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Zadna gmina w powiecie nie ma wiceburmistrza. £obez ma.
Kosztuje on podatników 160 tysiêcy z³otych rocznie.

Nie staæ nas na
wiceburmistrza (cz. 2)
W minionym tygodniu
na posiedzeniu Komisji
Bud¿etowej radny
Janusz Skrobiñski
ponownie poruszy³
temat oszczêdnoœci
pieniêdzy w bud¿ecie
gminy £obez.
Radny zaproponowa³, aby zmieniæ statut gminy i regulamin urzêdu
tak, aby zlikwidowaæ stanowisko
wiceburmistrza, które aktualnie zajmuje Ireneusz Kabat. Radny Janusz
Skrobiñski poruszy³ tak¿e temat
pana Bogdana Skólmowskiego, kierownika Wydzia³u Spraw Obywatelskich i zarazem cz³onka kancelarii prawnej, która obs³uguje Urz¹d
Miejski w £obzie. Czytaj na str. 4

500 dzieci bawi³o siê na
miko³ajkach w Wêgorzynie
W Zespole Szkó³ w £obzie
rozpocz¹³ siê Festiwal Nauki
Ruszy³a Doberska Amatorska Liga Pi³ki 2011

Radowia
Radowo Ma³e
po rundzie
jesiennej
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Kazimierz Rynkiewicz
W Resku radni powojowali
sobie i uchwalili najwy¿szy podatek rolny w ca³ej okolicy. Podnieœli te¿ podatek od nieruchomoœci dla przedsiêbiorców o 14
procent, czyli o 2 z³ za metr kwadratowy powierzchni budynku
zajmowanego na dzia³alnoœæ gospodarcz¹. Ju¿ dotar³ do nas sygna³, ¿e najwiêksza firma w Resku – Swedwood, posiadaj¹ca
ogromne hale, przymierza siê do
zwalniania pracowników. Z kraju dla odmiany docieraj¹ informacje, ¿e w zwi¹zku z podniesieniem od nowego roku najni¿szej
p³acy minimalnej, firmy bêd¹
przestawiaæ zatrudnienie na czêœci etatów.
Prekursorem i tak okaza³ siê
burmistrz £obza, który – jak siê
okaza³o – zatrudnia kierownika
Wydzia³u Spraw Obywatelskich
pana Bogdana Skólmowskiego
na 4/5 etatu. Ponoæ by mu umo¿liwiæ wykonywanie dodatkowej
pracy w kancelarii prawnej, która obs³uguje ³obeski urz¹d. Burmistrz przeprowadzi³ dla tej decyzji karko³omn¹ wyk³adniê interesu gminy, czyli w³asnego, bo
ma ponoæ spokój, gdy¿ kierownik wydzia³u bardzo pomaga w
ró¿nych sprawach.
Ja nawet jestem gotów w to
uwierzyæ, po przejrzeniu zakresu
zadañ Wydzia³u Spraw Obywatelskich. To g³ównie zadania z
zakresu spraw obronnych (np.
planowanie obronne, organizowanie akcji kurierskiej w gminie,
planowanie i nak³adanie na terenie Gminy obowi¹zku œwiadczeñ
osobistych i rzeczowych na rzecz
obrony, przygotowanie rezerw
osobowych na potrzeby obronnoœci - prowadzenie rejestracji
przedpoborowych i przygotowanie poboru, planowanie i organizowanie szkolenia obronnego),
realizacja zadañ w zakresie obrony cywilnej: (np. opracowanie
planów Obrony Cywilnej, organizowanie i utrzymywanie Systemu Wykrywania i Alarmowa-
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W samorz¹dach piszczy...
bieda i bunt
nia, szkolenia, æwiczenia i treningi z zakresu OC, planowanie
przedsiêwziêæ do wype³niania
zadañ humanitarnych maj¹cych
na celu ochronê ludnoœci cywilnej przed niebezpieczeñstwami
w wyniku dzia³añ zbrojnych,
klêsk ¿ywio³owych, planowanie
realizacji zadañ z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej, planowanie przedsiêwziêæ do przeciwdzia³ania skutkom zdarzeñ o
charakterze terrorystycznym),
realizowanie zadañ zwi¹zanych z
ochron¹ przeciwpo¿arow¹, koordynacja dzia³añ ochotniczych
stra¿y po¿arnych, wspó³dzia³anie z Policj¹, Pañstwow¹ Stra¿¹
Po¿arn¹ oraz WKU, realizacja
zadañ zwi¹zanych z ewidencj¹
ludnoœci i wydawaniem dowodów osobistych, sporz¹dzanie
spisów wyborców, wydawanie
zaœwiadczeñ o prawie do g³osowania, za³atwianie spraw z zakresu ustawy o bezpieczeñstwie imprez masowych oraz ustawy o
zbiórkach publicznych).
Jak widaæ – sporo napisano, a
roboty niewiele, bo i terrorystów
nie widaæ, poborów ju¿ nie ma, o
zadaniach humanitarnych nikt
nie s³ysza³, Rega nie wylewa, a i
infrastruktury krytycznej d³ugo
by szukaæ. No chyba ¿e æwiczenia, treningi i szkolenia z OC id¹
w urzêdzie pe³n¹ par¹. Bez ¿artów. Skoro mo¿na pracowaæ na 4/
5 etatu, to mo¿e by siê da³o i na
pó³ i chyba te¿ by siê nic nie sta³o
w obronie cywilnej, jak ju¿ szukamy oszczêdnoœci. Przecie¿
pracuj¹ w tym wydziale jeszcze
inne osoby.
To na radnych spoczywa obowi¹zek, powierzony im przez wyborców, by tych oszczêdnoœci
szukali, w imieniu w³aœnie
mieszkañców, bo w¹tpiê, by zrobili to sami urzêdnicy. W interesie ka¿dej administracji le¿y uzasadnianie w³asnego istnienia i
u¿ytecznoœci. Tê star¹ prawdê
socjologiczn¹ poœwiadczy³ PUP,
gdzie wraz ze spadkiem bezrobocia wzrasta³o zatrudnienie w tym
urzêdzie. Ma³o tego, spadek liczby bezrobotnych wcale nie by³
zwi¹zany ze wzrostem miejsc
pracy, a raczej z emigracj¹ zarobkow¹. Wystarczy przypomnieæ

zamkniêcie Provimi, a ostatnio
restauracji Stodo³a, obecnie zabitej deskami na g³ucho. Ma³o
tego, okaza³o siê ju¿ kilka lat
temu, ¿e na bezrobociu mo¿na
doskonale prosperowaæ, co pokazuj¹ zarobki dyrektorów PUP i
PCPR, pracuj¹cych na podwójnych etatach, bo dodatkowo w
CIS. To ¿adna tam praca charytatywna, spo³eczna, tak jak prezesów klubów sportowych, lecz
dobrze p³atne fuchy, z których
nikt nie rozlicza. Gdy pyta³em
kiedyœ, czy ktoœ œledzi i bada
¿ywot firm zak³adanych przez
bezrobotnych za publiczne fundusze, okaza³o siê, ¿e nie. Bezrobotny dostawa³ prawie 20 tysiêcy, rejestrowa³ firmê, po której po
roku s³uch gin¹³. Czy mo¿na oceniæ jakieœ dzia³anie rz¹du, jakiœ
program, bez badania efektów?
Nie mo¿na, a tu tak by³o. Podobnie by³o z dzia³alnoœci¹ CIS i rzekomo jego stuprocentow¹ skutecznoœci¹, gdy dyrektor PUP,
pracuj¹c jednoczeœnie w CIS,
kierowa³ tych ludzi na jakieœ prace interwencyjne lub sta¿e albo
za³atwia³ im pracê w pewnych
sobie znanych firmach. Mo¿na
by³o wykazaæ siê skutecznoœci¹
dzia³añ CIS, tylko jakoœ nikt nie
zbada³, co ci ludzie robili po tym
okresie, ilu z nich dzisiaj ma sta³¹
pracê. Takie badania pozwoli³yby ujawniæ prawdziwe przyczyny bezrobocia i zmusza³yby do
szukania prawdziwych rozwi¹zañ, a nie pozorowanych, po których nie zostaje nic, oprócz zamo¿noœci ukrytych beneficjentów, czyli ludzi obs³uguj¹cych to
bezrobocie.
Wracaj¹c do zadañ radnych „Rzeczpospolita” poinformowa³a, ¿e wiele rad w Polsce nie zgadza siê i nie zatwierdza projektów podwy¿ek podatków i op³at
lokalnych proponowanych przez
burmistrzów i prezydentów
miast. Ostatnio radni z Kielc (PO,
PSL i PiS) po raz trzeci odrzucili
prezydentowi projekt o takich
podwy¿kach. Prezydent opuœci³
salê i zapowiedzia³, ¿e wiêcej na
sesji siê nie pojawi. Radny PSL
nazwa³ to dziecinad¹. - Naszym
zadaniem jest kontrola prezydenta i z tego rozliczaj¹ nas wyborcy.

Nie bêdziemy g³osowaæ nad
wszystkim, co siê nam pod nos
podsunie – stwierdzi³ kielecki
radny. Wypisz, wymaluj, jak w
£obzie, z t¹ ró¿nic¹, ¿e tu burmistrz ma takiego wiceburmistrza, który wzywa na dywanik
niektórych radnych i robi im dobrze.
Podobnie post¹pili radni Zakopanego, Pabianic i Radomska.
W Garwolinie podatków nie podnosz¹ od 7 lat. W Lublinie nie
zgodzili siê na podwy¿kê cen biletów komunikacji miejskiej.
Widaæ, ¿e idzie przez samorz¹dy
bunt, a raczej rady dojrzewaj¹ do
swojej roli w³adzy uchwa³odawczej. Nie mo¿e byæ tak, ¿e rz¹d
przerzuca koszty w³asnego rz¹dzenia na samorz¹dy, a one na
mieszkañców. Samorz¹dy powinny zaktywizowaæ siê tak¿e w
tej sferze i powiedzieæ takiej polityce rz¹dowej – wa³a.
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Umorzono podatki
(£OBEZ). Coraz trudniejsza
sytuacja na rynku sprawia, ¿e do
urzêdu wp³ywaj¹ pisma z proœb¹ o
umorzenie b¹dŸ roz³o¿enie na raty
obci¹¿eñ podatkowych. O ile urz¹d
nie jest chêtny, by pozbywaæ siê
wp³ywów, bardziej przychyla siê do
roz³o¿enia nale¿noœci podatkowych
na raty, ale ³¹cznie z odsetkami. Czy
to uchroni przedsiêbiorców od problemów? W¹tpliwe. Ju¿ dziœ niektóre firmy zwalniaj¹ pracowników. O
trudnej sytuacji mieszkañców gminy œwiadczy równie¿ liczba tytu³ów
wykonawczych.
Jak wynika z informacji o pracy
burmistrza, w paŸdzierniku wydano
jedn¹ decyzjê dotycz¹c¹ umorzenia
podatku od nieruchomoœci, na kwotê 233 z³ (osoby fizyczne), jedn¹
decyzjê dotycz¹c¹ umorzenia podatku od nieruchomoœci, na kwotê
3.948 z³ wraz z nale¿nymi odsetkami w kwocie 43 z³ (osoba prawna),
dwie decyzje dotycz¹ce odmowy
umorzenia podatku od nieruchomoœci (osoby fizyczne), 5 decyzji dotycz¹cych roz³o¿enia na raty podatku
od nieruchomoœci, w tym: jedn¹ na
kwotê 1.768,10 z³, termin zap³aty do
30.09.2012 r. (osoba fizyczna),
jedn¹ na kwotê 2.996 z³ wraz z od-

setkami w kwocie 11 z³ (termin zap³aty do 31.01.2012 r. osoba fizyczna), jedn¹ na kwotê 1.201 z³ (termin
zap³aty do 29.02.2012 r. osoba fizyczna), jedn¹ na kwotê 8.932 z³
wraz z odsetkami w kwocie 7 z³ (termin zap³aty do 27.06.2012 r. osoba
fizyczna), jedn¹ na kwotê 35.078 z³
wraz z odsetkami w kwocie 6.453 z³
(termin zap³aty do 15.06.2012 r.,
osoba prawna). Wydano równie¿
decyzjê dotycz¹c¹ umorzenia odsetek w podatku od nieruchomoœci na
kwotê 91 z³ (osoby fizyczne) oraz
decyzjê dotycz¹c¹ odroczenia podatku rolnego w kwocie 846 z³ (osoby fizyczne).
Wydano tak¿e cztery decyzje o
odmowie wszczêcia postêpowania
w sprawie umorzenia podatku od
nieruchomoœci
Urz¹d wystawi³: 153 upomnienia dotycz¹ce zaleg³oœci podatkowych, 88 tytu³ów wykonawczych
dotycz¹cych zaleg³oœci podatkowych, w tym: 10 na kwotê 19.435 z³
(dotyczy zaleg³oœci podatkowych
osób prawnych), 84 na kwotê
40.544 z³ (dotyczy zaleg³oœci podatkowych osób fizycznych),
12 tytu³ów wykonawczych dotycz¹cych: mandatów i zwrotu stypendium socjalnego.
MM

Jarmark œwi¹teczny w Boninie
(BONIN gm. £obez) Mieszkañcy Bonina zapraszaj¹ na I
edycjê Boniñskiego Jarmarku
Œwi¹tecznego. Jarmark odbêdzie
siê w najbli¿sz¹ sobotê, 17 grudnia, od godz. 13.
W programie: darmowe prezenty miko³ajkowe dla dzieci, przeja¿d¿ki na kucykach, konkursy, eko-

logiczny karp z boniñskiego ³owiska, choinki œciête w dniu jarmarku,
stoiska handlowo-gastronomiczne,
równie¿ z ozdobami œwi¹tecznymi i
wiejskimi rarytasami (mas³o, jaja,
wypieki). Bêdzie mo¿na kupiæ op³atek i œwiece Caritas.
Organizatorzy zapraszaj¹ - zabierz rodzinê i znajomych i przyjedŸ
na jarmark do Bonina.
(r)

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

SYLWESTER 2011/2012
w VILLI SOLARIS w NIECHORZU
cena: 295 z³/osoba
w cenie zapewniamy: oprawa muzyczna,
wykwintne menu (bufet z przek¹skami), 4 ciep³e
REZERWACJA:
tel: 91 38 40 414
posi³ki, napoje ciep³e i zimne, 0,50 ml wódki
lub 505 423 710
bia³ej na parê, butelka szampana na 4 osoby
e-mail: info@villasolaris.pl
Bal sylwestrowy z noclegiem, œniadaniem
www.villasolaris.pl
i obiadem 370 z³/osoba
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Radny Janusz Skrobiñski nie odpuszcza - zawsze jest sposób na to, abyœcie nie byli bogami, abyœcie nie
decydowali sami

Nie staæ nas na wiceburmistrza (cz. 2)
W minionym tygodniu
na posiedzeniu Komisji
Bud¿etowej radny
Janusz Skrobiñski
ponownie poruszy³
temat oszczêdnoœci
pieniêdzy w bud¿ecie
gminy £obez.
Radny zaproponowa³, aby zmieniæ statut gminy i regulamin urzêdu
tak, aby zlikwidowaæ stanowisko
wiceburmistrza, które aktualnie zajmuje Ireneusz Kabat. Radny Janusz
Skrobiñski poruszy³ tak¿e temat
pana Bogdana Skólmowskiego, kierownika Wydzia³u Spraw Obywatelskich i zarazem cz³onka kancelarii prawnej, która obs³uguje Urz¹d
Miejski w £obzie.
Propozycja radnego Janusza
Skrobiñskiego wywo³a³a gor¹c¹
dyskusjê podczas posiedzenia komisji.
- Poniewa¿ jest to komisja bud¿etowa, mam propozycjê, któr¹
przedstawia³em ju¿ na Komisji
Spraw Spo³ecznych. Szukaj¹c
oszczêdnoœci proponujê zredukowaæ etat zastêpcy burmistrza. Mo¿na zmieniæ zapis w statucie gminy i
wyeliminowaæ tê funkcjê. Nie mam
nic do pana Kabata, pan Kabat mo¿e
byæ za chwilê na innym stanowisku
w naszej gminie. W tym momencie
zaoszczêdzimy oko³o 160 tysiêcy
z³otych. Druga sprawa, pan Bogdan
Skólmowski jest radc¹ prawnym o
numerze 1046. Odwiedzi³em oficjaln¹ stronê firmy Lege Artis, jest
strona internetowa dostêpna dla
ka¿dego, jest to strona firmy prawnej, która obs³uguje nasz¹ gminê.
Sk³ad tej firmy: radca prawny Ewa
Wójcik, radca prawny Anna Woropay-Hordziejewicz - wspólnik i radca prawny Bogdan Skólmowski wspólnik. Czy jest to moralnie
³adne, ¿e w naszej gminie kierownicze stanowisko zajmuje przedstawiciel tej firmy? Aby uzmys³owiæ
wam, co nas kosztuje ta obs³uga
prawna, pozwoli³em sobie podzwoniæ po ró¿nych urzêdach i popytaæ,
ile kosztuje obs³uga prawna w poszczególnych urzêdach. Powiat
£obeski ma obs³ugê prawn¹ za
5.000 z³ brutto miesiêcznie, Chociwel - 3.000 z³, Dobra - 2.200 z³ netto, Resko za 2.000 z³ netto, a Radowo Ma³e 1.500 z³ netto, Wêgorzyno
- 2.900 z³ netto. W £obzie firma za
obs³ugê prawn¹ inkasuje 6.150 z³

brutto plus koszty za zastêpstwa
procesowe. Pokazujê pieni¹dze,
które mo¿na zaoszczêdziæ. Dlatego,
¿e jeœli jest radca prawny na miejscu, który jest kierownikiem wydzia³u, ma uprawnienia radcy prawnego, to nie rozumiem, po co nam
jest potrzebna pani Ewa Wójcik.
Bêdê sk³ada³ wniosek o to, ¿eby
zerwaæ wspó³pracê z t¹ firm¹, bo jak
sami widzicie, jest bardzo droga.
Mamy najdro¿sze us³ugi prawne, w
porównaniu do innych gmin. Bêdê
te¿ prosi³ radnych o to, aby zmieniæ
statut gminy i zlikwidowaæ stanowisko wiceburmistrza. Myœlê, ¿e nie
ma pozwolenia spo³ecznego na wydawanie tak potê¿nych pieniêdzy na
p³ace za stanowisko wiceburmistrza. Wko³o nigdzie nie ma ju¿ tego
stanowiska. W tym miejscu pokazuje pañstwu 250 tysiêcy z³otych, które zaoszczêdzimy w jednym roku –
mówi³ wyraŸnie zdegustowany sytuacj¹ w urzêdzie radny Janusz
Skrobiñski.
Do wypowiedzi radnego Skrobiñskiego ustosunkowa³a siê sekretarz urzêdu Monika Jarzêbska oraz
burmistrzowie. Urzêdnicy twierdzili, i¿ wszyscy s¹ bardzo zadowoleni
z obs³ugi prawnej, jak¹ gminie
œwiadczy kancelaria Ewy Wojcik.
Za przyk³ad podawali iloœæ wygranych spraw s¹dowych. Urzêdnicy
zaznaczyli, ¿e mo¿na zatrudniæ
tañsz¹ kancelariê, ale postawili radnym pytanie - co bêdzie, jeœli wtedy
spadnie jakoœæ i sprawy s¹dowe
gmina £obez czy podleg³e jednostki organizacyjne zaczn¹ przegrywaæ. W wyjaœnieniu dotycz¹cym
osoby pana Skólmowskiego wszyscy zgromadzeni us³yszeli, i¿ nie
jest on w urzêdzie zatrudniony na
pe³ny etat, ale na 4/5 etatu. Pozosta³a dzia³alnoœæ pana Skólmowskiego
le¿y wiêc w jego woli i gestii.
Radny Janusz Skrobiñski, poda³
przyk³ad prezesów klubów, którzy
zostali radnymi i zrezygnowali z
tych funkcji, poniewa¿ wielu ludziom wydawa³o siê, ¿e w³aœnie
bêdzie nieetyczne sprawowanie
wspólnie funkcji prezesa, który klub
prowadzi za pieni¹dze z dotacji
gminnych i bycia radnym, który
b¹dŸ co b¹dŸ „grzebie” w bud¿ecie
gminy.
G³os zabra³ burmistrz Ryszard
Sola, który odpowiada za zatrudnienie pracowników w urzêdzie.
- Mamy podpisan¹ umowê z kancelari¹ prawn¹, wiêc prawnicy, któ-

rzy wchodz¹ w sk³ad tej kancelarii,
s¹ zwi¹zani, aby nam, urzêdowi i
wszystkim jednostkom, udzieliæ
wszelkiej mo¿liwej pomocy. Umowa z t¹ kancelari¹ zosta³a podpisana
w 2003 roku. Trwa wiêc od wielu lat.
Od 2006 roku, czyli od kiedy tutaj
jestem, do chwili obecnej, moja
ocena wspó³pracy z t¹ kancelari¹
prawn¹ jest bardzo wysoka. Ja osobiœcie i wszyscy pracownicy jesteœmy bardzo zadowoleni z tej obs³ugi prawnej. W tej chwili siê nie da
podj¹æ jakichkolwiek wa¿nych decyzji, nie posi³kuj¹c siê opini¹
prawnika. Trudno jest te¿ nasz¹
gminê porównaæ, prawie 15-tysiêczn¹, z gmin¹ 4-tysiêczn¹, czy ze
starostwem. Pan Bogdan Skólmowski jest u nas, w urzêdzie, zatrudniony jako kierownik wydzia³u. Wiecie
pañstwo o tym, ¿e pracuje tu od
wielu lat, zdoby³ wykszta³cenie
prawnicze, zdoby³ aplikacjê, co
wcale nie jest ³atwe. Pomaga nam
wszystkim, bo ma takie kwalifikacje. Pan Skólmowski aby móg³ dalej
siê realizowaæ, aby te studia, które
pokoñczy³ i aplikacjê, któr¹ zrobi³,
móg³ wykorzystaæ w praktyce, dosta³ ode mnie zgodê w tym roku na
to, aby staæ siê powiedzmy wspólnikiem kancelarii prawnej. To jest dla
ka¿dego prawnika coœ naturalnego,
¿e szuka sobie kancelarii, aby ci¹gle
pog³êbiaæ swoj¹ wiedzê. Ma w
zwi¹zku z tym zmienione zasady
zatrudnienia i nie pracuje w urzêdzie na ca³ym etacie. Korzystamy z
jego pomocy i jeszcze nigdy nikomu
nie odmówi³.

Natomiast pan radny Skrobiñski
po raz drugi ju¿ wypowiada siê w
kwestii mojego zastêpcy. Pierwsza
pana sugestia zosta³a pozostawiona
bez jakiejkolwiek odpowiedzi i
echa ze strony rady, jak i mojej, natomiast drugim razem ja ju¿ nie
mogê nie odnieœæ siê do pana propozycji, jak¹ pan tutaj z³o¿y³ do rady.
Ja jestem pracodawc¹ mojego zastêpcy i powiem panu tak; z moim
zastêpc¹ wspó³pracujê od 2006
roku, to jest 5 lat pracy, gdzie mog³em go i nadal mogê i dalej bêdê go
w tej jego pracy obserwowa³. Chcê
panu powiedzieæ, ¿e pracê mojego
zastêpcy oceniam bardzo wysoko,
jako cz³owieka bez reszty oddanego, nie tylko w godzinach pracy, ale
i po, jako cz³owieka, dziêki którego
pracowitoœci, wiedzy i zaanga¿owaniu w ¿ycie gminy uda³o nam siê
wiele rzeczy w tej gminie zrobiæ
dobrych lub bardzo dobrych. Nie
pañsk¹ kompetencj¹ jest decydowanie o tym, kogo bêdê zatrudnia³, w
tym mojego zastêpcê. Jest to tylko i
wy³¹cznie moja kompetencja. Natomiast zrewan¿ujê siê takim powiedzeniem pi³karskim - odbijê pi³kê,
mam dla pana propozycjê, tu na forum, aby z³o¿y³ pan mandat radnego, zaoszczêdzimy w ten sposób na
diecie, któr¹ wykorzystamy na naprawdê wa¿ny cel - odpowiedzia³
burmistrz Ryszard Sola.
Radny Janusz Skrobiñski w odpowiedzi jasno powiedzia³, i¿ jego
wybrali mieszkañcy i nie zrezygnuje z mandatu radnego.
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- Pan broni swojego pracownika,
poniewa¿ doskonale wie, ¿e to za
pañskim pozwoleniem tak siê dzieje. Po drugie, pan mówi o moich
kompetencjach po raz kolejny. Myli
siê pan, poniewa¿ jestem radnym
wybranym przez spo³eczeñstwo i to
nie pan bêdzie decydowa³, bo rada
na szczêœcie ma w swojej mocy takie kompetencje, do których musi
siê pan ustosunkowaæ. Zawsze jest
sposób na to, ¿ebyœcie nie byli bogami, ¿ebyœcie nie decydowali sami o
wszystkim. Pan z radnymi nie rozmawia, wiêc nie wie, jak to siê odbi³o w radzie. Ja wiem, ¿e odbi³o siê
bardzo szerokim echem, nie tylko w
radzie, ale w ca³ym spo³eczeñstwie,
¿e wreszcie ktoœ odwa¿y³ siê powiedzieæ otwarcie, gdzie szukaæ
oszczêdnoœci. Bo ludzie potrafi¹ liczyæ. Niech pan nie mówi, ¿e to nie
jest w mojej kompetencji, bo w³aœnie ¿e jest! Zosta³em wybrany
przez lud, a lud na ulicy twierdzi, ¿e
to jest przeginka! ¯e zastêpca burmistrza tyle zarabia, ja powtarzam
s³owa moich wyborców, nie spotka³em siê z ani jednym wyborc¹, który
by popar³ wizjê pozostawienia wiceburmistrza na takich warunkach
finansowych - stwierdzi³ radny
Skrobiñski.
Komentarz
W urzêdzie trwa pi³karskie „odbijanie pi³ki”, na ulicy ludzie dyskutuj¹, jednak na rozwi¹zanie spraw
trzeba poczekaæ do posiedzenia
wspólnych komisji i sesji Rady
Miejskiej, gdzie bêd¹ sk³adane oficjalne wnioski i projekty uchwa³,
które zostan¹ poddane pod g³osowanie radnych. To w³aœnie radni
maj¹ moc uchwa³odawcz¹. Chyba
ka¿dy mieszkaniec £obza „³apie siê
za g³owê” gdy us³yszy, ¿e ktoœ w
gminie zarabia 13,300 z³, co daje
rocznie 160 tys. z³. Wiceburmistrz z
pewnoœci¹ wykonuje wielk¹ pracê i
jest œwietnym fachowcem, ale jak
zaproponowa³ radny Skrobiñski,
mo¿e to samo robiæ na mniej p³atnym stanowisku. Dla gminy 160 tys.
z³ to ogromna kwota, rata na budowê stadionu, przebudowa ulicy,
wiêksza dotacja na kluby sportowe.
To s¹ pieni¹dze podatników! Chêtnych na nie z pewnoœci¹ by³oby wielu, z pewnoœci¹ te¿ skorzysta³oby z
nich wiêcej osób, ni¿ sam wiceburmistrz. Przyk³adowo nowy stadion
s³u¿y³by w przysz³oœci wielu pokoleniom sportowców naszej gminy.
Za pozwoleniem burmistrza te¿ niejako pan Skólmowski „bierze” dwie
wyp³aty; za wykonywanie tak naprawdê pracy w tym samym urzêdzie. Zasadna jest wiêc propozycja
radnego Skrobiñskiego, aby dokonaæ zmian na stanowiskach w urzêdzie i tym samym zaoszczêdziæ,
szczególnie w czasach kryzysu.
Piotr Jachym
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Niebezpiecznie na
przejœciach przy szko³ach
(BE£CZNA - £OBEZ). W tej
miejscowoœci jest niebezpieczne
przejœcie dla pieszych w pobli¿u
szko³y. Korzystaj¹ z niego dzieci,
czêsto równie¿ podczas przerw.
Problem polega na tym, ¿e krzewy
zas³aniaj¹ widocznoœæ, a wiêkszoœæ
kierowców „nie zauwa¿a”, ¿e przeje¿d¿a przez miejscowoœæ. Policja
zapewne zarobi³aby tu na mandatach, gdyby co jakiœ czas zmierzy³a
prêdkoœæ samochodów. Zwiêkszy³yby siê nie tylko wp³ywy do bud¿etu pañstwa, ale przede wszystkim
bezpieczeñstwo.
Kwestiê bezpieczeñstwa na drodze w Be³cznej podjê³a podczas
sesji radna Maria Pokomeda na
wniosek rodziców.
- Rodzice z Be³cznej zg³osili, by
w godzinach, gdy dzieci id¹ do szko³y, postawiæ przy przejœciu dla pieszych jakiœ radiowóz. Temat jest
znany, powtarzany jak mantra, ale
dzieci nadal s¹ w niebezpieczeñstwie, a rodzice dr¿¹ o swoje dzieci.
Wcale im siê nie dziwiê. Druga sprawa dotyczy przejœcia przy Szkole
Podstawowej nr 1. Widzê i dziêkujê, ¿e panowie stra¿nicy codziennie
rano pilnuj¹. Na razie jest porz¹dek.
Prosi³abym, póki nie zdarz¹ siê inne
rozwi¹zania, np. œwiat³a, które
zwiêksz¹ bezpieczeñstwo przejœcia, by s³u¿by mia³y pod opiek¹ te
miejsca – zaapelowa³a radna.
Radny Bogdan Górecki poinformowa³ zebranych na sali, ¿e dzieñ
przed sesj¹ sam by³ œwiadkiem kolejnej sytuacji w Be³cznej.
- Dzieci z przedszkola wracaj¹ z
wychowawczyniami. Nauczycielki
pokazuj¹ dzieciom, jak zachowaæ
siê na drodze, wszystko jest pierwszorzêdnie. Przeje¿d¿a³ samochód
z rejestracj¹ powiatu ³obeskiego i
oczywiœcie widzia³, ¿e dzieci sta³y.
Powinien zatrzymaæ siê, bo tak nakazuje kultura i prawo, ale on sobie
oczywiœcie przejecha³, jak gdyby
nigdy nic. Myœlê, ¿e policja mog³aby tam doskonale wzmocniæ bud¿et
pañstwa, zarabiaj¹c na nieprzestrzeganiu prêdkoœci przez kierowców i na takim zachowaniu. Brak na
to s³ów. Rozumiem, ¿e wyje¿d¿a zza
zakrêtu, jest niewidoczny, ktoœ stoi,
wiadomo, ¿e pieszy musi byæ bardziej ostro¿ny przy wchodzeniu na
jezdniê, bo nie wygramy nigdy z
pojazdem. Samochód jecha³ jednak
od strony £obza, mia³ doskona³¹
widocznoœæ. Dzieci próbowa³y
przejœæ od strony sklepu do szko³y.
Przechodzi³y dwie grupy. Jedna i za
chwilê druga grupa. Obie mia³y ten

sam problem. Przy kolejnych sesjach prosi³em o œwiat³a, wiem, ¿e
pan burmistrz prowadzi³ rozmowy.
Na komisji bezpieczeñstwa chyba
ustaliliœcie pañstwo inne rozwi¹zania. Uwa¿am, ¿e to jest niezwykle
wa¿na sprawa. W mieœcie kierowcy
potrafi¹ siê jakoœ zachowaæ, jakoœ
reaguj¹, natomiast na wioskach...
Przez t¹ miejscowoœæ jest 40 km/h,
koniec i kropka. Tam jest sprawa
numer jeden – doda³ radny.
So³tys Be³cznej Barbara Kordyl
wyjaœni³a, trzeba wejœæ prawie na
po³owê jezdni, by zobaczyæ, czy od
strony Przemys³awia nadje¿d¿a samochód.
- S¹ tam ga³êzie i krzewy, które
zas³aniaj¹ widocznoœæ. Nawet jeœli
jest siê ju¿ na po³owie drogi, kierowca nie widzi nas i my nie widzimy samochodu – powiedzia³a.
Wiceburmistrz Ireneusz Kabat
zapewni³, ¿e Zarz¹d Dróg Wojewódzkich wprawdzie chce zapewniæ bezpieczeñstwo na drodze, ale
œwiate³ w Be³cznej nie bêdzie. W
sprawie Szko³y Podstawowej nr 1
wyjaœni³, ¿e na miejscu spotka³a siê
komisja bezpieczeñstwa, w której

uczestniczyli przedstawiciele policji i Urzêdu Marsza³kowskiego.
Pocz¹tkowo komisja by³a przeciw
œwiat³om, jednak na ich oczach dosz³o do sytuacji, w której dziecko
przechodzi³o przez ulicê, a przeje¿d¿aj¹cy kierowca jakby tego nie
zauwa¿y³. Wówczas zmieniono decyzjê i uznano, ¿e œwiat³a s¹ tam
potrzebne. Pozostaje mieæ nadziejê,
¿e tak samo uzna marsza³ek i przyjmie inwestycjê do realizacji. Na
razie codziennie w godzinach od
7.45 do 8.15 jest tam stra¿nik miejski i czuwa nad bezpieczeñstwem
dzieci.
O bezpieczeñstwie dzieci na
drodze w Be³cznej mówi siê od dawna i... tylko mówi. O ile budowa
œwiate³ jest drog¹ inwestycj¹ i Zarz¹d Dróg Wojewódzkich nie ma na
to pieniêdzy, o tyle wyciêcie krzewów ograniczaj¹cych widocznoœæ
nie tylko nie powinno byæ problemem, ale zwyczajnie – ukarane,
jako stwarzaj¹ce niebezpieczeñstwo. Inna rzecz, ¿e zapewne w tym
miejscu policja bêdzie mile widziana – w ka¿dym razie przez rodziców
dzieci.
MM

Bêdzie lustro u zbiegu ulic
Strzeleckiej i Podgórnej

(WÊGORZYNO) Na listopadowej sesji Rady Miejskiej w Wêgorzynie
radny
Krzysztof
GwóŸdŸ pyta³ o lustro na drodze
przy zbiegu ulic Strzeleckiej i
Podgórnej.
Jak zaznaczy³, by³o ono bardzo
pomocne dla kieruj¹cych samochodami, ale od pewnego czasu ju¿ go
tam nie ma, poniewa¿ ktoœ je pobi³.

Burmistrz Wêgorzyna Monika
KuŸmiñska w odpowiedzi stwierdzi³a, i¿ lustro zosta³o zamówione i
nied³ugo z powrotem bêdzie u³atwia³o jazdê kierowcom. - By³y ju¿
rozmowy z Generaln¹ Dyrekcj¹
Dróg Krajowych i Autostrad i lustro
to zosta³o zamówione. Nied³ugo z
pewnoœci¹ znów pojawi siê u zbiegu
ulicy Strzeleckiej i Podgórnej - poinformowa³a burmistrz.
PJ
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Œwiêty Miko³aj tañczy³ lambadê...
(WÊGORZYNO) 10 grudnia w
hali widowiskowo-sportowej w
Wêgorzynie odby³o siê spotkanie ze
Œwiêtym Miko³ajem. Paczki dla
dzieci przygotowa³y w³adze Wêgorzyna, przy wspó³pracy so³tysów i
pracowników Oœrodka Pomocy
Spo³ecznej.
Oko³o 500 dzieci bawi³o siê przy

muzyce Eugeniusza Ko³odyñskiego. Zabawy dla dzieci poprowadzi³a Jagoda Lasocka. Do zabawy w³¹czy³a siê równie¿ burmistrz Wêgorzyna Monika KuŸmiñska wcielona
tego dnia w rolê œnie¿ynki. Wœród
przebojów z ca³ego œwiata, zarówno dzieci jak i Miko³aj, tañczyli lambadê, kaczuszki i poleczkê.
(o)

Reklama
w Tygodniku
£obeskim
Tel. 91 39 73 730
wppp1@wp.pl
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- Nie bêdê tutaj pozwala³ na to, aby burmistrz g³upoty ludziom gada³ - stwierdzi³ radny Skrobiñski

AWANTURA O BUDOWÊ STADIONU
(£OBEZ). Podczas sesji
radny Janusz Skrobiñski
oskar¿y³ burmistrza
£obza Ryszarda Solê
o k³amstwo w sprawie
modernizacji stadionu.
Stwierdzi³, ¿e w³odarz
miasta nic w tej sprawie
nie robi. Burmistrz
zripostowa³, ¿e radny
przekroczy³ swoje
kompetencje, a kwestia
remontu stadionu jest
pod kontrol¹.
W pierwszych s³owach na temat
stadionu burmistrz £obza Ryszard
Sola stwierdzi³, ¿e modernizacja
obiektu jest konieczna wzglêdu na
to, ¿e w Klubie (z którym póŸniej
zerwa³ umowê) piêknie rozwijaj¹ siê
ró¿ne dyscypliny sportu. Wyjaœni³,
¿e proces zwi¹zany z modernizacj¹
magistrat rozpocz¹³ od obejrzenia
szeregu obiektów sportowych, aby
pog³êbiæ swoj¹ wiedzê, zobaczyæ jak
wygl¹daj¹ i jak inne samorz¹dy wykona³y modernizacjê - w ca³oœci czy
w czêœci.
Kolejnym etapem by³o zabezpieczenie œrodków w bud¿ecie na zaprojektowanie dokumentacji projektowej. Zosta³ wybrany projektant, który pozna³ oczekiwania zarówno
urzêdu, jak i œrodowiska sportowego. Pod tym k¹tem odbywa³y siê
konsultacje spo³eczne. Po konsultacjach zosta³ wybrany docelowy
kszta³t stadionu w przysz³oœci. W
trakcie tego etapu okaza³o siê jednak, ¿e nast¹pi³a zmiana pewnych
przepisów dotycz¹cych projektowania i pozwoleñ na budowê. Polega
ona na tym, ¿e przy projektowaniu
obiektu o powierzchni powy¿ej 2 ha
konieczny jest raport oddzia³ywania
na œrodowisko. Przez to znacz¹co
przed³u¿¹ siê prace projektowe; zamiast zakoñczyæ siê w listopadzie,
maj¹ potrwaæ do maja przysz³ego
roku.
- Na etapie projektowania wziêliœmy pod uwagê jeszcze jedn¹ kwestiê. Nie maj¹c szans na to, by w
bud¿ecie gminy zabezpieczyæ 100
procent œrodków na modernizacjê,
szukaliœmy œrodków z zewn¹trz.
Wiecie pañstwo o tym, ¿e prowadzi³em rozmowy ze starost¹ powiatu
³obeskiego, który z³o¿y³ deklaracjê i
jest nadal w mojej ocenie jest ona
wi¹¿¹ca, ¿e starostwo rozwa¿a mo¿liwoœæ partycypowania w kosztach
modernizacji obiektów lekkoatletycznych, czyli bie¿ni i wszystkich

innych elementów. Prowadzê ca³y
czas rozmowy i korespondencjê z
Polskim Zwi¹zkiem Lekkoatletyki,
takie same rozmowy dotycz¹ uzgodnieñ z ministerstwem sportu. W
zwi¹zku z tymi uzgodnieniami pojawi³a siê ze strony projektanta i naszej
sugestia, aby ca³y du¿y projekt podzieliæ na kilka. Stadion zosta³ „poszatkowany” na szeœæ czy siedem
projektów, które stanowi¹ jedn¹ ca³oœæ, ale w zale¿noœci od tego, jakimi

œrodkami bêdziemy dysponowali,
jako gmina, i jakie pieni¹dze dostaniemy, to poszczególne fragmenty
bêdziemy mogli modernizowaæ.
Inne wymogi s¹ na obiekty zwi¹zane
z lekk¹ atletyk¹. Chc¹c mieæ obiekty,
które bêd¹ spe³nia³y normy organizacji zawodów rangi wojewódzkiej,
czy ogólnopolskiej, musz¹ spe³niaæ
odpowiednie warunki. Urz¹d Marsza³kowski, z którym te¿ rozmawiam, ma pewne wymogi co do dofinansowania. Kolejny fragment, w
tym boiska ma³e, boisko du¿e z nawierzchni¹ sztuczn¹, boisko ma³e
typu Orlik, trzeba bêdzie wy³¹czyæ z
ca³ego projektu, z³o¿yæ wniosek do
Urzêdu Marsza³kowskiego i mo¿e
dostaniemy dofinansowanie. W tym
projekcie wy³¹czyliœmy te¿ infrastrukturê podziemn¹, poniewa¿ musimy na teren stadionu doprowadziæ
wodê, m.in. po to, by zraszaæ murawê. Musimy doprowadziæ kanalizacjê, zadbaæ o jeszcze jeden wa¿ny
element, jakim jest odprowadzenie
wód deszczowych. Bez zadbania o
tak¹ sieæ projektant nie dostanie pozwolenia na budowê. Oznacza to, ¿e
projekty dotycz¹ce infrastruktury
podziemnej te¿ zosta³y wy³¹czone;
stanowi¹ odrêbny element z ca³ego
stadionu. Mamy ju¿ wstêpny kosztorys. Wiemy ju¿, ¿e koszt moderniza-

cji obiektów lekkoatletycznych bêdzie wynosi³ w granicach oko³o 5 milionów z³otych. Maj¹c ten wstêpny
kosztorys, mo¿emy przygotowaæ
wniosek np. do starosty ³obeskiego i
do Marsza³ka Województwa oraz do
Polskiego Zwi¹zku Lekkoatletyki.
Czekamy na kolejn¹ informacjê, ile
docelowo bêdzie kosztowa³a modernizacja ca³ego stadionu. Maj¹c tak¹
wiedzê, wysy³amy kolejny wniosek
do ministerstwa sportu. Nie wiem w

tej chwili, czy nasze starania odnios¹
skutek, czy dostaniemy dofinansowanie. Zak³adam, ¿e nasze wnioski,
które ju¿ sk³adaliœmy w latach ubieg³ych i ponawiamy je w tym roku,
otrzymaj¹ dofinansowanie. Nie wiem
te¿, czy z w³asnych œrodków w przysz³ym roku, zabezpieczaj¹c tylko z
naszego bud¿etu 250 tys. z³, wykonamy boisko boczne pe³nowymiarowe.
Sami pañstwo wiecie, ¿e samo takie
boisko kosztuje w granicach 2 milionów z³. Mo¿e okazaæ siê, ¿e w pierwszym etapie modernizacji stadionu
sfinansujemy prace podziemne. Nie
mogê powiedzieæ w tej chwili, jakimi
kwotami bêdziemy dysponowali w
2013 i 2014 roku. Mo¿emy przyj¹æ
taki wariant, ¿e maj¹c ten ca³oœciowy
projekt, bêdziemy wykonywaæ stadion przez najbli¿sze trzy lata. Nie
wiemy, jaka bêdzie kondycja finansowa naszej gminy i czy bêdzie nas staæ
na pe³ny zakres prac. Dzia³ania jednak zmierzaj¹ce do modernizacji ca³y
czas s¹ kontynuowane, wiêc sportowcy uzbrójmy siê wszyscy w cierpliwoœæ, ja te¿ chêtnie pobiega³bym po
tym boisku – powiedzia³ burmistrz.
Radny Zbigniew Pude³ko zwróci³ uwagê, ¿e modernizacja tylko
czêœci lekkoatletycznej wynosz¹ca 5
milionów z³otych to „potê¿ne pieni¹dze”. Jednak nie widzi w Wielo-

letnim Planie Inwestycyjnym zapisanych kwot na modernizacjê. Tê
kwestie wyjaœni³ wiceburmistrz Ireneusz Kabat, stwierdzaj¹c, ¿e zapis
kolejnego zadania zmieni³by wskaŸniki zad³u¿enia gminy w stosunku do
dochodów, przez co Regionalna Izba
Obrachunkowa uchyli uchwa³ê bud¿etow¹, bo wiêksze bêdzie zad³u¿enie w stosunku do dochodów. W
zwi¹zku z tym, ¿e trudno przewidzieæ dochody w 2014 roku, zadanie
nie jest wstawione do WPI.
To s¹ bzdury
Radny Janusz Skrobiñski, dla
którego modernizacja stadionu jest
bardzo istotna, po wys³uchaniu
burmistrza £obza odpar³, ¿e pozwoli³ sobie sprawdziæ dzia³ania burmistrza.
- To jest k³amstwo. U Marsza³ka
nic siê nie dzieje. Burmistrz nie zabiega o ¿adne pieni¹dze. Jeœli chodzi
o ministerstwo, to sytuacja jest taka
sama i nie ma ¿adnych œrodków. Widzia³em projekt, który opiewa na 5.
780 tys. z³ – to jest projekt wykonany
dla zespo³u Barcelona, ponoæ pan o
to architekta prosi³. Realny projekt
wykonania inwestycji jest w granicach dwóch milionów, mówimy o
stadionie lekkoatletycznym. Zapominamy dodaæ najwa¿niejszej rzeczy, o której nigdy nie mówimy. Pozwoli³em sobie skontaktowaæ z tutejszym burmistrzem i rad¹ firmê,
która chcia³a wykonaæ swoj¹ reklamówkê w naszym mieœcie. Firma z
Niemiec chcia³a zmodernizowaæ
ca³y stadion za kwotê 1.200 tys. euro,
to oko³o 5 milionów z³ i w najgorszym wypadku roz³o¿yæ nam sp³atê
inwestycji na 20 lat. Dlatego te¿ goni³em do tego, by rozpocz¹æ projekt,
bo faktycznie jest taka mo¿liwoœæ.
Dopóki nie ma projektu, nie ma podstawy do tego, by zaci¹gn¹æ pomoc
finansow¹. U Marsza³ka mam znajomoœci i podpyta³em, co jest robione
w tej kwestii – nie jest robione nic!
Jest z³o¿ony projekt i koniec. Wniosek sobie le¿y i nic nie zosta³o zrobione. Jeœli chodzi o stadion lekkoatletyczny, to realn¹ cen¹ nie jest
5.870 tys. z³. To jest jakieœ wariactwo. Takiego stadionu nie ma nikt w
Polsce. Planuje siê nawierzchniê
bie¿ni tartanowej o gruboœci 20 cm,
gdzie wszêdzie jest 8-10. Projektant
tak zrobi³, bo tak prosi³ go burmistrz
- sam dziwi³ siê dlaczego. W tej chwili przygotowujemy drugi kosztorys –
realny, bo chcemy pokazaæ realn¹
cenê. Jak zobaczy projekt na 5.780
tys. z³, to powie - ludzie wy jesteœcie
jacyœ chorzy psychicznie, tu nie ma
nawet o czym rozmawiaæ – stwierdzi³ radny Skrobiñski.
W dalszej wypowiedzi doda³, ¿e
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nie powstanie stadion, póki nie bêdzie wymieniona instalacja wodna i
kanalizacja. Ta, która jest, jest tak
stara, ¿e na jej bazie nie mo¿e nic
powstaæ. Wyjaœni³, ¿e niemiecka firma jest w stanie sfinansowaæ obiekt
za kwotê 1,2 milina euro. Chce wejœæ
na rynek polski i dlatego daje tak preferencyjne ceny. £obescy radni
mieli okazjê osobiœcie zobaczyæ stadiony wykonane przez ow¹ firmê na
zachodzie.
- Ostatnio rozmawia³em z przewodnicz¹cym rady ze S³ubic. Powiedzia³, ¿e jak wy nie chcecie, to niech
firma wchodzi do nas. Niech pan
burmistrz nie mówi, ¿e coœ siê robi,
bo nic siê nie robi. Ja siê tym ¿ywo
interesujê. Nie mo¿na oszukiwaæ
radnych. Jest s³uszna uwaga radnego
Zbigniewa Pude³ko - nie ma zaplanowanych pieniêdzy. WyobraŸcie
sobie nawet w najgorszym wypadku,
przyje¿d¿a firma, oddaje nam stadion pod klucz, a my przez 20 lat
mamy go sp³aciæ. Nawet jakbyœmy
mieli zabezpieczone jakiekolwiek
œrodki, to mo¿emy go sp³acaæ. Wierzê w to, ¿e do tej inwestycji do³o¿y
siê starosta, bo g³oœno o tym mówi.
Jestem przekonany, ¿e do³o¿y siê te¿
marsza³ek. Znajdziemy dojœcie do
marsza³ka i mam nadziejê, ¿e dojdziemy do ministerstwa sportu. Od
razu mówiê, ¿e Polski Zwi¹zek Lekkiej Atletyki, ani Polski Zwi¹zek
Pi³ki No¿nej nie da ani z³otówki.
Mo¿e daæ tylko i wy³¹cznie rekomendacjê, a nie pieni¹dze. To s¹
bzdury, proszê tego nie s³uchaæ. Nikomu nie dali ¿adnych pieniêdzy, nie
dofinansowali ¿adnej inwestycji
sportowej i nam te¿ nie dadz¹. Trzeba mówiæ tak, jak jest. S¹ tylko cztery
mo¿liwoœci finansowania: gmina,
starostwo, marsza³ek i minister, no
chyba, ¿e ktoœ prywatnie da, albo
gmina weŸmie kredyt. Nie ma innej
mo¿liwoœci. ¯aden Zwi¹zek Lekkiej
Atletyki ani Zwi¹zek Pi³ki No¿nej,
ani Polski Zwi¹zek Podnoszenia Ciê¿arów czy Polski Zwi¹zek Hokeja na
Lodzie pieniêdzy nam nie da. Taka
jest prawda. Realny projekt bêdzie na
tak¹ kwotê, jaka jest, ale ci ludzie z
firmy byli kilka razy w £obzie, ogl¹dali obiekt i powiedzieli za jakie pieni¹dze mog¹ nam wykonaæ remont
stadionu. W tej kwocie mieœci siê: wymiana trybun, bie¿nia lekkoatletyczna tartanowa, wymiana g³ównego boiska, zrobienie sztucznego boiska o
du¿ych wymiarach, skate parku, ma³ego boiska do pi³ki no¿nej. Wszystko
to ma byæ oœwietlone i zmodernizowane, maj¹ byæ zrobione polbruki,
toalety, parking dla samochodów i dla
karetki itd. Nie bior¹ pod uwagê drugiej czêœci, czyli: korty tenisowe,
budynek klubowy itd. Oni tego nie
robi¹. Zawioz³em radnych, którzy
widzieli i s³yszeli to na w³asne uszy.
Nie wyssa³em sobie tego z palca. Nie
bêdê tutaj pozwala³ na to, aby burmistrz g³upoty ludziom gada³, bo to s¹
g³upoty, co burmistrz gada. Nie ma
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¿adnych rozmów, ¿adnego dzia³ania,
ani ¿adnych pieniêdzy z Lekkiej Atletyki ani Pi³ki No¿nej. Burmistrz nie
jest zorientowany po prostu. Pyta³em
i chodzê ko³o tego, bo mi bardzo zale¿y na tym stadionie. Te¿ jestem za
tym, by w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym by³y zapisane kwoty. Je¿eli podzielimy 5 milionów z³ na 20 lat,
nawet jeœli mielibyœmy p³aciæ to na
raty, to pewnie starczy, a stadion bêdzie wybudowany – doda³ radny.
Nie dzia³ajmy na zasadzie
„³apania pche³”
W odpowiedzi burmistrz £obza
zwróci³ uwagê, ¿e przez piêæ lat bur-

mistrzowania nikomu nie powiedzia³, ¿e opowiada g³upoty.
- Proszê pana o to, by pan czasami pomyœla³, co mówi. Mówi pan o
firmie niemieckiej. Bra³em udzia³ w
spotkaniu, jeŸdziliœmy. Pan te¿ bra³
udzia³ w spotkaniu z t¹ firm¹. 25
minut pana uspokaja³em i temperowa³em, ¿e przekracza pan swoje
kompetencje. Mówi³ pan, ¿e firma
oferowa³a kwotê do miliona euro
wtedy, póŸniej zwiêkszy³a j¹ do 1,2
miliona euro. Firma mówi³a tak – my
chcemy wykonaæ to, zmodernizowaæ
w tym roku. A ja siê pytam – za co?
Milion euro to 4 miliony z³. Z czego
to sfinansujemy? Firma za darmo
nam nie wyremontuje. Nawet jeœli
wy³o¿y swoje pieni¹dze, to w jakieœ
formie ratalnej trzeba je zwróciæ.
Nikt nie dzia³a charytatywnie. Na
podstawie czego zostanie zmodernizowany stadion i wybudowane na
nim nowe obiekty, jak nie mieliœmy
nawet projektu, nawet nie mieliœmy
koncepcji. A gdzie jest procedura
przetargowa? Co to znaczy, ¿e dzisiaj
w gabinecie burmistrz wybierze sobie indywidualnie firmê i powie tak:
pan mi to wybuduje za cztery miliony z³, a pañstwo mi na drugi dzieñ powiecie – a przetarg, to co, burmistrza
nie obowi¹zuje? Kto pozwoli³ burmistrzowi z³o¿yæ tak¹ deklaracjê? To

wy dajecie kasê, a ja to robiê. Podchodzê praktycznie do tematu i zgodnie z przepisami – zripostowa³ burmistrz.
W dalszych s³owach wymieni³, z
kim rozmawia³ w sprawie stadionu.
Wyjaœni³, ¿e marsza³kowie nie dali
burmistrzowi gwarancji na dofinansowanie w przysz³ym roku, tym bardziej, ¿e o podziale pieniêdzy, w tym
na stadiony, decyduje województwo,
a nie marsza³ek. Burmistrzowi pozostaje wiêc tylko liczyæ na to, ¿e radni
sejmiku œrodki na modernizacjê
obiektów sportowych zabezpiecz¹ w
bud¿ecie Urzêdu Marsza³kowskiego, a marsza³ek ³askawie rozpatrzy

wniosek gminy £obez. Polski Zwi¹zek Lekkoatletyki z kolei przys³a³ do
gminy najnowsze wytyczne potrzebne projektantowi. Gdyby nie one, to
byæ mo¿e PZL zakwestionowa³by
projekt. Odnoœnie ministerstwa w³odarz gminy wyjaœni³, ¿e przecie¿
by³y wybory parlamentarne i nikt nie
by³ w stanie niczego obiecaæ. Zapewni³ jednak, ¿e burmistrzowi pomagaj¹ ¿yczliwe osoby.
- Zmiana nast¹pi³a niedawno,
sami pañstwo wiedz¹, wiecie kto teraz bêdzie zasiada³ na fotelu ministra
sportu. Mo¿e t¹ pani¹ przyjdzie nam
przekonywaæ, kobiety s¹ pragmatyczne w swojej ocenie, nasze szanse
wiêc wzrastaj¹. Ja po prostu pracujê,
docieram do kogo mogê, myœlê ca³y
czas o tym, pamiêtam o tym. Na efekty proponujê poczekaæ, nie dzia³ajmy na zasadzie „³apania pche³”. Niektórych rzeczy te¿ nie przeskoczê,
nie mogê niczego kazaæ ani staroœcie, ani marsza³kowi ani ministrowi. Mogê tylko prosiæ, przekonywaæ,
dosy³aæ dokumenty, które s¹ potrzebne – doda³ burmistrz.
To ja panu dyktujê to, co pan
ma robiæ
Radny Janusz Skrobiñski po tej
wypowiedzi uzna³, ¿e burmistrz
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mo¿e ma dobr¹ pamiêæ, ale niekoniecznie odnoœnie sprawy zwi¹zanej
ze stadionem.
- Pan mnie hamowa³. Mówi³ pan,
¿e przekracza³em kompetencje, poniewa¿ pan nie chcia³ wszcz¹æ procedury, jeœli chodzi o przygotowanie
projektu. Pan nie mia³ czasu, bo pan
na urlop wyje¿d¿a³. Chcia³em zwo³aæ sesjê nadzwyczajn¹, ¿eby przyznaæ wiêksze œrodki - oko³o 28 tys. z³
na projekt. Pan ju¿ tego nie pamiêta,
ale ja pamiêtam. Pan mi powiedzia³,
¿e ja wykraczam poza swoje kompetencje. Proszê pana - ja jestem radnym, wybranym przez spo³eczeñstwo i to ja panu dyktujê to, co pan
ma robiæ. Pan zapomina o jednej rzeczy, w ogóle burmistrzowie zapominaj¹ o jednej rzeczy, ¿e jest w³adza
uchwa³odawcza - to jest rada, i jest
w³adza wykonawcza. Tutaj jest ca³kiem odwrotnie. Pokomunistyczne
podejœcie do sprawy; by³ naczelnik,
nakazywa³ - rada robi³a. My o tym
zapominamy. Teraz jest odwrotnie,
to rada jest od tego, aby wskazaæ kierunki pracy dla burmistrza, a nie
odwrotnie. Pan mówi¹c, ¿e nie mam
kompetencji, obra¿a mnie. To ja
przywioz³em firmê, to ja sprowokowa³em to ca³e dzia³anie, bo pan nic
by nie zrobi³ w tej kwestii. To ja par³em do tego, aby cokolwiek zrobiæ i
to dziêki temu, ¿e by³em uparty, ten
projekt powstaje. Inaczej by³by dalej
odk³adany. Od stycznia siê to dzia³o,
dopiero od sierpnia, o ile dobrze pamiêtam. Pan przewodnicz¹cy pewnie pamiêta, jak zastanawialiœmy siê
razem, co zrobiæ, by pieni¹dze odpaliæ, aby projekt móg³ ruszyæ. Ja mam
pamiêæ dobr¹, bo ja panu powiedzia³em, ¿e to jest moja dzia³ka, w której
siê obracam. Tak samo powiedzia³em, ¿e œrodków pan nie pozyska,
dopóki nie bêdzie projektu. Ale
niech pan nie mówi, ¿e dzia³a pan
przy marsza³ku, bo przeprowadzi³
pan jedn¹ rozmowê i na tym siê skoñczy³o. Pana tam nie ma, pan w tym
kierunku nie dzia³a, ja o tym wiem.
Czy to bêdzie Orlik, czy to bêdzie stadion, to pan k³amie nas. Nie musi pan
wciskaæ g³upot – zakoñczy³ radny.
Burmistrz jak na razie trzyma siê
wersji wykonywania kolejnych etapów modernizacji stadionu, gdzie na
ka¿d¹ czêœæ og³aszany bêdzie osobny przetarg i ma nadziejê na pozyskanie dofinansowania z zewn¹trz na poszczególne czêœci.
Radny J. Skrobiñski z kolei stara
siê przeforsowaæ pomys³ z firm¹ niemieck¹, gdzie jest jeden projekt, firma
wykonuje zadanie ca³oœciowo z roz³o¿eniem zap³aty na raty na 20 lat, a koszt
modernizacji wynosi tyle, ile przy koncepcji burmistrza modernizacja jedynie czêœci lekkoatletycznej. Który z
pomys³ów wygra, oka¿e siê niebawem. Byæ mo¿e sprawa sama siê rozstrzygnie, gdy niemiecka firma wybierze inn¹ gminê. Jak na razie nie ma
jeszcze projektu.
MM
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W Zespole Szkó³ w £obzie rozpocz¹³
siê Festiwal Nauki
(£OBEZ) Wczoraj, 12
grudnia, w Zespole Szkó³
im. Tadeusza Koœciuszki
w £obzie rozpocz¹³ siê
Festiwal Nauki pod
has³em „Rok Marii
Sk³odowskiej-Curie”.
Festiwal Nauki pod patronatem
Starostwa Powiatowego jest organizowany cyklicznie w Zespole Szkó³
od 2004 roku. Pomys³odawczyniami festiwalu by³y panie Urszula Regulska i Anna Rabiejewska. Data
organizacji festiwalu nie jest przypadkowa. Wystawa o ¯yciu i Twórczoœci Marii Sk³odowskiej-Curie
kr¹¿y po ca³ym kraju i teraz trafi³a
do Zespo³u Szkó³ im. Tadeusza Koœciuszki. St¹d pomys³, aby festiwal
zorganizowaæ w³aœnie w grudniu.
Pocz¹tkowo mia³ on siê odbyæ w
czerwcu, ale w szkole przy ul. Niepodleg³oœci odbywa³ siê wtedy
zjazd absolwentów.
Celem festiwalu jest prezentacja
zdobyczy nauki, a tak¿e pokazanie,
¿e w ¿yciu codziennym otaczaj¹ nas
zasady fizyki i chemii oraz ró¿ne
reakcje naukowe, nawet gdy nie
mamy o tym pojêcia. Chodzi tak¿e o
integracjê miêdzy ³obeskimi szko³ami. Na festiwal zapraszani s¹
przedszkolaki, gimnazjaliœci i dzieci ze szkó³ podstawowych. Podczas
festiwalu odbywaj¹ siê tak¿e konkursy. Rozstrzygniêty ju¿ zosta³
konkurs pt. „Proste doœwiadczenia
Marii Sk³odowskiej-Curie”. Konkurs polega³ na przedstawieniu w
krótkiej prezentacji multimedialnej
doœwiadczeñ chemicznych. Zwyciêzcami zosta³y Paulina Halecka i
Aleksandra Rudzka.
Wystawa pt. „Maria Sk³odowska-Curie, kobieta niezwyk³a” dostêpna bêdzie dla wszystkich zainteresowanych do 21 grudnia 2011 r.
We wczorajszym programie festiwalu znalaz³y siê pokazy filmowe: „¯ycie i dzie³o Marii Sk³odowskiej-Curie, Muzeum M. Sk³odowskiej-Curie” (dla licealistów) oraz
„Byli sobie wynalazcy - Maria Sk³odowska-Curie” (dla szkó³ podstawowych i przedszkola).
Wszyscy uczestnicy Festiwalu
Nauki mogli ogl¹daæ prezentacjê
doœwiadczeñ fizyczno-chemicznych, przygotowanych przez
uczniów Zespo³u Szkó³. Dzieci s¹
bardzo wdziêcznymi obserwatora-

mi, chêtnie z uœmiechem i zaciekawieniem przygl¹da³y siê prezentowanym doœwiadczeniom.
Na dzisiaj, 13 grudnia, zaplanowano warsztat dla klas III gimnazjum. W godzinach 8.55-9.40 zajêcia z fizyki poprowadzi Urszula Regulska. Nastêpnie w godzinach
10.55-11.40 zajêcia z informatyki
poprowadzi B. Makawczyk, a na
pi¹tej godzinie lekcyjnej (11.5012.35) zajêcia z fizyki i geografii
poprowadzi Urszula Regulska i
Marcin £ukasik.
W pi¹tek, 16 grudnia, o godzinie
12.00, w budynku ZS im. Tadeusza
Koœciuszki w £obzie w sali nr 1
odbêdzie siê quiz dla uczniów klas
VI szkó³ podstawowych na temat
¿ycia i dzia³alnoœci naukowej naszej
noblistki.
W ramach Festiwalu Nauki
odby³ siê wczeœniej, bo ju¿ 5 grudnia, wyk³ad popularnonaukowy
prowadzony przez absolwentkê Zespo³u Szkó³, dr in¿. Magdalenê Janus, obecnie pracownika ZUT. W
styczniu przysz³ego roku uczniowie
klas o profilu biologiczno-chemicznym wezm¹ udzia³ w wycieczce do
Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego.
Piotr Jachym
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Gimnazjaliœci z Wêgorzyna na wycieczce w Stralsundzie
30 listopada br. 40-osobowa
grupa uczniów Gimnazjum im.
Or³a Bia³ego w Wêgorzynie wyruszy³a na wycieczkê do oceanarium znajduj¹cym siê w niemieckim mieœcie Stralsund, po³o¿onym nad Ba³tykiem, w Meklemburgii.
Rodzice, którzy t³umnie odprowadzili swe pociechy, nie musieli
siê martwiæ o ich bezpieczeñstwo,
gdy¿ przed samym odjazdem, na
proœbê opiekunów, miejscowa policja sprawdzi³a stan techniczny autobusu.
Po oko³o 4 godzinach jazdy dotarliœmy na maleñk¹ wyspê, gdzie
kilka lat temu wybudowano nowoczesny budynek oceanarium. W
wielkich akwariach zobaczyliœmy
ryby i inne morskie stworzenia,
wystawy zwi¹zane z eksploatacj¹ i
ochron¹ mórz i oceanów. Na dachu
oceanarium znajdowa³ siê ogromny
odkryty basen z pingwinami, które
sprawi³y gimnazjalistom du¿o radoœci.
Na koniec zwiedzania w najwiêkszej sali mo¿na by³o podziwiaæ
makiety olbrzymich stworzeñ morskich, takich jak p³etwal b³êkitny,

walenie, orki i rekiny. Trzeba przyznaæ, ¿e wywar³y na nas ogromne
wra¿enie. Dodatkow¹ atrakcj¹ by³
film „Gdzie jest Nemo”, w niemieckiej wersji jêzykowej.
Nastêpnie przysz³a kolej na
zwiedzanie urokliwych uliczek
Stralsundu, koœcio³ów, portu. M³odzie¿ dowiedzia³a siê wielu cieka-

wych rzeczy o miasteczku, Meklemburgii i najnowszej historii Niemiec. Zaskoczy³a nas zw³aszcza
surowoœæ ewangelickich koœcio³ów
i ich niewiarygodna historia.
Dodatkow¹ i niespodziewan¹
atrakcj¹ wycieczki sta³ siê kiermasz
œwi¹teczny, który odbywa³ siê w
centralnym punkcie miasteczka.

Niemal wszyscy zaopatrzyli siê tam
w œwi¹teczne pierniki w kszta³cie
serc. Ci najodwa¿niejsi, a by³o ich
niema³o, zdecydowali siê na zabawê
na przeogromnej karuzeli.
Zadowoleni dotarliœmy do naszego rodzinnego Wêgorzyna.
Przekonaliœmy siê, ¿e podró¿e
kszta³c¹.
Jacek Liwak

Dzieñ Pluszowego Misia w £abuniu Wielkim
24 listopada br. w Szkole Podstawowej w £abuniu Wielkim
obchodziliœmy Œwiatowy Dzieñ
Pluszowego Misia.
Miœ, to jedna z najbardziej znanych i ulubionych zabawek wszystkich dzieci. Celem ca³ego przedsiêwziêcia by³o: zapoznanie dzieci z
histori¹ powstania Dnia Pluszowego Misia, przedstawienie sylwetek
misiów: bohaterów literackich, bajek, filmów dla dzieci, ukazanie, ¿e
miœ jest najlepszym przyjacielem
dziecka. Wszystkie te informacje
przedstawili pracownicy szko³y (p.
p. ksiêgowa, konserwator, dyrektor,
p. z obs³ugi oraz nauczycielki, co
by³o wielk¹ atrakcj¹ dla dzieci).
Podczas spotkania dzieci recytowa³y wiersze, œpiewa³y piosenki
oraz uczestniczy³y w zabawach i
konkursach. Nie lada wyczynem
by³o namalowanie przez wybranych
nauczycieli, rodziców i uczniów
misia z zas³oniêtymi oczami oraz
wyœcig papierowych misiów. Odby³y siê równie¿ konkursy. W tym roku
by³y to: Konkurs Plastyczny „Mój
ulubiony Miœ” dla klas 0, I, II, Konkurs Literacki „Mój ulubiony Miœ”
na wiersz o naszym ulubieñcu przeznaczony dla klas III-VI. W konkursach bra³y tak¿e udzia³ misie przyniesione przez dzieci, rodziców i

pracowników szko³y - „Miœ Gigant”, „Miœ Mini”, „Naj³adniejszy
Miœ”, „Najprzytulniejszy Miœ”,
„Miœ po przejœciach”. Podsumowaniem uroczystoœci by³ konkurs przyrodniczy pod has³em „Co wiesz o
niedŸwiedziach”.
Oczywiœcie
wszystkie dru¿yny zdoby³y pierwsze miejsce, wykazuj¹c siê du¿¹
wiedz¹. Mi³ym akcentem uroczystoœci by³a degustacja miodu. To by³
bardzo udany dzieñ. Odchody Dnia
Pluszowego Misia na sta³e wpisz¹
siê w tradycjê naszej szko³y.
Wychowawczyni klasy trzeciej
Ma³gorzata Jarucka

By³ tu Miko³aj?...
(£ABUÑ WIELKI)
6 grudnia to dzieñ
niespodzianek, tajemnic,
radoœci… Miko³ajki!!!
W Szkole Podstawowej w £abuniu Wielkim od rana rozbrzmiewa³y
piosenki miko³ajkowe. Wszystkie
dzieci i pracownicy, w miko³ajkowych czapkach, nawet ubrani na
czerwono, spogl¹dali w okna i wypatrywali Wa¿nego Goœcia.
Piosenk¹ „Ding-dong” starali-

œmy siê zachêciæ Miko³aja do przybycia. Tymczasem Miko³aj zadzwoni³ do szko³y, opowiedzia³ o
trudach zwi¹zanych z dotarciem do
wszystkich. Przekaza³ list, w którym
zachêci³ do wykonania pewnych
zadañ, które przybli¿aj¹ oczekuj¹cych do tej magicznej chwili spotkania. Ka¿da klasa, po odebraniu koperty z zadaniem, przyst¹pi³a do
pracy. Po godzinie wszyscy uczniowie i pracownicy rozliczyli siê z
wykonanych zadañ. By³y portrety,
prezenty, piosenki, wierszyki, figur-

ki, czapka, pojazd, a wszystko dla
Miko³aja, który… nadal nie pojawi³
siê w szkole. Za to zostawi³ kolejny
list, w którym wskaza³ miejsca,
gdzie pogubi³ prezenty. Ka¿da klasa
i pracownicy, po wys³uchaniu instrukcji, z wielkimi trudami i emocjami, ruszy³a w poszukiwaniu prezentów. Na szczêœcie uda³o siê!
Zadowoleni, choæ ju¿ trochê zniecierpliwieni, znaleŸliœmy pogubione paczki i z radoœci¹ rozeszliœmy
siê do klas, aby je obejrzeæ.
I tak Miko³aj skorzysta³ z naszej
pomocy, ale za to wszyscy byli bardzo zadowoleni z prezentów. Nikt
nie widzia³ Miko³aja… Czy On tu
by³?
Renata Roszyk
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So³tysi naszego powiatu – Arkadiusz Pli¿ga z Winnik

Powstanie œwietlica kontenerowa w Winnikach
Kontynuujemy nasz¹ seriê
wywiadów z so³tysami so³ectw w
powiecie ³obeskim. Tym razem
rozmawiamy z p. Arkadiuszem
Pli¿g¹, so³tysem Winnik w gminie
Wêgorzyno.

List do redakcji

Jakie prace zosta³y wykonane
w Winnikach, w 2011 roku?
So³tysem jestem od niedawna,
bo dopiero od 3 miesiêcy. W tym
roku mieliœmy ponad 8.000 z³ funduszu so³eckiego do dyspozycji. 5
tysiêcy z³otych z tej kwoty przeznaczyliœmy na budowê œwietlicy wiejskiej. W wiêkszoœci budowê tej
œwietlicy finansuje gmina Wêgorzyno. Bêdzie to œwietlica kontenerowa, nie bêdzie du¿a, ale lepsza taka
ni¿ ¿adna. S³ysza³em pozytywne
opinie o tych œwietlicach, jest w nich
ciep³o, jest pod³¹czenie do pr¹du,
ponoæ fajnie to funkcjonuje. Œwietlica wiejska to by³ dla nas priorytet,
chcemy, aby dzieci mia³y gdzie siê
podziaæ, wspólnie spotkaæ, pograæ
w ró¿ne gry, czy odrobiæ lekcje.
Dzieci w so³ectwie mamy bardzo
du¿o. Kupiliœmy te¿ za pozosta³e
pieni¹dze paliwo do kosiarek, na to
jest potrzebne bardzo du¿o pieniêdzy. Mamy wiele traw do koszenia

w Winnikach. Pozosta³a pieni¹dze
przeznaczyliœmy na zakup drobnych rzeczy.
Jakie plany ma so³ectwo na
przysz³oœæ, jakieœ inwestycje?
Chcemy jak najwiêcej pieniêdzy
przeznaczaæ na tê œwietlicê wiejsk¹,
aby póŸniej móc w niej organizowaæ
np. miko³ajki. Chcemy te¿ zagospodarowaæ plac wokó³ œwietlicy.
Chcemy przenieœæ plac zabaw w³aœnie w miejsce, gdzie bêdzie œwietlica, tak, aby dzieci mia³y do zabaw
wszystko w jednym miejscu. W planach mamy upiêkszanie naszej
miejscowoœci, bêdziemy te¿ robiæ
klomby, nasadzaæ krzewy i kwiaty.
Czy w Winnikach odbywaj¹
siê jakieœ zabawy okolicznoœciowe, imprezy?
Zrobiliœmy dzieñ dziecka, miko³ajki. Chcemy, aby w styczniu przyjecha³ teatrzyk do Winnik. Jesteœmy
dogadani z pensjonatem, przedstawienie mog³oby siê tam odbyæ, bêdzie to na pewno ciekawe dla dzieci.
Byæ mo¿e w przysz³ym roku uda
nam siê zorganizowaæ jak¹œ wycieczkê dla dzieci z Winnik, na wakacje, gdy bêdzie ju¿ ciep³o.

Z jakimi problemami borykaj¹ siê mieszkañcy Winnik?
Walczyliœmy o studniê, na
szczêœcie nie zosta³a ona oddana w
prywatne rêce i ka¿dy mo¿e z niej
korzystaæ. Jednak myœlê, ¿e ten temat bêdzie powraca³. Kolejnym
problemem s¹ samochody ciê¿arowe. Zauwa¿y³em, ¿e gdy policja lub
stra¿ graniczna z radarem sprawdzaj¹ kierowców przy wjeŸdzie do
Wêgorzyna (obok cmentarza), to

kierowcy samochodów ciê¿arowych daj¹ sobie sygna³ i niektórzy
jad¹ przez nasz¹ miejscowoœæ, potem do Po³chowa, bocznymi drogami, tak, aby unikn¹æ kontroli. Poza
tym mamy spokojn¹ wioskê, nie
mamy wandali.
Chcia³bym pochwaliæ siê mieszkañcami naszego so³ectwa. Wspólnie wszystko organizujemy, s¹ czyny spo³eczne, wspólne sprz¹tanie.
£atwiej siê tak pracuje.
PJ

Wêgier. A w Polsce nawet takie
dzia³ania, jak zrzeczenie siê znacznej czêœci atrybutów naszej niepodleg³oœci i ¿ebranie o „bratni¹ pomoc” z Berlina, z gruntu sprzeczne
z nasz¹ Konstytucj¹, z nikim nie
konsultowane, s¹ przedstawiane
jako „racja stanu”!
W tym miejscu warto przypomnieæ i zadedykowaæ rz¹dz¹cym
znan¹ bajkê Jeana de La Fontaine'a,
przet³umaczon¹ przez Adama Mickiewicza, pt. „Pies i wilk”, w której
pies radzi wilkowi, jak ma siê w
¿yciu „ustawiæ”.
- IdŸ miêdzy ludzi - i na s³u¿bê
przystañ.
- Lecz w tej s³u¿bie co robiæ?
- wilk znowu zapyta.
- Co robiæ? - dziecko jesteœ!
S³u¿ba wyœmienita:
Ot jedno z drugiem, nic a nic!
Dziedziñca pilnowaæ granic,
Przybycie goœci szczekaniem
g³osiæ,
Na dziada warkn¹æ, ¯yda potarmosiæ,
Panom pochlebiaæ uk³onem,
S³ugom wachlowaæ ogonem.
A za to¿ bracie niczego nie braknie.
… Pies mówi³, a wilk s³ucha³:

Uchem, gêb¹, nosem.
Nie straci³ s³ówka; po³kn¹³ dyskurs ca³y.
I nad smacznej przysz³oœci medytuj¹c losem,
Ju¿ obiecane wietrzy³ specja³y!
Wtem patrzy… - A to co?
- Gdzie?
- Ot tu, na karku.
Ech, b³azeñstwo! …
- Có¿ przecie?
- Oto widzisz, troszkê przyczesano,
Bo na noc k³ad¹ mi obró¿kê,
A¿ebym lepiej pilnowa³ folwarku!
- Czy tak? Piêkn¹œ wiadomoœæ
schowa³ na ostatku.
- I có¿ wilku, wilku, nie idziesz?
- Co nie, to nie, bratku. Lepszy w
wolnoœci kêsek lada jaki, NiŸli w
niewoli przysmaki.

Pies i wilk

Nie od dziœ wiadomo, ¿e
historia lubi siê powtarzaæ. O
historii mówi siê czêsto, ¿e
jest najlepsz¹ nauczycielk¹,
bo na doœwiadczeniach, tych
bolesnych i chwalebnych,
nieustannie uczy wiedzy i
m¹droœci. Z historii wreszcie
warto czerpaæ, kiedy chce siê
budowaæ dobr¹ przysz³oœæ.
Tymczasem przygl¹daj¹c siê
dzisiaj scenie politycznej w Polsce
zadziwia i zaskakuje si³a starych
przyzwyczajeñ, skala wasalnych
mentalnoœci i us³u¿noœci wobec silniejszego. To tak, jakby rz¹dz¹cy w
ogóle nie rozumieli Polski, nie znali
historii, jakby nie mieli œwiadomoœci odpowiedzialnoœci z tytu³u sprawowanej w³adzy za naród, za pañstwo. A mo¿e s¹ jeszcze jakieœ inne
(co nie daj Bo¿e) motywy tak dziwacznej pro-euroniemieckiej aktywnoœci rz¹du RP?
W czasach saskich i stanis³awowskich byli i tacy, co jawnie g³osili, ¿e przejawem „cnót obywatelskich i patriotyzmu” jest branie garœciami pruskich talarów, czy moskiewskich rubli. W czasach PRL
oddane Zwi¹zkowi Radzieckiemu

kierownictwo PZPR, rz¹d, re¿imowe media oraz tzw. postêpowa inteligencja ci¹gle przekonywali Polaków, ¿e aby zbudowaæ „œwietlan¹
przysz³oœæ” nale¿y zrezygnowaæ z
czêœci suwerennoœci i poddaæ siê
w³adzy wielkiego sojusznika. W
1976 roku zmieniono nawet w tym
kierunku Konstytucjê. W III RP, w
ostatnich latach, a zw³aszcza w ci¹gu ostatnich dni, jesteœmy œwiadkami wydarzeñ o takim schemacie,
który jakby ju¿ kiedyœ by³. Znowu
s³yszymy z us³u¿nych mediów slogany o „œwietlanej przysz³oœci”, ale
ju¿ nie pod sztandarami proletariatu, lecz zfederalizowanej Unii Europejskiej zarz¹dzanej przez Berlin. A
wyj¹tkowo gorliwie zabiega o to
kierownictwo pewnej obywatelskiej partii, rz¹d reprezentowany
przez ministra spraw zagranicznych. I wielu jego popleczników,
g³osz¹cych utopijny dogmat, ¿e dla
ratowania tego skrzypi¹cego od
pocz¹tku projektu UE nale¿y zrezygnowaæ z prerogatyw suwerennoœci
i oddaæ siê tym razem pod skrzyd³a
mocarstwa zachodniego. Premier
brytyjski D. Cameron oœwiadczy³,
¿e to jest niezgodne z interesem jego
kraju, podobnie w³adze Czech i

Mora³ tej bajki jest jasny i na
wskroœ oczywisty dla ka¿dego, kto
ma choæ trochê wiedzy obywatelskiej i trochê wra¿liwoœci patriotycznej. Witold Gombrowicz poucza³ najproœciej: „Jeœli chcesz byæ
Europejczykiem pe³n¹ gêb¹, najpierw b¹dŸ Polakiem”.
Bronis³aw Micek
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Nie bêdzie przenosin
przedszkola do œwietlicy
w Mieszewie

„Przez g³owê by mi nie przesz³o, ¿e ocieplenie
„podwójnego gara¿u z piêtrem”, z p³askim dachem
z papy, ma kosztowaæ 85 tys. z³”

Ile mo¿e kosztowaæ
ocieplenie „gara¿u”?
(£OBEZ). Analizuj¹c przysz³oroczny bud¿et, radna Maria
Pokomeda zwróci³a uwagê na - jej
zdaniem - zbyt wysok¹ kwotê zabezpieczon¹ na termomodernizacje budynku nale¿¹cego do Urzêdu Miejskiego, a mieszcz¹cego siê
w podwórzu.

(WÊGORZYNO) Podczas
ostatniej sesji Rady Miejskiej w
Wêgorzynie (30.11.2011 r.) przewodnicz¹cy rady Jan Mazuro
poruszy³ temat œwietlicy wiejskiej
w Mieszewie. Do radnego dotar³y
bowiem informacje, i¿ ktoœ chcia³
przenieœæ do œwietlicy wiejskiej
przedszkole, które obecnie dzia³a
we wsi Mieszewo, ale w oddzielnym budynku.
Przewodnicz¹cy, jak i wszyscy
zgromadzeni w sali, us³yszeli w
odpowiedzi od burmistrz Moniki
KuŸmiñskiej, ¿e œwietlice bêd¹
funkcjonowa³y tak jak dotychczas i
nie bêd¹ zamykane.
- Dobieg³y koñca termomodernizacje œwietlic wiejskich. Jednak
niektóre z nich zosta³y odebrane z
usterkami i do dziœ pojawiaj¹ siê tam
wykonawcy, którzy naprawiaj¹ te
uchybienia. Œwietlice bêd¹ funkcjonowa³y, bêd¹ przekazane pod so³ectwa, mieszkañcy bêd¹ mogli realizowaæ w nich swoje swoje plany i
pomys³y. Dochodzi³y do mnie niepokoj¹ce informacje z Mieszewa,
¿e ktoœ planuje przenieœæ przedszkole do œwietlicy. Nie wiem sk¹d
one siê pojawi³y, przedszkole pozostanie w tym miejscu, w jakim jest.
Nie ma mo¿liwoœci ulokowania
przedszkola w œwietlicy, nie pozwa-
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laj¹ na to warunki, nie mamy te¿
takich rzeczy w planie - powiedzia³a
burmistrz Wêgorzyna.
Do dyskusji w³¹czy³a siê mieszkanka Mieszewa, która przyby³a na
obrady. Spyta³a o przysz³oœæ przedszkola, zaznaczaj¹c, ¿e w przysz³ym
roku, po odejœciu 5-latków i przybyciu nowego rocznika, iloœæ maluchów w przedszkolu nie zmaleje.
- Chcia³abym zapytaæ, czy
przedszkole w Mieszewie bêdzie
funkcjonowa³o w kolejnych latach,
czy tylko do czerwca przysz³ego
roku? Wiem, ¿e w przysz³ym roku
by³oby tyle samo dzieci, co obecnie,
poniewa¿ dojdzie kolejny rocznik.
Burmistrz Monika KuŸmiñska,
powiedzia³a, ¿e jest du¿a szansa,
aby przedszkole dalej znajdowa³o
siê w Mieszewie, nie tylko do czerwca, czego wymaga projekt unijny.
- Do czerwca musimy te przedszkole prowadziæ, poniewa¿ jest to
trwa³oœæ projektu. Jesteœmy do tego
zobligowani. PóŸniej zobaczymy,
jakie bêdzie zainteresowanie, zobaczymy jakie mamy mo¿liwoœci i jeœli siê uda, to bêdziemy je prowadziæ
dalej.
Przewodnicz¹cy na zakoñczenie dyskusji doda³, aby wczeœniej
radnym i burmistrz przypominaæ o
przedszkolu, aby nie zostawiæ tego
tematu na ostatni¹ chwilê. PJ

DRUKARNIA
Oferujemy druk:
ulotek, plakatów, wizytówek, samokopii

£obez ul. S³owackiego 6
Tel./fax - 91 39 73 730

- Chodzi o ten budynek, który
mój m¹¿ dowcipnie nazwa³: podwójny gara¿ z piêtrem. Na termomodernizacjê tego budynku zaplanowano ³¹cznie 85 tys. z³. Pad³am,
jak to przeczyta³am. Zatka³o mnie.
Rok temu zakoñczyliœmy remont
domu wspólnoty, w której mieszkam. Jest on na pewno wiêkszy gabarytowo, ni¿ ten. Wymieniliœmy
dach, po³o¿yliœmy now¹ dachówkê,
ociepliliœmy dach, po³o¿yliœmy
ocieplenie, zrobiliœmy komin, wpuœciliœmy styropian w ziemiê, wymieniliœmy dwa okienka w piwnicy
i okno w klatce schodowej - zap³aciliœmy 60 tys. z³. Nie posz³o sobie
z reki do rêki, bo mo¿e ktoœ zarzu-

ciæ, ¿e nie zap³aciliœmy podatku.
Sk¹d panu uros³o 85 tys. z³ za ten
podwójny gara¿ z piêtrem? - dopytywa³a burmistrza radna Maria Pokomeda
Wiceburmistrz Ireneusz Kabat
wyjaœni³, ¿e to nie jest wartoœæ inwestycji, tylko wartoœæ kosztorysu inwestorskiego, co nie oznacza, ¿e
kwota po przetargu musi byæ ni¿sza.
W dalszych s³owach bowiem przytoczy³ przyk³ad termomodernizacji
gimnazjum, gdzie wartoœæ kosztorysowa by³a ni¿sza, a po przetargu
wy¿sza, w zwi¹zku z czym nale¿a³o
dorzuciæ pieniêdzy.
- Nie jestem w stanie zagwarantowaæ pani, czy ta cena zagwarantuje nam wykonanie tej inwestycji, a
mo¿e zostanie. Nie wiem, to tylko
kosztorys inwestorski. Nie wiem,
jaki by³ wasz wykonawca, mo¿e nie
jest vatowcem i koszty spadaj¹ powiedzia³ wiceburmistrz.
Czyli - na dwoje babka wró¿y³a.
MM

Czad - cichy zabójca
Jest to tlenek wêgla (CO) potocznie nazywany czadem. Trzeba pamiêtaæ o tym , ¿e owy gaz jest bezbarwny
i bezwonny, przez co jest jeszcze bardziej niebezpieczny. Wdychanie nawet niewielkiej iloœci czadu mo¿e
spowodowaæ zatrucie, silny ból g³owy, wymioty, zapadniêcie w œpi¹czkê, a w skrajnym przypadku - zgon.
G³ównym powodem przedostawania siê go do budynku, co za tym
idzie zatruæ jest niesprawnoœæ przewodów kominowych: wentylacyjnych, spalinowych i dymowych., dlatego te¿ nale¿y przeprowadzaæ kontrole techniczne urz¹dzeñ grzewczych, szczelnoœci przewodów kominowych, ich systematyczne czyszczenie. Wa¿ne, aby korzystaæ z tych
urz¹dzeñ zgodnie z instrukcj¹ producenta, oraz przy zakupie nowych
urz¹dzeñ koniecznie nale¿y sprawdziæ, czy posiadaj¹ niezbêdne dopuszczenia w zakresie wprowadzenia ich do obrotu. Niedopuszczalne
jest zaklejanie kratek wentylacyjnych, warto systematycznie sprawdzaæ dro¿noœæ tych kratek w celu
zdiagnozowania ich dro¿noœci. Mo¿na to uczyniæ w prosty sposób: Wystarczy przy³o¿yæ kartkê papieru do
otworu/kratki wentylacyjnej, jeœli
nic nie zak³óca wentylacji, to kartka

powinna przywrzeæ do powy¿szego
otworu/kratki.
W przypadku zatrucia czadem
nale¿y doprowadziæ dostêp czystego
powietrza poprzez otwarcie jak najwiêkszej iloœci okien, koniecznie wezwaæ s³u¿by ratownicze (Pogotowie
Ratunkowe i Stra¿ Po¿arn¹). Je¿eli
osoba, która uleg³a zatruciu tlenkiem
wêgla nie oddycha, ma zatrzyman¹
akcjê serca, nale¿y bezzw³ocznie
przyst¹piæ do akcji reanimacyjnej
(metoda usta-usta, masa¿ serca). W
takich przypadkach nie wolno wpadaæ w panikê, natychmiast zastosowaæ siê do powy¿szych, poniewa¿ w
du¿ym stopniu to od nas zale¿y ¿ycie
osoby poszkodowanej.
W trosce o w³asne bezpieczeñstwo, warto rozwa¿yæ zamontowanie
w domu czujek dymu i gazu. Koszt
zamontowania takich czujek jest niewspó³miernie niski do korzyœci, jakie
daje zastosowanie tego typu urz¹dzeñ (³¹cznie z uratowaniem najwy¿szej wartoœci, jak¹ jest nasze ¿ycie).
Pamiêtajmy, czad nie ma sumienia i bez skrupu³ów zabije ka¿dego,
jeœli mu na to pozwolimy, dlatego te¿
od stosowania powy¿szych rad zale¿y ¿ycie naszych bliskich, oraz nas samych. Wystarczy odrobina przezornoœci, aby unikn¹æ nieszczêœcia.
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Pierwsze Urodziny
M³odzie¿owego Centrum Kariery w £obzie
Ju¿ od roku mieszkañcy £obza mog¹ korzystaæ z us³ug M³odzie¿owego
Centrum Kariery. Jest to jednostka Ochotniczych Hufców Pracy, która
powsta³a 14 grudnia 2010 r. w ramach projektu „OHP jako realizator us³ug
rynku pracy” wspó³finansowanego przez Uniê Europejsk¹ z Europejskiego
Funduszu Spo³ecznego.
Mija w³aœnie pierwszy rok dzia³alnoœci M³odzie¿owego Centrum Kariery, który potwierdzi³ potrzebê istnienia takiej jednostki œwiadcz¹cej
us³ugi poradnictwa zawodowego przede wszystkim dla m³odzie¿y z powiatu ³obeskiego w wieku od 15 - 25 roku ¿ycia.
M³odzie¿owe Centrum Kariery w
£obzie mieœci siê w Oœrodku Szkolenia i Wychowania OHP, a jego g³ównym celem jest aktywne wspieranie
m³odzie¿y w wyborze lub dostosowaniu siê do zawodu, okreœlenie w³asnego potencja³u oraz zaplanowanie
œcie¿ki kariery zawodowej. Chêtni
mog¹ poznaæ tu swoje predyspozycje
zawodowe oraz najbardziej skuteczne
metody poszukiwania pracy. Sala szkoleniowa MCK jest odpowiednio
przygotowana i wyposa¿ona do œwiadczenia us³ug w zakresie poradnictwa
zawodowego.
M³odzie¿ przychodz¹ca do MCK
chêtnie uczestniczy w warsztatach z
doradc¹ zawodowym. Tematyka zajêæ
obejmuje miêdzy innymi: œcie¿ki
kszta³cenia, œwiat zawodów, komunikacjê interpersonaln¹, samoocenê,
okreœlanie preferencji zawodowych,
dokumenty aplikacyjne oraz zajêcia z
zakresu autoprezentacji i przedsiêbiorczoœci. Do dyspozycji m³odzie¿y
s¹ testy kariery, a tak¿e wiele filmów
edukacyjnych.
M³odzie¿owe Centrum Kariery w
£obzie oprócz zadañ zwi¹zanych z
szeroko pojêtym poradnictwem zawodowym realizuje tak¿e ciekawe imprezy edukacyjne. Jedn¹ z takich imprez
by³a Gie³da Edukacyjna, która odby³a
siê 12 maja 2011 roku w Zespole Szkó³
Gimnazjalnych w £obzie. Gie³da cieszy³a siê bardzo du¿ym zainteresowaniem zarówno wœród m³odzie¿y jak i
pedagogów.
W imprezie udzia³ wziê³o oko³o
180 uczniów klas gimnazjalnych, a
placówki swoje prezentowali przedstawiciele 10 szkó³ ponadgimnazjalnych z okolicznych miejscowoœci.
W paŸdzierniku w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery 2011 w
Zespole Szkó³ im. Tadeusza Koœciuszki w £obzie odby³y siê zajêcia z
poradnictwa zawodowego, których

uczestnikami byli uczniowie
klas II i III. W klasach trzecich
tematyk¹ zajêæ by³a Autoprezentacja. M³odzie¿ uczy³a siê
kszta³towania umiejêtnoœci oceny swoich mo¿liwoœci. Wykonywa³a ciekawe æwiczenia praktyczne. Natomiast klasy II-gie
poznawa³y Œwiat zawodów.
M³odzie¿ pracowa³a z testem:
Profil zainteresowañ zawodowych. Na zakoñczenie zosta³y
omówione wyniki testu. Nauczyciele - wychowawcy poszczególnych klas byli zadowoleni ze wspó³pracy i wyrazili chêæ zorganizowania kolejnych zajêæ z zakresu poradnictwa zawodowego.
M³odzie¿owe Centrum Kariery w £obzie
SERDECZNIE ZAPRASZA
Osoby w wieku 18-25 lat (m³odzie¿ szkolna, studenci,
osoby poszukuj¹ce pracy)
oraz osoby doros³e i bezrobotne
na BEZP£ATNE warsztaty na wybrany temat:
Treœæ zajêæ: okreœlanie celów zawodowych, wzmocnienie aktywnoœci,
zwi¹zanej z planowaniem kariery i realizacj¹ za³o¿onego celu, poszerzenie
w³asnej wiedzy na temat samego siebie, w³asnych atutów i zagro¿eñ, przedstawienie realiów zmieniaj¹cego siê rynku pracy, warunków zwi¹zanych z
nabywaniem nowych kwalifikacji, rozmowa kwalifikacyjna i autoprezentacja, metody poszukiwania pracy, jawny i ukryty rynek pracy, sposób szukania pracownika/pracy.
Miejsce Spotkañ:
M³odzie¿owe Centrum Kariery
ul. Krótka 2 (budynek OHP), £obez
Na indywidualne spotkania
umów siê telefonicznie.
Tel. 91 397 4848, 91 397 3099
e-mail: m.sniadecka@ohp.pl
www.zachodniopomorska.ohp.pl
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Podsumowanie rundy jesiennej w klubach sportowych powiatu ³obeskiego - LKS Radowia Radowo Ma³e

Radowia Radowo Ma³e po rundzie
jesiennej. Awans na 30-lecie klubu
(RADOWO MA£E) 8 zwyciêstw, 2 remisy i tylko jedna pora¿ka, 26 punktów na 33 mo¿liwych do zdobycia oraz 44 strzelone bramki (najwiêcej w lidze) i 12
straconych - te liczby podsumowuj¹ wystêpy LKS Radowia Radowo Ma³e na pó³metku rozgrywek A Klasy.
O minionej rundzie jesiennej i
planach Radowii na przysz³y rok
rozmawiamy z prezesem klubu Józefem Lewandowskim.
- Jak ocenia pan minion¹ rundê
w wykonaniu dru¿yny z Radowa
Ma³ego?
- Jesienna runda sezonu 2011/
2012 wypad³a dobrze. Na pewno lepiej, ni¿ w roku ubieg³ym. Dru¿yna
jest bardziej skonsolidowana. Zajmujemy drugie miejsce w tabeli, maj¹c
tyle samo punktów, co lider. Nie
ustrzegliœmy siê wpadek, jak chocia¿by w Wierzbiêcinie, czy w ostatnim
meczu rundy jesiennej, gdzie zremisowaliœmy z Or³em Grzêdzice. Na
pewno takich meczów siê ¿a³uje. Ten
sezon do koñca dograliœmy w pe³nym
sk³adzie, nie by³o wielu kontuzji. Na
pewno jest to wynik pracy trenera –
Mariusza Poniewiery. Bardzo dobrze
pracuje z naszymi zawodnikami, prowadzi ciekawe treningi. Trener to bardzo wa¿na postaæ zespo³u i chcielibyœmy, aby u nas zosta³ jak najd³u¿ej.
Jesteœmy bardzo zadowoleni z pracy
pana Poniewiery. Od ponad roku
mamy w dru¿ynie m³odego kierownika dru¿yny, jest to Grzegorz WoŸniak,
który pilnuje wszystkich spraw bezpoœrednio, organizuje mecze, robi zg³oszenia zawodników, wykonuje naprawdê œwietna pracê w klubie.
- Ktoœ opuœci lub wzmocni klub
w przerwie zimowej? Planujecie jakieœ transfery?
- Przed sezonem jeden z zawodników wróci³ do Mewy Resko, by³ u nas
na wypo¿yczeniu i jeden zawodnik
zrezygnowa³ z gry, to przez wzglêdy
zdrowotne, mia³ problemy z kolanem.
Przyby³ do nas Kamil Iwachniuk, gra
j¹ te¿ Mateusz Grzywacz i Remek Borejszo z £obza. Teraz nie przewidujemy zmian w sk³adzie. W tym sk³adzie,
w którym jesteœmy, chcemy dalej pracowaæ. Uwa¿am, ¿e ten sk³ad staæ na
wywalczenie awansu. Jest to mieszanka m³odoœci ze starszymi, bardziej doœwiadczonymi zawodnikami. Lepsi
gracze te¿ nie zawsze chc¹ graæ w A
Klasie.
- Od kiedy zaczynacie treningi?
Planujecie obóz przygotowawczy
do kolejnej rundy?

- Przygotowanie do kolejnej rundy
rozpoczynamy w styczniu. Nie staæ
nas na wyjazdy czy obóz przygotowawczy. Mam jednak dobre doœwiadczenia, jeœli chodzi o wspólne wyjazdy. Po powrocie, gdzie zawodnicy
przepracowali razem przyk³adowo 10
dni, czy chocia¿by tydzieñ, to by³o
widaæ lepsz¹ formê u zawodników od
samego pocz¹tku rozgrywek. Obozy
na pewno s¹ bardzo dobre, ale jak ju¿
wspomina³em, wielu zawodników
pracuje, wiêc nie da siê ich zabraæ na
obóz przygotowawczy. Uwa¿am, ¿e w
sposób normalny te¿ mo¿na siê bardzo
dobrze przygotowaæ.
- Z jakimi problemami spotykacie siê w klubie na co dzieñ?
- Praca treningowa w takich klubach, jak nasz, nie jest ³atwa. Niektórzy zawodnicy pracuj¹ w Szczecinie,
niektórzy gdzieœ indziej, poza granicami Radowa Ma³ego, wiêc czasem
ciê¿ko jest im dojechaæ na treningi.
Czêsto te¿ nie ka¿dy mo¿e dojechaæ na
mecz. Mieliœmy nieprzyjemne sytuacje z dru¿yn¹ z Pêzina, nie wiem sk¹d
to siê bierze. JeŸdzili za nami, ubli¿ali
z trybun. W jednym z meczów ktoœ
poprzebija³ opony sêdziemu. Tak nie
mo¿e byæ. ZZPN te¿ nie do koñca jest
fair. Wymierza dziwne kary np. zawieszenie zawodnika podczas przerwy
miêdzy rundami. Zdarza siê gra zawodników na podrobionych dokumentach. Powinno wygl¹daæ to bardziej profesjonalnie.
- Czy klub zachowuje p³ynnoœæ
finansow¹? Jakim dysponujecie bud¿etem?
- W tym roku kalendarzowym mieliœmy 75 tysiêcy z³otych na dzia³alnoœæ klubu. W porównaniu do innych
œrodowisk z naszego powiatu, mamy
najskromniejsz¹ dotacjê. Nasza praca
w wiêkszoœci opiera siê o prace spo³eczne. P³aci siê tylko trenerom i gospodarzowi obiektu. Zabezpieczamy
sprzêt zawodnikom, kupujemy te¿ zawodnikom jedzenie podczas meczów
wyjazdowych. Sprzêt mamy odnowiony i zabezpieczony. Pod tym wzglêdem w naszym klubie jest dobrze, profesjonalnie. Zawodnicy maj¹ obuwie,
dresy, strój meczowy, nie musz¹ nic
kupowaæ. Przyjêliœmy nawet taki kierunek, ¿e staramy siê kupowaæ obuwie
dla seniorów lepszej jakoœci. Jednak
nie zawsze to siê sprawdza, bo mieliœmy przypadek, ¿e po 2 czy 3 miesi¹cach buty siê rozlecia³y, oddaliœmy je
na gwarancjê, jednak nic to nie da³o.
Ale w wiêkszoœci przypadków te lepsze buty wytrzymuj¹ d³u¿ej. Tak wiêc
na obuwiu sportowym nie da siê zaoszczêdziæ.
W tym roku du¿e koszty ponieœliœmy ze wzglêdu na wioskê interne-

tow¹, która funkcjonowa³a w budynku klubu. Teraz zosta³a przeniesiona
do innego. W przysz³ym roku bêdziemy mieli ju¿ wiêkszy bud¿et, bo w wysokoœci 85 tys. z³. Pozwoli to nam na
wiêksz¹ p³ynnoœæ finansow¹. Mamy
te¿ swoich sponsorów, jednak nie jest
to sta³e finansowanie klubu.
- Powstaje Orlik w Radowie Ma³ym, czy zawodnicy Radowii bêd¹
na nim trenowaæ? Jak¹ bazê ma do
dyspozycji klub?
- Na szczêœcie systematycznie poprawia nam siê baza sportowa w Radowie Ma³ym. Powstaje Orlik, jest
sala gimnastyczna. Kiedyœ na treningi
jeŸdziliœmy na Orlik do £obza, nie
mieliœmy gdzie trenowaæ na boisku w
Radowie, poniewa¿ szybko robi³o siê
ciemno i ogranicza³ nas brak oœwietlenia. Teraz bêdziemy mieli w³asny
Orlik. £atwiej bêdzie przeprowadziæ
treningi wieczorami. Nasz¹ bol¹czk¹
jest g³ówny obiekt. Mamy tylko jedn¹
p³ytê boiska. W tym roku by³a naprawdê dobra, ale musi siê na niej odbywaæ
wszystko; mecze, treningi starszych
jak i m³odszych. Jest tylko jedna p³yta.
Mamy ju¿ obok teren wyznaczony na
kolejn¹, nie ma jednak œrodków, ¿eby
zrobiæ te boiska. Jest przygotowany
plan zagospodarowania terenu wokó³
stadionu, jednak jest to z roku na rok
przek³adane. Wójt stara siê pozyskaæ
jakieœ œrodki na ten cel. Chcielibyœmy
te¿ ten obiekt ogrodziæ, bo dziœ chodz¹
nawet tam ludzie z psami na spacery.
Ten obiekt jest trudny w utrzymaniu.
Kiedyœ, mam nadziejê, ¿e obiekt bêdzie wizytówk¹ Radowa Ma³ego.
Chcia³bym te¿, aby budynek klubowy
zosta³ pod³¹czony do ogrzewania. Jesteœmy ju¿ nawet po rozmowach z
prezesem spó³dzielni, robi on kosztorysy, ile by to kosztowa³o. Warto to
zrobiæ, by³aby w tym budynku jednakowa temperatura, ciep³a woda. Staramy siê ten budynek po ka¿dej rundzie odœwie¿aæ, malowaæ. Brakuje
tylko ogrzewania.
- Jak wygl¹da praca z m³odzie¿¹
w Radowi? S¹ wœród m³odych zawodników gracze szczególnie obiecuj¹cy i utalentowani?
- Staramy siê braæ udzia³ we
wszystkich turniejach. Mamy dru¿ynê
trampkarzy i juniorów. Tam, gdzie coœ
jest robione, to staramy siê z nimi byæ,
pokazywaæ ich. Dobrze to wygl¹da.
Niektórzy zwrócili na siebie uwagê
innych klubów. Mieliœmy dobre wyniki. Nasi zawodnicy wpadli w oko trenerowi reprezentacji zachodniopomorskiej, jeden zawodnik odszed³ te¿
do dru¿yn m³odzie¿owych Pogoni
Szczecin. Nasi juniorzy graj¹ w II Klasie Juniorów i zajmuj¹ doœæ wysokie
miejsce w tabeli. Te¿ radz¹ sobie bar-

dzo dobrze. Obecnie niektórzy juniorzy graj¹ ju¿ w seniorskiej dru¿ynie.
- Jak wyobra¿a sobie pan przysz³oœæ klubu?
- By³em wspó³za³o¿ycielem tego
klubu. Tak naprawdê jestem przy tym
klubie od momentu jego powstania.
Chcia³bym, aby nasza dru¿yna w tym
sezonie wywalczy³a awans. By³by to
œwietny akcent na 30-lecie istnienia
klubu, które przypada w przysz³ym
roku. Od stycznia chcielibyœmy te¿
oficjalnie do dru¿yny do³¹czyæ dru¿ynê oldbojów.
Rozmawia³ Piotr Jachym
Tabela Klasy A
po rundzie jesiennej
1. Olimpia Nowogard
26 35:12
2. Radowia Radowo Ma³e 26 44:12
3. Orze³ Grzêdzice
20 25:11
4. D¹b Dêbice
18 25:17
5. Rolpol Chlebowo
17 21:20
6. Unia Stargard
14 29:29
7. Orkan Dalewo
13 22:28
8. Pomorzanin Kr¹piel
13 19:21
9. D¹brovia Stara D¹browa 13 16:19
10. Zorza Tychowo
11 16:22
11. WODR Barzkowice
10 16:22
12. Zenit Koszewo
10 10:65
Obecny sk³ad Radowii
Bramkarze: Chojnacki Arkadiusz, Swarcewicz Marek, Bojanowicz Mateusz, Marczak Bartosz.
Obroñcy: Machalski Rados³aw,
Machalski Norbert, Wojnarowski
Pawe³, Zych Mariusz, Kaczmarek Jaros³aw, Chiloñski Rafa³, Drapikowski
Igor, Juszczak Mateusz, Pawluk Konrad, Gêbka Karol.
Pomocnicy: Pilichowski Emil,
Grzywacz Marcin, Smykowski Mariusz, Stosio Marcin, Talarowski Jacek, Kostka Pawe³, Ma³y Adrian, Dobrzañski Norbert, Ja³owiec Szymon.
Napastnicy: Samal Pawe³, Borejszo Remigiusz, Rylling Mateusz,
Zych Kamil.
PJ
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Gimnazjalistki
z Reska najlepsze!
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Ruszy³a Doberska Amatorska
Liga Pi³ki 2011
Wyniki I kolejki
Grupa I
Bród - Fc B³¹dkowo 2:1
Flap Jack - Dominatorzy Chociwel 1:3
Farmer Dobropole - D¹b Dêbice 0:9
Fc B³¹dkowo - Desperados 2:5
Flap Jack - Bród 0:1
Desperados - Farmer Dobropole 5:1
Pauza: D¹b Dêbice, Dominatorzy Chociwel
Grupa II
P³omieñ Lisowo - Dobermani 2:2
Gwiazdy - Ogniwo Dzwonowo 0:10
Blokersi Dobropole - Chyba Ty 1:1
Dobermani - Keb¹zraj 2:6
Gwiazdy - P³omieñ Lisowo 0:6
Keb¹zraj - Blokersi Dobropole 8:0
Pauza: Chyba Ty, Ogniwo Dzwonowo
Wyniki II kolejki - 10.12.2011 r. (sobota)
Grupa I
Flap Jack - D¹b Dêbice 1:2
Fc B³¹dkowo - Farmer Dobropole 1:3
Bród - Desperados 1:2
D¹b Dêbice - Dominatorzy Chociwel 1:2
Flap Jack - Fc B³¹dkowo 2:0
Bród - Dominatorzy Chociwel 1:1
Pauza: Farmer Dobropole, Desperados

Rywalizacja dziewcz¹t odby³a
siê 5 grudnia 2011 roku w Gimnazjum im. Kazimierza Górskiego w
Resku. W zawodach wyst¹pi³y 4
dru¿yny dziewcz¹t : Dobra, £obez,
Wêgorzyno oraz gospodarze Resko). Mecze odbywa³y siê w systemie 2 x po 10 minut.
Zawody rozpocz¹³ mecz Gimnazjum Resko kontra Gimnazjum
Dobra. Dziewczêta z obu dru¿yn od
pierwszego gwizdka pokazywa³y
wysokie umiejêtnoœci, choæ z ka¿d¹
minut¹ ros³a przewaga reszczanek.
Mecz zakoñczy³ siê ich wygran¹ 113. Drugie rozegrane spotkanie wygra³o Gimnazjum Wêgorzyno, pokonuj¹c w zawziêtym pojedynku
£obez 3-1. Zawodniczki z Wêgorzyna mia³y króciutk¹ przerwê, poniewa¿ czeka³ na nich nastêpny bój
z Dobr¹, Pomimo zmêczenia Wêgorzyno pokona³o swoje rywalki 4-2.
Czwarty mecz odby³ siê pomiêdzy
gospodarzami, a Gimnazjum z
£obza. Dziêki szalonemu dopingowi z trybun nasze zawodniczki sz³y
jak b³yskawica. Wygra³y mecz 5-3,
zapewniaj¹c sobie mecz z Wêgorzynem o pierwsze miejsce.
Zbli¿aliœmy siê do koñca rozgrywek, w którym Gimnazjum z £obza
pokona³o Dobr¹ 2-1. To by³ bardzo
trudny i zaciêty pojedynek obu dru¿yn. Nadszed³ czas na tak zwany
fina³ Resko - Wêgorzyno. Spotkanie
by³o dla nas bardzo widowiskowe

oraz trzymaj¹ce w napiêciu. Pojedynek by³ bardzo wyrównany, ale
gdy us³yszeliœmy ostatni gwizdek,
wszystko by³o ju¿ jasne. Po fascynuj¹cym spotkaniu Resko wygra³o z
Wêgorzynem 6-5. A oto wyniki ca³odziennej rywalizacji pi³karek
rêcznych.
I m. Gimnazjum Resko
II m. Gimnazjum Wêgorzyno
III m. Gimnazjum £obez
IV m. Gimnazjum Dobra
Dyrektor szko³y Dariusz Siemasz pogratulowa³ dziewczêtom i
wrêczy³ kapitanom dru¿yn puchary
oraz dyplomy. Najwa¿niejsz¹ nagrod¹ g³ówn¹ by³a przepustka na
Wojewódzkie Zawody w Pi³kê
Rêczn¹ dziewcz¹t.
Zawodniczki i trenerzy byli zadowoleni z rozegranych meczy. Kibice cieszyli siê z wygranej naszych
zawodniczek. Przepiêkne bramki
œwiadczy³y o dobrym poziomie
dziewcz¹t i cieszy³y jeszcze bardziej. Teraz czekamy z niecierpliwoœci¹ na wygran¹ na zawodach
wojewódzkich.
Dru¿yna z Gimnazjum w Resku
gra³a w sk³adzie: W. Tupko, M.
Celiñska, B. Gromek, W. Janowska,
M. Strojna, M. Kusiewicz, D. Ram,
S. Mañkowska, K. Kukliñska,
P.Mucha , K. Leszczyñska. Opiekun: p. Paulina Sarnecka. Sêdzia: p.
Roman Gojlik
Daniel Danielczyk kl. III a, Gimnazjum w Resku

Tabela (mecze, punkty, bramki)
1. Desperados
3 9 12:4
2. Dominatorzy
3 7 6:3
3. Bród
4 7 3:4
4. D¹b Dêbice
3 6 12:3
5. Flap Jack
4 3 4:6
6. Farmer Dobropole 3 3 4:15
7. Fc B³¹dkowo
4 0 4:12
Liderzy strzelców: 6 - Pacelt Kamil (Desperados), 3 - Rojek Rados³aw
(D¹b Dêbice), Arkadiusz Bagiñski (Farmer Dobropole), Marcin Ziemek
(D¹b), Cezary Szkup (Flap Jack), Bartosz Rusin (Dominatorzy Chociwel).
Grupa II
Gwiazdy - Chyba Ty 1:2
Dobermani - Blokersi Dobropole 1:0
P³omieñ Lisowo - Keb¹zraj 0:9
Chyba Ty - Ogniwo Dzwonowo 2:2
Gwiazdy - Dobermani 1:7
P³omieñ Lisowo - Ogniwo Dzwonowo 6:2
Pauza: Blokersi Dobropole , Keb¹zraj
Tabela (mecze, punkty, bramki)
1. Keb¹zraj
3 9 23:2
2. Dobermani
4 7 12:9
3. P³omieñ Lisowo
4 7 14:13
4. Chyba Ty
3 5 5:4
5. Ogniwo Dzwonowo
3 4 14:8
6. Blokersi Dobropole
3 1 1:10
7. Gwiazdy
9 0 2:25
Liderzy strzelców: 10 - Mroczek Emilian (P³omieñ Lisowo), 8 - Jankowski Konrad (Keb¹zraj), Cetnarski Arkadiusz (Ogniwo Dzwonowo), 7 Jureczko Mateusz (Keb¹zraj).
Termin 3 - 17.12.2011r. (sobota)
Grupa I: 16.00 Bród - D¹b Dêbice; 16.20 Dominatorzy Chociwel Farmer Dobropole; 16.40 Flap Jack - Desperados; 17.00 D¹b Dêbice - Fc
B³¹dkowo; 17.20 Flap Jack - Farmer Dobropole; 17.40 Desperados - Dominatorzy Chociwel; Pauza: Bród, Fc B³¹dkowo
Grupa II: 18.00 P³omieñ Lisowo - Chyba Ty; 18.20 Ogniwo Dzwonowo
- Blokersi Dobropole; 18.40 Keb¹zraj - Gwiazdy; 19.00 Chyba Ty - Dobermani; 19.20 Gwiazdy - Blokersi Dobropole; 19.40 Ogniwo Dzwonowo Keb¹zraj; Pauza: P³omieñ Lisowo, Dobermani.
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Zagrali dla Pana Andrzeja Beliny
(£OBEZ) 10 grudnia 2011
r. w Hali Sportowo
-Widowiskowej w £obzie
odby³ siê otwarty turniej
halowej pi³ki no¿nej
dru¿yn 5-osobowych.
Turniej mia³ charakter
charytatywny, a zebrane
pieni¹dze zostan¹
przekazane na leczenie
pana Andrzeja Beliny.
Do turnieju zg³osi³o siê 10 dru¿yn. Uczestnicy turnieju œwietnie
siê bawili, a meczom towarzyszy³y
zawody fair play. Na turniej przybyli honorowi goœcie: Miros³aw Okoñski i Antoni Brancewicz.
Turniej poprowadzi³ p. Janusz
Skrobiñski, a mecze sêdziowali panowie Stanis³aw Przybylak, Andrzej Mrozowicz, Bogdan Osieczko
i Zdzis³aw Urbañski.
Podczas zawodów licytowane
by³y ró¿ne gad¿ety klubowe Pogoni
Szczecin i Lecha Poznañ, by³a tak¿e
„reklamówka niespodzianka” oraz
replika oficjalnej pi³ki turnieju Euro
2012 - „Tango”. Organizatorom
uda³o siê zebraæ ³¹cznie 2.176,60 z³.
Pieni¹dze te w ca³oœci zostan¹ przeznaczone na leczenie wielce zas³u¿onego dla ³obeskiej pi³ki no¿nej

pana Andrzeja Beliny, by³ego zawodnika, trenera i prezesa Œwiatowida £obez.
Najlepsz¹ ekip¹ okaza³a siê dru¿yna „Nygusów”. Najlepszym
strzelcem turnieju zosta³ w³aœnie
zawodnik tej dru¿yny – Dawid Dudek (strzeli³ 6 bramek). Najlepszym
zawodnikiem turnieju wybrano Damiana Grzywacza z Dru¿yny „Melo
Dramat”.
Wyniki wszystkich meczów turnieju:
Radowo – Melo Dramat 1:2; Bez
Nazwy – Nêtno 1:2; Poradz – Nygusy 0:4; Bierzwnica – Meksyk 0:2;
Na Wypasie – Radowo 3:3; AC Pajace – Bez Nazwy 2:3; Melo Dramat
– Nygusy 2:2; Nêtno – Bierzwnica
2:2; Na Wypasie – Poradz 5:1; AC
Pajace – Meksyk 2:3; Radowo –
Nygusy 1:2. Nêtno – AC Pajace 1:2;
Melo Dramat – Na Wypasie 2:1;
Bierzwnica – Bez Nazwy 1:2; Poradz – Radowo 1:2; Meksyk – Nêtno
1:3; Nygusy – Na Wypasie 1:0; AC
Pajace – Bierzwnica 1:2; Melo Dramat – Poradz 3:2; Meksyk – Bez
nazwy 1:0.
Mecz o I miejsce:
Nygusy – Meksyk 5:1
Mecz o III miejsce:
Melo Dramat – Nêtno 4:2
I miejsce - NYGUSY: Dawid Du-

dek, £ukasz Falkiewicz, Karol Banacki, Artur Samal, Artur Misztela,
Tomek Rokosz, Damian Krowicki.
II miejsce - MEKSYK: Kamil
Zych, Bartek Szwaciñski, Mariusz
Zych, Arkadiusz Wardak, Bartek
Sieciñski.
III miejsce – MELO DRAMAT:
Marcin Stosio, Damian Grzywacz,
Marcin Grzywacz, Kamil Iwachniuk, £ukasz Kulczyñski, Marek
Swarcewicz, Pawe³ Wojnarowski.
IV miejsce - NÊTNO: Tomasz
Lipnicki, Piotr Stêpieñ, Robert Tokarz, Piotr Czarnecki, Mateusz
Ostaszewski, Artur Wojdecki.
Sponsorami turnieju byli: Henryk Wawrowski - wiceprezes ZZPN,
Jan B³yszko, £obeska Energetyka
Cieplna, pracownicy hali sportowej, TKKF B³yskawica oraz Urz¹d
Miejski w £obzie. Piotr Jachym

Król strzelców Dawid Dudek

Rzucali do kosza o Puchar Dyrektora Zespo³u Szkó³
w Radowie Ma³ym
W ubieg³ym tygodniu w Radowie Ma³ym rozegrano turniej koszykówki dziewcz¹t. W zawodach
wziê³o udzia³ piêæ dru¿yn reprezentuj¹cych: LO £obez, Gimnazjum £obez, Gimnazjum Resko,
Gimnazjum Radowo Ma³e i Szko³a Podstawowa Radowo Ma³e.
Dziewczêta rozegra³y turniej
systemem „ka¿dy z ka¿dym”, w
zwi¹zku z czym musia³y umiejêtnie
roz³o¿yæ si³y na cztery mecze. Koñcowy wynik zawodów oraz jego
przebieg pokaza³ dobre przygotowanie kondycyjne poszczególnych
dru¿yn. Ma³¹ niespodziankê, nie z
racji wyniku, ale stylu i poziomu gry,
sprawi³y m³odsze dziewczêta z Radowa, które bardzo dzielnie walczy³y na parkiecie, ostatecznie zajmuj¹c pi¹te miejsce.
W tym roku nie by³o niespodzianek. Dziewczêta z LO £obez okaza³y siê bezkonkurencyjne.
Wyniki koñcowe turnieju:

1. LO £obez
2. Gimnazjum Radowo Ma³e
3. Gimnazjum Resko
4. Gimnazjum £obez

5. Szko³a Podst. Radowo Ma³e
W bie¿¹cym roku dziewczêta
m³odsze z Radowa bior¹ udzia³ w
rozgrywkach ligi zachodniopo-

morskiej oraz pomorskiej. Swoje
pierwszy mecze rozegra³y w
czwartek, 8 grudnia w Radowie
oraz w sobotê 10 bm.
(r)
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Burmistrz Wêgorzyna
og³asza trzeci przetarg ustny nieograniczony
na sprzeda¿:
zabudowanej dzia³ki gruntu o nr ewidencyjnym 496 o pow.
0,1445 ha po³o¿onej w obrêbie ewidencyjnym nr 1 m. Wêgorzyno
przy ul. Grunwaldzkiej 17, posiadaj¹cej urz¹dzon¹ KW nr SZ1L/
00023872/6.
Dzia³ka gruntu w kszta³cie wyd³u¿onego prostok¹ta, po³o¿ona jest
przy ul. Grunwaldzkiej. Zabudowana na granicy z dz. nr 495, budynkiem
gospodarczym murowanym w z³ym stanie technicznym o pow. zabudowy 26 mkw. S¹siedztwo wsch. czêœci dzia³ki stanowi zabudowa mieszkaniowa; s¹siedztwo zach. czêœci dzia³ki stanowi teren niezabudowany.
Dostêp do dzia³ki bezpoœrednio z ulicy Grunwaldzkiej. Teren dzia³ki
nieuprz¹tniêty, z rozrzuconymi stertami gruzu budowlanego, nierówny,
zakrzaczony; na czêœci s¹siaduj¹cej z terenem zabudowy roœnie 7 sz.
drzew liœciastych; pozosta³e drzewa z samosiewu nie s¹ starsze ni¿ 12
lat. Od strony ulicy Grunwaldzkiej dzia³ka posiada ogrodzenie nie pokrywaj¹ce siê z granic¹ geodezyjn¹.
Cena wywo³awcza wynosi 36 171,75 z³ (podatek VAT zostanie doliczony do ceny uzyskanej w przetargu).
Wadium wynosi 7 234,35 z³.
Na przedmiotowy teren brak jest obowi¹zuj¹cego planu zagospodarowania przestrzennego.
W Studium Kierunków i Uwarunkowañ Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Wêgorzyno uchwalonym Uchwa³¹ Rady
Miejskiej nr XXI/183/2008 w dniu 3.07.2008 r. dla nieruchomoœci tej
zapisano: Kierunki modernizacji i rozwoju struktury funkcjonalno przestrzennej: tereny zabudowy mieszkaniowej (w tym us³ugowej).
System terenów chronionych i kierunki ochrony zasobów œrodowiska przyrodniczego: Natura 2000, granica Otuliny Iñskiego Parku Krajobrazowego.
Kierunki ochrony elementów dziedzictwa kulturowego i krajobrazu:
strefa „B” ochrony konserwatorskiej.
Na dzieñ 21.10.2011 r. Burmistrz Wêgorzyna og³osi³a I przetarg
ustny nieograniczony, na dzieñ 30.11.2011 r. Burmistrz Wêgorzyna
og³osi³a II przetarg ustny nieograniczony. Przetargi zakoñczy³y siê
wynikiem negatywnym.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 16.01.2012 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 12 stycznia 2012 r. Dowód wp³acenia
wadium nale¿y okazaæ komisji przetargowej przed przyst¹pieniem do
przetargu.
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.
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 /091/ 39 71 267, a
w sprawach zabudowy i zagospodarowania terenu w pokoju nr 28 lub
telefonicznie /091/ 39 71 251.
BURMISTRZ mgr Monika KuŸmiñska

tygodnik ³obeski 13.12.2011 r.

Maraton pisania listów
w LO i gimnazjum w Resku
po raz pi¹ty!
Tradycj¹ Szkolnej Grupy 74
Amnesty International sta³ siê Maraton Pisania Listów. Jest to akcja,
której celem jest napisanie jak najwiêkszej liczby listów w obronie
ofiar udokumentowanych przypadków naruszeñ praw cz³owieka. Listy, które napisaliœmy, zostan¹ do
koñca roku przes³ane do decydentów politycznych, od których zale¿y
los tych ludzi.
W naszych szko³ach Maraton
zosta³ przeprowadzony od 6 do 8
grudnia. Uczniowie pisali listy na
przerwach i lekcjach WOS. Wspólnie uczniowie gimnazjum i liceum
napisali ³¹cznie ok. 400 listów. To
œwietny wynik.
Najwiêcej listów w tym roku
napisa³a Klaudia Kurszewska z II d
Gimnazjum w Resku. Wielkie dziêki za wysi³ek i zaanga¿owanie.
Mamy nadziejê, ¿e przy³¹czaj¹c
siê do tej niezwykle po¿ytecznej
akcji, zdo³amy poprawiæ los wielu
osób, nies³usznie przetrzymywanych w wiêzieniach i represjonowanych na ca³ym œwiecie.

Chcemy zaznaczyæ, ¿e jesteœmy
jedyn¹ Grup¹ AI w powiecie ³obeskim i gryfickim, która systematycznie dzia³a na rzecz zwiêkszenia
œwiadomoœci praw cz³owieka wœród
uczniów, zachêca do podjêcia obrony s³abszych, potrzebuj¹cych
wsparcia. Podejmujemy akcje, w
których protestujemy przeciwko
nieludzkiemu, niesprawiedliwemu
traktowaniu przez w³adze. W ten
sposób rozwijamy u m³odzie¿y
wra¿liwoœæ na cierpienie i przejawy
niesprawiedliwoœci. Anga¿ujemy
uczniów obu szko³y na rzecz du¿ej,
miêdzynarodowej akcji.
Chcemy tak¿e wyraziæ szczególnie podziêkowania burmistrzowi Reska, panu Arkadiuszowi Czerwiñskiemu, Radzie Miejskiej, za
wsparcie finansowe naszych dzia³añ. Kolejny rok w³adze naszej gminy pomagaj¹ nam w realizacji akcji.
Dziêkujemy za dotychczasow¹ pomoc i liczymy na równie owocn¹
wspó³pracê.
A. Popielarz, opiekun
Grupy 74 AI

tygodnik ³obeski 13.12.2011 r.

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

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

ROLNICTWO
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OG£OSZENIA DROBNE

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

US£UGI

NIERUCHOMOŒCI

INNE

Powiat œwidwiñski

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

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

Lokal u¿ytkowy o pow. 35 mkw. w
centrum Reska, za Biedronk¹, od
stycznia wydzier¿awiê. Tel. 604 649
889

PRACA

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

Szukam plecaka dla córki za symboliczn¹ z³otówkê. Tel. 91 577 5768

Powiat ³obeski

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

Sprzedam pianino z gwarancj¹.
Transport gratis. Tel. 604 569 342.
£obez

£obez - zaopiekujê siê dochodz¹co
starsz¹ osob¹ lub dzieckiem. Tel.
508 323 472

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

Powiat gryficki

Powiat drawski

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

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

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

ZNMR £obez oferuj¹ do sprzeda¿y
nieruchomoœci przemys³owe. Tel.
91 397 4041, 600 265 547
£abuñ W. Dom 245 mkw., ogród,
du¿a dzia³ka. Tel. 600 265 547

INNE

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

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

£obez. Dzia³ki pod zabudowê, energia elektryczna, m. plan zagospodarowania. Cena 25z³/mkw. Tel. 600
265 547.
Zajezierze. Dzia³ka budowlana,
pow. 2129 mkw., uzbrojona, warunki zabudowy. Tel. 600 265 547
Tucze nad j. Woœwin dz.budowl.
2700 mkw. - 59 000 z³. Tel. 600 265
547

Powiat œwidwiñski
Sprzedam dzia³kê budowlan¹
uzbrojon¹ w Œwidwinie. Tel.794 376
821.
Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w
Po³czynie-Zdroju 1080 mkw. Tel.
600 565 719.

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

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

MOTORYZACJA
Powiat ³obeski
Sprzedam komplet opon zimowych
do Poloneza, tylko 1 sezon u¿ywane. Tel. 504 042 532.

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

Turniej Tenisa Sto³owego
o Puchar Burmistrza £obza

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

- sobota, 17 grudnia 2011 roku,
- start: godz. 9:30
- £obez, hala sportowo-widowiskowa
- wpisowe: 5 z³
- dla uczestników posi³ek
- kategorie wiekowe:
- do 20 lat
- od 20 do 40 lat
- powy¿ej 40 lat
- informacje: Dariusz Rutkowski, tel. 606174011
- zg³oszenia do œrody 14 grudnia br.
- organizator: TKKF B³yskawica £obez
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Galeria naszych mieszkañców
Lenusia

Filipek - 2 latka

Impreza dla dzieci w Resku
- W poszukiwaniu zielonej
choinki
17 grudnia na Hali SportowoWidowiskowej przy Gimnazjum w
Resku odbêdzie siê impreza integracyjna dla dzieci z terenu miasta i
gminy Resko.
Impreza pod has³em „W POSZUKIWANIU ZIELONEJ CHOINKI” trwaæ bêdzie w godzinach od
10 do 14.
G³ównym organizatorem jest
Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy
Rodzinie „Arka” w Resku.
Stowarzyszenie ³¹cz¹c si³y z innymi placówkami, instytucjami z
gminy Resko podjê³o trud organizacji tej imprezy, aby w tym wyj¹tkowym czasie zagoœci³ uœmiech na

twarzach dzieci. Patronat obj¹³ Burmistrz Reska.
Organizatorzy w tym dniu zapewniaj¹ wiele atrakcji:
- pl¹sy i zabawy
- teatr przygotowany przez
Agencje Artystyczn¹ „UJA-ART”
- stoiska artystyczne (malowanie twarzy, ordery uœmiechu, bombki œwi¹teczne)
- konkurs kolêd i pastora³ek
(fundatorem nagród tego konkursu
jest ks. dr Tadeusz Uszkiewicz).
SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA ŒWI¥TECZNE SPOTKANIE.
ORGANIZATORZY

Foto-Video"Krzyœ"s.c. w £obzie

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

