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Stra¿nik miejski
zgin¹³ w wypadku
(£OBEZ) Ta wiadomoœæ lotem
b³yskawicy obieg³a miasto i
wstrz¹snê³a
mieszkañcami.
Rozdzwoni³y siê
telefony do redakcji z informacj¹, ¿e w wypadku zgin¹³
stra¿nik miejski
Arkadiusz B.

Z³ote Gody
w Wêgorzynie

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
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W Trzebiatowie pamiêtali, a w £obzie?

(TRZEBIATÓW) Zablokowane
ulice, kontrola osobista mieszkañców, wspólne patrole ZOMO i wojska oraz ¿ywa lekcja historii dla
uczniów – tak wygl¹da³a inscenizacja wprowadzenia stanu wojennego
w Trzebiatowie.
W pi¹tek, 13 grudnia br., w 32.
rocznicê wprowadzenia stanu wojennego w Polsce przed Urzêdem
Miejskim w Trzebiatowie zorganizowana zosta³a inscenizacja historyczna. Punktualnie o godz.7.30 pluton
ZOMO rozpocz¹³ kontrolê wchodz¹cych do ratusza urzêdników.
Sprawdzano dokumenty to¿samoœci
oraz rzeczy osobiste. Na ulicach
wokó³ ratusza pojawi³y siê patrole
z³o¿one z ¿o³nierzy oraz milicjantów.
Ulice zosta³y zablokowane przez
pojazdy wojskowe typu Gaz 69, Star
oraz UAZ.
Punktualnie o godz. 8.00 dla
uczniów trzebiatowskich szkó³ rozpoczê³a siê ¿ywa lekcja historii, na
której przedstawione zosta³y przyczyny wprowadzenia stanu wojennego w Polsce oraz jak ten dzieñ
wygl¹da³ w Trzebiatowie i w ca³ym
regionie. O godz. 9.00 do gabinetu
burmistrza Trzebiatowa wszed³ Komisarz Wojskowy wraz z oficerem
politycznym, którzy przejêli w³adzê
w ca³ej gminie. Wszelka ³¹cznoœæ
telefoniczna i radiowa w urzêdzie
zosta³a zerwana. Chwilê potem na
placu przed ratuszem zebra³a siê blisko 100-osobowa grupa demonstrantów, która zosta³a spacyfikowana przez oddzia³y ZOMO oraz
wojska.
Pierwsz¹ w historii miasta inscenizacjê historyczn¹ przygotowali
cz³onkowie Grupy Rekonstrukcji
Historycznej 14 Pu³ku Piechoty I
Armii Wojska Polskiego „Na³êcz” z
Trzebiatowa. W wydarzeniu udzia³
wziêli tak¿e cz³onkowie Grupy Rekonstrukcyjnej Milicji Obywatelskiej z Ko³obrzegu.
(o)
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Stra¿nik miejski
zgin¹³ w wypadku

(£OBEZ) Ta wiadomoœæ lotem
b³yskawicy obieg³a miasto i wstrz¹snê³a mieszkañcami. Rozdzwoni³y
siê telefony do redakcji z informacj¹, ¿e w wypadku zgin¹³ stra¿nik miejski Arkadiusz B.
Do tragicznego zdarzenia dosz³o
wczoraj, kwadrans po godz. 17., na
drodze z £obza doUnimia. Na prostym odcinku drogi kieruj¹cy 27.letni mieszkaniec gminy £obez, jad¹cy

Mazd¹, uderzy³ w przydro¿ne drzewo i zgin¹³.
Na miejscu pojawili siê policjanci, którzy wykonali czynnoœci procesowe pod nadzorem prokuratora
prokuratury rejonowej w £obzie.
Jak siê dowiedzieliœmy, cia³o decyzj¹ prokuratora zosta³o zabezpieczone celem wykonania sekcji
zw³ok. Utrudnienia w ruchu trwa³y 4
godziny. Policja w tym czasie zorganizowa³a objazdy.
KAR
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Œmiertelny wypadek
na drodze W144

(DOBRA) 58.letni mieszkaniec
gminy Dobra poniós³ œmieræ w wyniku wypadku drogowego, do którego dosz³o 11 grudnia na drodze wojewódzkiej nr 144, pomiêdzy Dobr¹
a Nowogardem.
Do tragicznego w skutkach wypadku drogowego dosz³o oko³o
godz. 16.30. Zdarzenie mia³o miejsce
w okolicach skrzy¿owania z drog¹
wiod¹c¹ do Bienice, na drodze wojewódzkiej nr 144. Ze wstêpnych ustaleñ wynika, ¿e 58.letni mê¿czyzna,

Zatrudniê
mechanika
samochodowego
Praca na terenie
£obez – Wêgorzyno.

Tel. 502 770 750

Reklama w tygodniku
Tel. 91 39 73 730

kieruj¹cy Fordem, z niewyjaœnionych przyczyn zjecha³ na przeciwleg³y pas ruchu. Z naprzeciwka od
strony Dobrej nadjecha³ samochód
marki BMW, którym kierowa³ 33.letni mieszkaniec gminy Nowogard i
wtedy dosz³o do zderzenia czo³owego. W pojeŸdzie marki BMW poza
kierowc¹ znajdowa³ siê jeszcze pasa¿er.
W wyniku tego zdarzenia kieruj¹cy samochodem marki Ford poniós³ œmieræ. Kierowca samochodu
marki BMW zosta³ przetransportowany do jednego z pobliskich szpitali, natomiast pasa¿er nie dozna³
¿adnych obra¿eñ.
Na miejscu policjanci pod nadzorem prokuratora wykonali szereg
czynnoœci procesowych, zabezpieczaj¹c œlady, które pozwol¹ dok³adnie ustaliæ, co by³o przyczyn¹ wypadku. Odcinek drogi wojewódzkiej
by³ zamkniêty przez oko³o cztery
godziny. Policjanci i stra¿acy kierowali ruchem. Wyznaczone by³y objazdy, aby nie dochodzi³o do powa¿niejszych utrudnieñ w ruchu drogowym.
(kp)
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Sytuacja kryzysowa
w gminie Dobra
(GMINA DOBRA). W pi¹tek z
uwagi na ogromne niebezpieczeñstwo zwi¹zane z transportem dzieci
do szko³y ze wzglêdu na zaistnia³e
warunki pogodowe burmistrz Dobrej Barbara Wilczek podjê³a decyzjê o odwo³aniu zajêæ szkolnych.
Dzieci, które dotar³y do placówek
oœwiatowych, by³y pod opiek¹ nauczycieli.
W ca³ej gminie Dobra nie by³a dostarczana energia elektryczna ani z kierunku Chociwla, ani z kierunku Nowogardu.
Dostawy wody by³y wznowione na
terenie miasta, w innych miejscowoœciach by³o to uzale¿nione od dostaw
energii elektrycznej. Tam gdzie wody
nie by³o d³u¿szy czas ZGK by³ zobowi¹zany uruchomiæ hydrofornie rotacyjnie za pomoc¹ agregatów pr¹dotwórczych.
Na godzinê 08.10 stra¿acy z OSP
Dobra i OSP Tucze we wspó³pracy z
jednostkami z s¹siednich gmin usunêli
wszystkie zwalone drzewa utrudniaj¹ce ruch na drogach. OSP Dobra bez
przerwy interweniowa³a od godziny

16.40 do godziny 08.10 zarówno na
terenie naszej gminy jak równie¿ na terenie gminy Nowogard.
Godz. 08.55: usuwane zwalone
drzewa w okolicach Grzêzna i Grzêzienka. Zosta³a tam zerwana sieæ energetyczna.
Wróci³a energia elektryczna w miejscowoœciach Tucze i Dobropole. Prace
trwa³y nad w³¹czeniem energii elektrycznej w Dobrej.
Godz. 10:00: Dostarczono energiê
elektryczn¹ w Dobrej. Nadal nie by³o
przejazdu pomiêdzy Grzêznem i Grzêzienkiem, Stra¿acy z OSP Dobra zabezpieczaj¹ drogê.
Godz. 11.00: Do wiêkszoœci domów energia elektryczna powróci³a. W
nastêpnych godzinach usuwane awarie
w GrzêŸnie, Grzêzienku i Zap³ociu.
Wszystkie drogi przejezdne.
Godz. 11.10: Problemy z komunikacj¹ na trasie Dobra - Nowogard. Stra¿acy z OSP Dobra usuwali zwalone
drzewo tarasuj¹ce drogê.
Godz. 13.00: Wszystkie drogi przejezdne. Spodziewane opady œniegu, zawieje i zamiecie. (wykorzystano komunikaty UM w Dobrej).
op.

Wybuch³a butla
z gazem
(RUNOWO POMORSKI). Policjanci brali udzia³ w akcji ratunkowej po wybuchu butli z gazem, który
doprowadzi³ do po¿aru budynku w
Runowie Pomorskim. Na szczêœcie
nikomu nic siê nie sta³o.
W pi¹tek oko³o godziny 17.30 w
budynku wielorodzinnym dosz³o do
wybuchu butli z gazem, a nastêpnie
po¿aru jednego z mieszkañ, w którym przebywa³a trzyosobowa rodzina. Ze wstêpnych ustaleñ wynika, i¿
przyczyn¹ wybuchu mog³o byæ rozszczelnienie instalacji. Na miejscu
ewakuowano wszystkich mieszkañców budynku, w sumie 11 osób.
Policjanci bêd¹cy na miejscu
wykonali szereg czynnoœci procesowych, które pozwol¹ na ustalenie
konkretnej przyczyny tego zdarzenia. W akcji ratowniczej bra³y udzia³
dwa zastêpy Stra¿y Po¿arnej oraz
jednostka OSP.
Bêd¹ca na miejscu inspektor
Nadzoru Budowlanego nie stwier-

Nominacje do Nagrody Specjalnej
Starosty £obeskiego - Smoka
Powiatu 2013
10 grudnia 2013 r. obradowa³a
Kapitu³a opiniuj¹ca wnioski o przyznanie Nagrody Specjalnej Starosty £obeskiego. Nominacje otrzymali (w kolejnoœci - nominowani;
zg³aszaj¹cy):
KATEGORIA
Rozwój Gospodarczy
1. „Samba” Bo¿ena Kontowicz z
Dobrej - Burmistrz Dobrej
2. SEC £obez sp. z o.o.- Burmistrz
£obza
3. „Roosens Betons” Mariusz
Miko³ajczyk w Wêgorzynie - Burmistrz Wêgorzyna
Pozosta³e zg³oszenia: ZUBWIT
Mêtlowie z Reska, Lukandor sp. z
o.o. z Wêgorzyna.
KATEGORIA
Oœwiata i wychowanie
1. £ukasz Nowacki z Wêgorzyna
- Burmistrz Wêgorzyna
2. Adam Szatkowski z Reska Burmistrz Reska
Pozosta³e zg³oszenia - brak.
KATEGORIA

Dzia³acz spo³eczny
1. El¿bieta Modrzejewska - Burmistrz £obza
2. Mieczys³awa i Mieczys³aw
Kotwiccy z Sielska - Burmistrz Wêgorzyna
3. Gra¿yna Kar³owska z £obza Inicjatywa Spo³eczna
Pozosta³e zg³oszenia: Towarzystwo Mi³oœników Rzeki Regi, Dariusz Mo¿ejko, Piotr Kiedrowicz,
Marlena Michalska.
KATEGORIA
Kultura, sztuka
1. Ks. Marek Prusiewicz z Dobrej
- Zarz¹d Powiatu £obeskiego
2. Andrzej Gudañski - Inicjatywa
Spo³eczna, Burmistrz £obza, Redaktor Naczelny Gazety £obeskiej
3. Zespó³ Folklorystyczny „Weso³e Gospodynie” z Dobrej - Burmistrz Dobrej
Pozosta³e zg³oszenia: Stowarzyszenie „Sztuka ¯ycia”, Aneta Lipska.
KATEGORIA
Sport i turystyka
1. MLKS Œwiatowid £obez - Re-
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daktor Naczelny Gazety £obeskiej
2. MGLKS Sarmata Dobra - Burmistrz Dobrej
3. Justyna Romej - Burmistrz
£obza
Pozosta³e zg³oszenia: Bogus³awa Organka, Janusz Skrobiñski,
MKS Olimp £obez.
(sp)

dzi³a, aby w wyniku wybuchu dosz³o
do naruszenia konstrukcji budynku.
Po zakoñczonych czynnoœciach
mieszkañcy budynku mogli powróciæ do swoich domu, poza rodzin¹, w
której mieszkaniu dosz³o do wybuchu.
Nikt z mieszkañców budynku nie
dozna³ ¿adnych obra¿eñ. Na chwilê
obecn¹ nieznane s¹ straty spowodowane wybuchem. Prowadzone
postêpowanie przygotowawcze
wyjaœni wszelkie okolicznoœci tego
zdarzenia.
kp

Dotacja do
przydomowych
oczyszczalni
(DOBRA). Radni uchwalili regulamin okreœlaj¹cy zasady udzielania dotacji celowej z bud¿etu
Gminy Dobra na dofinansowanie do
budowy przydomowych oczyszczalni œcieków.
Dofinansowanie mo¿e zostaæ
udzielone w³aœcicielom, wspó³w³aœcicielom, u¿ytkownikom wieczystym nieruchomoœci oraz najemcom
albo posiadaczom legitymuj¹cym
siê innym tytu³em prawnym do nieruchomoœci, za zgod¹ w³aœciciela.
Wysokoœæ udzielanej dotacji wynosi: w przypadku budynku mieszkalnego jednorodzinnego – 50 proc.
poniesionych, kwalifikowanych
kosztów ca³ego zadania, jednak nie
wiêcej ni¿ 1 tys. z³, w przypadku
budynku wielorodzinnego – 50
proc. poniesionych, kwalifikowanych kosztów ca³ego zadania, jednak nie wiêcej ni¿ 3 tys. z³.
Wa¿ne - dotacja przyznawana
jest na wniosek, który mo¿na pobraæ
w Urzêdzie Miejskim w Dobrej.
Wnioski bêd¹ rozpatrywane wg kolejnoœci wp³ywu do Urzêdu Miejskiego w Dobrej.
op
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OG£OSZENIA DROBNE

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

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

US£UGI

PRACA

INNE

MIESZKANIA

Powiat œwidwiñski

Region

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

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

Zatrudniê kierowcê C+E transporty
liniowe system 3/1. Tel. 609 493
989

Szybka po¿yczka gotówkowa, równie¿ dla osób z
komornikiem, dochodami
z MOPS, z zasi³kami i alimentami. Tel. 600 840 600.

Zatrudniê kierowcê C+E bez doœwiadczenia. Tel. 607 585 561
Zatrudniê kierowcê kat. C+E, Polska - Norwegia, tel. 607 585 561.

Sprzeda¿ choinek odpadowych,
œciêtych 10 z³/szt. Mo¿na ogl¹daæ i
wybieraæ w Radowie Ma³ym. Tel.
602 811 467.
Sprzedam
Telefon
Samsung
S5610 NOWY z sieci ORANGE. Tel.
504 042 532.

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

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

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

Sprzedam drewno kominkowe
– opa³owe, buk, jesion, d¹b,
brzoza. Tel. 691 466 441

Sprzedam opony zimowe MATADOR. 2 szt. 155/80/r13, 2 szt. 165/
82/r13. Tel. 504 042 532.

Cyklinowanie i lakierowanie parkietów i desek pod³ogowych. Tanio i dobrze. Tel. 505 964 520.

NIERUCHOMOŒCI

Powiat ³obeski

Powierzchnie reklamowe do wynajêcia na banery lub wynajmê ca³¹
dzia³kê (197 mkw.). Dzia³ka jest
ogrodzona i le¿y w centrum £obza
blisko Lidla (200 m). Tel. 501 894
828.

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

Powiat gryficki
Sprzedam dzia³kê z warunkami zabudowy Gryfice, dojazd ulic¹
£¹kow¹ lub Pomorsk¹. Cena 10 z³
mkw. Tel. 513 471 215
GARA¯E, WIATY BLASZANE,
DOWÓZ GRATIS, MONTA¯. Tel.
598 334 536, 605 286 058, 661
953 331. PRODUCENT GOSTAL PRZECHLEWO. U nas
najtaniej

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 - sprawdŸ.
£obez,
ul. S³owackiego 6.

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.

ROLNICTWO

Og³oszenie drobne
kosztuje 1 z³ za
linijkê w kuponie.

MIESZKANIA NA SPRZEDA¯
£OBEZ - 2 pokoje, pow. 54,15 mkw, III piêtro
£OBEZ - 2 pokoje, pow. 45.56 mkw, IV piêtro
£OBEZ - 2 pokoje, pow. 36,85 mkw, I piêtro
£OBEZ - kawalerka, pow. 27,43 mkw, II piêtro
£OBEZ (okolica) - 2 pokoje, pow. 54,50 mkw, I piêtro + pom. gosp.
£OBEZ (okolica) - 4 pokoje, pow. 116,12 mkw, parter
£OBEZ (okolica) - 4 pokoje, pow. 68,46 mkw, II piêtro
WÊGORZYNO - 2 pokoje, pow. 52,84 mkw, II piêtro
WÊGORZYNO (okolica) - kawalerka, pow. 28,79 mkw, III piêtro
RESKO (okolica) - 3 pokoje, pow. 69,6 mkw, II piêtro
RESKO (okolica) - 2 pokoje, pow. 56,16 mkw,
parter + pom. gosp. 23 mkw
DOBRA (okolica) - 3 pokoje, pow. 69,8 mkw, I piêtro + gara¿

- CENA 140.000 z³
- CENA 88.000 z³
- CENA 40.000 z³
- CENA 34.000 z³
- CENA 129.000 z³
- CENA 117.000 z³
- CENA 105.000 z³
- CENA 89.000 z³
- CENA 45.000 z³
- CENA 90.000 z³
- CENA 125.000 z³
- CENA 75.000 z³
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50-lecie po¿ycia ma³¿eñskiego

Szeœæ ma³¿eñstw uhonorowanych

(WÊGORZYNO) 8 grudnia
2013 r. pary ma³¿eñskie z terenu
gminy i miasta Wêgorzyno obchodzi³y „Z³ote Gody”. Uroczystoœæ
rozpoczê³a siê msz¹ œwiêt¹ w intencji Jubilatów, odprawion¹ w koœciele p.w. WNMP w Wêgorzynie przez
ksiêdza proboszcza Karola Wójciaka.
Po mszy œwiêtej, w sali konferen-

cyjnej Urzêdu Miejskiego w Wêgorzynie, w obecnoœci licznie przyby³ych cz³onków rodzin Jubilatów,
burmistrz Monika KuŸmiñska udekorowa³a ma³¿onków, przyznanymi
przez Prezydenta RP medalami „Za
D³ugoletnie Po¿ycie Ma³¿eñskie”, a
nastêpnie razem z przewodnicz¹cym
Rady Miejskiej Janem Mazuro, z³o¿yli Jubilatom gratulacje oraz serdeczne ¿yczenia.

Jubilaci otrzymali dyplomy,
kwiaty i upominki. Po wypiciu lampki szampana zaœpiewano tradycyjne
„Sto lat”. By³ te¿ okolicznoœciowy
tort. Uroczystoœæ „Z³otych Godów”
uœwietni³ wystêp m³odzie¿y z Gimnazjum w Wêgorzynie, przygotowany specjalnie na tê okazjê przez nauczycieli. Jubileusz zakoñczy³ siê
poczêstunkiem dla odznaczonych
par i ich goœci.

W gronie odznaczonych par znaleŸli siê Pañstwo:
Stanis³awa i Józef Harmoza
Jadwiga i Zdzis³aw Kochan
Maria i Micha³ Komsa
Stanis³awa i Jerzy Staroñ
Katarzyna i Edward Têcza
Helena i Jerzy Zakrzewski
Redakcja przy³¹cza siê do ¿yczeñ
– radosnych Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia i pomyœlnoœci w Nowym Roku. (r)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w £obzie w ramach realizacji partnerskiego projektu systemowego pt. „POMÓ¯ SOBIE - od biernoœci do aktywnoœci” do uczestnictwa w projekcie w 2013 roku zakwalifikowa³o 25 osób, w tym m³odzie¿ usamodzielnian¹ i z rodzin zastêpczych oraz 15 osób niepe³nosprawnych.
Od maja beneficjenci projektu objêci byli indywidualnym wsparciem psychologa. Przez doradcê zawodowego dla wszystkich uczestników projektu zosta³y
opracowane opinie na temat ich indywidualnych predyspozycji zawodowych. Dla 5 niepe³nosprawnych beneficjentów zatrudniono trenera pracy z osob¹ niepe³nosprawn¹ i jej rodzin¹. Z 10 osobami niepe³nosprawnymi pracowa³o 5 asystentów osoby niepe³nosprawnej, którzy czuwali, aby konkretna pomoc trafiaj¹ca
do osoby niepe³nosprawnej przynios³a jak najlepsze, wymierne efekty. Czêsty kontakt z osob¹ niepe³nosprawn¹ w jej œrodowisku umo¿liwi³ asystentowi szybk¹
reakcjê i modyfikacjê dzia³añ. Pracê trenera pracy i asystentów wspiera³ pracownik socjalny, pedagog, terapeuta rodzinny, mediator oraz prawnik. W czerwcu
6 usamodzielnianych rozpoczê³o kurs prawa jazdy kat. B. Intensywna nauka da³a rezultat w postaci otrzymania przez 3 osoby pozytywnego wyniku na egzaminie
pañstwowym uprawniaj¹cym do prowadzenia pojazdów samochodowych. W celu zintegrowania ca³ej grupy z osobami zaanga¿owanymi w realizacjê projektu
odbywa³y siê spotkania informacyjno - doradcze.
W okresie wakacyjnym dla beneficjentów projektu zorganizowano 3 warsztaty. 10 osób uczestniczy³o w warsztatach „Edukacja finansowa dla osób o niskich
dochodach”, na których omówiono i przeæwiczono zagadnienia takie jak: analiza bud¿etu i celów finansowych gospodarstwa domowego, sposoby i mo¿liwoœci
oszczêdzania, tworzenie planu finansowego, zasady racjonalnego po¿yczania, itp. 15 niepe³nosprawnych beneficjentów wziê³o udzia³ w warsztatach „Aktywizacja spo³eczna osoby niepe³nosprawnej”. W trakcie zajêæ szczególny nacisk po³o¿ono na wzbudzenie wewnêtrznej motywacji do wprowadzania pozytywnych
zmian w ¿yciu, wsparcie w akceptacji choroby oraz zwiêkszenie samodzielnoœci w ¿yciu spo³ecznym i zawodowym. 10 osób uczestniczy³o w warsztatach
„Komunikacja i umiejêtnoœci spo³eczne”. Tematyka zajêæ skoncentrowana by³a g³ównie wokó³ zagadnieñ dotycz¹cych otwartoœci, zaufania i empatii, asertywnoœci,
sztuki rozwiazywania problemów i radzenia sobie ze stresem oraz szeroko pojêtej komunikacji interpersonalnej.
W paŸdzierniku 15 osób niepe³nosprawnych i 8 opiekunów osób niepe³nosprawnych by³o uczestnikami siedmiodniowego turnusu rehabilitacyjnego usprawniaj¹co - rekreacyjnego. Program turnusu zawiera³ elementy rehabilitacji dobranej do rodzaju schorzenia, zajêcia kulturalno - oœwiatowe oraz sportowo - rekreacyjne.
W ramach aktywizacji zawodowej osób niepe³nosprawnych zorganizowano 2 wyjazdy. We wrzeœniu osoby niepe³nosprawne wziê³y udzia³ w wizycie studyjnej w Zak³adzie Aktywnoœci Zawodowej w Ko³obrzegu, gdzie zaprezentowano poszczególne dzia³y 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 te same osoby goœci³ Zak³ad Pracy Chronionej RASEL w Dygowie. Beneficjenci projektu zwiedzaj¹c Zak³ad mieli okazjê przeœledziæ
ca³¹ drogê wytworzenia poszczególnych produktów.
W ramach dzia³añ œrodowiskowych dla uczestników projektu zorganizowano jednodniow¹ wycieczkê integracyjno-kulturoznawcz¹ do Ko³obrzegu z wizyt¹
w Zieleniewie oraz wyjazd integracyjny do Multikina w Szczecinie. Okazj¹ do podsumowania dzia³añ projektowych oraz chwil¹ refleksji bêdzie kolacja wigilijna
zorganizowana w po³owie grudnia dla beneficjentów, ich najbli¿szego otoczenia oraz osób zaanga¿owanych przy realizacji projektu.
PCPR £obez
CMYK
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Wy¿sze pobory burmistrzów
w Zarz¹dzie, ni¿ sk³adki do Zwi¹zku
(£OBEZ) W poprzednim
numerze napisaliœmy,
¿e naszym zdaniem
samorz¹dowcom nie
nale¿¹ siê dodatkowe
pieni¹dze, poniewa¿
wykonuj¹ oni swoje
obowi¹zki, za które
otrzymuje ju¿ pieni¹dze
w magistratach.
Zostali wybrani na stanowiska
burmistrzów i otrzymali wynagrodzenie, by reprezentowaæ gminê i
dzia³aæ na jej rzecz. Gdyby nie byli
burmistrzami, nie zostaliby delegatami z ramienia gmin, a zostaj¹ nimi „z
urzêdu”. Mog¹ oczywiœcie w zamian
wyznaczyæ inne osoby. Nawet gdyby okaza³o siê, ¿e wynagrodzenie dla
wójtów i burmistrzów nale¿y siê w
tym wypadku w formie zatrudnienia
z wyboru, to i tak pozostaje pod znakiem zapytania pobieranie pensji z
punktu widzenia etyki. Dlaczego?
Przewodnicz¹cy Zarz¹du i pozostali cz³onkowie zarz¹du s¹ zatrudnieni od 1 marca 2012 r. w Zwi¹zku
Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego
na podstawie wyboru, co jest zgodne z par. 16.ust.3 Statutu Zwi¹zku
Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego.
W roku 2012 cz³onkowie zarz¹du
osi¹gnêli dochód w kwocie: przewodnicz¹cy zarz¹du – Waldemar
W³odarczyk – 29.291,74 z³otych,
wiceprzewodnicz¹cy zarz¹du – Marek Tobiszewski – 26.569,27 z³, cz³onek Zarz¹du Ryszard Sola –
26.209,40 z³. To kwoty za 10 miesiêcy
2012 roku. Wysokoœæ wynagrodzenia zasadniczego w 2013 roku nie
uleg³a zmianie, wiêc w tym roku wynagrodzenia bêd¹ wy¿sze ze wzglêdu na pobór pieniêdzy przez ca³y
rok.
Cz³onkowie komisji rewizyjnej
nie pobieraj¹ diet, nie otrzymuj¹ równie¿ wynagrodzenia.
£¹czna kwota, jak¹ przeznaczono na wynagrodzenia zarz¹du wynios³a 82.070,41 z³, przy czym
wp³ywy z tytu³u sk³adek cz³onkowskich gmin zrzeszonych w Zwi¹zku
Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego
(to co gminy p³ac¹ „od g³owy mieszkañca”) stanowi kwota 119.026 z³,
w tym sk³adki: gminy Z³ocieniec
31.118 z³, Drawska Pomorskiego 33.742 z³, gminny £obez 28.548 z³,
gminy Resko – 16.570 z³, gminy
Wierzchowo – 9.048 z³. Z tytu³u tych
sk³adek na dzia³alnoœæ Zwi¹zku po-

zosta³a kwota w wysokoœci
36.955,59 z³.
Dodatkowo gminy p³ac¹ sk³adki
z tytu³u wp³at na udzia³ w³asny
³¹cznie w wysokoœci 515.555 z³ i tak:
gmina Z³ocieniec 161.059 z³, gmina
Drawsko Pomorskie 124.455 z³, gmina £obez – 114.762 z³, gmina Resko
– 115.278, wpisowe gminy Wierzchowo – 3 tys. z³.
Gminy Z³ocieniec, Drawsko Pomorskie, Resko oraz gmina £obez
uczestnicz¹ w kosztach wspólnego
przedsiêwziêcia, poprzez dokonywanie na rzecz Zwi¹zku wp³at na
udzia³ w³asny, ustalony procentowo
na podstawie okreœlonych wartoœci
gminnych inwestycji: gmina Z³ocieniec – 31,24 proc. (wartoœæ inwestycji oko³o – 17.518 tys. z³,) gmina
Drawsko Pomorskie – 24,14 proc. wartoœæ gminnych inwestycji ok.
13.531 tys. z³, gmina Resko – 22,36
proc. - wartoœæ gminnych inwestycji
– 12.540 tys. z³, gmina £obez 22,26
proc. - wartoœæ gminnych inwestycji
ok. 12.482.100 z³.
Wysokoœæ wp³at na udzia³ w³asny gminy zosta³a pomniejszona o
wp³acone przez gminy jednorazowo
sk³adki cz³onkowskie.
Dochody Zwi¹zku Miast i Gmin
Pojezierza Drawskiego w 2012 roku
wynosi³y ³¹cznie 724.514,07 z³, z czego dochody bie¿¹ce 639.912,38 z³,
wp³ywy z tytu³u odsetek na realizacjê zadañ bie¿¹cych stanowi kwota
637.581,66 z³, pozosta³e to wp³ywy z
odsetek.
Warto porównaæ pobory cz³onków zarz¹du Zwi¹zku za 10 miesiêcy
ze sk³adkami „od g³owy mieszkañca
danej gminy”. Byæ mo¿e zostanie to
odebrane jako przedstawienie tendencyjne, ale za to pokazuje skalê.
Przewodnicz¹cy Waldemar W³odarczyk burmistrz Z³ocieñca 29.291,74 z³ (za 12 bêdzie to ponad 35
tys. z³), roczna sk³adka do Zwi¹zku –
31.118 z³.
Wiceprzewodnicz¹cy Marek Tobiszewski, wiceburmistrz Drawska
Pomorskiego - 26.569,27 z³ (rocznie
bêdzie to niemal 32 tys. z³), roczna
sk³adka gminy Drawsko Pomorskie 33.742 z³.
Cz³onek Zarz¹du Ryszard Sola,
burmistrz £obza, otrzyma³ wynagrodzenie w wysokoœci 26.209,40 z³
(rocznie oko³o 31,5 tys. z³), przy czym
roczna sk³adka mieszkañców gminy
£obez wynosi 28.548 z³.
£¹czna kwota, jak¹ przeznaczono na wynagrodzenia Zarz¹du wynios³a 82.070 z³, czyli niewiele mniej,

Siedziba Zwi¹zku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w Z³ocieñcu

ni¿ wynios³o dofinansowanie z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska i gospodarki Wodnej
w Szczecinie w wysokoœci 84.601 z³.
Jak nam powiedziano w biurze
Zwi¹zku, oficjalne zebrania zarz¹du
najczêœciej odbywa³y siê po godzinie 15.00, i tak na 22 zebrania w 2012
roku, 3 by³y w godzinach pracy.
Burmistrzowie zatrudnieni s¹ na
podstawie wyboru na czas trwania
kadencji – akt wyboru na cz³onka
zarz¹du jest podstaw¹ zatrudnienia
za zadaniowo rozliczany czas pracy,
co oznacza, ¿e maj¹ do zrealizowania
pewne zadania w ci¹gu miesi¹ca.
1/ 4 etatu to 40 godzin miesiêcznie. Tyle czasu burmistrzowie maj¹
poœwiêcaæ na zadania.
W 2012 roku na rzecz Zwi¹zku
pozostawa³y sk³adki gminy Resko i
Wierzchowo. Pieni¹dze wp³acane
przez gminy do Zwi¹zku to pieni¹dze
publiczne. Pieni¹dze publiczne
wp³acane do Zwi¹zku Miast i Gmin
PD mia³y byæ wykorzystane na dzia³alnoœæ Zwi¹zku, nie mówiono jednak, ¿e ta dzia³alnoœæ to dodatkowe
wynagrodzenia trzech burmistrzów
zasiadaj¹cych w Zarz¹dzie. Kontrole nad pieniêdzmi publicznymi gminle¿¹ w gestii rad gmin – a te nie wiedzia³y o takim wykorzystywaniu
sk³adek, w ka¿dym razie nie wiedzia³a Rada Miejska w £obzie.
Pieni¹dze zarabiane przez burmistrzów poza sfer¹ finansów publicznych gminy nikogo nie interesuj¹.
Publiczne ju¿ tak. Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w £obzie Kazimierz
Chojnacki napisa³, ¿e „stwierdzenie:

„Czy¿by przewodnicz¹cemu zale¿a³o, aby opinia publiczna nie dowiedzia³a siê, gdzie burmistrz dorabia i czy robi to w godzinach pracy?” jest dla mnie uw³aczaj¹ce. Nigdy nie interesowa³em siê „zasobem portfela” innych osób oraz w
jaki sposób ten portfel zape³niaj¹
(oby to robili bez naruszenia prawa)”.
Nas zasób portfela innych osób
równie¿ nie interesuje, o ile nie
wchodz¹ w grê pieni¹dze publiczne.
Dba³oœæ o finanse publiczne to obowi¹zek Rady i w tym wypadku rady
gmin winny zainteresowaæ siê, czy
rzeczywiœcie pieni¹dze publiczne
p³acone z naszych wspólnych gminnych bud¿etów s¹ wydatkowane w
sposób odpowiedni i odpowiedzialny i wszyscy mieszkañcy wszystkich gmin cz³onkowskich maj¹ prawo wiedzieæ, gdzie trafiaj¹ ich pieni¹dze.
Zatrudnienie na podstawie wyboru niesie za sob¹ konsekwencje
finansowe, w postaci wysokoœci poborów, a te s¹ okreœlane przez Rozporz¹dzenie Ministra i maksymalna
stawka jest taka sama, jaka dotyczy
wójtów i burmistrzów, czyli
12.365,22 z³ miesiêcznie.
Pozostaje te¿ pytanie, czy skoro
maksymalna stawka okreœlona przez
ministra wynosi 12.365,22 z³, to czy
jest to stawka ³¹cznie, czy te¿ burmistrz mo¿e pobieraæ dwa wynagrodzenia na tej samej podstawie z tych
samych publicznych pieniêdzy, nie
przekraczaj¹c tych kwot w dwóch
wyp³atach?
MM
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Dyrektor biblioteki odpowiada na artyku³
Pan Kazimierz
Rynkiewicz
Tygodnik £obeski

Szanowna Redakcjo,
w artykule Pani Magdaleny Muchy z dnia 10 grudnia
2013 r. przeczyta³em stwierdzenia
nieprawdziwe i - cytuj¹c wymienion¹ z nazwiska autorkê - „mam
odwagê o tym napisaæ”.
Moja odwaga nie by³aby potrzebna, gdyby autorka u Ÿród³a,
czyli w Miejskiej Bibliotece Publicznej w £obzie, zapyta³a o to, czego
nie wie, zamiast oskar¿aæ.
1.) Biblioteka organizuje g³oœne
czytanie dla dzieci i dla m³odzie¿y.
W roku 2013 zajêæ z najm³odszymi
dzieæmi zdecydowanie przyby³o. Na
jedno z takich zajêæ Pani Mucha by³a
zaproszona, nie przysz³a. Zajêcia
z czytania dla dzieci prowadz¹ bibliotekarze Dzia³u dla Dzieci ka¿dego tygodnia. Dwa dzia³y (dla Dzieci
i Pedagogiczny) prowadz¹ coroczne czytania majowe w ramach ogólnopolskiej akcji „Ca³a Polska czyta
dzieciom”. W tej akcji biblioteka
wspó³pracuje
z powodzeniem
z Przedszkolem Miejskim w £obzie.
Przedszkolaki przychodz¹ do biblioteki, ale te¿ bibliotekarze czytaj¹
w bibliotece.
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Nieprawd¹ jest, ¿e jakiekolwiek
wycinki prasowe pochodz¹ z Tygodnika £obeskiego. Nieprawd¹ jest,
¿e z tego tygodnika pochodzi najwiêcej materia³ów wspomnieniowych. Wycinki prasowe tworzone
w bibliotece pochodz¹ wy³¹cznie
z pism o zasiêgu wojewódzkim, s¹
gromadzone systematycznie od
1961 roku. Czasopisma lokalne nie s¹
ciête, ale gromadzone w ca³oœci.
Oprócz Tygodnika £obeskiego biblioteka przechowuje i udostêpnia
£obeziaka, £abuzia, Gminê Pomorsk¹, Nowy Tygodnik £obeski,
Gazetê £obesk¹, Wiadomoœci £obeskie. Zdecydowana wiêkszoœæ tych
kolekcji jest kompletna, posiada te¿
wersjê cyfrow¹, dla udostêpnienia
na komputerach w czytelniach. Cieszy nas wspó³praca z redakcjami
wszystkich aktualnie ukazuj¹cych
siê pism lokalnych. Wersje cyfrowe
pobieramy ze stron internetowych
poszczególnych pism, a nawet
otrzymujemy poczt¹ elektroniczn¹
(np. z Gazety £obeskiej). Starsze
wydania pism s¹ skanowane w bibliotece.
Pani Mucha pyta, gdzie s¹ zdjêcia, dokumenty wspomnieniowe sugeruj¹c, ¿e ich nie ma w £obzie.
S¹ w bibliotece, jest kilka tysiêcy
stron, równie¿ dokumentacja £obeskiego Towarzystwa Kultury i póŸniej wydzielonego z £.T.K. Reskiego

Towarzystwa Kultury. Pytaj¹ca
sama z zasobów biblioteki korzysta³a nie jeden raz. Z tego zasobu korzystali studenci, reprodukcje ukazywa³y siê w wydawnictwach powstaj¹cych z inicjatywy Gminy i Powiatu. W opisywanym zasobie znajduj¹ siê tak¿e dokumenty niemieckie. Pani Mucha deklarowa³a siê
swego czasu, ¿e przet³umaczy z angielskiego dokumenty o Sydonii,
ale na deklaracji siê skoñczy³o.
W sprawie spotkañ autorkich
w ostatnim czasie nast¹pi³ rzeczywiœcie zastój. Nie bez powodu.
W ostatnich latach w bibliotece
wykonano ca³¹ seriê powa¿nych
remontów. W³aœciwie wyremontowana zosta³a ca³a biblioteka (poza
jedn¹ sal¹). W czasie remontów jest
tyle ba³aganu, ¿e nie ma warunków
do zapraszania goœci. Czy w tym
czasie w bibliotece nic siê nie dzia³o? Bibliotekarze zadbali o dobre
zakupy zbiorów. Wiele pracy wk³adanych jest w katalog elektroniczny. Proszê porównaæ, jakie katalogi
maj¹ biblioteki w okolicy. Biblioteka
miejska wykonuje zadania biblioteki
powiatowej, przejê³a te¿ maj¹tek biblioteki pedagogicznej ze Szczecina,
ale iloœæ etatów bibliotekarskich
zmala³a. Biblioteka przez 24 miesi¹ce
uczestniczy³a w Programie Rozwoju
Bibliotek, stanowi³a bibliotekê wiod¹c¹ dla zainteresowanych biblio-

OdpowiedŸ przewodnicz¹cego
Rady Miejskiej w £obzie na artyku³

Powo³uj¹c siê na art. 31a.
prawa prasowego, proszê o
umieszczenie mojego zdania
odrêbnego (w formie sprostowania) do treœci artyku³u:
„Ju¿ wiemy, gdzie burmistrz dorobi³
27 tys. z³” w Tygodniku £obeskim z
dnia 10.12.2013r.
W demokratycznym pañstwie
prawa domagam siê rzetelnego przekazu informacji.
Stwierdzam, ¿e Pani Redaktor,
Magdalena Mucha dokona³a nadinterpretacji moich wypowiedzi opisanych w ww. artykule.
Nie jest prawd¹, ¿e na sesji w
dniu 27 listopada 2013 r. „wyszed³em
na pomoc burmistrzowi w niezrêcznej sytuacji” – jak ujê³a to Pani w
artykule, gdy odpowiada³ na pytania radnych.
Pani radna, Wies³awa Romejko,
zgodnie ze swoimi uprawnieniami,
zapyta³a o sk³adniki dochodów pana
burmistrza w roku 2012. Wyrazi³a
w¹tpliwoœci co zgodnego z prawem

ich pozyskania. Gdy w czêœci obrad
- „Odpowiedzi na wnioski i zapytania”- pan burmistrz uchyli³ siê od
wyjaœnieñ – po chwili ciszy zaproponowa³em, by odpowiedŸ zosta³a
udzielona na piœmie. Zapyta³em
pani¹ radn¹, czy taka forma j¹ satysfakcjonuje, na co pani W. Romejko
wyrazi³a zgodê.
Wed³ug Ustawy o samorz¹dzie
terytorialnym, obowi¹zkiem przewodnicz¹cego rady jest czuwanie
nad poprawnym, p³ynnym przebiegiem sesji. Maj¹c na uwadze sytuacjê patow¹, by³em zmuszony (z racji
prowadzenia obrad) zaproponowaæ
alternatywne rozwi¹zanie zgodne
z obowi¹zuj¹cym prawem.
Szanowna Pani Redaktor, moja
reakcja nie by³a ani „szybka (proszê
ods³uchaæ nagranie), ani te¿ sprawna”, lecz adekwatna do zaistnia³ej
sytuacji.
Nigdy „nie wchodzi³em w kompetencje innych osób” – jak to Pani
Redaktor sugeruje- ani prywatnie,

ani te¿ pe³ni¹c funkcje publiczne –
tym bardziej, moich Kole¿anek i
Kolegów radnych (w samorz¹dzie
terytorialnym funkcjonujê od 1990
roku), których bardzo szanujê i ceniê
ich zdanie.
Pani stwierdzenie: „Czy¿by przewodnicz¹cemu zale¿a³o, aby opinia
publiczna nie dowiedzia³a siê, gdzie
burmistrz dorabia i czy robi to w
godzinach pracy?” jest dla mnie
uw³aczaj¹ce. Nigdy nie interesowa³em siê „zasobem portfela” innych
osób oraz w jaki sposób ten portfel
zape³niaj¹ (oby to robili bez naruszenia prawa).
Pan Burmistrz jest osob¹ œwiadom¹, ¿e ponosi odpowiedzialnoœæ
za sk³adane oœwiadczenia – nie rol¹
przewodnicz¹cego rady jest je kwestionowaæ. To Nadzór Prawny Wojewody ocenia ich wiarygodnoœæ.
Przewodnicz¹cy Rady
Miejskiej w £obzie
Kazimierz Chojnacki

tek powiatu ³obeskiego, zdoby³a
w programie sprzêt elektroniczny
dla swoich czytelników i wyposa¿enie do pracy z dzieæmi i rodzicami.
Dobrym sprawdzianem pracy bibliotekarskiej jest ogólnopolski ranking
bibliotek organizowany przez redakcjê Rzeczpospolitej. Dwa lata temu
biblioteka ³obeska zajê³a w rankingu
179 miejsce, w ubieg³ym roku 104 na
ponad siedemset bibliotek, które siê
podda³y tej ocenie. Nie jest to mistrzostwo œwiata, ale ocena uleg³a
poprawie.
Na zakoñczenie dodam, ¿e nie
tylko mogê, ale muszê siê oburzaæ,
gdy pracownicy biblioteki s¹ oskar¿ani o nieporz¹dne zabieranie siê do
pracy. Bibliotekê mog¹ oceniæ tylko
Ci u¿ytkownicy, którzy regularnie
z biblioteki korzystaj¹. Tylko Oni
maj¹ szansê obserwowaæ, jakie
zmiany w bibliotece nastêpuj¹. Czy
rysuje siê postêp, czy regres. Aby
do tej grupy mog³a przynale¿eæ Pani
Mucha musia³aby, jak oczekuje od
innych, „porz¹dnie zabraæ siê do
pracy”. W czasie obecnym, w warsztacie Pani Muchy, obsesja zajê³a
miejsce profesji. Szkoda.
Oczekujê wydrukowania tego
tekstu bez skrótów i wtr¹ceñ.
Z powa¿aniem
Eugeniusz Szymoniak
Miejska Biblioteka Publiczna
w £obzie.

Fakty przecz¹
Nie bêdziemy spieraæ siê
o opinie, ale jak ju¿, to
musz¹ one opieraæ siê
na faktach.
Przedstawiamy wiêc
dok³adny zapis z
posiedzenia XXXV sesji
Rady Miejskiej w £obzie
z dnia 2013-11-27
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Kazimierz Chojnacki - Czy wszyscy
otrzymali odpowiedzi?
Radna Wies³awa Romejko – Ja
jeszcze nie dosta³am odpowiedzi.
PR K. Chojnacki - Proszê przypomnieæ pytanie.
Radna W. Romejko - odpowiedŸ
dotycz¹ca wynagrodzenia pod k¹tem prawnym i przeg³osowanie
wniosku dotycz¹cego wprowadzenia punktu do komisji rewizyjnej.
PR K. Chojnacki – Dobrze, w takim razie mo¿e zaczniemy od przeg³osowania wniosku: kto jest z pañ i

List do redakcji
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Refleksji kilka o liœcie otwartym
do Rady Miejskiej w £obzie...

List otwarty do Rady
Miejskiej w £obzie, zamieszczony 19 listopada br. w Pañskim tygodniku, spowodowa³ gwa³town¹ reakcjê adresatów. Co prawda by³a to reakcja
ograniczona przestrzennie do pomieszczenia, w którym obraduje
³obeska Rada Miejska, ale dziêki
„Tygodnikowi £obeskiemu” rewelacje g³oszone przez, wydawa³oby
siê, elitê ³obeskiego ¿ycia samorz¹dowego, zosta³y upublicznione.
List osoby podpisuj¹cej siê inicja³ami M.P. jest w s³owach dosyæ
dosadny. Czyta³em go wiele razy i
doszed³em do wniosku, ¿e jego ide¹
by³o uœwiadomienie naszej lokalnej
spo³ecznoœci, i¿ uroczyste obchody
najwiêkszych œwi¹t narodowych i
pañstwowych obchodzimy w z³ym
miejscu. I ja siê z tym zgadzam. O ile
mo¿na by³o, przez pierwsze lata po
odzyskaniu wolnoœci w 1989 roku,
przyj¹æ umownie Pomnik Wdziêcznoœci za miejsce oddawania ho³du
tym, którzy za tê wolnoœæ walczyli i
niejednokrotnie ponosili ofiarê najwy¿sz¹, o tyle teraz jest to co najmniej zacieraniem tej historii. Niepostrze¿enie pomnik, postawiony w
roku 1968, na konkretne zamówienie
ówczesnych w³adz polityczno- spo-

³ecznych £obza, wyra¿aj¹cy
wdziêcznoœæ „¿o³nierzom polskim i
radzieckim poleg³ym w walce o wyzwolenie i przywrócenie Ziemi
£obeskiej do Macierzy” staje siê
monumentem, przy którym ³obzianie
maj¹ czciæ kolejne rocznice odzyskania niepodleg³oœci w 1918 r. Nie
ukrywam, ¿e odczuwam przez to
wyraŸny dysonans i od kilku lat nie
uczestniczê w tych uroczystoœciach, w tym miejscu.
Tak przy okazji rodzi siê pytanie
do przewodnicz¹cego Rady Miejskiej i historyka w jednej osobie:
dlaczego, skoro twierdzi, i¿ PRL by³a
krajem wolnym (d³ugo nie mog³em w
t¹ wypowiedŸ uwierzyæ ...), to w latach 1945-1988 Œwiêto Niepodleg³oœci by³o zakazane, a ci, którzy w jakikolwiek sposób próbowali je obchodziæ byli karani nawet wiêzieniem?
No, chyba, ¿e o czymœ nie wiem i
przed 1989 rokiem w £obzie odbywa³y siê takie uroczystoœci. Ale tu chyba chodzi o komunistyczne œwiêto
22 lipca, bêd¹ce upamiêtnieniem
podpisania manifestu PKWN, które
w (wg p. Chojnackiego) wolnej
Rzeczpospolitej „zast¹pi³o” Œwiêto
Niepodleg³oœci 11 listopada. I drugie pytanie, ju¿ jako do wnuka hallerczyka - jak siê sam okreœla: dlacze-

go gen. Józef Haller po zakoñczeniu
II wojny œwiatowej nie wróci³ do tej
„wolnej” Polski? Czy¿by ba³ siê cudownej, komunistycznej wolnoœci?
A tak w ogóle, to chêtnie poczyta³bym na ³amach lokalnej prasy uzasadnienia „prawd historycznych”
wyg³oszonych przez przewodnicz¹cego Rady Miejskiej, daj¹cego odpór tezom zawartym w liœcie M.P.
Zreszt¹ inni „szczerze oburzeni”
te¿ pojechali po bandzie. W niektórych obudzi³ siê najprawdziwszy
duch „towarzysza cenzora”. Nie do
wiary, lecz widzê tu wyraŸne inklinacje bia³oruskie...
Na koniec zaœ kilka s³ów o wypowiedzi ³obeskiego burmistrza. Wyznaje on prawdê objawion¹ o tym,
kto go wychowa³, wyuczy³, da³ pracê itp. Okazuje siê, ¿e tym „kimœ”
by³a tzw. komuna. I jestem sk³onny w
to uwierzyæ, gdy¿ dwa lata temu
przypomina³em na tych ³amach, z
ró¿nym zreszt¹ skutkiem, o istnieniu
Narodowego Dnia „¯o³nierzy Wyklêtych”. No, ale dla nauczycielki komuny byli to przecie¿ bandyci. I jak
tu czciæ „bandytów”? Komuna jednak- na swój sposób ich „czci³a”...
strza³em w potylicê, wieloletnim wiêzieniem b¹dŸ szykanami w pracy ...

s³owom przewodnicz¹cego rady
panów radnych za wnioskiem kole¿anki radnej, je¿eli chodzi o kontrolê
zlecon¹ dla komisji rewizyjnej w temacie... proszê mi przypomnieæ...
Radna W. Romejko – zakoñczyliœmy realizacjê programu „Urz¹d Ÿród³em postêpu”. Ten program zosta³
oddany do sprawdzenia, zosta³ rozliczony.
PR K. Chojnacki - W porz¹dku,
kto jest za wnioskiem kole¿anki radnej, proszê o podniesienie rêki. Kto
jest przeciw, wniosek przyjêty jednog³oœnie.
Radna Krystyna Bogucka – drugi wniosek
PR K. Chojnacki - Drugi wniosek...
Radna Krystyna Bogucka - O
sprawdzenie zasadnoœci o podzia³ach o wycenach itd.
PR Kazimierz Chojnacki – w porz¹dku, wiemy, kto jest za wnioskiem
kole¿anki Krystyny Boguckiej, proszê o podniesienie rêki (…).
Przewodnicz¹cy Rady Kazimierz
Chojnacki - A teraz jeszcze odpo-

wiedŸ na pytanie, panie burmistrzu.
No czekam panie burmistrzu.
Burmistrz £obza Ryszard Sola –
To jest pytanie do pana Bogdana.
Bogdan Skólmowski – Nie jestem
w stanie odpowiedzieæ na to pytanie, bo ja nie znam dok³adnie sk³adników wynagrodzenia pana burmistrza.
Radna Wies³awa Romejko - To w
takim uk³adzie swoje pytanie kierujê
do pana burmistrza, bo sk³adnikiem,
bo je¿eli jest to wynagrodzenie, a
dieta to s¹ dwie ró¿ne rzeczy i to, co
mnie osobiœcie intryguje w tym
wszystkim, ¿eby to wyjaœniæ. Skoro
to jest dieta, jest wykazywana w PIT,
zosta³o z³o¿one pana rozliczenie do
Urzêdu Skarbowego, wiadomo, ¿e
rozliczenie dotycz¹ce diety nie jest
ujmowane w wynagrodzeniu, to teraz nie wiem - nast¹pi³a rozbie¿noœæ
czy nie nast¹pi³a rozbie¿noœæ? W
oœwiadczeniu maj¹tkowym jest
jedn¹ kwot¹, a pan swoje zeznanie
podatkowe na pewno przedstawia³
razem z za³¹cznikiem PIT 37, dlatego
to moje pytanie, ¿eby wyjaœniæ

mieszkañcom, ¿e to jest dieta, przys³uguje panu zgodnie z prawem czy
niezgodnie z prawem, poniewa¿ jest
ustawa mówi¹ca o tym, ¿e osoby
pe³ni¹ce funkcje publiczn¹ nie mog¹
dodatkowo zarobkowaæ ani prowadziæ dzia³alnoœci gospodarczej. Czy
organizacje, w których pan pe³ni
funkcje, pobiera dietê czy wynagrodzenie, prowadz¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ czy nie prowadz¹ dzia³alnoœci gospodarczej, bo to pewnie
te¿ ma swój wymiar prawny. Nie jestem tutaj osob¹ pewnie kompetentn¹ w tym, ¿eby takiej odpowiedzi
udzieliæ, dlatego chcia³am, ¿eby pan
odpowiedzia³ na to pytanie.
(od razu) Przewodnicz¹cy Rady
Miejskiej Kazimierz Chojnacki – Ja
mam tutaj, myœlê, ¿e propozycjê,
¿eby na to pytanie pan burmistrz
ustosunkowa³ siê pisemnie, kole¿anka równie¿ nas póŸniej o tym
powiadomi, bo nie chcia³bym tutaj,
¿e tak powiem, polemiki rozpêtaæ,
natomiast do tego odpowiedŸ musi
byæ udzielona, bo pytanie pad³o.
Natomiast myœlê, ¿e wszyscy by-

Z³ota myœl, jaka pad³a z ust burmistrza: „Tak¹ mamy historiê, z tak¹
histori¹ musimy siê zgodziæ i musimy j¹ akceptowaæ” te¿ zas³uguje na
kilka s³ów komentarza. Tak, historiê
mamy tak¹ jaka mamy, ale jej bezrefleksyjna akceptacja prowadzi do
os³abienia naszego poczucia narodowej to¿samoœci. Dowodem s¹
nazwy ³obeskich ulic: Sawickiej,
Krasickiego, Waryñskiego. Tak, s¹
to zapewne nazwiska zas³u¿one dla
"wolnej" socjalistyczno- komunistycznej Polski. I mówi¹c ironicznie:
"godzimy siê z tym i akceptujemy".
Na koniec wyra¿am nadziejê,
¿e list P.M. sprowokowa³ parê osób
do przemyœleñ. Ja zaœ jestem zdania,
¿e musimy uœwiadamiaæ sobie, jakie
fakty historyczne maj¹ pozytywne, a
jakie negatywne, znaczenie dla tego,
abyœmy byli Polakami dumnymi ze
swojej przesz³oœci. Czêsto tragicznej, ale chwalebnej ...
Krzysztof Malinowski
£obez

P.s.
Temat jest doœæ obszerny i trudno odnieœæ siê do wszystkich jego
w¹tków. Ale gratulujê p. Rynkiewiczowi jego podjêcia, a p. Magdalenie
m¹drego artyku³u pt. „Veto w czterech œcianach”.
œmy chcieli wiedzieæ, jak to wygl¹da
pod wzglêdem prawnym.
Burmistrz Ryszard Sola – Tak jest,
dok³adnie tak bêdzie.
Statut Gminy £obez
§18. Rada Miejska, zwana w treœci niniejszego Statutu „Rad¹”, jest
organem stanowi¹cym i kontrolnym.
§53. 1. Rada Miejska kontroluje
dzia³alnoœæ Burmistrza, gminnych
jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych Gminy poprzez Komisjê Rewizyjn¹.
Rozdzia³ VI
PRACOWNICY SAMORZ¥DOWI
§68. 1. Burmistrz jest pracownikiem samorz¹dowym zatrudnionym
w Urzêdzie Miejskim w ramach stosunku pracy na podstawie wyboru.
2.Czynnoœci z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza, zwi¹zane z
nawi¹zaniem i rozwi¹zaniem stosunku pracy, wykonuje Przewodnicz¹cy
Rady.
3.Wynagrodzenie Burmistrza
ustala Rada, na wniosek Przewodnicz¹cego Rady po zasiêgniêciu opinii
przewodnicz¹cych sta³ych komisji.
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Remonty, kontrakty, oferty, czyli walka
(£OBEZ-RESKO).
Remont w starej
przychodni w £obzie
idzie pe³n¹ par¹. Do
koñca marca przysz³ego
roku ma zostaæ
zakoñczony. Jest
szansa na geriatriê w
Resku, wszystko zale¿y
od pozyskania œrodków
unijnych.
Na temat tego, co dzieje siê obecnie w przychodni w £obzie oraz na
temat planów na przysz³oœæ mówi³
dyrektor SPZZOZ w Gryficach Jacek
Pietryka, który goœci³ w obradach
Rady Powiatu.
- Na programie wstêpnym dla
kontraktu terytorialnego utrzyma³
siê zapis dla wniosku o konkursie na
tego typu obiekt dla obszaru koszaliñskiego. Wnosiliœmy, ¿eby dopisek „subregion koszaliñski” zlikwidowaæ. W tej chwili prowadzonych
jest oko³o 9 projektów na zak³ady
opiekuñczo-lecznicze. Miêdzy innymi w Gryficach rozpoczê³a siê budowa za oko³o 30 milionów zak³adu
opiekuñczo-leczniczego na 147
³ó¿ek. Po stronie NFZ zosta³y podpisane kontrakty na rok 2014 w drodze
aneksów. W zakresie ZOL kontrakt
zosta³ podpisany do koñca czerwca
i w pierwszym pó³roczu przysz³ego
roku odbêd¹ siê konkursy w zakresie
tych œwiadczeñ. W zakresie pozosta³ych oddzia³ów kontrakty s¹ do
koñca roku 2014. Nast¹pi³a bardzo
du¿a zmiana, je¿eli chodzi o œwiadczenia udzielane przez ambulatoryjn¹ opiekê specjalistyczn¹, poniewa¿ NFZ zaproponowa³ nowy produkt, œwiadczenia tzw. zabiegowo
ambulatoryjne opieki specjalistycznej. Celem województwa jest, by 52

procent porad by³y to porady zabiegowe, realizowane przez ambulatoryjn¹ opiekê specjalistyczn¹. Tu
wymaga siê pewnych zmian infrastrukturalnych dla œwiadczeniodawców, którzy do tej pory nie byli
przygotowani na tak¹ liczbê udzielanych œwiadczeñ. W £obzie kontrakty na nocn¹ i œwi¹teczn¹ opiekê zosta³y przypisane tylko na pierwszy
kwarta³. W pierwszym kwartale bêdzie konkurs. Obligatoryjnie od 1
kwietnia nocna i œwi¹teczna opieka
bêdzie musia³a mieæ pediatrê. W tej
chwili by³o to dodatkowo punktowane. Trudno powiedzieæ, w jakim
zakresie finansowym zostanie to
przedstawione do konkursu i w jaki
sposób bêdzie mo¿na tu wystartowaæ. Przypominam, ¿e naszym celem
by³o utworzenie w powiecie dwóch
punktów – w Resku i w £obzie –
powiedzia³ dyrektor SPZZOZ w Gryficach Jacek Pietryka.

Przychodnia w £obzie
Zgodnie ze s³owami dyrektora
Pietryki g³ówna czêœæ inwestycji
zwi¹zanej z bry³¹ obiektu przychodni w £obzie zosta³a zakoñczona. Budynek zosta³ stermomodernizowany. Kolejne zadania to przy³¹cze kanalizacyjno-œciekowe, projekt zagospodarowania wnêtrza budynku po
dawnym oddziale dzieciêcym i przygotowanie zadania, a tak¿e staranie
siê o œrodki na rozpoczêcie inwestycji zwi¹zanej z opiek¹ d³ugoterminow¹ geriatryczn¹.
- Obiekt zosta³ pod³¹czony do
sieci cieplnej SEC £obez. Wnêtrza s¹
w tej chwili przeprojektowywane
pod przysz³e potrzeby i je¿eli nie
bêdzie jakichœ opóŸnieñ, to w pierwszym kwartale remont zostanie zakoñczony, ³¹cznie z monta¿em
oszklonej windy, niezbêdnej do
tego, aby mo¿na by³o staraæ siê o
specjalnoœci w NFZ.

W drugim etapie planowane jest
wykonanie podjazdów, wymiana
drzwi. Po zakoñczeniu remontów i
przygotowaniu tych obiektów wyst¹piê do NFZ o przeniesienie z Gryfic do £obza niektórych poradni,
które chcielibyœmy tu zrobiæ. Jeœli
uzyskamy tak¹ zgodê, to jeszcze w
roku 2014 poradnie bêd¹ uruchomione. Do konkursu na rok 2015
przyst¹pimy w pe³nym zakresie, w
takim, w jakim bêdzie to finansowane z NFZ, oczywiœcie pod takim k¹tem, by nie mno¿yæ tu niepotrzebnie
niektórych specjalnoœci – doda³
dyrektor.

Internet
szerokopasmowy
SPZZOZ Gryfice dosta³y ju¿ oficjalne zawiadomienie o przyznaniu
dofinansowania na drugi etap budowy infrastruktury teleinformatycznej.
Do sieci œwiat³owodowej zostanie
pod³¹czona przysz³a przychodnia w
£obzie i spiêta bezpoœrednio ze szpitalem w Gryficach. Je¿eli zostanie zrobiony ten odcinek, to £obez bêdzie
mia³ po³¹czenie ze szpitalem w Resku
i ze szpitalem w Gryficach.

Trzeba siê spieszyæ
- Perspektywa unijna na rok
2014-15 nie jest zbyt przyjazna dla
s³u¿by zdrowia. W zasadzie na krajowym poziomie finansowane bêd¹
tylko kwestie zwi¹zane z ratownictwem medycznym, l¹dowiska centro
urazowe oraz niektóre oddzia³y szpitalne, ale tylko w szpitalach resortowych, czyli ministerstwo zdrowia,
uczelnie MSWiA i wojskowych. Linia demarkacyjna jest w ten sposób

ustawiona, ¿e reszta ma byæ finansowana z RPO i w³aœnie na tej liœcie ze
wstêpnego kontraktu terytorialnego kilka takich propozycji jest, miêdzy inymi dotycz¹ce Centrum Urazowego w Gryficach. Projekt, o którym ju¿ wspomnia³em, zosta³ okreœlony do realizacji w subregionie koszaliñskim. Wstêpne szacunki wykazuj¹, ¿e najwczeœniej za rok bêd¹
pierwsze konkursy, poniewa¿ po
stronie krajowej jeszcze nie wszystko zosta³o zamkniête. To wstêpny
projekt, musi to iœæ jeszcze do ministerstwa, póŸniej do Brukseli, zwi¹zane to bêdzie z zaakceptowaniem
projektów. Jestem na dzisiaj œrednio
umiarkowanym optymist¹ i myœlê, ¿e
w roku 2014 poradnie, które planowaliœmy, zostan¹ otwarte w przychodni i bêdziemy czekaæ na pacjentów – mówi³ dyrektor Jacek Pietryka.

Geriatria w Resku
Na budowê oddzia³u geriatrii w
Resku opracowany jest projekt budowlany, procedowane jest pozwolenie na budowê, a dyrektor szpitala
szuka finansowania.
- W pierwszym podejœciu
umieszczenie tego w Regionalnym
Programie Operacyjnym nie powiod³o siê. Zobaczymy, jakie bêd¹ mo¿liwoœci finansowe, konkursowe w
RPO, poniewa¿ jest to doœæ du¿y
projekt i tak skonstruowany, ¿e
wiêkszoœæ to s¹ roboty budowlane.
Nie startowaliœmy do funduszy norweskich w tej edycji, poniewa¿ tam
dofinansowanie by³o na warunkach
niezbyt atrakcyjnych dla realizacji
tego projektu, bior¹c pod uwagê
wycenê procedur geriatrycznych.
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o pacjenta

Sesja Rady Powiatu

S³u¿ba zdrowia,
bezrobocie, bud¿et
na 2014
(£OBEZ) Radni Powiatu zbior¹
siê na obradach w pi¹tek, 20 grudnia, o godz. 16.30 w starostwie. W
planie maj¹ przyjêcie bud¿etu na
2014 rok.
Na pocz¹tku starosta przedstawi
sprawozdanie z prac zarz¹du. Bêdzie
informacja na temat s³u¿by zdrowia
w powiecie oraz raport z wykonania
programu ochrony œrodowiska.
Pierwsze dwie uchwa³y dotycz¹

Idea jest taka, ¿eby powsta³o centrum opieki d³ugoterminowej sk³adaj¹ce siê z zak³adu opiekuñczoleczniczego, oddzia³u pacjentów
wentylowanych mechanicznie, oddzia³u geriatrii i oddzia³u geriatrii
dziennej, ³¹cznie z ca³¹ infrastruktur¹
i diagnostyk¹. To jest na etapie projektu, pozwolenia na budowê, i mam
nadziejê, ¿e skutecznie znajdê dofinansowanie na ten projekt.
Natomiast oceniaj¹c perspektywy finansowania niektórych œwiadczeñ przez NFZ, to te kwestie zostan¹ podniesione i bêd¹ musia³y
byæ finansowane. Bêdzie to trochê
inny obiekt ni¿ te, które s¹ realizowane w tej chwili czy projektowane w
województwie. Nie wiem w jaki sposób one zakoñcz¹ siê, poniewa¿ ka¿dy z dziewiêciu inwestorów zak³ada
budowê obiektu od kilkudziesiêciu
do ponad 140 ³ó¿ek. Ka¿dy zak³ada,
¿e bêdzie mia³ komercyjnych pacjentów, którzy przynios¹ mu 4 tys. z³.
Obawiam siê, ¿e takiej iloœci pacjentów w tym województwie nie znajdzie. Jeden z inwestorów zak³ada z
kolei, ¿e bêd¹ tu przyje¿d¿ali pacjenci z Niemiec lub z krajów arabskich.
W takim wypadku nie bêdzie to
¿adna konkurencja dla nas, poniewa¿ my bêdziemy oparci o kontrakt
z Narodowym Funduszem Zdrowia,
a us³ugi kierowane do tych osób,
które bêd¹ finansowane przez NFZ.
Dzisiaj projekty s¹ ca³y czas w przygotowaniu. Jest okres przejœciowy jeden okres finansowania koñczy
siê, drugi nie jest jeszcze do koñca
zdefiniowany – wyjaœni³ dyrektor
Jacek Pietryka.

Doskona³a wspó³praca
Wicestarosta Jan Zdanowicz
nawi¹zuj¹c do dzia³añ, realizowanych na terenie przychodni w
£obzie podkreœli³ bardzo dobr¹
wspó³pracê z dzier¿awc¹.

- Tu jest dobitny przyk³ad wspó³pracy z dyrektorem Arturem Mackiewiczem, który szefuje naszemu szpitalowi i jednoczeœnie dba o sprawy
zwi¹zane z rozbudow¹ naszej przychodni. Mieli problem, który rozwi¹zaliœmy od rêki. Przyjechali przedstawiciele na czele z dyrektorem panem Arturem Mackiewiczem, u nas
by³ geodeta powiatowy, dyrektor
zarz¹du dróg powiatowych, moja
skromna osoba, spotkaliœmy siê,
przedyskutowaliœmy, zg³êbiliœmy
temat i podjêliœmy pewne decyzje, w
jakim kierunku idziemy, a sprawa –
banalna. Zajêcie pasa drogowego
od ulicy Wojska Polskiego. Tam
bêdzie budowany nowy podjazd,
stare zostan¹ zlikwidowane. Nowy
bêdzie inny, ³adniejszy, wê¿szy, ale
wchodz¹ na nasz pas drogowy. Nie
bêdzie ¿adnego problemu za zajêcie
pasa drogowego, bêdzie wniesiona
op³ata w wysokoœci 50-60 z³, ale
zgodnie z prawem coœ takiego musi
mieæ miejsce. Od strony ulicy Sikorskiego jest parking przed wejœciem
do przychodni. Parking to dzia³ka
pasu drogowego a¿ do granicy budynku. Ze strony naszych partnerów pad³a propozycja, by przekazaæ
im ten kawa³ek, a oni na w³asny koszt
zrobi¹ parking, odnowi¹ murek. Nie
ma problemu. Przecie¿ nikt z nas tutaj nie myœla³by, ¿e to jest pas drogowy, myœla³by, ¿e to jest przynale¿ne
do tego budynku. Okazuje siê, ¿e
nie. Siadamy, rozmawiamy, za³atwiamy sprawê niemal¿e w jednym tygodniu, ale to s¹ prace robocze, to nie
s¹ prace zarz¹du. My przygotujemy
materia³, nad którym zarz¹d póŸniej
bêdzie dyskutowa³. Poda³em ten
ma³y przyk³ad jako bardzo dobrej
wspó³pracy, ¿e do wspó³pracy s¹
potrzebne dwie strony, które zaczynaj¹ ze sob¹ jak najwczeœniej rozmawiaæ – powiedzia³ wicestarosta Jan
Zdanowicz.
MM

przyjêcia programów: ochrony œrodowiska w powiecie na lata 2013-2016
oraz programu przeciwdzia³ania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego
rynku pracy na lata 2013-2020.
Kolejne uchwa³y: zmiana wieloletniej prognozy finansowej; przyjêcie bud¿etu na 2014 rok oraz kilka
uchwa³ o planach pracy komisji.
Na zakoñczenie interpelacje i zapytania.
(r)

Kara za niezg³oszone gara¿e
i budynki gospodarcze
(GMINA DOBRA). Zgodnie z
zapowiedzi¹ na terenie gminy zosta³y przeprowadzone kontrole podatkowe, które mia³y na celu sprawdziæ zgodnoœæ istniej¹cych budynków gospodarczych z ewidencj¹
gruntów i budynków. Okaza³o siê,
¿e nie wszystkie zosta³y zg³oszone,
a to mo¿e kosztowaæ.
Wobec tego faktu zosta³y przeprowadzone oglêdziny niektórych
budynków, szczególnie gara¿y blaszanych, znajduj¹cych siê na terenach wybranych dzia³ek. Okaza³o
siê, ¿e nie ma ich w ewidencji. W
takich wypadkach gmina mo¿e na³o¿yæ karê i obci¹¿yæ za 5 lat wstecz
podatkiem. Aby tego unikn¹æ, bowiem kara mo¿e byæ dotkliwa, gminy
zazwyczaj prosz¹ mieszkañców, aby
sami zg³osili siê do ewidencji, nim
sami to zrobi¹. Wówczas naliczanie

podatku zaczyna siê bez dodatkowych obci¹¿eñ.
Lepiej zatem dope³niæ formalnoœci zwi¹zanych z legalizacj¹ dokumentacji budowlanej i pozwoleñ na
u¿ytkowanie posadowionych budynków, ni¿ czekaæ a¿ urzêdnicy zrobi¹ to za nas. W przysz³ym roku zostan¹ przeprowadzone kontrole legalnoœci u¿ytkowania budynków
gospodarczych na terenie gminy
Dobra.
op

Serdeczne podziêkowania
krewnym, s¹siadom,
przyjacio³om,
znajomym oraz wszystkim,
którzy wziêli udzia³
w uroczystoœci pogrzebowej

œp. Zygmunta Karkuszewskiego
sk³adaj¹
córka Agnieszka, Rodzina.
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OG£OSZENIE URZÊDU MIEJSKIEGO W £OBZIE

tygodnik ³obeski 17.12.2013 r.

INFORMACJA
Burmistrz £obza informuje,
i¿ w dniach:
- 24 grudnia 2013 r. (Wigilia)
Urz¹d Miejski w £obzie czynny bêdzie
w godzinach od 7.30 do 13.00.
- 31 grudnia 2013 r. (Sylwester)
Urz¹d Miejski w £obzie czynny bêdzie
w godzinach od 7.30 do 14.00.

INFORMACJA Z ZAKRESU
GOSPODARKI ŒCIEKOWEJ DLA
MIESZKAÑCÓW GMINY £OBEZ
W zwi¹zku z koniecznoœci¹ uporz¹dkowania gospodarki wodno-œciekowej na
terenie Gminy £obez, Burmistrz £obza
informuje, ¿e na podstawie art. 4 ust. 1 i
2 ustawy z dnia 13 wrzeœnia 1996r. o
utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminach (Dz. U. z 2012r., poz. 391 i poz.
951), Rada Miejska w £obzie podjê³a
Uchwa³ê Nr XXIV/185/12 Rady Miejskiej w £obzie z dnia 28 listopada 2012r.
w sprawie przyjêcia Regulaminu utrzymania czystoœci i porz¹dku na terenie Gminy
£obez, zmienion¹ Uchwa³¹ Nr XXVII/
304/13 z dnia 27 marca 2013r.
Zgodnie z zapisami powy¿szych
uchwa³:
" ka¿dy w³aœciciel nieruchomoœci
zobowi¹zany jest do podpisania umowy
na odbiór nieczystoœci ciek³ych z podmiotem posiadaj¹cym odpowiednie zezwolenia w tym zakresie, przy czym, aby
umowa by³a wa¿na, powinna byæ zawarta
na czas nieokreœlony (umowa sta³a),
" opró¿nianie zbiorników na nieczystoœci p³ynne musi odbywaæ siê z czêstotliwoœci¹ gwarantuj¹c¹ zabezpieczenie ich przed przepe³nieniem, wylewaniem siê nieczystoœci, zanieczyszczeniem i ska¿eniem powierzchni ziemi i
wód podziemnych,
" czêstotliwoœæ wywozu nieczystoœci p³ynnych ze zbiorników bezodp³ywowych powinna wynosiæ minimum raz
na trzy miesi¹ce, przy czym, iloœæ wywiezionych na oczyszczalniê nieczystoœci
ciek³ych powinna byæ zbli¿ona do iloœci
zu¿ytej w tym samym czasie wody.
Stra¿ Miejska w £obzie sukcesywnie
przeprowadza kontrole nieruchomoœci
na terenie ca³ej Gminy.
W przypadku braku umów na wywóz
nieczystoœci ciek³ych lub stwierdzenia
nieszczelnoœci zbiornika na œcieki, prowadzone jest postêpowanie mandatowe
oraz wydawana jest decyzja nakazuj¹ca
uszczelnienie zbiornika bezodp³ywowego

lub budowê przydomowej oczyszczalni
œcieków.
Zgodnie z Uchwa³¹ Nr XXII/172/12
Rady Miejskiej w £obzie z dnia 31 paŸdziernika 2012r. w sprawie przyjêcia koncepcji rozwoju sieci kanalizacyjnej i sposobu zagospodarowania œcieków na terenach nieskanalizowanych gminy £obez,
planuje siê w latach 2015-2020 budowê
sieci kanalizacyjnej w nastêpuj¹cych
miejscowoœciach: Niegrzebia, Suliszewice, Wysiedle (2015), Dobieszewo, Unimie, Worowo (2016), Meszne, Poradz,
Zache³mie (2017), Karwowo, Prusinowo,
Rynowo (2018), Bonin, Grabowo, Klêpnica (2019), Ro¿nowo £obeskie, Zagórzyce, Zajezierze (2020). Dla mieszkañców powy¿szych miejscowoœci, w zwi¹zku z planowan¹ budow¹ sieci kanalizacyjnej, nie przys³uguje dofinansowanie do
budowy przydomowych oczyszczalni
œcieków. Mo¿na siê natomiast staraæ o
dofinansowanie budowy zbiornika bezodp³ywowego w przypadku jego braku lub
stwierdzenia nieszczelnoœci.
Po wybudowaniu sieci kanalizacyjnej
w ww. miejscowoœciach bêdzie istnia³a
koniecznoœæ przy³¹czenia nieruchomoœci
do sieci kanalizacji sanitarnej.
W miejscowoœciach, w których, zgodnie z powy¿sz¹ uchwa³¹ nie planuje siê
budowy sieci kanalizacyjnej, tj.: Budziszcze, Byszewo, kolonia Klêpnica, Ko³dr¹b,
£ob¿any, Polakowo, Przyborze, Tarnowo, Trzeszczyna, kolonia Zagórzyce,
Zakrzyce, Zdzis³awice, na dzieñ dzisiejszy
istnieje mo¿liwoœæ dofinansowania z bud¿etu Gminy zarówno budowy przydomowej oczyszczalni œcieków, jak równie¿
zbiornika bezodp³ywowego.
W trosce o ochronê naszego lokalnego œrodowiska, jak równie¿ w celu wyeliminowania nieprawid³owoœci w zakresie
gospodarki œciekowej i unikniêcia ponoszenia niepotrzebnych kosztów na p³acenie mandatów, proszê o zastosowanie siê
do powy¿szej procedury.

INWESTYCJE GMINNE
1. Opracowano i z³o¿ono do Lokalnej
Grupy Dzia³ania Centrum Inicjatyw
Wiejskich w £obzie wniosek o dofinansowanie projektu pt. „Urz¹dzenie si³owni plenerowej w £obzie” w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - Ma³e projekty.
Ca³kowita wartoœæ projektu - 25 950,55 z³
Wnioskowana kwota dofinansowania 16 878,41z³
2. Opracowano i z³o¿ono do Lokalnej
Grupy Dzia³ania Centrum Inicjatyw
Wiejskich w £obzie wniosek o dofinansowanie projektu pt. „Budowa œwietlicy wiejskiej w Dalnie wraz z wyposa¿eniem” w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich - Odnowa i rozwój wsi.
Ca³kowita wartoœæ projektu - 701
851,65 z³.
Wnioskowana kwota dofinansowania 342 928,00 z³.
3. Opracowano i z³o¿ono do Urzêdu
Marsza³kowskiego Województwa Zachodniopomorskiego wniosek o dofinansowanie projektu pt. „Energia ze
s³oñca - Monta¿ ogniw fotowoltaicz-

nych na budynkach u¿ytecznoœci publicznej w celu poprawienia efektywnoœci kosztowej i energetycznej budynków„ w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego - Dzia³anie 4.1 Energia
Odnawialna i zarz¹dzanie energi¹.
Ca³kowita wartoœæ projektu - 2 130 000 z³
Wnioskowana kwota dofinansowania 213 000 z³.
4. Og³oszono przetarg na wykonanie
zadania pn. „Przebudowa nawierzchni
placu przy Szkole Podstawowej nr 1 w
£obzie”. Wybrano wykonawcê Przedsiêbiorstwo Produkcyjne-Us³ugowoHandlowe DROKON Kazimierz Jasik
z siedzib¹ w Œwidwninie, który wykona roboty budowlane za kwotê 204
741,26 z³ w terminie do 06.06.2014 r.
5. Wybrano i podpisano umowê z firm¹
KOMPLET INWEST S. J. Tomasz
Granpos, El¿bieta Pra¿anowska-Nieboj z siedzib¹ w Gorzowie Wielkopolskim na zadanie pn. „Pe³nienie funkcji
In¿yniera Kontraktu przy modernizacji i rozbudowie oczyszczalni œcieków
w £obzie”. Wartoœæ us³ugi - 178 000,00
z³.

STRA¯ MIEJSKA w £obzie PRZYPOMINA
W£AŒCICIELOM NIERUCHOMOŒCI NA TERENIE
GMINY £OBEZ O USTAWOWYCH OBOWI¥ZKACH:
- Umieszczenia w odpowiednim miejscu i utrzymania w nale¿ytym stanie tabliczki
z numerem porz¹dkowym nieruchomoœci nazw¹ ulicy, placu, miejscowoœci.
- Oœwietlenia tabliczki z numerem porz¹dkowym nieruchomoœci.
- Utrzymania czystoœci i porz¹dku w obrêbie nieruchomoœci.
- Zbierania powsta³ych na terenie nieruchomoœci odpadów komunalnych i nieczystoœci ciek³ych zgodnie z wymogami okreœlonymi w regulaminie (prawo lokalne).
- Uprz¹tniêcie b³ota, œniegu, lodu i innych zanieczyszczeñ z chodników
po³o¿onych wzd³u¿ nieruchomoœci, przy czym za taki chodnik uznaje siê
wydzielon¹ czêœæ drogi publicznej s³u¿¹c¹ dla ruchu pieszego po³o¿on¹ bezpoœrednio przy granicy nieruchomoœci; w³aœciciel nieruchomoœci nie jest
obowi¹zany do uprz¹tniêcia chodnika, na którym jest dopuszczony p³atny
postój lub parkowanie pojazdów samochodowych;
Podstawa prawna:
- art. 64 §1 i §2Ustawy z dnia 20 maja 1971r. Kodeksu Wykroczeñ (Dz.U. 2013
poz. 482 z póŸn. zm.),
- w zwi¹zku z art. 47b ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne (Dz.U. 2010r. Nr 193 poz. 1287z póŸn. zm.).
- art. 10 ust. 1, 2 i 2a Ustawy z dnia 13 wrzeœnia 1996r. o utrzymaniu czystoœci
i porz¹dku w gminach (Dz.U. 2012r. poz. 391 z póŸn. zm.),
Jednoczeœnie informujê, ¿e nie stosowanie siê do w/w przepisów zagro¿one jest: - grzywn¹.
Sprawdzenia nieruchomoœci pod wymienionym k¹tem bêd¹ prowadzane przez
Stra¿ników Stra¿y Miejskiej w £obzie na terenie Miasta i Gminy £obez.

Dzier¿awa dzia³ki na ogródek letni
Burmistrz £obza informuje ¿e odda w dzier¿awê czêœæ dzia³ki po³o¿onej ko³o fontanny - z przeznaczeniem pod prowadzenie ogródka letniego (dzia³ka o pow. 100
mkw.)
Umowa zostanie zawarta na okres 10 lat od dnia 01 kwietnia 2014 r. do 31 marca
2024 roku.
Przetarg na dzier¿awê odbêdzie siê dnia 09 stycznia 2014 r o godz. 10.45.
Z warunkami przetargu mo¿na zapoznaæ siê w pokoju Nr 11 Urzêdu Miejskiego w
£obzie b¹dŸ pod numerem telefonu 91 397 61 73.
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Z ¯YCIA POWIATU

Nowe op³aty
za pozostawione
samochody

Najaktywniejsze szkolne
ko³o LOP w województwie
pracuje w £obzie

W Szczecinie odby³o siê 18
grudnia 2013 r. uroczyste podsumowanie XXXIII edycji konkursu
na „Najaktywniejsze Szkolne Ko³o
LOP w województwie zachodniopomorskim”.

(POWIAT). Podczas ostatniej
sesji Rady Powiatu radni podjêli
uchwa³ê w sprawie ustalenia wysokoœci op³at za usuniêcie i przechowywanie pojazdów oraz wysokoœæ
kosztów w przypadku odst¹pienia
od osuniêcia pojazdu, obowi¹zuj¹cych w roku 2014.
W 2014 roku za usuniêcie i przechowywanie pojazdu usuniêtego z
drogi bêd¹ wynosiæ: za rower lub
motorower – 111 z³, za ka¿da dobê
przechowywania – 18 z³, za motocykl
– 220 z³, za ka¿d¹ dobê przechowywania 25 z³, za pojazd o dopuszczonej masie ca³kowitej do 3,5 t – za
usuniêcie 483 z³, za ka¿d¹ dobê przechowywania – 38 z³, za pojazd o
dopuszczalnej masie ca³kowitej
pow. 3,5 t do 7,5 t za usuniêcie – 603
z³, za ka¿d¹ dobê przechowywania –
50 z³, za pojazd o dopuszczalnej masie ca³kowitej 7,5 t do 16 t za usuniêcie 854 z³, za ka¿d¹ dobê przechowywania 72 z³, za pojazd o dopuszczalnej masie ca³kowitej do 16 t za usuniêcie – 1259 z³, za ka¿d¹ dobê przechowywania 134 z³, za pojazd przewo¿¹cy materia³y niebezpieczne –
1532 z³, za ka¿d¹ dobê przechowywania 198 z³.
Wysokoœæ kosztów powsta³ych
wskutek wydania dyspozycji usuniêcia pojazdu, je¿eli odst¹piono od
usuniêcia pojazdu z powodu ustania
przyczyn jego usuniêcia, w zale¿noœci od rodzaju pojazdu zosta³y zo-

sta³y okreœlone w wysokosci: rower
lub motorower – 55 z³, motocykl – 110
z³, pojazd o dopuszczalnej masie ca³kowitej do 3,5 t - 241,50 z³, pojazd o
dopuszczalnej masie ca³kowitej powy¿ej 3,5 do 7,5 t - 301,50 z³, pojazd
o dopuszczalnej masie ca³kowitej
powy¿ej 7,5 do 16 t - 427 z³, pojazd
o dopuszczalnej masie ca³kowitej
powy¿ej 16 t – 629, 50 z³, pojazd przewo¿¹cy materia³y niebezpieczne –
766 z³.
Uchwa³a obowi¹zuje od 1 stycznia 2014 r.
Op³aty te s¹ dochodem w³asnym
powiatu. W roku 2013 by³y holowane i przechowywane zaledwie trzy
pojazdy, z tego dwa zosta³y odebrane przez w³aœcicieli. W przypadku
trzeciego jeszcze pod koniec listopada toczy³o siê postêpowanie wyjaœniaj¹ce.
- Ró¿nica pomiêdzy cen¹ ustalon¹ przez Radê Powiatu, a cen¹, jaka
bêdzie oferowana przez przedsiêbiorstwo przewo¿¹ce te pojazdy, to
bêdzie zysk powiatu. Wzrost op³at w
stosunku do cen ubieg³orocznych
jest od 1 z³ do 10 z³, w zale¿noœci od
rodzaju pojazdu. Przyk³adowo rower
o 1 z³, samochód osobowy o 3 z³. Na
przetrzymywanych pojazdach starostwo zarobi³o za dwa pojazdy 1254
z³. W przypadku przepadku na rzecz
mienia powiatu, starostwo mo¿e
sprzedaæ pojazd albo przeznaczyæ na
z³omowanie – poinformowa³ wicestarosta Jan Zdanowicz.
MM
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Nauczyciele – opiekunowie mieli
za zadanie przedstawiæ dzia³ania
ko³a w roku szkolnym 2012/13 w formie kroniki i prezentacji multimedialnej. Konkurs zosta³ rozegrany w
czterech kategoriach wiekowych. W
kategorii szkó³ ponadgimnazjalnych
komisja przyzna³a pierwsze miejsce
Zespo³owi Szkó³ im. T. Koœciuszki w
£obzie.
Oceniaj¹cy pracê kó³ brali pod
uwagê udzia³ w projektach, badaniach, doœwiadczeniach, konkur-

sach, podejmowanie dzia³añ na
rzecz ochrony œrodowiska, takich
jak np. „Sprz¹tanie Œwiata”, zbiórka
surowców wtórnych, dokarmianie
zwierz¹t czy pielêgnacja zieleni.
Szczególnie wysoko oceniono, w
przypadku ³obeskiego ko³a, tak¿e
udzia³ w ró¿norodnych akcjach o
charakterze prozdrowotnym. Podkreœlono wielk¹ ró¿norodnoœæ dzia³añ szko³y.
Prezesem zwyciêskiego ko³a
by³a Karolina Rodak, uczennica klasy biologicznej w LO, natomiast
opiekunem pani Jolanta Abramowska. Warto dodaæ, ¿e tegoroczny
sukces jest kolejnym. Od kilku lat
szkolne ko³o LOP z Zespo³u Szkó³ im.
T. Koœciuszki w £obzie zajmuje I
miejsce w województwie.
(o)

Bêd¹ widoczni na drodze

(WÊGORZYNO)„B¹dŸwidoczny na drodze” to temat przewodni
spotkañ z dzieæmi ze szkó³ w Wêgorzynie i Runowie Pomorskim.
Szybko zapadaj¹cy obecnie
zmrok i niesprzyjaj¹ce warunki atmosferyczne to niekiedy sytuacje, w
których dochodzi do zdarzeñ drogowych z udzia³em pieszych. Aby dzieci z gminy Wêgorzyno mog³y bezpiecznie wracaæ ze szkó³ do swoich
domów, w ramach programu Widocznie - Ekologicznie III otrzyma³y
odblaski, a tak¿e kamizelki odblaskowe ufundowane przez Agencjê Re-

strukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Zanim dzieci mog³y nacieszyæ siê
otrzymanymi odblaskami, musia³y
„udowodniæ”, ¿e znaj¹ zasady bezpiecznego poruszania siê jako piesi
w terenie zabudowanym, a tak¿e
poza nim. Uczniowie w ramach profilaktycznego spotkania o bezpieczeñstwie prezentowali zasady prawid³owego przejœcia przez pasy dla
pieszych, a tak¿e omawiali zasady
bezpiecznej podró¿y rowerkiem.
Kiedy ju¿ wszyscy pozytywnie zaliczyli egzamin, w nagrodê otrzymali
opaski oraz kamizelki odblaskowe. k
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SPORT

Dziewczêta z Radowa
Ma³ego wicemistrzyniami
Polski w koszykówce

Bardzo dobry wynik w rywalizacji o Mistrzostwo Polski dru¿yn
LZS osi¹gnê³y dziewczêta z Radowa
Ma³ego. Turniej fina³owy odby³ siê
w Stargardzie 30 listopada 2013 r.
Zawodniczki d³ugo przygotowywa³y siê do tej rywalizacji, chcia³y
poprawiæ wynik z ubieg³ego roku,
gdzie wywalczy³y trzecie miejsce.
Mecz otwarcia dziewczêta rozegra³y z reprezentacj¹ z województwa
wielkopolskiego. Bardzo trudny,
doœwiadczony przeciwnik, który w
swoim sk³adzie posiada³ wysokie i
bardzo sprawne zawodniczki. Mimo
przewagi wzrostu przeciwniczek
dziewczêta z Radowa wygra³y ten
mecz 47:32.
Losowanie kolejnoœci nastêpnych spotkañ nie by³o dla nas po-

myœlne, poniewa¿ po godzinnej
przerwie musieliœmy rozegraæ kolejne spotkanie z reprezentacj¹ województwa opolskiego. Trudne spotkanie z t¹ reprezentacj¹ dziewczêta
przegra³y wynikiem 57:72 i w koñcowej rywalizacji zajê³y drugie miejsce.
Wyniki koñcowe:
I miejsce - województwo opolskie
II miejsce - województwo zachodniopomorskie (UKS Radowo
Ma³e)
III miejsce - województwo wielkopolskie
Sk³ad naszej dru¿yny: Dorota
Kusyk, Izabela Lorent, Agnieszka
Sira, Patrycja Komosa, Natalia ¯a³obowska, Dominika Strzelczyk, Anna
Tchurz i Sandra Tchurz. Trener: Miros³aw Budzyñski.
(o)
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DALP 2013/14
(07.12.2013r. - 04.01.2014r.)
Wyniki 2 kolejki z 14.12.2013 r. (sobota)
No to w plecy
- Szczecin Team
Dobermani
- FC Niepokonani
Ogniwo Dzwonowo
- WKS Papirusy
FC Niepokonani
- Hamuj piêt¹, bêdzie szybciej
Nocny Team
- Ostrzyca
WKS Papirusy
- Dobermani
Szczecin Team
- Ogniwo Dzwonowo
SKS Bród
- Nocny Team
Ostrzyca
- No to w plecy
Hamuj piêt¹, bêdzie szybciej - SKS Bród
Tabela
Miejsce. Dru¿yna.
Mecze.
1. Nocny Team
4
2. Szczecin Team
4
3. Dobermani
4
4. SKS Bród
4
5. WKS Papirusy
4
6. Ostrzyca
4
7. FC Niepokonani
4
8. Ogniwo Dzwonowo
4
9. No to w plecy
4
10. Hamuj piêt¹, bêdzie szybciej
4

Punkty.
12
9
9
7
7
6
3
3
3
0

1:3
2:1
3:5
8:0
2:1
0:3
4:1
0:1
4:1
1:17

Bramki +/16/6
14/10
8/5
23/5
11/11
17/6
13/9
13/17
11/18
2/41

Liderzy strzelców:
12 - Micha³ Pa³czyñski (SKS Bród),
8 - Cetnarski M. (Ogniwo Dzwonow),
6 - Stachowiak M. (Ostrzyca), Sawczuk K. (Szczecin Team), Sadowski P.
(FC Niepokonani),
5 - Padziñski D. (Nocny Team),
4 - Wrzesieñ S. (SKS Bród), GuŸniczak W. (Dobermani), Plewiñski F. (WKS
Papirusy), Omelaniuk A. (SKS Bród).
Termin 3 - 21.12.2013 r. (sobota)
16.05
Szczecin Team
16.30
Dobermani
17.00
Nocny Team
17.25
Ostrzyca
17.50
No to w plecy
18.15
WKS Papirusy
18.40
SKS Bród
19.05
Hamuj piêt¹, bêdzie szybciej
19.30
FC Niepokonani
19.55
Dobermani

- Ostrzyca
- Ogniwo Dzwonowo
- FC Niepokonani
- Ogniwo Dzwonowo
- SKS Bród
- Nocny Team
- Szczecin Team
- WKS Papirusy
- No to w plecy
-Hamujpietabêdzieszybciej

Miko³ajkowy Turniej Karate Kyokushin Mielno, 7 grudnia br.
(RESKO) 5 medali karateków
klubu Karate Kyokushin Centrum
Kultury w Resku w Miko³ajkowym
Turnieju Karate Kyokushin dla
dzieci do lat 12 organizowanym
przez Mieleñski Klub Sztuk Sportów Walki.
Wœród 150 zawodników z 7 klubów z naszego województwa reski
klub reprezentowali : Szymon Dusza,
Fryderyk Lewandowski, Sergiusz
Walentynowicz, Kacper Krêplewski, Maciej Pejcz, Jêdrzej i Szymon
Pluciñscy, Malwina B³ach, Julia
Ka³a, Mateusz Romaszko, Filip Fedak, Kacper Gaw³owski. Zawody
odby³y siê w 3 konkurencjach - kata,
walka z cieniem (kumite no contact)
oraz walka lekki kontakt (kumite light contact).

Po zaciêtej rywalizacji na podium
stanêli: II miejsce w kumite light
contact ch³opców 8/9 lat Szymon
Dusza, III miejsce w kata ch³opców
10 lat Fryderyk Lewandowski, III
miejsce w kumite light contact
dziewczynek 8/9 lat Malwina B³ach,
III miejsce w kumite no contact
dziewczynek 6 lat Julia Ka³a, III miejsce w kumite no contact ch³opców 7
lat Jêdrzej Pluciñski.
W trakcie turnieju zawodników
odwiedzi³ œw. Miko³aj, który wrêczy³
paczki oraz pami¹tkowe medale,
zgodnie z ide¹ „Ka¿dy, kto prze³amuje siê i wychodzi do walki, ju¿ jest w
pewnym sensie zwyciêzc¹, bo pokona³ swoje najwiêksze s³aboœci,
strach i niepewnoœæ”. Gratulacje dla
wszystkich zawodników. Osu! (o)

tygodnik ³obeski 17.12.2013 r.
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Turniej im. S. Paw³owskiego wygrywa Œwidwin

(WÊGORZYNO). 15 grudnia
(niedziela) w hali sportowej w Wêgorzynie odby³ siê po raz drugi Turniej Pi³ki No¿nej im. Stanis³awa
Paw³owskiego - wieloletniego dzia³acza Sparty Wêgorzyno.

AP Technik Œwidwin „B”, Drawa
Drawsko Pomorskie, Sarmata Dobra, Sparta Wêgorzyno „A” oraz
Sparta Wêgorzyno „B”. Pojedynki
toczono systemem „ka¿dy z ka¿dym”.

Do rywalizacji stanê³o szeœæ dru¿yn z rocznika 2004. Zagra³y: Akademia Pi³karska Technik Œwidwin „A”,

W trakcie meczów przygotowano szereg atrakcji dla m³odych zawodników, w tym loteriê i przybycie

Œwiêtego Miko³aja, który rozda³ prezenty.
Turniej wygra³a dru¿yna Spójni
Œwidwin „A”. II miejsce: Drawa
Drawsko, III: APT Spójnia „A”, IV:
Sparta Wêgorzyno „A”, V: Sarmata
Dobra. Miejsce VI zajê³a dru¿yna
Sparty „B”.
Dyplomy i puchary wrêczali: Sta-

nis³aw Paw³owski i burmistrz Wêgorzyna Monika KuŸmiñska. Mecze
sêdziowali: Tomasz Kamiñski i Andrzej Nowacki.
Organizatorem i pomys³odawc¹
turnieju by³ £ukasz Nowacki - trener
wêgorzyñskich orlików, który ju¿ zapowiedzia³ kolejny turniej, który
odbêdzie siê na prze³omie maja i
czerwca 2014 r.
(o)

Prezydent Polski obj¹³ konferencjê patronatem,
a czy lokalne w³adze zainteresuj¹ siê tematem?
(POLSKA-£OBEZ). Ogólnopolskie Stowarzyszenie Ksiêgarzy
z siedzib¹ w £obzie wraz z prof. zw.
dr. hab. Ew¹ Komorowsk¹ w ramach
obchodów „650 lat w s³u¿bie ksi¹¿ki” organizuje w £obzie przysz³ym
roku konferencjê naukow¹ pt.
„Ksi¹¿ka dobrem kultury i Ÿród³em wiedzy”.
W spotkaniu wezm¹ udzia³ pracownicy naukowi m.in. z: Uniwersytetu Szczeciñskiego, Wy¿szej Szko³y Bankowej w Szczecinie, Uniwersytetu Gdañskiego, Uniwersytetu
Miko³aja Kopernika, Akademii
Obrony Narodowej w Warszawie,
Uniwersytetu Jagielloñskiego, Uniwersytetu Uniwersytet im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu, byæ mo¿e
Uniwersytetu Wroc³awskiego, spodziewani s¹ goœcie z Berlina i z Lwowa.
Konferencja jest pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polski Bronis³awa
Komorowskiego. Lokalnych w³adz
to nie interesuje.
Wszystko zaczê³o siê 12 maja
1364 roku. Akt fundacyjny Studium

Generale (póŸniejszy Uniwersytet
Jagielloñski) wymienia³ wœród pracowników uczelni stacjonariusza.
Organizowa³ on wytwarzanie, udostêpnianie i rozprowadzanie kopii
ksi¹g. Tym samym ³¹czy³ funkcje
wydawcy, ksiêgarza i bibliotekarza.
Data ta przez wspó³czesnych w kraju
uznawana jest za pocz¹tek swoich
zawodów. Aby upamiêtniæ tê rocznicê Komitet Porozumiewawczy Bibliotekarzy, Ksiêgarzy i Wydawców
og³osi³ Jubileuszowy Rok 2014 czasem wzmo¿onych i zintegrowanych
dzia³añ na rzecz wzrostu czytelnictwa oraz poszerzania wiedzy spo³ecznej o ksi¹¿ce pod has³em „650
LAT W S£U¯BIE KSI¥¯KI”.
W sk³ad powo³anego Komitetu
Organizacyjnego Jubileuszu weszli
przedstawiciele œrodowisk zwi¹zanych z ksi¹¿k¹ i jej upowszechnianiem. £obez wpisa³ siê w obchody
przygotowywan¹
konferencj¹
„Ksi¹¿ka dobrem kultury i Ÿród³em
wiedzy” przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Ksiêgarzy z siedzib¹ w
£obzie we wspó³pracy z Wydzia³em
Filologicznym Uniwersytetu Szczeciñskiego. Konferencja ma odbyæ

siê dok³adnie w rocznicê – czyli 1213 maja przysz³ego roku.
Konferencja jest jedynym z
punktów obchodów jubileuszu 650
rocznicy powo³ania przez króla Kazimierza Wielkiego Akademii Krakowskiej „650 lat w s³u¿bie ksi¹¿ki”. Adresowana jest do przedstawicieli
w³adz samorz¹dowych, nauczycieli,
bibliotekarzy, animatorów kultury,
ksiêgarzy oraz wszystkich osób, dla
których kontakt z ksi¹¿k¹ jest istotnym elementem ¿ycia.
Czy i do naszych w³adz, czas
poka¿e, na razie nie wydaj¹ siê byæ
zainteresowane wsparciem konferencji naukowej, która zosta³a zlokalizowana na naszym terenie nie ze
wzglêdów ambicjonalnych, ale dla
zaistnienia £obza i powiatu ³obeskiego na mapie kultury i nauki.
Zgodnie z programem w Polsce zostan¹ zorganizowane dwie konferencje – jedna w Warszawie, druga w
Tarnowie k. £obza – choæ oficjalnie
wszêdzie napisane jest, ¿e w £obzie.
1 paŸdziernika Jerzy Mechliñski
prezes OSK z³o¿y³ pismo na rêce
burmistrza £obza z informacj¹ o
przygotowywanej konferencji. Oso-

biœcie przedstawi³ sytuacjê i jej znaczenie. 20 listopada J. Mechliñski
ponowi³ pismo, na którym widnieje
ju¿ informacja, ¿e obchody objête s¹
patronatem prezydenta RP Bronis³awa Komorowskiego. 27 listopada
otrzyma³ do wiadomoœci pismo zaadresowane do dyrektora Miejskiej
Biblioteki Publicznej w £obzie, podpisane przez wiceburmistrza. Wynika z niego, ¿e stosownie do decyzji
Burmistrza £obza w za³¹czeniu dyrektor otrzymuje pismo J. Mechliñskiego „celem zapoznania i ewentualnego wsparcia konferencji naukowej
pn. „ksi¹¿ka dobrem kultury, podstawowym Ÿród³em wiedzy, nauki, kultury i rozwoju intelektualnego”.
Z ca³ym szacunkiem dla dyrektora i instytucji, jak¹ reprezentuje, ale
znaj¹c mo¿liwoœci finansowe trudno
myœleæ o jakimœ konkretnym wsparciu. A mog³o byæ tak np.: wspiera
burmistrz, a biblioteka korzysta z
obecnoœci naukowców i np. jedna
lub dwie prelekcje o jêzyku, ksi¹¿ce,
literaturze by³aby w bibliotece. Czy¿
nie by³oby to z korzyœci¹ dla wszystkich? Czasami wystarczy po prostu
chcieæ.
MM
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Œwiêty Miko³aj
dzieciom...
DRUKARNIA
oferujemy druk:

ulotek, plakatów, wizytówek, samokopii,
ksi¹¿eczki dla wspólnot, kartoteki itp.

£obez ul. S³owackiego 6
Tel./fax - 91 39 73 730
(RESKO) „I Ty mo¿esz zostaæ
Œwiêtym Miko³ajem” - pod tym has³em 14 grudnia do najbardziej potrzebuj¹cych dzieci z gminy Resko,
trzynasty ju¿ raz, ze œwi¹tecznymi
paczkami wyruszyli Miko³ajowie i
Œnie¿ynki.
W samym Resku urocze Œnie¿ynki zachêca³y przechodniów do
kupienia wigilijnego sianka i jemio³y, a przed Centrum Kultury g³oœna
œwi¹teczna muzyka w wykonaniu
zespo³u „SKAN” z DPS Resko, zaprasza³a mieszkañców do zatrzymania siê pod namiotami, gdzie cz³onkinie „Arki”, przy pomocy druhów z
Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej czêstowa³y kie³bas¹ i pyszn¹ gor¹c¹ zup¹.
Chêtni mogli tak¿e zakupiæ kartki i
ozdoby œwi¹teczne wykonane przez
Ko³o Rêkodzie³a. W Centrum czeka³a na goœci kawa i herbata oraz domowe ciasta upieczone przez panie
ze Stowarzyszenia „Arka”.
Od godziny 13. najm³odsi
uczestniczyli w miko³ajkowych zabawach przygotowanych przez pracowników Centrum Kultury. Dzieci,
z niewielk¹ pomoc¹ rodziców, wykonywa³y ozdoby i stroiki bo¿onarodzeniowe, ale najwiêkszym zainteresowaniem cieszy³o siê ozdabianie
pierniczków, które od czasu do czasu znika³y w ustach ma³ych artystów. Wszystkie autorskie prace,
w³¹cznie z pierniczkami, po skoñczonej zabawie dzieci zabra³y do domu.
Dla tych, którzy nie znaleŸli w
sobie twórczej pasji, w sali widowiskowej trwa³a zabawa przy muzyce w
wykonaniu pana Andrzeja Szatana.
Wszyscy jednak z niecierpliwoœci¹
oczekiwali na wizytê œwiêtego Miko³aja. A ten oczywiœcie przyjecha³
i to w doborowym towarzystwie
weso³ego skrzata i groŸnego pirata.
Przez pó³torej godziny „Kompania
Marzeñ” ze Szczecina niezwykle humorystycznym programem bawi³a
CMYK

nie tylko dzieci, ale i ich rodziców.
Równoczeœnie z imprez¹ w Resku,
we wszystkich œwietlicach wiejskich
odbywa³y siê zabawy i spotkania miko³ajkowe.
A wszystko to dzia³o siê dziêki
organizatorom tej imprezy Stowarzyszeniu na Rzecz Pomocy Rodzinie
„Arka”, Centrum Kultury i Oœrodkowi Pomocy Spo³ecznej w Resku. Prezes Stowarzyszenia Barbara Basowska serdecznie dziêkuje za wielkie
serce sponsorom, dziêki którym do
wielu dzieci móg³, jak co roku, dotrzeæ Miko³aj: Zwi¹zkowi Miast i
Gmin Pojezierza Drawskiego w Z³ocieñcu, Burmistrzowi Reska panu
Arkadiuszowi Czerwiñskiemu, Ko³u
£owieckiemu „¯ubr”, Rolniczej
Spó³dzielni Produkcyjnej ze S³owikowa, B.,J. i M. Junikom, B., A i O.
Je¿om, Bankowi Spó³dzielczemu w
Gryficach, Spó³ce „Wodoci¹gi i Kanalizacje”, Spó³ce „Administrator”,
Nadleœnictwu Resko, G. i J. Romanom, W. i M. Szefelom, H. i R. ¯abka,
Zak³adowi Us³ug Budowlanych i
Komunalnych Resko, J. i K. Babijom,
K. Œliwiñskiemu, D. i K. Kar³owskim.
Miko³aj dotar³ do dzieci dziêki pojazdom u¿yczonym przez Szko³ê Podstawow¹ i Zespó³ Szkó³ w Resku oraz
przez reskie Spó³ki: „Wodoci¹gi i
Kanalizacje” i „Cestrê”. Pani Barbara Basowska, w imieniu g³ównych
organizatorów, równie serdeczne
dziêkuje cz³onkiniom Arki, pracownikom OPS i CK za zaanga¿owanie w
przygotowanie wspólnej imprezy,
skierowanej w szczególnoœci dla
najm³odszych mieszkañców Reska i
gminy. Dziêkuje te¿ uczniom - wolontariuszom z Zespo³u Szkó³ w Resku i
ich opiekunce pani Oldze Piórkowskiej, druhom z OSP, pensjonariuszom i pracownikom DPS. Natomiast
dyrektor CK bardzo dziêkuje radnej,
pani Renacie Kulik za pomoc i czas
poœwiêcony dzieciom.
(ck)

