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Komisja zamiast zajmowaæ siê wa¿nymi sprawami, to zajmuje siê pierdo³ami

Skarga czy propaganda
polityczna?
(WÊGORZYNO).
Podczas sesji Rady
Miejskiej w Wêgorzynie
radni zostali zobligowani
do rozpatrzenia skargi
stowarzyszenia
Wêgorzyno Nasz Dom.
W imieniu zarz¹du
podpisa³a je by³a
burmistrz Wêgorzyna
Gra¿yna Karpowicz. Jak
jednak poinformowa³a
obecna burmistrz stowarzyszenie to nie
ma zarz¹du.

Czy spó³dzielnia padnie
przez op³aty za œmieci?
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Gdzie s¹ orygina³y Chodniki do poprawy
dokumentów?
(£OBEZ). W roku przysz³ym
gmina planuje wyremontowaæ
chodniki w Poradzu oraz trzy w
£obzie.

W planach na rok przysz³y jest
przebudowa chodnika w miejscowoœci Poradz, w ci¹gu drogi wojewódzkiej nr 148, kwota 30 tys. z³. W
£obzie z kolei planuje siê przebudo-

wê chodników w £obzie na ul. A.
Krajowej w ci¹gu drogi wojewódzkiej nr 147, na ul. Bema w ci¹gu
drogi wojewódzkiej 148 oraz na
ulicy Waryñskiego w ci¹gu drogi
wojewódzkiej nr 151. £¹cznie na
ten cel zaplanowana jest kwota 40
tys. z³ ze strony gminy, natomiast ze
strony Zarz¹du Dróg Wojewódzkich - 95 tys. z³.
MM

Choinka w nowej sukience
(WÊGORZYNO). Gdzie
znajduje siê orygina³
kosztorysu
inwestorskiego
Aglomeracji etap I?
Wszystko wskazuje
na to, ¿e od 2010 roku
u by³ej burmistrz
Wêgorzyna.
- Mam problem z wyegzekwowaniem orygina³ów dokumentów kosztorysu inwestorskiego Aglomeracja I etap. Ma go u siebie Gra¿yna Karpowicz od 8 paŸdziernika
2010 roku. Dokumenty do Gminy
nie zosta³y zwrócone, a nie ma odzewu na nasze pisma. Skoro ja nie
mam wp³ywu na by³¹ burmistrz, to
zwracam siê do organu stanowi¹cego, czyli Rady Miejskiej – powie-

dzia³a podczas sesji Rady Miejskiej
burmistrz Wêgorzyna Monika KuŸmiñska.
W Urzêdzie Miejskim w Wêgorzynie znajduje siê jedynie kserokopia kosztorysu inwestorskiego z
adnotacj¹, ¿e orygina³y wziê³a do
domu by³a burmistrz. Urzêdnicy
wêgorzyñscy nie maj¹ jednak pewnoœci, czy by³a tylko jedna wersja
kosztorysu i czy znajduj¹ca siê w
magistracie kopia jest zgodna z obowi¹zuj¹cym orygina³em. Inwestycja zwi¹zana z budow¹ kanalizacji
w tym mieœcie bez tego faktu przejdzie do historii. Tym bardziej orygina³y przyda³yby siê w magistracie,
gdzie ich miejsce. Dwukrotnie wysy³ane pisma nie przynios³y jednak
rezultatu. Na apel burmistrz radna
Barbara Pietrusz odpar³a krótko.
- Zg³osiæ do prokuratury, bo tu
jest pope³niane przestêpstwo – powiedzia³a.
MM

(£OBEZ). Na placu Sybiraków tradycyjnie przystrajane jest
drzewko. Do ubieg³ego roku zawieszano na nim œwiate³ka, w których wygl¹da³o jak w przykrótkiej sukience.
W tym roku urzêdnicy postanowili coœ zmieniæ i jak siê okaza³o na
lepsze. Miejska choinka przystrojo-

„Kolekcjonerzy”
na promenadzie
(£OBEZ). Tu¿ po tym, jak zosta³y postawione lampy na promenadzie, „kolekcjonerzy” wykrêcaj¹ i kradn¹ z nich œruby.
Wprawdzie ma byæ monitoring,
ale dopiero w roku przysz³ym. Jeœli
nie zostan¹ wykonane na czas prace
zabezpieczaj¹ce przed wandalami,
mo¿e okazaæ siê, ¿e i lampy z promenady znikn¹.
MM

Miko³aj pod choink¹
(£OBEZ). W tym roku Miko³aja zorganizowano na placu Sybiraków pod choink¹. O wyznaczonym czasie najm³odsi mieszkañcy miasta przybyli tu wraz ze
swoimi rodzicami w oczekiwaniu
na prezenty.
Nim jednak dosz³o do rozdania
paczek, Miko³aj dla rozgrzewki
poprowadzi³ dzieci wokó³ fontanny.
Przy okazji policzy³ milusiñskich.
Okaza³o siê, ¿e w rozgrzewce wziê³o udzia³ 41 najm³odszych mieszkañców miasta. Pozostali czekali
wraz z rodzicami. Podczas wrêczania prezentów nie oby³o siê bez stresu i p³aczu, wiêkszoœæ dzieci jednak
odwa¿nie recytowa³a wierszyki i
œpiewa³a piosenki. Rodzice potwierdzali, ¿e ich pociechy by³y
przez ca³y rok grzeczne, wiêc Miko³aj ¿adnego dziecka nie obdarowa³

rózg¹. Wszystkie, prócz paczek,
otrzyma³y s³odycze. Na placu pojawi³ siê równie¿ burmistrz £obza

na jest w œwiec¹ce bombki. Gotowe
mo¿na kupiæ za kwotê oko³o 1 tysi¹ca z³. W £obzie jedna bombka kosztowa³a tyle, co stela¿ na ni¹, czyli
oko³o 50 z³. Same bombki wykonywali pracownicy urzêdu, wykorzystuj¹c dotychczasowe oœwietlenie
choinkowe. Tym sposobem w tym
roku jest inaczej i zdecydowanie
³adniej, a tanim kosztem.
MM

Ryszard Sola, jeden z fundatorów
paczek. On równie¿ otrzyma³ upominek od Miko³aja.
MM
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Op³ata za œmieci
uchwalona
(RADOWO MA£E). Podczas
ostatniej sesji Rady Gminy radni
uchwalili op³aty za œmieci, jakie
bêd¹ obowi¹zywaæ od 1 lipca
2013 roku.

(£OBEZ) Policjanci z £obza
zatrzymali 34 i 28 latka, mieszkañców Kamienia Pomorskiego,
którzy na terenie gminy £obez
przecinali linie telekomunikacyjne. Obaj mê¿czyŸni us³yszeli zarzuty.
4 grudnia w godzinach nocnych
mundurowi z Wydzia³u Kryminalnego, dziêki wytê¿onej pracy operacyjnej, zatrzymali dwóch mieszkañców Kamienia Pomorskiego,
którzy dokonali odciêcia naziemnej
linii telekomunikacyjnej. Mê¿czyŸni wyposa¿eni w kominiarki, paralizator, no¿yce i linê przecinali kable

przy drodze pomiêdzy miejscowoœciami Poradz i Be³czna, powoduj¹c
tym samym zak³ócenia na czêœci tej
linii. Zatrzymani trafili do policyjnego aresztu, po czym us³yszeli zarzut karalnego oddzia³ywania na
przedmioty. Do czynu nie przyznali
siê. Podczas przeszukania pojazdu,
którym poruszali siê mê¿czyŸni, policjanci znaleŸli przedmioty s³u¿¹ce
do pope³nienia przestêpstwa. M³odszy z mê¿czyzn by³ wczeœniej notowany policyjnie.
O losach obu mê¿czyzn zadecyduje s¹d. Za czyn ten grozi im kara
do 8 lat pozbawienia wolnoœci. (kp)

Burmistrz bêdzie móg³
udzielaæ po¿yczek
(£OBEZ). Podczas komisji
bud¿etowej rajcy miejscy upowa¿nili burmistrza £obza do
udzielania po¿yczek do 100 tys. z³
w roku przysz³ym. Bez upowa¿nienia burmistrz nie bêdzie móg³
udzielaæ po¿yczek, jeœli stowarzyszenia bêd¹ musia³y mieæ udzia³
w³asny w projekcie.
Dziêki podobnemu upowa¿nieniu burmistrz udzieli³ dwie po¿ycz-

ki m.in. klubowi Œwiatowid. Sp³ata
jednej z po¿yczek w wysokoœci oko³o 60 tys. z³ zosta³a odroczona do
czerwca przysz³ego roku. Pozosta³e
po¿yczki udzielane innym stowarzyszeniom by³y rozliczane w terminie. Radni uznali, ¿e udzielanie
po¿yczek do 100 tys. z³ jest zasadne. Ostateczna decyzja zostanie
podjêta podczas sesji Rady Miejskiej.
MM

Pieni¹dze na œwietlicê
(PRUSINOWO). Kwota konieczna na modernizacjê œwietlicy w tej miejscowoœci wynosi 110
tys. z³. Gmina w przysz³ym roku
bêdzie stara³a siê o pieni¹dze zewnêtrzne na ten cel.
Ostatni nabór z PROW-u ma
nast¹piæ na pocz¹tku przysz³ego
roku. Urz¹d Miejski w £obzie za-

mierza z³o¿yæ wniosek na dofinansowanie modernizacji œwietlicy.
Aby jednak móc to zrobiæ, musi
mieæ zaplanowane w bud¿ecie finansowanie zadania w ca³oœci. Radni podczas Komisji Bud¿etowej
pozytywnie zaopiniowali pomys³ i
zabezpieczyli pieni¹dze na modernizacjê œwietlicy.
MM

Za odpady segregowane zosta³a
przyjêta stawka w wysokoœci 11,57
z³ od osoby, natomiast za œmieci
niesegregowane – 18,51 z³.
Stawki te s¹ teoretyczne i tak
naprawdê rzeczywisty koszt znany
bêdzie dopiero po wybudowaniu
punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, zebraniu deklaracji od mieszkañców, dziêki którym bêdzie wiadomo, ile osób zamieszkuje gminê oraz po wy³onie-

niu firmy, która bêdzie zajmowa³a
siê zbiórk¹ odpadów komunalnych.
MM

Wy¿szy czynsz
od lutego
(£OBEZ). Od 1 lutego planowane jest podwy¿szenie stawki
czynszu. W magistracie zapewniaj¹, ¿e podwy¿ka ma byæ minimalna.
Podczas planowania bud¿etu na
rok przysz³y wyliczono, ¿e przy
nowej stawce czynszu i odjêciu z
wyliczenia trzech – czterech mieszkañ komunalnych, które gmina za-

mierza sprzedaæ, wp³ywy z tego tytu³u i tak bêd¹ wiêksze, ni¿ w roku
bie¿¹cym.
Z wp³ywów z czynszów gmina
planuje uzyskaæ dochód w wysokoœci 595 tys. z³, z odsetkami - 620 tys.
z³. Jak zapewniaj¹ burmistrzowie,
kwota ta i tak nie pokrywa wydatków zwi¹zanych z remontami
mieszkañ komunalnych.
MM
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Komisja zamiast zajmowaæ siê wa¿nymi sprawami, to zajmuje siê pierdo³ami

Skarga czy propaganda polityczna?
(WÊGORZYNO). Podczas sesji Rady Miejskiej w Wêgorzynie
radni zostali zobligowani do rozpatrzenia skargi stowarzyszenia
Wêgorzyno Nasz Dom. W imieniu
zarz¹du podpisa³a je by³a burmistrz Wêgorzyna Gra¿yna Karpowicz. Jak jednak poinformowa³a obecna burmistrz - stowarzyszenie to nie ma zarz¹du.
Skarga odnosi³a siê do BIP
Urzêdu Miejskiego w Wêgorzynie.
Stowarzyszenie zarzuca³o brak niektórych informacji na oficjalnej
stronie urzêdu. Komisja rewizyjna
zawnioskowa³a o uznaniu skargi za
niezasadn¹. W uzasadnieniu napisano, ¿e wystarczy zwyk³a sugestia,
b¹dŸ wniosek do tego, aby nanieœæ
korekty albo zmodyfikowaæ stronê.
Cz³onkowie komisji napisali równie¿: „Komisja zaleca, by Stowarzyszenie Wêgorzyno-Mój Dom
zainicjowa³o wewnêtrzne szkolenia dla cz³onków o statusie 50+ (a
tak¿e tych, którzy nie radz¹ sobie z
wyszukiwaniem) celem szybszego
wyszukiwania informacji zawartych w internecie i bieglejszego
poruszania siê po nim. Skorzysta-

nie z pomocy m³odszego pokolenia
poprzez otoczenie siê m³odymi
ludŸmi oraz stworzenie sobie warunków do pog³êbiania wiedzy
techniczno-informatycznej w podstawowym zakresie, zaoszczêdzi
cenny czas na pisanie bezzasadnych skarg, ukszta³tuje w bieglejszym poruszaniu siê po sieci, pozwoli na realizacjê zadañ statutowych, zaœ Komisja bêdzie mog³a

pracowaæ w pierwszej kolejnoœci
nad realizacj¹ planu pracy uchwalonego przez Radê Miejsk¹”.
Pod odpowiedzi¹ podpisa³ siê
przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej Marcin Szostakiewicz.
Skarga stowarzyszenia zosta³a
z³o¿ona w imieniu mieszkañców
gminy Wêgorzyno. Trudno powiedzieæ czy wszystkich, czy tylko czêœci, a mo¿e dwóch, bowiem nie do-

Praca w urzêdzie na robotach
publicznych
(£OBEZ). W przysz³ym roku
w ramach robót publicznych i
prac interwencyjnych ma znaleŸæ
zatrudnienie ³¹cznie 16 osób. Na
pokrycie kosztów ich zatrudnienia w bud¿ecie na rok przysz³y zaplanowano 61.500 z³.
Koszty zatrudnienia 10 osób w
ramach robót publicznych i 6 w ramach prac interwencyjnych zosta³y
skalkulowane na poziomie roku
obecnego. Wiceburmistrz Ireneusz
Kabat zapewnia³, ¿e szeœæ osób bêdzie zatrudnionych od 1 stycznia na
okres pó³ roku z programu rz¹dowego, do remontów mieszkañ socjalnych. Osobom zatrudnionym na takich zasadach naliczana jest tzw.
trzynastka. Zaplanowana kwota w
wysokoœci 61.500 z³ to dodatkowe
pieni¹dze, jakie urz¹d dop³aci do
wynagrodzeñ wraz z pochodnymi
do refundacji z PUP.
Jak zapewnia³ wiceburmistrz,
chêtnych do pracy nie brakuje. Ju¿
na pocz¹tku roku do magistratu
zg³aszaj¹ siê mieszkañcy gminy

chêtni podj¹æ zatrudnienie i wpisuj¹
siê na listê.
- Weryfikujemy. Nie ukrywam,
¿e konsultujemy z naszymi pracownikami, którzy maj¹ nadzór, bo gros
osób, które przychodz¹, ma³o póŸniej pracuj¹ i dostaj¹ dyscyplinarne
zwolnienia. Nie przyjmujemy powtórnie osób, które zosta³y dyscyplinarnie zwolnione w roku poprzednim - powiedzia³ wiceburmistrz Ireneusz Kabat.
Radna Wies³awa Romejko podpowiedzia³a, ¿e zasadnym by³oby

zatrudniaæ osoby, które nie p³ac¹ za
mieszkanie.
Wiceburmistrz odpar³, ¿e mo¿na
by³oby, gdyby takie osoby zg³asza³y
siê chêtniej. Inna rzecz, ¿e musz¹
spe³niæ kryterium osoby bezrobotnej.
- Taka osoba nie pracuje, ale nie
ma czasu pójœæ do PUP i zarejestrowaæ siê albo jest wyrejestrowana
karnie, bo nie zg³osi³a siê na podpis.
Bez statusu osoby bezrobotnej nie
mogê zatrudniæ - stwierdzi³ wiceburmistrz.
MM

³¹czono listy osób, które mia³yby
skar¿yæ siê na dzia³ania burmistrz
Wêgorzyna. W imieniu zarz¹du i
mieszkañców wystêpuje Gra¿yna
Karpowicz.
W odpowiedzi na skargê burmistrz Monika KuŸmiñska udowodni³a, ¿e czêœæ informacji jest niewymagana, czêœæ znajduje siê, a kilku
punktów, które by³a burmistrz
wskaza³a, ¿e powinny znajdowaæ
siê na stronie BIP, nie znajdowa³y
siê równie¿ wówczas, gdy skar¿¹ca
sama by³a burmistrzem.
- Nic te wnioski nie wnosz¹, co
nie zosta³o ju¿ wczeœniej doprecyzowane i uregulowane - powiedzia³a burmistrz Wêgorzyna Monika
KuŸmiñska
G³os w sprawie odpowiedzi na
skargê zabra³a m.in. radna Barbara
Pietrusz.
- Czujê siê obra¿ona. Mam 62
lata i nie mam w otoczeniu m³odszych ludzi. Ja przyjê³am to tak, ¿e
jak pani chce, to pani umieœci, a jak
nie, to nie musi pani na BIP-ie
umieszczaæ. Dlaczego mam iœæ i
patrzeæ na drzwi urzêdu, skoro
mamy wy³o¿yæ miliony na internet
szerokopasmowy? Powo³uje siê
pani na KP. Mecenas podczas ostatniej sesji poinformowa³, ¿e ustawa
nak³ada na burmistrzów obowi¹zek
dostêpu do informacji publicznej.
Podstawow¹ œcie¿k¹ jest informacja na BIP-ie. Wykonuje pani pewne uwagi, które z³o¿y³o stowarzyszenie. Czyli w czêœci skarga jest
zasadna. W czêœci burmistrz uzupe³ni³a dane – powiedzia³a radna.
Burmistrz Wêgorzyna Monika
KuŸmiñska odpar³a, ¿e by³a burmistrz podpisa³a siê w imieniu zarz¹du, ale stowarzyszenie zarz¹du
nie ma.
- Skarga jest nie na miejscu.
Komisja nie powinna siê tym zajmowaæ. Komisja zamiast zajmowaæ siê
wa¿nymi sprawami, to zajmuje siê
pierdo³ami. Gra¿yna Karpowicz
powinna napisaæ proœbê, zwróciæ
uwagê – to wystarczy³oby, a nie pisaæ skargê do Komisji Rewizyjnej.
Pani Karpowicz by³a na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej. To jest propaganda polityczna, chce zaistnieæ
– powiedzia³ przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej £ukasz Nowacki.
Radna Barbara Pietrusz w odpowiedzi uzna³a, ¿e „ka¿dy donos i
skarga nie jest bzdur¹” dodaj¹c, ¿e
za ich rozpatrywanie radni bior¹
pieni¹dze.
Za uznaniem skargi jako bezzasadnej g³osowa³o 10 radnych, czterech przeciw, a jeden wstrzyma³ siê
od g³osu.
MM
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Czy spó³dzielnia padnie przez op³aty
za œmieci?
(DALNO). Mieszkañcy tej miejscowoœci
s¹ pe³ni obaw zwi¹zanych z przysz³oœci¹
spó³dzielni,
a to wszystko za
spraw¹... op³at za
œmieci.
Kwestiê zwi¹zan¹ z sytuacj¹ w
Dalnie poruszy³ podczas sesji Rady
Miejskiej radny Marek Rokosz.
- Podczas zebrania wiejskiego
pojawi³y siê powa¿ne g³osy i czarne
scenariusze. Dalno jest w indywidualnej sytuacji. Myœlê, ¿e nale¿y mieæ
przygotowane warianty do indywidualnych sytuacji ro¿nych miejscowoœci. Spó³dzielnia „Nadzieja” w
Dalnie jest w takim stanie finansowym, w jakim jest. Mieszkañcy s¹
pe³ni obaw, nakreœlili scenariusz
niestety bardzo realistyczny i bardzo prawdopodobny. To spó³dzielnia bêdzie partnerem dla gminy, jeœli chodzi o wywóz œmieci. Zadeklaruje iloœæ osób i bêdzie musia³a rozliczaæ siê z gmin¹ za wywóz œmieci.
Jest to znacz¹ca suma. Nie ma co
liczyæ na segregacjê œmieci. Wtedy
bêdzie obowi¹zywa³a wy¿sza stawka. Znaj¹c sytuacjê finansow¹ spó³dzielni, sytuacjê trwaj¹c¹ od wielu
lat, to praktycznie nie ma szans, by
te nale¿noœci regulowa³a. Gmina
stanie siê wierzycielem dla spó³dzielni, byæ mo¿e tym ostatnim, który wbije ostatni gwóŸdŸ do trumny
spó³dzielni. W³aœnie tego bojê siê
tak naprawdê. Pocz¹wszy od mieszkañców po prezesa, nikt nie mo¿e
pogodziæ siê z myœl¹, ¿e spó³dzielni
nie bêdzie. Scenariusz do tego miejsca jest napisany, ale w tym momencie on siê urywa i co bêdzie dalej,
gdy dojdzie do sytuacji, gdy spó³dzielnia by siê skoñczy³a? W tym
momencie pojawia siê sytuacja, gdy
ponad 500 osób zostaje bez ogrzewania, z problemem wody, kanalizacji, którego nie rozwi¹¿e siê z dnia
na dzieñ. A tu mamy kolejn¹ rzecz,
której spó³dzielnia nie udŸwignie.
Przekazujê pytanie, które mieszkañcy postawili: czy w takim razie
bêdzie mo¿liwoœæ, by cz³onkowie
spó³dzielni z³o¿yli deklaracje indywidualnie do gminy i sami p³acili za
swoje œmieci, w tym momencie odci¹¿aj¹c spó³dzielniê. W ten sposób
spó³dzielnia nie bêdzie musia³a regulowaæ kosztów, mieszkañcy bêd¹

odpowiedzialni, ewentualnie nie
bêd¹ ponosiæ odpowiedzialnoœci za
wywo¿enie œmieci. To pomo¿e
przetrwaæ spó³dzielni, która jest jak
pochylone drzewo. Bez wzglêdu na
zasady jej funkcjonowania zabezpiecza ponad 500 mieszkañców naszej gminy – powiedzia³ radny Marek Rokosz.
Ewa Ciechañska, kierownik
Wydzia³u Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Œrodowiska w Urzêdzie Miejskim odpar³a, ¿e jest to
bardzo dobry przyk³ad na to, jak
funkcjonuj¹ dwie spó³dzielnie, jak
zagospodarowywane s¹ odpady.
Najmniej protestów jest od strony
spó³dzielni, które na dzisiaj rozliczaj¹ siê w sposób rzetelny za swoje
œmieci.
- Mówiê o spó³dzielni „Jutrzenka”, gdzie na tê chwilê op³ata jest
„od g³owy”. Czyli wzrost dla spó³dzielców, który na tê chwilê maj¹
strumieñ odpadów wyselekcjonowany i zap³acony jest niewielki.
Najwiêksze uderzenie œmieciowe
bêdzie tam, gdzie za œmieci nie p³aci
siê albo bêdzie du¿o dro¿ej. Na terenach wiejskich, nie oszukujmy
siê, czasami jeden pojemnik 110 litrów obs³uguje jedn¹ 10. osobow¹
rodzinê miesiêcznie. Pytanie - jak
upchn¹æ te œmieci? One trafiaj¹
gdzie indziej. Ten pojemnik sobie
stoi, aby stra¿nik móg³ przyjœæ
sprawdziæ, ¿e jest zawarta umowa z
przedsiêbiorstwem, bo taka jest
prawda.
Nie mo¿emy w regulaminie dopisaæ nastêpnej tabelki z wy³¹czeniem spó³dzielni mieszkaniowej
„Nadzieja” Dalno. Nie ma takiej
mo¿liwoœci. Spó³dzielcy musz¹ byæ
regulowani tak samo, jak pozosta³e
osoby, ale istnieje taka mo¿liwoœæ,
¿e dana nieruchomoœæ mo¿e podj¹æ
uchwa³ê, za zgod¹ osób wydzieliæ
sobie swój zasiek, tam wydzieliæ
swoje pojemniki i jak najbardziej
rozliczaæ swoje nieruchomoœci. Bo
trudno by³oby siê rozliczaæ. Ka¿dy
lokator musia³by mieæ swój pojemnik, w bloku s¹ 24 rodziny, to ju¿ jest
48 pojemników, ju¿ jest to technicznie niemo¿liwe. Ale ka¿dy blok ze
swoimi pojemnikami to jest to jak
najbardziej do zaakceptowania –
wyjaœni³a kierownik Ewa Ciechañska.
Radny Marek Rokosz doda³, ¿e
œmieci s¹ jednym z elementów dzia³ania spó³dzielni. Jeœli teraz spó³dzielnia nie jest w stanie œci¹gn¹æ z
mieszkañców, którzy maj¹ potê¿ne
d³ugi, ¿adnych pieniêdzy za czynsze

bie¿¹ce, to ci sami mieszkañcy nie
bêd¹ p³aciæ za œmieci. A skoro spó³dzielnia bêdzie musia³a regulowaæ
op³aty, to z pieniêdzy wp³acanych
przez rzetelnych spó³dzielców albo
generowaæ d³ugi wobec gminy. Skoro ju¿ wiadomo, ¿e spó³dzielnia nie
wywi¹¿e siê z tego, to trzeba ten
problem zacz¹æ rozwi¹zywaæ ju¿
teraz. Nale¿a³oby przewidzieæ
wczeœniej, co mo¿e siê wydarzyæ i
nale¿a³oby wykorzystaæ wszystkie
furtki, jakie da³oby siê wykorzystaæ
w tej sytuacji.
Wiceburmistrz Ireneusz Kabat
wyjaœni³, ¿e od stycznia gmina planuje szereg spotkañ z mieszkañcami.
- Wiem, ¿e najwiêkszy problem
bêdzie w Dalnie i w Be³cznej. Mo¿na rozliczaæ siê budynkami, ale wtedy musi byæ mobilizacja, ¿e segregujemy œmieci. Wystarczy, ¿e jeden
wrzuci nie do tego kosza, a ca³y blok
bêdzie p³aci³ za œmieci niesegregowane. Wiem, ¿e kondycja spó³dzielni jest z³a. W przypadku wodoci¹gów, co jest zadaniem w³asnym gminy, proponowaliœmy, ¿e przejmiemy
wodoci¹gi. Proponowaliœmy panu
prezesowi nie raz, ¿e je przejmiemy
i uporz¹dkujemy. Ale ca³y czas jest
odmownie. Nie straszy³bym mieszkañców, bo jeœli chodzi o dostarcza-

nie wody i odbiór œcieków z automatu przejmujemy zadania. Ze œmieciami mo¿emy tak zrobiæ, ¿e ka¿dy
budynek podejmuje uchwa³ê i wtedy taka uchwa³a bêdzie z³o¿ona w
deklaracji – doda³ wiceburmistrz.
Inna rzecz, ¿e w spó³dzielni w
Dalnie nie ma mieszkañ spó³dzielczych. S¹ w³asnoœciowe b¹dŸ komunalne. Prezes spó³dzielni nie ma
obecnie prawa reprezentowaæ prywatnych w³aœcicieli. Móg³by, gdyby
mieszkañcy poszczególnych budynków powo³ali zarz¹dy, które z
kolei scedowa³yby rozliczanie mediów, w tym odbiór œmieci, na prezesa spó³dzielni.
Mieszkañcy ze swojej strony
proponuj¹, aby mogli podpisaæ indywidualne umowy z gmin¹ i z ni¹
bezpoœrednio rozliczaæ siê, w zamian za podstawione kontenery. Z
kolei gmina wychodzi z za³o¿enia,
¿e takie rozwi¹zanie jest niemo¿liwe.
Czy i w jaki sposób urzêdnicy
dojd¹ do porozumienia z mieszkañcami, oka¿e siê w przysz³ym roku,
podczas zapowiadanego spotkania.
Byæ mo¿e wystarczy jedno. Jakby
nie by³o problem w Dalnie jest i
rzeczywiœcie nale¿a³oby go rozwi¹zaæ nim zacznie obowi¹zywaæ ustawa tzw. œmieciowa.
MM
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Podejœcie do ronda Zaapelowali o
pieni¹dze na projekty
po raz kolejny
(£OBEZ). Jak poinformowa³
wiceburmistrz Ireneusz Kabat,
zgodnie z ustaleniami z Zarz¹dem
Dróg Wojewódzkich, Rejonem w
Drawsku Pomorskim, w roku
przysz³ym gmina £obez przystêpuje do modernizacji skrzy¿owania na ul. Segala. Nie bêdzie realizowana modernizacja ronda przy
poczcie.
- Zarz¹d Dróg Wojewódzkich
rozmawia³ z nami, czy ma byæ przebudowa ronda przy poczcie, czy
budujemy rondo przy domu kultury. Dwa zdania nie bêd¹ mog³y byæ
realizowane ze wzglêdu na brak
œrodków. Zdecydowaliœmy, ¿e
wchodzimy w budowê ronda przy
domu kultury, poniewa¿ jest to rondo kolizyjne. Przy poczcie rondo
jest, ale tam nie ma ¿adnych wypadków. Wymaga pewnych poprawek,
ale na dzisiaj ono jeszcze mo¿e s³u¿yæ mieszkañcom. S¹ wydane ju¿
pozwolenia na budowê – poinformowa³ wiceburmistrz Ireneusz Kabat.

Na ten cel w projekcie bud¿etu
na rok przysz³y zagwarantowana
jest kwota 150 tys. z³, z czego 80 tys.
z³ przeznaczonych jest w ramach
dofinansowania na budowê ronda, a
70 tys. z³ na prze³o¿enie sieci w
gruncie.
MM

Remonty w lokalach
komunalnych
za 19 tysiêcy
(£OBEZ). W paŸdzierniku
w zakresie infrastruktury
komunalnej i ochrony
œrodowiska Urz¹d
Miejski w £obzie
na remonty w lokalach
i budynkach
komunalnych wyda³
19.340,54 z³.
Na prace remontowe w budynkach i lokalach komunalnych, wykonanie prac w zakresie w³asnym
(konserwacja bie¿¹ca) zakup materia³ów, narzêdzi w £obzie przy ul.:
Szkolnej 6/14, Niepodleg³oœci 24/
4, Kraszewskiego 12/3, Sawickiej
6/7 oraz w miejscowoœciach: Rynowo 24/3, Karwowo 21/4, Worowo
33/13 wydano ³¹cznie 6144,74 z³.
Na ocieplenie œcian styropianem
przy ul. Kraszewskiego 3 w £obzie
wydano 3.273,56 z³. Z kolei na wymianê 3 sztuk okien w tym samym

lokalu wydano kolejne 1.850 z³.
Kolejne 1.230 z³ wydano na wymianê drzwi w lokalu przy ul. Sienkiewicza 4 w £obzie. 3.640 z³ wydatkowano na elementy schodów zewnêtrznych w Stowarzyszeniu
„Diogenes” Rynowo.
Roboty elektryczne i awarie
wykonano w lokalu przy ul.: Wojska Polskiego 8/4, ul. Kom. Paryskiej 8/3 oraz w lokalu przy ul. Niepodleg³oœci 24/4 na ³¹czn¹ kwotê w
wysokoœci 597,66 z³.
Roboty hydrauliczne, awarie
kosztowa³y gminê 300 z³, wykonano je w £obzie w mieszkaniach przy
ul. Kraszewskiego 12/3 ul. oraz przy
placu Spó³dzielców 2.
Roboty zduñskie wykonano z
kolei w £obzie przy ul.: Siewnej 5/
3, ul. Komuny Paryskiej 1/4, placu
3 Marca 1, ul. Kraszewskiego 26/7a
na ³¹czn¹ kwotê 475,16 z³.
Za wywóz odpadów komunalnych gmina zap³aci³a w paŸdzierniku 250,71 z³, natomiast za us³ugi
kominiarskie 1.578,71z³. (r)

(£OBEZ). Podczas Komisji
Bud¿etowej radni zaapelowali do
burmistrzów, aby w przysz³orocznym bud¿ecie zaplanowali
pieni¹dze na projekty zwi¹zane z
koniecznymi inwestycjami w mieœcie.
- Œrodki finansowe dla administracji zawsze budz¹ wiele kontrowersji, zawsze wi¹¿¹ siê z du¿ymi
emocjami. Naszym priorytetem s¹
inwestycje szczególnie zwi¹zane z
kanalizacj¹. St¹d te wszystkie emo-

cje. Wiemy, ¿e w mieœcie jest wiele
miejsc, w których nie ma jeszcze
projektów. Coœ próbujemy z tym
zrobiæ, dlatego nasze dzia³ania
ukierunkowane s¹ na szukanie pieniêdzy w bud¿ecie. Chcielibyœmy,
aby pan burmistrz kierowa³ je na inwestycje – priorytetem jest ul. Murarska i £obzówek, gdzie nie mamy
projektów. Przy najbli¿szych zmianach prosimy zaplanowaæ œrodki na
projekty na przysz³y rok – powiedzia³a w imieniu wszystkich radnych radna Wies³awa Romejko. M

Biogazownia
w £obzie?
(£OBEZ). W tej gminie w najbli¿szym czasie maj¹ powstaæ
dwie biogazownie. Jedna w Byszewie, druga planowana jest w
£obzie przy ul. Podgórnej, za
baz¹ transportow¹.
W Byszewie biogazownia jest w
trakcie powstawania, buduje j¹ w³aœciciel firmy z Byszewa. Z kolei
postawieniem biogazowni w £obzie
zainteresowany jest inwestor z Niemiec. Pocz¹tkowo prowadzi³ on
rozmowy z w³aœcicielami firmy
Nowamyl, chc¹c ulokowaæ biogazowniê w tamtym miejscu. Obecnie
zainteresowany jest kupnem oko³o
dwóch hektarów gminnej ziemi przy
ul. Podgórnej. Przetarg na sprzeda¿
dzia³ki ma zostaæ og³oszony na pocz¹tku przysz³ego roku. Planowana

jest tam budowa biogazowni o mocy
0,5 MW.
Obaj inwestorzy zainteresowani
s¹ odbiorem osadów z oczyszczalni
œcieków i z Nowamylu. Burmistrz
£obza ma rozmawiaæ jeszcze na
temat ewentualnoœci odbioru odpadów biodegradowalnych. Gdyby
tak siê sta³o, mieszkañcy gminy
mogliby zaoszczêdziæ w op³atach za
œmieci, albowiem przyjêcie takich
odpadów na wysypisko kosztuje
najwiêcej.
- Og³oszeñ jeszcze nie by³o, bo
nie zosta³y wszczête procedury. Na
razie jest to na etapie wydzielania.
Biogazownia nie oznacza, ¿e jest to
uci¹¿liwoœæ. To tylko 0,5 MW –
powiedzia³ wiceburmistrz Ireneusz
Kabat.
MM
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Nie mo¿emy dopuœciæ do tego, ¿e ludzie przywo¿¹ z Niemiec wystawki i zape³niaj¹ nasze sk³adowiska œmieci

Stawki za œmieci uchwalone
(WÊGORZYNO). Ta
gmina jest jedn¹ z
tych, które podjê³y
siê budowy Zak³adu
Gospodarki Odpadami Komunalnymi w
S³ajsinie pod Nowogardem w ramach
Zwi¹zku Celowego
Gmin R XXI. Tam te¿
bêd¹ trafiaæ œmieci.
W przeciwieñstwie do gminy
£obez, mieszkañcy gminy Wêgorzyno od lipca bêd¹ mieli dwa pojemniki œmieci na swoich posesjach,
a szk³o bêdzie oddawane do rozstawionych na terenie miasta i gminy
pojemników.
Radni miejscy uchwalili op³aty
za œmieci segregowane w wysokoœci
11,50 z³, natomiast za niesegregowane - 16 z³.
Z tak¹ stawk¹ nie zgadzali siê
wszyscy radni, uzasadniaj¹c, i¿ jest
ona zbyt wysoka. Burmistrz Wêgorzyna poprosi³a jednak aby na razie
przyj¹æ tak¹ stawkê, rzeczywista
kwota op³aty za œmieci i tak bêdzie
znana dopiero po przeprowadzeniu
przetargów na budowê punktu selektywnej zbiórki odpadów oraz na
obs³ugê gminy w zakresie odbioru
œmieci od mieszkañców. Jeœli po
przetargach za³o¿one kwoty oka¿¹
siê ni¿sze, wówczas ceny zostan¹
dopasowane do realnych kosztów
zwi¹zanych z gospodark¹ odpadami. Mo¿e siê te¿ okazaæ, ¿e ceny
bêd¹ wy¿sze. Radny Janusz Sadurek zwróci³ uwagê, ¿e cenny, jakie
zaproponowano za œmieci nie odpowiadaj¹ rzeczywistym kosztom, jakie bêd¹ musieli ponieœæ mieszkañcy.
– Nie zgadzam siê ze stawk¹
11,50 z³, bo do wyliczenia nie przyjêto kosztów worków do selektywnej zbiórki, które zostan¹ zapewnione w³aœcicielom nieruchomoœci
przez przedsiêbiorstwo obs³uguj¹ce gminê. One bêd¹ p³atne. Te koszty nie bêd¹ wynosi³y 11,50, ale
wzrosn¹ o koszt worków. Jeœli mam
nadmiern¹ iloœæ odpadów, to mam
dostarczyæ do PSZOK-u na swój
w³asny koszt, zatem ponoszê dodatkowe koszty, które nie s¹ ujête w
kalkulacji.
Sk¹d wiemy, ¿e urz¹dzenie tego
placu bêdzie kosztowa³o 310 tys. z³,
a nie 110 tys. z³, a mo¿e 150 tys. z³?

Tego nie wiemy. Stawiam wniosek,
aby ten koszt nie by³ wiêkszy od 10
z³ od œmieci selekcjonowanych –
powiedzia³ radny Janusz Sadurek.
Wniosek radnego nie uzyska³ akceptacji wiêkszoœci radnych.
Podczas sesji nie zabrak³o pytañ
zarówno ze strony radnych, jak i
so³tysów zwi¹zanych zarówno z
wprowadzanym regulaminem, jak i
wysokoœci¹ op³at. Na wszystkie
pytania odpowiedzia³a burmistrz
Wêgorzyna Monika KuŸmiñska.
Za uchwa³¹ g³osowa³o 10 radnych, przeciw 5.
Burmistrz wyjaœnia
Warto przytoczyæ wypowiedŸ
burmistrz Wêgorzyna, albowiem
zagadnienie zwi¹zane z wprowadzeniem nowego systemu gospodarowania œmieciami wyjaœni³a w sposób klarowny i wyczerpuj¹cy, podpieraj¹c siê analiz¹ kosztów, która
zosta³a udostêpniona na BIP-ie dla
wszystkich mieszkañców. Jak dotychczas jedynie gmina Wêgorzyno
w tak prosty i przystêpny sposób
wyjaœni³a swoim mieszkañcom za
co i dlaczego maj¹ p³aciæ takie, a nie
inne stawki.
- Ani mnie, jako w³odarzowi
gminy, ani radnym, ani mieszkañcom nie podoba siê to, co zosta³o na
nas na³o¿one ustaw¹ odgórnie. mówi³a burmistrz Monika KuŸmiñska. - Nie chcê opodatkowania was
wiêkszymi op³atami. Nie takie jest
moje myœlenie i nie tego bym chcia³a. Niestety odgórnie na³o¿ono na
nas pobieranie od 1 lipca op³aty
œmieciowej. Czy to nam siê podoba

czy nie jesteœmy do tego zobowi¹zani – gmina do egzekwowania tej
op³aty, a pañstwo do jej uiszczenia.
W tej chwili wiêkszoœæ mieszkañców p³aci œrodki za utrzymanie czystoœci i porz¹dku w gminie zawieraj¹c indywidualne umowy z firm¹,
która odbiera te œmieci. Tylko nierzetelni i nieuczciwi mieszkañcy nie
ponosz¹ tych kosztów. Od lipca nastêpnego roku bêdzie to uregulowane rozporz¹dzeniami i przepisami,
które w tej chwili ju¿ obowi¹zuj¹.
Niestety musimy siê podporz¹dkowaæ, bo od nas wymagaj¹ tego przepisy prawa. Polska, wchodz¹c do
UE, zobowi¹za³a siê wypracowywaæ pewne wskaŸniki recyklingu
odpadów komunalnych. Niestety na
chwilê obecn¹ Polska nie osi¹gnê³a
tych wskaŸników i p³aci kary. Pañstwo Polskie, aby osi¹gn¹æ te
wskaŸniki, scedowa³o pewne obowi¹zki na nas – czyli na gminê, teraz
my jesteœmy zobowi¹zani je wypracowaæ. Jeœli ich nie wypracujemy, to
na gminy zostan¹ na³o¿one kary, a
kto je poniesie? My – wszyscy
mieszkañcy.
Dlaczego przyjêliœmy takie
koszty? Zwi¹zek Celowy Gmin RXXI, którego jesteœmy cz³onkiem,
maj¹c pewne œrodki ze sk³adek pozyskanych z zewn¹trz, wynajê³o firmê, która jest bieg³a i biegle porusza
siê po wszystkich przepisach prawnych dotycz¹cych tego tematu. Dla
wszystkich gmin bêd¹cych cz³onkami R-XXI firma opracowa³a wyliczenia szacunkowych wartoœci,
m.in. kosztów administracji,
PSZOK-ów. PSZOK to równie¿ jest
twór na³o¿ony przez ustawê odgór-

nie. To punkt selektywnej zbiórki
odpadów komunalnych. Rozwa¿aliœmy mo¿liwoœæ wykonania wspólnego punktu z okolicznymi gminami, zawsze by³oby taniej. Niestety
ustawa nie dopuszcza takiego rozwi¹zania. Nakazuje ka¿dej gminie,
aby na swoim terenie by³ zorganizowany PSZOK, który spe³nia wymogi sanitarne, ochrony œrodowiska,
pozwolenia na budowê, ogrodzenie,
monitoring. Punkt musi byæ obs³ugiwany, czynny w odpowiednich
godzinach, musz¹ byæ zasieki na
poszczególne odpady. Tymi kosztami obarcza mieszkañców. Koszty
utworzenia PSZOK-u maj¹ byæ wliczone w op³atê œmieciow¹, a te s¹
bardzo du¿e. Za utworzenie
PSZOK-a i utrzymanie to a¿ 7,94 z³
na ka¿dego mieszkañca miesiêcznie. 310 tys. z³ trzeba by³o podzieliæ
na wszystkich mieszkañców i na
miesi¹c. To nam siê te¿ nie podoba,
ale nie mamy innego wyjœcia, bo
zostaniemy ukarani, ¿e nie zrobimy
tak, jak stanowi¹ przepisy prawa.
Przyjêliœmy koszt wyliczenia
czterech pracowników i remont
przy transporcie – transport to nie
tylko przeliczenie kilometrów, to
równie¿ wynagrodzenia tych, którzy przyje¿d¿aj¹, bior¹ kosz i
³aduj¹ na œmieciarê. Obecnie jesteœmy przed przetargiem. Gmina bêdzie musia³a zorganizowaæ przetarg, by wy³oniæ firmê, która bêdzie
odbieraæ odpady komunalne. Aby
zorganizowaæ przetarg, pañstwo
nasze musi jeszcze wydaæ odpowiednie rozporz¹dzenia odnoœnie
tego, jakie wymagania musi spe³niæ
ta firma. Tych rozporz¹dzeñ na

tygodnik ³obeski 11.12.2012 r.

LISTY - OPINIE - POLEMIKI

Str
Str.. 9

Nasz g³os w debacie
o œmieciach
chwilê obecn¹ jeszcze nie ma. Naprawdê jesteœmy w trudnej sytuacji,
bo od nas wymaga siê podejmowania ju¿ konkretnych decyzji – ustalenia uchwalenia, podjêcia i opodatkowania was kolejnymi kosztami,
ale nie mamy innego wyjœcia – musimy je przyj¹æ szacunkowo. I tak
nie wiemy czy nie przyjmiemy zbyt
niskich stawek. Po przetargu mo¿e
okazaæ siê, ¿e stawki firmy, która
poda najni¿sz¹ cenê, przekraczaj¹
te wyliczone przez nas. Ale przed
tym dylematem stan¹ wszystkie
gminy – nie tylko nasza.
Z materia³u pomocniczego wynika, ¿e przyjêliœmy do naszej kalkulacji koszty administracji w wysokoœci 3,5 tys. z³ miesiêcznie. Nie
znaczy to, ¿e bêdziemy tworzyæ
dodatkowe stanowiska. Na razie nie
mam takiego zamiaru, bo uwa¿am,
¿e nasi pracownicy poradz¹ sobie z
tym tematem bez zwiêkszania zatrudnienia. Te koszty jednak musieliœmy przyj¹æ, poniewa¿ z ustawy
wynika, co nale¿y wkalkulowaæ w
op³atê œmieciow¹. Przez naszych
pracowników bêdzie wykonana
praca z tytu³u wykonania bazy komputerowej na potrzeby op³aty œmieciowej, bêdzie ksiêgowana, bêd¹
robione przypisy na podstawie deklaracji, przyjmowane i weryfikowane deklaracje, robione korekty.
Pañstwo mo¿ecie powiedzieæ, po
miesi¹cu, ¿e po³owa rodziny wyjecha³a za granicê do pracy. Macie
prawo wype³niæ kolejn¹ deklaracjê.
Pracê tê musz¹ wykonaæ pracownicy. 3,5 tys. z³ zostan¹ podzielone
pomiêdzy kilku pracowników. Nie
zamierzam nikogo w tym celu zatrudniaæ.
Za tê op³atê bêd¹ odbierane
op³aty komunalne do 30 litrów tygodniowo za osobê. Nie wszystkie
koszty zwi¹zane z porz¹dkiem bêd¹
darmowe. Op³ata jest skalkulowana
na podstawie konkretnych danych,
¿e tylko tyle odpadów bêdzie odbieranych od pañstwa w ramach op³aty.
Ka¿d¹ nadwy¿kê produkowan¹,
która nie by³a wliczona w op³acie
musimy dodatkowo zap³aciæ. Nie
mo¿emy dopuœciæ do tego, ¿e ludzie
przywo¿¹ z Niemiec wystawki i zape³niaj¹ nasze sk³adowiska œmieci,
a my bêdziemy musieli od nich odbieraæ to wszystko obojêtnie czy
bêdzie to tona, czy piêæ.
Jeœli ktoœ bêdzie chcia³ podyskutowaæ o tych uchwa³ach, jesteœmy w
gminie do dyspozycji, mo¿emy
przyje¿d¿aæ na zebrania, nie wyobra¿am sobie sytuacji, ¿ebyœmy
zamykali siê i nie chcieli udzielaæ
odpowiedzi. Kampania edukacyjna

mo¿e byæ prowadzona dopiero od 1
stycznia 2013 roku, bo wtedy bêd¹
ju¿ podjête konkretne uchwa³y.
Wtedy bêdziemy wiedzieæ co z
czym siê wi¹¿e, gdzie bêdzie mo¿na
wrzuciæ butelkê szklan¹, gdzie
wrzuciæ PET, gdzie bêd¹ zlokalizowane œmietniki, pojemniki. Ka¿da
nieruchomoœæ musi byæ wyposa¿ona i to jest ju¿ po stronie w³aœciciela
nieruchomoœci, w co najmniej jeden
pojemnik, w którym bêd¹ zmieszane œmieci, czyli po wysegregowaniu
wszystkiego innego, np. kubeczek
po œmietanie, zamoczona gazeta. W
drugim pojemniku lub w worku
bêd¹ mog³y byæ cztery rodzaje
œmieci razem: PET, metal, papier i
tektura oraz wielometeria³owe, czyli kartony po mleku, po sokach.
Szklane butelki bêd¹ wrzucane do
pojemników, rozstawionych na terenie miasta i gminy, albo bezpoœrednio do PSZOK-a. Te cztery rodzaje odpadów mog¹ byæ razem.
Nasze œmieci bêd¹ trafia³y do zak³adu w S³ajsinie, który jest tak skonstruowany, ¿e na jednej taœmie bêd¹
jecha³y wszystkie cztery rodzaje
œmieci i dopiero tam urz¹dzenia i
pracownicy bêd¹ segregowaæ. Nie
ma sensu obarczaæ mieszkañców
dodatkowym obowi¹zkiem i podra¿aæ koszty, wymagaæ czterech osobnych pojemników, bo niektórzy nawet nie maj¹ na to miejsca. Musimy
wspólnie przebrn¹æ przez ten trudny okres.
Mieszkañcy miasta nie bêd¹
tego tak odczuwaæ, poniewa¿ jest
spó³dzielnia, wspólnoty, tu mieszkañcy ju¿ p³ac¹ 11 z³ od osoby.
Wy¿sza op³ata za niesegregowane jest wprowadzana po to, aby pokazaæ, ¿e segregowane s¹ tañsze, ale
my nie mo¿emy nie segregowaæ.
Jeœli pracownicy firmy podjad¹
do pojemnika i zobacz¹, ¿e s¹ w nim
odpady niesegregowane, a ktoœ zadeklarowa³, ¿e bêdzie oddawa³ odpady segregowane, to ich obowi¹zkiem jest zamkn¹æ pojemnik i, jak to
funkcjonuje ju¿ w innych gminach,
nakleiæ czerwon¹ kartkê. Kartka
bêdzie informowa³a: „Mieszkañcu!
Posegreguj, bo ci nie odbierzemy”.
A jeœli mieszkaniec posegreguje, a
w tym czasie nie bêdzie podje¿d¿a³a
œmieciarka, to musi na swój koszt
dowieŸæ do PSZOK-a, ale tam te¿
nie odbior¹, jeœli œmieci nie bêd¹ posegregowane.
Pojemniki na szk³o bêd¹ na pewno, nie wiem jeszcze czy zostan¹
pojemniki na PET- y, bo to wi¹¿e siê
z dodatkowym kosztem, którego nie
wkalkulowaliœmy. - objaœni³a system burmistrz Wêgorzyna.
MM

Gdzie siê nie obrócimy to s³ychaæ „podatek œmieciowy”. O formach i kwotach wprowadzenia „podatku œmieciowego” pisz¹ wszystkie gazety lokalne i krajowe. Aktualnie wszystkie samorz¹dy musz¹
do koñca roku uchwaliæ pakiet
uchwa³ „œmieciowych”. A nowy podatek wejdzie w ¿ycie od 1 lipca
2013. My mieszkañcy i w³adze powinniœmy skutecznie wykorzystaæ
ten czas na dyskusjê o cenach gospodarki odpadami.
Nasze Stowarzyszenie przedstawi³o swoje uwagi, pod rozwagê radnym Rady Miejskiej w Wêgorzynie.
Chcemy równie¿ - za poœrednictwem waszej poczytnej gazety zwróciæ uwagê na kilka spraw.
Po pierwsze; niektórzy mówi¹,
po co dyskutowaæ, skoro radni ju¿
uchwalili stawki. Nieprawda - op³aty za œmieci mog¹ byæ skorygowane
po przetargach, wiêc ka¿da dyskusja szczególnie o kosztach gospodarki œmieciowej jest bardzo potrzebna.
Po drugie; najczêœciej w przekazie medialnym ugruntowa³a siê opinia, ¿e koszty œmieciowe zdro¿ej¹. I
tak wszyscy ulegamy tej presji nie
zastanawiaj¹c siê, czy faktycznie
wdro¿enie nowej ustawy œmieciowej musi oznaczaæ a¿ tak¹ podwy¿k¹. Naczelny Tygodnika £obeskiego Kazimierz Rynkiewicz w
swojej gazecie z 27.11.br. podaje
przyk³ad gminy Pszczyna, gdzie
radni uchwalili jedn¹ stawkê zrycza³towan¹ 6,50 z³otych od osoby.
W naszych powiecie s¹ to stawki od
11 z³, a nawet powy¿ej 20 z³ od osoby. Z regu³y nie zgadzam siê z Naczelnym tej gazety, ale teraz muszê
przyznaæ, ¿e napisa³ dobry artyku³
„Zdro¿ej¹ odpady. Rewolucja œmieciowa dokonuje siê na razie w zaciszu gabinetów”.
Aby nie by³a to faktycznie rewolucja wy³¹cznie gabinetowa, musimy g³oœno domagaæ siê od burmistrzów gmin kalkulacji op³aty œmieciowej - rzetelnych kalkulacji! Tym
bardziej, ¿e jak podkreœla wielu specjalistów, œmieci wcale nie musz¹
zdro¿eæ! Dlaczego? Po prostu od
lipca 2013 podatek œmieciowy bêdzie powszechny. Oznacza to, ¿e
zap³aci go ka¿dy mieszkaniec wraz
z podatkiem od nieruchomoœci.
Skoro zap³ac¹ wszyscy mieszkañcy
gminy, to i przychody bêd¹ wiêksze,
ni¿ do tej pory. A wiadomo jak jest
teraz; spora grupa mieszkañców w
ogóle nie ma podpisanych umów na
wywóz œmieci z domostw. Œmieci
wyrzucane s¹ do lasów, rowów two-

rz¹c nielegalne wysypiska. Dlatego
namawiamy, aby zainteresowaæ siê
tematem œmieci i segregacji. Zg³aszaæ uwagi do urzêdów gminnych,
nawet w imieniu swojego osiedla,
bloku, klatki. Warto przecie¿ wiedzieæ, za co siê p³aci.
Po trzecie; na w³adzach gmin
spoczywa obowi¹zek zapewnienia
budowy, utrzymania i eksploatacji
regionalnych instalacji do przetwarzania œmieci. Czy do tych instalacji
zalicza siê PSZOK, czyli Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych? Jeœli tak, to koszt
inwestycji PSZOK powinien byæ po
stronie Gminy. W przypadku Wêgorzyna jest koszt 300 tyœ. z³. Koszt
PSZOK jest „wrzucony” w op³atê za
wywóz œmieci. Przypuszczamy, ¿e
tak jest w pozosta³ych gminach. To
nale¿y wyjaœniæ, bo jest to du¿y
wydatek, znacz¹co rzutuj¹cy na
wysokoœæ podatku œmieciowego. A
jeœli Gmina nie mo¿e finansowaæ
PSZOK, to w kosztach kalkulacyjnych powinna byæ doliczona jedynie stawka amortyzacyjna, czyli
jakaœ czêœæ wartoœci inwestycji, co
ma wp³yw na wymiar podatku za
œmieci.
Przytoczone uwagi, sugestie i
propozycje zosta³y przekazane w
formie pisemnej Radnym. Jednak
odpowiedŸ Rady nas nie zadawala i
bêdziemy problem œmieciowy dr¹¿yæ i dopytywaæ dalej.
Po czwarte; w naszych gminach
zrzeszonych w R-XXI, stawki op³at
przyjêto wg kalkulacji sporz¹dzonej przez wynajêt¹ firmê. Firma, jak
sama siê przyzna³a, zrobi³a kalkulacjê uœredniaj¹c koszty w ma³ych i
du¿ych gminach. Do R-XXI nale¿y
28 gmin. Czy taka uœredniona kalkulacja jest prawid³owa dla Wêgorzyna, Reska, Radowa, czy Dobrej?
Zanim uchwalone stawki podatku
wejd¹ w ¿ycie, mamy czas jeszcze
dopytaæ. Ka¿dy ma prawo, poprzez
swojego radnego wp³ywaæ na ostateczn¹ cenê, jak¹ zap³aci za swoje
œmieci. Zapraszamy do dyskusji!
Stowarzyszenie „Wêgorzyno
Mój Dom”
Gra¿yna Karpowicz, Pawe³
Bot, W³odzimierz Niemirski
Od Redakcji: uœciœlê tylko, ¿e
radni Pszczyny przyjêli stawkê za
œmieci w wysokoœci 6,50 z³ od
mieszkañca w lutym 2011 r. i obowi¹zywa³a ona do lutego 2012 r.,
kiedy to zmienili j¹ na 7,75 z³, o
czym w ww. artykule informowa³em.
KAR
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NietrzeŸwy kieruj¹cy
1.12.2012r. w £obzie mieszkaniec £obza kierowa³ motorowerem,
znajduj¹c siê w stanie nietrzeŸwoœci
(0.32 mg/l).
2.12.2012 r. w Dobrej mieszkaniec Dobrej kierowa³ samochodem
marki VW, znajduj¹c siê w stanie
nietrzeŸwoœci. (1,47mg/l.).
2.12.2012 r. w Wêgorzynie
mieszkaniec tej gminy kierowa³ rowerem, znajduj¹c siê w stanie po
u¿yciu alkoholu (0,11mg/l.).
3.12.2012 r. w £obzie mieszkaniec £obza kierowa³ samochodem

Z ¯YCIA POWIATU

marki Renault, znajduj¹c siê w stanie po u¿yciu alkoholu (0,16 mg/l).

Kolizje
3.12.2012 roku na trasie £obez Wêgorzyno kieruj¹ca sam. marki
Suzuki na ³uku drogi nie dostosowa³a prêdkoœci do istniej¹cych warunków, w wyniku czego wpad³a w
poœlizg i zjecha³a do rowu, uszkadzaj¹c pojazd.
3.12.2012 roku na drodze nr 148
relacji Przemys³aw - Starogard kieruj¹cy sam. marki VW mieszkaniec
£obza nie dostosowa³ prêdkoœci do
istniej¹cych na drodze warunków i
wpad³ w poœlizgi, po czym zjecha³
na pobocze i uderzam w drzewo
uszkadzaj¹c pojazd.

Jase³ka w „Dwójce”
(£OBEZ). Rada Rodziców zaprasza na jase³ka w Szkole Podstawowej nr 2 w £obzie, które
odbêd¹ siê 12 grudnia o godz.
16.00 w sali gimnastycznej.
Tradycyjnie nie zabraknie kiermaszu, podczas którego bêdzie

mo¿na zakupiæ domowe wypieki,
kartki œwi¹teczne, stroiki. Pieni¹dze
z kiermaszu zostan¹ przeznaczone
m.in. dla dzieci jako nagrody za
najlepsze wyniki w nauce.
Wspólne przedstawienie z rodzicami i œpiewanie kolêd, kawa,
herbata.

Galeria tygodnika

Poczekalnia nie dla
podró¿nych
(£OBEZ). Jeszcze podczas sesji paŸdziernikowej radny Lech
Urbañski apelowa³, aby udostêpniæ mieszkañcom przystanek PKP
w Worowie. Obecnie zamkniêty
jest na cztery spusty.
Radny zwróci³ siê z proœb¹, aby
interweniowaæ u w³adz PKP, ¿eby
nie wyburzali budynku stacji w
Worowie i uruchomili poczekalniê,

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

chocia¿ na okres jesienno-zimowy.
Gmina prowadzi³a rozmowy w tej
sprawie z PKP.
- S¹ to trudne rozmowy. Oni nie
ukrywaj¹, ¿e swoj¹ zbêdn¹ infrastrukturê chc¹ albo zbyæ, albo wyburzyæ. Schodz¹ z kosztów. Zapowiedzieli, ¿e w Worowie postawi¹
dla podró¿nych wiatê – powiedzia³
burmistrz £obza Ryszard Sola. MM

S³upy og³oszeniowe
s¹ wymieniane
(£OBEZ). W minion¹ sobotê z
centrum miasta zdemontowano 5
s³upów og³oszeniowych. Postawione w latach 90. na sta³e wpisa³y siê w krajobraz miasta, staj¹c
siê miejscem wymiany informacji. Dlaczego wiêc zniknê³y?
Na terenie miasta w latach 90.
postawiono ³¹cznie 11 s³upów og³oszeniowych. Poza nimi mieszkañcy
grodu nad Reg¹ korzystaj¹ równie¿
z tablic informacyjnych. W sobotê
³obeska firma podjecha³a i zdemontowa³a piêæ s³upów, które sta³y w
centrum miasta. W poniedzia³ek
wiceburmistrz Ireneusz Kabat wyjaœni³, ¿e z zaoszczêdzonych pieniêdzy magistrat postanowi³ wymieniæ
s³upy znajduj¹ce siê w œcis³ym centrum.

List do redakcji

Patrycja i Ksawery

tygodnik ³obeski 11.12.2012 r.

Dzisiaj (we wtorek) wroc³awska
firma ma przywieŸæ nowe s³upy i
zamontowaæ je w tych samych miejscach, w których sta³y poprzednie.
Za nowe s³upy og³oszeniowe gmina
zap³aci³a oko³o 10 tys. z³.
MM

Apel o pomoc
bezdomnym kotom

Przy ul. Bema wykwaterowano
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

OG£OSZENIA DROBNE

tygodnik ³obeski 11.12.2012 r.

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

US£UGI

PRACA

Powiat gryficki

Powiat gryficki

Powiat œwidwiñski

Sprzedam mieszkanie w Jarominie
– 3 pokoje, kuchnia, ³azienka,
ogrzewanie CO i gaz, II piêtro, blok
ocieplony, 62 mkw.. Cena do uzgodnienia. Tel. 512 150 254

Powiat œwidwiñski
Kêpczewo – 5 km od Œwidwinasprzedam mieszkanie 3 pokojowe,
66,5 mkw. I piêtro, mieszkanie wewnêtrzne + gara¿. Tel. 503 430 152

Powiat ³obeski
Wynajmê mieszkanie w £obzie. Tel.
880 085 176
Sprzedam mieszkanie 63 mkw. w
Wêgorzynie. Tel. 691 515 758
Do wynajêcia kawalerka w £obzie
Tel. 889 072 373
Mieszkanie do wynajêcia w Dalnie
70 mkw., gara¿, podwórko. Tel. 726
041 197

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

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

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

NAUKA
Powiat ³obeski

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

Matematyka pomoc. £obez Tel. 516
166 301

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

MOTORYZACJA

Powiat drawski

Sprzedam samochód osobowy Nissan Micra, rocznik 2000, tel.
504041477 lub 91 397 4006.

Szukam w Z³ocieñcu 2 pokojowego
mieszkania do wynajêcia Tel. 795
456 824

ROLNICTWO

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

Przyjmê do pracy w gospodarstwie
rolnym traktorzystê, kombajnistê na
nowoczesny sprzêt rolniczy (mo¿liwoœæ zamieszkania). Tel. 887 101
209.
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

INNE
Powiat ³obeski
Szybkie kredyty na dowód osobisty
Tel. 604 221 339
Zespó³ muzyczny na ka¿d¹ okazjê PROMOCJA - tel. 604 221 339
Niedrogo sprzedam zdemontowany piec kaflowy. Tel. 667-329-389.
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NIERUCHOMOŒCI
Powiat ³obeski
Sprzedam gara¿ blaszany o wymiarach 5m x 3m. Cena 1.300 z³. Tel.
693 662 332
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

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
Kupiê gospodarstwo lub grunt
rolny. Tel. 664 944 635

Region
Sprzedam dom w Skierniewicach (
woj. £ódzkie ), piêtrowy, dwa osobne
wejœcia – dla dwóch rodzin, pow. 120
mkw., do lekkiego remontu, zagospodarowany ogród 1.450 mkw.. Blisko stacja PKP, koœció³, szko³a Tel.
46 832 53 38 po godz. 17-tej

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

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

DRUKARNIA
Oferujemy druk:
ulotek, plakatów, wizytówek, samokopii

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

MIESZKANIA SPRZEDA¯
£OBEZ ul. Browarna- kawalerka, III piêtro, pow. 30 mkw
- CENA 75.000 z³
£OBEZ ul. Obroñców Stalingradu, 3 pokoje, II piêtro, pow. 53,37 mkw - CENA 180.000 z³
LESIÊCIN - 4 pokoje, parter, pow. 74,65 mkw+gara¿
- CENA 120.000 z³
SMÓLSKO - 3 pokoje,parter, pow. 92,9mkw + dzia³ka
- CENA 150.000 z³
Dobra - 2 pokoje,, II piêtro, pow. 39,3mkw
- CENA 95.000 z³
£OBEZ - kawalerka o pow. 30,4mkw, III pietro
- CENA 82.000 z³
£OBEZ - kawalerka, parter, pow. 34,14 mkw
- CENA 73.000 z³
£OBEZ - kawalerka, II piêtro, pow. 38,54 mkw
- CENA 89.000 z³ NOWA CENA
£OBEZ - 2 pokoje o pow. 55,82mkw + dzia³ka 696mkw
- CENA 170.000 z³
£OBEZ - 2 pokoje, II piêtro, pow. 42,8 mkw
- CENA 80.000 z³
£OBEZ - 2 pokoje, parter, pow. 44,45 mkw
- CENA 88.000 z³
£OBEZ - 2 pokoje, I piêtro, pow. 55,59 mkw
- CENA 105.000 z³
£OBEZ - 2 pokoje, parter, pow. 66,97 mkw
- CENA 117.000 z³
£OBEZ - 2 pokoje, IV piêtro, pow. 47,95 mkw
- CENA 124.000 z³
£OBEZ - 2 pokoje, IV piêtro, pow. 49,7 mkw
- CENA 155.000 z³
£OBEZ - 3 pokoje, III piêtro, pow.57,8mkw
- CENA 150.000 z³
£OBEZ - 3 pokoje, IV piêtro, pow. 47,95 mkw
- CENA 110.000 z³
£OBEZ - 3 pokoje, IV piêtro, pow. 53,57 mkw
- CENA 127.000 z³
£OBEZ - 3 pokoje, parter, 64,51 mkw
- CENA 130.000 z³
£OBEZ - 3 pokoje, III piêtro, pow. 58,5 mkw
- CENA 149.000 z³
£OBEZ - 3 pokoje, IV piêtro, pow. 61,28 mkw
- CENA 150.000 z³
£OBEZ - 3 pokoje, I piêtro, pow. 67,66 mkw
- CENA 155.000 z³
£OBEZ - 3 pokoje, IV piêtro, pow. 51,19 mkw
- CENA 165.000 z³
£OBEZ - 3 pokoje, parter, pow. 66,7 mkw
- CENA 229.000 z³
£OBEZ - 4 pokoje o pow. 56,1 mkw, parter
- CENA 145.000 z³
£OBEZ - 4 pokoje, IV piêtro pow. 56,23 mkw
- CENA 160.000 z³
£OBEZ - 4 pokoje, I piêtro, pow. 57 mkw
- CENA 175.000 z³
£OBEZ - 4 pokoje, 67,89 mkw, III piêtro
- CENA 185.000 z³
£OBEZ - dwupoziomowe, 5 pokoi, pow. 100,9 mkw
- CENA 250.000 z³
£OBEZ - 2 mieszkania o pow. 48,3 mkw i 25,43 mkw
- CENA 180.000 z³
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Miko³ajki w Szkole Matematyka
Podstawowej
w obiektywie
w Starogardzie

Prezenty rozdane … Œnie¿ynki spisa³y siê na medal.

„Matematyka w obiektywie” to
Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny pod patronatem Marsza³ka
Województwa Zachodniopomorskiego, J.M. Rektora Uniwersytetu
Szczeciñskiego prof. dra hab.
Edwarda W³odarczyka oraz mecenatem Prezydenta Miasta Szczecin
Piotra Krzystka.

Drugoklasiœci ciesz¹ siê z miko³ajkowych prezentów ….

Uczniowie z klas IV - VI wymienili siê podarunkami …

Rada Rodziców zafundowa³a
ka¿demu z dzieci s³odki upominek.
Œwiêtego Miko³aja zast¹pi³y Œnie¿ynki - Klaudia, Magda i Sandra.

Organizatorem tego Konkursu
jest Studenckie Ko³o Naukowe
M³odych Dydaktyków Matematyki
przy Uniwersytecie Szczeciñskim.
G³ównym celem Konkursu by³o
zainteresowanie jak najwiêkszej
grupy osób ró¿nymi obliczami matematyki. By³ on skierowany do
osób, które potrafi¹ spojrzeæ na
Królow¹ Nauk oczyma wyobraŸni i
uwieczniæ swoje myœli na fotografii,
do osób wra¿liwych na matematyczn¹ estetykê i strukturê naszego
codziennego œwiata - ¿ycia. Uczestnicy Konkursu byli podzieleni na
dwie grupy wiekowe: grupa I - osoby do 20 roku ¿ycia, grupa II - osoby
powy¿ej 20 lat.
30 listopada 2012 r. w Gmachu
G³ównego Muzeum Narodowego w
Szczecinie przy Wa³ach Chrobrego
odby³a siê uroczystoœæ podsumowania III edycji tego Konkursu oraz
wernisa¿ wystawy „Matematyka w
obiektywie”.
Spoœród 600 prac nades³anych z
ca³ego kraju, komisja w sk³adzie:

prof. dr hab. Andrzej D¹browski,
prof. dr hab. Maciej Tanaœ, mgr Jerzy Ko³odziejczyk, mgr in¿. Tomasz
Seidler i dr Ma³gorzata Makiewicz
(przewodnicz¹ca) wy³oni³a tegorocznych laureatów, wœród których
znalaz³a siê Magdalena Cerkaska
uczennica Gimnazjum Integracyjnego im. Adama Mickiewicza w
£obzie. Niektóre z ocenianych fotografii metaforycznie oddawa³y
piêkno matematyki, dlatego obok
samego obrazu jury docenia³o równie¿ podpisy (tytu³y) oraz wyjaœnienia, komentarze. Magda zajê³a I
miejsce w kategorii Matematyka
Finansowa (Fortuna ko³em siê toczy), a tym samym nagrodê o wartoœci 750 z³.
Ponadto jury wy³oni³o 12 prac,
którym przyznano nominacjê do
kalendarza „Matematyka w obiektywie - 2012”, a wœród nich praca
Magdy, któr¹ w kalendarzu przypisano do miesi¹ca paŸdziernika. Jej
praca zosta³a równie¿ nominowana
do wystawy fotograficznej
Organizatorzy wszystkim laureatom gratulowali fantastycznych
pomys³ów, ciekawej realizacji oraz
ró¿norodnoœci przedstawieñ matematyki okiem aparatu fotograficznego.
Gratulujemy Magdzie i ¿yczymy jej dalszych sukcesów.
(o)

Z ¯YCIA SZKÓ£
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Nietypowa lekcja
gimnazjalistów

Dla niektórych uczniów Zespo³u Szkó³ Gimnazjalnych w
£obzie, lekcje w dniu 23 listopada
2012 r. rozpoczê³y siê w nietypowy sposób, poniewa¿ o 5 rano.
By³a to godzina zbiórki, po której rozpocz¹æ siê mia³a wycieczka
do oceanarium w Stralsundzie w
Niemczech.
Zorganizowa³y j¹ nauczycielki:
Beata Zwoliñska, Agnieszka ¯uk
oraz Marta Siwiñska. Uczniowie
mieli okazjê zwiedziæ Oceanarium,
Muzeum Morskie oraz Stare Miasto

wpisane na Œwiatow¹ Listê Dziedzictwa Kultury UNESCO. Dzieci
mia³y mo¿liwoœæ ogl¹dania wielu
gatunków zwierz¹t, gigantów morskich i roœlin Morza Ba³tyckiego,
Morza Pó³nocnego oraz Atlantyku.
Oprócz tego mogli zobaczyæ wiele
rodzajów statków oraz urz¹dzenia
na nich zamontowane. Podczas
zwiedzania gimnazjaliœci æwiczyli
sztukê konwersacji w jêzyku niemieckim. Wycieczka ta okaza³a siê
œwietn¹ lekcj¹ biologii oraz dobrym
treningiem jêzykowym.
Beata
Zwoliñska

Str
Str.. 13

Sukces w konkursie
o Niemczech

25 paŸdziernika uczniowie
³obeskiego gimnazjum uczestniczyli w konkursie na temat historii powojennych Niemiec. Odby³
siê on w Zespole Szkó³ Rolniczych
CKP w Œwidwinie.
Od rana nasi reprezentanci szko³y: Kornelia Dynowska, Krzysztof
Afeltowicz, Agata Lis, Dawid Grzegorczyk, Oliwia Krystosiak, Szymon Fojna, Marcin Bieñkowski,
Sebastian Rokosz, £ukasz Stefanowski i Piotr Wyczo³ek wykazywali siê wiedz¹ na temat Niemiec.

Po czêœci pisemnej konkursu
uczniowie wziêli udzia³ w wyk³adzie na temat historii naszych zachodnich s¹siadów oraz zwiedzali
wystawê fotograficzn¹ poœwiêcon¹
temu krajowi. Dwóch uczniów ZSG
Dawid Grzegorczyk i Piotr Wyczo³ek zakwalifikowa³o siê do œcis³ego
fina³u. Piotr Wyczo³ek zaj¹³ 5 miejsce, a Dawid Grzegorczyk trzecie i
w nagrodê pojedzie na jednodniow¹
wycieczkê do Berlina. Wszystkim
uczestnikom gratulujemy.
Beata Zwoliñska

Andrzejki w Gimnazjum
im. K. Górskiego w Resku
Jak co roku - 30 listopada - w
naszej szkole odby³y siê gimnazjalne andrzejki.
Ju¿ dzieñ wczeœniej cz³onkowie
Samorz¹du Szkolnego po lekcjach
spotkali siê na forum, które zosta³o
ozdobione ró¿nokolorowymi kluczami i akcentami wró¿biarskimi, a
na oknach zawieszono ciemne materia³y w celu stworzenia tajemniczego nastroju.
W pi¹tek od rana mo¿na by³o
kupiæ, za symboliczn¹ z³otówkê,
ciasteczka z wró¿bami. Na wszystkich przerwach miêdzylekcyjnych
wró¿bici i wró¿ki (Filip Czura,
Oskar £ydziñski, Anita Lipska,
Marta Jarosz, Ania Grymuza) przepowiadali przysz³oœæ z kart, œwieczek, tarota, kuli. Ka¿dy gimnazjalista móg³ w tym dniu dowiedzieæ

siê, co przyniesie mu los i jak bêdzie mia³a na imiê jego sympatia.
W tym dniu na korytarzach szkolnych by³o bardzo radoœnie, bo niejeden uczeñ nie móg³ uwierzyæ w
to, co us³ysza³ na temat swojej

przysz³oœci. Wieczór andrzejkowy
zakoñczy³ siê dyskotek¹ szkoln¹,
na której gimnazjaliœci mogli wyszaleæ siê przy dŸwiêkach g³oœnej
muzyki.
Dziêki drobnym op³atom za

wró¿by Samorz¹d Uczniowski zebra³ 33,32 z³. Pieni¹dze zosta³y
przekazane na rzecz ogólnopolskiej
akcji wspieraj¹cej rodzinne domy
dziecka - „Góra Grosza”.
Filip Czura kl. II D
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Osi¹gniêcia zawodników karate
kyokushin z sekcji w Resku
Przy Centrum Kultury
w Resku od 8 lat dzia³a
sekcja karate kyokushin
pod kierunkiem senseia
Cezarego Banasiaka
(II dan). Dzisiaj kilka
s³ów o osi¹gniêciach
zawodników.
Zawodnicy tej sekcji (25 osób)
wchodz¹ w sk³ad Zachodniopomorskiego Zwi¹zku Karate - startuj¹ w
zawodach zwi¹zkowych, jak równie¿ ogólnopolskich, godnie reprezentuj¹c nasze miasto. Pokazy swoich umiejêtnoœci prezentuj¹ zawsze
na imprezach organizowanych
przez Centrum Kultury: Wielka Orkiestra Œwi¹tecznej Pomocy, Majówka, Noc Œwiêtojañska i Dni Reska. W poniedzia³ki i soboty æwicz¹,
dziêki uprzejmoœci dyrektorów
Szko³y Podstawowej i Zespo³u
Szkó³ w Resku, w salach gimnastycznych, gdzie maj¹ mo¿liwoœæ
korzystania z przyrz¹dów do æwiczeñ, czego niestety w Centrum
Kultury brakuje.
Marzeniem naszych karateków
jest profesjonalny sprzêt do æwiczeñ: tarcze, ochraniacze, skakanki,
kaski i worki treningowe, a tak¿e
bluzy dresowe z napisem „Sekcja
Resko”. Nie wszystkich rodziców
staæ na taki wydatek, wiêc w imieniu
dzieci za poœrednictwem pani Jolanty Furman - dyrektor Centrum Kultury, zwrócili siê do Rady Miejskiej
w Resku o zwiêkszenie dofinansowania dzia³ania sekcji, w tym pokrycia kosztów wyjazdów zawodników
na turnieje.
Poni¿ej najwa¿niejsze osi¹gniêcia naszych czo³owych zawodników.

MICHA£ PNIEWSKI
21 listopada 2009 r. w Pucharze
Pomorza Karate Kyokushin do lat
18 Micha³ Pniewski zaj¹³ I miejsce
w kata i kumite w kategorii 13 lat, a
tak¿e zosta³ najlepszym zawodnikiem Pucharu Pomorza do 18 lat.
5 grudnia 2009 r. w Koszalinie w
Turniejach pod Patronatem Prezydenta Miasta Koszalina Mikietyñskiego Micha³ Pniewski zdoby³ I
miejsce w kata III Turnieju Kata
Karate Kyokushin W zawodach
startowali tak¿e Mateusz Mieczaniec i Damian £ydziñski.
26 marca 2011 r. w zawodach
rangi Mistrzostw Makroregionu
Zachodniego Karate Kyokushin
Micha³ Pniewski zaj¹³ I miejsce w
kategorii wiekowej 14-15 lat i wagowej do 70 kg.
27 marca 2010 r. zawodnicy sekcji startowali w III Otwartych Mistrzostwach Szczecinka M³odzików
Karate Kyokushin: Micha³ Pniewski, Mateusz Zakrzewski, Norbert
Radwaniuk, Damian £ydziñski i
Mateusz Mieczaniec.
14 wrzeœnia 2011 r. Micha³
Pniewski zostaje powo³any do
udzia³u w zgrupowaniu Kadry Narodowej Karate Kyokushin w Centrum Japoñskich Sportów i Sztuk
Walk „Dojo-Stara Wieœ” w Starej
Wsi. Celem zgrupowania by³o przygotowanie reprezentacji Polski do
udzia³u w Mistrzostwach Europy.
15-16 paŸdziernika 2011 r. w
Mistrzostwach Europy Karate Kyokushin w Warnie (Bu³garia) Micha³ Pniewski zaj¹³ I miejsce i zdoby³ z³oty medal w konkurencji kumite (m³odzik)+70 kg.
12 listopada 2011 r. w Pucharze
Polski M³odzików i Juniorów we
Wroc³awiu Micha³ uplasowa³ siê na
I miejscu zdobywaj¹c medal.
24 marca 2011 r. w Mistrzo-

stwach Makroregionu Zachodniego
w Wejherowie Micha³ zaj¹³ I miejsce w Kumite Semi Kontakt Juniorów 75 kg.
26 lutego 2012 r. w Otwartych
Mistrzostwach Pomorza Dalekowschodnich Sztuk Walk w Szczecinie Micha³ zaj¹³ II miejsce w kategorii kumite ch³opców 16-17 lat.
6 paŸdziernika 2012 r. w Miêdzynarodowym Turnieju Karate
Kyokushin o Puchar Prezydenta
Miasta Sieradza Micha³ zaj¹³ I miejsce w kategorii walk i II miejsce w
kategorii kata.
27 paŸdziernika 2012 r. Micha³
w Krakowie przygotowywa³ siê do
Mistrzostw Polski
17 listopada 2012 r. wzi¹³ udzia³
IX Pucharze Polski M³odzików i
Juniorów Karate Kyokushin w Gubinie i zaj¹³ I miejsce w Kumite
Semi kontakt Juniorów-75 oraz
Kata Juniorów i zosta³ najlepszym
zawodnikiem - juniorem.
Jest brany pod uwagê jako reprezentant Polski w Mistrzostwach
Œwiata Karate 2013 w Tokio.
PIOTR KULCZEWSKI
21 listopada 2009 r. w Pucharze
Pomorza Karate Kyokushin Piotr
Kulczewski zaj¹³ IV miejsce w kate
i kumite w kategorii junior m³odszy.
5 grudnia 2009 r. w Turniejach
pod Patronatem Prezydenta Koszalina Piotr Kulczewski zaj¹³ II miejsce w konkurencji kumite 16-17 lat
+75 kg w VI Turnieju Kumite Karate Kyokushin.

SZYMON DUSZA
26 lutego 2012 r. w Otwartych
Mistrzostwach Pomorza Dalekowschodnich Sztuk Walk w Szczecinie Szymon Dusza zaj¹³ III miejsce
w kategorii kumite ch³opców 6-7 lat
31 marca 2012 r. w XIII Wojewódzkiej Olimpiadzie M³odzie¿y
Szymon zaj¹³ II miejsce w kata.
24 listopada 2012 r. w Ogólnopolskim Turnieju o Puchar Prezydenta Miasta Szczecina „Kyokushin
Challenge 2012” Szymon zaj¹³ I
miejsce w kategorii kumite ch³opców lekki kontakt 8 lat (+30 kg).
FRYDERYK LEWANDOWSKI
31 marca 2012 r. w XIII Wojewódzkiej Olimpiadzie M³odzie¿y
Fryderyk zaj¹³ III miejsce w kata
24 listopada 2012 r. w Ogólnopolskim Turnieju o Puchar Prezydenta Miasta Szczecina „Kyokushin
Challenge 2012” Fryderyk zaj¹³ III
miejsce w kategorii kumite ch³opców lekki kontakt 9 lat (-30 kg).
IGOR OLESZKIEWICZ
24 listopada 2012 r. Ogólnopolskim Turnieju o Puchar Prezydenta
Miasta Szczecina „Kyokushin
Challenge 2012” Igor Oleszkiewicz zaj¹³ III miejsce w kategorii
kumite ch³opców lekki kontakt 8 lat
(+30 kg).
8 grudnia najm³odsi zawodnicy
byli w Mielnie na Turniej Miko³ajkowy Karate Kyokushin dla dzieci
do 12 roku ¿ycia.
(o)

SPORT

tygodnik ³obeski 11.12.2012 r.

Nabór do komisji
konkursowych
(£OBEZ) Burmistrz £obza
og³osi³ 26 listopada br. nabór kandydatów na cz³onków komisji
konkursowych, którzy mieliby
opiniowaæ oferty w konkursach
dla organizacji spo³ecznych.
W wyniku naboru zostanie
utworzona lista kandydatów na
cz³onków komisji, z której burmistrz, po og³oszeniu konkursu na

realizacjê zadania publicznego,
bêdzie powo³ywa³ sk³ad komisji
oceniaj¹cej ofertê w danym konkursie. Z komisji bêd¹ wy³¹czone
osoby, reprezentuj¹ce dan¹ organizacjê, której oferta bêdzie rozpatrywana. Kandydatów na cz³onków mog¹ zg³aszaæ organizacje
spo³eczne. Formularz zg³oszeniowy znajduje siê w BIP i w urzêdzie
miejskim.
KAR

DALP - 2. kolejka
Wyniki 2. kolejki z 8 grudnia br.
No To W Plecy
Blokersi Dobropole
Desperados
Promil Tucze
Dobermani
Snow Kids
Ogniwo Dzwonowo
Dominatorzy Chociwel
WKS Papirusy
Keb¹zraj
Dominatorzy Chociwel
Wandalia

-

1. Keb¹zraj
2. Dobermani
3. Blokersi Dobropole
4. Desperados
5. Dominatorzy Chociwel
6. SKS Bród
7. WKS Papirusy
8. Wandalia
9. Promil Tucze
10. Snow Kids
11. No To W Plecy
12. Ogniwo Dzwonowo

SKS Bród
Wandalia
WKS Papirusy
Snow Kids
SKS Bród
Desperados
Promil Tucze
Keb¹zraj
Blokersi Dobropole
Ogniwo Dzwonowo
Dobermani
No To W Plecy
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

12
12
12
7
6
6
4
4
3
3
1
0

0:6
5:0
2:2
1:2
4:2
2:7
2:3
2:4
2:5
9:2
1:2
1:1

33:4
20:3
17:4
17:6
17:8
11:7
7:15
6:16
7:12
4:29
2:20
6:23

Liderzy strzelców: 25 - Maciej Wiêcek (Keb¹zraj), 8 - Wojciech GuŸniczak (Dobermani), 7 - Bart³omiej Rusin (Dominatorzy Chociwel), Damian Padziñski (Desperados).
Termin 3 - 15.12.2012 r. (sobota)
16.00
Keb¹zraj
16.20
No To W Plecy
16.40
Blokersi Dobropole
17.00
SKS Bród
17.20
Promil Tucze
17.40
Dobermani
18.00
Dominatorzy Chociwel
18.20
Keb¹zraj
18.40
Desperados
19.00
WKS Papirusy
19.20
Ogniwo Dzwonowo
19.40
Snow Kids

- Dobermani
- WKS Papirusy
- Snow Kids
- Wandalia
- Dominatorzy Chociwel
- Wandalia
- Desperados
- Promil Tucze
- Ogniwo Dzwonowo
- SKS Bród
- Blokersi Dobropole
- No To W Plecy

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