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Szopka na wsi
dro¿sza od gabinetu
lekarskiego
(£OBEZ) Radni
Miejscy podnieœli
podatki od nieruchomoœci. Nowe
stawki podatkowe
bêd¹ obowi¹zywaæ
od 2011 roku.

Dyrektor
jeŸdzi po
chodniku,
policja nic
nie mo¿e
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Ten powrót rozczarowuje

Kazimierz Rynkiewicz
Wielu wyborców z zaciekawieniem czeka³o na powrót Haliny Szymañskiej do lokalnej polityki. Zapowiedzia³a to ju¿ we wrzeœniu w wywiadzie udzielonym Nowemu Tygodnikowi £obeskiemu, w rozmowie z Adamem Hlibem, dzisiaj cz³onkiem jej
komitetu wyborczego. Mnie ten powrót rozczarowuje z wielu powodów.
W rzeczonym wywiadzie pani Szymañska ocenia obecn¹ kadencjê w³adz
powiatu jako „wycofan¹”. Podzielam
czêsciowo tê ocenê, ale te¿ odnosi siê
ona do jej dzia³alnoœci publicznej, jako
radnej Sejmiku, do którego mandat
zdoby³a startuj¹c z listy PiS.
Po og³oszeniu list komitetów jeden

List do redakcji

Z DRUGIEJ STRONY

z sympatyków PiS zapyta³ mnie: - komu
by tu skopaæ ty³ek za to, ¿e tu w £obzie
nie mogê zag³osowaæ na kogoœ z PiS. Po
d³u¿szej dyskusji wysz³o nam, ¿e...
Halinie Szymañskiej, która zdoby³a
mandat do Sejmiku i by³a we w³adzach
wojewódzkich tej partii, ale jej struktury ³obeskie roz³o¿y³a. By³o huczne
otwarcie biura poselskiego, które póŸniej chy³kiem zamkniêto, byli jacyœ
dzia³acze, którzy siê rozpierzchli. Dziasiaj, jak niektórzy mnie o to pytaj¹, to
nie umiem im zbyt wiele powiedzieæ, bo
sam nie wiem. Nawet tego, czy pani
Szymañska jest w PiS, czy ju¿ nie jest,
czy jest tu jakieœ ko³o PiS, czy nie ma.
Nikt nic nie wie, a przecie¿ to nie ja im
powinienem odpowiadaæ na takie pytania. Ktoœ jednak tê czêœæ wyborców
pozbawi³ mo¿liwoœci g³osowania, nie
tworz¹c takiej oferty wyborczej, chocia¿ w innych powiatach takie s¹. To
jedno pole „wycofania” siê. Drugie
dotyczy aktywnoœci Haliny Szymañskiej jako radnej Sejmiku. Rozumiem,
¿e mo¿e byæ roz¿alona, ¿e w³adze powiatu nie zabiega³y o jej poparcie dla
powiatowych interesów w wojewódz-

twie, ale te¿ pamiêtam, ¿e gdy likwidowano bibliotekê pedagogiczn¹ ktoœ
spyta³ – a gdzie jest nasza radna Szymañska? Czemu jej tu nie ma?
Wiêc jej kadencja równie¿ by³a
„wycofana”. Nawet Adam Hlib, gdyby
nie przygotowania do wyborów, nie
znalaz³by okazji do wywiadu. S³usznie
pani Halina mówi, ¿e ¿eby udzieliæ
odpowiedzi dziennikarzowi, potrzebne
s¹ pytania. Trzeba tylko dodaæ, ¿e musi
ktoœ siê pojawiæ, by by³o komu je zadaæ.
Warto pamiêtaæ, ¿e takim samym rozliczeniom wyborczym podlegaj¹ radni
powiatu i gmin, jak równie¿ Sejmiku.
Powrót Haliny Szymañskiej na ³ono
polityki lokalnej rozczarowuje po
przyjrzeniu siê kandydatom jej komitetu wyborczego. Nie ma w tej chwili
miejsca na d³u¿sz¹ analizê, wiêc pokrótce; jest na liœcie jej komitetu w
okrêgu Wêgorzyno kandydat, który z³o¿y³ oœwiadczenie: „pracowa³em, pe³ni³em s³u¿bê i by³em œwiadomym i tajnym
wspó³pracownikiem organów bezpieczeñstwa” itd. To kompromitacja.
Jest na liœcie kandydat Andrzej
Wysocki, który bêd¹c radnym miejskim

Towarzystwo wzajemnej adoracji

Powiat - oaz¹ dobrobytu i spokoju, której
¿adna zapaœæ gospodarcza nie dotyka...

W sytuacji ogólno œwiatowego kryzysu gospodarczego,
w sytuacji, gdy firmy produkcyjno us³ugowe, a nawet handlowe, opracowuj¹ programy
oszczêdnoœciowe, urzêdnicy
administracji samorz¹dowej w powiecie ³obeskim otrzymuj¹ podwy¿ki p³ac,
w zwi¹zku z tym, ze „dobrze pracuj¹” i
ze mniej zarabiaj¹ ni¿ starosta czy pracownicy oœwiaty (nauczyciele?)
Co do dysproporcji pomiêdzy zarobkami,
to proszê porównaæ wynagrodzenia
za pracê, ludzi w zak³adach produkcyjnych w naszym mieœcie, w zak³adach
które maj¹ swój udzia³ w tworzeniu
PKB w postaci wartoœci dodanej. Ci
ludzie naprawdê dobrze pracuj¹, a ich
zarobki s¹ zbli¿one do najni¿szej krajowej. Aby utrzymaæ rodziny na podstawowym poziomie, musz¹ podejmowaæ
dodatkowe prace, rezygnuj¹c z czasu
spêdzonego z rodzin¹.
Pracownicy starostwa, nie wytwarzaj¹ PKB lecz uczestnicz¹ w jego podziale, tak jak inni pracownicy op³acani
z bud¿etu pañstwa i zarabiaj¹ dwukrotnie wiêcej ni¿ w sektorze przemys³owym.
Mamy paradoks jakich wiele w naszym kraju, Ci którzy wypracowuj¹
PKB zarabiaj¹ mniej ni¿ Ci którzy konsumuj¹ ten dochód.
Spójrzmy, kto w naszym imieniu
sprawuje w³adzê samorz¹dow¹ w powiecie i podwy¿sza zarobki urzêdnikom. Czy nie s¹ to w wiêkszoœci ludzie
op³acani z bud¿etu pañstwa? (lekarze,

nauczyciele, pracownicy administracji),czêsto nie rozumiej¹cy trudów pracy w innych sektorach gospodarki.
Brak jest tam osób pracuj¹cych w sektorze produkcyjno us³ugowo handlowym. Dlaczego? – mo¿e nie maj¹ czasu,
gdy¿ musz¹ pracowaæ niemal ca³¹ dobê,
¿eby wypracowaæ PKB z którego
uprzywilejowane zawody czerpi¹ swoje wysokie wynagrodzenia, a mo¿e my
nie wybieramy ich do tych w³adz, preferuj¹c w ka¿dej kolejnej kadencji tych
którzy konsumuj¹ a nie wytwarzaj¹.
Czy nie lubicie tych „frajerów” pracuj¹cych na w³asny rachunek?
Co do dobrej pracy, to, czy¿ nie jest
naturalnym wykonywanie swoich obowi¹zków s³u¿bowych dobrze i rzetelnie? Praca urzêdnika to nie akord, a
pomimo to otrzymuj¹ trzynast¹ pensjê.
Kolejny absurd.
Czy Pañstwo, tworz¹cy PKB macie
trzynaste pensje? Jest to oczywiœcie
pytanie retoryczne. Wszyscy dok³adnie
wiedz¹ ¿e odk¹d kolejne rz¹dy w Polsce
zwiêkszaj¹ koszty pracy, to trzynaste
pensje zniknê³y z zak³adów przemys³owych, bo daniny dla pañstwa s¹ tak
wielkie, ¿e dla tych którzy wytwarzaj¹
PKB nie starcza pieniêdzy na tzw. trzynastki, premie czy nagrody chocia¿ pracuj¹ ciê¿ko i dobrze.
„Dobr¹ pracê” kilku urzêdników
naszego starostwa mia³am okazjê bardzo dotkliwie odczuæ na w³asnej skórze. A wszystko zaczê³o siê od nabycia
prawa u¿ytkowania wieczystego pewnej nieruchomoœci.
Od piêciu ju¿ lat, na ró¿nych p³asz-

czyznach, toczy³y siê i tocz¹ postêpowania administracyjne dotycz¹ce tej
samej nieruchomoœci. W tym okresie
czasu mia³am mo¿liwoœæ poznaæ pracê
urzêdników w trzech ró¿nych wydzia³ach starostwa powiatowego, urzêdników od których zale¿a³y decyzje w
mojej sprawie i którzy „wodzili” mnie
za nos, przed³u¿aj¹c w ten sposób czas
na wydanie stosownych decyzji.
Zarzucam wielu pracownikom tej
instytucji brak wiedzy i kompetencji
niezbêdnej przy wykonywaniu obowi¹zków s³u¿bowych, oraz niewiarygodnoœæ. Przekona³am siê ¿e nie mo¿na
ufaæ temu co mówi niejeden „wysoki”
urzêdnik decyzyjny, bo w ci¹gu kilku
zaledwie dni zmienia zdanie.
W wyniku nonszalancji i braku starannego dzia³ania urzêdników, od
dwóch i pó³ roku tocz¹ siê trzy sprawy
s¹dowe. A zaczê³y siê od decyzji, wydanej przez Starostê, pewnemu inwestorowi, pozwalaj¹cej na wykonanie robót
budowlanych na mojej nieruchomoœci,
bez mojej zgody.
Czy wiedz¹ Pañstwo, ile kosztuje
ka¿dego z nas, prostego obywatela praca s¹dów w Polsce?
Podobno, praca s¹dów w Polsce,
kosztuje statystycznego Polaka 24 z³.
ka¿dego dnia.
Miêdzy innymi s¹ to te sprawy które
tocz¹ siê w zwi¹zku z opisan¹ powy¿ej
sytuacj¹.
Miêdzy innymi równie¿ Pañstwo
ponosicie koszty tych spraw, spraw
sprowokowanych niestarannym dzia³aniem urzêdników starostwa powiatowego w £obzie.
Miros³awa Jêdrzejczyk
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w £obzie nie przychodzi³ na sesje i w
koñcu straci³ mandat. Wyborcy powinni wiedzieæ, czy ponownie mog¹ mu
zaufaæ, czy bêdzie tak samo jak wtedy.
Jest Ryszard Sola, który dwie kadencje
wczeœniej opowiedzia³ siê za œp. Markiem Romejko, a przeciwko Halinie
Szymañskiej, za co po wygranych przez
Romejkê wyborach otrzyma³ posadê
wiceburmistrza. Wyborcy powinni wiedzieæ, co siê sta³o, ¿e teraz Sola i Szymañska id¹ razem i czy po³¹czy³ ich
tylko sojusz taktyczny, czy te¿ nast¹pi³a
reinterpretacja polityki wspólnego
wroga. Lista tego komitetu w okrêgu
Wêgorzyno to g³ównie kandydaci zwi¹zani z burmistrz Gra¿yn¹ Karpowicz,
czyli SLD. Wyborcy powinni wiedzieæ,
co siê sta³o, ¿e taki sojusz Halina Szymañska zawi¹za³a. I po co na tej liœcie
znalaz³ siê np. Roman Ciechañski?
Czy¿by pani Szymañska znowu szykowa³a mu ciep³¹ posadkê na koszt podatników? A komu etat cz³onka zarz¹du? A
komu etat rzecznika prasowego? Czy to
jest ju¿ pouk³adane i dogadane?
Lubi³em pani¹ Halinê za jej aktywnoœæ i pomys³y i mam œwiadków, ¿e
wielokrotnie powo³ywa³em j¹ jako
przyk³ad w rozmowach, ¿e trzeba budowaæ ró¿ne instytucje w ró¿nych sferach,
¿e trzeba wiêkszej aktywnoœci, szarpania, ale te¿ wiele jej pomys³ów nie wytrzyma³o próby czasu. Mo¿e dlatego, ¿e
fatalnie dobiera³a sobie ludzi. Mo¿e nie
by³o innych na ten czas. A mo¿e tacy
maj¹ byæ. Nie wiem. Rozczarowanie
bierze siê z nadmiernych oczekiwañ, a
¿ycie jest jakie jest. Ja jestem rozczarowany.
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Czy burmistrz
wstrzymuje market?
(WÊGORZYNO). Podczas sesji
radna Jadwiga Kamiñska dopytywa³a, dlaczego burmistrz wstrzymuje sprzeda¿ dzia³ki pod market.
Chodzi o plac za torami, na którym
do dziœ stoj¹ urz¹dzenia placu zabaw.
Burmistrz Gra¿yna Karpowicz
wyjaœni³a, ¿e owszem, wstrzyma³a
og³oszenie przetargu, ale do czasu, a¿
oferent nie bêdzie mia³ decyzji o budowie marketu.
- Wstrzyma³am og³oszenie przetargu do czasu, a¿ zapadnie decyzja o
budowie marketu. Teraz jest ju¿ przygotowana procedura, by³o wywieszone do publicznej wiadomoœci. Wstrzyma³am procedurê dlatego, ¿e nie
chcia³am, aby by³a wykupiona dzia³ka
wczeœniej, ni¿ zapadnie decyzja o
markecie. Potem mog³aby kupiæ osoba, która nie wybudowa³aby tu marketu i by³by kolejny problem. Mamy takie przypadki, ¿e s¹ wykupione grun-

ty, jak baza Lasu i teraz nie mo¿emy jej
odzyskaæ. Rozmawia³am z chêtnym,
który chce tê dzia³kê nabyæ i poczekam z przetargiem do czasu, gdy bêdzie decyzja o budowie marketu –
wyjaœni³a burmistrz.
Radna J. Kamiñska odpar³a, ¿e
rozmawia³a z tym¿e chêtnym i ten
stwierdzi³, ¿e ju¿ dawno by³ w urzêdzie, jednak burmistrz nie chce doprowadziæ do przetargu. G. Karpowicz
wyjaœnia³a jednak, ¿e wówczas „nie
by³o ¿adnych decyzji Biedronki”. Na
te s³owa radni zareagowali doœæ spontanicznie, twierdz¹c, ¿e nie ma ¿adnej
Biedronki, bo Biedronka kupuje
obiekty, a buduj¹ je inne firmy. Póki
co, przetarg na budowê marketu ma
zostaæ og³oszony.
MM

Zatrudnimy stró¿a
do firmy w Wêgorzynie
tel. 502 770 760

Gorzelnia Rolnicza
Nie¿ychowo (Wielkopolska)

kupuje ¿yto,
pszen¿yto i pszenicê
(mo¿e byæ poroœniête)
tel. 67-287-63-11,
501 386 929, 502 349 320.
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Szopka na wsi dro¿sza
od gabinetu lekarskiego
(£OBEZ) Radni Miejscy podnieœli podatki od
nieruchomoœci. Nowe stawki podatkowe bêd¹
obowi¹zywaæ od 2011 roku. Podczas posiedzenia
wspólnych komisji so³tys Bonina zwróci³ uwagê na
paradoks – kwota podatku od 1 m.kw. szopki na wsi
jest wy¿sza od podatku za 1 m.kw. pomieszczenia
przeznaczonego na prowadzenie dzia³alnoœci
gospodarczej w zakresie udzielania œwiadczeñ
zdrowotnych.
Minister Finansów podniós³
stawki maksymalne o 2,6 proc. Jest
to zgodne ze wskaŸnikiem inflacji
za pierwsze pó³rocze br. roku. Burmistrz £obza zaproponowa³ podnieœæ stawki œrednio o 2,4 proc.
Kwotowo oznacza³o to wzrost podatków na podobnym poziomie, jak
w roku minionym.
Podatek od gruntów zwi¹zanych
z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej, bez wzglêdu na sposób
zakwalifikowania w ewidencji
gruntów i budynków - od 1 mkw.
powierzchni zosta³ uchwalony w
kwocie 0,76 z³, czyli jest to wzrost
o 3 gr, czyli tyle samo jak w roku
ubieg³ym.
W przypadku podatku od gruntu
pod jeziorami, a tak¿e od gruntów
zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych jak
zwykle zosta³a ustalana stawka
maksymalna, czyli od 1 ha powierzchni podatek bêdzie wynosiæ
4,15 z³.
Podatek od gruntów pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoœci po¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego bêdzie
wy¿szy o 2 grosze w stosunku do
roku ubieg³ego, ustalono go bowiem w wysokoœci 0,34 z³, czyli
wzrost o 2 gr.
Podatek od budynków lub ich
czêœci mieszkalnych od 1 m.kw.
powierzchni u¿ytkowej bêdzie wynosi³ 0,63 z³, w tym wypadku wzrost
podatku równie¿ wyniós³ 2 gr. Dla
porównania w zesz³ym roku w stosunku do tego stawka wzros³a o 3
grosze.
Podatek od budynków zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci
gospodarczej oraz od budynków
mieszkalnych lub ich czêœci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci
gospodarczej - od 1mkw. powierzchni u¿ytkowej podatek radni
uchwalili w wysokoœci 18 z³ i jest to

najwy¿szy wzrost podatku, bo wynosz¹cy a¿ 40 gr. Tak du¿y wzrost
samorz¹dowcy t³umacz¹ faktem, i¿
na ten rok stawka podatku nie by³a
podnoszona.
Od budynków lub ich czêœci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci
gospodarczej w zakresie obrotu
kwalifikowanym materia³em siewnym od 1 m.kw. powierzchni u¿ytkowej podatek ustalono w kwocie
9,03 z³, wzrost wyniós³ 23 gr, w
zesz³ym roku natomiast - 30 gr.
Od budynków lub ich czêœci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci
gospodarczej w zakresie udzielania
œwiadczeñ zdrowotnych - od 1
m.kw. powierzchni u¿ytkowej ustalono podatek w maksymalnej stawce, czyli w wysokoœci 4,27 z³. Od
budynków pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoœci po¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego, (m.in. komórki,
szopki - jeœli s¹ budynkami w rozumieniu prawa budowlanego) - od 1
m.kw. powierzchni u¿ytkowej podatek wyniesie 5,61 z³/mkw, wzrost
wyniós³ 11 gr. Podatek za gara¿e z
kolei uchwalono w wysokoœci 5,80
z³/mkw. – tu wzrost wyniós³ 20 gr. od
1 mkw.
Podatek od budowli - 2 proc. ich
wartoœci.
So³tys Bonina Waldemar Zakrzewski zwróci³ uwagê na paradoks, zgodnie z którym za rozwalaj¹c¹ szopê na wsi p³aci siê wy¿szy
podatek (5,61 z³) ni¿ za gabinet lekarski w mieœcie (4,27 z³), podobnie
jest z budynkami przeznaczonymi
na materia³ siewny (9,03z³).
- Nie mo¿na porównywaæ gara¿u w mieœcie i jakieœ budki na wsi.
Maj¹c ten gara¿ w mieœcie, mo¿na
wydzier¿awiæ go i mieæ z tego jak¹œ
sumê, a na wsi nie ma takiej mo¿liwoœci. To jest krzywdz¹ce dla tych
ludzi. Warto zastanowiæ siê, czy
chocia¿ w ten sposób im nie pomóc,

bo i kiedyœ by³o inaczej – wieœ i
miasto. PóŸniej wszystko siê zrówna³o – wioska z miastem, a tak nie
mamy. Nie oszukujmy siê, jak jest w
mieœcie. A p³acimy jednakowo. lekarzach widaæ, jacy oni s¹ biedni.
Myœlê, ¿e trzeba proporcjonalnie
patrzeæ, a nie jak dzisiaj – powiedzia³ so³tys.
W odpowiedzi na te s³owa wiceburmistrz Ireneusz Kabat wyjaœni³,
¿e urz¹d nic ju¿ nie mo¿e zrobiæ
odnoœnie stawki zdrowotnej, albowiem i tak zastosowana jest stawka
maksymalna.
- Wiêkszej stawki nie mo¿emy
ustaliæ. Mo¿emy tylko obni¿yæ. W
pozosta³ych przypadkach obni¿amy. Jeœli chodzi o materia³ siewny,
stawka maksymalna wynosi 9,57 z³.
Nie mo¿emy mieæ ni¿szej stawki jak
50 proc. z tego, co zaproponowa³
Minister Finansów - powiedzia³.
Przewodnicz¹cy Komisji Zbigniew Pude³ko doda³, i¿ w³aœciciele
gara¿y za Nadleœnictwem oczekuj¹
inwestycji, z tego wzglêdu, ¿e jest to
du¿a grupa podatników, skupionych
w jednym miejscu. WypowiedŸ tê

zripostowa³ radny Lech Urbañski,
który porówna³ podatki za kurniki i
szopki. Zwróci³ uwagê, i¿ ró¿nica w
podatkach wynosi jedynie 19 gr, a
w³aœciciele kurników nie maj¹ nic,
¿adnej inwestycji z tego tytu³u.
Wiceburmistrz zwróci³ uwagê,
¿e stawki nie s¹ takie same w mieœcie, jak i na wsi.
– My ju¿ w zesz³ym roku, jak
wesz³a dyskusja nad podatkami –
rozdzieliliœmy podatki na gara¿e i
pozosta³e budynki. Na gara¿e by³a
podwy¿ka w roku ubieg³ym, na budynki pozosta³e, czyli szopki, kurniki itd. - nie by³o. Stawka drugi rok
jest taka sama. W tym roku podwy¿ka na gara¿e jest prawie dwa razy
wy¿sza ni¿ na komórki – bo na komórki proponujemy 11 gr a na gara¿e – 20 gr. Na wsi, jeœli ktoœ ma status rolnika, to nie p³aci od tych budynków podatku – wyjaœni³ wiceburmistrz.
Póki co wzrost podatków w
gminie £obez jest najni¿szy spoœród
gmin, które ju¿ podatki ustali³y. Nie
oznacza to jednak, ¿e wysokoœæ tych
podatków jest najni¿sza.
MM

Bêdzie nowy stra¿nik
(£OBEZ). Nowym stra¿nikiem miejskim w tej gminie zostanie Arkadiusz Baryluk ze Strzmieli.
Zakoñczy³a siê ju¿ procedura
naboru na stra¿nika miejskiego w tej
gminie. Wybrano kandydaturê Arkadiusza Baryluka zamieszka³ego w

Strzmielach. Do zadañ stra¿nika bêdzie nale¿a³o m.in. ochrona spokoju
i porz¹dku w miejscach publicznych,
doprowadzanie osób nietrzeŸwych
do izby wytrzeŸwieñ, wspó³dzia³anie z organizatorami i innymi s³u¿bami w ochronie podczas zgromadzeñ
i imprez publicznych.
op
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Obywatel, którego Podwy¿ki nie dla
nie ma
³obzian?
(£OBEZ). Od przysz³ego roku
wchodz¹ nowe op³aty targowe.
Œrednio op³ata targowa wzrasta o
oko³o 20 proc., aczkolwiek niektóre op³aty pozostaj¹ na poziomie
ubieg³orocznym.

(BRZE•NIAK- gmina Wêgorzyno). W tej gmin ie uruchomiono prócz darów wydawanych
przez OPS, dary przekazywane
przez PCK. Jednak jak zauwa¿aj¹ niektórzy radni i so³tysi z tej
gminy, dary te nie trafiaj¹ do osób
najbardziej potrzebuj¹cych.
Radna Jadwiga Kamiñska zwróci³a uwagê, ¿e osoby, które najbardziej potrzebuj¹ pomocy nie s¹ w
stanie przyjechaæ z wiosek po dary
z PCK. Proponowa³a aby rozwi¹zaæ
ten problem.
Najbardziej jednak poruszaj¹c¹
sytuacjê przedstawi³ so³tys BrzeŸniaka, który zaapelowa³ o pomoc dla
jednego z mieszkañców tej wsi.
– Dostaliœmy z Wêgorzyna emigranta, który nie ma ani dowodu
osobistego, ani ksi¹¿eczki wojskowej i on chyba tej zimy nie prze¿yje.
Jest bez pr¹du, bez niczego. To ju¿
ci¹gnie siê dwa lata. Jeœli nie weŸmie siê go za rêkê, nie zawiezie do
zdjêcia i nie wyrobi dokumentów, to
nie bêdzie mia³. Potrzebuje ratunku,
moim zdaniem jest uzale¿niony od
alkoholu i sam sobie nie pomo¿e.
Do DPS nie chce siê zgodziæ, teraz
nawet na œwieczkê nie ma. ¯yje z
pracy – 75 gr na godzinê – taka œrednia mu wychodzi. On jest nieœmia³y,
o nic nie upomni siê, jak ma co jeœæ
to ma, a jeœli nie ma, to nie upomni
siê. Za mieszkanie nie p³aci, nie
wiem czy d³ug jest umarzany – powiedzia³ so³tys Dobrucki.
Osoba ta znana jest burmistrz
Wêgorzyna, albowiem dopowiedzia³a, ¿e lokator zajmuje mieszkanie komunalne i nadal nie p³aci, a do
DPS nie chce iœæ. Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej Monika KuŸmiñska
zaproponowa³a, ¿e byæ mo¿e nale¿y
wys³aæ tego cz³owieka na prace interwencyjne b¹dŸ skierowaæ do
CIS.
Te propzycje nie mog¹ zostaæ
jednak zrealizowane, albowiem
mieszkaniec ten nie posiada ¿ad-

nych dokumentów. Przez dwa lata
nie znalaz³a siê ani jedna osoba,
która zajê³aby siê tym problemem.
To zadziwiaj¹ce, przy s³owach pani
burmistrz, ¿e problem jest znany i
„panie z OPS” z nim pracuj¹. Burmistrz powiedzia³a równie¿, ¿e osoba ta „otrzymuje zasi³ek, to co wyda
na jedzenie, to ma, a jak przepije to
nie ma”. Te s³owa so³tys podda³ w
w¹tpliwoœæ.
– Nie wiem czy dostaje zasi³ek,
bo nie ma dokumentów. To jest obywatel, którego nie ma. Nie dostaje,
bo nie jest obywatelem, nie jest zarejestrowany jako bezrobotny i nie
jest w Opiece Spo³ecznej – doda³
so³tys.
Zima za pasem, mijaj¹ dwa lata,
a wszelkie s³u¿by odpowiedzialne
za nieporadnych ¿yciowo ludzi za³amuj¹ rêce i w³aœciwie nie robi¹
nic. A¿ trudno uwierzyæ, aby przez
dwa lata nie znalaz³ siê nikt, kto
zwyczajnie pomóg³by temu cz³owiekowi wyrobiæ nowe dokumenty,
wesprzeæ, pokierowaæ, pomóc mu
na nowo stan¹æ na nogi.
Póki co zaznaczamy jedynie problem, a do tematu powrócimy. MM

Tyle samo, co w roku bie¿¹cym
za mo¿liwoœæ sprzeda¿y z wiadra,
rêki itp. zap³ac¹ np. dzia³kowcy,
b¹dŸ sprzedawcy owoców leœnych.
Dotychczas musieli zap³aciæ 1 z³ i
tak te¿ pozostanie. Radni zastanawiali siê nawet, czy ca³kowicie nie
odst¹piæ od tej op³aty. Dyskusjê w
tym zakresie rozpocz¹³ radny Leszek Gajda.
- Ekonomika dzia³añ nakazuje,
¿e nie op³aca siê za z³otówkê pisaæ
kwit. Dlatego albo ca³kowicie zwolniæ z op³aty, albo daæ op³atê na poziomie 2 z³, bo papier bêdzie wiêcej
kosztowa³, ni¿ jest to warte. Sk³adam to jako propozycjê – powiedzia³ radny podczas komisji po³¹czonych.
Radny Lech Urbañski by³ za
pozostawieniem tej kwoty, bo jak
argumentowa³, trudno braæ pieni¹dze od dziecka, które sprzedaje jeden litr jagód.
Radna H. Szwemer dopytywa³a
dlaczego nie mo¿na w ogóle zwolniæ z op³aty za tego typu sprzeda¿.
– Jakie s¹ do tego przepisy prawa? Nie ma chyba mo¿liwoœci, ¿e
nie mo¿na. Mo¿na umorzyæ podatek, dlaczego nie mo¿na umorzyæ tej
1 z³, przy której jest wiêcej biurokracji, ni¿ jakiegoœ dochodu? Skoro
rzeczywiœcie dziecko sprzedaje 1
litr jagód, to czy koniecznie trzeba
go jeszcze z³otówk¹ obci¹¿yæ? dopytywa³a radna.
Tê kwestie wyjaœni³ radca praw-

ny, który wyt³umaczy³, ¿e do zwolnienia musia³aby byæ podstawa
prawna, tak jak jest w innych ustawach okreœlaj¹cych podatki.
– Op³ata targowa jest œwiadczeniem podobnym do podatku i tak
samo jest ustawa, która reguluje
op³atê targow¹. W tej ustawie nie ma
podstawy prawnej, by rada mog³a
zwolniæ jak¹œ kategoriê przedmiotow¹ czy podmiotow¹ z uiszczania
op³aty. Jest tylko podstawa prawna
do ustalenia op³aty, wiêc tê op³atê
trzeba ustaliæ. Mo¿e ona byæ w symbolicznej wysokoœci – powiedzia³.
Nie przesz³a propozycja Leszka
Gajdy, który zasugerowa³ op³atê w
wysokoœci 0 z³, bo jak siê okaza³o,
to by³oby obejœcie prawa.
– Musi byæ przynajmniej 10 gr.
Jeœli bêdzie pominiêta ta kategoria,
to trzeba bêdzie pobieraæ wy¿sz¹
op³atê z kategorii, w której dana
sprzeda¿ bêdzie siê mieœci³a. Specjalnie to zosta³o okreœlone w taki
sposób.
Nastêpna podobna kategoria to
5 z³. - Podwy¿ki nie dotycz¹ osób
handluj¹cych na targowisku w kontenerach. To dotyczy osób, które
przyje¿d¿aj¹ z zewn¹trz tak naprawdê. Nasi mieszkañcy prowadz¹
dzia³alnoœæ na targowisku i maj¹
umowê dzier¿awy z Gmin¹. W tym
roku z tytu³u op³aty w bud¿ecie by³o
10 tys. z³. W wiêkszoœci s¹ to wp³ywy przy okazji imprez, które organizowane s¹ na boisku, albo przed
œwiêtami jak jest handel zniczami i
kwiatami. W ci¹gu roku naprawdê
s¹ to niewielkie kwoty. Z ca³¹ odpowiedzialnoœci¹ mówiê, ¿e te op³aty
w wiêkszoœci nie dotycz¹ naszych
mieszkañców – wyjaœni³ wiceburmistrz Ireneusz Kabat.
MM

Zarz¹d Gminnej Spó³dzielni „Samopomoc Ch³opska” w £obzie, 73-150 £obez, ul. Pó³nocna 10,

og³asza przetarg ustny nieograniczony
na zbycie nieruchomoœci gruntowej po³o¿onej w £obzie przy ul. Bocznej,
bêd¹cej w³asnoœci¹ Gminnej Spó³dzielni £obez.
- nieruchomoœæ gruntowa o pow. – 0,1742 ha
- Ksiêga Wieczysta Nr SZ1L/00010149/5
- cena wywo³awcza do przetargu – 63.628,00 z³
- wadium w wysokoœci – 6.300,00 z³
- post¹pienie – 630,00 z³
Wysokoœæ op³at i terminy ich wnoszenia.
Warunkiem przyst¹pienia do przetargu jest wp³acenie wadium w kasie Gminnej Spó³dzielni £obez do dnia
18.11.2010 r. do godz. 9:50. Wadium zwraca siê niezw³ocznie po zakoñczeniu przetargu, jednak¿e
wadium wp³acone przez uczestnika, który wygra³ przetarg zalicza siê na poczet nabycia nieruchomoœci.
Wadium przepada, jeœli oferent, którego oferta wygra³a, nie przyst¹pi do podpisania w wyznaczonym
terminie umowy notarialnej. Chyba, ¿e zaistnia³y przyczyny obiektywne wp³ywaj¹ce na zmianê terminu,
o których zostan¹ poinformowane strony.
Przetarg odbêdzie siê dnia 18.11.2010 r. o godz. 10:00 w siedzibie Gminnej Spó³dzielni „SCh”
£obez, ul. Pó³nocna 10, pokój nr 12.

tygodnik ³obeski 3.11.2010 r.

INFORMACJE

Str
Str.. 7

Kontrowersyjne ograniczenie przetargu
(WÊGORZYNO). W tej
gminie urzêdnicy
wymagaj¹ od firm
zajmuj¹cych siê
zbiorowym
zaopatrzeniem ludnoœci
w wodê i zbiorowym
odprowadzaniem
œcieków, które chcia³yby
przyst¹piæ do przetargu
otwartego koncesji
wydawanej przez
burmistrza gminy
Wêgorzyno.
Jest to o tyle niecodzienna sytuacja, ¿e firmy chc¹ce przyst¹piæ do
przetargu na dostarczanie wody i
odprowadzanie œcieków w tej gminie musz¹ mieæ koncesjê przed
og³oszeniem przetargu. Innymi s³owy przetarg jest ograniczony do
firm, które koncesjê wydan¹ przez
burmistrz Wêgorzyna posiadaj¹.
Umowa z Przedsiêbiorstwem
Us³ug Wodnych i Sanitarnych Sp. z
o.o. w Nowogardzie na dzier¿awê
urz¹dzeñ i obiektów wodoci¹gowo
- kanalizacyjnych s³u¿¹cych do
zbiorowego zaopatrzenia w wodê i
zbiorowego odprowadzania œcieków na terenie Gminy Wêgorzyno
zosta³a zawarta 1 stycznia 2008 r. na
okres 3 lat Wówczas nie przeprowadzono przetargu, a jedynie konkurs.
Umowa z firm¹ z Nowogardu wygasa wraz z koñcem tego roku. Przypominamy, ¿e Rada Miejska nie
wyrazi³a zgody na zawarcie z t¹
firm¹ umowy w trybie bezprzetargowym na kolejne 15 lat, st¹d ko-

niecznoœæ przeprowadzenia przetargu. Przypominamy równie¿, ¿e
teren gminy Wêgorzyno obs³uguj¹
obecnie dwie firmy: z Nowogardu i
z Goleniowa.
W zwi¹zku z ograniczeniem
przetargu radni miejscy poprosili o
wyjaœnienie tej sytuacji.
– Jakie podmioty posiadaj¹ zezwolenia na zbiorowe zaopatrzenie
w wodê i zbiorowe odprowadzanie
œcieków. Jakie firmy maj¹ decyzje
pani burmistrz na dzisiaj – dopytywa³ radny Jan Mazuro.
Okaza³o siê, ¿e takie pozwolenie
posiada Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów i Kanalizacji w £obzie. Tak
a’ propos urzêdnicy nie byli w stanie
podaæ prawid³owej nazwy tej¿e firmy.
Przy okazji okaza³o siê te¿, ¿e
takiego pozwolenia nie ma firma z
Goleniowa, która najbardziej interesowa³a niektórych radnych.
– Trzy lata temu, gdy by³ konkurs
na operatora, to stara³y siê trzy firmy, które posiada³y na tamten czas
koncesje. By³y to firmy z Nowogardu, £obza i Goleniowa. Wszystkie
firmy na tamten czas posiada³y aktualne koncesje na zbiorowe zaopatrzenie w wodê i oczyszczanie œcieków. Teraz interesowa³am siê, kto
ma wa¿ne koncesje. Ustawa o zaopatrzeniu w wodê i oczyszczanie
œcieków narzuca, ¿e operator musi
mieæ koncesjê, czyli zezwolenie
burmistrza – wyt³umaczy³a burmistrz.
To wyjaœnienie jednak nie zadowoli³o przewodnicz¹c¹ Rady Miejskiej Monikê KuŸmiñsk¹.
– Ustawa narzuca, czyli rozumiem, ¿e jeœli firma wygra³aby, to
mo¿e zg³osiæ siê czy wnioskowaæ o
udzielenie takiego zezwolenia, na-

Komitet Wyborczy Wyborców

£OBESKIE POROZUMIENIE
SAMORZ¥DOWE
sk³ada zaproszenie
dla pe³nomocników Komitetów Wyborczych
do przygotowania i przeprowadzenia debaty programowej kandydatów
na burmistrzów £obza w dniu 12 listopada 2010 r. o godzinie 18:00 w Domu
Kultury w £obzie ul. Niepodleg³oœci 52.
1.
2.
3.
4.
5.

KWW Ryszarda Lewiñskiego: pe³nomocnik Roman Ciechañski
KWW Micha³a Kar³owskiego: pe³nomocnik Jan WoŸniak
KWW Bogdana Góreckiego: pe³nomocnik Teofil Kapla
KWW El¿biety Pileckiej: pe³nomocnik Mateusz Mielnik
KWW Piotra Æwik³y: pe³nomocnik Wies³aw Æwik³a

Pe³nomocnicy do dnia 9 listopada ustal¹ formu³ê debaty, tj. treœæ i iloœæ
pytañ, czas odpowiedzi na pytanie, kolejnoœæ odpowiedzi, i inne.

tomiast ustawa nie mówi, ¿e przetarg ma byæ ograniczony, tylko do
podmiotów, które jeszcze przed
maj¹ to zezwolenie. Czy ja siê mylê?
- dopytywa³a KuŸmiñska.
Kwestiê wyjaœni³ radca prawny,
informuj¹c, ¿e takich ograniczeñ nie
ma, bo ustawa nie reguluje tej kwestii.
- Natomiast po to jest przetarg
ograniczony, ¿eby w przetargu nie
mogli uczestniczyæ przedsiêbiorcy,
raczej ludzie, czy firmy, które w
ogóle nie zajmuj¹ siê zaopatrzeniem
w wodê i odprowadzaniem œcieków
- powiedzia³.
Z tak¹ wyk³adni¹ nie zgodzi³a
siê przewodnicz¹ca rady, która
stwierdzi³a, ¿e ograniczenie mo¿e
byæ jedynie do firm, które maj¹ w
zakresie dzia³alnoœci wpisane zaopatrywanie w wodê i odprowadzanie œcieków.
WypowiedŸ przewodnicz¹cej
dookreœli³ radny Jan Mazuro, który
powiedzia³, i¿ firmy te w swoich
gminach prowadz¹ ju¿ dzia³alnoœæ i
na terenie swoich gmin maj¹ koncesje wydane przez swoich burmistrzów.
– Ile potrzeba czasu i jakie warunki nale¿y spe³niæ, by sk³adaj¹c
wniosek do gminy Wêgorzyno
otrzymaæ koncesjê na te dwie dzia³alnoœci? Czy jest to procedura wyd³u¿ona, czy mo¿na wydaæ j¹ praktycznie od rêki? - dopytywa³ radny.
Jak wyjaœni³a burmistrz, koncesja taka wydawana jest w trybie
ustawowym, co mo¿e oznaczaæ, ¿e
w zale¿noœci od dobrej lub z³ej woli,
wydanie decyzji mo¿e nast¹piæ od

rêki, albo w 60. dniu od wp³ywu
pisma.
- Na komisji dowiedzia³am siê,
¿e Goleniów nie posiada koncesji na
oczyszczalniê œcieków, bo koncesjê
na zaopatrzenie w wodê posiadaj¹ i
zaraz po komisji zadzwoni³am do
prezesa Wodoci¹gów w Goleniowie, aby z³o¿y³ wniosek. Otrzyma
koncesjê i przyst¹pi do przetargu.
Nie chcê mieæ zarzutów radnych, ¿e
celowo by³y jakieœ manipulacje, ¿e
Goleniów nie przyst¹pi³ do przetargu. Byli zaskoczeni, ¿e nie mieli
tego zezwolenia, szykuj¹ siê do
przetargu, przygotowuj¹ dokumenty, z³o¿¹ i wydam im tak¹ decyzjê –
powiedzia³a burmistrz Gra¿yna
Karpowicz.
Burmistrz obieca³a, ¿e nie og³osi przetargu, póki firma z Goleniowa nie bêdzie posiada³a koncesji.
Przy za³o¿eniu, ¿e po og³oszeniu
przetargu firma X chcia³aby z³o¿yæ
swoj¹ ofertê, to mimo i¿ mog³aby
okazaæ siê konkurencyjna wobec
tych, które koncesjê na prowadzenie
dzia³alnoœci na terenie gminy Wêgorzyno posiadaj¹ i ma koncesje
wydane przez innych burmistrzów –
tutaj dzia³aæ by nie mog³a.
Zadziwiaj¹ce jest te¿ t³umaczenie radcy prawnego, ¿e ograniczenie spowodowane jest tym, aby do
przetargu nie przyst¹pi³y firmy, które nie zajmuj¹ siê dostarczaniem
wody. Zaiste trudno sobie wyobraziæ, by szewc z ul. Kwiatowej w
Zab³ociu Wielkim wystartowa³ w
przetargu na dostarczanie wody i
odprowadzanie œcieków w Wêgorzynie.
MM
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To jest torowisko, wejdzie m³odzie, jeden drugiego
popchnie i nieszczêœcie gotowe

Czy kamienie
posypi¹ siê
na samochody?

(RESKO). Po tym jak dosz³o
tutaj do naruszenia wiaduktu
przez pojazd wioz¹cy koparkê,
istnieje zagro¿enie, ¿e z pozostawionych przyczó³ków wiaduktu
zaczn¹ odpadaæ kamienie wprost
na ulicê.
Kwestiê zwi¹zan¹ z niebezpieczeñstwem, jakie niesie za sob¹ niezabezpieczony wiadukt, poruszy³
radny Adam Nowak podczas sesji
Rady Miejskiej w Resku.
- Rozebrano wiadukt. Nie przeprowadzono tego profesjonalnie,
zrobiono to byle jak. Œciany tego
wiaduktu maj¹ k¹t 87 stopni. Dzisiaj
sklepienia nie ma. Nast¹pi okres
zimowy, kamienie nie maj¹ zaprawy, s¹ tylko spoinowane. Zacznie
siê proces rozsuwania kamieni. Nie
s¹ zabezpieczone koñcowe szczyty
torów. Powinno byæ to zakratowane. Tam jest do koñca nieczytelny
napis zapisany palcem na kartce. To

jest torowisko, wejdzie m³odzie¿,
jeden drugiego popchnie i nieszczêœcie gotowe. Powinno to byæ zabezpieczone, nawet jak¹œ krat¹.
Okazuje siê jednak, ¿e kwestia
wiaduktu i zwi¹zanych z nim wszelkich zabezpieczeñ le¿y po stronie
w³aœciciela, czyli PKP. Znaj¹c jednak podejœcie PKP do swoich obowi¹zków, Zarz¹d Dróg Powiatowych w £obzie wyst¹pi³ do PKP o
mo¿liwoœæ dokonania zabezpieczenia. Póki co ZDP wci¹¿ czeka na
odpowiedŸ od w³aœciciela.
Jak siê dowiedzieliœmy, ZDP ju¿
od czterech lat wystêpowa³ do PKP
o rozwi¹zanie tego problemu. Dopiero zdarzenie, podczas którego
pojazd wioz¹cy na lawecie koparkê
przesun¹³ wiadukt, doprowadzi³o
do rozebrania czêœci zagra¿aj¹cej
¿yciu i bezpieczeñstwu. Obecnie
pozostaje czekaæ, a¿ PKP ³askawie
zezwoli zabezpieczyæ to, co powinny wykonaæ same.
MM

Atrakcyjny
podatek rolny
(RESKO). Radni miejscy obni¿yli œredni¹ cenê skupu 1 q ¿yta, s³u¿¹c¹ za podstawê do ustalenia podatku rolnego na przysz³y rok.
Zgodnie z wydanym komunikatem Prezesa G³ównego Urzêdu

Statystycznego œrednia cena skupu ¿yta wynosi 37,64 z³ za1q.
Radni rescy wysokoœæ podatku
obni¿yli do wysokoœci 34,38 z³
za kwintal, co daje 85,95 z³ za
hektar.
MM
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Kandydaci
na burmistrzów
6 w £obzie, po trzech w Wêgorzynie, Resku i Dobrej
oraz 3 na wójta Radowa Ma³ego
(POWIAT
£OBESKI)
Przedstawiamy kandydatów na
burmistrzów czterech gmin
miejskich oraz wiejskiej – Radowa Ma³ego. W £obzie o urz¹d
burmistrza ubiega siê szeœcioro
kandydatów.

Gra¿yny Karpowicz (Wêgorzyno, nie
nale¿y do partii politycznej).

Czy to du¿o, czy ma³o? Je¿eli
chodzi o iloœæ, to sporo, ale czy te
propozycje zaspokajaj¹ oczekiwania wyborców, trudno powiedzieæ.
O po³owê mniej kandydatów jest w
pozosta³ych gminach powiatu.
Mimo wszystko wybór jest, tym
bardziej, ¿e kandydaci reprezentuj¹
odmienne opcje polityczne, a i czêsto od dawna tocz¹ spory polityczne
w swoich gminach. W wiêkszoœci
znani s¹ z ¿ycia publicznego w swoich gminach i mieszkañcy zapewne
maj¹ o nich wyrobione zdanie. Pozostaje 21 listopada pójœæ do lokali
wyborczych i wrzuciæ swój g³os.
Przy kandydatach podaliœmy ich
wiek, wykszta³cenie, komitet, z którego startuj¹, miejsce zamieszkania
i przynale¿noœæ partyjn¹.

3. WOLTER Marian, 60, œrednie; KWW PSL (Wêgorzyno, nie
nale¿y do partii politycznej).

£OBEZ
1. ÆWIK£A Piotr Wies³aw, 37,
wy¿sze; KWW Profesjonalna Gmina (£obez, nie nale¿y do partii politycznej).

DOBRA
1. HEBDA Piotr Remigiusz, 34,
wy¿sze; KWW Akcja Wyborcza
(Dobra, nie nale¿y do partii politycznej).

2. GÓRECKI Bogdan Wac³aw,
57, wy¿sze zawodowe; KWW Bogdana Góreckiego (£obez, nie nale¿y
do partii politycznej).

2. SZCZEPANIAK W³odzimierz Miros³aw, 55, œrednie; KWW
Dobra 2010 (Dobra, nie nale¿y do
partii politycznej).

3. KAR£OWSKI Micha³, 53,
œrednie; KW PSL (£obez, cz³onek
Polskiego Stronnictwa Ludowego).

3. WILCZEK Barbara Ewa, 47,
wy¿sze; KWW Dla Dobra Gminy
(Dobra, nie nale¿y do partii politycznej).

4. LEWIÑSKI Ryszard Andrzej, 53, wy¿sze; KWW Ryszarda
Lewiñskiego (£obez, nie nale¿y do
partii politycznej).
5. PILECKA El¿bieta, 46, œrednie; KWW El¿biety Pileckiej
(£obez, nie nale¿y do partii politycznej).
6. SOLA Ryszard, 49, œrednie;
KWW £obeskie Porozumienie Samorz¹dowe (£ob¿any, nie nale¿y do
partii politycznej).
WÊGORZYNO
1. KARPOWICZ Gra¿yna Cecylia, 54, œrednie ekonomiczne; KWW

2. KU•MIÑSKA Monika, 36,
wy¿sze; KWW Gmina dla Mieszkañców 2010 (Wêgorzyno, nie nale¿y do partii politycznej).

RESKO
1. CZERWIÑSKI Arkadiusz,
46, wy¿sze; KWW Gmina dla
Mieszkañców (Resko, cz³onek Platformy Obywatelskiej RP).
2. LEŒNIAK Józef, 64, wy¿sze;
KWW PSL (Starogard, cz³onek
Polskiego Stronnictwa Ludowego,
popierany przez Polskie Stronnictwo Ludowe).
3. PA£UBIAK Zbigniew, 45,
wy¿sze KWW Zbigniewa Pa³ubiaka (Resko, cz³onek Prawa i Sprawiedliwoœci).

RADOWO MA£E
1. DROZDOWSKI Zbigniew,
39, œrednie; KWW PSL (Mo³dawin,
nie nale¿y do partii politycznej,
popierany przez PSL).
2. LORENT Wies³aw Czes³aw,
45, wy¿sze; KWW Wspólna Gmina
– Przyjazna Mieszkañcom (Radowo
Ma³e, nie nale¿y do partii politycznej).
3. WYPIJEWSKI Józef Jaros³aw, 56, wy¿sze; KWW Ruch Inicjatyw Obywatelskich 2010 (Radowo Ma³e, nie nale¿y do partii politycznej).
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Kandyduj¹ na radnych
i burmistrza w Dobrej

tów które zarejestrowa³y listy 4,
kandydatów ze wszystkich list 4).
Miszczak Stanis³aw (KWW Akcja Wyborcza), Drapikowski Andrzej Adam (KWW Dobra 2010),
Parobiec Urszula Ma³gorzata
(KWW Dla Dobra Gminy), Pa³ka
Rafa³ Zbigniew KWW Twój G³os –
Nowa Wieœ.

(DOBRA) Przedstawiaj¹c
kandydatów na radnych do rady
miejskiej w Dobrej w poprzednim
wydaniu nie umieœciliœmy wszystkich nazwisk, gdy¿ brakowa³o
informacji o zarejestrowanych
komitetach i kandydatach. Dzisiaj przedstawiamy pe³n¹ listê
kandydatów na radnych i burmistrza.

Okrêg nr 6
So³ectwo Dobropole - Dobropole i Zap³ocie (mandatów 1, komitetów które zarejestrowa³y listy 3,
kandydatów ze wszystkich list 3).
Korol Krzysztof KWW (Dobra
2010), Michalska Marlena (KWW
Dla Dobra Gminy), £ojek Kazimierz Stanis³aw KWW Akcja Wyborcza.

Pe³ne listy komitetów wyborczych

Kandydaci na burmistrzów:
Wilczek Barbara Ewa Komitet
Wyborczy Wyborców Dla Dobra
Gminy.
Hebda Piotr Remigiusz Komitet Wyborczy Wyborców Akcja
Wyborcza.
Szczepaniak W³odzimierz Miros³aw Komitet Wyborczy Wyborców Dobra 2010.
Kandydaci na radnych z komitetu KWW Dla Dobra Gminy (kandydatem tego komitetu na burmistrza jest Barbara Wilczek):
Soborska Alina, Siekiera Jolanta, Graczykowski Wies³aw Zbigniew, Kontowicz Antoni Bronis³aw, Grzywacz Dorota Aneta, Jaworska Danuta, Padziñski Damian,
Stanis³awczyk Edward Józef,
Owsiñska El¿bieta, Smela Jerzy
Andrzej, Parobiec Urszula Ma³gorzata, Michalska Marlena, Królewicz Janusz, Marut Bogumi³a Irena,
Jaromin Grzegorz,
Kandydaci na radnych z KWW
Dobra 2010 (kandydatem tego komitetu na burmistrza jest W³odzimierz Szczepaniak);
Wojciechowska Teresa, Bia³czak Miros³aw Karol, Ga³ka Piotr
Ryszard, Szel¹g Janusz, Kaczmarek Mariusz, Cio³ek Kamila Anna,
Drapikowski Andrzej Adam, Korol
Krzysztof, Albiniak Henryk
Krzysztof, ¯orawowicz Kazimierz,
KaraŸniewicz Roman Patryk.
Kandydaci na radnych z KWW
Akcja Wyborcza (kandydatem
tego komitetu na burmistrza jest
Piotr Hebda):
Borysiak Agnieszka, Bola³ek
Zbigniew Stanis³aw, Heinrich
Rafa³, Opieka Piotr Daniel, Pi³at
Zdzis³aw, Ga³ka Bart³omiej, Miszczak Stanis³aw, £ojek Kazimierz
Stanis³aw, Krzak Zenobia Józefa,
Kusiak El¿bieta, Kujawa Stanis³aw.
Okrêg nr 1
Czêœæ miasta Dobra obejmuj¹-

ca ulice: Westerplatte, S³owackiego, B³otna, Mickiewicza, Koœciuszki, Armii Krajowej, Reymonta, Mieszczañska, Jana Piwnika „Ponurego”, Kolonia Bienice
(mandatów 4, komitetów które zarejestrowa³y listy 3, kandydatów ze
wszystkich list 9).
Kandydaci do Rady Miejskiej:
Soborska Alina, Siekiera Jolanta, Graczykowski Wies³aw Zbigniew, Kontowicz Antoni Bronis³aw (KWW Dla Dobra Gminy),
Borysiak Agnieszka (KWW Wyborców Akcja Wyborcza), Pucz Mariusz, Wronkowski Adam, Krzemieñ Rafa³, B¹k Maria Bogdana
(KWW Dobra 2010).
Okrêg nr 2
Czêœæ miasta Dobra obejmuj¹ca
ulice: D¹browskiego, Sienkiewicza, Bema, Pi³sudskiego, Kiliñskiego, 3 Maja, 11 Listopada, Zielona,
Krótka, Ofiar Katynia, Stra¿acka,
Nowogardzka, Wojska Polskiego,
Traugutta (mandatów 4, komitetów
które zarejestrowa³y listy 5, kandydatów ze wszystkich list 15).
Kandydaci do Rady Miejskiej
Grzywacz Dorota Aneta, Jaworska Danuta, Padziñski Damian,
Stanis³awczyk Edward Józef
(KWW Dla Dobra Gminy), Moty-

liñski Krzysztof Ryszard, Fatz Iwona (KWW Nasza Gmina), Bola³ek
Zbigniew Stanis³aw, Heinrich
Rafa³, Opieka Piotr Daniel, Pi³at
Zdzis³aw (KWW Akacja Wyborcza), Wojciechowska Teresa, Bia³czak Miros³aw Karol, Ga³ka Piotr
Ryszard, Szel¹g Janusz (KWW
Dobra 2010), Bernacki Wies³aw
Krzysztof (KWW Wies³awa Bernackiego).
Okrêg nr 3
So³ectwa: Bienikowo, B³¹dkowo (mandatów - 1, komitetów które
zarejestrowa³y listy - 3, kandydatów
ze wszystkich list 3).
Kandydaci do Rady Miejskiej
Owsiñska El¿bieta (KWW Dla
Dobra Gminy), Kaczmarek Mariusz
(KWW Dobra 2010), Ga³ka Bart³omiej KWW Akcja Wyborcza.
Okrêg nr 4
So³ectwo Tucze (mandatów - 1,
komitetów które zarejestrowa³y listy - 2, kandydatów ze wszystkich
list 2).
Smela Jerzy Andrzej KWW Dla
Dobra Gminy, Cio³ek Kamila Anna
KWW (Dobra 2010).
Okrêg nr 5
So³ectwo Grzêzno - Grzêzno i
Grzêzienko (mandatów 1, komite-

Okrêg nr 7
So³ectwo Anielino; so³ectwo
Wojtaszyce, w sk³ad którego
wchodz¹ Wojtaszyce i Wrzeœno
(mandatów 2, komitetów które zarejestrowa³y listy 3, kandydatów ze
wszystkich list 6).
Albiniak Henryk Krzysztof,
¯orawowicz Kazimierz (KWW
Dobra 2010), Królewicz Janusz,
Marut Bogumi³a Irena, (KWW Dla
Dobra Gminy), Krzak Zenobia Józefa, Kusiak El¿bieta (KWW Akcja
Wyborcza).
Okrêg nr 8
So³ectwo Krzemienna (mandatów 1, komitetów które zarejestrowa³y listy 3, kandydatów ze wszystkich list 3).
Jaromin Grzegorz (KWW Dla
Dobra Gminy), Kujawa Stanis³aw
KWW Akcja Wyborcza, KaraŸniewicz Roman Patryk KWW Dobra 2010.

Najwy¿szy podatek dla przedsiêbiorców
(RESKO). Radni miejscy, podczas przedostatniej sesji w tej kadencji podjêli uchwa³y dotycz¹ce
m.in. wysokoœci podatków, jakie
bêd¹ obowi¹zywa³y od przysz³ego
roku.
Od przysz³ego roku w gminie Resko bêd¹ obowi¹zywaæ stawki od nieruchomoœci zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej bez
wzglêdu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków w
wysokoœci 0,69 z³/m.kw. Podatek od
gruntów pod jeziorami, zajêtych na
zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych radni ustalili w kwocie 4,04 z³/ha. Podatek od gruntów
pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej, statutowej dzia³alnoœci po¿ytku publicznego przez
organizacje po¿ytku publicznego w
wysokoœci 0.38 z³/mkw.
Podatek od budynków lub ich czêœci mieszkalnych – 0,58 z³/mkw.
Podatek od prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej oraz od budyn-

ków mieszkalnych lub ich czêœci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci
gospodarczej w wysokoœci 19,23 z³/
mkw. (w roku ubieg³ym stawka ta
wynosi³a 17,25 z³/mkw.). Górna
stawka podatku wynosi 21,05 z³/
mkw.
Podatek od budynków lub ich czêœci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej w zakresie obrotu
kwalifikowanym materia³em siewnym wynosi 8,13 z³/mkw.
Podatek od budynków lub ich czêœci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej w zakresie udzielania œwiadczeñ zdrowotnych zosta³
ustalony na kwotê 4,16 z³/mkw.
Podatek od budynków lub ich czêœci pozosta³ych, w tym zajêtych na
prowadzenie odp³atnej, statutowej
dzia³alnoœci po¿ytku publicznego
przez organizacje po¿ytku publicznego ustalono w wysokoœci 6,04 z³/
mkw.
Podatek od budowli s³u¿¹cych
doprowadzaniu gazu ziemnego od

nowego roku bêdzie wy nosiæ 1,2
proc. wartoœci, od budowli pozosta³ych z kolei – tradycyjnie ju¿ 2 proc.
Dwóch radnych wstrzyma³o siê
od g³osu, trzech g³osowa³o przeciw,
dziewiêciu radnych by³o za.
– Chcia³em wyjaœniæ, dlaczego
wstrzyma³em siê od g³osowania za
podwy¿k¹ podatków w tej wysokoœci,
jakie zosta³y okreœlone. Podczas komisji proponowa³em wzrost podatku
od budynków od dzia³alnoœci gospodarczej na poziomie inflacji, to jest w
wysokoœci 2,6 proc., zosta³o przeg³osowane na poziomie 10 proc., uwa¿am, ¿e to jest za du¿o – powiedzia³
radny Zbigniew Pa³ubiak.
Radni w tej gminie, przeg³osowuj¹c wzrost podatku od dzia³alnoœci
gospodarczej o 10 proc. w stosunku
do roku ubieg³ego, tym samym pobili
rekord. Dla porównania w gminie
£obez podatek z tego tytu³u wzrós³ o
2,2 proc., (w roku ubieg³ym nie by³
podnoszony), natomiast w gminie
Wêgorzyno – o 4 proc.
MM
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Co siê dzieje w pañstwie reskim?

Dyrektor jeŸdzi po chodniku, policja
nic nie mo¿e
(RESKO). Podczas sesji Rady Miejskiej mieszkanka
tego miasta po raz kolejny zwróci³a uwagê na fakt,
i¿ dyrektor tutejszego gimnazjum, jeŸdzi po chodniku.
Równoczeœnie domaga³a siê odpowiedzi na postawione
przez siebie pytania podczas poprzedniej sesji. Zamiast
tego, us³ysza³a urzêdniczy be³kot i... propozycjê, aby
swoj¹ interpelacjê z³o¿y³a na piœmie w Biurze Rady.
Dopiero wówczas nabierze ona „biegu s³u¿bowego”.
O rozwi¹zanie tej kwestii mieszkanka prosi od maja.
Pani Iwona W³odarczyk z Reska
ju¿ podczas majowej sesji zwróci³a
uwagê, ¿e jeden z mieszkañców
u¿ywa chodnika do jazdy samochodem. Prosi³a, aby ta kwestia zosta³a
rozwi¹zana. W zwi¹zku z tym, ¿e nic
w tej kwestii nie zosta³o zrobione,
pani Iwona poruszy³a problem ponownie podczas wrzeœniowej sesji.
Wówczas te¿ wymieni³a nazwisko
Adama Szatkowskiego, który wykorzystuje chodnik do jazdy samochodem.
Apelowa³a wówczas, aby burmistrz Reska Arkadiusz Czerwiñski
porozmawia³ z dyrektorem Gimnazjum Adamem Szatkowskim, by
ten, jako osoba publiczna i autorytatywna nie dawa³a z³ego przyk³adu
innym mieszkañcom.
W ostatni pi¹tek paŸdziernika,
odby³a siê kolejna sesja Rady Miejskiej. W zwi¹zku z tym, i¿ w sesji nie
uczestniczy³ burmistrz, mieszkanka
Reska skierowa³a swoje pytania do
sekretarz gminy. Rozmowa przeprowadzona podczas sesji w³aœciwie nadawa³aby siê na gotowy scenariusz do kabaretu, gdyby nie by³a
tak tragiczna w swej wymowie.
Wskazuje bowiem na to, jak bardzo
nie szanuje siê tutaj praw mieszkañców. Postanowiliœmy wymianê zdañ
przytoczyæ w ca³oœci.
- Chcia³am spytaæ pani¹ sekretarz, skoro nie ma burmistrza, odnoœnie pana Szatkowskiego – czy przeprowadzi³ rozmowê – spyta³a pani.
I. W³odarczyk.
- Pan burmistrz spotka³ siê z
panem Szatkowskim, przekaza³ te
wszystkie pani uwagi, wiem ¿e
stra¿nik miejski te¿ rozmawia³ z
panem dyrektorem – odpar³a pani
sekretarz.
– O tym, ¿e pan stra¿nik rozmawia³ z panem dyrektorem, to my
wiemy z poprzedniej sesji. Nasz
stra¿nik zosta³ zlekcewa¿ony. My
chcemy teraz wiedzieæ, jakie dzia³ania zosta³y podjête w tym kierunku.
To ¿e rozmowa zosta³a przeprowa-

dzona, to jest suche. My chcemy
wiedzieæ, jakie dzia³ania zosta³y
podjête. Czy dalej pan dyrektor
mo¿e jeŸdziæ tym chodnikiem? My
chcemy wiedzieæ, co burmistrz w tej
sprawie zrobi³ – dopytywa³a pani
W³odarczyk.
- Powiem jeszcze raz – burmistrz
rozmawia³ w tej sprawie z dyrektorem. Przekaza³ swoje uwagi i spostrze¿enia – odpowiedzia³a pani
sekretarz.
- Czyli na nastêpnej sesji burmistrz powie nam oficjalnie, co zrobi³. Proszê pañstwa! Pan dyrektor
jeŸdzi nadal tym chodnikiem. My
chcemy teraz wiedzieæ. Prawdopodobnie ten chodnik nie jest naniesiony na mapie. Zosta³ wybudowany lata wstecz. Ale z jakich funduszy? Z tego co siê orientujê, to z
funduszy publicznych.
- Jeœli uwa¿a pani, ¿e ktoœ ³amie
przepisy ruchu drogowego, to pan
burmistrz nie jest osob¹, która spêdza czas w terenie.
- Czyli pan burmistrz umywa
rêce i nie chce pomóc mieszkañcom? Tak mam to rozumieæ?
- Od przestrzegania ruchu drogowego jest policja – powiedzia³a
sekretarz.
- Dowiedzieliœmy siê, ¿e ten
chodnik nie jest naniesiony na
mapê, w zwi¹zku z tym policja nie
mo¿e na³o¿yæ mandatu. Czy to jest
jakiœ problem naniesienia na mapê?
- W œwietle przepisów o ruchu
drogowym nie ma pojêcia droga,
chodnik, jest pojêcie dzia³ka drogi,
nie wyró¿nia siê czêœci asfaltowej.
- Dobrze, mo¿emy wiêc opublikowaæ to i daæ do wiadomoœci
wszystkich mieszkañców, ¿e mo¿emy korzystaæ z tego chodnika i jeŸdziæ po nim samochodami, tak?
- Pan burmistrz rozmawia³ z panem dyrektorem, s¹dzê, ¿e wnioski
zosta³y wyci¹gniête przez pana dyrektora.
- Chyba jednak nie, bo nadal jeŸdzi po tym chodniku. Dzisiaj te¿

jeŸdzi³. Mo¿e skorzystamy z okazji
i spytamy pana dyrektora, dlaczego
nam to robi i niszczy nasze mienie?
- Uchylam siê od odpowiedzi –
powiedzia³ dyrektor.
- Je¿eli uwa¿a pani, ¿e nie zosta³a pani zrozumiana przez pana burmistrza, proszê z³o¿yæ podanie –
doda³a przewodnicz¹ca RM Barbara Bassowska.
- My chcemy jakiegoœ zabezpieczenia naszego chodnika, ¿eby dbaæ
o to jakoœ, prawda? Pani sekretarz,
proszê nam powiedzieæ, co to jest
dobro publiczne?
- Nie ma sensu kontynuowaæ tej
rozmowy. Jeœli uwa¿a pani, ¿e jest
pani nieusatysfakcjonowana odpowiedzi¹, proszê napisaæ na piœmie to
wszystko i na pewno otrzyma pani
odpowiedŸ, ³¹cznie z definicjami.
Nie ma sensu przepychanki s³ownej
miêdzy sob¹ toczyæ. Proszê napisaæ
pismo.
- Gdyby mog³a nas pani uprzejmie poinformowaæ, bo radni te¿ s¹
nauczycielami i te¿ obawiaj¹ siê
niektórych pytañ (¿aden radny nie
zaoponowa³ – sic! przyp. red.). Na
jakiej podstawie, jakie kryterium
musi byæ spe³nione, aby dyrektor
otrzyma³ nagrodê burmistrza.
- Przede wszystkim wyniki w
nauce, jakie szko³a uzyskuje – powiedzia³ sekretarz.
- Czyli ³amanie przepisów, etyka, to nie ma nic wspólnego?Nie
wp³ywa na nagrodê?

- Proszê napisaæ na piœmie swoje
problemy, to wtedy dostanie pani
odpowiedŸ - sekretarz.
- To nie s¹ moje problemy. Mówiê o tym jako mieszkanka, bo to s¹
nasze finanse publiczne, nasze wydawane pieni¹dze.
- Trudno mi siê ustosunkowaæ do
pana burmistrza, poniewa¿ nie by³am przy rozmowie z panem dyrektorem Szatkowskim, tak jak powiedzia³am, proszê z³o¿yæ do biura na
piœmie, to co pani powiedzia³a i
wtenczas nadamy temu bieg s³u¿bowy - Barbara Bassowska
- Czy pan burmistrz ma wyznaczone godziny przyjmowania? spyta³a so³tys Starogardu Cecylia
Degler.
- Nie ma – odpar³a przewodnicz¹ca Rady.
- A czy przyjmuje interesantów?
- Zawsze, kiedy jest w urzêdzie
– przewodnicz¹ca RM.
- Mnie posiedzenia rady nie pasuj¹ w kontekœcie przepychanek
kompetencyjnych. Bo to s¹ problemy, które powinny byæ za³atwiane
na bie¿¹co i w miejscu urzêdowania
pana burmistrza. Tutaj to ja rozumiem jest miejsce do mówienia o
tym, co jest wa¿ne i o przysz³oœci i
tu zajmujemy siê problemami i to
jest takie ¿enuj¹ce i nieprzystaj¹ce
w gruncie rzeczy do rangi rady miejskiej. To s¹ takie niepotrzebne
utarczki i niepotrzebne problemy,
które nierozwi¹zane w czasie powo-
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RESKO

duj¹ potem sytuacjê konfliktow¹, a
przecie¿ nie o to chodzi, aby ¿yæ w
konflikcie. Chodzi o to, ¿eby na bie¿¹co to wszystko rozwi¹zywaæ, a
wtedy œwiat staje siê jaœniejszy. A
je¿eli czeka to do sesji pó³ roku czy
miesi¹c, dwa miesi¹ce, to wiadomo,
¿e wtedy robi siê z tego konflikt. To
przes³anie na przysz³oœæ dla nowej
rady, by nie zajmowaæ siê sprawami
kadrowymi dyrektorów szkó³, Centrum Kultury, czy dziur¹ w drodze,
bo to s¹ rzeczy, które za³atwia siê na
bie¿¹co, tutaj oczekiwa³abym dyskusji na temat wiêkszych problemów, czyli tego, co mo¿e nas spotkaæ za parê lat - powiedzia³a.
Po sesji Adam Szatkowski, dyrektor tutejszego gimnazjum, wskaza³ nam kontrowersyjny chodnik i
pokaza³, w jaki sposób doje¿d¿a do
domu. Wyje¿d¿a spod wiaduktu
kolejowego ul. Olsztyñsk¹ i miast
jechaæ dalej ni¹ do skrzy¿owania z

nych interpelacji podczas sesji.
W³aœciwie trudno okreœliæ co jest
bardziej skandaliczne i niedopuszczalne. Mo¿e po kolei.
Ul. Mickiewicza nadal jest
ulic¹ powiatow¹, mimo i¿ ju¿ dawno miasto powinno przej¹æ j¹,
choæby z tego wzglêdu, ¿e jest to
zwyk³a osiedlowa dró¿ka. Tak jak
jest, jest jednak wygodniej – urz¹d
zawsze mo¿e zrzuciæ na powiat, ¿e
ten drogi nie remontuje. Wiele
gmin wystêpowa³o do powiatu o
przejêcie tego typu uliczek, wiedz¹c, ¿e g³ównym zadaniem powiatu jest remont dróg ³¹cz¹cych
miejscowoœci i wiedz¹c, ¿e takie
dró¿ki powiat raczej nie kwapi siê
remontowaæ, w ka¿dym razie nie w
pierwszej kolejnoœci. O przejêcie
ul. Mickiewicza Urz¹d w Resku
nie wystêpowa³.
Do ulicy Mickiewicza mo¿na
dojechaæ z trzech stron – ul. Olsz-

ul. Mickiewicza, wje¿d¿a na chodnik po³o¿ony przy dró¿ce bez nazwy, przeje¿d¿a nim kilka metrów,
by wjechaæ na kolejn¹ bezimienn¹
dró¿kê prowadz¹c¹ na prze³aj
przez nieu¿ytkowan¹ dzia³kê. W
konsekwencji na tej¿e dzia³ce s¹
wyje¿d¿one trzy drogi, niemaj¹ce
nazwy. Nie nam sprawdzaæ, czy w
ogóle te drogi naniesione s¹ na mapach geodezyjnych, od tego s¹
urzêdnicy, którzy bior¹ za to wynagrodzenia p³acone z podatków
mieszkañców. Ich zadaniem te¿
jest uregulowanie tej kwestii. W
ka¿dym razie, jak nam wyjaœni³
dyrektor, jeŸdzi tak, albowiem
drogi dojazdowe z tej strony do ul.
Mickiewicza s¹ w bardzo z³ym stanie, a o tê, z której sam korzysta –
osobiœcie dba i zasypuje na niej
dziury. Wskaza³ te¿, ¿e nie tylko
on z tej dró¿ki korzysta.
Spór trwa od maja, sam problem o wiele d³u¿ej. Urzêdnicy i
przewodnicz¹ca rady, ka¿¹ pisaæ
mieszkance pisma, mimo z³o¿o-

tyñsk¹, która w czêœci przed wiaduktem mo¿e rywalizowaæ o miano z serem szwajcarskim, a po
drugiej stronie przejazdu ka¿da z
dró¿ek dojazdowych do ul. Mickiewicza jest gotowym miejscem
na motocross. Mo¿na te¿ dojechaæ
ul. Krakowsk¹, jednak i tutaj trzeba mieæ stalowe nerwy, albo dobry
samochód terenowy. Pozostaje
przed³u¿enie Olsztyñskiej, które
jest jeszcze w miarê dostatecznym
stanie.
Jeœli problem nie jest rozwi¹zany od maja, trudno siê dziwiæ, ¿e
mieszkañcy trac¹ cierpliwoœæ. Nie
ma co wymagaæ od mieszkañców
pisania pism, skoro sk³adaj¹ interpelacje podczas sesji – bo w takim
razie od czego jest protokolant? A
mo¿e w Resku obowi¹zuj¹ jakieœ
nowe prawa? Trudno stwierdziæ.
Zamiast jednak rozwi¹zaæ problem, po raz kolejny próbowano
zamieœæ go pod dywan. A przecie¿
wystarczy doprowadziæ któr¹œ z
dojazdowych dró¿ek (wybór jest

du¿y) do takiego stanu, aby korzystaj¹cy z nich mieszkañcy nie obawiali siê o zawieszenia w swoich
pojazdach. Ci sami mieszkañcy
p³ac¹ podatki, które a’ propos podwy¿szane s¹ z roku na rok.
Koszt remontu z pewnoœci¹ nie
nadszarpnie bud¿etu gminy, tym
bardziej, ¿e s¹ to zwyk³e dró¿ki
wyje¿d¿one w polu, nawet nieutwardzone. Wystarczy wywrotka
piachu, gruzu, czy czegokolwiek
nadaj¹cego siê do zasypania dziur
i wyrównania powierzchni.
Od maja by³o wystarczaj¹co
du¿o czasu, aby ten problem rozwi¹zaæ. Jego brak wskazuje jedynie na indolencjê urzêdu.
I jak to jest, ¿e jeœli chodnikiem
jedzie rowerzysta, to nak³ada mu
siê mandat, a jeœli dyrektor gimnazjum swoim samochodem, to zarówno stra¿ miejska, jak i policja
jest bezradna?
Nieprawd¹ jest, ¿e jeœli chodnik
nie jest naniesiony na mapê, to policjant nie mo¿e daæ mandatu. Liczy siê stan faktyczny. Wystarczy,
¿e policja z³apie na gor¹cym
uczynku i mo¿e mandatem ukaraæ.
W zwi¹zku z zawiadomieniem z³o¿onym przez œwiadka takiego zachowania policjant mo¿e te¿ skierowaæ wniosek o ukaranie kieruj¹cego pojazdem do s¹du o wykroczenie z artyku³u 97 KW w zwi¹zku
art 16 Prawa o ruchu drogowym.
Skandaliczne jest te¿ to, ¿e
mieszkañcy utrzymuj¹c tylu
urzêdników i s³u¿by mundurowe,
sami musz¹ walczyæ o dobro publiczne.
Inna rzecz, ¿e w tej kwestii radni
nie wypowiedzieli swojego zdania,
a przecie¿ to oni decyduj¹ o finansach gminy. Czy¿by za miesi¹c,
dwa, czy pó³ roku kolejna rada mia³aby wydaæ lekk¹ rêk¹ publiczne
pieni¹dze na remont zniszczonego
mienia? Bo przecie¿ chodnik prêdzej, czy póŸniej zostanie zniszczony, a kosztem remontu przecie¿ nikt
nie obarczy tych, którzy po nim
je¿d¿¹. A jeœli radni rzeczywiœcie
boj¹ siê, to nale¿y zadaæ sobie pytanie – czy spo³eczeñstwo takich radnych potrzebuje? Bo tak naprawdê
tej kwestii nie powinna poruszaæ
mieszkanka i walczyæ o dobro publiczne, tylko radni, którzy w imieniu mieszkañców sprawuj¹ swój
mandat i pobieraj¹ diety.
Idealnym rozwi¹zaniem by³yby
takie sytuacje, jak wskaza³a so³tys
Starogardu – by problemy by³y za³atwiane od rêki. Ale jeœli siê nie da,
to pozostaje sesja rady, a sesja rady
jest otwarta dla wszystkich mieszkañców i ka¿dy ma prawo wzi¹æ w
niej udzia³. Takie s¹ prawa demokracji. Demokracjê mamy od 20 lat
i warto, aby do samorz¹dowców,
radnych i so³tysów w tej gminie w
koñcu to dotar³o.
MM
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O co tu
chodzi???
(RESKO). Podczas sesji
Rady Miejskiej radny
Zbigniew Pa³ubiak
powróci³ do tematu
Zwi¹zku R-XXI. Okaza³o
siê, ¿e podczas walnego
przeg³osowano projekty
uchwa³ dotycz¹ce
podwy¿ek.
28 gmin, które s¹ w Zwi¹zku,
g³osowa³o nad podwy¿kami, jakie
bêd¹ ponosiæ ich mieszkañcy od
przysz³ego roku. Jednak dodatkowe
koszty bêdzie p³aciæ jedynie 16
gmin, w tym Resko oraz wszystkie
gminy z powiatu ³obeskiego, prócz
£obza, który w Zwi¹zku nie jest.
Pozosta³ych 12 gmin podwy¿ka nie
obejmuje, aczkolwiek za podwy¿k¹
g³osowa³y. Nadarzy³a siê wiêc doskona³a okazja, by zrzuciæ z siebie
koszty nie zwi¹zane z prowadzeniem wysypisk, ale z zabezpieczeniem sp³aty kredytu, jaki zostanie
wziêty na budowê sk³adowiska odpadów w S³ajsinie pod Nowogardem. Zadziwiaj¹ce jest, ¿e 16 gmin,
na których bud¿et spadnie to zadanie, zgodzi³o siê na takie rozwi¹zanie. Wprawdzie Resko mia³o swoje
w¹tpliwoœci i zastrze¿enia, które
przedstawi³o na walnym, ale one nie
zosta³y wziête pod uwagê. Tym, samym mieszkañcy Reska od przysz³ego roku bêd¹ p³aciæ o 25 z³ wiêcej za przyjêcie tony œmieci na sk³adowisko odpadów, znajduj¹ce siê w
ich gminie (dla porównania o 34 z³
wiêcej ni¿ mieszkañcy gminy
£obez). Natomiast sk³adka od jednego mieszkañca gminy wzroœnie
od 1 z³ do 3 z³.
W¹tpliwoœci co do strony prawnej takiej uchwa³y mia³ radny Adam
Seredyñski.
– Czy tak¹ uchwa³ê mo¿na zaskar¿yæ, bo jest ona niekonstytucyjna. Jednym gminom nak³ada siê, by
oni nak³adali drugim. My mamy za
nich p³aciæ. Czy ta uchwa³a jest
zgodna z prawem? - dopytywa³, jednak póki co, odpowiedzi na swoje
w¹tpliwoœci nie otrzyma³.
MM

PLAKATY
WIZYTÓWKI
£obez,
ul. S³owackiego 6
tel. 504 042 532
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Wirtualne pieni¹dze
Podatki w górê
na koncie
Podatki wzros³y o 4 proc.

(WÊGORZYNO). Pieni¹dze
s¹ czy ich nie ma – oto jest pytanie.
Tê kwestiê radni, burmistrz i
skarbnik rozpatrywali przez spora czêœæ rady. W koñcu burmistrz
skwitowa³a, ¿e o takiej drobnostce jak kwestia czy s¹ trzy miliony
na koncie czy nie ma, nie ma sensu
rozmawiaæ.
Podczas dyskusji nad trzema
projektami uchwa³ w kwestii zmiany bud¿etu gminy na rok 2010 radny
Jan Mazuro poruszy³ problem pieniêdzy na koncie gminy.
- Wydawa³o mi siê na komisji, ¿e
mam wszystkie materia³y, i ¿e
wszystkie trudne bud¿ety bêd¹
³atwe do strawienia. Tu¿ po wyjœciu
z Urzêdu przeczyta³em w gazecie,
¿e gmina Wêgorzyno otrzyma³a
zwrot za: urz¹dzenie 23 placów zabaw w gminie Wêgorzyno, przebudowê drogi do Gardna, rozbudowê
oczyszczalni œcieków, termomodernizacjê. Gmina otrzyma³a i to jest
napisane w naszej lokalnej prasie.
Na poprzedniej radzie pyta³em o
termin przekazania budowy na ul.
Podgórn¹. Mamy kolejny temat
wprowadzania nieprawdy.
Szukamy teraz w bud¿ecie pieniêdzy w trzech uchwa³ach – do
sp³aty kredytu bud¿etowego zaci¹gniêtego w kwocie 3.427.984
z³. Ró¿nica rat w kwocie 198 tys.
z³ zostanie sp³acone w roku przysz³ym z chwil¹ otrzymania œrodków za termomodernizacjê. Rozumiem, ¿e te pieni¹dze bêd¹ sp³ywaæ póŸniej. Brakuje nam pieniêdzy, do prasy podajemy, ¿e pieni¹dze otrzymaliœmy. Brakuje nam
wp³ywów z mandatów, wiemy dlaczego, brakuje nam z wp³ywów
czynszów mieszkaniowych, wp³ywy zmniejszy³y siê o 52 tys. z³. Trzeba zwiêkszyæ wynagrodzenie dla

palaczy o 42 tys. z³, zmniejsza siê
wydatki na punkt przedszkolny w
Ginawie o 30 tys. z³, nie pod³¹czamy gazu do gminy w tym okresie –
zmniejszenie o 10 tys. z³, usuwanie
skutków klêsk ¿ywio³owych, to kolejne 14,500 z³, budowa sieci wodoci¹gowej Lesiêcin Gardno - 17,500
tys. z³. Pani skarbnik robi teraz ró¿ne ruchy – to zabiera, tam, ogranicza, ¿eby bud¿et spi¹æ. Te pieni¹dze
wp³yn¹ nam za pó³ roku, rok. Za
2009 rok nie sp³ynê³y nam pieni¹dze za termomodernizacjê szko³y
podstawowej w Wêgorzynie. Nie
mówmy publicznie, ¿e gmina otrzyma³a pieni¹dze – otrzyma. Gmina
otrzyma³a zwrot pieniêdzy 3 miliony. To prawda czy nie - dopytywa³
radny.
– Myœlê, ¿e do koñca tego roku
wp³yn¹³ pieni¹dze na termomodernizacjê, na place zabaw, na oczyszczalniê œcieków w wysokoœci 2 milionów z³, za samochód i za drogê do
Gardna – wnioski posz³y, zostan¹
rozpatrzone prawid³owo i na pewno
wp³yn¹ w tym roku, czym ja sp³acê
kredyt, który zaci¹gnê³am – wyt³umaczy³a skarbnik gminy El¿bieta
Grabowska .
Dyskusjê zakoñczy³a burmistrz
Wêgorzyna Gra¿yna Karpowicz.
- To tak jest, jak dziennikarz
dzwoni i na telefon udziela siê informacji, a potem pisze w gazecie tak,
a nie inaczej. To s¹ takie drobiazgi.
Byæ mo¿e tak siê wyrazi³am w artykule, ¿e gmina otrzyma³a, czy otrzyma, 3 miliony z³. Rachunek siê zgadza, bo tyle gmina ma dostaæ. A czy
otrzymaliœmy ju¿ do kasy, czy z³o¿one wnioski i czekamy na pieni¹dze, to jest naprawdê ma³a ró¿nica.
Jest to zwyk³e czepialstwo, ¿e pieniêdzy w kasie nie mamy. Pieni¹dze
bêd¹ – podsumowa³a.
Uchwa³a zosta³a podjêta MM

(WÊGORZYNO). W tej gminie podatki w porównaniu do
roku minionego wzros³y o 4 proc.
Podatku rolnego nie uchwalono,
albowiem na sesji nie pojawi³ siê
taki projekt uchwa³y. Radny Jan
Mazuro dopytywa³, czy na pewno pojawi siê on podczas najbli¿szej sesji. W innym wypadku rolnikom przyjdzie p³aciæ górn¹
stawkê, a ta w tym roku wynosi
37,64 z³.
Wysokoœæ podatku od gruntów
zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej na terenie
miasta Wêgorzyno, bez wzglêdu na
sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków uchwalono w wysokoœci 0,64 z³ od 1 mkw.
powierzchni.
Wysokoœæ podatku od gruntów
zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej na terenie
so³ectw gminy Wêgorzyno, bez
wzglêdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków ustalono w wysokoœci 0,59 z³
od 1 mkw.
Wysokoœæ podatku od gruntów
pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki
wodne retencyjne lub elektrowni
wodnych uchwalono w wysokoœci
4,15 z³ od 1 ha powierzchni.
Wysokoœæ podatku od gruntów
pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoœci po¿ytku publicznego przez
organizacje po¿ytku publicznego
uchwalono w wysokoœci 0,21 z³ od
1 mkw. powierzchni.
Wysokoœæ podatku od gruntów
zwi¹zanych wy³¹cznie z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej polegaj¹cej na wytworzeniu i dystrybucji wody oraz odprowadzeniu i
oczyszczaniu œcieków - 0,38 z³ od
mkw. powierzchni.
Wysokoœæ podatku od od budynków lub ich czêœci mieszkalnych
uchwalono w wysokoœci 0,54z³ od 1
mkw. powierzchni u¿ytkowej.
Wysokoœæ podatku od od budynków lub ich czêœci zwi¹zanych z
prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich czêœci zajêtych na

prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej na terenie miasta Wêgorzyno wynosiæ bêdzie z nowym rokiem
18,08 z³ od 1 mkw. powierzchni
u¿ytkowej.
Wysokoœæ podatku od od budynków lub ich czêœci zwi¹zanych z
prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich czêœci zajêtych na
prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej na terenie so³ectw gminy
Wêgorzyno wynosi 16,47 z³ od 1
mkw. powierzchni u¿ytkowej.
Wysokoœæ podatku od od budynków lub ich czêœci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym - 8,43 z³
od l mkw. powierzchni u¿ytkowej.
Wysokoœæ podatku od od budynków lub ich czêœci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej w zakresie udzielania œwiadczeñ zdrowotnych bêdzie wynosiæ
4,12 z³ od 1 mkw. powierzchni u¿ytkowej.
Wysokoœæ podatku od od budynków lub ich czêœci pozosta³ych, w
tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoœci po¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego ustalono w
wysokoœci 6,03 z³ od 1 mkw. powierzchni u¿ytkowej.
Wysokoœæ podatku od od budynków lub ich czêœci zwi¹zanych z
prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej polegaj¹cej na wytworzeniu
i dystrybucji wody oraz odprowadzeniu i oczyszczaniu œcieków bêdzie wynosiæ 10,40 z³ od 1mkw.
powierzchni u¿ytkowej.
Podatek od budowli tradycyjnie
bêdzie wynosi³ 2 proc. ich wartoœci,
natomiast podatek od budowli zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej polegaj¹cej na
wytworzeniu i dystrybucji wody
oraz odprowadzeniu i oczyszczaniu
œcieków - 1,04 proc. ich wartoœci.
Podatek od budowli zwi¹zanych z
prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej polegaj¹cej na doprowadzaniu gazu ziemnego - 1,2 proc. ich
wartoœci.
Op
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OG£OSZENIA DROBNE

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

NIERUCHOMOŒCI

US£UGI

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Powiat gryficki

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

Sprzedam dzia³kê budowlan¹ 820
mkw. wraz z rozpoczêt¹ w 2009 r.
budow¹ domu jednorodzinnego na
ulicy Mieszka I w £obzie. Wiêcej informacji pod numerem telefonu 607
085 148.

Videofilmowanie, fotografia. Tel.
505 747 377

Stare polskie radio Pionier U2 (dzia³aj¹ce) dla kolekcjonera sprzedam.
Zdjêcia na ¿yczenie. Tel. 501 894
828.
U¿ywany kontuar z p³yty meblowej
oraz profili i k¹towników do punktu
kasowego sprzedam. Tel. 501 894
828
Masz sposób na deszczowe wieczory? Ja mam. PrzyjdŸ w ka¿dy
czwartek w godz. 18 - 21, £obez ul.
Murarska 9a i zagraj w grê Cashflow!. www.Icfe.pl
Otwarto sklep prozdrowotny
TOTU GAMA w £obzie, ul. Przedmiejska 11. Oferujemy artyku³y
prozdrowotne, us³ugi œwiecenia i
konchowania uszu. Tel. 91
3974273.

Powiat gryficki
Sprzedam piec produkcji PLESZEW 50 KW na mia³, wêgiel, drewno, z regulatorem temperatury i
wentylator mikro procesowy, u¿ywany jeden sezon grzewczy, zakupiony w 2009 roku z. Cena 3.900 z³.
Tel. 503 043 309, 512 013 970 Gryfice.

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

PRACA

Sprzedam 1/4 czêœci przytulnego
domu po remoncie w £ob¿anach, 3
km od £obza, 97 mkw. Cena 195 tys.
z³. Tel. 91 397 4342, 600 265 547,
www.atut-dom.pl
Be³czna, sprzedam dom wolno stoj¹cy pow. ca³kowita 150 mkw., cena
198 tys. z³. Tel. 91 397 4342, 600
265 547, www.atut-dom.pl
Wysiedle, 7 km od £obza, sprzedam budynek poniemiecki typu
dworek, dwa osobne mieszkania po
remoncie. Cena 320 tys. z³. Tel. 91
397 4342, 600 265 547, www.atutdom.pl

Powiat œwidwiñski
Sprzedam dzia³kê budowlan¹ 13
arów, uzbrojona, gaz, woda, kanalizacja. Osiedle Chrobrego Œwidwin.
Tel. 511 776 738
Œwidwin, lokale od 40 – 300 mkw.
G³ówna ulica. Tel. 691 352 489
Sprzedam pó³ domu w Œwidwinie,
pow. 110 mkw. na dzia³ce 1300
arów. Tel. 601 795 722 lub 665 846
162

Wideofilmowanie. Tel. 605 732
267.

Powiat œwidwiñski
Rzuæ palenie – wystarczy 1 zabieg:
nerwice, depresje, alergie, nadwaga. Gabinet Œwidwin, tel. 880 400
739.
GARA¯E BLASZANE OCYNKOWANE – PRODUCENT. Tel.
059 8334312, 798 710 329, 698
230 205. F.T. Wróbel Przechlewo. www.blaszanygaraz.pl

ROLNICTWO
Powiat ³obeski
Sprzedam prosiaki. Tel. 504 209
551, 91 395 1994

Powiat drawski

Powiat gryficki

Operator sprzêtu ciê¿kiego (walce,
koparko ³adowarki) podejmie pracê
na sprzêcie. Prawo jazdy kat. B i T,
Tel. 698658542

Pilnie sprzedam w Gryficach sklep
blaszak dwu kontener z pe³nym
wyposa¿eniem wewn¹trz. Cena do
negocjacji. Tel. 785 702 192

Region

NAUKA
Powiat drawski
Z³ocieniec. Korepetycje jêzyk polski, angielski. Przygotowanie do
matury. Tanio. Tel. 663 563 778

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

MIESZKANIA
Powiat ³obeski
Poszukijê kawalerkê do wynajêcia
w £obzie - pilnie. Tel. 518 562 526
Sprzedam mieszkanie (4 pokojowe) w £obzie na parterze. Tel. 91
397 5088.
Sprzedam mieszkanie w £obzie na
ul. S³owackiego 51 o pow. 120 mkw.
Tel. 784 574 656 po godz. 18-tej,
£obez ul. Kiliñskiego. Mieszkanie w
kamienicy dwurodzinnej, I piêtro 68
mkw., ogródek gara¿. Cena 198 tys.
z³. Tel. 91 397 4342, 600 265 547,
www.atut-dom.pl
Przytoñ wieœ nad jeziorem, sprzedam mieszkanie 101 mkw., dwupoziomowe, cena 180 tys. z³. Tel. 91
397 4342, 600 265 547, www.atutdom.pl
Sprzedam mieszkanie 4-pokojowe
w £obzie na os. Orzeszkowej. Cena
185 tys z³. Tel.91 397 5637. Tel. 91
3975088.
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe bez czynszowe do remontu w
Poradzu 65,20 mkw., dwa pokoje,
kuchnia, ³azienka, spi¿arka, ponadto piwnica po pow. 33,07 mkw.,
ogród i pomieszczenie gospodarcze. Cena 75 tys. z³ do negocjacji,
kontakt 505 533 306 po godz. 18.00.
Resko, Sprzedam mieszkanie 85
kmw., dzia³ka 838 mkw., 3 pokoje,
cena 145.000 z³. Tel. 888 169 572.

Dzia³ka, Nowogard, wyjazd na Stargard, rolna z przeznaczeniem na
budownictwo szeregowe i jednorodzinne wg planu zagospodarowania terenu. Pow. 26 831 mkw., w
ca³oœci 20 PLN mkw., po podziale
45 PLN mkw. Tel. 660-424-989

Poszukujemy przedstawicieli do
pracy w firmie po¿yczkowej w Resku i okolice. Tel. 662 167 078

Poszukujemy przedstawicieli finansowych na terenie £obza,
Drawska, Z³ocieñca i Œwidwina.
Kontakt tel. 664 111 217 lub email: anna.krawiec@opty.biz.pl

Dywanopranie. Tel. 604 373 143

Region

Nowogard, kompleks 2 dzia³ek o
³¹cznej powierzchni 5864 mkw. i
5904 mkw., przez. przemys³ i us³ugi,
inwestycyjna, 1 ogrodzona, droga
asfaltowa, centrum miasta, 800 m
od g³ównego skrzy¿owania, 35 PLN
netto mkw. Tel. 660 424 989, 91 432
6122

Powiat ³obeski

Region
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Sprzedam mieszkanie o pow. 37
mkw. 2 pok. z aneksem kuchennym
po kapitalnym remoncie Cena 125 tyœ
z³. Tel. 509 420 077. Ul. Ogrodowa

Powiat gryficki

MOTORYZACJA
Powiat ³obeski
Sprzedam samochód ciê¿arowy
marki FS Lublin ( DIESEL), Cena do
negocjacji. Tel. 601 569 191
Sprzedam felgi stalowe 14” - 4 szt.
- 100 z³. TEL. 783 471 843
Toyota Picnic, rok prod. 99, 2.0,
benzyna + gaz. Tel. 501 894 828.

Sprzedam mieszkanie w P³otach,
68 mkw., 2206 z³/mkw., 3 pokoje, II
piêtro, blok ocieplony, okna PCV.
Tel. 609 577 564
Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe,
68 mkw. w Gryficach na os. XXX
Lecia, na parterze. Cena do negocjacji. Tel. 663 983 782 lub 91 384
8051.
Wynajmê mieszkanie 2 pokojowe w
centrum Gryfic kompletnie umeblowane, tel. 503 045 960.

NAUKA

Powiat drawski

Powiat ³obeski

Sprzedam samochód marki Hyunday, 5-drzwiowy (kombi), rok prod.
1997, poj. 2,0 Cena do uzgodnienia,
Tel. 601059684

Studentka filologii angielskiej po
kilkuletnim pobycie w Anglii udzieli
korepetycji na ka¿dym poziomie.
Tel. 795 674 466
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Warsztaty liderów
rozwijaj¹cych
samorz¹dnoœæ
szkoln¹
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V Otwarte Mistrzostwa Pomorza Karate Kyokuskin

Kolejne sukcesy
karateków reskich
Po raz kolejny karatecy z sekcji
karate kumito przy Centrum Kultury w Resku, których trenerem jest
sensei Cezary Banasiak, wziêli
udzia³ w V Otwartych Mistrzostwach Pomorza Karate Kyokuskin.
Mistrzostwa odby³y siê 23 paŸdziernika br. w Z³ocieñcu.
W zawodach wziê³o udzia³ 161
zawodników z województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego. Sekcjê z Reska reprezentowali

karatecy: Fryderyk Lewandowski,
Micha³ Pniewski, Marcin Pniewski
i Maciej Ratajczyk.
I miejsce w kategorii kumite
14-15 lat w konkurencji + 60 kg
zaj¹³ nasz zawodnik Micha³
Pniewski. Serdecznie gratulujemy
sukcesu i ¿yczymy kolejnych zwyciêstw, nie tylko Micha³owi, ale i
wszystkim karatekom, którzy reprezentuj¹ nasz¹ miejscowoœæ.
Alicja Tichanów

... i ³obeskich

W dniach 21 i 22 paŸdziernika
br. 20 uczniów z gimnazjum im.
Kazimierza Górskiego w Resku
uczestniczy³o w warsztatach
szkoleniowych w oœrodku agroturystycznym „¯urawi Krzyk” w
Radowie Ma³ym. By³y to warsztaty szkoleniowe Rady Samorz¹du
Uczniowskiego i gospodarzy klas
z gimnazjum, dla liderów rozwijaj¹cych samorz¹dnoœæ szkoln¹.
Zajêcia prowadzi³a pani Bo¿ena
Tomala - opiekun Samorz¹du
Uczniowskiego. Opiekunem grupy
by³a równie¿ pani ¯aneta Porêbska.
Zajêcia przeprowadzone zosta³y w
blokach dwugodzinnych i dotyczy³y miêdzy innymi: kszta³towania
umiejêtnoœci liderskich promuj¹cych zdrowy styl ¿ycia w klasie,
szkole i œrodowisku zamieszkania.
Uczniowie zostali wyposa¿eni w
wiedzê i umiejêtnoœci, które po-

zwol¹ im byæ liderami dzia³añ promuj¹cych zdrowy styl ¿ycia (bez
na³ogów i agresji ), zachowania
asertywne sprzyjaj¹ce powstaniu
prawid³owych relacji miêdzy Rad¹
Samorz¹du Uczniowskiego, gospodarzami klas, a pozosta³¹ grup¹
uczniów Gimnazjum. W³aœciwa
postawa liderów powinna mieæ
wp³yw na poprawê poczucia bezpieczeñstwa uczniów, przeciwdzia³aniu zachowaniom agresywnym w
klasie i szkole. Organizacja zajêæ w
formie warsztatów mia³a na celu
integracjê zespo³u Samorz¹du
Uczniowskiego, tak by mogli poznaæ swoje mocne strony, zainteresowania i umiejêtnoœci, które bêd¹
mogli wykorzystaæ w bezpoœredniej
pracy w bie¿¹cym roku szkolnym.
Wszyscy zadowoleni przywieŸli
wiele doœwiadczenia, które z pewnoœci¹ siê przydadz¹.
Mateusz Cha³upka

WIZYTÓWKI
- PROJEKTY - WYKONANIE - TANIO

£obez ul. S³owackiego 6
tel. 512 138 349

W sobotê 23.10.2010 r. w Z³ocieñcu odby³y siê V OTWARTE
MISTRZOSTWA POMORZA W
KARATE KYOKUSHIN. Bra³o
w nich udzia³ ok. 120 zawodników
z 12 klubów z województwa zachodniopomorskiego oraz klub z
Ustki.
Karatecy startowali w konkurencjach kata (podzia³ na dziewczynki i ch³opców oraz roczniki),
kumite dziewcz¹t i ch³opców (light
kontact od 12 do 17 r.¿., podzia³ na:
dziewczynki i ch³opców, roczniki
oraz wagê), kumite kobiet i mê¿czyzn powy¿ej 18 lat (full kontact).
£obesk¹ sekcjê pod egid¹ drawskiego klubu karate kyokushin reprezentowa³a 4 zawodników.
Reprezentanci ³obeskiej sekcji
Karate kyokushin pod egid¹ A. Tylki i D. Macyszyna startowali w konkurencji kumite light kontakt.
W kategorii dru¿ynowej wygra³
klub karate kyokushin z Koszalina,

nastêpnie II miejsce Szczecinka, III
miejsce Postomina. Klub z Drawska
zaj¹³ IV miejsce.
A oto nazwiska zawodników
startuj¹cych z ³obeskiej sekcji
drawskiego klubu karate kyokushin.
W konkurencji kata:
- Aleksandra Lewandowska
W konkurencji kumite light kontakt:
- Bart³omiej Sira
- Jakub £uksza
- Adrian Jab³oñski
Wy¿ej wymienieni zawodnicy
trenuj¹ karate kyokushin drugi rok
pod egid¹ D. Macyszyna i A. Tylki
w sali SP Nr 2 w £obzie. Mimo tak
krótkiego sta¿u treningowego wystartowali w zawodach i rywalizowali z najlepszymi zawodnikami na
pomorzu. W kolejnych startach
¿yczymy m³odym sempai siêgniêcia
po miejsca pucharowe.
(o)
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Festiwal
koszykówki
w Radowie Ma³ym

Wyniki
i tabele
IV liga
13 kolejka: Wybrze¿e Rewalskie
Rewal – Victoria Przec³aw 1:2; Gryf
Kamieñ Pomorski – Vineta Wolin
0:0; Leœnik Rossa Manowo – Kluczevia Stargard 3:0; Astra Ustronie
Morskie – Darzbór Szczecinek 4:2;
Piast Chociwel – Ba³tyk Koszalin
1:2; Hutnik Szczecin – Sarmata
Dobra 1:1; Ina Goleniów – Odra
Chojna 2:3; Drawa Drawsko Pomorskie – Lech Czaplinek 6:3.
1. Ba³tyk Koszalin
26 32:19
2. Gryf Kamieñ Pom.
26 37:22
3. Drawa Drawsko Pom. 25 33:15
4. Astra Ustronie Mor. 25 33:27
5. Ina Goleniów
24 29:18
6. Leœnik Rossa Manowo 23 27:18
7. Vineta Wolin
21 23:18
8. Sarmata Dobra
19 19:19
9. Hutnik Szczecin
19 26:21
10. Odra Chojna
17 19:28
11. Victoria Przec³aw
15 17:20
12. Lech Czaplinek
15 22:26
13. Kluczevia Stargard 14 17:24
14. Piast Chociwel
9 15:26
15. Darzbór Szczecinek 7 17:39
16. Wybrze¿e Rewalskie 3 12:40

Klasa Okrêgowa
W Zespole Szkó³ w Radowie
Ma³ym odby³ siê 19 paŸdziernika
Jesienny Festiwal Koszykówki
Dziewcz¹t o Puchar Dyrektora
Zespo³u Szkó³.
W zawodach wziê³y udzia³
dziewczêta reprezentacje klas szko³y podstawowej i gimnazjum. Rywalizacja przebiega³a na ró¿nych
poziomach rocznikowych od najm³odszych z rocznika 1999 (klasa
pi¹ta szko³y podstawowej) do najstarszych gimnazjalistek rocznik
1995 klasa trzecia.
Poziom rozgrywek odzwierciedla³ aktualny stan przygotowania do
rozgrywek ligowych. Dobr¹ form¹
zab³ysnê³y dziewczêta z klasy pi¹tej
szko³y podstawowej oraz trzeciej i
drugiej gimnazjum. Rywalizacja
miêdzy tymi dru¿ynami by³a najciekawsza.
Turniej nale¿a³ do cyklu przygotowuj¹cego dziewczêta m³odsze
do rozgrywek ligi zachodniopomorskiej „¯ACZKI”, którego kolejnym etapem by³ Ogólnopolski
Turniej Koszykówki Dziewcz¹t o
Puchar Burmistrza Ko³obrzegu rozegrany 22, 23 i 24 paŸdziernika.
Dziewczêta rocznika 1999 zajê³y
bardzo dobre pi¹te miejsce oraz
otrzyma³y indywidualne wyró¿nienia. Najlepiej punktuj¹c¹ zawodniczk¹ okaza³a siê Karolina Gajew-

ska, a najlepiej broni¹c¹ Pamela Jemilianowicz.
Dziewczêta m³odsze wyst¹pi³y
w nowych strojach ufundowanych
przez naszego sponsora POLDANOR S.A.
W turnieju o Puchar Burmistrza
Ko³obrzegu wziê³y udzia³ równie¿
juniorki reprezentuj¹ce UKS Radowo Ma³e zajmuj¹c czwarte miejsce.
A by³o z kim walczyæ, bo zaproszono bardzo dobre dru¿yny z ca³ej
Polski czyli: UKS Dwójka RogoŸno, UKS Radowo Ma³e, KS AZS
Gorzów Wielkopolski, MUKS Poznañ, MUKS Kotwica 50 Ko³obrzeg, Herkules Bia³ogard, B³êkitni
Delfin Bydgoszcz, MKS Kusy
Szczecin.
Sk³ady dru¿yn:
Reprezentacja UKS Radowo
Ma³e: Karolina Gajewska, Natalia
Szczepañska, Karina Sobañska,
¯aneta Niczman, Klaudia Taborska,
Pamela Jemilianowicz, Kamila Przygocka, Aneta Lewandowska, Julia
Pi¹tkowska, Sandra ¯elazna, Klaudia Niko³ajuk, Kinga Dobrzañska.
Sk³ad dru¿yny UKS Radowo
Ma³e juniorek: Dominika Strzelczyk, Anna Tchórz, Monika Budzyñska, Natalia ¯a³obowska, Dorota Kusyk, Aleksandra Przygocka,
Izabela Lorent i Anna Wawrzyniak.
Trener i organizator turnieju
Miros³aw Budzyñski.
(o)

13 kolejka: Sparta Wêgorzyno –
GKS Mierzyn 1:2; Flota II Œwinoujœcie – Œwiatowid £obez 1:1; Wicher
Brojce – Korona Stuchowo 2:1;
GOK Ehrle Dobra Szcz. - D¹brovia
Stara D¹browa 3:0; Orze³ £o¿nica –
Chemik II Police 3:4; Ina Iñsko –
Rega II Trzebiatów 5:1; Promieñ
Mosty – Kasta Szczecin 1:0; B³êkitni
II Stargard – Jeziorak Szczecin 1:1.
1. Œwiatowid £obez
2. GOK Dobra Szcz.
3. B³êkitni II Stargard
4. Jeziorak Szczecin
5. Ina Iñsko
6. Chemik II Police
7. Sparta Wêgorzyno
8. Rega II Trzebiatów
9. Orze³ £o¿nica
10. Wicher Brojce

IV liga

30 32:15
29 34:13
29 34:20
27 33:13
22 30:16
20 21:17
17 23:23
17 21:23
17 20:22
17 31:32

11. GKS Mierzyn
14 14:22
12. Promieñ Mosty
14 17:26
13. Kasta Szczecin
13 22:23
14. Flota II Œwinoujœcie 12 16:35
15. Korona Stuchowo
9 11:30
16. D¹brovia St. D¹browa 4 7:36

Klasa A gr. 1
11 kolejka (ostatnia w tym sezonie):
Bizon Cerkwica – Ba³tyk Gostyñ
5:0; B³êkitni Trzyg³ów – Jantar
Dziwnów 2:2; Iskra Golczewo –
Pomorzanin Przybiernów 4:0;
Mewa Resko – Orze³ Prusinowo
5:0; Pionier ¯arnowo – Fala Miêdzyzdroje 1:3; Ba³tyk Miêdzywodzie - Sowianka Sowno (mecz odwo³any, prze³o¿ony na sezon wiosenny).
1. Iskra Golczewo
26 32:6
2. Mewa Resko
23 30:12
3. Pomorzanin Przyb.
21 25:18
4. Fala Miêdzyzdroje
18 22:10
5. Bizon Cerkwica
17 25:14
6. Jantar Dziwnów
15 24:22
7. Sowianka Sowno
14 10:16
8. Ba³tyk Miêdzywodzie 12 15:18
9. Ba³tyk Gostyñ
11 11:26
10. Orze³ Prusinowo
9 15:40
11. B³êkitni Trzyg³ów
8 18:29
12. Pionier ¯arnowo
7 24:40

Klasa A gr. 2
11 kolejka (ostatnia w tym sezonie):
Orze³ Grzêdzice – D¹b Dêbice 0:0;
Orze³ Pêzino – WODR Barzkowice
2:1; Viktowia Witkowo – Olimpia
Nowogard 2:4; Pomorzanin Kr¹piel
– Radovia Radowo Ma³e 2:2; Zorza
Tychowo – Rolpol Rossow Chlebowo 1:0; Zenit Koszewo – Unia Stargard 0:1.
1. Orze³ Pêzino
2. Radovia Radowo M.
3. Zorza Tychowo
4. Olimpia Nowogard
5. WODR Barzkowice
6. Rolpol Chlebowo
7. D¹b Dêbice
8. Pomorzanin Kr¹piel
9. Unia Stargard
10. Vitkowia Witkowo
11. Orze³ Grzêdzice
12. Zenit Koszewo

28 31:13
25 28:8
22 28:19
22 32:17
19 31:21
17 16:9
12 15:25
9 18:27
9 13:25
9 15:27
6 11:31
4 10:26

GRANIE W PLANIE

14 kolejka 06.11 (sobota): Victoria Przec³aw – Ba³tyk Koszalin; Darzbór
Szczecinek – Hutnik Szczecin; Odra Chojna – Drawa Drawsko Pomorskie;
Vineta Wolin – Leœnik Rossa Manowo; Wybrze¿e Rewalskie Rewal – Gryf
Kamieñ Pomorski; 13.00 Kluczevia Stargard – Ina Goleniów; 14.00 Sarmata
Dobra – Piast Chociwel; 14.00 Lech Czaplinek – Astra Ustronie Morskie.

Klasa Okrêgowa
14 kolejka 06.11 (sobota): Rega II Trzebiatów – Sparta Wêgorzyno; GKS
Mierzyn – Wicher Brojce; 13.30 Jeziorak Szczecin – Œwiatowid £obez; 13.30
D¹brovia Stara D¹browa – Flota II Œwinoujœcie; 13.30 Korona Stuchowo –
Promieñ Mosty; 15.00 Kasta Szczecin – GOK Ehrle Dobra Szczeciñska;
15.30 B³êkitni II Stargard – Orze³ £o¿nica; 07.11 (niedziela) 14.30 Chemik
II Police – Ina Iñsko.

Klasy A i B zakoñczy³y rozgrywki.
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Czy rzeczywiœcie wycinane
s¹ te drzewa, które zagra¿aj¹
bezpieczeñstwu?
(£OBEZ). Coraz czêœciej
do redakcji docieraj¹
sygna³y o wycinaniu
drzew w mieœcie.
Sygna³y te nie pochodz¹
tylko od naszych
ekologów, ale i zwyk³ych
mieszkañców grodu,
którzy zaniepokojeni s¹
intensywn¹ wycink¹
drzew.
Czy rzeczywiœcie wszystkie
drzewa zosta³y poddane szczegó³owemu przegl¹dowi i czy wszystkie
zagra¿a³y bezpieczeñstwu mieszkañców, w³aœcicieli sklepów, przechodniów, kierowców itd, itd...?
– Za ka¿dym razem, gdy przechodzê obok miejsca, w którym ros³a piêkna lipa naprzeciw poczty, a¿
mi serce pêka. Nie wierzê, ¿e nadawa³a siê do wycinki. Za³o¿ê siê, ¿e
gdyby nie ta wichura letnia, drzewo
to ros³oby spokojnie wiele lat – powiedzia³ jeden z mieszkañców
£obza.

Mieszkañcy wskazuj¹ te¿, ¿e
niektóre drzewa wystarczy³o przyci¹æ, ale po co? Przecie¿ teraz bêdzie wiêcej miejsca do parkowania,
albo rozbudowy.
I jak przy tym brzmi¹ s³owa
wypowiedziane niegdyœ przez naszych samorz¹dowców, ¿e delegacja z partnerskiego niemieckiego
miasta zachwyca³a siê naszymi
drzewami, gdy u nich s¹ tylko niskie
nasadzenia. Czy¿byœmy my dla odmiany zachwycili siê urokiem betonu?
Przy tym wszystkim najbardziej
zastanawiaj¹cy jest fakt, ¿e znikaj¹ z krajobrazu drzewa tak naprawdê piêkne i zdrowe, gdy tymczasem wiele jest takich, które
niebawem rzeczywiœcie zwal¹ siê
na czyj¹œ g³owê, rozpêkniête, suche, przegni³e – dziwnym trafem
nikt o nie krzyczy, ¿e nale¿y je
wyci¹æ i nikt ¿adnego zagro¿enia
z ich strony nie widzi. Jeœli tak
dalej pójdzie, to na fali wichur i
tornad, które przesz³y nad naszym
powiatem, pozbêdziemy siê co
piêkniejszych drzew w mieœcie. Nie
dajmy siê zwariowaæ.
MM

Podatek rolny
uchwalony
(£OBEZ). Podczas Rady
Miejskiej radni podjêli uchwa³ê w
sprawie obni¿enia œredniej ceny
skupu ¿yta przyjmowanej jako
podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy £obez.
Œrednia cena skupu 1q ¿yta ustalon¹ przez Prezesa G³ównego Urzê-

du Statystycznego przyjmowan¹
jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy
£obez zosta³a obni¿ona do kwoty
35,10 z³. Zgodnie z wydanym komunikatem Prezesa G³ównego Urzêdu
Statystycznego œrednia cena skupu
¿yta wynosi 37,64 z³ za1q.
MM

Wichury za³atwi¹
problem
(WÊGORZYNO).
Klêski
¿ywio³owe przesz³y przez nasz
rejon w okresie wakacyjnym, a
podczas paŸdziernikowej sesji w
Wêgorzynie so³tysi wci¹¿ dopraszali siê o interwencje w sprawie

zwisaj¹cych konarów z drzew
przy drogach.
W³aœciwie, jeœli jeszcze trochê poczekaj¹, to natura sama
za³atwi problem. Przed nami jesienne wichury.
MM
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Pomaga³ i okrada³
Policjanci z £obza zatrzymali
17-latka, który okrad³ chorego
cz³owieka potrzebuj¹cego pomocy.
Ten m³ody cz³owiek, mieszkaniec jednej z gminnych wiosek, pomaga³ i opiekowa³ siê swoim s¹siadem, który jest chory po wypadku.
Po pewnym czasie jego dzieci zorientowa³y siê, ¿e z mieszkania zginê³o kilka rzeczy tj. dwa aparaty
fotograficzne i z³ota bi¿uteria. Podejrzenia pad³y na tego m³odego
mê¿czyznê, który po zatrzymaniu
przez policjantów przyzna³ siê do
tej kradzie¿y. Mundurowi odzyskali jeden skradziony aparat. Niestety
inne skradzione rzeczy zosta³y
przez 17-latka ju¿ sprzedane. Policjanci ustalaj¹ teraz, gdzie mog³y
trafiæ inne skradzione przedmioty.

Skradzione mienie
sprzeda³ w punkcie
z³omu

sprzeda³ te przedmioty. Funkcjonariusze zatrzymali mê¿czyznê, który
przyzna³ siê do w³amania do warsztatu. £ukasz W. zerwa³ poszycie
drzwi do tego pomieszczenia i ze
œrodka skrad³ blachê stalow¹, klucze i gwintownice. Sprawca us³ysza³ ju¿ zarzut dotycz¹cy kradzie¿y
z w³amaniem, za które to przestêpstwo grozi kara pozbawienia wolnoœci do 10 lat.

Znaleziono rower
W dniu 16 paŸdziernika br. w
£obzie, pod mostem na ulicy Obr.
Stalingradu, znaleziono rower koloru srebrnego, który jest przemalowany na czarny kolor. Rower ten
posiada przerzutki marki Shimano,
teleskopy z przodu oraz kierownicê
z tzw. rogami. W³aœciciela roweru
prosimy o zg³oszenie siê do Komendy Powiatowej Policji w £obzie ul.
W. Polskiego 2.

Piêæ kolizji w powiecie

Policjanci z Dobrej zatrzymali £ukasz W., który w³ama³ siê do
warsztatu i skrad³ mienie o wartoœci 510 z³.
Policjanci z Posterunku Policji
w Dobrej otrzymali od mieszkañca
miasta informacje, ¿e na jednym z
punktów z³omu znajduje siê jego
mienie skradzione z warsztatu.
Przebyli na miejsce mundurowi potwierdzili ten fakt i ustalili, ¿e
£ukasz W., mieszkaniec Dobrej,

W czasie d³ugiego weekendu
na drogach powiatu dosz³o do piêciu kolizji.
W pi¹tek rano w £obzie na ulicy
Drawskiej Grzegorz D., kieruj¹c
samochodem marki Daewoo Lublin, po najechaniu na rozlan¹ plamê oleju straci³ panowanie nad pojazdem i wpad³ na pobocze uszkadzaj¹c pojazd.
Wieczorem tego samego dnia,
na drodze K-20, przed Ginaw¹,

zbieg³y z miejsca kolizji rowerzysta
zjecha³ do osi jezdni bezpoœrednio
pod nadje¿d¿aj¹cy samochód marki
Renault Master, kierowany przez
mieszkañca Zabrza. Kieruj¹cy porzuci³ rower i uciek³.
W sobotê dosz³o do dwóch kolizji. Oko³o godz. 7.30 na drodze W151 Wêgorzyno - £obez mieszkaniec Szczecina kieruj¹c samochodem marki Daewoo Matiz uderzy³ w
sarnê, która wbieg³a wprost pod
nadje¿d¿aj¹cy pojazd. Przed po³udniem w £obzie, na ulicy Koœciuszki, nieustalony na chwilê obecn¹
sprawca kieruj¹c samochodem ciê¿arowym z naczep¹ uszkodzi³
klomb oraz znak drogowy.
Ostatnia z kolizji zdarzy³ siê 1 listopada w Wêgorzynie, gdzie kieruj¹cy samochodem marki Toyota Saris
uderzy³ w sarnê, która wybieg³a z
pobocza. Uszkodzeniu uleg³ pojazd.

Z zemsty zniszczy³a
radiowozy
Policjanci z £obza zatrzymali
20-letni¹ kobietê, która niszczy³a
stoj¹ce na parkingu radiowozy.
Do zdarzenia dosz³o w nocy z
soboty na niedzielê. Policjant pe³ni¹cy s³u¿bê w pomieszczeniu dla
osób zatrzymanych us³ysza³ ha³asy
dochodz¹ce z parkingu Komendy.
Wyszed³ przed budynek i zauwa¿y³
m³od¹ kobietê, która kopa³a stoj¹ce
na parkingu radiowozy. Funkcjonariusz wezwa³ kobietê do zachowania zgodne z prawem. Niestety ta
m³oda dziewczyna nadal zachowywa³a siê agresywnie, u¿ywa³a s³ów
wulgarnych.
Przyby³y na miejsce patrol policji obezw³adni³ kobietê, która zo-

DOPALACZE - NOWE
ZAGRO¯ENIE
Dopalacze - inaczej smarty. To
termin potoczny dla okreœlenia ró¿nych substancji syntetycznych lub
mieszanek zio³owych o dzia³aniu
psychoaktywnym, stymuluj¹cym,
halucynogennym. Dostêpne legalnie, lub prawie legalnie. Sprzedawane jako wyroby kolekcjonerskie
pod p³aszczykiem "leczniczych zió³ek", "wspomagaj¹cych herbatek".
Jednak dopalacze s¹ tak samo groŸne jak twarde, zakazane narkotyki.
Mózgowe mechanizmy ich dzia³ania prowadz¹ w prostej linii do trudnego w skutkach uzale¿nienia, wyniszczenia tkanki mózgowej.
W kwestii dopalaczy niepokój
budzi nie tyle skala rozpowszechnienia, ale przede wszystkim podejrzenie, ¿e m³odzie¿ wierzy sloganom promuj¹cym dopalacze jako
œrodki bezpieczne i nie traktuje ich

jako substancji o potencjale narkotycznym. Nale¿y zwróciæ uwagê na
ogromn¹ toksycznoœæ tych mieszanek w sk³ad których nierzadko
wchodz¹ trucizny.
Rodzice powinni wzmóc czujnoœæ, bowiem z chwil¹ zamkniêcia
sklepów z dopalaczami, handel
zszed³ do podziemia. Rodzice
musz¹ zwróciæ uwagê na strony internetowe, które odwiedzaj¹ dzieci,
przesy³ki listowe, bo t¹ drog¹ obecnie mo¿na je nabyæ.
Jednak czujnoœæ to nie wszystko. Szko³y zintensyfikowa³y dzia³ania profilaktyczne. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w
£obzie w dniu 26.10.2010r przeprowadzi³a szkolenie pedagogów
wszystkich placówek dzia³aj¹cych
w naszym powiecie w celu zapoznania z profilaktyk¹ oraz strategiami

profilaktycznymi. W listopadzie
planowane s¹ spotkania psychoedukacyjne z rodzicami na terenie szkó³
prowadzone przez pracowników
poradni.
GDZIE SZUKAÆ
INFORMACJI I POMOCY?
www.dopalaczeinfo.pl
www.narkomania.org.pl
- Antynarkotykowa Poradnia Internetowa www.pogadaj.eu
- Internetowy Punkt Informacyjno - Konsultacyjny
- Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w £obzie - tel.
913974162,
mail:
ppplobez@wp.pl, ppp@powiatlobeski.pl
Violetta Plenzler-Ciebiera
dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w £obzie
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sta³a zatrzymana do wyjaœnienia.
Jak siê okaza³o 20-letnia mieszkanka £obza by³a pod znacznym wp³ywem alkoholu i œrodków odurzaj¹cych. Podczas przes³uchania wyjaœni³a, ¿e przysz³a na Policjê, gdy¿
chcia³a siê zemœciæ za zatrzymanie
jej brata, który przebywa w Zak³adzie Karnym.

Uciekali skradzionymi
rowerami
Policjanci z £obza zatrzymali
trzech m³odych mê¿czyzn, którzy
skradli trzy rowery z piwnicy.
Do zdarzenia dosz³o w listopadow¹ noc. Mieszkaniec Œwiêtoborca
powiadomi³ policjantów, ¿e zauwa¿y³ trzech m³odych mê¿czyzn jad¹cych na rowerach. Jeden z nich jecha³
na rowerze nale¿¹cym do zg³aszaj¹cego. Pan ten zawróci³ za m³odzieñcami, którzy zaczêli uciekaæ w stronê
Wêgorzyna porzucaj¹c jeden rower.
Zawiadomieni o tym fakcie policjanci natychmiast udali siê na wskazan¹
przez zg³aszaj¹cego – trasê ucieczki
m³odych mê¿czyzn. W przydro¿nym
rowie odnaleŸli dwa pozosta³e, porzucone rowery.
Podczas dalszej drogi mundurowi 4 km od £obza zauwa¿yli id¹cych w stronê Lesiêcina trzech m³odych mê¿czyzn, którzy odpowiadali rysopisom podanym przez zg³aszaj¹cego. Zostali oni zatrzymani i
osadzeni w policyjnym areszcie. S¹
to dwaj 18-latkowie i 22-letni
mieszkaniec pobliskiej wsi. Wszyscy byli w pod znacznym wp³ywem
alkoholu. Po wytrzeŸwieniu us³ysz¹
zarzuty dotycz¹ce kradzie¿y trzech
rowerów z piwnicy na terenie Œwiêtoborca.

Dni
Honorowych
Dawców Krwi

W dniu 13.11.2010 r.
w £obeskim Domu Kultury
odbêdzie siê akademia
okolicznoœciowa
z okazji Dni Honorowych
Dawców Krwi.
Uroczyste rozpoczêcie
akademii o godz. 11.00.
Serdecznie zapraszamy
krwiodawców.
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Krzy¿ówka nr 44

Studio Foto-Klif Fotografowanie-Wideofilmowanie
Edward Lipa- Resko-Dom Kultury.
Tel.0508285242.

W poczekalni przed odlotem

NAGRODA
Miesiêczna prenumerata „Tygodnika £obeskiego”
Poprawne rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 42 brzmia³o:

Na nazwisko trzeba zapracowaæ.
Nagrodê wylosowa³a pan Kamil Cieœla z £obza.

Gratulujemy.

