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Burmistrz Gra¿yna Karpowicz - ja siê bardzo cieszy³am, za tak¹ kwotê
wykonaæ ca³¹ kanalizacjê... i w momencie kiedy przychodzi
do podpisania umowy oferent mówi, ¿e odstêpuje.

In¿ynier Kontraktu
dementuje... s³owa
burmistrz Karpowicz
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Z drugiej strony

Wstyd i hañba ³obeska elito

Magdalena Mucha

Zbli¿aj¹ siê wybory, gor¹czka
coraz wiêksza. Kandydaci obiecuj¹
nam ró¿ne cuda, pojawi³ siê list na
temat zabytków, a raczej ich braku,
a mnie jest ¿al...
¯aden z kandydatów nie napisa³
w swoim programie nic na temat
poszerzenie propozycji kulturalnej
dla mieszkañców £obza. Mo¿e elicie naszego miasta wydaje siê, ¿e to,
co jest, to jest wystarczaj¹ce dla
gminu, a jednak, mo¿e trudno w to
uwierzyæ, nie ka¿dego fascynuje
M³odzie¿owa Orkiestra Dêta, która
grywa czêœciej poza, ni¿ w naszym
mieœcie. Bo tak naprawdê us³yszeæ
j¹ mo¿na jedynie podczas œwi¹t narodowych i Festiwalu Orkiestr Dêtych.
Mo¿na siê obra¿aæ, albo oburzaæ na to, co napiszê, ale i tak nic to
nie zmieni, skoro ludzie, którym
powierzamy mandaty zaufania, nie
widz¹ problemu.
¯al mi, gdy widzê obiekt po kinie Rega, który niszczeje na naszych
oczach, a w którym niejedno pokolenie spêdzi³o wiele czasu. Niestety
nie dane nam by³o wszystkim poznaæ uroku jednej z najpiêkniejszych sal na Pomorzu Zachodnim, o
wspania³ej akustyce, z miejscem dla
orkiestry, scen¹, na której deskach
odbywa³y siê nie tylko akademie
szkolne, akademie z okazji œwi¹t
narodowych, ale wystêpowa³y zespo³y teatralne, operetkowe. ¯al
sali, której zazdroœci³y £obzowi
inne miasta, bo posiada³a zaplecze,
garderoby, kawiarenkê tylko sam
£obez, a raczej jego elita, nie potrafi³a tego doceniæ. I taka jest chyba
tradycja tych¿e naszych elit, ¿e nie
potrafi¹ doceniæ niczego: ani zabytków, ani kultury. Niszczy siê jedno
i drugie.
Pomijam ju¿ fakt, ¿e nie ma
gdzie zaprosiæ znajomych na kawê,
bo wszelkie kawiarnie i restauracje,
które mia³y jakiœ klimat, zosta³y
spalone albo rozebrane.
W sali widowiskowej Kina
zniszczono nie tylko wystrój, ale i
profil oraz akustykê. Tak samo niszczy siê wszelkie objawy jakichkolwiek inicjatyw spo³eczno-kulturalnych. Urzêdnicy ani za tamtej, ani za
tej w³adzy nie widz¹ potrzeby rozwoju kulturalnego, wspomagania

potencja³u, jaki drzemie w m³odzie¿y. Jedyne co robi siê w tym mieœcie,
to wdra¿a siê w ¿ycie kolejne zakazy, bez podawania alternatyw. A
przecie¿ prawo, o czym chyba zapomina siê, jest po to, aby chroniæ
wolnoœæ, a nie j¹ zabieraæ. Teraz
narodzi³ siê pomys³, aby przeciwdzia³aæ dopalaczom. A niby jak?
Organizuj¹c pogadanki? Co m³odzie¿ ma robiæ w tym mieœcie?
Gdzie ma siê spotykaæ? W jaki sposób rozwijaæ swoje pasje, zami³owania, jak ma poznawaæ w³asne
mo¿liwoœci i ograniczenia, skoro
wszystko siê niszczy? Przecie¿ tak
naprawdê m³odzie¿ nie ma nawet
gdzie siê spotkaæ, dlatego okupuje
place zabaw, ³awki czy to miejsce
nad Reg¹ szumnie zwane przystani¹, a tak¿e magazyn przy ul. Magazynowej. Jeden z kandydatów oferuje dyskotekê (jakby to burmistrz
by³ od tego), albo œwietlicê. Chcia³oby siê rzec - litoœci! Wystarczy, by
ci, co za kulturê maj¹ odpowiadaæ,
nie niszczyli jej. Tylko tyle i a¿ tyle.
Mo¿e po kolei? Gdzie jest Klub
Nauczyciela? I nie pytam nauczycieli przeganianych z k¹ta w k¹t i
ograniczanych czasem, gdy organizowali wspania³e, moim zdaniem,
spotkania na ró¿ne pasjonuj¹ce tematy. Trzeba by³o cisn¹æ siê w klitkach, bo nie by³o miejsca na kulturê,
historiê, czy ducha. Gdzie jest klub
bryd¿owy? Równie¿ przeganiany z
miejsca na miejsce. Dlaczego nie
móg³ powstaæ klub modelarski i
krótkofalowców? I gdzie w koñcu
jest teatr Amatea? Teatr, o którym
mo¿e ma³o kto wie, przez niemal
dwa lata prowadzony by³ ca³kowicie za darmo, póŸniej za grosze na
umowê – zlecenie. To w³aœnie dziêki pierwszym doœwiadczeniom w
grupie teatralnej dziœ Zuzia Grajcewicz uczy siê w Liceum Filmowym
w Warszawie, Wojtek Czuja wybra³
studia filmowe, Natalia Pi¹tek bierze udzia³ w warsztatach teatralnych, inni dzia³aj¹ w teatrach amatorskich.
Tak dla zobrazowania wielu znanych dziœ aktorów zaczyna³o w³aœnie w swoich miejscowoœciach, jak
choæby Waldemar B³aszczyk, który
pierwsze kroki stawia³ w K³odzkim
Oœrodku Kultury, ale im dano szansê. Szansê dostania siê na Akademiê
Teatraln¹.
Dlaczego takich ludzi wyrzuca
siê z oœrodka, który ma s³u¿yæ rozwojowi kultury?! Dlaczego ci ludzie, m³odzi pasjonaci musz¹ szukaæ miejsca w prywatnych lokalach,
by móc dzia³aæ, rozwijaæ siê, uczyæ
i zdobywaæ nowe umiejêtnoœci? To
po co jest oœrodek? Komu s³u¿y?
Jaki cel mu przyœwieca, skoro pod-

cina siê skrzyd³a ka¿dej inicjatywie? Dlaczego nie mo¿e powstaæ tu
teatr miejski z prawdziwego zdarzenia, dlaczego nie odbywaj¹ siê wieczorki poetyckie, nie ma wystaw
malarskich, warsztatów, plenerów?
Jest natomiast handel skarpetkami,
dywanami i garnkami. W £obzie nie
brakuje pasjonatów, nie brakuje ludzi zdolnych, utalentowanych. Tu
po prostu nie ma nikogo, kto widzia³by w tych dzia³aniach rozwój,
zarówno m³odych ludzi, jak i troszkê starszych, ale i nie ma nikogo, kto
widzia³by cel. A przecie¿ jeœli zabiera siê ludziom wszelk¹ alternatywê,
to nie ma siê co dziwiæ, ¿e m³odzi
siêgaj¹ po piwo na deskach tzw.
przystani, za¿ywaj¹ dopalacze, bo
co elito ³obeska zrobi³aœ dla nich
prócz tego, ¿e wszystko zosta³o zamkniête, zniszczone, zrujnowane,
sprzedane? Prócz nowych, bezsensownych zakazów? I co nowa elito
obiecujesz prócz igrzysk?
Nieraz mia³am tê przyjemnoœæ
ogl¹daæ dzieci ze szkó³ podstawowych, m³odzie¿ gimnazjaln¹ i licealn¹, niesamowicie uzdolnion¹ artystycznie. Ale có¿ z tego, ¿e zaprezentuj¹ swoje umiejêtnoœci w murach szko³y, skoro tylko w nich
mog¹ to uczyniæ w ramach jakichœ
œwi¹t? Pytania pojawiaj¹ siê, a odpowiedŸ jest wci¹¿ ta sama. Szkoda
tylko naszej m³odzie¿y, która w tym
mieœcie nie ma dla siebie miejsca.
Powrócê do kina Rega – czy¿ nie
by³oby to wspania³e miejsce dla
rozwoju kultury i nauki w tym mieœcie, do spotkañ, pogawêdek – skoro w £obeskim Oœrodku Kultury nie
ma na to miejsca? Mo¿e i by by³o,
ale przecie¿ trzeba tu kogoœ, kto
widzia³by jakikolwiek sens w propagowaniu kultury i nauki. Czy przy
takim podejœciu do zami³owañ m³odych ludzi ma szansê pojawiæ siê tu
kiedyœ ktoœ na miarê Puchsteina?
Nie sztuk¹ jest ¿¹daæ pieniêdzy
za wynajêcie jakiejœ klitki, tym bardziej, ¿e oœrodek op³acany jest z
podatków mieszkañców gminy. Czy
to nie jest w pewnym sensie okradanie tych¿e mieszkañców? Sztuk¹
jest stworzyæ miejsce i klimat do
dzia³ania. A tego w tym mieœcie nie
ma.
Zanim wiêc ktokolwiek zacznie
narzekaæ na m³odzie¿, mo¿e niech
zwyczajnie najpierw zastanowi siê,
co w ogóle zrobi³ dla tej m³odzie¿y,
jakie da³ jej alternatywy, mo¿liwoœci rozwoju i poznania.
Teatr sobie radzi i mam nadziejê
poradzi sobie lepiej, ni¿ to by³o w
oœrodku kultury.
Z nauk i doœwiadczenia by³ej
instruktor teatru korzystaj¹ obecnie
dwie grupy po oko³o 20 osób – jedna

w Szkole Podstawowej nr 2, a druga
starsza – szuka sobie miejsca. Pozostaje powiedzieæ tylko – wstyd i
hañba. Wstydziæ powinni siê ci, którzy zabieraj¹ najm³odszym mo¿liwoœæ rozwoju ich pasji, choæ im nikt
niczego nie odbiera³.
Rozumiem, ¿e w pierwszej kolejnoœci wszyscy skupiaj¹ siê na infrastrukturze, ale materia, to nie
wszystko. Bo do kogo, jak nie do nas
przysz³e pokolenia mog¹ mieæ ¿al,
¿e ze sztuki, to widzia³y jedynie
sztukê miêsa?
Nie piszê tego, aby za ten stan
rzeczy obarczaæ tê, czy poprzedni¹
kadencjê. Piszê dlatego, aby zwróciæ uwagê, ¿e jest to ci¹g³a, pog³êbiaj¹ca siê zapaœæ, zapaœæ, której
nale¿y powiedzieæ stop. Nie chcê
wskazywaæ winnych, bo nie wiem
czy jest to wina dyrekcji, czy wina
magistratu, czy kolejnych rad. Pragnê jedynie zwróciæ uwagê, ¿e takie
postêpowanie zdecydowanie nie
przyniesie nam ¿adnych korzyœci. I
mam nadziejê, ¿e kolejna kadencja
przyczyni siê do rozwoju i tej sfery
¿ycia spo³ecznego, czego sobie i
wszystkim ¿yczê.
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Zabójstwo starszej
pani
(RESKO). 3 listopada dosz³o
tu do zabójstwa 82.letniej kobiety, mieszkaj¹cej samotnie w domku jednorodzinnym. Wobec podejrzanego, mieszkañca Reska,
zastosowano 3. miesiêczny areszt.
3 listopada nieznany sprawca
pozbawi³ ¿ycia 82.letni¹ mieszkankê Reska. W sobotê S¹d Rejonowy
w £obzie wyda³ nakaz aresztowania
dla podejrzanego o zabójstwo
34.letniego Krzysztofa Z., mieszkañca Reska.

Zgodnie z art.148 par.1 kk grozi mu gara do¿ywotniego pozbawienia wolnoœci: „Kto zabija cz³owieka, podlega karze pozbawienia
wolnoœci na czas nie krótszy od lat
8, karze 25 lat pozbawienia wolnoœci albo karze do¿ywotniego pozbawienia wolnoœci”.
Prokuratura Rejonowa w
£obzie dementuje informacje, jakie pojawi³y siê w internecie, jakoby zw³oki by³y rozkawa³kowane.
MM

Zw³oki le¿a³y 1,5 miesi¹ca w rzece

Œmieræ na mokrad³ach
(MIESZEWO). 4 listopada w
pobli¿u Mieszewa w rzece Ukleja
znaleziono zw³oki Romana R.
Mê¿czyznê po raz ostatni widziano 20 wrzeœnia, gdy zmierza³ na
grzyby.
Jak siê dowiedzieliœmy Roman
R. mieszka³ sam, z rodzin¹ nie utrzymywa³ kontaktu ju¿ od kilku lat.
Dlatego te¿, gdy nie powróci³ do
domu, mieszkañcy wsi rozpoczêli
poszukiwania. Dwa dni póŸniej so³tys Mieszewa zg³osi³ na policjê zawiadomienie o zaginiêciu. Poszukiwania rozpoczê³a policja, jednak
równie¿ bez rezultatu. Dopiero po
1,5 miesi¹ca, 4 listopada przypad-

kowy grzybiarz, który wybra³ siê na
opieñki, odnalaz³ cia³o.
Zw³oki Romana R. znajdowa³y
siê w trudno dostêpnym miejscu, na
uboczu, oko³o 300 - 400 metrów od
drogi biegn¹cej w stronê Orla, w
kierunku na tzw. star¹ szko³ê. Dodatkow¹ trudnoœæ w ich odnalezieniu stwarza³ fakt, i¿ miejsce to znajduje siê w dolince, zaroœniêtej
chaszczami, w miejscu podmok³ym
i grz¹skim, do którego uczêszcza
bardzo ma³o osób.
Wstêpne oglêdziny nie pozwoli³y na ustalenie przyczyn zgonu, dlatego te¿ s¹downie zlecono lekarsk¹
sekcjê zw³ok.
MM
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EXURO Sp. z o.o.

zatrudni

na stanowiskach:

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

> kierownik wytwórni
> mechanik
> kierowca C+E
> elektryk
> spawacz-œlusarz
> operator ³adowarki
> oraz innych pracowników

Wszelkie informacje
pod numerem
tel. 798 144 473.
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Krasickiego do przebudowy na wiosnê
(£OBEZ). Wniosek na przebudowê ul. Krasickiego ³¹cznika
ul. Sawickiej i Rapackiego przeszed³ pomyœlnie. Oznacza to, ¿e
województwo dofinansuje to zadanie w wysokoœci 537.600 z³.
Taka sama kwota ³obeski magistrat zabezpieczy³ w projekcie
bud¿etu na rok przysz³y. Szacunkowa wartoœæ inwestycji wynosi
1.075.200 z³. Zadanie rozpocznie
siê bowiem na wiosnê przysz³ego
roku. Niebawem zostan¹ og³oszone przetargi.
O tym jak trudno otrzymaæ dofinansowanie mo¿e œwiadczyæ fakt,
¿e na 50 z³o¿onych wniosków przez
gminy województwa zachodniopomorskiego, 6 zosta³o odrzuconych,
a jedynie 16 otrzyma³o dofinansowanie. Gmina £obez znalaz³a siê na
12 miejscu. Przypominamy, ¿e jest
to trzeci nabór i po raz trzeci gmina
pozyska³a fundusze.
– O tym, ¿e gmina otrzyma³a
dofinansowanie w ramach Narodowego Planu Przebudowy Dróg Lokalnych, dowiedzia³em siê dok³adnie w pi¹tek o godz. 22.20. Okaza³o
siê, ¿e nasz wniosek, tak zwana
„schetynówka” zosta³ rozpatrzony
pozytywnie na miejscu 12. Uzyska³

82 punkty ex aequo z gmin¹ Miêdzyzdroje. Ca³y projekt przewiduje przebudowê 487 m drogi. Od ul.
Drawskiej na Krasickiego, poprzez
ul. Hanki Sawickiej a¿ do m³yna
pod wiaduktem. Projekt przewiduje wykonanie nowej kanalizacji
deszczowej. W zwi¹zku z tym, ¿e s¹
takie intensywne opady, bêdziemy
zwiêkszaæ œrednicê rur do 400 mm.
W tej chwili s¹ tam rury o œrednicy
200 mm i 300 mm, tam siê wszystko
d³awi. Chcemy to wymieniæ przy
okazji, ¿e mamy na to pieni¹dze.
Tym bardziej, ¿e gdy s¹ silne opady, to od strony ul. Drawskiej ca³y
czas zalewa domy na ul. Krasickiego. Rozmawialiœmy równie¿ z Zarz¹dem Dróg Wojewódzkich, umawialiœmy siê w ten sposób, ¿e jeœli
nasz wniosek przejdzie, to oni
przeprowadz¹ inwestycjê na ul.
Drawskiej, spróbuj¹ wykonaæ odwodnienie i skierowaæ wodê do naszej kanalizacji. Woda bowiem
sp³ywa nie tylko z pól, ale i z ulicy
Drawskiej. ¯eby nie zalewaæ ludzi
na dole, ZDW do³¹czy siê równie¿
w czêœci do swojej inwestycji –
wyjaœni³ zastêpca burmistrza Ireneusz Kabat.
Projekt bud¿etu, w którym znalaz³y siê pieni¹dze na to zadanie,

Samobójstwo
bezdomnego
(RESKO). 3 listopada w Resku 25.letni Jaros³aw K. pope³ni³
samobójstwo.
Jaros³aw K. by³ rezydentem
domu dla bezdomnych Monar w
£agiewnikach. 26 paŸdziernika wyszed³ na przepustkê. 28 paŸdzierni-

ka mia³ stawiæ siê na czynnoœci do
Prokuratury w Stargardzie Szczeciñskim, na których by³ obecny. Z
przepustki jednak nie wróci³ ju¿ do
oœrodka. Jego zw³oki, wisz¹ce na
reskiej promenadzie, odnaleziono 3
listopada.
MM

Podatek od wiatraków
nie taki wysoki
(£OBEZ). Podczas sesji w Resku zosta³a
wyjaœniona kwestia podatków od wiatraków,
jakie mia³yby wp³yn¹æ do gminy po ich postawieniu.
Okazuje siê, ¿e wyrok Wojewódzkiego S¹du w
Szczecina uzna³, ¿e wszystko nale¿y obj¹æ podatkiem. NSA uchyli³ ten wyrok stwierdzaj¹c, ¿e podatek nale¿y siê gminie tylko od czêœci budowlanych.–
Wstêpnie burmistrz oblicza³ wysokoœæ podatków,
za wiatraki, które bêd¹ postawione w £ugawinie. 2
proc. podatku od budowli stanowi³oby wstêpnie
oko³o 60-80 tys. z³ rocznie za osiem wiatraków – powiedzia³a sekretarz gminy Danuta Mielcarek. MM

musi byæ przed³o¿ony w Biurze
Rady do 15 listopada bez wzglêdu
na to czy Rada Miejska jest, czy jej
nie ma i czekaæ, a¿ ukonstytuuje siê
nowa rada. Projekt bud¿etu zosta³
przed³o¿ony równie¿ do Regionalnej Izby Obrachunkowej
Zgodnie z procedurami ju¿ do
koñca marca musz¹ zakoñczyæ siê
postêpowania przetargowe. Dlatego te¿ pna przebudowê ul. Krasickiego zostanie og³oszony jeszcze w
tym roku, b¹dŸ w styczniu w roku
przysz³ym.
– Szczerze mówi¹c byliœmy
sceptycznie nastawieni. By³ to trzeci nabór. Dwa razy ju¿ otrzymaliœmy
dofinansowanie, wiêc wydawa³o
nam siê, ¿e niemo¿liwe jest, abyœmy
dostali go po raz trzeci. Okazuje siê,
¿e trzeci raz i te¿ nam siê uda³o.
Muszê siê pochwaliæ, ¿e gmina w tej
kadencji pozyska³a 15, 5 miliona z³
œrodków zewnêtrznych do bud¿etu
bez tej „schetynówki”. Mamy równie¿ du¿y wniosek do rozstrzygniêcia na kwotê 33,3 milionów z³ z
POIŒ. W tej chwili jesteœmy na liœcie
rezerwowej. Najprawdopodobniej

ten wniosek przejdzie. Jest to wniosek na kanalizacjê na Zatorze. Informacja czy otrzymamy te pieni¹dze,
bêdzie dopiero w przysz³ym roku.
Jest to potê¿na inwestycja.
W sumie na inwestycje przez te
cztery lata wydaliœmy ponad 31,5
miliona z³. Jest to 20,59 proc. wydatków ogó³em. To bardzo dobry
wskaŸnik, gdzie czasami by³o 5
proc. z czterech lat, 10 proc., to by³o
ju¿ naprawdê du¿o – doda³ wiceburmistrz.
MM

Szanowni Pañstwo!
Wraz z up³ywem mojej kadencji pragnê podziêkowaæ burmistrzom i wójtowi gmin powiatu ³obeskiego,
radnym Rady Powiatu, cz³onkom Zarz¹du, pracownikom Starostwa i jednostek organizacyjnych oraz
wszystkim mieszkañcom naszego powiatu za zaufanie,
którym mnie Pañstwo obdarzyliœcie i wspania³¹ wspó³pracê w atmosferze wzajemnego zrozumienia. Dziêki
Pañstwa poparciu mo¿liwe by³o sfinalizowanie wielu
przedsiêwziêæ s³u¿¹cych naszej spo³ecznoœci.
Starosta
Antoni Gutkowski
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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.

Reklama w gazecie
Tel. 91 39 73 730

TYGODNIK W INTERNECIE - www.tygodniklobeski.xwp.pl e-mail: tygodniklobeski@wp.pl
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Zaczê³y siê jesienne deszcze
i podtopienia
(£OBEZ). Kolejna krótkotrwa³a, intensywna ulewa pokaza³a, jak bardzo nie radzimy sobie
z ¿ywio³ami. Ponownie w kilku
punktach miasta budynki zosta³y
zalane, a samochody jeŸdzi³y po
rozlewiskach na drogach.
Wystarczy krótkotrwa³y, intensywny deszcz, aby niektóre czêœci
miasta sta³y pod wod¹. Przyczyn
takiego stanu rzeczy jest wiele. Z
jednej strony lokalizacja miasta w
niecce sprawia, ¿e woda sp³ywa z
okolicznych wzgórz – tak jest np.
przy ul. Krasickiego, Obroñców
Stalingradu, S³owackiego.
Jeœli przeœledziæ stare plany
miasta, to zarówno przy ul. Obroñców Stalingradu, Segala, jak i S³owackiego niegdyœ p³ynê³y strumienie, które zbiera³y wodê sp³ywaj¹c¹
w kierunku Regi. Dzisiaj strumienie
te s¹ poprowadzone pod ziemi¹ i
wpuszczone w kanalizacjê burzow¹. Dziœ, gdy wszystko jest zabetonowane, wyasfaltowane, a strumienie „ujarzmione” w rury kanalizacyjne, woda zbiera siê bardzo

szybko i nagle sp³ywa w miejsca,
gdzie tworzy swoiste rozlewiska.
Cierpi¹ na tym przede wszystkim
w³aœciciele domów i samochodów.
Niegdyœ, jak wskazuj¹ stare
mapy, przy ul. Wêgorzyñskiej mieœci³ siê zbiornik wodny, który w
czêœci zbiera³ wody opadowe, wody
te sp³ywa³y strumieniem do Regi.
Dzisiaj, woda rozlewa siê na ul Segala. Niegdyœ £oŸnica mia³a dwa
ujœcia do Regi, jedno na wysokoœci
wyspy, drugie przed obecnym mostem w ul. Segala. P³yn¹³ poni¿ej ul.
Kraszewskiego i Rzecznej. Dzisiaj
nie odbiera sp³ywaj¹cych wód, tote¿
te p³yn¹ dalej i zalewaj¹ teren przy
Netto.
Takich strumieni by³o w £obzie
jeszcze kilka, dodatkowo przed zalaniem dolnej czêœci miasta chroni³y tereny bagienne. Dzisiaj wszystkie strumienie zosta³y wpuszczone
w kanalizacjê, tereny podmok³e
osuszone, a ludzie notorycznie borykaj¹ siê z zalewaj¹c¹ ich wod¹.
Podobnie rzecz ma siê z miejscem, gdzie obecnie ulokowane jest
gara¿owisko. W okolicach tamtego

miejsca znajdowa³a siê fosa oraz
teren podmok³y, który w czêœci
wch³ania³ sp³ywaj¹ce wody i zabezpiecza³ Regê przed nag³ym podniesieniem lustra wody.
Czêœæ rur burzowych bêdzie
wymieniana, czêœæ zapewne pozo-

stanie w takim stanie, jak obecnie.
Pytanie tylko, czy skoro ju¿ tak g³êboko zaingerowano w przyrodê,
chc¹c j¹ ujarzmiæ, to czy rzeczywiœcie nie wiadomo jak to zrobiæ w taki
sposób, aby nie cierpieli na tym
mieszkañcy?
MM

Szanowni Mieszkañcy
Powiatu £obeskiego
W

dniu 12 listopada zakoñczy swoj¹ kadencjê Rada Powiatu £obeskiego, której mia³em zaszczyt przewodniczyæ przez
ostatnie cztery lata. W imieniu w³asnym oraz Radnych dziêkujê Pañstwu za zaufanie, którym nas obdarzyliœcie. Ka¿dy
z nas za cel g³ówny stawia³ sobie dobro tego Powiatu i jego Mieszkañców. Chocia¿ realizacja za³o¿onych planów nie zawsze
by³a ³atwa, nikt nie uchyla³ siê od pracy. Po latach odzyskaliœmy nasz Szpital w Resku i stworzyliœmy warunki do jego dalszego
pomyœlnego funkcjonowania. Wybudowaliœmy now¹ siedzibê Geodezji Powiatowej. Dzieci z Domu Dziecka z Zajezierza
znalaz³y prawdziwy Dom w £obzie, wyremontowany w oparciu o najwy¿sze standardy. Niepe³nosprawni mieszkañcy Domu
Pomocy Spo³ecznej w Resku dziêki przebudowie obiektu, zamieszkali w warunkach o jakich nie marzyli, choæ od dawna Im to siê nale¿a³o. W okresie
naszej kadencji wyremontowaliœmy kilometry dróg i ulic, poprawiaj¹c wspólne bezpieczeñstwo. Odnowiliœmy budynek Zespo³u Szkó³ w £obzie, wdro¿yliœmy profilaktyczne programy zdrowotne, maj¹ce niew¹tpliwy wp³yw na ograniczenie umieralnoœci z powodu cukrzycy, nadciœnienia têtniczego, udaru
mózgu, raka jelita, p³uc, narz¹dów rodnych i piersi. Wspomagaliœmy dzia³ania na rzecz renowacji zabytków, które z naszej mapy nie mog¹ znikn¹æ, w
tym wielu Koœcio³ów. W ramach Powiatowej Gali Sportu zainicjowanej przez tê Radê, ³obeskich mistrzów sportu osobiœcie wyró¿nia³a Królowa Polskiego
Sportu pani Irena Szewiñska, a to tylko jeden przyk³ad licznych dzia³añ na rzecz rozwoju sportu dzieci i m³odzie¿y oraz promocji Powiatu. Zaczynaj¹c
tê kadencjê zastaliœmy 36-procentowy poziom bezrobocia, dziêki wyobraŸni, inicjatywie i dzia³aniom s³u¿b powiatowych, wspieranych przez Radê i
Zarz¹d Powiatu, stopa bezrobocia zmniejszy³a siê do 26 procent. Na miarê mo¿liwoœci skromnego bud¿etu wspomagaliœmy Stra¿ Po¿arn¹, Policjê,
Weterynariê, wspó³pracowaliœmy z wieloma instytucjami i organizacjami z terenu naszego Powiatu, zawsze z myœl¹ o poprawie stanu bezpieczeñstwa
i jakoœci ¿ycia na tym terenie.
Dope³niliœmy standardów, dziêki którym Powiat £obeski sta³ siê mocniejszy, rozpoznawalny i przyjazny mieszkañcom, potwierdzaj¹c sens jego funkcjonowania i istnienia. Dziœ ju¿ nie ma podstaw, a¿eby ten Powiat likwidowaæ.
To wszystko dziêki harmonijnej wspó³pracy Gmin, Zarz¹du i Rady Powiatu, w oparciu o ludzi, których wybrano na tê kadencjê. Dziêkujê za ten
wybór. Dziêkujê Wysokiej Radzie, która by³a Rad¹ pracy, wspó³pracy i m¹drych decyzji ponad podzia³ami politycznymi. Dziêkujê Panu Staroœcie,
Zarz¹dowi Powiatu i pracownikom Starostwa za profesjonalne dzia³anie. Dziêkujê Wszystkim, którzy tworzyli to wspólne dobro.
Z okazji Œwiêta Odzyskania Niepodleg³oœci ¿yczê, aby pamiêæ przesz³oœci wzmocni³a nasz¹ odpowiedzialnoœæ za kontynuacjê tego, co dla Narodu
i Polski najpotrzebniejsze. ¯yczê wszystkim, abyœmy nie ustawali w budowaniu demokratycznej, zasobnej i nowoczesnej Ziemi £obeskiej, naszej Ma³ej
Ojczyzny. Proszê przyj¹æ w tym szczególnym dniu najlepsze ¿yczenia wszelkiej pomyœlnoœci.
Przewodnicz¹cy Rady Powiatu £obeskiego II Kadencji
Lek. med. Marek Kubacki

tygodnik ³obeski 9.11.2010 r.

INFORMACJE - REKLAMA

Œwietlica dla BrzeŸniaka
(WÊGORZYNO- BrzeŸniak).
Podczas przedostatniej sesji
Rady Miejskiej w tej kadencji
radni miejscy podjêli uchwa³ê w
sprawie rozwi¹zania umowy wieczystego u¿ytkowania i nabycie
budynku w miejscowoœci BrzeŸniak.
Teoretycznie kwestia nabycia
obiektu jest spraw¹ prost¹, jednak
okazuje siê, ¿e wyk³adnia prostej
kwestii potrafi byæ czasami bardzo
skomplikowana.
– Jest propozycja, aby odkupiæ
budynek od osoby prywatnej i przeznaczyæ go na œwietlicê wiejsk¹. Nie
bêdziemy tego budynku kupowaæ,
to jest rozwi¹zanie wieczystego
u¿ytkowania i nabycie. Oczywiœcie
na podstawie wyceny, która w takim
wypadku jest równie¿ konieczna,
jeœli bêdzie taka wola rady, zostan¹
tutaj œrodki zaplanowane w bud¿ecie na przysz³y rok. Dodam jeszcze,
¿e budynek jest dobrze zlokalizowany, bo w centrum wsi, nie jest
du¿y, w sam raz. Jedno pomieszczenie na œwietlicê z sanitariatem z
ma³¹ kuchenk¹. Dla so³ectwa
BrzeŸniak jest to obiekt idealny –

powiedzia³a burmistrz Wêgorzyna
Gra¿yna Karpowicz.
Tej wypowiedzi nie zrozumia³a
radna Kamiñska, która poprosi³a o
wyjaœnienie co to znaczy „Nie kupujemy a p³acimy?”.
Burmistrz wyjaœni³a, ¿e „rozwi¹zujemy umowê i nabywamy budynek i musimy zap³aciæ”.
Kwestiê stara³a siê wyjaœniæ zastêpca burmistrza Zofia Makarec.
- Na dzisiaj w³aœcicielem gruntu jest gmina, a u¿ytkownikiem osoba fizyczna. Osoba fizyczna jest
równie¿ w³aœcicielem budynku.
Aby przesz³o to na nas, musimy rozwi¹zaæ umowê wieczystego u¿ytkowania, a budynek po prostu kupiæ powiedzia³a.
Radni, niejako z rozbawieniem
podsumowali, ¿e jednak budynek
trzeba kupiæ. O ile¿ by³oby proœciej,
gdyby to s³owo pad³o na pocz¹tku.
Nie potrzebna by³aby d³uga wymiana zdañ i t³umaczenie z polskiego na
„nasze”.
W dyskusjê w³¹czy³ siê so³tys
BrzeŸniaka Ryszard Dobrucki.
– Jest to najlepsze miejsce i
ostatni budynek oraz ostatnia dzia³-

ka, któr¹ mo¿na kupiæ. Wszystkie s¹
ju¿ prywatne i nic nie kupimy w tym
stanie. Jest to 20.letni sklep, murowany, ¿elbetonowe p³yty, dach pokryty jest aluminiow¹ blach¹. Nigdzie nie cieknie, media s¹ pod³¹czone, jest kanalizacja, pr¹d... Nic
wiêcej nie trzeba. Byliœmy w œrodku, trzeba wylaæ posadzkê, wstawiæ
kuchniê, regipsy s¹. Wstawimy
ogrzewanie kominkowe, nawiewowe. Piêknie bêdzie – powiedzia³.
Uchwa³a zosta³a podjêta jednog³oœnie.
MM
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Burmistrz Gra¿yna Karpowicz - ja siê bardzo cieszy³am, za tak¹ kwotê wykonaæ ca³¹ kanalizacjê...
i w momencie kiedy przychodzi do podpisania umowy oferent mówi, ¿e odstêpuje.

In¿ynier Kontraktu dementuje...
s³owa burmistrz Karpowicz
W Wêgorzynie niedawno
odby³ siê przetarg, o którego
fina³ zapytaliœmy burmistrz
Gra¿ynê Karpowicz. Chodzi³o o to, ¿e na sesji stwierdzi³a
ona, ¿e przetarg rozsta³ rostrzygniêty, ale oferent wycofa³ siê, po stwierdzeniu pope³nionych przez siebie b³êdów.
W tym przypadku przepada³o
mu na rzecz gminy wadium w
wysokoœci 100 tys. z³. PóŸniej
wersja siê zmieni³a; wadium
nie przepada, gdy¿ przetarg
nie zosta³ rostrzygniêty, bo
burmistrz go uniewa¿ni³a.
Jak by³o naprawdê? Na zadane pytanie odpowiedzia³ w
imieniu burmistrz Karpowicz
In¿ynier Kontraktu Tomasz
Granops, co jest niespotykan¹
praktyk¹, gdy¿ nie reprezentuje on urzêdu, który odpowiedzi powinien udzieliæ. Ale
publikujemy j¹.
***
Wyjaœnienia dotycz¹ce okolicznoœci rozstrzygniêcia przetargu na zadanie pn.: „Budowa i
przebudowa sieci wodoci¹gowej i
kanalizacji sanitarnej w granicach aglomeracji Wêgorzyno –
Etap I”
W zwi¹zku z artyku³ami prasowymi dotycz¹cymi przetargu na
budowê kanalizacji przedstawiam
wyjaœnienie i proszê o jego publikacje w ramach sprostowania. Aby
rzetelnie zinterpretowaæ i obiektywnie oceniæ postêpowanie Gminy
Wêgorzyno w przedmiotowej sprawie odnieœæ siê trzeba do faktów i
obowi¹zuj¹cych przepisów prawa
zamówieñ publicznych i kodeksu
cywilnego. Interpretacja dzia³añ
Gminy Wêgorzyno dokonana w artykule Tygodnika £obeskiego z
dnia 07.09.2010 w wielu aspektach
jest niezgodna ze stanem faktycznym.
Przede wszystkim nieprawd¹
jest, ¿e kosztorys opiewa³ na kwotê
ponad 5 mln z³. Ponadto ¿adna z
dwóch firm, które z³o¿y³y ofertê w
przetargu nie zosta³a wezwana do
podpisania umowy z uwagi na fakt,

¿e przetarg zosta³ uniewa¿niony.
Uniewa¿nienie przetargu by³o
nastêpstwem nastêpuj¹cych okolicznoœci:
1.Odrzucona zosta³a oferta firmy EkoWodrol Sp z o.o. z Koszalina z cen¹ ofertow¹ 3.464.678 z³,
gdy¿ w toku postêpowania (art.89
ust.1 pkt 2 ustawy pzp) ustalono, ¿e
treœæ oferty nie odpowiada treœci
specyfikacji istotnych warunków
zamówienia. Wykonawca nie uj¹³ w
cenie ofertowej kosztów wykonania robót drogowych wynikaj¹cych
z treœci specyfikacji technicznych.
2.Cena oferty najkorzystniejszej, tj. pozosta³ej w procedurze
postêpowania po odrzuceniu oferty
niezgodnej z treœci¹ siwz, przewy¿sza³a kwotê, która Gmina Wêgorzyno zamierza³a przeznaczyæ na sfinansowanie zadania. Ofertê tê z³o¿y³a firma Specjalistyczne Przedsiêbiorstwo Robót In¿ynieryjnych
MAZUR ze Szczecina na kwotê
7.704.199,89 z³.
Co do zasady, badanie zgodnoœci oferty ze specyfikacj¹ istotnych
warunków zamówienia (siwz) polega nie tylko na ocenie z³o¿onych
wraz z ofert¹ oœwiadczeñ i zaœwiadczeñ oraz dokonanie wyboru oferty
z najni¿sz¹ cen¹ bez wzglêdu na to
czy cena zosta³a obliczona prawid³owo, czy nie. Obowi¹zkiem Zamawiaj¹cego by³o wyjaœnienie ponad 100 procentowej ró¿nicy cen
z³o¿onych ofert. Zgodnie z panuj¹cym pogl¹dem orzeczniczym,
wszelkie w¹tpliwoœci i niedookreœlenia siwz przemawiaj¹ na korzyœæ
wykonawcy, dlatego dzia³aj¹c w
oparciu o przepisy art.87 ust.1 ustawy pzp Zamawiaj¹cy by³ zobowi¹zany do wezwania wykonawcy w
celu wyjaœnienia treœci z³o¿onej
oferty. Uzyskana od EkoWodrol Sp
z o.o. z Koszalina odpowiedŸ jednoznacznie wskazywa³a przyczyny
znacznej rozbie¿noœci cenowej z³o¿onych ofert (t.j. nieuwzglêdnienie
w ofercie robót drogowych), a tym
samym wskazywa³a przes³anki do
odrzucenia oferty wykonawcy ze
wzglêdu na fakt, ¿e treœæ oferty nie
odpowiada treœci siwz. Zaniechanie
czynnoœci badania ofert i wyjaœnienia rozbie¿noœci, zatajenie lub pominiêcia faktu mo¿liwej pomy³ki
wykonawcy skutkowa³oby naru-

szeniem prawa i w dalszych konsekwencjach dzia³a³oby na niekorzyœæ Zamawiaj¹cego, co wykazano poni¿ej.
Przyjmuj¹c za³o¿enie, ¿e Zamawiaj¹cy bez podjêcia wy¿ej opisanych obowi¹zków wezwa³by wykonawcê do zawarcia umowy, nale¿y
przyj¹æ dwa warianty dalszego rozwoju sprawy:
1.Wykonawca zawar³by umowê, po czym wyst¹pi³by o dodatkowe wynagrodzenie za nie ujête w
ofercie prace lub o uniewa¿nienie
umowy. W przypadku odrzucenia
przez Zamawiaj¹cego roszczeñ o
dodatkowe wynagrodzenie, sprawa
znalaz³aby fina³ w s¹dzie, gdzie
wykonawca bez trudu móg³by udowodniæ, ¿e Zamawiaj¹cy nie dokona³ prawid³owej analizy ofert lub
zaniecha³ czynnoœci w toku prowadzonego postêpowania, a wiêc dokona³ wyboru ofert z naruszeniem
prawa.
2.Wykonawca odmówi³by podpisania umowy oraz wniesienia zabezpieczenia. W takim przypadku
Zamawiaj¹cy by³by zobowi¹zany
zatrzymaæ wadium wykonawcy, co
ze wzglêdu na kwotê generowa³oby
spór s¹dowy, który wykonawca
móg³by wygraæ w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego.
Zgodnie z regu³¹ okreœlon¹ w
art.58 kodeksu cywilnego czynnoœæ
prawna sprzeczna z prawem albo
maj¹ca na celu obejœcie ustawy jest
bezwzglêdnie niewa¿na. Tak wiêc
dokonanie z naruszeniem prawa
czynnoœci zatrzymania wadium (w
tym przypadku ¿¹danie jego realizacji przez ubezpieczyciela w formie
gotówkowej na rzecz gminy) jak i
czynnoœæ zawarcia umowy w œwietle prawa by³yby niewa¿ne z przyczyny zaniedbañ Zamawiaj¹cego
na etapie oceny ofert. Spory prawne
generowa³yby dalsze konsekwencje finansowe, w tym utratê dofinansowania z funduszy unijnych, a
w konsekwencji brak mo¿liwoœci
realizacji inwestycji.
Czynnoœci z przeprowadzonego
postêpowania o udzielenie zamówienia publicznego podlegaj¹ kontroli Samorz¹du Województwa Zachodniopomorskiego, zgodnie z
Umow¹ o przyznanie pomocy nr
0001118-6921-UM1600058/09 z

dnia 20.04.2010r. Przypomnê, ¿e
Gmina uzyska³a dotacjê z Unii na
budowê kanalizacji ponad 3 miliony z³otych. W przypadku negatywnej oceny postêpowania o udzielenie zamówienia publicznego umowa ulega rozwi¹zaniu, a dotacja
podlega zwrotowi.
Wyjaœniam dodatkowo, ¿e:
Wniesienie wadium w formie
gwarancji ubezpieczeniowej jest
zgodne z prawem zamówieñ publicznych i specyfikacjê istotnych
warunków zamówienia, a ponadto
jest powszechnie stosowan¹ praktyk¹ przy du¿ych zamówieniach.
¯adna z firm nie wnosi³a wadium w
formie gotówki, tym samym uwagi
na ten temat w kontekœcie zasobnoœci konta gminy s¹ bezprzedmiotowe.
Gmina Wêgorzyno wyst¹pi³a do
Samorz¹du Województwa Zachodniopomorskiego o aneksowanie
umowy i przed³u¿enie terminu realizacji umowy. Uzgodniony nowy
termin budowy kanalizacji –
25.10.2011r.
W dniu 26.10.2010 r. Gmina
Wêgorzyno og³osi³a drugi przetarg
na zadanie, uwzglêdniaj¹cy termin
realizacji umowy o dofinansowanie. Termin otwarcia ofert –
15.11.2010 r.
W imieniu Burmistrz - In¿ynier
Kontraktu
Tomasz Granops
Od Redakcji.
Sprostowanie powinno dotyczyæ artyku³u, czy s³ów wypowiedzianych przez pani¹ burmistrz,
podczas sesji. Gdyby to tylko nasz
tygodnik napisa³, ¿e przetarg zosta³
rozstrzygniêty, a firma nie przyst¹pi³a do podpisania umowy, mo¿na
by³oby wnioskowaæ, ¿e nast¹pi³a
pomy³ka. Jednak, artyku³y o wyborze firmy zosta³y opublikowane w
obu tygodnikach. Zwa¿aj¹c na fakt,
i¿ autorem jednego z nich by³ radny
tej¿e gminy, który tak samo us³ysza³
i zrozumia³ s³owa burmistrz, trudno
mówiæ o pomy³ce, tym bardziej, ¿e
s³owa te zosta³y nagrane na przynajmniej trzech dyktafonach, w tym
jednym gminnym.
Dodatkowo na stronie internetowej zamieszczony jest protokó³ z
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posiedzenia Rady Miasta, na stronie 7. jest wypowiedŸ pani burmistrz.
„Kolejna inwestycja to kanalizacja w ramach pierwszego etapu
aglomeracji zosta³ og³oszony przetarg tak jak mówi³ Pan Przewodnicz¹cy dwie firmy przyst¹pi³y do
przetargu jedna oferta by³a na 3.400
000, druga na 7.200 000 i wczoraj
up³yn¹³ termin podpisania umowy
przez firmê która z³o¿y³a t¹ tañsz¹
ofertê i firma nas poinformowa³a,
¿e nie przyst¹pi do podpisania umowy poniewa¿ nie oszacowa³a robót
zwi¹zanych z odtworzeniem dróg
po kanalizacji tak¿e tutaj mamy problem bêdzie na pewno koniecznoœæ
og³oszenia kolejnego przetargu i
wyboru kolejnej firmy, tak¿e tutaj
wyst¹pi³ taki nieoczekiwany b³¹d.
Przewodnicz¹ca Rady Miejskiej – ale ci uczestnicy przetargu s¹
zwi¹zani z ofert¹ w jakimœ tam terminie
Pani Burmistrz – tak jak poinformowa³am termin min¹³, z uwagi,
¿e b³êdnie sporz¹dzi³a ofertê kwota
jest za niska i nie przyst¹pi do podpisania umowy.
Przewodnicz¹ca Rady Miejskiej – kiedy odby³ siê przetarg, ile
dni minê³o od przetargu a podpisaniem umowy?
Pani Burmistrz – nie pamiêtam
takich szczegó³ów mam tylko informacjê, ¿e wczoraj min¹³ termin.”
(…)
Dalej, na str. 29 jest kolejna wypowiedŸ pani burmistrz w tej sprawie: „Pan radny Mazuro kanalizacja pierwszy etap aglomeracja rozstrzygniêcie to informowa³am, ¿e
firma która wygra³a przetarg z³o¿y³a najtañsz¹ ofertê na 3.400 000 nie
chce podpisaæ umowy oceniaj¹c, ¿e
nie oszacowa³a odtworzenia dróg,
bo zrobiliœmy specyfikacjê w ten
sposób, ¿e za¿¹daliœmy po u³o¿eniu
kanalizacji odtworzenia dróg Zielona ca³kowicie nowa odbudowana w
ci¹gu pieszo-jezdnym. Osiedle
domków jednorodzinnych odbudowa dróg nowej nak³adce Podgórna,
Po³udniowa chodniki, Drawska odtworzenie chodnika na ca³ej szerokoœci nowy chodnik i Szkolna ten
odcinek za Urzêdem do krajowej
równie¿ na ca³ej szerokoœci nowy
asfalt i oferent który uwa¿nie przeczyta³ specyfikacjê to wszystko
przeliczy³ co gmina chce to praktycznie ta oferta na 7 z czymœ to ta
oferta te¿ jest przeszacowana, bo
powinno to byæ okreœlona kwota tez
oszacowa³ to w górê ale oceni³ to zadanie bardziej realniej natomiast
oferent przyzna³ siê ¿e policzy³ tylko rurê kanalizacyjn¹ i odtworzenie
na szerokoœci rur i w ogóle siê nie
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doczyta³, ¿e tam trzeba wybudowaæ
nowe drogi twierdzi, ¿e to oko³o 1,5
mln i nie podpisze takiej umowy a
wadium 100 tys.”
(…)
Radny Mazuro – czy ta suma
5.300 000 jest realna czy mamy siê
uk³adaæ powoli do tych 7.700 000?

Pani Burmistrz – my og³aszamy
przetarg na ten sam zakres

Pani Burmistrz – nie, pytanie
jest w ogóle nie zasadne Panie Przewodnicz¹cy, bo kosztorys inwestorski jest na 4.400 000 z unii dostaliœmy 3.190 000

Pani Burmistrz – nie, og³aszamy
wed³ug tych dokumentów które
mamy czyli kosztorys obmiary maj¹
oferenci czytaæ uwa¿nie

Radny Mazuro – ja jak przeczyta³em w Tygodniku £obeskim, ¿e
kosztorys opiewa³ na 5.300 000 a
Pani mówi 7.700 000 a firma z Koszalina wygra³a a ja doœwiadczeniem ju¿ tego Koszalina na ulicy
Koœciuszki tak mówiê mo¿e trafi siê
nam lepsza myœla³em, ¿e dzisiaj
dostanê odpowiedŸ, ¿e dzisiaj
wchodz¹ na plac budowy to, ¿e oni
przegrali i trac¹ wadium to ich zmartwienie
Pani Burmistrz –bo to jest tak w
projekcie budowlanym mamy tylko
sam¹ rurê kanalizacyjn¹ i wymianê
gdzieniegdzie sieci wodoci¹gowej,
nie oblicza³ kosztów odtworzenia to
policzy³ in¿ynier kontraktu i to jest
w specyfikacji to Komplet Invest i
to jest b³¹d ludzi, którzy nie doczytali siê a studiowali dokumentacjê,
kosztorysy, obmiary a nie doczytali
siê w specyfikacji
Radna Kamiñska – ale dobrze
by³a komisja przetargowa i nie zauwa¿y³a tego, ¿e Pan przysy³aj¹c
specyfikacjê nie przes³a³ tego drugiego cz³onu zamówienia
Pani Burmistrz - komisja otwiera odczytuje wynik i zamyka posiedzenie a potem dopiero nastêpuje
analizowanie oferty ka¿dy dokument
Radny Mazuro – ja czytaj¹c to
myœla³em, ¿e mamy tego wykonawcê
Pani Burmistrz – ja siê bardzo
cieszy³am za tak¹ kwotê wykonaæ
ca³¹ kanalizacjê i w momencie kiedy przychodzi do podpisania umowy oferent mówi, ¿e odstêpuje. Proszê Pañstwa kanalizacja I etap wyjaœni³am tutaj uwa¿am drugi przetarg w ci¹gu dwóch tygodni i bêdzie
wy³oniony kolejny oferent termin
wykonania zgodnie z podpisana
umow¹ z Marszalkiem do czerwca
2011
Radna Kamiñska – pytanie radnego Janka jest zasadne proszê nam
powiedzieæ czy bêdzie siê gmina
trzyma³a w tych pieni¹dzach które
ma czy przypuszcza, ¿e bêd¹ zwiêkszone

Radna Kamiñska – dobrze z
oczyszczalni¹ te¿ by³o 700 tys.
chcieliœmy od³o¿yæ wiêc teraz pytam czy siê trzymamy czy znowu
zak³adamy, ¿e jakaœ

Radna Kamiñska – czyli mo¿e
byæ tylko piêæ trzysta wy¿ej nie
mo¿e byæ
Pani Sekretarz – mo¿e byæ
Przewodnicz¹ca Rady Miejskiej –nie, by³o powiedziane, ¿e nas
czas pili do czerwca ma byæ zrobione wiêc og³asza Burmistrz kolejny
przetarg jeœli siê zdarzy, ¿e jeden
bêdzie siedem dwieœcie a drugi siedem piêæset a trzeci osiem trzysta
wiadomo siedem dwieœcie wchodzi
i my musimy dok³adaæ bo nas czas
pili, tak?
Pani Burmistrz – bêdzie przetarg uniewa¿niony za taka cenê nie
zrobimy
Przewodnicz¹ca Rady Miejskiej –a co by³o na oczyszczalni
Pani Burmistrz – ale to jest zupe³nie inny przyk³ad
Radna Kamiñska – jaki inny
przyk³ad
Pani Burmistrz – mamy zupe³nie
inny przypadek na oczyszczalni
dwie ró¿ne sprawy. Proszê Pañstwa
kolejna interpelacja oczyszczalnia
tutaj wyjaœnia³am Panu radnemu, ¿e
jest w toku rozbudowa do kiedy jest
Skarbnik oczyszczalnia?
Pani Skarbnik – do 15 sierpnia”
***
W artykule prasowym nie ma
mowy o formie gotówkowej zabezpieczenia, przytoczone s¹ s³owa
wyjaœniaj¹ce tê kwestiê wypowiedziane przez pani¹ skarbnik gminy,
jednak w protokole nie zosta³y one
ujête. Co nie zmienia faktu, ¿e przy
nieprzyst¹pieniu do podpisania
umowy, na konto powinna wp³yn¹æ
gotówka. A to jest ró¿nica.
Pytanie tylko, która prawda jest
prawdziwsza – pana Granopsa w
wyjaœnieniu do nas, czy pani burmistrz podczas sesji. Jeœli pana Granopsa, to proszê nie mieæ pretensji
do dziennikarzy, ¿e pisz¹ niezgodnie z prawd¹, bo tylko pisz¹ sprawozdania, cytuj¹c s³owa.

O kwocie 5.300 tys. z³ pisa³ równie¿ NT£ wydanie z dania 14 wrzeœnia 2010 r. w art. „Nie ma wykonawcy kanalizacji w Wêgorzynie.
Eko-Wordol straci³ 100 000 wadium”. W tym samym tygodniku, w
artykule pt. „Firma z Koszalina
wykona kanalizacjê” z dnia 24
sierpnia równie¿ czytamy o kwocie
5.300 z³. Artyku³ zaczyna siê od
s³ów „Przed kilkoma dniami zosta³
rozstrzygniêty przetarg na wykonanie kanalizacji w po³udniowej czêœci Wêgorzyna (…) - Na prze³omie
sierpnia i wrzeœnia zostanie podpisana umowa i przeka¿emy plac budowy – mówi w rozmowie z nami
burmistrz Wêgorzyna G. Karpowicz. - Z zapowiedzi firmy która
wygra³a przetarg wynika, ¿e chce
jak najszybciej wejœæ na plac budowy”.
Cytujemy NT£, aby nie by³o, ¿e
sami sobie wszystko wymyœliliœmy.
I taka ciekawostka na koniec –
przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.:
„Budowa i przebudowa sieci
wodoci¹gowej i kanalizacyjnej w
granicach aglomeracji Wêgorzyno Etap I.” ukazuje siê 4 sierpnia 2010
r. Termin sk³adania ofert wyznaczony jest do 19 sierpnia. Rozstrzygniêcie, zgodnie z dokumentacj¹ na
stronie BIP – nast¹pi³o 7 wrzeœnia –
czyli trzy tygodnie po terminie sk³adania wniosków. 24 sierpnia – NT£
pisze, ¿e zosta³a wybrana firma z
Koszalina, w tej kwestii wypowiada siê burmistrz. 2 wrzeœnia, podczas sesji, burmistrz informuje, ¿e
firma przetarg wygra³a, a przecie¿
de facto – jest to przed rozstrzygniêciem przetargu! W koñcu pismo z
dat¹, pieczêci¹ i podpisem widnieje
na BIP-ie.
To jak to jest? Kiedy przetarg
zosta³ rozstrzygniêty? Termin sk³adania ofert by³ do 19 sierpnia, a
przetarg rozstrzygniêto 7 wrzeœnia.
Skoro tak, to dlaczego NT£ w wydaniu z 24 sierpnia pisze, ¿e „Przed
kilkoma dniami zosta³ rozstrzygniêty przetarg na wykonanie kanalizacji w po³udniowej czêœci Wêgorzyna” - sk¹d to wziêli? Czy¿by znowu
wina dziennikarzy?
MM

Sprostowanie
W art. „Przede wszystkim œwiadomoœæ” z dnia 26.102010 r. nr 43
(453) dosz³o do pomy³ki w wypowiedzi burmistrza. Jest: „Zaplombowany sklep w tej chwili nie dzia³a. Jest on poddawany te¿ systematycznej kontroli czy w³aœciciel nie
prowadzi tam, mimo zamkniêcia,
handlu”.
Oczywiœcie chodzi o osobê wydzier¿awiaj¹c¹ kiosk, a nie o w³aœciciela obiektu. Za wprowadzenie w
b³¹d przepraszamy.
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Bêd¹ podziêkowania i odznaczenia

Ostatnia sesja w tej kadencji
(WÊGORZYNO). W œrodê w
auli Gimnazjum im. Or³a Bia³ego
odbêdzie siê XLVI Sesja rady
Miejskiej. Bêdzie to ju¿ ostatnia,
po¿egnalna sesja w tej kadencji.
Sesja rozpocznie siê o godz.
12.00 programem artystycznym z
okazji 11 listopada.
Po programie artystycznym rozpoczn¹ siê zwyk³e obrady, podczas
których radni podejm¹ uchwa³y w
sprawach m.in.: zmian bud¿etu gmi-

ny Wêgorzyno na rok 2010, zostanie przedstawiony protokó³ Komisji
Rewizyjnej, która ju¿ od maja bada³a kwestiê przyznania dotacji na realizacjê zadania z zakresu kultury
fizycznej i sportu poprzez prowadzenie sekcji pi³ki no¿nej na rzecz
mieszkañców gminy w 2009 r. Sesja
zakoñczy siê podziêkowaniami dla
radnych, so³tysów, dyrektorów jednostek dzia³aj¹cych na rzecz gminy
oraz wrêczeniem odznaczeñ. MM

tygodnik ³obeski 9.11.2010 r.

Lokatorzy by³ych
lokali PKP zap³ac¹
za d³ugi

Skarga na ostatniej sesji
(£OBEZ). Dzisiaj o godz.
14.00 rozpocznie siê ostatnia sesja
V kadencji.
Rajcy miejscy podejm¹ uchwa³y: w sprawie oceny aktualnoœci Studium uwarunkowañ i kierunków
zagospodarowania przestrzennego
oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy
£obez, okreœlenia na rok 2011 limitu nowych licencji na zarobkowy
przewóz taksówkami na obszarze
gminy £obez, uchylenia uchwa³y Nr
LIII/349/10 Rady Miejskiej w
£obzie z dnia 27 maja 2010r. w spra-

wie zgody na zawarcie w drodze
bezprzetargowej umowy dzier¿awy
czêœci dzia³ki gruntu nr 99 o powierzchni 100m2 po³o¿onej w obrêbie 1 miasta £obez z przeznaczeniem pod dzia³alnoœæ gastronomiczn¹, zmian bud¿etu Gminy
£obez na rok 2010.
Rada ustali tak¿e op³aty za korzystanie z cmentarzy komunalnych
na terenie gminy £obez oraz rozpatrzy skargê wniesion¹ do Rady
Miejskiej w £obzie.
Po sesji odbêdzie siê krótkie
zakoñczenie V kadencji Rady Miejskiej w £obzie.
op

(WÊGORZYNO). Radna Jadwiga Kamiñska podczas paŸdziernikowej sesji dopytywa³a,
jak wygl¹da sytuacja lokatorów
mieszkañ przejêtych przez gminê
od PKP.
– Lokatorzy zrozumieli, ¿e bêd¹
startowaæ od zera, ¿e umarza pani
wszystkie d³ugie, jakie mieli wobec
PKP – powiedzia³a radna J. Kamiñska prosz¹c o wyjaœnienie tej kwestii.
Jak wyjaœni³a burmistrz Wêgorzyna Gra¿yna Karpowicz, w trakcie spotkania z osobami, które
mieszkaj¹ w lokalach przejêtych od
PKP,
omawia³a ich sytuacjê
prawn¹. Czêœæ osób bowiem nie
posiada umów najmu z PKP, wobec
czego p³aci³a czynsz w potrójnej
wysokoœci. Omawiane by³y te¿
kwestie d³ugów.
- Informowa³am, ¿e te osoby,
które nie maj¹ umów, bêd¹ mia³y
podpisane umowy z gmin¹, natomiast te osoby, które maj¹ umowy bêd¹ zawarte aneksy.
Zad³u¿enia bêd¹ zweryfikowane; bêdziemy oceniaæ, czy s¹ one
przeterminowane. D³ug, który nie
ma prawomocnego wyroku s¹dowego o klauzuli wykonalnoœci, po
trzech latach przedawnia siê. W
zwi¹zku z tym, jeœli w tym zad³u¿eniu, jakie przekaza³o nam PKP, bêd¹
d³ugi przeterminowane, to praktycznie tych d³ugów my ju¿ nie
mo¿emy odzyskaæ i bêd¹ umorzone.
Czyli istniej¹, ale nie mo¿na ich do
chodziæ – powiedzia³a burmistrz.
Jak doda³ radca prawny, d³ug,
który jest przedawniony nie wygasa,
jednak nie mo¿na dochodziæ praw.

Skrzêtny wierzyciel mo¿e jednak zapobiec kolejnym przedawnieniom. Wystarczy, ¿e skieruje
sprawê do s¹du, wówczas bieg
przedawnienia jest przerwany. Dlatego te¿ ci, którzy ³udz¹ siê, ¿e i oni
poczekaj¹, a¿ przedawni¹ siê wyroki, mog¹ mocno siê zdziwiæ, jeœli
przyjd¹ im do domu nowe postanowienia s¹dowe.
– Przed przejêciem lokali
skierowa³am pismo do PKP, ¿e
przejmujemy d³ugi, na które s¹ wystawione prawomocne wyroki s¹dowe z klauzula wykonalnoœci. Bêdziemy ka¿dego d³u¿nika rozliczaæ.
Mo¿e pad³o takie pojêcie „od zera”.
To dotyczy osób, które nie maj¹
umowy najmu z PKP, p³ac¹ za
mieszkanie potrójny czynsz – 1.200
z³ miesiêcznie. Te osoby zaczn¹ od
zera, bowiem bêd¹ mia³y umowê z
gmin¹, stawkê bêd¹ mia³y gminn¹,
d³ug zostaje, oczywiœcie po zweryfikowaniu mo¿e okazaæ siê, ¿e jest
on o po³owê mniejszy.
– Na pewno by³aby to niegospodarnoœæ, gdybyœmy wszystkim
umorzyli bez oceny czy ten d³ug jest
objêty nakazem zap³aty prawomocnym wyrokiem, czy nie. Odzyskany
d³ug bêdzie dochodem gminy. Jest
ju¿ jeden przypadek, ¿e osoba
sp³ac¹ d³ug za d³u¿nika kolejowego.
Osoby, którym PKP nalicza³a teraz
czynsz 1.200 z³ na miesi¹c, to powiedzia³y, ¿e one z radoœci¹ zap³ac¹
za to mieszkanie tyle, ile p³ac¹ inne
osoby. Powiedzia³y te osoby, ¿e do
gminy zap³ac¹, bêdzie je na to staæ,
bo pracuj¹. Natomiast ca³ej pensji
nie by³ w stanie oddaæ na czynsz –
doda³a burmistrz.
MM
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OG£OSZENIA DROBNE

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

NIERUCHOMOŒCI

US£UGI

Str
Str.. 11
(wp³ata na konto)
PKO BP Oddzia³ 1 w £obzie
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MIESZKANIA
Powiat ³obeski

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.

£obez ul. Bema 27. Lokal handlowy
o pow. 72 mkw. w budynku wolnostoj¹cym. Udzia³ w 1/2 w dzia³ce
630 mkw. Standard podstawowy.
Cena 100 000 z³. Tel. 600 265 547.

Videofilmowanie, fotografia. Tel.
505 747 377

Resko, sprzedam mieszkanie 93
mkw., dzia³ka 2200 mkw. 3 pokoje,
145 000 z³, 888 169 572.

Region

Poszukijê kawalerkê do wynajêcia
w £obzie - pilnie. Tel. 518 562 526

Sprzedam traktor nr 30 gm. £obez.
Tel. 783 233 685

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

Us³ugo foto video, tel. 502 743 646.

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.

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

PRACA
Powiat ³obeski
Poszukujemy przedstawicieli do
pracy w firmie po¿yczkowej w Resku i okolice. Tel. 662 167 078

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

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.

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

Region
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
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 drawski
Drawsko Pom. ul. Poznañska 15,
sprzedam 1/2 domu, parter o powierzchni 90 mkw. wraz z gara¿em
i ogrodem. Tel. 791 443 917.

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

Dywanopranie. Tel. 604 373 143
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

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.
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
Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe
w centrum Gryfic, po remoncie, 38
mkw., I piêtro. Tel. 503 045 960.
Sprzedam mieszkanie w P³otach,
68 mkw., 2206 z³/mkw., 3 pokoje, II
piêtro, blok ocieplony, okna PCV.
Tel. 609 577 564

Powiat drawski
Drawsko Pom. Sprzedam lub wynajmê mieszkanie dwupoziomowe
na parterze o pow. 71 mkw. na
mieszkanie lub dzia³alnoœæ - biuro,
ul. Chrobrego 1A/ m 1. Gara¿. Tel.
94 363 4069 w godz. 9.00-18.00.
Sprzedam mieszkanie w Drawsku
Pom. w³asnoœciowe, bezczynszowe, w centrum miasta, 3 pokoje,
kuchnia, ³azienka, 60 mkw., na parterze. Wiadomoœæ w zak³adzie fryzjerskim ul. Kupiecka 3. Tel. 94 363
3890 w godz. 8.00 -19.00.
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Podwy¿ki dla œwietliczanek
(RESKO). Podczas sesji
Rady Miejskiej w tej
miejscowoœci
przewodnicz¹ca Komisji
Zdrowia, Polityki
Socjalnej i Oœwiatowej
oraz Sportu i
Wypoczynku Renata
Kulik z³o¿y³a wniosek,
aby zwiêkszyæ etaty
o 1/4 dla wszystkich
œwietliczanek
pracuj¹cych w tej
gminie. W tej chwili
panie pracuj¹ce w
œwietlicach zatrudnione
s¹ na pó³ etatu.
Przewodnicz¹ca Komisji wniosek swój argumentowa³a faktem, i¿
panie prócz czterech godzin, za które maj¹ p³acone, wykonuj¹ szereg
obowi¹zków poza godzinami swojej
pracy i poza p³ac¹ za te godziny. Jak
zauwa¿y³a, praca na pó³ etatu nie
daje paniom nawet prawa do zasi³ku,
w razie utraty pracy. Równoczeœnie,
aby rozwiaæ wszelkie w¹tpliwoœci,
wraz ze zwiêkszeniem etatu wnios³a
o podwy¿kê dla œwietliczanek.

Proœbê o taki wniosek ze strony
Komisji wniós³ przed obradami rady
radny Stanis³aw Buczek.
- Wszyscy wiemy, ¿e te dziewczyny, które pracuj¹ na wsi, robi¹ za
sprz¹taczki, opiekunki, odœnie¿aczki, palaczki, wszystko tam robi¹. Pó³
etatu to jest 812 z³ brutto, odejmiemy wszystko, zostaje oko³o 600 z³.
W tej chwili, gdyby szef pogoni³ je
z pracy, nie dostan¹ nawet „kuroniówki”. Taka jest prawda. Wydaje
mi siê, ¿e chocia¿ 1/4 etatu im siê nale¿y.
Zwiêkszenie etatu wi¹¿e siê

Ile Resko ma d³ugu?
(RESKO). Podczas sesji Rady
Miasta radny Zbigniew Pa³ubiak
dopytywa³ o wysokoœæ zad³u¿enia
gminy oraz o to, w jaki sposób owo
zad³u¿enie bêdzie rozk³ada³o siê
przez kolejne lata.
W¹tpliwoœci w tym temacie
wyjaœni³a skarbnik gminy Halina
Puch.
– Przewidywany d³ug na koniec
roku 2010 wynosi 13.427.785 z³.
Jest to wersja bez wierzytelnoœci,
czyli bez wysokoœci raty kredytu za
gimnazjum. Nie wiemy jeszcze dzisiaj, czy zaci¹gniemy ca³y kredyt, o
który ubiegamy siê, czy mniej. Do
koñca listopada zorientujemy siê, jak¹ kwotê bêdziemy potrzebowali. Na
przysz³y rok, jeszcze przed
projektem bud¿etu, we
wstêpnych za³o¿eniach,
planujemy do zaci¹gniêcia
jeszcze 2.375.tys. z³. W
zwi¹zku z umow¹ na realizowane zadanie bêdzie to
po¿yczka na wodoci¹gi.
Jeœli chodzi o roczne
obci¹¿enie, to na koniec
tego roku wyniesie ono

1.416.800 z³, na koniec 2011 –
2.489.700 z³, w 2012 – 4.568.945 z³,
z tym, ¿e tutaj bêdzie zwrot œrodków
unijnych, dlatego te¿ ta kwota jest
tak du¿a. Zwrot od razu pójdzie na
sp³atê zobowi¹zañ. W 2013 roku zobowi¹zania wynios¹ 2.305.787 z³,
w 2014 roku - 1.996 tys. z³, w 2015
– 1.690 tys. z³ itd. Obecne zad³u¿enie bêdzie sp³acane do 2022 roku –
powiedzia³a.
Na koniec tego roku pozostanie
do sp³aty 3.170.020 z³ nale¿noœci
g³ównej, dodatkowo oczywiœcie
jeszcze odsetki. Ta kwota bêdzie
obci¹¿a³a bud¿et gminy do roku
2015 roku.
MM

oczywiœcie ze zwiêkszeniem pensji.
To nie jest tak, ¿e te panie s¹ w pracy
tylko cztery godziny. Cztery godziny opiekuj¹ siê dzieæmi, a jeszcze
sprz¹taj¹, organizowane s¹ wycieczki. Jeœli jedzie opiekun z dzieæmi na
wycieczkê organizowan¹ z Centrum
Kultury. Nie ka¿dy chce, bo to jest
bardzo odpowiedzialne. W Iglicach
œwietlica by³a co najmniej godzinê
d³u¿ej otwarta – przynajmniej. A
kiedy one maj¹ sprz¹taæ? Jak dzieci
s¹ – nie wolno. Zim¹, jak mrozy by³y,
pal¹, ¿eby woda nie zamar³a. Nie
wszêdzie jest ogrzewanie olejowe,
¿e w³¹czy zegar i ju¿. Uwa¿am, ¿e
mam s³usznoœæ, nale¿y siê i ju¿–
powiedzia³a przewodnicz¹ca.
Do wniosku radnej Renaty Kulik
przychylili siê radni Andrzej Nowak
oraz radny Adam Seredyñski.
- Znam prace pani œwietliczanki.
To nie jest praca czterogodzinna, tylko wyd³u¿a siê do szeœciu, albo
oœmiu godzin, bo trzeba jeszcze posprz¹taæ, napaliæ, imprezy przygotowaæ, nie liczy siê tych godzin. Œwietliczanka uczestniczy w pokazach,
za które nie pobiera ¿adnego wynagrodzenia. Poœwiêca na to swój prywatny czas. Takie podwy¿ki, to nie
jest a¿ tak bardzo wysoka suma, w
stosunku do czasu, jaki poœwiêcaj¹
tym dzieciom. Ktoœ popatrzy i powie
600 z³ za cztery godziny, ale tu
wchodz¹ jeszcze inne obowi¹zki. To
tak jak nauczyciel ma 18 godzin.
Opiekunki maj¹ wiele zajêæ jeszcze
poza godzinami. Trzeba o te panie
dbaæ, bo ciê¿ko jest znaleŸæ tak¹
osobê. Jeœli ju¿ jest taka osoba dobrze pracuj¹ca, to niech nadal pracuje. Nale¿y spojrzeæ na to w ten sposób, ¿e te cztery godziny to niech
bêd¹ w ramach œwietlicy, ale zakres
obowi¹zków trzeba wpisaæ, je¿eli
tego nie ma. Generalnie chodzi o
pieni¹dze, ale przecie¿ mo¿na im
daæ 7/10 czy 6/10 etatu, je¿eli da³oby im to uprawnienia. Dobrze by³o-

by pracownikom zabezpieczyæ choæ
minimum tego komfortu i ta podwy¿ka z wpisaniem zakresu obowi¹zków bardziej szczegó³owym –
powiedzia³ radny A. Nowak.
G³os w dyskusji zabra³a dyrektor
Centrum Kultury w Resku, która zdawa³o siê - nie do koñca zrozumia³a wniosek radnych.
– Zgodzê siê z tym, ¿e panie, które by straci³y pracê, albo zrezygnowa³y, nic im nie przys³uguje, nie
maj¹ zasi³ku dla bezrobotnych. Rzeczywiœcie zakres obowi¹zków maj¹
spory, jest opieka nad dzieæmi, pomoc w odrabianiu lekcji, s¹ to ró¿ne
prace plastyczne, które wykonuj¹ z
dzieæmi, w wiêkszoœci bior¹ czynny
udzia³ w organizowaniu ró¿nych
imprez, s¹ to Miko³ajki, to s¹ do¿ynki i inne imprezy plenerowe, przyje¿d¿aj¹ z tymi dzieæmi, przygotowuj¹ itd. Generalnie wszystkie panie
na podwy¿kê zas³uguj¹. Jest takie
niedopowiedzenie jednej sprawy.
Mo¿na by zwiêkszyæ z pó³ etatu na 3/
4, tylko jakie s¹ za³o¿enia œwietlicy
– dla kogo? Czy godzinowo wyrobi¹
te 3/4 etatu? Generalnie dzieci przyje¿d¿aj¹ po szkole. St¹d ró¿ne œwietlice pracuj¹ w innych godzinach, to
zale¿y od tego, w jaki sposób s¹ zorganizowane dowozy i o której godzinie te dzieci wracaj¹ ze szko³y. S¹
œwietlice, które pracuj¹ od godz.
14.00, a s¹ takie, które od godz.
16.00. I za³ó¿my, ¿e jeœli od godz.
16.00 i zwiêkszymy etat, to do której
ta œwietlica bêdzie czynna? Generalnie jest ona dla dzieci w wieku szkolnym – powiedzia³a dyrektor Centrum Kultury.
W konsekwencji radni i urzêdnicy porozumieli siê w kwestii zwiêkszenia etatów i podwy¿ki pensji dla
œwietliczanek. Wszyscy te¿ zrozumieli, ¿e cztery godziny zajêæ pracuj¹ z dzieæmi, a w pozosta³ym czasie ma wzi¹æ udzia³ w dodatkowych
zajêciach.
MM
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Sarmata ciu³a punkty

Wyniki i tabele

Piast Chociwel – Sarmata Dobra 1:2 (0:1)
Mecze wyjazdowe s³u¿¹ Sarmacie. Zespó³ z Dobrej, który z powodu
remontu p³yty g³ównej boiska na stadionie w Dobrej swoje mecze rozgrywa na boiskach przeciwników, spisuje siê na nich ca³kiem dobrze. Po cennym remisie (1:1) tydzieñ temu na
boisku Hutnika Szczecin, w swoim
czwartym z kolei meczu wyjazdowym pokona³ na boisku w Chociwlu
2:1 miejscowego Piasta. Mecz w
Chociwlu z powodu bardzo ulewnych
opadów deszczu, jakie nawiedzi³y w
ostatnich dniach nasz region, zosta³
rozegrany w bardzo trudnych warunkach. Po jednej ze stron boiska sta³o
kilka ka³u¿ wody i do ostatniej chwili
nie wiadomym by³o, czy sêdzia g³ówny meczu Mariusz Beczko dopuœci do
jego rozegrania. Jednak po przedmeczowej ocenie stanu boiska, trójka sêdziowska zdecydowa³a o rozegraniu
meczu. Byæ mo¿e na decyzjê sêdziów
( prowadz¹cych póŸniej poprawnie
ca³e spotkanie) mia³ fakt, ¿e boisko

mimo zalegaj¹cej po jednej stronie
wody nie by³o boiskiem grz¹skim. Na
tym trudnym boisku od samego pocz¹tku inicjatywê przejêli pi³karze
Sarmaty i to oni stworzyli groŸniejsze
sytuacje pod bramk¹ Piasta. Ju¿ w 4'
meczu Damian Padziñski po efektownym rajdzie praw¹ stron¹ zagra³
wzd³u¿ bramki do najlepszego strzelca Sarmaty obecnego sezonu Rados³awa Cytowicza i tylko kilku centymetrów zabrak³o, aby zakoñczy³ on
akcjê skutecznym strza³em. W 8' Rados³aw Cytowicz w rewan¿u zagra³
do bêd¹cego na dobrej pozycji Damiana Padziñskiego, jednak ten wed³ug sêdziego znajdowa³ siê na spalonym. W 10' wychodz¹cego na
czyst¹ pozycjê strzeleck¹ Rados³awa
Cytowicza sfaulowa³ obroñca gospodarzy. Podyktowany przez sêdziego
rzut wolny, 18 metrów od bramki Piasta, precyzyjnym technicznym strza³em zamieni³ na bramkê Piotr Grochulski. Prowadz¹c 1:0 pi³karze z

MKS OLIMP £OBEZ
SIATKÓWK¥ STOI
Listopadowy Turniej o Puchar Burmistrza £obza
w pi³ce siatkowej mê¿czyzn
6 listopada br. w hali sportowej przy
ul. Orzeszkowej odby³ siê w £obzie
Turniej Pi³ki Siatkowej Mê¿czyzn. Bra³o w nim udzia³ 13 zespo³ów; Wegorzyno I i II, Energetyk Gryfino, M³odzie¿
Szczecin, Przyjaciele, Resko Bulls,
Liga 1000, Black Fighters, Voltarus Œ.
£obez, LO £obez, Asprod Goleniów,
Caffe Duo £obez, Luks Pi¹tka Stargard.
Mecze rozgrywane by³y w czterech grupach na trzech boiskach, do dwóch
wygranych setów. W turnieju wziê³o
udzia³ ponad stu zawodników z ca³ego
województwa. Miasto £obez reprezentowane by³o przez 4 dru¿yny.
Klasyfikacja koñcowa turnieju:
I m. - ENERGETYK GRYFINO,
II m. - ASPROD GOLENIÓW,
III m. - Voltarus Œ. £OBEZ
IV m. - Przyjaciele £OBEZ, DRAWSKO
V-VIII miejsce Wegorzyno I i II, Liga
1000, Luks Pi¹tka Stargard Szcz.,
Black Fighters
IX-XIII miejsce Caffe Duo £obez, LO
£obez, Resko Bulls, M³odzie¿ Szczecin. NVIP zawodów zosta³a rozgrywaj¹ca z zespo³u ASPROD Goleniów Pani
Natalia. Organizatorem turnieju by³
MKS OLIMP £OBEZ.
Prezes „OLIMPU” Marcin Æwik³a
serdecznie dziêkujê zespo³om i kibicom
za udzia³ w oœmiogodzinnym w turnieju, sk³adamy równie¿ podziêkowania
Burmistrzowi £obza panu Ryszardowi
Soli, kierownikowi obiektu panu Zdzis³awowi Urbañskiemu, obs³udze hali,
uczennicom z Zespo³u Szkó³ w £obzie,
które pomaga³y przy obs³udze meczów
oraz p. Dariuszowi Rutkowskiemu za
uruchomienie restauracji Caffe Duo w

czasie turnieju oraz obs³udze sêdziowskiej w osobach Kazimierza Pawelca i
Andrzeja Jurzysty.
Kolejny du¿y turniej siatkarski
przeszed³ do historii, jasno daj¹c do
zrozumienia, ¿e pi³ka siatkowa jest nadal bardzo popularna w £obzie. Patrz¹c
na listy zawodników w poszczególnych
zespo³ach trudno oprzeæ siê wra¿eniu,
¿e w powiecie ³obeskim mamy dosyæ
bogat¹ kadrê siatkarzy, która mog³aby
wystêpowaæ w zorganizowanych rozgrywkach ligowych. Nam pozostaje
mieæ nadziejê, ¿e praca szkoleniowa
MKS OLIMP I UKS SP£YW zostanie
prawid³owo oceniona i dostrze¿ona w
postaci zwiêkszenia œrodków na organizacjê i rozwój tej dyscypliny sportowej w naszym mieœcie i powiecie.
Prezes MKS OLIMP £OBEZ
mgr Marcin Æwik³a

IV liga
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Dobrej dalej kontrolowali przebieg
gry i jeszcze do przerwy nie wykorzystali co najmniej dwóch dogodnych
sytuacji. Nie mo¿na tego powiedzieæ
o pi³karzach Piasta, którzy praktycznie przez ca³¹ pierwsz¹ po³owê nie
wypracowali ani jednej dogodnej sytuacji bramkowej. Podobny przebieg
mia³a druga po³owa z tym, ¿e Sarmata w 58' podwy¿szy³ wynik na 2:0 po
bramce strzelonej przez Jaros³awa
Jaszczuka z rzutu karnego podyktowanego po faulu w polu karnym przez
bramkarza Piasta na szar¿uj¹cym
Emilianie Kamiñskim. Przebieg tego
meczu znacz¹co zmieni³ siê w koñcówce kiedy najlepszy strzelec Piasta Jaros³aw Kiernicki strzeli³ w 83'
bramkê kontaktow¹. Od tego momentu gospodarze zepchnêli Sarmatê do
g³êbokiej defensywy chc¹c wyrównaæ stan meczu i zdobyæ przynajmniej punkt. Jednak Sarmata potrafi³
utrzymaæ korzystny dla siebie rezultat i trzy cenne punkty, bior¹c pod
uwagê warunki, w jakich mecz zosta³
rozegrany, „pop³ynê³y” do Dobrej.
Strzelcy bramek: dla Piasta: Jaros³aw
Kiernicki (83'), dla Sarmaty: Piotr
Grochulski (10' rzut wolny), Jaros³aw
Jaszczuk (58' rzut karny).
Sk³ady:
Piast Chociwel: Grabowicz, Procyk, Dereweñko, Lisowski, B. Rusin
(63' Smolarek), Szymanowicz, Chomont, Wieliczko (53' G¹siorowski),
Dudziñski, Kiernicki, Szymczak.
Sarmata Dobra: Marcin Kamiñski, Jaros³aw Jaszczuk (kpt.), Damian
Dzierbicki, Kamil Pacelt, Pawe³ Za³êcki, Piotr Grochulski, Wojciech
Dorsz, Zdzis³aw Szw¹der (84' Mateusz Dzierbicki), Emilian Kamiñski
(63' £ukasz Olechnowicz), Rados³aw
Cytowicz, Damian Padziñski.
Sêdziowie: g³ówny: Mariusz
Beczko, asystenci: Patryk Bywalec,
Damian Dró¿ka.
Za tydzieñ Sarmatê czeka chyba
najbardziej emocjonuj¹ce spotkanie
tej jesieni. Na stadionie w Koszalinie
zmierzy siê z aktualnym liderem IV
ligi, zespo³em Ba³tyku Koszalin.
estan

GRANIE W PLANIE

15 kolejka 13.11 (sobota): 11.00 Hutnik Szczecin - Lech Czaplinek;
13.00 Gryf Kamieñ Pomorski - Victoria Przec³aw; 13.00 Drawa Drawsko Pomorskie - Kluczevia Stargard; 13.00 Astra Ustronie Morskie Odra Chojna; 13.00 Piast Chociwel - Darzbór Szczecinek; 13.30 Ina
Goleniów - Vineta Wolin; 14.00 Leœnik Rossa Manowo - Wybrze¿e
Rewalskie Rewal; 14.00 Ba³tyk Koszalin - Sarmata Dobra.

Klasa Okrêgowa
15 kolejka 13.11 (sobota): 13.00 Wicher Brojce - Rega II Trzebiatów; 13.30 GOK Ehrle Dobra Szcz. - Korona Stuchowo; 14.00 Orze³
£o¿nica - Jeziorak Szczecin; 14.00 Ina Iñsko - B³êkitni II Stargard; 14.00
Sparta Wêgorzyno - Chemik II Police; 14.00 Promieñ Mosty - GKS
Mierzyn; 15.00 Œwiatowid £obez - D¹brovia Stara D¹browa; 14.11
(niedziela) 11.00 Flota II Œwinoujœcie - Kasta Szczecin.

IV liga
14 kolejka: Victoria Przec³aw –
Ba³tyk Koszalin 1:5; Darzbór
Szczecinek – Hutnik Szczecin 8:3;
Odra Chojna – Drawa Drawsko
Pomorskie 2:5; Vineta Wolin – Leœnik Rossa Manowo 0:1; Wybrze¿e
Rewalskie Rewal – Gryf Kamieñ
Pomorski 1:3; Kluczevia Stargard –
Ina Goleniów 4:2; Sarmata Dobra –
Piast Chociwel 2:1; Lech Czaplinek
– Astra Ustronie Morskie 5:2.
1. Ba³tyk Koszalin
29 37:20
2. Gryf Kamieñ Pom.
29 40:23
3. Drawa Drawsko Pom. 28 38:17
4. Leœnik Rossa Manowo 26 28:18
5. Astra Ustronie Morskie 25 35:32
6. Ina Goleniów
24 31:22
7. Sarmata Dobra
22 21:20
8. Vineta Wolin
21 23:19
9. Hutnik Szczecin
19 29:29
10. Lech Czaplinek
18 27:28
11. Odra Chojna
17 21:33
12. Kluczevia Stargard 17 21:26
13. Victoria Przec³aw
15 18:25
14. Darzbór Szczecinek 10 27:42
15. Piast Chociwel
9 16:28
16. Wybrze¿e Rewalskie 3 13:43
Klasa Okrêgowa
14 kolejka: Rega II Trzebiatów –
Sparta Wêgorzyno 5:1; GKS Mierzyn – Wicher Brojce 3:3; Jeziorak
Szczecin – Œwiatowid £obez 5:0;
D¹brovia Stara D¹browa – Flota II
Œwinoujœcie 1:4; Korona Stuchowo
– Promieñ Mosty 3:5; Kasta Szczecin – GOK Ehrle Dobra Szczeciñska
3:1; B³êkitni II Stargard – Orze³
£o¿nica 8:1; Chemik II Police – Ina
Iñsko 4:1.
1. B³êkitni II Stargard
32 42:21
2. Jeziorak Szczecin
30 38:13
3. Œwiatowid £obez
30 32:20
4. GOK Dobra Szcz.
29 35:16
5. Chemik II Police
23 25:18
6. Ina Iñsko
22 31:20
7. Rega II Trzebiatów
20 26:24
8. Wicher Brojce
18 34:35
9. Promieñ Mosty
17 22:29
10. Sparta Wêgorzyno 17 24:28
11. Orze³ £o¿nica
17 21:30
12. Kasta Szczecin
16 25:24
13. Flota II Œwinoujœcie 15 20:36
14. GKS Mierzyn
15 17:25
15. Korona Stuchowo
9 14:35
16. D¹brovia St. D¹browa 4 8:40
Klasa A gr. 2
W zaleg³ym meczu tej klasy
Radovia Radowo Ma³e przegra³a z
ostatni¹ w tabeli dru¿yn¹ Zenit na
boisku w Koszewie 4:1. Tym samym
spad³a z drugiego na trzecie miejsce, a na drugie awansowa³ Olimp
Nowogard. Oba zespo³y maj¹ trzy
punkty straty do lidera – Or³a Pêzino.
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Kolejny sukces Dobrogniewy
(SZCZECIN-Rynowo).
W miniony pi¹tek
Dobrogniewa
Stachowiak, mieszkanka
Rynowa zdoby³a
I miejsce w konkursie
wojewódzkim. W
ubieg³ym roku D.
Stachowiak zdoby³a
II miejsce.
W pi¹tek, 5 listopada, Dobrogniewa Stachowiak, mieszkanka
Rynowa w gminie £obez, uczennica
II klasy Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pomorskim odebra³a nagrodê za zajêcie I miejsca w
konkursie dziennikarskim za reporta¿ o tematyce spo³ecznej. Organizatorem konkursu by³a tym razem
Wy¿sza Szko³a Humanistyczna Towarzystwo Wiedzy Powszechnej w
Szczecinie.
W konkursie wyró¿nienia otrzyma³o 21 osób, trzy osoby otrzyma³y
nagrody rzeczowe. Dla wszystkich
wyró¿nionych oraz dla laureatów
pierwszych miejsc przygotowano
kilkugodzinne warsztaty dziennikarskie.

Warto zauwa¿yæ, ¿e Dobrogniewa Stachowiak bardzo ciê¿ko pracuje na swoje wyniki. W okresie wakacyjnym bra³a udzia³ w obozie szkoleniowym w Rewalu, gdzie pod
okiem znanych i doœwiadczonych
dziennikarzy prowadzi³a audycje
radiowe oraz by³a naczeln¹ obozowej gazety. We wrzeœniu z kolei, w
wyniku g³osowania zosta³a naczeln¹
gazety wydawanej w szkole i prowadzonej przez uczniów klas dziennikarskich. W ZSP w Kaliszu co roku
odbywaj¹ siê warsztaty m.in. z producentem TVN 24 w Szczecinie
Tomaszem Ogonowskim oraz z
Aleksandr¹ Radeck¹ opiekunk¹
szkolnego pisma.
- Na konkurs przygotowywa³am
ca³kiem inny tekst, ni¿ ten, który
wys³a³am. Przed terminem wys³ania
reporta¿u, mieliœmy warsztaty z Tomaszem Ogonowskim. Zaproponowa³, aby tematem przewodnim gazety, której jestem redaktorem naczelnym, by³y dopalacze. By³o to jeszcze
przed decyzj¹ Rz¹du o zamkniêciu
sklepów. Ja mia³am napisaæ reporta¿
na ten temat. Musia³am znaleŸæ osobê, która jest uzale¿niona od dopalaczy. Nie mia³am nikogo takiego.
Moja przyjació³ka mia³a z kolei zrobiæ wywiad z terapeut¹ od uzale¿-

nieñ. Szko³a wynajê³a busa i nasza
opiekunka, czuwaj¹ca nad gazet¹ p.
Aleksandra Radecka, Klaudia i ja
pojecha³yœmy w teren. Wracaj¹c z
rozmowy z terapeutk¹, zatrzyma³yœmy siê w Drawsku Pomorskim.
Psz³yœmy z kole¿ank¹ do sklepu z
dopalaczami. Zrobi³yœmy prowokacjê dziennikarsk¹. Klaudia nagrywa³a rozmowê, a ja rozmawia³am z kobiet¹, która sprzedawa³a dopalacze.
By³a to m³oda osoba, a my udawa³yœmy nowicjuszki, które chc¹ coœ kupiæ. Powiedzia³am, ¿e jesteœmy pocz¹tkuj¹ce i nie wiemy, co by³oby dla
nas najlepsze. Kobieta wszystko
nam powiedzia³a. W trakcie naszej
wizyty w sklepie przyszed³ ch³opak
i powiedzia³, ¿e „to jest lepsze ni¿
marihuana, po tym jest jeszcze wiêcej fazy”. Przyjecha³yœmy do Kalisza o 17.00. By³yœmy bardzo zmêczone, bo jeszcze dodatkowo pracowa³yœmy nad gazet¹. Siedzia³am nad
reporta¿em do 2.00 w nocy. Wynik
swojej pracy pokaza³am Tomaszowi
Ogonowskiemu. Nie mia³ do niej
¿adnych zastrze¿eñ, jedynie poprawi³ mi jeden b³¹d stylistyczny. Postanowi³am, ¿e ten reporta¿ wyœlê na
konkurs. Czas na wys³anie tekstu
mija³ z koñcem wrzeœnia, a ja wys³a³am go dzieñ przed terminem. Gdy

„DOPALACZOM NIE!”
W Gimnazjum w Resku 14
paŸdziernika w ramach Dnia Nauczyciela odby³y siê zajêcia
warsztatowe na temat szkodliwoœci tzw. dopalaczy.
W dniu 14.10.2010 odby³y siê na
poziomach klasowych zajêcia
warsztatowe na temat „Dopalaczom
NIE!”. Pierwsza czêœæ by³a prezentacj¹ multimedialn¹, maj¹ca na celu
wskazanie uczniom czym s¹ dopalacze, jakie jest ich negatywne dzia³anie, jaki wp³ywaj¹ na organizm
cz³owieka oraz jak im przeciwdzia³aæ. Szczególn¹ uwagê zwrócono
uczniom na to, co dzieje siê z cz³owiekiem po za¿yciu œrodków odurzaj¹cych, jakie pozostawiaj¹ spustoszenie w organizmie, g³ównie
m³odego, rozwijaj¹cego siê organizmu.
Druga czêœæ zajêæ to praca w
grupach - uczniowie losowo zostali
podzieleni, a wiêc pracowali wspólnie z uczniami ró¿nych klas, co s³u¿y³o tak¿e jako zadanie integruj¹ce
m³odzie¿. Uk³adali has³a, powiedzenia, aforyzmy, przys³owia, których celem jest „odstraszenie” za¿ywaj¹cych, a tak¿e ukazanie tych
œrodków jako zagra¿aj¹cych zdro-

wiu i ¿yciu cz³owieka. Zebrane has³a oceni³a komisja w sk³ad której
weszli: nauczyciel biologii, polonista, pedagog i przewodnicz¹cy Samorz¹du Uczniowskiego. Na apelu
5 listopada og³oszono wyniki pracy
komisji, wrêczono s³odkie nagrody
za najlepsze has³a pod wzglêdem
treœci i estetyki wykonanych prac, a
przewodnicz¹cy SU Filip Borowski
przeczyta³ wszystkie wyró¿nione
prace. Zosta³y one tak¿e wyeksponowane na forum szko³y. Nagrody
otrzymali:

- na poziomie klas I- K. Cyunel,
K. Kurszewska, D. Czachor, D. Fabisiak, M. Bia³y, O. Grocholski i I.
Grzegorek za has³o „Masz na dopalacze chêæ? - wybierasz szybk¹ i bolesn¹ œmieræ”;
- na poziomie klas III - A. Kamiñska, J. Szostak, M. Cyunel, A.
Nowicka, J. Biñczyk, W. KuŸmiñska i M. Or³owski za has³o „W ka¿dej chwili, zawsze, wszêdzie - niech
dopalacz ju¿ z³y bêdzie!”.
Pedagog szkolny
Bo¿ena Mamzerowska

dowiedzia³am siê, ¿e wygra³am, bardzo siê ucieszy³am, bo ca³¹ pracê wykona³am sama, bez pomocy starszych
osób. Moja przyjació³ka dosta³a wyró¿nienie q tym konkursie. W tym
roku Kalisz wyprzedzi³ szko³y szczeciñskie, z czego jestem bardzo dumna
– powiedzia³a Dobrogniewa.
Przypominamy, ¿e w ubieg³ym
roku Dobrogniewa, bêd¹c w I klasie
zdoby³a II miejsce w konkursie wojewódzkim, organizowanym przez
uczelniê w Stargardzie Szczeciñskim.
– Poziom w szkole jest wysoki
i wszyscy staraj¹ siê, aby go nie tylko
utrzymywaæ, ale i podnosiæ. W tym
roku nasza opiekunka Kontrastu
Aleksandra Radecka otrzyma³a wyró¿nienie i podziêkowanie za wieloletnie przygotowywanie dziennikarzy do Akademickiego Konkursu im.
Biskupa Jana Chrapka, nasza pani
dyrektor Joanna Kulesza zosta³a
uhonorowana podziêkowaniem dla
liceum, które profesor Jerzy Olêdzki
uzna³ za najlepsze w Polsce. Takie
szczególne uhonorowanie otrzyma³a tylko nasza szko³a – jako jedyna w
Polsce. I jeszcze to pierwsze miejsce. Naprawdê mamy siê z czego cieszyæ – doda³a Dobrogniewa.
W przysz³ym roku Dobrogniewa
wystartuje w kolejnym konkursie,
najwazniejszym dla niej. Bêdzie bowiem staraæ siê o indeks i stypendium na UJ b¹dŸ UW. ¯yczymy powodzenia i trzymamy kciuki.
Przy okazji warto dodaæ, ¿e ta
szko³a wypuœci³a ju¿ spore grono
absolwentów, którzy w konkursach
wygrywali indeksy na najbardziej
presti¿owe uczelnie w kraju. MM

Wypadki na terenie
gminy Wêgorzyno
W ostatnim czasie dosz³o do
dwóch wypadków drogowych na
terenie gminy Wêgorzyno. I tak w
czwartek 4 listopada br. o godz.
10.00 w Wêgorzynie na deptaku
prowadz¹cym do parku miejskiego nieustalony na chwilê obecn¹
sprawca podczas wykonywania
manewru wymijania pieszej nie
zachowa³ nale¿ytej ostro¿noœci i
najecha³ na t¹ osobê. W wyniku
tego zdarzenia poszkodowana dozna³a ogólnych pot³uczeñ cia³a i
zosta³a przewieziona do szpitala
na obserwacjê.
Drugi wypadek zdarzy³ siê w
pi¹tek 5 listopada oko³o godz. 11.00
na drodze W – 151, gdzie kieruj¹ca
samochodem marki Mercedes –
mieszkanka Wêgorzyna prawdopodobnie wpad³a w poœlizg i uderzy³a
w drzewo. W wyniku tego zdarzenia
kieruj¹ca i pasa¿erka dozna³y ogólnych pot³uczeñ cia³a.

Kolizje na drogach
powiatu
W dniu 4 listopada br. oko³o
godz. 20.30 na drodze W – 151
Wegorzyno - £obez kieruj¹cy samochodem marki VW Turan nie zachowa³ nale¿ytej ostro¿noœci przy wyprzedzaniu samochodu ciê¿arowego, w wyniku czego dosz³o do otarcia pojazdów.

Bezpieczne
przedszkolaki
z £obza

W pi¹tek 5 listopada mia³y miejsce dwie kolizje. Oko³o godz. 11.50
w £osoœnicy kieruj¹cy samochodem ciê¿arowym MAN podczas
cofania nie zachowa³ ostro¿noœci i
uderzy³ w przeje¿d¿aj¹cy samochód marki Mercedes, kierowany
przez mieszkankê Reska. PóŸnym
wieczorem w £abuniu Wielkim, na
drodze Gryfice- Resko kieruj¹cy
samochodem marki VW Golf nie
dostosowa³ prêdkoœci do panuj¹cych warunków na drodze w wyniku
czego straci³ panowanie nad pojazdem i uderzy³ w drzewo. Kieruj¹cy
z obra¿eniami barku zosta³ przewieziony do szpitala.

Lokale na koñcówce

Zespó³ ds. nieletnich z £obza
odwiedzi³ dzieci z przedszkola im.
Krasnala Ha³aba³y w £obzie.
Zespó³ ds. nieletnich z ³obeskiej
Policji odwiedzi³ ostatnio dzieci z
przedszkola miejskiego im. Krasnala Ha³aba³y. Tym razem policjanci zawitali do 4 i 5 latków. Tematem tego spotkania by³o przypomnienie zasad bezpiecznego zachowania siê na drodze, w przedszkolu
oraz domu.
Policjanci najpierw teoretycznie przeæwiczyli z przedszkolakami
przechodzenie przez jezdnie przy

Dni
Honorowych
Dawców Krwi

(£OBEZ). Nadal trwa odbiór
budowlany obiektu przy ul. Budowlanej w tym mieœcie. W tej chwili
usuwane s¹ drobne usterki. Istnieje
jednak szansa, ¿e wraz z rozpoczêciem grudnia zaczn¹ wprowadzaæ
siê tu pierwsi lokatorzy.
- Niebawem spotka siê komisja
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mieszkaniowa, która bêdzie typowa³a lokatorów do przydzia³u przy
ul. Budowlanej. Równoczeœnie
bêd¹ za³atwiane dokumenty z Inspektorem Nadzoru Budowlanego.
Planujemy, by od 1 grudnia ju¿ zasiedlaæ budynek – powiedzia³ wiceburmistrz Ireneusz Kabat.
MM

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.

sygnalizacji œwietlnej i gdy jej nie
ma. Pokazali ró¿ne niebezpieczne
sytuacje, które mog¹ zdarzyæ siê na
drodze np.; gdy pi³ka przeturla siê
na jezdniê.
Po tym wstêpie dzieci w asyœcie
policjantki przechodzi³y samodzielnie przez przejœcie dla pieszych, pamiêtaj¹c o obowi¹zuj¹cych zasadach.
Taka forma dzia³añ profilaktycznych w opinii nauczycieli i
mundurowych przynosi efekty,
gdy¿ dzieci lepiej zapamiêtaj¹ zasady, je¿eli same mog¹ doœwiadczyæ
pewnych sytuacji na drodze. (kp)

Daj¹c og³oszenie
drobne
do Tygodnika
£obeskiego
uka¿e siê ono w tej
samej cenie tak¿e
w trzech innych
gazetach:
Tygodniku Pojezierza
Drawskiego
Gazecie Gryfickiej i
Wieœciach Œwidwiñskich
To niedrogo - sprawdŸ.
£obez,
ul. S³owackiego 6.
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Pods³uchane:

Krzy¿ówka nr 44

– Wczoraj mój tato ogl¹da³ wiadomoœci i mówi:
– D¿ihad atakuje.
Mama coœ robi³a sobie i niezbyt s³ysza³a co powiedzia³. Nagle mówi:
– No wiem, u nas te¿ pory³ niedaleko domu

Z przymru¿eniem oka
Jak czytaæ obietnice wyborcze
- Komitet z³o¿ony jest z osób doœwiadczonych – oddzia³ geriatryczny.
- W komitecie dominuj¹ m³odzi i prê¿ni – „pier..ê nie wiem”.
- Zapewnimy opiekê ca³odobow¹ – a jeœli lekarz nie bêdzie chcia³ przyj¹æ zawsze
mo¿na do uzdrowiciela.
- Rewitalizacja miasta – modne s³owo, nie wiadomo o co chodzi, ale brzmi piêknie,
nawet jeœli zabytków ju¿ nie ma. Zawsze mo¿na chroniæ rury azbestowe i ustêpy
z serduszkiem.
- Monitoring miasta – teœciowa w oknie, to te¿ monitoring.
- Dobre wykorzystanie œrodków unijnych – œledzik, ogórek i oran¿ada.
- Likwidacja bezrobocia - wywieziemy bezrobotnych na Zachód – ktoœ musi pracowaæ na plantacjach.
- Tworzenie miejsc pracy przez pozyskiwanie œrodków unijnych – znajomi te¿ nie
maj¹ pracy.
- Zapewnienie profilaktyki zdrowotnej dzieci i m³odzie¿y – dzieci z terenu do trzech
kilometrów bêd¹ chodziæ do szko³y pieszo.
- Promowanie zdrowego stylu ¿ycia poprzez sport – patrz wy¿ej, z tym, ¿e podnosimy poprzeczkê do 5 km, likwidacja dotacji na dojazd do pracy – w ramach walki
z oty³oœci¹.
- Pe³ne wykorzystanie hali widowiskowo-sportowej – tam zmieœci siê wiêcej dywanów ni¿ w domu kultury.
- Rozwój £obeskiego Domu Kultury ze szczególnym uwzglêdnieniem M³odzie¿owej
Orkiestry Dêtej – znowu bêd¹ robiæ nas w tr¹bê i mówiæ, ¿e na tym koñczy siê kultura.
- Skuteczna walka z alkoholizmem, narkomani¹ i dopalaczami przy œcis³ej pracy
z policj¹ i stra¿¹ po¿arn¹ - pods³uch w ka¿dym domu i przymusowy odwyk na
robotach publicznych.
- Imprezy plenerowe – Œwiatowy Dzieñ Sprz¹tania Ziemi prowadzony przez
uczniów - sprz¹tanie parku w czynie spo³ecznym przy dŸwiêkach techno.
- Gminne Centrum Informacji Turystycznej, e-turystyka – rodzina i znajomi musz¹
gdzieœ pracowaæ, gminê mo¿na zwiedziæ wirtualnie, lepiej wygl¹da na zdjêciach
po retuszu graficznym. Przecie¿ nie staæ nas na naprawê tras turystycznych, mostków i opracowanie przewodnika w formie papierowej.
- Budowa mieszkañ socjalnych i komunalnych – ziêæ ma ¿wirowniê, teœæ - fabrykê okien,
- Ochrona œrodowiska w powi¹zaniu z rolnictwem i leœnictwem – po usuwaniu
skutków wichur i tak nie bêdzie co chroniæ.
- Budowa jednomilowego odcinka do œcigania dla motocyklistów – po³owa radnych musi gdzieœ szaleæ, podanie miary d³ugoœci w mili (jednej) zawsze daje
mo¿liwoœæ budowy od 500 m (mila chiñska), poprzez 8,53 km (mila polska) do
10.67 km (mila fiñska).
- Kompleksowe zagospodarowanie k¹pieliska miejskiego – trawa zostanie wykoszona w lipcu.
- Œcis³a wspó³praca z pracodawcami lokalnymi i walka z bezrobociem – albo przedsiêbiorca przyjmie do pracy bezrobotnego, albo urz¹d bêdzie go nêkaæ wszelkimi
kontrolami,
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Poprawne rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 42 brzmia³o:

Po p¹czkach popió³.
Nagrodê wylosowa³a pani Maria Szylinowicz.

Gratulujemy.
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