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Coraz g³oœniej o
referendum w £obzie
Nie chcieli zablokowaæ
taryf, bêdzie podwy¿ka
cen wody
(£OBEZ). Od 1 maja zdro¿ej¹
op³aty za wodê i œcieki
³¹cznie o 51 gr od 1. m
szeœciennego.
Czêœæ radnych chcia³a
zablokowaæ wejœcie taryf,
jednak nie uzyska³a poparcia
wiêkszoœci radnych – tych,
którzy twierdzili jeszcze kilka
miesiêcy temu, ¿e na
taryfach nie znaj¹ siê i chc¹
pozostaæ przy spó³ce
prywatnej.

Ponad 3 miliony za przedszkole,
a i tak budowa przeci¹ga siê
W Przytoni konkurs na Palmê
CMYK

Rozwi¹zali
Zespó³
Szkó³
w Resku

Z drugiej strony
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Kazimierz Rynkiewicz
Coraz gorsze nastroje panuj¹ w
£obzie. Ma to zwi¹zek nie tylko z
pogarszaniem siê sytuacji gospodarczej i politycznej w kraju, ale te¿ z
brakiem jakichkolwiek perspektyw
¿ycia w mieœcie i gminie. Sytuacja
³obeska trochê odwierciedla tê krajow¹. Po czterech latach Polacy wybrali na drug¹ kadencjê Donalda Tuska i zaraz po wyborach nastêpuje
g³êbokie rozczarowanie jego rz¹dami. W £obzie te¿ na drug¹ kadencjê
wybrano Ryszarda Solê, bo za bardzo
nie by³o kogo. - Ale teraz to ju¿ katastrofa. Czy leœnik mo¿e znaæ siê na
gospodarce i przedsiêbiorczoœci? pytaj¹ nawet ci, co na niego g³osowali, nie wy³¹czaj¹c ludzi z jego w³asnego komitetu wyborczego. Tak g³êboko siêga rozczarowanie.
Jak ¿art brzmi¹ s³owa na g³ównej

Z DRUGIEJ STRONY

Coraz g³oœniej o referendum
w £obzie
stronie internetowej Gminy £obez, w
dziale „Gospodarka” - Wiadomoœci
gospodarcze: „G³ówne kierunki rozwoju gminy to pobudzanie przedsiêbiorczoœci, inwestycje proekologiczne (sanitacja gminy) i rozbudowa bazy
turystycznej (agroturystyka, szlaki rekreacyjne, baza noclegowa). Najwa¿niejsze inwestycje komunalne to rozbudowa sieci wodoci¹gowej, gazowej
i kanalizacyjnej”.
W sprawie turystyki nie robi siê
nic, nie ma nawet najprostszego pomys³u na zagospodarowanie przystani
nad Reg¹ przy starym boisku, a burmistrz nie jest w stanie wywo³aæ jakiejkolwiek debaty na jakikolwiek temat, by zaanga¿owaæ spo³ecznoœæ w
rozwi¹zywanie problemów.
Wielu mieszkañców fatalnie oceni³o zaanga¿owanie siê burmistrzów
w walkê o oddanie PWiK wodoci¹gów
w dzier¿awê na 15 lat. Pytali - a jaki
burmistrz ma w tym interes, ¿e tak
walczy jak lew.
Pad³o wiele obietnic w sferze kultury. Nic siê nie zmieni³o.
Urzêdnicy chodz¹ samopas, stoj¹

w godzinach pracy w kolejkach i ludzie to widz¹, ale nie burmistrz.
Jednak szalê goryczy przela³ zw³aszcza wœród m³odych wyborców
- konflikt ze Œwiatowidem. To w jego
efekcie pojawi³y siê g³osy o zorganizowanie referendum. Zacytujmy tylko
dwa z forum naszego tygodnika.
(www.tygodniklobeski.xwp.pl)
„Sielanka”: „Wszyscy wiedz¹ jak
jest i nikt nic z tym nie robi! jako
mieszkañcy mamy prawo do zmiany
w³adz! mo¿e REFERENDUM???!!
jak w innych miastach? ludzie obudŸcie siê! przecie¿ to co siê tu dzieje to
jakaœ zgroza!! Do Biedronki do pracy
by³o 50 podañ na jedno miejsce!! do
sklepu odzie¿owego ok. 30! nie mamy
¿adnej kawiarni, nie ma gdzie wyjœæ z
dzieæmi!! m³odzie¿ ³obeska ma 45-70
lat!! o czym my mówimy!! wszystko
siê zamyka, co normalne i potrzebne.
PZU przenosi siê do Œwidwina!!
jak grzyby po deszczu rosn¹ sklepy
monopolowe!! miasto biedy, bezrobocia i pijaków!!
ZMIEÑMY W£ADZÊ BO NAS
WYKOÑCZ¥!!”

Druga rocznica Tragedii Smoleñskiej

D

zisiaj, 10 kwietnia, mija druga
rocznica katastrofy pod Smoleñskiem, w której zgin¹³ Prezydent Lech
Kaczyñski z ¿on¹ Mari¹, by³y Prezydent na
uchodŸstwie Ryszard Kaczorowski i spora
czêœæ polskiej elity politycznej, spo³ecznej, wojskowej.
dy przypominam sobie listê 96
ofiar, czytam nazwiska i stanowiska lub funkcje, a s¹ na niej prezesi, przewodnicz¹cy lub zas³u¿eni cz³onkowie Komitetu Katyñskiego, Rodzin Katyñskich,
Zwi¹zku Sybiraków, Kapitu³y Orderu Virtutti Militari, IPN, RPO, Stowarzyszenia
„Wspólnota Polska”, Fundacji Golgota
Wschodu, Rady Ochrony Pamiêci Walk i
Mêczeñstwa, Œwiatowego Zwi¹zku ¯o³nierzy AK, Solidarnoœci, nie mówi¹c o
pos³ach i wysokich szar¿¹ wojskowych, to
dzisiaj szczególnie widaæ, jaka powsta³a
dziura w tkance ¿ycia spo³ecznego i publicznego w naszym kraju. Widaæ to dobitnie po
jakoœci dziesiejszej polityki, tych, którzy
zamiast troszczyæ siê o Polskê, uprawiaj¹
tutaj chocholi taniec nad tymi grobami.
yœla³em, ¿e tu, na peryferie, dra
mat Katastrofy Smoleñskiej nie
dociera, ¿e ¿yjemy zajêci wyrywaniem sobie miejsc pracy, zjadaniem, dreptaniem,
wysiadywaniem, bo i przecie¿ ani tu
uczczenia tych ludzi, ani gestu pamiêci,
ani ulicy, obelisku, i tak samo by³o z papie¿em, a przecie¿ jak¿e inaczej jest w „tamtej” - centralnej - Polsce. A¿ dosta³em
poczt¹ dwa wiersze nieznanego mi mieszkañca Œwidwina.
KAR

G

M
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„Smutek”: „Gruntem do osiagania sukcesów jest gospodarnoœæ w
szerokim jej rozumieniu.Nie trzeba
Salomona do bud¿etu 40 milionów
tylko wystarcz¹ osoby, które swoj¹
prac¹ osi¹gaj¹ wyniki. Tacy ludzie s¹
wsród nas. Je¿eli odbêdzie siê referendum i dojdzie do nastêpnych wyborów, to nie wolno nam pope³niæ b³êdu.
Przy ocenie kandydata na radnego,
burmistrza musimy braæ pod uwagê
osi¹gniêcia, status, komunikatywnoœæ, kreatywnoœæ itd. a krótko mówi¹c musz¹ to byæ ludzie, którym dobro ³obezian bêdzie najwa¿niejszym
w ca³ej kadencji, a nie tylko do wyborów. Dlaczego takich nie wybiercie??? To proste.Wiêkszoœæ tych co
narzka nie lubi ludzi sukcesu. Z zazdroœci, ¿e takiej osobie bêdzie jeszcze lepiej to wybieracie zgni³ki spo³eczne, które to obietnicami wyborczymi brukuj¹ £obez, a po wyborach
dla wybranych tylko kasa i uk³ady siê
licz¹, a dla wybieraj¹cych pozostaje
dalej ponarzekaæ, popisaæ i cicho pokrzyczeæ. Lekcja demokracji jest
jedn¹ z najtrudniejszych, bo ju¿ wiecie, ¿e mo¿na wybieraæ, a teraz musicie nauczyæ siê jak wybieraæ”.

¯yjemy tu nie czuj¹c pod stopami ziemi.
Nie s³ychaæ i na dziesiêæ kroków co szepcemy.
Osip Mandelsztam (1891-1938)

Epitafium
Karawana
poza pamiêæ
Odchodzimy
nie zamykamy
Echo katastrofy Drzwi
W progu œlady naszych stóp
Wytarte w drewnie
- April Tenth
Kiedy spada samolot
Ptak zrywa siê do lotu
I umiera w przestrzeni
Kiedy umiera pilot
Gwiazdy smutnie migoc¹c
Odlatuj¹ w nieskoñczonoœæ
Gin¹ w bezkresie nieba
Jest cicho
Tylko ³za samotna
Bo niczyja siê b³¹ka
£zy na ga³êziach drzew
Zamilk³y z bólu
Kroplami p³aczu

Tadeusz Tatys, Œwidwin

Ptak œpiewa
Wci¹¿ t¹ sam¹ pieœñ
Smutku
Poci¹gi odje¿d¿aj¹ gdzieœ
za horyzont
P³acze deszcz
Szumi wiatr
Zapamiêtuje ka¿dy szczegó³
Dziêkujê ci sekundo
¯e by³aœ
Dziêkujê ci minuto
¯e by³aœ
Czas umiera cicho
Na schodach domu
K³êbek ¿alu
Zwija³ siê w grudkê p³aczu
Nie do rozpl¹tania
Zapal pamiêci¹
¯ycie wieczne - zapal
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Powstaj¹ dziury
w bud¿etach
gminnych
(POWIAT) Ministerstwo
Edukacji Narodowej
opublikowa³o
rozporz¹dzenie w sprawie
sposobu podzia³u czêœci
oœwiatowej subwencji
ogólnej dla jednostek
samorz¹du terytorialnego w
roku 2012. Jak siê okazuje,
nasze gminy przeszacowa³y
wp³ywy z tego tytu³u.
Na ostatniej sesji burmistrz Reska
Arkadiusz Czerwiñski przekaza³ radnym informacje dotycz¹ce wysokoœci subwencji dla reskiej gminy.
Wp³ywy ze zwrotu podatku dochodowego PIT bêd¹ tak¿e ni¿sze, ni¿ zak³adano w bud¿ecie gminy.
- Ukaza³y siê rzeczywiste wartoœci subwencji oœwiatowej i wysokoœæ zwrotu podatku PIT. Okaza³o
siê, ¿e dostaniemy o 280 tysiêcy z³otych mniej subwencji oœwiatowej,
ni¿ zak³adaliœmy i 140 tysiêcy z³otych mniej zwrotu z podatku PIT. Bêdziemy musieli wnieœæ poprawki do
bud¿etu. Nie jest to ³atwa sytuacja.
Oznacza to 420.000 z³ mniej dochodów bie¿¹cych w bud¿ecie. Musimy
jak najszybciej zwo³aæ komisje bud¿etow¹ i pracowaæ nad bud¿etem –
mówi³ burmistrz Arkadiusz Czerwiñski.
Tak wiêc pocz¹tek roku nie przy-

Biuro reklamy

Tygodnika £obeskiego
Tel. 504 042 532

P£YTY OSB
NAJTANIEJ. 602 131 760
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INFORMACJE - REKLAMA

niós³ dobrych informacji, dziura w
bud¿ecie na kwotê 420.000 to niema³y problem. Podobne informacje nap³ywaj¹ tak¿e z Gminy Dobra; skarbnik gminy S³awomir Brodniak podczas ostatniej sesji poinformowa³ o
mniejszych wp³ywach z tytu³u subwencji oœwiatowej i zwrotu z podatku PIT.
- Ukaza³ siê dokument o ostatecznym podziale subwencji oœwiatowej
na ten rok. Móg³bym siê cieszyæ z
tego, co tam zobaczy³em, gdyby nie
to, ¿e jest to 81 tysiêcy z³otych mniej,
ni¿ zaplanowaliœmy w naszym bud¿ecie. Prócz tego o 41 tysiêcy z³otych obni¿ono nam planowane udzia³y w podatku dochodowym od osób fizycznych. £¹cznie o oko³o 120 tysiêcy z³otych bêdziemy musieli w najbli¿szym czasie obni¿yæ plany naszych dochodów, a tym samym te¿
plany wydatków. W zwi¹zku z tym
zwo³amy komisjê bud¿etow¹ i wspólnie siê zastanowimy, gdzie zmniejszyæ wydatki – mówi³ skarbnik gminy
Dobra S³awomir Brodniak.
W gminach konieczne bêd¹ korekty uchwalonych ju¿ bud¿etów.
Komisje bud¿etowe bêd¹ musia³y siê
zastanowiæ, gdzie zmniejszyæ wydatki bud¿etowe, podejmuj¹c póŸniej
stosowne uchwa³y w sprawie zmiany
bud¿etu gminy. Sytuacja w Dobrej
jest du¿o lepsza ni¿ w Resku, gdzie
wp³ywy bêd¹ mniejsze, ni¿ zak³adano, o oko³o 420 tys. z³.
PJ

Ukry³a portfel
w kopcu kreta

(£OBEZ) W poniedzia³ek
2 kwietnia policjanci
z £obza zatrzymali
57. letni¹ kobietê,
która ukrad³a portfel z
dokumentami w jednym
z marketów.
Do zdarzenia tego dosz³o przed
œwiêtami, w jednym z ³obeskich
marketów. 57. letnia kobieta robi¹c
zakupy, wykorzysta³a nieuwagê innego klienta i skrad³a portfel z dokumentami. Pan ten, pakuj¹c swoje
zakupy, po³o¿y³ na chwilê portfel

przy kasie. Po chwili zorientowa³
siê, ¿e nie ma portfela. Na monitoringu dok³adnie widaæ by³o, jak
kobieta stoj¹ca przed nim przy kasie
zabiera jego portfel.
Kobietê policjanci zatrzymali w
innym sklepie. Nie mia³a przy sobie
skradzionych dokumentów i karty
bankomatowej. Jak siê potem okaza³o, sprawczyni ukry³a skradzione
dokumenty w kretowisku na promenadzie. Wykopa³a otwór w kopcu
kreta i tam schowa³a wszystkie skradzione rzeczy. Policjanci odzyskali
utracone przedmioty. Kobietê zatrzymano i przes³uchano. Przyzna³a
siê do tej kradzie¿y.
(kp)
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List otwarty

Mo¿na sk³adaæ
wnioski o zmianê
kwalifikacji dzia³ek
Po przeanalizowaniu wielu dokumentów, wys³uchaniu wielu wyjaœnieñ i stanowisk ludzi odpowiedzialnych za przeprowadzenie tzw.
modernizacji ewidencji budynków i
gruntów w³asnej orientacji tematu,
dochodzê do nastêpuj¹cych wniosków:
1. Modernizacjê przeprowadza
siê prawie w ca³ym kraju
2. Cele, jakie sobie za³o¿ono,
spowodowa³y drastyczne podwy¿ki
op³at za 1 metr kwadratowych gruntu i metr kwadratowy zabudowañ gospodarczych. W naszym powiecie w
niektórych przypadkach wrêcz absurdalne.
3. Akcjê modernizacyjn¹ w naszym powiecie przeprowadzono niezgodnie z deklaracj¹ zawart¹ w projekcie PL 0467, do jakiej Zwi¹zek
Celowy Powiatów Województwa
Zachodniopomorskiego zobowi¹za³
siê, dla uzyskania wsparcia finansowego z krajów obcych (Islandia,
Lichtenstein, Norwegia), np. w zadaniu "Promocja" nie przeprowadzono
spotkañ informacyjnych i publikacji
w prasie lokalnej, a w Dzia³aniu 3.
Projektu PL 0467 nie mówi siê o
przekwalifikowaniu dzia³ek.
4. Przekwalifikowanie dzia³ek
BR (bud.-rol.) w B (bud.) ma s³abe
strony.
5. Zastosowane stawki podatkowe przez Urz¹d Miejski w Wêgorzynie za metr kwadratowy gruntu
s¹ maksymalne, a mo¿na by³o ustaliæ je w wysokoœci o 2/3 lub po³owê
mniejsze.
6. Ludzie dotkniêci podwy¿kami zwi¹zanymi z modernizacj¹ doœæ
licznie protestuj¹ (zbieranie podpisów, krytyka na sesjach rad).
Co spowodowa³, aby mo¿e i po-

trzebna akcja modernizacyjna zakoñczy³a siê, jeœli nie ku zadowoleniu wszystkich stron, to przynajmniej jakimœ kompromisem? Nazwê
to brakiem gospodarskiej g³owy, która by to najpierw przedyskutowa³a i
wykaza³a pozytywne skutki przekwalifikowania dzia³ek. Na przyk³ad
mimo braku planu zagospodarowania przestrzennego, starostwo jakoœ
odrolni³o przy okazji przekwalifikowania gruntów BR w B, grunt kategorii IVb (jak w moim przypadku) i
lepsze ni¿ IVb, wystêpuj¹ce w gminie. Gdybym to chcia³ zrobiæ mój
wniosek lub ktoœ inny, by³oby to
trudne, kosztowne i ryzykowne. Panuje opinia w niektórych krêgach, ¿e
gdyby ktoœ na czas opisa³ negatywne
skutki projektu PL 0467, i zaskar¿y³
do pañstwa obcych, to one by wstrzyma³y dofinansowanie (które wynios³o 3,6 mln euro.
Jakie widzê wyjœcie z zaistnia³ej
sytuacji?
Po pierwsze, jak mówi opinia
prawna z 19.03.12, jak¹ otrzyma³em
od Rady Powiatu w £obzie, mo¿na
pisaæ zarzuty i wnioski o zmianê danych objêtych ewidencj¹ gruntów i
budynków do starostwa w £obzie. Do
tej pory wiêkszoœæ takich wniosków
zosta³o pozytywnie rozpatrzone.
Po drugie - apelowaæ do Burmistrza i Rady Miejskiej w Wêgorzynie
o obni¿enie stawki za metr kwadratowy gruntu.
Po trzecie - apelowaæ do w³adz o
spotkania we wsiach, celem poinformowania o modernizacji. Na ten cel
(promocjê) ZCPWZ otrzyma³ pieni¹dze.
Tylko nasza wspólna aktywnoœæ
mo¿e daæ jakieœ efekty, tzn. zrozumienie skali problemu.
Antoni Moroz
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£OBEZ

Taniej za op³aty w przekszta³ceniu
na w³asnoœæ
(£OBEZ). Rada Miejska
uchwali³a nowe
bonifikaty od op³at z
tytu³u przekszta³cenia
prawa u¿ytkowania
wieczystego
w prawo w³asnoœci
nieruchomoœci.
Teraz jest taniej.
- Dzisiaj za jeden metr kwadratowy przekszta³cenia za gara¿ p³aci
siê 25 z³. To du¿o. W 1994 roku
gmina Kamieñ Pomorski sprzeda³a
grunty bêd¹ce pod wieczystym
u¿ytkowaniem z du¿o wiêksz¹ bonifikat¹. Teraz ciesz¹ siê, bo maj¹ uregulowan¹ gospodarkê ziemi¹ – powiedzia³ radny Bogdan Górecki,
pomys³odawca projektu uchwa³y.
Radny zwiêkszenie bonifikat od
op³at argumentowa³ tym, ¿e szczególnie mieszkañcy zachodniej Polski nara¿eni s¹ na niebezpieczeñstwo utraty ziemi pod zabudowaniami, podobnie jak to siê dzia³o na
Mazurach. Przypomnia³ równie¿,

¿e wieczyste u¿ytkowanie to archaizm, wystêpuj¹cy jeszcze tylko w
naszym kraju.
Obecnie bonifikaty od op³aty z
tytu³u przekszta³cenia prawa u¿ytkowania wieczystego nieruchomoœci dla osób fizycznych bêd¹ wygl¹daæ nastêpuj¹co:
98 proc. - w przypadku nieruchomoœci lub ich czêœci wpisanych
do rejestru zabytków,
95 proc. - w przypadku nieruchomoœci zabudowanych na cele
mieszkaniowe lub przeznaczonych
pod tego rodzaju zabudowê – wczeœniej bonifikata w tej wysokoœci
nale¿a³a siê osobie fizycznej, której
dochód w gospodarstwie domowym
na jednego cz³onka rodziny nie
przekracza³ przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia.
70 proc. - w przypadku nieruchomoœci zabudowanych na cele us³ugowe, handlowe lub produkcyjne, jak
te¿ przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowê lub w ca³oœci wykorzystywanych na te cele, a tak¿e zabudowanych gara¿em lub przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowê;
80 proc. - w przypadku wielo-

funkcyjnego zagospodarowania
nieruchomoœci, ale w przypadku
nieruchomoœci zabudowanych budynkami wielolokalowymi bonifikata wynosi 95 proc. dla w³aœcicieli
lokali mieszkalnych, których udzia³
w nieruchomoœci wspólnej obejmuje prawo u¿ytkowania wieczystego

Ponad 3 miliony z³otych
za przedszkole, a i tak
budowa przeci¹ga siê
(£OBEZ). Budowa przedszkola w £obzie w pewnym momencie znacznie przystopowa³a.
O losy budowy dopytywali radni
podczas sesji Rady Miejskiej.
Wówczas wiceburmistrz Ireneusz Kabat wyt³umaczy³, ¿e by³
kryzys, ale ju¿ zosta³ za¿egnany.
- W sprawê w³¹czy³o siê konsorcjum. Budowa przedszkola przeci¹gnie siê do 31 lipca, czyli o miesi¹c
d³u¿ej ze wzglêdu na lutowe mrozy.
Kary nie bêdzie, musimy pomóc firmie – powiedzia³ Ireneusz Kabat.
Prace przy budowie przedszkola rozpoczê³y siê ju¿ w 2010 roku od
rozbiórki starego budynku. Obecnie
jest stan surowy otwarty – co oznacza, ¿e jeszcze nie ma nawet okien.
Teoretycznie prace mia³y byæ zakoñczone do koñca czerwca.
£¹czny koszt budowy ma wynieœæ
3.150 tys. z³.
MM

i 70 proc. dla w³aœcicieli lokali o
charakterze innym ni¿ mieszkalne,
których udzia³ w nieruchomoœci
wspólnej obejmuje prawo u¿ytkowania wieczystego.
Zmiany s¹ konsekwencj¹ nowelizacji ustawy z dnia 29 lipca 2005
r. o przekszta³ceniu prawa u¿ytkowania wieczystego w prawo w³asnoœci nieruchomoœci. Nowelizacja ta
wprowadzi³a kilka zmian w zakresie
przedmiotowym i podmiotowym w
dotychczas obowi¹zuj¹cej ustawie.
Zgodnie z ni¹ z wnioskiem o
przekszta³cenie prawa u¿ytkowania
wieczystego w prawo w³asnoœci nieruchomoœci mog¹ wyst¹piæ osoby
fizyczne i prawne bêd¹ce w dniu 13
paŸdziernika 2005 r. u¿ytkownikiem wieczystym tych nieruchomoœci. Przepisami ustawy objêto nieruchomoœci niezale¿nie od ich funkcji
lub przeznaczenia oraz rozszerzono
zakres podmiotowy ustawy o osoby
prawne.
Radni jednog³oœnie przyjêli projekt uchwa³y w sprawie wyra¿enia
zgody na udzielenie bonifikaty od
op³aty z tytu³u przekszta³cenia prawa u¿ytkowania wieczystego w prawo w³asnoœci nieruchomoœci. MM

DRUKARNIA
w £obzie
poleca us³ugi
poligraficzne
wizytówki, plakaty,
samokopie
Ul. S³owackiego 6,
tel. 91 39 73 730
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Warsztaty kulinarne
Firma z Wicka
w B³¹dkowie
zagospodaruje
tereny rekreacyjne
w Starej Dobrzycy

(B£¥DKOWO, gm. Dobra)
Zdobywaj¹ nowe umiejêtnoœci,
odkrywaj¹ nowe smaki, delektuj¹
siê wyj¹tkowymi potrawami i
ciesz¹ siê swoj¹ obecnoœci¹. Panie
z B³¹dkowa po raz kolejny wziê³y
udzia³ w warsztatach kulinarnych.
(GMINA RESKO) Zakoñczy³
siê przetarg na zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w
miejscowoœci letniskowej Stara
Dobrzyca, wraz z remontem pomostu oraz budynku stanicy przy
jeziorze Dobrzyca. Prace budowlane maj¹ byæ wykonane do 15
czerwca br.
Dwóch wykonawców z³o¿y³o
swoje oferty w przetargu nieograniczonym na wykonanie robót w miejscowoœci Stara Dobrzyca. Podstawowym kryterium oceny ofert by³a
cena. Gmina Resko na wykonawcê
robót wybra³a firmê z Wicka (po-

wiat lêborski) - HYDRO-IN¯. S.c.
Grzegorz Grajewski, Roman P³owaœ.
Wykonawca spe³nia warunki
udzia³u w postêpowaniu, oferta zosta³a z³o¿ona zgodnie z wymaganiami SIWZ. Cena oferty przekracza
kwotê, któr¹ zamawiaj¹cy przeznaczy³ na sfinansowanie zamówienia,
jednak gmina mo¿e zwiêkszyæ tê
kwotê do ceny oferty.
Cena wybranej oferty na wykonanie robót: 310.716,75 z³ brutto.
Prace budowlane maj¹ byæ wykonane do 15 czerwca 2012 r.
PJ

Podczas ostatniego marcowego
weekendu 18 osób wziê³o udzia³ w
warsztatach kulinarnych w B³¹dkowie. Wszystkimi uczestnikami by³y
kobiety. W warsztatach uczestniczy³a tak¿e lokalna m³odzie¿.
Ciasta, baranki, babka du¿a i
ma³a, króliki, orzechy to dla tych
pañ ¿aden problem. Podczas ostatnich warsztatów panie z B³¹dkowa

zajê³y siê wyrobami wielkanocnymi, nastêpnie wszystkie kuchenne
pysznoœci z B³¹dkowa trafi³y do
£obza, na Babê Wielkanocn¹.
- Czêsto spotykamy siê z kobietami przed œwiêtami, czy uroczystoœciami i wspólnie spêdzamy czas w
naszej œwietlicy wiejskiej, gdzie
przygotowujemy przeró¿ne pysznoœci. Spotkania s¹ naprawdê fantastyczne, jest przyjemna atmosfera,
cieszy nas to, ¿e udzia³ w nich bior¹
tak¿e m³odsze dziewczyny, które
chêtnie siê ucz¹ sztuki kuchennej.
Œwietnie siê bawimy wspólnie pracuj¹c w kuchni – nie kry³a zadowolenia so³tys B³¹dkowa Anna Jarczewska.
PJ

Kto zaopiekuje siê
¿o³nierzem?
(WÊGORZYNO). Radna Barbara Pietrusz zastanawia³a siê, co zrobiæ z ¿o³nierzem. Skoro w Wêgorzynie
nie zostanie ju¿ nic, to zaproponowa³a, aby go sprzedaæ
albo oddaæ.
Stoi taki samotny z
opuszczon¹ g³ow¹, mo¿e
znalaz³by mu ktoœ towarzysza albo towarzyszkê... MM
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Rozwi¹zali Zespó³ Szkó³ w Resku
(RESKO) Podczas
ostatniej sesji Rady
Miejskiej radni podjêli
uchwa³ê w sprawie
rozwi¹zania Zespo³u
Szkó³ w Resku.
Nie oznacza to jednak, ¿e nie
bêdzie szkó³ œrednich w Resku,
wkrótce zostanie podjêta uchwa³a o
utworzeniu nowego Zespo³u Szkó³,
do którego zostanie w³¹czone Gimnazjum. Rozwi¹zanie Zespo³u
Szkó³ w Resku jest jednym z procesów maj¹cych na celu przeprowadzanie reorganizacji systemu
oœwiaty w szko³ach ponadpodstawowych, dla których organem prowadz¹cym jest Gmina Resko.
Wed³ug przygotowanej uchwa³y
rozwi¹zanie Zespo³u Szkó³ w Resku, w sk³ad którego wchodz¹: Liceum Ogólnokszta³c¹ce, Liceum
Profilowane o profilu leœnym i Zasadnicza Szko³a Zawodowa – klasy
wielozawodowe nast¹pi 31 sierpnia
2012 roku.
Radny Adam Seredyñski ju¿ na
pocz¹tku obrad z³o¿y³ wniosek o
wycofanie z porz¹dku sesyjnych
obrad uchwa³y dotycz¹cej rozwi¹zania Zespo³u Szkó³. Przewodnicz¹ca rady Barbara Basowska podda³a wniosek pod g³osowanie, ale
tylko dwóch radnych by³o za wycofaniem uchwa³y z porz¹dku obrad
(radni Andrzej Nowak i Adam Seredyñski).
Organ prowadz¹cy zespó³ szkó³
dzia³aj¹c na podstawie art.62 ust.5
ustawy o systemie oœwiaty, mo¿e
rozwi¹zaæ ten zespó³, na podstawie
podjêtej uchwa³y rady. Organem
prowadz¹cym wszystkich szkó³,
wchodz¹cych w sk³ad Zespo³u
Szkó³ jest Gmina Resko.
Podczas dyskusji nad t¹ uchwa³¹
od razu g³os zabra³ radny Adam
Seredyñski i poprosi³ o przeczytanie uzasadnienia do uchwa³y.
W uzasadnieniu uchwa³y napisano m.in.: „Zespó³ szkó³ jest jednostk¹ organizacyjn¹, która nie jest
szko³¹ i nie mo¿e byæ tak traktowana, dlatego te¿ rozwi¹zanie zespo³u
szkó³ – o ile nie jest powi¹zane z
jednoczesn¹ zmian¹ zakresu dzia³ania szkó³, które dotychczas wchodzi³y w jego sk³ad – nie stanowi likwidacji szko³y w rozumieniu art.
59 ust.1 i nie wymaga okreœlonej w
tych przepisach procedury.
Natomiast wy³¹czenie ze stano-

wiska art. 58 w przypadku rozwi¹zania zespo³u szkó³ oznacza, ¿e dla
szkó³ wyodrêbnionych z zespo³u,
nie ustala siê aktów za³o¿ycielskich,
co by³oby i tak oczywiste, gdy¿ nie
s¹ one faktycznie szko³ami nowo
tworzonymi.
W przypadku zespo³u szkó³
mamy do czynienia ze struktur¹
rz¹dz¹c¹ siê odmiennymi regu³ami
funkcjonowania w orbicie prawnym, ni¿ w przypadku szko³y istniej¹cej poza zespo³em. Z tych
wiêc wzglêdów organ prowadz¹cy
szko³ê jest zobligowany do przestrzegania odmiennych unormowañ prawnych dotycz¹cych zespo³u szkó³ i szkó³ stanowi¹cych odrêbne, autonomiczne jednostki organizacyjne systemu oœwiaty, bowiem taka rozdzielnoœæ regulacji
prawnych przewidziana zosta³a
przez ustawodawcê”.
Ponadto zauwa¿ono, i¿ od 4 lat
do Liceum Profilowanego w Resku
nie by³o naboru. Brak zainteresowania wœród m³odzie¿y gimnazjalnej
profilem tego liceum wskazuje na
to, ¿e nale¿y szczegó³owo przeanalizowaæ system nauki ponadgimnazjalnej i okreœliæ jej zakres.
Adam Seredyñski podczas dyskusji powtórzy³, ¿e wed³ug niego
decyzja o rozwi¹zaniu szkó³ i utworzeniu nowego - wraz z gimnazjum
- jest z³a. Radny Seredyñski poprosi³ o wypowiedŸ burmistrz, przewodnicz¹c¹ komisji oœwiaty radn¹
Renatê Kulik i radnego Jana Czabana. Wszyscy byli za w³¹czeniem
gimnazjum do Zespo³u Szkó³.
„Jest to szansa na stabilizacjê dla
szko³y œredniej, szansa na zatrzymanie wiêkszej iloœci uczniów w Resku” - mówili.
Dyskusje na temat rozwi¹zania

Zespo³u Szkó³ i powo³ania nowego
toczy³y siê niejednokrotnie i to wtedy radni zajmowali swoje stanowiska, szeroko je omawiaj¹c. Radny
Dariusz Mo¿ejko z³o¿y³ wniosek o
zakoñczenie dyskusji i przejœcie do
g³osowania nad uchwa³¹.
Radny Andrzej Nowak i Adam
Seredyñski byli przeciwni rozwi¹zaniu ZS, Czes³aw Kot³ów wstrzy-

ma³ siê od g³osowania, pozostali
radni g³osowali za i uchwa³a zosta³a
przyjêta.
Podczas nastêpnej sesji najprawdopodobniej zostanie podjêta
uchwa³a w sprawie utworzenia nowego Zespo³u Szkó³ w Resku, w
którego sk³ad bêd¹ wchodzi³y: Liceum Ogólnokszta³c¹ce, Zasadnicza Szko³a Zawodowa – klasy wielozadaniowe i gimnazjum.
PJ

Zaci¹gn¹ po¿yczkê
na sfinansowanie inwestycji
(RESKO) Rada Miejska
w Resku podjê³a
uchwa³ê o zaci¹gniêciu
po¿yczki przez Gminê
Resko na kwotê
944.877 z³.
Po¿yczka zostanie przeznaczona na wyprzedzaj¹ce finansowanie
inwestycji pn.:
1) „Zagospodarowanie terenów

rekreacyjnych miejscowoœci letniskowej Stara Dobrzyca wraz z remontem pomostu oraz budynku
„Stanica” przy jeziorze Dobrzyca
do kwoty 175.310 z³.
2) „Budowa oœwietlenia ulicznego w £osoœnicy” do kwoty 76.396 z³.
3) „Przebudowa i termomodernizacja budynku œwietlicy wraz z infrastruktur¹ techniczn¹ w miejscowoœci
Iglice” do kwoty 230.447 z³.
4) „Przebudowa i remontu wraz
ze zmian¹ sposobu u¿ytkowania

budynku po by³ej hydroforni na
œwietlicê oraz odbudowa ma³ego
budynku gospodarczego wraz z zagospodarowaniem terenu, przy³¹czami i niezbêdn¹ infrastruktur¹
techniczn¹
w
miejscowoœci
£agiewniki” do kwoty 462.724 z³.
Po¿yczkê zabezpieczono w formie „weksla in blanco”. Uchwa³a o
zaci¹gniêciu po¿yczki zosta³a podjêta podczas ostatniej sesji Rady
Miejskiej 28 marca 2012 r.
PJ
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Nie chcieli zablokowaæ taryf, bêdzie
(£OBEZ). Od 1 maja
zdro¿ej¹ op³aty za wodê
i œcieki ³¹cznie o 51 gr
od 1. m szeœc. Czêœæ
radnych chcia³a
zablokowaæ wejœcie
taryf, jednak nie
uzyska³a poparcia
wiêkszoœci radnych
– tych, którzy twierdzili
jeszcze kilka miesiêcy
temu, ¿e na taryfach
nie znaj¹ siê i chc¹
pozostaæ przy spó³ce
prywatnej.
Tradycyjnie na 70 dni przed wejœciem obowi¹zywania taryf wiceburmistrz Ireneusz Kabat ³¹cznie z
g³ówn¹ ksiêgow¹ Henryk¹ Wañkowsk¹ i Ma³gorzat¹ Muszyñsk¹ z
wydzia³u Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Œrodowiska dokonali
weryfikacji taryf. Podczas sesji wiceburmistrz wyjaœni³, z czego wynika wzrost stawek za wodê i œcieki.
Zgodnie z jego s³owami jednym z
elementów wp³ywaj¹cych na wzrost
ceny jest zakup serwera dla przedsiêbiorstwa prywatnego, jak i oprogramowania.
- Ca³y koszt jest doœæ du¿y, ale to
jest roz³o¿one na kilka lat, a na ten
rok taryfowy s¹ ju¿ pewne koszty
zaplanowane. Wzrost ceny wynika
równie¿ z powodu wzrostu podatku
od nieruchomoœci, w stosunku do
ubieg³orocznego wniosku taryfowego, to jest o 14 tys. z³ w zwi¹zku
z przekazaniem nowo wybudowanych inwestycji. Wzrost cen jest
równie¿ wynikiem op³at z gospodarki i ochrony œrodowiska, które w
tym roku bêd¹ wynosiæ 24.400 z³ z
groszami, wynika to z du¿ej iloœci
metali ciê¿kich na oczyszczalni. Od
tego roku zosta³a wprowadzona
stawka rentowa w wysokoœci 2
proc., w skali kosztów wynagrodzeñ
daje to dodatkow¹ kwotê 12.767 z³.
Nale¿a³o uwzglêdniæ równie¿ dodatkow¹ kwotê w materia³ach, wynosz¹c¹ 17 tys. z³ - zakup z³o¿a filtracyjnego w Unimiu. Takich hydroforni wiejskich mamy 13. Sukcesywnie co roku bêdziemy wymieniali jedno z³o¿e, ¿eby nie kumulowaæ tego na jeden rok. Mia³oby to
du¿e odbicie na cenê. ¯eby woda
mia³a dobr¹ jakoœæ, nale¿y z³o¿a
filtracyjne wymieniaæ. W taryfach
ujêty jest równie¿ zakup soli tabletkowej do regeneracji jonitów w hydroforniach Zagórzyce i Worowo i
na stacji uzdatniania wody, zakupy

wynosz¹ 18,5 tys. z³, równie¿ zakup
tlenomierza za 2,5 tys. z³. Kolejn¹
przyczyn¹ jest wzrost ceny zakupu
koksu, który w porównaniu do roku
ubieg³ego wynosi 6 tys. z³. O 11 gr
œcieki mog³yby byæ tañsze, gdyby
nie rozstrzygniêcie wojewody, ¿e do
iloœci jednostek rzeczowych œcieków nie mo¿na doliczaæ œcieków
dowo¿onych na oczyszczalniê wozem asenizacyjnym. W przypadku
œredniej dowozu z trzech lat takich
œcieków jest 8.390 m. szeœc. Jest
mniej we wniosku taryfowym, jeœli
chodzi o jednostki rzeczowe. Kolejnym elementem, który wp³ywa na
podniesienie cen, jest energia elektryczna - wyjaœnia³ wiceburmistrz.

takiej kwoty od odczytów wodomierzy za wodê, z której ludzie korzystaj¹ zaledwie kilka miesiêcy w
roku, a p³aciæ musz¹ przez ca³y rok.
Wiceburmistrz porówna³ ceny i
wysokosæ abonamentu do tych z
Reska, gdzie wzrost op³at wynosi 28
gr na 1. m szeœæ. wody, a œciekach 39 gr za 1. m szeœc. wody bez abonamentu. Wzrost ten wynika, jak
t³umaczy³ prezes spó³ki wodoci¹gowej w Resku z planowanych wyp³at
tzw. jubileuszówek dla 11 pracowników zak³adu. Wiceburmistrz nie
powiedzia³ jednak, ¿e Resko w ubieg³ym roku wybudowa³o niemal 30
km sieci wodoci¹gowej na terenie
gminy, natomiast sieci kanalizacyj-

Przypomnijmy, ¿e w cenie wody
i œcieków p³acimy podatek od nieruchomoœci, jaki przedsiêbiorstwo
odprowadza do gminy.
W sumie woda i œcieki dro¿ej¹ o
7,5 proc. Zgodnie z wyjaœnieniami
wiceburmistrza woda kosztowa³a
2,52 z³ za 1 m szeœc. Bêdzie kosztowaæ 2,71 z³, œcieki 4,28 z³/m szeœæ.
a wed³ug nowej taryfy - 4,60 z³/m
szeœc. Jeœli chodzi o abonamenty –
jedne dro¿ej¹, drugie taniej¹, bêd¹
rozliczane w cyklach jedno i dwumiesiêcznych, bo tak s¹ podpisane
umowy. Dla przyk³adu w gospodarstwie domowym, które zu¿ywa 5 m
szeœc. miesiêczny wzrost bêdzie
wynosi³ 3,07 z³, przy 10 m szeœc.
cena wzroœnie o 5,52 z³, a jeœli ktoœ
jest tylko odbiorc¹ wody, a nie odprowadza œcieków do sieci kanalizacyjnej, to przy 5 m szeœc podwy¿ka wyniesie 1.47 z³, a przy 10 m
szeœc. - 2,42 z³.
Wprowadzono sta³y abonament
w wysokoœci 3,99 z³ brutto w cyklu
miesiêcznym.
W³aœnie wysokoœæ abonamentu
sta³a siê przyczynkiem do dyskusji,
w szczególnoœci w odniesieniu do
wody bezpowrotnie zu¿ytej. Niektórzy radni nie widzieli najmniejszego uzasadnienia w pobieraniu

nej, grawitacyjnej, t³ocznej i deszczowej na terenie miasta – 7,76 km.
W gminie £obez ¿adnej spektakularnej budowy sieci nie by³o, a
gdyby by³a, zap³acilibyœmy jeszcze
wiêcej, bo naliczono by mieszkañcom m.in. podatek od nieruchomoœci od kolejnych kilometrów sieci.
Teoretycznie podatek, jaki mieszkañcy p³ac¹ do gminy z tytu³u podatku od nieruchomoœci, wp³acany nastêpnie przez przedsiêbiorstwo do
kasy urzêdu, mia³ byæ przeznaczany
na zadania zwi¹zane z sieci¹ wodoci¹gow¹. Byæ mo¿e jest, wiêkszoœæ,
o ile nie wszystkie, te zadania wykonuje i tak PWiK. Niektórzy radni
podczas sesji niejednokrotnie apelowali, by wspomagaæ rodzim¹ firmê w ten sposób.
Wiceburmistrz nie poda³ jednak
dla przyk³adu gminy Wêgorzyno,
gdzie cena za wodê i œcieki jest ni¿sza, a Gmina nie interesuje siê tym,
czy przedsiêbiorstwo wybrane
drog¹ przetargu liczy na liczydle,
czy ma nowoczesny program. Ta
firma obs³uguj¹ca kilka gmin kupuje komputery i programy z zysków.
W Wêgorzynie za 1m szeœc. pobranej wody mieszkañcy p³ac¹ brutto
2,51 z³/ m szeœc., za 1. m szeœc. odebranych œcieków brutto 4,27 z³/ m

szeœc., a op³ata abonamentowa w
odniesieniu do urz¹dzeñ wodoci¹gowych wynosi 3,46 z³/ m-c. W gminie £obez w cenie taryf jest zakup
serwera i programu, który przejdzie
na stan firmy prywatnej, jak to by³o
ju¿ z komputerami. To wygl¹da tak,
jakby firmie buduj¹cej przedszkole
w £obzie Gmina musia³a kupowaæ
betoniarkê. Zawsze jest tak, ¿e firma przystêpuj¹ca do przetargu dysponuje w³asnym sprzêtem, tylko nie
w £obzie, ale to tylko dlatego, ¿e
¿adnegu tu przetargu na dzier¿awê
wodoci¹gów od chwili przejêcia tej
us³ugi przez PWiK nie by³o!
Ale wróæmy do sesji.
Radny Henryk Stankiewicz nie
zgodzi³ siê z wiceburmistrzem, ¿e
konieczne jest rozdzielone œcieków
z kanalizacji i tych dowo¿onych
beczkowozami.
Wiceburmistrz wyjaœni³, ¿e
Gmina ustala taryfy za zbiorowe odprowadzanie œcieków, natomiast
dowóz wozem asenizacyjnym to
osobna umowa pomiêdzy firm¹, a
mieszkañcem gminy. W praktyce
wygl¹da to tak, ¿e mieszkaniec
gminy musi zap³aciæ tyle, na ile firma wystawi rachunek. O ¿adnych
negocjacjach mowy nie ma.
Radna Krystyna Bogucka dopytywa³a, wed³ug jakiego przepisu zosta³a naliczona op³ata abonamentowa na licznik wody bezpowrotnie
zu¿ytej. Przepis mówi, ¿e oblicza
siê wed³ug faktycznie poniesionych
kosztów. Wskazywa³a, ¿e jeœli inkasent przychodzi do studzienki, w
której s¹ dwa liczniki, to dlaczego
nalicza siê tak, jakby przychodzi³ do
niej dwa razy.
- Dlaczego ja mam zap³aciæ 8 z³,
a czy ja nie mog³am wed³ug rzeczywistych kosztów zap³aciæ 1,50 czy
0,80 z³? Tych liczników jest na
chwilê obecn¹ 391 – powiedzia³a
radna.
Radna zwróci³a równie¿ uwagê
na to, ¿e burmistrz w wyliczeniach
wzi¹³ œredni¹ wywozu œcieków wozem asenizacyjnym z trzech lat, gdy
co roku iloœæ ta zmienia siê i tu powinien wzi¹æ dane z roku ostatniego.
Zwróci³a równie¿ uwagê, ¿e do
protoko³u uzgodnieñ nie zosta³y
wziête uwagi radnych. Radny H.
Stankiewicz doda³, ¿e protokó³ zosta³ podpisany bez konsultacji i dyskusji z radnymi. Tym samym to
wszystko, co z wielkim trudem zosta³o wypracowane przez radnych
poprzedniej kadencji: H. Szwemmer, L. Gajdê, L. Urbañskiego oraz
K. Boguck¹ zosta³o zaprzepaszczone. Chodzi³o tutaj m.in. o dodatkowy etat op³acany z taryf, na który
radni nie zgadzali siê oraz fakt, i¿
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podwy¿ka cen wody
przedsiêbiorstwo nie bêdzie przedstawia³o wszystkich danych, ale jedynie œrednie.
- Skoro wprowadziliœmy podatki, bo ktoœ mówi³, ¿e w innych gminach nie ma, to skoro potrzeba jest
zakupu jakiejkolwiek rzeczy, to czy
nie mo¿na by³o kupiæ tego z bud¿etu? Czy wszystkie podwy¿ki trzeba
sk³adaæ na barki mieszkañców?
Wszystkie? Oddaliœmy infrastrukturê – wzrós³ nam podatek od budowli, oddaliœmy coœ tam jeszcze –
wzros³o nam, ustawodawca nam
zafundowa³ podatki - 2 procent rentowej, mamy 13 tys. z³ w wynagrodzeniach, to po co nam jeszcze te 38
tysiêcy z³? Naprawdê g³êboko trzeba siê zastanowiæ i przeanalizowaæ.
Na pocz¹tku przedstawiono nam
kalkulacjê, koszt tego mia³ byæ 3 tys.
z³, w tabeli niezbêdnych przychodów za odczyt licznika wody bezpoœrednio zu¿ytej jest ponad 17 tys. z³.
- dopytywa³a radna.
Radna Maria Pokomeda wyliczy³a, ¿e abonament za wodê bezpowrotnie zu¿yt¹ wyniesie w ci¹gu
roku 48 z³.
- I proszê w takim razie panie
burmistrzu, maj¹c na uwadze dobro
mieszkañców og³osiæ, ¿eby mieszkañcy likwidowali te liczniki, poniewa¿ nie zaoszczêdz¹ na wodzie,
a do wody do³o¿¹ – powiedzia³a.
Wiceburmistrz I. Kabat wyjaœni³, ¿e op³ata abonamentowa to nie
jest op³ata tylko za odczyt, ale:
utrzymanie w gotowoœci urz¹dzeñ
wodoci¹gowych i kanalizacyjnych,
odczyt wodomierza i naliczenie nale¿noœci za wodê i œcieki. Jak wyjaœni³, gdyby zgodnie z sugesti¹ radnych odczyt licznika by³ dwa razy w
roku, to mieszkañcy za jeden raz
zap³aciliby i tak po³owê kwoty, o
której wspomnia³a radna, czyli oko³o 24 z³.
Doda³, ¿e aby ograniczyæ koszty, gmina czêœæ zadañ finansuje z
bud¿etu gminy.
- Oprogramowanie s³u¿y tylko i
wy³¹cznie do rozliczania wody, to
nie s¹ nawet inwestycje na sieciach,
te inwestycje na sieciach przyjmujemy symboliczn¹ kwotê, w tym roku
jest to razem 26 tys. z³, gdzie jakbyœcie spojrzeli nawet na uchwa³y innych gmin, to s¹ setki tysiêcy z³, ale
to nie o to chodzi, aby ceny w górê.
Jaki ma sens kwestionowanie iloœci
etatów, skoro my liczymy do kosztów bezpoœrednich w procentach i
na podstawie rzeczywiœcie wykonanych kosztów, nie wiêcej ni¿ 15
proc. - powiedzia³ wiceburmistrz.
Radny Lech Urbañski zapyta³
wiceburmistrza, dlaczego np. w
Chociwlu nie bierze siê op³at za
wodê bezpoœrednio zu¿yt¹, podob-

nie jak w Z³ocieñcu. Na to pytanie
nie otrzyma³ odpowiedzi.
- Na czymœ musi siê kalkulacja
opieraæ, a jeœli s¹ cyfry „z nieba”, to
ja nie bêdê za tym g³osowaæ, kiedyœ
by³em z tym bezpoœrednio zwi¹zany
i wiem, jak to siê liczy – powiedzia³.
H. Stankiewicz zakwestionowa³
równie¿ sposób obliczania abonamentu, szczególnie wodomierza
wielolokalowego, przy którym uzasadnia³, ¿e nie powinna byæ naliczana gotowoœæ na odczyt.
- Mówimy tutaj o wa¿nych rzeczach tak naprawdê, ale je¿eli popatrzymy na to, co dociera do odbiorcy, czyli jakoœæ œwiadczonych us³ug
i cena, pewnie, ¿e podwy¿ek nikt nie
lubi, ka¿da podwy¿ka jest bolesna i

dotyka nas ze wszystkich stron, ale
jeœli uzasadnimy mimo wszystko
jakoœci¹ œwiadczonych us³ug, z dostarczan¹ wod¹ szczególnie, to wydaje mi siê, ¿e jest to sprawa do prze³kniêcia – powiedzia³ radny Marek
Rokosz.
W dyskusjê w³¹czy³ siê wiceprzewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Piotr Æwik³a.
– Mam poczucie, ¿e mam jakieœ
deja vu, bo sytuacja pojawia siê w
tym roku i pojawi³a siê w roku poprzednim. Nie chcia³bym, ¿eby zosta³o to odebrane, ¿e to radni teraz
zatwierdzaj¹ taryfy. Pan burmistrz
wprowadza taryfy i tak to rzeczywiœcie to wygl¹da, z tego wzglêdu, ¿e
11 punktów i uwag przytoczonych
przez Lecha Urbañskiego, które
powinny byæ wprowadzone do taryf, naszym skromnym zdaniem, nie
zosta³y wprowadzone, czyli my nie
mamy w tym momencie ¿adnego
wp³ywu na to. Ja o tym mówiê oficjalnie – taryfy zatwierdza pan burmistrz – powiedzia³.
Burmistrz Ryszard Sola w odpowiedzi przypomnia³, ¿e od piêciu lat
nieustannie trwa wzajemne boksowanie na etapie ustalania taryf.
- Taryfy weryfikowane w latach
wczeœniejszych przez pracowników

urzêdu by³y kwestionowane, by³
powo³any cz³owiek z zewn¹trz,
¿eby dokona³ weryfikacji taryf, te¿
nie by³o to do przyjêcia. W tym roku
w styczniu spotkaliœmy siê, aby negocjowaæ, uzgadniaæ protokó³ - powiedzmy - rozbie¿noœci, wypracowaliœmy kilka lub kilkanaœcie punktów wspólnie, przedstawiliœmy
wam wynik rozmów, które toczy³em
z PWiK w celu odniesienia siê do
waszych uwag i prze³o¿enia siê na
funkcjonowanie spó³ki, a docelowo
na ostateczn¹ cenê wodê i œcieków.
Mo¿e nie wszystkie wasze zg³oszone uwagi zosta³y przyjête, ale z tych
jedenastu wiêkszoœæ zosta³a przyjêta, dwie lub trzy nie zosta³y. W styczniu zaproponowa³em pañstwu i to

ode mnie wysz³o, ¿ebyœmy powo³ali
wspóln¹ komisjê do tego, ¿eby zweryfikowa³a taryfy, ¿eby w sk³ad tej
komisji weszli przedstawiciele
urzêdu, ale i przedstawiciele rady.
Chcia³em powo³aæ komisjê piêcioosobow¹, wychodz¹c naprzeciw
temu, abyœmy w koñcu coœ wypracowali i nie k³ócili siê o te taryfy. Z
grona 15 radnych nie znalaz³ siê
¿aden chêtny, który chcia³by dwa
dni popracowaæ w ramach tej komisji. Ja te¿ jestem mieszkañcem tej
gminy i nie pozwolê obarczaæ siê
odpowiedzialnoœci¹ za wszystko,
bo te¿ jestem u¿ytkownikiem wody
i te¿ odprowadzam œcieki. I te¿ zale¿y mi na tym, aby taryfy by³y rzetelnie, prawid³owo skontrolowane z
udzia³em rady. Rada to te¿ jest
przedstawicielstwo tej gminy. Mogliœcie siê pañstwo z tym zapoznaæ,
dlaczego nie skorzystaliœcie z tego?
- dopytywa³ burmistrz.
Odpowiedzi udzieli³ radny Henryk Stankiewicz, który powiedzia³,
¿e bardzo chêtnie uczestniczy³by w
weryfikacji taryf, ale skoro burmistrz wczeœniej podpisa³ porozumienie ze spó³k¹ bez wiedzy radnych i bez uwzglêdnienia zg³oszonych postulatów, to nie widzia³ ju¿
sensu uczestniczenia w komisji.

Radny Henryk Stankiewicz
zg³osi³ wniosek o g³osowanie imienne, co radni zaakceptowali jednog³oœnie.
Przeciw nowym cenom za wodê
i œcieki zag³osowali: Krystyna Bogucka, Marcin Æwik³a, Piotr Æwik³a, Maria Pokomeda, Janusz Skrobiñski, Henryk Stankiewicz i Lech
Urbañski.
Za nowymi taryfami byli: Kazimierz Chojnacki, Antoni Ku¿el,
Zbigniew Pude³ko, Tadeusz Sikora,
Wies³awa Romejko i Bogdan Górecki.
Od g³osu wstrzymali siê: Marek
Rokosz i W³adys³aw Tabaka.
Po g³osowaniu radny Tadeusz
Sikora, chc¹c poprawiæ przewodnicz¹cego powiedzia³, ¿e: „Rada nie
zaopiniowa³a pozytywnie, a nie zatwierdzi³a taryfy. Rada nie zatwierdza taryf”. Ju¿ po g³osowaniu wyjaœniono radnemu, ¿e rada - owszem taryfy zatwierdza b¹dŸ nie.
Mimo i¿ wiêkszoœæ radnych by³a
przeciw i tak taryfy zgodnie z prawem wchodz¹ w ¿ycie. W tym wypadku jednak losy wejœcia taryf w
¿ycie nie zosta³y przyklepane, albowiem radny Henryk Stankiewicz
wniós³ inny projekt uchwa³y i gdyby
on przeszed³, zmiany op³at za wodê
i œcieki, przynajmniej przez jakiœ
czas, nie grozi³by. Wszystko zale¿a³o od tej uchwa³y.
Uchwa³ê w sprawie odmowy
zatwierdzenia taryf z³o¿y³ radny H.
Stankiewicz, swój wniosek motywowa³ m.in. faktem, i¿ taryfy zosta³y sporz¹dzone niezgodnie z przepisami, a koszty s¹ zawy¿one. Podobnie jak przy poprzedniej uchwale,
g³osowanie nad wnioskiem radnego
H. Stankiewicza by³o imienne. I tutaj radni rzeczywiœcie mieliby coœ
do powiedzenia, gdyby chcieli.
Za projektem uchwa³y zag³osowali radni: Krystyna Bogucka, Marcin Æwik³a, Piotr Æwik³a, Maria Pokomeda, Janusz Skrobiñski, Henryk
Stankiewicz, Lech Urbañski. Przeciw g³osowali radni: Kazimierz
Chojnacki, Marek Rokosz, Wies³awa Romejko, Tadeusz Sikora, W³adys³aw Tabaka, Zbigniew Pude³ko,
Bogdan Górecki oraz Antoni Ku¿el.
Dziêki radnym g³osuj¹cym przeciw,
podwy¿ka wejdzie w ¿ycie.
Projekt uchwa³y nie uzyska³ akceptacji rady, dok³adniej rzecz ujmuj¹c tych radnych, którzy byli za
pozostawieniem spó³ki na 15 lat i
tych, którzy argumentowali, ¿e nie
maj¹ nic do powiedzenia w sprawie
taryf, albo ¿e nie znaj¹ siê na tym, a
tu gdzie mieli – i tak zag³osowali za
pozostawieniem taryf takimi, jakimi s¹.
MM

Str
Str.. 10

Z ¯YCIA POWIATU

tygodnik ³obeski 10.4.2012 r.

Gminny Konkurs na Najpiêkniejsz¹
Palmê Wielkanocn¹
(GMINA WÊGORZYNO) Ju¿
po raz czwarty w Przytoni odby³
siê, 31 marca, Gminny Konkurs
na Najpiêkniejsz¹ Palmê Wielkanocn¹.
Tym razem do konkursu zg³oszono 11 palm: so³ectwa - 7 (Po³chowo, Zwierzynek, Sielsko, Mielno,
Mieszewo, Lesiêcin, Przytoñ),
szko³y - 3 (szko³y podstawowe w
Wêgorzynie i Runowie Pom. oraz
Gimnazjum w Wêgorzynie), a tak¿e
M³odzi Aktywni z Sielska.
O godz.16. w koœciele w Przytoni odby³a siê Msza œw., podczas której ks. proboszcz Karol Wójciak po-

œwiêci³ palmy oraz ikony, które powsta³y na wrsztatach w Przytoni
prowadzonych przez pani¹ Bo¿enê
Zareck¹. Po Mszy œwiêtej w œwietlicy odby³o siê rozstrzygniêcie konkursu. Komisja wy³oni³a zwyciêzców, choæ to nie by³o ³atwe - wszystkie palmy okaza³y siê bardzo piêkne. I miejsce zajê³o So³ectwo Po³chowo, II miejsce So³ectwo Przytoñ, a trzecie So³ectwo Mieszewo.
Konkurs ten nie odby³by siê bez
wsparcia sponsorów. Wszystkim
którzy zaoferowali sw¹ bezinteresown¹ pomoc serdecznie dziêkujemy.
www.wegorzyno.pl

W gimnazjum debatowali o zachowaniu
„Grzecznoœæ nie jest nauk¹ ³atw¹, ani ma³¹”
Adam Mickiewicz „Pan Tadeusz”
(RESKO) W czasie rekolekcji
wielkopostnych, 4 kwietnia 2012
r., odby³a siê debata klas I Gimnazjum im. Kazimierza Górskiego w
Resku, której tematem by³o kulturalne zachowanie gimnazjalisty.
Przed spotkaniem m³odzie¿
wziê³a udzia³ w warsztatach przeprowadzonych na lekcjach wychowawczych. Mia³y one na celu przypomnienie zasad kulturalnego dyskutowania oraz wypracowania
wniosków na temat najczêstszych
przyk³adów ³amania zasad kultury
na terenie szko³y. Wed³ug p. pedagog Bo¿eny Mamzerowskiej:
- Uczniowie czêsto Ÿle odzywaj¹
siê do siebie, co jest odbierane jako
prowokowanie i stanowi podstawê
ró¿nych konfliktów. W du¿ej spo³ecznoœci nietrudno o zachowania
niezgodne z zasadami kultury, ale

najwa¿niejsze, aby im przeciwdzia³aæ. Dzisiejsza debata pokaza³a, ¿e
m³odzie¿ potrafi i chce na ten trudny
temat rozmawiaæ. Na pocz¹tku uczennice klasy Ic
Monika Babak i Anita Puch przedstawi³y prezentacjê multimedialn¹ na
temat kultury i zasad savoir-vivre'u.
Nastêpnie prowadz¹cy: Magdalena
Potomska (Ib) i Konrad Bieñkowski
(Id) sprawnie pokierowali dyskusj¹
na nastêpuj¹ce tematy:
1) W jakich miejscach obowi¹zuj¹ zasady dobrego zachowania?
2) Jak s¹ oceniani i postrzegani
ludzie dobrze wychowani i ci, którzy nie respektuj¹ tych zasad?
3) Jak wygl¹da przestrzeganie
zasad kultury w naszej klasie i szkole?
Po dyskusji przedstawiciele klas
odczytali uzgodnione wczeœniej
sposoby radzenia sobie z przejawami ³amania kultury na terenie szko-

³y, które najczêœciej wskazywa³y na
karanie uczniów lekcewa¿¹cych
normy wspó³¿ycia spo³ecznego w
szkole.
Gimnazjum to trudny czas, w
którym warto kszta³towaæ umiejêt-

noœci kulturalnego zachowania oraz
wyrabiania szacunku do siebie i drugiego cz³owieka. Debata by³a udanym pocz¹tkiem dyskusji nad
ciê¿k¹ prac¹ podnoszenia kultury
osobistej uczniów. El¿bieta Kuc
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Powiat gryficki

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Sprzedam mieszkanie M2 - kawalerka 28,58 mkw. w P³otach.
Blok z lat 80-tych. W³asnoœciowe spó³dzielcze, trzecie piêtro,
stan dobry, piwnica. Mieszkanie jest odœwie¿one. Cena do
negocjacji. Tel. 697 653 274

Wynajmê lokal u¿ytkowy w £obzie;
tel. 505184497.

Sprzedam Citroen ZX rok prod.
1995, 1400 cm3, ubezpieczony z
przegl¹dem. Cena 1500 z³. Tel. 661
884 201

Powiat ³obeski
Kawalerka do wynajêcia w centrum
£obza 880 301 179.
Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe,
55 mkw., w³asne ogrzewanie gazowe, budynek ocieplony, w £obzie.
W³asnoœciowe, II piêtro + du¿a piwnica. Tel. 663-768-427.

Powiat drawski
Œwierczyna, s³oneczne, 3 pokojowe, gara¿, ogród. Tel. 607 530 288

Region
Sprzedam w³asnoœciowe mieszkanie w Nowogardzie, bezczynszowe,
3 pokoje, 58 mkw., 1 piêtro, œrodkowe. Wysoki standard: glazura, terakota, panele, okna PCV. Budynek
ocieplony, piwnica, domofon, w³asne ogrzewanie gazowe, tel. 605
522 340

NAUKA
Powiat ³obeski
Matematyka pomoc. Tel. 516166301.

Sprzedam dom parterowy o pow.
100 mkw. plus dzia³ka 6 arów lub
zamieniê z dop³at¹ na mieszkanie w
centrum £obza na parterze lub I piêtrze. Tel. 91 397 0985.
Sprzedam ziemiê roln¹ 8,5 ha, Prusinowo gm. £obez. Tel. 790 279 798.
Domy na wsi www.atut-dom.pl Tel.
600 265 547.
Dzia³ki budowlane:
- £obez - ceny ju¿ od 15 z³ za 1 mkw.
- Zajezierze 2129 mkw. - 43 000 z³.
- Tucze nad j.Woœwin 2700 mkw - 45
000 z³.
Tel. 600 265 547.
Wêgorzyno. Dom 200 mkw.
cena 415.000 z³.
Tel. 600 265 547.

Powiat gryficki
Sprzedam dom jednorodz. rok 2010
pryw. ew. turyst. 694084240.

Powiat œwidwiñski
Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w
Po³czynie Zdroju 1080 mkw.. Tel.
600 565 719
Sprzedam dzia³kê w pe³ni uzbrojon¹ 1000 mkw. Œwidwin Tel. 600
565 719

Sprzedam komplet opon zimowych
do Poloneza, stan bardzo dobry.
Tel. 504 042 532

US£UGI
Powiat ³obeski
Wykonam niedrogo instalacjê elektryczn¹, domofonow¹, antenow¹ w
domkach jednorodzinnych oraz
mieszkaniach; tel. 781-663-521.

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

MEBLE KA-MAR. Du¿y wybór mebli
u¿ywanych £obez ul. Bema ( hale
ZNMR ). Tel. 721 766 576. Zapraszamy
W dniu 19 marca w £obzie w okolicach ulic Koœcielna - Bema zgubiono damskie okulary przeciws³oneczne (niezbêdne ze wzglêdów
leczniczych). Uczciwego znalazcê
proszê o zwrot do Redakcji ul. S³owackiego 6.

Monta¿ ogrodzeñ betonowych,farmerskich i innych. Tel. 695 085 470,
91 397 2575

Sprzedam meble u¿ywane i sprzêt
AGD tanio. Tel. 790 279 798.

Oferta dla inwestora

Region

Sprzedam 3 lokale mieszkalne
za 50% wartoœci rynkowej.
Lokale objête s¹ d³ugoterminowymi umowami najmu. £¹czna
pow. 147,4 mkw. - cena
177.000 z³, tel. 600 265 547

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

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

Region
Us³ugi budowlane, remontowe,
monta¿e. „TOM - SERWIS". Tel. 781
016 125.
Producent - Schody, kuchnie, garderoby. Meble drewno
lite. Tel. 603 050 449.
www.werde.pl
GARA¯E, WIATY BLASZANE,
DOWÓZ GRATIS, MONTA¯.
Tel. 598 334 536, 605 286 058,
661 953 331. PRODUCENT
GO-STAL PRZECHLEWO.
U nas najtaniej.

Og³oszenie drobne
kosztuje 1 z³
za linijkê w kuponie.
Zleæ mailem lub
w redakcji: £obez
ul. S³owackiego 6

PRACA
Powiat gryficki
Przyjmê do pracy w pawilonie handlowym w Pobierowie. Tel. 514 207
716.

Region
Przyjmê do pracy na sezon letni; tel.
667-433-709.
Opiekunki Niemcy. Tel. 666 096 761
Zatrudniê doœwiadczonych murarzy 13-15z³/h Szczecin 502957301

ROLNICTWO
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Od zdjêæ do filmów

Tomasz Mechliñski 33. letni
³obzianin urodzi³ siê podczas zimy
stulecia, gdy miasto by³o odciête
od œwiata. Wówczas prze¿y³ swój
pierwszy lot helikopterem - na
razie jedyny.
Jest twórc¹ nietuzinkowego filmu traktuj¹cego o £obzie noc¹.
Spoœród trzynastu ujêæ, jakie zosta³y wykonane, do filmu zosta³o wykorzystanych osiem – ³¹cznie oko³o 2,5 tysi¹ca zdjêæ. Swoj¹ pracê
Tomasz Mechliñski odchorowa³
zapaleniem oskrzeli, albowiem
zdjêcia wykonywane by³y przez
kilka wieczorów na prze³omie
roku, przy minusowych temperaturach.
Tylko na jedn¹ sekwencjê sk³ada siê oko³o 500 zdjêæ, najkrótsza z
nich ma oko³o 200 zdjêæ. Jak wyjaœnia autor filmu, do wykonania takiej serii zdjêæ konieczny jest statyw
i sterownik interwa³owy. Czas robienia fotografii ustawia siê w aparacie, najczêœciej jest to kilka sekund. Tak naprawdê podczas wykonywania zdjêæ nocnych nigdy nie
jest siê pewnym ostatecznego wyniku, fotografuje siê bardziej na wyczucie, chyba, ¿e ma siê bezpoœredni podgl¹d na laptopie. To niestety
nie zawsze mo¿e byæ wykonalne.
Jak zapewnia Tomasz Mechliñski, nie jest to pierwszy tego typu
film, jednak dotychczas by³y to
standardowe motywy: wschody i
zachody s³oñca. Takich filmików
jest sporo. Ten o £obzie noc¹ kojarzy siê z filmami np. z Nowego Jor-

ku; pokazuje miasto w ca³kiem odmienny sposób.
Pasja robienia zdjêæ narodzi³a
siê ju¿ w dzieciñstwie. Pierwsze
fotografie, rodzinne, zosta³y wykonane Zenitem ojca. PóŸniej po wielu
latach przestoju pan Tomasz powróci³ do fotografowania, tym razem
wykorzystuj¹c aparat fotograficzny
brata. Pasja fotografii sprawi³a jednak, ¿e w koñcu zaopatrzy³ siê we
w³asny sprzêt fotograficzny, który
ca³y czas udoskonala, sam uczestnicz¹c w warsztatach i ci¹gle szkol¹c
siê w tej dziedzinie.
Jako ¿e fotografia to bardzo szerokie pojêcie, a konkurencja na tym
polu jest ogromna, pan Tomasz znalaz³ dla siebie niszê, która go najbardziej interesuje – zdjêcia reporta¿owe.
- Jest du¿o osób, które robi¹ zdecydowanie lepsze zdjêcia przyrody.
Znalaz³em swoj¹ niszê. Poza zdjêciami reporta¿owymi mam sfotografowane obiekty, w tym: seriê
kominów. W £obzie jest ich kilkanaœcie, dodatkowo obiekty, których
ju¿ nie ma np. gorzelnia. Mam ca³¹
seriê z etapów rozbiórki. Jednak nie
lubiê fotografowaæ obiektów dla
samych obiektów. Lubiê, gdy na
zdjêciu coœ siê dzieje. Wyj¹tkiem
jest koœció³, widzê go z balkonu.
Podobnie jak blok, który stoi naprzeciw mojego. Mam wiele ujêæ w
ró¿nych porach roku, gdy s³oñce
idealnie przeœwituje przez wyjœcie
na dach. Piêknie to wygl¹da. Podobaj¹ mi siê ruiny zamku oraz stacja
kolejowa w Dobrej – powiedzia³
Tomasz Mechliñski.
Warsztaty fotograficzne pomog³y mu w kwestiach przede wszystkim technicznych. I gdy niegdyœ
ustawianie aparatu manualnie uwa¿a³ za nieporozumienie, tak dzisiaj
automatycznie ustawia jedynie
ostroœæ. Przekona³ siê sam, i¿ zdjêcia wykonywane manualnie s¹ zde-

cydowanie piêkniejsze i posiadaj¹ce w sobie tego ducha, którego nie
wydobêdzie siê, pstrykaj¹c widoczki zwyk³¹ „cyfrówk¹”.

Film £obez 2011/2012 timelapse znajduje siê pod adresem
www.youtube.com/
watch?v=mPWlmToO5FY
MM
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Tañcowali i œpiewali razem z Bab¹
(£OBEZ). Podczas Niedzieli
Palmowej przy okazji Baby Wielkanocnej odby³ siê przegl¹d zespo³ów i kapel.
Jury ocenia³o w sk³adzie: przewodnicz¹cy: dr hab. Bogdan Mat³awski, cz³onkowie: Dorota Bo-

czyk, Danuta Grochulska, Beata
Urbanowicz.
W przegl¹dzie udzia³ wziê³o 19
zespo³ów œpiewaczych, 2 zespo³y
pieœni i tañca, 4 solistów, 7 kapel
ludowych, ³¹cznie 398 uczestników.
W kategorii „Zespo³y Œpiewa-

cze” nagrodê „Wielkanocna Baba”
otrzyma³y takie zespo³y jak: „Sami
swoi”, „Darskowiacy”, „Ostrowianie”, „D¹browiacy”, „Swojacy”,
„Barwinok” i „Pieñkowianie”.
W kategorii „Kapele ludowe”
nagrodê „Wielkanocna Baba”
otrzyma³y: „Antkowe pyry”,
„£obuziacy”, „Swaty”, „Dêbniacy”.
IV liga zachodniopomorska – XXI kolejka:
14.04.2012 r. - sobota:
Leœnik/Rossa Manowo - Gryf Kamieñ Pomorski
Energetyk Gryfino - Rega Trzebiatów
Stal Szczecin - Victoria Przec³aw
Vineta Wolin - Hutnik Szczecin
Pogoñ II Szczecin - Astra Ustronie Morskie
16:00 Lech Czaplinek - Ina Goleniów
16:00 Orze³ Wa³cz - Sarmata Dobra
17:00 Kluczevia Stargard - S³awa S³awno
Liga Okrêgowa Szczeciñska – XXI kolejka:
14.04.2012 r. - sobota:
Arkonia Szczecin - Zorza Dobrzany
Unia Dolice - Ehrle Dobra Szczeciñska
11:00 Œwit Skolwin - Odrzanka Radziszewo
15:00 Polonia P³oty - Sokó³ Pyrzyce
15:00 Odra Chojna - Sêp Brzesko
16:00 Masovia Maszewo - Piast Chociwel
16:00 K³os Pe³czyce - Œwiatowid £obez
15.04.2012 r. - niedziela:
16:00 Morzycko Moryñ - Stal Lipiany
Regionalna Klasa Okrêgowa - gr. Szczecin P³n. - XX kolejka:
14.04.2012 r. - sobota:
GKS Mierzyn - Flota II Œwinoujœcie
Kasta Szczecin-Majowe - Sparta Wêgorzyno
Wicher Brojce - Vielgovia Szczecin
11:00 Ina Iñsko - Chemik II Police
15:00 Pomorzanin Nowogard - B³êkitni II Stargard
16:00 Orze³ £o¿nica - Sparta Gryfice
16:00 Wybrze¿e Rewalskie Rewal - Jeziorak Szczecin
17:00 Promieñ Mosty - Iskra Golczewo
A klasa Szczecin gr. 1 – XIV kolejka:
14.04.2012 r. - sobota:
Jantar Dziwnów - Sowianka Sowno
Fala Miêdzyzdroje - Bizon Cerkwica
Orze³ Prusinowo - Ba³tyk Miêdzywodzie

Statuetkê – nagrodê Dyrektora
Zamku w Szczecinie otrzymali w kategorii „Zespo³y pieœni i tañca” oraz
„Soliœci”: Jan Bia³ow¹s Zespó³ Pieœni
i Tañca „Szczecinianie” (kat. do 16
lat), Zespó³ Pieœni i Tañca „Stobniczanie” oraz zespó³, który zdoby³ najwiêksze brawa i gratulacje, d³ugo
jeszcze po tym, gdy zszed³ ze sceny „Szczecinianie” (pow. 16 lat). op

Granie w planie

16:00 Korona Stuchowo - Mewa Resko
16:00 Pomorzanin Przybiernów - Ba³tyk Gostyñ
15.04.2012 r. - niedziela:
15:30 OKS Goleniów - B³êkitni Trzyg³ów

A klasa Szczecin gr. 2 – XIV kolejka:
14.04.2012 r. - sobota:
D¹b Dêbice - Zenit Koszewo
Unia Stargard - Orze³ Grzêdzice
Olimpia Nowogard - Orkan Dalewo
WODR Barzkowice - Radowia Radowo Ma³e
16:30 D¹brovia Stara D¹browa - Zorza Tychowo
15.04.2012 r. - niedziela:
16:00 Rolpol Chlebowo - Pomorzanin Kr¹piel
B klasa Szczecin gr. 1 – XI kolejka:
14.04.2012 r. - sobota:
Prawobrze¿e Œwinoujœcie - Zalew Stepnica
14:00 Pionier ¯arnowo - Gardominka/Polonia II Mechowo
15.04.2012 r. - niedziela:
14:00 Pomorzanin II Nowogard - Jastrz¹b £osoœnica
14:00 Znicz Wysoka Kamieñska - Huragan Wierzchos³aw
B klasa Szczecin gr. 2 – XI kolejka:
14.04.2012 r. - sobota:
Œwiatowid II £obez - Ogniwo Dzwonowo
Znicz Sulibórz - Derby Ulikowo
Saturn Szadzko - Piast Kolin
Iskra Pomieñ - Kluczevia II Stargard
14:00 Vitkowia Witkowo - Orkan II Suchañ
I klasa juniorów - gr. 1 Szczecin – XI kolejka:
14.04.2012 r. - sobota:
Gryf Kamieñ Pomorski - Rega Trzebiatów
Sarmata Dobra - Vineta Wolin
11:00 Ina Goleniów - Fala Miêdzyzdroje
15.04.2012 r. - niedziela:
14:00 Sparta Gryfice - Œwiatowid £obez
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SPOTKANIE ZE STRA¯AKAMI
W RAMACH AKCJI „CA£A POLSKA
CZYTA DZIECIOM”.
W dniu 30.III.2012r. w
Przedszkolu Miejskim
im. Kubusia Puchatka
w Resku odby³o siê
spotkanie dzieci
ze Stra¿akami
z Ochotniczej Stra¿y
Po¿arnej w Resku.
W trakcie tego
spotkania goœcie
przeczytali opowiadanie
Cz. Janczarskiego
pt. „Jak Wojtek zosta³
stra¿akiem”.
Wychowankowie dowiedzieli
siê, ¿e stra¿acy nie tylko gasz¹ po¿ary, ale równie¿ pomagaj¹ w czasie
powodzi, usuwaj¹ skutki wypadków samochodowych, sprz¹taj¹ po³amane przez wichury drzewa.
Utrwalili numer alarmowy, pod jaki
mog¹ dzwoniæ i jakie informacje
nale¿y przekazaæ, wzywaj¹c pomoc
stra¿y po¿arnej. Rozmawiali te¿ na
temat niebezpiecznych oraz nieodpowiednich dzia³añ, jakie mog¹ byæ
przyczyn¹ po¿arów. Dzieci mia³y
te¿ okazjê zobaczenia sprzêtu gaœniczego i stroju, w jaki stra¿acy
ubieraj¹ siê do akcji (niektóre elementy mog³y nawet przymierzyæ).

To spotkanie z pewnoœci¹ d³ugo
pozostanie w pamiêci dzieci. Na
zakoñczenie wrêczy³y zaproszonym goœciom specjalne podziêkowanie i w³asnorêcznie wykonane
upominki.
Nauczycielka grupy K³apouszków oraz dzieci pragn¹ w szczególnoœci podziêkowaæ p. Mariuszowi
Grajowi i p. Mariuszowi Dziadurze
za mi³o spêdzony czas podczas spotkania.
KK

Eliminacje powiatowe

Turniej Wiedzy
Po¿arniczej
(£OBEZ) Po eliminacjach
gminnych, 26 marca odby³y siê
eliminacje na szczeblu powiatowym do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Po¿arniczej „M³odzie¿
zapobiega Po¿arom”.
W konkursie udzia³ wziê³o dziewiêtnastu uczestników reprezentuj¹cych gminy £obez, Wêgorzyno i
Dobra.
Wyniki:
Grupa szkó³ podstawowych:
1 m. – Marcin Sosnowski
2 m. – Paula Iwanicka
3 m. – Magdalena Lisik.

Grupa szkó³ gimnazjalnych:
1 m. – Micha³ Banaszak
2 m. – Anna Ko³odyñska
3 m. – Adrian Pasik.
Grupa szkó³ ponadgimnazjalnych:
1 m. – Agnieszka Sosnowska
2 m. – Kamil Pawlak
3 m. – Ewa Dubaj.
Uczestników ocenia³a komisja
w sk³adzie: Krzysztof Paluch, Marcel Dubaj i Teofil Kapla.
Zwyciêzcy poszczególnych kategorii wiekowych zakwalifikowali
siê do eliminacji wojewódzkich. (op)

NietrzeŸwi na drogach
powiatu
4 kwietnia na drogach powiatu
policjanci zatrzymali trzech nietrzeŸwych kieruj¹cych.
W nocy w £obzie, na ul. Niepodleg³oœci, Przemys³aw G. jecha³ na
rowerze w stanie nietrzeŸwym. Badanie wykaza³o 0,76 mg/l alkoholu
w wydychanym powietrzu.
Kolejny nietrzeŸwy rowerzysta
zosta³ zatrzymany w Bienicach. Badanie trzeŸwoœci wykaza³o u Tade-

usza Z. 0,35 mg/l. Natomiast w Wêgorzynie policjanci zatrzymali Andrzeja B., który tak¿e jecha³ na rowerze w stanie nietrzeŸwym. Tym razem
badanie wykaza³o 1,14 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.

Kolizja z dzikiem
Po godzinie 19.00, na drodze
Winniki – Wêgorzyno, kieruj¹cy
BMW mieszkaniec Œwidwina na
prostym odcinku drogi uderzy³ w
przebiegaj¹cego drogê dzika i
uszkodzi³ pojazd.
(kp)
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Naród na kolanach
Prof. Jerzy Przystawa

R

ozbi³a siê nad Polsk¹
bania z referendami i
s³owo „referendum” pojawia siê dzisiaj w mediach nawet
mo¿e czêœciej ni¿ tragedia malutkiej Magdy z Sosnowca. Do referendum w sprawie wieku emerytalnego przygotowuje siê NSZZ Solidarnoœæ pod wodz¹ p. Piotra Dudy,
który ju¿ jakiœ czas temu og³osi³, ¿e
zwi¹zek zebra³ ponad milion podpisów pod odpowiednim wnioskiem.
Do podobnej akcji nawo³uje Leszek
Miller, ju¿ prawie milion internautów podpisa³o siê z ¿¹daniem referendum o „Acta”, pod referendum
ma pójœæ sprawa leków refundowanych. „Referendum, referendum”
rozlega siê od Ba³tyku do Karpat. T¹
sam¹ drog¹ chcieliby te¿ pójœæ i
niektórzy zwolennicy zmiany ordynacji do Sejmu i wprowadzenia jednomandatowych okrêgów wyborczych. Budz¹ siê z letargu Polacy i
chc¹ skorzystaæ ze swoich uprawnieñ suwerena, zapisanych w Konstytucji i narzuciæ panuj¹cej w³adzy
rozstrzygniêcia, które jej siê z ró¿nych powodów nie podobaj¹.

W

szystkie te akcje obywa
telskie bardzo by mi siê
podoba³y i chêtnie bym siê w nie
w³¹czy³, gdyby nie œwiadomoœæ
pewnej przykrej okolicznoœci z
nimi zwi¹zanej. Przykroœæ ta polega na tym, ¿e w odró¿nieniu od krajów, w których demokracja nie jest
tylko has³em wypisywanym na
sztandarach, wbrew konstytucyjnym zapisom, Polacy nie maj¹ de
facto prawa do przeprowadzenia
referendum bez uprzejmej zgody
klasy panuj¹cej, posiadaj¹cej swoich plenipotentów w Sejmie, który
siê nazywa Sejmem Rzeczypospolitej. Obywatele polscy, bez wzglêdu na to ile by milionów podpisów
pod swoimi wnioskami referendalnymi nie zebrali, maj¹ prawo jedynie przedstawiæ je pod rozwagê zasiadaj¹cym w Sejmie ³askawcom, a
ci, w zale¿noœci od swojego humoru, mog¹ siê zgodziæ albo nie. I od
tego nie ma odwo³ania, a jeœli siê nie
zgodz¹, to wszystkie te podpisy nadaj¹ siê wy³¹cznie na palenisko,
albo do przepuszczenia przez wspania³¹ sejmow¹ niszczarkê o wielkiej
wydajnoœci. Inaczej mówi¹c, po

wykonaniu wielkiej pracy jak¹ niew¹tpliwie jest zebranie co najmniej
pó³ miliona wa¿nych podpisów,
mog¹ jedynie B£AGAÆ sejmowych karbowych, ¿eby zechcieli siê
z tym materia³em zapoznaæ i, ewentualnie, og³osiæ referendum.

D

obitny przyk³ad tego,
gdzie ³askawcy maj¹ swój
naród, otrzymaliœmy wszyscy w
2005 roku, gdy po akcji zbierania
podpisów pod wnioskiem o referendum „4 razy TAK” - któr¹ to akcjê
Donald Tusk okreœli³ jako „najwiêksz¹ akcjê polityczn¹ w Polsce
od 1989 roku” - zebrane podpisy,
bez jakiejkolwiek dyskusji w Sejmie, zosta³y zniszczone, co piêknie
udokumentowa³ Tomasz Sekielski
w filmie „W³adcy marionetek”. Nikt
nie mo¿e mieæ w¹tpliwoœci, ¿e zdaniem re¿ysera, „marionetki” to my
wszyscy, Polacy, a którzy to s¹ nasi
„w³adcy” to dok³adnie nie wiadomo
i pozostawione jest domyœlnoœci widzów. Dziennikarz tygodnika „Nie”,
pisz¹c o tej sprawie, zatytu³owa³
swój tekst brutalnie, ale adekwatnie:
„Osrali prawie milion Polaków”.
Nie godz¹c siê ze sprowadzeniem obywateli do roli marionetek,
Stowarzyszenie na rzecz Zmiany
Systemu Wyborczego „JOW” z³o¿y³o w tej sprawie skargê do Europejskiego Trybuna³u Praw Cz³owieka, a ponadto z³o¿y³o w Prokuraturze Generalnej RP powiadomienie o
podejrzeniu pope³nienia przestêpstwa przez nieustalonych bli¿ej
„³askawców sejmowych”. Niestety,
wszystkie te europejskie trybuna³y,
prokuratury i s¹dy nie zosta³y utworzone, ¿eby broniæ i przestrzegaæ
praw obywateli, tylko przywilejów
w³adzy. Europejski Trybuna³ skargê
odrzuci³ bez uzasadnienia, podobnie post¹pi³ Prokurator Generalny, a
w œlad za nim „niezawis³y S¹d Rzeczypospolitej”, który nie dopatrzy³
siê niczego niew³aœciwego w postêpowaniu naszych jaœnie panów.
ie jest to jedyny przyk³ad
brutalnego pogwa³cenia
praw konstytucyjnego Suwerena,
jakim wed³ug Konstytucji jest podobno Naród Polski. Pamiêtamy
inny przyk³ad zebrania ponad miliona podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie wprowadzenia
do kalendarza Œwiêta Trzech Króli.
Z inicjatywy prezydenta £odzi Jerzego Kropiwnickiego zebrano ponad milion podpisów pod tym wnioskiem, ale Sejm zrobi³ to samo, co
tak ³adnie i skrótowo uj¹³ dziennikarz „Nie”. No, ale póŸniej Œwiêto
Trzech Króli zosta³o wpisane w kalendarz, co ilustruje dobitnie jak te

N

marionetki polskie s¹ przez swoich
w³adców traktowane. Im przecie¿
wszystko jedno, czy mamy w Trzech
Króli dzieñ wolny, czy te¿ nie, im
tylko zale¿y na tym, ¿ebyœmy wszyscy dobrze rozumieli, kto tu panem,
a kto proszalnym dziadem. Po pokazaniu nam gdzie nasze miejsce, jako
prawdziwie ³askawe paniska, zafundowali nam dodatkowy dzieñ wolny
od pracy!

P

owy¿sza argumentacja od
nosi siê, mutatis mutandis, i
do tzw. Obywatelskiej Inicjatywy
Ustawodawczej. Równie¿ i w tym
przypadku nie ma znaczenia wola
obywateli, lecz ca³a ta inicjatywa, to
jedynie poparty co najmniej stoma
tysi¹cami podpisów list proszalny
do Jasnego Pana Marsza³ka Sejmu,
¿eby zechcia³ siê zgodziæ na (1) powo³anie komitetu tej OIU, (2) wyznaczy³ ³askawie termin, w którym
zebrane maj¹ byæ podpisy, a potem
(3) zechcia³ przedstawiæ to Sejmowi, który przyjmie lub odrzuci.

W

ten sposób nasze jaœnie
pañstwo zagwarantowa³o
sobie wszelk¹ w³adzê i pozbawi³o
nominalnego Suwerena, jakim winien byæ Naród Polski, jakichkolwiek instrumentów egzekwowania
swojej woli. Nie s¹ bowiem tym instrumentem wybory parlamentarne,
poniewa¿ i tu obywatele Rzeczypospolitej pozbawieni s¹ elementarne-

go prawa, jakim jest prawo do swobodnego kandydowania do Sejmu,
czyli biernego prawa wyborczego.
W ten sposób, jak to kilka lat temu
dowcipnie zauwa¿y³, z trybuny sejmowej, Donald Tusk, „dzieñ wyborów parlamentarnych sta³ siê, w
odbiorze spo³ecznym, dniem wielkiego oszustwa narodowego przez
aparaty partyjne”.

C

ó¿ wiêc pozostaje nam,
którzy czujemy siê i chcemy
byæ uwa¿ani nie za ch³opów pañszczyŸnianych, lecz za obywateli Rzeczypospolitej?

M

usimy siê odwo³aæ do
polskiej tradycji, funkcjonuj¹cej w Polsce od panowania
Aleksandra Jagielloñczyka, który
25 paŸdziernika 1501 podpisa³ w
Mielniku akt De Non Praestanda
Oboedientia, a wiêc prawo wypowiedzenia pos³uszeñstwa królowi,
gdyby ³ama³ prawa obywatelskie.
Pora, ¿eby Naród Polski wsta³ z
kolan. Przestañmy zachowywaæ siê
jak dziady proszalne. Polska jest
nasza, a nie bandy cwaniaków, którzy ponadawali sobie wszelkie mo¿liwe przywileje i uwa¿aj¹, ¿e tak ju¿
na wiecznoœæ zostanie. Przestañmy
chodziæ do nich z petycjami, proœbami i wnioskami. Skoro pozostawili nam tylko drogê buntu, to trzeba siê zbuntowaæ.
23 lutego 2012

S³oweñcy odrzucili adopcjê
dzieci przez pary homoseksualne
i podwy¿szenie wieku
emerytalnego
S³oweñcy odrzucili w referendum mo¿liwoœæ zmian w kodeksie rodzinnym, które zrównywa³y w prawach zwi¹zki homoseksualne z ma³¿eñstwami, w tym dawa³y im prawo
do adopcji dzieci.
Do urn posz³o poni¿ej 30 procent
wyborców. Po przeliczeniu prawie 90
procent oddanych g³osów, blisko 60
procent uczestników referendum
sprzeciwi³o siê przyjêciu nowego
kodeksu rodzinnego. Najwy¿sz¹ frekwencjê zanotowano w stolicy.
Nowy kodeks rodzinny przyjêto
w czerwcu ubieg³ego roku, jednak
przedstawiciele S³oweñskiej Inicjatywy Obywatelskiej na rzecz Rodziny i Praw Dzieci zebrali ponad 40
tysiêcy podpisów za plebiscytem w
tej sprawie.
We wrzeœniu ubieg³ego roku refe-

rendum próbowa³ zablokowaæ s³oweñski rz¹d. Przekonywa³ on, ¿e
kampania obroñców rodziny i dzieci
jest niedemokratyczna i nietolerancyjna. Ostatecznie jednak s³oweñski
trybuna³ konstytucyjny zezwoli³ na
referendum. Jego pomys³odawcy
twierdz¹, ¿e ustawie sprzeciwia siê
70 procent mieszkañców S³owenii.
Wskazywali te¿, ¿e ustawa umo¿liwi
wprowadzenie w szko³ach edukacji
homoseksualnej.
W ci¹gu pó³tora roku S³oweñcy
odrzucili 5 ustaw w referendach, w
tym o podwy¿szeniu wieku emerytalnego. Doprowadzi³o to do kryzysu
rz¹dowego. W grudniu ubieg³ego
roku odby³y siê przedterminowe wybory, które wygra³a centroprawicowa
S³oweñska Partia Demokratyczna.
IAR, 26.03.2012
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Galeria tygodnika

Kornelek

Zezem

Zdjêcie do Galerii Tygodnika mo¿na wykonaæ
w Foto-Video „Krzyœ” w £obzie, www.fotopyrczak.pl

Koguty lubi¹
Babê £obesk¹

Czytaj Tygodnik £obeski i komentuj
w Internecie: www.tygodniklobeski.xwp.pl

