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Dzia³alnoœæ Stra¿y Miejskiej powinna zbadaæ Komisja Rewizyjna
Rady Miejskiej
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przemawiaj¹ za likwidacj¹
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LISTY - OPINIE - POLEMIKI

SPROSTOWANIE DO LISTU
OPUBLIKOWANEGO
W NUMERZE NR 44
W zwi¹zku z nades³anym do Pañstwa gazety listem dotycz¹cym interwencji, jak¹ podj¹³ w dniu 25
paŸdziernika 2013 r. patrol Policji w
sk³adzie: policjant Zespo³u Patrolowo-Interwencyjnego oraz Stra¿nik
Miejski, wobec dwóch mê¿czyzn mieszkañców naszego miasta - w
zwi¹zku z pope³nionym wykroczeniem, nale¿a³oby sprostowaæ kilka
kwestii, które opisane s¹ w przedmiotowym liœcie, a nie polegaj¹ na
prawdzie.
„Policjant wypisywa³ mandat
dla znajomego, który nie
protestowa³. Stra¿nik miejski
zwróci³ siê do mnie: „Panie
Skrobiñski poproszê
dowód osobisty”
Policjant nie podejmowa³ czynnoœci polegaj¹cej na legitymowaniu
wobec ¿adnego z tych mê¿czyzn.
Czynnoœci te podj¹³ i przeprowadzi³
Stra¿nik Miejski. Policjant asekurowa³ mu przy legitymowaniu mê¿czyzn. Powodem podjêcia interwencji by³o pope³nienie wykroczenia
polegaj¹cego na oddawaniu moczu
w miejscu publicznym, za które mê¿czyzna zosta³ ukarany mandatem
karnym przez Stra¿nika Miejskiego,
a nie jak opisuje to autor listu przez
policjanta. Powodem legitymowania drugiego mê¿czyzny by³o u¿ywanie s³ów wulgarnych w miejscu
publicznym, dlatego te¿ zosta³ on
poproszony przez Stra¿nika o okazanie dowodu osobistego b¹dŸ innego dokumentu, na podstawie którego mo¿na by³oby ustaliæ jego to¿samoœæ z uwagi na pope³nione wykroczenie z art. 141 kw.
W tym przypadku nie chodzi tylko o podanie imienia i nazwiska,
gdy¿ nie s¹ to pe³ne dane osobowe,
które wystarczy³yby do sporz¹dzenia dokumentacji w zwi¹zku z pope³nionym wykroczeniem. Policjant czy
te¿ Stra¿nik Miejski podejmuj¹c
czynnoœci legitymowania wobec jakiejkolwiek osoby, fakt ten dokumentuje w notatniku s³u¿bowym
b¹dŸ te¿ w notatce s³u¿bowej. Zgodnie z §7 Rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2005r w sprawie
sposobu postêpowania przy wykonywaniu niektórych uprawnieñ policjantów (Dz.U. 141 poz. 1186);
dane osoby legitymowanej to nie
tylko jej imiê i nazwisko, które w tym
konkretnym przypadku móg³ znaæ
Stra¿nik Miejski, ale to tak¿e adres
zamieszkania, numer PESEL, a w
przypadku braku informacji o numerze PESEL; data i miejsce urodzenia

oraz imiona rodziców i nazwisko rodowe. Stra¿nik Miejski w trakcie
wykonywanych czynnoœci próbowa³ ustaliæ te wszystkie, niezbêdne
dane osobowe dotycz¹ce tego mê¿czyzny, jednak¿e ten odmawia³ ich
podania. W zwi¹zku z odmow¹ podania powy¿szych danych osobowych mê¿czyzna zosta³ doprowadzony do jednostki Policji celem ich
ustalenia i potwierdzenia.
„Zosta³ uruchomiony silnik i
na sygna³ach zosta³em
przewieziony na komendê”.
Komenda Powiatowa Policji w
£obzie posiada monitoring. Kamery
umieszczone s¹ zarówno na zewn¹trz,
jak i wewn¹trz budynku. Po przejrzeniu nagrania z opisywanego dnia, zarejestrowany jest zapis, na którym
widaæ, jak radiowóz podje¿d¿a na parking przed budynkiem komendy i nie
mia³ w³¹czonych sygna³ów œwietlnych czy te¿ dŸwiêkowych.
„Tam zosta³em umieszczony
w celi”
Pomieszczenia dla osób zatrzymanych w Komendzie Powiatowej
Policji w £obzie zwane potocznie
celami to miejsce, gdzie przebywaj¹
osoby zatrzymane. Mê¿czyzna ten
nie by³ osob¹ zatrzyman¹, tylko doprowadzon¹ do jednostki Policji celem potwierdzenia jej to¿samoœci
dlatego te¿ nie by³ umieszczany w
¿adnej z cel. Na zapisie z monitoringu znajduj¹cego siê w budynku komendy ewidentnie widaæ, jak mê¿czyzna wchodzi do budynku komendy sam, siada na krzeœle znajduj¹cym siê na korytarzu budynku, które
stanowi „poczekalniê”. Tam w obecnoœci policjanta rozmawia najpierw
ze Stra¿nikiem Miejskim, a nastêpnie
z policjantem. Kamera, która zarejestrowa³a ten fakt, swoim zasiêgiem
obejmuje tak¿e wejœcie do pomieszczenia dy¿urki, przez któr¹ trzeba
przejœæ, aby wejœæ do Pomieszczenia
dla osób zatrzymanych. Mê¿czyzna
ten przez ca³y czas prowadzonych w
budynku czynnoœci nie wstawa³ z
krzes³a, a tym bardziej nie wchodzi³
do pomieszczenia dy¿urki. Niejasny
jest zatem fakt, dlaczego mê¿czyzna
poda³, i¿ zosta³ on umieszczony w
celi, skoro taki fakt nie mia³ miejsca.
„Ca³e zamieszanie trwa³o d³ugo”
Czynnoœci, jakie prowadzone
by³y wobec tego mê¿czyzny od
momentu jego wejœcia do budynku
komendy do chwili jego opuszczenia co zarejestrowa³a kamera, trwa³o
niespe³na 20 minut.
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Dzia³alnoœæ Stra¿y Miejskiej powinni zbadaæ radni

Niejasnoœci w sprawie
zatrzymania radnego
przemawiaj¹ za likwidacj¹
Stra¿y Miejskiej
Sprawa zatrzymania i doprowadzenia radnego Janusza Skrobiñskiego na komendê Policji robi siê
coraz ciekawsza. Z mojej oceny sytuacji wynika, ¿e Policjê mo¿na wy³¹czyæ z tej sprawy, bo g³ównym zaanga¿owanym w zaistnia³y konflikt
jest stra¿nik miejski Arkadiusz Baryluk. W minion¹ œrodê, 6 bm., przes³uchiwa³ on radnego w tej g³oœnej
sprawie. Komendant Stra¿y Miejskiej Jerzy Ratajski nie chcia³ mi
powiedzieæ przez telefon, o jakie
wykroczenie chodzi, a ponoæ nawet
a¿ o trzy, a spotkaæ siê nie mia³ czasu,
bo gdzieœ wyje¿d¿a³. Zapyta³em, czy
wobec publicznych informacji
wskazuj¹cych na prywatne porachunki stra¿nika z radnym, nie powinien on zostaæ odsuniêty od tej
sprawy, stwierdzi³, ¿e mo¿e to zrobiæ
tylko prokurator, chocia¿ to zapewne le¿y w gestii komendanta, bo od
czego jest szefem.
Sprawa robi siê o tyle powa¿na,
¿e jak nam powiedzia³a szefowa
³obeskiej prokuratury Ma³gorzta
Post-Dziêcio³ - prokuratura przekwalifikowa³a zarzut podany przez
Policjê w przes³anych aktach z art.
224 na art. 226 kk, czyli zniewa¿enie
funkcjonariusza publicznego na
s³u¿bie, za co radny mo¿e straciæ
mandat. Jak widaæ rozrzut w interpretacji s³ów i faktów z samego zdarzenia jest spory, ale to jedna z wielu
niejasnoœci w tej sprawie.
List radnego zosta³ upubliczniony, a tak¿e dotar³ do burmistrza, który - jak siê dowiedzieliœmy - przekaza³ go do prokuratury. Jest w nim taki
akapit: „Wygra³em tak¿e kolejn¹
sprawê w s¹dzie przeciwko mnie,
gdzie stra¿nicy podali fa³szywych
œwiadków. Do dzisiaj jestem zbulwersowany, ¿e nie wyci¹gniêto ¿adnych konsekwencji w stosunku do
stra¿ników w zwi¹zku ze sk³adaniem fa³szywych zeznañ i powo³ywaniem podstawionych œwiadków”.
Mam nadziejê, ¿e prokuratura
œwietnie radz¹ca sobie z interpretacj¹ s³ów zrozumie równie¿ sens
powy¿szych zdañ i podejmie odpowiednie dzia³ania w opisywanej
sprawie.
Moim zdaniem ta ca³a sytuacja
nie powinna w ogóle siê zdarzyæ.
Stra¿nik powinien podejœæ do starszego cz³owieka (70 lat) i pouczyæ
go, ¿e nie powinien tego wiêcej robiæ
i to powinno wystarczyæ, maj¹c na
wzglêdzie, ¿e o tej porze w mieœcie

toaleta publiczna jest zamkniêta, a
cz³owiek ma problemy zdrowotne.
Stra¿nik konfliktuj¹c sytuacjê narazi³ nas - podatników - na ogromne
straty; uruchomi³ ca³¹ maszynê pañstow¹ w sprawie, która nie ma kompletnie ¿adnego znaczenia dla bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego w mieœcie. Zreszt¹, jak wynika z
listu radnego - nie po raz pierwszy i to
wskazuje na osobiste porachunki.
Dlatego Komisja Rewizyjna powinna zbadaæ - ile spraw stra¿ miejska przegra³a w s¹dach, z czego to
wynika i ile nas to kosztowa³o. I wyci¹gn¹æ wnioski. Choæby nawet z
rozwi¹zaniem Stra¿y. Tak¿e przeœwietliæ sprawê zarzutu radnego,
postawionego publicznie, o podstawianie fa³szowych œwiadków w jego
sprawie. Ta sprawa okreœla charakter tego konfliktu.
Prosimy mieszkañców o g³osy w
tej sprawie.
KAR
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Wybory uzupe³niaj¹ce w gminie Dobra

S¹ trzy komitety
– bêdzie trzech
kandydatów
(DOBRA) W wyborach uzupe³niaj¹cych do Rady Miejskiej w gminie Dobra w wyznaczonym czasie
zarejestrowano trzy komitety wyborcze, co oznacza, ¿e bêdzie przynajmniej tyle samo kandydatów na
radnego.
Ostateczny termin zg³aszania
kandydatów min¹³ w pi¹tek o pó³nocy. Ich nazwiska opublikujemy w
nastêpnym wydaniu. Komisarz wyborczy zarejestrowa³ nastêpuj¹ce
komitety: KWW Dobro Gminy,
KWW Ekolodzy i KWW Masz Wy-

bór. Nazwa tego ostatniego kojarzy
siê z Klubem Radnych Masz Wybór,
któremu przewodniczy radny Kazimierz £ojek.
Powo³ano ju¿ sk³ad Gminnej Komisji Wyborczej w Dobrej. Weszli do
niej: Barbara Sylwia Kuran - przewodnicz¹ca; Beata Barbara Wojna wiceprzewodnicz¹ca oraz cz³onkowie: Ewa Cio³ek-Pater, Anna K³ys,
Jolanta Kopacz, Iwona Lech i Alicja
Kornelia Sokal. Siedzib¹ Komisji jest
Urz¹d Miejski w Dobrej - sala konferencyjna, tel. 913914433. Wybory
odbêd¹ siê 8 grudnia 2013 r. KAR

Szko³a zamawia,
gmina p³aci
(£OBEZ). Obecnie ogrodzenie w
SP nr 1 od strony ul. Pó³nocnej wykonywane jest ze œrodków szko³y.
Potem jednak gmina przeka¿e szkole
pieni¹dze za ogrodzenie warte kilka
tysiêcy z³otych.
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- Wykonanie zleci³a Szko³a Podstawowa i ma takie uprawnienie. W
póŸniejszym miesi¹cu gmina zwiêkszy subwencjê szkole. A jak nie, to
zap³acimy z innych œrodków - wyjaœni³ wiceburmistrz Ireneusz Kabat. (r)

To nie konkurs, lecz sta¿ okazuje siê byæ
podstawowym kryterium selekcyjnym

Zamykaj¹ drzwi przed
kandydatami spoza urzêdu,
czyli dyskwalifikuj¹ na starcie
(RESKO) Sekretarz urzêdu
miejskiego w Resku poinformowa³a o rozstrzygniêciu naboru na stanowisko do spraw gospodarki odpadami komunalnymi w urzêdzie
miejskim.
Aplikacje z³o¿y³o 10 osób. Jak
informuje sekretarz Danuta Mielcarek – wymagania formalne spe³ni³a 1
aplikacja – pani Edyty Bodys ze S³owikowa. Dlaczego inne odpad³y?
Okazuje siê, ¿e aplikacja pani Bodys
spe³ni³a wymagania dodatkowe: 5miesiêczny sta¿ w administracji samorz¹dowej; znajomoœæ zagadnieñ
ustawy o utrzymaniu czystoœci i
porz¹dku w gminach oraz bieg³a znajomoœæ pos³ugiwania siê komputerem w œrodowisku Windows i znajomoœæ pakietu biurowego Office.
Wœród wymagañ g³ównych by³o
posiadanie wykszta³cenie wy¿sze.
Urz¹d nie okreœli³ jakie, a móg³by, np.
ochrona œrodowiska, administracja
lub ekonomia. Dlaczego 9 aplikacji
nie spe³nia³o wymagañ formalnych?
Zapewne dlatego, ¿e pozostali aplikanci nie odbyli 5-miesiêcznego sta-

¿u w urzêdzie. Zapewne to jest klucz
do sukcesu w zdobyciu pracy. A jak
dostaæ siê na taki sta¿, by póŸniej
dostaæ sta³¹ pracê? To same zagadki.
Wydaje siê jednak, ¿e tak sformu³owane og³oszenie narusza zasadê równego dostêpu do pracy,
gdy¿ zamyka drzwi przed osobami,
które maj¹ wiedzê i doœwiadczenie
w danej dziedzinie, ale nie by³y na
sta¿u w urzêdzie, a których to „dodatkowe” wymaganie po prostu
dyskryminuje.
KAR

TransCargo Sp. z o.o.

Poszukuje kierowcy C+E/PL-DK
Firma TransCargo Sp. z o.o. poszukuje kierowcy ze Szczecina b¹dŸ
bliskich okolic do pracy w przewozach miêdzynarodowych w relacji
Polska - Dania.
Wymagania:
- doœwiadczenie w przewozach miêdzynarodowych;
- w³asna dzia³alnoœæ gospodarcza (za³o¿enie);
- karta kierowcy;
Oferty z CV proszê przesy³aæ na adres mailowy podany w og³oszeniu.
Kontakt: telefon 601 141 165, e-mail: kor@transcargo.pl
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Podopieczny OPS jak ch³op
pañszczyŸniany przywi¹zany
do swojego urzêdu
(£OBEZ). Pod obrady Rady
Miejskiej trafi³a skarga mieszkañca miasta, która dotyczy³a braku mo¿liwoœci wyp³acania œrodków finansowych z OPS na konto.
Okazuje siê, ¿e pieni¹dze mo¿na
przelewaæ na konto, problem w tym
¿e klient potrzebny jest pracownikom OPS i musi po ja³mu¿nê
przyjœæ osobiœcie.
- Cz³owiek, który jest na zasi³ku
opieki spo³ecznej, to trochê jak ten
ch³op pañszczyŸniany. Nic mu nie
wolno, bo tutaj ma zasi³ek. Nie wiem
czy s³usznym jest, ¿e ograniczamy
wolnoœæ cz³owieka – powiedzia³a
radna Maria Pokomeda.
El¿bieta Graliñska dyrektor M-G
OPS w £obzie wyjaœni³a, ¿e nie ma
przepisu prawnego reguluj¹cego
sposób wyp³aty œwiadczeñ z pomocy spo³ecznej - czy to ma byæ wyp³ata w kasie, na konto czy w innej formie.
- Zwyczajowo od wielu lat
wszystkie œwiadczenia wyp³acane
s¹ w kasach. Jest to zwi¹zane ze specyficzn¹ organizacj¹ pracy oraz

umo¿liwia sta³y kontakt z klientem,
który jest niezbêdny i pomocny w
pracy pracownika socjalnego - powiedzia³a dyrektor E. Graliñska.
Dyrektor wyjaœnia³a ró¿ne
aspekty prawne w omawianej skardze, stwierdzaj¹c, ¿e przepisy s¹ po
to, by je respektowaæ.
Z jednej strony warto siê zastanowiæ i zadaæ sobie pytanie co by³o
pierwsze – ludzie czy prawo i komu
prawo ma s³u¿yæ. Po drugie skoro
prawo zezwala, to dlaczego robi siê
wszystko, aby utrudniæ ludziom
¿ycie? Czy ³atwiej jest dojechaæ instytucji na miejsce i na miejscu
sprawdziæ warunki mieszkania i tam
mieæ kontakt z klientem, czy fatygowaæ go z miejscowoœci, z której np.
nie ma dojazdu autobusowego i
musi wynaj¹æ kogoœ, aby dojechaæ
do oœrodka. I inna rzecz - czego taki
pracownik mo¿e dowiedzieæ siê o
swoim podopiecznym, gdy ten ju¿
zjawi siê w oœrodku? W³aœciwie
mo¿na wtedy opowiadaæ wszelkie
baœnie, pracownik i tak nie sprawdzi
czy w tym czasie np. dziecko nie jest

Dla kogo grunty
(£OBEZ). Sporo mieszkañców
miasta dzier¿awi grunty na poprawienie warunków zabudowy, jednak
nie mo¿e ich kupiæ. Jeœli ju¿, to
ceny dzia³ek s¹ nieatrakcyjne. Czasami wyceniane s¹ kilka razy. Czy
jest szansa, aby to zmieniæ?
O to, aby mieszkañcy mieli mo¿liwoœæ kupna po ni¿szych cenach
dzia³ek na poprawê warunków zabudowy, radna Krystyna Bogucka
sk³ada³a ju¿ wniosek trzy razy. Jak
dotychczas nikt nie podejmuje tego
tematu. Przypominamy, ¿e dzia³ki
takie nie maj¹ drogi dojazdowej i nie
funkcjonuj¹ jako osobne dzia³ki budowlane. Zazwyczaj s¹ to niewielkie
nieu¿ytki, tereny podmok³e, ¿wirowiska, granicz¹ce bezpoœrednio z
dzia³kami budowlanymi.
- Ju¿ mówi³am o sprawie sprzeda¿y gruntów na poprawienie warunków zabudowy. Proszê siê tym zaj¹æ
i przygotowaæ uchwa³ê na wzór
uchwa³y ze Szczecina. Chodzi m.in. o
mieszkañców przy ul. S³owackiego –
lewa i prawa strona, przy ul. Krzywoustego - s¹ tam ma³e dzia³eczki, niech

to ludzie kupi¹. Dlaczego o tym mówiê? Na dzisiaj mieszkañcy maj¹ 5060 lat. Jak bêd¹ mieli 70, zrezygnuj¹
z dzier¿awy i wtedy nikomu tego
gmina nie sprzeda. Rozmawia³am z
mieszkañcami z ul. S³owackiego,
Krzywoustego itd. i byliby teraz zainteresowani kupnem – powiedzia³a
radna Krystyna Bogucka.
Pozostali radni nie podjêli tematu i nie s³uchali argumentów, ¿e przy
sprzeda¿y do bud¿etu miasta wp³ynê³yby dodatkowe pieni¹dze, tak
bardzo potrzebne na inwestycje.
Byæ mo¿e te same argumenty, które
przemawia³y za podwy¿k¹ podatków, czyli ma³o pieniêdzy w kasie
miasta i du¿o inwestycji, nie maj¹
zastosowania przy mo¿liwoœci
sprzeda¿y ludziom taniej dzia³ek nieatrakcyjnych gruntowo ani nienadaj¹cych siê pod zabudowê. Za uruchomieniem sprzeda¿y po ni¿szych
cenach nie przemawia³y równie¿ argumenty, ¿e kilka wycen tych samych dzia³ek tylko po to, aby obni¿yæ ich wartoœæ, kosztuje, i za to
p³ac¹ podatnicy.
MM

zaniedbane. Radna M. Pokomeda
przyrówna³a klientów OPS do ch³opów pañszczyŸnianych i coœ w tym
jest. Wystarczy wyobraziæ sobie
sytuacjê, ¿e klient jest w szpitalu,
musia³ wyjechaæ do rodziny na drugi
koniec Polski, jakakolwiek sytuacja,

która „wyrwie go z rodzinnego
domu” i automatycznie nie ma mo¿liwoœci odebrania pieniêdzy, chyba,
¿e przyjedzie do £obza. Drugie przywi¹zanie to do jedynego sklepu, w
którym realizowane s¹ bony ¿ywnoœciowe.
MM

Najwiêksza wioska
w gminie zostanie
bez œwietlicy
(DALNO). To najwiêksza wioska w gminie £obez. Œwietlica wykorzystywana równie¿ jako kaplica, w której odbywa³y siê msze œw.,
zosta³a w³aœnie wystawiona na licytacjê komornicz¹. W³aœcicielem
jest Spó³dzielnia „Nadzieja” w Dalnie. W obiekcie przeznaczonym na
licytacjê znajdowa³y siê równie¿
biuro i sklep.
Suma oszacowania wynosi
63.700z³, cena wywo³ania natomiast
jest równa 3/ 4 sumy oszacowania,
czyli 47.775z³.
Licytacja odbêdzie siê 28 listopada o godz. 11.30 w budynku VI Zamiejscowego Wydzia³u Cywilnego
S¹du Rejonowego w Gryficach z/s w
£obzie.
Cena budynku biurowo-us³u-

gowo-handlowego wynosi mniej,
ni¿ dwuletni fundusz so³ecki Dalna. Starogródek w gminie Resko,
nie maj¹c w³asnej œwietlicy, swój
fundusz przeznaczy³ na zakup i remont œwietlicy. Byæ mo¿e rozwi¹zaniem na w³asn¹ œwietlicê by³by
zakup przez gminê obiektu, z mo¿liwoœci¹ dzier¿awienia zbêdnych
pomieszczeñ, gdyby by³a taka koniecznoœæ. Byæ mo¿e rozwi¹zaniem
by³oby wspó³finansowanie zakupu przez spo³ecznoœæ Dalna. By³oby to z pewnoœci¹ tañsze i szybsze
rozwi¹zanie, ni¿ budowa nowej
œwietlicy. To jednak zale¿eæ bêdzie
od woli mieszkañców Dalna i zapatrywanie siê na tê kwestiê magistratu.So³ectwo nie ma osobowoœci prawnej. Zakupu mog³aby dokonaæ jedynie gmina.
MM

tygodnik ³obeski 12.11.2013 r.

OG£OSZENIA DROBNE

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

Str
Str.. 5
(wp³ata na konto)
PKO BP Oddzia³ 1 w £obzie
72 1020 2847 0000 1502 0067 0927

MIESZKANIA

NIERUCHOMOŒCI

US£UGI

INNE

Powiat ³obeski

Powiat gryficki

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Sprzedam mieszkanie o pow. 75
mkw., 3 pokoje, ³azienka, wc osobno, piwnica. £obez ul. Koœciuszki
15/4, I piêtro. Tel. 531 665 209
Sprzedam mieszkanie M2 w
£obzie, ul. Koœciuszki 12/1, z osobnym wejœciem. Tel. 501 343 040.
£obez – centrum sprzedam mieszkanie 3 pokojowe 48 mkw., IV piêtro, okna PCV, panele. Cena 116
tys. z³. Tel. 532 563 549.

Powiat œwidwiñski
Sprzedam mieszkanie w centrum
Œwidwina 53,5 mkw., 2 niezale¿ne,
jasne, ustawne pokoje. Du¿a kuchnia, ³azienka, oddzielna ubikacja.
Do mieszkania przynale¿y piwnica.
Tel. 724 154 621

BIZNES
Powiat gryficki
Sprzedam sklep spo¿ywczy w P³otach (Jagiellonów 30), w pe³ni wyposa¿ony. Atrakcyjna cena 15.000
z³. Tel. 669 060 659.

Sprzedam dzia³kê o pow. 1734
mkw. Borzyszewo. Tel. 785-200900.

Powiat ³obeski
Sprzedam dom w £obzie przy ul.
Chrobrego, pow. u¿ytkowa 120
mkw., dzia³ka pow. 480 mkw., 4
pokoje, kuchnia, ³azienka, garderoba. Dom ocieplony, c.o. tradycyjne i gazowe. Gara¿. Cena 460 tys.
z³. Tel. 516 078 456.
Wynajmê jeden z dwóch lokali u¿ytkowych przy ul. Obroñców Stalingradu w £obzie o pow. 83 mkw. i 62
mkw. Tel. 696 371 082

ROLNICTWO
Kurki nioski 17 tyg. i 19. tyg. Tel.
501-057-385.
GARA¯E, WIATY BLASZANE,
DOWÓZ GRATIS, MONTA¯. Tel.
598 334 536, 605 286 058, 661
953 331. PRODUCENT GOSTAL PRZECHLEWO. U nas
najtaniej

Glazura, terakota, malowanie,
szpachlowanie, regipsy itp. Tel.
690 989 273
T³umacz przysiêg³y jêzyka niemieckiego: £obez, ul. Warcis³awa 2 (Os. Ksi¹¿¹t Pomorskich).
Tel. 505 972 167.

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

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

MOTORYZACJA
Kupiê skuter marki ZUMICO OS z
2008 r. Tel. 601-583-788.

Przyjmê reklamê odp³atnie w formie baneru na ogrodzenie dzia³ki
budowlanej o pow. 197 mkw. w
£obzie przy skrzy¿owaniu ulic Boczne i Pó³nocnej (jedyny wyjazd z Lidla-ulica jednokierunkowa). Du¿y
ruch pieszy i ko³owy. Mo¿liwoœæ
wynajmu ca³ej dzia³ki i podpisania
d³ugoletniej umowy. Mo¿liwoœæ
postawienia bilbordu. Media np.
pr¹d w drodze. Tel. 501 894 828.
Przyjmê czysty gruz – Przemys³aw.
Tel. 507 893 890.

PRACA

Region
Praca w Niemczech – Opiekunki
Osób Starszych, wyjazdy od zaraz, pe³na organizacja wyjazdu,
atrakcyjne zarobki. Tel. 666 096
761, 666 096 774
Opiekunki do osób starszych w
Niemczech, legalne zarobki do
1350 euro na miesi¹c, mile widziana znajomoœæ niemieckiego. Tel.
799-30-11-77

WIZYTÓWKI
- PROJEKTY - WYKONANIE -

TANIO
tel. 512 138 349
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Ma dwupokojowe mieszkanie, a œpi na klatkach i ³awkach

Co z tymi bezdomnymi
(£OBEZ). Na ³amach naszego
tygodnika pisaliœmy o bezdomnych,
którzy adaptowali na cele mieszkalne magazyn przy ul. Magazynowej.
Mimo up³ywu kilku miesiêcy problem nie zosta³ rozwi¹zany, wrêcz
przeciwnie.
Kwestiê osób bezdomnych
mieszkaj¹cych w £obzie, poruszy³
radny Tadeusz Sikora podczas sesji
Rady Miejskiej w £obzie.
- Chcê poruszyæ problem naszych bezdomnych, którzy notorycznie sypiaj¹ na klatkach schodowych. Jest du¿y problem, bo nie
wiadomo co zrobiæ z tym cz³owiekiem. Idzie taki fetor, ca³¹ klatkê,
trzeba dezynfekowaæ. Wczoraj jeden z bezdomnych spa³ na ³awce
ko³o policji. Poprzedniej nocy spa³
u nas na klatce. Zbli¿a siê zima i nie
wiem co z tymi ludŸmi robiæ. Nie
mo¿na ich do czegokolwiek przymusiæ – powiedzia³ radny Tadeusz
Sikora.
Komendant Stra¿y Miejskiej
wyjaœni³, ¿e cz³owiek, o którym
mówi³ radny, nie jest bezdomny.
Posiada on mieszkanie dwupokojowe z kuchni¹ i ³azienk¹, jednak nie
chce tam przebywaæ.
- On jest wyprowadzany przez
nas na przystanek ko³o Zak³adów
Naprawczych i ma wracaæ do domu,
jednak on wraca z powrotem pod
sklep Netto i tam ¿ebrze. Ostatnio
dwa dni spa³ w Biurze Pracy, siedzia³
ca³y dzieñ, wyprowadza³em go –
wyjaœni³ komendant Stra¿y Miejskiej Jerzy Ratajski.
Burmistrz £obza Ryszard Sola
zapewni³, ¿e stra¿nicy miejscy wraz z

policj¹ monitoruj¹ przed zim¹ te czêœci miasta, gdzie najczêœciej przebywaj¹ bezdomni.
- Nie chcia³bym, byæ w takiej
sytuacji, by ktoœ nam z tych¿e bezdomnych zamarz³, gdzie nie udzielono by mu pomocy. Pod wp³ywem
alkoholu zosta³, zamarz³, nie zosta³
przewieziony do oœrodka. Dysponujemy takim oœrodkiem w Rynowie.
Zawsze jest tam ³ó¿ko, zawsze mo¿e
ten oœrodek takiego cz³owieka przyj¹æ. Mamy pewien problem. Jest takie miejsce w jednej z hal, gdzie ci
ludzie gromadz¹ siê, zostawiaj¹ opakowania, œmieci i tym podobne rzeczy. Gdybym mia³ takie prawo i mo¿liwoœæ, to tych ludzi eksmitowa³bym stamt¹d. Oni nie chc¹ tego lokalu opuœciæ, a lokal jest prywatny.
Trudno nam siê w tej chwili skontaktowaæ z w³aœcicielem obiektu. O
obiekcie decyduje w³aœciciel. Stra¿nicy tam jad¹ wspólnie z policjantem, przekonuj¹, próbuj¹ w sposób
cywilizowany przekonaæ do opuszczenia, ale nie mamy mo¿liwoœci
wywiezienia na si³ê, przeniesienia w
inne miejsce.
Natomiast wszystkie s³u¿by
mundurowe i my te¿ zwracamy uwagê na te osoby bezdomne, zwracamy
uwagê, gdzie przebywaj¹. Jeœli pañstwo sami dostrze¿ecie tak¹ osobê
le¿¹c¹, œpi¹c¹ na trawie, na ³awce –
proszê o sygna³. Bo my te¿ o wszystkich sytuacjach i osobach nie wiemy. Ja tê sprawê traktujê jako sprawê
bardzo wa¿n¹. Czasami te osoby
wymagaj¹ pomocy lekarskiej, dochodzi do ro¿nego rodzaju zapaœci i
zakrztuszeñ itd. Nie chcia³bym, aby
taka osoba, której nie udzielono
pomocy, osoba bezdomna, zmar³a na

Bêdzie wspólna
mogi³a
(£OBEZ). W minionym
tygodniu napisaliœmy apel,
aby szcz¹tki zmar³ych
z likwidowanych grobów
umieœciæ we wspólnej
mogile, stawiaj¹c obok
œcianê z przytwierdzonymi
doñ tabliczkami osób,
których szcz¹tki zosta³y
przeniesione.
Po ukazaniu siê artyku³u otrzymaliœmy informacjê, ¿e taki pomys³
narodzi³ siê ju¿ w ubieg³ym roku w

³obeskim magistracie. W pierwszej
kolejnoœci likwidowane s¹ groby, w
których spoczywaj¹ osoby nieznane. Likwidacja grobów, na których
dzisiaj widniej¹ karteczki, nast¹pi w
roku przysz³ym. Jest to 30 najstarszych mogi³, które do tego czasu nie
zostan¹ op³acone na nowy okres.
Szcz¹tki zostan¹ przeniesione do
wspólnego grobu.
Zgodnie z za³o¿eniami magistratu tabliczki z nazwiskami, dat¹ urodzenia i œmierci, zostan¹ przytwierdzone do le¿¹cej p³yty. Opiekê nad
takim miejscem mia³aby sprawowaæ
jedna z ³obeskich szkó³.
MM

³awce w parku czy innym miejscu –
powiedzia³ burmistrz £obza.
Trzeci¹ kwesti¹ poruszon¹ podczas sesji w sprawie bezdomnych
by³a kwestia zaœmiecania przez nich
okolic magazynu, w którym przebywaj¹.
- Dzisiaj by³am ko³o hurtowni. Jeœli pani z hurtowni Maxima p³aci tak
wysokie podatki, nie chcia³abym,
aby ona po drodze widzia³a to, co my
widzimy. Pod hal¹, gdzie mieszkaj¹
bezdomni, jest ha³da brudu. Wstyd
dla miasta. Okolice tego miejsca
sprz¹ta³y panie z pobliskiej hurtowni, póki nie zamieszkali tam bezdomni. W tej chwili dochodzi do tego, ¿e
gdy oni wystawiaj¹ œmieci w kub³ach, to ci bezdomni jeszcze tam

dorzucaj¹. Prawdopodobnie ju¿ nie
s¹ odbierane œmieci z hurtowni, bo
nie wiadomo, które czyje. Trzeba to
sprz¹tn¹æ. Myœlê, ¿e pieni¹dze na
sprz¹tanie mamy i nale¿y je uruchomiæ – powiedzia³a radna Maria Pokomeda.
Podczas sesji poruszona sprawa
bezdomnych i osób, które wybieraj¹
¿ycie bezdomnych, choæ maj¹ mieszkania, pokaza³a jeszcze inn¹ kwestiê
– nasz¹ bezradnoœæ. Bo wprawdzie
du¿o mówi siê o tym, ¿e bezdomni
posiadaj¹ prawa jak wszyscy inni i
nie mo¿na ich ubezw³asnowolniæ,
ale nic nie mówi siê na temat obowi¹zków i odpowiedzialnoœci za zanieczyszczanie i zaœmiecanie. MM
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Szykuje siê ewidencja Mapa satelitarna
gruntów i budynków wyka¿e uchylaj¹cych
siê od podatku
(POWIAT-gmina Dobra).
To od tej gminy
rozpocznie siê
modernizacja ewidencji
gruntów i budynków
w przedmiocie granic.

Efektem wczeœniejszej modernizacji ewidencji gruntów by³a zmiana
kwalifikacji gruntów, a w konsekwencji wy¿sze podatki, jakie ludzie
obecnie p³ac¹, przede wszystkim na
terenach wiejskich. Planowana modernizacja ewidencji granic gruntów
i budynków mo¿e przynieœæ kolejne
zaskoczenie. Z jednej strony sporo
jest kwestii spornych dotycz¹cych
przebiegu dzia³ek i byæ mo¿e tu zostan¹ rozstrzygniête kwestie. Inna
rzecz, ¿e ewidencja ta wykazaæ mo¿e
obiekty, które nie zosta³y zg³oszone
do opodatkowania, a za to urzêdy
mog¹ naliczyæ podatek za 5 lat
wstecz.
Zgodê na przyst¹pienie powiatu
³obeskiego do realizacji projektu
ZSIN – Budowa Zintegrowanego
Systemu Informacji o Nieruchomoœciach – Faza I”, realizowanego
przez G³ównego Geodetê Kraju, przy

wspó³udziale Zwi¹zku Celowego
Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego, wspó³finansowanego ze œrodków Unii Europejskiej
radni powiatowi wyrazili podczas
paŸdziernikowej sesji Rady Powiatu
w £obzie. W ramach projektu zostanie wykonana modernizacja ewidencji gruntów i budynków w przedmiocie granic w gminie Dobra. Nastêpnie zostanie wdro¿ony system teleinformatyczny. Szacowany koszt
zadania wynosi 413.250 z³ i zostanie
w ca³oœci sfinansowany przez G³ównego Geodetê Kraju.
Zostan¹ równie¿ utworzone inicjalne bazy danych geodezyjnej
ewidencji sieci uzbrojenia terenu
oraz bazy danych obiektów topograficznych o szczegó³owoœci zapewniaj¹cej tworzenie standardowych opracowañ topograficznych.
Szacowany koszt tego zadania wynosi 194.400 z³.
- Uczestniczy³em w konwencie
starostów i wszyscy potwierdzili
swój udzia³ w tym projekcie. Baza
danych obiektów topograficznych
bêdzie w naszej gestii – powiedzia³
wicestarosta Jan Zdanowicz.
Radni przyjêli uchwa³ê jednog³oœnie.
MM

CO WRZUCAMY
DO POJEMNIKA
NA ODPADY
BIODEGRADOWALNE
W zwi¹zku z licznymi b³êdami pope³nianymi przez osoby deklaruj¹ce
selektywn¹ zbiórkê odpadów komunalnych, dotycz¹cymi w szczególnoœci zbiórki odpadów biodegradowalnych, Burmistrz £obza przypomina, co jest odpadem biodegradowalnym.
Wed³ug litery prawa odpadem biodegradowalnym s¹ odpady, które
ulegaj¹ rozk³adowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów.
W praktyce odpady biodegradowalne to:
- odpady powstaj¹ce z konserwacji terenów zielonych (np. œciête trawy, liœcie, œciête ga³êzie, resztki roœlin, ziemia po kwiatach, trociny itp.),
- odpady kuchenne (resztki ¿ywnoœci z wyj¹tkiem koœci i resztek
miêsa, odpady po owocach i warzywach, skorupki po jajkach i orzechach, itp.),
- inne ulegaj¹ce biodegradacji: rêczniki papierowe, chusteczki higieniczne i mokry papier niekolorowy (z czystej celulozy) oraz popió³ drzewny.
Obecnie pracownicy Urzêdu Miejskiego w £obzie rozpoczêli kontrole prawid³owoœci zbiórki odpadów komunalnych, ze szczególnym naciskiem na odpady biodegradowalne. W przypadku nieprawid³owej segregacji korygowane bêd¹ deklaracje o wysokoœci op³at za gospodarowanie odpadami komunalnymi i naliczane wy¿sze stawki op³at.
Burmistrz £obza

(£OBEZ). Radny
Zbigniew Pude³ko
zaproponowa³
burmistrzowi wykonanie
mapy satelitarnej gminy
£obez. Burmistrz waha
siê. Dlaczego?
Mapa satelitarna gminy £obez
by³aby najdok³adniejsza map¹ terenu, ukazywa³aby jednak czêœæ tego,
co ludzie czasami staraj¹ siê ukryæ,
szczególnie przed wydzia³em finansowo-bud¿etowym w gminie.
- Propozycja zrobienia mapy satelitarnej naszego miasta, mo¿e obszaru naszych wiosek, przypomnia³a zdarzenie z ubieg³ego roku. Burmistrz gminy partnerskiej z Svalöv
zleci³ wykonanie mapy satelitarnej i
okaza³o siê, ¿e znajduj¹ siê na niej
budynki, które nie s¹ ujête w ewidencji i z tytu³u ich istnienia nie

wp³ywa³ podatek od nieruchomoœci.
To jest temat pod zastanowienie siê,
nie chcê od razu tu deklarowaæ i
odpowiadaæ. Proszê daæ mi czas na
to, abym ten temat przemyœla³. Pochopne decyzje nie s¹ dobre, chocia¿ ka¿dy w³aœciciel nieruchomoœci
ma obowi¹zek zg³oszenia obiektów.
Nie mogê powiedzieæ, ¿e burmistrz
mo¿e przymkn¹æ oko. Nie mo¿e tak
byæ. Sami odpowiadamy. Ci, którzy
uchylali siê od tego, czy uchylaj¹ siê
od tego podatku, mog¹ ponieœæ
dotkliw¹ karê do piêciu lat w³¹cznie
wstecz. Inaczej to wygl¹da, jeœli w³aœciciel nieruchomoœci zg³osi to sam,
przyjdzie, wyjaœni. My to przyjmujemy, nic siê nie dzieje. Temat zostawiam pod rozwagê – powiedzia³ burmistrz £obza Ryszard Sola.
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Kazimierz Chojnacki zauwa¿y³, ¿e na
mapie satelitarnej bêd¹ wykazane
równie¿ wiaty do 25 m.kw., gdy te s¹
zwolnione z podatku.
MM

GMINNA SPÓ£DZIELNIA
„SAMOPOMOC CH£OPSKA”
w £OBZIE
og³asza przetarg ustny nieograniczony
na sprzeda¿ nieruchomoœci zabudowanej
pawilonem handlowym po³o¿onym w Radowie
Ma³ym, na dzia³ce nr ew. 165/6 obrêb Radowo Ma³e
powierzchnia dzia³ki 0,0748 ha,
powierzchnia zabudowy 305 mkw.
powierzchnia u¿ytkowa 277 mkw.
objêta Ksiêg¹ wieczyst¹ Kw SZ1L/00013990/6, stanowi¹ca w³asnoœæ
G.S. £obez
Cena wywo³awcza 340.258,00 z³
S³ownie: trzysta czterdzieœci tysiêcy dwieœcie piêædziesi¹t osiem z³otych
Wadium w wysokoœci 10.000,00 z³
S³ownie: dziesiêæ tysiêcy z³otych
Post¹pienie wynosi 500,00 z³ s³ownie: piêæset z³otych
Koszty notarialne oraz podatek od czynnoœci cywilno-prawnych w
wysokoœci 2% ceny ponosi Kupuj¹cy.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 21 listopada 2013 roku o godzinie 10.00
w siedzibie Spó³dzielni w £obzie ul. Pó³nocna 10 pok. nr 12
Warunkiem przyst¹pienia do przetargu jest wniesienie kwoty wadium w kasie
G.S. £obez do dnia 21.11.2013 roku do godziny 9.45.
Informacje dodatkowe dotycz¹ce przetargu mo¿na uzyskaæ w siedzibie
Spó³dzielni lub telefonicznie tel. 91 397 3161 w godz. 7.00-15.00
ZARZ¥D
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Gdzie burmistrz dorabia do pensji
(£OBEZ). Gdy zosta³y opublikowane oœwiadczenia maj¹tkowe radnych oraz mieszkañców gminy,
wszystkich zaskoczy³a ró¿nica w
dochodach burmistrza za rok 2012
w porównaniu z rokiem 2011.
O to, sk¹d ta ró¿nica, dopytywali
radni, którzy de facto ustalaj¹ wysokoœæ wynagrodzenia dla burmistrza.
Przypominamy, ¿e dochód burmistrza £obza w roku ubieg³ym z
tytu³u zatrudnienia wyniós³ 171.458
z³, choæ Rada Miejska od lat nie przyzna³a podwy¿ki za wynagrodzenie.
Dla porównania w roku 2011 wynagrodzenie wynios³o 129.360 z³, z
dzia³alnoœci wykonywanej osobiœcie – 4 tys. z³, z innych Ÿróde³ – 420
z³. Ró¿nica w dochodach w tym roku
i w roku ubieg³ym wynosi 42 tys. z³.
W tej kwocie jest równie¿ nagroda
jubileuszowa w wys. oko³o 14 tys.,
jak¹ burmistrz otrzyma³ w roku ubieg³ym.
Podczas sesji przewodnicz¹cy
Komisji Rewizyjnej Henryk Stankiewicz zabra³ w tej sprawie g³os.
- W swoich oœwiadczeniach maj¹tkowych musimy wyszczególniaæ,
sk¹d mamy pozyskane pieni¹dze.
PóŸniej to sumujemy, ka¿dy musi
wpisywaæ Ÿród³o pochodzenia.
Przyjrzeliœmy siê oœwiadczeniu maj¹tkowemu pana burmistrza i w
oœwiadczeniu maj¹tkowym jest jedna pozycja. Poprosiliœmy pani¹ se-

kretarz, aby przedstawi³a nam dochody pana burmistrza z tytu³u wykonywania obowi¹zków jako burmistrz i wysz³a nam ró¿nica 27 tys. z³
– powiedzia³ radny Stankiewicz.
Radny zwróci³ siê do burmistrza
z proœba, aby ten wyjaœni³, gdzie zarobi³ dodatkowe pieni¹dze i w jakich
godzinach i czy to by³o w ramach
pracy jako burmistrz w ci¹gu oœmiu
godzin. Argumentowa³, ¿e odpowiedzi oczekuj¹ równie¿ mieszkañcy
gminy.
- Przed sesj¹ rozmawialiœmy na
ten temat. Przedstawi³em ca³¹ sytuacjê. Te wszystkie informacje, które
s¹ wymagane, s¹ weryfikowane.
Zosta³y z³o¿one w moim oœwiadczeniu, pod którym podpisa³em i siê i za
które biorê pe³n¹ odpowiedzialnoœæ.
- mówi³ burmistrz Ryszard Sola. Natomiast informowa³em pañstwa
indywidualnie, tych, którzy pytali
siê mnie – z czego wynika wzrost dochodów, które wykaza³ burmistrz za
ubieg³y rok. Jest to efekt tego, ¿e
dzia³am w ró¿nego rodzaju stowarzyszeniach, zwi¹zkach, wyp³acana jest
mi dieta za czas zwi¹zany z prac¹ w
tych¿e zwi¹zkach, stowarzyszeniach. Otrzymujê te¿ wynagrodzenie z tytu³u bycia cz³onkiem zarz¹du
i pracuj¹c na rzecz Zwi¹zku Miast i
Gmin Pojezierza Drawskiego. Na mój
dochód sk³ada siê te¿ odprawa, któr¹
otrzyma³em, ale te¿ i wynagrodzenie
roczne z tytu³u pracy w urzêdzie.

Bud¿et z nadwy¿k¹
(RESKO). Burmistrz Reska
poda³ do publicznej wiadomoœci informacjê z wykonania bud¿etu za III
kwarta³ bie¿¹cego roku.
Z godnie z ni¹ dochody ogó³em
wynios³y 23.201.953,52 z³, w tym

dochody bie¿¹ce – 21.301.108,90 z³,
dochody maj¹tkowe – 1.900.844,62
z³. Wydatki bud¿etu ogó³em z kolei –
21.620.491,44 z³ w tym: wydatki bie¿¹ce 18.841.821,12 z³, wydatki maj¹tkowe – 2.778.670,32 z³. Nadwy¿ka
wynosi 1.581.462 z³.
MM

Prace na rzecz zwi¹zku staram siê
wykonywaæ poza godzinami pracy,
nie zawsze jest to mo¿liwe, chocia¿by dzisiaj, gdzie jest walne. Mia³em
obowi¹zek byæ na tym walnym, natomiast wyjazdy zwi¹zane z prac¹ na
rzecz zwi¹zków typu Euroregion
Pomerania, LGD CIW robimy czêsto
w godzinach pracy i jestem tam w
godzinach pracy jako prezes tego
stowarzyszenia, ale te¿ staramy siê
tak kierowaæ prac¹ stowarzyszeñ i
zwi¹zków, aby spotkania zarz¹dów,
walnych, ocena wniosków, które trafiaj¹ do mnie, odbywa³y siê w godzinach popo³udniowych. Nierzadko
ma to miejsce tu, na sali sesyjnej,
gdzie spotykamy siê w godzinach
16.00-17.00, aby zwo³aæ radê lub
inny organ decyzyjny zwi¹zku czy
stowarzyszenia. Ostatnio korzystaliœmy z sali, któr¹ udostêpni³ nam
prezes GS. W kwestii oœwiadczeñ
przedstawi³em pisemne stanowisko
– powiedzia³ burmistrz Ryszard Sola.

Po tej wypowiedzi przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Kazimierz
Chojnacki wyjaœni³, ¿e oœwiadczenia maj¹tkowe z³o¿one przez ka¿d¹
osobê publiczn¹ jest oœwiadczeniem jawnym.
- Ka¿da osoba, która sk³ada takie
oœwiadczenie, podlega odpowiedzialnoœci karnej i tylko i wy³¹cznie
naczelnik urzêdu skarbowego i dyrektor urzêdu kontroli skarbowej ma
prawo - ¿e powiem tak brzydko - w
tych oœwiadczeniach mieszaæ – powiedzia³ przewodnicz¹cy rady, daj¹c
tym samym znaæ, ¿e nie powinno siê
pytaæ, za co burmistrz bierze pieni¹dze i sk¹d bierze siê wzrost dochodów.
Innego zdania by³ przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej Henryk Stankiewicz, który uzna³, ¿e nie ma zamiaru nikomu w oœwiadczeniach maj¹tkowych „grzebaæ”, jednak w tym
wypadku zasz³a taka koniecznoœæ.
MM

Podatek rolny uchwalony
(RESKO). Podczas paŸdziernikowej sesji radni uchwalili wysokoœæ podatku rolnego w gminie
Resko.
Podstaw¹ do naliczania podatku
od gruntów rolnych p³aconych
przez osoby fizyczne i prawne od 1
ha przeliczeniowego za rok podatkowy jest œrednia cena skupu ¿yta i
wynosi równowartoœæ pieniê¿n¹ 2,5
dt. W roku bie¿¹cym œredni¹ cena
skupu ¿yta za okres jedenastu kwarta³ów poprzedzaj¹cych kwarta³ poprzedzaj¹cy rok podatkowy 2014,
przyjmowana jako podstawa obliczania podatku rolnego okreœlona w

komunikacie Prezesa G³ównego
Urzêdu Statystycznego wynosi
75,86 z³. Obni¿ony podatek rolny w
gminie Resko na ten rok obowi¹zuje
w wysokoœci 63 z³ za 1dt; na rok przysz³y 61z³ za 1 dt. Obni¿enie podatku
podyktowane zosta³o komunikatem
Prezesa GUS z dnia 18 paŸdziernika
2013r., zgodnie z którym stawka GUS
na rok przysz³y wynosi 69,28 z³ za 1
dt. Wprawdzie Radny Andrzej Nowak zg³osi³ wniosek, aby podatek
obni¿yæ do 50 z³ za 1dt, skoro za ¿yto
rolnicy otrzymywali po 45 z³, jednak
ta argumentacja nie przekona³a pozosta³ych radnych.
MM

Szczere wyrazy wspó³czucia

Rodzinie Jarzembskich
z powodu œmierci

Mamy, Teœciowej, Babci
i Prababci
sk³adaj¹
pracownicy Apteki TILIA w £obzie
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Referendalny falstart

Nie potrafili
sformu³owaæ
powiadomienia
(DOBRA) Grupa mieszkañców,
która chcia³a doprowadziæ do referendum o odwo³anie Burmistrza
Dobrej, pope³ni³a falstart ju¿ na samym pocz¹tku. Nie zapozna³a siê z
obowi¹zuj¹c¹ procedur¹ i zamiast
powiadomienia z³o¿y³a pismo informuj¹ce o ich zamiarze.
Pismo maj¹ce byæ powiadomieniem o zamiarze przeprowadzenia
referendum o odwo³anie Burmistrza
Dobrej wp³ynê³o do urzêdu miejskiego w Dobrej 23 paŸdziernika, a dzieñ
póŸniej do Komisarza Wyborczego.
Sygnowa³ je pan Stanis³aw Augustyniak z Bienic, za³¹czaj¹c 21 nazwisk osób popieraj¹cych referendum. W uzasadnieniu podano, ¿e
Burmistrz Dobrej utraci³a ich zaufanie i dzia³a na szkodê gminy. B³êdy
pope³nione przez sk³adaj¹cego pismo szczegó³owo wypunktowa³
Komisarz Wyborczy. Jego odpowiedŸ zamieszczamy poni¿ej.
Pismo Komisarza Wyborczego.
W zwi¹zku z przes³anym do mnie,
za poœrednictwem operatora pocztowego w dniu 24 paŸdziernika 2013
r. pismem dotycz¹cym inicjatywy
referendalnej w sprawie odwo³ania
Burmistrz Dobrej przed up³ywem
kadencji, uprzejmie informujê, ¿e
wskazane wy¿ej pismo nie spe³nia
warunków formalnych powiadomienia o zamiarze przeprowadzenia referendum.
Stosowanie do przepisu art. 12
ust. 2 pkt 1 powiadomienie to powinno zawieraæ nazwiska, imiona, adresy
zamieszkania oraz numery ewidencyjne PESEL wszystkich cz³onków
grupy inicjatywnej oraz wskazania
osoby bêd¹cej pe³nomocnikiem.

Tymczasem z przedstawionej
przez Pana kserokopii za³¹cznika
wynika, ¿e w ogóle nie dosz³o do
okreœlenia krêgu osób stanowi¹cych grupê inicjatywn¹, bo przedstawi³ Pan 21 nazwisk na druku zatytu³owanym: „Wykaz osób popieraj¹cych referendum o odwo³anie Burmistrza Gminy Dobra”.
Na domiar tego nie przedstawi³
Pan pe³nomocnictwa (a musi byæ
ono podpisane przez wszystkich
inicjatorów referendum), z którego
mia³oby wynikaæ Pana umocowanie
do ich reprezentacji.
W tym stanie rzeczy wskazujê
Panu, ¿e aktualnie nie zachodz¹
przes³anki do potwierdzenia przeze
mnie przyjêcia powiadomienia o zamiarze przeprowadzenia referendum. Niezbêdne okazuje siê uzupe³nienie przez Pana wskazanych wy¿ej
braków, przy czym z uwagi na przywo³any wczeœniej tytu³ druku za³¹cznika stwierdzam jednoczeœnie, i¿
przed dope³nieniem przez Pana tych
formalnoœci zbierania przez inicjatorów podpisów mieszkañców bêdzie
posiada³o charakter przedwczesnego – termin 60 dni, przewidziany w
art. 14 ust. 1 ustawy o referendum
lokalnym, biegnie dopiero od prawid³owego powiadomienia o zamiarze
przeprowadzenia referendum.
Od Redakcji.
Jak siê nieoficjalnie dowiedzieliœmy, burmistrz Dobrej mia³a straciæ zaufanie u pana Stanis³awa Augustyniaka po tym, jak dwa razy
przesunê³a mu termin zap³aty podatku, a za trzecim razem odmówi³a.
KAR

Nie bêdzie fermy
norek w B³¹dkowie
(DOBRA) Burmistrz Dobrej
Barbara Wilczek wyda³a 6.11.2013
r. decyzjê odmawiaj¹c¹ ustalenia
warunków zabudowy dla fermy norki amerykañskiej w B³¹dkowie.
Wniosek w sprawie posadowienia
fermy na w³asnej dzia³ce z³o¿y³ miesz-

kaniec B³¹dkowa pan Krystian Jarczewski. Tak jak wiele inwestycji tego
typu, i ta spotka³a siê z krytyk¹ czêœci
mieszkañców. Ale nie to by³o przyczyn¹ wydania decyzji odmownej.
Okaza³o siê, ¿e na wskazanej dzia³ce
nie ma mo¿liwoœci zabudowy zgodnie
z obowi¹zuj¹cymi przepisami. (r)
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Og³asza kolejny - III przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿
nieruchomoœci gruntowej zabudowanej stanowi¹cej w³asnoœæ Powiatu
£obeskiego, po³o¿onej w mieœcie Resko przy ul. Stodólnej.
Dane o nieruchomoœci:
Ksiêga wieczysta nr SZ1L/00002561/0, dzia³ka nr 6/1, pow. 0,3491 ha, sklasyfikowana jako "B". Nieruchomoœæ po³o¿ona w mieœcie Resko przy ul. Stodólnej.
Z trzech stron ogrodzona p³otem ¿elbetonowym, uzbrojona w energiê elektryczn¹,
wodoci¹g, kanalizacjê, szambo lokalne. Czêœæ dz. oko³o 700m2 - utwardzona betonem. Nieruchomoœæ w niewielkim stopniu zadrzewiona (œwierki, orzech w³oski),
po³o¿ona przy zbiegu dróg asfaltowych, publicznych: powiatowej nr 3435Z i gminnej nr 252025Z ³¹cz¹cej siê z droga wojewódzk¹ nr 152 relacji Resko - P³oty. Zabudowana 5 budynkami o ³¹cznej pow. u¿. 633,61m2: w tym: parterowy budynek
gara¿owy o pow. u¿. 16,02 m2 -1970r, budynek gara¿owy o pow. u¿. 118,90m2
- 1935r,budynek gospodarczy pow. u¿. 282,66m2- dwukondygnacyjny z betonowymi posadzkami i instalacj¹ wodn¹- 1935r, budynek gospodarczy o pow. u¿.
44,65m2 - 1935r, jednorodzinny budynek mieszkalny w zabudowie wolnostoj¹cej
2 kondygnacyjny o pow. u¿ 171,38m2 - 1935r.
Nieruchomoœæ po³o¿ona na obszarze gdzie brak jest obowi¹zuj¹cego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Obszar nie jest objêty obowi¹zkiem
sporz¹dzenia tego planu. Gmina Resko nie og³osi³a o przyst¹pieniu do sporz¹dzenia planu ani do zmiany Studium obejmuj¹cego dzia³kê nr 6/1.
Nieruchomoœæ oznaczona nr dzia³ki 6/1 posiada nastêpuj¹ce uwarunkowania
- zabudowa mieszkaniowa z funkcjami uzupe³niaj¹cymi - ogrody dzia³kowe, inne
wieloletnie sady oraz kierunki - Strefa zabudowy wielofunkcyjnej.
Przedmiot zbycia jest w trwa³ym zarz¹dzie Domu Pomocy Spo³ecznej w Resku
z siedzib¹ przy ul. Wojska Polskiego 40, 72-315 Resko. Z chwil¹ ustalenia kandydata na nabywcê, a przed podpisaniem aktu notarialnego trwa³y zarz¹d zostanie
wygaszony decyzj¹ administracyjn¹.
Cena wywo³awcza - 220.800 z³ , Wadium 5% ceny wywo³awczej wynosi 11.040
z³. Post¹pienie: nie mniej ni¿ 1% ceny wywo³awczej z zaokr¹gleniem do pe³nych
dziesi¹tek z³otych (2.210 z³). O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu. Sprzeda¿ korzysta ze zwolnienia z podatku VAT
Przetarg rozpocznie siê dnia 19 grudnia 2013 r. o godz. 10.00
w Sali konferencyjnej Starostwa
Powiatowego w £obzie przy ul. Konopnickiej 41
Przetarg jest wa¿ny bez wzglêdu na liczbê uczestników, je¿eli przynajmniej
jeden uczestnik zaoferuje, co najmniej jedno post¹pienie powy¿ej ceny wywo³awczej.
W przetargu mog¹ braæ udzia³ osoby fizyczne i prawne lub ich pe³nomocnicy
je¿eli najpóŸniej w dniu 16.12.2013r wp³ac¹ wymagane wadium w pieni¹dzu na
konto depozytowe Starostwa Powiatowego w £obzie nr 65 1020 2847 0000 1202
0009 6669 w PKO BP S.A. 1 Oddzia³ w £obzie. Dat¹ uiszczenia wadium jest
data uznania rachunku bankowego, a nie data dokonania wp³aty. Wadium wp³acone
przez uczestnika przetargu zwraca siê niezw³ocznie po odwo³aniu albo zamkniêciu
przetargu, nie póŸniej jednak ni¿ przed up³ywem 3 dni od dnia odwo³ania, zamkniêcia, uniewa¿nienia lub zakoñczenia przetargu wynikiem negatywnym, za wyj¹tkiem uczestnika, który przetarg wygra³. Uczestnikowi wygrywaj¹cemu przetarg
wadium zalicza siê na poczet ceny nabycia.
Pe³nomocnicy uczestników przetargu winni okazaæ komisji przetargowej pe³nomocnictwa notarialne, dokument stwierdzaj¹cy to¿samoœæ i obywatelstwo.
Wy³oniony w drodze przetargu kandydat na nabywcê nieruchomoœci jest zobowi¹zany w terminie do 21 dni, licz¹c od daty rozstrzygniêcia przetargu dokonaæ
wp³aty ceny ustalonej w przetargu pomniejszonej o wp³acone wadium, na konto
Starostwa Powiatowego w £obzie nr 47 1020 2847 0000 1402 0009 5828 w PKO
BP S.A. 1 Oddzia³ w £obzie. Dat¹ uiszczenia wp³aty jest data uznania rachunku
bankowego, a nie data dokonania wp³aty.
Je¿eli osoba ustalona jako nabywca nieruchomoœci nie dokona wymaganej
wp³aty w okreœlonym terminie lub nie stawi siê bez wczeœniejszego uzasadnionego
usprawiedliwienia w wyznaczonym przez sprzedaj¹cego terminie i Kancelarii
Notarialnej do zawarcia umowy notarialnej, to organizator przetargu odst¹pi od
zawarcia umowy, a wp³acone wadium nie podlega zwrotowi. Wszelkie koszty
zwi¹zane z przeniesieniem prawa w³asnoœci ponosi strona kupuj¹ca.
Je¿eli wy³oniony w drodze przetargu kandydat na nabywcê za¿¹da okazania
granic zbywanej nieruchomoœci jest on zobowi¹zany do za³¹czenia do ¿¹dania,
dowodu wp³aty na konto depozytowe Starostwa Powiatowego w £obzie nr 65 1020
2847 0000 1202 0009 6669 w PKO BP S.A. 1 Oddzia³ w £obzie kwoty zaliczki
na poczet ceny okazania granic wynosz¹cej 2.952 z³ brutto. Z ¿¹daniem kupuj¹cy
mo¿e wyst¹piæ w terminie do 14 dni od daty rozstrzygniêcia przetargu. Wszelkie
koszty notarialne i s¹dowe pokrywa strona kupuj¹ca
Wszelkich informacji o przetargu mo¿na uzyskaæ w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w £obzie przy ul. G³owackiego 4, pokój nr 14 I
piêtro lub telefonicznie (91 39-760-89).
Zastrzega siê prawo odwo³ania og³oszonego przetargu bez podania
przyczyn.
£obez, dnia 07.11.2013 r.
W/z Starosty £obeskiego Jan Zdanowicz - Wicestarosta
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Przedsiêbiorcy
Du¿y mo¿e wiêcej
wybiórczo widziani
(£OBEZ). O tym, ¿e inwestycje
w £obzie wykonuj¹ zazwyczaj firmy
zewnêtrzne, pisaliœmy wiele razy.
Po razkolejny problem ten podniós³
równie¿ radny Zbigniew Pude³ko i
zaproponowa³ znalezienie takiego
rozwi¹zania, które da³oby szanse
rodzimym firmom na udzia³ w przetargach i wygrywanie tych przetargów.
- Znaczn¹ czêœæ inwestycji w mieœcie wykonuj¹ zewnêtrzni wykonawcy. Czy nie by³oby celowe zorganizowanie spotkania z ³obeskimi
przedsiêbiorcami, aby po³¹czyæ si³y,
by mogli wykonywaæ zadania inwestycyjne? Czy nie by³oby zasadne,
pomóc im poprzez spotkanie, zachêcenie ich, porozmawianie – apelowa³
radny Zbigniew Pude³ko podczas
sesji Rady Miejskiej w £obzie.
Podczas tej samej sesji przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Kazimierz
Chojnacki z³o¿y³ wniosek, aby burmistrz jak najszybciej powo³a³ zespó³, który w przysz³ym roku kalendarzowym zorganizuje forum gospodarcze, w którym wziêliby
udzia³ przedstawiciele naszego biznesu, ale równie¿ przedstawiciele
biznesu z gmin, z którymi mamy
umowy partnerskie, bo - jak zauwa¿y³ - jest taka potrzeba.
Burmistrz £obza Ryszard Sola
nie widzia³ przeciwwskazañ.
– Jestem za tym aby takie spotkanie w przysz³ym roku zaaran¿owaæ,

mo¿emy te¿ takie zaproszenia wys³aæ do naszych gmin partnerskich.
Oczywiœcie nie mo¿emy pomin¹æ
takich instytucji jak Centrum Obs³ugi Inwestorów czy Polsk¹ Agencjê
Informacji i Inwestycji Zagranicznych – powiedzia³ burmistrz.
Przewodnicz¹cy rady Kazimierz
Chojnacki wyjaœni³ równie¿, ¿e wyjazd delegacji do S³ubic i przyjazd
delegacji ze S³ubic by³ potrzebny.
- S³ubice chc¹ nawi¹zaæ z nami
wspó³pracê na szerokim forum, w
spotkaniach nie tylko kulturalnych,
sportowych, ale i wzajemnego
wspierania siê pod wzglêdem w³aœnie promowania inwestycji. Dlatego te¿ z burmistrzem rozmawiamy, ¿e
w listopadzie podejmiemy uchwa³ê
intencyjn¹ pomiêdzy gmin¹ £obez a
gmin¹ S³upice; w S³ubicach podobnie w tym czasie. Bêd¹ powo³ane
zespo³y robocze, które wypracuj¹
dok³adnie szczegó³ow¹ p³aszczyznê
wspó³pracy miêdzy naszymi gminami. Wstêpnie deklaracja jest taka, ¿e
z naszej strony taki zespó³ powinien
sk³adaæ siê z szeœciu osób, czyli
trzech pracowników urzêdu i trzech
przedstawicieli Rady Miejskiej w
£obzie – powiedzia³ przewodnicz¹cy Kazimierz Chojnacki.
W przypadku rozmowy o strefie
ekonomiczniej, jej przysz³oœci oraz
zagospodarowaniu o ³obeskich
przedsiêbiorcach ju¿ nie wspomniano.
MM

Gmina
proekologicznie

(WÊGORZYNO). Gmina z³o¿y³a wniosek o dofinansowanie opracowania Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Wêgorzyno.
Plan gospodarki niskoemisyjnej
jest dokumentem strategicznym,
maj¹cym o tyle istotne znaczenie, ¿e
najprawdopodobniej w przysz³ym
okresie programowania, tylko te
dzia³ania, które bêd¹ w nim ujête,
bêd¹ mog³y uzyskaæ dofinansowanie takiego planu. Na opracowanie

planu w tej chwili mo¿na uzyskaæ dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w wysokoœci do 85
proc., tym samym koszt po stronie
gminy wynosi 15 proc. Dziêki posiadaniu takiego planu gmina bêdzie
mog³a wnioskowaæ o dofinansowanie takich dzia³añ jak: termomodernizacja obiektu, wymiana kot³ów w
kot³owniach, wymiana oœwietlenia
ulicznego, czy zainstalowanie kolektorów s³onecznych.
op

(REGION). Od 2014 roku zmienia siê sposób przyznawania dotacji
unijnych do zadañ wykonywanych
przez gminy. Aby mieæ wiêksze
szanse i wy¿sze finansowanie
musz¹ jednoczyæ siê w zwi¹zki i stowarzyszenia.

Od 2014 rozpoczyna siê nowe
rozdanie œrodków unijnych; jednoczeœnie nast¹pi¹ zmiany. Na terenie
naszego województwa s¹ miasta
metropolitarne – Szczecin i Koszalin. Zwi¹zki miast i stowarzyszenia
dzia³aj¹ce na terenie naszego województwa prowadz¹ rozmowy i jednocz¹ siê w ró¿nego rodzaje konfiguracje np. w obrêbie Szczecina Szczeciñski Obszar Metropolitarny
– Szczecin i 12 gmin wokó³, drugi
obszar nazywa siê Ko - Ko – Bi (Koszalin, Ko³obrzeg, Bia³ogard), gminy jednocz¹ siê w pasie nadmorskim,
swoj¹ stabilizacjê powiêksza równie¿ Stowarzyszenie Gmin Parsêta.
Okazuje, ¿e w pojedynkê nikt nie
bêdzie siê liczy³, bêd¹ brane pod
uwagê tylko ca³e du¿e zwi¹zki lub
organizacje. Województwo jest ju¿
podzielone w strategicznych dokumentach na obszary interwencji. Jeœli gm iny nie zgrupuj¹ siê i nie zorganizuj¹, to nie bêd¹ mia³y szans i
mocy przebicia, ¿eby walczyæ o
œrodki zewnêtrzne.
Œrodkowa czêœæ województwa
sk³ada siê z trzech powiatów: drawski, ³obeski i œwidwiñski i to one
³¹cz¹ siê w dzia³aj¹cy ju¿ Zwi¹zek
Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego.
W Zwi¹zku gminy cz³onkowskie
musz¹ p³aciæ sk³adkê cz³onkowsk¹ w
wysokoœci 2 z³otych od mieszkañca
oraz jednorazow¹ sk³adkê 3 tysi¹ce
z³otych. Przy wspólnych projektach
jest dodatkowa sk³adka projektowa
w takiej wielkoœci, w jakiej czerpie z
tego korzyœci.
Nawet jeœli w nowym rozdaniu
pojedyncza gmina otrzyma dofinan-

sowanie po przejœciu ca³ej procedury, to i tak bêdzie mog³a uzyskaæ
najwy¿ej 50 proc. dofinansowania.
Zwi¹zki i stowarzyszenia z kolei
musz¹ wypracowaæ na swoim terenie wspólne priorytety i z³o¿yæ
wspólne wnioski tzw. kontrakty samorz¹dowe. Rz¹d podpisze kontrakt
z wojewod¹, a wojewoda bêdzie
podpisywa³ kontrakty z przedstawicielami albo organizacjami, które
bêd¹ siê liczy³y. W tym wypadku
bêd¹ one dofinansowane w wysokoœci 75 proc.
- Trzydziestego paŸdziernika w
Z³ocieñcu mia³o miejsce walne
zwi¹zku. Na chwilê obecn¹ gminy,
które wchodz¹ w sk³ad powiatu
drawskiego: Drawsko Pomorskie,
Z³ocieniec, Czaplinek, Kalisz Pomorski, Wierzchowo i Ostrowice
przyst¹pi³y do Zwi¹zku Gmin i Pojezierza Drawskiego. Wolê wyrazi³a te¿
gmina Wêgorzyno, podobnie jak
starosta powiatu drawskiego, a w
ubieg³ym tygodniu wicestarosta
powiatu ³obeskiego Micha³ Kar³owski. Nad przyst¹pieniem do Zwi¹zku
zastanawia siê gmina Dobra i gmina
Radowo Ma³e oraz dwie gminy z
powiatu œwidwiñskiego: gmina wiejska Œwidwin i gmina wiejska Brze¿no. Obecnie Zwi¹zek liczy 9 gmin.
Zastanawiaj¹ siê te¿ dwie gminy z
powiatu œwidwiñskiego. Dlaczego
jest takie zainteresowanie zwi¹zkiem? Przede wszystkim zainteresowanie wynika z tego, ¿e Zwi¹zek realizuje dwa, a niebawem bêdzie realizowa³ trzy du¿e projekty wodnoœciekowe, czyli tzw. projekty proekologiczne. I ma na tym polu sukcesy. Prace s¹ daleko zaawansowane,
gminy nale¿¹ce do zwi¹zku mog¹
poprawiæ stan sieci wodno-kanalizacyjnej dziêki œrodkom pozyskanym przez zwi¹zek – powiedzia³ burmistrz £obza Ryszard Sola, cz³onek
zarz¹du Zwi¹zku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego.
MM

Bêdzie nowy plac
przed „Jedynk¹”
(£OBEZ). Zosta³ og³oszony
przetarg na przebudowê nawierzchni placu przy SP nr 1 w
£obzie.
Przedmiotem zamówienia jest
przebudowa nawierzchni placu apelowego przed Szko³¹ Podstawow¹ nr
1 w £obzie. W zakres prac wchodz¹
m.in. prace: przygotowawcze, rozbiórkowe, ziemne, ustawienie krawê¿ników, ustawienie obrze¿y, podbudowa betonowa, warstwa ods¹-

czaj¹ca, nawierzchnia z kostki betonowej o gr. 8 cm na podsypce cementowo piaskowej i prace wykoñczeniowe i porz¹dkowe. Roboty budowlane bêd¹ wykonywane w czasie trwania roku szkolnego tj. podczas prowadzenia zajêæ lekcyjnych.
Wykonawca musi utrzymaæ plac
budowy w taki sposób, aby nie
utrudniaæ swobodnego dojœcia do
szko³y. Zakoñczenie planowane jest
na czerwiec przysz³ego roku.
op

Alkoholowy z³odziej
zatrzymany
(RESKO). Zarzut kradzie¿y z
w³amaniem us³ysza³ mê¿czyzna,
który pod koniec ubieg³ego tygodnia w³ama³ siê do jednego ze sklepów spo¿ywczych na terenie Reska.
Za czyn ten grozi mu kara do 10 lat
pozbawienia wolnoœci.
W czwartek policjanci z Posterunku Policji w Resku otrzymali zg³oszenie o fakcie w³amania do jednego
ze sklepów spo¿ywczych. Sprawca
wybi³ szybê w drzwiach prowadz¹cych do magazynu sklepowego,
przez któr¹ zabra³ wódki ró¿nych
marek, ciastka i paluszki.
Mundurowi natychmiast zajêli
siê t¹ spraw¹. Na miejscu wykonali
szereg czynnoœci procesowych
m.in. oglêdziny miejsca zdarzenia
podczas, których zabezpieczyli liczne œlady mog¹ce mieæ wp³yw na
ustalenie sprawcy tego procederu.
Ponadto u¿yty pies policyjny do-
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prowadzi³ przewodnika do miejsca,
gdzie sprawca porzuci³ przedmioty
pochodz¹ce z w³amania. Prowadzone przez policjantów dzia³ania szybko doprowadzi³y do ustalenia i zatrzymania 32 letniego mieszkañca
gminy Resko. Mê¿czyzna ten w
chwili zatrzymania posiada³ przy
sobie alkohol i s³odycze pochodz¹ce z przestêpstwa. Straty jakie spowodowa³ swoim dzia³aniem to kwota
ponad 800 z³.
Mieszkaniec gminy Resko noc
spêdzi³ w policyjnym areszcie. Us³ysza³ ju¿ zarzut kradzie¿y z w³amaniem, do którego to zarzutu przyzna³
siê i z³o¿y³ wyjaœnienia. Jak siê okaza³o w trakcie prowadzonych czynnoœci, mê¿czyzna by³ tak¿e osob¹
poszukiwan¹ do odbycia kary pozbawienia wolnoœci. Nastêpnego
dnia zosta³ doprowadzony do Zak³adu Karnego.
kp

Rozprawa
administracyjna
w sprawie
biogazowni

£adunek spad³ z dachu
(£OBEZ) 5 bm. oko³o godz. 13.35
w £obzie, na ul. Kraszewskiego
mieszkaniec £obza nieodpowiednio
zabezpieczy³ ³adunek przewo¿ony

na dachu samochodu Daewoo,
wskutek czego spad³ on na prawid³owo zaparkowany samochód
Opel, nale¿¹cy do mieszkanki £obza.

Najecha³
na rowerzystê
(RESKO) 6 bm. oko³o godz.
18.00, na drodze Resko-Starogard,
mieszkaniec miejscowoœci Miêdzyzdroje kieruj¹c samochodem
Opel, podczas mijania siê z nieustalonym pojazdem, jad¹cym z naprze-

ciwka, najecha³ na ty³ roweru jad¹cego tym samym pasem ruchu i w
tym samym kierunku. Kieruj¹cy rowerem mieszkaniec gminy Resko z
obra¿eniami g³owy i jamy brzusznej
zosta³ odwieziony do szpitala. (r)

(DOBRA) Burmistrz Dobrej
poinformowa³a o ponownym rozpoczêciu procedury udzia³u spo³eczeñstwa w postêpowaniu w sprawie wydania decyzji o œrodowiskowych uwarunkowaniach na realizacjê przedsiêwziêcia polegaj¹cego na: „Budowie biogazowni o
mocy 1 MW, na dzia³ce nr 157,
obrêb B³¹dkowo”.
Postêpowanie toczy siê od
25.07.2012 r., W dniu 12.08.2013 r.
do Urzêdu Miejskiego w Dobrej
wp³ynê³o pismo od Stowarzyszenia
na Rzecz Ochrony Natury Wsi Bienice „Ptasi Raj”, które zg³osi³o uwagi oraz wnios³o o ich rozpatrzenie
przed wydaniem decyzji œrodowiskowej. Na tej podstawie Burmistrz
Dobrej w dniu 4.09.2013 r. wezwa³
inwestora do z³o¿enia wyjaœnieñ,
które wnios³o, w formie uwag, Stowarzyszenie „Ptasi Raj”. W dniu
7.10.2013 r. do Urzêdu Miejskiego w

Dobrej wp³ynê³o uzupe³nienie raportu, z³o¿one przez inwestora w
formie wyjaœnieñ, na wnoszone postulaty.
Bior¹c pod uwagê charakter oraz
z³o¿onoœæ wniesionych wyjaœnieñ,
Burmistrz Dobrej postanowi³ ponownie rozpocz¹æ procedurê udzia³u spo³eczeñstwa w tej sprawie.
Informacje na temat inwestycji
wraz z niezbêdn¹ dokumentacj¹
sprawy mo¿na uzyskaæ w Urzêdzie
Miejskim w Dobrej w pokoju nr 14,
tel. 91 39 14 538 w godzinach pracy
urzêdu. Uwagi i wnioski mo¿na sk³adaæ do 18.11.2013 r. w formie pisemnej lub ustnie do protoko³u w urzêdzie albo za pomoc¹ œrodków komunikacji elektronicznej.
Rozprawa administracyjna w
sprawie wydania decyzji, otwarta
dla spo³eczeñstwa, odbêdzie siê
14.11.2013 r. o godzinie 16.00 w sali
konferencyjnej hali sportowej w
Dobrej, przy ul. Sportowej 1. KAR

Przetarg na œwiadczenie us³ug

Poczta za 180 tys. z³
(RESKO). Przetarg na œwiadczenie us³ug w zakresie przyjmowania, przemieszczania i dorêczania przesy³ek pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w

czasie kolejnego roku wygra³a
Poczta Polska S.A. By³a to jedyna
oferta, Poczta bêdzie realizowa³a
zamówienie za kwotê 180.768 z³
brutto.
MM
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Zatrudniê
mechanika
samochodowego
Praca na terenie
£obez – Wêgorzyno.

Tel. 502 770 750

DRUKARNIA w £obzie
poleca us³ugi
poligraficzne
wizytówki, plakaty,
samokopie
Ul. S³owackiego 6,
tel. 913973730

W zwi¹zku z rozwojem œwiadczonych us³ug poszukujemy chêtnych

na stanowisko LISTONOSZA
na terenie miasta £obez.
Konieczna znajomoœæ topografii miasta oraz niekaralnoœæ.
CV proszê wys³aæ na adres: pracadlalistonosza@gazeta.pl
lub do biura InPost, ul. 11 Pu³ku Piechoty 52, 78-500 Drawsko Pom.
tel. 790-435-435.
informacje dodatkowe: praca 2xtyg., umowa o dzie³o, zarobki uzale¿nione
od iloœci rozniesionych listów.

Zarz¹d Województwa Zachodniopomorskiego
informuje o mo¿liwoœci sk³adania za poœrednictwem
Lokalnej Grupy Dzia³ania (LGD) - Centrum Inicjatyw Wiejskich
wniosków o przyznanie pomocy
w ramach dzia³ania „Wdra¿anie lokalnych strategii rozwoju”
dla operacji odpowiadaj¹cych warunkom przyznania pomocy
dla dzia³ania „Ró¿nicowanie w Kierunku Dzia³alnoœci Nierolniczej”,
„Tworzenie i Rozwój Mikroprzesiebiorstw”
objêtego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Termin sk³adania wniosków: 7 listopad 2013 - 26 listopad 2013
Miejsce sk³adania wniosków:
Biuro Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Wiejskich; Pó³nocna 10; 73 - 150
£obez; od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach od 8:00 - 16:00.
Tryb sk³adania wniosków:
Wnioski wraz z za³¹cznikami nale¿y sk³adaæ na odpowiednich formularzach w
3 egzemplarzach wersji papierowej oraz wersji elektronicznej (do³¹czonej do
ka¿dej wersji papierowej, przy czym wersja elektroniczna winna zawieraæ formularz wniosku o przyznanie pomocy oraz za³¹cznik p.n. "Opis projektu pod
k¹tem lokalnych kryteriów wyboru".
Wnioski nale¿y sk³adaæ osobiœcie w miejscu i terminie wskazanym w og³oszeniu.
Limit dostêpnych œrodków:
1. Ró¿nicowanie w Kierunku Dzia³alnoœci Nierolniczej - 242.106,44 z³
2. Tworzenie i Rozwój Mikroprzedsiêbiorstw - 225.411,00 z³
Minimalne wymagania, których spe³nienie jest niezbêdne do wyboru
operacji przez LGD:
1. Ró¿nicowanie w Kierunku Dzia³alnoœci Nierolniczej - Wnioski
w ocenie pod wzglêdem spe³nienia kryteriów wyboru nie mog¹ uzyskaæ
mniej ni¿ 7,2 pkt
2. Tworzenie i Rozwój Mikroprzedsiêbiorstw - Wnioski w ocenie pod
wzglêdem spe³nienia kryteriów wyboru nie mog¹ uzyskaæ mniej ni¿ 6,0 pkt
Szczegó³owe informacje o zasadach przygotowania i sk³adania wniosków oraz:
a) wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy,
b) wykaz dokumentów niezbêdnych do wyboru przez LGD,
c) wzór za³¹cznika niezbêdnego do wyboru operacji przez LGD p.n. „Opis
projektu pod k¹tem lokalnych kryteriów wyboru” dla dzia³ania
„Ró¿nicowanie w Kierunku Dzia³alnoœci Nierolniczej” wraz z instrukcj¹
jego wype³niania,
d) kryteria wyboru operacji przez LGD, okreœlone w Lokalnej Strategii
Rozwoju znajduj¹ siê w siedzibach oraz na stronach internetowych
nastêpuj¹cych instytucji:
- Lokalnej Grupy Dzia³ania - Centrum Inicjatyw Wiejskich w £obzie www.lobez.org
-Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Zachodniopomorskiego - www.wzp.pl
Informacje udzielane s¹ w biurze Lokalnej Grupy Dzia³ania Stowarzyszenia
„Centrum Inicjatyw Wiejskich”. Pytania nale¿y kierowaæ na adres e-mail: biuro@lobez.org lub telefonicznie: 605 270 538; (91) 57 37 329.
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MIESZKANIA NA SPRZEDA¯
£OBEZ - 2 pokoje, pow. 54,15 mkw, III piêtro - CENA 140.000 z³
£OBEZ - 3 pokoje, pow. 48,14 mkw, IV piêtro - CENA 118.000 z³
£OBEZ - 2 pokoje, pow. 36,85 mkw, I piêtro
- CENA 40.000 z³
£OBEZ - kawalerka, pow. 27,43 mkw, II piêtro - CENA 34.000 z³
£OBEZ - 3 pokoje, pow. 53,37 mkw, II piêtro - CENA 170.000 z³
£OBEZ - 3 pokoje, pow. 66,7 mkw, parter
- CENA 219.500 z³
£OBEZ - 2 pokoje, pow. 36 mkw, IV piêtro
- CENA 120.000 z³
£OBEZ - 2 pokoje, pow. 44,45 mkw, parter
- CENA 75.000 z³
£OBEZ - 5 pokoi, pow. 61,81 mkw, II piêtro
- CENA 200.000 z³
£OBEZ - 4 pokoje, pow. 56,23 mkw, II piêtro - CENA 149.000 z³
£OBEZ - 3 pokoje, pow. 71,56 mkw, II piêtro - CENA 155.000 z³

Zarz¹d Województwa Zachodniopomorskiego
informuje o mo¿liwoœci sk³adania za poœrednictwem
Lokalnej Grupy Dzia³ania (LGD) - Centrum Inicjatyw Wiejskich
wniosków o przyznanie pomocy
w ramach dzia³ania „Wdra¿anie lokalnych strategii rozwoju”
dla operacji odpowiadaj¹cych warunkom przyznania pomocy
dla dzia³añ „Ma³e Projekty”, „Odnowa i Rozwój Wsi”
objêtego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Termin sk³adania wniosków: 7 listopad 2013 - 26 listopad 2013
Miejsce sk³adania wniosków:
Biuro Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Wiejskich; Pó³nocna 10; 73 - 150
£obez; od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach od 8:00 - 16:00.
Tryb sk³adania wniosków:
Wnioski wraz z za³¹cznikami nale¿y sk³adaæ na odpowiednich formularzach w
3 egzemplarzach wersji papierowej oraz wersji elektronicznej (do³¹czonej do
ka¿dej wersji papierowej, przy czym wersja elektroniczna winna zawieraæ formularz wniosku o przyznanie pomocy oraz za³¹cznik p.n. "Opis projektu pod
k¹tem lokalnych kryteriów wyboru".
Wnioski nale¿y sk³adaæ osobiœcie w miejscu i terminie wskazanym
w og³oszeniu.
Limit dostêpnych œrodków :
1. Ma³e Projekty - 199.578,12 z³
2. Odnowa i Rozwój Wsi - 342.928,00 z³
Minimalne wymagania, których spe³nienie jest niezbêdne do wyboru operacji
przez LGD:
1. Ma³e Projekty - Wnioski w ocenie pod wzglêdem spe³nienia kryteriów
wyboru nie mog¹ uzyskaæ mniej ni¿ 7,2 pkt,
2. Odnowa i Rozwój Wsi - Wnioski w ocenie pod wzglêdem spe³nienia
kryteriów wyboru nie mog¹ uzyskaæ mniej ni¿ 6,3 pkt,
Szczegó³owe informacje o zasadach przygotowania i sk³adania wniosków oraz:
a) wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy,
b) wykaz dokumentów niezbêdnych do wyboru przez LGD,
c) wzór za³¹cznika niezbêdnego do wyboru operacji przez LGD p.n. "Opis
projektu pod k¹tem lokalnych kryteriów wyboru" dla dzia³ania "Ma³e
projekty", "Odnowa i Rozwój Wsi" wraz z instrukcj¹ jego wype³niania,
d) kryteria wyboru operacji przez LGD, okreœlone w Lokalnej Strategii
Rozwoju
znajduj¹ siê w siedzibach oraz na stronach internetowych nastêpuj¹cych instytucji:
- Lokalnej Grupy Dzia³ania - Centrum Inicjatyw Wiejskich w £obzie www.lobez.org
-Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Zachodniopomorskiego www.wzp.pl
Informacje udzielane s¹ w biurze Lokalnej Grupy Dzia³ania Stowarzyszenia
„Centrum Inicjatyw Wiejskich”. Pytania nale¿y kierowaæ na adres e-mail: biuro@lobez.org lub telefonicznie: 605 270 538; (91) 57 37 329.

BIURO OG£OSZEÑ
TYGODNIKA £OBESKIEGO
Tel. 91 39 73 730; 504 042 532
e-mail: tygodniklobeski@wp.pl

INFORMACJE
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Komu drogi, komu chodniki?
(POWIAT). Przymiarki do bud¿etów to równie¿ czas, gdy gminy
zwracaj¹ siê do powiatu o remonty
chodników i dróg.
(£OBEZ). Burmistrz £obza zwróci³ siê z pismem do zarz¹du w sprawie
odtworzenia nawierzchni w ul. Podgórnej w £obzie w ramach realizacji
projektu pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Podgórnej, Segala,
deszczowej w ul. Podgórnej, Magazynowej, sieci wodoci¹gowej w ul.
Magazynowej (plus rondo Wêgorzyñska), Waryñskiego Œwiêtoborzec (plus odga³êzienie biegn¹ce w
kierunku ul. Strumykowej) w £obzie.
W swoim piœmie burmistrz £obza
napisa³, ¿e gmina prowadzi inwestycjê zwi¹zan¹ z budow¹ kanalizacji
sanitarnej, deszczowej i sieci wodoci¹gowej w ul. Podgórnej w £obzie w
ramach projektu pn. Ochrona wód
zlewni rzek Drawy i Regi realizowanego przez Zwi¹zek Miast i Gmin
Pojezierza Drawskiego, którego
cz³onkiem jest gmina. W ramach zadania wybudowana zostanie nowa
siec kanalizacji sanitarnej w ul. Podgórnej, nowa sieæ wodoci¹gowa
oraz kanalizacja deszczowa. Zgodnie z decyzj¹ (…) Zarz¹du Dróg Powiatowych w £obzie z dnia
08.20.2008 r. dotycz¹c¹ wbudowania
urz¹dzeñ oraz odtworzenia nawierzchni wydan¹ dla Gminy £obez
inwestor ma obowi¹zek wykonania
chodników, zjazdów po posesji z
nowych materia³ów w ca³ej d³ugoœci
projektowanej sieci wodoci¹gowej
od skrzy¿owania z ul. Strumykow¹
do skrzy¿owania z drog¹ 803/1 oraz
wykonania podbudowy na szerokoœci wykopu, wykonania warstwy

wi¹¿¹cej w po³owie jezdni i d³ugoœci
projektowanego odcinka kanalizacji
sanitarnej z masy mineralno asfaltowej grysowej na gor¹co. Stwierdzamy, ¿e ca³a nawierzchnia ul. Podgórnej jest w z³ym stanie technicznym:
poniszczone krawê¿niki, popêkana
na wierzchnia asfaltowa na ca³ej
powierzchni drogi. Pragnê poinformowaæ, ¿e Gmina wykonuj¹c dokumentacjê projektow¹ na budowê
kanalizacji sanitarnej, deszczowej i
instalacji wodoci¹gowej w ul. Podgórnej wykona³a równie¿ dokumentacjê projektow¹ na przebudowê
ca³ej nawierzchni oraz dokumentacjê
na budowê ronda krzy¿uj¹cego ul.
Wêgorzyñsk¹, Strumykow¹, Magazynow¹ i ul. Podgórn¹ w £obzie. W
zwi¹zku z tym, ¿e Gmina £obez nie
planuje budowy ronda, które wymaga przebudowy ul., to na tym odcinku bêdzie po istniej¹cej trasie drogi.
Natomiast od 00.091 km do 00,705
km. ul. Podgórnej konieczne jest
wykonanie remontu ca³ej nawierzchni wraz z wykonaniem nowych zjazdów do posesji, nowych chodników,
ustawienia nowych krawê¿ników,
odtworzenia nawierzchni na ca³ej
powierzchni drogi. Ca³kowity koszt
remontu wy¿ej wymienionego odcinka drogi od 00.091 km do 0,705 km
wynosi wg kosztorysu inwestorskiego 920.000 z³ brutto. Gmina
£obez na zakres robót odtworzeniowych wynikaj¹cych z decyzji Zarz¹du Dróg Powiatowych bêdzie ubiegaæ siê o dofinansowanie ze œrodków Funduszu Spójnoœci w ramach
Infrastruktura i Œrodowisko wartoœæ
robót odtworzeniowych wynosi
oko³o 369.000 z³ brutto. W zwi¹zku z
powy¿szym do wykonania remontu

nawierzchni drogi na wymienionym
wy¿ej odcinku brakuje oko³o 551.000
z³ brutto.
Informujemy, ¿e Gmina £obez w
ramach prowadzonych inwestycji
zwi¹zanych z budow¹ kanalizacji
sanitarnej, deszczowej i budow¹ instalacji wodoci¹gowej w ul. Strumykowa, Wêgorzyñska podjê³a siê
wykonania ca³kowitego remontu
nawierzchni dróg oraz chodników
ww. ulic z w³asnych œrodków.
W zwi¹zku z tym, ¿e ul. Podgórna
jest w Zarz¹dzie Dróg Powiatowych
w £obzie, maj¹c na wzglêdzie dobro
mieszkañców ul. Podgórnej, zwracamy siê z proœb¹ o dofinansowanie
remontu drogi na odcinku 00.0091
km do 0,705 km.
Z naszej strony przypominamy,
¿e zarówno ul. Magazynowa jak i ul.
Podgórna to drogi, które w za³o¿eniu
maj¹ byæ drogami dojazdowymi do
strefy ekonomicznej. Gmina £obez
zwraca³a siê ju¿ do starostwa w
£obzie o dofinansowanie ul. Kolejowej. Czy w przysz³orocznym bud¿ecie powiatu znajd¹ siê pieni¹dze na
dofinansowanie obu zadañ – czas
poka¿e.
Chodnik na Traugutta
(DOBRA). Kolejne pismo z³o¿y³a
burmistrz Dobrej na wykonanie remontu chodnika przy ul. Traugutta
w Dobrej. W swoim piœmie burmistrz
Dobrej pisze, ¿e bior¹c pod uwagê
stan techniczny chodnika przy ul.
Traugutta w Dobrej, zwraca siê z
uprzejm¹ proœb¹ do Zarz¹du Powiatu w £obzie o rozpatrzenie mo¿liwoœci wykonania remontu wnioskowanego chodnika, który przyczyni siê
do poprawy bezpieczeñstwa ruchu

drogowego oraz pieszych uczêszczaj¹cych przy drodze powiatowej.
Dalej pisze: „Dotychczasowa
wspó³praca, zarówno z Zarz¹dem
Powiatu w £obzie, jak i Zarz¹dem
Dróg Powiatowych w £obzie, zaowocowa³a wykonaniem wielu inwestycji, m.in. chodników w miejscowoœci Dobra – przy ul. Zielonej, Henryka
D¹browskiego (wraz z nak³adk¹ bitumiczn¹) oraz Jana Piwnika „Ponurego” oraz chodników w so³ectwach:
Tucze, B³¹dkowo i Bienic.
W zwi¹zku z powy¿szym wnosimy o zarezerwowanie w przysz³orocznym bud¿ecie Powiatu £obeskiego, niezbêdnych œrodków finansowych na wykonanie remontu
istniej¹cego chodnika przy ul. powiatowej.
W przypadku odpowiednich
œrodków finansowych, Gmina Dobra deklaruje pomoc w wykonaniu
niektórych prac drogowych, zapewniaj¹c odpowiednio wyszkolonych
pracowników, którzy wykonaj¹
wnioskowane przez nas zadanie w
fachowy i profesjonalny sposób.
Mamy ogromn¹ nadziejê, ¿e nasza propozycja zostanie pozytywnie
rozpatrzona i wp³ynie znacz¹co na i
tak ju¿ bardzo pozytywn¹ wspó³pracê, pomiêdzy Gmin¹ Dobra a Starostwem Powiatowym w £obzie”.
Podanie o wybudowanie chodnika zosta³o z³o¿one równie¿ w imieniu mieszkañców miejscowoœci Tucze. Ich pismo skierowane do Urzêdu Miejskiego w Dobrej zosta³o
przekazane na rêce Zarz¹du Powiatu
£obeskiego.
Proœby rozpatrywane by³y na
posiedzeniu Zarz¹du Powiatu w
£obzie 4 listopada.
op

Eugeniusz Niziñski otrzyma³ Medal
Stowarzyszenia Misji Pokojowych ONZ
(POWIAT). XXV rocznica nadania si³om ONZ
Pokojowej Nagrody Nobla sta³a siê okazj¹ do wrêczenia Eugeniuszowi Niziñskiemu, pracownikowi
starostwa w £obzie, medalu za udzia³ w misjach pokojowych ONZ, popularyzacjê wk³adu Polski w zapewnienie pokoju i bezpieczeñstwa na œwiecie oraz
zas³ugi dla Stowarzyszenia. Medal przyzna³ Zarz¹d
G³ówny Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ.
Eugeniusz Niziñski zosta³ uhonorowany 8 listopada przez reprezentacjê Ko³a nr 41 Stowarzyszenia
Kombatantów Misji Pokojowych ONZ w Drawsku
Pomorskim: majora Jana Domañskiego - prezesa,
chor¹¿ego Roberta Karmelitê wiceprezesa oraz chor¹¿ego Rafa³a Marchela - przewodnicz¹cego Komisji
Rewizyjnej, w obecnoœci wicestarosty ³obeskiego
Jana Zdanowicza.
sp. Foto:starostwo £obez
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Nie tylko w szkole mo¿na zdobywaæ
wiedzê…
(RESKO) Gimnazjaliœci z Reska pojechali na wystawê Eureka i
do Muzeum Techniki i Komunikacji w Szczecinie.
29 paŸdziernika 2013 uczniowie
klasy klasa II B z Gimnazjum im.
Kazimierza Górskiego w Resku razem z wychowawc¹, p. Bo¿en¹ Tomal¹ pojechali do Szczecina, aby tam
uczestniczyæ w zajêciach edukacyjnych innych ni¿ codzieñ.
O godzinie 10.00 spotkaliœmy siê
ze studentem fizyki, p. Danielem,
który oprowadzi³ nas po wystawie
interaktywnej Eureka. Jej celem jest

zainteresowanie fizyk¹ i promowanie nauki w atrakcyjny sposób.
Wszystkie pokazy bardzo nas zaciekawi³y i nie mogliœmy siê doczekaæ,
kiedy bêdziemy mogli samodzielnie
przeprowadzaæ doœwiadczenia.
Ch³opcom najbardziej podoba³
siê rowerek æwiczeniowy, który by³
pod³¹czony do dynama, dziêki czemu mo¿na by³o, miêdzy innymi, pos³uchaæ radia, zagotowaæ wodê i uruchomiæ wentylator. Mogliœmy siê
dowiedzieæ, z jak¹ prêdkoœci¹ rozchodzi siê dŸwiêk, jak dzia³aj¹ maszyny proste i gdzie mo¿na je wykorzystaæ, mieliœmy okazjê pobawiæ siê

pi³k¹ unoszon¹ strumieniem powietrza. Jedna z uczennic - d³ugow³osa
Pamela - zgodzi³a siê, aby pod³¹czyæ
j¹ do napiêcia 500.000 Volt i… to by³
nieziemski widok.
Po nietypowej lekcji fizyki udaliœmy siê do Muzeum Techniki i Komunikacji, które ma siedzibê w starej
odremontowanej zajezdni tramwajowej. Mogliœmy obejrzeæ szczeciñskie junaki oraz Stopera V5 z 1932 r.
- model, który by³ produkowany w
przedwojennym Szczecinie. Nikt z
nas nie wiedzia³, ¿e przed wojn¹ pod
Szczecinem produkowano rowery
damki -Alba, które w tylnym b³otni-

DALP
po raz
dziesi¹ty.
Ju¿ mo¿na
zapisywaæ
siê
(DOBRA) Do 2 grudnia br. bêdzie trwa³ nabór dru¿yn do Doberskiej Amatorskiej Ligi Pi³karskiej.
Dru¿yny mo¿na zg³aszaæ telefonicznie pod numerem 663 409 366 u
Damiana Padziñskiego lub na forum
Sarmaty Dobra. W lidze mog¹ braæ
udzia³ zawodnicy powy¿ej 14 lat, ale
osoby niepe³noletnie za zgod¹ rodziców. Wpisowe – 50 z³ od dru¿yny.
Rozgrywki rusz¹ 7 grudnia.
(r)

ku mia³y otwory do mocowania
os³on na ko³o zapobiegaj¹ce wkrêcaniu siê spódnicy. Stare auta, tramwaje, ciê¿arówki, motory, rowery to
cuda z dusz¹…
Po atrakcjach zwi¹zanych z motoryzacj¹ by³ czas na coœ dla cia³a.
Udaliœmy siê do centrum handlowego na posi³ek, a po nim pe³ni wra¿eñ
wróciliœmy do Reska. Ten dzieñ na
pewno zostanie w naszej pamiêci na
d³ugo i ju¿ czekamy na nastêpne
wyjazdy.
Uczniowie klasy II B Gimnazjum im. K. Górskiego w Resku

Kacper Chodyna
w reprezentacji Polski
(£OBEZ) PZPN poinformowa³,
¿e trener Bart³omiej Zalewski powo³a³ 24 pi³karzy do reprezentacji
Polski do lat 15 na zgrupowanie
selekcyjne. Wœród tych najlepszych znalaz³ siê równie¿ Kacper
Chodyna z Dalna, obecnie pi³karz
Lecha Poznañ.
Zgrupowanie reprezentacji zwanej U-15 odbêdzie siê w dniach 23-27
listopada 2013 w Gutowie Ma³ym.
Kacper dosta³ ogromn¹ szansê, bo
to ju¿ prosta droga w przysz³oœci do
kadry narodowej, tym bardziej, ¿e ma
on dopiero 14 lat, a ju¿ jest w szerokiej kadrze piêtnastolatków. Przypomnijmy, ¿e jeszcze niedawno by³ kapitanem reprezentacji województwa
zachodniopomorskiego do lat 13.
Czyni wiêc sta³e postêpy w grze.

W reprezentacji znaleŸli siê zawodnicy m.in. z Ruchu Chorzów, Legii Warszawa, Œl¹ska Wroc³aw, a nawet zagranicznych dwóch z Bayeru Leverkusen.
Foto: Gala Sportu w 2012 r. Kacper drugi z prawej - wtedy zaledwie 6. na liœcie
najlepszych sportowców powiatu.
KAR

Z drugiej strony
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Kazimierz Rynkiewicz
Informacja podana przez Urz¹d
Miasta w Œwidwinie sk³ania do refleksji. Podajê j¹ w skrócie.
„Ogromny zbiór literatury niemieckojêzycznej zosta³ uroczyœcie
przekazany czytelnikom Miejskiej i
Powiatowej Biblioteki Publicznej im.
Jana Œpiewaka w Œwidwinie. Jest to
efekt wspó³pracy kilku samorz¹dów
lokalnych, Konsulatu Generalnego
Niemiec w Gdañsku i wielu ludzi
dobrej woli, którzy zaanga¿owali siê
w tê inicjatywê. Szczególnie nale¿y
tu wyró¿niæ trzy osoby: Karinê Karwowsk¹, Barbarê Kirchhainer oraz
Thomasa Simona. Uda³o siê zebraæ
kilka tysiêcy ksi¹¿ek. Wiêkszoœæ pochodzi z Sanitz, czêœæ z Biblioteki
Centralnej w Berlinie, z Ambasady
Szwajcarii, z Konsulatu Generalnego Niemiec oraz z wydawnictw niemieckich. W zbiorze znajduj¹ siê
przede wszystkim leksykony, encyklopedie, powieœci znanych autorów. Jest tak¿e sporo ksi¹¿ek z ilustracjami, przeznaczonych dla najm³odszych czytelników, którzy nie
znaj¹ jeszcze dobrze jêzyka niemieckiego. W akcjê w³¹czy³ siê tak¿e samorz¹d miasta Œwidwin, który udostêpni³ Miejsk¹ i Powiatow¹ Bibliotekê Publiczn¹. Ksiêgozbiór wzbogaci³o oko³o 1500 ksi¹¿ek niemieckojêzycznych”.
Uroczystoœæ ich przekazania odby³a siê 29 paŸdziernika 2013 r. z
udzia³em burmistrza Œwidwina, wójta Gminy Œwidwin, starosty, przewodniczacych rad Miasta i Powiatu.
Doceniam wysi³ek Niemców,
którzy zorganizowali akcjê zbierania
i osi¹gnêli imponuj¹cy rezultat. To
cecha charakteru tego narodu. Jednak kto wpad³ na taki pomys³ po
stronie polskiej i w ogóle dlaczego?
I dlaczego w³¹czy³y siê w to w³adze
- jak czytam - miejskie, gminne i powiatowe? Sprawa dzieje siê przecie¿
na Pomorzu Zachodnim, a wiêc w
okreœlonym historycznie miejscu,
jak¿e wra¿liwym, z nie zagojon¹ jeszcze przesz³oœci¹, z ludŸmi pamiêtaj¹cymi i doœwiadczonymi okropnoœciami czynionymi przez Niemców.
To jedna strona medalu. Druga, to
nasza s³aba wiedza historyczna i niska œwiadomoœæ narodowa, spowodowana spustoszeniem umys³owym po budownictwie socjalistycz-
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Poczytajmy po niemiecku?
A mo¿e najpierw po polsku
nym, w szczególnym wydaniu w³aœnie na tych ziemiach. To powinno
zobowi¹zywaæ polsk¹ inteligencjê
na Pomorzu do odrobienia strat
oœwiatowych ludnoœci, poniesionych w czasie wojny i w okresie PRLu, choæby poprzez stosowan¹ tu kolektywizacjê, zarówno materialn¹,
jak i umys³ow¹. Kolektywizacjê materialn¹ powoli pokonujemy, ale z
umys³ow¹ wci¹¿ mamy ogromne
problemy. Pisa³em o tym w dwóch
esejach o kulturze na Pomorzu, wiêc
tylko w skrócie: to dzisiaj bardzo s³aba znajomoœæ w³asnej historii, w tym
istniej¹ce nadal tzw. bia³e plamy;
wyparcie siê tradycji rodziców i
dziadków; szukanie korzeni w tutejszej ziemi, a nie kulturze; ho³ubienie
znanych tu przed wojn¹ Niemców, a
milczanie na temat w³asnych bohaterów i autorytetów (przypomnê s³awetny rajd szlakiem wie¿ Bismarcka
i tablica Virchowa). Dobrze, ¿e chocia¿ Kresowianie zawalczyli o rondo
gen. Romana Abrahama, o którym
przypomnia³ œwidwinianom… gryficzanin dr Cieœliñski, a przecie¿ podobnych historii jest wiele, tylko
ma³o komu chce siê j¹ odkrywaæ, bo
lenistwo umys³owe jest cech¹ owej
wdro¿onej tu kolektywizacji z domieszk¹ internacjonalizmu socjalistycznego.
Czy ju¿ nie wystarcza, ¿e po przejêciu brytyjskiego koncernu prasowego niemiecki koncern medialny
Verlagsgruppe Passau, dzia³aj¹cy w
Polsce pod nazw¹ Polskapresse,
sta³ siê w³aœcicielem 90 procent gazet i portali regionalnych? Magda Figurska sformu³owa³a to bardzo
zgrabnie: „W Niemczech 95 procent gazet jest niemieckich. W
Polsce te¿”. Je¿eli takie gazety podsycaj¹ np. walkê o autonomiê Œl¹ska, to czyje wyra¿aj¹ interesy? Czy
zatem nied³ugo w polskich bibliotekach bêdzie 90 procent niemieckich
ksi¹¿ek do poczytania? Jaki punkt
widzenia na historiê, gospodarkê i
politykê polsk¹ przedstawiaj¹ niemieckie ksi¹¿ki? Przesadzam? A kto
by pomyœla³ 20 lat temu, ¿e prasa w
Polsce bêdzie niemiecka?
Teraz o niskiej œwiadomoœci historycznej: „W czasie okupacji niemieckiej w latach 1939-1945 na ka¿dy
tysi¹c mieszkañców zabitych zosta³o 220 osób. W niemieckich kazamatach zamordowano ponad 80 proc.
polskiej inteligencji. W czasie
wszystkich wojen, jakie przetoczy³y
siê przez Polskê w jej tysi¹cletniej

historii, zgin¹³ zaledwie niewielki
u³amek liczby ludnoœci zabitej przez
Niemców w latach 1939-1945. Rzeczpospolita straci³a 38 proc. przedwojennego maj¹tku narodowego. Utraciliœmy 90 proc. dóbr kultury narodowej i 90 proc. infrastruktury przemys³owej. Kiedy czyta siê „Sprawozdanie Biura Odszkodowañ Wojennych w przedmiocie strat i szkód
wojennych Polski 1939-1945” sporz¹dzone przez Biura Odszkodowañ
Wojennych przy Prezydium Rady
Ministrów z 1947 r., trudno nie
oprzeæ siê refleksji, ¿e cztery lata
okupacji niemieckiej nie maj¹ swojego odpowiednika w ¿adnej katastrofie humanitarnej w naszych dziejach. Raport i póŸniejsze badania historyczne nie pozostawiaj¹ z³udzeñ.
Republika Federalna Niemiec powinna wyp³aciæ Polsce zadoœæuczynienie bêd¹ce ekwiwalentem 50 mld
dolarów o sile nabywczej z 1939 r., co
po uwzglêdnieniu inflacji wynosi
ok. 1 bln dolarów o wartoœci z 2013 r.”
(Pawe³ £epkowski „Uwa¿am Rze”).
Teraz pytanie do Niemców.
Oto Polska odzyska³a w ostatnich latach zaledwie mikr¹ czêœæ zrabowanych dzie³ kultury (obrazy,
ksi¹¿ki itp.). Na przyk³ad takie: Ksiêgi (s¹dowa i miejska) z XV i XVI w.
zrabowane z Archiwum Pañstwowego w Krakowie; rewindykowane z
Niemiec w 2002 r. Pierwszy z rêkopisów to ksiêga s¹dowa z lat 1472-1486
dokumentuj¹ca prace powo³anego
przez Kazimierza Wielkiego S¹du
Wy¿szego Prawa Magdeburskiego.
Ksiêga zawiera cenny materia³ do
historii miast i wsi ma³opolskich w
XV wieku, szczególnie interesuj¹cy,
¿e nie zachowa³y siê akta tych miejscowoœci.
Drugi rêkopis to ksiêga ziemska
zatorska, obejmuj¹ca lata 1531-1562.
Jest to ksiêga s¹du szlacheckiego z
ksiêstwa zatorskiego. W 1939 roku
ksiêgi zosta³y zrabowane przez niemieckich ¿o³nierzy. Po rabunku, w
latach 1941 - 1944 znalaz³y siê w posiadaniu niemieckiego sêdziego
przebywaj¹cego w Krakowie. PóŸniej wywiezione do Niemiec.
Ksiêga Jura Vicariorum - ze
zbiorów Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu. Wywieziona przez
Niemców w czasie wojny. Rewindykowana do Polski w 2007 r.
W 2007 r. powróci³a do Polski
ksiêga Iura Vicariorum Ecclesie
Cathedralis Poznaniensis, a dok³adnie kopiariusz kolegium wikariuszy przy katedrze poznañskiej, która

zrabowana zosta³a w czasie wojny ze
zbiorów Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu. Rewindykacja ta
mia³a du¿e znaczenie nie tylko ze
wzglêdu na znaczn¹ wartoœæ dokumentacyjn¹ i historyczn¹ ksiêgi, ale
i ogrom strat poniesionych przez to
archiwum w latach 1939-1945 (sp³onê³o oko³o 250 dokumentów pergaminowych i co najmniej 25.000 dokumentów papierowych z XVIXVIII wieku.).
Dla równowagi przytoczê fragment wyliczeñ strat poniesionych
przez drugiego najeŸdzcê, sowiecki
ZSRR, który zreszt¹ czêsto rabowa³
Niemcom zrabowane przez nich dobra polskie, ale te¿ wywozi³ je ju¿ po
wojnie. Znaleziona na dniach w
Niemczech kolekcja prawie 1500
dzie³ sztuki nie jest ostatnim takim
przyk³adem.
Prof. Andrzej Nowak napisa³ niedawno: „W Rosji znajduje siê kilkanaœcie tysiêcy polskich jednostek
archiwalnych (jednostka obejmuje
od jednej do kilkunastu teczek). Wymieniê tylko najwa¿niejsze zespo³y:
Naczelne Dowództwo Wojska Polskiego - 194 jednostki, Komenda
G³ówna Policji Pañstwowej - 232 jednostki, Okrêgi Wojskowe - 133 jednostki, II Oddzia³ (wywiadowczy)
Sztabu Generalnego - 3391 jednostek (razem z ekspozyturami - przesz³o 5 tys. jednostek), Polskie organizacje niepodleg³oœciowe (m.in.
Zwi¹zek Walki Czynnej, Strzelec,
Zwi¹zek Strzelecki, Legiony - w tym
archiwum I Brygady, POW) - 2337
jednostek, Polskie organizacje polityczne w czasie I wojny œwiatowej 484 jednostki, Komunistyczna Partia Polski - 123 jednostki, Polskie
poselstwa i konsulaty - 105 jednostek, Sejm RP i Komisje wyborcze do
Sejmu i Senatu - 38 jednostek”.
Prof. Nowak konkluduje: „Historia II Rzeczypospolitej i polskiego czynu niepodleg³oœciowego poprzedzaj¹cego jej odbudowanie jest bez tych materia³ów nie do
napisania”.
Mo¿e w ramach poniesionych
przez nas strat Niemcy zakupi¹ do
biblioteki w Œwidwinie kilka zrabowanych nam dzie³ kultury, byœmy lepiej poznali w³asn¹ historiê i w ogóle
- jak chce prof. Nowak - by³a mo¿liwoœæ jej pe³niejszego opisania, a
wiêc i zrozumienia. Mo¿e wtedy nie
bêdziemy zachowywaæ siê jak uwiedzeni niewolnicy prowincjonalnego
pañstewka.
Przedruk z „Wieœci œwidwiñskich” nr 17/2013 z dn. 4.11.2013 r.
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Zapiski z pamiêci
Trzy kapcie

WIDOCZNI
I BEZPIECZNI

Ojciec prosi mnie o przyniesienie
gazet z kiosku. Do kiosku mam 250
metrów. Wsiadam w Trabanta 501 i
jadê. Po miniêciu zakrêtu Trabantem
zaczyna rzucaæ i s³ychaæ klap, klap,
klap. Chyba mam kapcia. Tu¿ przed
kioskiem stajê i zagl¹dam do baga¿nika, czy jest zapasówka. Jest. Nie
ma za to podnoœnika. Akurat przechodzi moja kuzynka. Proszê j¹, aby
podstawi³a mi pod ramê skrzynkê
apteczn¹ Wehrmachtu, jaka jest na
stanie naszego Trabanta. Po rêcznym podniesieniu samochodu kuzynka zrêcznie podsuwa pod ramê
apteczkê. Skrzynka ustawiona pionowo, akurat pasuje jak ula³. Wymieniam ko³o, nog¹ wykopujê skrzynkê
spod samochodu, kupujê gazety i
stajê oniemia³y. Z drugiej strony
mam jeszcze dwa kapcie. Na tych
kapciach jadê do domu. Co mam robiæ?!

Kangur

Jesienne i zimowe powroty ze
szko³y czêsto odbywaj¹ siê o takiej
porze kiedy na dworze panuje ju¿
zmrok. Aby dzieci bezpiecznie mog³y
wracaæ do swoich domów dzisiaj w
ramach programu Widocznie – Ekologicznie III otrzyma³y odblaski.
Wczoraj pomimo niesprzyjaj¹cych warunków atmosferycznych
uczniowie Szko³y Podstawowej w
Dobrej uczyli siê prawid³owych zachowañ na drodze. W ramach wspólnych zajêæ prezentowali, jak nale¿y
zachowaæ siê na przejœciu dla pieszych. Z uwagi na intensywne opady deszczu nie mia³y one mo¿liwoœci
zaprezentowania zdobytych umie-

jêtnoœci na „prawdziwych” pasach.
Pomimo tego œwietnie prezentowa³y
obowi¹zuj¹ce zasady na planszy
prezentuj¹cej przejœcie dla pieszych
w ramach zabawy „Ruch uliczny”.
W dalszej czêœci spotkania omówiono z dzieæmi zasady zachowañ w
kontakcie z obcymi osobami, a tak¿e
numery alarmowe s³u¿b ratunkowych oraz zasady i sposoby przy
powiadamianiu ich o konkretnych
zdarzeniach.
Na koniec spotkania dzieci mia³y
mo¿liwoœæ zobaczenia, a nawet za³o¿enia kajdanek na rêce i ta czêœæ
policyjnej wizyty sprawi³a im najwiêcej radoœci.
(kp)

Wybieramy siê do Szczecina po
zakupy do sklepu i domu. Wracamy
„autostrad¹”. Na wysokoœci Sowna
przypominam sobie, ¿e mo¿na za
rêsztê gotówki dokupiæ kwiatów w
Stargardzie Szczeciñskim. Tu¿ przed
Sownem „Maluch” zaczyna skakaæ
jak kangur. Hamuje i na przemian
skacze do przodu jak zwariowany,
trac¹c coraz bardziej szybkoœæ.
Sprawdzam paliwo - jest. Co do licha? „Maluch” nadal skacze. Podczas przejazdu przez Sowno rozgl¹dam siê za jakimœ warsztatem. Jest
jakaœ hala z ci¹gnikami. Pytam faceta, który wyszed³ przed wrota, czy
nie wie, gdzie mogê otrzymaæ pomoc. Radzi pojechaæ za zakrêt, tam
mieszka emeryt „z³ota r¹czka”. Faktycznie jest. Ka¿e wjechaæ na podwórko, patrzy na moje skoki i mówi,
¿e to membrana w pompie paliwowej. Sadza nas przy ogrodowym stoliku, proponuje kawê lub herbatê, a
on w tym czasie zrobi co siê da. Po 30
minutach pokazuje wymienion¹
membranê. Faktycznie by³a przerwana. Pytam siê, ile za usuniêcie awarii? Nic. Przecie¿ trzeba sobie pomagaæ. W trakcie remontu rozmowa
zesz³a na wêdkowanie. Zaproponowa³em, ¿e mogê go zabraæ na Woœwin na ³ódkê. Da³ mi telefon. „Maluch” odpali³ i bez skoków dojecha³
do domu. Dzwoni³em w sprawie ryb.
Grzecznie siê wymówi³. Po jakimœ
czasie ponowi³em propozycjê. Nadal bez efektu.

Bug
Przez tydzieñ pobytu w Janowie
obeszliœmy miejsca i znajomych
CMYK

(cz. 58)

ojca. Ojciec pokaz¹³ nam swoj¹ szko³ê, do której nie lubi³ chodziæ. Miejsca, gdzie nad Bugiem ³owi³ ryby,
gdzie podbiera³ jajka i m³ode ptakom,
gdzie dosta³ w g³owê od czarnego
bociana i zlecia³ ze starego œwierka,
gdzie zbiera³ szyszki i chrust do palenia w piecu, gdzie Niemcom
gwizdn¹³ wojskowe narty oraz gdzie
jeŸdzi³ na ³y¿wach zrobionych z
drewniaków podbitych kab³¹kiem
od wiadra. Obecne normy nie pozwalaj¹ wybieraæ ryb z zakoli po powodzi, ani wybieraæ jaj i ptaków z
gniazd. W tamtych czasach by³o to
czêsto koniecznoœci¹. Wody w
Bugu akurat by³o niewiele, tak ¿e
mo¿na by³o go w niektórych miejscach przejœæ w bród. Niestety ze
wzglêdu na granicê poœrodku nurtu
by³o to zabronione. Towarzysze radzieccy byli niezbyt goœcinni. Gdy
z³apali m³odego œmia³ka z Polski,
który dla draki przep³yn¹³ na drugi
brzeg, potrafili przetrzymaæ go dla
nauczki nawet dwa dni. Ostatnio
chêtnych nie by³o.

M³yn
M¹¿ ciotki Marysi jest z zawodu
stolarzem artystycznym. Uczy w
szkole zawodowej stolarstwa. Po
pracy nadal trudni siê stolarstwem.
Pokaza³ nam ostatnie swoje zajêcie.
Podj¹³ siê restauracji i przebudowy
starego m³yna. Z zewn¹trz nie widaæ jakichkolwiek jego ingerencji.
Gdyby sam nam nie pokaza³ co
wymieni³, nikt z nas by nie zgad³.
Spore po³acie œcian i detali m³yna
poddanych by³o wymianie i konserwacji. Do remontu u¿yto starych
materia³ów, odpowiednio zakonserwowanych i spreparowanych. Wewn¹trz ocieplono wszystkie pomieszczenia i zagospodarowano do
celów wypoczynkowych. Pod³ogi
by³y wy³o¿one przepiêknymi kasetonami intarsjowanymi ró¿nymi gatunkami drewna u³o¿onymi w geometryczne wzory. Sufity by³y wy³o¿one
kasetonami z motywami roœlinnymi.
Kinkiety, ¿yrandole, meble pieknie
zrobione i przyozdobione rzeŸbami w
drewnie tak¿e wykona³ wujek. Coœ
wspania³ego. Kosztowa³o go to kilka
ostatnich lat.

Wujek Wacek
Jest bratem ciotki Marysi. Ma
ma³e gospodarstwo rolne. Ale tak
naprawdê utrzymuje siê z rzeŸbiarstwa. Na zamówienie Cepelii rzeŸbi
ró¿ne figurki w drewnie. Mia³ ju¿
wystawy w Warszawie i Lublinie.
Najbardziej mi siê podoba³y ruchome figurki, które porusza³ wiatr dmuchaj¹cy na œmigie³ko. Cdn. WP

