dzia³ania na korzyœæ prywatnej
spó³ki. Nie doœæ, ¿e prywatnej, to
jeszcze w trybie bezprzetargowym.
To nie ma nic wspólnego z wolnym
rynkiem.
Zachowanie radnych, którzy id¹
do wiceburmistrza, by za³atwiæ
jak¹œ inwestycjê, dyskwalifikuje
ich zdolnoœci do sprawowania mandatu radnego, bo o podziale pieniê-

kwestie prawne.
Zaproponowa³ równie¿, aby rozwi¹zaæ umowê z radczyni¹ prawn¹
obs³uguj¹ca gminê - Ew¹ Wójcik,
której gmina p³aci oko³o 8 tys. z³ za
obs³ugê prawn¹ (³¹cznie z zastêpstwem procesowym). Radczyni
przyje¿d¿a na sesje Rady Miejskiej
i reprezentuje gminê w bardziej zawi³ych kwestiach prawnych. Gdyby
dosz³o do takich sytuacji, w których
gmina musia³aby posi³kowaæ siê
radc¹ prawnym np. w sprawach s¹dowych, radny zaproponowa³ umowê zlecenie. To zminimalizowa³oby
koszty gminy. Tym samym, jak wyliczy³, gmina zaoszczêdzi³aby rocznie 250 tys. z³, a to z kolei pozwoli³oby skorzystaæ z propozycji firmy
niemieckiej, która by³a zainteresowana gruntown¹ modernizacj¹ stadionu, ³¹cznie z wybudowaniem
bie¿ni i boisk.
Radny Skrobiñski zaapelowa³
przy tym do burmistrza Ryszarda
Soli, aby podczas kolejnej kampanii
wyborczej nie chwali³ siê wykonaniem nowego stadionu, bo w tej
kwestii nic nie robi.
Szerzej na temat stadionu w najbli¿szym wydaniu tygodnika. MM

Samobójstwo
w Dobrej
30 listopada, o godz. 21.10, Halina C., lat 39, zamieszka³a w Dobrej, popelni³a samobójstwo poprzez powieszenie siê na drzwiach
wejœciowych do pokoju w mieszkaniu. Lekarz wykluczy³ udzia³ osób
trzecich w zdarzeniu.
Pomocy w otwarciu drzwi do
mieszkania udzielili stra¿acy.

Autobusem
potr¹ci³
kobietê
29 listopada, oko³o godz. 6.15,
w Radowie Ma³ym, kieruj¹cy autobusem Autosan Jan B., lat 61, z
Reska, uderzy³ Teresê P. z Radowa
Ma³ego, która przechodzi³a przez
jezdniê w rejonie skrzy¿owania,
znajduj¹c siê przy osi jezdni w miejscu nieoœwietlonym. W wyniku poniesionych obra¿eñ, pomimo reanimacji wy¿ej wymieniona zmar³a.
Decyzj¹ prokuratora rejonowego w
£obzie zw³oki zabezpieczono do
sekcji. Sprawca zosta³ zatrzymany i
po wykonaniu czynnoœci procesowych zwolniony.

Jak nie ma kontroli,
to i nie ma pieni¹dzy
dzy w bud¿ecie decyduj¹... oni sami.
Radna Romejko powinna wiêc
wzi¹æ projekt bud¿etu i nad nim
popracowaæ, policzyæ, poprzesuwaæ, ci¹æ koszty i poszukaæ pieniêdzy na inwestycje, chocia¿by tak,
jak zrobi³ to radny Skrobiñski, ale
pamiêtaj¹c, za co straci³a stanowisko pe³nomocnika „alkoholówki”,
nie mam z³udzeñ, ¿e zrozumie o
czym tu piszê.
Kolejnym skandalem, jaki mo¿e
wstrz¹sn¹æ urzêdem, jest sprawa
wynagradzania radców prawnych w
urzêdzie. Urz¹d obs³uguje radca
Ewa Wójcik ze szczeciñskiej kancelarii Lege Artis spó³ka cywilna.
Gmina p³aci za to miesiêcznie ponad
6 tysiêcy z³, a z zastêpstwem procesowym (przed s¹dami) - ok. 8 tys.,
podczas gdy w innych gminach naszego powiatu s¹ to kwoty od 2 do 3
tysiêcy z³otych. Sk¹d taka ró¿nica?
Mo¿e st¹d, ¿e wspólnikiem kancelarii jest pan Bogdan Skólmowski, pracuj¹cy w urzêdzie na stanowisku kierownika Wydzia³u Spraw

Obywatelskich. Ale nie tylko, bo jak
widnieje na stronie urzêdu - obs³uguje on równie¿ biuro radcy prawnego w urzêdzie, czyli biuro... swojej wspólniczki ze Szczecina.
Burmistrz Ryszard Sola mia³
stwierdziæ na komisji, ¿e Gmina
zatrudnia radczyniê ze Szczecina,
gdy¿ pan Skólmowski nie ma
uprawnieñ. Otó¿ pan Skólmowski
jest wpisany na listê radców w Okrêgowej Izbie Radców Prawnych w
Szczecinie pod numerem 1046,
wiêc jest radc¹.
Kierownik Wydzia³u Spraw
Obywatelskich mo¿e nie chcieæ
œwiadczyæ us³ug prawnych Gminie
£obez, i ma do tego prawo, ale w takim razie dlaczego w godzinach
pracy obs³uguje biuro radcy prawnego Ewy Wójcik, swojej wspólniczki? Tego nie ma w zadaniach
Wydzia³u SO. Kto mu wiêc za to p³aci - urz¹d, czy kancelaria? I jaki zwi¹zek ma to, ¿e urz¹d wybra³ do obs³ugi tê kancelariê, w której wspólnikiem jest urzêdnik tego urzêdu?
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Znalezieno
zw³oki
bezdomnego
28 listopada oko³o godz. 15.05
w Resku na ul. Leœnej w nurcie rzeki
Regi ujawniono zw³oki Ryszarda W.
lat 50 bez sta³ego miejsca zamieszkania. Wymieniony by³ poszukiwany jako zaginiony od 8 paŸdziernika
2011 roku. Zw³oki decyzj¹ prokuratora zabezpieczono do badañ.

Ukrad³ z³oto
i pieni¹dze
Od wrzeœnia 2011 do 29 listopada w £obzie przy ul. Przedmiejskiej, Mateusz S., zamieszka³y w
Rudzie Œl¹skiej, dokona³ kradzie¿y
z mieszkania torebki damskiej wraz
z zawartoœci¹ bi¿uterii z³otej o wartoœci 10 tys. z³ oraz w okresie 14-17
listopada dokona³ kradzie¿y pieniêdzy w kwocie 400 z³ z szuflady kredensu kuchennego, powoduj¹c
³¹czn¹ sumê strat w kwocie 10.400
z³ na szkodê Ma³gorzaty S. z £obza.
Sprawca zosta³ zatrzymany przez
policjê i po przes³uchaniu zwolniony.
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INFORMACJE - REKLAMA

Drogi bez poboczy, wiêc ka¿dy zjazd z szosy grozi
wypadkiem

Mia³ du¿o szczêœcia,
ale samochód zosta³
zniszczony
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Ponowne wybory
so³eckie w Boninie
(BONIN gm. £obez) Radni
ustalili ju¿ termin wyborów so³tysa i Rady So³eckiej w Boninie.
Odbêd¹ siê 14 grudnia br.
Przypomnijmy, ¿e 19 paŸdziernika br. so³tys Waldemar Zakrzewski zrzek³ siê funkcji so³tysa, a wraz
z nim rezygnacjê z³o¿yli cz³onkowie Rady So³eckiej: Roksana Bartos, El¿bieta Duszyñska, Jolanta
Iskra i S³awomir Pers.

Na sesji w dniu 26 paŸdziernika
projekt uchwa³y w sprawie zarz¹dzenia wyborów uzupe³niaj¹cych
nie uzyska³ akceptacji radnych,
gdy¿ ci nie chcieli zgodziæ siê na
ust¹pienie so³tysa. Jednak Waldemar Zakrzewski definitywnie potwierdzi³ swoj¹ rezygnacjê i rada
musia³a rozpisaæ ponowne wybory.
Na sesji w dniu 30 listopada radni
ustalili, ¿e odbêd¹ siê one 14 grudnia 2011 r.
(r)

Podpalacz na dzia³kach

(GMINA RADOWO MA£E)
Wczoraj na drodze z £obza do Radowa Ma³ego, w pobli¿u Czachowa, dosz³o do groŸnie wygl¹daj¹cego wypadku. Samochód ciê¿arowy
s³u¿¹cy do przewozu drewna zjecha³ z drogi i uderzy³ w drzewa.
Na szczêœcie kierowca dozna³
tylko pot³uczeñ, choæ kabina auta
nadaje siê do kasacji. Kierowca trafil na obserwacjê do szpitala. Jak

nam powiedzia³ w³aœciciel firmy
transportowej, do wypadku mog³o
dojœæ po zajechaniu drogi przez auto
osobowe jad¹ce w kierunku £obza.
Kierowca chc¹c unikn¹æ zderzenia,
zjecha³ na pobocze, które w tym
miejscu nie jest utwardzone i znajduje sie du¿o poni¿ej poziomu szosy. Nie uda³o mu siê wyprowadziæ
auta i bokiem uderzy³ w dwa stoj¹ce
drzewa. Dobrze, ¿e nie w nie. (r)

Skarb Pañstwa - Starosta £obeski
Informuje, ¿e na tablicach og³oszeñ w siedzibie:
Starostwa Powiatowego w £obzie przy ul. Konopnickiej
41, Wydzia³u Geodezji i Kartografii Starostwa
Powiatowego w £obzie przy ul. G³owackiego 4, Urzêdu
Miejskiego w Wêgorzynie przy ul. Rynek 1,
zosta³ podany do publicznej wiadomoœci wykaz
nieruchomoœci niezabudowanej przeznaczonej do
sprzeda¿y w drodze przetargu, stanowi¹cej w³asnoœæ
Skarbu Pañstwa obejmuj¹cej dzia³kê gruntu nr 170 o pow.
1,84 ha w Runowie, w gm. Wêgorzyno.
Starosta £obeski - Ryszard Brodziñski

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 lokalowej przeznaczonej do dzier¿awy
w drodze bezprzetargowej na okres 15 lat tj. do
31.12.2027 r. Nieruchomoœæ tê stanowi lokal u¿ytkowy
po³o¿ony przy ul. Grunwaldzkiej 2, 2a w Wêgorzynie.
W/w wykaz zosta³ wywieszony na tablicy og³oszeñ
Urzêdu Miejskiego w Wêgorzynie przy ul. Rynek 1.
BURMISTRZ mgr Monika KuŸmiñska

(RESKO). 4 grudnia kilka minut
przed pó³noc¹ stra¿acy otrzymali
zg³oszenie, ¿e w Resku przy ul. Stodólnej pali siê murowana altanka
ogrodowa. Na miejsce wyruszy³y
dwa wozy bojowe – JRG z £obza (4
stra¿aków) i OSP z Reska (szeœciu
stra¿aków). Na zewn¹trz altanki
znajdowa³y siê osoby bezdomne,
zamieszkuj¹ce obiekt. Altanka doszczêtnie sp³onê³a. Gdy akcja ratownicza dobiega³a koñca na altance odleg³ej o oko³o 100 metrów zauwa¿ono p³omienie. Stra¿acy od
razu ugasili p³on¹ce szmaty we-

wn¹trz, a policjanci ruszyli w pogoñ
za podpalaczem. Do bazy stra¿acy z
Reska wrócili o 1.15 natomiast z
£obza - o 1.37.
op

Szko³a Jazdy „TAUNUS” Andrzej Skrobiñski
prowadzimy kursy z zakresu Prawa Jazdy
oraz KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH kierowców
Szkolenie okresowe
- 490 z³
Kwalifikacja wstêpna
- 7900 z³
Kwalifikacja wstêpna przyspieszona
- 3900 z³
Kwalifikacja wstêpna uzupe³niaj¹ca
- 3500 z³
Kwalifikacja wst. przysp. uzupe³niaj¹ca
- 1500 z³
Badania lekarskie na miejscu
PrzyprowadŸ drugiego kursanta - dostaniesz 5 % rabatu

£obez, ul. Drawska 6, tel. 781-063-873, 508-262-914
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Na Œwiatowidzie po³amiecie sobie zêby. Ludzie na mieœcie wrz¹

Burmistrz Sola idzie na wojnê ze
(£OBEZ). W
Œwiatowidzie wrze. Nie
doœæ, ¿e klub nie
otrzyma³ 25 tys. z³, jakie
zgodnie z wygranym
konkursem powinien
mieæ ju¿ na koncie, to
burmistrz zerwa³ umowê
i nakaza³ zwróciæ
ca³oroczn¹ dotacjê wraz
z odsetkami, czyli ponad
170 tys. z³. Dzia³acze
zapowiadaj¹, ¿e skieruj¹
sprawê do s¹du.
S¹ pewni wygranej.
Kwestia Œwiatowida wyp³ynê³a
podczas sesji Rady Miejskiej, a poruszy³ j¹ radny Janusz Skrobiñski,
stwierdzaj¹c, ¿e burmistrz z³ama³
ustawê i powinien odpowiedzieæ za
to finansowo. Obecni na sali obrad
radcy prawni nie potrafili daæ radnemu jasnej odpowiedzi, uznaj¹c, ¿e
s¹d rozstrzygnie i przyjdzie siê poddaæ wyrokowi.
W Œwiatowidzie wrza³o ju¿ kilka miesiêcy temu, o czym szeroko
pisaliœmy. Sprawa na jakiœ czas ucich³a i gdy wszyscy myœleli, ¿e dosz³o do porozumienia, wybuch³a z
jeszcze wiêksz¹ si³¹, ujawniaj¹c
wiele nieporozumieñ.
Sprawa ujrza³o œwiat³o dzienne,
gdy radny Janusz Skrobiñski poinformowa³, ¿e burmistrz £obza Ryszard Sola z³ama³ prawo, albowiem
nie wyp³aci³ Klubowi pieniêdzy z
konkursu.
- Mam pismo datowane na 27
paŸdziernika. Nie ma go w sprawozdaniu burmistrza. Jest to rozstrzygniêcie ofert na realizacjê zadania
publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w
2011 r. W treœci pisma czytamy, ¿e
wysokoœæ planowanych œrodków
publicznych przeznaczonych na realizacjê zadania wynosi 25 tys. z³.
Komisja konkursowa dokonuj¹c
oceny ofert, stosowa³a kryteria zawarte w og³oszeniu o konkursie.
Komisja konkursowa dokona³a oceny ofert pod wzglêdem formalnym i
merytorycznym. Burmistrz po dok³adnej analizie ofert postanowi³
udzieliæ dotacjê Œwiatowidowi. Pismo podpisane jest przez burmistrza.
Po og³oszeniu wyników konkursu ofert, organ administracji pu-

blicznej bez zbêdnej zw³oki zawiera umowy o wsparcie zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego z wy³onionymi organizacjami pozarz¹dowymi lub podmiotami wymienionymi
w art. 6 ustawy 3, czyli tymi, którzy
wygrali konkurs.
My, radni, uchwaliliœmy pieni¹dze na ten w³aœnie konkurs. Mo¿na
odrzuciæ ofertê w okresie jej kwalifikacji. Po rozpatrzeniu, po og³oszeniu wyników, nale¿y podpisaæ umowê. Mia³em okazjê w tamtym tygodniu byæ na szkoleniu z po¿ytku
publicznego w Ko³obrzegu, tam pan
Artur Brzeziñski z Komisji Legislacyjnej Sejmu, który wspó³tworzy³
ustawê o po¿ytku publicznym i wolontariacie i pan Pawe³ Jaœkiewicz,
który szkoli³ mnie z ustawy o sporcie twierdzi, ¿e burmistrz z³ama³
ustawê i w ka¿dym jednym s¹dzie
przegra sprawê. To, co my postanawiamy, to ktoœ sobie lekk¹ rêk¹ bierze i robi z tym co chce. Ci panowie
powiedzieli, ¿e Kowalski mo¿e sobie robiæ w ¿yciu co chce, ale burmistrz musi przestrzegaæ prawa, a
ustawa to jest prawo. Burmistrz to
prawo z³ama³. Niewa¿ne czy z innych wzglêdów nie podpisuje dotacji. Nie ma takiego prawa, skoro
dotacja przesz³a ca³¹ drogê, ³¹cznie
z podpisem i umieszczeniem na BIP,
to ma niezw³ocznie podpisaæ umowê i wyp³aciæ pieni¹dze. Nie chodzi
o to, ¿e nie podpisa³ umowy z panem
Pietrzykiem. To nie chodzi o to, ¿e
Pietrzyk nie dosta³ pieniêdzy, to jest
ca³a masa pieniêdzy dla Klubu, dla
gospodarza, który nie ma wyp³at,
dla sêdziów, którzy nie maj¹ wyp³acane, dla lekarza, który nie ma wyp³acane za swoj¹ dzia³alnoœæ, dlatego, ¿e pan burmistrz mia³ kaprys, nie
lubi Pietrzyka i nie wyp³aci mu pieniêdzy. To jest jedyny powód, dla
którego nie zosta³y mu wyp³acone
pieni¹dze. Nie wiem panie burmistrzu, kto panu takich rad udziela
tutaj. Pan z³ama³ prawo, pan nie
mia³ prawa nie podpisaæ tej umowy
– powiedzia³ radny Janusz Skrobiñski.
Burmistrz £obza Ryszard Sola
wyjaœni³, ¿e udzieli³ dotacji na poziomie 20 tys. z³ z ogólnej przyznanej dotacji przez Radê Miejsk¹,
wynosz¹c¹ 45 tys. z³ i wstrzyma³
wyp³atê pozosta³ej kwoty w wysokoœci 25 tys. z³. Uzna³, ¿e mia³ ku
temu wa¿ne powody.
- Tym powodem, który przewa¿y³ za tak¹ moj¹ decyzj¹, za któr¹
bêdê odpowiada³, jak za ka¿d¹ inn¹

moj¹ decyzjê, to ¿e równolegle toczy³o siê pewnego rodzaju postêpowanie zmierzaj¹ce do sprawdzenia,
skontrolowania wydatków ponoszonych przez Klub. Zleci³em to, by
nie byæ pos¹dzonym o jak¹œ stronniczoœæ, chocia¿ nie k³ócê siê z panem
Pietrzykiem, nie jesteœmy na wojennej œcie¿ce ani z nim, ani z ¿adnym
z cz³onków zarz¹du. Zleci³em kontrolê finansow¹ zewnêtrznemu kontrolerowi. Mimo kilkakrotnych wezwañ i pism, Œwiatowid, zarz¹d nie
dostarczy³ dokumentów, o które
zarz¹d by³ proszony. Przeci¹ga³o
siê to w nieskoñczonoœæ, nie by³a
odbierana korespondencja, w
zwi¹zku z powy¿szym z uwagi na to,
¿e ja odpowiadam za wydatkowanie
œrodków, doszed³em do wniosku, ¿e
je¿eli zarz¹d nie chce siê takiej kontroli poddaæ, to ma ku temu powody,
s¹ ku temu przes³anki, ¿e mo¿e niegospodarnie wydatkuje œrodki. W
zwi¹zku z powy¿szym podj¹³em
decyzjê o wstrzymaniu udzielenia
Œwiatowidowi dotacji w wysokoœci
25 tys. z³, mimo, ¿e konkurs wczeœniej zosta³ rozstrzygniêty. Jeœli
bêdê musia³ za to odpowiadaæ, to
bêdê odpowiada³ – powiedzia³ burmistrz.
Radny Skrobiñski podkreœli³, ¿e
jest to jawne ³amanie ustawy, a t³umaczenie burmistrza jest dobre, ale
podczas prywatnej rozmowy. Poprosi³ obecnych na sali dwóch radców prawnych, aby pokazali mu
ustawê, zgodnie z któr¹ burmistrz
móg³ tak post¹piæ. Radczyni prawna Ewa Wójcik powiedzia³a, ¿e „jest
to taki temat, który jeœli bêdzie rozstrzygany przez s¹d, zostanie rozstrzygniêty i temu wyrokowi siê
wszyscy podporz¹dkuj¹”.
Oznacza to, ¿e radcy nie byli w
stanie przedstawiæ ustawy, zgodnie
z któr¹ burmistrz mia³ prawo
wstrzymaæ wyp³atê dla Klubu.
- Nie jesteœcie szeryfami w tym
mieœcie i nie mo¿ecie sobie robiæ to,
co chcecie. Macie przestrzegaæ prawa, bo za to nie p³aci Pietrzyk, ani
Skrobiñski, tylko ca³a masa ludzi,
którzy tam przy tym Klubie pracuj¹,
pior¹, sprz¹taj¹ i robi¹ ró¿ne jeszcze
rzeczy. Nie Pietrzyk – prezes, ani
Skrobiñski radny, tylko tamci ludzie. Panie burmistrzu – za coœ takiego, za z³amanie prawa, to ja powinienem wnioskowaæ do Rady, aby
panu obni¿yæ pensjê, bo za to, ¿e
tamci ludzie nie maj¹ pieniêdzy, to
pan te¿ powinien ponieœæ karê finansow¹, ¿e pan ³amie prawo, mo¿e nie
pan, pañscy doradcy – doda³ radny.

Bêdzie wojna
Podczas sesji, burmistrz nie czekaj¹c na przerwê, opuœci³ salê obrad
i powróci³ z pismem, które wrêczy³
radnemu Januszowi Skrobiñskiemu. Radny odczyta³ treœæ pisma
wszystkim zebranym. Wynika³o z
niego, ¿e burmistrz zrywa umowê z
Klubem Œwiatowid. Jako powód
rozwi¹zania umowy ze skutkiem
natychmiastowym, burmistrz poda³
odmowê poddawania siê kontroli
przez Klub. Jednoczeœnie zosta³a
okreœlona kwota dotacji podlegaj¹ca zwrotowi w kwocie 158.800 z³
wraz odsetkami w wysokoœci okreœlonej jak w zaleg³oœciach podatkowych. Na dzieñ 30 listopada (dzieñ
sesji) odsetki wynosi³y 13.627 z³, co
³¹cznie stanowi³o kwotê 172.427 z³.
Radny podkreœli³, ¿e ten dokument
nie upowa¿nia burmistrza do tego,
aby nie podpisaæ umowy na dotacjê
w wysokoœci 25 tys. z³. Kwestiê
odmowy kontroli wyjaœni³ prezes
Œwiatowida Marcin Pietrzyk.
- Wielokrotnie podkreœlaliœmy,
¿e w godzinach od 10.00 do 12.00,
czy od 10.00 do 13.00 nie jesteœmy
dostêpni, poniewa¿ pracujemy.
Zwracaliœmy siê wielokrotnie z
proœb¹ o to, aby jakiekolwiek kontrole by³y dokonywane w godzinach
popo³udniowych. Uda³o siê nam raz
przyjœæ i poddaæ siê kontroli panu
Kabatowi i pani skarbnik. Nie dostaliœmy protoko³u, ani z posiedzenia
kontroli, ani ¿adnych wniosków
pokontrolnych. Nie zosta³y nam
nawet przedstawione upowa¿nienia
tych ludzi do przeprowadzania takowych kontroli. Temat jakby
umilk³. Trwa to od wrzeœnia. To jest
pierwsza sprawa. Nie mamy mo¿liwoœci, aby przychodziæ w wyznaczone dni i w wyznaczone godziny
do urzêdu ze wszystkimi dokumentami. Prosiliœmy wielokrotnie, aby
te godziny by³y popo³udniowe i zaznaczaliœmy te¿, ¿e z chêci¹ poddamy siê ka¿dej kontroli, bo nie mamy
nic do ukrycia. Nam p³ac¹ za wykonywanie innych zadañ, gdzie indziej, poniewa¿ jako zarz¹d klubu
nie otrzymujemy ¿adnych wynagrodzeñ i niestety, ale musimy utrzymywaæ swoje rodziny i pracowaæ w
innych zak³adach czy prowadziæ
swoje firmy. Nie jesteœmy dostêpni
w wiêkszoœci czasu w tych godzinach, które wyznacza urz¹d. Radni
potrafili przyjœæ do nas w godzinach
popo³udniowych. Tak samo i ktoœ z
urzêdu mo¿e pojawiæ siê w godzinach popo³udniowych i dokumenty
sprawdziæ. Oczywiœcie z upowa¿-
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Œwiatowidem
nieniem, a nie jak to mia³o miejsce
podczas kontroli wrzeœniowej, po
której s³uch zagin¹³. Zwracaliœmy
siê na piœmie, po to aby te godziny
by³y popo³udniowe. Pisaliœmy, w
których dniach jesteœmy zawsze
dostêpni na stadionie i mo¿na
przyjœæ, umawiaj¹c siê czy nie. Zawsze mo¿na przyjœæ we wtorek i
czwartek, zawsze s¹ treningi, zarz¹d
klubu jest obecny na stadionie. S¹
inne dni – poniedzia³ek, œroda, pi¹tek - wystarczy wys³aæ pismo, zadzwoniæ, bêdziemy, przyszykujemy
siê – powiedzia³ prezes Klubu.
Wiceburmistrz Ireneusz Kabat,
w³¹czaj¹c siê do dyskusji, uprzedzi³, ¿e wprawdzie sam nie uczestniczy³ w rozmowach, zna jedynie
relacjê audytora, z której wynika, ¿e
zarz¹d nie podejmowa³ nawet poczty kierowanej z Urzêdu Miejskiego
w £obzie do... Urzêdu Miejskiego w
£obzie, bo jak zaznaczy³ w³odarz –
tam jest wyznaczony adres do korespondencji. Na taki zarzut prezes
Klubu ponownie wyt³umaczy³ wiceburmistrzowi, ¿e gdy cz³onkowie
zarz¹du koñcz¹ pracê, Urz¹d Miejski zamkniêty jest ju¿ od dawna na
cztery spusty i pocztê mog¹ odbieraæ jedynie w poniedzia³ki, o ile
zd¹¿¹.
W tym wypadku a¿ trudno uwierzyæ, ¿e urzêdniczy paradoks zaszed³ w tym mieœcie a¿ tak daleko.
Nied³ugo przed t¹ dyskusj¹ radne
prosi³y, aby urzêdnicy w pierwszej
kolejnoœci byli ludŸmi, a dopiero
potem urzêdnikami. Gdyby tak by³o
i w tym przypadku, byæ mo¿e uda³oby siê skorzystaæ z takiego wynalazku jak telefon, albo poczta e-mailowa, ustaliæ termin, pasuj¹cy obu
stronom i przeprowadziæ kontrolê.
Zamiast tego wysy³a siê pisma z
urzêdu do tego samego urzêdu.
Dalej wiceburmistrz wyjaœnia³,
¿e w kontroli nie musia³ uczestniczyæ ¿aden z cz³onków zarz¹du, wystarczy³o, aby przyniós³ kserokopie
pism. Kopie cz³onkowie zarz¹du
mogli wykonaæ w urzêdzie – oczywiœcie w godzinach pracy. Prezes
Klubu wyjaœni³, ¿e samo kopiowanie dokumentów zajê³oby im kilka
godzin i ¿e, aby móc to uczyniæ,
musieliby wzi¹æ urlop z pracy, a nie
dostan¹ go na trzy dni przed, bo tak
chc¹ urzêdnicy. Wielokrotnie ju¿ o
tym urz¹d informowali. Potwierdzi³, ¿e pismo skierowane do nich
odebrali po dwóch tygodniach w
dniu wyznaczonej kontroli. Starali
siê w tym dniu skontaktowaæ z audytorem, ale... abonent nie odpowiada³.

M³ody prezes, nauczony doœwiadczeniem, ¿e nic „na gêbê” w
urzêdzie siê nie za³atwia, œle pisma
do magistratu. W jednym z nich
napisa³:
„Z premedytacj¹ staraj¹ siê doprowadziæ do utraty pracy przez
cz³onków zarz¹du Klubu, a dzia³anie urzêdu uwa¿aj¹ za szkodnicz¹.
Urzêdnicy Urzêdu Miejskiego w
£obzie zapomnieli o swojej s³u¿ebnej roli, zapomnieli o charakterze
swojej pracy oraz w jaki sposób
zarabia siê wynagrodzenia”.
Burmistrz nieosi¹galny?
Prezes Klubu poinformowa³ zebranych, ¿e wielokrotnie cz³onkowie zarz¹du próbowali skontaktowaæ siê z burmistrzem w godzinach
popo³udniowych. Nie uda³o im siê
to.
- Godziny i terminy by³y przek³adane, a jak ju¿ przychodzi³o do
terminu, gdy mia³o siê to spotkanie
odbyæ, to by³o ono odwo³ywane.
Nie jesteœmy w stanie spotkaæ siê z
kimœ, wyt³umaczyæ, je¿eli nikt nie
chce z nami rozmawiaæ. Rozmawia
siê z nami tylko i wy³¹cznie drog¹
pisemn¹ i wyznacza dni i godziny, w
których mamy przyjœæ lub dni, w
których mamy siê pojawiæ. Staram
siê, t³umaczê, ¿e mo¿emy w innych
dniach, ale nie jest to termin trzyczy siedmiodniowy. Z naszej strony
staramy siê zrobiæ wszytko, ¿eby
dojœæ do jakiegoœ kompromisu. Termin rozliczenia dotacji jest 15 grudnia. Od 15 grudnia mamy 30 dni,
¿eby z³o¿yæ wszystkie dokumenty
na to jak, gdzie i w jaki sposób wydatkowaliœmy te pieni¹dze – powiedzia³ prezes Œwiatowida.
W dyskusjê w³¹czy³a siê radna
Krystyna Bogucka, która przypomnia³a, ¿e podczas jednego z posiedzeñ komisji ustalono, ¿e nie zostan¹ przyznane pieni¹dze, póki nie
bêdzie rozliczona sprawa poprzedniej dotacji.
- Nie ma rozstrzygniêcia, nie ma
og³aszania na BIP, dopóki nie bêdzie rozliczona sprawa poprzedniej
dotacji. 220 tys. z³ w bud¿ecie, które
daliœmy, jak mo¿na tak wydawaæ
pieni¹dze publiczne? O czymœ mówimy, jako radni, nie jest to respektowane. Dzisiaj – maj¹ racjê, nie
wiem, widzê, ¿e maj¹ racjê. A nasza
racja? A nasze zdanie radnych? Jestem zniesmaczona tak¹ prac¹. Nie
s³ysza³am, aby burmistrz powiedzia³ publicznie, ¿e podpisa³ i nie
da³ 25 tys. z³ – powiedzia³a radna.
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Do prokuratury trafi³
wniosek w sprawie
kupowania g³osów
w ³obeskiej radzie
£obez 2 grudnia 2011 roku

Prokuratura Okrêgowa w Szczecinie ul. Stois³awa 6
W dniu 30 listopada 2011 roku odby³a siê Sesja Rady Miejskiej w
£obzie. Jednym z tematów obrad, by³a sprawa zarz¹dzania sieci¹
wodno kanalizacyjn¹.
Przedstawiono dwie koncepcje. Pierwsza wydzier¿awienie firmie
prywatnej na 15 lat, z³o¿ona przez Burmistrza £obza. Druga koncepcja, spó³ka komunalna ze 100 procentowym udzia³em gminy z³o¿ona
przez grupê radnych.
Zanim dosz³o do g³osowania, na komisjach wygra³a koncepcja grupy radnych o utworzeniu spó³ki komunalnej. W czasie pomiêdzy komisjami i sesj¹, radny Ku¿el przyzna³ siê, ¿e g³osuje za spó³k¹ prywatn¹
poniewa¿ zastêpca Burmistrza Ireneusz Kabat obieca³ mu zrobienie
drogi w miejscowoœci Wysiedlê za 350 tysiêcy z³otych. Warto w tym
miejscu nadmieniæ, ¿e radny Ku¿el g³osowa³ za spó³k¹ komunaln¹
podczas opiniowania na komisjach.
Spotkania w sprawie kupczenia mieniem gminnym zorganizowa³a
radna Wies³awa Romejko. Radnej Romejko z kolei z-ca burmistrza
obieca³ w zamian za g³os na firmê prywatn¹ zrobienie drogi w Worowie
za 350 tysiêcy z³otych.
W czasie sesji rady H. Stankiewicz poinformowa³ zebranych o tym,
i¿ takie zdarzenia mia³o miejsce (radny Ku¿el pochwali³ siê tym radnym H. Stankiewiczowi i K. Boguckiej). Radny Stankiewicz poprosi³
o wykluczenie z g³osowania radnych Ku¿ela i Romejko. To spowodowa³o reakcjê W. Romejko, która publicznie przyzna³a, i¿ transakcji
dokona³a. Motywem transakcji by³a obiecana przez z-cê burmistrza
Ireneusza Kabata droga w miejscowoœci Worowo za 350 tysiêcy z³otych.
Zapis wypowiedzi W. Romejko posiada Biuro Rady Miejskiej w
£obzie.
Uwa¿amy, ¿e kupczenie mieniem gminy mia³o ogromny wp³yw na
wynik g³osowania. Skandalem jest, ¿e z-ca burmistrza lobbuje na rzecz
prywatnej spó³ki i w jej interesie kupczy mieniem gminy.
Podpisy piêcioro radnych (do wiadomoœci Redakcji)
Radny J. Skrobiñski doda³, ¿e po
raz kolejny okazuje siê, ¿e „ktoœ coœ
obiecuje, a póŸniej traci nagle pamiêæ”.
- Teraz s¹ konsekwencje. Tu jest
przepychanka w pismach. Ta przepychanka skoñczy siê w s¹dzie.
Trzeba wyci¹gn¹æ z tego wniosek na
przysz³oœæ. Po co to komu by³o potrzebne? Pieni¹dze zosta³y wydane,
bo takie by³y wczeœniejsze ustalenia
i teraz przez to, ¿e jest niedotrzymane s³owo, jest ca³e zamieszanie.
Dlatego nauczony doœwiadczeniem
m³ody prezes pisze pisma. Ma ich
ca³y plecak. Tu jest korespondencja
na podstawie paragrafów, przepisów i to skoñczy siê w s¹dzie. To
akurat dotyczy dotacji dla klubu, ale
to co pokaza³em wczeœniej, to jest

ca³kiem inna para kaloszy. Trzeba
by³o nie przydzielaæ dotacji. Kiedyœ
powiedzia³em, ¿e na Œwiatowidzie
po³amiecie sobie zêby i tak bêdzie.
To jest zbyt powa¿na sprawa - Œwiatowid - ¿eby sobie tak postêpowaæ z
ludŸmi. Tu chodzi o ca³¹ masê osób.
Jeœli macie jakieœ zastrze¿enia, to
mo¿ecie z³o¿yæ sprawê do prokuratury. Pan Ireneusz Kabat widzia³
dokumenty. Postêpuje siê zgodnie z
prawem, a jedyna reakcja jest –
wzi¹æ i facetowi przy³o¿yæ, bo tak
siê dzieje w tej chwili. Nie przyk³adacie w tej chwili Pietrzykowi tylko
ca³ej masie ludzi. A ludzie na mieœcie wrz¹. Bardzo. Rozstrzygn¹ to
niezale¿ne s¹dy i myœlê, ¿e nie dacie
sobie dalej rady – zakoñczy³ radny
Janusz Skrobiñski.
MM
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50 lat w ma³¿eñstwie

(WÊGORZYNO) W sobotê, 3
grudnia 2011 r., o godzinie 12.00,
w auli gimnazjum w Wêgorzynie
odby³a siê uroczystoœæ wrêczenia
medali za d³ugoletnie po¿ycie
ma³¿eñskie, nadanych przez prezydenta RP.
Medale otrzyma³o dziesiêæ ma³¿eñstw z gminy Wêgorzyno, ale na

spotkanie dotar³o tylko szeœæ. Na
uroczystoœci obecna by³a burmistrz
Monika KuŸmiñska i wiceprzewodnicz¹cy Rady Miejskiej Jan Szymko oraz kierownik USC Aleksandra
Paraszczak. Uroczystoœæ zorganizowa³ Urz¹d Miejski w Wêgorzynie.
Uczniowie z Gimnazjum w Wê-

gorzynie przygotowali dla wszystkich uczestników spotkania wystêpy artystyczne - piosenki i wiersze
zwi¹zane z rocznic¹ Z³otych Godów
– 50 lat wspólnego po¿ycia w ma³¿eñstwie.

Zofia i Stanis³aw B³aszczyk, Brygida i Kazimierz Guzik, Bronis³awa i
Kazimierz Jackiewicz, Stanis³awa i
Micha³ Majcherowicz, Maria i Janusz Sadurek oraz Bronis³awa i
Ludwik Za³uski.

¯yczenia, dyplomy, kwiaty i
medale prezydenta RP otrzymali:

Redakcja sk³ada jubilatom
¿yczenia - wszystkiego najlepszego.

Ekspresowa sesja Rady Miejskiej w Wêgorzynie
(WÊGORZYNO) 30 listopada
2011 roku w Urzêdzie
Miejskim w Wêgorzynie
odby³a siê XI sesja Rady
Miejskiej w Wêgorzynie. Jak
siê szybko okaza³o, by³a to
sesja inna, ni¿ zwykle.
Po rozpoczêciu obrad radni
szybko doszli do punktu uchwa³,
wiêc wszyscy uczestnicy sesji byli
bardzo zdziwieni. Radni w tym dniu
byli bardzo zgodni, nie pada³o zbyt
wiele pytañ ani uwag, a podczas g³osowania nad projektami uchwa³ radni byli zgodni i g³osowali za ich
podjêciem. Nie by³o ani jednego
g³osu przeciw, czy wstrzymuj¹cego.
Wœród so³tysów da³o siê s³yszeæ: „co siê z wami dzieje?”. Radni
z Wêgorzyna zd¹¿yli ju¿ przyzwyczaiæ wszystkich do d³ugich spotkañ
i gor¹cych dyskusji. Tym razem
by³o inaczej i po ponad godzinnym
spotkaniu obrady zamkniêto.
Na tej sesji Rada Miejska podjê³a uchwa³y w sprawach:

1. okreœlenia trybu udzielania i
rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form
wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne
lub prawne na terenie gminy Wêgorzyno oraz trybu i zakresu kontroli
prawid³owoœci ich wykorzystania;
2. przyjêcia „Programu wspó³pracy Gminy Wêgorzyno z organizacjami pozarz¹dowymi i innymi
uprawnionymi podmiotami prowadz¹cymi dzia³alnoœæ po¿ytku publicznego na rok 2012”;
3. przyjêcia programu pn. „Aktualizacja Programu Ochrony Œrodowiska dla Gminy Wêgorzyno”
oraz „Prognozy oddzia³ywania na
œrodowisko dla Gminy Wêgorzyno
na lata 2012-2015 z uwzglêdnieniem lat 2016-2019 oraz zmiany
uchwa³y Nr XIX/219/2004 Rady
Miejskiej w Wêgorzynie z dnia 30
czerwca 2004 r. w sprawie Programu ochrony Œrodowiska Gminy i
Planu Gospodarki Odpadami dla
CZG R-XXI z siedzib¹ w Nowogardzie na lata 2004-2015;

4. okreœlenia stawek w podatku
od œrodków transportowych;
5. zmiany bud¿etu Gminy Wêgorzyno na rok 2011 i zmian w bud¿ecie;
6. kierunków dzia³ania Burmistrza w zakresie zasad odp³atnego
przejmowania urz¹dzeñ wodoci¹gowych i kanalizacyjnych wybudowanych przez inwestorów;
7. upowa¿nienia Burmistrza Wêgorzyna do podpisania umowy
wykonawczej o rekompensatê z Ce-

lowym Zwi¹zkiem Gmin R-XXI;
8. wyra¿enia zgody na nieodp³atne nabycie od Skarbu Pañstwa nieruchomoœci gruntowej niezabudowanej;
9. wyra¿enia zgody na nieodp³atne nabycie od Polskich Kolei Pañstwowych S.A w Warszawie prawa
w³asnoœci 3 lokali mieszkalnych po³o¿onych w Mieszewie 54, wraz z
udzia³em w gruncie stanowi¹cym
prawo u¿ytkowania wieczystego.
Piotr Jachym
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„Przestañmy sobie robiæ z prawa jakieœ kpiny. To jest propozycja korupcyjna”

Ustawka w urzêdzie pod prywatn¹ firmê.
(£OBEZ). W ostatnim dniu
listopada radni mieli podj¹æ
decyzjê o tym, kto bêdzie
zarz¹dza³ sieci¹
wodoci¹gow¹ w gminie.
Teoretycznie, jak
przekonywano, przez d³ugi
czas z wodoci¹gów wielkich
kokosów nie ma, bo ledwo
wychodzi siê na zero. Z
drugiej strony, walka o g³osy
radnych trwa³a za¿arcie.
Posuniêto siê do „kupienia”
g³osów za... drogi, aby
wodoci¹gami zarz¹dza³a
dotychczasowa spó³ka.
Przed sesj¹ radni ustalili miêdzy
sob¹, ¿e wy³¹cz¹ z porz¹dku obrad
g³osowanie nad tymi projektami, albowiem uznano, ¿e nie s¹ one w
pe³ni przygotowane. Do projektu
uchwa³y przedstawionego przez
burmistrza brakowa³o protoko³u
uzgodnieñ, tak wa¿nego dla warunków dalszej wspó³pracy, natomiast
radni, którzy wnieœli swój projekt na
proœbê oponentów, chcieli dopisaæ
w uzasadnieniu kolejne argumenty.
Tym samym teoretycznie obie strony powinny byæ zgodne, co do wycofania tych¿e uchwa³ z porz¹dku
obrad i przeniesienia g³osowania na
inny termin. Wniosek mia³ z³o¿yæ
radny Tadeusz Sikora. W zwi¹zku z
tym, ¿e nie zrobi³ tego, uczyni³ to wiceprzewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Piotr Æwik³a. Podczas g³osowania
T. Sikora wstrzyma³ siê od g³osu, ku
zdziwieniu radnych g³osuj¹cych za
wycofaniem. Ku ich zdziwieniu
zreszt¹ piêciu innych równie¿ zag³osowa³o za pozostawieniem projektów uchwa³. Wynik g³osowania
by³ remisowy: siedem do siedmiu i
jako g³osowanie nierozstrzygniête uchwa³y pozosta³y w porz¹dku obrad.
Mój projekt jest rozs¹dnejszy
Dyskusjê na temat wodoci¹gów
rozpocz¹³ burmistrz Ryszard Sola,
w wiêkszoœci przytaczaj¹c cytowane ju¿ przez nas argumenty w poprzednim tygodniu. Zacz¹³ od historii funkcjonowania spó³ki. Zaznaczy³, ¿e spó³ka od 15 lat „dba o to,
aby w sposób nieprzerwany mieszkañcy byli zaopatrywani w wodê”.
Zaznaczy³, ¿e spó³ka przez okres
zwi¹zany z gmin¹ umow¹ ze swojego zadania wywi¹zywa³a siê dobrze
i nie by³o skarg na to, ¿e spó³ka ze
swoich statutowych zadañ nie wywi¹zuje siê.

Mówi³ te¿ o projekcie i o tym, ¿e
mo¿na dostaæ 50 proc. dofinansowania z Unii, „aby w ci¹gu trzech lat
15. tysiêczn¹ aglomeracjê doprowadziæ do 100 proc. kanalizacji”.
Problem w tym, ¿e projekt tzw. zatorza nie obejmuje kompleksowego
rozwi¹zania gospodarki wodnoœciekowej nie tylko na terenie gminy, ale i miasta. Nie obejmuje nawet
oczyszczalni, a jedynie kilka ulic za
torami i to wszystko.
- Dla mnie osobiœcie szkoda jest
zabezpieczaæ w bud¿ecie przysz³orocznym, czy w latach nastêpnych,
œrodki po to, aby wy³o¿yæ je wprost
na za³o¿enie spó³ki. Uwa¿am, i¿
bêd¹ to pieni¹dze wydane na pewnego rodzaju niepewnoœæ jutra. Lepiej
te pieni¹dze zainwestowaæ, wybudowaæ za to ulice, drogi, skanalizowaæ jak¹œ czêœæ miasta, bo te pieni¹dze zostan¹ wydane nale¿ycie i coœ
po nas zostawimy namacalnego,
coœ, co ma s³u¿yæ mieszkañcom –
nie mi. Moja posesja jest skanalizowana. Mój projekt jest rozs¹dniejszy, bo w nim zawarte jest praktycznie wszystko to, co jest nam niezbêdne i konieczne. Nie tylko mówiê o sieci wodoci¹gowo-kanalizacyjnej. Mówiê o czymœ dalej, co nas
czeka. Mówiê o tym, ¿e od 2014
roku musimy zacz¹æ modernizowaæ
oczyszczalniê œcieków. Sk¹d gmina
weŸmie na to pieni¹dze? Znacie
koszty, jakie w zwi¹zku z modernizacj¹ tej oczyszczalni bêdziemy
musieli wy³o¿yæ. Aby zmniejszyæ
wydatki bud¿etu gminy, prowadzê
rozmowy z prezesem i ca³ym zarz¹dem, aby to spó³ka, jako nasz partner, korzystaj¹cy z naszego mienia,
te¿ zaanga¿owa³ siê w modernizacjê, wyk³adaj¹c swoje œrodki. T³umaczê po raz kolejny - nie bêdziemy
musieli wydawaæ swoich œrodków
na modernizacjê œcieków 6 milionów z³, tylko wydamy mo¿e piêæ
milionów z³. Bo ten milion deklaruje nam spó³ka na elementy, które s¹
te¿ potrzebne. Uwa¿am, ¿e nie staæ
nas jest w tej chwili na to, aby wydawaæ pieni¹dze w coœ, co jest niepewne, co mo¿e obci¹¿yæ z jednej strony mieszkañców, bud¿et gminy, a
nas spowolniæ w realizacji naszych
planów – argumentowa³ burmistrz.
Aby ludzie na wsi p³acili tyle,
co ludzie w mieœcie
Argumentacjê za powo³aniem
spó³ki przytoczy³ radny Henryk
Stankiewicz, który wraz z innymi
radnymi by³ za powo³aniem spó³ki
komunalnej.
- Ta spó³ka po to ma zostaæ powo³ana, abyœmy wreszcie zajêli siê
naprawdê zaopatrzeniem w wodê i

odprowadzaniem œcieków. W tej
chwili spó³ka, która wykonuje te zadania, jest spó³k¹ prywatn¹, która
dba o swój interes. Na interesie odbiorców wody i œcieków mniej im
zale¿y. Dwa tygodnie temu z pani¹
z mieszkaniówki robi³em objazd po
wsiach i to, co siê dzieje na wsiach
ze œciekami, to jest tragedia. Rozmawia³em z jednym z mieszkañców,
to przyzna³, ¿e œcieki wozi na pole,
mieszkanka z kolei, ¿e nie mo¿e
okna w lecie otworzyæ, bo z krzaków jest taki smród, ¿e nie mo¿e
wytrzymaæ. Teraz jest tak, ¿e za
ka¿dy wywóz œcieków trzeba p³aciæ
ciê¿kie pieni¹dze. Powo³uj¹c spó³kê, chcemy doprowadziæ do tego,
aby œcieki na wsiach by³y odbierane
za takie pieni¹dze, jakie p³ac¹
mieszkañcy miasta. Trzeba zrobiæ
wreszcie porz¹dne kalkulacje, kupiæ samochody, ¿eby to wszystko
zwoziæ na oczyszczalniê œcieków, a
nie rozlewaæ po rowach.
Pan burmistrz Kabat powiedzia³, ¿eby budowaæ przydomowe
oczyszczalnie... Jeœli bêdziemy zarabiaæ tyle, co burmistrz Kabat, to
bêdziemy sobie je budowaæ. Co siê
w mieœcie dzieje? Trzeba przejœæ siê
budynek po budynku. Jedni s¹ w³¹czeni tu, inni tu. Wiadomo gdzie to
wszystko p³ynie, s¹ jakieœ ujœcia do
Regi. Nas nie bêd¹ nagradzali za to,
¿e zrobiliœmy 30 km ruroci¹gów,
tylko przyjad¹, wezm¹ próbkê z rzeki i bêdziemy mieli wszyscy za to
pozamiatane. Ca³y czas mówi siê o
pieni¹dzach. Nie potrzeba tu ¿adnych koparek, sprzêtu, tylko ludzi,
¿eby to wszystko pilnowali. Do powo³ania spó³ki potrzeba 100 tys. z³
na wk³ad zak³adowy i na rozpoczêcie dzia³alnoœci. Nikt przecie¿ nie
doprowadzi do tego, aby ludzie raptem przestali p³aciæ za wodê i œcieki.
Z tego tytu³u wp³ywa po 220 tys. z³
miesiêcznie. I niech nikt tutaj takich
rzeczy nie opowiada – powiedzia³
radny.
Kupczenie g³osami
Podczas swojej wypowiedzi
radny Stankiewicz poinformowa³
zebranych o tym, jak to siê przeci¹ga radnych na swoj¹ stronê, czyli
magistratu.
- Chcia³em te¿ powiedzieæ o jednej bardzo nieprzyjemnej sprawie w
formie oœwiadczenia. W poniedzia³ek otrzymujê telefon od radnego
Ku¿ela, który mówi mi, ¿e „rezygnujê z g³osowania za spó³k¹ komunaln¹, bo by³em u pana burmistrza
Kabata z pani¹ radn¹ Romejko i
burmistrz obieca³ nam, ¿e wybuduje
drogê w Worowie za 350 tys. z³ i dla
mnie w Wysiedlu drogê za 350 tys.

z³”. Mo¿e pan teraz, panie burmistrzu, mówiæ, ¿e to nieprawda, ¿e ja
k³amiê, a ja to s³ysza³em na w³asne
uszy. Poinformowa³em o tym pani¹
przewodnicz¹c¹ Komisji Bud¿etowej, poinformowa³em wiceprzewodnicz¹cego Rady Miejskiej, do
pana przewodnicz¹cego nie mog³em siê dodzwoniæ. Mo¿e nie mia³
czasu ze mn¹ rozmawiaæ. To jest
skandal. Mo¿e by pan dla mnie jakiegoœ mercedesa obieca³ – nie ma
sprawy, jak¹œ tam uchwa³ê poprê.
Do czego u nas s³u¿y bud¿et miasta?
Bud¿et miasta u nas s³u¿y do za³atwiania prywatnych interesów –
powiedzia³ radny Stankiewicz.
Po tych s³owach z³o¿y³ dwa
wnioski formalne: pierwszy o wykluczenie z g³osowania nad projektami uchwa³ radnej Wies³awy Romejko i radnego Antoniego Ku¿ela.
Drugi wniosek - aby g³osowanie
by³o imienne.
Nikt podczas sesji nie zaprzeczy³, ¿e pad³y takie propozycje. Nawet radna Wies³awa Romejko, która
zabra³a g³os w tej sprawie, poczu³a
siê obra¿ona przez radnego Stankiewicza, bo jak stwierdzi³a ma prawo
rozmawiaæ na temat bud¿etu wielokrotnie i z ka¿dym. Nie zaprzeczy³a
jednak, ¿e taka propozycja pad³a.
Obecna na sali obrad radca prawny
Ewa Wójcik uzna³a jednak, ¿e nie
dosz³o tu do próby przekupstwa.
Nie widzia³a te¿ interesu prawnego
radnych ani konfliktu interesów.
Innego zdania by³ wiceprzewodnicz¹cy Rady Miejskiej Piotr Æwik³a,
jednak przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Kazimierz Chojnacki przychyli³ siê do wyk³adni radczyni i do
g³osowania nad wykluczeniem radnych z g³osowania nie dosz³o.
Radni, bêd¹cy za powo³aniem
spó³ki komunalnej nie dali siê jednak tak szybko zbiæ z panta³yku.
Radny Stankiwicz dopytywa³, gdzie
w takim razie w zamierzeniach inwestycyjnych na rok 2012, jest napisane, ¿e bêdzie wykonana droga w
Wysiedlu za 350 tys. z³ i droga w
Worowie za 350 tys. z³. Takich wpisów nie by³o. Mo¿e siê pojawi¹.
- Przestañmy sobie robiæ z prawa jakieœ kpiny. To jest propozycja korupcyjna. Wczoraj by³em w
Prokuraturze Okrêgowej w Szczecinie i z³o¿y³em doniesienie. Bêdziecie siê z tego t³umaczyæ. powiedzia³.
Radny Janusz Skrobiñski wyk³adniê radczyni prawnej zastosowa³ na przyk³adzie.
- Mogê tak powiedzieæ: jeœli
obiecujecie mi, ¿e wybudujecie stadion, to ja dzisiaj nie g³osujê za
spó³k¹ komunaln¹. Czy ja coœ z³ego
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Jak¹ rolê odegra³ wiceburmistrz Kabat?
robiê? To nie jest dla mnie, to jest dla
spo³eczeñstwa. Je¿eli zbudujecie
stadion od postaw, to ja podpisujê
siê pod t¹ spó³k¹, która jest. Przecie¿ to nie jest nic z³ego – to dla spo³eczeñstwa – stwierdzi³ ironicznie.
Doda³, ¿e zanim czêœæ radnych
z³o¿y³a projekt o powo³aniu spó³ki
komunalnej, zapozna³a siê z dzia³aj¹cymi w regionie, radni odwiedzali
poszczególne spó³ki, przygl¹dali
siê sposobowi zarz¹dzania, rozmawiali na ten temat, pozyskiwali wiedzê, dane, rozmawiali z fachowcami i to ich przekona³o.
- Ja nie mam sympatii czy antypatii do pana Misiuna. Musi byæ jak
najlepiej w jego firmie, poniewa¿
wszyscy wiemy, ¿e nie dzia³a tylko
na wodoci¹gach, ale ma te¿ inn¹
dzia³alnoœæ. Poniewa¿ dzia³alnoœæ
na wodoci¹gach to dla spó³ki zero,
bo dochody ma na innej dzia³alnoœci, dlatego jest taka moja decyzja,
a nie inna. Dzisiaj by³a jeszcze próba odsuniêcia tego tematu. Do koñca nie byliœmy przekonani o spó³ce,
czy doprecyzowaæ porozumienie z
wodoci¹gami. Niestety radni nie
zgodzili siê na to i bêdziemy musieli
dzisiaj podj¹æ decyzjê – powiedzia³.
To jest paso¿ytnictwo
Radna Maria Pokomeda, aby zobrazowaæ burmistrzowi o co chodzi
radnym, pragn¹cym powo³aæ spó³kê, odnios³a siê do œwiata przyrody.
- Przytoczê porównanie panu
burmistrzowi, bo pan jest leœnikiem,
znawc¹ przyrody. Ogl¹da³am taki
program przyrodniczy o mrówkach,
które ¿yj¹ sobie w symbiozie z grzybem. Chcielibyœmy, aby ta nasza
wspó³praca z tym kimœ, kto bêdzie
tutaj zarz¹dza³, by³a symbioz¹. Natomiast ja mam wra¿enie, ¿e my
mamy tu jemio³ê. Pan wie, panie
burmistrzu, co to jest jemio³a. Roœnie d³ugo, cierpliwie, ci¹gnie soki.
Myœlê, ¿e jak tej jemiole jeszcze 15
lat damy, to wyci¹gnie nam wszystko. Dzisiaj, gdybyœmy zamknêli
dzia³alnoœæ spó³ki, to zostajemy ze
starymi dziurawymi rurami, z pustymi budynkami, z gruntem, z ogrodzeniem. Nie mamy nic. To co to
jest za interes dla nas? Tutaj by³a
taka argumentacja – to co wy sobie
wyobra¿acie, ¿e wy bêdziecie wynajmowaæ sprzêt? A co pani myœli,
¿e my tego sprzêtu nie wynajmujemy? Oczywiœcie. Przecie¿ spó³ka
PWiK daj¹c ci¹gnik, daj¹c przyczepê, za wszystko sobie ka¿e p³aciæ.
Uwa¿am, ¿e gdybyœmy przeszli na
spó³kê komunaln¹, to my mo¿emy
ca³y czas korzystaæ z us³ug tej spó³ki, bo podkreœlam - ja nic nie mam

do pana Misiuna i nic do jego pracowników nie mam. Mo¿emy tego
pana zatrudniæ, zanim nie dorobimy
siê swojego sprzêtu. Tak samo zap³acimy za ci¹gnik, za przyczepê, za
wywóz szamba, tylko to my bêdziemy decydowali, ile razy bêdzie jeŸdzi³, ile ci¹gników, ile bêdzie tego
wywozi³. Bêdziemy to kontrolowaæ, a pañstwo niech wo¿¹. My
pañstwu zap³acimy za to, uczciwie,
prawdopodobnie za stawkê, jak¹
sobie pañstwo za¿ycz¹. My nie
chcemy przekreœliæ wspó³pracy. Tu
na rozmowach pad³a nawet propozycja, by pan Misiun wszed³ w spó³kê z nami, ale pan Misiun powiedzia³, ¿e absolutnie nie. W prasie
pan burmistrz próbowa³ zarzuciæ, ¿e
w ten sposób wysy³amy z³e sygna³y
dla prywatnych przedsiêbiorców.
Nieprawda. Tu jest sytuacja zupe³nie szczególna. Bo je¿eli mamy np.
firmê PUK, to ona gospodaruje na
swoim i œwiadczy nam us³ugi. Tu
sprawa jest zupe³nie czysta i przejrzysta. Tu nie jest przejrzyœcie, bo
pan nie gospodaruje na swoim, do
tego prowadzi dodatkow¹ dzia³alnoœæ, co zawsze bêdzie rodziæ podejrzenia, nawet jeœli ta dzia³alnoœæ
bêdzie czysta. Nie da rady przekonaæ ludzi, ¿e tak nie jest, dlatego
pozwolenie tej spó³ce wczeœniej na
tak¹ dzia³alnoœæ, by³o b³êdem. Ja
wiem, ¿e dzisiaj bêdzie nam ciê¿ko
zacz¹æ tê spó³kê. Jeœli odroczymy to
na 15 lat, to za 15 lat bêdziemy jeszcze biedniejsi. Ta jemio³a nas jeszcze mocniej zje. Te rury w ziemi
bêd¹ jeszcze gorsze, budynki zaczn¹ siê sypaæ, bo spó³ka nie ma
zupe³nie interesu w tym, ¿eby inwestowaæ, bo to nie jest symbioza, to
jest paso¿ytnictwo – powiedzia³a
radna Pokomeda.
Wiceburmistrz Ireneusz Kabat
stwierdzi³, ¿e dziurawe rury, to wina
po czêœci urzêdu i rady, bo nie by³o
zgody na budowê kanalizacji wczeœniej. Zwróci³ uwagê, ¿e inne gminy
prowadzi³y inn¹ politykê. Od lat 90.
budowa³y kanalizacjê i dzisiaj maj¹
to, co maj¹, a my jesteœmy 15 lat do
ty³u.
Argumentuj¹c za pozostawieniem PWiK uzna³, ¿e teraz magistrat
wie, o ile mog¹ zwiêkszyæ siê ceny
taryf w przysz³ym roku, czyli „mniej
wiêcej o wskaŸniki, które s¹”. Dopytywa³, jaka cena bêdzie obowi¹zywa³a w spó³ce komunalnej. Na
odpowiedŸ, ¿e podobna, nie da³ siê
przekonaæ. Radna Pokomeda doda³a równie¿, ¿e po zwolnieniu z podatku (od nieruchomoœci, za który
p³acimy w cenie wody do PWiK a
PWiK do gminy) cena nie powinna
byæ wiêksza. To obruszy³o wicebur-

mistrza, który powiedzia³, ¿e jeœli
radni zwolni¹ spó³kê z podatku, to
gmina ma 600 tys. z³ wp³ywów do
bud¿etu mniej. Zapomnia³ jednak,
¿e te pieni¹dze zosta³yby w spó³ce,
która wówczas by³aby odpowiedzialna za inwestycje. W tym uk³adzie podatek by³by nawet bezzasadny. Wiceburmistrz jednak uzna³, ¿e
w takim wypadku gmina bêdzie
jeszcze mniej robiæ i zaci¹gaæ kolejne kredyty.
Radna Wies³awa Romejko uzna³a, ¿e projekt uchwa³y przedstawiony przez burmistrza jest pe³en konkretów, czego brakuje jej w projekcie radnych. Nie przekonuj¹ j¹ równie¿ argumenty radnych przedstawiane g³oœno. Brakowa³o jej dok³adnych, precyzyjnych wyliczeñ.
Uzna³a równie¿, ¿e rada nie jest od
tego, by kontrolowaæ spó³kê, od
tego jest burmistrz – bez wzglêdu
ma to, czy jest to spó³ka prywatna
czy komunalna. Dowodzi³a, ze radni nie mieliby prawa wgl¹du w dokumenty, tak samo jak nie maj¹ teraz. Szkoda, ¿e radna nie zajrza³a do
protoko³u kontroli Komisji Rewizyjnej z 2009 roku.
Dlaczego nie ma równoœci?
Radna Krystyna Bogucka uzna³a, ¿e wydzier¿awienie sieci prywatnemu podmiotowi na 15 lat, jest niebezpieczeñstwem dla mieszkañców, dla nastêpnej kadencji i dla
nastêpnego burmistrza.
- Proszê nie mówiæ, ¿e spó³ka zainwestuje swoje pieni¹dze na modernizacjê oczyszczalni. Spó³ka
zainwestuje 20 proc. kosztów
udzia³u w³asnego jako kredyt komercyjny, który bêdzie wkalkulowany w cenê œcieków. Spó³ka nie
daje ¿adnych pieniêdzy swoich.
Bierze kredyt komercyjny na udzia³
20 proc. do zaci¹gniêcia kredytu z
banku – po¿ycza komercyjny kredyt. Z uzasadnienia dowiedzia³am
siê, ¿e spó³ka ma 50 osób zatrudniæ.
Naszych jest 22,5 etatu, zostaje 27,5
etatu. Dlaczego nie chcemy siê zgodziæ, ¿ebyœmy mieli spó³kê? Bêd¹
robili us³ugi na zdrowych zasadach,
potrzebujemy sprzêt na trzy godziny? - wynajmujemy, nawet w umowie mo¿e to byæ wszystko zapisane.
Je¿eli mamy tak¹ umowê, udaæ siê
do ekonomisty, to jest przepisana
umowa sprzed trzech lat – nic wiêcej. Pan burmistrz skorzysta³by ze
swojej opcji na trzy lata, a ja drugiemu burmistrzowi na kolejn¹ kadencje nie zafundujê takiej umowy swoim g³osem, takiej umowy i takiej
propozycji. Ile razy prosi siê o to –
co z t¹ wiosk¹? Ludzie musz¹ p³aciæ
17 czy 28 za 1 m.szeœc. Dlaczego nie

ma równoœci?Tu trzeba rozwi¹zaæ
sedno sprawy. Mieliœmy trzy lata na
przygotowanie wszystkiego – powiedzia³a radna.
Mimo i¿ radni, którzy chcieli powo³aæ spó³kê komunaln¹, jako jeden
z g³ównych argumentów podawali,
¿e pragn¹ zmniejszyæ ceny za wywóz œcieków z wiosek, to w³aœnie
trzech radnych reprezentuj¹cych
wieœ by³o przeciw jej powo³aniu. W
rozmowach w kuluarach wynika³o,
¿e przynajmniej czêœæ so³tysów by³a
za pozostawieniem obecnej spó³ki,
choæ nigdy nie zosta³a przedstawiona argumentacja, dlaczego za wywóz szamba tak du¿o p³aci siê w tej
gminie.
Niektórzy radni domagali siê
szczegó³owych wyliczeñ i kalkulacji od radnych pragn¹cych powo³aæ
spó³kê komunaln¹. Odpowiedzi
udzieli³ radny Lech Urbañski, który
zaproponowa³ spojrzeæ w taryfy,
gdzie jest ca³y wynik i gdzie ujmuje
siê ca³y koszt. Wystarczy³o tylko
odrobinê w³asnej pracy, albo... odwagi.
Za propozycj¹ pozostawienia
tego w dotychczasowym zarz¹dzie
PWiK - bez przetargu - zag³osowa³o
8 radnych, przeciw by³o 6, jeden
radny (Marcin Æwik³a) by³ nieobecny, bowiem przebywa na zwolnieniu
lekarskim.
Za pozostawieniem PWiK g³osowali: przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Kazimierz Chojnacki, radni:
Bogdan Górecki, Antoni Ku¿el
(wczeœniej by³ za spó³k¹ komunaln¹), Zbigniew Pude³ko, Marek
Rokosz, Tadeusz Sikora, W³adys³aw Tabaka (wczeœniej opowiada³
siê za spó³k¹ komunaln¹, podczas
g³osowania na komisjach po³¹czonych wstrzyma³ siê od g³osu).
Za spó³ka komunaln¹: wiceprzewodnicz¹cy rady Piotr Æwik³a, Krystyna Bogucka, Maria Pokomeda,
Janusz Skrobiñski, Henryk Stankiewicz, Lech Urbañski.
MM
Od Redakcji
Zostaje pytanie, kto teraz bêdzie
pilnowa³, by ceny wody dla mieszkañców nie ros³y wedle uznania
PWiK? Czy zadbaj¹ o to radni, którzy zag³osowali za pozostawieniem
spó³ki PWiK? Czy przyjrz¹ siê taryfom w przysz³ym roku? Bardzo
w¹tpliwe, bo akurat oni wczeœniej
nie anga¿owali siê w kontrolê kosztów i analizê cen wody i œcieków.
Ma³o tego, radna Romejko jasno
okreœli³a, ¿e radni nie s¹ od tego, aby
kontrolowaæ i sprawdzaæ taryfy, bo
od tego jest burmistrz. A co zrobi¹,
jak burmistrzowi nie bêdzie siê
chcia³o?
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INFORMACJE - OG£OSZENIE

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 pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿:
niezabudowanej dzia³ka gruntu o nr ewidencyjnym 853 o pow. 0,5496 ha po³o¿onej w obrêbie ewidencyjnym nr 1 m. Wêgorzyno przy ul. Przemys³owej, posiadaj¹cej urz¹dzon¹ KW nr SZ1L/00006878/
3. Dzia³ka gruntu w kszta³cie wieloboku. Teren dzia³ki p³aski w czêœci Zach. przylegaj¹cej do ulicy Przemys³owej i w czêœci Pn przylegaj¹cej do terenów kolei. W czêœci Pn - Wsch i Pd. istnieje obni¿enie terenu. Grunt
po³o¿ony w obni¿eniu terenu zakrzaczony. Teren gruntu p³askiego nosi w znacznej czêœci znamiona gruntu
o charakterze nasypowym. W interesie nabywcy jest sprawdzenie mo¿liwoœci geotechnicznych w³aœciwoœci
gruntu. Przez grunt dzia³ki w kierunku Wsch - Zach u³o¿ony jest odcinek kolektora sanitarnego ? 300 z
posadowion¹ studni¹ przy granicy z ulic¹ Przemys³ow¹. W czêœci Pd - Zach przy granicy z dzia³k¹ nr 251/
59 z wysokim poziomem wód gruntowych. S¹siedztwo zabudowy produkcyjno - magazynowej, mieszkaniowej i terenu kolei z czynn¹ linia kolejow¹. Na gruncie dzia³ki przy ulicy Przemys³owej roœnie kilka drzew
liœciastych.
Cena wywo³awcza wynosi 53 665,00 z³ (podatek VAT zostanie doliczony do ceny
uzyskanej w przetargu).
Wadium wynosi 10 733,00 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 dzia³alnoœci gospodarczej
(P -produkcji, BS -bazy sk³adu).
System terenów chronionych i kierunki ochrony zasobów œrodowiska przyrodniczego: Natura 2000
„Ostoja Iñska”.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 09.01.2012 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 5 stycznia 2012 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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Kolejna
turbina
wiatrowa
(RESKO) 15 listopada na wniosek pana Jaros³awa Okruszek zam.
D³utów, dzia³aj¹cego jako pe³nomocnik NOWICO Witold Jurczyk,
zosta³o wszczête postêpowanie administracyjne w sprawie o wydanie
decyzji o œrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjê inwestycji polegaj¹cych na budowie
jednej turbiny wiatrowej o mocy do
2 MW wraz z niezbêdn¹ infrastruktur¹.
Jak dowiedzieliœmy siê od sekretarz Gminy Resko Danuty Mielcarek, postêpowanie zosta³o zawieszone, poniewa¿ inwestor musi najpierw przedstawiæ raport o oddzia³owywaniu na œrodowisko planowanej przez siebie inwestycji. Planowana turbina mia³aby powstaæ w
obrêbie wsi £ugowina.
Warto przypomnieæ, i¿ spó³ka
PGE Energia Odnawialna w imieniu
inwestora og³osi³a ju¿ przetarg na
budowê farmy wiatrowej; siedem
wiatraków ma powstaæ w³aœnie na
obszarze £ugowina - Resko.
PJ

Gmina
zabierze
stare graty
(£OBEZ-gmina). 5, 6 i 7 grudnia
2011 r. przeprowadzona bêdzie bezp³atna zbiórka odpadów wielkogabarytowych z gospodarstw domowych
mieszkañców Gminy £obez.
Podczas zbiórki odbierane bêd¹:
meble, dywany, wyk³adziny, sprzêt
AGD i RTV, opony i inne tego typu
wielkogabarytowe sprzêty. Zabrania siê
wystawiania: gruzu, odpadów budowlanych i niebezpiecznych.
Na terenie miasta zbiórka odbywaæ
siê bêdzie w dniach 5, 6 i 7 grudnia 2011
r. Na terenach wiejskich zbiórka odbywaæ siê bêdzie w dniu 6 grudnia br.
W rejonie zabudowy jednorodzinnej odpady maj¹ byæ wystawiane przed
posesjê, w miejscu umo¿liwiaj¹cym
dojazd pojazdu zbieraj¹cego odpady,
natomiast w przypadku zabudowy wielorodzinnej – w rejonie miejsc ustawienia pojemników na odpady komunalne.
Prosimy o zwrócenie szczególnej
uwagi i wystawianie odpadów w taki
sposób, aby nie stwarza³y utrudnieñ dla
poruszaj¹cych siê osób i pojazdów.
Zbiórkê odpadów wielkogabarytowych, na zlecenie Gminy, prowadziæ
bêdzie Przedsiêbiorstwo Us³ug Komunalnych.
um
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Prezentacja firm powiatu ³obeskiego – firma MAXIMA z £obza

Stawiamy na odzie¿ eleganck¹,
bardzo wysokiej jakoœci
Firma Maxima powsta³a w
Szczecinie i istnieje ju¿ na polskim
rynku odzie¿owym 15 lat. Za³o¿ycielk¹ firmy jest pani Ewa Dani³owicz, pochodz¹ca z £obza. W
£obzie natomiast znajduje siê oddzia³ tej firmy i funkcjonuje 5 lat. W
³obeskim oddziale znalaz³o zatrudnienie 14 pracowników, wœród nich
jest dwóch mê¿czyzn. Odzie¿ firmy
Maxima mo¿na znaleŸæ w galeriach
i centrach handlowych ca³ej Polski,
ale tak¿e w sklepach w Niemczech.
Firmy posiada w Szczecinie tak¿e
swoje dwa sklepy firmowe, budowany jest trzeci, dodatkowo zosta³
otwarty tak¿e sklep firmowy w
£obzie. W ³obeskim oddziale firmy
Maxima g³ównie szyje siê bluzki,
sukienki i spódnice.
O firmie rozmawialiœmy z paniami Ew¹ Sarneck¹ i El¿biet¹ Baran.
Jaka jest odzie¿ firmy Maxima?
- Stawiamy na odzie¿ eleganck¹,
bardzo wysokiej jakoœci, zale¿y
nam na budowie dobrego wizerunku naszej firmy. Profil produkcji,
skierowany jest do wymagaj¹cych
klientek, narzuca sta³e podnoszenie
kwalifikacji zatrudnionych pracowników, poniewa¿ odzie¿ firmy Maxima jest produkowana z bardzo
dobrych gatunków tkanin i dodatków. Nie szyjemy masowej odzie¿y,
zazwyczaj seria koñczy siê na 100

mo¿e 200 egzemplarzach, chcemy
aby nasza odzie¿ by³a niepowtarzalna. W £obzie szyjemy g³ównie bluzki, sukienki i spódnice. Projektantk¹ jak i w³aœcicielk¹ firmy jest
pani Ewa Dani³owicz.
Jakie by³y pocz¹tki firmy? Jak
wygl¹da produkcja w £obzie?
- W £obzie by³o nam ³atwiej
zacz¹æ, poniewa¿ jesteœmy oddzia³em firmy, która ju¿ wczeœniej funkcjonowa³a. Pocz¹tkowo jednak
mieliœmy du¿o mniejsz¹ wydajnoœæ,
ni¿ obecnie. Ludzie wczeœniej nie
szyli takich produktów. Ca³y czas
te¿ remontowaliœmy park maszynowy. Kontrakty na odzie¿ zawierane
s¹ na targach, na które jeŸdzi w³aœcicielka naszej firmy. Na targach
mamy swoje stoisko, prezentowana
jest tam firmowa odzie¿ W naszej
³obeskiej firmie jest bardzo wiele
pracy, panie przesiadaj¹ siê na ró¿ne stanowiska i ró¿ne typy maszyn,
Podczas ka¿dej fazy produkcji
odzie¿ jest prasowana lub usztywniana, nie prasujemy odzie¿y tylko
na koñcu. W £obzie tylko szyjemy
odzie¿ i pakujemy gotowy towar.
Krojony jest on natomiast w Szczecinie i stamt¹d do nas przyje¿d¿a.
Wykszta³cenie czy umiejêtnoœci? Co jest wa¿niejsze, jakie warunki musi spe³niaæ szwaczka,
aby dostaæ pracê w firmie Maxima?
- Mamy bardzo du¿e wymaga-

nia, jednak nie chodzi tu o szko³y, a
o umiejêtnoœci. Trzeba byæ bardzo
dobr¹ szwaczk¹, dok³adn¹, punktualn¹. Musi mieæ wszystkie zalety
dobrego pracownika. Czasem tak¿e
przygotowujemy osoby do pracy w
naszej firmie przez d³u¿szy czas.
Jakie cele stawiacie sobie w
firmie na przysz³oœæ?
- Chcemy poszerzaæ rynek zbytu. Chodzi o rozpowszechnianie
marki tak¿e poza granicami Polski
np. w Niemczech i na Litwie. Nie
zamierzamy rozszerzaæ dzia³alnoœci np. poprzez produkcjê odzie¿y
dla mê¿czyzn.

Sklepik w £obzie
W £obzie odzie¿ firmy MAXIMA mo¿na kupiæ za du¿o ni¿sz¹
cenê, ni¿ np. w szczeciñskich sklepach. Odzie¿ nowej kolekcji obejmuje zni¿ka 20-proc., a kolekcjê z
poprzedniego roku, zni¿ka w wysokoœci 50 proc. Firmowy sklep w
£obzie nie jest du¿y, ale panie mog¹
znaleŸæ w nim praktycznie wszystko, pocz¹wszy od bluzek, sukienek,
spódnic, po ró¿nego rodzaju p³aszcze. Z odzie¿y firmy Maxima korzystaj¹ prezenterki TV Szczecin, poprzez reklamê produktów, przyczyniaj¹c siê do popularyzacji marki w
regionie.
Piotr Jachym

Gmina Radowo
Ma³e bierze kredyt

Firm w gminie
nie przybywa

(RADOWO MA£E) 30 listopada 2011 r. na stronie biuletyny informacji publicznej gminy Radowo
Ma³e zosta³o umieszczone og³oszenie o zamówieniu publicznym –
przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest us³uga polegaj¹ca na udzieleniu kredytu d³ugoter-

(RADOWO MA£E) Jaki jest
rynek gminy Radowo Ma³e pod
wzglêdem powstawania i likwidowania lokalnych firm? Co mówi
nam ewidencja dzia³alnoœci gospodarczej?
W 2009 roku gmina wypisa³a z
ewidencji dzia³alnoœci gospodarczej 20 firm, natomiast dokona³a 26
wpisów.
W 2010 roku wykreœlonych firm
z ewidencji dzia³alnoœci gospodarczej by³o ju¿ 24 a wpisanych 20.
W roku 2011 statystyki mog¹
byæ myl¹ce. Powstaje powiem centralna ewidencja firm, w urzêdach

minowego na sfinansowanie planowanego deficytu bud¿etu Gminy
Radowo Ma³e w kwocie 480.000 z³.
Termin sk³adania wniosków o
dopuszczenie do udzia³u w postêpowaniu lub ofert: 15.12.2011 godzina 10.00, miejsce: Urz¹d Gminy w
Radowie Ma³ym.
PJ

Reklama w Tygodniku £obeskim
Tel. 504 042 532

dokonuje siê weryfikacji istniej¹cych firm i te zarejestrowane ale nie
dzia³aj¹ce automatycznie siê wykreœla z ewidencji dzia³alnoœci gospodarczej. Tak wiêc wpisanych w
2011 r. firm do ewidencji dzia³alnoœci gospodarczej w Gminie Radowo
Ma³e by³o 27, 9 firm zawiesi³o dzia³alnoœæ, a 67 firm by³o wykreœlonych z ewidencji.
Wydaje siê, ¿e na rynku w
przeci¹gu trzech ostatnich lat nie
zmieni³o siê zbyt wiele, ci¹gle œrednio wpisuje i wypisuje swoj¹ dzia³alnoœæ z ewidencji dzia³alnoœci gospodarczej podobna liczba firm.
PJ
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O innej próbie Chóru „Uœmiech”
Dnia 24 listopada 2011 roku,
jak zawsze odby³a siê w Domu
Kultury próba Chóru „Uœmiech”
Polskiego Zwi¹zku Emerytów
Rencistów i Inwalidów. Ale tym
razem by³o trochê inaczej.
Próby zespo³u odbywaj¹ siê we
wtorki i czwartki. No i jak zawsze na
ka¿dej lekcji - czy przyszli wszyscy,
kogo brakuje. Pod kierownictwem
p. Teresy na pocz¹tek stare piosenki
do powtórzenia, póŸniej do przeæwiczenia te na najbli¿sze wystêpy
i jak czas jeszcze pozwoli, to do
opracowania nowe. No bo przecie¿
wiadomo wszystkim, ¿e repertuar
nie mo¿e staæ w miejscu.
Chcê przypomnieæ, ¿e chór ma w
dorobku grubo ponad sto opracowañ
ró¿nych utworów, a co ciekawe, na
ka¿dym wystêpie œpiewa z pamiêci.
To tak tylko dla przypomnienia.
Ale wracam ju¿ do próby. Do przerwy zespó³ pracowa³ nad repertuarem, ale ju¿ po przerwie by³o inaczej, zaczê³o siê coœ dziaæ. O co tu
chodzi? Wyjaœnienie nast¹pi³o bardzo szybko. Jest w chórze cz³owiek
w wieku podesz³ym, to p. Franek. Tu
pozwolê sobie wymieniæ nazwisko
– pan Franciszek Szuæko. To nasz
jubilat, który ukoñczy³ 21 listopada
2011 roku 90 lat. Jak zawsze by³o
„sto lat”, od chóru wiele ¿yczeñ, ciep³e s³owa. PóŸniej trochê na s³odko
przy stole. Atmosfera prawie rodzinna. Jest ró¿nie, ale jest tak, ¿e
zawsze powinno byæ dobrze. I tak
jest. Chór nigdy nie zapomina o
swoich solenizantach i jubilatach.

Pan Franiu z orkiestr¹ dêt¹ £obeskiego Domu Kultury (ostatni w tle z ca³ym swoim sk³adem
perkusyjnym).
90-lecie Frania uczczono kilka
dni wczeœniej na zabawie andrzejkowej Polskiego Zwi¹zku Rencistów, Emerytów i Inwalidów w
£obeskim Domu Kultury, w dniu 19
listopada br.
Trochê wspomnieñ o panu Franku. To ciekawa i barwna postaæ naszego miasta. To jeden z ostatnich
„bardów”. To muzyk z serca, zami³owania, talentu i radoœci ze swojej
roboty.
Z mojego dzieciñstwa pamiêtam
dom nad rzek¹ Reg¹, przy ulicy

Rzecznej, gdzie pan Franciszek
mieszka³. Przez ogród mo¿na by³o
dojœæ do brzegu rzeki. Tam mieliœmy swoj¹ k³adkê. Dwie zbite deski
na s³upach drewnianych ponad
wod¹. Kto to bêdzie czyta³, nie
wiem. My wszyscy ch³opcy tej ulicy
i dzielnicy zbieraliœmy siê tam – i
co? No i nura z k³adki w wodê. Tam
by³o bardzo g³êboko, oko³o 2,5 m.
Wszyscy nauczyliœmy siê p³ywaæ –
sami. Bez ¿adnych instruktorów. Ta
ca³a gromada, kilkunastu ch³opaków. Dla s³abo sobie radz¹cych by³a
napompowana dêtka ci¹gnikowa,

Rok 1971. Pan Franciszek ze swoj¹ kapel¹; pan Franiu pierwszy z lewej; pierwszy z prawej
Stanis³aw Rybak.

p³ywa³a po wodzie, zawsze by³o
mo¿na siê jej uchwyciæ, bo spiêta
by³a pasami i sznurami. Dzisiaj nikogo nie zachêcam do takich wyczynów. Pan Franek zawsze nad
wszystkim czuwa³. Schodzili siê do
tego domu muzycy, myœliwi. Tam
trzymali swoje instrumenty czy
broñ. Nas czêsto korci³o, aby je chocia¿ dotkn¹æ. I nic z³ego siê nigdy
nie wydarzy³o. Pan Franek pracowa³ ciê¿ko na PKP (Polskie Koleje
Pañstwowe). Czêsto wypada³o to w
porach nocnych. Ca³y swój wolny
czas poœwiêca³ graniu. To jeden z
pierwszych muzyków w £obzie graj¹cych w orkiestrze dêtej. Ja nie pamiêtam pod czyj¹ batut¹. Franiu
sam mówi o tym z wielkim ¿alem ci ludzie pomarli. PóŸniej granie w
restauracji „Klubowa” z kilku innymi muzykami te¿. Wspomnia³em
kiedyœ o Stasiu Rybaku. Tak, to oni
grali razem. Restauracja „Klubowa” spali³a siê. Na tym miejscu stoi
dzisiaj dom kultury. Franiu nadal
gra³ w orkiestrze dêtej – jeszcze w
starym domu kultury, gdzie dawniej
by³o kino Rega. Orkiestra gra³a na
wszystkich wa¿niejszych uroczystoœciach.
Ktoœ powie, ¿e to wszystko, bo
tak pan Franek kojarzy³ siê mieszkañcom £obza – jako bêbniarz orkiestry dêtej (wali³ w bêben).
A to nie tak. Pan Franek, oprócz
wspó³pracy z domem kultury, prowadzi³ dzia³alnoœæ muzyczn¹ po linii towarzyskiej, kole¿eñskiej, prywatnej. Gra³ na wielu zabawach, weselach, festynach ludowych. Na dechach na „patelni” na polanie za
cmentarzem. Jako perkusista gra³ z
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i p. Franciszku
wieloma zespo³ami i kapelami. I
jeszcze jedno. Pan Franiu to nie tylko ten od walenia w bêben. To bardzo dobry akordeonista, do dzisiejszego dnia potrafi zagraæ te¿ wiele
melodii na harmonijce ustnej.
Niedawno w Tygodniku £obeskim by³ zamieszczony artyku³
„Czy kultura przysz³a ze wschodu”.
Tak. Miêdzy innymi przysz³a ze
wschodu wraz z tamtymi ludŸmi.
Przyk³adem tego w³aœnie jest pan
Franciszek. To tylko promyk ca³ego
tego zachmurzonego s³oñca. Od
przyjazdu tych ludzi na te ziemie
minê³o przecie¿ tak wiele lat. Nie
wolno siedzieæ cicho w cieniu i zaœcianku. Trzeba o tym g³oœno mówiæ, przypominaæ. Ta kultura tu
trwa, rozwija siê. Pozostaje pytanie,
czy Ci ludzie zd¹¿¹ jeszcze wszystko przekazaæ. To ludzie w wieku
podesz³ym, wielu ju¿ nie ma. Bardzo ³adnie to wychwytuje „Tygodnik £obeski”. Artyku³y o p. K.
Modrzejewskim, o p. Cz. Chro³owiczu, teraz o p. A. Kamiñskim to fajna rzecz (p. A. K. to te¿ cz³onek
Chóru Uœmiech). To te¿ muzyk,
mo¿e sam o tym opowie.
Ja jestem w zespole najm³odszym uczestnikiem i chyba jedynym
pracuj¹cym. Mo¿na siê zapytaæ,
dlaczego i po co? Odpowiadam
krótko: je¿eli spotkam takich ludzi
jak pan Franek i jemu podobnych, to
ja bêdê z nimi zawsze. Ile jest radoœci w tym cz³owieku, ile optymizmu,
ile chêci do ¿ycia, a te¿ tak wiele odpowiedzialnoœci i realnego podejœcia do rzeczywistoœci i do ka¿dego
nowego dnia.
Z panem Franciszkiem pogra³em sobie w latach 1976-77 w restauracji „Kosmos”, wraz ze wspomnianym ju¿ przeze mnie Stasiem
Rybakiem. Dzisiaj na miejscu restauracji „Kosmos” znajduje siê
market „Polo”. Muzyków by³o w
sk³adzie zespo³u wiêcej, ale ze
wzglêdów na ró¿ny odbiór przesz³oœci tu ich nie wymieniam.
I co powiedzieæ jeszcze? Szanujemy i cenimy Frania. ¯yczymy mu
zdrowia, aby jak najd³u¿ej by³
wœród nas, niech rozwesela nas
swoj¹ muzyk¹ i radoœci¹ ¿ycia, to s¹
jego s³owa wypowiedziane na tej
próbie: 1. „(...) z takimi ludŸmi to
warto ¿yæ nawet do stu lat i wiêcej,
bo ju¿ idê tak pod górkê”,
2. „(...) wreszcie wybawi³em siê
jak 18-latek” - to o zabawie z
19.11.2011 r. Przypominaj¹ mi siê
wyjazdy na wystêpy i koncerty. Franiu udziela³ siê w Chórze
„Uœmiech” od wielu lat, a w³aœciwie
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od pierwszych dni powstania zespo³u. Przy ka¿dym wyjeŸdzie na koncerty bawi³ ca³y autokar humorem,
kawa³ami, anegdotami. Jest jego
takie fajne powiedzenie na dzieñ
dobry: „kochane kobietki, czy za¿y³yœcie tabletki?” To nasz Franiu.
Kilka s³ów o zespole na dzisiaj.
Ostatnio zespó³ uczestniczy³ w obchodach Dnia Seniora. To ju¿ przeminê³o. Ale by³ tam bardzo serdeczny moment, o którym chcê przypomnieæ: po¿egnaliœmy kole¿ankê
Gertrudê, której zdrowie nie pozwala ju¿ wystêpowaæ.
Gertruda w chórze by³a od
pierwszych dni jego powstania.
Œpiewa³a, a ku zaskoczeniu wielu
odbiorców akompaniowa³a wraz z
Tadeuszem na harmonijce ustnej.
Bo gdzie kobieta z takim instrumentem? By³y prezenty i by³y kwiaty.
Ciep³e s³owa.
Co przed zespo³em w najbli¿szym czasie? Praca, praca – du¿o
samozaparcia. Zespó³ po œmierci
Stasia Rybaka jest akompaniowany
przez nowego akordeonistê kol.
Henia. To znów praca od podstaw,
nowe próby, znów trzeba wiele cierpliwoœci i chyba tej pracy te¿ wiêcej
bêdzie. Jest wiele entuzjazmu w
zespole, atmosfera jest dobra. To
jest nale¿ne dla szacunku i pamiêci
Stanis³awa Rybaka. I chyba tak bêdzie.
W dniu 3.12.2011 roku (w minion¹ sobotê) chór wyst¹pi³ w czêœci artystycznej na akademii z okazji „Dni Honorowego Krwiodawstwa” w domu kultury w £obzie. Zaœpiewaliœmy tam kilka piosenek z
naszego repertuaru: tych powa¿nych i tych radosnych i weso³ych.
Trochê siê dzia³o i udzieli³o uczestnikom. Œpiewali wraz z zespo³em.
Gospodarzem imprezy by³a prezes
Klubu HDK El¿bieta Modrzejewska. Obecni byli tak¿e przedstawiciele w³adz powiatu i gminy: starosta, burmistrzowie oraz prezes Polskiego Czerwonego Krzy¿a z Ko³a
w £obzie.
Obecnie przygotowywany jest
wieczór wigilijny dla cz³onków
PZERiI w £obzie. Impreza odbêdzie siê równie¿ w domu kultury.
Chór „Uœmiech” wyst¹pi wspólnie z
zespo³em dzieciêcym. A w roku
2012 Koncert kolêd i pastora³ek w
koœciele w £obzie. PóŸniej wyjazdowe kolêdowanie w terenie. I znów
próby i dalsze wystêpy. Zaproszeñ,
chêci, nie zabraknie. Aby tylko
zdrowie dopisa³o, czego wypada na
koniec ¿yczyæ wszystkim chórzystom.
Stary OSA

Studio Foto-Klif Fotografowanie-Wideofilmowanie
Edward Lipa- 508 285 242 www.fotoklif.com.pl

Chrzest Nikoli

Foto-Video"Krzyœ"s.c. w £obzie

Renata i Marek Pyrczak tel. 091/3974184
www.fotopyrczak.pl
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Kawiarenka pe³na wra¿eñ

(RESKO) 3 grudnia 2011 roku
w œwi¹tecznie udekorowanej sali
widowiskowej Centrum Kultury
odby³o siê trzecie ju¿ spotkanie w
Kawiarence Artystycznej.
„Kawiarenka Artystyczna”, zainicjowana przez Klub „Ka-60”, to
spotkania mieszkañców Reska i
okolic z artystami amatorami i profesjonalistami przy kawie, herbacie
i smacznym cieœcie. Ta oferta okazuje siê byæ interesuj¹ca dla mieszkañców powiatu, gdy¿ w sobotê
mieliœmy okazje goœciæ wicestarostê ³obeskiego pana Jana Zdanowicza oraz prezesa Ogólnopolskiego
Stowarzyszenia Ksiêgarzy z siedzib¹ w £obzie, pana Jerzego Mechliñskiego z ma³¿onk¹.
W deszczowe, grudniowe popo³udnie do Reska zawita³ muzyczny

zespó³ m³odzie¿owy SunDayLove.
Pani Katarzyna Metza, za³o¿ycielka
i opiekunka zespo³u, do³o¿y³a
wszelkich starañ, aby rozgrzaæ
zmarzniêt¹ publicznoœæ. SunDayLove brawurowo wykona³ kilka
utworów, za co publicznoœæ odwzajemni³a siê gromkimi brawami. Bez
œmiechu ¿yæ siê nie da i to w³aœnie w
¿artach, jak w zwierciadle, przegl¹da siê œwiat, w którym ¿yjemy, a tak¹
spor¹ dawkê œmiechu zaproponowa³o zgromadzonej publicznoœci
dwóch uczniów liceum: Maciej Piaskowski i Krzysztof Kochelak, rozœmieszaj¹c j¹ niemal do ³ez.
Po kabarecie wyst¹pi³, dzia³aj¹cy przy Centrum Kultury, pod dyrygentur¹ pani Cecylii Degler, chór
zrzeszaj¹cy mieszkanki Reska.
Wystêp wzbudzi³ aplauz wœród publicznoœci. Panie wykona³y kilka

Do wsi tematycznej Sierakowo S³awieñskie

LGD CIW zaprasza
na wyjazd studyjny
(£OBEZ) LGD Centrum Inicjatyw Wiejskich zaprasza mieszkañców wsi powiatu ³obeskiego
do wziêcia udzia³u w wyjeŸdzie
studyjnym do wsi tematycznej
Sierakowo S³awieñskie.
Cel: pokazanie dobrych praktyk
rozwoju wsi, aktywnoœci mieszkañców, rozwoju przedsiêbiorczoœci na
obszarach wiejskich oraz integracja
mieszkañców terenów wiejskich
Termin: 14 grudnia br. (œroda).
Iloœæ uczestników - 53 osoby.
Program wizyty: wyjazd z
£obza (sprzed £DK) o godz. 7.45.
Wizyta we wsi tematycznej Sierakowo S³awieñskie w godz. 10.0013.00, w tym: spotkanie z przedstawicielami Stowarzyszenia Hobbiton na temat ró¿norodnych mo¿liwoœci rozwoju wsi, w oparciu o jej

specjalizacjê; Warsztaty Bo¿onarodzeniowe „Bo¿e Narodzenie to nie
tylko Œwiêty Miko³aj” (samodzielne przygotowanie ozdoby œwi¹tecznej metod¹ Quilling, poczêstunek).
Wyjazd studyjny jest bezp³atny dla
uczestników. Dodatkowo w drodze
powrotnej wizyta w fabryce bombek Glass Color w Koszalinie (zwiedzanie fabryki, samodzielne ozdabianie bombek, zakupy ozdób œwi¹tecznych u producenta). Odp³atnoœæ
za zwiedzanie fabryki - 9 z³/os. (w
tym: pami¹tkowa bombka dla
uczestnika). Powrót do £obza ok.
godz. 18.00.
Zg³oszenia udzia³u w wyjeŸdzie przyjmujemy do 7.12.2011:
Biuro LGD Centrum Inicjatyw
Wiejskich, ul. Niepodleg³oœci 13,
£obez. Tel. 915737329, tel. kom.
605270538.
(r)

znanych utworów, a ostatni wywo³a³ szczególn¹ radoœæ wœród pañ,
gdy¿ mówi³ o nietuzinkowej urodzie reszczanek. Nad ca³oœci¹ programu czuwa³a, jak zwykle niezawodna, pe³na uroku i humoru, pani
Joanna Jakuszyk.
W trakcie przygotowania programu Kawiarenki Artystycznej, jej
pomys³odawczyni pani Maria Sêkowska, podsunê³a kolejny pomys³
- tym razem aukcji. W zwi¹zku z
tym, ¿e mieszkañcy Reska i okolic
bior¹ udzia³ w zbieraniu nakrêtek na
rzecz chorej na mukowiscydozê,
malutkiej mieszkanki Reska Nadii
Szczepañskiej, a jej mama, pani
Kasia, maluje przepiêkne obrazy,
narodzi³a siê idea aukcji tych obrazów podczas spotkania w Kawiarence, z przeznaczeniem uzyskanej
kwoty na subkonto Nadii. Podczas

tej¿e aukcji wszystkie obrazy zosta³y sprzedane, a oprócz nich tak¿e
ozdobione œwi¹tecznymi motywami szklane kule, kielichy i anio³ki,
równie¿ wykonane przez pani¹ Kasiê. Ma³a Nadia dziêki akcji zbierania nakrêtek i dobremu sercu uczestników aukcji ma wiêksze szanse na
leczenie i zakup sprzêtu rehabilitacyjnego. Dziêkujemy w imieniu
Nadii i jej rodziców!
Serdeczne podziêkowania organizatorzy sk³adaj¹ te¿ na rêce pani
Barbary i Oktawiusza Je¿ów, za
przekazanie pysznych ciast, które w
znacz¹cy sposób umili³y czas
wszystkim przyby³ym do kawiarenki goœciom.
Centrum Kultury i Klub „Ka60” zaprasza do Kawiarenki Artystycznej na kolejne spotkania w
przysz³ym roku.
CK

Zbierali na DVD

(WÊGORZYNO) Podczas
ostatniej sesji Rady Miejskiej w
Wêgorzynie, dzieci z Mieszewa
wraz z opiekunk¹ œwietlicy sprzedawa³y bombki i stroiki œwi¹teczne. Dzieci zbiera³y na DVD do
œwietlicy wiejskiej.
Stroiki jak i bombki oraz inne
ozdoby œwi¹teczne dzieci wykona³y
same w œwietlicy wiejskiej wraz z
opiekunk¹. Udzia³ w akcji wziê³o
bardzo wielu najm³odszych mieszkañców Mieszewa. Uda³o sprzedaæ
siê wszystkie wyroby, czêœæ sprzedano ju¿ w œrodê, 30 listopada 2011

r. w Urzêdzie Miejskim w Wêgorzynie, a pozosta³e wyroby kupili
mieszkañcy Mieszewa.
Za uzbierane pieni¹dze zostanie
zakupione wysokiej jakoœci nowe
DVD do œwietlicy wiejskiej w Mieszewie. Bêdzie to miko³ajkowy prezent dla najm³odszych mieszkañców Mieszewa. Cieszy taka akcja,
zw³aszcza gdy dzieci same chc¹ na
coœ zapracowaæ. W wiêkszoœci so³ectw œwietlice doposa¿ane s¹ bowiem za pieni¹dze z funduszu so³eckiego. Opiekunka œwietlicy pragnie
podziêkowaæ wszystkim za dobre
serce i wsparcie akcji.
PJ

INFORMACJE

tygodnik ³obeski 6.12.2011 r.

Turniej charytatywny
„Gramy dla Pana
Andrzeja Beliny”
10 grudnia br. (najbli¿sza sobota) o godzinie 12.00 w hali sportowo-widowiskowej w £obzie odbêdzie siê otwarty turniej halowej pi³ki no¿nej dru¿yn 5 osobowych.
Wpisowe od zespo³u bêdzie wynosiæ 40 z³ (pieni¹dze te zostan¹
przeznaczone na pomoc w leczeniu p. Andrzeja Beliny).
Zespo³y zg³aszaæ mo¿na do 11.30 przed rozpoczêciem turnieju, o
11.45 nast¹pi losowanie grup oraz zostanie przedstawiony regulamin
turnieju. Turniej jest otwarty, iloœæ dru¿yn nieograniczona, zawody
bêd¹ siê odbywa³y bez podzia³u na kategorie wiekowe (zawodnicy
musz¹ mieæ ukoñczone 15 lat). Organizatorzy turnieju przewidzieli
nagrody dla najlepszych dru¿yn - puchary, oraz dyplomy dla wszystkich uczestników.
Swój przyjazd na turniej potwierdzili honorowi goœcie: Henryk
Wawrowski (wielokrotny reprezentant Polski w pi³ce no¿nej – uczestnik IO w 1976 r. w Montrealu); Miros³aw Okoñski (reprezentant Polski
w latach 90., jeden z najlepszych pi³karzy ligi tamtego okresu); Antoni
Brancewicz (emerytowany nauczyciel Akademii Morskiej).
Serdecznie zapraszamy!

Trzy osoby
podtrute czadem
(RESKO). Cichy zabójca, czyli tlenek wêgla, by³ przyczyn¹ wezwania przez ratowników medycznych stra¿aków z £obza.
4 grudnia w Resku przy ul. Kopernika ju¿ rano jedna z osób mieszkaj¹cych w tym mieœcie trafi³a do
szpitala z podejrzeniem zatrucia
tlenkiem wêgla. O godz. 11.51 jednostka JRG £obez wyruszy³a na
zg³oszenie pogotowia ratunkowego
do Reska. Na miejscu w karetce
znajdowa³y siê kolejne dwie osoby
z podejrzeniem zatrucia tlenkiem
wêgla. Poszkodowanym zosta³a
udzielona pomoc medyczna, natomiast stra¿acy weszli do mieszkania
NietrzeŸwy kieruj¹cy
30 listopad o 16.40 na drodze
£obez - Rogówko Grzegorz O., lat
49, kierowa³ rowerem w stanie nietrzeŸwoœci (0,54 mg/litr). Naruszy³
s¹dowy nakaz kierowania pojazdami mechanicznymi i rowerami.
3 grudnia oko³o godz. 22.00 w
Wêgorzynie, na ul. 3 Maja, Wac³aw
S., zamieszka³y w Wêgorzynie, kierowa³ rowerem znajduj¹c siê w stanie nietrzeŸwoœci (0,28 mg/litr).
4 grudnia oko³o godz. 7.00 rano
w £obzie, na ul. Bocznej, Kazimierz

i sprawdzili poziom tlenku. Okaza³o siê, ¿e w pomieszczeniach mieszkalnych wynosi³ on od 200 do 400
ppm, natomiast w piwnicy 900-950
ppm. Stra¿acy wygasili piece, przewietrzyli pomieszczenia, a do czasu
uzyskania pozytywnej opinii kominiarskiej, w³aœciciele w piecu nie
rozpal¹.
Dla porównania przy stê¿eniu
100-200 ppm przy przebywaniu
przez 2-3 godziny w pomieszczeniu, w którym ulatnia siê czad nastêpuje lekki ból g³owy, natomiast przy
800 ppm ju¿ po 45 minutach wdychania nastêpuj¹ zawroty g³owy,
wymioty i konwulsje, a po dwóch
godzinach trwa³a œpi¹czka. MM
K., zamieszka³y K., gm. £obez, kierowa³ samochodem Seat Ibiza znajduj¹c siê po spo¿yciu alkoholu, posiada³ we krwi 013 mg/litr.
Naruszenie zakazu
30 listopada 21.15 w Runowie
Pomorskim na ul. Po³chowskiej
Henryk M., lat 44, zamieszka³y C.,
gm. Wêgorzyno, kierowa³ rowerem
pomimo s¹dowego zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów.
1 grudnia o godz. o godz. 17.55
w £obzie, na ul. Rapackiego, Jacek
B., kieruj¹cy rowerem, naruszy³ s¹dowy zakaz kierowania rowerami.
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Podsumowanie rundy jesiennej w klubach sportowych powiatu ³obeskiego – Mewa Resko

Mewa po rundzie jesiennej – utrzymanie
i budowa zespo³u na nastêpny sezon
(RESKO) 3 zwyciêstwa, 4
remisy i 4 pora¿ki, 13 punktów na 33 mo¿liwych do zdobycia oraz 23 strzelone bramki i 19 straconych - te liczby
podsumowuj¹
wystêpy
Mewy Resko na pó³metku
rozgrywek.
Nale¿y wzi¹æ jednak poprawkê
na te liczby, toczy siê bowiem postêpowanie w sprawie jednego meczu,
który Mewa Resko wysoko wygra³a, jednak ZZPN orzek³ walkowera
na niekorzyœæ klubu z Reska. Jednak
nie ma to wp³ywu na miejsce w tabeli. Podczas minionej rundy w klubie
dzia³o siê bardzo wiele, pocz¹wszy
od zmian trenerów, poprzez afery,
do niestabilnego sk³adu.
Zapraszamy do wywiadu z prezesem klubu Mewa Resko Janem
Andrusieczko.
Jak ocenia pan minion¹ rundê
w wykonaniu Mewy Resko?
- Obecny zarz¹d przej¹³ klub w
2010 roku. Okazuje siê, ¿e A Klasa
w tej chwili jest bardzo mocna. Nie
ma silnych w naszej lidze na dru¿ynê Pomorzanina z Przybiernowa,
choæ w moim odczuciu Mewa w
meczu z nimi mog³a pokusiæ siê o
niespodziankê. Mamy 4 zawodników z Ko³obrzegu, ale dwóch
mieszka i pracuje w Resku. Mieliœmy zawirowania z trenerami, nie
staæ te¿ nas na du¿e wyp³aty dla
nich. Obecnie trenerem jest pan
Skrobiñski, ma w sobie coœ wyj¹tkowego. Prowadzi tak¿e œwietne
treningi, zawodnicy chêtnie na nie
przychodz¹. Œrednia wieku naszej
pierwszej 11 liczy bodaj¿e 23 lata.
Foto: ligowiec.net

Mamy ch³opaków, którzy próbowali swoich si³ w mocnych dru¿ynach,
czy to w Kotwicy Ko³obrzeg czy
Pogoni Szczecin. Do sk³adu dobijaj¹ siê ju¿ m³odzi juniorzy. Dorobkiem punktowym mo¿e ta runda nie
powalaæ na kolana, ale kolejne w
wykonaniu Mewy Resko mog¹ byæ
tylko lepsze. Wreszcie mamy stabilizacjê w zespole, uporaliœmy siê z
ró¿nymi problemami, powstaj¹
nowe projekty. Od zimy wiêc bêdziemy budowaæ dru¿ynê ju¿ na
nastêpne rozgrywki. Potrzebujemy
tylko czasu i spokoju do pracy.
Kontrola RIO, afery, muszê o
to zapytaæ, jak zakoñczy³y siê te
sprawy?
Tak, przeszliœmy RIO i kontrolê
starostwa powiatowego. Kontrole te
wysz³y dla nas pozytywne. Dzia³amy od 2010 roku, jak wiêc ktoœ
mo¿e nam zarzucaæ jakieœ nieprawid³owoœci z 2008 roku? Fakt, ¿e dzisiaj za wszystko odpowiadam ja.
Dostaliœmy bud¿et w wysokoœci
140.000 z³, co miesi¹c siê rozliczamy, dostajemy kolejne transze, na
wszystko mamy faktury. Idziemy w
stronê profesjonalizmu. Dziœ w klubie, nawet w œrodku nocy, idziemy
otwieramy szufladê za 2010 czy
2011 r. i wszystko jest do wgl¹du czarno na bia³ym, nie mamy nic do
ukrycia. Kontrola RIO przejrza³a
wszystkie dokumenty jakie tylko
mog³a. Zarzucano nam, ¿e wystawiamy „lewe” faktury. By³ zarzut, ¿e
nielegalnie utrzymujemy dru¿ynê
oldbojów. Kolejny zarzut – przep³acamy sêdziów. To by³ strza³ w kolano. Sêdzia w nastêpnym meczu
wyrzuci³ naszych dwóch zawodników z boiska. Fakt jest taki, ¿e zo-

sta³ zawieszony jeden z sêdziów,
gdy sêdziowa³ nasz mecz, to wystawi³ nam fakturê 110 z³, a w A Klasie
powinno to byæ o po³owê mniej.
Zosta³o wszystko wyjaœnione, jasno
pokazane, ¿e nikt nic nikomu nie
wzi¹³. Zosta³o tam 1.220 z³, gdzie
by³y Ÿle wyp³acone diety, oddaliœmy
to z w³asnego bud¿etu do urzêdu.
Ktoœ opuœci lub wzmocni klub
w przerwie zimowej? Planujecie
jakieœ transfery?
- Mamy nadziejê, ¿e nikt nas nie
opuœci w przerwie zimowej. Na to
siê na dzieñ dzisiejszy nie zanosi.
Nie bêdzie te¿ wzmocnieñ jakichœ
kuriozalnych. Prawdopodobnie
dojd¹ do nas trzej ch³opcy, którzy
id¹ zawsze za trenerem. Jeszcze nie
wiemy dok³adnie kto to bêdzie. S¹
tak¿e rozmowy o dwóch ch³opcach
ze Szczecina. Nic by nas nie kosztowali. Mamy ju¿ dwóch zawodników, którzy studiuj¹ w Szczecinie,
wtedy z tymi dwoma pozosta³ymi
mogliby wspólnie doje¿d¿aæ do
Reska na mecze. Wygospodarujemy
pieni¹dze, aby zwróciæ im za dojazdy. Mamy te¿ umowy ustne z zawodnikami, ¿e gdy bêd¹ chcieli odejœæ
do lepszych zespo³ów, to im to
umo¿liwimy. Jeœli zg³osi siê do nas
jakiœ zawodnik i bêdzie chcia³ spróbowaæ swoich si³ w naszym klubie,
to ma drogê otwart¹, s¹ jednak pewne zasady, nie chcemy ba³aganiarzy,
czy ludzi konfliktowych. Jeœli bêdzie profesjonalnie podchodzi³ do
treningów i meczów, to dostanie
szansê w zespole. Oczywiœcie musi
te¿ byæ dobry pi³karsko.
Od kiedy zaczynacie treningi?
Planujecie obóz przygotowawczy
do kolejnej rundy?
- Przygotowania do kolejnej
rundy zaczynamy od 8 stycznia.
Bêdzie taki obóz tygodniowy – dochodzeniowy. Nie staæ nas bowiem
na wyjazd. Oczywiœcie zawodnicy
bêd¹ mieli zagwarantowany posi³ek
i w klubie bêd¹ przebywali tak jak w
pracy. Do domów bêd¹ wracaæ wieczorami. Pójd¹ wspólnie na obiad.
Oprócz taktyki i umiejêtnoœci, bêdziemy zgrywaæ w ten sposób zespó³ i budowaæ dobr¹ atmosferê.
Z jakimi problemami spotykacie siê na co dzieñ?
Na tym szczeblu rozgrywek
du¿o rzeczy nie do koñca jest profesjonalnych. Zawodnicy, którzy nie
podpisz¹ z naszym klubem deklara-

cji, mog¹ podpisaæ j¹ z innym. Bardzo du¿o ch³opaków pochodz¹cych
z Reska, gra w Szczecinie, Stargardzie Szczeciñskim, jeœli bêd¹ chcieli przyjœæ do nas to my bêdziemy
musieli jeszcze za nich zap³aciæ. Nie
mamy w Resku szkó³ odpowiednich
i m³odzie¿ czêsto decyduje siê na
naukê poza miastem, przez to tak¿e
tracimy utalentowan¹ m³odzie¿.
Sêdziowie ewidentnie nie s¹
profesjonalni. Ale nikt nie chce z
nimi wojowaæ, wiadomo co sêdzia
mo¿e zrobiæ na boisku. Czasem
bywa tak, ¿e przyje¿d¿a jakiœ cz³owiek, chodzi wko³o i raptownie
mówi, ¿e jest sêdzi¹. Powinno to byæ
bardziej profesjonalne, powinien
przyjechaæ ze skierowaniem, my
podpisujemy je itd. A nie, ¿e œmierdzi od niego albo jest na „kacu” i
mówi, ¿e jest sêdzi¹ twojego meczu.
To jest niepowa¿ne. Z tym nale¿y
walczyæ. Trzeba iœæ w stronê kompletnego profesjonalizmu.
Mówimy o profesjonaliŸmie,
jak wiêc wygl¹da infrastruktura,
któr¹ dysponuje klub? Pi³ki, buty,
dresy, zaopatrujecie w to zawodników, czy ka¿dy musi przynieœæ
korki ze sob¹?
- Ludzie, którzy przyje¿d¿aj¹ do
nas i znaj¹ siê na sporcie, czêsto nie
wierz¹, ¿e gramy w A Klasie, zawodnicy tak¿e. Mamy odremontowane trzy szatnie, p³yta boiska jest
w dobrym stanie. Boisko przy gimnazjum spe³nia najwy¿sze wymagania. Do dyspozycji mamy tak¿e saunê i masa¿ystê klubowego. Pod tym
wzglêdem jesteœmy gotowi nawet
na IV Ligê. Co ciekawe, dziêki naszemu zapleczu mo¿liwe, ¿e grupa
juniorów starszych Kotwicy Ko³obrzeg przyjedzie do Reska na obóz
przygotowawczy, rozmawiamy na
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ten temat tak¿e z Ark¹ Gdynia.
Mo¿emy na tym wiele zyskaæ, zarobiæ, podpatrzeæ, nawi¹zaæ sta³¹
wspó³pracê. Jeœli chodzi o sprzêt
sportowy, to my jako klub zaopatrujemy we wszystko zawodników. Pi³ek nam nie brakuje, na treningu
ka¿dy ma swoj¹. Dresy i stroje sportowe tak¿e mamy z nadrukami dla
wszystkich zawodników. Podobnie
ma siê rzecz z obuwiem. Ka¿dy
dostaje tak¿e torbê sportow¹. Tylko
w³asne stroje treningowe zawodnicy przynosz¹ sami.
Jak wyobra¿a sobie pan przysz³oœæ klubu?
- Stawiamy na m³odzie¿. W wielu klubach mo¿na zauwa¿yæ du¿¹
iloœæ zawodników œci¹ganych za
pieni¹dze. W ten sposób mo¿na
³atwo zbudowaæ dobry zespó³, zrobiæ awans. Ale kibiców najbardziej
przyci¹gaj¹ swoi zawodnicy, miejscowi, w naszym wypadku wychowani na reskiej ziemi. Najdro¿sza
dzisiaj jest m³odzie¿ i dzieci. To w
nich trzeba inwestowaæ. Dlatego
organizujemy wiele zawodów, turniejów. Prowadzimy te¿ Orliki.
Zg³osiliœmy ich, bierzemy udzia³ w
rozgrywkach dla najm³odszych.
Podstaw¹ jest dla nich zabawa z
pi³k¹, niech siê ucz¹ jak j¹ kopaæ,
kontrolowaæ. Od nowego sezonu
zg³aszamy te¿ dru¿ynê do I Klasy
Juniorów. Ma³o wa¿ne, czy bêd¹
wygrywaæ, czy przegrywaæ, maj¹
siê po prostu ogrywaæ. Dostan¹
busa, niech ucz¹ siê profesjonalnego sportu. Serce roœnie jak siê patrzy
na tych malców na Orlikach, potrafi¹ siê przesuwaæ, ju¿ rozumiej¹ taktykê, maj¹ dobr¹ technikê u¿ytkow¹. Tu mog¹ wyrosn¹æ prawdziwe talenty. W Polsce jest mnóstwo
uzdolnionych pi³karsko dzieci, tak
jak wszêdzie na œwiecie, musimy siê
wreszcie nauczyæ je wychowywaæ,
szlifowaæ w³asne diamenty. W Resku wiêc chcemy aby w przysz³oœci
nasza dru¿yna sk³ada³a siê g³ównie
z wychowanków. Mam nadziejê, ¿e
w 2014 mo¿e 2015 bêdzie w okolicy
g³oœno o naszej dru¿ynie. Chcia³bym te¿, aby za jakiœ czas ktoœ napisa³, ¿e ch³opak z Reska, wychowanek Mewy Resko, zadebiutowa³ w
Ekstraklasie. Wszystko jest do zrealizowania. Trzeba tylko ciê¿ko
pracowaæ.
Rozmawia³ Piotr Jachym
Tabela - A klasa Szczecin gr. I
1. Pomorzanin Przybiernów 30 60:3
2. Fala Miêdzyzdroje
25 25:13
3. Korona Stuchowo
24 31:29
4. Jantar Dziwnów
20 22:18
5. Sowianka Sowno
17 26:21
6. Bizon Cerkwica
17 26:18
7. B³êkitni Trzyg³ów
17 20:18
8. Mewa Resko
13 23:19
9. Ba³tyk Gostyñ
10 18:34
10. OKS Goleniów
9 10:30
11. Orze³ Prusinowo
5 13:39
12. Ba³tyk Miêdzywodzie
3 9:57
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Te bramki s¹ niebezpieczne
dla dzieci!
(£OBEZ). Na nowo
wybudowanym boisku
przy Szkole Podstawowej
nr 1 radny Tadeusz Sikora
nie pozostawi³ suchej
nitki. A zaczê³o siê
niewinnie - od zwrócenia
uwagi, ¿e kosz nad
bramk¹ jest niebezpieczny
dla dzieci.
Radny Tadeusz Sikora ju¿ podczas komisji zwróci³ uwagê, ¿e
umieszczenie kosza bezpoœrednio
nad bramk¹ mo¿e byæ niebezpieczne dla dzieci graj¹cych w koszykówkê. Powtórzy³ to podczas sesji.
- Przez wiele lat by³em nauczycielem wychowania fizycznego,
dalej jestem trenerem i w mojej ocenie jest to niezgodne z przepisami.
Na pewno jest to niebezpieczne i na
pewno wszelkie wypadki, które
mog¹ siê zdarzyæ, a przewidujê, ¿e
siê zdarz¹, mog¹ byæ problemem
dyrektora szko³y – powiedzia³.
Wiceburmistrz Ireneusz Kabat
odpowiedzia³, ¿e „gdyby to nie by³o
zgodne z prawem, to nie zosta³oby
dopuszczone do sprzeda¿y”.
- Jest to w ofercie handlowej i jeœli jest jakieœ zagro¿enie, to nie wiemy. Byliœmy w Poznaniu i identyczne bramki s¹ na boisku szkolnym. To
nie jest jako boisko wyczynowe,
tylko jako boisko szkolne i s¹ trochê
inne normy na sprzêt zastosowane,
ale na pewno jest zgodne z normami, bo nikt nie dopuœci³by tego do
odbioru. Nie by³o tam zagro¿enia
niebezpieczeñstwa i podjêliœmy
decyzjê, ¿e te bramki zostan¹ zabezpieczone g¹bk¹, bêdzie na³o¿ona na
nie nak³adka, bêdzie to amortyzowa³o, bêdzie to miêkkie, dla bezpieczeñstwa dzieci, chocia¿ jest to
wszystko zgodne z normami – powiedzia³ wiceburmistrz.
Kierownik Wydzia³u Inwestycji
i Rozwoju Lokalnego Ma³gorzata
Ciemnoczo³owska-Busz równie¿
zaczê³a t³umaczyæ, ¿e urz¹dzenia s¹
zgodne z polsk¹ norm¹ i posiadaj¹
certyfikaty.
Radny Sikora ju¿ stanowczo
stwierdzi³, ¿e zamontowane sprzêty
na boisku s¹ zwyczajnie niebezpieczne dla dzieci.
- W czasie grania, czy to jest
wyczynowo czy niewyczynowo,
ka¿de dziecko jest zaabsorbowane
koszem, do którego ma wrzuciæ pi³kê i ono rozbije siê o s³upek od
bramki. Czy on bêdzie zabezpieczo-

ny czy nie, to bêdzie wstrz¹s mózgu,
czy cokolwiek innego. To jest metal.
Ta bramka nie przesunie siê ani o
milimetr. Nie wierzê w te zabezpieczenia. Przy uderzeniu dziecko
mo¿e ulec wypadkowi i to bardzo
niebezpiecznemu. - powiedzia³.
W sukurs radnemu przyszed³
Janusz Skrobiñski, który uzna³, ¿e
jeden bubel zosta³ zrobiony ko³o
gimnazjum, a drugi ko³o „Jedynki”
i udowadnia siê, ¿e ten bubel to jest
dobra rzecz.
- Proponujê pani dyrektor, stosuj¹ to ludzie, którzy zatrzymuj¹
w³aœnie takie atestowane rzeczy –
bierze siê materac, œci¹ga pasami i
jak dziecko wpadnie, nic mu siê nie
stanie, tylko tyle, ¿e w pi³kê nie
pogra. Jeœli nie mo¿na tego zmieniæ
jeszcze w tej chwili, to tak siê to robi.
Proponujê, by pani tak zrobi³a, bo
faktycznie dzieci pozabijaj¹ siê na
tym boisku. To jest jak szczucie psa
na niedŸwiedzia – powiedzia³ radny.
Wiceburmistrz Kabat nie przekonywa³ ju¿ o atestach i normach, a
przypomnia³ radnemu Sikorze, ¿e
ten, gdy by³ jeszcze dyrektorem
szko³y, zaakceptowa³ projekt boiska. Te s³owa rozsierdzi³y Sikorê.
- To ja w takim razie powiem troszeczkê wiêcej. Je¿eli robi siê projekty w 2007 roku, idzie to jeszcze
na pó³kê i wiemy, ¿e w jakiejœ przysz³oœci coœ bêdzie robione, wiêc nie
mówmy, ¿e ja zatwierdza³em, analizowa³em jaka tam bêdzie konstrukcja sprzêtu. To jest chwyt poni¿ej
pasa. Nie potwierdzam takich informacji, ¿e znaj¹c mo¿liwoœci zbudowania za ponad æwieræ miliona z³
takiego boiska, ja bym siê w ¿yciu
pod tym nie podpisa³. Jakbym wiedzia³, ¿e to kosztuje 253 tysi¹ce z³...
Za 253 tys. z³ mo¿na mieæ boisko 23 razy lepsze. Uwa¿am, ¿e w przysz³oœci, zanim podniosê rêkê przy
zatwierdzaniu œrodków na tego typu
obiekty, wnoszê, by dano nam do
konsultacji projekt, bo uwa¿am, ¿e
nie wystarczy wzi¹æ z pó³ki projekt
i odkurzyæ. Technologia idzie z takim postêpem, ¿e mogliœmy zastosowaæ du¿o lepsz¹, przyjaŸniejsz¹
nawierzchniê, nie t¹, gdzie dzieci siê
poobdzieraj¹. Uwa¿am, ¿e jest to
dosyæ nieudana inwestycja. Ju¿ nie
mówiê o rozmiarach. Jest to œwietna
miniaturka, gdzie mo¿na sobie fajne zdjêcie zrobiæ, natomiast do
u¿ytku sami wiemy ilu zawodników
na boisku w pi³kê no¿n¹ pogra. Czy
w pi³kê rêczn¹ mo¿na tam graæ, czy
w ogóle jest to zgodne z jakimiœ
przepisami? Boisko do pi³ki rêcznej

powinno mieæ wymiar 40x20 m, jest
to proste do zapamiêtania, natomiast to ma 24 m d³ugoœci. Dodatkowo linie s¹ tak narysowane, ¿e
bramki do pi³ki rêcznej oddalone s¹
o trzy metry od koñcowej krawêdzi
boiska. Mo¿na by³o zastosowaæ
kompletnie inn¹ konstrukcjê tablicy. Wystarczy³o daæ wysiêgniki do
przodu, bramkê do ty³u i jest bezpieczne. Nie przypominam sobie,
abym patrzy³ na tak¹ konstrukcjê –
powiedzia³ radny.
Radny Janusz Skrobiñski uzna³,
¿e jest to jeszcze jeden dowód na to,
jak marnotrawi siê pieni¹dze.
Wskaza³, ¿e wystarczy pojechaæ do
s¹siedniej gminy Resko i zobaczyæ,
jaki obiekt stoi za 2,5 miliona z³.
- Wywaliliœmy milion i nikt nie
bêdzie z tego korzysta³. Trzeba by³o
podjechaæ i porozmawiaæ z burmistrzem Czerwiñskim i powiedzia³by, która nawierzchnia jest dobra,
która jest tañsza. Zreszt¹ ja przed
budow¹ tego boiska mówi³em na tej
sali, dzwoni³em do wykonawcy i
mówi³em, ¿e jest nawierzchnia
przyjaŸniejsza i tañsza, tylko ¿e nikt
nie s³ucha. By³oby 100 tys. z³ taniej.
I zamiast zrobiæ za milion jeden
porz¹dny obiekt, to mamy dwa, których nikt nie bêdzie u¿ywa³. Taki
jest fakt. Mogliœmy mieæ na stadionie piêkny obiekt sportowy, ale robi
siê coœ, co nie nadaje siê do u¿ytku.
Jak przechodzi siê ko³o „Jedynki”,
to jest przykro jak siê na to patrzy –
doda³ radny.
Rzeczywiœcie wystarczy przejœæ
siê obok Jedynki i ka¿dy, kto kiedykolwiek gra³ w kosza zobaczy, ¿e
kosz nad bramk¹ to idiotyczny
wrêcz pomys³ i tylko czekaæ, a¿ jakieœ dziecko rozbije siê na s³upku.
Ale jak to powiedzia³ radny Janusz
Skrobiñski – tu nikt nikogo nie s³ucha, wa¿niejsze od rozs¹dku s¹ atesty.
MM
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Z drugiej strony

Kotyliony nie zast¹pi¹
niepodleg³oœci
Kazimierz Rynkiewicz

W

asalna wypowiedŸ mi
nistra Rados³awa Si
korskiego (nazywanego Radkiem, czyli ch³opcem w krótkich spodenkach), rozbawia,
wzi¹wszy pod uwagê, ¿e – co potwierdzi³ premier Tusk – Polska
namawia Niemcy, by wziê³y siê do
roboty w zwalczaniu kryzysu. Namawia ktoœ, kto sam niewiele robi³
przez 4 lata. Ekipa premiera to nie
or³y, tylko orliki, a do historii przejdzie jako dru¿yna graj¹ca w pi³kê
podczas obrad sejmu. Najwa¿niejszym jej osi¹gniêciem w historii
Polski bêdzie Euro 2012 oraz reformowanie poprzez podwy¿szanie
podatków i wieku emerytalnego.
Do tego dojdzie skandaliczna
wypowiedŸ ministra Sikorskiego o
poddaniu siê tak naprawdê dominacji Niemiec.
Gdyby ktoœ zapomnia³ o skutkach takich decyzji, to warto przypomnieæ pewn¹ historyjkê, odkurzon¹ przez pieœniarza Lecha Makowieckiego, a i wyœpiewan¹ kiedyœ
przez Jacka Kaczmarskiego w piosence „Rejtan, czyli raport ambasadora”.
W okresie przedrozbiorowym
niefrasobliwe zarz¹dzanie gospodark¹, brak reform i stanowczoœci
decyzji spowodowa³o m.in. upadek
polskich banków. Zmusza³o to polskiego monarchê do zaci¹gania po¿yczek za granicami. Po¿yczki te
by³y chêtnie udzielane – i to zarówno u zachodnich, jak i wschodnich
s¹siadów Rzeczypospolitej.
I tak za Stanis³awa Augusta Poniatowskiego suma d³ugów królewskich osi¹gnê³a 40 mln z³otych pol-

Kradzie¿ z w³amaniem
Z 27 na 28 listopada w godz.
20.00 do 10.00 w Resku, przy ul
Dworcowej, nieustalony sprawca
po uprzednim wy³amaniu zasuwy w
drzwiach pomieszczenia gospodarczego dokona³ kradzie¿y pi³y tarczowej marki Dexter, wiertarki udarowej, frezarki rêcznej, polerkoszlifierki, straty w wysokoœci 1600
z³ na szkodê Stanis³awa Z., zamieszka³ego w Resku.

skich. Wtedy mo¿na by³o za tê kwotê utrzymaæ 120 tysiêczn¹ armiê...
Król Staœ, œwiatowiec, znany
koneser i mecenas sztuki, ubieraj¹cy siê wg najnowszych trendów,
ho³ubiony (oficjalnie) na zagranicznych dworach – by³ w rzeczywistoœci poœmiewiskiem europejskich
w³adców; caryca Katarzyna II nazywa³a go wrêcz „woskow¹ lalk¹”.
Wiedzia³a, co mówi – „sponsorowa³a” osobiœcie naszego monarchê (a
prywatnie - swego kochanka), wp³acaj¹c po¿yczki bezpoœrednio do
jego prywatnej szkatu³y. Tym samym – groŸb¹ natychmiastowej
sp³aty zad³u¿enia – skutecznie mrozi³a jego nieliczne porywy ³¹czenia
siê z Narodem. Jak widaæ wybitne
kobiety-politycy maj¹ „cohones” i
potrafi¹ podporz¹dkowaæ ¿ycie
prywatne sprawom pañstwowym...
Nieudacznictwo, chwiejnoœæ,
niezdecydowanie i p³aczliwoœæ (dos³ownie!) Stanis³awa Augusta Poniatowskiego, pos³ugiwanie siê notorycznie k³amstwem i najzwyklejsza zdrada interesów pañstwa polskiego (np. wspó³dzia³anie w wojskami rosyjskimi przy t³umieniu
Konfederacji Barskiej) wystawia³y
mu najgorsz¹ opiniê ju¿ u wspó³czesnych. W 1768 król Szwecji Gustaw
III napisa³ w swoim dzienniku:
„W Warszawie odby³y siê dwie
rady; rezultat by³ taki, ¿e król i senat
oddali siê pod opiekê do Imperatorowej. To hañba. Ach, Stanis³awie
Auguœcie, tyœ nie król, a nawet nie
obywatel! Umrzyj w obronie niezale¿noœci ojczyzny, lecz nie przyjmuj
niegodnego jarzma w czczej nadziei
- zachowaæ cieñ potêgi, któr¹ zniesie jeden ukaz Moskwy...”...
Demoralizacja, korupcja, degrengolada, rozbicie jednoœci NaroUderzy³ w naczepê
28 listopada o godz. 17.40 w
Resku, przy ul. Wojska Polskiego,
Zenon S., zamieszka³y Radowo
Wielkie, kieruj¹c samochodem
Mercedes nieprawid³owo omija³ zaparkowany samochód DAF z naczep¹, kierowany przez Krzysztofa
A., zamieszka³ego w Kole, w wyniku czego uderzy³ w naczepê, powoduj¹c uszkodzenie pojazdu.
Oplem do rowu
29 listopada, o godz. 6.20, na
drodze Wiewiecko - Wêgorzyno,

du poci¹gnê³y Rzeczypospolit¹ na
dno. I wtedy pojawi³ siê ten zasadniczy, prze³omowy dokument – Akt
Abdykacji... Polecam go – pisze
Lech Makowiecki - p. ministrowi
Sikorskiemu i ca³emu rz¹dowi – to
prawdziwy wzorzec z Sevres! Wystarczy tylko zmieniæ nag³ówki,
datê i podpis...
My, Stanis³aw August,
z Bo¿ej £aski Król Polski, Wielki Ksi¹¿e Litewski et c., et c., et c.
Nie szukaj¹c w ci¹gu królowania naszego innych korzyœci lub
zamiarów, jak staæ siê u¿ytecznym
ojczyŸnie Naszej, byliœmy tak¿e
tego zdania, i¿ opuœciæ nale¿y tron
w okolicznoœciach, w których rozumieliœmy, ¿e oddalenie Nasze przy³o¿y siê do powiêkszenia szczêœcia
wspó³ziomków Naszych lub te¿
przynajmniej umniejsza ich nieszczêœcia; przekonani teraz, ¿e pieczo³owitoœæ Nasza na nic siê ojczyŸnie Naszej nie przyda, kiedy nieszczêœliwa zdarzona w niej insurekcja pogr¹¿y³a j¹ w teraŸniejszy stan
zniszczenia, i rozwa¿ywszy, ¿e
œrodki wzglêdem przysz³ego losu
Polski koniecznie potrzebne z powodu nagl¹cych okolicznoœci, a od
Najjaœniejszej
Imperatorowej
Wszech Rosji i innych s¹siednich
mocarstw przedsiêwziête, jedynymi s¹ do przywrócenia pokoju i spokojnoœci wspó³obywatelom Naszym, których dobro zawsze by³o
najmilszym przedmiotem starañ
Naszych — postanowiliœmy przeto
z przywi¹zania do spokojnoœci publicznej oœwiadczyæ, tak jako te¿
niniejszym aktem najuroczyœciej
og³aszamy, ¿e wolnie i z w³asnej
woli wyrzekamy siê bez ekscepcji
wszelkich praw Naszych do Korony
Polskiej, do Wielkiego Ksiêstwa
Litewskiego i innych nale¿¹cych do
Stanis³aw C. zam. w Szczecinie, kieruj¹c samochodem Opel nie dostosowa³ prêdkoœci do panuj¹cych
warunków na drodze, w wyniku czego wpad³ w poœlizg i wjecha³ do
rowu uszkadzaj¹c pojazd.
Ktokolwiek widzia³,
ktokolwiek wie...
25 listopada oko³o godz. 7.40
Daniel S. ze Zwierzynka wyjecha³
do Niemiec w celu znalezienia pracy dorywczej. Do chwili obecnej nie
nawi¹za³ kontaktu telefonicznego
ze swoj¹ rodzin¹.

nich krajów, jako te¿ znajduj¹cych
siê w nich posesji i przynale¿ytoœci ;
akt ten uroczysty abdykacji korony
i rz¹du Polski w rêce Najjaœniejszej
Imperatorowej Wszech Rosji sk³adamy dobrowolnie i z t¹ rzetelnoœci¹, która postêpowaniem Naszym
w ca³ym ¿yciu kierowa³a.
Zstêpuj¹c z tronu, dope³niamy
ostatniego obowi¹zku królewskiej
godnoœci, zaklinaj¹c Najjaœniejsz¹
Imperatorow¹, a¿eby macierzyñsk¹
sw¹ dobroczynnoœæ na tych rozci¹gnê³a, których królem byliœmy, i to
wielkoœci Jej duszy dzia³anie wielkim swym sprzymierzeñcom udzieli³a.
Akt niniejszy dla wiêkszego
waloru podpisaliœmy i pieczêæ nañ
Nasza wycisn¹æ rozkazaliœmy.
Dzia³o siê to w Grodnie dnia 25
listopada, a roku 32 panowania
Naszego
Stanis³aw August, król.
Ratyfikacja aktu skoñczy³a siê
dla króla happy endem: Stanis³aw
August Poniatowski znalaz³ cich¹
przystañ (wraz z wysok¹, do¿ywotni¹ rent¹) w Pa³acu Marmurowym w
Petersburgu... A Naród czeka³ 123
lata na odzyskanie pañstwowoœci
swej Ojczyzny...
Prezydent Komorowski, 11 listopada, a wiêc zaledwie 25 dni
temu wprowadza³ modê na kotyliony, które mia³y staæ siê symbolem
obchodów rocznicy. Nie zast¹pi¹
one jednak niepodleg³oœci. Czy¿by
wiêc paln¹³ kolejn¹ gafê, czy mo¿e
ju¿ mu siê wszystko ze wszystkim
pomiesza³o, bo nie potrafi jednoznacznie wypowiedzieæ siê na temat
tez postawionych przez ministra
Sikorskiego.
Historia jest nauczycielk¹ ¿ycia.
A jak siê powtarza, to jako farsa.
Kradzie¿ z w³amaniem
Miêdzy 7 a 30 listopada w Radowie Ma³ym nieustalony sprawca, po
uprzednim wy³amaniu desek w
skrzydle zamkniêtych na k³ódkê
drzwi stodo³y, wszed³ do œrodka,
sk¹d dokona³ kradzie¿y odwa¿ników wagowych, 15 sztuk prêtów
metalowych od kopaczki, klucza
p³askiego, kabla elektrycznego
cztero¿y³owego d³ugoœci 150 m
wartoœci 400 z³, powoduj¹c ³¹czn¹
sumê strat w kwocie 500 z³ na szkodê Jacka B., mieszkañca Radowa
Ma³ego.
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Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Sprzedam mieszkanie w Wêgorzynie w bloku na II piêtrze, 53 mkw.; 2
pokoje + piwnica. Mieszkanie spó³dzielcze w³asnoœciowe. Cena 125
tys. z³. Tel. 663 248 859
Wynajmê mieszkanie 45 mkw.; 7 km
od £obza – Prusinowo. Tel. 91 397
6728, 605 375 802, 605 479 675.
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe spó³dzielcze w centrum £obza.
Kawalerka 32 mkw., III piêtro. Przystêpna cena. Tel. 609 669 593.

Powiat gryficki
Mieszkanie 2 pokojowe 48 mkw. w
centrum Gryfic, czêœciowo umeblowane, do wynajêcia. Tel. 694 613
202
Wynajmê domek jednorodzinny w
Trzebiatowie umeblowany, 3 pokoje, kuchnia, ³azienka, pow. 70 mkw.
Tel. 505 389 183.

NAUKA
Powiat ³obeski
Matematyka - pomoc. Tel. 516 166
301

Powiat gryficki

Sprzedam gara¿ murowany ul.
Boczna ko³o Nadleœnictwa. Tel. 600
898 424

Wyburzenia, rozbiórki. Tel. 724510-626.

Sprzedam dzia³kê budowlan¹
uzbrojon¹ 570 mkw. w £obzie ul.
Racibora 7. Tel. 604 282 156

Przeprowadzki, noszenie, wywóz
starych mebli i innych staroci. Tel.
668-343-638

Kupiê lub wynajmê gara¿ w £obzie
ko³o stadionu. Tel. 604 569 342.

Powiat œwidwiñski

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

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

ZNMR £obez oferuj¹ do sprzeda¿y
nieruchomoœci przemys³owe. Tel.
91 397 4041, 600 265 547

PRACA

£abuñ W. Dom 245 mkw., ogród,
du¿a dzia³ka. Tel. 600 265 547

Powiat ³obeski

Wêgorzyno. Dom z potencja³em,
200 mkw/610 mkw. Cena 430.000
z³. Tel. 600 265 547

£obez - zaopiekujê siê dochodz¹co
starsz¹ osob¹ lub dzieckiem. Tel.
508 323 472
Poszukujê opiekunki do zamieszkania i opieki nad starsz¹ osob¹.
Tel. 792 576 827.

Powiat drawski
Pilnie przyjmê do pracy
murarzy z doœwiadczeniem.
Tel. 696 011 390.

Szukam plecaka dla córki za symboliczn¹ z³otówkê. Tel. 91 577 5768
Sprzedam pianino z gwarancj¹.
Transport gratis. Tel. 604 569 342.
£obez
Wêgorzyno – sprzedam salon fryzjerski z kosmetykami i ca³ym wyposa¿eniem – dobrze prosperuj¹cy.
Cena 14.000 z³ ( do negocjacji ). Tel.
723 940 016

Powiat gryficki
Pozb¹dŸ siê stresu, bólu, cellulitu.
Masa¿ w gabinecie 30 z³. Tel. 792
924 085

Region

£obez. Dzia³ki pod zabudowê, energia elektryczna, m. plan zagospodarowania. Cena 25z³/mkw. Tel. 600
265 547.

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

Zajezierze. Dzia³ka budowlana,
pow. 2129 mkw., uzbrojona, warunki zabudowy. Tel. 600 265 547

ROLNICTWO

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

Powiat gryficki
Do wynajêcia lokal u¿ytkowy po³o¿ony w Gryficach przy ul. Sportowej 5A – na dzia³alnoœæ gospodarcz¹ - zak³ad fryzjerski, gabinet kosmetyczny itp. Tel. 514 786
715 po godz. 16.00

NIERUCHOMOŒCI
Powiat œwidwiñski

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

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

MOTORYZACJA
Powiat ³obeski

Sprzedam dzia³kê budowlan¹
uzbrojon¹ w Œwidwinie. Tel.794 376
821.

Sprzedam komplet opon zimowych
do Poloneza, tylko 1 sezon u¿ywane. Tel. 504 042 532.

Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w
Po³czynie-Zdroju 1080 mkw. Tel.
600 565 719.

Powiat gryficki

INNE

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

GARA¯E, WIATY BLASZANE,
DOWÓZ GRATIS, MONTA¯.
TEL. 598 334 536, 605 286 058,
661 953 331. PRODUCENT
GO-STAL PRZECHLEWO. U
nas najtaniej.

Sprzedam Renault Megane rok
1997, poj. 1,6; przegl¹d oraz OC
+ komplet opon zimowych.
Cena 3.500 z³. Tel. 791 727 642
lub 792 508 916.
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ROZMAITOŒCI

Od 25 lipca do 06 paŸdziernika 2011 r. dla 14 beneficjentów projektu
„POMÓ¯ SOBIE - od biernoœci do aktywnoœci” MW Consulting M. Wasylko
ze Szczecina na zlecenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w £obzie
zorganizowa³o warsztaty „Nasze M”. Warsztaty podzielono na dwie czêœci.
Etap I - trzydniowe zajêcia teoretyczne przeprowadzone w siedzibie PCPR
obejmowa³y tematy m.in.: z zakresu podstaw budownictwa i robót wykoñczeniowych, stolarki budowlanej, materia³ów i narzêdzi w budownictwie. Etap
II - czterodniowe warsztaty praktyczne by³y kontynuacj¹ teorii, gdzie pod
fachowym okiem instruktora beneficjenci mogli zdobyt¹ wiedzê wykorzystaæ
w praktyce. Szpachlowano œciany i sufity, malowano ró¿ne powierzchnie,
uk³adano glazurê, terakotê lub wyk³adzinê PCV, wykonywano proste elementy zabudowy z p³yt kartonowo - gipsowych, itp. Ju¿ po zakoñczonych warsztatach, co niektórzy uczestnicy zakasali rêkawy i ostro wziêli siê do pracy.
Efekty ich dzia³añ przeros³y nasze oczekiwania. Uczestnicy mog¹ byæ dumni
ze swoich osi¹gniêæ i zmian jakie dokonali w swoich domach.
pcpr

tygodnik ³obeski 6.12.2011 r.

