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Gdy zaczyna siê rozmowa o podatkach pani skarbnik blednie,
a pan zastêpca burmistrza robi siê czerwony i mamy flagê bia³oczerwon¹

Nie walmy takich stawek!
W porównaniu z marketami
hurtownie nie wytrzymaj¹
(£OBEZ). Piêcioro
radnych: Zbigniew
Pude³ko, Krystyna
Bogucka, Helena
Szwemmer, Antoni
Ku¿el i Lech Urbañski
wnieœli pod obrady
Rady Miejskiej projekt
uchwa³y z propozycj¹
obni¿enia stawki
podatkowej dla
przedsiêbiorców.
Mia³a ona zmieniæ
uchwa³ê z paŸdziernika.
Przypominamy, ¿e radni
wówczas podnieœli
stawkê podatku dla
przedsiêbiorców
a¿ o 1,10 z³ od 1 m.kw.

Wybory
uzupe³niaj¹ce
w niedzielê

Chcesz
broniæ
Radowa
– zg³oœ siê
PUP nie
chcia³
pieniêdzy
Sukcesy Amico
Mo³dawin

ZAPRASZAM do nowo otwartego
Salonu Kosmetycznego MALWA
Malwina Wiœniewska

- nowoczesny, szeroki zakres us³ug
£obez, ul. Obr. Stalingradu 22 C (naprzeciwko NETTO)

Tel. 730-133-335
CMYK
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Nowe osi¹gniêcia polityki PO/PSL – Polacy „wra¿liwi”

Po dodatkach mieszkaniowych, dodatki
energetyczne – dla „wra¿liwych” Polaków
(GMINY). Ustawa z lipca tego
roku o zmianie ustawy – „Prawo
energetyczne” oraz niektórych innych ustaw wprowadzi³a definicjê
odbiorcy wra¿liwego, któremu od 1
stycznia 2014 roku bêdzie przys³ugiwaæ zrycza³towany dodatek energetyczny.
Wra¿liwym odbiorc¹
pr¹du elektrycznego jest
Zgodnie z ustaw¹ odbiorc¹
wra¿liwym energii elektrycznej jest
osoba, której przyznano dodatek
mieszkaniowy w rozumieniu art. 2
ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001
roku o dodatkach mieszkaniowych
(Dz. U. Z 2013 r. poz. 966), która jest
stron¹ umowy kompleksowej lub
umowy sprzeda¿y energii elektrycznej zawartej z przedsiêbiorstwem
energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.
Wysokoœæ dodatku
Dodatek energetyczny bêdzie
wynosi³ rocznie nie wiêcej ni¿ 30 %
iloczynu limitu zu¿ycia energii elektrycznej oraz œredniej ceny energii
elektrycznej dla odbiorcy energii
elektrycznej w gospodarstwie domowym, og³aszanej przez Prezesa
URE do dnia 31 marca ka¿dego roku.
Dodatek energetyczny wynosi miesiêcznie 1/12 tej kwoty.
Kto dodatek przyznaje?
Kto wyp³aci?
Dodatek energetyczny przyzna-

je wójt (burmistrz lub prezydent miasta) w drodze decyzji, na wniosek
odbiorcy wra¿liwego energii elektrycznej. Dodatek energetyczny wyp³acaj¹ gminy w terminie do dnia 10
ka¿dego miesi¹ca z góry, z wyj¹tkiem
stycznia, w którym dodatek energetyczny wyp³aca siê do dnia 30 stycznia danego roku.
Wyp³ata dodatku energetycznego jest zadaniem z zakresu administracji rz¹dowej. Gmina otrzyma dotacjê celow¹ z bud¿etu pañstwa na
finansowanie wyp³at dodatku energetycznego, w granicach kwot okreœlonych na ten cel w ustawie bud¿etowej. Po szczegó³owej analizie obowi¹zuj¹cych regulacji dotycz¹cych
wyp³aty dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych –
ze strony œrodowisk samorz¹dowych kierowane s¹ postulaty, ¿eby
rozwa¿yæ objêcie tych dwóch
œwiadczeñ wspólnym postêpowaniem administracyjnym, uwzglêdniaj¹c, ¿e przyznanie dodatku mieszkaniowego stanowi zadanie w³asne
gminy, natomiast przyznanie dodatku energetycznego zadanie zlecone.
W gminach
Poniewa¿ sprawy dodatków
mieszkaniowych (postêpowanie,
przygotowanie i wydawanie decyzji) prowadzone s¹ w gminach przez
s³u¿by Oœrodków Pomocy Spo³ecznej, a postêpowanie w sprawie przyznania dodatków energetycznych
jest merytorycznie z tym zwi¹zane
(odbiorc¹ wra¿liwym energii elek-

trycznej jest osoba, której przyznano
dodatek mieszkaniowy), zasadnym
jest umiejscowienie tych spraw w zakresie zadañ Miejsko-Gminnego
Oœrodka Pomocy Spo³ecznej i upowa¿nienie jego kierownik do prowadzenia postêpowañ w sprawach
przyznawania dodatku energetycznego.
Podsumujmy
Dodatki energetyczne bêd¹ wyp³acane osobom najubo¿szym, piarowo zwanych „wra¿liwymi”. Otrzymaj¹ je tylko ci, którzy maj¹ podpisane umowy z zak³adami energetycznymi. I tylko maj¹cy przyznane dodatki mieszkaniowe. Nie otrzymaj¹
tego dodatku ci z wra¿liwych, którzy
wynajmuj¹ mieszkania od prywatnych w³aœcicieli. Ci z wra¿liwych,
którzy posiadaj¹ liczniki przedp³atowe, te¿ dodatku nie otrzymaj¹. A jaka

Ustawa i znowu kontrowersje
(£OBEZ-DRAWSKO POMORSKIE). Podczas ostatniej sesji
rady miejskiej radny Bogdan Górecki zwróci³ uwagê, ¿e w przysz³ym roku gminê czeka nowe zadanie – dodatek energetyczny wyp³acany najbiedniejszym mieszkañcom gminy.
- Nie wiem, czy wysoka rada wie,
¿e w lipcu bie¿¹cego roku Sejm RP
uchwali³ nowelizacje prawa energetycznego. I có¿ to prawo energetyczne przynosi? Gminy bêd¹ zmuszone wyp³acaæ mieszkañcom, którzy s¹ w trudnej sytuacji mieszkaniowej, dodatki energetyczne do
pr¹du i do gazu. A czy rz¹d da³
wszystkim na to œrodki? Oczywiœcie
nie. Jaki to jest rz¹d cyfr, to nie wiem,

niemniej pewnie te¿ tak bêdzie, ¿e 30
a mo¿e 50 proc. za tym nie pójdzie
œrodków – powiedzia³ radny.
Dyrektor Oœrodka Pomocy Spo³ecznej uspokaja³a, ¿e nie bêd¹ to
wielkie kwoty i pieni¹dze przekazywane na ten cel z rz¹du powinny wystarczyæ. Burmistrzowie zwrócili jednak uwagê, ¿e prawo nie wskazuje
mo¿liwoœci upowa¿nienia dyrektora
OPS do podejmowania decyzji, wiêc
ka¿d¹ decyzjê bêdzie musia³ podpisaæ burmistrz, a nie jak w przypadku
dodatków mieszkaniowych – dyrektor OPS.
Inaczej interpretuj¹ zapisy w
Drawsku Pomorskim. Na sesji 28 listopada radni ju¿ podjêli uchwa³ê o
upowa¿nieniu kierownika tamtej-

szego OPS „do za³atwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w sprawach przyznawiania dodatku energetycznego”. Dodam, ¿e wyliczono ju¿ osoby
uprawnione do tego w gminie drawskiej - 742 osoby.
Szacuje siê, ¿e w ca³ym kraju
dodatek bêdzie trzeba wyp³aciæ oko³o 400 tysi¹com rodzin. Komentatorzy oceniaj¹, ¿e uchwalenie tej ustawy to kolejny krok w kierunku uwolnienia cen energii elektrycznej, co
mo¿e dotkn¹æ miliony pozosta³ych
rodzin. Gminy dop³ac¹ ponosz¹c
koszty obs³ugi tej ustawy.
A przecie¿ najlepszym rozwi¹zaniem by³oby tworzenie miejsc pracy,
tak by ludzie mogli ¿yæ bez takich
dodatków (ja³mu¿ny).
MM, KR

to kwota? Ile to mo¿e byæ? Ile miesiêcznie mog¹ wra¿liwi od pañstwa
otrzymaæ? Obliczeñ dokonano w
Prudniku. To kilkanaœcie z³otych
miesiêcznie. Tam te¿ ju¿ sygnalizuj¹,
¿e i do tego dodatku w koñcu dop³ac¹ gminy.
(um)

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

tygodnik ³obeski 3.12.2013 r.

INFORMACJE - REKLAMA

Nast¹pi³ zbieg egzekucji

Przetarg na budynek
w Dalnie odwo³any
(DALNO, gm. £obez) Nie odby³
siê przetarg og³oszony przez komornika na budynek Spó³dzielni
Mieszkaniowej „Nadzieja” w Dalnie. Powód – nast¹pi³ zbieg egzekucji.
Przetarg, o którym pisaliœmy, mia³
odbyæ siê w miniony pi¹tek. Chodzi
o budynek SM „Nadzieja”, w którym
do niedawna mieœci³ siê sklep i biuro
spó³dzielni, a do dzisiaj funkcjonuje
w nim œwietlica, która zarazem pe³ni
funkcjê kaplicy, w której w niedziele
mieszkañcy spotykaj¹ siê na
mszach. Przetarg og³osi³ komornik,
który chcia³ sprzedaæ budynek, by

pokryæ d³ugi wierzycieli. Cena by³a
atrakcyjna, wiêc do przetargu zg³osi³y siê cztery podmioty, wp³acaj¹c
wadium. Jednym z nich by³a Gmina
£obez, która po odkupieniu budynku mog³aby przeznaczyæ go na
mieszkania i zarazem utrzymaæ œwietlicê przy ¿yciu. Przetarg zosta³ jednak odwo³any, gdy¿ – jak siê dowiedzieliœmy – w tym dniu wp³ynê³o
kolejne roszczenie wobec spó³dzielni i nast¹pi³ zbieg egzekucji – s¹dowej i administracyjnej. Teraz przetarg opóŸni siê do czasu rozstrzygniêcia, kto ma pierwszeñstwo w
egzekucji nale¿noœci.
(r)

Wybory
uzupe³niaj¹ce
w niedzielê
(DOBRA) W niedzielê,
8 grudnia 2013 r.,
odbêd¹ siê w Dobrej,
w okrêgu nr 3, wybory
uzupe³niaj¹ce do Rady
Miejskiej w Dobrej.
O mandat radnego ubiega siê troje kandydatów:
Lista nr 1 KWW D.G. - El¿bieta Owsiñska, lat 47, zam. Bienice.
Lista nr 2 KWW EKO - Przemys³aw Jan Kerner, lat 57, zam. Bienice.
Lista nr 3 KWW Masz Wybór Gabriela Ussarz, lat 31, zam. B³¹dkowo.

Chcesz broniæ Radowa
– zg³oœ siê

Gminna Komisja Wyborcza w
Dobrej dzia³a w sk³adzie: Barbara
Kuran (przew.), Beata Wojna (wiceprzew.), Ewa Cio³ek-Pater, Anna
K³ys, Jolanta Kopacz, Iwona Lech i
Alicja Kornelia Sokal.

(RADOWO MA£E) W tej gminie prowadzony jest nabór na
wolne stanowisko pracy w urzêdzie gminy. Poszukiwany jest inspektor do spraw obronnych,
obrony cywilnej i zarz¹dzania kryzysowego.

W okrêgu nr 3 radnego wybieraæ
bêd¹ mieszkañcy Bienic i B³¹dkowa.
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej mieœci siê w Urzêdzie Miejskim. G³osowaæ mo¿na w godz. 8.0022.00.
(r)

Od kandydata wymagane jest
wykszta³cenie wy¿sze (nie okreœlono jakie) i 3-letni sta¿ pracy. Dokumenty aplikacyjne mo¿na sk³adaæ do
12 grudnia br. do godz. 15. w urzêdzie
gminy. Tam te¿ mo¿na zasiêgn¹æ
wiêcej informacji.
(r)
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Zatrudniê
mechanika
samochodowego
Praca na terenie
£obez – Wêgorzyno.

Tel. 502 770 750

Reklama w tygodniku
Tel. 91 39 73 730
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Bomba mia³a
PAMIÊTAJMY
wybuchn¹æ o 14.00 O INNYCH
W MRO•NE DNI

(£OBEZ). W miniony czwartek
o godz. 10.30 do ³obeskiej prokuratury wp³yn¹³ e-mail z informacj¹, ¿e
w Prokuraturze Rejonowej w
£obzie o godz. 14.00 wybuchnie
bomba.
- Natychmiast podjêliœmy dzia³ania, skierowaliœmy policjantów w
rejon prokuratury, powiadomiliœmy
stra¿ po¿arn¹, pogotowie ratunkowe, pogotowie gazowe i energetyczne. Zabezpieczyliœmy teren wokó³
prokuratury, oczywiœcie wszyscy z
budynku zostali ewakuowani, nasi
pirotechnicy sprawdzili obiekt pod
k¹tem pod³o¿enia ³adunków wybu-

chowych. £adunków wybuchowych nie ujawniono. Dopiero o
godz. 15.00 budynek zosta³ przekazany szefowej prokuratury. Prokuratura mog³a dalej funkcjonowaæ. Jest
to g³upi wybryk, który w ca³oœci
sparali¿owa³ prace prokuratury. Podobna sytuacja by³a 17 listopada
tego roku w tym samym miejscu.
Oczywiœcie to jest karalne. Ca³¹
sprawê przejmie prokuratura okrêgowa. Czekamy na ustalenia. Treœæ
e-maila zosta³a zabezpieczona, nasi
informatycy sprawdzaj¹ sk¹d pochodzi - powiedzia³ zastêpca komendanta Policji Powiatowej w £obzie
podinsp. Robert Rogowski. MM

Oddzia³ prewencji
w £obzie
(POWIAT) We wtorek i œrodê na
terenie naszego powiatu pojawi³y
siê niecodzienne patrole Policji.
Zgodnie z wczeœniejszymi zapowiedziami i zapewnieniami jakie zapad³y podczas debaty spo³ecznej
„Bezpieczeñstwo – nasz wspólny
cel, wspólna sprawa” na wniosek
Komendanta Powiatowego Policji w
£obzie przybyli mundurowi z Oddzia³u Prewencji w Szczecinie. W
dniu 26 oraz 27 listopada pe³nili s³u¿bê na naszym terenie.
Ich dzia³ania mia³y na celu ujawnianie sprawców wykroczeñ a tak¿e
sprawców przestêpstw. Podczas tej
dwudniowej s³u¿by szczeciñscy
funkcjonariusze nak³adali mandaty
karne na sprawców wykroczeñ porz¹dkowych, sprawców wykroczeñ
w ruchu drogowym, a tak¿e zatrzy-

mali mieszkañca gminy £obez, który
wbrew przepisom ustawy posiada³
œrodek odurzaj¹cy w postaci suszu
roœlinnego marihuany.
Takie wspólne dzia³ania ³obeskich i szczeciñskich mundurowych
maj¹ na celu zapewnienie szeroko
rozumianego
bezpieczeñstwa
mieszkañcom naszego powiatu.
Wizyta „obcych” policjantów
ju¿ po raz drugi mia³a miejsce w naszej miejscowoœci. W najbli¿szej
przysz³oœci planowane s¹ nastêpne
wspólna dzia³ania z ich udzia³em. (r)

W ostatnim czasie na terenie
dzia³ania Komendy Powiatowej Policji w £obzie prowadzone by³y dzia³ania maj¹ce na celu niesienie pomocy osobom bezdomnym.
Powoli nadchodzi okres zimowy,
a w zwi¹zku z tym trudny czas dla
osób pozbawionych dachu nad
g³ow¹. W ostatnich dniach w nocy,
a tak¿e nad ranem towarzyszy³y nam
niskie temperatury stanowi¹ce zagro¿enie dla ¿ycia i zdrowia osób
bezdomnych, dlatego te¿ policjanci
na terenie naszego powiatu wspólnie ze Stra¿¹ Miejsk¹ kontrolowali
miejsca w których mog¹ przebywaæ
osoby bezdomne.
Prowadzone dzia³ania prewencyjne mia³y na celu przede wszystkim udzielenie pomocy osobom bez-

domnym, a tak¿e przekazanie im informacji na temat adresów schronisk
i noclegowni. Policjanci w ramach
prowadzonych dzia³añ kontrolowali
dzia³ki, opuszczone domy i altany
celem odnalezienia osób bezdomnych i uœwiadomienia im, ¿e ich los
nie jest innym obojêtny.
W tym miejscu apelujemy tak¿e
do mieszkañców, aby nie przechodzili obojêtnie obok osób bezdomnych i potrzebuj¹cych. Najprostsz¹
form¹ niesienia pomocy takim osobom jest chocia¿by powiadomienie
Policji lub instytucji pomocowej o
potrzebie podjêcia dzia³añ wobec
wskazanej osoby bezdomnej. Pamiêtajmy, ¿e nasze zainteresowanie
innym cz³owiekiem mo¿e niekiedy
ocaliæ mu ¿ycie. Nie wahajmy siê
pomagaæ.
(kp)

Znaleziono zw³oki
57. letniego mê¿czyzny

czyn¹ zgonu. Decyzj¹ prokuratora
zw³oki zosta³y zabezpieczone.

25.11.2013r. oko³o godz. 8:00 w
Starogardzie ujawniono zw³oki 57
letniego mê¿czyzny mieszkañca
gminy Resko. Policjanci na miejscu
wykonywali czynnoœci, obecny by³
tak¿e prokurator. Lekarz nie stwierdzi³ udzia³ osób trzecich. Na chwilê
obecn¹ nie wiadomo co by³o przy-

Kierowanie po u¿yciu
alkoholu
29.11.2013 r. o godz. 6.45, w Zajezierzu, Andrzej J. kierowa³ samochodem ciê¿arowym marki Volvo, znajduj¹c siê w stanie po u¿yciu alkoholu (0,16 mg/l).

OG£OSZENIA DROBNE
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Og³oszenie mo¿na nadaæ emailem: wppp1@wp.pl
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Powiat œwidwiñski

Powiat gryficki

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

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

Powiat ³obeski
Sprzedam mieszkanie 52 mkw., 2
pokoje, kuchnia, w.c.,³azienka, II
piêtro, pom. gospodarcze. Œwiêtoborzec. Cena 110 tys. z³. Tel. 698
941 876
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.

Sprzedam dzia³kê z warunkami
zabudowy Gryfice, dojazd ulic¹
£¹kow¹ lub Pomorsk¹. Cena 10 z³
mkw. Tel. 513 471 215
Sprzedam dzia³kê o pow. 1734
mkw. Borzyszewo. Tel. 785-200900.

Powiat ³obeski
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.

PRACA

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

Region

Sprzedam
Telefon
Samsung
S5610 NOWY z sieci ORANGE. Tel.
504 042 532.
Sprzedam u¿ywane piece na trociny w dobrym stanie o du¿ej mocy,
cena do uzgodnienia, oraz ma³y
piec „ œmieciuch” - drewno, mia³ i
inne odpady – 1.0 KW, cena 2.000
z³. Tel. 608 287 839 £obez
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.
Sprzedam opony zimowe MATADOR. 2 szt. 155/80/r13, 2 szt. 165/
82/r13. Tel. 504 042 532.

Powiat gryficki

Zatrudniê kierowcê kat. C+E, Polska - Norwegia, tel. 607 585 561.
Sprzedam drewno kominkowe
– opa³owe, buk, jesion, d¹b,
brzoza. Tel. 691 466 441

Opiekunki do osób starszych w
Niemczech, legalne zarobki do
1350 euro na miesi¹c, mile widziana znajomoœæ niemieckiego. Tel.
799-30-11-77.

Biuro reklamy

Og³oszenie drobne
kosztuje 1 z³ za
linijkê w kuponie.
£obez, ul.
S³owackiego 6

Tygodnika £obeskiego
Tel. 91 39 73 730
Tel. 504 042 532
email: wppp1@wp.pl

DOMY NA SPRZEDA¯
Be³czna - 2 pokoje, pow. 92 mkw, dzia³ka 213 mkw
£obez - bliŸniak o pow. 64,6 mkw, dzia³ka 287 mkw
£obez - wolnostoj¹cy o pow. 400 mkw, stan surowy otwarty
£obez - bliŸniak o pow. 110 mkw, 5 pokoi, dzia³ka 367 mkw
£obez -wolnostoj¹cy o pow. 212,79 mkw, stan surowy zamkniêty
£obez - 5 pokoi, pow. 223 mkw, dzia³ka 617 mkw
£obez - wolnostoj¹cy o pow. 96 mkw, dzia³ka 554 mkw
£obez - 4 pokoje, pow. 93 mkw, dzia³ka 560 mkw
£obez - 4 pokoje, pow. 220 mkw, dzia³ka 662 mkw
£obez - 4 pokoje, pow. 157,3 mkw, dzia³ka 1231 mkw
£obez - wolnostoj¹cy o pow. 270 mkw, dzia³ka 552 mkw
£obez (okolica) - 3 pokoje, pow. 97,04 mkw, dzia³ka 1998 mkw
£obez (okolica) - wolnostoj¹cy o pow. 100 mkw, dzia³ka 1000 mkw

- CENA 179.000 z³
- CENA 160.000 z³
- CENA 260.000 z³
- CENA 265.000 z³
- CENA 288.000 z³
- CENA 299.000 z³
- CENA 325.000 z³
- 329.000 z³
- CENA 450.000 z³
- CENA 550.000 z³
- CENA 550.000 z³
- CENA 115.000 z³
- CENA 165.000 z³

Tanio sprzedam wózek dla osoby
niepe³nosprawnej - podpora na
kó³kach z siedziskiem, stolik okr¹g³y i lampê stoj¹c¹. Tel. 785 435
549
Sprzedam ³ó¿ko ortopedyczne sterowane pilotem + materac. Trzebiatów. Tel. 506 876 695
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Projekt
„Piêkna kobieta to ja”
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w £obzie dla
15 niepe³nosprawnych uczestników projektu „POMÓ¯ SOBIE - od biernoœci do aktywnoœci” wspó³finansowanego
przez Uniê Europejsk¹ ze œrodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego w ramach aktywizacji zawodowej zaplanowa³o 2 wyjazdy.
We wrzeœniu osoby niepe³nosprawne wziê³y udzia³ w wizycie studyjnej w Zak³adzieAktywnoœci Zawodowej w Ko³obrzegu, gdzie zaprezentowano: dzia³ gastronomiczny,
ogrodniczy, krawiecki, poligrafiê i sitodruk oraz zapoznano z
produktami i us³ugami oferowanymi przez Zak³ad. Dope³nieniem wizyty by³ mini wyk³ad dotycz¹cy funkcjonowania
osób niepe³nosprawnych na chronionym rynku pracy oraz
zasady funkcjonowania ZAZ.
W listopadzie niepe³nosprawni beneficjenci projektu
uczestniczyli w wizycie studyjnej w Zak³adzie Pracy Chronionej RASEL w Dygowie. Zak³ad jest producentem wszelkiego rodzaju opakowañ z tektury oraz wykonywania na nich
nadruków. System dwuzmianowy oraz 2 hale produkcyjne
daj¹ zatrudnienie dla ok. 40 osób. Uczestnicy projektu,
zwiedzaj¹c Zak³ad mieli okazjê przeœledziæ ca³¹ drogê wytworzenia poszczególnych produktów.

Projekt „Piêkna kobieta to ja” realizowany by³ w Gminnym Oœrodku Kultury w Radowie Ma³ym w ramach Europejskiego Funduszu
Spo³ecznego PO KL priorytet IX Dzia³anie 9.5, Oddolne inicjatywy
edukacyjna na obszarach wiejskich. Projekt realizowany by³ od
01.04.2013 r. z przerw¹ wakacyjn¹ do 30.11.2013 r. W ramach projektu
12 kobiet zrealizowa³o nastêpuj¹ce warsztaty:
1. Zadanie I warsztaty fryzjerskie Zajêcia odbywa³y siê na œwietlicy GOK-u. w 2 grupach w iloœci 60 h zegarowych(30h na grupê).
Uczestniczki projektu zdoby³y umiejêtnoœci z zakresu fryzjerstwa
miêdzy innymi technik ciêcia i modelowania damskiego, technik koloryzacji, upiêæ i trwa³ej stylizacji oraz technik ciêcia mêskiego. Na
zakoñczenie warsztatów w listopadzie odby³ siê pokaz fryzur przygotowany przez uczestniczki projektu. Tak jak tytu³ projektu brzmi
panie wygl¹da³y piêknie i uroczo. Na koniec pokazu 2 panie wylosowa³y (za frekwencjê na zajêciach) zestaw fryzjerski do strzy¿enia i
modelowania w³osów.
2. Zadanie II warsztaty kosmetyczne. Zakoñczy³y siê równie¿
warsztaty kosmetyczne w 2 grupach w iloœci 60 h zegarowych (30h
na grupê). W ramach zajêæ panie zapoznawa³y siê z higien¹ pracy
w kosmetologi, pielêgnacj¹ skóry, d³oni, twarzy i paznokci. Pozna³y
procedur zabiegu manicure i przed³u¿ania paznokci metod¹ „¯el UV
na tipsie”.
3. Indywidualne sesje coachingowe Coaching- zakoñczy³y siê
równie¿ zajêcia coachingowe skupione nad wykorzystaniem ukrytych zasobów uczestników projektu, wzmacnianiem klienta, nabywaniem nowych umiejêtnoœci, korygowaniem nieskutecznych destrukcyjnych zachowañ. Zajêcia odbywa³y siê w formie umówionych sesji
indywidualnych w domu lub GOK-u.

LGD Centrum Inicjatyw Wiejskich zaprasza mieszkañców Powiatu £obeskiego do wziêcia udzia³u w:

KONFERENCJI „KIERUNEK - EKONOMIA SPO£ECZNA”
podsumowuj¹cej projekt:

„PRZEDSIÊBIORCZOŒÆ SPO£ECZNA I PARTNERSTWO SZANS¥ PODNIESIENIA JAKOŒCI ¯YCIA
MIESZKAÑCÓW POWIATU £OBESKIEGO”
Oœrodek Agroturystyczny „M³yn nad Star¹ Reg¹” w Tarnowie, gm. £obez 04 grudnia 2013 r.
Program dnia:
10-12 WARSZTATY BO¯ONARODZENIOWE - 3 GRUPY RÊKODZIE£AARTYSTYCZNEGO
12-14 KONFERENCJA KIERUNEK EKONOMIA SPO£ECZNA
- Powitanie uczestników - Przewodnicz¹cy LGD CIW
- Podsumowanie efektów projektu "Przedsiêbiorczoœæ spo³eczna i partnerstwo szans¹ podniesienia jakoœci ¿ycia mieszkañców
powiatu ³obeskiego" - Bo¿ena Zarecka, Koordynator
- Doœwiadczenia w promocji ekonomii spo³ecznej - OWES Wa³cz
- Projekt "Anio³y Ekonomii Spo³ecznej" szans¹ na za³o¿enie spó³dzielni socjalnej - Przedstawiciel KARR
- Dobra Praktyka: Jak zak³ada³am spó³dzielniê socjaln¹ - Teresa Stalko, Prezes SS Krosino, gm. Grzmi¹ca
- Podziêkowania dla Partnerów projektu, Ryszard Sola, Przewodnicz¹cy Rady LGD CIW oraz G. Zaremba Szuba, Prezes Zarz¹du
- Wyst¹pienia goœci
- Zakoñczenie, poczêstunek w œwi¹tecznym klimacie
Z uwagi na ograniczon¹ iloœæ miejsc - udzia³ w warsztatach i konferencji za potwierdzeniem udzia³u: LGD Centrum Inicjatyw Wiejskich, ul. Pó³nocna 10 tel. 91 57 37 329
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W³adza rozdaje karty, a ludzie nie maj¹
drogi
(RO¯NOWO – gm. £obez).
Mieszkañcy tej miejscowoœci maj¹
prawo czuæ siê jak ludzie gorszej
kategorii, a to tylko dlatego, ¿e od
lat burmistrz nie potrafi porozumieæ siê z kolejnym ju¿ starost¹.
Spór tyczy odcinka zaledwie kilkusetmetrowego, ale cierpi¹ na tym
wszyscy mieszkañcy tej miejscowoœci. Mia³o dojœæ do porozumienia
i wysz³o jak zawsze.
Spór o drogê w Ro¿nowie mo¿na
przyrównaæ do przys³owiowego ju¿
sporu o miedzê na dwa palce ze s³ynnej komedii „Sami swoi”, bo ani to nie
jest wielki odcinek, ani strategiczny.
By³oby œmiesznie, gdyby nie by³o
prawdziwe.
Zmieniaj¹ siê rady, zarz¹dy, a
spór jak by³ nierozstrzygniêty, tak
jest nadal. Za ka¿dym razem wychodz¹ jednak kolejne niuanse. Tym
razem okaza³o siê, ¿e droga powiatowa koñczy siê tu¿ przed Ro¿nowem,
na odcinku wsi droga nale¿y do
skarbu pañstwa, a od hydroforni do
Nêtna jest drog¹ gminn¹. Droga w
œrodku wsi jest tak zniszczona, ¿e
ruch odbywa siê tylko jednym pasem, akurat na wysokoœci nowej
œwietlicy. W zimie nie ma kto drogi
odœnie¿aæ. Spornego odcinka nie
chce przej¹c gmina, nie widz¹c sensu przejmowania niewielkiego odcinka, skoro powiat jest w³aœcicielem drogi prowadz¹cej do wsi, powiat z kolei nie widzi powodów, dla
których mia³by przejmowaæ drogê,
która nie spe³nia roli drogi powiatowej. Gmina odda³a sprawê do s¹du,
dokumenty le¿¹ w Warszawie, wiêc
zapewne jeszcze trochê pole¿¹, bo
kogo tam interesuje kilkaset metrów
drogi w œrodku ma³ej wsi, gdzieœ na
dalekiej prowincji? Droga w Ro¿nowie to idealny przyk³ad, w jaki sposób
zrobiæ wszystko, by nie zrobiæ nic.
Teoretycznie mia³o dojœæ do spotkania, podczas którego przedstawiciele gminy i starostwa mieli podzieliæ siê odcinkami dróg i zrobiæ porz¹dek. Do spotkania nie dosz³o, byæ
mo¿e po drodze zab³¹dzono, a plan
by³ prosty i przejrzysty: gmin a przejmuje niewielkie ulice w £obzie, a
powiat bierze na siebie odcinki skarbu pañstwa na terenie gminy, szczególnie w takich miejscowoœciach
jak: Ro¿nowo, Tarnowo i Worowo,
³¹cznie to prawie 2,5 km. Zadanie
okaza³o siê byæ zbyt trudne, problem
nie zosta³ do dziœ rozwi¹zany. W tym
roku ju¿ nie bêdzie, ani w przysz³ym,
bowiem takie kwestie za³atwia siê do
wrzeœnia. Byæ mo¿e kolejna kadencja upora siê z tym, prawdopodobnie

ju¿ trzecia z kolei.
Propozycji na rozwi¹zanie jest
wiele, pada³y zarówno podczas
ostatniej sesji Rady Miejskiej, jak i
podczas sesji Rady Powiatu, choæby na okres zimowy, gdy bêd¹ opady œniegu: np. powiat zajmuje siê odœnie¿aniem odcinków w gminie, miasto w mieœcie (taka sama d³ugoœæ odcinków), kolejna: miasto i powiat
dziel¹ siê na pó³ kosztami odœnie¿ania, bo w tym roku jest jeden wykonawca. Po chwili jednak zaczê³y siê
dyskusje, dlaczego na pó³, wszak
mieszkañcy p³ac¹ podatki do gminy,
a po przekszta³ceniach gruntów podatki s¹ bardzo wysokie, szczególnie za pomieszczenia gospodarcze.
Do porozumienia nie dosz³o. Grudzieñ za pasem, a sprawa kolejny raz
pozostawiona sama sobie. Mo¿e
zimy nie bêdzie.
Przy tych wszystkich sporach i
przepychankach g³os so³tysa Ro¿nowa Waldemara Lisika ponownie
pozosta³ bez echa.
- Przed chwil¹ rozmawialiœmy odnoœnie podatków i jak maj¹ siê czuæ
ci ludzie, którzy tam mieszkaj¹?
Dwóch nie mo¿e siê dogadaæ, tam
¿adnej autostrady nie chcê, po prostu zabezpieczyæ, a zimow¹ por¹
¿eby by³a odœnie¿ana, ¿eby by³o
wiadomo do kogo siê zwróciæ. Tutaj
dwie osoby przepychaj¹ siê, rozdaj¹
karty. Mówiliœcie odnoœnie tego podatku i jeszcze raz podkreœlam – jest
dziadek, babcia, s¹ m³odzi i co oni
mog¹ o was pomyœleæ? P³ac¹ podatek i za co? Chodzi mi o to, ¿eby ktoœ
siê w miarê poczu³, aby tê drogê zabezpieczyæ. Mo¿e ta droga nie jest
taka wa¿na jak tu w £obzie albo droga przelotowa, ale te¿ jesteœmy ludŸmi. Teraz ruch odbywa siê jedn¹
stron¹, jest wybudowana nowa
œwietlica. Niech siê komuœ coœ stanie - proszê mi powiedzieæ: do kogo
mam siê zwróciæ, gdy bêdzie jakiœ
wypadek? Tak du¿o nie trzeba, tylko
dogadania siê. Dwóch ludzi - pan
starosta, pan burmistrz - jeden po
polsku rozmawia, drugi po polsku
rozmawia, nie trzeba t³umacza, a tu
sprawa do s¹du do Warszawy? dziwi³ siê so³tys Ro¿nowa Waldemar
Lisik.
Nikt jednak nie widzi powi¹zañ
pomiêdzy podatkami i mieszkañcami, którzy je p³ac¹. Podczas rozmów
i argumentacji najbardziej zabrak³o
zauwa¿enia prostego faktu, ¿e przy
tych drogach mieszkaj¹ ludzie. Pojawia³y siê argumenty typu: mieszkañcy gminy, mieszkañcy powiatu,
mieszkañcy województwa, ze wskazaniem kto ma p³aciæ za drogi i o nie

dbaæ. Nikt nie liczy³ ile mieszkañcy
Ro¿nowa, Tarnowa i Worowa wp³acili podatków przez ostatnie przynajmniej 20 lat. Nie pojawi³a siê równie¿
wola rzeczowego i jednoznacznego

rozwi¹zania problemu ze strony
w³adz. Radni ju¿ zrobili, ile mogli,
teraz wszystko zale¿y od tego, czy
burmistrz znajdzie wspólny jêzyk ze
starost¹.
MM

GMINNA SPÓ£DZIELNIA
„SAMOPOMOC CH£OPSKA”
w £OBZIE
og³asza II 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 300.000,00 z³
S³ownie: trzysta tysiêcy 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 10 grudzieñ 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 10.10.2013 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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Gdy zaczyna siê rozmowa o podatkach pani skarbnik blednie,
a pan zastêpca burmistrza robi siê czerwony i mamy flagê bia³o-czerwon¹

Nie walmy takich stawek!
W porównaniu z marketami hurtownie
nie wytrzymaj¹ konkurencji
padku tych dzia³alnoœci nie bêdzie
to kwota wy¿sza ni¿ 100-150 z³ w skali
roku. Odzwierciedlenie tej podwy¿ki
bêdzie odczuwalne dla du¿ych zak³adów, owszem, ale to w wiêkszoœci s¹
zak³ady, które regularnie p³ac¹ podatki. Markety wcale nie p³ac¹ takich du¿ych podatków. Firmy bardzo dobrze prosperuj¹ce staæ na p³acenie podatków. Nie sadzê, aby w
przypadku ma³ych sklepików 100
z³otych z tytu³u podatku od nieruchomoœci w ci¹gu roku sprawi³o, ¿e
ktoœ zamknie dzia³alnoœæ gospodarcz¹ – kontrargumentowa³a
skarbnik gminy.

(£OBEZ). Piêcioro radnych:
Zbigniew Pude³ko, Krystyna
Bogucka, Helena Szwemmer,
Antoni Ku¿el i Lech Urbañski
wnieœli pod obrady sesji Rady
Miejskiej projekt uchwa³y z
propozycj¹ obni¿enia stawki
podatkowej dla przedsiêbiorców. Mia³a ona zmieniæ uchwa³ê z paŸdziernika. Przypominamy, ¿e radni wówczas podnieœli
stawkê podatku dla przedsiêbiorców a¿ o 1,10 z³ od m.kw.
Najwa¿niejszy jest cz³owiek
Dyskusjê na temat zmiany wysokoœci podatków dla przedsiêbiorców rozpocz¹³ Zbigniew Pude³ko.
- Nikt nie bêdzie przegrany i nikt
nie bêdzie wygrany i tak to traktujmy,
bo dla mnie jest wa¿ne spo³eczeñstwo. I tak to traktujê. Zawsze mówi³em: a gdzie cz³owiek? Dla mnie najwa¿niejszy jest cz³owiek i dobro
ma³ych ³obeskich firm, niejednokrotnie tu mówiliœmy i mówimy –
broñmy nasze ³obeskie firmy, broñmy nasz ³obeski handel. Broñmy
nasze ³obeskie zak³ady. Nie chcê
pañstwa przekonywaæ, ale chcia³bym, abyœcie pañstwo tak od serca
powiedzieli, ¿e cz³owiek jest najwa¿niejszy, nasze firmy s¹ najwa¿niejsze
– powiedzia³ radny.
Aby przedsiêbiorczoœæ by³a
zauwa¿ona
Wniosek radnego popar³a radna
Helena Szwemmer.
- W miêdzyczasie dosz³y nowe
dokumenty i z tych dokumentów
mo¿na wyczytaæ, ¿e za 2013 rok do
bud¿etu z tytu³u podatku wp³ynie
7.079.775 z³. Jest to informacja podpisana przez pani¹ skarbnik. Z informacji, na bazie której robiliœmy
wszystkie przymiarki do podatku,
wynika³o, ¿e po podwy¿ce winno
byæ 7.378.896 z³. W miêdzyczasie
pojawi³ siê nowy dokument – WPI
na 2014 do 2022 i z tego projektu
wynika kwota podatku na 2014 rok w
wysokoœci 7.680 tys. z³. Z zestawienia wynika to, co uchwalaliœmy
przed miesi¹cem, kwota w WPI
zwiêkszona jest o 301 tys. z³. To jest
dla mnie rzecz niepojêta. Równoczeœnie do tej wysokoœci, któr¹ pani

Skarbnik gminy Olga Radziwanowska

skarbnik wyliczy³a na komisjê bud¿etow¹, podatek zaplanowany na
rok 2014 wzrasta a¿ o 600.225 z³, czyli
wzrasta de facto o 108,5 proc. Kwota
zmniejszona o podatki, które uchwalilibyœmy, wynios³aby 160 tys. z³,
(mniej o 140.754 z³). Jeszcze raz apelujê, aby tê kwotê rozpatrzyæ w sposób przychylny. Bior¹c pod uwagê
zaplanowany dochód w nastêpnym
roku w wysokoœci 53 milionów z³, to
ta kwota 140 tys. z³ podatku stanowi
0,26 proc. Chodzi o to, aby przedsiêbiorczoœæ w mieœcie by³a w jakiœ
sposób zauwa¿ona, mo¿e nie jest to
wielki uk³on w stronê przedsiêbiorców, ale na pewno daje ulgê w ciê¿kiej pracy – apelowa³a radna.
Firmy staæ na p³acenie podatków
G³os w dyskusji zabra³a skarbnik
gminy Olga Radziwanowska.
- Gdyby pañstwa propozycja
zosta³a przeg³osowana, skutkiem finansowym do przysz³orocznego
bud¿etu by³oby ponad 130 tys. z³
(mniej). Natomiast skutek odczulibyœmy za dwa lata; przy dzieleniu
subwencji na pewno by³by znacznie
wiêkszy. Zrobi³am zestawienie, jak
obni¿anie stawek podatkowych
wobec stawek ministra finansów ma
odzwierciedlenie w subwencji.

Stawki, jakie zosta³y uchwalone na
2012 rok, spowodowa³y, ¿e do bud¿etu wp³ynê³o ponad 1 milion z³
mniej, to skutek obni¿enia górnych
stawek podatkowych. Obni¿ka w
2012 roku spowodowa³a, ¿e w 2014
roku mamy ponad 700 tys. z³ mniej
subwencji. To nie jest tylko 140 tys.
z³ mniej w przysz³ym roku. Trzeba
patrzeæ na to perspektywicznie, jaki
to bêdzie mia³o skutek w przysz³oœci.
Niepodnoszenie stawki od budynków zwi¹zanych z dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹ doprowadzi do tego, ¿e w
pewnym momencie kolejna rada bêdzie zmuszona drastycznie tê stawkê podnieœæ. Zrobi³am zestawienie –
na 15 gmin tylko 4 maj¹ nieco ni¿sz¹
stawkê od naszej. To nie bêdzie tylko zmniejszenie o 140 tys. z³, ale bêd¹
musieli pañstwo zasugerowaæ,
gdzie zmniejszyæ wydatki. Przy osobach prawnych wiemy, ¿e w przysz³ym roku pojawi siê nowy podatnik, który w tym roku wybudowa³
du¿¹ budowlê o bardzo du¿ej wartoœci, co prawda jeszcze deklaracja nie
jest z³o¿ona, ale ju¿ przyjê³am kwotê
150 tys. z³.
Zrobi³am analizê, jaki to bêdzie
mia³o wp³yw na dzia³alnoœæ na terenie naszej gminy, mówicie o ma³ych
firmach, o ma³ych sklepach. W przy-

Podnieœæ podatki jeszcze wy¿ej
Przeciw zmianie wysokoœci podatków zgodnie z wnioskiem piêciu
radnych by³ radny Henryk Stankiewicz.
- Gdy zaczyna siê rozmowa o podatkach, pani skarbnik blednie, a
pan zastêpca burmistrza robi siê
czerwony, tak ¿e mamy flagê bia³oczerwon¹.
Nie by³em za tym, ¿eby te podatki
tak podnosiæ, ale niestety ze wzglêdu na subwencjê musimy trzymaæ
siê za³o¿eñ ministerstwa finansów.
S¹ np. gminy, które maj¹ stawkê
maksymaln¹ ministra finansów i
dostaj¹ bardzo ³adne dotacje. Mo¿e,
gdyby nie by³o tyle tych zadañ inwestycyjnych w gminie, to ja te¿
by³bym za tym, by te podatki obni¿aæ. Ale niestety nie zostawimy rozgrzebanego ca³ego zatorza, bo tutaj
trzeba obni¿yæ podatki. Nie jest tak
tragicznie z tym podniesieniem. Ja
siê tylko dziwiê jednej rzeczy, je¿eli
tak mówimy o tych biednych przedsiêbiorcach, dlaczego nie pomyœlimy o tym, ¿eby jeszcze gdzieœ zwiêkszyæ podatki i daæ pieni¹dze na wioski, by mo¿na by³o tym ludziom dop³aciæ za wywóz œcieków. Dlaczego
jest taka tragedia z podpisywaniem
umów? Bo ludzie nie chc¹ tych
umów podpisywaæ, je¿eli maj¹ p³aciæ 30 z³ za wywiezienie 1 m.szeœc.
Firma sobie takie stawki wyliczy³a,
nikt nie mo¿e tej kwoty dotkn¹æ, bo
to ich sprawa, ale my mo¿emy tym
ludziom jakoœ pomóc, nie myœlimy o
tym, tylko myœlimy jak tu obni¿yæ
tym, co ju¿ maj¹, a o tych na wioskach co nic nie maj¹, to nic nie

Radni: W³adys³aw Tabaka, Helena Szwemmer i Zbigniew Pude³ko

myœlimy – dlatego jestem za tym,
¿eby te podatki zosta³y, tak jak s¹, a
jeszcze by³oby lepiej, ¿eby by³y takie podatki, jak przedstawi³ je minister finansów – powiedzia³ radny.
Za pozostawieniem stawek na
poziomie paŸdziernikowych by³
równie¿ radny W³adys³aw Tabaka.
Radna Wies³awa Romejko doda³a, ¿e jeœli wprowadza siê uchwa³ê,
która dotyczy przedsiêbiorców, to
nale¿y wprowadziæ i tak¹, która obni¿y podatki zwyk³ym ludziom. W
konsekwencji zaproponowa³a, aby
pozostawiæ podatki na istniej¹cym
poziomie.
Dlaczego tak drogo
w hurtowniach?
Radny Janunsz Skrobiñski nie
zgadza³ siê z argumentacj¹ radnej W.
Romejko.
- Podwy¿ka 1,10 z³ na m.kw. dla
przedsiêbiorcy to tak drastyczna
podwy¿ka, nieporównywalna dla 3
gr. na m.kw. za mieszkanie. Jeœli ktoœ
za mieszkanie zap³aci w roku o 30 z³
wiêcej, to nie jest to porównywalne
z tym, ¿e przedsiêbiorca zap³aci za
halê 2-3 tysi¹ce z³ wiêcej w roku.

Mówimy o marketach. Podwy¿szaj¹c podatki nie robimy ¿adnej krzywdy marketom, to s¹ takie sieci, dla
których nie ma znaczenia, czy oni
bêd¹ p³aciæ 21, 25 czy 40 z³ za m.kw.
Mówienie o tym, ¿e mamy podnosiæ
podatki po to, aby dop³acaæ do wywozu szamb, to jest obraza dla tych
ludzi, którzy pracuj¹ i tworz¹ rynek
pracy. W przysz³ym tygodniu w
czwartek mamy „gwiazdeczki” w
£obzie. Pan burmistrz przeznaczy³
kwotê na to, by przygotowaæ dzieciom poczêstunek. Dowiadujê siê, ¿e
w ³obeskiej hurtowni ceny s¹ wy¿sze
ni¿ w Biedronce lub Tesco. Czy ktoœ
zastanawia siê dlaczego s¹ wy¿sze?
Czy dlatego, ¿eby w³aœciciel dorabia³ siê kasy i sobie stawia³ pa³ace?
Nie, dlatego ¿e on za wszystko p³aci.
W porównaniu z tymi marketami
nie wytrzyma konkurencji, bo nie
jest w stanie. Podwy¿szaj¹c podatek, zwiêkszymy ceny u niego, market go zajedzie, a my pomagamy tym
marketom. Market nie jest ¿adnym
argumentem. Wy³¹czmy go w ogóle
z tej dyskusji. Nie mo¿na wszystkiego zrzucaæ na barki przedsiêbiorców.
Bêdê przeciwko takiej podwy¿ce, bo

Dobra emituje
obligacje
(DOBRA) Urz¹d Miejski og³osi³ konkurs ofert na wybór agenta
emisji obligacji. Gmina chce pozyskaæ 3 miliony 600 tysiêcy z³otych
na sp³atê zad³u¿enia.
To pok³osie uchwa³y Rady
Miejskiej, która 27 wrzeœnia 2013
r. podjê³a uchwa³ê o wyemitowaniu obligacji przez Gminê Dobra.
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Wed³ug tej uchwa³y Dobra wyemituje obligacje na kwotê 3,6 mln
z³. Celem emisji jest pozyskanie
œrodków finansowych na restrukturyzacjê zad³u¿enia gminy, poprzez sp³atê wczeœniej zaci¹gniêtych zobowi¹zañ z tytu³u kredytów d³ugoterminowych. Ich wykup ma rozpocz¹æ siê w 2017, a zakoñczyæ w 2021 r.
(r)

ona jest drastyczna. Dobrze, podwy¿szajmy, ale nie o tyle. To jest 1,10
z³ na m.wk. Nie patrzmy na ma³y 100.
metrowy sklep, ale zobaczcie, ile tutaj jest ludzi, którzy maj¹ warsztaty
samochodowe, wymiany opon, hurtownie – to s¹ nasi przedsiêbiorcy,
jeœli takiej hurtowni dowalimy 1,10
z³, to oni zap³ac¹ ze 20-30 tys. z³ wiêcej podatku w roku, ju¿ teraz p³ac¹
po kilkadziesi¹t tys. z³. Za chwileczkê u nich nikt nie bêdzie kupowa³
¿adnej rzeczy, bo markety przebij¹
cenami. W marketach ceny na pewno nie wzrosn¹. Nie mowiê, ¿e nie
mamy podwy¿szaæ, ale nie o tak¹
kwotê! Ludzie, to jest 1,10 z³ na jeden m.kw. Nikt nie dosta³ tak drastycznej podwy¿ki jak nasi przedsiêbiorcy. Musimy to rozprowadziæ
w ró¿nych punktach. Nie wiem,
mo¿e po 6 groszy od osoby, która
te¿ pracuje dziêki istnieniu tych firm
na rynku. Jak one znikn¹, to nie bêdziemy mieli nawet za co zap³aciæ za
te metry na mieszkania. Chodzi o ten
jeden punkt, od pocz¹tku by³em
przeciwko, aby podwy¿szaæ go o
tak du¿o. Nie walmy takich stawek!
Nie jest to sprawiedliwy podzia³, jeœli komuœ walniemy 1,10 z³ a komuœ
3 grosze - powiedzia³ radny.
Korzystajmy z us³ug ma³ych
przedsiêbiorstw, kupujmy
w ma³ych sklepikach
Radna Maria Pokomeda stwierdzi³a, ¿e je¿eli zostanie obni¿ony
podatek, to do jednej kieszeni nie
zostanie w³o¿onych 30 tys. z³, a z
drugiej kieszeni zostanie wyjête 700
tys. z³, czyli razem 830 tys. z³.
- Czyli tak naprawdê nic nie zyskamy, a stracimy. Jest mi ich ¿al, ale
nie da siê ich jakoœ wy³uskaæ. Obni¿anie podatków tych ludzi nie uratuje, natomiast apelujê do wszystkich,
korzystajmy z us³ug ma³ych przedsiêbiorstw, kupujmy w ma³ych sklepikach i w ten sposób im pomó¿my,
a nie obni¿aj¹c jakieœ ma³e podatki,
które oni zupe³nie nie poczuj¹. Je¿eli
chcemy byæ solidarni, je¿eli chcemy
pomagaæ, to korzystajmy z tego, co
ci mali przedsiêbiorcy maj¹ nam do
zaoferowania, a nie ¿e tutaj jakieœ
œmieszne grosze rzucimy, bo nie
weŸmiemy od nich 100 z³. Te 100 z³ ich
nie uratuje, ale je¿eli wszyscy bêdziemy chodziæ do ma³ego sklepiku

po zakupy zamiast do marketu, to ich
uratujemy – powiedzia³a radna.
Wycisn¹æ z gminy to,
co powinno byæ wyciœniête
Radna Krystyna Bogucka dopytywa³a, z jakich tytu³ów s¹ wirtualne pieni¹dze w wysokoœci 400 tys.
z³, jako podatek od nieruchomoœci
gminnych, które nie zosta³y wydzier¿awione.
- Mamy grunty, nieruchomoœci,
mieszkania, niektóre s¹ opodatkowane. Trzeba skupiæ siê, by z maj¹tku gminy w najwiêkszej mierze wycisn¹æ to, co powinno byæ wyciœniête.
Tu powinna byæ praca. Mieszkamy
w takim mieœcie, w takiej gminie,
gdzie gdzieniegdzie s¹ jeszcze ma³e,
us³ugowe zak³ady, sklepiki na obrze¿ach. Je¿eli pan sklepowy mówi do
mnie, ¿e ju¿ trzeba bêdzie to zamkn¹æ, bo nie wyrobi po podwy¿kach, to t¹ myœl¹ cz³owiek siê kieruje. Wesz³y nam jakieœ budowle,
mamy wzrost w budowlach, jest na
tym rodzaju wiêcej podatków, bêdê
g³osowaæ za t¹ now¹ uchwa³¹ – zapowiedzia³a radna.
Podatki na konkrety
Przed g³osowaniem burmistrz
£obza Ryszard Sola wyrazi³ przekonanie, ¿e mieszkañcy gminy z pe³nym zrozumieniem przyjêli wiadomoœæ o podwy¿ce podatków.
- W mojej ocenie spo³eczeñstwo
ze zrozumieniem przyjê³o propozycjê uchwa³y mówi¹c¹ o stawkach,
poniewa¿ w latach wczeœniejszych i
obecnie spo³eczeñstwo nasze widzi,
¿e te podatki id¹ na konkretne cele,
widoczne, namacalne, wykonywane
na terenie naszej gminy, nie tylko w
£obzie ale i na poszczególnych naszych wioskach – powiedzia³ burmistrz £obza.
Dyskusja nad podatkami prowadzona by³a w duchu argumentów i
kontrargumentów. Mimo wielu s³ów
i sporego czasu poœwiêconego dyskusji, radni g³sowali zgodnei ze swoimi przekonaniami, z którymi przyszli
na sesjê. ¯adnej ze stron nie uda³o
siê nikogo do siebie przekonaæ. Za
obni¿eniem podatków g³osowali:
Zbigniew Pude³ko, Krystyna Bogucka, Helena Szwemmer, Antoni
Ku¿el, Lech Urbañski oraz Janusz
Skrobiñski.
MM

Podatek rolny
– 67 z³otych
(DOBRA) Radni Rady Miejskiej w Dobrej ustalili w listopadzie
wysokoœæ podatku rolnego, jaki
bêdzie obowi¹zywaæ w gminie w
roku przysz³ym.

Przy œredniej cenie skupu ¿yta,
ustalonej przez Prezesa G³ównego
Urzêdu Statystycznego na 69,28 z³ za
1 dt, radni doberscy przyjêli, ¿e bêdzie on wynosi³ 67 z³ za 1 dt.
(r)
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W poszukiwaniu pomys³u na siebie…
z raperami
27 listopada 2013 r. w Zespole
Szkó³ im. T. Koœciuszki w £obzie,
dziêki inicjatywie ks. Roberta
Szyszki, odby³ siê koncert zespo³u
FULL POWER SPIRIT, w ramach
realizacji programu ewangelizacyjno-motywacyjno-profilaktycznego pt. „ZnajdŸ pomys³ na siebie”.
Zespó³ tworz¹ raperzy: Miras,
Picia i Dzyrooo, toruñski Dj Ike (nale¿¹cy do czo³ówki polskich did¿ejów graj¹cych czarn¹ muzykê), wokalistka Olga Szomañska, beat-boxer PRYK i saksofonista Tomek Bus³awski, a na koncertach wspomaga
ich 4-osobowy zespó³ instrumentalistów. W £obzie Full Power Spirit
wyst¹pi³ w trzyosobowym sk³adzie.
Przyjechali do nas Miras, Dzyrooo
i PRYK.
W czasie wystêpu artyœci razem
z widowni¹ próbowali znaleŸæ odpowiedŸ na pytanie: Czy jestem szczêœliwym cz³owiekiem? Gdy wielu z nas
zastanawia³o siê nad tym zagadnieniem, prowadz¹cy przeszed³ do kolejnego wa¿nego pytania: Co zrobiæ,
¿eby byæ szczêœliwym? PóŸniej szukaliœmy recepty na szczêœcie. A poniewa¿ ka¿dy z nas jest inny, mamy
ró¿ne charaktery oraz odmienne
podejœcie do œwiata i otaczaj¹cych
nas spraw, wiêc nie mo¿emy znaleŸæ
jednej, wspólnej recepty. „Miras”
wskaza³ jednak kilka zasad, którymi
ka¿dy z nas powinien siê kierowaæ.
Istotnymi tematami ca³ego spotkania by³y wiara w siebie oraz d¹¿enie
do spe³nienia marzeñ, co zespó³ podkreœla tak¿e w swoich utworach.
Bardzo dobrym przyk³adem mo¿e
byæ piosenka „To czego szukamy

(Raj)”: Ka¿dy dzieñ to dla mnie
walka, ciê¿ka praca, by nie staæ na
rozstaju dróg, szukaæ drogowskazu, ¿yæ dla mi³oœci, szukaæ ¿ycia –
tej najwy¿szej jakoœci. Chcê z siebie coœ daæ, coœ pozostawiæ, ma³y
œlad, ten tekst, tê muzykê. Wci¹¿
wiêcej wymagaæ, coraz wiêcej dawaæ, wci¹¿ goniæ wiatr, nie przestawaæ. Nie liczyæ straconych dni, gdy
p³omieñ ci¹gle siê tli, ciê¿ki trening, ciê¿ka praca – to pop³aca. Na
drodze do raju uczê siê przebaczaæ,
kochaæ, dawaæ, nigdy w miejscu
nie stawaæ, ci¹gle do przodu, by nie
traciæ cennych dni, po pora¿ce
otrzeæ ³zy i nie zapomnieæ tych
chwil, które krzycza³y, ¿e: Raj – to,
czego szukamy, Raj – do niego
zmierzamy, Raj – choæ mo¿e mieæ
wiele znaczeñ, warto szukaæ go, kto
nie szuka go, ten traci.
A teraz ka¿dy, kto czyta ten artyku³, niech pomyœli, czy jest szczêœliwy. Jeœli tak, to gratulacje, jeœli nie,
niech d¹¿y do tego, czego pragnie,
niech spe³nia marzenia, wykorzystuje swoje ¿ycie tak, by móg³ powiedzieæ, ¿e zrobi³ wszystko, co chcia³.
A je¿eli jest ju¿ tak smutnym cz³owiekiem, ¿e nie chce niczego w ¿yciu
zmieniæ, niech wybierze siê na koncert FULL POWER SPIRIT, z którego wyjdzie z mas¹ pozytywnej energii.
Magdalena Cerkaska,
uczennica kl. 1A Technikum
Zawodowego w ZS
im. T. Koœciuszki w £obzie
Kochana M³odzie¿y!
Koncert zespo³u FULL POWER
SPIRIT, którego atmosferê i treœæ

piêknie opisa³a Magda, by³ dla mnie
wspania³ym i wzruszaj¹cym prze¿yciem. Bardzo siê cieszê, ¿e za pozwoleniem p. dyrektor Jolanty Manowiec, uda³o mi siê coœ dla Was zrobiæ!:). Moja radoœæ jest tym wiêksza,
¿e po koncercie us³ysza³em od Was
wiele ciep³ych s³ów uznania i
wdziêcznoœci, skierowanych pod
moim adresem, za zorganizowanie
tego wydarzenia. Bardzo za to dziêkujê! Myœlê, ¿e treœci g³oszone w
trakcie koncertu pozostan¹ w nas na
d³ugo.
Piêknie by³o patrzeæ na Was, jak
z uwag¹ i otwartym sercem s³uchaliœcie wszystkiego, o czym mówi³
Miras. Szczerze mówi¹c, powtarza³em sobie wtedy w sercu: „Jakie to
dobre dzieciaki s¹! Wiedzia³em, ¿e s¹
tacy!”. Macie w sobie coœ szlachetnego i bardzo dobrego, macie dobre
serca i wielk¹ wra¿liwoœæ! To by³o
widaæ w czasie ca³ego koncertu i za
to te¿ – Droga M³odzie¿y – bardzo
Wam dziêkujê! Mo¿ecie byæ z siebie
dumni!
Myœlê, ¿e dobrze siê sta³o, ¿e
mogliœmy zaprosiæ na koncert tak¿e
m³odzie¿ z Zespo³u Szkó³ Gimnazjal-

nych. Gimnazjaliœci cieszyli siê razem z nami, zobaczyli, jak œwietna
jest nasza szko³a, skoro dziej¹ siê w
niej tak wspania³e rzeczy! Ich zadowolenie z czasu, który spêdzili w
naszej szkole pozostawia mieæ nadziejê, ¿e za rok wst¹pi¹ w³aœnie w jej
progi. Wybieraj¹c nasz¹ szko³ê dla
kszta³towania swojej osobowoœci i
zdobywania wiedzy, bêd¹ mogli
uczestniczyæ na pewno w równie
wartoœciowych spotkaniach. Zapraszamy!:)
Na koniec pozostaje podziêkowaæ Urzêdowi Miejskiemu w £obzie
za dofinansowanie przedsiêwziêcia.
Wielkie Bóg zap³aæ!
Obiecujê oczywiœcie, ¿e to nie
ostatnia rzecz, któr¹ zorganizowa³em. Jeszcze bêdzie siê dzia³o! Gwarantujê! A dlaczego? To proste, Kochana M³odzie¿y, jesteœcie tego
warci!
Jeszcze raz ch³opakom z FULL
POWER SPIRIT, dyrekcji szko³y,
Urzêdowi Miejskiemu i Wam - Drodzy M³odzi z ca³ego serca dziêkujê!
Ks. Robert Szyszko, nauczyciel
religii w Zespole Szkó³
im. T. Koœciuszki w £obzie
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PUP nie chcia³
pieniêdzy
(POWIAT). Podczas sesji
Rady Powiatu radny
Józef Drozdowski
zainteresowa³ siê,
czy PUP w £obzie
skorzysta³ z
dodatkowych pieniêdzy,
jakie Ministerstwo Pracy
i Polityki Spo³ecznej
przekaza³o dla
powiatowych urzêdów
pracy na aktywne formy
walki z bezrobociem.
Radny J. Drozdowski wspomnia³, ¿e ministerstwo za¿¹da³o wydatkowania tych pieniêdzy w ci¹gu
zaledwie dwóch tygodni.
- Czy nasz PUP te pieni¹dze
otrzyma³, w jakiej kwocie i jak ta sytuacja wygl¹da? - dopytywa³ radny.
OdpowiedŸ dyrektora by³a szybka i lakoniczna.
- Nasz urz¹d pracy o te pieni¹dze

CMYK

Sygna³y czytelników

Bogaci, bo...
oszczêdzaj¹
(£OBEZ) Nasza czytelniczka podzieli³a siê z nami
takimi oto spostrze¿eniami.

nie wnioskowa³ ze wzglêdu na bardzo krótki okres realizacji i ze wzglêdu na nasze dzisiaj s³abe mo¿liwoœci
do tego dzia³u – odpowiedzia³ dyrektor Powiatowego Urzêdu Pracy w
£obzie Jaros³aw Namaczyñski.
Rozmów ani dodatkowych pytañ na ten temat nie by³o.
MM

- Po weekendzie wracaliœmy z Wielkopolski do £obza.
Zwróci³am szczególn¹ uwagê
na mijane miasta. Nigdzie po
drodze nie spotkaliœmy ozdób
œwi¹tecznych. Zobaczyliœmy
je dopiero w £obzie. Czy¿byœmy byli a¿ tak bardzo bogaci,
¿eby ju¿ teraz stroiæ miasto w
ozdoby œwi¹teczne? Ile to
kosztuje? Wielkopolska jest o
wiele bogatsza od £obza, jest
tam niewielkie bezrobocie w
porównaniu do naszego, ludzie jednak oszczêdzaj¹. Bo jak
siê nie ma, to siê oszczêdza. I
jak to siê ma do niedawnej
awantury o podatki? Na to
maj¹ byæ wydawane? Jak d³ugo bêd¹ siê œwieciæ te ozdoby?
Staæ nas na to?
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Najlepsi z najlepszych nagrodzeni
przez Premiera Rz¹du
25 listopada 2013 r. odby³a siê w
Sali Rycerskiej Urzêdu Wojewódzkiego w Szczecinie uroczystoœæ
wrêczenia najlepszym uczniom
szkó³ ponadgimnazjalnych stypendiów Prezesa Rady Ministrów, Donalda Tuska. Stypendium Prezesa
Rady Ministrów jest jedn¹ z form
nagradzania zdolnych uczniów
szkó³ œrednich.
Mo¿e je otrzymaæ najlepszy
uczeñ w danej szkole, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyska³ najwy¿sz¹ œredni¹ ocen i otrzyma³ œwiadectwo promocyjne z wyró¿nieniem
(co najmniej 4,75) albo uczeñ o wybitnych, wyraŸnie ukierunkowanych uzdolnieniach, poœwiadczonych ocenami celuj¹cymi w jakiejœ
dziedzinie wiedzy i maj¹cy co najmniej oceny dobre z pozosta³ych
przedmiotów.
Tegorocznymi stypendystkami
zosta³y tak¿e uczennice Zespo³u
Szkó³ im. T. Koœciuszki w £obzie:
Aleksandra Romej – uczennica
kl. II Liceum Ogólnokszta³c¹cego
And¿elika Lewicka – uczennica
kl. IV Technikum Zawodowego.
Z r¹k Pana Wojewody, Marcina
Zydorowicza, i Zachodniopomorskiego Kuratora Oœwiaty, Pani Marii
Boreckiej, Ola i And¿elika odebra³y
dyplomy potwierdzaj¹ce przyznanie
stypendium.
Ola Romej uczy siê w Liceum
Ogólnokszta³c¹cym w klasie z roz-

szerzonymi przedmiotami œcis³ymi
(matematyk¹ i fizyk¹) oraz z rozszerzonym jêzykiem angielskim. Uzyska³a najwy¿sz¹ œredni¹ w szkole –
5,13. Uczestniczy w licznych konkursach, szczególnie matematycznych i
jêzykowych. Reprezentowa³a szko³ê
m.in. w Matematycznych Mistrzostwach Polski Dzieci i M³odzie¿y
oraz XIII Zachodniopomorskim
Konkursie Matematycznym WEKTOR 2013, obejmuj¹cym materia³ z
dzia³u „Rachunek ró¿niczkowy w
funkcji jednej zmiennej”, wykraczaj¹cego poza program nauczania matematyki w szkole ponadgimnazjalnej. Obecnie przygotowuje siê do
Olimpiady Matematycznej. Aktywnie uczestniczy w ¿yciu szko³y i œrodowiska. Trenuje lekkoatletykê i
uzyskuje sukcesy, tak¿e na szczeblu
krajowym. Wraz z kole¿ankami zajê³a
V miejsce w Finale Ogólnopolskim w
Sztafecie Szwedzkiej Dziewcz¹t
(£ódŸ, 19.06.2013 r.), a indywidualne
m.in. I miejsce w Mistrzostwach
Województwa Juniorów M³odszych
i IV miejsce w Mistrzostwach Makroregionu w biegu na 400 m.
And¿elika Lewicka uczy siê w
Technikum Zawodowym w zawodzie technik hotelarstwa. Uzyska³a
najwy¿sz¹ œredni¹ w szkole – 5,0. Nie
tylko bardzo dobrze uczy siê, ale
równie¿ aktywnie uczestniczy w
¿yciu szko³y i œrodowiska. Pomaga³a
w przygotowywaniu wielu uroczy-

stoœci wspó³organizowanych przez
szko³ê ze Starostwem Powiatowym
w £obzie, uczestniczy³a w zadaniach
projektu PO KL pt. „Przygotuj siê na
przysz³oœæ”, realizowanego w Zespole Szkó³ w £obzie. Jest bardzo
dobr¹ lekkoatletk¹, reprezentuj¹c¹
szko³ê w zawodach na ró¿nym szczeblu.
Obie uczennice, wraz z kole¿ankami z dru¿yny, zajê³y I miejsce w
Finale Wojewódzkiej Licealiady w
Szkolnej Lidze Lekkoatletycznej
Dziewcz¹t (Stargard Szczeciñski,
22.05.2013 r.), II miejsce w Finale
Wojewódzkim Licealiady w Sztafetowych Biegach Prze³ajowych
Dziewcz¹t (Tychowo, 18.10.2012 r.)
oraz X miejsce w Finale Krajowym
Licealiady w Szkolnej Lidze Lekkoatletycznej (Rzeszów, 19.09.2013 r.)

Magiczna noc andrzejkowa
(RESKO) Jest taka noc w roku, kiedy œwiat realny ³¹czy
siê ze œwiatem magii, czarów i wró¿b. Od wieków w noc œw. Andrzeja m³ode panny zbiera³y siê, aby dowiedzieæ siê, jaka bêdzie ich przysz³oœæ. Noc œw. Andrzeja jest noc¹ niezwyk³¹. Niezwyk³a by³a te¿ zabawa andrzejkowa, jaka odby³a siê w œwietlicy szkolnej w Szkole Podstawowej w Resku.
Impreza by³a podzielona na dwie czêœci. Czêœæ pierwsza
odby³a siê w godzinach porannych. Bawi³y siê na niej dzieci z
klasy III zaproszone przez wychowanków œwietlicy wraz z
wychowawc¹.
Druga czêœæ rozpoczê³a siê o godzinie czternastej, brali w
niej udzia³ wychowankowie œwietlicy z klas IV-VI.
W role wró¿ek wcieli³y siê dziewczynki z klas V: Natalia
Gromek, Laura Wójtowicz,Agnieszka Babak, Emilia Kot³ów,
Martyna Kowalicka i Zuzia Przyby³ek. Wró¿bom i przepowiedniom nie by³o koñca. Oprócz wró¿b odby³y siê tak¿e konkursy, miêdzy innymi jedzenie jab³ek zawieszonych na sznurku
bez pomocy r¹k i muzyczne krzes³a. Nie zabrak³o równie¿ wspólnych pl¹sów na parkiecie. Atmosfera by³a magiczna, a powodów do radoœci wiele. Wszyscy z utêsknieniem czekaj¹ na
kolejny zlot wró¿ek, który odbêdzie siê ju¿ za rok.
Opiekunka œwietlicy M. Lipka-Harasiuk.

S¹ wspó³twórczyniami sukcesu
szko³y, która we wspó³zawodnictwie
w ramach Wojewódzkiej Licealiady
w roku szkolnym 2012/2013 zajê³a 6.
miejsce (na 128 sklasyfikowanych
szkó³).
W uroczystoœci uczestniczy³ wicedyrektor szko³y, Pan Zbigniew
Szymanek, oraz Wicestarosta Powiatu £obeskiego, Pan Jan Zdanowicz, który pogratulowa³ stypendystkom wyró¿nieñ, przekaza³
uczennicom i ich rodzicom dyplomy
gratulacyjne oraz wi¹zanki kwiatów.
Ola i And¿elika mog¹ byæ przyk³adem dla kole¿anek i kolegów. Pokazuj¹, ¿e jak siê chce, mo¿na pogodziæ naukê z rozwijaniem zainteresowañ.
Tekst i zdjêcia: Zespo³ Szkó³
im. T. Koœciuszki w £obzie
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Ludzie listy pisz¹... Gimnazjalistki
- tajemny atrament czyta³y dzieciom

Ludzie listy pisz¹..., ale tajemniczym atramentem, którego nie widaæ?! Niemo¿liwe? A jednak!
W trakcie zajêæ „Przez eksperymenty do wiedzy”, pod przewodnictwem pana Marka Woniaka, przeprowadziliœmy trzy ekscytuj¹ce eksperymenty. Pisaliœmy tajemne teksty w taki sposób, ¿e nie od razu by³y
one widoczne.
A czy wy zetknêliœcie siê kiedyœ
z atramentem sympatycznym? Je¿eli
nie, to chcemy wyjaœniæ, ¿e s¹ to
atramenty, które staj¹ siê widoczne
dopiero pod dzia³aniem podwy¿szonej temperatury lub odpowiednich
chemikaliów. Zachowuj¹c œrodki
bezpieczeñstwa mo¿ecie samemu
wykonaæ doœwiadczenie. Pamiêtajcie tylko o rêkawicach ochronnych
i masce.
Oto trzy doœwiadczenia, które na
pewno urozmaic¹ zabawê z kolegami.
Eksperyment I
Sporz¹dzamy atrament: do probówki wsyp du¿¹ szczyptê rodanki
potasu i dolej wody destylowanej
do uzyskania bezbarwnego roztworu. Tak uzyskanym bezbarwnym
atramentem za pomoc¹ patyczka
napisz na papierze "tajny tekst" i daj
drugiej osobie do odczytania. Sporz¹dzamy wywo³ywacz pisma: do
probówki dodaj szczyptê chlorku
¿elaza, 1 ml kwasu solnego i trochê

wody destylowanej. Z rêcznika papierowego zrób zwitek, zamocz w
uzyskanym roztworze i posmaruj po
napisanym tekœcie. Uzyskany atrament i wywo³ywacz mo¿na przechowaæ i u¿yæ ponownie.
Eksperyment II
Do probówki wsyp du¿¹ szczyptê azotanu sodu i dolej wody destylowanej. Takim atramentem napisz
list do kolegi/ kole¿anki, a nastêpnie
osusz kartkê. Aby odczytaæ list, nale¿y silnie nagrzaæ tekst np. ¿elazkiem.
Eksperyment III
Do probówki wsyp kryszta³ek
chlorku kobaltu, dolej wody, aby
uzyskaæ 5-procentowy roztwór. Namaluj nim obrazek lub napisz tekst.
Aby wywo³aæ obrazek, musisz go
mocno ogrzaæ na sucho, np. ¿elazkiem, suszark¹. Jeœli chcesz, by
znikn¹³ ponownie, to nachuchaj na
obrazek/tekst albo zwil¿ wilgotn¹
bibu³¹. Tekst mo¿na wielokrotnie
ukrywaæ i odczytywaæ.
James Bond mo¿e czuæ siê zagro¿onym, jeœli do akcji wkrocz¹ ch³opcy i dziewczêta z SP nr 2 w £obzie uczestniczy zajêæ przyrodniczych
,,Przez eksperymenty do wiedzy"
prowadzonych w ramach Dzieciêcej
Akademii Rozwoju.
Uczestnicy zajêæ "Przez eksperymenty do wiedzy". Dzieciêca Akademia Rozwoju przy SP nr 2 w £obzie

Daj¹c og³oszenie drobne do Tygodnika £obeskiego

uka¿e siê ono w tej samej cenie tak¿e
w trzech innych gazetach:
Tygodniku Pojezierza Drawskiego
Gazecie Gryfickiej i Wieœciach Œwidwiñskich
To niedrogo - 1 z³ za linijkê w kuponie.
£obez, ul. S³owackiego 6;
tel. 91 39 73 730; e-mail: wppp1@wp.pl

(RESKO) Uczennice Gimnazjum im. K. Górskiego: Karolina
Biernat, Agnieszka Manowiec,
Natalia Najderek, Daria Jaszczyk i
Nikola Deberna, wspieraj¹c ogólnopolsk¹ akcjê „Ca³a Polska czyta
dzieciom”, odwiedzi³y 14 listopada
br. przedszkolaków w Miejskim
Przedszkolu im. K. Puchatka, aby
powiedzieæ im, ¿e przysz³a do nas
Pani Jesieñ.
Gimnazjalistki podzieli³y siê na
dwuosobowe zespo³y i uda³y siê do
wskazanych oddzia³ów przedszkolnych, m.in. Sówek, Tygrysków, Pszczó³ek i Prosiaczków. Spotkanie
rozpoczê³y od przywitania siê z
dzieæmi. Po krótkim zapoznaniu,
chc¹c zapoznaæ przedszkolaków z
tematyk¹ wizyty, dziewczêta zadawa³y pytania dotycz¹ce obecnej
pory roku, na które maluchy chêtnie
udziela³y odpowiedzi. Nastêpnie

uczennice czyta³y teksty literackie,
których tematyka wi¹za³a siê z aktualn¹ por¹ roku. Po uwa¿nym wys³uchaniu bajek i wierszy przyszed³
czas na kolorowanie szablonów
przedstawiaj¹cych atrybuty jesieni.
Aby umiliæ czas podczas wype³niania obrazków, gimnazjalistki odtworzy³y weso³¹ piosenkê o jesieni.
Wszystko, co mi³e, szybko siê
koñczy, wiêc i czas wizyty w przedszkolu dobieg³ koñca. Mi³ym podziêkowaniem dla dziewcz¹t by³
s³odki upominek, ale cenniejszym
by³ szczery uœmiech przedszkolaków. Serdeczne przyjêcie przez pracowników przedszkola zachêci³o
dziewczêta do ponownej wizyty u
dzieci, które z pewnoœci¹ chcia³yby
pos³uchaæ piêknych opowieœci o
srogiej Pani Zimie.
Agnieszka Manowiec, Natalia
Najderem, uczennice kl. II d
gimnazjum
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Sezon jeŸdziecki 2012/2013 zakoñczony

Sukcesy Klubu JeŸdzieckiego Amico
Mo³dawin
W ostatni weekend wrzeœnia
(28-29.09.2013 r.) odby³y siê w Bia³ym Borze Mistrzostwa Okrêgu Zachodniopomorskiego w skokach
przez przeszkody. JeŸdziecki Klub
SportowyAmico Mo³dawin wystawi³
swoje reprezentantki prawie w ka¿dej kategorii wiekowej.
Mistrzyni¹ M³odzików Okrêgu
Zachodniopomorskiego zosta³a
Magdalena Wojciechowska wraz z
kucem Kidney. Na trzeciej pozycji w
tej samej kategorii uplasowa³a siê
Oliwia Burda na kucu Figo.
W kategorii Junior M³odszy
(kuce) srebrny medal otrzyma³a Wiktoria Dziuba na kucu Amon. Startuj¹ca na koniu Butterfly Dagmara Lisiewicz sklasyfikowana zosta³a w
kategorii Junior M³odszy tu¿ za podium, na czwartym miejscu.
Hanna Teodorczyk wraz z koniem Lacosta zdoby³a br¹zowy medal w kategorii Juniorów.
W kategorii Seniorów tu¿ za podium, na czwartym miejscu, znalaz³a
siê Agnieszka Kusman z koniem
Lady Pezi.
Nale¿y wspomnieæ, ¿e dwie zawodniczki Magdalena Wojciechowska na Kidney i Wiktoria Dziuba na
Amonie bra³y udzia³ w Mistrzostwach Polski Dzieci i M³odzie¿y
rozgrywanych w dniach 17-18.08.
2013 r. w Strzegomiu. Startuj¹ca jako
10-latka w grupie M³odzików A2
Magda Wojciechowska zajê³a ostatecznie 11 miejsce w Polsce.

Sukcesy m³odych amazonek z
klubu Amico Mo³dawim w trakcie
Mistrzostw Okrêgu nie by³y przypadkowe. Dziewczêta przez ca³y rok
ciê¿ko trenowa³y pod okiem doœwiadczonej trenerki i jednoczeœnie
czynnej zawodniczki - Pauliny Gryciak i mog¹ pochwaliæ siê udzia³em
zarówno w wielu zawodach towarzyskich, regionalnych, jak i rangi ogólnopolskiej, które w wiêkszoœci przypadków zakoñczone zosta³y z bardzo dobrymi wynikami. Równie¿
znacz¹cy wk³ad mia³y czêste konsultacje i treningi skokowe z jednym z
najbardziej utytu³owanych polskich
zawodników – Januszem Bobikiem,
który wspomaga swoj¹ wiedz¹ i doœwiadczeniem zawodniczki klubu.
Kolejnym znacz¹cym osi¹gniêciem klubu by³o uzyskanie tytu³u
Sportowca Roku powiatu ³obeskiego w plebiscycie czytelników naszej
prasy lokalnej przez Izabelê Lorent,
zawodniczkê s³u¿¹c¹ zawsze rad¹ i
pomoc¹ m³odszym kole¿ankom.
Dla niewtajemniczonych chcielibyœmy przypomnieæ, ¿e JKS Amico
Mo³dawin ma swoje stajnie we wsi
Mo³dawin, w gminie Radowo Ma³e.
Ze wzglêdu na doœwiadczenie w³aœcicieli - Pañstwa Sobczaków oraz
panuj¹c¹ tu mi³¹ atmosferê, wiele
osób pochodz¹cych z okolicznych
miejscowoœci naszego powiatu i nie
tylko, pasjonuj¹cych siê koñmi,
chce tu przyje¿d¿aæ, mieæ kontakt z
koniem, nale¿eæ do klubu i reprezentowaæ jego barwy.
(o)

SKARBY NASZYCH PÓL I £¥K
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Pomo¿e, a nie zaszkodzi

Cecylia Pokomeda

Skarby medycyny ludowej
– dobre rady Cecylii

Cukrzyca i stopa cukrzycowa
– zapobieganie i leczenie

RUMIANEK
Jest to popularne zio³o o wszechstronnym zastosowaniu.
Mo¿na stosowaæ je wewnêtrznie w postaci herbaty
oraz zewnêtrznie w postaci k¹pieli lub ok³adów, czy te¿
kompresów.
Rumianek stosowany zewnêtrznie jest bardzo skuteczny na obrzêki, przyk³adowo te spowodowane zastrzykami. Tu podam przyk³ad z ¿ycia:
pewnemu ch³opcu po ugryzieniu przez psa zaaplikowano 5 zastrzyków przeciw wœciekliŸnie. Niestety zastrzyki te spowodowa³y reakcjê zapaln¹ w postaci
guzów. Powsta³ problem, w jaki sposób wstrzykn¹æ
kolejne 15 zastrzyków, gdy¿ nie by³o ju¿ wolnego miejsca wokó³ pêpka. Poza tym pojawi³a siê gor¹czka. Dziêki swojej wiedzy by³am w stanie pomóc dziecku wykonuj¹c kompres z kwiatu rumianku, wskutek którego w
ci¹gu jednej nocy zniknê³y guzy oraz usta³a gor¹czka.
Poni¿ej podajê sposób wykonania kompresu, który
ma równie¿ zastosowanie w przypadku z³ego kr¹¿enia
u osób w podesz³ym wieku i cukrzycy.
Co najmniej 20 dkg rumianku (mo¿e byæ ten kupiony
w aptece „do k¹pieli” - jest tani i dobry), parzymy w
oko³o 3 litrach wody. Gdy napar ostygnie, to znaczy,
gdy jego temperatura bêdzie zbli¿ona do temperatury
cia³a, moczymy w nim tkaninê bawe³nian¹ lub lnian¹.
Ca³e cia³o owijamy mokr¹ tkanin¹ (wraz z zawartoœci¹
zaparzonego rumianku) na 2 godziny. By kompres
utrzyma³ temperaturê i wilgotnoœæ owijamy go najpierw
foli¹, a nastêpnie kocem. Czynnoœæ tê powtarzamy
jeszcze raz (odstêp czasowy miêdzy wykonywaniem
kompresu nie mo¿e byæ - ze wzglêdu na s³absz¹ moc
roztworu - d³u¿szy ni¿ 12 godzin) owijaj¹c siê t¹ sam¹
tkanin¹ zanurzon¹ w tej samej cieczy, ale oczywiœcie
podgrzan¹. Nastêpny kompres wykonujemy po up³ywie 20 dni, je¿eli zachodzi taka potrzeba. Taki sam
kompres mo¿emy zastosowaæ u osób chorych na cukrzycê, zapobiegawczo – przeciw powstaniu stopy cukrzycowej. Przerwy s¹ potrzebne do regeneracji orga-

nizmu. Ich brak mo¿e prowadziæ do niepo¿¹danych
skutków ubocznych.
Zastosowanie ok³adów:
- dla poprawy samopoczucia osób starszych
(wskazane równie¿ k¹piele w niewielkiej iloœci zió³, równie¿ z tak¹ czêstotliwoœci¹, jak podana powy¿ej, nie
czêœciej),
- zimne stopy,
- stopa cukrzycowa (z³e kr¹¿enie, zimne nogi),
- ciemne ¿ylaki,
przy zasinieniu miejsc na brzuchu lub ca³ego brzucha
po zastrzykach,
- otwarte ¿ylaki.
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Z ¿ycia s¹siadów i nie tylko

El¿bieta Modrzejewska
udekorowana medalem
(SZCZECIN-£OBEZ). El¿bieta
Modrzejewska za wieloletni¹ dzia³alnoœæ na rzecz rozwoju Ruchu
Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzy¿a otrzyma³a Medal 55.lecia Honorowego
Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzy¿a.
23 listopada br roku w Sali Rycerskiej na walach Chrobrego w Szczecinie odby³a siê Okrêgowa Akademia z okazji obchodów Honorowego
Krwiodawstwa. Prezes Klubu HDK
w £obzie E. Modrzejewska zosta³a
udekorowana medalem na 55.lecie
krwiodawstwa w Polsce z zaakcentowaniem roli kobiet przez 55 lat w
krwiodawstwie.
E. Modrzejewska nominowana

by³a trzy razy do Nagrody Specjalnej
Starosty „Smoki”, prezesem Klubu
HDK PCK w £obzie jest ju¿ trzeci¹
kadencjê.
op

Starosta gryficki
¿artuje, kraj siê
œmieje
(GRYFICE) Gryficzanie dzwoni¹ do redakcji i pytaj¹ – œmiaæ siê,
czy p³akaæ z tego naszego starosty,
bo robi z naszych kobiet… i tu pada
niecenzuralne s³owo. A wszystko
przez… nieœlubne dzieci, jakich
najwiêcej rodzi siê w powiecie gryfickim. To problem do g³êbszego zastanowienia, ale „przykry³y” go
s³owa starosty Kazimierza Sacia,
który powiedzia³ „Rzeczpospolitej”, ¿e nieœlubne dzieci to efekt
rozwiniêtej w regionie turystyki.
No i posz³o w œwiat.
„Rzeczpospolita” informuje, powo³uj¹c siê na opublikowany w³aœnie raport „Urodzenia pozama³¿eñskie w Polsce” przygotowany w Instytucie Socjologii Uniwersytetu
£ódzkiego, ¿e rekordzist¹ pod
wzglêdem odsetka dzieci pochodz¹cych z nieformalnych zwi¹zków jest
powiat gryficki. W 2012 roku urodzi³o siê tu 50,2 procent dzieci pozama³¿eñskich. Badanie skorelowano ze
wskaŸnikiem bezrobocia, co – wed³ug analityków – jest jedn¹ z istotnych przyczyn tego zjawiska.
Na kolejnych miejscach uplasowa³y siê powiaty: wa³brzyski (46,4
proc.), s³ubicki (40 proc.) i s³upski
(42,8 proc.). W wiêkszoœci tych
miejsc stopa bezrobocia przekracza
20 proc. (pow. gryficki – 22,4%, w
kraju – 13,4 na koniec 2012 r.).
Komentuj¹cy te wyniki dopatrywali siê g³êbszych przyczyn spo³ecznych. Na przyk³ad Mateusz
Myktyszyn, rzecznik starostwa w
Wa³brzychu, powiedzia³ „Rzeczpospolitej”, ¿e na tak wysoki odsetek
urodzin pozama³¿eñskich mo¿e mieæ
wp³yw sytuacja ekonomiczna powiatu, lêk przed zak³adaniem i utrzymaniem rodziny.
W podobnym tonie wypowiadali siê w gazecie inni samorz¹dowcy,
najczêœciej zwracaj¹c uwagê na motyw ekonomiczny, jakim kieruj¹ siê
samotne kobiety i zwi¹zki partnerskie. Bêd¹c samotnym rodzicem
³atwiej otrzymaæ pomoc od pañstwa.
Z kolei ksiê¿a analizy socjologiczne
poszerzali o wymiar duchowy. Ks.
S³awomir Zyga, rzecznik szczeciñskiej kurii, odpowiadaj¹c na pytanie
„Rzepy” zwróci³ uwagê na siln¹ laicyzacjê Ziem Odzyskanych. Podkreœli³, ¿e jeœli na terenie jego diecezji

CMYK

w latach 50. i 60. rozebrano za nakazem, namow¹ lub przyzwoleniem
w³adzy komunistycznej ponad 180
koœcio³ów, a rozbieraj¹cy je i przyzwalaj¹cy na to wychowywali nastêpne pokolenia, to po czêœci t³umaczy brak zwi¹zku z Koœcio³em i
jego nauk¹.
Na tym tle „zab³ysn¹³” starosta
Kazimierz Saæ, który stwierdzi³: –
Mamy 30 km wybrze¿a, du¿o turystów i piêkne dziewczyny. Zdarzaj¹
siê wakacyjne mi³oœci, burza hormonów, to nie ma siê co dziwiæ, ¿e
dzieci siê potem rodz¹.
Ta wypowiedŸ wywo³a³a na portalach oburzenie i kpiny. Ustami
swojego rzecznika prasowego Przemys³awa Kowalewskiego starosta
oznajmi³ w „G³osie Szczeciñskim”, ¿e
to by³… ¿art, a sam Kowalewski
zacz¹³ doszukiwaæ siê przyczyn w
„powa¿nym problemie gminy Gryfice”, nie zauwa¿aj¹c, ¿e badania
mówi¹ o powiecie.
Jak ¿art, to ¿art, wiêc na portalach
œmieje siê ca³y kraj.
KAR
Gazeta Gryficka nr 47/2013
Warto dodaæ, ¿e w 2011 r. w woj.
zachodniopomorskim ponad 38
proc. dzieci przysz³o na œwiat ze
zwi¹zków pozama³¿eñskich. Na wsi
by³o ich wiêcej, ni¿ w mieœcie – ponad 43 proc. Podobnie jest w woj. lubuskim, dolnoœl¹skim i warmiñskomazurskim. Dr Piotr Szukalski zwraca uwagê na to, ¿e na ziemiach odzyskanych ju¿ od 40–50 lat odsetek
urodzeñ pozama³¿eñskich by³ wy¿szy, ni¿ przeciêtnie w kraju. – Nast¹pi³o dziedziczenie zachowañ demograficznych – mówi Szukalski. Dodaje, ¿e mieszkañcy wsi byli na tych
terenach czêsto pracownikami najemnymi, którzy pracowali w rolnictwie, ale nie we w³asnym gospodarstwie. – Dzieci w tych rodzinach, w
których by³o gospodarstwo, musia³y siê pilnowaæ, aby nie podpaœæ
rodzicom, jeœli chcia³y dziedziczyæ
maj¹tek. A w tych rodzinach, w których go nie by³o, nie mia³y nic do
stracenia, by³y wiêc swobodniejsze
w swoich zachowaniach prokreacyjnych – uwa¿a Szukalski.
Najmniej takich dzieci rodzi siê w
rejonach bardziej tradycyjnych: woj.
ma³opolskim, podkarpackim, podlaskim i œwiêtokrzyskim, 11–15 proc.

