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Pomimo, ¿e zosta³ zatrudniony w Zwi¹zku Gmin, bra³ jeszcze
delegacje z urzêdu na dojazdy

Burmistrz nam siê
rozdwoi³!
(£OBEZ). Burmistrz £obza
w 2012 roku zarobi³ w
Zwi¹zku Miast i Gmin
Pojezierza Drawskiego
26 tys. z³, w minionym
roku 32 tys. z³. W Radzie
Miejskiej z tego powodu
zawrza³o – nikt nie
wiedzia³ o zatrudnieniu
burmistrza na 1/ 4 etatu
w Zwi¹zku. Ma³o tego,
okaza³o siê, ¿e burmistrz
bra³ na wyjazdy do Zwi¹zku
delegacje. W zwi¹zku z
tym radni zablokowali 100
tys. z³ jako czêœæ sk³adki
do zwi¹zku (ze 171 tys. z³).

Hej kolêda,
kolêda
Przyjecha³em tutaj jako delegat,
z delegacj¹...

...ale te¿ wystêpujê przed wami
jako cz³onek zarz¹du, z pensj¹

Nie chc¹ wiatraków w Dalnie

CMYK

Po¿ar w
Cieszynie
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LISTY - OPINIE - POLEMIKI

Sprostowanie
artyku³u
o 10 mln z³otych

List do redakcji

Gmina Wêgorzyno realizuje
ró¿ne inwestycje. Pod wiêkszoœæ
z nich zaci¹ga kredyty bankowe
lub po¿yczki, które s¹ sp³acane w
nastêpnych latach.
Zgodnie z Wieloletni¹ Prognoz¹ Finansow¹ Gminy Wêgorzyno na lata 2013-2020 z dnia 28
listopada 2013 roku d³ug Gminy z
tytu³u zaci¹gniêtych kredytów i
po¿yczek na realizacjê inwestycji
na koniec 2013 roku bêdzie wynosi³ 8.790.805,32 z³ (plus
313.610 z³, które podlegaj¹ jednorazowej sp³acie w 2014 roku =
9.104.414,91 z³).
D³ug Gminy w kwocie 8.790.
805,32 z³otych roz³o¿ony jest do
sp³aty na lata 2014 -2020 i dotyczy
nastêpuj¹cych inwestycji:
Rozbudowa
oczyszczalni
œcieków wraz z przebudow¹
przepompowni w ulicy Runowskiej w Wêgorzynie - kredyt 1.924.000,00 z³
a) Aglomeracja I ETAP,
Termomodernizacja œwietlic
wiejskich,
Budowa sieci wodoci¹gowej
Cieszyno,
Budowa sieci wodoci¹gowej
Goœcis³aw,
Modernizacja kot³owni na
Osiedlu 40-lecia w Wêgorzynie,

Przebudowa drogi do Trzebawia,
oraz inne zadania - kredyt 4.380.474,00 z³,
Termomodernizacji obiektów
u¿ytecznoœci publicznej w gminach powiatu ³obeskiego - œwietlice wiejskie w Sielsku, Mielnie,
Mieszewie i Runowie Pomorskim
- kredyt - 348.449,37 z³.
Modernizacjê kot³owni (przejœcie z paliwa sta³ego na gaz ziemny) wraz z monta¿em kolektorów
s³onecznych i modernizacj¹ sieci
ciep³owniczej na Osiedlu 40-lecia
PRL w Wêgorzynie - po¿yczka 637.881,95 z³.
Budowa infrastruktury transmisji danych dla Miasta i Gminy
Wêgorzyno - kredyt 1.500.000 z³
plus 313.610 z³, które podlegaj¹
jednorazowej sp³acie w 2014
roku.
WskaŸnik zad³u¿enia Gminy
na 31.12.2013 roku wynosiæ bêdzie 30,03% (przepisy pozwalaj¹
zad³u¿yæ Gminy max do 60%),
czyli sytuacja Gminy Wêgorzyno
jest dobra.
Gmina nie posiada zobowi¹zañ
wymagalnych.
Sporz¹dzi³a
El¿bieta Grabowska.

Burmistrzowi £obza
(ad vocem)
Nie spodziewa³em siê, ¿e list
otwarty do Rady Miejskiej (t³ 46/
608) w sprawie obchodów Œwiêta
Niepodleg³oœci wywo³a wœród ratuszowej elity a¿ takie emocje. Burmistrz - filar lokalnej PO - udzielaj¹c
mi publicznej reprymendy tak oto
manifestowa³ swoje jestestwo:
„Komuna mnie wychowa³a, wyuczy³a, da³a pracê. Tak¹ mamy historiê, z tak¹ histori¹ musimy siê
zgodziæ i musimy j¹ akceptowaæ” koniec cytatu.
Tu ró¿nimy siê zasadniczo, albowiem mnie wychowali rodzice, nauczyli zasad i wartoœci, które komuna mia³a w pogardzie. Za wykszta³cenie i praktykê zawodow¹ zap³aci³em sowicie.
Dla mnie w komunie nic nie by³o
za darmo i rad jestem, ¿e ten zbrodniczy system poszed³ w odstawkê.
Postrzeganie historii ró¿ni nas
bardzo. Je¿eli Burmistrz z pobudek
niew¹tpliwie patriotycznych w bry³ê pomnika zniewolenia sowieckiego „wsadzi³” god³o – aby, jak twierdzi - oddawaæ mu czeœæ, to jesteœmy
skrajnie w rozjazdach. Na takie dictum z ty³u g³owy t³ucze siê sekwencja: „ptak ptakowi nie dorówna, nie
poleci orze³ w g…”.
Nie moim zadaniem jest nawracanie Burmistrza z b³êdnej drogi, który
oœwiadczy³, ¿e „nie ma zamiaru z
tego zrezygnowaæ czy to siê komuœ
podoba czy nie”. Doda³bym - pod
warunkiem, ¿e pod pomnikiem manifestowa³by solo.

Tylko pod tym znakiem

Jesteœmy ju¿ w przededniu œwiat Bo¿ego Narodzenia, a wiêc w czasie wype³nionym licznymi przygotowaniami, by potem obdarowaæ
siê serdecznymi ¿yczeniami,
upominkami, by spotkaæ siê
w gronie rodzinnym i prze¿yæ
te œwiêta w tradycyjnej religijnej atmosferze.
Dobrze, ¿e podczas tegorocznego Adwentu nast¹pi³o wa¿ne wydarzenie. S¹d Apelacyjny w Warszawie
oddali³ apelacjê grupy pos³ów znanych z dzia³añ antykatolickich, która dotyczy³a próby usuniêcia krzy¿a
z Sali sejmowej. W ten sposób moc¹
prawa uznano i rozstrzygniêto, ¿e
obecnoœæ krzy¿a w Sejmie nie narusza niczyich dóbr osobistych. (…)
„krzy¿ jest symbolem religijnym, ale
nie mo¿na pomijaæ jego znaczenia
jako symbolu kultury i to¿samoœci
narodowej” - cyt.

S¹d potwierdzi³ zatem to, co jest
oczywiste dla milionów Polaków od
tysi¹ca lat. W polskiej tradycji krzy¿
ma znaczenie wyjatkowe, co miêdzy
innymi wyra¿a znany patriotyczny
dwuwiersz: Tylko pod tym krzy¿em,
tylko pod tym znakiem Polska jest
Polsk¹, Polak Polakiem .
Obecnie w polskim parlamencie
s¹ dwa krzy¿e, jeden z nich znajduje
miejsce w Sali Senatu a drugi zosta³
powieszony z 19 na 20 paŸdziernika
1997 roku w sali plenarnej Sejmu.
Warto w tym miejscu przytoczyæ
pokrótce historiê oraz symbolikê
tego szczególnego krzy¿a. Zosta³ on
wykonany z drzewa hebanowego
pochodz¹cego z o³tarza w kaplicy
Cudownego Obrazu na Jasnej Górze. Na drzewcu jest umieszczona figurka Chrystusa pochodz¹ca z XIX
wieku. 19 paŸdziernika 1997r. krzy¿
przywieziono do sanktuarium œw.
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Stanis³awa Kostki na ¯oliborzu na
XIII rocznicê mêczeñskiej œmierci ks.
Jerzego Popie³uszki. Podczas Mszy
œw. w intencji ojczyzny le¿a³ on na
grobie ks. Jerzego, a po jej zakoñczeniu Marianna Popie³uszko przekaza³a go licznie zebranym - w przeddzieñ
inauguracji III kadencji Sejmu RP parlamentarzystom Akcji Wyborczej
Solidarnoœæ, którzy udali siê na posiedzenie klubu AWS do Sejmu. Po
zakoñczeniu zebrania, a by³a to ju¿
póŸna godzina, krzy¿ w sali posiedzeñ Sejmu RP zamontowali pos³owie Wójcik i Krutul. Pierwszy z nich
by³ wójtem gminy Suchowola, z której pochodzi³ b³. Ks. Jerzy Popie³uszko.
Z powy¿szego widaæ, ¿e nie jest
to tylko zwyk³y krzy¿, ale tak¿e prawdziwy znak przemian i symbol narodowy. Tak¿e b³. Jan Pawe³ II wo³a³ do
nas: „broñcie krzy¿a…”
Bronis³aw Micek

Poniewa¿ jest inaczej, na mi³oœæ
bliŸniego apelujê:
Nie wci¹gajcie i nie przymuszajcie do tej hucpy m³odzie¿
szkoln¹. Nie wciskajcie jej fa³szywie pojêtego patriotyzmu pod przybytkiem k³amstwa zastyg³ego w
betonie. To podpada pod poustrojowe sieroctwo, tak¿e i wówczas, kiedy ptaka wsadzono nie do tego
gniazda.
Nie potykajmy siê o ten kamieñ
obrazy. Polecam Burmistrzowi studium art. „Veto w czterech œcianach” - czyli lekarzu lecz siê sam.
Pozosta³ym adwersarzom miejskiego establishmentu (t³ 49/611)
lament czyni¹cym nad treœci¹ mego
listu, którym syndrom „homosowieticus” wyraŸnie ograniczy³ percepcjê demokracji nie dam satysfakcji i
nie odniosê siê do ich wypocin.
Niemniej jednak wspó³czujê Przewodnicz¹cemu Rady Miejskiej, nauczycielowi historii, wnukowi hallerczyka, z powodów oczywistych.
MP (do wiad. red.)
£obez 31.XII.2013 r.
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Dyskusja ju¿ jutro, 8 stycznia o 13.00 w urzêdzie

Nie chc¹ wiatraków w pobli¿u Dalna
(£OBEZ) Grupa mieszkañców
najwiêkszej pod³obeskiej wsi Dalno zbiera podpisy przeciwko lokalizacji elektrowni wiatrowych w pobli¿u tej wsi. Jak nam powiedzia³a
jedna z osób z tej grupy – wiatraki
maj¹ stan¹æ zaledwie 500 metrów od
budynków mieszkalnych, na polu za
ogródkami.
Burmistrz £obza Ryszard Sola
tradycyjnie ju¿ nie raczy³ poinformowaæ o planowanych zmianach studium i tym spotkaniu czytelników
naszej gazety. To jednak zbyt wa¿na
sprawa, by j¹ przemilczeæ, gdy¿ wiatraki wp³yn¹ na jakoœæ ¿ycia okolicznych mieszkañców na d³ugie dziesiêciolecia. Wa¿ne wiêc, by mieszkañcy
wypowiedzieli siê w tej sprawie.
Gmina przystêpuje do sporz¹dzenia zmiany studium uwarunkowañ i
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy £obez, w zakresie
obejmuj¹cym tereny pod lokalizacjê
zespo³u elektrowni wiatrowych - tereny u¿ytków rolnych po³o¿one w
œrodkowej czêœci gminy w obrêbach Dalno, Prusinowo, Przyborze,
Poradz, £ob¿any i £obez.
Wy³o¿enie do publicznego wgl¹du projektu zmiany studium wraz
z opracowaniem ekofizjograficznym
i prognoz¹ oddzia³ywania na œrodo-

wisko koñczy siê jutro, 8 stycznia
2014 r. o godz. 15. w Projekt jest
wy³o¿ony w urzêdzie miejskim. Dyskusja publiczna nad przyjêtymi w
projekcie zmiany studium rozwi¹zaniami odbêdzie siê 8 stycznia
(œroda), w urzêdzie miejskim w
£obzie o godz. 13.00.
Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy
ka¿dy, kto kwestionuje ustalenia
przyjête w projekcie zmiany studium
mo¿e wnieœæ uwagi. Uwagi nale¿y
sk³adaæ na piœmie do Burmistrza z
podaniem imienia i nazwiska lub

nazwy jednostki organizacyjnej i
adresu, oznaczenia nieruchomoœci,
której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do 30 stycznia
2014 r.
Wiatraki swoim oddzia³ywaniem
mog¹ dotkn¹æ mieszkañców Dalna,
Poradza, Trzeszczyny, ale te¿ £obza,
zarówno mieszkañców Nowego
Osiedla jak i osiedla Ksi¹¿¹t Pomorskich. Tzw. infradŸwiêki wiatrakowe
siêgaj¹ nawet 3-4 kilometrów. Warto
mieæ na uwadze, ¿e w granicach obszaru zmiany studium nie powstan¹

nowe drogi i tereny zabudowane.
Wymóg postawienia elektrowni wiatrowych jest rygorystyczny dla
¿ycia zwierz¹t (lêgowiska i korytarze
powietrzne ptaków) i przyrody, ale
nie dla ludzi.
Jednak niektóre gminy ju¿ zaczê³y myœleæ o tym problemie i wytyczaj¹ odleg³oœci wiatraków od zabudowañ. Radni gminy Z³ocieniec 30
grudnia 2013 r. przyjêli uchwa³ê, ¿e
wiatraki mo¿na stawiaæ w odleg³oœci
nie mniejszej ni¿ 2 kilometry od zabudowañ mieszkalnych.
KAR

Po¿ar w Cieszynie
(WÊGORZYNO) Do kolejnego
zaprószenia ognia dosz³o w jednym
z budynków gospodarczych w gminie Wêgorzyno.
W niedzielê, oko³o godz. 17.50,
dy¿urny ³obeskiej komendy otrzyma³ zg³oszenie, ¿e pali siê budynek
gospodarczy w miejscowoœci Cieszyno. Na miejsce natychmiast skierowa³ patrol Policji. W pomieszczeniu, w którym dosz³o do po¿aru, w
chwili zdarzenia nie przebywa³y
¿adne osoby.
Ze wstêpnych ustaleñ wynika,
¿e przyczyn¹ powstania po¿aru by³o

zaprószenie ognia wewn¹trz pomieszczenia. Jak siê póŸniej okaza³o,
pomieszczenie to zajmowane by³o
przez 55 letniego mieszkañca gminy
Wêgorzyno, który w tamtym dniu
rozpali³ ogieñ w piecu metalowym, a
nastêpnie uda³ siê do kolegi. W
chwili zdarzenia mê¿czyzna by³ nietrzeŸwy. W akcji ratowniczej poza
Policj¹ udzia³ bra³o tak¿e 5 zastêpów
stra¿y po¿arnej oraz pogotowie ratunkowego. Z budynku wielorodzinnego znajduj¹cego siê w bezpoœrednim s¹siedztwie budynku gospodarczego ewakuowano 10 osób.

Na miejscu mundurowi przeprowadzili oglêdziny miejsca zdarzenia
oraz przes³uchali œwiadków. Przyczyny po¿aru bêd¹ wyjaœniane w
prowadzonym postêpowaniu przygotowawczym.
(kp)

Str
Str.. 4

£OBEZ
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Pomimo, ¿e zosta³ zatrudniony w Zwi¹zku Gmin, bra³ jeszcze delegacje z urzêdu na dojazdy

Burmistrz nam siê rozdwoi³!
(£OBEZ). Burmistrz £obza w
2012 roku zarobi³ w Zwi¹zku Miast
i Gmin Pojezierza Drawskiego 26
tys. z³, w minionym roku 32 tys. z³.
W Radzie Miejskiej z tego powodu
zawrza³o – nikt nie wiedzia³ o zatrudnieniu burmistrza na 1/ 4 etatu
w Zwi¹zku. Ma³o tego, okaza³o siê,
¿e burmistrz bra³ na wyjazdy do
Zwi¹zku delegacje. W zwi¹zku z
tym radni zablokowali 100 tys. z³
jako czêœæ sk³adki do zwi¹zku (ze
171 tys. z³).
Pisaliœmy ju¿ o tym, ¿e burmistrzowie zasiadaj¹cy w zarz¹dzie
Zwi¹zku Miast i Gmin Pojezierza
Drawskiego zatrudnieni s¹ na 1/4
etatu z wyboru, co oznacza pensje
burmistrzowskie. Gdy spytaliœmy o
zakres obowi¹zków w ramach zatrudnienia, dyrektor biura Zwi¹zku
mieszcz¹cego siê w Z³ocieñcu wyjaœni³, ¿e zatrudnienie burmistrza jest
na zadaniowo rozliczany czas pracy,
co oznacza, ¿e maj¹ do zrealizowania
pewne zadania w ci¹gu miesi¹ca.
Jednak zadaniowo zatrudnia siê na
kontrakt, a nie na umowê o pracê,
której warunki œciœle okreœla kodeks
pracy.
Burmistrz £obza Ryszard Sola
pobiera wynagrodzenie w Urzêdzie
Miejskim w £obzie z podatków, nastêpnie jedzie do Z³ocieñca do drugiej swojej pracy, równie¿ op³acanej
przez podatników, a w dodatku je¿d¿¹c
tam pobiera³ z gminy delegacje.
I tak zgodnie z zestawieniem delegacji tylko za rok 2012 burmistrz
£obza wyje¿d¿a³ w 2012 roku 11 razy,
w tym 5 razy na walne (zgromadzenie) Zwi¹zku i 6 razy na posiedzenie
zarz¹du oraz „spotkania” w siedzibie
Zwi¹zku Miast i Gmin Pojezierza
Drawskiego. £¹czny koszt delegacji
wyniós³ prawie 550 z³. Du¿o? Ma³o?
Niech powiedz¹ np. so³tysi, którzy
na organizacjê imprez dostaj¹ po
oko³o 200 z³.
Spróbowaliœmy wyjaœniæ sytuacjê z delegacjami. Oprócz burmistrza delegatami Gminy £obez do
Zwi¹zku w Z³ocieñcu jest radny
Bogdan Górecki i Adam Kogut z
urzêdu. Obaj stwierdzili, ¿e jeŸdzili na
walne zebrania razem z burmistrzem,
ale nie brali pieniêdzy za delegacje.
Bra³ je burmistrz, jad¹c swoim autem.
Burmistrz Sola zapytany o delegacje stwierdzi³, ¿e jego wyjazdy na
walne nie maj¹ zwi¹zku z jego prac¹
na 1/4 etatu w zwi¹zku, chocia¿ powszechnie wiadomo, ¿e nikt nikomu
do dojazdów do pracy nie dop³aca.
Doje¿d¿a siê na w³asny koszt. Jednak burmistrz twierdzi, ¿e jeŸdzi³ na
walne (zgromadzenia), które zreszt¹

Przyjecha³em tutaj jako delegat,
z delegacj¹...

...ale te¿ wystêpujê przed wami
jako cz³onek zarz¹du, z pensj¹

obywa³y siê do po³udnia, a wiêc w
godzinach urzêdowania, nie w ramach swego zatrudnienia w Zwi¹zku, ale jako reprezentant Gminy, dlatego bra³ delegacje z urzêdu. Doda³,
¿e w ramach zatrudnienia na 1/4 etatu spotyka³ siê w zarz¹dzie Zwi¹zku
po godzinie 15., a tak¿e w soboty.
- Mog³o siê zdarzyæ, ¿e raz lub
dwa by³em na zarz¹dzie - powiedzia³.
Niestety przeczy temu wykaz
delegacji za 2012 rok, z którego wynika, ¿e takich wyjazdów na zarz¹d
by³o przynajmniej 5. Danych za 2013
rok jeszcze nie ma.
Trudno równie¿ uznaæ za wiarygodne wyjaœnienie, ¿e burmistrz
wystêpuje w Zwi¹zku w dwóch osobach; raz jako delegat Gminy, drugi
raz jako zatrudniony cz³onek zarz¹du. To tak, jakby starosta pobiera³
wynagrodzenie jako przewodnicz¹cy zarz¹du, a podczas sesji bra³ dietê
za to, ¿e jest radnym i g³osuje.

udostêpniona jest treœæ Statutu,
która nie odpowiada obowi¹zuj¹cej
treœci tego aktu. (…) Z treœci ww.
przepisów, wed³ug informacji udostêpnionej w BIP, wynika, ¿e Zgromadzenie Zwi¹zku ma kompetencje
do okreœlania w drodze uchwa³y, warunków i zasad zatrudniania cz³onków Zarz¹du (par.16 ust.3) oraz do
ustalania ich wynagrodzenia (par.8
ust. 2 pkt 1), co nie jest zgodne z
rzeczywistym stanem prawnym, bowiem w og³oszonym w wojewódzkim
dzienniku urzêdowym Statucie
Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego
nie ma takich unormowañ. (…) Faktycznie, Zgromadzenie Zwi¹zku
Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego nigdy nie podjê³o uchwa³y w sprawie wynagrodzenia cz³onków Zarz¹du.”
Wysokoœæ wynagrodzenia ustali³ jednoosobowo przewodnicz¹cy
Zwi¹zku, do czego - jak widaæ - nie
mia³ podstawy prawnej.

Co na to prawo?
Zapytania w tej sprawie wys³aliœmy do wojewody zachodniopomorskiego. W odpowiedzi pojawi³o
siê kilka ciekawych spraw.
Otó¿ w opublikowanym w BIP
(do 30.12.2013 r., bo obecnie jest
inny) statucie kwestia zatrudnienia
cz³onków zarz¹du zosta³a unormowana w par. 16 ust. 3 statutu, zgodnie z którym „przewodnicz¹cy Zarz¹du i pozostali cz³onkowie Zarz¹du
mog¹ byæ zatrudnieni na podstawie
wyboru”.
W odpowiedzi wojewody czytamy: „Tymczasem na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Zwi¹zku
Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego

Wyk³adnia NSA jest jasna
Zosta³o nam zarzucone m.in.
przez dyrektora biura zarz¹du, ¿e
wyrok NSA, na który siê powo³ujemy, odnosi siê do diet, a nie do zatrudnienia z wyboru w zwi¹zkach.
Oparliœmy siê jednak o zapis: „zadanie to wójt gminy jest zobligowany
realizowaæ niezale¿nie, czy czyni to
w gminie, czy te¿ w ramach zwi¹zku
komunalnego, do którego gmina
przyst¹pi³a. Okolicznoœæ, i¿ wykonywanie takich zadañ nastêpuje
przez zwi¹zek miêdzygminny nie
mo¿e zdaniem WSA – uzasadniaæ
uzyskiwania przez wójta dodatkowych gratyfikacji finansowych, bez

wzglêdu na to, jak¹ przybior¹ one
nazwê i na to, czy mia³yby one przys³ugiwaæ z tytu³u sprawowania
funkcji w zarz¹dzie, czy te¿ w zgromadzeniu zwi¹zku. Kolidowa³aby z
zasad¹ racjonalnego wydatkowania
œrodków publicznych oraz konstytucyjn¹ zasad¹ równoœci wobec prawa, gdy¿ pozycja wójta realizuj¹cego okreœlone zadanie w ramach
zwi¹zku komunalnego by³aby
uprzywilejowana wobec tego, który
czyni to samo na szczeblu gminy.
(…) Zaprezentowana wyk³adnia
celowoœciowa i funkcjonalna art. 69
ust. u.s.g., prowadzi zdaniem S¹du
pierwszej instancji – do wniosku, i¿
przepis ten nie uprawnia³ do podjêcia uchwa³y o przyznaniu diet dla
nieetatowych cz³onków zarz¹du
(…). Powo³any przepis móg³by jedynie ewentualnie stanowiæ podstawê
do odpowiedniego zastosowania
art. 18 ust 2 pkt2 u.s.g. i przyznania
wynagrodzenia cz³onkom organu
wykonawczego (zarz¹du) zwi¹zku,
nie bêd¹cymi wójtami, burmistrzami ani prezydentami miasta.” Tê
opiniê podzili³ NSA.
Wojewoda potwierdza
Na tym wyroku swoje rozstrzygniêcie nadzorcze z dnia 18.06.2013
r. opar³ równie¿ wojewoda zachodniopomorski, uniewa¿niaj¹c jeden z
paragrafów uchwa³y Gminy Stargard Szcz.w sprawie przyjêcia Statutu Zwi¹zku Gmin Dolnej Odry. Co
prawda równie¿ w sprawie pobierania „diet i rycza³tów”, ale wyk³adnia
nie pozostawia w¹tpliwoœci równie¿
co do zatrudniania burmistrzów w
zwi¹zkach gmin.
„Wójt jako organ wykonawczy
kieruje bie¿¹cymi sprawami gminy i
z tego tytu³u pobiera wynagrodzenie. Zwi¹zek miêdzygminny jest
tworzony w celu wspólnego wykonywania zadañ przez gminy, a wiêc
s¹ to zadania, które wójt musi realizowaæ, czy to w samej gminie, czy te¿
w ramach zwi¹zku miêdzygminnego.
Utworzenie zwi¹zku nie uzasadnia
zatem uzyskiwania przez wójta dodatkowych przysporzeñ maj¹tkowych, niezale¿nie od tego, jakim
pojêciem je okreœlono. W przeciwnym razie korzystne by³oby dla wójta rozdzielenie zakresu zadañ gminy
na najwiêksz¹ liczbê zwi¹zków miêdzygminnych, skoro za udzia³ w ka¿dym z nich pobiera³by okreœlone
œrodki finansowe, bez istotnego
zwiêkszenia swoich obowi¹zków
(...). Podobna sytuacja dotyczy zastêpcy wójta, którego rada gminy
mo¿e skierowaæ do zgromadzenia
zwi¹zku (...)”.
MM, KAR
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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.

Powiat ³obeski
T³umacz przysiêg³y jêzyka niemieckiego: £obez, ul. Warcis³awa 2 (Os. Ksi¹¿¹t Pomorskich).
Tel. 505 972 167.

Remonty od A do Z, p³ytki, malowane, rigipsy, szpachlowanie. Tel.
690 989 273.
Cyklinowanie i lakierowanie parkietów i desek pod³ogowych. Tanio i dobrze. Tel. 505 964 520.
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.

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

Przyjmê czysty gruz – Przemys³aw.
Tel. 507 893 890.

Zatrudniê kierowcê C+E bez doœwiadczenia. Tel. 607 585 561

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

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

NIERUCHOMOŒCI

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
Powiat ³obeski

Powiat gryficki

Sprzedam kombajn zbo¿owy
FORTSCHRITT MDW 524, p³ug
trzyskibowy obrotowy KVERNELAND . Tel. 609 06 55 71, 91 397
3755.

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

MATRYMONIALNE

Powiat ³obeski
Lokal do wynajêcia, handlowo –
us³ugowy, pow. 38 mkw. £obez k/
Biedronki. Wysoki standard. Tel.
507 155 482, 91 397 6461

Powiat gryficki

Zatrudniê
mechanika
samochodowego
Praca na terenie
£obez – Wêgorzyno.

Tel. 502 770 750

£OBEZ
£OBEZ
£OBEZ
£OBEZ
£OBEZ
£OBEZ
£OBEZ
£OBEZ
£OBEZ
£OBEZ
£OBEZ
£OBEZ
£OBEZ
£OBEZ

-

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4

pokoje,
pokoje,
pokoje,
pokoje,
pokoje,
pokoje,
pokoje,
pokoje,
pokoje,
pokoje,
pokoje,
pokoje,
pokoje,
pokoje,

Emeryt, wdowiec bez na³ogów, zaradny, lat 72, w³asne M3 w bloku.
Mieszka sam, dzieci samodzielne.
Potrzebna pomoc w prowadzeniu
domu. Pozna starsz¹, mi³¹ pani¹,
która mo¿e z nim zamieszkaæ. Gryfice, tel. 663 443 812.

Reklama w gazecie
Tel. 504 042 532

MIESZKANIA - SPRZEDA¯
pow. 48,14 mkw, IV piêtro
- CENA 110.000 z³
47,95 mkw, IV piêtro
- CENA 110.000 z³
pow. 57,8 mkw, III piêtro
- CENA 150.000 z³
pow. 53,37 mkw, III piêtro
- CENA 170.000 z³
pow. 71,56 mkw, II piêtro
- CENA 155.000 z³
pow. 61,28 mkw, IV piêtro
- CENA 150.000 z³
pow. 51,19 mkw, IV piêtro
- CENA 160.000 z³
pow. 64,1 mkw, IV piêtro
- CENA 165.000 z³
pow. 75 mkw, I piêtro
- CENA 170.000 z³
pow. 66,7 mkw, parter, wysoki standard - CENA 219.500 z³
pow. 86,06 mkw, parter
- CENA 180.000 z³
pow. 62,7 mkw, IV piêtro
- CENA 155.000 z³
pow. 56,1 mkw, parter
- CENA 105.000 z³
pow. 67,89 mkw, II piêtro
- CENA 160.000 z³
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Bud¿etówka ma to za przeproszeniem w d...e - oni dostaj¹ czyste pieni¹dze z naszych podatków

£obez – miasto bogaczy?
(£OBEZ). Dosyæ czêsto
s³yszy siê, ¿e choæ
wysokie jest bezrobocie
w £obzie, to biedy nie
ma, bo... jest tu du¿o
zarejestrowanych
samochodów.
Przedsiêbiorców
z kolei nazywa siê
„bogaczami”.
Czy opinie zgodne s¹
z rzeczywistoœci¹?
To pytanie zadaliœmy trzem ³obeskim przedsiêbiorcom. Poprosiliœmy
o wyra¿enie swojego zdania na temat takich powstaj¹cych opinii.
Nasi rozmówcy prosili o nieujawnianie swoich danych. Opinie przedstawimy w formie rozmów.
Przedsiêbiorca 1
Redakcja - Jak jest z robot¹?
Przedsiêbiorca – Kiepsko. Kiedyœ by³o znacznie lepiej. Teraz jest
kiepsko. Sporo by³o œci¹ganych starych samochodów. Mechaników
jest masa. A pracy? W jednym tygodniu jest nieŸle, a w nastêpnym kiepsko. To jest na pograniczu op³acalnoœci.
Redakcja - Ale ktoœ na podstawie
statystyk u¿ywa argumentu, ¿e
£obez ma najwiêcej samochodów.
P. - No na pewno i pewnie jest te¿
paru ludzi, którzy maj¹ bardzo du¿o
pieniêdzy.
Red. - Je¿eli £obez ma najwiêcej
zarejestrowanych samochodów, to
niby powinien byæ du¿y ruch.
P. - Na pewno jest, ale my pracujemy tylko w g³owicach, a s¹ dwa
zak³ady i jest podzielone na nas
dwóch.
Red. - Macie zlecenia spoza powiatu.
P. - Tak, mamy, z P³ot, Nowogardu, Bia³ogardu, z Kalisza, inaczej nie
wytrzymalibyœmy. Tak jak lekarze,
ka¿dy ma swoich pacjentów, tak i my
mamy swoich klientów.
Przecie¿ to jest od 70 roku, kiedyœ
robiliœmy silniki, przody, mieliœmy
zatrudnionych wiêcej ludzi, uczniów
przynajmniej piêciu mia³em, a teraz
to siê nie op³aca.
Red. - Jak bilansuj¹ siê dochody
z kosztami? Z tego co pan mówi³, to
koszty s¹ wysokie, pokazywa³ ma³e
no¿yki za 2 tysi¹ce z³otych.
P. - Mamy ceny sprzed kilkunastu
lat na to, co wykonujemy, a wszystko dro¿eje. ¯eby iœæ w tym samym
kierunku, ¿eby trzymaæ swoje ceny i

¿eby by³y op³acalne, to musielibyœmy podnieœæ ceny. Ale to nie bêdzie
op³acalne, bo nikt wtedy nie bêdzie
do nas przyje¿d¿a³ i tu jest ca³y pies
pogrzebany. P³aci siê ZUS, podnosz¹ czynsz, podatki, bud¿etówka
ma to za przeproszeniem w d...e, bo
co im tam, oni dostaj¹ czyste pieni¹dze z naszych podatków. Kogo to
interesuje, ¿e trzeba wszystko op³aciæ? Tu mog³oby trzech-czterech
ludzi pracowaæ, tylko ¿eby by³a praca. Kiedyœ tu nas pracowa³o 4-5
osób, wszyscy mieliœmy full roboty,
teraz jestem sam i...
Druga rzecz, ¿e spo³eczeñstwo
jest biedne. Ci, co maj¹ pieni¹dze, to
im tutaj nie robi¹, tylko w Szczecinie,
bo trzeba elektroniki.
Jest po prostu ciê¿ko, ceny pozosta³y na tym samym poziomie, a
koszty id¹ do góry, a co chwilê jeszcze dok³adaj¹. Przecie¿ to mo¿e cz³owieka trafiæ, tu z³otówka, tu – pani
ksiêgowa z urzêdu mówi, ¿e to tylko
30 z³ miesiêcznie, w roku to jest 400
z³otych, a tyle zarobiæ, a nie zarobiæ,
to jest ró¿nica. Trzeba ZUS zap³aciæ,
bo mnie nikt siê nie spyta, czy mamy
op³acone podatki, od razu bêdzie
szlaban. Oni maj¹ nas gdzieœ. Podejrzewam, ¿e za komuny te¿ cisnêli, ale
prêdzej mo¿na by³o za³atwiæ, by³o
bardziej ludzkie podejœcie.
Cz³onek rodziny musia³ nale¿eæ
albo do Cechu albo do spó³dzielni,
przecie¿ ja organizowa³em, bo by³em
technicznym, by³y bardzo korzystne
warunki, pierwsze trzy lata nie p³aci³
ca³ego ZUS-u, nie p³aci³ podatku itd.
Red. - A jak mo¿na porównaæ lata
90. do obecnych?
P. - Lata 90. to bardzo dobre by³y
pocz¹tki, powsta³y zak³ady. Ale jak
zaczêli podwy¿szaæ podatki, to pozamykali, uciekli. Nawet nasi uczniowie uciekli na zachód. Znam te¿ mechanika, który przekwalifikowa³ siê i
teraz jest budowlañcem, jeden jest
kierowc¹ w PUK, a czasami to kierowany jest do kopania do³ów na
cmentarzu.
Red. - Jeœli jest najwiêcej samochodów, to te zak³ady naprawcze powinny kwitn¹æ.
P. - Ceny mamy te same, a wszystko ca³y czas idzie w górê i o to siê
wszystko rozbija, ¿e nie ma…
Podatki, podatki zawsze bêd¹
ros³y, ale najciekawsze to, ¿e bud¿etówka sobie podnosi i daje premie,
tylko za co? Je¿eli jest 14 tysiêcy
mieszkañców, bezrobocie jest bardzo du¿e, bo jest du¿e, a burmistrz zarabia 14 czy ileœ tysiêcy, w urzêdach
zarabiaj¹... Siedzi masê ludzi, masê.
Po co? Do czego? A my na to wszystko zasuwamy i nas siê gniecie. S³y-

sza³em tak¹ powiastkê - wiceburmistrz powiedzia³, ¿e jeœli nie op³aca
siê prowadziæ zak³adu, to proszê zamkn¹æ. By³ facet u niego, kupi³ halê,
bo inwestuje, biznes siê nie rozwija,
a musi p³aciæ podatek, poszed³ do
niego, a on mu powiedzia³ – jeœli siê
panu nie op³aca, to proszê zamkn¹æ.
Mówi³, ¿eby zwolniæ go z op³aty
podatków za czêœæ, której w ogóle
nie wykorzystuje.
Przedsiêbiorca 2 w du¿ej hali
P. - Pracujê tutaj ju¿ kilkanaœcie
lat, ca³e ¿ycie prywatnie w blachach.
Red. - Co pan wykonuje? Jaka to
jest bran¿a?
P. - Mam ca³¹ bateriê us³ug – od
pieców ze stali nierdzewnej po bloki,
ch³odnice, po rurki – spawanie. Robiê us³ugê spawania.
Red. - Czy teraz ma pan zlecenia?
P. - Nie mam. Bieda jak sk...yn.
Latem jeszcze jakoœ tam leci, ale
przyjdzie zima i nie ma co robiæ.
Red. - Ile jest pracy w miesi¹cu?
P. - W tamtym tygodniu zrobi³em
dwa zbiorniki, z jednej strony ³atka,
z drugiej – dekiel, dzisiaj te¿ zbiornik
odda³em i to ca³a robota.
R. - Jest to specjalistyczne spawanie...
P. - Spawam tylko tu, na miejscu.
Roboty kiedyœ by³o tyle, ¿e nie wiedzia³em gdzie rêkê w³o¿yæ, a teraz?
Kiedy siê popsu³o? Mo¿e piêæ lat do
ty³u. Lata 90., pocz¹tek lat 2000 to
by³o jeszcze bardzo dobrze.
Red. - Ale sk¹d to za³amanie?
P. - Przez ubo¿enie ludzi i mo¿liwoœci sprowadzenia samochodu z
zachodu bez koniecznoœci rejestracji. Nie musz¹ rejestrowaæ, wiêc
wymieniaj¹. Nie robi³em silników, robi³em us³ugi dla ludzi, naczepy,
zbiorniki.
Red. - Firmy stanowi³y chyba

wiêkszoœæ odbiorców us³ug i co siê
z nimi sta³o?
P. - Nie wiem, jaka jest przyczyna.
Jest tak, jak jest. Ka¿dy gdzieœ tam
kombinuje. To jest moja w³asnoœæ.
W zesz³ym roku przyszed³ ch³opak i
tam coœ robi, za co biorê tylko koszty
gminne, ¿eby tylko ze mnie zejœæ z
tych op³at. Tutaj stoj¹ samochody,
postawili na zimê. Rocznie p³acê 20
z³otych od metra podatku od nieruchomoœci, tylko jak to siê mówi, z³otówka do z³otówki... Jak nie masz motywacji finansowej, jak nie masz jak
zarobiæ, to nie chce siê robiæ, przychodzisz do pracy, bo nie masz wyjœcia.
Ja tu nie grzejê, bo musia³bym
spaliæ to, co bym zarobi³, i podejrzewam, ¿e to by³oby ma³o. Taki piec
robiê dwa tygodnie, raz na jakiœ czas.
Wtedy dniówka wychodzi sto parê
z³otych za 8 godzin. Piec zrobi³em na
wiosnê, ale jeszcze go nie sprzeda³em. Czy nie da siê wy³¹czyæ czêœci,
aby nie p³aciæ za ca³oœæ? ¯aden
urzêdnik nic nie zrobi, ¿eby panu
pomóc, doradziæ – zgodnie z prawem. Tu nie chodzi o to, ¿e cz³owiek
¿¹da nie wiadomo czego, tylko ¿eby
coœ podpowiedzieli. Nikt nic. £asi³em siê przed nimi, pisa³em o zmniejszenie, jestem sam, ¿eby wy³¹czyæ
nieu¿ywan¹ czêœæ. Powiedzia³em do
¿ony, ¿e nie wytrzymamy z op³atami
i trzeba coœ z tym zrobiæ. Zrobi³em
ma³y myk, o czym gmina wie, ¿e tak
mo¿na zrobiæ, ale nie podpowie – tu
jest ca³y pies pogrzebany. Przecie¿
mo¿na powiedzieæ – zrób tak, czy
tak, no przecie¿... Oni szukaj¹ pieniêdzy, ja im siê nie dziwiê, ale niech
zrozumiej¹ cz³owieka. Jak mnie kasowali za 800 metrów, a ja jestem sam,
to 16 tysiêcy z³otych musia³em zarobiæ na sam podatek. A s¹ jeszcze inne
op³aty.
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NIK skontrolowa³a
CIS-y
(£OBEZ). NIK
przeprowadzi³a kontrolê
m.in. w £obeskim
Centrum Integracji
Spo³ecznej.

Ul¿y³em sobie, w tym roku przez
to ¿e przyszed³ dzier¿awca, by³ drugi
dzier¿awca, za ma³e pieni¹dze, ale ju¿
nie mam takiego obci¹¿enia i w tym
roku poszed³em do gminy i okazuje
siê, ¿e mo¿na coœ zrobiæ, ale nikt ci nie
podpowie. Dzisiaj p³acê ju¿ tylko za
100 metrów, ale to dopiero w tym
roku i to dowiedzia³em siê, ¿e tak
mo¿na, przez przypadek.
Przedsiêbiorca 3
P. - Tutaj jak spad³ œnieg w pi¹tek
i sobotê nie by³o nikogo. W pi¹tek
te¿ pracowaliœmy, bo mo¿e ktoœ
przyjedzie, ale nikogo nie by³o. Nie
pracujemy w ka¿d¹ sobotê. Jest ró¿nie, mamy pracê i nie mamy, na przyk³ad ten miesi¹c jest bardzo s³aby.
Mamy jednego pracownika i czterech uczniów. Uczniom nie damy
pracy, ucz¹ siê, pomagaj¹, przygl¹daj¹ siê, jak robi pracownik, a
uczniom to mo¿na daæ z trzeciej klasy wymieniæ olej, takie proste rzeczy.
Oni musz¹ siê nauczyæ. Nie ma w
£obzie rarytasów. Trzeba w zak³ad
inwestowaæ, a nie ma szans... Absolutnie nie ma szans, ¿eby zainwestowaæ w zak³ad, bo starcza tylko na
op³aty i na ¿ycie dla nas. Nie ma na
to, ¿eby od³o¿yæ i zainwestowaæ,
trzeba coœ odmalowaæ, trzeba kupiæ
jakieœ urz¹dzenia, niestety – jedziemy na kredycie i sp³acamy kredyt, a
kredytów te¿ Bóg wie ile nie weŸmiemy.
Red. - Jak wygl¹da sytuacja w
£obzie?
P. - Jest bieda, spo³eczeñstwo
jest biedne, bo przecie¿ nieraz czekamy na pieni¹dze. Kogo znam dobrze
i wiem, ¿e odda – to czekamy. Ale
kogo nie znam, to niestety - samochód stoi i czeka i zdarzaj¹ siê takie
sytuacje, ¿e stoi d³ugo, bo ktoœ nie
ma pieniêdzy, by odebraæ. Gdzie
£obez bogate miasto? Oczywiœcie,
¿e czeka siê na pieni¹dze.
Chcemy dzia³kê sprzedaæ, ¿eby
zak³ad wyremontowaæ. Raz dawa³am
u pana og³oszenie, ¿e sprzedamy
dzia³kê, to by³ jeden telefon. Teraz
da³am w tej drugiej gazecie – nikt nie
by³ zainteresowany.

Przedsiêbiorca 1 – A nawet jeœli
ktoœ by siê zg³osi³, to daje psie pieni¹dze, tak jak u mnie – ja tak samo
chcia³em sprzedaæ.
P. - £obez jest ogólnie biednym
miastem.
Red. - Jeœli oni mówi¹, ¿e jest najwiêcej zarejestrowanych samochodów, to zak³ady naprawcze powinny
kwitn¹æ. Tu jest jakaœ sprzecznoœæ.
Pamiêtam, jak przyje¿d¿a³em kilka lat
temu tutaj, to by³a kolejka.
P. - By³a kolejka, to by³y lata, ¿e
zapisywa³o siê, a teraz mam zapisany
jeden samochód. P³acê za ca³y budynek – rocznie p³acê do gminy 3,5
tysi¹ca z³otych, bo dzia³ka jest ju¿
wykupiona na w³asnoœæ. Za wieczyste u¿ytkowanie - 1.700 z³otych muszê zap³aciæ do 15 marca - za go³¹
dzia³kê, 1700 z³, bo to jest pod dzia³alnoœæ gospodarcz¹. Tu nie by³o
œwiat³a, nic. Jak p³aciliœmy 600 z³otych wieczystego za dwie dzia³ki do
gminy, tak z 600 z³ skoczy³o na 1700
z³. A drogi nie zrobili. Jak jeszcze pracowa³am, tutaj na górce by³ PSS i
tutaj przychodzi³o siê po pieni¹dze i
takie b³oto by³o, góreczka, i jest nadal.
Przedsiêbiorca 1 - Koszty wci¹¿
rosn¹, za wodê, za œcieki, pr¹d, œmieci, ostatnio 1700 z³. Mnie tak to wkurza, tak siê zdaje – tylko 1,10 z³ podnieœli, to rocznie mówi tyle i tyle, g...
prawda, oszukuje.
P. - Nie ma rozkoszy w £obzie.
Przecie¿ maj¹c zak³ad, powinno siê
inwestowaæ, narzêdzia te¿ siê zu¿ywaj¹, wszystko, szkolenie BHP trzeba zrobiæ i wszystko, za to siê p³aci,
i lekarskie, gdy siê przyjmuje.
Wszystko. Za to, ¿e mamy podnoœnik hydrauliczny, za badania, przyje¿d¿a pan ze Szczecina, jest dos³ownie 10 minut i trzeba za to p³aciæ, on
przyje¿d¿a w czerwcu, ale ja muszê
zap³aciæ w styczniu. Zadzwoni³am
do nich i mówiê, to tak jakbym przysz³a do sklepu i zap³aci³a, a towar
dopiero za miesi¹c. Jak ja mam z góry
p³aciæ? Ale muszê. Badanie takie
kosztuje ponad 300 z³otych. Sk¹d na
to braæ, jak nie ma pracy?
Rozmawia³ Kazimierz Rynkiewicz

Zgodnie z wynikami kontroli w
2012 roku w ³obeskim CIS zajêcia
rozpoczê³o 100 osób, ukoñczy³o –
61, spoœród których 13 osób usamodzielni³o siê ekonomicznie, co daje
21,3 proc. Wydatki, z wy³¹czeniem
œrodków na inwestycje, wynios³y
2.261 tys. z³. Koszt w przeliczeniu na
uczestnika koñcz¹cego zajêcia wyniós³ 37,1 tys. z³. Koszt w przeliczeniu na uczestnika usamodzielnionego ekonomicznie to 173,9 tys. z³. Dla
porównania koszt w przeliczeniu na
uczestnika usamodzielnionego
ekonomicznie w Bia³ogardzie to
40,4 tys. z³, a koszt w przeliczeniu na
uczestnika koñcz¹cego zajêcia –
30,9 tys. z³.
Przeciêtne wydatki w przeliczeniu na jednego uczestnika pozytywnie koñcz¹cego zajêcia w centrach
samorz¹dowych i pozarz¹dowych w
kraju wynios³y 23,5 tys. z³, a na jednego uczestnika usamodzielnionego ekonomicznie w centrach samorz¹dowych i pozarz¹dowych – odpowiednio 58,7 tys. z³ i 64,6 tys. z³.
W raporcie czytamy: „Zauwa¿yæ
nale¿y, ¿e skutecznoœæ dzia³añ podejmowanych przez konkretne centra czêsto znacznie ró¿ni³y siê w latach objêtych badaniem, np. pozarz¹dowe CIS w £obzie osi¹gnê³o w
2011 r. skutecznoœæ na poziomie:
60,7 proc., a w 2012 r. – 21,3 proc.
Doprowadzenie do usamodzielnienia ekonomicznego osoby
uczestnicz¹cej w zajêciach prowadzonych przez centrum integracji
spo³ecznej jest kosztowne, a brak
planowego i systematycznego monitorowania losów absolwentów
utrudnia – w d³u¿szej perspektywie
– ocenê trwa³oœci usamodzielnienia,
a tym samym i skutecznoœci szkolenia. Coraz wiêksze œrodki publiczne
kierowane do centrów, zw³aszcza
prowadzonych przez organizacje
pozarz¹dowe, na finansowanie
przypisanych im zadañ z zakresu
zatrudnienia socjalnego sprawiaj¹
natomiast, ¿e konieczne staje siê
przyznanie wojewodom wiêkszych
kompetencji nadzorczych, przede
wszystkim mo¿liwoœci przeprowadzania przez nich kontroli realizacji
zadañ okreœlonych ustaw¹ i wykorzystania œrodków.
Wed³ug stanu na koniec czerwca

2013 r. w Polsce funkcjonowa³y 124
centra integracji spo³ecznej, z tego
31 prowadzonych przez samorz¹dy i
93 przez organizacje pozarz¹dowe i
inne podmioty.
Ich liczba sukcesywnie ros³a –
pocz¹wszy od grudnia 2011 r. powsta³o 39 centrów, z tego 13 samorz¹dowych i 26 pozarz¹dowych.
Funkcjonowa³o te¿ 197 klubów integracji spo³ecznej, z tego 110 prowadzonych przez samorz¹dy i 87 przez
organizacje pozarz¹dowe. W porównaniu z 2011 r. ich liczba wzros³a
o 97. G³ównym Ÿród³em finansowania centrów samorz¹dowych by³y w
tym okresie œrodki z: bud¿etów gmin
(30 proc.), w³asnej dzia³alnoœci gospodarczej (25,8 proc.), Europejskiego Funduszu Spo³ecznego i innych Ÿróde³ (23,2 proc.) oraz Funduszu Pracy (17,7 proc.). Odmienn¹
strukturê przychodów mia³y centra
pozarz¹dowe. Ich dzia³alnoœæ finansowana by³a, w najwiêkszym stopniu, ze œrodków EFS (37,5 proc.) i
Funduszu Pracy (35,5 proc.), a tak¿e
z bud¿etów gmin (14,3 proc.).
W 2013 r. na finansowanie dzia³alnoœci centów integracji spo³ecznej przewidziano ³¹cznie 80,9 mln z³.
W latach 2011–2012 wydatki na
dzia³alnoœæ centrów integracji spo³ecznej wynios³y ³¹cznie 119,4 mln z³.
Najwiêkszymi pozycjami wydatków centrów samorz¹dowych by³y
w tym okresie wynagrodzenia i
œwiadczenia integracyjne (68,3
proc.) oraz wydatki rzeczowo-administracyjne (26,8 proc.).
W latach 2011–2012 zajêcia z zakresu reintegracji spo³ecznej i zawodowej rozpoczê³o ³¹cznie 8.150
osób, z tego 1.985 (24,4 proc.) w centrach samorz¹dowych i 6.165 (75,6
proc.) – pozarz¹dowych. Zajêcia
ukoñczy³o 5.075 osób.
W latach 2011–2012 usamodzielni³o siê ekonomicznie 1.899 osób.
Najwiêcej (ponad 75 proc.) podjê³o
pracê bez zatrudnienia wspieranego; zaledwie co dziesi¹ty uczestnik
podj¹³ pracê w ramach zatrudnienia
wspieranego. Prawie 8 proc. usamodzielnionych osób zatrudniono w
centrach.
op
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Szopka noworoczna 2014
Arkadiusz Czerwiñski
burmistrz Reska
Gdy nie mogê surfowaæ w realnym œwiecie,
surfujê sobie po internecie,
a tam skarbów wielkie góry,
wprowadzê Resko w informatyczne chmury.
Stos komputerów podarujê
tak siê w tym dobry czujê,
¿e surfujê, surfujê...
Kilka samochodów z netu wyci¹gn¹³em dla
stra¿aków...
i aby po drodze jecha³o siê prosto,
dogadujê siê ze starost¹.
Gdy przyprzemy Powiat
gro¿¹c schizm¹ wielk¹
wnet tu siê zjawiaj¹
z obietnic¹ wszelk¹

czasem biogazownia, czasem jakiœ CIS
chyba trzeba czekaæ na wygran¹ PiS

Burmistrz Wêgorzyna Monika
KuŸmiñska
I ja sieci¹ oplot³am gminê niemal ca³¹
tak siê niefortunnie sta³o,
¿e ³atwiejsze jest w tym œwiecie
po³¹czenie w internecie
Du¿o trudniej z³¹czyæ
wodoci¹gi i kanalizacjê.
Czy to nie bez sensu?
Kto tu znajdzie racjê?
W tym roku wybory
znowu utrapienie

jak w bajce o rzepie
radni napieraj¹
i kilka milionów
Powiatowi wyci¹gaj¹
niektórzy myœleli
¿e to sposób prosty
do góry ci¹gnêli
statystyki wzrosty
w taki oto sposób
psy siê namno¿y³y
³apali jednego
a za dwa liczyli

Barbara Wilczek burmistrz Dobrej
Te¿ mi wielkie to wyzwanie
ze starost¹ dogadanie
i wielkie mecyje - kanalizacyje!
My tu ci¹gle coœ budujemy
bo w budowaniu siê lubujemy
stare w nowe, nowe w stare
ja siê wcale tu nie chwalê
stary zamek co w ruinie
ju¿ niebawem novum swym zas³ynie!
To novum wolno nastêpuje
bo bud¿et mi siê pruje
Z Powiatu nic nie daj¹
Bo do Reska przelewaj¹
Szpital w Nowogardzie mamy
wiêc te¿ kasy za¿¹damy
a Powiat niech kombinuje
i nam kasy nie ¿a³uje
Bud¿etowa orka
a tu wchodzi tylko norka

bo za ka¿dym drzewem
s¹ Gra¿ynki cienie
odegram siê na niej
za wpuszczenie w kana³
i moje zwyciêstwo
to ju¿ bêdzie bana³
Józef Wypijewski wójt Radowa Ma³ego
Cicho wszêdzie, g³ucho wszêdzie
co to bêdzie, co to bêdzie?
Przez chronione ptaki
uciekaj¹ st¹d nawet wiatraki.
Inwestorzy gdzieœ za miedz¹
buduj¹ fabryki
u nas fermy co rusz z norkami
i choæ uciekaj¹ czasami
to cicho sza cicho sza
bo kto inny pracê da?
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Ryszard Sola burmistrz £obza
Ja tam solo w gminie gram
do starosty daleko mam
niech siê radni wyk³ócaj¹
jeœli du¿o czasu maj¹.
Ja siê muszê z obowi¹zku
zaj¹æ prac¹ w pewnym zwi¹zku
tu wyp³ata tam wyp³ata
a co gmina? Mam Kabata!

Henryk Stankiewicz
przewodnicz¹cy komisji
rewizyjnej
Posprawdzamy wszystkie kwitki
przetrzepiemy rachuneczki
to z tej teczki, z tamtej teczki,
by nie by³o œmiechu beczki.

Komisja Rewizyjna (chórem na
melodiê Czarny chleb czarna
kawa)
Po pró¿nicy twa robota
na w³adzê nie ma tu m³ota
w³adza z prokur¹ siê ociepli³a
³adny p³otek jej postawi³a
panieneczki w tej prokurze
z w³adz¹ w jednym piej¹ chórze
zamiast ³apaæ grube ryby
p³otki zakuwaj¹ w dyby
Jak zaniesiesz dokumenta
mówi¹ - dawaj nam tego klienta.
£apiesz go za rêkê, wyrywa siê, stêka.
Umorzyli, bo oœwiadczy³
¿e to nie jest jego rêka.
Szumi las doko³a £obza (w rytmie hip hop)
Wyciêli nam drzewa
z jednej strony miasta
Wycieli te¿ z drugiej
miasteczkowa kasta
Nie z³apali nikogo,
choæ wozili po drodze
pali siê w kominkach,
klepki schn¹ w pod³odze
So³tys Ro¿nowa Waldemar Lisik
Sprawa naszej drogi jest tak skomplikowana,
¿e od lat w Warszawie jest rozpatrywana.
A na jakim jest teraz etapie?
Wci¹¿ szukaj¹ Ro¿nowa na mapie.
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Artyœci
By w powiecie nie by³o na zbytnim bezdechu
dla nabrania œwie¿oœci i oddechu
na £obziukach zaszalejemy
co mamy piêknego - poka¿emy,
¿e choæ na dalekiej prowincji ¿yæ nam przysta³o
mamy do pokazania niema³o.
A ¿e w domu kultury miejsca wci¹¿ brakuje
do LOT-u ze sw¹ sztuk¹ siê ewakuujem.

Emeryci
Wy siê tu k³ócicie o jakieœ wiejskie dró¿ki,
a ja na chodniku ³amiê sobie nó¿ki!
Chcê chodników równiutkich, kapuci cieplutkich,
nocnej ciszy tu¿ po zmierzchu,
niech wyrzuc¹ m³odzie¿ z wierzchu!
Niech schowaj¹ j¹ gdzieœ precz,
czegó¿ m³odzie¿ mo¿e chcieæ?
Niechaj cicho zawsze siedzi po kolacji, po obiedzie,
niech siê uczy, zamknie usta,
niech ulica bêdzie pusta,
niech tu zjad¹ oddzia³y prewencji,
i nie bêdzie na promenadzie m³odzie¿y wiêcej!
To ¿e mieliœmy z karczm siedem,
to pamiêta mo¿e jeden.
Niech od zmierzchu a¿ do œwitu
bêdzie to miasto emerytów!

M³odzie¿
A nic z tego moi drodzy
namalujem ku przestrodze
portret dziecka przy ulicy
niech was k³uje po prawicy,
niech wam w oczy k³uje co dnia,
bo byæ m³odym to nie zbrodnia!
I nie zbrodni¹ po mojemu
jest tu szaleæ, gdy czas ku temu.
Chcemy pracy, chleba, domu
i poszaleæ nie szkodz¹c nikomu,
wprowadzacie same zakazy
traktuj¹c nas jak zarazê!
Burmistrz Ryszard Sola (po cichu)
Do czegó¿ to podobne,
by ktoœ g³os œmia³ zabieraæ
w debacie publicznej...
Za komuny by³o nie do pomyœlenia,
by ktoœ coœ mia³ do chcenia...
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FUNDUSZ SO£ECKI ROZDZIELONY
(£OBEZ) w bud¿ecie gminy
£obez na rok bie¿¹cy zaplanowano
214.424 z³ na fundusz so³ecki.
Wszystkie so³ectwa w ustawowym
terminie tj. do dnia 30 wrzeœnia bie¿¹cego roku z³o¿y³y wnioski w
sprawie przyznania œrodków z funduszu so³eckiego. Wszystkie wnioski z³o¿one do burmistrza przesz³y
pozytywnie weryfikacjê.
Poszczególne wioski mia³y za
zadanie w swoich wnioskach wskazaæ poszczególne przedsiêwziêcia,
jakie bêd¹ realizowaæ w tym roku.
Be³czna otrzyma kwotê 14.607 z³,
z czego mieszkañcy zamierzaj¹
utrzymaæ czystoœæ we wsi, doposa¿yæ œwietlicê i plac rekreacyjny oraz
udro¿niæ drogê gminn¹.
Bonin bêdzie mia³ do wykorzystania w tym roku 9.953 z³. Przeznaczy j¹ na: utrzymanie terenów zielonych, doposa¿enie œwietlicy, dzia³ania oœwiatowo – wychowawcze na
rzecz umacniania rodziny i kultury
¿ycia mieszkañców oraz organizowanie opieki i czasu wolnego dla
dzieci i m³odzie¿y.
Dalno otrzyma kwotê w wysokoœci 19.772 z³ z przeznaczeniem na:
poprawê estetyki wsi, doposa¿enie
placu rekreacyjnego, placu sportowego oraz doposa¿enie œwietlicy.
Mieszkañcy Dobieszewa kwotê
9.146 z³ wydadz¹ na: poprawê estetyki wsi, doposa¿enie œwietlicy,
urz¹dzenie boiska i placu zabaw.
Grabowo bêdzie dysponowa³o
kwot¹ 11.998,00 z³ na: zagospodaro-

wanie terenów zielonych i rekreacyjnych oraz doposa¿enie œwietlicy.
Karwowo za sumê 10.007,00 z³
poprawi estetykê wsi, doposa¿y
œwietlicê wiejsk¹ oraz doposa¿y plac
rekreacyjny.
Klêpnica otrzyma 7.667 z³ na:
konserwacjê i renowacjê placu rekreacyjnego, utrzymanie pla¿y, poprawê estetyki wsi oraz utrzymanie
czystoœci we wsi.
Niewiele mniej otrzymaj¹ mieszkañcy £ob¿an bowiem 7.344 z³, pieni¹dze zostan¹ przeznaczone na:
zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych oraz zagospodarowanie boiska.
Meszne za 9.200 z³ doposa¿y plac
rekreacyjny, poprawi estetykê wsi
oraz poprawi dzia³alnoœæ kulturaln¹.
Niegrzebia otrzyma 8.285 z³. Za
te pieni¹dze mieszkañcy zaplanowali doposa¿yæ plac zabaw, zagospodarowaæ i utrzymaæ tereny zielone,
odnowiæ urz¹dzenia na placu rekreacyjnym.
Mieszkañcy Poradza za kwotê
10.141z³ poprawi¹ estetykê wsi, doposa¿¹ œwietlicê wiejsk¹ oraz zagospodaruj¹ tereny zielone.
Prusinowo otrzyma 9.496 z³ na:
doposa¿enie œwietlicy, zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych, zagospodarowanie terenów
ogólnodostêpnych.
Ro¿nowo £obeskie otrzyma
9.334 z³. Mieszkañcy postanowili za
tê kwotê poprawiæ estetykê wsi, zagospodarowaæ budynek gospodarczy, doposa¿yæ œwietlicê.

Mieszkañcy Rynowa za 9.442 z³
postanowili poprawiæ estetykê wsi i
zagospodarowaæ plac zabaw.
Suliszewice otrzymaj¹ 11.406 z³.
Za tê kwotê zostanie poprawiona
estetyka wsi oraz integracja spo³eczna wsi.
Tarnowo bêdzie mia³o do dyspozycji 6.295 z³. Za te pieni¹dze mieszkañcy zagospodaruj¹ i utrzymaj¹
tereny zielone, poprawi¹ estetykê
wsi, doposa¿¹ plac zabaw.
Unimie otrzyma 8.931 z³. Za tê
kwotê zostanie doposa¿ona œwietlica, poprawiona estetyki wsi i urz¹dzony kompleks rekreacyjno – sportowy.
Worowo bêdzie mia³o do dyspo-

zycji 11.486z³. W tej kwocie zaplanowano: zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych, doposa¿enie
placu zabaw i œwietlicy.
Mieszkañcy Wysiedla za kwotê
9.846 z³, poprawi¹ estetykê wsi, zagospodaruj¹ tereny ogólnodostêpne oraz doposa¿¹ œwietlicê.
W Zagórzycach mieszkañcy,
maj¹c 9.415 z³, zaplanowali: poprawiæ estetykê wsi, zagospodarowaæ
boisko sportowe, zagospodarowaæ
teren rekreacyjny.
Mieszkañcy Zajezierza na
rzecz swojej wsi bêd¹ mogli wydaæ
10.653 z³. Postanowili za tê kwotê
zagospodarowaæ tereny zielone i
doposa¿yæ œwietlicê.
op

Zaplanowali na ten rok
(£OBEZ). Na ten rok zaplanowano sporo zadañ zwi¹zanych z gospodarka œciekow¹. 2015 rok ju¿
za pasem a do tego czasu gminy
musz¹ w miarê uporz¹dkowaæ tê
kwestiê.
Wœród planowanych zadañ do
realizacji w roku 2014 jest budowa w
£obzie kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz sieci wodoci¹gowej w
ulicach: Strumykowa, Wêgorzyñska,
Odnoga
Wêgorzyñska,
£¹kowa, budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Podgórnej, Segala;
deszczowej w ulicy Podgórnej, Magazynowej; sieci wodoci¹gowej w
ulicy Magazynowej, Waryñskiego Œwiêtoborzec, ul. Podgórnej (plus
odga³êzienie biegn¹ce w kierunku
Strumykowej).
Budowa kanalizacji sanitarnej w
ul. Armii Krajowej, Pomorskiej, Kamiennej w £obzie, modernizacja i
rozbudowa oczyszczalni œcieków w

£obzie, budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Obroñców Stalingradu i Rapackiego (dokumentacja).
Planowana jest równie¿ kwota na
budowê przydomowych oczyszczalni œcieków.
Budowy sieci kanalizacji sanitarnej doczekaj¹ siê równie¿ mieszkañcy mieszkaj¹cy przy ul.: Cichej, Sienkiewicza, Sikorskiego, Niepodleg³oœci.
Do studni w Ro¿nowie i Grabowie zostan¹ zakupione wymienniki
jonitowe.
Dodatkowo planuje siê budowê
sieci wodoci¹gowej wraz z przy³¹czami, kanalizacji sanitarnej wraz z
przy³¹czami, kanalizacji deszczowej i
utwardzenie dróg przy ul. Œwiêtoborzec oraz uzbrojenie Kostrzyñsko –
S³ubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Podstrefa £obez – na to
ostatnie zadanie zaplanowano w
bud¿ecie gminy pó³ miliona z³.
op

Panu
Tomaszowi Chat³asowi
wyrazy wspó³czucia
z powodu œmierci

ojca
sk³adaj¹
Starosta £obeski
oraz pracownicy Starostwa
Powiatowego w £obzie
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Bud¿et uchwalony
(£OBEZ). Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej 10 radnych by³o
za tym, aby uchwalenie bud¿etu
przenieœæ na obecny miesi¹c.
Wszystko przez to, ¿e radni nie
zgadzali siê, aby pieni¹dze wp³acane do Zwi¹zku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego przeznaczane
by³y na wynagrodzenia cz³onków
zarz¹du.
Ju¿ na wstêpie sesji radny Henryk Stankiewicz wniós³, aby z porz¹dku obrad znieœæ projekt uchwa³y bud¿etowej.
Wiceburmistrz Ireneusz Kabat
argumentowa³, aby radni tego nie
czynili. Zaproponowa³, aby radni zablokowali jedynie interesuj¹c¹ ich
kwotê i powrócili do tych pieniêdzy
ju¿ po uchwaleniu bud¿etu. Radni
nie chcieli jednak o tym s³yszeæ.
Okaza³o siê, ¿e na sesjê zosta³
zaproszony dyrektor biura Zwi¹zku.
Radni dali siê przekonaæ, aby podczas przerwy przeanalizowaæ propozycjê wiceburmistrza.
By³a to taka sama propozycja,
jak¹ z³o¿y³a przewodnicz¹ca komisji
bud¿etowej Krystyna Bogucka podczas komisji. Wówczas jednak, jak
przypomina³a podczas sesji – opcja
taka by³a nie do przyjêcia. Przerwa
mia³a trwaæ 15 minut, a radni wraz z
burmistrzami i dyrektorem zwi¹zku w
osobnej sali mieli przedyskutowaæ
sposób rozwi¹zania problemu. Przerwa trwa³a znacznie d³u¿nej, a rozmo-

wy by³y bardzo burzliwe. Ostatecznie postanowiono, ¿e z kwoty 171
tys. z³ przeznaczonej na Zwi¹zek
Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego
100 tys. z³ zostanie zablokowane i to
rada zadecyduje w najbli¿szym czasie, na co pieni¹dze przeznaczy.
Ostatecznie przyjêto bud¿et,
zgodnie z którym zaplanowano dochody na 2014 rok w wysokoœci 53,6
mln z³, wydatki w kwocie 58 mln z³.
Deficyt bud¿etowy w kwocie 4,5 miliona z³, który zostanie pokryty poprzez emisjê obligacji komunalnych.
Wydatki maj¹tkowe zaplanowano w kwocie 19,4 miliona z³, co stanowi 33 proc. wydatków ogó³em.
Dochody
Wœród dochodów gminy szczególne miejsce zajmuj¹ wp³ywy z podatków. I tak
p³ywy z podatku rolnego, podatku leœnego, podatku od czynnoœci
cywilnoprawnych, podatków i op³at
lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
zaplanowano w wysokoœci 5,7 miliona z³, w tym najwy¿sz¹ pozycjê zajmuj¹ wp³ywy z tytu³u podatku od
nieruchomoœci w wysokoœci 5, 2
miliona z³.
Wp³ywy z podatku rolnego, podatku leœnego, podatku od spadków
i darowizn, podatku od czynnoœci
cywilnoprawnych oraz podatków i
op³at lokalnych od osób fizycznych
zaplanowano w wysokoœci niemal

3,9 miliona z³. Tutaj najwy¿sza pozycja to wp³ywy z tytu³u podatku od
nieruchomoœci - 2,4 mln z³.
Udzia³y gmin w podatkach stanowi¹cych dochód bud¿etu pañstwa zaplanowano w wysokoœci 6,5
miliona z³, wp³ywy z tytu³u udzia³u
gmin w podatkach dochodowych
od osób fizycznych – 6,3 miliona z³,
z kolei wp³ywy z tytu³u udzia³u gmin
w podatkach dochodowych od
osób prawnych zaplanowano w
wysokoœci 210.000 z³.
Na co pójd¹ pieni¹dze
W bud¿ecie gminy £obez na rok
2014 zaplanowano wydatki w wysokoœci 58,1 miliona z³, z tego wydatki
maj¹tkowe stanowi¹ kwotê 19,4 miliona z³, natomiast wydatki bie¿¹ce w
wysokoœci 38,7 milionów z³. Koszty
obs³ugi zad³u¿enia Gminy £obez z
tytu³u zaci¹gniêtych zobowi¹zañ
d³ugoterminowych wynosz¹ 860
tys. z³.
Na oœwiatê i wychowanie zaplanowano wydatki w kwocie 13,6 miliona z³, z kolei na pomoc spo³eczn¹
- 9,4 miliona z³, w tym udzia³ w³asny
gminy w wysokoœci oko³o 3 milionów z³.
Pomoc spo³eczna
Œrodki z pomocy spo³ecznej zosta³y przeznaczone m.in. na: œwiadczenia rodzinne, œwiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz sk³adki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spo³ecznego w
wysokoœci 4,5 miliona z³, w tym zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na
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ubezpieczenia emerytalne i rentowe
1,3 miliona z³, wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ
– niemal 1,2 miliona z³.
Drogi i turystyka
Na drogi publiczne gminne zaplanowano wydatki w wysokoœci
oko³o 1,3 miliona z³,
Na turystykê, która swego czasu
mia³a byæ wiod¹cym kierunkiem rozwoju gminy, przeznaczono w bud¿ecie gminy 31 tys. z³, z czego zaledwie
10 tys. z³ na bie¿¹ce wydatki zwi¹zane z utrzymaniem i oznakowaniem
tras turystycznych, remontami pomostów, mostków i przystani kajakowych. Przy takiej kwocie trudno
myœleæ o powa¿nym traktowaniu
tego dzia³u przez samorz¹d.
Dla porównania na druk map turystycznych oraz przewodnika opisuj¹cych teren Gminy £obez, udzia³
w wydawnictwie pn. Informator
Turystyczny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 zaplanowano 6 tys. z³.
Z kolei na promocjê jednostek
samorz¹du terytorialnego zaplanowano 79.000 z³.
Wynagrodzenia
Wydatki na wynagrodzenia osobowe (w tym nagrody jubileuszowe), bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne
od wynagrodzeñ osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i wynagrodzeñ bezosobowych
(sk³adki ZUS, Fundusz Pracy) maj¹
wynieœæ 4,2 miliona z³.
MM

Dwadzieœcia lat II i III RP - krótkie porównanie
Od pewnego czasu przymierzamy siê do napisania artyku³u maj¹cego na celu porównanie dwudziestolecia miêdzywojennego z ostatnim dwudziestoleciem wolnej, demokratycznej Polski. Materia³ów
jest bardzo du¿o, wiêc podzieliliœmy
je na czêœci.
Zaczynamy od odpowiedzialnoœci urzêdników. Obecnie nie ma ¿adnej. T³umaczy siê to tym, ¿e gdyby
wprowadziæ odpowiedzialnoœæ za
b³êdne decyzje urzêdników, doprowadzi³oby to do parali¿u, bowiem
urzêdnicy baliby siê podj¹æ jak¹kolwiek decyzjê. Nie boj¹ siê jednak doprowadzaæ czêsto do bankructw
albo przestojów w inwestycjach,
dzia³aniach. Od naszego Czytelnika
otrzymaliœmy Ustawê z 30 stycznia
1920 roku w przedmiocie odpowiedzialnoœci urzêdników za przestêpstwa pe³nione z chêci zysku. Parali¿u wtedy nie by³o.
Oto fragment ustawy:
„Art.1 Urzêdnik winny pope³nienia w zwi¹zku z urzêdowaniem i z

pogwa³ceniem obowi¹zków urzêdowych lub s³u¿bowych:
1) kradzie¿y lub przyw³aszczenia (sprzeniewierzenia) albo udzia³u
w tych¿e (…), jeœli mienie skradzione
lub przyw³aszczone (sprzeniewierzone), by³o mu dostêpne lub powierzone z powodu s³u¿by lub stanowiska s³u¿bowego;
2) oszustwa lub udzia³u w niem
(…), je¿eli oszustwo pope³niono w
ten sposób, ¿e winny w zamiarze
osi¹gniêcia dla siebie lub osoby
trzeciej nieprawnej korzyœci maj¹tkowej wyrz¹dzi³ innemu szkodê maj¹tkow¹ przez wprowadzenie w b³¹d
lub utrzymywanie w b³êdzie za pomoc¹ przedstawienia okolicznoœci
fa³szywych albo przekrêcania lub
ukrywania prawdziwych – bêdzie
karany œmierci¹ przez rozstrzelanie.
Art. 2 Urzêdnik winny:
1) przyjêcia b¹dŸ podarunku
lub innej korzyœci maj¹tkowej, b¹dŸ
obietnicy takiego podarunku lub
korzyœci maj¹tkowej, danych w za-

miarze sk³onienia go do pogwa³cenia obowi¹zków urzêdowych lub
s³u¿bowych, albo ¿¹dania takiego
podarunku lub korzyœci maj¹tkowej;
2) innego przestêpstwa s³u¿bowego, pope³nionego z chêci zysku i
pogwa³ceniem obowi¹zków urzêdowych lub s³u¿bowych w b. dzielnicy
rosyjskiej i pruskiej i w b. dzielnicy
austrjackiej nadu¿ycia w³adzy urzêdowej, pope³nionego z chêci zysku
– bêdzie karany œmierci¹ przez
rozstrzelanie.”
Z kolei za przyjêcie ³apówki w

zwi¹zku z rozstrzyganiem spraw
s³u¿bowych bez pogwa³cenia obowi¹zków urzêdowych grozi³a kara
ciê¿kiego wiêzienia od lat 4 do 15.
Ustawa przewidywa³a równie¿ w
szczególnych wypadkach z³agodzenie kary œmierci na karê ciê¿kiego
wiêzienia. Skazanie za przestêpstwo
by³o przy tym jednoznaczne z utrat¹
podarunku lub wartoœci tego¿ na
rzecz Skarbu Pañstwa.
Mimo tak strasznych kar, pañstwo nie uleg³o parali¿owi i potrafi³o
wrêcz szybko siê rozwijaæ. Ale o tym
nastêpnym razem.
MM
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Wigilijne spotkania rodzinne w SP 1
w £obzie
W Szkole Podstawowej
nr 1 w £obzie odby³o siê
18 grudnia, po raz
kolejny, spotkanie, w
którym uczestniczyli
wszyscy zwi¹zani ze
szko³¹: uczniowie, ich
rodzice, nauczyciele,
przedstawiciele w³adz
miasta oraz wszyscy
sympatycy tej placówki
oœwiatowej.
Wieczór wigilijny zosta³ przygotowany przez nauczycieli wraz z
uczniami oraz rodziców. Szczególnie
zaanga¿owane w organizacjê by³y
panie: Agnieszka Buksa, Anna Magdalan i Barbara Król, których wk³ad
pracy przyczyni³ siê do sukcesu wieczoru. Zosta³ on poprzedzony Wieczorem z Gwiazdk¹, podczas którego
mamy, babcie, uczniowie i nauczyciele przygotowali ozdoby na wigilijny kiermasz. Ponadto ka¿da klasa
przygotowa³a na nasze spotkanie
kolêdê, wiêc próby odbywa³y siê w
ka¿dej wolnej chwili, by w ten szczególny wieczór wypaœæ doskonale.
PóŸnym popo³udniem w œrodê
szko³a rozb³ys³a œwiat³ami i ciep³em
bij¹cym z twarzy ogromnej liczby
goœci uczestnicz¹cych w spotkaniu.
W piêknie przystrojonych œwi¹tecznymi ozdobami pomieszczeniach
trudno wrêcz by³o przecisn¹æ siê
poœród t³umu goœci kr¹¿¹cych pomiêdzy stoiskami ze œwi¹tecznymi
ozdobami, stroikami, rêcznie wykonanymi kartkami œwi¹tecznymi i
s³odkoœciami przygotowanymi
przez mamy uczniów.
W sali gimnastycznej, zamienionej tego dnia w wigilijn¹ baœñ, dyrektor szko³y, pani Beata Zapalska
wyg³osi³a œwi¹teczne przemówienie, ¿ycz¹c wszystkim ciep³a, radoœci i wzajemnego wsparcia. Do
¿yczeñ do³¹czy³ siê przewodnicz¹cy
Rady Rodziców, pan Jaros³aw ¯uk
przekazuj¹c kolejne serdecznoœci.
Potem odby³ siê koncert kolêd
przeplatany recytacjami wierszy,
¿yczeniami oraz wigilijnymi refleksjami. Oprócz s³ów, wa¿nych i donios³ych, istotniejsze jednak zdaj¹
siê dobre uczucia przekazywane czêsto w uœmiechach, spojrzeniach, czy
¿yczliwym podaniu rêki. W koncert
zaanga¿owali siê rodzice uczniów,
wymieniæ tu nale¿y: M. Pokomedê,
A. Magdalan, B. Król, S. Demko, M.

Wilk, E. P³owczyk, A. Buksê, A. Królikowsk¹, A. Siwiñskiego, A. Andryszak, G. Tokarsk¹ i A. Kwolek. To
ogromnie znacz¹ce, ¿e rodzice
uczniów tak bardzo œciœle wspó³pracuj¹ ze szko³¹, gdy¿ ich przyk³ad stanowi najlepszy wzór i daje wsparcie
dzieciom w ich szkolnej wêdrówce, a
nauczyciele odbieraj¹ dzia³alnoœæ
rodziców jako istotne i namacalne
dowody akceptacji codziennej pracy pedagogów. Za przygotowanie i
udzia³ w szczególnym spotkaniu
œwi¹tecznym Jedynka serdecznie
wszystkim dziêkuje.
Zespó³ redakcyjny szkolnego
pisemka „Sztubak”, opiekun
Danuta Hamera

Spotkanie z poezj¹ w szkole
w Resku
(RESKO) W szkole podstawowej w Resku odby³ siê 12 grudnia
2013 roku drugi wieczorek poetycki, tym razem poœwiêcony tematyce
bo¿onarodzeniowej.
Na spotkanie przybyli uczniowie
kl. I-VI, rodzice i nauczyciele. Wszyscy uczestnicy mieli mo¿liwoœæ wyst¹pienia na forum - czytali wiersze o
tematyce œwi¹tecznej znanych polskich poetów: W. Chotomskiej, ks. J.
Twardowskiego, M. Terlikowskiej, J.
Tuwima, L. Staffa, K. I. Ga³czyñskiego. Motywem przewodnim by³o bo¿onarodzeniowe drzewko, opisane
w wierszu L. J. Kerna "Choinka",
przedstawione w sposób literackoplastyczny. Obecni na spotkaniu
goœcie kolorowali poszczególne elementy dekoracyjne i do³¹czali do przygotowanej specjalnie na tê okazjê - wykonanej z papieru choinki.

Dekoracje by³y nazywane równie¿ w
j. angielskim; piosenkê "Christmas
tree" zaprezentowali uczestnicy
próbuj¹cy zmierzyæ siê z j. obcym.

Wieczorek umili³y pastora³ki, chêtnie œpiewane podczas zabaw plastyczno-jêzykowych.
Organizatorzy
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Wigilia
dla samotnych

(RESKO) Wigilia Bo¿ego Narodzenia to jedyny w roku niepowtarzalny i magiczny wieczór, w którym
bardziej ni¿ kiedykolwiek doceniamy obecnoœæ drugiego cz³owieka.
To wieczór, który przy wspólnym
stole jednoczy ludzi, by z optymizmem i nadziej¹ mogli spogl¹daæ w
przysz³oœæ. Ju¿ wieloletni¹ tradycj¹
sta³o siê organizowanie w Centrum
Kultury w Resku spotkania wigilijnego dla ludzi samotnych oraz
wszystkich, którzy pragn¹ z nimi
podzieliæ siê ciep³em, dobrym s³owem i op³atkiem.
Organizatorem wigilii jak co roku
by³o Ko³o Terenowe Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Resku, przy
wspó³pracy ze Stowarzyszeniem
„ARKA”, Centrum Kultury w Resku
oraz Monarem „Markot” z £agiewnik.
Uroczystoœæ rozpoczê³a p. L.
Porêbska przewodnicz¹ca Ko³a
Emerytów, Rencistów i Inwalidów w
Resku, która serdecznie powita³a
wszystkich zaproszonych goœci.
Spotkanie swoja obecnoœci¹
uœwietnili: sekretarz Gminy p. Danuta Mielcarek, przewodnicz¹ca Rady
Miejskiej i zarazem Stowarzyszenia
„ARKA” p. Barbara Basowska, p.
M. Czura wicedyrektor DPS w Re-

sku, p. Andrzej Gradusa radny Rady
Powiatu, p. Jolanta Furman dyrektor
Centrum Kultury w Resku oraz ks.
proboszcz Miros³aw Socha i ks. dr
Tadeusz Uszkiewicz.
Po uroczystym powitaniu zaproszeni goœcie obejrzeli nastrojowe
jase³ka w wykonaniu dzieci i m³odzie¿y z ko³a teatralnego CK pod
kierunkiem p. S. Grabowskiej, a
uczniowie z gimnazjum, przygotowani przez p. A. Kajmê, zaœpiewali
kolêdy. Wszyscy goœcie gromkimi
brawami nagrodzili m³odych artystów i przyst¹pili do najwa¿niejszej
czêœci uroczystoœci, czyli dzielenia
siê op³atkiem i sk³adania serdecznych ¿yczeñ, które zainicjowali
obecni na wigilii ksiê¿a. Po skosztowaniu tradycyjnych wigilijnych potraw uczestnicy uroczystoœci wys³uchali przepiêknych kolêd w wykonaniu chóru „Kanon” z CK pod
kierunkiem p. Cecylii Degler.
Na zakoñczenie p. L. Porêbska
podziêkowa³a wszystkim za przybycie a cz³onkiniom ko³a i wspó³organizatorom za pomoc w przygotowaniu
uroczystoœci. Tak piêkne wigilijne
spotkania ucz¹ nas wszystkich poszanowania tradycji i drugiego cz³owieka, a tak¿e prze¿ywania radoœci,
jak¹ niesie pomaganie tym, którzy
potrzebuj¹ wsparcia.
ck

Dzieci z gminy Resko
do¿ywi Partner ze Œwidwina
(RESKO-gmina). W latach
2014-16 do¿ywianiem dzieci w
szko³ach na terenie gminy Resko
zajmie siê PARTNER Sp. z o.o ze
Œwidwina.
Do konkursu na us³ugi ¿ywieniowe polegaj¹ce na przygotowaniu i
dostawie jednodaniowych gor¹cych posi³ków, ³¹cznie dla ok. 200
uczniów rozlokowanych w: Przedszkolu Miejskim w Resku, Gimnazjum w Resku, Szkole Podstawowej
w Resku, Szkole Podstawowej w

Resku Filia w £osoœnicy i Szkole
Podstawowej w Starogardzie przyst¹pi³o szeœæ firm w tym jedna z Reska, jedna z warszawy, dwie ze Szczecina i jedna z Gryfic. Najtañsz¹ ofertê
przedstawi³a firma ze Œwidwina oferuj¹c wykonanie zadania za 318.360
z³ brutto.
Do¿ywianie dzieci bêdzie mia³o
miejsce piêæ razy w tygodniu od
poniedzia³ku do pi¹tku przez ca³y
rok szkolny z wy³¹czeniem wakacji,
ferii, dni œwi¹tecznych i wolnych od
zajêæ lekcyjnych.
op
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Wspólne kolêdowanie
w Szkole Podstawowej
w Wêgorzynie

Œwiêta Bo¿ego Narodzenia to
czas mi³oœci, radoœci, przebaczania,
ale tak¿e refleksji i spotkañ rodzinnych. W nawi¹zaniu do tego wa¿nego œwiêta odby³y siê 20 grudnia 2013
r. w Szkole Podstawowej w Wêgorzynie jase³ka. Zaproszeni goœcie,
rodzice, nauczyciele i uczniowie
mogli uczestniczyæ w przedstawieniu przygotowanym przez p. J. Lasock¹, p. A. Gibkê. Cz³onkowie ko³a
teatralnego przedstawili historiê
narodzin Jezusa, w której nie zabrak³o nawi¹zania do czasów wspó³czesnych.
Na scenie mogliœmy zobaczyæ
anio³y (A. Wielgus i O. Frankowsk¹),pasterzy (M. Krzy¿anowskiego, T. Ociepê, M. Nachaja), królów
(K. Majchrzaka, O. Karwackiego,
M. Kuku³kê), diabe³ki (P. Sad³owsk¹, O. Adamów, O. Bernata)
oraz J. Side³, S. Romañczyk i J.
Wrzeszcza. Narratorami by³y Agata I Alicja Pieróg. M³odzi artyœci z
ogromn¹ pasj¹ i zaanga¿owaniem
wcielili siê w odgrywane role.

Uroczystoœæ uœwietni³y wystêpy solistów oraz chóru szkolnego.
Zebrani mogli us³yszeæ: D. Myd³o, J.
Acman, V. Pielcoch, D. NiŸnika oraz
A. Pieróg. Oprawê muzyczn¹ przygotowa³y p. D. Stefanowska, p. A.
Gibka i p. J. Lasocka.
Dyrektor pani Lucyna Wolska,
podziêkowa³a dzieciom i nauczycielom za piêkne przedstawienie i cytuj¹c wiersz ks. Jana Twardowskiego
podkreœli³a, ¿e œwiêta Bo¿ego Narodzenia s¹ po to, by: „(…) uczyæ mi³oœci do Pana Jezusa, dlatego ¿eby podawaæ sobie rêce, ¿eby siê uœmiechaæ do siebie, ¿eby sobie przebaczaæ”.
Na koniec ¿yczenia bo¿onarodzeniowe z³o¿y³ zebranym ksi¹dz
Karol Wójciak, który podziêkowa³ za
piêkne przedstawienie.
W ten przedœwi¹teczny dzieñ
odby³y siê równie¿ w poszczególnych klasach wigilijne spotkania,
sk³adanie ¿yczeñ, wspólne kolêdowanie, tym samym w ca³ej szkole
zapachnia³o œwiêtami….
(AW)
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DALP na finiszu
(DOBRA) W ostatnich tygodniach grudnia 2013 roku zosta³y rozegrane dwie kolejki DALP, których wyniki podajemy poni¿ej. Fina³ odby³ siê 4
stycznia 2014 r., ju¿ po zamkniêciu tego wydania, wiêc ostateczne wyniki
podamy w nastêpnym numerze.
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UKS „Arbod” z Dobrej w Neubrandenburgu

Stary rok zwieñczony
sukcesami

Wyniki kolejki 3. z 21.12.2013 r.
Szczecin Team
Dobermani
Nocny Team
Ostrzyca
No to w plecy
WKS Papirusy
SKS Bród
Hamuj piêt¹, bêdzie szybciej
FC Niepokonani
Dobermani

-

Ostrzyca 0:3
Ogniwo Dzwonowo 8:2
FC Niepokonani 9:3
Ogniwo Dzwonowo 7:4
SKS Bród 1:10
Nocny Team 2:3
Szczecin Team 3:0
WKS Papirusy 1:9
No to w plecy 2:1
Hamuj piet¹ bêdzie szybciej 6:0

Wyniki kolejki 4. z 28.12.2013 r.
Szczecin Team
Hamuj piêt¹, bêdzie szybciej
Ostrzyca
Nocny Team
WKS Papirusy
FC Niepokonani
Hamuj piêt¹, bêdzie szybciej
No to w plecy
SKS Bród
Dobermani

-

Tabela
1. Nocny Team
2. SKS Bród
3. Dobermani
4. WKS Papirusy
5. Ostrzyca
6. FC Niepokonani
7. Szczecin Team
8. Ogniwo Dzwonowo
9. No to w plecy
10. Hamuj piêt¹, bêdzie szybciej

FC Niepokonani 1:2
Ogniwo Dzwonowo 1:10
SKS Bród 1:3
Dobermani 7:1
Szczecin Team 3:0
Ostrzyca 3:5
Nocny Team 0:15
WKS Papirusy 2:3
Ogniwo Dzwonowo 6:0
No to w plecy 3:2
24 50:12
19 47:11
18 26:16
16 28:17
15 33:16
12 27:27
9 15:21
6 29:39
3 17:36
0 4:71

Liderzy strzelców:
24 - Bonifrowski W. (Nocny Team); 20 - Pa³czyñski M. (SKS Bród); 18 Cetnarski M. (Ogniwo Dzwonowo); 11 - Padziñski D. (Nocny Team); 10 Sadowski P. (FC Niepokonani), Wrzesieñ S. (SKS Bród).
Fina³ móg³ jeszcze wszystko zmieniæ, zarówno tabelê jak i listê strzelców. (r)

„Mewa” poprowadzi
(RESKO). Konkurs otwarty na
prowadzenie w tym roku dzia³alnoœci z zakresu upowszechniania w
Gminie Resko sportu i kultury fizycznej wygra³ Ludowy Klub Sportowy
„MEWA” w Resku.

Oferta klubu zosta³a z³o¿ona jako
jedyna i spe³nia wymogi stawiane
zwyciêzcy konkursu.
Kwota przyznanej dotacji wynosi 190.000 z³.
op

„Jastrz¹b” wygra³
(RESKO-gmina).
Konkurs
otwarty na realizacjê w roku 2014
zadania publicznego „Sport w Gminie Resko na obszarach wiejskich” £osoœnica wygra³ Ludowy Klub

Sportowy „JASTRZ¥B” £osoœnica. Oferta klubu zosta³a z³o¿ona jako
jedyna i spe³nia wymogi stawiane
zwyciêzcy konkursu. Kwota przyznanej dotacji wynosi 35.000 z³. op

Piêcioosobowa grupa lekkoatletów z UKS „Arbod” z Dobrej startowa³a 22.12.2013 r., w miêdzynarodowym mitingu lekkoatletycznym rozgrywanym na hali w Neubrandenburgu. W zawodach wystartowa³o
ok. 300 zawodników z Niemiec i klubów województwa zachodniopomorskiego.
Zawodnicy naszego klubu, startuj¹cy na dystansach 200, 800 i 3000
metrów swój udzia³ w zawodach
halowych mog¹ zaliczyæ do bardzo

udanych. Milena Sadowska w biegu
m³odziczek rocznika 1999 zajê³a
pierwsze miejsce, Ryszard Rzepecki
w biegu na dystansie 3000 m juniorów uplasowa³ siê na miejscu trzecim; Kinga Borysiak, która startowa³a na dystansie 800 m, w biegu m³odziczek rocznika 1998, uplasowa³a
siê na 6 miejscu. By³ to ostatni udzia³
zawodników naszego klubu w koñcz¹cym siê roku 2013.
Prezes UKS „ARBOD”
Janusz £ukomski

220 tys. z³ na sport
(DOBRA). Zosta³ og³oszony
konkurs na powierzenie realizacji
zadania publicznego w zakresie
upowszechniania kultury fizycznej
i sportu w 2014r. na terenie Gminy
Dobra.
Przedmiotem konkursu jest powierzenie wykonania zadania publicznego, w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w
tym prowadzenie sekcji pi³ki no¿nej,
pi³ki siatkowej, pi³ki koszykowej,
tenisa sto³owego, lekkoatletyki, unihokeja tañca sportowego oraz pozalekcyjnych zajêæ sportowych w
2014 roku.
Wysokoœæ planowanych œrodków publicznych przeznaczonych
na realizacjê zadania to 220.000 z³
Podmioty ubiegaj¹ce siê o realizacjê zadania publicznego objêtych
konkursem zobowi¹zane s¹ m.in. do

prowadzenia dzia³alnoœci statutowej w zakresie objêtym konkursem,
dysponowania odpowiednio wyszkolon¹ kadr¹ zdoln¹ do realizacji
zadañ objêtych konkursem, przy
czym koszty wynagrodzeñ osobowych nie mog¹ przekroczyæ 50 proc.
dotacji.
Oferty mo¿na sk³adaæ do 23
stycznia 2014 roku.
Wysokoœæ œrodków przeznaczonych na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 2007roku
wynosi³a 75.000z³, w 2008 roku –
127.900 z³, w 2009 r – 205. 000z³, w
2010 r - 212.000z³, 2011 r. 221.900z³ w 2012 r – 231.500 z³,
natomiast w 2013 r – 244.000 z³.
Œrodki te zosta³y przekazane dla:
MG-LKS SARMATA w Dobrej,
UKS ARBOD w Dobrej oraz UKS
Gimnazjum w Dobrej.
op
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Gryfice dowioz¹ dzieci
(RESKO). Niepe³nosprawne
dzieci z terenu gminy Resko do
Oœrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Gryficach bêdzie dowoziæ w tym roku
Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz
Osób z Upoœledzeniem Umys³o-

wym, Ko³o w Gryficach, z siedzib¹ w
Gryficach.
Jako jedyne z³o¿y³o ofertê w
og³oszonym konkursie na dowóz
dzieci do oœrodka. Kwota przyznanej dotacji wynosi 9 240 z³.
op

CIS zintegruje
(RESKO). Konkurs otwarty na
realizacjê zadania publicznego w
zakresie wspierania procesu reintegracji osób wykluczonych spo³ecznie - poprzez udzia³ w zajêciach
szkoleniowych oraz wspieranie lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju
zasobów ludzkich w roku 2014 wy-

gra³o Stowarzyszenie „Wspó³istnienie” - Centrum Integracji Spo³ecznej „Od nowa” w £obzie.
Oferta stowarzyszenia zosta³a
z³o¿ona jako jedyna i spe³nia wymogi stawiane zwyciêzcy konkursu.
Kwota przyznanej dotacji wynosi 40.800 z³.
op

40 tys. z³ na reintegracjê
zawodow¹
(DOBRA). Zosta³ og³oszony
otwarty konkurs na realizacjê zadania publicznego- reintegracja zawodowa i spo³eczna osób dotkniêtych
wykluczeniem spo³ecznym z terenu
gminy Dobra w roku 2014.
Wysokoœæ planowanych œrodków publicznych przeznaczonych na realizacjê zadania wynosi
40.800 z³.

Wysokoœæ œrodków przeznaczonych na powy¿szy cel w 2007 roku
wynosi³a 63.600z³, w 2008roku – 37.
200 z³, w 2009 r. - 59. 600 z³, w 2010 r
– 40.800z³, w 2011 r – 40.800 z³, 2012
r. - 40.800 z³, natomiast w 2013r –
40.800 z³. Œrodki zosta³y przekazane:
Stowarzyszeniu Wspó³istnienie
Centrum Integracji Spo³ecznej „Od
Nowa” ul. Bema 27 w £obzie. op

BIURO OG£OSZEÑ TYGODNIKA £OBESKIEGO

Tel. 91 39 73 730; 504 042 532

„AMBASADOR” WRÓCI£
DO W£AŒCIELA
Nawet kara aresztu mo¿e groziæ
17 latkowi, który w niedzielê dokona³ kradzie¿y zabytkowego roweru
Ambasador z roku 1950.
W niedzielê mê¿czyzna, mieszkaniec £obza powiadomi³ o kradzie¿y
roweru, który pozostawi³ pod swoim
blokiem. Rower ten by³ bardzo charakterystyczny. Jak siê okaza³o, pochodzi³ z roku 1950, a jego marka to
„Ambasador”. W³aœciciel roweru
jego wartoœæ sentymentaln¹ wyceni³ na kwotê 1000 z³. £obescy mundurowi podjêli czynnoœci w tej sprawie. Nastêpnego dnia pokrzywdzony rozpozna³ swój rower w momencie, gdy przemieszcza³ siê nim ulicami £obza m³ody mê¿czyzna. Zatrzyma³ go i natychmiast powiadomi³
Policjê. Policjanci podjêli interwencjê, odebrali rower, który przekazali
pokrzywdzonemu.
Jak siê póŸniej okaza³o, kradzie¿y
roweru dokona³ 17 latek, a nastêpnie
po¿yczy³ go koledze i ten poruszaj¹c
siê na nim, zosta³ ujêty przez pokrzywdzonego.
Rowerem pod ciê¿arówkê
16.12.2013 r. oko³o godz. 10.20 w
Wêgorzynie przy ul. Jagielloñskiej,
Adam W., mieszkaniec gminy Wêgorzyno, kieruj¹c rowerem, podczas
w³¹czania siê do ruchu nie ust¹pi³
pierwszeñstwa przejazdu Tadeuszowi P., mieszkañcowi gminy £obez,
kieruj¹cemu samochodem ciê¿aro-

wym Volvo. Kieruj¹cy rowerem w
wyniku zdarzenia dozna³ rozciêcia
skroni, odwieziony zosta³ do szpitala
w Drawsku Pomorskim.
Alf¹ do rowu
21.12.2013r. oko³o godz. 8.00 na
drodze Resko – Starogard £obeski
Kamila G. kieruj¹c samochodem
marki Alfa Romeo, najprawdopodobniej nie dostosowa³a prêdkoœci
do warunków panuj¹cych na drodze, w wyniku czego zjecha³a do
rowu i uderzy³a w skarpê, powoduj¹c uszkodzenie pojazdu.
Oplem w betonowy mostek
21.12.2013r. oko³o godz. 8.00 na
drodze Resko – Starogard £obeski
Wojciech C., kieruj¹c samochodem
marki Opel, najprawdopodobniej nie
dostosowa³ prêdkoœci do warunków panuj¹cych na drodze, w wyniku czego zjecha³ do rowu i uderzy³ w
betonowy mostek, powoduj¹c
uszkodzenie pojazdu.
Kolizja drogowa
21.12.2013 r. oko³o godz. 15.25 na
drodze Wêgorzyno - Winniki nieustalony kieruj¹cy pojazdem marki Mitsubishi koloru srebrnego w trakcie mijania siê z samochodem marki Renault
kierowanym przez Bart³omieja F. przekroczy³ oœ jezdni i zjecha³ na przeciwleg³y pas ruchu, w wyniku czego dosz³o do zderzenia i uszkodzenia lusterka w samochodzie Renault.
Sprawca oddali³ siê z miejsca
zdarzenia.

Rewal w tarapatach
(REWAL) Tyle wysi³ku i pieniêdzy na promocjê, audycje, koncerty,
gazety, kolorowe og³oszenia, jedno
z najwy¿szych miejsc w rankingu
najbogatszych gmin w kraju, i nagle ten zbudowany wizerunek
atrakcyjnej i bogatej gminy wali siê
w ci¹gu kilku dni, gdy kraj obiega
informacja o wejœciu komornika do
urzêdu gminy. To efekt rz¹dów
obecnego wójta Roberta Skraburskiego (PO) i radnych, którzy bezkrytycznie akceptowali politykê
przez niego uprawian¹.
W Internecie pojawi³y siê kilka
dni temu, g³oœne ju¿ w województwie, informacje o wejœciu komornika do urzêdu gminy. Napisa³ o tym
m.in. SuperExpress, a informacjê
powielono na dziesi¹tkach portali.
Bank, który nie doczeka³ siê
wp³aty raty, nas³a³ na gminê komornika. Ten wys³a³ do mieszkañców

gminy pismo, by ci swoje nale¿noœci
wobec gminy wp³acali na jego konto. Sprawa sta³a siê g³oœna, bo wielu
mieszkañców wystraszy³o siê, ¿e to
oni bêd¹ musieli sp³acaæ d³ugi gminy. A s¹ one potê¿ne. Na koniec 2012
roku kwota d³ugu publicznego Gminy wynios³a 115 425 630 z³, co stanowi³o 268 % wykonanych dochodów.
Do paŸdziernika 2013 zmala³y tylko
nieznacznie, do 112 mln z³.
Z uwagi na pogarszaj¹c¹ siê sytuacjê p³atnicz¹ i odmowê dalszego
finansowania przez banki Gmina
skorzysta³a z finansowania w niebankowych instytucjach finansowych, których koszty znacznie przekraczaj¹ standardowe finansowanie
bankowe. W efekcie Gminê staæ co
najwy¿ej na bie¿¹c¹ obs³ugê odsetek od zobowi¹zañ, co nie pozwala
na sp³atê d³ugu.
Jakby tego by³o ma³o, niedawno
Regionalna Izba Obrachunkowa

przeprowadzi³a kontrolê finansów
gminy i wykry³a, ¿e gmina nie zamknê³a bud¿etów z dwóch ostatnich
lat, a wiêc wójt móg³ dodawaæ i odejmowaæ pieni¹dze w tych bud¿etach.
Stwierdzi³a równie¿ spory ba³agan w
dokumentacji finansowej i w zwi¹zku z tym skierowa³a sprawê do prokuratury.
20 listopada 2013 r. radni zatwierdzili program naprawczy finansów
gminy, który m.in. zak³ada uzyskanie
oszczêdnoœci przez likwidacjê Centrum Informacji, Promocji i Rekreacji.
Ju¿ wczeœniej zlikwidowano jednostkê „Zieleñ Gminy Rewal”, której
zadania przejê³a spó³ka Wodoci¹gi
Rewal. Ma byæ zlikwidowanych równie¿ kilka etatów w urzêdzie, wstrzymane inwestycje i po¿yczka od pañstwa na kwotê 50 mln z³.
Jednak z drugiej strony powo³ano spó³kê Nadmorska Kolej W¹sko-

torowa, która ma obs³ugiwaæ turystyczn¹ kolej w¹skotorow¹. Dzia³alnoœæ rozpoczê³a we wrzeœniu, wiêc
trudno dzisiaj wyliczyæ jej ca³oroczne koszty i zyski. Mo¿e siê okazaæ, ¿e
bêd¹ to kolejne straty, a podjêcie siê
tego zadania by³o ponad si³y gminy.
Jednak nie tylko kolejka „utopi³a” gminê, jak twierdz¹ niektórzy.
Je¿eli przyjrzeæ siê wydatkom na
wczeœniejsze inwestycje, to w szok
mog¹ wprawiæ koszty wielu z nich.
Na przyk³ad zaci¹gniêto kredyty: na
budowê Zintegrowanego Systemu
Parkowania P³atnego - 5 mln z³, na
budowê remizy OSP w Niechorzu 3,8 mln z³, na budowê przystanku w
Pobierowie - 1,8 mln z³, na budowê
zejœcia pla¿owego w Trzêsaczu - prawie 1,5 mln z³. Wydaje siê, ¿e tu,
oprócz RIO, sporo pracy mia³oby
wiele innych instytucji kontrolnych.
KAR
Gazeta Gryficka
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Sylwester
w Dobieszewie

Spacer po niemieckiej stolicy
rozpoczêliœmy wizyt¹ w ZOO – najstarszym w Europie (pocz¹tki siêgaj¹ po³. XIX w.). Nasz¹ uwagê przyku³y m. in. foki, hipopotamy zgrabnie
poruszaj¹ce siê w wodzie, s³ynny
filmowy bohater – goryl Ivo, oraz

wiele innych najwiêkszych zwierz¹t
z ca³ego œwiata. Kolejnym etapem
by³o Muzeum Techniki oraz czêœæ
doœwiadczalna Spectrum. Wœród
zabytków niemieckiej architektury
podziwialiœmy Bramê Brandenbursk¹, Reichstag (siedzibê parlamentu), Plac Poczdamski, Alexanderplatz ze s³ynn¹ wie¿¹ telewizyjn¹.
Rozœwietlon¹ Alej¹ Pod Lipami dotarliœmy na œwi¹teczne jarmarki: niepowtarzalne chwile w magicznym
nastroju œwi¹t. Serdecznie dziêkujemy p. Bo¿enie Meger za zorganizowanie niezwyk³ej wycieczki. (szk)

Gimnazjaliœci z Wêgorzyna
dokarmiali zwierzynê leœn¹

Na zdjêciach: uczestnicy
zabawy oraz Rada So³ecka w
sk³adzie, od lewej: Bronis³aw
Kwiatanowski, Bo¿ena Korniluk i Stanis³aw Polny.

Galeria naszych mieszkañców
Œlub Barbary
i Adama

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

Wyjazd integracyjny
do Berlina

(RESKO) W szkole podstawowej w Resku zorganizowano pierwszy wyjazd integracyjny rodziców,
uczniów i nauczycieli do Berlina.
Celem wycieczki by³o zwiedzanie
po³¹czone z degustacj¹ podczas berliñskich jarmarków.

Rada So³ecka w Dobieszewie dziêki inicjatywie so³tysa,
pana Stanis³awa Polnego, zorganizowa³a wieczór sylwestrowy dla mieszkañców tej
miejscowoœci. W mi³ej atmosferze, przy muzyce, tañcach i
wspólnym poczêstunku œwiêtowano powitanie Nowego
Roku. Jak ka¿e tradycja, nie
oby³o siê bez wspólnego œpiewania kolêd, a o pó³nocy wystrzeli³y korki od szampana.
Bo¿ena Korniluk
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Od niedawna na ternie wêgorzyñskiego gimnazjum dzia³a
Szkolne Ko³o Ligii Ochrony Przyrody. Jednym z pierwszych podjêtych przez jego cz³onków przedsiêwziêæ by³a zbiórka pokarmów dla
zwierzyny leœnej.
Przez niespe³na dwa tygodnie
uczniowie przynosili do szko³y jedzenie, które by³o skrzêtnie segregowane. £¹cznie uda³o siê zebraæ
oko³o 60 kg jab³ek, buraków czerwonych i cukrowych, ziemniaków, suchego chleba, pszen¿yta, ziarna kukurydzy, orzechów, siana, owsa,
jêczmienia i s³oniny. Ca³oœæ zosta³a
przewieziona do Leœnictwa Wêgorzyno w Nowym Wêgorzynku w
minion¹ œrodê tj. 18 grudnia. W
wyprawie uczestniczyli cz³onkowie
SK LOP Rados³aw Auguœcik, Dawid
Wojdak, Tomasz Kobia³ka, B³a¿ej
Kardaœ. Warto wspomnieæ, ¿e w
czerwcu br. grupa dziesiêciu gimnazjalistów wybra³a siê w odwiedziny
do leœniczych w Nowym Wêgorzynku celem przekazania samodzielnie
wykonanych karmników i budek lêgowych dla ptaków. Wówczas na-

wi¹za³a siê wspó³praca z leœniczym
Tomaszem Czakañskim i podleœniczym Leszkiem Gi³k¹. Mi³o by³o po
kilku miesi¹cach wróciæ i nasypaæ
pokarmu do samodzielnie wykonanych i zamocowanych na drzewach
karmników.
Kolejna zbiórka pokarmów dla
zwierzyny leœnej odbêdzie siê wraz z
nadejœciem nowego roku kalendarzowego. Miejmy nadziejê, ¿e zwierzêta dostan¹ wówczas jeszcze
wiêksze zapasy na zimê.
(szk)

