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Konsultacje niby by³y, ale bez mieszkañców

Zdro¿ej¹ odpady.
Rewolucja œmieciowa,
na razie w zaciszu
gabinetów
Mieszkañcy ¿yj¹ w b³ogiej niewiedzy, a urzêdnicy w zaciszu gabinetów szykuj¹ im rewolucjê
œmieciow¹

A mo¿e zrobiæ tak jak
w Gryficach?

Dlaczego
za szopki
i komórki
p³acimy jak
za pa³ace?
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Zapraszamy na szalon¹
Zabawê Andrzejkow¹
w pi¹tek 30.11.12 r.

Do tañca przygrywaæ bêdzie zespó³ GAMBIT
z setk¹ œwiatowych przebojów.
Przyjmujemy rezerwacjê na Bal Sylwestrowy.
Na ¿ywo graæ bêdzie zespó³ REMIX. Iloœæ miejsc ograniczona.
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Internauci oœmieszaj¹
doniesienia o zamachu
Kazimierz Rynkiewicz

T

ydzieñ temu gruchnê³a wiado
moœæ o przygotowywanym zamachu na najwy¿sze w³adze III RP. Od
rana kr¹¿y³a wiadomoœæ, ¿e wszystko
przedstawi¹ prokuratorzy na porannej
konferencji prasowej. Wiadomoœæ od
pocz¹tku wydawa³a mi siê nadmuchana, gdy¿ od dawna, analizuj¹c polskie
spo³eczeñstwo, przekona³em siê, ¿e w
Polsce nie ma pod³o¿a dla terroryzmu.
To oczywiœcie dziêki Koœcio³owi i polskiemu katolicyzmowi. Wyklucza on
zemstê jako motyw postêpowania, a
zabijanie uznaje za najciê¿szy grzech.
Z tego wzglêdu jacykolwiek terroryœci
nie maj¹ w naszym kraju poparcia i
oparcia spo³ecznego, a bez tego niewiele da siê zdzia³aæ.
Polski katolicyzm jest silnie maryjny i chrystologiczny, co odsy³a do cierpi¹cego na krzy¿u Chrystusa, dlatego
Polak katolik szybciej zada ból i cierpienie samemu sobie, ni¿ zabije wroga.
Oczywiœcie nie w czasie wojny, ale w
czasie pokoju na pewno. St¹d fenomen
pokojowego ruchu Solidarnoœci, st¹d
tragiczne samospalenie siê Ryszarda
Siwca na stadionie dziesiêciolecia w
1968 roku przeciwko najazdowi Uk³adu Warszawskiego na Czechos³owacjê
i najnowsze samopodpalenie, jakiego
dokona³ we wrzeœniu 2011 przed kancelari¹ premiera Tuska mê¿czyzna,
który wykry³ nieprawid³owoœci w urzêdzie skarbowym, zosta³ zwolniony i nie
móg³ utrzymaæ rodziny. Ktoœ wtedy
skomentowa³: „Ludzie sami siê zabijaj¹, zamiast tych, co zawinili”. Jednak
to w³aœnie ta silna w polskiej kulturze
religijnoœæ stanowi tamê dla zemsty i
zabijania. Dlatego w Polsce nie pojawili siê terroryœci, tak jak na Zachodzie,
chocia¿ powodów dla tak radykalnych
dzia³añ by³o i jest sporo.
Równie¿, pomimo wywo³anej
przez PO i stare s³u¿by wojny polskopolskiej i obrzydzania do upad³oœci najwiêkszej partii opozycyjnej, PiS, ze
strony tej partii nigdy nie pad³o wezwanie do radykalnych dzia³añ, a wrêcz
odwrotnie, to prezydent z tej partii sta³
siê celem niewybrednych ataków i politycznej dintojry rz¹dz¹cej PO, co doprowadzi³o do katastrofy w Smoleñsku. To ta partia, jako jedyna, sta³a siê
celem ataku Ryszarda Cyby, który zamordowa³ w £odzi asystenta pos³a PiS
i drugiego zrani³. To jedyny, podkreœlam – jedyny, fakt zamachu w III RP.
Oprócz oczywiœcie tych, o których nie
wiemy, jak choæby o „grasuj¹cym samobójcy”.
Dlatego, maj¹c takie faktograficzne podstawy swoich obserwacji i przemyœleñ, z du¿¹ doz¹ krytycyzmu obserwowa³em to co siê dzieje. Ju¿ sama
konferencja potwierdzi³a, ¿e dzieje siê

coœ dziwnego. Film pokazuj¹cy wybuch pochodzi³ z 2000 r., pistolet to
jakiœ szmelc, pokazane urz¹dzenia do
dywersji mo¿na znaleŸæ w ka¿dym
domu, no i ten zarzut zagro¿ony maksymaln¹ kar¹ 5 lat. Za zamach? I oczywiœcie ta zorganizowana grupa, a aresztowany jeden! To wszystko ju¿ na pocz¹tku nie trzyma³o siê kupy. Resztê mo¿na
doczytaæ w internecie.
Dodam tylko, ¿e rzekomy zamachowca to dr in¿. Brunon K. Pracê
doktorsk¹ obroni³ w 2000 r. w Instytucie Chemii Organicznej PAN pt. „Wybrane zagadnienia spektroskopii i zastosowania w syntezie ß-sulfonyloenaminy”.
Pozwoli³em sobie zacytowaæ kilka
opinii internautów, by pokazaæ, jak
przyjêli to inni.
- Jaka ¿ona to wytrzyma, 4 tony
materia³ów wybuchowych w domu, na
pó³kach, w ³azience, w przedpokoju. Ja
te¿ bym sie wku...³a i zadzwoni³a na
policjê
- Kolejna przykrywka PO w sprawie G.M.O. ¯enada. Polacy nie gêsi i
rozum swój maj¹.
- Jaki prezydent taki zamach! Pamiêtacie te s³owa? Jak ostrzelano samochód œp. Lecha Kaczyñskiego w
Gruzji, a Gajowy siê naœmiewa³, czy
teraz Gajowemu jest do œmiechu?
- Jaki prezydent, taki zamach ³¹cze sie w bulu z panem Brunonem
- Czy oni myœl¹, ¿e ludzie s¹ a¿ tak
g³upi? „Ze wstêpnych ustaleñ wynika,
¿e Brunon K. planowa³ zamach na premiera, prezydenta, szefa MSZ oraz
Ministerstwo Finansów” haha mogli
jeszcze dodaæ episkopat i ambasadê
USA, jak ju¿ siê bawiæ, to na ca³ego.
Siej¹ propagandê, bo pewnie jakieœ
kontrowersyjne ustawy bêd¹ przepychaæ, pewnie GMO.
- Facet wykszta³cony, przypisuje
siê jemu fiksum-dyrdum, ale prawda
le¿y gdzie indziej. W³adza w tym naszym biednym kraju charakteryzuje siê
niesamowit¹ ignorancj¹ ludu pracuj¹cego. I w koñcu có¿ lud ma zrobiæ?
Przyk³ad: Premier nawet siê nie zaj¹kn¹³, odrzucaj¹c wniosek zwi¹zków
zawodowych o referendum w sprawie
wieku emerytalnego. To tylko jeden
malutki przyk³ad. Jest ich w rzeczywistoœci ogrom.
- Wielka mistyfikacja PO. Sztucznie stwarzaj¹ poczucie zagro¿enia,
strasz¹ Polaków. Myœl¹, ¿e ugraj¹ na
tym punkty w sonda¿ach. To typowe
dzia³anie i podjudzanie. Nie dajcie siê
nabraæ!
- Niemo¿liwe! Ju¿ ustalili co to za
materia³y wybuchowe?! A mo¿e to by³
tylko dezodorant albo stary namiot czy
inne „jony ruchliwe”, móg³ te¿ nabraæ
do doniczek ziemi z jakiegoœ pola walki (np. spod Cedyni) - przecie¿ wiemy,
¿e normalne badanie zwyk³ego trotylu
trwa pó³ roku!!! Tak mówi prokuratura

W internecie kr¹¿y ju¿ opis „uzbrojenia” terrorysty, które pokaza³a prokuratura.

wojskowa, a ona musi siê na tym
znaæ!!! Lipa w przeddzieñ planowanego ograniczania uprawnieñ ABW.
- Hehehh czterech z ABW i jeden
terrrorysta hahahah. ABW organizowa³a, a goœæ biega³ po kawê i hamburgery.
- Teraz ju¿ wiecie, dlaczego zani¿any jest poziom w polskich szko³ach,
aby mieæ têpe spo³eczeñstwo, wtedy
mo¿na ludziom wszystko wmówiæ i
³atwo nimi kierowaæ.
- Jaki zamach, to by³a po prostu
prowokacja ze strony rz¹du zaraz bêdzie ¿e musz¹ przeœwietlaæ internet, bo
tam zamachowcy mog¹ siê umawiaæ
itp., wiêc nie zdziwcie siê, ¿e rz¹d zaostrzy teraz przepisy lub jakaœ ustawê
wprowadz¹, widz¹, ¿e lud siê buntuje
powoli, to wymyœlili zamach wraz ze
s³u¿bami specjalnymi, czysta prowokacja.
- Jego zorganizowana grupa terrorystyczna liczy³a czworo ludzi, w tym
trzech agentów ABW, ktorzy rozpracowywali go ju¿ od pó³tora roku.
- Wielce Szanowny Panie Brunonie! Proszê nie pope³niaæ samobójstwa!!!
- Tylko g³upek walczy z w³adz¹.
Dlaczego ten cz³owiek zosta³ tak przedstawiony przez meinstream? Otó¿ powod jest doœæ ma³o skomplikowany,
wrecz prozaiczny. Podstawowa teza to:
cz³owiek przeciwstawiaj¹cy sie w³adzy, systemowi politycznemu, czy gospodarczemu musi byæ po prostu SZALONY. Do tego musi byc ca³kowitym
g³upkiem, który lekkomyœlnie podaje
swoje dane, adres, mail i mo¿e nawet
telefon do wiadomosci publicznej. Dodatkowo jest dysortografem, ksenofobem, faszyst¹ i oczywiœcie popiera partie maj¹ce w swojej propozycji programowej pewne ramy konserwatyzmu.
Dodatkowo taki szaleniec powinien
byc osob¹ wierz¹c¹, albo chocia¿by
dowodziæ s³usznoœci swoich „chorych”
pogl¹dów, opierajac sie na wiedzy zaczerpnietej z mediów katolickich. Ciekawe, bardzo ciekawe... Nie b¹dŸ eks-

tremist¹ i szaleñcem!!! Zrezygnuj z
kwestionowania stanowiska w³adzy
pañstwowej! Pozb¹dŸ siê konserwatywnych przekonañ z gruntu szkodliwych dla ciebie i spo³eczeñstwa! Przyjmij do wiadomoœæi ¿e serwilizm i uleg³oœæ jest tym, co jest dobre i s³uszne.
Najwa¿niejsze szanuj w³adzê!

Gazeta Powiatowa
Redakcja:
Kazimierz Rynkiewicz - redaktor
naczelny (tel. 504 042 532),
Magdalena Mucha (tel. 512 138 741)
Piotr Jachym
Reklama: tel. 512 138 349
Adres redakcji:
73-150 £obez, ul. S³owackiego 6,
tel./fax (91) 3973730.
E-mail: tygodniklobeski@wp.pl
www.tygodniklobeski.xwp.pl
Wydawca: Wydawnictwo Polska
Prasa Pomorska, Kazimierz Rynkiewicz, 73-150 £obez,
ul. S³owackiego 6, tel./fax (91)
3973730; e-mail: wppp1@wp.pl;
NIP 859-001-19-30;Konto:PKO
Bank Polski Oddzia³ 1 w £obzie 72
1020 2847 0000 1502 0067 0927
Nak³ad: 1000 egz.
Redakcja zastrzega sobie prawo
skracania i adiustacji tekstów.
Materia³ów nie zamawianych nie
zwracamy. Nie odpowiadamy za
treœæ reklam, og³oszeñ.
Nasze Wydawnictwo wydaje:
„tygodnik ³obeski”, „tygodnik
pojezierza drawskiego”, tygodnik „gazeta gryficka”, „wieœci
œwidwiñskie”.
Sk³ad i druk: WPPP - £obez;
tel./fax (91) 39 73 730.

Z ¯YCIA POWIATU

tygodnik ³obeski 27.11.2012 r.

Str
Str.. 3

Kolejny pieszy
Podwy¿ki dla
potr¹cony przy ¯abce
so³tysów i
uchwa³y œmieciowe
(£OBEZ). W najbli¿sza œrodê
o godzinie 11.00 rozpocznie siê
sesja rady miejskiej w £obzie.
Podczas sesji radni podejm¹
decyzjê, czy od przysz³ego roku
podwy¿szyæ so³tysom oraz przewodnicz¹cemu rady osiedla dietê w
formie rycza³tu o 50 z³, do kwoty
350 z³. Kolejne projekty uchwa³
maj¹ zwi¹zek ze zmian¹ ustawy o
gospodarce odpadami. Od przysz³ego roku œmieciami ma zarz¹dzaæ gmina. Tym samym maj¹
wzrosn¹æ ceny za œmieci oraz zmieniæ siê zasady gospodarowania.
Wprawdzie ustawa wejdzie w ¿ycie
od 1 lipca przysz³ego roku, ale ju¿
teraz podejmowane s¹ wszystkie
uchwa³y, które mieszkañcy gminy

mocno odczuj¹ w zasobach portfeli
w przysz³ym roku. Proponowana
cena za odpady niesegregowane ma
wynosiæ 21,09 z³ od osoby, natomiast za odpady segregowane 14,06 z³.
Radnym zostan¹ przed³o¿one
uchwa³y m.in. w sprawie przyjêcia
Regulaminu utrzymania czystoœci i
porz¹dku na terenie Gminy £obez,
w sprawie wyboru metody ustalenia
op³aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki
takiej op³aty oraz stawki za pojemnik okreœlonej pojemnoœci, w sprawie terminu, czêstotliwoœci i trybu
uiszczania op³aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez
w³aœcicieli nieruchomoœci na terenie gminy £obez.
(r)

Burmistrz Dobrej informuje
¿e na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miejskiego w Dobrej
wywieszono wykazy nieruchomoœci do sprzeda¿y:
- budynek u¿ytkowy /sklep/ - w Wojtaszycach dz.124/2 w przetargu,
- lokal mieszkalny ul. Traugutta 1/5 w Dobrej - dla najemcy,
- lokal mieszkalny - Grzêzno 22/1- dla najemcy.
- budynek mieszkalny - Grzêzno 18 - dla najemcy.

Ww. wykazy umieszczone s¹ równie¿ na stronie
www.dobragmina BIP.

IMPREZY
okolicznoœciowe
Pensjonat - Stadnina Red Lion Farm

Redliny 7, gm. Œwierzno
Tel. 600 851 113
www.redlionfarm.pl
www.redlionfarm.com
e-mail: redlionfarm@wp.pl

(£OBEZ) 25 bm. w £obzie, na
przejœciu dla pieszych przy ul. Niepodleg³oœci, na wysokoœci sklepu
¯abka, kieruj¹cy samochodem marki Fiat mieszkaniec Wêgorzyna nie
zachowa³ nale¿ytej ostro¿noœci w

rejonie oznakowanego przejœcia dla
pieszych, w wyniku czego potr¹ci³
na tym przejœciu mieszkañca £obza.
Poszkodowany nie dozna³ obra¿eñ
cia³a i po udzieleniu pomocy zwolniony zosta³ do domu.
(r)

22-letni „elektryk”
(RADOWO MA£E) 22-letni
mieszkaniec gminy Radowo Ma³e
zosta³ zatrzymany i us³ysza³ zarzut kradzie¿y energii elektrycznej.
20 listopada ³obescy mundurowi zostali poinformowani, i¿ w jednym z mieszkañ na terenie gminy
Radowo Ma³o dochodzi do nielegalnego poboru energii elektrycznej. Policjanci bêd¹cy na miejscu
potwierdzili fakt kradzie¿y pr¹du.
22 latek mieszkaj¹cy w tym miesz-

kaniu sam stworzy³ amatorskie
przy³¹cze, za poœrednictwem którego czerpa³ pr¹d, nara¿aj¹c tym samym zak³ad energetyczny na straty.
M³ody „elektryk” zosta³ zatrzymany
i us³ysza³ zarzut kradzie¿y energii
elektrycznej. Do zarzutu przyzna³
siê. Nielegalne przy³¹cze zosta³o
zdemontowane.
Teraz mieszkaniec gminy Radowo Ma³e oczekuje na rozprawê. Za
czyn ten grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolnoœci.
(kp)
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Sesja i nowe
op³aty i podatki
(WÊGORZYNO). W czwartek
o godz. 14. w tutejszym Urzêdzie
Miejskim rozpocznie siê sesja Rady
Miejskiej.
Podczas sesji radni uchwal¹
mi.in. podatek rolny na rok przysz³y.
W projekcie uchwa³y podstawê do
obliczenia podatku rolnego na terenie
gminy Wêgorzyno obni¿a siê z 75,86
z³ za q do 55 z³, co oznacza wzrost o
5 z³ od q.
Za 1 ha przeliczeniowy stawka
wyliczona przez prezesa GUS wynosi
189,65 z³ za ha na rok przysz³y (w tym
roku 185,45). Jeœli radni zaakceptuj¹
projekt uchwa³y, wówczas po obni¿eniu stawka za 1 ha przeliczeniowy bêdzie wynosiæ 137,50 z³ (w tym roku
wynosi 125 z³).
Kolejna uchwa³a bêdzie uchylaj¹ca od podatku leœnego. Podczas
sesji rady Miejskiej radni dokonaj¹
podzia³u gminy Wêgorzyno na sta³e
obwody g³osowania, ustalenia ich
granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
Wa¿nymi dla wszystkich miesz-
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Coraz wiêcej
bobrów

kañców gminy uchwa³ami bêd¹: Regulamin utrzymania czystoœci i porz¹dku
na terenie gminy Wêgorzyno, wyboru
metody ustalenia op³aty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi,
ustalenia wzoru deklaracji o wysokoœci op³aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi sk³adanej przez w³aœcicieli nieruchomoœci po³o¿onych na
terenie gminy Wêgorzyno, szczegó³owego sposobu i zakresu œwiadczenia
us³ug w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od w³aœcicieli nieruchomoœci, na których zamieszkuj¹ mieszkañcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczon¹ przez w³aœciciela nieruchomoœci op³atê za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
W gminach, w których podjêto
uchwa³y, od przysz³ego roku znacz¹co
maj¹ wzrosn¹æ koszty wywozu œmieci,
najbardziej ucierpi¹ rodziny wieloosobowe. Op³aty za wywóz œmieci mog¹
wzrosn¹æ nawet kilka razy.
Radni bêd¹ równie¿ rozpatrywaæ
skargê wniesion¹ na dzia³alnoœæ Szko³y Podstawowej w Runowie Pom. (r)

(£OBEZ-GMINA). Co jakiœ
czas kolejna bobrza rodzina zak³ada swoje ¿eremie w górnej Redze.
Ostatnio mieszkañcy £obza zauwa¿yli in¿yniersk¹ dzia³alnoœæ tych

sympatycznych zwierz¹tek w okolicach £obza. Jak widaæ na zdjêciu,
w³aœnie pracuj¹ nad budow¹ nowej
tamy. Byæ mo¿e na wiosnê pojawi¹
siê m³ode.
MM

OG£OSZENIE
Dom Dziecka w £obzie, ul. Konopnickiej 42 oferuje do sprzeda¿y
samochód osobowy marki Peugeot Partner 1.4, wyprodukowany
w 1999 r.
Opis pojazdu: - pojemnoœæ silnika - 1360 cm3; - ³adownoœæ - 647 kg;
- iloœæ miejsc - 5; - przebieg - 346 037 km
Ponadto: wspomaganie uk³adu kierowniczego, centralny zamek,
przyciemnione szyby tylne, radio. Kolor - czerwony
Samochód posiada wa¿ny przegl¹d techniczny do kwietnia 2013 r.
Cena wywo³awcza: 5200,00 (s³ownie: piêæ tysiêcy dwieœcie z³otych).
Osoby zainteresowane zakupem wy¿ej wymienionego pojazdu
proszone s¹ o sk³adanie pisemnych ofert w sekretariacie Domu
Dziecka w £obzie, w kopercie z dopiskiem „Oferta zakupu samochodu
Peugeot Partner”. Termin sk³adania ofert up³ywa w dniu 17.12.2012 r.
o godz. 12.00. Oglêdzin w/w samochodu mo¿na dokonaæ w terminie
do dnia 14.12.2012 r. do godz. 15., po uprzednim umówieniu siê
telefonicznym. Nr telefonu 091 397 83 93.
Nabywca zostanie powiadomiony o terminie i miejscu podpisania
umowy sprzeda¿y. Wydanie samochodu nast¹pi po dokonaniu zap³aty.
Sprzedaj¹cy zastrzega sobie prawo do uniewa¿nienia postêpowania
bez podawania przyczyny.
Dyrektor Domu Dziecka w £obzie
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Najwy¿szy czas coœ z placem zrobiæ
(£OBEZ). Po publikacji
artyku³u „Uwolnijcie nas
od Niepodleg³oœci”
zg³osili siê do nas
w³aœciciele
nieruchomoœci przy
ul. Niepodleg³oœci 66,
z wyjaœnieniem, ¿e
inicjatywa remontu
placu wysz³a od nich i to
nie oni blokuj¹ remont.
W przychodni przy ul. Niepodleg³oœci 66 zarejestrowanych jest obecnie 7429 pacjentów, czyli oko³o po³owa mieszkañców gminy. Oprócz
przychodni funkcjonuje tam równie¿
druga przychodnia, w której mieœcie
siê: lekarze specjaliœci i Sanepid,
Administrator. Wszyscy maj¹ obowi¹zek partycypowaæ w kosztach remontu placu. Najwiêkszy udzia³ w
placu, albowiem 67 proc. posiada
gmina. W³aœcicielom budynku, w
którym mieœci siê przychodnia kilka
lat temu sprzedano obiekt po obrysie
z 2,5 metrowym pasem gruntu z
trzech stron, w akcie notarialnym
ustanawiana jest równie¿ droga konieczna. Koniecznoœæ partycypacji w
remoncie drogi i placu zosta³a ustanowiona w wysokoœci 2,7 proc.
16. paŸdziernika o godz. 12.00
odby³o siê spotkanie z wiceburmistrzem £obza, w którym mieli uczestniczyæ wszyscy wspó³w³aœciciele.
- Inicjatywa nie wysz³a od gminy,
tylko od doktora Bajerowicza w porozumieniu z nami, bo my jako w³aœciciele musieliœmy wyraziæ zgodê,
¿e bêdziemy partycypowaæ w kosztach. Remont jest w gestii w³aœciciela, ³adny plac podnosi wartoœæ budynku, zale¿y nam na tym ale i na dobru
pacjentów.
Na spotkaniu zosta³o poruszonych kilka tematów. W artykule jest
napisane, ¿e 60 proc. osób korzystaj¹cych z placu to s¹ klienci naszej
przychodni. Ostatnimi czasy mo¿na
zobaczyæ, ¿e lekarze, którzy przyje¿d¿aj¹ do drugiej przychodni, parkuj¹ pod nasz¹. Nam to nie przeszkadza. Pacjenci przychodz¹ do przychodni naprzeciwko po po³udniu, do
nas - do godziny 18.00. Lekarze umawiaj¹ ludzi na godziny, wiêc tam nie
stoj¹ ca³y czas te same samochody.
Jest du¿o rencistów i emerytów, którzy nie je¿d¿¹ samochodami. Nie róbmy scen. Na placu s¹ powybijane
dziury. Ten plac wygl¹da tak, jak
wygl¹da³ 10-15 lat temu. Najwy¿szy
czas coœ z tym zrobiæ – powiedzia³
w³aœciciel.
Z dalszych wyjaœnieñ w³aœcicieli
wynika, ¿e podczas pierwszego spotkania w magistracie pad³a propozycja ze strony urzêdu, by w³aœciciele

odkupili kolejne udzia³y w placu.
Mia³ go podzieliæ prywatny geodeta.
- Podczas pierwszego spotkania
pad³y zarzuty ze strony innych wspó³w³aœcicieli, ¿e postawi¹ nam bramkê
i zagrodz¹ wjazd, co jest niezgodne z
prawem. Wróciliœmy do burmistrza
22 paŸdziernika. Chcieliœmy zobaczyæ, w jaki sposób wytycz¹ nowy
podzia³ geodezyjny. Rozmowa przebiega³a bardzo spokojnie. Doszliœmy
do consensusu. Spyta³ czy jesteœmy w
stanie partycypowaæ w kosztach powy¿ej granicy, któr¹ mamy w akcie
notarialnym. Stwierdziliœmy, ¿e tak,
ale najpierw musimy mieæ kosztorys,
abyœmy wiedzieli, o jakiej kwocie
rozmawiamy. Nie chcieliœmy podpisywaæ zobowi¹zania bez tej wiedzy.
Powiedzia³, ¿e szacunkowa wartoœæ
wynosi oko³o 120 tys. z³ (do granicy
naszego budynku bez placu, który
znajduje siê dalej i z ty³u budynku).
Na spotkaniu 22 paŸdziernika
zastrzegliœmy, ¿e jeœli gmina wyjdzie
z t¹ inicjatyw¹, to bardzo chêtnie
pójdziemy na wspó³pracê. Jesteœmy
otwarci na rozmowy powy¿ej 2,7
proc.
Pan wiceburmistrz sam powiedzia³ najpierw doktorowi Bajerowiczowi, póŸniej na pierwszym spotkaniu to powtórzy³, ¿e przysz³y rok, jeœli chodzi o gminê, nie wchodzi w grê,
bo on planuje teraz bud¿et i s¹ inne
wydatki, przede wszystkim kanalizacjê na zatorzu. To z jego strony wysz³o, ¿e 2013 rok nie wchodzi w rachubê. My stwierdziliœmy, ¿e jest to
nam na rêkê, bo planujemy inne inwestycje. Remont placu to inwestycja,
któr¹ trzeba zaplanowaæ, przecie¿ nie
wyjmiemy z konta od rêki 40-50 tys.
z³ na ten cel. Ludzie te¿ powinni wiedzieæ z wyprzedzeniem przynajmniej
pó³rocznym o planowanych inwestycjach, bo to nie jest 500 z³ – doda³
w³aœciciel.
W³aœciciele odpowiedzieli równie¿ na pytanie radnej Marii Pokomedy, która dopytywa³a, kto dopuœci³,
aby w miejscu z fatalnym dojazdem
mieœci³a siê przychodnia. Pod decyzj¹ o warunkach zabudowy nr 95/
2009 z upowa¿nienia burmistrza
podpisa³a siê pani Ewa Ciechañska,
burmistrz wiêc musia³ wiedzieæ.
- Na wszystko musieli daæ nam
zgodê. Budynek nigdy nie by³ przekszta³cony, mimo ¿e wczeœniej by³
tam RUM i geodezja, ale w dokumentach funkcjonowa³ jako œwietlica.
Dopiero my to przekszta³ciliœmy,
musieliœmy jeŸdziæ do Wojewódzkiej
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Szczecinie, do Narodowego Funduszu Zdrowia, poniewa¿ obiekt i
pomieszczenia musz¹ spe³niaæ
wszystkie ustawowe normy. W remont budynku w³o¿yliœmy bardzo
du¿o pieniêdzy, by³a to go³a ceg³a.
Teraz jest elewacja wszystko ³adnie
zrobione.

Wiedzieliœmy, co kupujemy, jakie
s¹ warunki. W akcie notarialnym jest
wyraŸnie napisane – 2,7 proc. partycypacji kosztów. Czy to nasza wina,
¿e gmina wtedy wytyczy³a tak¹ dzia³kê? Gdy to by³o gminy, to by³o dobrze. Zosta³o oddane Stargardowi,
nie zabezpieczaj¹c siê. PóŸniej przestaliœmy podlegaæ pod Stargard. Stargard wystawi³ ten budynek na sprzeda¿. Przecie¿ gmina mia³a prawo
pierwokupu. Dlaczego siê tym nie
zainteresowa³a? Od pocz¹tku s¹ problemy. Do gminy nale¿y 67 proc. Kto
wyznacza³ 2,7 partycypacji kosztów?
Dlaczego nie zosta³o wyznaczone
wiêcej od razu? Po co teraz mam
kupowaæ plac? Nikt nie ma prawa
zmusiæ nas do tego, abyœmy go kupili.
Po rozmowie u burmistrza by³am
zniesmaczona rozmow¹, podczas
której powiedziano nam, ¿e zostan¹
postawione bramki i zablokowany
dojazd. To nie jest nasza wina. Kupiliœmy budynek, który wygl¹da³ tak,
jak wygl¹da³, mieliœmy wgl¹d do
map. Tam jest nasza ciê¿ka praca, my
to sami robiliœmy. Do tej przychodni
nale¿y 7429 pacjentów, to jest pó³
gminy, oni p³ac¹ podatki, to s¹ wyborcy przecie¿ – doda³a w³aœcicielka.
Podczas pierwszego spotkania
wspó³w³aœciciele poszukiwali równie¿ rozwi¹zania, które odblokowa³yby plac. Podjêto problem parkowania, w tym równie¿ dwóch miejsc,
znajduj¹cych siê na wprost podjazdu
dla osób niepe³nosprawnych, które
ów wjazd blokuj¹. Wspó³w³aœciciel
obiektu, w którym znajduje siê przychodnia dopytywa³, czy mo¿e dla
swoich lekarzy wykupiæ trzy miejsca
parkingowe, okaza³o siê jednak, ¿e
nie ma takiej opcji.
- Na spotkaniu pad³ zarzut, ¿e w
90 proc. to s¹ nasi pacjenci. To nie s¹
moi pacjenci, to s¹ pacjenci NFZ, to
s¹ obywatele Rzeczpospolitej Polskiej, mieszkañcy £obza i p³ac¹ takie
same podatki i s¹ wyborcami m.in.
pana burmistrza. Maj¹ prawo po tym
placu chodziæ i tam parkowaæ.
Nie zawsze osoby, które parkuj¹
pod naszym budynkiem, korzystaj¹ z
przychodni. Ludzie parkuj¹ tam,
gdzie jest miejsce. Przecie¿ ja nie
pytam czy ktoœ parkuj¹c pod budynkiem, bêdzie korzysta³ z us³ug lekarzy tej przychodni.

My nikogo o nic nie prosimy, prosimy jedynie, aby nam nikt nie przeszkadza³. Chcemy tu spokojnie ¿yæ.
Mamy obowi¹zek partycypowania w
wysokoœci 2,7 proc., a w wiêkszej
czêœci, to jest ju¿ wola w³aœcicieli,
któr¹ na spotkaniu 22 paŸdziernika
wykazaliœmy, ale gdy wyjdzie to od
gminy, a gminny geodeta wytyczy
dzia³ki i zostan¹ nam przedstawione
koszty. Nie zgodzimy siê jednak na 60
proc. udzia³u w kosztach. dziur nie
wybili pacjenci ¿adnej z przychodni
ani Administratora czy Sanepidu. Ten
plac wygl¹da tak samo ju¿ od przynajmniej 10-15 lat. My tam jesteœmy
od trzech – doda³ w³aœciciel.
Zwróci³ równie¿ uwagê, ¿e przez
plac przeje¿d¿aj¹ gminne auta, które
s³u¿¹ do przewozu niepe³nosprawnych dzieci. Parkuj¹ w gara¿ach znajduj¹cych siê na ty³ach placu. Najwiêksze dziury s¹ po ³uku placu.
W³aœciciel obiektu, przy okazji
remontu budynku, we w³asnym zakresie ³ata³ równie¿ plac. I tylko w
tym miejscu wygl¹da parking najlepiej.
Inna rzecz, ¿e gdy postawiono
Biedronkê, wykonano alejkê w parku, bo ludzie chodz¹ do marketu,
szybko i sprawnie wykonano równie¿
chodnik przy Biedronce, bo tamtêdy
chodz¹ ludzie z marketów, ale gdy
chodzi o lokalnych w³aœcicieli firm,
to pojawia siê problem.
Wszak skoro gmina jest w³aœcicielem w 67 proc. to dlaczego w sytuacji, gdy plac nale¿y wyremontowaæ,
sk³ania siê prywatnych w³aœcicieli do
kupna placu? Ktoœ kiedyœ wytyczy³
dzia³ki, ka¿dy ze wspó³w³aœcicieli
kupuj¹c obiekt wraz z przynale¿nym
placem, chyba wiedzia³, z czym wi¹¿e siê udzia³ w nim.
Dlaczego wiêc teraz zaczynaj¹
siê nieporozumienia i wytaczanie argumentów przez innych wspó³w³aœcicieli, ¿e do jednych firm przychodzi wiêcej osób, ni¿ do drugich, uzale¿niaj¹c swój udzia³ w remoncie od
kupna kolejnej czêœci placu przez
innych?
Zastanawiaj¹ce jest te¿, jakim
prawem wskazuje siê, ¿e lekarze i
pacjenci powinni korzystaæ z parkingów marketów, skoro parkingi te nie
s¹ w³asnoœci¹ gminy?
MM
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Uczniowie na sesji
(RESKO). Uczniowie
reskiej Szko³y
Podstawowej goœcili
ze swoim programem
artystycznym na sesji
Rady Miejskiej.
Sesja Rady Miejskiej odby³a siê
w nowo wyremontowanym Centrum Kultury. Na scenie czekali ju¿
uczniowie tutejszej szko³y podstawowej. Wystêp rozpoczêto od zaœpiewania hymnu polskiego, a nastêpnie Roty. Uczestnicy sesji mogli
równie¿ wys³uchaæ wielu patriotycznych pieœni zwi¹zanych z drog¹
do odzyskania niepodleg³oœci przez
Polskê. Nie zabrak³o równie¿ krótkiego rysu historycznego, w czasie
którego pad³y s³owa: „Bo choæ to
przesz³oœæ odleg³a naszym obowi¹zkiem pielêgnowaæ przesz³oœæ
jak kwiaty, bo bez ludzkiej pamiêci
nie istnieje przesz³oœæ”
Niespodziank¹ przygotowan¹
przez uczniów by³o wspólne wykonanie wraz z uczestnikami sesji znanych utworów: „Wojenko, wojenko”, „U³ani”, „Legiony”.
MM
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Szczury na ulicach miasta
(RESKO). W jednej
czêœci miasta s¹
szczury. Wylêgarni¹, jak
twierdz¹ mieszkañcy,
jest jedna z posesji, na
której w³aœciciel trzyma
oko³o 25 psów.
Problem ze szczurami nasili³ siê,
gdy PKP zaczê³a rozbieraæ tory.
Okaza³o siê, ¿e i pod nimi by³y siedliska gryzoni. Po zruszeniu torów
szczury wyprowadzi³y siê w nowe
rejony, zbli¿aj¹c siê tym samym do
centrum miasta.
Szczury nie boj¹ siê ludzi,
chodz¹ w bia³y dzieñ nie tylko po
drodze, ale wchodz¹ na posesje, do
domów, sklepów, zasiedlaj¹c coraz
wiêksze rejony miasta.
O tym problemie podczas sesji
Rady Miejskiej wspomnia³a radna
Renata Kulik.
- Na ostatniej komisji rozmawialiœmy o szczurach, które pojawi³y
siê w jednej dzielnicy Reska. Nawet
nie spodziewa³am siê, ¿e w ci¹gu
kilku dni dostanê kilka telefonów od
mieszkañców ulic: Chopina,
¯eromskiego, ul. Dworcowej. To
jest problem narastaj¹cy. Opowiada³a mi wczoraj mieszkanka z ul.
Górnej, ¿e szczury pojawiaj¹ siê ju¿
stadnie, czyli kilkanaœcie szczurów
przemieszcza siê razem. Gryzonie
próbuj¹ wchodziæ do mieszkañ,
wchodz¹ do piwnic, pojawi³y siê na
ul. Dworcowej, dochodz¹ bardzo
daleko. To ¿e siê pojawi³y i jest ich
tak du¿o, to jest sygna³, ¿e mog¹
przemieœciæ siê w nasz¹ stronê.
Wydaje mi siê, ¿e trzeba to jak najszybciej za³atwiæ, ¿e Sanepid powinien zastosowaæ jak najszybciej
swoje metody. Nie wyobra¿am sobie, ¿e mieszkañcy mieliby to samodzielnie wykonywaæ, bo jak ogl¹dacie pañstwo telewizjê, to okazywa³o
siê, ¿e takie samodzielne interwencje koñczy³y siê nawet œmierci¹
dzieci. To powinna zrobiæ wyspecjalizowana firma. To przez kilka
miesiêcy naros³o. Wiemy, gdzie jest
Ÿród³o i to Ÿród³o jest nam znane i
wydaje mi siê, ¿e stra¿nicy miejscy
mog¹ wejœæ i zobaczyæ co siê dzieje
u tego Ÿród³a – mówi³a radna.
W odpowiedzi na ten apel sekretarz gminy Resko Danuta Mielcarek
poinformowa³a zebranych, ¿e gmina podjê³a bardziej radykalne dzia³ania, ni¿ doraŸna deratyzacja.
- Nasze mo¿liwoœci prawne s¹
tutaj ograniczone i przede wszystkim og³aszamy deratyzacjê, bo taki
jest obowi¹zek jako gminy. Sami
pañstwo widzicie, ¿e to ¿adnego
rezultatu nie przynios³o. W zwi¹zku

z tym nawi¹zaliœmy kontakty z ró¿nymi firmami i w wyniku prowadzonych przez ostatnie dwa dni rozmów, wynajêliœmy firmê, która zajmie siê fachowo wy³apywaniem
szczurów. W pi¹tek przedstawiciele
firmy przyjad¹ na rozmowy, by ustaliæ sposób pozbycia siê szczurów.
Jedna z propozycji to ustawienie
karmików z truciznami.
W czwartek ma odbyæ siê spotkanie z w³aœcicielem. Jesteœmy
ograniczeni mo¿liwoœci¹ wejœcia na
teren prywatnej nieruchomoœci.
Mamy wspólnie ustalaæ co bêdziemy robiæ – powiedzia³a sekretarz
podczas sesji.
Szczury chodz¹ stadami
w bia³y dzieñ
Postanowiliœmy od razu pojechaæ na miejsce. By³o ju¿ póŸno, nie
liczyliœmy, ¿e uda nam siê cokolwiek zobaczyæ w ciemnoœciach. Nie
znaliœmy dok³adnie miejsca, o którym mówiono podczas sesji, zatrzymaliœmy siê wiêc po drodze i spytaliœmy przechodnia.
- Jesteœcie ju¿ niedaleko, ale
uwa¿ajcie, aby was szczury nie zaatakowa³y. Jest ich tam pe³no. S¹
wszêdzie i w ogóle nie boj¹ siê ludzi.
Pojechaliœmy we wskazane
miejsce. Nim zdo³aliœmy rozejrzeæ
siê, pojawili siê mieszkañcy.
- Sk¹d jesteœcie? Z Tygodnika?
Tu siê nie da ¿yæ, smród i szczury.
Uwa¿ajcie, jak chodzicie, tu najlepiej w gumowcach tylko. Pod ca³ym
ogrodzeniem szczury zrobi³y sobie
wyjœcia. Jak d³ugo s¹? Chyba ju¿ z
15 lat i nikogo to nie obchodzi –
powiedzia³ jeden z mieszkañców
dzielnicy.
Rzeczywiœcie pod betonowym
ogrodzeniem co jakiœ czas widoczne s¹ dziury wyryte w ziemi.
- Rozsypcie tu coœ do jedzenia,
to zaraz siê pojawi¹ – doda³ mê¿czyzna i odszed³ w swoj¹ stronê. Niebawem jednak pojawi³ siê kolejny rozmówca.
- Jestem obstawiony ³apkami i
trutk¹ doko³a a szczury i tak chodz¹,
przecie¿ ³apki i trutka nic nie zrobi¹,
bo tych szczurów jest tutaj chmara.
Jeœli w³aœciciel nie zacznie têpiæ
szczurów, to nic nie da siê zrobiæ. On
to ma w dupie. One w ogóle nie boj¹
siê, w bia³y dzieñ tu chodz¹. Przy
murze gdzie s¹ psy, by³ pojemnik na
plastik i szk³o, to wszystko a¿ siê
„gotowa³o”, tyle ich tu zawsze by³o.
Teraz zabrali pojemnik. Szczury
roznosz¹ choroby, s¹ groŸne, a tutaj
s¹ ma³e dzieci. Nikt nie chcia³by
tego mieæ. Ale najgorsze, ¿e nic siê
z tym nie dzieje. By³o zg³aszane.
Wszyscy s¹siedzi chodz¹ do gminy,
do stra¿nika miejskiego... Porz¹dek

trzeba zacz¹æ robiæ z w³aœcicielem
tego terenu, od podszewki. Wszyscy ju¿ mamy szczury, s¹ nawet w
blokach. Ka¿dy wie, ¿e to jest nie w
porz¹dku wobec nas, ale nikt z tym
nic nie robi. P³acimy podatki, administracja powinna zadzia³aæ. Tam
przecie¿ jest wylêgarnia szczurów,
ca³y szczurzy inkubator.
- Co ja tu zrobiê z ³apk¹ i trutk¹?
Wczoraj ³apka by³a nastawiona,
dzisiaj ju¿ jest zabity szczur. Jestem
obstawiony trutk¹. Miesi¹c-dwa
miesi¹ce temu by³y wywieszone
informacje na drzewach, aby obstawiæ siê trutk¹, bo jak nie to bêdzie
mandat, taka by³a informacja z gminy. Ja i tak jestem obstawiony trutk¹,
w miesi¹cu kupujê 3-4 paczki i
wszystko jest zjedzone. Moja ³apka
jest ju¿ ca³a powyginana od uderzeñ, a nie jest stara. Jesteœmy bezsilni. My zg³aszamy to notorycznie
do Stra¿y Miejskiej. Fotoradarów
to potrafi¹ napier... doko³a. Wystarczy tu paczkê ry¿u rozsypaæ i chwilkê poczekaæ, a zaraz pojawi siê
chmara szczurów, a tu jest du¿o
ma³ych dzieci – doda³ kolejny
mieszkaniec.
Minê³o zaledwie kilka chwil, a
na chodniku pojawi³ siê kolejny
mê¿czyzna. Na nasz widok zatrzyma³ siê.
- Ubiliœcie szczura?
- Trzy s¹ rozjechane na drodze,
kilka przebieg³o tu¿ przy nas.
- Z drugiej strony jak pójdziecie,
to tam jest jeszcze gorzej. Kiedyœ tu
szed³em, to 15 sztuk by³o na chodniku, a¿ o ma³o cz³owiek ataku nie
dosta³, cholera. Nie ma ¿adnego
porz¹dku, nic. jest to, ¿e gmina nic
z tym nie robi, a nie zap³aæ cz³owieku podatku, to od razu dopierdziel¹
i jest zamieszanie. Ludzie uczciwie
pracuj¹, p³ac¹ podatki, a tu nie mo¿na zrobiæ z tym porz¹dku? Niczego
nie mo¿na siê doprosiæ i taki jeden
cz³owiek, który ma tê posesjê, jest
panem w tej czêœci miasta. Ma swój
folwark. Niech ma swoj¹ w³asnoœæ,
ale hodowlê szczurów? No jak to
mo¿e byæ. Ludzie kochani! - powiedzia³, wskazuj¹c na posesjê.

Walka ze szczurami rozpoczêta
Zachowanie porz¹dku i czystoœci na terenie gminy, zgodnie z
ustaw¹, jest zadaniem w³asnym
gminy. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 8
ustawy o utrzymaniu czystoœci i
porz¹dku w gminach ustawodawca
upowa¿ni³ radê gminy do wyznaczenia obszarów podlegaj¹cych
obowi¹zkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania. Zarz¹dzeniem burmistrza obowi¹zkowa
deratyzacja ze strony w³aœcicieli
budynków ma nast¹piæ od 3 do 14
grudnia br. To dzia³anie ma zostaæ
wykonane równoczeœnie z dzia³aniami firmy, która ju¿ od minionego
pi¹tku podjê³a siê deratyzacji. Ze
wzglêdu na spory obszar i trudny
teren odszczurzanie dzielnicy Reska ma potrwaæ do 21 grudnia. Do
tego czasu ca³y czas bêd¹ wystawiane karmiki z trucizn¹.
Dosz³o równie¿ do porozumienia pomiêdzy gmin¹ a w³aœcicielem
nieruchomoœci przy udziale Sanepidu i Powiatowego Lekarza Weterynarii. Uzgodniono, ¿e psy znajduj¹ce siê na posesji, na czas deratyzacji
zostan¹ zamkniête w jednym pomieszczeniu, pracownicy firmy
wejd¹ na teren i rozstawi¹ tam karmiki z trucizn¹. Podobne karmiki
maj¹ stan¹æ na ca³ym obszarze objêtym plag¹ szczurów. Jest to niezwykle trudne zadanie przy
uwzglêdnieniu faktu, ¿e znajduje siê
tam wiele nieczynnych kana³ów zarówno po gospodarstwie, jak i podziemnych elementów budowlanych
na terenie nieczynnego dworca.
Sporo szczurzych rodzin gnieŸdzi
siê pod torowiskiem. Ju¿ teraz wiadomo, ¿e po jednorazowej akcji
najprawdopodobniej nie uda siê
ca³kowicie pozbyæ problemu. Z
pewnoœci¹ jednak populacja gryzoni zmniejszy siê radykalnie.
Aby zapobiec kolejnej pladze na
tak¹ skalê kilka razy w roku bêdzie
wykonywana kontrola i w razie potrzeby podejmowane dzia³ania ze
strony gminy w³¹czaj¹c w to mieszkañców.
MM
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Konsultacje niby by³y, ale bez mieszkañców

Zdro¿ej¹ odpady. Rewolucja œmieciowa,
na razie w zaciszu gabinetów
(£OBEZ) Mieszkañcy
¿yj¹ w b³ogiej
nieœwiadomoœci, a
tymczasem urzêdnicy
w zaciszu gabinetów
urzêdu miejskiego
szykuj¹ im rewolucjê
œmieciow¹. Mo¿e ona
wywo³aæ szok cenowy,
zw³aszcza w rodzinach
wieloosobowych
i wielodzietnych.
Projekt zak³ada, ¿e bêdziemy p³aciæ podatek œmieciowy „od g³owy”,
czyli nie jak dotychczas za kube³, ale
zap³aci go ka¿dy mieszkaniec. Ustalono stawkê na poziomie 21,09 z³ od
osoby za œmieci ogólne lub 14,06 z³ od
osoby za œmieci posegregowane.
Czteroosobowa rodzina zap³aci wiêc
odpowiednio 84,36 z³ lub 56,24 za
œmieci posegregowane - miesiêcznie.
Do tego trzeba bêdzie doliczyæ cenê
worków na œmieci w przypadku segregowania.
Pisz¹c o b³ogiej nieœwiadomoœci,
nawi¹zujê do braku rzeczywistych
konsultacji w tej sprawie. Sam uda³em
siê wczoraj na posiedzenie po³¹czonych komisji Rady Miejskiej, by dowiedzieæ siê, o co chodzi, ale niewiele
zrozumia³em z zapisów projektu regulaminu utrzymania czystoœci i porz¹dku na terenie gminy £obez. Po prostu
wiele punktów rodzi ró¿ne pytania, na
które odpowiedzi znaj¹ autorzy projektu, a przecie¿ nie na tym to polega,
by oni t³umaczyli wszystkim o co chodzi. Regulamin powinien byæ tak napisany, by rozumia³a go wiêkszoœæ bez
potrzeby objaœniania. Niestety, urzêdnicy jak zwykle nawalili z konsultacjami. Co prawda wszystko formalnie
wykonali, czyli og³osili, ¿e w internecie jest projekt i mo¿na sk³adaæ do niego wnioski, ale og³oszenia nie zlecono
Tygodnikowi £obeskiemu, pozbawiaj¹c wiedzy o konsultacjach jego czytelników. Co prawda wiceburmistrz
Ireneusz Kabat twierdzi³, ¿e by³o zlecone do wszystkich gazet lokalnych,
ale sprawdzi³em, do nas nie trafi³o.
Mniejsza z tym, nie pierwszy raz, ale
co to znaczy, ¿e ludzi odsy³a siê do internetu. Przecie¿ nie wszyscy go maj¹.
Po drugie, ustawa wesz³a w ¿ycie 1
stycznia 2012 roku i by³o wystarczaj¹co du¿o czasu, by przeprowadziæ rzeczywiste konsultacje, a nie pozorowane. Zwo³aæ spotkania we wsiach i w
mieœcie, przedstawiæ projekt, rozmawiaæ z ludŸmi i ich s³uchaæ.

Nie wiem kto i z kim ustala³ w gabinetach te wszystkie sprawy, ale
punktem wyjœcia powinno byæ wyliczenie kosztów. Radni niestety przyjêli proponowane ceny jako coœ normalnego i nikt wczoraj nie zapyta³ - a
sk¹d taka cena, 21,09 z³ od osoby miesiêcznie.

Nie bêdê wchodzi³ w szczegó³y
regulaminu, który ma byæ uchwalony
na jutrzejszej sesji, bo uwa¿am, ¿e i
tak na to za póŸno, ale zajrza³em na
stronê gminy Pszczyna, która jako
pierwsza w Polsce uchwali³a op³atê
œmieciow¹. Otó¿ mieszkañcy gminy
Pszczyna wyrazili, w przeprowadzonym w dniu 12.11.2006 r. referendum
lokalnym, akceptacjê, by Gmina Pszczyna przejê³a „obowi¹zki w³aœcicieli nieruchomoœci w zakresie wyposa¿enia nieruchomoœci w urz¹dzenia
s³u¿¹ce do zbierania odpadów komunalnych sta³ych, utrzymywanie tych
urz¹dzeñ w odpowiednim stanie sanitarnym, porz¹dkowym i technicznym
oraz pozbywania siê zebranych na
terenie nieruchomoœci odpadów komunalnych sta³ych, za odp³atnoœci¹ w
wysokoœci ustalonej przez Radê”.
I co siê okazuje? Ano gmina przejê³a i teraz ka¿dy mieszkaniec p³aci...
7,75 z³otych! Sk¹d wiêc u nas cena
21,09 lub 14,06 z³? Nie wiadomo. Na
stronie internetowej Pszczyny znalaz³em sprawozdanie z realizacji planu
gospodarki odpadami za lata 20042006, a wiêc w tu¿ przed przeprowadzonym referendum. Ju¿ sam cel jego
sporz¹dzenia jest warty przytoczenie,
bo pokazuje, jak tamtejsze w³adze
traktuj¹ mieszkañców.
Otó¿ celem przygotowania sprawozdania by³o: „dokonanie oceny wykonania postawionych w planie gminnym zadañ szczegó³owych, jakoœciowych i iloœciowych, dotycz¹cych zagadnieñ organizacyjnych i technicznych, odniesionych do wymaganych
stopni przetwarzania, odzysku i
unieszkodliwiania odpadów. Sprawozdanie winno przedstawiaæ postêpy w realizacji ka¿dego z zadañ zapisanych w planie oraz wyjaœniaæ powody zaniechania lub opóŸnieñ poszczególnych dzia³añ. Wnioski zawarte w
opracowaniu nale¿y uwzglêdniæ przy
aktualizacji gminnego planu gospodarki odpadami”.
To niby truizm, ale urzêdnicy mieli na czym pracowaæ. Wiêc ja chcia³bym, by ktoœ, zanim podejmie dalsz¹
dyskusjê, po³o¿y³ na stole takie sprawozdanie za lata minione, byœmy wiedzieli cokolwiek i mieli na czym siê
oprzeæ. A tak to wszystkie dane fru-

waj¹ w powietrzu i kto je z³apie, ten
coœ wie. Tam podaj¹ odpady w kilogramach, u nas na komisji s³ysza³em o
litrach, a to przecie¿ nie to samo. Tam
s¹ konkretne wyliczenia iloœci wyprodukowanych kilogramów odpadów w
poszczególnych latach w ca³ej gminie
i na g³owê mieszkañca (45441 mieszkañców w 2006 roku wytworzy³o 6500
ton œmieci, jeden mieszkaniec - 143 kg
rocznie). Przypomnê, p³ac¹ oni dzisiaj
7,75 z³ za od osoby i maj¹ tylko jedn¹
uchwa³ê w tej sprawie! Nie wiem, co
bêd¹ musieli zmieniæ po nowelizacji
ustawy o gospodarce odpadami, ale
byæ mo¿e niewiele. Dla zobrazowania
przytoczê tê uchwa³ê.
Uchwa³a Nr VI/45/11 Rady
Miejskiej w Pszczynie z dnia 24 lutego 2011 r.
w sprawie zmiany Uchwa³y nr
XVII/177/07 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 20 grudnia 2007 r. w
sprawie przejêcia przez Gminê Pszczyna obowi¹zków w³aœcicieli nieruchomoœci w za kresie wyposa¿enia
nieruchomoœci w urz¹dzenia s³u¿¹ce
do zbierania odpadów komunalnych
sta³ych, utrzymywanie tych urz¹dzeñ
w odpowiednim stanie sanitarnym,
porz¹dkowym i technicznym oraz pozbywania siê zebranych na terenie
nieruchomoœci odpadów komunalnych sta³ych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8,
art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1591 z póŸn. zm.), art. 6a i
art. 6b ustawy z dnia 13 wrzeœnia 1996
r. o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku
w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236,
poz.2008 z póŸn. zm.), art. 4 ust. 1
ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o og³aszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U.
z 2007 r. Nr 68, poz. 449) i akceptacji
mieszkañców gminy Pszczyna, wyra¿onej w przeprowadzonym w dniu
12.11.2006 r. referendum lokalnym,
dotycz¹cym przejêcia przez gminê
Pszczyna obowi¹zków w³aœcicieli
nieruchomoœci w zakresie wyposa¿enia nieruchomoœci w urz¹dzenia s³u¿¹ce do zbierania odpadów komunalnych sta³ych, utrzymywanie tych
urz¹dzeñ w odpowiednim stanie sanitarnym, porz¹dkowym i technicznym
oraz pozbywania siê zebranych na terenie nieruchomoœci odpadów komunalnych sta³ych, za odp³atnoœci¹ w
wysokoœci ustalonej przez Radê.

Rada Miejska w Pszczynie
uchwala, co nastêpuje:
§ 1. W Uchwale (...) zmienia siê §
2 ust. 1, który otrzymuje brzmienie:

§ 2.1. Wysokoœæ stawki zrycza³towanej miesiêcznej op³aty za przejêcie obowi¹zków, o których mowa
w § 1, ponoszonej przez w³aœcicieli
nieruchomoœci wynosi 6,50 z³ od
mieszkañca nieruchomoœci.
§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Pszczyny.
§ 3.1. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie
po up³ywie 14 dni od daty jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Œl¹skiego z moc¹ obowi¹zywania od dnia 1 kwietnia 2011 r.
2. Uchwa³a podlega podaniu do
publicznej wiadomoœci poprzez rozplakatowanie jej treœci na tablicy
og³oszeñ Urzêdu Miejskiego w Pszczynie, umieszczenie jej treœci w BIP
oraz opublikowanie w lokalnej prasie.
Uzasadnienie
Wprowadzone
zmiany
do
Uchwa³y nr XVII/177/07 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 20 grudnia
2007 r. dotycz¹ skorygowania wysokoœci stawki zrycza³towanej miesiêcznej op³aty od mieszkañca nieruchomoœci w gminie Pszczyna na wydatki zwi¹zane z przejêciem przez
gminê obowi¹zków okreœlonych w §
1. Zmiana ta wynika z zapisów umowy z dnia 29 stycznia 2008 r. (§ 10 pkt
9 i 10) zawartej pomiêdzy gmin¹ Pszczyna a firm¹ Remondis Sp. z o.o.,
zgodnie z któr¹ strony przewiduj¹, nie
czêœciej ni¿ raz w roku, waloryzacjê
wynagrodzenia wg rocznego wskaŸnika cen towarów i us³ug konsumpcyjnych.
Projekt uchwa³y zosta³ objêty
konsultacjami w terminie od dnia
11.02.2011 r. do dnia 21.02.2011 r. w
trybie Uchwa³y Nr LI/559/10 Rady
Miejskiej w Pszczynie z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegó³owego
sposobu konsultowania z rad¹ dzia³alnoœci po¿ytku publicznego lub organizacjami pozarz¹dowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o
wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotycz¹cych dzia³alnoœci statutowej tych
organizacji.
Rada Miejska Pszczyny dzia³aj¹c
ju¿ w okresie obowi¹zywania znowelizowanej ustawy, przyjê³a 23 lutego
2012 r. stawkê zrycza³towanej miesiêcznej op³aty w wysokoœci 7,75 z³
od mieszkañca nieruchomoœci. Trzeba by chyba mieszkañcom wyt³umaczyæ, jak nie chcia³o siê wczeœniej,
sk¹d taka ró¿nica w kosztach.

Kazimierz Rynkiewicz
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A mo¿e zrobiæ tak jak w Gryficach?

Dlaczego za szopki i komórki p³acimy
jak za pa³ace?
(POWIAT £OBESKI) Nie
wiem, kto i co myœla³ w ministerstwie finansów, wymyœlaj¹c górny pu³ap stawki podatku od nieruchomoœci za budynki pozosta³e,
ale to jest jakiœ podatkowy skandal, do którego nas przyzwyczajono. Ten podatek drastycznie zuba¿a finansowo ludnoœæ tych
ziem, na których pobudowano
kiedyœ PGR-y. W spadku po nich
ludzie dostali stare komórki i
szopki, za które p³ac¹ dzisiaj jak
za pa³ace.
Gdzie tu logika podatkowa?
To porównanie z pa³acami jest
oczywiœcie na wyrost, bo gdyby
nawet by³ taki podatek od luksusu,
to zapewne by³by niewiele wiêkszy
od podatku za budynki mieszkalne,
a ten mo¿e wynosiæ maksymalnie w
roku 2013 - 0,73 z³ za 1 mkw. powierzchni. Jakim w takim razie luksusem jest posiadanie szopki lub
komórki, je¿eli maksymaln¹ stawkê
tego podatku minister okreœli³ na
1000 (tysi¹c) procent wy¿sz¹ od
podatku za budynki mieszkalne?
Ten ostatni, jak poda³em, mo¿e
wynosiæ do 0,73 z³ za 1 mkw. powierzchni, zaœ za budynki pozosta³e
– 7,66 z³ z 1 mkw. powierzchni.
Zazwyczaj z tych budynków gminy
wyodrêbniaj¹ gara¿e, za które p³aci
siê kilka lub kilkanaœcie groszy wiêcej, ale w tym przypadku da³oby siê
to jakoœ wyt³umaczyæ. Jak kogoœ
staæ na samochód, to zapewne bêdzie go staæ zap³aciæ okreœlon¹ kwotê za gara¿, tym bardziej, ¿e ma on
zazwyczaj ma³¹ powierzchniê, niewiele wiêksz¹ od wstawionego tam
auta.
Jak w takim razie wyt³umaczyæ
tak wysoki podatek od budynków
pozosta³ych, czyli szopek i komórek? Moim zdaniem ten podatek
powinien byæ ni¿szy od podatku za
budynki mieszkalne, gdy¿ te bu-

dowle pe³ni¹ funkcjê wy³¹cznie pomocnicz¹, s¹ zapleczem gospodarczym dla mieszkañ, a p³aci siê za nie
wiêcej, jakby to by³y luksusowe
pomieszczenia, w³aœnie owe pa³ace.
Samorz¹dowcom przedstawiê
to obrazowo w ten sposób; obruszyli by siê, gdyby jednostkom pomocniczym - so³ectwom i radom osiedlowym – chciano przyznaæ wiêksze uprawnienia i bud¿ety, ni¿ maj¹
rady gmin. Owa w³aœnie pomocniczoœæ budynków gospodarczych
powinna sytuowaæ wysokoœæ podatku za budynki pozosta³e poni¿ej
stawki za budynki mieszkalne. Tê
ra¿¹c¹ niesprawiedliwoœæ dostrzeg³
wczeœniej, na sesji w £obzie, w
2010 roku, by³y so³tys Bonina Waldemar Zakrzewski (artyku³ pt.
„Szopka na wsi dro¿sza od gabinetu
lekarskiego”. Gdzie tu jest jakaœ
logika podatkowa? Nie wiem.
Dorzynanie najbiedniejszych
Taka wysokoœæ podatku od budynków pozosta³ych najbardziej
dotyka ludnoœæ na terenach popegeerowskich, którzy szopki i komórki
dostali w spadku po zlikwidowanych PGR-ach. Przypisano je po
prostu z automatu do ich mieszkañ.
Teraz czy chc¹, czy nie – musz¹ p³aciæ. Ustawodawca nie wzi¹³ pod
uwagê stanu zastanego przez nich,
bo gdyby dzisiaj mieli decydowaæ,
czy chc¹ postawiæ sobie komórkê i
p³aciæ, mieliby wybór i zapewne
wielu z nich zrezygnowa³o by z posiadania komórek. A jak ju¿ by postawili, to przynajmniej mieliby
nowe, a nie takie, jakie dostali, czyli
w stylu ówczesnego budownictwa
pegeerowskiego. Teraz ka¿e im siê
p³aciæ za te komórki jak za pa³ace, a
przecie¿ trzymaj¹ w nich opa³, rowery, narzêdzia itp. Nie doœæ, ¿e w
takich wsiach jest najwiêksze bezrobocie i ludzie czêsto nie s¹ w stanie utrzymaæ mieszkañ, s¹ zad³u¿e-

ni, to jeszcze obci¹¿a siê ich tysi¹ckrotnie wiêkszym podatkiem za
szopki i komórki. Maj¹ rozbieraæ?
To jest ten po¿¹dany, wymuszany
ekonomicznie, kierunek rozwoju
spo³ecznego?
Burmistrz nic nie mogê
Oczywiœcie ten artyku³ jest trochê spóŸniony, gdy¿ wiêkszoœæ
gmin ju¿ przyjê³a stawki podatkowe na rok przysz³y, ale warto go
mieæ na uwadze przy jakimkolwiek
ustalaniu stawek. Obecnie choæby
przy ustalaniu stawek za odpady.
Filozofia wielu burmistrzów, trochê mniej wójtów, jest taka, ¿e gdy
radni lub mieszkañcy nerwowo reaguj¹ na podwy¿ki, jak w przypadku by³ego so³tysa Bonina, burmistrz wstaje i mówi, ¿e on nic nie
mo¿e, bo minister ustali³ itp. No
dobrze, ale dlaczego te podatki s¹
a¿ tak wysokie. Minister ustala
górny pu³ap stawek, którego nie
mo¿na przekroczyæ, ale nie ustala
dolnego. Rozumiem, ¿e wysokie
stawki mog¹ przyjmowaæ radni w
Warszawie, Poznaniu lub Krakowie, ale dlaczego w £obzie, Resku,
Wêgorzynie, Z³ocieñcu, Drawsku
lub Trzebiatowie? Burmistrzowie
bêd¹ t³umaczyæ, ¿e nie mog¹ obni¿yæ poni¿ej po³owy stawki ministerialnej, bo pañstwo coœ im zabierze
lub czegoœ nie da. Proszê o podstawê prawn¹ dla takiego twierdzenia.
Po drugie – to niech ju¿ bêdzie choæby te 50 procent, to i tak ten podatek
wynosi³by 3,83 z³, a nie oko³o 6 z³,
jak to niektóre gminy ustali³y. Podajê stawki za szopki i komórki oraz
grunty pod nimi, obowi¹zuj¹ce w
2011 r.
Resko – 6,62 z³ / 0,39 z³
Wêgorzyno – 6,28 z³ / 0,30 z³

Dobra – 5,80 z³ / 0,26 z³
£obez – 5,38 z³ / 0,35 z³
Radowo Ma³e – 4,22 z³ / 0,23 z³
Bêdzie zima, bo górale
zbieraj¹ opa³
Jakoœ tak dziwnie sk³ada siê, ¿e
gminy w powiecie ³obeskim maj¹
najwy¿sze stawki podatku za budynki pozosta³e. Wiele gmin, i to w
s¹siednich powiatach, ma stawki
poni¿ej 5 z³, np. Gmina Œwidwin i
Chociwel po 4,80 z³ oraz Wierzchowo – 4,83 z³. Zapewne wynika to
st¹d, ¿e burmistrzowie i radni nie
wychylaj¹ nosa poza powiat i powo³uj¹ siê na siebie nawzajem. Resko
ustali 6,62 z³ (tu rz¹dzi libera³ z PO
– burmistrz „najwy¿szy podatek”),
to my coœ ko³o tego. Trochê to przypomina kawa³ z góralami: Bêdzie
zima, bo górale zbieraj¹ chrust. A
dlaczego zbieraj¹? Bo w telewizji
mówili, ¿e bêdzie zima. Ten sam
mechanizm zadzia³a³ tak¿e przy
prognozowaniu podatku œmieciowego. Dlaczego 20 z³? Bo gdzieœ
tam przyjêli 20, to my te¿ tyle ustalimy.
Burmistrz coœ jednak mogê
Zupe³nie inaczej do problemu
wsi popegeerowskich, z wieloma
pozosta³ymi w nich budynkami,
podszed³ burmistrz Gryfic. Tutaj po
prostu zró¿nicowano ten podatek,
na miasto i wieœ. Dla miasta przyjêto stawkê 6,77 z³, a dla wsi – 4,21 z³.
Gdyby ktoœ twierdzi³, ¿e nie mo¿na,
to odsy³am do Gryfic. Uchwa³ê
przyjêto pod koniec 2010 r. i obowi¹zuje do dzisiaj. Trzeba tylko
dokonaæ rozró¿nienia nie podmiotowego, lecz przedmiotowego. Okazuje siê, ¿e jak siê chce, to mo¿na.
Kazimierz Rynkiewicz
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Nie móg³ zorganizowaæ pogrzebu, bo lekarze nie chcieli wystawiæ karty zgonu

Opieka nocna do poprawki?
(£OBEZ-RESKO).
Podczas sesji Rady
Miejskiej w Resku radny
Zygmunt Œwiêcicki
zrelacjonowa³ horror, z
jakim mia³ do czynienia
po œmierci swojego ojca.
Nie by³o nikogo, kto
chcia³by wystawiæ kartê
zgonu.
- PóŸnym wieczorem w pi¹tek
zmar³ mój tato. Przyjecha³o pogotowie, ratownicy wystawili zaœwiadczenie o zgonie. Ale ¿eby zorganizowaæ pogrzeb wymagana jest
karta zgonu. Dostaliœmy telefon do
Nocnej i œwi¹tecznej opieki zdrowotnej w £obzie. Stamt¹d powinni
przyjechaæ lekarze, którzy powinni
stwierdziæ zgon i wystawiæ kartê
zgonu. Zadzwoni³em tam. Przyjechali po trzech godzinach. Podsunêliœmy im druczek karty zgonu, pozostawiony przez pogotowie. Oni jed-

nak wypisali nam kolejne zaœwiadczenie. Zaœwiadczenie to jest dokument, który nie pozwala zorganizowaæ pogrzebu. Po wielkich dyskusjach panowie stwierdzili, ¿e oni
wystawiaj¹ jedynie zaœwiadczenie,
a kartê ma wystawiæ lekarz rodzinny. Nie chcieliœmy robiæ awantury.
W poniedzia³ek uda³em siê do lekarza rodzinnego, ale okaza³o siê, ¿e
ten jest akurat na urlopie. Nie mogliœmy zorganizowaæ ani spraw pogrzebowych, ani sporz¹dziæ aktu
zgonu itd. Zadzwoni³em do szefa
firmy, która urzêduje w £obzie, ¿e
oczekujê wystawienia karty. Pojecha³ po mnie, jak nie wiem po kim,
¿e to nie jest jego zmartwienie, to ja
mam sobie znaleŸæ lekarza rodzinnego, który mi to wystawi. Poruszy³em ten temat w Narodowym Funduszu Zdrowia, gdzie zosta³em zbyty,
ich to nie interesuje, oni nie sprawdzaj¹, za co p³ac¹. Je¿eli s¹ niedomówienia, to powinienem z³o¿yæ
skargê do Izby Lekarskiej. Powiedzia³em wiêc: „czy pan nie rozumie,
¿e jestem zblokowany z organizacj¹

Podatek od nieruchomoœci
uchwalony

(RESKO). Mieszkañcy Reska
maj¹ ju¿ uchwalony podatek od
nieruchomoœci na rok przysz³y.
Podatek od gruntów zwi¹zanych
z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej bez wzglêdu na sposób
zakwalifikowania w ewidencji
gruntów i budynków w roku przysz³ym bêdzie wynosi³ 0,74 z³. Od
gruntów zajêtych pod jeziorami, na
zbiorniki wodne i retencyjne lub
elektrowni wodnych w wysokoœci –
4,51 z³/ha. Podatek od gruntów pozosta³ych w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoœci po¿ytku publicznego przez
organizacje po¿ytku publicznego w
wysokoœci 0,39 z³/m.kw.
Podatek od budynków lub ich
czêœci mieszkalnych uchwalono w
wysokoœci 0,58 z³/m.kw., podatek
od budynków lub ich czêœci zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci
gospodarczej oraz od budynków

mieszkalnych lub ich czêœci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci
gospodarczej uchwalono w wysokoœci 19 z³, zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej w
zakresie obrotu kwalifikowanym
materia³em siewnym w wysokoœci
10,65 z³/m.kw. O gruntów zwi¹zanych z udzielaniem œwiadczeñ
zdrowotnych w rozumieniu przepisów o dzia³alnoœci leczniczej, zajêtych przez podmioty udzielaj¹ce
tych œwiadczeñ w wysokoœci 4,63
z³/m.kw. Podatek od budynków lub
ich czêœci pozosta³ych w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoœci po¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego w wysokoœci 6,62
z³. Podatek od budowli uchwalono
tradycyjnie w wysokoœci 2 proc. ich
wartoœci.
Za takimi stawkami zag³osowa³o12 radnych, 3 by³o przeciw. MM

pogrzebu? Mam teraz sk³adaæ skargê na piœmie”, bo oni na telefon te¿
nie reaguj¹?
Poruszy³em naszego starostê.
Reakcja pana starosty by³a bardzo
szybka. Dyrektor wydzia³u Polityki
Spo³ecznej Wies³aw Ma³y skontaktowa³ siê z Narodowym Funduszem
Zdrowia, równie¿ z przedstawicielem firmy. Po kilku minutach dosta³em powiadomienie, ¿e w drodze
wyj¹tku szef lekarzy ³obeskich wystawi mi kartê zgonu, tylko muszê siê
pofatygowaæ do Œwidwina. By³o ju¿
oko³o 14.00 w poniedzia³ek. Pojecha³em do Œwidwina i co dziwne ten
lekarz wystawi³ mi kartê zgonu na
druczku, który ja da³em jego lekarzowi - opieczêtowany Wojewódzk¹
Stacj¹ Pogotowia Ratunkowego
Transportu Sanitarnego, gdzie jest to
wszystko niezgodne z prawem.
Myœla³em, ¿e po tej sytuacji
sprawa jakoœ siê unormuje, ¿e lekarz, który przyje¿d¿a i stwierdza,
bêdzie wypisywa³ kartê zgonu. Teraz nasi mieszkañcy w nocy musz¹
po lekarza jechaæ i odwieŸæ, a i tak
dostaj¹ zaœwiadczenie. Ca³y pro-

blem polega na tym, ¿e lekarz, który
jest zobowi¹zany wystawiæ kartê
zgonu, wystawia zaœwiadczenie.–
powiedzia³ radny.
Kwestiê przyjazdów lekarzy z
opieki nocnej i œwi¹tecznej oraz
wystawiania przez nich zaœwiadczeñ zamiast kart zgonu radny skierowa³ na rêce obecnych w sali posiedzeñ radnych powiatowych. Poprosi³ równie¿ o wsparcie burmistrza
Reska Arkadiusz Czerwiñskiego,
aby „t¹ nasz¹ chor¹ powiatow¹ s³u¿bê zdrowia uzdrowiæ”. - Jeœli nie
staæ ich na druczki to niech dadz¹
znaæ, osobiœcie im pokserujê, to nie
jest wielki wydatek. Ten czas, który poœwiêcaj¹ na wypisanie zaœwiadczenia, zbêdnego, niepotrzebnego nikomu, mog¹ poœwiêciæ na wypisanie karty zgonu. Z tym
zaœwiadczeniem trzeba udaæ siê do
lekarza rodzinnego na drugi czy
trzeci dzieñ, ale jak lekarz rodzinny ma wystawiæ kartê zgonu na
bazie zaœwiadczenia, je¿eli on nie
widzia³ zmar³ego i nie zna bezpoœredniej przyczyny zgonu? - dopytywa³ radny.
MM
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OG£OSZENIA DROBNE

Og³oszenie mo¿na nadaæ emailem: wppp1@wp.pl
PRACA
Powiat ³obeski

MIESZKANIA

NIERUCHOMOŒCI

Powiat gryficki

Powiat gryficki

Powiat ³obeski

Sala w Pogorzelicy do wynajêcia na wesela. Mo¿liwoœæ zakwaterowania. Atrakcyjne ceny.
Kontakt tel. 502 412 274.

Powiat œwidwiñski

Powiat œwidwiñski

Przyjmê stró¿a do pracy w gospodarstwie rolnym, rencistê lub emeryta. Tel. 887 101 209.

Region
Zatrudniê kierowcê kat. C+E na trasie Polska – Norwegia, Norwegia –
Polska. Tel. 607 585 561
Zatrudniê mechanika w Nowogardzie do samochodów ciê¿arowych,
tel. 607 585 561.

INNE
Powiat ³obeski
Zespó³ muzyczny na ka¿d¹ okazjê PROMOCJA - tel. 604 221 339
Szybka po¿yczka ma dowód osobisty Tel. 604 221 339
Sprzedam piec c.o. 12 kW bdb. stan
+ rega³y sklepowe wraz z ladami.
Tel. 603 037 940, 695 938 816
Niedrogo sprzedam zdemontowany piec kaflowy. Tel. 667-329-389.
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 gryficki
Sprzedam tanio fotel pasa¿era do
Xsary 2 z 2004r. Gryfice Tel. 609
662 729

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

US£UGI

Zatrudniê szefa kuchni i kucharza w
nowo otwartej restauracji i hotelu
Œwiêtoborzec w £obzie. Tel.
603390317. CV na: hotel@swietoborzec.pl

Przyjmê do pracy w gospodarstwie
rolnym traktorzystê, kombajnistê na
nowoczesny sprzêt rolniczy (mo¿liwoœæ zamieszkania). Tel. 887 101
209.
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Rzuæ palenie – wystarczy 1 zabieg:
nerwice, depresje, alergie, nadwaga.
Gabinet Œwidwin, tel. 880 400 739.

Powiat ³obeski
Cyklinowanie i lakierowanie parkietów i desek pod³ogowych. Tanio i
dobrze. Tel. 505964520.

Region

Ko³obrzeg - Podczele mieszkanie 2pokojowe 56 mkw. parter, zamieniê
na kawalerkê w Gryficach lub sprzedam. Tel. 603-911-921.

Powiat œwidwiñski
Kêpczewo – 5 km od Œwidwinasprzedam mieszkanie 3 pokojowe,
66,5 mkw. I piêtro, mieszkanie wewnêtrzne + gara¿. Tel. 503 430 152
Sprzedam mieszkanie bez czynszowe, 2 pokoje z kuchni¹, 40 mkw.,
po kapitalnym remoncie, bez nak³adu finansowego, w S³awoborzu. W
miejscowoœci koœció³, bank, szko³y,
przychodnie lekarskie, sklepy i
poczta. Tel. 500 308 446.

Powiat ³obeski

Wynajmê w centrum £obza lokal
u¿ytkowy 50 mkw. na sklep, us³ugi,
biuro. Tel. 691 305 860.
Sprzedam dom w Zwierzynku o
pow. 76 mkw. ( dwa pokoje, kuchnia,
³azienka ), budynek gospodarczy +
dzia³ka o pow. 3251 mkw. Tel. 609
809 616
Lokal u¿ytkowy ok. 30 mkw. w centrum £obza do wynajêcia. Tel. 501
894 828.

Powiat gryficki
Gara¿ do wynajêcia przy ul. Trzyg³owskiej. Tel. 91 384 2678, 501
305 767
Gara¿ murowany przy ul. Litewskiej
sprzedam. Gryfice Tel. 609 662 729

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, sprzedam kawalerkê w centrum III piêtro. Tel. 794 561 317.

Kupiê gospodarstwo lub grunt
rolny. Tel. 664 944 635

BIZNES

Sprzedam mieszkanie, gara¿ w
£obzie, 3 pokoje, parter, centrum.
Tel. 667 938 340

Powiat drawski

Powiat ³obeski

Stancja do wynajêcia w £obzie, dwa
pokoje, kuchnia, ³azienka. Tel. 607
129 519.

Lokal u¿ytkowy I p. centrum Gryfic do wynajêcia. Tel. 504 040 555.

Do wynajêcia pawilon handlowy 27
mkw. na targowisku w Drawsku
Pomorskim. Tel. 728 399 105

Sprzedam kpl. liniê produkcyjn¹ do
stolarki PCV, maszyny w idealnym
stanie firmy Schuring. £obez, tel.
603390317.

NAUKA
Powiat ³obeski
Matematyka pomoc. £obez Tel. 516
166 301

ROLNICTWO
Kupiê byczki, ja³ówki do 400 kg.
Tel. 783-678-070.

OBIEKTY / LOKALE NA SPRZEDA¯
DOBRA - lokal u¿ytkowy, pow. 137,76 mkw - CENA 93.000 z³
DOBRA- lokal u¿ytkowy o pow. 281 mkw, czêœciowo zaadaptowany pod przychodniê- CENA 399.000 z³
£OBEZ - lokal u¿ytkowy w centrum o pow. 42 mkw, parter
- CENA 155.000 z³
£OBEZ - lokal w atrakcyjnej lokalizacji o pow. 111,80 mkw, I piêtro
- CENA 559.000 z³
£OBEZ - lokal u¿ytkowy o pow. 116 mkw na parterze, wybudowany w 2007 r.
- CENA 580.000 z³
£OBEZ - teren przemys³owy zabudowany hal¹ o pow. 800 mkw,dzia³ka 1776 mkw - CENA 700.000 z³
£OBEZ - budynek biurowo-administracyjny w zabudowie szeregowej,
pow. 227,8 mkw
- CENA 1.100.000 z³
£OBEZ - obiekt - sala widowiskowa, pow. 789 mkw, dzia³ka 976 mkw
- CENA 1.380.000 z³
£OBEZ- teren inwestycyjny sk³adaj¹cy siê z 5 dzia³ek wraz z zabudowaniami
- CENA 2.400.000 z³
£OBEZ (okolica) - zak³ad produkcji wyrobów betonowych ze stolarni¹
- CENA 1.800.000 z³
IÑSKO - 3 lokale o pow. 30/49,4/85,1 mkw
- CENA 3900 z³/mkw
netto
PO£CZYN ZDRÓJ - lokal u¿ytkowy 40 mkw w centrum, parter
- CENA 169.000 z³
RESKO - lokal u¿ytkowy o pow. 19,75 mkw
- 33.000 z³
RESKO - sklep-pub-bar o pow. 200 mkw, parter
- CENA 500.000 z³
RESKO - lokal u¿ytkowy 300 mkw, dotychczas bar, dyskoteka
- CENA 750.000 z³
RESKO - obiekt wielofunkcyjny 438,5 mkw, dzia³ka 1682 mkw
- CENA 2.500.000 z³
RESKO (okolica) - lokal o pow. 46 mkw u¿ytkowany dotychczas jako sklep
- CENA 43.000 z³
RESKO (okolica) - dom wczasowy - pensjonat o pow. 400 mkw, dzia³ka 1515 mkw - CENA 495.000 z³
WÊGORZYNO - lokal handlowo-us³ugowy o pow. 57 mkw, dzia³ka 113 mkw
w centrum
- 180.000 z³
WÊGORZYNO (okolica) - z mo¿liwoœci¹ adaptacji na mieszkanie, pow. 102,17 mkw - CENA 100.000 z³
WÊGORZYNO (okolica)-sklep, bar, dyskoteka o pow. 139,9 mkw, dzia³ka 300 mkw - CENA 150.000 z³
OBIEKTY / LOKALE NA WYNAJEM
£OBEZ (okolica) - lokal pod gabinet stomatologiczny, pow. 36,3 mkw
- CZYNSZ 1.000 z³
£OBEZ (okolica) - gospodarstwo o pow. 169 mkw + 2 hale produkcyjne
- CZYNSZ 3000 z³
P£OTY - lokal u¿ytkowy o pow. 30 mkw, parter
- CZYNSZ 850 z³
RESKO - sklep-pub-bar o pow. 200 mkw, parter
- CZYNSZ 4.000 z³
RESKO - lokal u¿ytkowy 300 mkw, dotychczas bar, dyskoteka
- CZYNSZ 6.000 z³
RESKO - gabinet lekarski o pow. 20,4 mkw, parter
- CZYNSZ 1.200 z³
RESKO - lokal pod gabinet stomatologiczny pow. 20,7 mkw
- CZYNSZ 1.200 z³
RESKO - obiekt wielofunkcyjny o pow. 438,5 mkw, dzia³ka 1682 mkw
- CZYNSZ 15.000 z³

Z ¯YCIA POWIATU

Podatek rolny
ni¿szy w roku
przysz³ym

(RESKO). W tym roku gmina
Resko ma najwy¿szy podatek rolny, zgodny z maksymaln¹ stawk¹
ministerialn¹. Radni s¹ ju¿ po
komisjach i sesji, podczas której
uchwalili now¹ stawkê podatkow¹ na rok przysz³y.
Wprawdzie obni¿ono podatek w
porównaniu do roku bie¿¹cego, jednak i tak stawka ta jest bardzo wysoka. W tym roku grupie radnych, bêd¹cych za obni¿eniem podatku rolnego, uda³o siê to osi¹gn¹æ. Po dyskusjach podczas komisji wynegocjowano kwotê 63 z³ za q ¿yta, s³u¿¹cej za podstawê do ustalenia podatku rolnego na 2013 rok, czyli
ponad 11 z³ mniej, ni¿ w roku bie¿¹cym. Wprawdzie jest to podatek

ni¿szy od obecnego, ale i tak wysoki
w porównaniu do innych gmin.
Podczas komisji za tak¹ stawk¹
g³osowa³o 9 radnych, przeciw by³o
5, wstrzyma³ siê jeden radny.
Inaczej g³osowano ju¿ podczas
sesji Rady Miejskiej, gdzie za tak¹
stawk¹ zag³osowa³o10 radnych,
przeciw by³o dwóch, natomiast
trzech wstrzyma³o siê od g³osu.
Czêœæ radnych spodziewa³a siê
kolejnej dyskusji podczas sesji na
temat wysokoœci stawek podatku
rolnego. Byæ mo¿e obecnoœæ rolników na sali, a byæ mo¿e przemyœlenia kwestii podatkowej pomiêdzy
komisj¹ a sesj¹ sprawi³y, ¿e podczas sesji wiêcej radnych by³o
przychylnych nowej stawce podatkowej.
MM

PAMIÊTAJMY O OSOBACH
BEZDOMNYCH
Zbli¿a siê okres zimowy, a w zwi¹zku z tym trudny czas dla osób pozbawionych dachu nad g³ow¹. Bardzo niskie
temperatury, a przy tym towarzysz¹ce
im opady œniegu i silne wiatry stanowi¹
zagro¿enie dla ¿ycia i zdrowia zarówno
osób bezdomnych jak i chorych pozbawionych jakiejkolwiek opieki. Osoby
takie w okresie zimowym szukaj¹
schronienia zazwyczaj w piwnicach
budynków, strychach czy te¿ opuszczonych altanach.
Policja apeluje do mieszkañców
abyœmy nie byli obojêtni wobec takich
osób. Poni¿ej podajemy wykaz schronisk i domów pomocy spo³ecznej w
których osoby bezdomne uzyskaj¹ pomoc i dach nad g³ow¹.
SCHRONISKA
Stowarzyszenie MONAR, Dom
dla Osób Bezdomnych i Najubo¿szych „Markot - Szko³a ¿ycia” - 29

miejsc w okresie zimy, dodatkowo mo¿liwoœæ przyjêcia 5 osób w ramach interwencji. Posi³ki ciep³e i suchy prowiant
wydawane s¹ codziennie na miejscu.
72-315 Resko, £agiewniki; tel. (91) 39500-28.
Stowarzyszenie „DIOGENES” maksymalnie do 30 miejsc w okresie
zimy (w tym mo¿liwoœæ przyjêcia 2
osób w ramach interwencji). Schronienie znajd¹ mê¿czyŸni, kobiety, matki z
dzieæmi. Posi³ki ciep³e i suchy prowiant
wydawane s¹ codziennie na miejscu.
73-150 £obez, Rynowo 27, tel. (91)
39-76-066.
Zak³ad Opieki Zdrowotnej „Monar” - 30 miejsc w okresie zimy, dla
osób uzale¿nionych w wieku 19-26 lat.
Posi³ki ciep³e i suchy prowiant wydawane s¹ codziennie na miejscu. 73-150
£obez, Grabowo; tel. (91) 39-750-00.
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El¿bieta Modrzejewska
uhonorowana
Kryszta³owym Sercem
(SZCZECIN-£OBEZ). Kapitu³a „Kryszta³owego Serca”,
któr¹ stanowi Prezydium Krajowej Rady Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego
Krzy¿a w 2012 r. postanowi³a w
tym roku uhonorowaæ za wybitne
zas³ugi w rozwoju Ruchu Honorowego Krwiodawstwa Polskiego
Czerwonego Krzy¿a El¿bietê
Modrzejewsk¹ z £obza. By³o to
jedyne tego typu wyró¿nienie w
tym roku.
Dni Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzy¿a obchodzone s¹ w listopadzie.
Podczas obchodów najbardziej zas³u¿eni honorowi krwiodawcy
otrzymuj¹ odznaczenia pañstwowe
nadane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Wœród najwy¿ej odznaczonych znalaz³a siê równie¿ mieszkanka £obza El¿bieta
Modrzejewska.
Uroczystoœci wrêczenia dyplomu oraz Kryszta³owego Serca odby³y siê w Urzêdzie Wojewódzkim w
Szczecinie 24 listopada.
El¿bieta Modrzejewska przez
trzy kadencje by³a prezesem klubu
HDK w £obzie, jest propagatorem
idei œwiêtokrzyskiej i honorowego
krwiodawstwa.

Organizowa³a cykliczne pogadanki w placówkach oœwiatowych,
to ona przez trzy lata by³a koordynatorem poboru krwi w £obeskim
Domu Kultury. Organizowa³a zawody wêdkarskie dla Klubów: HDK
PUK – 14 edycja w roku bie¿¹cym.
By³a nominowana do nagrody Starosty za rok 2011.
2 lata temu otrzyma³a odznaczenie Zas³u¿ony dla Zdrowia Narodu.
Wyró¿nienie Kryszta³owe Serce
mo¿e byæ przyznane jedynie za wybitne zas³ugi w rozwoju Ruchu Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzy¿a.
Gratulujemy.
MM

Apel o pomoc
bezdomnym kotom
Przy ul. Bema w £obzie wykwaDOM POMOCY
SPO£ECZNEJ
Dom Pomocy Spo³ecznej w Resku
- 1 miejsce w ramach interwencji. Posi³ki i suchy prowiant wydawane s¹ codziennie na miejscu. 72-315 Resko, ul.
Wojska Polskiego 40, tel./fax (91) 39518-30.
POWIATOWE Centrum Pomocy
Rodzinie 73-150 £obez ul. Bema 27
(91) 39-768-41/42.
MIEJSKOGMINNY Oœrodek Pomocy Spo³ecznej 73-150 £obez ul. Niepodleg³oœci 13 (91) 39-750-82,72-315
Resko ul. Bohaterów Monte Cassino 10
(91) 39-513-96, 72-210 Dobra ul. Rynek 1 (91) 39-141-9173-155 Wêgorzyno ul. Sosnowskiego 5 (91) 39-714-09.
GMINNE Oœrodki Pomocy Spo³ecznej, 72-314 Radowo Ma³e (91) 3972-102.

List do redakcji
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terowano
mieszkañców,
sprzedano budynek, który
obecnie jest w remoncie.
Likwiduj¹ szopy i dobudówki tego domu, w których
chowa³y siê koty zostawione
przez ludzi tam zamieszka³ych.
Koty rozmna¿aj¹ siê, w tej chwili jest ich osiem. By³o wiêcej, ale
czêœæ wziêli chêtni, czêœæ umar³a z
g³odu.
Idzie zima i w chwili obecnej nie
maj¹ ¿adnego schronienia.
Jedni okoliczni ludzie ich do¿ywiaj¹, inni prowadz¹ tam pieski na
dokarmienie, a koty siedz¹ na drzewach.
Mo¿e ktoœ przygarnie kotka,
albo mo¿e zainteresuje siê nimi
Gmina £obez?
Regina Jankowska

Z ¯YCIA POWIATU
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£obzianie na Cecyliadzie
W hali widowiskowosportowej w Mrze¿ynie
odby³ siê 24 listopada
2012 r. fina³ VIII
Ogólnopolskiego
Festiwalu Pieœni
Chrzeœcijañskiej
„Trzebiatowska
Cecyliada 2012”.
Festiwal odbywa siê w zwi¹zku
z przypadaj¹cym 22 listopada
Dniem Œwiêtej Cecylii, uznawanej
za patronkê muzyki - instrumentalistów, kantorów, chórów oraz
wszystkich innych podejmuj¹cych
codzienn¹ troskê o piêkno sprawowanej liturgii.
W tegorocznej Cecyliadzie
wziê³a udzia³ m³odzie¿ z Gimnazjum Integracyjnego im. A. Mickiewicza w £obzie. Mi³¹ niespodziankê sprawi³a Patrycja Jaremko,
uczennica klasy 3e, zajmuj¹c drugie
miejsce w kategorii solistów m³odzie¿y starszej. Patrycja zaœpiewa³a
pieœñ - modlitwê pt. „Czego chcesz
od nas Panie” do s³ów Jana Kochanowskiego.
Oprócz Patrycji wyst¹pi³a te¿
schola gimnazjalno-parafialna Genezaret, która co prawda nie stanê³a
na podium, ale da³a udany koncert w
przerwie festiwalu w oczekiwaniu
na werdykt. Genezaret porwa³ do
wspólnej zabawy i œpiewu publicznoœæ i inne zespo³y.
Warto zaznaczyæ wysoki poziom wykonawców (ze Szczecina,
Koszalina, S³upska, Ko³obrzegu,

Gdañska), którzy musieli przejœæ
eliminacje wstêpne, wysy³aj¹c nagrania swoich wykonañ. Patrycja
Jaremko oraz zespó³ Genezaret
otrzymali dyplomy finalisty festiwalu ogólnopolskiego.
Po posi³ku w jednym z oœrodków
wypoczynkowych gimnazjaliœci
mieli okazjê zapoznaæ siê z ciekawymi wykonaniami muzyki chrzeœcijañskiej pe³nej radoœci i natchnienia, a tak¿e znaleŸli czas na
podziwianie pla¿y w Mrze¿ynie.
Wracaliœmy w dobrych humorach
wiedz¹c, ¿e ka¿dy tego typu wyjazd
podnosi nasz poziom muzyczny i
integruje grupê osób, które ³¹czy
jedna cecha wspólna - zami³owanie
do muzyki. Opiekunem i jednoczeœnie instruktorem muzycznym grupy jest Grzegorz Stefanowski. (o)

Doktor Beata Afeltowicz wyjaœnia

Jak odmieniaæ nazwy?
(£OBEZ). Poprosiliœmy
doktor Beatê Afeltowicz,
aby specjalnie dla
mieszkañców gminy
£obez, w szczególnoœci
dla mieszkañców
Be³cznej, Mesznego
i £obza odmieni³a nazwy
tych miejscowoœci przez
przypadki.
Proœbê nasz¹ pani doktor spe³ni³a, mamy nadziejê, ¿e odmiana
znacznie pomo¿e zarówno dyrekcji
szko³y w Be³cznej, jak i urzêdnikom
w magistracie.
Doktor Beata Afeltowicz jest ad-

iunktem w Zak³adzie Wspó³czesnego Jêzyka Polskiego w Instytucie
Polonistyki i Kulturoznawstwa na
Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Szczeciñskiego.
Jeœli chodzi o nazwê „£obez”, to
ju¿ w latach 60. XX wieku jêzykoznawcy wypowiadali siê, ¿e jest w
niej „e” ruchome i powinna ona
odmieniaæ siê nastêpuj¹co:
M. £obez,
D. £obza,
C. £obzowi,
B. £obez,
N. £obzem,
Msc. £obzie,
W. £obzie.
Jako nazwa miasta w znaczeniu
dos³ownym nie ma on liczby mnogiej. Przymiotnik: ³obeski, nazwa
mieszkañca: ³obzianin (l. mnoga:

³obzianie), nazwa mieszkanki:
³obzianka.
Nazwa wsi „Be³czna” - odmiana przymiotnikowa (od czasu ustaleñ Komisji Ustalania Nazw Miejscowych po 1945 r.):
M. Be³czna,
D. Be³cznej,
C. Be³cznej,
B. Be³czn¹,
N. Be³czn¹,
Msc. Be³cznej,
W. Be³czno.
Przymiotnik: be³czniañski (wg
„Monitora Polskiego”: be³czeñski),
nazwa mieszkañca: be³cznianin,
(l. mnoga: be³cznianie), nazwa
mieszkanki: be³cznianka.
I nazwa wsi „Meszne” - tu od-

miana jak „Zakopane”, czyli:
M. Meszne,
D. Mesznego,
C. Mesznemu,
B. Meszne,
N. Mesznem,
Msc.Mesznem,
W. Meszne.
Przymiotnik: meszneñski („Monitor Polski”: meszeñski),
nazwa mieszkañca: mesznianin
(l. mnoga: mesznianie),
nazwa mieszkanki: mesznianka.
W razie potrzeby zawsze mo¿na
zajrzeæ do kilku pozycji, np. Jan
Grzenia, S³ownik nazw w³asnych.
Ortografia, wymowa, s³owotwórstwo i odmiana, Warszawa 1998.
S³ownik nazw miejscowoœci i
mieszkañców z odmian¹ i poradami
jêzykowymi, red. Marek £aziñski,
Warszawa 2007, a przede wszystkim:
Edward Homa, S³ownik normatywny
nazw miejscowych województwa
szczeciñskiego, Szczecin 1987. MM
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INFORMACJE

Podatki w gminach
(POWIAT). Gminy z powiatom ³obeskiego s¹ ju¿ po
uchwaleniu podatków na rok przysz³y. Jedynie gmina
Wêgorzyno ma przed sob¹ uchwalenie podatku rolnego.
Przeanalizowaliœmy ich wysokoœæ na ten rok w 15 gminach naszego regionu oraz w gminach z powiatu ³obeskiego na rok przysz³y. Ró¿nice s¹ zasadnicze. Powiat
³obeski w tym roku przoduje pod k¹tem wysokoœci podatków lokalnych.

Podatki
w roku
2012

Zazwyczaj podczas uchwalania podatków zwraca siê
uwagê na ich wysokoœæ w oœciennych gminach na terenie
danego powiatu. Tym samym spoœród szeœciu kategorii
podatków, a¿ trzy najwy¿sze s¹ w powiecie ³obeskim, spoœród 15 gmin, które poddaliœmy analizie.
W tym roku najwy¿sze podatki od budynków zwi¹zanych z dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹ oraz najwy¿szy podatek
rolny p³ac¹ mieszkañcy gminy Resko. Tutaj radni uchwalili
stawkê zgodn¹ z górn¹ stawk¹ ministerialn¹. Dla porównania przedsiêbiorcy ze Szczecina p³ac¹ podatek o 37 groszy.
ni¿szy, ni¿ przedsiêbiorcy w Resku. Mieszkañcy gminy
Radowo Ma³e p³ac¹ z kolei najwy¿szy podatek od gruntów
z wi¹zanych z dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹, jedynie o 2 grosze
ni¿sze od stawki ministerialnej i równy podatkowi obowi¹zuj¹cemu w Szczecinie.
Z kolei mieszkañcy gminy Drawsko p³ac¹ najwy¿szy
podatek od budynków mieszkalnych i gruntów pozosta³ych.
Mieszkañcom gminy Z³ocieniec zafundowano z kolei najwy¿sze podatki od budynków pozosta³ych, czyli szopek i
gara¿y, niezwykle wysoki podatek z tego tytu³u p³ac¹ równie¿ wszyscy w³aœciciele budynków rekreacyjnych na terenie gminy Czaplinek. Najni¿sze podatki z tej kategorii p³ac¹
mieszkañcy gminy Gryfice.
Najwy¿sze podatki od gruntów p³ac¹ przedsiêbiorcy w
Z³ocieñcu, ale tylko ci, którzy zajmuj¹ siê dzia³alnoœci¹
hotelarsk¹ b¹dŸ posiadaj¹ miejsca kempingowe. Najlepsze
warunki pod k¹tem wysokoœci podatków z tego tytu³u maj¹
przedsiêbiorcy w gminie Czaplinek. W³aœciciele firm, p³ac¹cy za budynki zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹ p³ac¹
najni¿szy podatek w Radowie Ma³ym.
Najni¿szy podatek rolny p³ac¹ mieszkañcy gmin: Trzebiatowa i Gryfic.
W powiecie ³obeskim jedynie gmina Wêgorzyno rozró¿ni³a podatników na tych, którzy mieszkaj¹ na terenie miasta
Wêgorzyno oraz na podatników z terenu gminy. W pozosta³ych gminach takich rozró¿nieñ nie ma. Jedynie gmina
£obez wprowadzi³a ró¿nice wysokoœci podatków od budynków pozosta³ych na budynki gospodarcze i gara¿e.
Analizuj¹c podatki na rok przysz³y w wybranych kategoriach ³atwo zauwa¿yæ, ¿e na szeœæ wybranych przez nas
kategorii podatkowych, a¿ w po³owie przypadków najwy¿sze stawki podatkowe s¹ w gminie Resko. W tej gminie
jedynie podatek od budynków mieszkalnych jest najni¿szy
w powiecie ³obeskim. Najwy¿szy podatek w powiecie p³ac¹
tu rolnicy oraz w³aœciciele gruntów i budynków pozosta³ych.
Najwy¿szy podatek od budynków zwi¹zanych z dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹ na przysz³y rok uchwalono dla mieszkañców Wêgorzyna. Najni¿szy podatek z tego tytu³u zap³ac¹
mieszkañcy gminy Radowo Ma³e, ró¿nica na 1.m.kw. wynosi a¿ 5,05 z³. W gminie Radowo Ma³e jednak przedsiêbiorcy zap³ac¹ najwy¿szy podatek od 1.m.kw za grunty
zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹, bowiem 0,85 z³,
najmniej mieszkañcy gminy Wêgorzyno – 0,63.
Najni¿szy podatek rolny w przysz³ym roku zap³ac¹ rolnicy z gminy £obez.
Rozró¿nienie w wysokoœciach stawek podatkowych w
gminie Czaplinek zosta³o uargumentowane nastêpuj¹co:
ró¿nica pomiêdzy stawkami stanowi pomoc de minimis,
której udzielenie nastêpuje zgodnie z rozporz¹dzeniem
Komisji Europejskiej Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006
r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de
minimis (Dz.Urz. WE L 379 z 28.12.2006r.).
MM

Podatki
na rok
2013

tygodnik ³obeski 27.11.2012 r.

Z ¯YCIA POWIATU

tygodnik ³obeski 27.11.2012 r.

NietrzeŸwy rowerzysta

NietrzeŸwy kieruj¹cy
Kieruj¹cy w stanie po
spo¿yciu alkoholu
13.11,2012 w Radowie Ma³ym
mieszkaniec tej wsi kierowa³ autobusem Autosan w stanie po spo¿yciu alkoholu wyra¿onym wynikiem
0,17 mg/l, alkoholu w wydychanym
powietrzu.

NietrzeŸwy kieruj¹cy
rowerem
13.11.2012 roku o g. 14.15 w
£obzie mieszkanka £obza kierowa³a rowerem w stanie nietrzeŸwoœci
1,15 mg/l alkoholu w wydychanym
powietrzu.

Naruszenie zakazu
14.11.br. w £obzie na ul. H. Sawickiej, mieszkaniec gminy £obez
kierowa³ samochodem Peugeot
wbrew zakazowi prowadzenia
wszelkich pojazdów mechanicznych
orzeczonemu przez s¹d w £obzie.

Kolizja drogowa
04.11.2012 r. w Resku mieszkaniec gminy Resko cofaj¹c samochodem Opel, uderzy³ w prawid³owo
zaparkowany samochód VW.

Kolizja drogowa
04.11.2012 r. w Runowie Pomorskim mieszkaniec Wêgorzyna,
kieruj¹c samochodem marki Ford,
nie zachowa³ nale¿ytej ostro¿noœci,
w wyniku czego uderzy³ w prawid³owo zaparkowany samochód marki Mazda, po czym przewróci³ siê na
dach.

04.11.2012 r. w Runowie Pomorskim mieszkaniec Wêgorzyna,
znajduj¹c siê w stanie nietrzeŸwoœci
(1,20 mg/l), kierowa³ samochodem
marki Ford.

NietrzeŸwy rowerzysta
16.11.2012 r. na drodze Winniki
– Cieszyno £obeskie mieszkanka
gminy Wêgorzyno kierowa³a rowerem, znajduj¹c siê w stanie nietrzeŸwoœci wyra¿onym wynikiem 0.61
mg/l, alkoholu w wydychanym powietrzu.

NietrzeŸwy rowerzysta
17.11.2012 r. w Resku mieszkanka gminy Radowo Ma³e kierowa³a rowerem, znajduj¹c siê w stanie nietrzeŸwoœci, wyra¿onym wynikiem 0.30 mg/l; alkoholu w wydychanym powietrzu.

NietrzeŸwy rowerzysta
17.11.2011 roku na drodze Wêgorzyno - Winniki mieszkaniec gminy Wêgorzyno kierowa³ rowerem w
stanie nietrzeŸwoœci wyra¿onym
wynikiem 1,26 mg/l, alkoholu w
wydychanym powietrzu.

Kolizja drogowa
20.11.2012r. w £obzie na ul.
Rapackiego mieszkaniec Szczecina, kieruj¹c samochodem marki
Ford, nie zachowa³ nale¿ytej ostro¿noœci i najecha³ na ty³ poprzedzaj¹cego go pojazdu marki Citroen, który nastêpnie uderzy w nieprawid³owo zaparkowany samochód ciê¿arowy marki Man.

Dziura w drodze
od wiosny i nic...
(¯ELMOWO). W tej chwili
trwaj¹ prace na drodze powiatowej
w ¯elmowie. Problem polega na
tym, ¿e wioska podzielona jest na
tych powiatowych i gminnych. Ci,
którzy mieszkaj¹ przy drodze gminnej, musz¹ wyprawiaæ ekwilibrystykê, aby nie po³amaæ siebie nóg albo
nie zniszczyæ samochodu na potê¿nej dziurze, znajduj¹cej siê na tej
drodze.
- Dziura w jezdni jest g³êboka na
metr. Jest ju¿ od wiosny i za ¿adne
skarby nie mo¿emy doprosiæ siê jej
za³atania. Wystarczyæ, ¿e spadnie
deszcz albo posypie œniegiem i nie-

szczêœcie gotowe. Nie widaæ jej.
Mieszkañcy czêœci wsi, przez któr¹
przechodzi droga gminna, to s¹ jakieœ gorszej kategorii? Teraz s¹ prace przy drodze powiatowej w drugiej czêœci wsi. Czy gmina nie mog³aby „dogadaæ siê” z powiatem i
za³ataæ tê nieszczêsn¹ dziurê? Czy
do Radowa bêdziemy musieli jeŸdziæ przez Gostomin? - pyta mieszkaniec.
Zapewne mog³aby, tylko czy
chce? Mo¿e akurat spadnie œnieg,
ubije siê w dziurze i bêdzie za³atane
– do wiosny, a potem siê zobaczy...
Mo¿e siê nie powiêkszy, a ludzie siê
przyzwyczaj¹?
MM

20.11.2012 r. na drodze Zap³ocie - Grzêzno mieszkanka gminy
Dobra kierowa³a rowerem, znajduj¹c siê w stanie nietrzeŸwoœci wyra¿onym wynikiem 0.71 mg/l, alkoholu w wydychanym powietrzu.

Z³amanie zakazu
21.11.2012 roku w £obzie na ul.
Kraszewskiego mieszkaniec £obza
kierowa³ samochodem marki VW,
posiadaj¹c s¹dowy zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych.

Kolizja drogowa
21.11.2012 r. na drodze W-146
Siedlice – Mieszewo, kieruj¹cy samochodem osobowym Peugeot,
uderzy³ w dzika, który wbieg³ na
jezdniê, powoduj¹c uszkodzenie
pojazdu.

Kolizja drogowa
22.11.2012r. w Resku przy ul.
Bohaterów Warszawy, mieszkaniec
gminy £obez kieruj¹cy samochodem marki Seat nie zachowa³
ostro¿noœci podczas manewru cofania, wskutek czego uderzy³ w prawid³owo zaparkowany samochód marki Lublin.

Kolizja drogowa
23.11.2012r. na drodze Gostomin - Troszczyno mieszkaniec Stargardu Szczeciñskiego, kieruj¹c samochodem Volvo, uderzy³ w wbiegaj¹cego na jezdnie dzika, w wyniku czego uszkodzi³ lusterko boczne.

Naruszenie zakazu
23.11.2012 r. w Wêgorzynie,
mieszkaniec gminy Wêgorzyno kierowa³ motorowerem wbrew s¹dowemu zakazowi prowadzenia
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wszelkich pojazdów mechanicznych
orzeczony przez s¹d. Ponadto kierowa³ motorowerem, znajduj¹c siê po
spo¿yciu alkoholu (0.24 mg/l).

Kolizja drogowa
W dniu 24.11.2012 r. w Resku,
mieszkaniec Œwidwina, kieruj¹c
samochodem marki Fiat podczas
manewru cofania, uderzy³ w zaparkowany samochód marki Hyundai,
powoduj¹c uszkodzenie obu pojazdów.

NietrzeŸwy kieruj¹cy
25.11.2012 r. w Wêgorzynie
mieszkaniec Wêgorzyna kierowa³
samochodem marki VW Golf, znajduj¹c siê w stanie nietrzeŸwoœci
wyra¿onym wynikiem 0.28 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.

Kieruj¹cy po spo¿yciu
alkoholu,
25.11.2012 r. w Wêgorzynie
mieszkaniec Œwidwina, kierowa³
samochodem marki Seat, znajduj¹c
siê w stanie po spo¿yciu alkoholu,
wyra¿onym wynikiem 0.20 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.

NietrzeŸwy kieruj¹cy
25.11.2012 roku, na drodze K20, relacji Wêgorzyno - Chociwel,
mieszkaniec gminy Wêgorzyno kierowa³ samochodem marki Ford w
stanie nietrzeŸwoœci 0,86 mg/l, alkoholu w wydychanym powietrzu.

Kolizja drogowa
25.11.2012 r. na drodze Starogard – Resko mieszkaniec Karpin,
kieruj¹c samochodem Volvo, uderzy³ w dzika, który wbieg³ na jezdniê, w wyniku czego uszkodzeniu
uleg³ pojazd.

TrzeŸwa niedziela
W niedzielê policjanci z Komendy Powiatowej Policji w
£obzie prowadzili wzmo¿one
dzia³ania na terenie gminy Wêgorzyno maj¹ce na celu ujawnianie
nietrzeŸwych kieruj¹cych.
Mundurowi od wczesnych godzin porannych kontrolowali pojazdy, poddaj¹c kieruj¹cych badaniu
na trzeŸwoœæ. Wyposa¿eni w urz¹dzenia AlcoBlow policjanci w krótkim czasie mogli sprawdziæ stan
trzeŸwoœci wielu kierowców.
W wyniku prowadzonych dzia³añ prewencyjnych wylegitymowano 121 osób, wœród których by³o
trzech nietrzeŸwych kieruj¹cych
pojazdami mechanicznymi. Jeden z
nich znajdowa³ siê w stanie po spo-

¿yciu alkoholu, natomiast pozostali
dwaj kierowali pojazdami w stanie
nietrzeŸwoœci. „Rekordzist¹” prowadz¹cym pojazd na podwójnym
gazie by³ kierowca pojazdu marki
Ford, który w wydychanym powietrzu mia³ 0, 86 mg/l alkoholu.
Wszystkim trzem nietrzeŸwym zatrzymano prawo jazdy. Ponadto w
wyniku prowadzonych dzia³añ na³o¿ono na kieruj¹cych 18 mandatów
karnych oraz zatrzymano dowód
rejestracyjny. NietrzeŸwi kierowcy
bêd¹ oczekiwaæ na rozstrzygniêcie
spraw w s¹dzie. Za przestêpstwo to
grozi im kara do dwóch lat pozbawienia wolnoœci, natomiast w przypadku wykroczenia jest to kara
aresztu b¹dŸ grzywny.
(kp)
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Zapiski z pamiêci (cz. 25)

Ciepe³ko,
nie zejdê

Henry

Gladiator

Jak pracowa³em u Erniego, to
wielokrotnie s³ysza³em s³owo Henry specjalist, Henry to, Henry tamto. W tym roku mia³ przyjechaæ na
miesi¹c maj. Bardzo ciekaw by³em
tego Henrego. Kumple nic nie
chcieli o nim mówiæ. Przyjedzie, to
zobaczysz. Przyjecha³ wreszcie.
Ch³op jak ch³op. Henry mia³ 7,5
marki na godzinê. Okaza³o siê, ¿e
kilka lat temu, gdy Erni wyjecha³ w
po³owie sezonu do sanatorium,
szefowa bez konsultacji z szefem
podnios³a mu stawkê do tak wysokiego pu³apu. Po powrocie szefa,
g³upio by³o im obni¿yæ mu stawkê
i tak zosta³o. Ale nic za darmo.
Henry musia³ zarobiæ na takie wywy¿szenie. Polega³o to na tym, ¿e
przez ca³e 10 godzin pracy Henry
mia³ pomocnika. Pomocnik donosi³ mu tace z kwiatkami lub je odbiera³. Co w tym za problem? A no
by³ i to nie ma³y. Ja zbieraj¹c kwiatki na tacê mog³em siê wyprostowaæ
i przejœæ z grz¹dki do wózka i z powrotem. Henry przez ca³e 10 godzin pracowa³ ca³y czas zgiêty w
pó³. Moje plecy po godzinie tak
piek³y, jakby by³y rozpalone do
czerwonoœci i mo¿na na nich by³o
piec placki. Co czu³ Henry? Nie
wiem. Po tygodniu znienacka wyjecha³ i obieca³, ¿e to by³ ostatni raz,
jak tu przyjecha³.
Pewnego dnia Irek zachorowa³
na grypê. Na naszym stryszku zimno, a on ma 39,8 stopni temperatury.
Trzyma³o go tak trzy doby. Przez
ca³y ten czas szef ani razu nie zapyta³ siê, co z Irkiem, pomimo, ¿e wiedzia³ od szefowej, ¿e chory. Czwartego dnia Irek, pomimo os³abienia,
pracowa³ razem z nami. W pi¹tek
dosta³ wyp³atê uszczuplon¹ o trzy
dniówki.

Tak brzmi nazwisko mojego nowego pracodawcy. Mówiê mu, ¿e
ma staro¿ytne nazwisko, prawdopodobnie pochodzenia rzymskiego, z
czasów, kiedy to Hamburg by³ rubie¿¹ cesarstwa. Jest z niego dumny.
Praca u niego te¿ ciê¿ka, ale nie
muszê pracowaæ w deszczu, koñczê
punktualnie o 17. W ci¹gu dnia mam
œniadanie i podwieczorek, a w po³udnie godzinn¹ przerwê. Niestety zatrudnienie u niego trwa od maja do
czerwca i od wrzeœnia do po³owy
paŸdziernika. Richard nie ma tylu
kwiatów w uprawie. Jego specjalnoœci¹ s¹ rabarbar i pomidory. Uprawia je przez ca³y rok. Np. karpy rabarbaru wykopuje jesieni¹ z ziemi i
uk³ada pod sto³ami w szklarni. W
po³owie grudnia zaczyna te karpy
podlewaæ ciep³¹ wod¹. Na œwiêta s¹
ju¿ d³ugie liœcie rabarbaru, mo¿e
trochê za blade. Na œwiêta szykowaliœmy te¿ w podobny sposób konwalie. Pachnia³y i wygl¹da³y jak te w
maju.

Deszcz
Pada ju¿ trzeci dzieñ. Ziemia i
piasek namok³y. Porobiliœmy prace
porz¹dkowe pod dachem i nie ma
wiêcej pracy w suchym. Wygoni³
nas w pole. Ustawiamy doniczki z
kwiatami, które poprzewraca³y ba¿anty. Taki l¹duj¹cy lub startuj¹cy
ba¿ant zostawia³ za sob¹ œcie¿kê
wywróconych kwiatów. Gdy grz¹dka mia³a 3x8 metrów, to wcale nie
tak ³atwo by³o uporz¹dkowaæ te
kwiaty. A tu do tego ten deszcz.
P³aszcz przeciwdeszczowy przecieka na szwach. W kieszeniach woda.
Kanapka w kieszeni rozp³ynê³a siê.
Stan¹³em na chwilê i myœlê - co ja
tutaj robiê? Spogl¹dam na zegarek.
Minê³a kolejna godzina, jest kolejne 6 marek.

£apanka
Jest to rodzaj polowania na ludzi. Zazwyczaj powinna odbywaæ
siê znienacka. Pomimo, ¿e rz¹d niemiecki zdawa³ sobie sprawê, ¿e na
terenie ich kraju przebywa i nielegalnie pracuje ok. 800 tys . Polaków,
2 mln Turków i ok. 0,5 mln innych
nacji, wszyscy bawili siê w ciuciubabkê. Nasi szefowie wiedzieli kiedy bêdzie ³apanka. Na ten dzieñ albo
kazali nam siê wynosiæ albo nas
chowali po strychach i innych pomieszczeniach, albo jak Richard wywozili nas w teren, gdzie pomagaliœmy im rozwoziæ towar. Oczywiœcie ten dzieñ nie by³ p³atny.
Zdarza³o siê te¿ tak, ¿e gdy jakiœ
s¹siad doniós³, ¿e tu pracuj¹ obcokrajowcy, to ³apanka by³a znienacka i czêsto skuteczna. Z³apany dostawa³ niedŸwiadka do paszportu tj.
zakaz wjazdu do Niemiec przez rok,
a pracodawca 100 tys. marek grzywny. Dlatego te¿ paszport i pieni¹dze
nosi³em na piersi w woreczku przez
ca³y czas.
Pewnego razu wpada do szklarni szefowa krzycz¹c - policaj. Przez
boczne drzwi da³em nura w najbli¿sze g¹szcze rabarbaru. Przesiedzia³em tam ponad trzy godziny. Potem
okaza³o siê, ¿e alarm by³ fa³szywy.
Policja by³a, ale aby zabezpieczyæ
ulicê na czas wy³adunku œcian nowo
powstaj¹cego domu.
Wszyscy odetchnêli z ulg¹. Do
dziœ rz¹dy Niemiec i innych krajów
udaj¹, ¿e nie ma szarej strefy pracy
i nadal j¹ pielêgnuj¹.
WP

